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الذاكرة السياسية وعالقتها بالثقافة السياسية لدى أساتذة جامعة 
  بغداد

 دادـإع

 عباس حنون مهنا االسدي /د. م.أ
 كلية اآلداب  -جامعة بغداد

 عبد الحليم رحيم علي /د. م.أ
 كلية اآلداب  - جامعة بغداد

 8102/ 2 / 08تم الموافقة على النشر في                 8102/ 7 /82تم استالم البحث في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :مستخلص البحث

. ذاكرة السياسية لدى اساتذة جامعة بغدادالعلى تعّرف اليستهدف البحث الحالي 

الفروق في الذاكرة السياسية لدى اساتذة جامعة بغداد على وفق متغير على تعّرف الو

الثقافة السياسية لدى اساتذة جامعة على تعّرف الو(. اناث –ذكور )النوع االجتماعي 

ة بغداد على وفق الفروق في الثقافة السياسية لدى اساتذة جامععلى تعّرف الو. بغداد

العالقة االرتباطية بين الذاكرة السياسية  قياسو(. اناث –ذكور )متغير النوع االجتماعي 

وتحدد البحث بتعّرف الذاكرة السياسية . والثقافة السياسية لدى اساتذة جامعة بغداد

وعالقتها بالثقافة السياسية لدى اساتذة جامعة بغداد من كال الجنسين للعام الدراسي 

وتوصل البحث الى مجموعة نتائج، . ، وللدراسة الصباحية فقط(6102 – 6102)

 .وخرج بتوصيات ومقترحات

Abstract:  

The current research aims to identify the political memory 

of the Instructors of University of Baghdad. The differences in the 

political memory of the Instructors of University of Baghdad are 

defined according to the gender variable (male - female). The 

political culture of University of Baghdad Instructors is known. 

Differences in the political culture of the Instructors of University 

of Baghdad are defined according to the gender variable (male - 

female). And revealed the correlation between the political 

memory and the political culture of the Instructors of University of 

Baghdad. The research identifies the political memory and its 

relation to the political culture of University of Baghdad 

Instructors of both sexes for the academic year (2016 - 2017) and 
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for the morning study only. The research reached a set of results, 

and came out with recommendations and suggestions. 

 

 :مقدمة

وآلية  ه،تذكريمكن تحديد المجتمع لما  عندتشكل الذاكرة السياسية اجتماعيا ت

فكل جماعة ، فتتولد ذاكرات متعددة مؤسسات المجتمعبتعدد الذاكرات ، وتتعدد تذكرال

، معة سابقة لمحتوى الذاكرة السياسيةاتطور ذاكرة خاصة تعبر عن هويتها، فالهوية الج

 ،وانعكاس للهوية االجتماعية ،والذاكرة السياسية صور مشتركة للماضي.ومحددة لها

بارتلت التذكر بحسب و. (Misztal, 2003, p: 51)الديمومةو ،وتأكيد للتماسك

في إطار ثابت تتناسب فيه التفصيالت  ورية لخبرات الماضيعملية إعادة بناء تص1932

 صبححالة االستدعاء ومادته، فتفي التنظيم االجتماعي، فيؤثر بقوة  هيمنحمن خالل ما 

بل على خلفية من  ،التذكر في فراغال يتم ومحتواها عملية اجتماعية، ف ،عملية التذكر

 . (Devin, &Wright, 2003, p: 24)عي جتممواصل معايير وت

تبدأ بأن تروى قصة من فرد آلخر  ةثالثمراحل ويمّر بناء الذاكرة السياسية ب

مع تمثلها  تساقباالجوانبد ؤكتفاصيل، وت  تستعاد ، و، فتكبت جوانبومكثف ،مبسطبشكل 

مع مما يجعل تجمتقاليد الف الذاكرة مع تتماسك التفاصيل، فتتكيمن ثم و، قبولم في إطار

ومعرفياً للذاكرة السياسية  ،أساساً وجدانياً  معتجممصالح الو ،والحاجات ،التذكر

(Igartua, & Paez, 1997, p: 81) .تعيد المجتمعات تشكيل ذاكرتها السياسية و

. (Lyons, 1996, p: 35)لتحقيق الهوية االجتماعية  Lyons0992ليونز بحسب 

ل ذاكرتهم محتوى يشك Hilton6112 ، وهلتون Liuليو يملك جميع الناس بحسب و

معنى للحوادث فالمحتوى يقدم ذاكرة رمزية يمكن استثمارها لتكوين . السياسية

 .(Liu, & Hilton, 2005, p: 6-7)السياسية

وتتضمن دراسة الذاكرة السياسية والثقافة السياسية إشارات متعددة للعالقات 

ة اجتماعية تفاعلت في التفاعلية بينهما، فالذاكرة السياسية والثقافة السياسية معطيات نفسي

سياق بناء الجماعة لهويتها االجتماعية وتشكيل بنيتها الداخلية وعالقاتها مع الجماعات 

المحيطة بها واستجابتها لألحداث المنبثقة من ذلك البناء والتشكيل ضمن سياق ثقافي 

جماعات وتأثر، فذاكرة األفراد السياسية لماضيهم، وماضي  ،فالعالقة بينهما تأثير. محدد

أخرى تتأثر بقيمهم، واتجاهاتهم، وتقويماتهم، ومشاعرهم المرتبطة بالثقافة السياسية، 

 .وتؤثر عليها

مفهوم الثقافة السياسية محاولة الستثمار علم النفس في دراسة السياسات و

المقارنة، على الرغم من أن االهتمام بالثقافة السياسية ليس حديثا، فالبنيان النفسي 

المرتبط بالبنيان الجمعي مهم لتكوين المجتمع السياسي، كما أن تفسير األحداث  اإلنساني

. (Yoon, 2010, p: 6)دأ منذ القرن التاسع عشر ياسية بمفاهيم نفسية اجتماعية بالس
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عندما استثمر منهج التحليل النفسي في دراسة الممارسات السياسية، إذ لم تعد عالقة 

سة مسألة فرضيات بل أصبح لزاما دراسة تأثير الثقافة الثقافة، وعلم النفس، والسيا

 Verba0922ا ، وفيربAlmondفظهرت دراسة الموند. بالتجربة السياسية للمجتمعات

والمواقف المبنية على  ،أن الثقافة تتركز في المعتقداتلتؤكد عن الثقافة السياسية 

 (.  66-60: ، ص6112رينشون، ودوكيت، ) الممارسات السياسية

هي المرحلية،  من الثقافات السياسية ا أربعةنماطأ السياسيةالثقافة  فترضتو

وليس في  ،القيود على السلوك في أنماط الحياةتكمن والمساواة، والفردية والقدرية، و

 ،والموارد ،طبيعة الحاجاتمعرفة تدبير المعيشة مسألة أساسية وال حاجة لفالحاجات، 

البناء االجتماعي ضادةمن خالل استيعاب اإلجابات المتويمكن . وكيفية التوفيق بينهما

 ،والطبيعة البشرية ،والموارد ،للحاجات والموارد، فأتباع كل نمط حياة يحددون الحاجات

هم الثقافي، ومن ثم مطنيجيتهم في إشباع الحاجات دعماً لوالمادية بطريقة تجعل استرات

أنماط حياتهم كلما تداخلت أحداث  األفرادويغيّر . مصدراً لإلبقاء على نمط حياتهم

متتابعة من المفاجآت بطريقة تحول دون تالقي أنموذج العالقات المفضل مع التوقعات 

كتصاعد المرحلية مع ظروف التحول  التي ولدتها، فنالحظ أنماطاً واسعة للتغيرّ 

البيروقراطي، وتصاعد القدرية مع حدوث التهميش، وتصاعد المساواة مع تنامي 

: ، ص0992تومبسون، وآخرون، )ديكالية، وتصاعد الفردية مع تزايد الخصخصة الرا

72 .) 

تمايز األنماط بين الذاكرة السياسية، والثقافة السياسية من خالل لعالقة ظهر اوت

المتعددة لكل متغير من هذين المتغيرين من جهة، والعامل النفسي واالجتماعي الكامن 

. ، وطبيعة الظروف واألحداث االجتماعية من جهة ثالثةبين تلك األنماط من جهة ثانية

ولم تقدم الدراسات تأطيرا دقيقا للعالقة بين المتغيرين، وهو ما يحاول البحث الحالي 

التصدي لتحقيقه فدراسة العالقة بين الذاكرة السياسية والثقافة السياسية في المجتمع 

عية والعمومية، كما تسهم في فهم بنية العراقي تقدم كشفاً للتفاعل بين الخصوصية المجتم

لثقافي، السيما ونحن المجتمع وطبيعة عالقة هذين المتغيرين في سياقهما االجتماعي ا

 ،فريدة يبرز فيها هذين المتغيرين بوصفهما يؤثران في وجودنا ريخيةتانعيش لحظة 

 .ومستقبلنا ،واستقرارنا

 :مشكلة البحث

والذكريات المشتركة التي  ،والخبرات ،قداتتترابط المجتمعات بجملة من المعت

وقد تكون الذكريات السياسية أحداثاً ثابتة عايشها . تعمل على شد هويّات األفراد للمجتمع

 ،أو متخيلة تشكل جذرا للحروب ،أعضاء المجتمع، أو ذكريات متناقلة حقيقية

وتمثل  .(Pennebaker, 1997, p: 1)والهويات الثقافية  ،والصراعات والوطنية

الذكريات السياسية مصدراً أساسياً للخبرة وتنعكس على حركة المجتمعات من خالل 

واالنفعالية لألفراد والجماعات، وآليّات تفاعل تلك البنية مع  ،مرورها بالبنية المعرفية



 الذاكرة السياسية                                         و عبدالحليم عليعباس األسدي 
 

 

32 

وعلى الرغم من أنها فكرة ذات تاريخ متجذر في التنظير . الذكريات وديمومتها، وتغيرها

 Vygotskyلجروح الذاكرة، وتأكيد فيكوتسكي  Freudما في دراسة فرويد النفسي السي

اال انها لم تدخل المجال . (Olick, 2008, p: 22)على األسس الثقافية للوظائف العقلية 

في كتابه األطر االجتماعية  0962عام  Halbwachsاألكاديمي إال مع هالبووجس 

ابه التذكر دراسة في علم النفس التجريبي في كت 0996عام  Bartlettللذاكرة، وبارتلت 

فالحوار والتفكير . ويعد التفاعل االجتماعي قاعدة بناء الذاكرة السياسية. واالجتماعي

 Pennebakerوالشخصيات السياسية بحسب دراسات بينيكر  ،المرتبطين باألحداث

عي يمثاّلن جوهر العملية التفاعلية في استيعاب الحدث على شكل سرد جم 0992

(Pennebaker, & Banasik, 1997, p: 4) . 

وتنتج الذاكرة السياسية من تفاعالت الحوار أكثر مما تنتج من ممارسات االفراد 

وتتأثر تلك التفاعالت بتأثير المتحدث على السامع نتيجة . لتطويعه بحسب ما يريدون

المستمع، العدوى االجتماعية المتأثرة بآليات الحوار وخصائص المتحدث، وخصائص 

والثقة بمصدر المعلومات، وعامل النسيان الناتج عن استرجاع االحداث، أو اإلصغاء 

(Coman, & et. al., 2009, p: 134-137). 

وتتركز الذاكرة السياسية حول األحداث المشحونة انفعالياً، والمولدة لتغيرات 

 سيما عندما ال. (Pennebaker, & Banasik, 1997, P: 5)كبيرة في حياة المجتمع 

تكون األحداث صراعات دامية، عندها يمكن للذاكرة السياسية أن تكون وسيلة للحروب 

وعندها يحضر الماضي بقوة . (Paez, & Liu, 2009, p: 1)والصراعات  ،األهلية

في تحديد مسار فعل المجتمع الحاضر، فاسترجاع خبرات الماضي يميل إلى تشويه 

لمسترجعة تشكل النظام االجتماعي الحاضر، فصور الماضي ا. خبرة الحاضر

والمشتركون في النظام االجتماعي يفترضون مسبقاً ذاكرة مشتركة، وبمقدار ما تتشعب 

ذكريات المجتمع السياسية تتضاءل قدرة أعضاءه على مشاركة الخبرات واالفتراضات 

(Connerton, 1989, p: 2) . 

ذات طابع  ة في الذاكرةيات المخزونولما كانت أغلب األحداث والشخص

في ت السياسيةيتمثل فعاليافي ال حورياسياسي، نجد للذاكرة السياسية حضوراً م

الذاكرة  واألفكار السياسية تستند على ،واالتجاهات ،فالقيم. المعتقدات، والقيم السياسية

 ،واالتجاهات ،على تلك القيمة تستند صارعمتعددة، ومتقصص كونها نتاج السياسية 

 .(Misztal, 2003, p: 67)فكار واأل

الثقافة السياسية على أهمية االتجاهات، والمعتقدات، والقيم في الظواهر  وتؤكد

السياسية كالتماسك الوطني، والتوجهات السياسية، وأساليب التعامل مع الصراع 

وثبت ان العالقة بين الثقافة . السياسي، وطبيعة المشاركة السياسية، واالمتثال للسلطة

والبنية السياسية تفاعلي، فال يمكن استكشاف الخصائص الثقافية دون الرجوع  ،السياسية

إلى الخبرة السياسية، كما أن االتجاهات تميل إلى مقاومة تغييرها لمدى زمني طويل 
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(Almond, 1983, p: 127) . ت توزيع لالتجاهات نحو الموضوعاوالثقافة السياسية

بمعنى معرفة ومعتقدات  ،من اتجاه معرفيتكون تو ،السياسية بين أعضاء المجتمع

ومن . ومخرجاته ،وأدواره، وإلزامية هذه األدوار، ومدخالته ،متعلّقة بالنظام السياسي

ومن اتجاه . وأداءه ،وأدواره، وموظفيه ،بمعنى مشاعر مرتبطة بالنظام ،اتجاه وجداني

من دمج معايير القيم وآراء خاصة بالنظام السياسي، وتتض ،بمعنى أحكام ،تقويمي

 . (Almond,& Verba, 1965, p: 14)والمشاعر  ،بالمعلومات

وتعرض مفهوم الثقافة السياسية لنقد شديد من المتخصصين بالعلوم السياسية 

تقوم بتوصيف السلوك السياسي، وتفسيره، وقلل من أهمية أن لعوامل النفسية مهد لكونه 

إال أن ذلك . بـذوبان العلوم السياسية في علم النفس واالجتماعية، فهدد ،العوامل السياسية

التخوف لم يكن في محله فالعوامل النفسية مكون للظواهر في المجاالت اإلنسانية كافة، 

وألن علماء الثقافة السياسية لم يغفلوا طبيعة . فتأكيد أصالتها يقود الى مزيد من فهمها

ماعية، ولكن قد يحدث اال يتم استيعاب ذلك والعوامل االجت ،التفاعل بين العوامل النفسية

التفاعل بالشكل المطلوب مما يتطلب من الثقافة السياسية أن تحدد دورها الوظيفي 

بطريقة تحفظ التمايز التحليلي بين المتغيرات االجتماعية والنفسية، وتتعمق في نظرية 

حياة السياسية الدافعية لتحديد كيف، ولماذا يتخذ الناس الخيارات المؤثرة في ال

(Wilson, 2005, p: 273). 

م عن األمن 6112، واخرون Inglehartوأشارت دراسة انجليهارت 

الثقافة و االجتماعي، واالنفتاح نحو التغيرّ  ،التسامحقود الى الوجودي في العراق إلى أنه ي

الديمقراطية، بينما يقود ضعفه إلى الخوف من اآلخرين، وتماسك الجماعة الداخلية، 

التهديد بالقتل، والتفجيرات االنتحارية، خرج من غم على الرولكن . والثقافة التسلطية

بنسبة أعلى من أكثر االنتخابات  6112ماليين العراقيين للتصويت في انتخابات 

 .Inglehart, & et)الرئاسية األمريكية مشاركة، فالتزامهم بالديمقراطية يبدو أصيالً 

al., 2006, p: 495).مكن دراسة الذاكرة السياسية العراقية دون مقاربة منهجية وال ي

 6119فتطويع الذاكرة السياسية قبل (. Davis, 2010, p: 101)مع الثقافة السياسية 

وبعدها استهدف تكريس ثقافة سياسية معينة اتاحت للنظم السياسية السيطرة على 

ثقافة الخضوع للسلطة من على ترسيخ  6119 قبل، فقد عمل نظام البعثالمجتمع العراقي

خالل األفكار المتطرفة ذات الطبيعة اإليديولوجية، وتنظيم مكرس لتلك األفكار، وأعمال 

 (.022: ، ص6112رينشون، ودوكيت، )متطرفة لنشرها 

المجتمع العراقي على عايش الصلة بالواقع العراقي إذ  ةالذاكرة السياسية وثيقو

ظم الشمولية، وخرج من هيمنة ذلك ذج الننماصارخا من موذجاً طويلة نعقود مدى 

ن أهمية دراسة هذين المتغيرين في المجتمع الديمقراطية مما يبيالنظام، ليدخل تجربة 

بة ذات صلة مباشرة مركات الحاضرة إذ برزت إشكالي العراقي في لحظته السياسية

 ا يجعل الدراسةبهذين المتغيرين، تستدعي دراستهما في السياق الثقافي للمجتمع، وهو م
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أو إسالمي فقبل ثالثة آالف سنة أنتجت بالد  ،د بلد عربيبالغة التعقيد، فالعراق ليس مجر

م، فليس من المدهش مع ة األقدم في العال، شكلت المدنيما بين النهرين أربع حضارات

 :Lewis, 2006, p)الشعب العراقي استثنائياً كون ة أن يالغني ة السياسيةهذه الخلفي

 حتى اللحظة السياسيةالممتدة من تلك الحضارات إال أن الخلفية السياسية . (423

ة أصيلة، جعلت من و انعكاسات نفسيفته من عمق حضاري ذالحاضرة، إلى جانب ما خل

ده آليات تفاعل المتغيرات س ضمن حدودرالمجتمع العراقي أصعب موضوع يمكن أن ي

يعيش ة، السيما في الحاضر إذ والثقافي ،يةة االجتماعية ذات االمتدادات السياسالنفسي

ل عميق بدأ قبل ذروة انبثاق اإلشكاليات المركبة الناتجة عن تلك الخلفية، ويمر بتحو

وبذلك (. 662: ص، 6119ستانسفيلد، )عقود خلت، وأشرف على بلوغ لحظاته النهائية 

 ،كرة السياسيةتتمثل مشكلة البحث الحالي بمحاولة الوصول لطبيعة العالقة بين الذا

على التنبؤ بصورة المجتمع العراقي في اللحظة تهما معا والثقافة السياسية، وقدر

 السياسية الراهنة؟

 :أهمية البحث

ة والهوي ،والتاريخ ،السياسة: ت دولةم في كتابه ذكرياDavis6112ديفسبيّن 

لنفطية خصصت من مواردها اأن ما من دولة عربية نفطية الجمعية في العراق الحديث

إعادة مي تزعم صدام حسين مشروعاً رسمياً سبقدر ما خصصه هذا البلد لهذه العملية إذ 

بكتاب لصدام حسين بعنوان حول كتابة التاريخ، صدر عن دار الحرية  ابتدأكتابة التاريخ

وتمّخض عنه كتابين . عند توليه الرئاسة في السنة الالحقة 0927للطباعة ببغداد عام 

. (Davis, 2005, p: 295)والعراق في التاريخ  ،حضارة العراق: بمجلدات ضخمة

بتشجيع من صدام حسين تألفت لجنة من كبار : وجاء في مقّدمة كتاب العراق في التاريخ

المختّصين في العراق لدراسة األسس التي ينبغي أن تقوم عليها دراسة التاريخ والجوانب 

ادي عنى بدراسة التاريخ بدعم مالتي تية الواجب إبرازها منه وحظيت المؤسسات العلم

طبع الكتب في التاريخ والفكر، ية لسخمبالغ ة يدعدقدمت وزارات ومعنوي كبير، و

العدد األكبر منها لتؤدي رسالة صبح بمتناول ونشرها بكميّات كبيرة وأسعار رخيصة لت

نه من لذي يمكللمؤلف الفطنة والذكاء اأن يكون على  الثقافة العربيةتنمية العراق في 

المجرى الصحيح للتاريخ، وأن يختار من الحقائق سليم، يظهر فيه وضع هيكل عام 

راً في مجرى األمور يأثتالكثيرة التي يعرفها، فيثبت منها ما يراه أهم من غيره وأقوى 

فكان العراق (.09-00 :، ص0979مجموعة من الباحثين، )في عصره أو في زماننا

ظاهرة كيفية استخدام الذاكرة السياسية لبناء الدولة، وفيما يتعلق المثال األكثر أهمية ل

وإن العواقب . باآلليات التي تجندها الدولة في محاولة السيطرة على الذاكرة السياسية

( 0990)وحرب الخليج ( 0977-0971)المأساوية للحرب العراقية اإليرانية 

التساؤل عن الكيفية التي ارتبطت  ، قادت إلى توسيع حدود(0990)واالنتفاضة العراقية 

بها سلطة الدولة بالذاكرة السياسية، ثم كيف أن العراق الذي حقق في الفترة التي سبقت 
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الحرب العراقية اإليرانية مباشرة نمواً اجتماعياً واقتصادياً ملفتاً، أصبح في حالة يرثى 

؟ وما ي السلطةوحزب البعث ف حسين لها في أعقاب حرب الخليج؟ ولماذا بقي صدام

ماض له ، وبلد نفطي، وهو نفسهالعراق  ر كيف وجدتفسيمكن ان العوامل المساعدة التي 

تعلم وهي متطلبات ضرورية ألنظمة موشعب  ،وقاعدة زراعية ناميةعريق، حضاري 

: ص، 6117دافيس، ) ظالموحرمان مادي  ،ديمقراطية مستقرة عرضة لحكم استبدادي

7.) 

 متلي 6119في  ط نظام البعثبعد سقوة السياسية العراقية تواصل تشويه الذاكرو

من  هتصل بوما يعزز مناخ غياب القانون إذ ، ةثقافوالهيكلة السياسة واالقتصاد، إعادة 

لرموز  شاملالمع التعدي  وإقصاء النخبة المثقفة، ،تداعيات بإضعاف الثقافة الموحدة

 ،والقصور ،والمواقع األثرية ،ت المتاحفكانفقد والثقافية العراقية،  ،الهوية السياسية

 . ميرلتد، والمراكز االجتماعية عرضة لوالمكتبات ،والمساجد ،والمباني التذكارية

نسانية باإل االول ر تخريبي على مستويين يتعلقيأثشويه الثقافيتكان لهذا التو

ثق اإلحساس تووالتي والمباني التذكارية للعراق،  ،د لآلثارجمعاء، بسبب األصل المتفر

التي  بشعب العراق وهويته السياسيةالثاني باستمرارية الحضارات اإلنسانية، ويرتبط 

أشكالها الشخصية كرة بلت بالطريقة التي يفهم بها العراقيون تاريخهم، إذ تزود الذاتشك

الذاكرة تفنى و. ةصوريالتية واالجتماعية بالبنية واإلدراكية واالجتماعية الهوية الفرد

علة من أجل اإلى الحفاظ عليها بصورة فتحتاج تتغير مع النسيان، والجسد، و بموت

قافة أشكال الثتؤثر و(.22:ص، 6101وآخرون،  ،بيكر)استمرارية المعنى االجتماعي 

، وتتجسد رثر في العمليات االجتماعية للتذكؤينتج الثقافي على محتوى الذاكرة، فالم

ه يصبح نوع التذكر والعالقة بين الرمز والحدث ال ثقافية مختلفة، وعليأشكالذاكرة ب

والثقافة  ،الذاكرة السياسية محتوىوالثقافي، ف والسياسي مفتاحاً لفهم المسار االجتماعي

الذكريات السياسية في لحظات تتكون و.(Tota, 2012, p: 12)شكل ذلك المحتوى 

ات الهويتشكيل وتعمل على واألزمات، وضعف االستقرار، ، كبرىاالضطراب ال

 . (Kansteiner, 2002, p: 195)ين األفرادحوار بوتخضع لعملية ال ،ةالوطني

ة دور الثقافة السياسية في محارب ةته الموسومدراس Pepper  6112بيبرقّدمو

ستراتيجيتنا ليست فاعلة اأن  كدامؤ6112-6119العصيان المضاد في العراق بين 

إلى سياسي وتوصل من خالل تحليل . لعراقفهم الثقافة السياسية في ا الفتقارها إلى

ن مركزي في الدين مكوان ، وتسلطيةأنالثقافة السياسية في العراق اعتمدت على بنية 

ة تشهد توتراً بين ثقافة الثقافة السياسية العراقية الحاليان الثقافة السياسية العراقية، و

ي في تغير من التسلط الى فه ومرحلة تجربة العمليات الديمقراطية، بعث،نظام المرحلة 

الناس تقدماً مباشراً ونمواً متسارعاً، والفشل ويتوقع وتتصف بالحساسية، الديمقراطية، 

في إظهار التقدم يقلل فرص نجاح الديمقراطية في العراق، والطموحات للمواقع في 

لممارسة القوة غير المشروعة للوصول إلى الحكم  سيقود األحزاب السياسية الحكومة
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(Pepper, 2006, p: 1-23) .معضالت الموسومة سته في درا6106 عبد هللا أشارو

إلى أن مستقبل  ةالراسخة إلى الديمقراطية الهشمن الدكتاتورية  الديمقراطية العراقية

المتوالية  بفعل الدكتاتورياتخت اسية الديمقراطية في العراق كئيب إذ ترسالثقافة السي

فالعراق يفتقد للشرط المسبق للديمقراطية، فثمة معضلتان دة للدكتاتوريات، قافة مولث

وغياب الممارسة السابقة  ،الدين، هما تواجهان الثقافة السياسية الديمقراطية في العراق

 . (Abdulla, 2012, p: 107-114)للديمقراطية 

ية اإلسالمية الثقافة السياسالموسومة Price 0999برايس راسةبينت دو

ن اإلسالم ليس سبباً لالفتقار إلى بلداً إسالمياً إ( 69)سان في اإلن وقوالديمقراطية وحق

ن أن تأثير الثقافة السياسية اإلسالمية على النظم إذ تبي يمقراطية في البلدان اإلسالميةالد

البلدان ليست عالقة بمستويات الديمقراطية، و لهالسياسية في البلدان اإلسالمية ليس 

ة من البلدان الناميةاألخرى، وانخفاض الديمقراطية في البلدان اإلسالمية أقل ديمقراطي

 ،واستراتيجيته ،وقوة النظام ،اإلسالمية نتاج مجموعة من العوامل المتصلة بالتاريخ

 :Price, 1999, p)وطبيعة الجماعات السياسية اإلسالمية  ،والتحديث ،واالقتصاديات

والديمقراطية اإلسالم ومة الموسToros 6101توروس دراسة تظهرأو. (142-154

نحو الديمقراطية،  نة ذوي اتجاه سلبيديمن العينة المت( %21.1) أنوالثقافة السياسية

مما يشير إلى أن معظم  ذوي اتجاه متوسط( 37.5) ، وايجابياتجاه ذوي( %41.3)و

. (Toros, 2010, p: 260-269)األفراد ال يظهرون اتجاهاً سلبياً نحو الديمقراطية 

نت أن المجتمع العراقي ال بي6109، و6112بدراستين عامي  Dawishaداويشا  وقام

 ،فترات من االتجاهات( 0927-0960)إذ شهدت المدة بين  ديمقراطيضعف يعاني من 

والممارسات الديمقراطية وتقاليد التعددية السياسية والخبرة بالمؤسسات السياسية 

 . (Dawisha, 2005, p: 1)و(. Dawisha, 2013, p: 40) التمثيليّة

 الطائفية رؤى وال تعكس .العلمانية والتعدديةوعرف عراق ما قبل البعث ب

مع تالعب صدام حسين بالهوية الطائفية خالل العقدين األخيرين ال سيما الشعب العراقي

وأظهر استقصاء عام في المناطق العربية زيادة . الناس وقهرهم ممن حكمه بهدف تقسي

الطائفية، ودعم  كبحين المؤيدين للهوية الوطنية، ورغبة شديدة في عراقيفي عدد ال

أساساً للتعيين في  االثنيلكن استعمال سلطة التحالف المؤقتة للمعيار . لديمقراطيةا

حمل رسالة  االثنيالوظائف الحكومية، وتشجيع األحزاب السياسية بناًء على األساس 

مأساة عراق ما وأن . اإلثنية هي النظام السائدنتظرين مفادها أن السياسة إلى القادة الم

في  والتسامح ،ين بالديمقراطيةفي التناقض بين التزام أعداد كبيرة من العراقي6119 بعد

والتحريض على العنف السياسي  ،والفساد ،الطائفيةالسماح ب ونصلنيوايوجه قادة سياسي

شخصية الفرد  المالحظات المتراكمة عنبين وت(. 69-67: ص، 6112دافيس، )

العراقي تأصل نزعة االحتجاج لديه، إذ تراه في أحاديثه الخاصة يتداول النكتة السياسية 
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نظمي، )كافة والظروف ،العهودواألداء الحكومي في  السلطة ، ونقدويكثر من التذمر

 (.97: ص، 6106

 ةحفز ظهور بعض جوانبها المخفييبحاجة لحدث ةالعراقيالذاكرة السياسية و

الطابع المتناقض للذاكرة يمكن ان يفسرالطويل، و أة بمآسي عبر التاريخمعب كونها

وسرعة تالشيه  ،كوقوة التحر على المستوى الفردي، للشخصية الطابع الحادبة العراقي

 ،والتمرد ،م الخلودة تختزن قيلما كانت الشخصية العراقيو.على المستوى االجتماعي

 ،ضارة المتبلورة عبر قرون من اإلبداع السلوكيوالح ،والكرامة ،ةوالحري ،والعدالة

 ،مع مختلف األعراقالي، ورهافة الحس الثقافي المتكون من التفاعل والجم ،والفكري

لحدث وجاء ا. عةبقي مفتوحاً لالحتماالت المتنو فإن فعلها والثقافات، ،واألقوام

القيم الثورية إذ  ازلوغ ،توقعات الفشل هزّ  بإيحاءواهر االحتجاج العربيةظاالستثنائي ب

لك نوعاً من تعزيز فكان ذ عوبتساقط األنظمة الراسخةامام حركة الش شاهدالعراقيون

به وهو ينجح في ة من خالل مالحظة الجمع اآلخر المشاالشعور بفاعلية الذات الجمعي

 (. 021-029: ص،6106جبر، )ةأداء المهم

 :أهداف البحث

 :يستهدف البحث الحالي

 . لذاكرة السياسية لدى اساتذة جامعة بغداداعلى تعّرف ال .0

الفروق في الذاكرة السياسية لدى اساتذة جامعة بغداد على وفق متغير النوع  قياس .6

 (. اناث –ذكور )االجتماعي 

 . الثقافة السياسية لدى اساتذة جامعة بغدادعلى تعّرف ال .9

فق متغير النوع الفروق في الثقافة السياسية لدى اساتذة جامعة بغداد على وقياس  .2

 (. اناث –ذكور )االجتماعي 

كشف العالقة االرتباطية بين الذاكرة السياسية والثقافة السياسية لدى اساتذة جامعة  .2

 .بغداد

 :حدود البحث

تحدد البحث الحالي بتعّرف الذاكرة السياسية وعالقتها بالثقافة السياسية لدى 

، وللدراسة (6102 – 6102)اسي اساتذة جامعة بغداد من كال الجنسين للعام الدر

 .الصباحية فقط

 :البحث مصطلحاتعريف ت

 :وعّرفها كل من: Political Memoryالذاكرة السياسية : أوال

تمثّل فاعل للماضي الجمعي، فالفرد يشترك في : Halbwachs 1950هالبووجس  .0

نمطين من الذاكرة، فأما أن يحفظ ذكريات شخصية تميزه عن اآلخرين، أو يحفظ 

 :Halbwachs, 1950, p)ذكريات غير شخصية مرتبطة باهتمامات الجماعة 

50) . 
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تمثيل معرفي يتجسد في شواهد سياسية ورمزية : Schwartz 2000شوارتز  .6

مشتركة تشير إلى ما في عقول األفراد وإلى المفاهيم المتبلورة ضمن البنى الرمزية 

(Schwartz, 2000, p: 10). 

تفاعلية ثنائية تتضح في مخططات الذاكرة بمعنى تفاعل عملية : Beim 2002بييم  .9

معرفي يحدث بين األفراد المرتبطين ثقافياً وينتج أفكاراً مشتركة حول الحياة 

االجتماعية، وتفاعل مفاهيمي يحدث بين الفاعلين االجتماعيين واألشكال المؤسسية 

(Beim, 2002, p: 4) . 

ها السياسي، على نحو عفوي أو تمثل الجماعة لماضي: Misztal 2003مزتل  .2

جمعي، ليقنن ويمنح جوهراً لهوية الجماعة وظروفها الحاضرة ورؤيتها للمستقبل 

(Misztal, 2003, p: 158) . 

عملية تمثل الماضي للصراع االجتماعي والسياسي، : Wertsch 2008فيرتش  .2

مخططات والمجال الذي تنخرط فيه الجماعة لفهم الماضي باالعتماد على نظريات و

 ,Wertsch, 2008)ونصوص تبسط الماضي وتتجاهل النتائج التي ال تتناسب معه 

p: 319) . 

تفاعل دينامي بين الماضي : Hewer, & Roberts 2012هيوار، وروبرتس  .2

والثقافة والمعرفة، وتتضمن المعرفة والعاطفة واالختيار، وهي معلومات بين الناس 

 & ,Hewer)ن المحيط االجتماعي تتجلى في تمثل الماضي المتداول ضم

Roberts, 2012, p: 170). 

 :وعرفها كل من :Political Cultureالثقافة السياسيّة : ثانيا

توزيع معين ألنماط التوجه نحو : Verba 0922با ، وفيرAlmondالموند .0

ويشمل  Orientationالموضوعات السياسية بين أعضاء المجتمع وتتضمن التوجه 

ية والوجدانية والتقويمية، والتوجه السياسي ويشمل النظام والذات الجوانب المعرف

 . (Almond, & Verba, 1965, p: 14)والمدخالت والمخرجات 

معتقدات ورموز تعبيرية وقيم تحدد الموقف الذي يحدث فيه : Verba 0922فيربا  .6

وتشير الى نسق المعتقدات المتعلق بأنماط التفاعل السياسي . الفعل السياسي

 :Verba, 1966, p)الناس بشأن هذه السياسات  يعتقدما ات السياسية، أو والمؤسس

513). 

كل ذكر، او انثى يحمل شهادة دراسية عليا بعد الدراسة الجامعية :األستاذ الجامعي: ثالثا

األولية بما يعادل سنتين دراسيتين للماجستير، وثالثة سنوات دراسية للدكتوراه، ويمتاز 

الجامعي أربعة  ذاألستول. محددة بنظام الخدمة الجامعي العراقي بصفات وخصائص

 .دمدرس مساع، ومدرس، وذ مساعداستأو مراتب علمية،هي أستاذ،

عندما  0922 تأسست فيأيلولعام. أول وأكبر مؤسسة علمية فيالعراق:جامعة بغداد: رابعا

 عينأ 0922 وفيعام. بغداد جامعة باسم العراق في جامعة لتأسيس قانون ش ّرع أول



 م8102   أكتوبر(   5) العدد                      لآلداب والدراسات االنسانيةالمجلة العربية 

 

 

22 

 بقيام االعتراف بموجبه تم والذي بغداد آخرلجامعة قانون ش ّرع0927 وفيعام. ولرئيسلها

 والتربية والهندسة الحقوق كليات وتضم واالدارية العلمية شؤونها يدير مجلس لها جامعة

 بغداد بجامعة ألحقت كما البيطري والطب والزراعة والتجارة واآلداب والصيدلة والطب

 الهندسة المساحة، ومعهد ، ومعهداللغات ومعهد االدارية، العلوم هي معهد عالية معاهد

 .البدنية التربية العالي، ومعهد الصناعية

 :اإلطار النظري

 :مفهوم الذاكرة السياسية

ة مما لممارسات االجتماعية والسياسيبينت دراسة الذاكرة السياسية أهميتها في ا

. (Misztal, 2003, p: 124)ة مواد الرئيسة في العلوم االجتماعيجعلها أحد ال

بحوث الذاكرة السياسية في العقدين الماضيين لتكون مجاالً استثمر علم رت تطوو

مت الذاكرة تفسيرات نظرية للماضي قدو. االجتماع، وعلم النفس، وعلم اجتماع الثقافة

، فالسياق بوصفه تمثيل للحقيقة، وانعكاس للرابطة بين االهتمامات، والمصادر

 :Fine, 2005, p)والجماعات للماضي  ر يحدد كيفية صياغة األفراداالجتماعي للتذك

والتطويع،  ،والتنقيح ،للتعديل ةلذاكرة السياسيةقابلفي ان اواتفقت التفسيرات . (116

فقد  د شكلهات التي تكمن في هذه الظاهرة وتحدولكنها اختلفت حول الدوافع واالهتماما

يار ت إلى تيارين أساسيين ضمن هذا السياق، هما Prager 6110أشار بريجر 

ستعمل ي رمزياً اً الماضي بوصفه مصدرايم فقد فهم دوركه. فرويد، وتيار دوركهايم

الختزال التوترات، والنزعات التي تواجه المجتمع، مما يجعل الذاكرة السياسية عملية 

ز البحث في ورك. معاجتماعية معقدة لتقوية الروابط التي تشد األعضاء داخل المجت

ة المرتبطة بالتوترات والممارسات االجتماعية بين الذاكرة تجسيد الذاكرة على العالق

ة وتناول الباحثون المالمح الداللي. داخل النسيج االجتماعي، ودور الذاكرة في بناء الوعي

م ثقافياً تعتمد على السرد المقد دين أنهاإلثبات التجسيد االجتماعي مؤك للذاكرة السياسية

ة حواري بوصفه جزء من عملية حواريه بشكل رلترميز الماضي، فالماضي يمكن تذك

وتمت دراسة هيمنة الماضي على الحاضر، مقابل الحاضر على . بين أعضاء المجتمع

ره، تذك نة على ما يمكنلماضي قيوداً معيالماضي، والطرائق التي يفرض من خاللها ا

من خالل  ةفالذاكرة السياسية ال يمكن أن تتجاوز الماضي، كونه يفرض نفسه على الذاكر

اضر أن التوترات والنزعات داخل المجتمع الح رويدورأى تيار ف.ر المسبقةقّوة التذك

يات التي ، فالماضي مصدر للتحدب الماضي المؤلمتجنة من رواسب غير قابلة لمشتق

ل استجابة لما حدث اجتماعية تمثد على أن الذاكرة السياسية عملية وأك. تواجه الحاضر

وعودة  فالذاكرة،. قة لحياة المجتمعبالتالي مع الوظيفة المتدف يتداخلفي الماضي، والذي 

. مفهومان متكامالن يحددان الحاضر بوصفه قابل لتأثير ترسبات الماضي المكبوت

وتمثل الصدماتمفهوماً . ر عن ممارسات اجتماعية بعمليات نفسيةتعب فالذاكرة السياسية

ي النهاية يجد الماضي تعبيره في الحاضر قابالً للقياس مع الوعي عند دوركهايم، فف
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(Prager, 2001, p: 2223) .ل معرفي جديد تمث وتولد نتيجة هذين التيارين حقل

ر فقط، فيبحث اضي بحد ذاته، وإنما بالماضي المتذكبتاريخ الذاكرة، والذي ال يهتم بالم

ف شتركة واستمرارية التطور اللغوي وضعن طرائق النقل وشبكات النصوص المع

 (.62: ص، 6119اسمان، ) الماضي االستمرارية في قراءة

دة بين عالقة معقوال تتقيد الذاكرة السياسية بما ينقل بين األجيال، لكون ال

 .الزمنة فاعلة تتكون من بيان المعنى عبر عملي الماضي والحاضر في تشكيلها، ولكونها

الناس الماضي كما هو بل  والرؤية للماضي ثابتة، ومتغيرة بنفس الوقت إذ ال يستعمل

ة يجة لثبات هويففي مقابل التأكيد على ثبات الذاكرة السياسية نت. يتغلغل في الحاضر

على البعد د نظرية دينامية الذاكرة ، تؤكالمجتمع التي تحدد محتوى الذاكرة السياسية

وينبغي . لوالتحو ت لها، والحاجة لتحليلها بمصطلحات اللحظات، والتأسيس،المؤق

. ت لهاعلى دور الوسائط والبعد المؤقعة، أو متينة، وكون الذاكرة طي لتركيز علىا

ر في تثبيت الذاكرة وإنتاج التماسك أهم من ممارسات التذكفنشاط االسترجاع 

لجعل فكل حكاية حول الماضي وحول عالقاته بالحاضر ما هي اال محاولة . االجتماعي

 ةوبناء الهوي ز على نشاط الحكايات،يرك فاسترجاع الماضي .ة واضحة، ومثيرةالقص

 Schudsonوبيّنت دراسة شودسون .(Schwartz, 2009, p: 123-142)االجتماعية 

ان الناس ال يمكنهم تحوير الماضي ليناسب اهتماماتهم، فالماضي موجود في  0996

ل، ويستمر في الحاضر عبر الماضي يشكو. الحاضر من خالل الممارسات االجتماعية

عبر النفاذ في القانون والمؤسسات األخرى، وعبر النفاذ اجتماعياً اذ في حياة الفرد، والنف

فاعلين في توظيف التذكر ليس الناس ف. نساق الرمزية األخرىفي اللغة واال ثقافياً 

ه اهتمامات الناس، وتثبت أمزجتهم، وتمكنهم من القيام بما وجالذاكرة تلكون لغاياتهم 

. ل من معتقدات من األجيال السابقةوكل جيل يعد يش مع الجديد،القديم يتعاف يريدون

 ,Misztal)ف للتغير في حاجات المجتمع، ونزعاته تتكي بمعنى أن الذاكرة السياسية

2003, p: 67).بة، ودينامية بنائية، فالنصوص، والوثائق، ي عملية مركوالتذكر السياس

ة للتأمل، لعمليات داللي زمحف والموضوعات الرمزية ليست مخزن للماضي، بل

على  وتعتمد الذكريات السياسية.(Devin, & Wright, 2003, p: 29)واالسترجاع 

تؤثر في تكوين الذكريات، كونها  ات االجتماعيّة، وبروزها في زمن الحدثالهوي

 . (Roe, & Cairns, 2003, p: 173)وديمومتها 

وضعف النظام السياسي،  وانبثق التوجه نحو دراسة الذاكرة السياسية من أزمة

وفقدت  ات أصابها الحيف،البحث عن الذاكرة جواباً عن هوي ات االجتماعية، إذ يعدالهوي

ة فاعلة، ولكن يمكنها أن تهدد الشعور بالهوية وتصيبه توازنها، فالذاكرة هوي

 ةمهمة ألن النواتج النفسي والذاكرة السياسية(. 09: ص، 6119كاندو، )باالضطراب 

ب ضمن أعضاء الجماعة الضحية في الماضي ين الجماعات يمكن أن تترسللعنف ب

ويمكن أن يحدث تآكل الذاكرة بقرار سياسي من . وتستعيدها األجيال الالحقة بعد السالم
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لمستوى الفردي بطريقتين حاكم مستبد يعيد كتابة التاريخ كما يعتقد، بينما يحدث على ا

 األحداث السياسية الناس يتذكرونبمعنى ان  المعلومات المتمايزة، عن طريقاألولى 

أو عندما يشاهدونها أو يقرأون عنها في  ر، أو أعادة تمثيل،أكثر عند وجود طقوس تذك

عن لة، وويركزون على الرسائل المفض ب ذلك ينتقون المعلومات،وسائل اإلعالم، ولتجن

ة مع المخططات االتساق المخطط، بمعنى ان الناس يستدعون المعلومات المتسق طريق

 .(Sahdra, & Ross, 2007, p: 384)أكثر من المعلومات األقل اتساقاً 

ستراتيجيات ا Hastings 0992ز ، وهاستنكBaumeisterوحدد باوميستر

للوقائع غير يتضمن حذفاً ة لتشويه الذاكرة السياسية، وهي الحذف االنتقائي، وأساسي

ئة تبدو سي األحداث التي تجعل الجماعة المرغوبة، وإنكاراً للحقيقة، إذ يتم تجاهل

ما يمكن أن يحدث نتيجة واستبعادها من الذاكرة، واإلبقاء على األحداث االيجابية، ك

فة، فعلى قي لإلنكار عبر اختراع ذاكرة مزيل المنطالمكمواالختراع، وهو  .لتبدل القيم

ل والتعتيم ة للحذف والتبدفإن الوقائع قابل دةبالوقائع،السياسية مقيالرغم من أن الذكريات 

والمبالغة، والتزيين، إذ تؤخذ أجزاء من  .ر والمبالغة، مما يسهّل االختراعوإعادة التفسي

الحقيقة السياسية وتدمج في أسطورة مهمة، فتبالغ الجماعات االجتماعية في مآثر 

والقطع، والوصل، وتطويع االرتباطات،  .ين االنجازات اإليجابيةاألسالف وتز

ة وتجاهل آخر يمكن التحيز بشد حداث نتاج أسباب متعددة، وعبر التركيز على سبب،فاأل

التركيز على ، بمعنى خرولوم األ .في التفسير بدون الحاجة للتبديل الفعلي للوقائع

د زل الفعل السلبي للجماعة إلى مجرمما يخت خرينة، أو مفترضة من أإساءات فعلي

ولوم الظروف، فعندما ال  .عةلتفادي الكارثة المتوقلة ضرورية استجابة لألخر، أو وسي

ل من مسؤولية اللوم على الظروف الخارجية لتتنصتضع خر تتمكن الجماعة من لوم األ

وتأطير السياق، فأغلب األحداث السياسية تتضمن شبكة معقدة من  .إيذاء اآلخرين

عبر اختيار ات بسيطة األسباب والنواتج، إال أن الجماعات تعمل على اختزالها في تفسير

 ,Baumeister)ة الجمعي ن يخدم صورة الذاتفي سياق معي ج الحدثسلسلة سببية تدر

& Hastings, 1997, p: 277) . أسلوبا اخرا لتشويه الذاكرة  6119واضاف كاندو

: ص، 6119كاندو، )التالعب العنيف بالذاكرة كتدمير األماكن المقدسة من خالل 

انفعالياً، فمع شحونة باألحداث الم بطت الذكريات السياسيةغالباً ما ارتو (.602

 ,Roe, & Cairns, 2003)ن الذكريات، وتثبيتها االنفعاالت القوية تزداد احتمالية تكو

p: 172) . 

 إلى دور الذكريات السياسية في Tololyan 0979وأشارت دراسة تولوليان 

ة ألعضاء الجماعات، ليديناميات اإلرهاب، فشخصيات الماضي تمثل نماذج مثا

ل العدوان التي تمث وخصوصاً الشباب، فربما يتماهون بها، إذ يمكن للرموز السياسية

. (Devin, & Wright, 2003, p.21)والقتال أن تشرعن سلوك الجماعات الحاضرة 

إلى أن ثقافة العنف تتطور  Bar-Tal 2003 6119وأشارت دراسة بار، وتول 
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لمتراكمة خالل الصراعات بين الجماعات، وبذلك تعتمد على استجابة لخبرات العنف ا

ن نواتج ية أعضاء المجتمع انفعالياً وتكوالذاكرة السياسية، إذ تشد الخبرات القو

ها خزن في الذاكرة السياسية التي تؤثر بدورمؤسسات وقنوات تواصل مجتمعية، وتو

وتأسيس طقوس تذكر عن ف بين الجماعات، تكوين معتقدات مجتمعية مرتبطة بالعن على

. (Bar, & Tal, 2003, p: 84)صب تذكارية لتكريمهم الرفاق المقتولين وتشييد ن

للتعامل مع الذكريات السياسية لأللم، والعنف، نموذجاFalconer 0977وطرح فالكونر 

ة أفعال ماضي المجتمع، والتسامح بين تقام تضمن تحمل مسؤوليوالصراع، واالن

 ,Roe, & Cairns, 2003)اريخ المجتمع اآلخر للتعلّم من خبراته الجماعات، وإعداد ت

p: 179). 

أول من درس الفروق عبر  Scott 0979ت ، وسكوSchumanوكان شومان

االجيال في الذاكرة السياسية، فتوصال أن االعمار المختلفة استدعت أحداث، وتغيرات 

ر، كما اختلفت المبك رشدمختلفة، وارتبطت هذه الذكريات بمرحلة المراهقة، وال

. (Schuman, & Scott, 1989, p: 359)تفسيرات االختيار باختالف االعمار 

إلى أن األحداث في الخمسين  0992 ، واخرونSchumanلت دراسة شومانوتوص

سنة، والستين الماضية كانت معروفة بشكل أفضل عند الراشدين، وتتناقص عند األجيال 

ر تؤلف المرحلة الحاسمة التي يمكن خاللها والرشد المبك قة،الالحقة، مما يؤكد أن المراه

ويعتمد . أن تمتلك األحداث تأثيراً داالً على المعرفة قياسا بالمراحل السابقة، أو الالحقة

كون العمر حاسماً على طبيعة الحدث، والدرجة التي تتم فيها إعادته لألجيال الجديدة 

(Schuman et. al, 1997, p: 75) .ت دراسة الرسونووجدLarsonو ، وليزارد

Lizardo 6112 ة تأثير عامل الجيل، إذ دعماً لفرضي عن جيفارا في الذاكرة السياسية

استدعى جيفارا أكثر من جيل، وداخل الجيل نفسه، وعند الجيل األصغر، أكثر من الجيل 

 :Larson, & Lizardo, 2007, p)األكبر، كما استدعى أكثر من الجيل األعلى تعليماً 

األنموذج التطوري للذاكرة  Fivush 6117، وفيفوش Reeseطرح رييزو.(425

ع فعندما تسترج. أن الذكريات الفردية، والسياسية متفاعلة بشكل جذريمفترضا  السياسية

ذاكرة حدث، وتخضع إلعادة البناء فإن تغيرات الذاكرة تصبح متشابهة بازدياد عبر 

األحداث المبنية بدون ألحداث التي خبرها االفراد، وويجب التمييز بين ا. المشتركين

ي، مثل التفاصيل ، فاألولى تحتفظ بمكونات الحدث على نحو فردخبرة شخصية

 وتؤدي األخيرة. لمةالثانية من المعرفة المستة، بينما تتألف اإلدراكية الحسية والعاطفي

ة وظيفة مهماسية والثقافية رة وتاريخه األسري واألحداث السيالمتعلقة بحياة الفرد المبك

ة يمكن أن تأخذ ،فاألحداث الشخصيتتمثل بتحريك ذكريات األحداث على نحو شخصي

 . والسياسي والثقافي األسري معان مختلفة عندما توضع في السياق
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 :مفهوم الثقافة السياسية

من أهم مجاالت عالقات تفاعلية مع الثقافة العامة وتدخل الذاكرة السياسية ب

، والمساواة، ارتباطها بقيم الحريةو افة السياسية تحوالت الديمقراطيةفي المجتمعاتالثق

فنجاح النظام السياسي . (Crozier et. al, 1975, p: 45)والنظام، والفاعلية السياسية 

وبيّنت . (Bradley, 2012, p: 8)ال يعتمد على قوانينه فقط، وإنما على ثقافته السياسية 

صابية تؤثر على عتمد على سمات شخصية معينة، فالعافة السياسية تالدراسات أن الثق

ة التعبير، بينما يؤثر وحري تكوين االتجاهات التقليدية المرتبطة باألسرة، والتعليم،

فتحقيق الثقافة . االنفتاح على الخبرة، واالنجذاب لالتجاهات الديمقراطية المرتبطة

ية كالتفكير التأملي، والتفكير النقدي، السياسية يتطلب تطوير أبعاد عديدة للشخص

أكد و. (Markovik, 2010, p: 168-173)والتفكير اإلبداعي، والثقة بالذات 

االجتماعية  تهتنشئو على أن ماضي الفرد السياسي Greenstein 0996كرينشتاين 

نى وبهات سياسية، وتوجيؤثران على حاضره في المجتمع، ويؤديان إلى إدراكات، 

 ,Greenstein, 1992)جة للمشاركة السياسية نتفاعلة على نحو متبادل، ومشخصية مت

p: 115). كشفت دراسة ديليونوDeleon وناف ،Naff 6119  ،النوعوأن للمكان 

 & Deleon)رق، والطبقة، والدين تأثير دال في الثقافة السياسيةوالع، االجتماعي

Naff, 2003, p: 2) . وبيّنت دراسة ساهاSaha 6112 همية النوع في الثقافة أ

السياسية، إذ كان الذكور أعلى من اإلناث في المعرفة السياسية، واالهتمام السياسي، 

حقوق وااللتزام بالحريات السياسية، بينما كانت اإلناث أعلى من الذكور في االهتمام ب

وأجرت  .(Saha, 2004, p: 22)بالثقافة السياسية  ارتباطهاإلنسان، مما يشير إلى 

ف شكعموم البريطاني لعضواً في مجلس ال( 79)مقابالت مع  Tetlock 0972تيتلوك 

جدت أن االشتراكيين المعتدلين العالقة بين األسلوب المعرفي والثقافة السياسية، فو

ددية من المحافظين المعتدلين، روا القضايا السياسية بشكل أكثر تعقيداً، وتكاملية، وتعفس

 :Tetlock, 1984, p)ن االشتراكيين، والمحافظين المتطرفين أكثر تعقيداً موكالهما 

بط ارتتبيّن أن الذكاء ي 6100واخرون  ،Rindermannوفي دراسة رايندرمان. (365

يمينية الهات السياسية الوسطية، إذ كان لذوي التوجهاتتوجايجابياً باالهتمام بالسياسة، وبال

 ,Rindermann, et. al., 2011)وسطيين ل ذكاء أقل قياسا بالواليسارية المتطرفة معد

p: 7) . 

ولما كان األستاذ الجامعي عموما، والعراقي على وجه الخصوص يتحلى 

االنفتاح على وفي حرية التعبير، تترابط مع تجاهات هالتكوين فيتؤثر بسمات شخصية 

ط متنوعة نمية أنماتمنه فتحقيق الثقافة السياسية يتطلب . ب للديمقراطيةالخبرة، واالنجذا

األستاذ ويؤثر ماضي  .الثقة بالذاتتعزيز إلبداعي، واالتأملي، والنقدي، وكالتفكير من 

إلى إدراك، وتوجهات  معا وتنشئته االجتماعية على حاضره ويؤديان ،السياسيالجامعي 

لمكان، والنوع ثبت تأثير او .السياسيةذاكرة ، ومنتجة للمتفاعلة ىسياسية، وبن
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الثقافة السياسية إذ كان الذاكرة السياسية، وفي ق، والطبقة، والدين في االجتماعي، والعر

الذكور أعلى من اإلناث في المعرفة السياسية، واالهتمام السياسي، وااللتزام بالحريات 

وثبت عند  .السياسية، بينما كانت اإلناث أعلى من الذكور في االهتمام بحقوق اإلنسان

العالقة بين األسلوب المعرفي والثقافة كشف بريطاني للقاء اعضاء في مجلس العموم ال

، السياسية أن االشتراكيين المعتدلين فسروا القضايا السياسية بشكل أكثر تعقيداً، وتكامال

وتعددية من المحافظين المعتدلين، وكالهما أكثر تعقيداً من االشتراكيين، والمحافظين 

باالهتمام بالسياسة، وبالتوجهات السياسية  المتطرفين، وتبيّن أن الذكاء يرتبط ايجابياً 

الوسطية، إذ كان لذوي التوجهات اليمينية واليسارية المتطرفة معدل ذكاء أقل قياسا 

دفع الباحثان الختيار عينة األستاذ الجامعي لتكون عينة ، وكان ما تقدم سببا بالوسطيين

ر، ومّرت بتجارب متنوعة، البحث الحالي، فهي عالية الثقافة، وتتباين في متغير العم

 .ولبعض افرادها تجربة سياسية ناضجة

استخدم الباحثان المنهج الوصفي لكشف العالقة الكمية بين متغيري : إجراءات البحث

البحث من خالل معامالت االرتباط بين المتغيرين، ويصف هذا المنهج الظاهرة، 

ا تمثل الخطوات األولى ويدرس العالقة بين متغيراتها، وهو ذو قيمه كبيرة كونه

وتمثل مجتمع البحث الحالي بعينة عشوائية من . (22: ، ص0992مايرز، )للتجريب 

من الذكور، واالناث، ( 911)أساتذة جامعة بغداد في الدراسة الصباحية فقط بلغ عددهم 

 – 6102)للعام الدراسي ( 026)، في حين بلغ عدد االناث (027)إذ بلغ عدد الذكور 

مدرس مساعد، ومدرس، )كانوا يتوزعون على اربعة مراتب علمية هي و(. 6102

 .يوضح ذلك( 0)وجدول ( العلمي، واإلنساني)ومن التخصصين ( واستاذ مساعد، واستاذ

 توزيع عينة البحث( 0)جدول 

 

 التخصص

 

 الجنس

  المرتبة العلمية

 المجموع
مدرس 

 مساعد

استاذ  مدرس

 مساعد

 استاذ

 027 06 07 92 66 ذكور علمي

 7 2 96 62 اناث

 026 02 62 91 61 ذكور انساني

 7 2 62 02 اناث

 911 22 26 066 76 المجموع

ولغرض تحقيق أهداف البحث الحالي قام الباحثان ببناء مقياس الذاكرة 

بعد اجراء التعديالت الضرورية ( 6102) جبرالسياسية، وتبني مقياس الثقافة السياسية ل
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يتكون مقياس الذاكرة و. أي المختصين في علم النفس، وفي القياس النفسيعليه بحسب ر

، 2)وتعطى الدرجات ( 2)فقرة، وبدائل إجابة ( 62)صورته النهائية من في السياسية 

في حالة الفقرات الموجبة، وتعطى الدرجات بالعكس في حالة ( 0، 6، 9، 2، 2، 2

وتدل على ارتفاع الذاكرة السياسية ( 022)اس فتكون الدرجة العليا للمقي. الفقرات السالبة

وتدل على تدني الذاكرة ( 62)لدى افراد عينة البحث الحالي، وتكون الدرجة الدنيا 

 .السياسية لدى عينة البحث الحالي

ألسباب ( 6102)قام الباحثان بتبني مقياس الثقافة السياسية الذي أعده جبر و

وأعطى لكل بديل ( 2) فقرة، وبدائل إجابة( 22)منها انه اخر من قام بدراسته إذ صاغ 

وتدل ( 662)فتكون الدرجة العليا للمقياس  على التوالي( 0، 6، 9، 2، 2)درجة هي 

وتدل على تدني الذاكرة ( 22)على ارتفاع الثقافة السياسية، وتكون الدرجة الدنيا 

 .السياسية لدى عينة البحث الحالي

المقياسين في قياس ما وضعت لقياسه تم  ومن اجل التأكد من صالحية فقرات

عرضهما على مجموعة من المختصين في علم النفس والقياس النفسي فقبلت فقرات 

وأجرى الباحثان تجربة استطالعية استهدفت بيان %(. 92)المقياسين بنسبة اتفاق 

وضوح فقرات المقياسين، وتعليماتهما من حيث الصياغة، والمعنى، والوقت المستغرق 

أستاذا، ( 61)إذ طبق الباحثان المقياسين على عينة مكونة من . ي اإلجابة عليهماف

واستاذة اختيروا بطريقة عشوائية ممن ليسوا من عينة البحث التي تم تطبيق المقياسين 

الحقا عليها فتبين ان متوسط الوقت المستغرق لإلجابة على مقياس الذاكرة السياسية 

متوسط الوقت المستغرق لإلجابة على مقياس الثقافة  دقيقة وتبين ان( 02)يساوي 

دقيقة، وعليه فقد تم التأكد من ان فقرات المقياسين واضحة، ومفهومة ( 66)السياسية 

 . لدى عينة البحث

وقام الباحثان بحساب القوة التمييزية لفقرات المقياسين كال على حدة، ويقصد 

مييز بين الذين يحصلون على درجات عالية، بالقوة التمييزية مدى قدرة الفقرات على الت

(. 062: ، ص0972دروان، )والذين يحصلون على درجات واطئة في المقياس نفسه 

ولتحقيق ذلك جرى تطبيق المقياسين في كليتي اآلداب، والعلوم في جامعة بغداد بواقع 

    .                   الذي يوضح ذلك( 6)أستاذ، واستاذة بحسب الجدول ( 011)

 توزيع إفراد عينة التحليل اإلحصائي( 6)جدول 

 المجموع اناث ذكور الكلية

 21 62 62 اآلداب

 21 62 62 العلوم

 011 21 21 المجموع

وبعد تطبيق المقياسين على عينة التمييز تم تصحيح استمارات عينة التحليل 

ثم ترتيب اإلحصائي للمقياسين وحساب درجة كل أستاذ، واستاذة على حدة، ومن 
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( 62)%االستمارات بالطريقة التنازلية من أعلى درجة، إلى أدنى درجة، وتحديد نسبة 

من الدرجات الدنيا لتحديد المجموعتين المتطرفتين كونها ( 62)%من الدرجات العليا و 

(. 226: ، ص6117 السيد،)تعطي مجموعتين بأكبر حجم، وأقصى تمايز ممكن 

أستاذ، واستاذة ( 62)أستاذ، واستاذة للمجموعة العليا و (62)وتوزعت العينتين بواقع 

للمجموعة الدنيا، وتم استخراج المتوسط الحسابي، واالنحراف المعياري، والقيمة التائية 

للفقرات كافة فتبين إن فقرات مقياس الذاكرة السياسية، وفقرات مقياس الثقافة السياسية 

القيم التائية  التائية المحسوبة أكبر من الن القيم( 2)، و(9)مميزة بحسب الجدولين 

 (. 0.05)عند مستوى داللة الجدولية 

 القوة التمييزية لفقرات مقياس الذاكرة السياسية بأسلوب العينتين المتطرفتين( 9)جدول 

  المجموعة الدنيـــا المجموعة العليـــــا ت

 المحسوبة

 

 الجدولية

 

 نحرافاال الحسابي االنحراف الحسابي الداللة

 دالة 1.96 2106 1122 0121 1176 6102 0

 دالة 1.96 0916 1127 0129 1129 6122 6

 دالة 1.96 6129 1129 0102 0106 0122 9

 دالة 1.96 2169 1192 0101 1121 0121 2

 دالة 1.96 2172 1196 6110 1122 6122 2

 دالة 1.96 7162 1190 0122 1122 6122 2

 دالة 1.96 9191 1192 0176 1122 6127 2

 دالة 1.96 6127 1122 0122 1127 0126 7

 دالة 1.96 2160 1192 0191 1122 6127 9

 دالة 1.96 2192 1192 0199 1122 6129 01

 دالة 1.96 2119 1122 0162 1126 0129 00

 دالة 1.96 2129 1120 0122 1171 6106 06

 دالة 1.96 2112 1172 0122 1122 6129 09

 دالة 1.96 9110 1120 0129 1122 6197 02

 دالة 1.96 9192 1177 0129 0119 9112 02

 دالة 1.96 9192 1192 011962 1127 0190 02

 دالة 1.96 2122 1192 0100 1120 0126 02

 دالة 1.96 0112 1122 0161 1176 6102 07

 دالة 1.96 9126 1192 0100 1122 0199 09

 دالة 1.96 0617 1122 0192 1126 6122 61

 دالة 1.96 2112 1191 0122 6120 1196 60
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 ة السياسية بأسلوب العينتين المتطرفتينالقوة التمييزية لفقرات مقياس الثقاف( 2)جدول 

 

 ت

  المجموعة الدنيـــا المجموعة العليـــــا

 المحسوبة

 

 الجدولية

 

 االنحراف الحسابي االنحراف الحسابي الداللة

 دالة 1.96 2119 0112 6192 1129 9169 0

 دالة 1.96 2126 0102 6102 1126 9102 6

 دالة 1.96 219 0106 6199 1126 9101 9

 دالة 1.96 2122 0102 6129 1177 9112 2

 دالة 1.96 2162 0112 6192 1129 9161 2

 دالة 1.96 2102 0119 6121 1127 9112 2

 دالة 1.96 7191 0106 6160 1122 9166 2

 دالة 1.96 2120 0192 6162 1122 9102 7

 دالة 1.96 7122 0101 6160 1122 9191 9

 دالة 1.96 7170 0119 6109 1122 9169 01

 دالة 1.96 7120 0101 6107 1126 9162 00

 دالة 1.96 2191 1170 6122 1120 9167 06

 دالة 1.96 2179 0101 6120 1122 9102 09

 دالة 1.96 2119 0109 6160 1170 9102 02

 دالة 1.96 9122 0101 6101 1122 9191 02

 دالة 1.96 2196 0109 0192 1172 9112 02

 دالة 1.96 2167 0106 6169 1122 9112 02

 دالة 1.96 7122 0119 6112 1122 9102 07

 دالة 1.96 2106 1172 6170 1129 9199 09

 دالة 1.96 9122 1122 6190 1127 9167 61

 دالة 1.96 2197 1122 6120 1129 9102 60

 دالة 1.96 2191 0102 6106 1122 9102 66

 دالة 1.96 9129 0112 6119 1122 9107 69

 دالة 1.96 9126 0112 6109 1129 9167 62

 دالة 1.96 2172 1126 0199 1129 6112 66

 دالة 1.96 2172 1122 0192 1171 6106 69

 دالة 1.96 2122 1122 0102 1127 0129 62

 دالة 1.96 7112 1127 0122 1129 6161 62
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 دالة 1.96 9190 0119 6109 1129 9162 62

 دالة 1.96 2192 0119 6126 1126 9102 62

 دالة 1.96 7162 0109 6101 1127 9102 62

 دالة 1.96 9101 0112 6112 1129 9102 67

 دالة 1.96 7162 0101 6161 1129 9167 69

 دالة 1.96 2122 1192 6122 1122 9166 91

 دالة 1.96 9117 0112 0197 1126 9100 90

 دالة 1.96 2161 0101 6162 1122 9107 96

 دالة 1.96 9.09 1.08 2.08 0.63 3.16 99

 دالة 1.96 2122 1177 6126 1126 9160 92

 دالة 1.96 2192 0100 6192 1122 9102 92

 دالة 1.96 2162 0119 6192 1126 9116 92

 دالة 1.96 2120 0112 6169 1122 9169 92

 دالة 1.96 2126 0119 6196 1127 9162 97

 دالة 1.96 2110 0101 6169 1129 9106 99

 دالة 1.96 2162 0112 6122 1129 9106 21

 دالة 1.96 5.26 1.10 2.37 0.73 3.03 20

 دالة 1.96 9.10 1.07 2.07 0.63 3.16 26

 دالة 1.96 8.75 1.09 2.04 0.77 3.17 29

 دالة 1.96 4.90 0.81 2.77 0.71 3.28 22

 دالة 1.96 4.56 1.15 2.43 0.88 3.07 22

مؤشر استخراج ومن أهم الخصائص السيكومترية التي قام بها الباحثان 

مؤشر الثبات إذ تعتمد عليهما دقة البيانات، أو الدرجات التي نحصل عليها من والصدق، 

ومعنى الصدق أن يقيس المقياس (. 029: ، ص0979 عبد الرحمن،)لنفسية المقاييس ا

ما وضع لقياسه، ويتفق المختصون في مجال القياس النفسي على أهمية صدق الفقرات 

(Ebel, 1972, p: 554 .) ويعد المقياس صادقا أذا كان صالحا في ظاهره، وبصورة

ل الفقرات وظيفة التي يقيسها، وتمثيمبدئية من خالل النظر الى عنوانه، وتعليماته، وال

تحقيقها، مما يوحي إن المقياس من حيث ظاهره مناسب إلى حد ما لألهداف المراد 

ويتحقق الصدق الظاهري للمقياس (. 001: ، ص097سماره، )للغرض المطلوب قياسه 

من خالل عرض فقراته على مجموعة من الخبراء للحكم على صالحيتها في قياس 

، (الذاكرة السياسية)وعرض مقياس (. (Ebel, 1972, p: 554مراد قياسها الخاصية ال
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على مجموعه خبراء في علم النفس، والقياس النفسي بلغ ( الثقافة السياسية)ومقياس 

 . للحكم على صالحية المقياسين لتحقيق أهداف البحث الحالي( 01)عددهم 

لمقياس يعطي نفس ومؤشر الثبات من خصائص المقياس الجيد ويقصد به إن ا

النتائج عند اعادة تطبيقه على المجموعة نفسها، ويعني االستقرار أي كلما تكررت عملية 

وتم حساب (. 2: ، ص0999عيسوي، ال)قياس الفرد أظهرت درجته شيئا من االستقرار 

وطريقة إعادة االختبار .كرونباخ -بطريقتي االختبار وإعادة االختبار، والفابات مؤشر الث

أكثر طرائق حساب مؤشر الثبات شيوعا إذ تقوم على أجراء تطبيق الفقرات على من 

وثبات االختبار . مجموعة من اإلفراد ثم أعادة تطبيقها عليهم بعد مضي مدة زمنية محددة

ن على عينه من وقام الباحثان بتطبيق المقياسي. امن الشروط الواجب توافرها ليكون دقيق

روا بالطريقة العشوائية وبعد مرور أسبوعين من التطبيق أستاذ، واستاذة اختي( 21)

األول تم إعادة التطبيق على افراد العينة ذاتها، وهي مدة زمنية مناسبة إلعادة االختبار 

وباستخدام معامل ارتباط بيرسون لدرجات (. 92: ، ص097الزوبعي، وآخرون، )

ده تبين إن مؤشر ثبات التطبيق األول ودرجات التطبيق الثاني ولكل مقياس على ح

ومؤشر ثبات مقياس الثقافة السياسية يساوي %( 76)مقياس الذاكرة السياسية يساوي 

وتعد معادلة الفا كرونباخ واحدة من العوامل . لهذين المؤشرينويمكن الركون %( 72)

التي تقدم مؤشرات جيدة حول ثبات المقياس وتشير إلى الخاصية التي يتمتع بها، وتمثل 

مقياسي البحث من استمارة ( 21)قة اإلحصائية بين الفقرات، وقام الباحثان بفرز العال

معادلة االتساق الداخلي فظهر ان مؤشر ثبات مقياس الذاكرة عليهما الحالي وطبقت 

وهما  (76)%، فيما بلغ مؤشر ثبات مقياس الثقافة السياسية (77)%السياسية يساوي 

بعد هذه العملية للتطبيق على ن جاهزين ح المقياسيمؤشران يمكن الركون اليهما، فأصب

عينة البحث الحالي، والتي امتدت شهرين كاملين، ومن ثم تالها عملية استخراج البيانات 

 .SPSSمن خالل الحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية والمعروفة اختصارا 

 :  عرض النتائج ومناقشتها، وتفسيرها

 .الذاكرة السياسية لدى أساتذة جامعة بغدادعلى تعّرف ال: الهدف األول

أستاذ ( 911)تم توزيع مقياس الذاكرة السياسية على عينة البحث البالغة 

وبانحراف  (067)الوسط الحسابي، إذ بلغ واستاذة، وبعد تفريغ البيانات تم حساب 

الفرضي البالغ فروق بين الوسط الحسابي، و، ولتعرف داللة ال(8.38)معياري قدره 

( 58.2)فقد استعمل االختبار التائي لعينة واحدة، فبلغت القيمة التائية المحسوبة ( 89.2)

ودرجة حرية ( 0.05)عند مستوى داللة ( 1.96)وهي أكبر من القيمة الجدولية البالغة 

 .يوضح ذلك( 2)، والجدول (299)

 

 

 



 الذاكرة السياسية                                         و عبدالحليم عليعباس األسدي 
 

 

22 

 نتائج االختبار التائي لعينة واحدة لمقياس الذاكرة السياسية( 2)جدول 

 الداللة .d. f الجدولية المحسوبة الفرضي االنحراف الحسابي العينة

 دالة 699 1.96 58.2 89.2 8.38 067 911

ويتضح من الجدول ان القيمة التائية المحسوبة أكبر من القيمة الجدولية مما 

يشير ان أساتذة جامعة بغداد وبمختلــف مراتبهم العلميــة يتميزون بذاكرة سياسية، 

ر الباحثان النتيجة بتأثير االساتذة فـي محـيطهم األكـاديمي واعتقـادهم بالقـدرات ويفس

العلمية، واإلمكانـات االجتماعية والثقافية الموجـودة لديهم، وإلى خبراتهم المتراكمة في 

، وهو تأكيد للتنظير المستعمل في البحث كيفية التعامل مع الحياة بمختلف مفاصلها

 .الذاكرة السياسية بالعمر، والنضج، والخبرةالحالي في عالقة 

قياس الفروق في الذاكرة السياسية لدى اساتذة جامعة بغداد على وفق : الهدف الثاني

 (. اناث –ذكور )متغير النوع االجتماعي 

، بواقع (911)تم توزيع مقياس الذاكرة السياسية على عينة البحث البالغة 

فريغ البيانات تم حساب المتوسط الحسابي للذكور أنثى، وبعد ت( 026)ذكرا، و( 027)

، في حين بلغ المتوسط (8.52)، وبانحراف معياري قدره (126.8)فظهر يساوي 

، وباستعمال االختبار التائي (8.76)انحراف معياري قدره ، و(125.6)الحسابي لإلناث 

القيمة من اعلى  وهي( 2.60)لعينتين مستقلتين، ظهر ان القيمة التائية المحسوبة تساوي 

والجدول ( 697)وبدرجة حرية ( 0.05)بمستوى داللة ( 1.96)التائية الجدولية البالغة 

 .يوضح ذلك( 2)

 داللة الفروق في الذاكرة السياسية على وفق متغير الجنس( 2)جدول 

 الداللة d. f الجدولية المحسوبة االنحراف الحسابي العدد العينة

 126.8 027 ذكور
8.52 

 
 دالة 697 1.96 2.60

 8.76 125.6 026 اناث

ويتضح من الجدول ان القيمة التائية المحسوبة أكبر من القيمة التائية الجدولية 

في الذاكرة السياسية ( 0.05)مما يشير الى وجود فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 

ن قـدرات ه النتيجة بأيفسر الباحثان هذ، وولصالح الذكوروفقا لمتغير النوع االجتماعي 

أساتذة جامعة من الذكور واالناث متقاربة كونهم يعيشون أجواء من الحرية واالنفتاح، 

وانثى اال في  ،ويتواصلون بشكل إيجابي مع الحياة بمفاصلها كافة، وال فرق بين ذكر

اة ويؤكد هذه النتيجة ان اإلعـداد األكـاديمي يجري على قدم المساو. القدرات الجسمانية

 .بين الذكور واالناث
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 .تعّرف الثقافة السياسية لدى أساتذة جامعة بغداد: الهدف الثالث

فظهر ان ( 911)تم توزيع مقياس الثقافة السياسية على عينة البحث البالغة 

، وللتعرف على (36.1) ي يساويانحراف معيارو ،(180.6)وسط الحسابي يساوي متال

فقد استعمل االختبار التائي ( 092)الفرضي البالغ ي، لة الفروق بين المتوسط الحسابدال

من القيمة  كبردرجة وهي أ( 2.11)لعينة واحدة فظهرت القيمة التائية المحسوبة تساوي 

( 2)والجدول ( 699)ودرجة حرية ( 0.05)عند مستوى داللة ( 1.96)الجدولية البالغة 

 .  يوضح ذلك

 حدة لمقياس الثقافةنتائج االختبار التائي لعينة وا( 2)جدول 

 الداللة d. f الجدولية المحسوبة الفرضي االنحراف الحسابي العينة

 دالة 699 1.96 2.11 092 36.1 180.6 911

من القيمة الجدولية مما  كبرويتضح من الجدول بان القيمة التائية المحسوبة أ

ويفسر  .العلمية كافةأساتذة جامعة بغداد وبمراتبهم  سياسية لدىالثقافة وجود اليشير الى

 بمختلف اشكالهالديمقراطي ن األستاذ الجامعي يتواصل مع الواقع الباحثان هذه النتيجة بأ

تحت شعار ان بشكل اختياري يمارس الحياة السياسية في عراق اليوم، وواعيبروح ال

يحضر المؤتمرات، والندوات، ويشارك هو ، ونحو الديمقراطيةتسير يجب ان األمور 

ت منظمات المجتمع المدني، وينتمي لألحزاب، ويعبر عن رأيه كونه قائد في بنشاطا

 .المجتمع

الفروق في الثقافة السياسية على وفق متغير النوع االجتماعي  قياس:الهدف الرابع

 .(اناث -ذكور)

فبلغ المتوسط ( 911)تم توزيع مقياس الثقافة السياسية على عينة البحث البالغة 

، في حين بلغ المتوسط الحسابي (43.2)، وبانحراف معياري (85.8)الحسابي للذكور 

، وباستعمال االختبار التائي لعينتين (34.9)، وبانحراف معياري (75.9)لإلناث 

وهي أكبر من القيمة التائية ( 30.7)مستقلتين ظهر ان القيمة التائية المحسوبة تساوي 

يوضح ( 7)والجدول ( 697)ية وبدرجة حر( 0.05)بمستوى داللة ( 1.96)الجدولية 

 .  ذلك

 داللة الفروق في الثقافة السياسية على وفق متغير النوع االجتماعي( 7)جدول 

 الداللة d. f الجدولية المحسوبة االنحراف الحسابي العدد النوع

 43.2 85.8 027 ذكور
 دالة 697 1.96 30.7

 34.9 75.9 026 اناث

التائية المحسوبة أكبر من القيمة التائية الجدولية ويتضح من الجدول ان القيمة 

مما يشير الى وجود فرق ذو داللة إحصائية في الثقافة السياسية على وفق متغير النوع 

كون حركة األستاذ الجامعي قد ويفسر الباحثان هذه النتيجة باالجتماعي ولصالح الذكور، 
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يعيشون ( ذكورا، واناث)هم تكون أكبر، واوسع في بعض المفاصل الثقافية، مع ان

الظروف الحياتية ذاتها والفرص متاحة بالتساوي بحسب الدستور بغض النظر عن النوع 

 .  االجتماعي

كشف العالقة االرتباطية بين الذاكرة السياسية والثقافة السياسية لدى :الهدف الخامس

 .اساتذة جامعة بغداد

عند مستوى داللة ( 0.84)تم استعمال معامل ارتباط بيرسون فظهر يساوي 

 يوضح ذلك ( 9)والجدول ( 699)ودرجة حرية ( 0.05)

 العالقة بين الذاكرة السياسية والثقافة السياسية( 9)جدول 

 العينة
االرتباط 

 لمحسوبا

االرتباط 

 الجدولي
 مستوى الداللة

درجة 

 الحرية
 الداللة

 دال 699 0.05 0.26 0.82 911

االرتباط موجب، ودال احصائيا بين الذاكرة إن معامل ( 9)يتضح من الجدول 

السياسية، والثقافة السياسية، ويمكن تفسير هذه النتيجة أن عينة البحث من أساتذة جامعة 

بغداد تميزوا بذاكرة سياسية بحسب الهدف األول، وتميزوا بثقافة سياسية بحسب الهدف 

ية لدى عينة البحث، والعكس الثالث، وكلما زادت الذاكرة السياسية زادت الثقافة السياس

صحيح، وهي عالقة منطقية فالمتغيرين موجبين فجاءت العالقة موجبة مما يدلل على أن 

في مواجهة المواقف ( ذكرا، وانثى)الذاكرة السياسية تزيد من قدرة األستاذ الجامعي 

 . السياسية واالجتماعية، وترفع من ثقافته السياسية في المجتمع

 :التوصيات

مقياسي البحث ء ما جاء من نتائج فإن الباحثان يوصيان باستثمار في ضو

الحالي وتطبيقهما على عينات أخرى، وتعميم النتائج إلظهار مكانة األستاذ الجامعي في 

تنوير المجتمع، ودعوة المؤسسات السياسية العراقية لتطوير برامجها بحسب نتائج 

 .البحث الحالي

 :المقترحات

راء دراسة عن الذاكرة السياسية وعالقتها بالثقافة السياسية يقترح الباحثان اج

على جامعات أخرى كجامعة البصرة، وجامعات إقليم كردستان، واجراء موازنة مع 

نتائج البحث الحالي، وتطبيق البحث على شرائح اجتماعية أخرى كالموظفين في الدوائر 

 .  الحكومية
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