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 تعرٌف النظام السٌاسً: أولا 

 تختلف وانما السٌاسً، للنظام شامل جامع واحد تعرٌف ٌوجد ل•

 استن دٌفٌد ٌعرف فمثال له، الباحثٌن رؤٌة باختالف التعرٌفات

 التً واألدوار التفاعالت من مجموعة ) :انه على السٌاسً النظام

 السٌاسً للنظام األساسٌة فالسمة ،(للقٌم السلطوي بالتوزٌع تتعلق

 بٌن القائمة الخالفات بسبب وذلك القٌم، توزٌع هً استن ٌرى كما

 .والخدمات السلع توزٌع حول المجتمع افراد

 التفاعالت نظام) :بانه السٌاسً النظام فٌعرف الموند كابرٌل أما•

 بوظٌفتً تضطلع والتً المستقلة المجتمعات كافة فً الموجودة

 الكراه استعمال طرٌف عن خارجٌاا  او داخلٌاا  والتكٌف التكامل

 .(باستعماله التهدٌد او المشروع المادي



مجموعههة الحلههول الالزمههة : ) بانههه دوفرجٌهههوٌعرفههه مههورٌ  •

لمواجهههههة المعضههههالت التههههً تواجههههه وجههههود الهٌئههههة الحاكمههههة 

 (.وتنظٌمها فً هٌئة اجتماعٌة

اطهار شهامل )أما التعرٌف الجامع الشامل للنظام السٌاسً فهو •

تتفاعههل فٌههه مجموعههة مههن العناوههر والمكونههات، وتتههولى فٌههها 
مهمههة  –التشههرٌعٌة والتنفٌذٌههة والقضههائٌة –مؤسسههات الدولههة 

 (ادارة شؤون المجتمع بغٌة تحقٌق سعادته ورفاهٌته



 خوائص النظام السٌاسً: ثانٌاا 
 النظمة، من غٌه عن تمٌزه التً الخوائص من بمجموعة السٌاسً النظام ٌتمٌز
 :اآلتً فً تتمثل الخوائص وهذه

 التشرٌعات تتوف وبذلك العلٌا السلطة ٌمتلك السٌاسً النظام كون :العلوٌة1.
 .اللزام بوفة المعنٌة مؤسساته عن الوادرة

 ضمنه الواقعة التفاعل وعملٌات العالقات تحكم اذ :نسبً ذاتً استقالل2.
 .ما حد الى ودائمة مستقرة، شبه خاوة وسٌاسٌة قانونٌة قواعد

 الموجود الخرى النظم سائر وفً من تأثٌراا  اكثر السٌاسً فالنظام :الفاعلٌة 3.
 .السٌاسٌة للسلطة امتالكه بفعل وذلك المجتمع فً

 فً السائدة الخرى النظم سائر مع السٌاسً النظام ٌتفاعل :التفاعل4.
 .بها وٌتأثر فٌها فٌؤثر المجتمع،

 عناور ضمنه تتفاعل الذي الوسع الطار هو السٌاسً فالنظام :الشمولٌة5.
 وجماعات السٌاسٌة والحزاب الدولة مقدمتها فً تقف عدٌدة ومكونات
 ...والجغرافٌة والثقافٌة والقتوادٌة الجتماعٌة النظم عن فضال الموالح

 الخ



 وظائف النظم السٌاسٌة: ثالثاا 
 ٌعرف ما عبر ذلك وٌتحقق ومتطلباته، المجتمع اهداف تحدٌد1.

 .بالتخطٌط

 وفً وتوظٌفها، المادٌة وغٌر المادٌة المجتمع طاقات تعبئة2.
 .والثروات البشرٌة الطاقات مقدمتها

 على الواحد المجتمع ابناء بٌن والتعاٌش النسجام تحقٌق3.
 (الوطنٌة الوحدة) ومعتقداتهم وتوجهاتهم انتماءاتهم اختالف

 على والقانونٌة الدستورٌة القواعد تطبٌق بمعنى :الدستورٌة4.
 .الواقع ارض

 .للمجتمع والمن الحماٌة توفٌر5.

 .المختلفة الحٌاة مناحً فً والتطور التنمٌة تحقٌق على العمل6.

 .للمجتمع والرفعة العزة على الحوول اجل من العمل7.

 


