












I/-وماهي مراحله؟ ا هو البحث العلمي؟م 
 

 تعريف البحث العلمي:

العلماء املختصون البحث العلمي أبنه: عملية علمية، جتمع هلا احلقائق، والدراسات، وتستوي فيها العناصر املادية واملعنوية يف يعرف 
ف معني؛ ليتوصل من ذلك كله إىل نتائج موضوع دقيق يف جمال التخصص؛ لفحصها وفق مناهج علمية معتمدة، يكون للباحث منها موق

 1جديدة، وسليمة.

بغرض اكتشاف معلومات  أو الفرضيةصحة املعلومة دقيق عن البحث العلمي هو نظام سلوكي، إجرائي منظم، يهدف الستقصاء إذا 
 ابلبحث عن أسباهبا وآليات معاجلتها.ظاهرة  حتليل وتفسري، أو وعالقات جديدة بني املتغريات

حل  والوصول إىلحقائق علمية  ومعارف واكتشافث العلمي عبارة عن استقصاء منظم دقيق حملاولة التوصل إىل معلومات إن البح
واملشاكل للظواهر  والتفسري العلميوسيلة علمية لالكتشاف  ي، فهوإزالة اللبس والغموض عنهاللمشكلة البحثية اليت أراد الباحث دراستها 

  .والتنبؤ هبا والتحكم فيها

والقاعدة البداية املنطقية ألي جهد حبثي هادف،  اليت متثلالبحثية  وحتديد املشكلةالسليم يبدأ بعملية اختيار املوضوع  والبحث العلمي
الدراسة، ومنه  والفرضيات العلمية وحتديد نوعيبين عليه الباحث مجيع إجراءات البحث الالحقة من صياغة لإلشكالية  واألساس الذي

 .واملالئمة جلمعهااألدوات الالزمة  ونوع البياانت واملعلومات املطلوبة ومن مثة ناهج املتبعةحتديد امل

 Emperical)(، واملخطط التجرييب Theoritical planeفالبحث العلمي يتقدم خالل خمططني: املخطط النظري )
plane)2خططني.. والتفكري كباحث يعين القدرة على التحرك ذهااب وإاياب بني هذين امل 

فالبحث العلمي هو وسيلة  هي البحث العلمي.ىل املعرفة إحبث عن املعرفة، فاألداة اليت توصلنا  وابلتايل يصبح البحث العلمي هو
، وذلك هذا البحث لقواعد علمية وأسس موضوعية خضوعويتم البحث عن املعرفة بطرق عديدة لكن جيب وليست غاية يف حد ذاهتا. 

 .هج علمية، فلذا الكلمة جندها مركبة من حبث وعلمومناإبتباع أساليب 

 جماالت البحث واسعة، فهي ختتلف ابختالف حقول املعرفة، فهناك من يقسمها إىل قسمني: علوم صلبة، وعلوم مرنة.

تضم حبوث ، اليت بدورها العلوم التجريبية والدقيقة وتشمل كل من (Sciences rigides, Science dures)صلبة: علوم -
 لمية نظرية وحبوث علمية تطبيقية.ع
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15. 



وتشمل العلوم اإلنسانية واالجتماعية، وهي األخرى جند فيها حبوث  (Sciences molles)علوم مرنة: وتدعى أيضا بعلوم لينة -
 علمية نظرية وحبوث علمية تطبيقية.

 يصل اىل النتائج املرجوة. وذلك رمراعاة ىتقة حالعلوم الصلبة أو يف العلوم املرنة البد على الباحث ان يسري خبطى واثسواء كنا يف 
 القواعد املنهجية.

وللمنهجية أمهية كبرية يف  ما من أجل التوصل اىل النتائج.فاملنهجية هي الطريقة اليت يتبعها العقل ملعاجلة أو دراسة موضوع أو مسألة 
 البحث العلمي فهي:

 *أداة فكر وتفكري وتنظيم

 *أداة عمل وتطبيق

 طيط وتسيري*أداة خت

 .*أداة فن وابداع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مراحل البحث العلمي:

 
املشكلة حمل الدراسة،  وأيعتمد البحث على جمموعة من االعتبارات أو اخلطوات املنتظمة اليت يتبعها الباحث يف معاجلة ظاهرة 

التساؤل التايل: ما الذي أريد أن أحبث عنه؟ ملاذا؟  فالبحث يبدأ من نقطة االنطالق واليت تتمثل يف حتديد الباحث للموضوع البحثي، بوضع 
 1كيف سأصل إىل ما أريد؟ ومن أين أبدأ البحث؟

له وأبسط دقائقه وكافة خطواته. مراعيا املوارد املتاحة يالباحث اجليد هو الذي يصمم حبثه تصميما منهجيا دقيقا ومتكامال بكل تفاص
هذا البحث وحىت ميكن إمتام البحث العلمي بشكل حيقق أهدافه احملددة واملسطرة، فإن هناك مكاانت املتوفرة والزمن املتيسر إلجراء واإل
 وتتمثل خطوات البحث فيما يلي: 2من اخلطوات املتتابعة واملرتابطة تشكل فيما بينها اهليكل األساسي أو العمود الفقري للبحث. اعدد

 املرحلة التمهيدية

 املرحلة التحضريية

 يةاملرحلة التنفيذ

 املرحلة النهائية

 ة:سوف حناول توضيح كل مرحلة على حد

 / املرحلة التمهيدية:1

تسمى ابملرحلة التمهيدية ألهنا عبارة عن تلك اخلطوات األولية اليت تسبق عملية اخلوض يف املوضوع واليت تعترب اللبنة األوىل 
 إلعداد البحوث وتشمل ثالث خطوات هامة:

 

 أ/ القراءات األولية

 املراد دراستهاصور للمشكلة أو للظاهرة ب/ ت

 ج/ الرغبة يف املعاجلة

 نبدأ أبول خطوة اال وهي:

                                                           
 .25، ص: 3102، الجزائر: مؤسسة حين راس الجبل للنشر والتوزيع، منهجية البحث العلمي في العلوم االجتماعيةنادية سعيد عاشور،  1 

 .32-32، ص ص: 3103، الجزائر: الديوان الوطني للمطبوعات الجامعية، الوجيز في المنهجية للعلوم االجتماعية واإلنسانيةحجيلة رحالي،  2 



 

 أ/ القراءات األولية

به ظاهرة ذقد جت ةكل القراءات اليت تكون يف نطاق الباحث وختصصه العلمي وجماله املعريف تعود عليه ابلفائدة ألن رمجرد القراء
هذه القراءات يكون الباحث قادرا على التعرف على اجملاالت البدء يف أنه رمجرد إىل ضافة لدراسة. ابإلل اوتصبح فيما بعد حمور 

 املفتوحة للدراسة، واملواضيع اليت تطرق هلا سلفه من الباحثني وكيفية معاجلتهم هلا والصعوابت اليت تلقوها.

 ب/ تصور للمشكلة أو للظاهرة 

 لظواهر احمليطة بنا.االحظة ماملباشرة أو غري املباشرة من جراء القراءات أو  يبىن التصور على أساس املالحظة إما املالحظة
ذكر أن هذه اخلطوة تعترب اخلطوة األوىل يف املشروع البحثي واليت تعترب من أصعب اخلطوات، فالباحث يف احلقيقة من حيث لواجلدير اب

حث يشعر ابرتباك نتيجة عدم قدرته يف التصور. فالباحث املتميز هو املبدأ هو حر يف تصوره ألي موضوع، إال أن هذه احلرية جتعل البا
 الذي لديه القدرة على االبتكار، التجديد األصالة ودقة املالحظة.

 
 ج/ الرغبة يف املعاجلة 

كلما كانت لدى الباحث رغبة يف معاجلة موضوع معني كلما كان ذلك دافعا قواي من أجل البحث بصورة جدية وعلمية 
وقد يكون غري مرغوب وغري حمبب  امفروض اإلزامي اأكرب. فاملوضوع اململى من طرف اإلدارة أو املشرف يعترب موضوع وعملية

 اخلوض والغوص فيه من طرف الباحث هذا ما جيعله غري قادر على التجديد واإلبداع.

 

 املرحلة الثانية وتتمثل يف:

 / املرحلة التحضريية2

 وات أساسية:حتتوي هي األخرى على ثالث خط

 أ/ حتديد موضوع البحث بشكل واضح

 ب/ االطالع على موضوع البحث من خالل األحباث السابقة

 ج/ وضع خطة أولية

 

 

 



 أ/ حتديد موضوع البحث بشكل واضح

إذا وقع اختيار الباحث على موضوع معني فإن عليه أن يتأكد أن املوضوع ضمن ختصص القسم الذي ينتمي اليه     
ال يكون قد مت تسجيله يف رسالة علمية يف التخصص نفسه )وذلك رمراجعة األقسام العلمية النظرية، والبحث يف الباحث، وأ

 االنرتنت، ومراكز البحوث املتخصصة(.

يف  امن حيث املفردات املستخدمة يف العنوان، وكذا أن يكون اجملال الزمين واملكاين حمدد اواضح املوضوعالبد أن يكون       
يكون املوضوع ضيقا للغاية حبيث يصبح البحث عدمي اجلدوى وأال يكون شديد االتساع حبيث يتعذر  أالان. جيب العنو 

تناوله بشكل معمق. رمعىن البد أن تكون الفكرة واضحة ومعربة وشاملة يف أقل عدد ممكن من العبارات والكلمات )طول 
ح يف ريتغريات اتبعة بشكل صممتغري مستقل و  أيوان على متغريات العنوان ال يدل على ابحث متميز(. والبد أن حيتوي العن

 فيهدائما. بينما املتغري التابع هو الذي يتم التأثري  البد من اإلشارة إىل أن املتغري املستقل يؤثر وال يتأثر ابملتغري التابع إذ العنوان
ال ميكن أخذ متغري وربطه رمتغري اثن إال عندما و غري التابع. املت يفمن قبل املتغري املستقل. املتغري الوسيط له دور يف التأثري 

 يكون هناك خلفية نظرية من خالل هذا الربط.

 

 ب/ االطالع على موضوع البحث من خالل األحباث السابقة

 الدراسات السابقة هي كل ما كتبرمعىن  وهي عرض ملا كتبه أهل العلم واالختصاص يف جمال موضوع الرسالة.          
حول املوضوع: من كتب ومقاالت ورسائل ومذكرات وأطروحات. لكن بشرط أن تكون هلا عالقة مباشرة رموضوع الدراسة. 

دراسات تناولت كل -/2قرب الدراسة السابقة من موضوع الباحث. -/1ىل إوال يوجد عدد حمدد البد من ذكره بل يعود 
 املتغريات املوجودة يف البحث.

على عرض إشكالية  اسة السابقة البد أال تكون إبسهاب رمعىن البد أن يكون العرض مقتصر عند عرض الباحث للدرا
 الدراسة السابقة والنتائج اليت توصل إليها وما هو اجلديد الذي تضيفه الدراسة املعنية مقارنة ابلدراسة السابقة ومدى االستفادة منها

ات السابقة. وجيب التوازن يف عرض الدراسات السابقة. وجود دراسات قدمية وفقط. يعين توضيح الفرق بني الدراسة احلالية والدراس
وال ختدم املوضوع بطريقة  اجدا وقد ال تتصل رموضوع الرسالة. هنا يصبح الباحث كالنملة كلما مجع معلومة وكتبها رغم أهنا تعترب حشو 

 ب الدراسة. فهو يصعب عليه أن حيذفها فيكتبها يف قل ،مباشرة وال تضيف أية معلومة

بدأ ندراستني يف نفس السنة ويف حالة وجود التسلسل الزمين يف عرض تلك الدراسات. نبدأ من القدمي إىل احلديث.  ةال بد من مراعا
حسب الرتتيب األجبدي لصاحب الدراسة. أساس هذه الدراسات السابقة هو اكتشاف الفجوة العلمية اليت نؤوهلا الحقا يف 

 اإلشكالية البحثية.

 

 



 ج/ وضع خطة أولية

تكتسي اخلطة البحثية أمهية كبرية يف جناح البحث، فهي جهد تقين وفين وعمل فكري لبناء تركيبة هيكلية ملوضوع البحث من 
وهي تتيح للباحث السيطرة على أبعاد املوضوع. واخلطة تكون دائما حيث تقسيماته املختلفة اليت جيب ان تكون متناسقة 

 بصدد تلقي املعلومات ختص موضوع البحث.ث احأولية مادام الب

ثناء مراحل أاخلطة األولية هي عبارة عن تلك العناصر األساسية واألولية للموضوع وهي ليست هنائية فهي تتلقح ابستمرار ف
 ، طريقة الفصول وطريقة األبواب. وهيكلته ن لتقسيم املوضوعاالبحث. وهناك طريقت

 

 وهي حتتوي على:هبا تقريبا يف مجيع التخصصات نتيجة سهولتها، خذ أيوهي طريقة  طريقة الفصول:

 مقدمة

 كل العناوين الفرعية املتدرجة حتت الفصل(  يضمعنوان الفصل )الذي  الفصل األول:

                                                       عنوان فرعي -1

 مندرج حتت عنوان الفرعي األول  عنوان فرعي-1-1 

 نوان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي األولع-1-2

 العناصر املكونة للفصل                                                                   عنوان فرعي اثين -2

 عنوان فرعي مندرج حتت عنوان الفرعي الثاين-2-1  

 عنوان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي الثاين-2-2  

 تاجاتخالصة واستن

 

 عنوان الفصل )الذي يضم كل العناوين الفرعية املتدرجة حتت الفصل( الفصل الثاين:

 أول عنوان فرعي-1

 عنوان فرعي مندرج حتت عنوان الفرعي األول -1-1 

 عنوان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي األول-1-2

 عنوان فرعي اثين-2



 عنوان فرعي مندرج حتت عنوان الفرعي الثاين-2-1  

 عنوان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي الثاين-2-2  

 خالصة واستنتاجات

 لكل فصلماهي إال مجع بني كل اخلالصات واالستنتاجات                                                        اخلامتة

 

 .كما هو موضح يف الشكليف هذه الطريقة  البد ان يكون التدرج يف كتابة العناصر *

 مبعىن ان البحث ال)*ال ميكن ان حيتوي البحث على فصل واحد فقط، بل البد ان يتعداه اىل أكثر من ذلك. 
ميكن ان يقتصر على فصل واحد لإلجابة على اشكاليته بل البد ان حيتوي البحث على فصلني أو أكثر على 

 حسب مستلزمات الفرضيات واالشكالية(.

غري  ناقصالتوازن ال، هناك ما يسمى ابلتوازن الكلي أو املثايل وهناك فصولالتوازن بني الاحرتام *البد من 
 ،ةن الفرعييو اعنالحتت  ةمندرجيكون عدد الفروع وعدد العناوين التوازن املثايل أو الكلي يتحقق عندما ف. املثايل

حتت  ةمندرجلعناوين بني كل الفصول. بينما التوازن الناقص هو عندما يكون عدد الفروع وعدد ا مماثلة العدد
ان يكون الفرق بني فصل وفصل هو وجود فارق بشرط  ،ة غري مماثلة العدد بني كل الفصولن الفرعييو اعنال

  .واحد ابلزايدة أو النقصان

وكل عنوان فرعي حيتوي على ثالثة عناوين مندرجة قد جند الفصل األول حيتوي على أربعة عناوين فرعية  مثال:
)أربعة عناوين فرعية وكل عنوان فرعي العدد  عية بينما الفصل الثاين ان كان حيتوي على نفسحتت العناوين الفر 

تعذر االمر نتيجة املعلومات وان  .حيتوي على ثالثة عناوين مندرجة حتت العناوين الفرعية( فنحن امام توازن كلي
حنن جمربين ان نطبق التوازن ا فهن)قد تكون شحيحة ابلنسبة هلذا الفصل او قد تكون جد غزيرة( املتوفرة 

على مخسة عناوين فرعية )أي ابلزايدة( أو ثالثة عناوين فرعية )أي الناقص فيصبح الفصل الثاين حيتوي اما 
ابلنقصان( ونفس الشيء ابلنسبة للعناوين مندرجة حتت العناوين الفرعية اما ابلزايدة أو ابلنقصان لكن الفارق 

 دة او النقصان ابلنسبة للفصل األول.واحد ابلزاييكون بعنوان فرعي 

 

 وهي طريقة أيخذ هبا يف العلوم القانونية نتيجة بعض العناصر اليت حتتويها.طريقة األبواب: 

 مقدمة

 عنوان الفصل )الذي يضم كل العناوين الفرعية املتدرجة حتت الفصل( الباب األول:



 عنوان فرعي املبحث األول:

  املبحثندرج حتت عنوان عنوان فرعي م املطلب األول: 

 للمطلبعنوان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي  الفرع األول:       

 عنوان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي للفرع  البند األول:           

 عنوان فرعي :الثايناملبحث 

 عنوان فرعي مندرج حتت عنوان املبحث  املطلب األول: 

 ان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي للمطلبعنو  الفرع األول:       

 عنوان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي للفرع  البند األول:           

 خالصة واستنتاجات

 عنوان الفصل )الذي يضم كل العناوين الفرعية املتدرجة حتت الفصل( الثاين: الباب

 عنوان فرعي املبحث األول:

 ندرج حتت عنوان املبحث عنوان فرعي م املطلب األول: 

 عنوان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي للمطلب الفرع األول:       

 عنوان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي للفرع  البند األول:           

 عنوان فرعي :الثايناملبحث 

 عنوان فرعي مندرج حتت عنوان املبحث  املطلب األول: 

 ان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي للمطلبعنو  الفرع األول:       

 عنوان فرعي آخر مندرج حتت عنوان الفرعي للفرع  البند األول:           

 خالصة واستنتاجات

 اخلامتة

 

 ونتيجة ان العلوم القانونية هي املعروفة بدراسة البنود واملواد فلذا تقتصر هذه الطريقة وهذا التقسيم على العلوم القانونية.



 املرحلة الثالثة يف البحث العلمي تتمثل يف: 

 / املرحلة التنفيذية3
 تعترب رمثابة املرحلة الثالثة يف البحوث العلمية وهي حتتوي على أربعة خطوات

 شكاليةصياغة اإلأ/

 البحثية ضياتصياغة الفر ب/

 حتديد اإلطار النظريج/

 اعتماد منهجية معينةد/

 انويةالبحث عن املصادر األصلية والثه/

 سوف حناول عرض كل هذه النقاط ابلتفصيل

 أ/ صياغة اإلشكالية

 لمعاجلة، وهولام علمي  حيتاج  إهب حمددا قبل دراسته، وأهنا اميكن تعريف إشكالية البحث أبهنا موقف غامض ال جند له تفسري 
قوم الباحث العلمي ابشتقاق املشكلة أو شكل سؤال أو مجلة تقريرية حيتوي على مشكلة حبثّية. وي علىنص  خمتصر تتّم صياغته 

موضوع البحث العلمي من البيئة احمليطة به، ومن مث تفسريها؛ من خالل التعرف على األسباب اليت أدت إىل نشوئها، والسعي إىل 
هجيَّة وهي وهناك نقطة من عن طريق الفكر االبتكاري واإلبداعي للباحث العلمي. إجياد احللول اليت تساعد يف عالج املشكلة

د االشكاليةأن حتديد   .يعادل نصف البحث واالهتمام لصياغتها صياغة واعيًة بشكل ُمحَدَّ

يتضمن هذا السؤال  وجيب أنعرفها موريس أجنرس بكوهنا "عبارة عن عرض اهلدف من البحث على هيئة سؤال، ولقد 
 .1حمددة" يصل الباحث من خالل حبثه إىل إجابة والبحث وذلك لكيإمكانية التقصي 

املشكلة اليت يريد  واملعرب عنفاإلشكالية هي عبارة عن ذلك التساؤل الكبري الذي يثري الباحث لكي يبحث له عن حل 
 .  2واستفسارعلى صيغة استفهام  وإمنا أييتال يؤكد القضية أو ينفيها  وهذا السؤالحلول بشأهنا،  والوصول إىلالباحث دراستها 

                                                           
  كل مشكلة بحثية تنتمي إلى ف الموجود بين ما نعرفه وماذا نريد معرفته حول ظاهرة معينة، الفرق عنالمشكلة تعبر هناك فرق بين المشكلة واإلشكالية. ف

. ونقوم هاوتطويرمن المفاهيم، النظريات، والمناهج والفرضيات التي تساهم في توضيح مشكلة البحث  ةإشكالية خاصة. فاإلشكالية هي عرض مجموع

 .عنهالبحث اإلجابة كل الذي سيحاول وسؤال نوعي جملة تقريرية أو مشكلة بحثية وذلك بصياغة  عند معالجةبتوضيح االتجاه الذي سنتخذه 
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القول أبن أفضل طريقة لتحديد اإلشكالية هي وضعها يف شكل سؤال يبني العالقة بني متغريين أو  ويذهب بعض الباحثني إىل
لكي و . كما مت تبيانه مسبقا أي على شكل مجلة تقريرية  شكل سؤال يفأكثر، كما ميكن للباحث أن حيدد اإلشكالية دون وضعها 

مراعاة  وسليم ولذلك جيبعلى صياغتها بشكل صحيح تكون إشكالية الدراسة صحيحة جيب على الباحث أن يكون قادرا 
 املعايري التالية عند صياغتها وتتمثل يف:

ال و أي أن تكون واضحة يف مصطلحاهتا ومفرداهتا العلمية، وخالية من احلشو اللفظي أو التناقض.: دقتهاوضوح الصياغة و -/1
 .قيمتها تكون اإلشكالية عامة حيث يصعب التحكم فيها، وال ضيقة حيث تفقد

أن تصاغ يف شكل عالقة بني متغريين أو أكثر: حيث جيب أن حيرص الباحث على إبراز العالقة بني املتغريات -/2
 . وقابلة للقياسهذه املتغريات حمددة  وأن تكوناملشكلة للظاهرة حمل الدراسة، 

 .إمكانية التوصل إىل حل للمشكلة أو القابلية لالختبار-/3

أن يكون ملتزما ابحلياد التام أثناء صياغته إلشكالية البحث العلمي، فيبتعد عن استخدام ضمري جيب على الباحث -/4
 .املتكلم

 البحث. عنوان وأوضوع مال بد من صياغة اإلشكالية صياغة تتناسب مع -/5

 

دايت : موضوع البحث هو: البعد األمين اجلزائري يف منطقة الساحل والصحراء االفريقية: التحاألول مثال**
 والرهاانت.

هنالك حنكة يف حتريرها وذلك بعد االطالع على الدراسات السابقة اليت مست  كونالبد أن يبحثية الاإلشكالية 
واالختصاص يف جمال موضوع الرسالة، والسبيل يف ذلك هو البحث عرض ملا كتبه أهل العلم أي بعد  موضوع البحث

إشكالية تكون فيها نوع من احلنكة يف التحرير وال تكون على شكل  عن الثغرة العلمية وحماولة أتويلها على شكل
 .بسيط

ماهي األسباب وراء عدم استقرار منطقة الساحل والصحراء االفريقية،  االشكالية اخلاصة ابملوضوع تكون كالتايل:
 بعات الوضع؟وكيف يتعامل األمن اجلزائري مع ات

احلالة الباحث مل يبذل جهد لتأويل اإلشكالية بطريقة عبقرية فتصبح وقد تكون اإلشكالية بشكل آخر إال أن يف هذه 
بسيطة: ماهي التحدايت والرهاانت اليت تواجه البعد األمين اجلزائري يف منطقة الساحل والصحراء اإلشكالية 

 ؟يقيةاالفر 

 

 ة الدول.التدخل اإلنساين بني محاية حقوق االنسان وانتهاك سياد موضوع البحث هو: مثال الثاين:**



هل ساهم مبدأ التدخل اإلنساين يف محاية حقوق االنسان املعرتف هبا  تكون كالتايل:قد االشكالية اخلاصة ابملوضوع 
 دون ان خترتق سيادة الدول؟

 البحثية ضياتصياغة الفر ب/ 

لغوي للفرض هو ما ويسلم هبا تسليما، وتستبني صحتها من صحة النتائج. واملعىن الالقضية اليت يصادر على صحتها  هو
 يفرتضه االنسان على نفسه، للربهنة على قضية ما أو حل مسألة معينة، وهو املنبع األول لكل معرفة ونقطة البدء لكل برهنة.

. وال تكون هاأو نفي حل لإلشكالية املطروحةالباحث يف حماولة إلثبات  يسوغهالتخمني العلمي الذي أيضا ذلك تعين و 
ا إاَل بتوافر شروط أبرزها أهنا حتدد وجود عالقة بني متغريين أو أكثر أو عدم وجود عالقة، وأن تثبت عالقة الفرضية مقبولة علمي

 عامة.

فالفرضية هي التفسري املرجح لظاهرة غامضة أو االحتمال املرجح لتشخيص عامل أو عوامل جمهولة، أو للكشف عن العالقة 
 نتيجة العامة للبحث الذي نقوم بتنفيذه.التنبؤ ابلوهذا معناه بني متغريين أو أكثر 

والفرضية هي التفسري املرجح ألننا عادة نواجه بتفسريات عديدة فالبد من الرتجيح بني هذه التفسريات الختيار واحد منها أو 
 جمموعة متسقة منها، خنضعها لالختبار والفحص، والرتجيح يكون أبدلة وبراهني.

احلقائق، و الباحث ويتبناه مؤقتا، لشرح بعض ما يالحظه من الظواهر  يسوغهج ذكي، ختمني ذكي أو استنتا  فالفرضية هي
 له يف البحث والدراسة اليت يقوم هبا. اوليكون هذا الفرض مرشد

 والفرضية ال تصبح ذات قيمة علمية، وجديرة ابالهتمام واالختبار، إاَل إذا كانت تستند إىل حقائق عامة مؤكدة أو قوية.
التابعة، فاملتغريات املستقلة هي اليت حياول ات أي بني املتغريات املستقلة و عالقات معينة تربط بني املتغري عبارة عن  والفرضية هي

، فاملتغري 1املتغريات التابعة يفالباحث أن يفهمها ويقيس أتثريها على املتغريات التابعة أو بعبارة أخرى هي العوامل اليت هلا أتثري 
التجرييب هو ذلك املتغري الذي نتداوله لقياس التأثري يف املتغري التابع، وميكننا احلديث أيضا عن املتغري املنبه املستقل يف املنهج 

العنصر املبحوث، وتقوم ابنتقاء املتغريات  قبلعندما يتسبب املتغري املستقل يف رد فعل يكون رمثابة اإلجابة عن املوضوع من 
 وقعة للظواهر املالحظة.املستقلة انطالقا من األسباب املت

أما املتغري التابع فهو الذي ميكننا تسميته كذلك ابملتغري اخلاضع أو الالحق أو الناتج، وهو ذلك املتغري الذي جيري عليه الفعل من 
                                                                                                                                             . 2إنه يشرتك يف املنهج التجرييب مع عناصر التجربة اليت ختضع للشروط املختلفة للمتغري املستقل ،أجل قياس التغريات
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ا يعين أن كون أكثر تعقيدا من جمرد العالقة السببية الوحيدة بني متغريين، ممتميكن أن أهنا أما املتغريات الوسيطة فالواقع املالحظ 
املتغريات الوسطية، فاالنتقال من املتغري املستقل إىل املتغري التابع  والتابعة أيمتغريات أخرى ميكن أن تتوسط بني املتغريات املستقلة 

 ال يتم مباشرة، بل يتطلب ذلك تدخل عامل آخر بني االثنني.

املثال، من األقل إىل األعلى، او من السالب اىل  )على سبيلوميكن ان نعرف املتغري أبنه القيمة اليت ميكن ان ختتلف 
 املوجب...اخل(، وهو على النقيض من الثوابت اليت ال تتغري )أي تبقى اثبتة(.

 

 املتغري التابع املتغري املستقل

 النتيجة السبب

 االستجابة املثري

 املتنبئ به املتنبئ

 

 :أمثلة لتحديد املتغري املستقل والتابع تطبيقا للجدول

 البعد األمين اجلزائري يف منطقة الساحل والصحراء االفريقية: التحدايت والرهاانت. املوضوع األول:**

 .البعد األمين اجلزائرياملتغري املستقل تبعا للمثال املعروض يتمثل يف: 

 .الصحراء االفريقيةيف  التحدايت والرهاانت، و يف منطقة الساحل التحدايت والرهاانتبينما املتغري التابع يتمثل يف: 

 وهنا يتضح أن التحدايت والرهاانت الذي أفرزته البعد األمين، يعين أن التحدايت والرهاانت التابعة للبعد األمين.

)يعين عكس االقرتاح األول لكن  هي املتغري املستقل يف منطقة الساحل والصحراء االفريقيةميكن أن تكون التحدايت والرهاانت **
وجيب علينا دراسة كل األبعاد رما فيها األبعاد االقتصادية، البيئية،... وأنخذ  حبثنا يبحث يف التحدايت والرهاانت إذا كان بشرط:

منوذج يف الدراسة هو البعد األمين يف هذه احلالة يصبح البعد األمين هو املتغري التابع للتحدايت والرهاانت الذي هو متغري 
 مستقل.

 اإلنساين بني محاية حقوق االنسان وانتهاك سيادة الدول.التدخل  املثال الثاين:**

 ألنه يعترب سبب لتدخل اإلنساينمحاية حقوق االنسان  يتمثل يف: املتغري املستقليف هذا املثال 

 ألنه اتبع حلماية حقوق االنسان وألنه يعترب نتيجة التدخل اإلنساين يتمثل يف:  املتغري التابعبينما 

 انتهاك سيادة الدوليتمثل يف:  املتغري الوسيطأما 



 :صياغة الفروض طشرو *

 .الفرضية واضحة ودقيقةالبد ان تكون -/1

يصاغ الفرض يف عبارات قابلة لالختبار، سواء من خالل القياس أو الربهنة إمكانية التحقق من صحتها أو خطأها: -/2
 .املنطقية

  1ث إمكانية التطبيق.خالية من التناقض وتكون واقعية من حي البد ان تكون-/3

 .ابإلشكاليةارتباط الفرضية -/4

يفرتض أن تصريح الفرضية عبارة عن هذه العبارة توحي اهنا حكم مسبق. ، ألن "إن" بعبارةجيب ان نبدأ الفرضية  ال-/5
 .احلد األول له عالقة ابحلد الثاين، وجيب االستدالل والتحقق من ذلك

 العبارة تثري نوع من شكوك يف وجود عالقة بني املتغريات. نأل، "قد"ارة على عبالفرضية  حتتوي جيب ان ال-/6

املفاهيم إىل مؤشرات واقعية هذه ترمجة تعيني املفاهيم احملتوات يف الفرضية )املتغريات(، بعد  البد ان يقوم الباحث-/7
ردين، ال نالحظهما مباشرة يف الواقع وهذا خاصة عندما يكون املفهومني أو املتغريين جم ملموسة من اجل اختبار الفرضية.

 نتمكن من اختبار الفرضية القائمة.امللموس، فهنا البد من حتويلهما إىل مؤشرات عملية حىت 

 : 1مثال

 فاعليتها على أرض الواقع. تعرب عنللجمعيات يف اجلزائر  العدد اهلائل

 

 املؤشر البعد املفهوم

 

 

 

 

 الكم العددي

 

 

 

 

 القدرات

ايل للجمعيات )الوطنية، احلجم اإلمج
 احمللية(

حساب نسيب هلذه املؤسسات حسب 
التواجد السكاين )عدد اجلمعيات لكل 

 نسمة(11111

 عدد ساعات التطوع يف املدى الشهري

 درجة تنوع األنشطة يف هذه املؤسسات
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 قدرة اجلمعيات على تعبئة املوارد املالية

مدى فاعليتها على ارض 
 الواقع

 نشاط املستمر دون انقطاع واالستدامةميومة الد

  

 القدرة على تعبئة املتطوعني

القدرة على اكتساب مصادر متويلية 
 ذاتية

حساب عدد املتطوعني + نوع 
 املتطوعني ومقارنته بعدد السكان

مساندة احلكومة هلذه 
 املؤسسات

 الدعم املايل احلكومي واحمللي

 لتسيري اجلمعيات الطبيعة والبيئة القانونية

 

مدى اعتمادها على التمويل 
 اخلارجي

مدى فاعلية الربامج املسطرة من طرف 
 االحتاد األورويب اجتاه هذه املؤسسات

حجم املؤسسات املستفيدة من هذه 
 الربامج

 حجم التمويل

 

يستند اليها اختبار الفرضيات،  ليتحىت نعمق الفهم أكثر حول كيفية استخالص املؤشرات من خالل املفاهيم ا :2مثال
 نصيغ الفرضية الثانية ملوضوع خمتلف واليت تضع يف عالقة املفهومني التاليني:

 .تعرب حقا عن معارضة سياسية للنظام السياسي يف اجلزائراحلزبية ظاهرة التعددية 

 

 

 

 

 

 



 املؤشر البعد املفهوم

 

 

 

 التعددية احلزبية

 

 

 

 الدميقراطية

من جانب  دميقراطيةآليات حتقيق ال
 التشريعي والعملي

 االحزاب الطبيعة والبيئة القانونية لتسيري 

)دراسة  قوة األحزاب السياسية
 التحالفات، التعاون الصراع(

 تعبئة املوارد املالية يف االحزابقدرة 

 هلذه االحزاب الدعم املايل احلكومي

 استقاللية األحزاب السياسية

 

 

 

 

 

 ارضة السياسيةاملع

 

 برامج األحزاب السياسية

 هل الربانمج هو رمثابة مشروع جمتمع

مدى تطابق والتعارض بني برانمج 
احلزب املوجود يف السلطة واألحزاب 

 االخرى

 

 

اخلطاب السياسي لألحزاب 
 السياسية

مدى معارضة اخلطاب احلزيب لألحزاب 
املوجودة يف الساحة السياسية وخطاب 

 النظام

مدى توافق بني اخلطاب احلزيب 
لألحزاب املوجودة يف الساحة السياسية 

 وخطاب النظام

 

 عمل احلزيب على ارض الواقع

توافق بني الربانمج املسطر من مدى 
 طرف احلزب ونشاطه يف امليدان

املسامهة يف احلكومة )بتقلد مناصب  
 حقائب وزارية(و 



يف  االحزابومشاركة ة مهمسا
 الدولة  ومؤسساتاحلكومة 

املسامهة يف احلكومة )ابالئتالف(، 
برانمج احلكومة مشرتك بني األحزاب 

 املشكلة لالئتالف.

 

 *مصادر صياغة الفرضية:

 التجارب الشخصية.-

 الدراسات السابقة.-

 املنطق )العقالنية(.-

 احلدس والتخمني.-

 

 *كيفية صياغتها:

 صيغة تفاضلية )مقارنة(-/1

 ة )شرطية(صيغة تضميني-/2

 صيغة تقريرية.-/3

 

 اإلشكالية:أمثلة على كيفية صياغة الفرضيات انطالقا من 

ماهي األسباب وراء عدم استقرار منطقة الساحل  انطالقا من هذه اإلشكالية حناول وضع فرضية حبثية:املثال األول: **
 بعات الوضع؟والصحراء االفريقية، وكيف يتعامل األمن اجلزائري مع ات

 ضية: تتأثر اجلزائر سلبا ابألوضاع يف منطقة الساحل والصحراء وتتعامل معها حبذر وختوف.الفر 

 

 عنوان للبحث وإشكالية حبثية للموضوع ومن مث عرض الفرضيات: عرضحناول من خالل هذا املثال  :الثاين ثالامل**

 ة اجلزائريةأتثري الثقافة التنظيمية على تفعيل اإلدارة االلكرتونية ابجلماعات احمللي



 -   -دراسة حالة

 هل الثقافة التنظيمية السائدة ابإلدارة احمللية اجلزائرية مالئمة لتفعيل اإلدارة االلكرتونية؟*

 الفرضيات:

 ضعف القيم التنظيمية احلديثة ابإلدارة احمللية اجلزائرية، يعيق تفعيل اإلدارة االلكرتونية.-/1

 دارة احمللية، تكبح تفعيل اإلدارة االلكرتونية.الثقافة البريوقراطية السلبية ابإل-/2

 ضعف مسات القيادة التحويلية على مستوى احمللي، ينقص من قدرات تطبيق اإلدارة االلكرتونية.-/3

 

 ج/ حتديد اإلطار النظري 

ناء كتابة هذا ن اإلطار النظري للبحث العلمي من أهم أركان البحث العلمي، لذلك جيب أن يويل الباحث عناية كبرية أثإ
 كما جيب أن يكون اإلطار النظري منسجما مع الدراسة اليت يقوم هبا. اإلطار، حبيث يعطيه حقه الكامل

واإلطار النظري اجليد هو اإلطار الذي حيتوي على مصطلحات علمية تفسر للقارئ األمور اليت حيتوي عليها البحث العلمي  
نظري جيب أن يقوم الباحث بتغطية الدراسة من كافة جوانبها، كما جيب أن الذي يقوم به الباحث. ومن خالل اإلطار ال

واإلطار النظري جيب أْن يناسب املشكلة البحثية، وأْن يزودان بكل املصطلحات اليت  .يغطي كافة املراحل اليت مير هبا البحث
 تصف لنا الظاهرة، وحتللها، وبكل املفاهيم والتعريفات.

مة واالتساع أو االكتمال، والشمول واجلدوى أو ءرا نظراي مالئما لبحثه، تتوافر فيه شروط املالعلى الباحث أن يكتب إطا
 . ااملنفعة من الناحيتني العلمية والعملية، وبنفس الوقت أال يكون مفككا وأال يتضمن حشوا زائدا أو تكرار 

 اعتماد منهجية معينة  د/

صحَّة الفروض. ويعتمد ذلك على طبيعة وميدان املشكلة موضع البحث، ختتلف مناهج البحث من حيث طريقتها يف اختبار 
. فقد يصلح املنهج معني يف دراسة مشكلة ال يصح فيها املنهج آخر. وكثريًا ما تفرض مشكلة البحث املنهج الذي يستخدمه الباحث

ث املتاحة، فقد يصلح أكثر من منهج يف واختالف املنهج ال يرجع فقط إىل طبيعة وميدان املشكلة؛ بل أيًضا إىل إمكاانت البح
 .دراسة حبثيَّة معيَّنة ومع ذلك حتدد الظروف املتاحة أو القائمة نوع املنهج الذي خيتاره الباحث

نسان الباحث من نقطة إىل نقطة أخرى. أي هي عبارة عن عدد من اخلطوات هو الطريق أو الطريقة احملددة اليت توصل اإلإذا املنهج ف
، إال أن مناهج البحث هاليت تسهم يف تنفيذ البحث ابألسلوب الصحيح، وترتبط مناهج البحث العلمي رمشكلة الدراسة وأهدافاملنظمة ا

متنوعة وهذا التنوع جعلنا نفتقد بشكل كبري حاليا ملعلم منهجي. فاألمر يتعلق بعلم املنهجية، وما يدور يف فلكها من تقنيات وأدوات 
 وأنواع...



الظاهرة السياسية معقدة رمكوانهتا املتعددة واملتنوعة، وهو األمر الذي يدفع الباحث إىل طلب االستعانة بعلوم أخرى، وهو يف احلقيقة  
األمر الذي يدفع الباحث أيضا إىل طلب االستعانة رمناهج غري املنهج الذي يعتمده علم السياسة ضمن إطاره املعريف اخلاص )الذي مت 

فالظاهرة السياسية   اصة للعلوم السياسية(.خ"اجلمعية الدولية لعلم السياسة" وحماولتها لتحديد مناهج لفصل بذكرتوضيحه يف بداية هذا ا
جمتمعية بطبعها إذ ال تصور هلا خارج وجود جمتمع تنتظم حياته ضمن توافقات صرحية أو ضمنية. لكن، يظل الفرق مع ذلك كامنا يف أن 

  لضرورة سياسية.الظواهر اجملتمعية ليست مجيعها اب

كذلك ميكن القول إذا كانت العلوم الطبيعية قد استطاعت أن تطور أدوات دقيقة لدراسة الظواهر الداخلة يف نطاقها فإن علم 
جراء دراسات منظمة حول أهداف وعمليات الدولة ونظمها املختلفة. إالسياسة ليست لديه بعد مثل هذه األدوات اليت جتعله قادرا على 

قد حظيت  ثل مطلبا حيواي. وجدير ابلذكر أن مناهج البحث يف السياسةميفإن االستعانة ابملنهج العلمي يف الدراسات السياسية  ومن مث
وآخرين من العلماء  Karl Popper وكارل بوبر John Deweyابهتمام عدد غري قليل من الدارسني نذكر منهم جون ديوي 

 1ناهج البحث السياسي.االجتماعيني الذين أسهموا يف تطوير م

ومنازعته للعلوم االجتماعية األخرى. فعلم السياسة وليونته علوم السياسية املتمثلة خاصة يف مرونة هذا العلم الوكذلك نتيجة خلصائص 
وحىت  اواجلغرافي عند تفسريه للظواهر وحماولة فهمها يستعني ابلعلوم األخرى. رمعىن أن العلوم مثل القانون الدستوري واالقتصاد والتاريخ

حىت اآلن يواجهان  نالفلسفة تتنازع مجيعها مع علم السياسة. لذا سواء تعلق األمر ابلبحث العلمي أو تدريس العلوم السياسية فال يزاال
دها القانون املناهج اليت ميكن استخدامها لدراسة الظواهر السياسية؟ املنهجية القانونية اليت يعتم ةمشكالت البحث عن منهجية. أي ماهي

 السوسيولوجية أو الكمية أم املنهجية التحليلية االستنباطية. أم املنهجية التارخيية أم املنهجية

هناك نوع من الفوضى يف املناهج، فهناك من يقسم املناهج إىل مناهج فلسفية ومناهج تفسريية. وهناك من يقسمها إىل مناهج أتملية 
هناك من يضع تقسيم خمتلف فيستدرج املناهج االستنباطية واملناهج االستقرائية واملناهج التحليلية، ومناهج شبه أتملية ومناهج علمية. و 

وهناك يصنفها حسب األسلوب االجرائي ومناهج حسب أسلوب التفكري. وهناك العديد من التصنيفات األخرى وكل تصنيف يتناول 
طق الذي ارتكز عليه التصنيف والقواعد اليت اعتمد عليها املؤلف لوضع هذا املوضوع من زاوية خمتلفة، وعلى القارئ أن يتأمل يف املن

 التصنيف ابلذات، فهذه القواعد اليت حتكم التصنيف هي أكثر أمهية من التسميات والتصنيف نفسه.

حقيقة جمهولة لدينا، أو ِمن أجل فن التَّنظيم الصَّحيح لسلسلة مَن األفكار الَعديدة، إمَّا ِمْن أجل الَكشف َعن  هواملنهج يف رأينا أن 
الرَبَهنة على َحقيقة ال يعرفها اآلخرون، وهبذا يكون هناَك اجتاهان للمناهج من حيث  اختالف اهلََدف، أحدمها يكشف عن احلقيقة 

 .ويسمى منهج االخرتاع أو التَّحليل، والثاين يَسمَّى منهج التَّصنيف

و أبخرى البحث السياسي، واستخدام كل منها منفردة عن األخرى ال ميكن أن تضم قواعد ويف احلقيقة كل هذه املناهج ختدم بصورة أ
تركنا اخلوض يف أنواع املناهج املستعملة يف الشطر الثاين اذ احلقناه عامة وحمددة لكل موضوعات علوم السياسية. وعلى هذا األساس 

  لظواهر السياسية.ابملقارابت وكيفية توظيفها يف البحوث العلمية خاصة لدراسة ا

                                                           
   فالواليات المتحدة األمريكية مثال تعتمد على المنهج الكميQuantative  

 .9ص: ، 3115د م ن: دار عطوة للطباعة، ، علوم السياسية دراسة في األصول والنظرياتمحمد نصر مهنا،  1 



ويف األخري وعلى العموم، ال بد هنا من إعادة أتكيد احلقيقة اليت سبقت اإلشارة إليها من أن املنهج ليس عصا سحرية. 
ومفيدة يف حالة واحدة، تلك هي االستفادة منه وتطبيقه بشكل  مهمةفالقاعدة هي أن استخدام منهج ما ميكن أن يعطي نتائج 

 .هادف وذكي

 

 حث عن املصادر األصلية والثانوية:الب /ه

وعدم االقتصار على املصادر على معلومات حول املوضوع وتتضمنها ال بد من االعتماد على خمتلف الواثئق العلمية اليت حتتوي 
ويقوم فيها  .بل البحث عن وجهات نظر خمتلفة للتوصل إىل النتائج املطلوبة. وكذا البحث عن خمتلف املصادر رمختلف اللغات ،األحادية

يتكون منها  رموضوع حبثه وحياول تنظيمها على أسس منهجية مدروسة من أجل استخالص املعلومات اليت الباحث جبمع الواثئق املتعلقة
  .البحث

 وتعترب السجالت والواثئق األولية هي عبارة عن أمهات الكتب، وكل جمال معريف له كتبه اخلاصة به.ابملصادر األصلية أو  ويقصد
 واملخطوطات ي األخرى من مصادر أولية.

 ، وما مت من حبوث عنها أو ما قيل من أراء فيها. أو كتب عن املصادر األوليةبينما املصادر الثانوية هي كل ما نقل 

 

 املرحلة النهائية-/3
 ن النقاط واملتمثلة يف:مل هي األخرى على مجلة متآخر مرحلة يف خطوات البحث العلمي تتمثل يف املرحلة النهائية واليت تش

 هاعدم مناملطروحة الفرضيات ربهنة على صحة الأ/

 استخالص النتائجب/

 وضع مجلة من السيناريوهات للحالة املدروسةج/

 وابختصار ةسوف حناول شرح كل عنصر على حد

 

 هاعدم مناملطروحة الفرضيات ربهنة على صحة الأ/ 

سلفنا الذكر أد له نوع اإلجراءات اليت يفرتض القيام هبا لتنفيذ البحث. والفرضية كما الفرضية تعترب دليال للباحث توجه خطاه وحتد
 توجه عملية حتليل النتائج بشكل علمي. فعلى الباحث أن يثبت صحة هذه الفرضيات أو نفيها وذلك أبدلة. 

 



 استخالص النتائج ب/ 

بحث، ها، تبدأ خطوة عرض النتائج، وهي اخلطوة األخرية يف الالباحث من استخالص العالقة بني املتغريات، وتفسري بعد ان ينتهي 
  كل البحث.وتستلزم هذه اخلطوة صياغة النتائج رمنتهى الدقة، حبيث تتمشى مع اخلطوات املختلفة اليت استخدمت يف  

ا، متثل نتائج البحث العلمي ترتبط نتائج البحث العلمي جبميع اخلطوات السابقة هلإذ اهلدف. رمرحلة  أيضا املرحلة ذههى يطلق علو  
  دلياًل واضًحا على ما قام به الباحث من جهود. وهبذا نصل إىل أن الكشف عن حقيقة معيَّنة يعترب نشاطًا علميًّا أرقى درجة من جم َرّد

 كتابة مقال أو تلخيص عمل علمي معني.

      من السيناريوهات للحالة املدروسةوضع مجلة  ج/

سيناريوهات للحالة السياسية املدروسة، اللعلمي هي املرحلة املمهدة لوضع جمموعة من املقرتحات أو التوصيات أو تعترب نتائج البحث ا
السيناريوهات من بني عدة أحد السيناريوهات البد من ترجيح  واليت تعد رمثابة العالج الفعال للمشكلة البحثية. وعند اقرتاح جمموعة من

 .السيناريوهات األكثر احتماال

 حث العلمي اليت تعترب أسس البحث العلمي؟ بملاذا مت ذكر كل هذه اخلطوات لل

لقد مت ذكر كل هذه اخلطوات لسبب بسيط هو ُماولة توجيه الباحث وتنبيهه من عدم بدأ اخلطوة التالية دون أن يكون قد 
رَّد أداٍة لَِتْسجيل ن من اخلطوة السابقة؛ ألن إذا مت ذلك فهو يكون جمح البد أن حياول الباحث أن ينفَذ إىل سّر  لذاالوقائع؛  مَتَكَّ

م في ن الكشف عن احلقيقة والتفسري  ها.حدوثِها، ابحثًا ابستمرار عن الَقَوانني اليت تَ َتَحكَّ وهذا بغية الوصول إىل حبث متكامل يَ َتَضمَّ
تطبيقها يف جماالت احلياة املتَّصَلة مبوضوع  النقدي، ويزيد على ذلك الوصول إىل نظرية أو مبدأ أو معرفة جديدة، ويظهر إمكان

 .البحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II/- ُمتوى الرسالة أو االطروحة 
 

ان  .لدكتوراها يف مستوىملاسرت، واالطروحة هو حبث التخرج يف مرحلة اسانس، الرسالة حبث التخرج ليليف مرحلة احبث التخرج هو املذكرة 
ملاسرت والدكتوراه يتمثل يف ان األول هو عبارة عن عملية حبثية تكاملية رمعىن ان الباحث يف  مرحلة اجوهر االختالف بني حبث التخرج يف

، ومن خالل هذا يظهر الباحث قدرته يف التحكم يةعملية الرتكيبالقضية ونقيض القضية ويصل اىل  هالبد ان يطرح يف حبثهذا املستوى 
، وقدرة الربط بني األفكار املنتقاة من مراجع خمتلفة. فالباحث يصبح يف هذه نيةمنهجية عقالواالنتقال من عنصر اىل آخر بطريقة سلسة 

اظهار قدراته االبتكارية واالبداعية من خالل الباحث يتطلب من املرحلة كالنملة يقوم جبمع املعلومات وترتيبها. بينما يف مستوى الدكتوراه 
او  الذي جيب ان حيمله حبثه، سواء إبظهار أو التوصل اىل نظرية جديدة الشيء اجلديدجعل اطروحته فريدة من نوعها وذلك إببراز 

ال وهو أليصنع شيء فريد من نوعه ينتقل بني االزهار ليجمع رحيقها وهبذا يصبح الباحث يف هذا املستوى كالنحلة مصطلح جديد 
مل  فريدظهار شيء جديد إلحث على ابداع يبينتقل بني مصادر املعلومات لكذلك الباحث يف هذا املستوى من البحث فهو   ،العسل

 يتطرق اليه االخرين. 

وسواء كانت مذكرة أو رسالة أو أطروحة فهو يقدم على شكل دعامة ورقية وهذه الدعامة ما هي إال مثرة جهد الذي بذل طوال مراحل 
   البحث.

   هذه الورقة الدعامية؟ يف اعداد وتقدميعلى الباحث التقيد هبا واصفات جيب م هل هنالكالسؤال املطروح 

 ، شكلية مكوانتوأخرى  مكوانت جوهريةلنا أنفسنا ماهي مكوانت الرسالة العلمية أو البحث العلمي: سنجد أن هناك أإذا س

مراحل البحث العلمي الرجوع اىل ما ذكر يف  أكثر)للتفصل  عنوانمثل ضرورة احتواء البحث على  هي أساس البحثاملكوانت اجلوهرية 
)للتفصل أكثر الرجوع اىل ما ذكر يف مراحل البحث العلمي وابلتحديد يف املرحلة  إشكالية، (، اخلطوة االوىللتحديد يف املرحلة الثانيةواب

 ،(، اخلطوة الثانية)للتفصل أكثر الرجوع اىل ما ذكر يف مراحل البحث العلمي وابلتحديد يف املرحلة الثالثة ، فرضيات(، اخلطوة االوىلالثالثة
عرض )للتفصل أكثر الرجوع اىل ما ذكر يف مراحل البحث العلمي وابلتحديد يف املرحلة الثالثة، اخلطوة الرابعة(،  منهج تسري وفقه الدراسة

 ...)للتفصل أكثر الرجوع اىل ما ذكر يف مراحل البحث العلمي وابلتحديد يف املرحلة الرابعة( للموضوع، التوصل اىل مجلة من النتائج

 أساسيةاألخرى هي فة يضرور  كوانت الشكلية ال يعين اهنا من الكماليات أو عدمية األمهية، أو وجودها كعدم وجودها، بل هي جداما امل
ومبدئية مثلها مثل املكوانت اجلوهرية. ألن البحث العلمي من اساسيته املكونني يف أداء موحد أي وجودمها سواي هو أساس البحث 

 اآلخر ال ميكن اعتباره ببحث علمي. فتقدمي مكون دون العلمي.

 

 

 



 مكوانت الرسالة

 

 مكوانت جوهرية         مكوانت شكلية                                           

 

الذي يعترب من  عرض املوضوعمثال ينصاغ يف اطاره. ان كل مكون جوهري له قالبه الشكلي الذي البد ان ونعين ابملكوانت الشكلية 
مرتب يف صفحات مرقمة برتقيم متسلسل حىت واجهة ت اجلوهرية للبحث إال ان هذا العرض البد ان يكون يف إطار شكلي الئق املكوان

الشكر والتقدير واخلطة هداء و اإلكل من بعد حساب  لكن ، )ويبدأ ترقيم البحث من املقدمة الرقم عليهاالفصول فهي حتسب وال يكتب 
الفهرس بدل اخلطة ان كان يف البداية فكل هذه األوراق حتسب وال تكتب، تبدأ كتابة األرقام من ان وضعت قبل املقدمة حتسب أو 

 .(املقدمة

ابإلضافة ان هناك جوانب أخرى  سلسة، مكتوب خبط واضح وبلغة وأسلوبالبحث من جانبه الشكلي يكون حمتوى عرض  البد انو 
 . ومن بني هذه املكوانت جند يكون حبثا أكادميياشكلية البد ان حيتويها البحث لكي 

 تويهحيواجهة البحث وما *

 مقدمة البحث العلمي وحمتواها*

 اخلامتة وكيفية كتابتها*

 ، أنواعها وما هو االختالف املوجود بينهما. وما ضرورته يف البحث العلمي.كيفية اعداد تقنيات البحث العلمي*

   :تويهحيواجهة البحث وما -/1

 مثال

 

 

 

 

 

 



 

 

 3جلزائر جامعة ا
 كلية العلوم السياسية والعالقات الدولية

 قسم التنظيم السياسي واإلداري
 

 

 

  

شهادة دكتوراه علوم( )او شهادة )او أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه 
 يف العلوم السياسية ختصص: إدارة املوارد البشرية  دكتوراه الطور الثاين(

  

 حتت اشراف الدكتور                  اعداد الطالب:                    

..................                                     .............. 

 جلنة املناقشة

 رئيسا ............................

 مقررا ............................

 عضوا مناقشا ............................

 عضوا مناقشا ............................

 عضوا مناقشا ............................

 عضوا مناقشا ............................

 

 السنة اجلامعية .../...

 

 عنوان البحث



 

 وهذه الفراغات مقدرة قياسيا وهي كالتايل:للكتابة يف املنت وذلك برتك فراغات داخل الورقة وهناك قاعدة ابلنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سهلة الضبط بواسطة الكمبيوتر.ذه الفراغات هكل 

 :البحث العلمي وُمتواها مقدمة-/2

، أو Dépendant اتبعة وأIndependentستقلة مسواء كانت متغريات املتغريات كل تركيز املقدمة على  أن يكون البد  *
بة وتناسب بني هذه املتغريات  . البد أن يكون هناك نس1Control ، أو حتكمية Mediating، أو وسيطة Moderatingمؤثرة

واألخرى، وقد يكون البحث حيتوي كلها. والبد أن يكون حمور االهتمام ينصب ليس على املتغري املستقل فقط، بل حىت على املتغريات 
غريات وليس . ملاذا؟ ألن اهلدف األساسي للبحث هو تنمية هذه املتفيكون الرتكيز على املتغريين التابععلى متغريين فقط املستقل و 

 استخدام متغري مستقل فحسب.

معرفة البد من كتابتها نكرة عكس اخلامتة اليت تكتب معرفة وهذا لسبب بسيط ألن املقدمة مل نتلمس بعد البحث ال تكتب قدمة م* 
 املوضوع ودليل على ذلك أن اإلشكالية تطرح يف املقدمة إذا املوضوع الزال مبهم غامض فلذا تكتب نكرة.

البد ان و  تراعي التسلسل الزمين، ، والبد أنتظهر شخصية الباحثبل البد أن حتتوي على عدة فقرات مقتبسة ال جيب أن مة املقد* 
 .بني الفقرات رابطيكون هناك 
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 سم  2فراغ يقدر  البد من ترك                               

                         

 

 

 سم   2سم                                              فراغ يقدر1فراغ يقدر 

 إذا كانت لغة 

 التحرير العربية

 إذا كانت  والعكس

 باللغة االجنبية

  

 

 سم1إلى  5ترك فراغ قدره من 

    



( عناصر أساسية. إال أن من األخطاء الشائعة 11عناصر املقدمة وتسلسلها: كما هو متداول ومعروف أن املقدمة حتتوي على عشر ) *
عناصر املقدمة ترتيبا صحيحا وهذا الرتتيب حيكمه املنطق والبديهية. ألن املقدمة يف احلقيقة أتخذ شكل اهلرم املقلوب.  و عدم ترتيبه

 وهي كالتايل: رمعىن نبدأ ابلعموميات لنصل إىل اخلصوصيات.

 

 ات.عرض العام للموضوع )إطار عام للموضوع، اإلحاطة ابملوضوع( ابلرتكيز على كل املتغري  -1

 (الن الدراسة مل نقم هبا بعد فنحن على مستوى املقدمة هدف من دراسة املوضوع )وليس هدف الدراسة -2

أمهية املوضوع أو دراسة املوضوع )وليست أمهية الدراسة ألن الدراسة مل تقدم بعد. ومل يقم الباحث بدراسة ألنه الزال يف  -3
 املقدمة(

أهداف دراسة املوضوع وأمهيتها. فاألهداف تكمن فيما ينبغي أن حيققه الباحث. بينما وهنا جند دائما أن الطلبة ال يفرقون بني 
 األمهية تكمن يف االستفادة من نتائج البحث وأدواته.

 أسباب اختيار املوضوع وحدوده. -4

 طرح اإلشكالية -5

 الفرضيات -6

 املنهج -7

 الدراسات السابقة -8

 هندسة املوضوع خطة البحث -9

  الصعوابت-11

ات السابقة بلون خمتلف على األلوان األخرى لسبب بسيط هو وجود اختالف بني الباحثني يف موضع الدراسات لقد وضعت الدراس
السابقة ضمن عناصر املتضمنة للمقدمة ولكل وجهة نظره. فهناك من حيبذ وضعها مباشرة بعد أهداف الدراسة وهناك من يستحسن 

كون مباشرة بعد املنهج أو قبلها مباشرة. وحنن هنا حلسم هذه النقطة ولنتفق على البد أن ت إهناوضعها بعد اإلشكالية وهناك من يقول 
 تكون بؤرة مناقشة يوم حتكيم الرسائل ليتجه اهتمام اللجنة املناقشة حملتوى وموضوع الرسالة. لكيالموضعها 

حترير اإلشكالية دون االطالع على الدراسات  اال ميكنن السبب بسيط هو أنن والواقع أن الدراسات السابقة جيب ترتيبها قبل اإلشكالية
 لور على أساسها اشكالية. نبو  نامن خالل قراءت ستدركهانالسابقة يف املوضوع ملعرفة ماهي الفجوة العلمية اليت ميكن أن 

 ملاذا نراجع الدراسات السابقة نتساءلإذن عندما 

 إليه غريه من الباحثني انتهىث بدأ مما للتأكد من أن املشكلة مل يتم حبثها من قبل أي أن الباح-/1 



 حتديد مشكلة البحث-/2

 التطرق إىل جوانب جديدة مل تطرق من قبل-/3

  .جتنب النمطية يف البحوث-/4

 :اخلامتة وكيفية كتابتها-/3

اليت تكتب )عكس املقدمة  قلنا ان اخلامتة ،لتذكري فقط احلقيقة مت التطرق اىل هذا العنصر بطريقة غري مباشرة يف العناصر السابقة،يف 
، ألهنا عبارة عن حوصلة كل املوضوع واجابة هنائية لإلشكالية املطروحة ، بينما اخلامتة تكتب معرفةسالفاهلذا السبب وتطرقنا  (نكرة

  .وابلتايل قد تلمسنا املوضوع فلذا تكتب معرفة

وهلذا يؤّكد العديد  ؛البحث، فهي تعكس الصورة املكتملة للبحث ختزال وتكراراالفاخلامتة ليست جمّرد تلخيص ألفكار البحث أو نوع من 
ومن  1دراسة ابالطالع فقط على املقّدمة واخلامتة.أي  أي حبث أو أصالة أّن البعض يقتصر يف احلكم على جّدية من املفكرين والباحثني

مي واللغة السليمة املتماسكة، اخلالية من الضمائر اإلصرار على إعطاء أمهية ابلغة لكتابة اخلامتة من انحية األسلوب العلجاء هنا 
اخلامتة هي عملية مسح لعناصر اإلجابة اليت ميكن حتديدها يف كل من أجزاء الدراسة رمراحلها وفصوهلا، بعد مجعها  يف احلقيقة 2الشخصية.

فالبد ان . ولكي يسهل علينا كتابة اخلامتة ةواختصارها واقرتاح اآلفاق واألبعاد اليت ميكن أن تفتحها تلك اإلجاابت أو عناصر اإلجاب
أما من الناحية الشكلية فاخلامتة أتيت يف جنمع بني خالصات واستنتاجات كل فصل ونتوصل ابلضرورة اىل اعداد خامتة شاملة للبحث. 

امتة عرب على اخلن أن وميكن قد ترتاوح عدد صفحاهتا من مخس إىل عشر صفحات،، و وجيب كتابتها يف صفحة مستقلة ،آخر البحث
 : وهي كالتايل 3توي على ثالثة أجزاءحتبطريقة أخرى وهي البد ان 

 تباعها طيلة البحث واليت تتمثل يف النقاط األساسية للموضوع. االتذكري ابخلطوط العريضة للخطوات اليت مت  -

 ث. الباح قبلإلزامية تقدمي أو عرض م فًصل حول اإلسهامات العلمية اليت متت إضافتها من  -

 4.اقرتاح آفاق ووجهات النظر العلمية -

يضيف لكنه كل األفكار اليت جاءت يف البحث. بل هي عبارة عن ملخص املوضوع وتكرار  اخلامتة ليست عبارة عن اعادة سرد 
ال غلق ابب املوضوع إوجمموعة من الباحثني يف كتاهبما ان اخلامتة ماهي  André CABANISولقد عرفها  شيئا ملا سبق،
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  .الصفحة نفسها، المرجع نفسه 2

3 M, Beaud, l’art de la thèse, comment préparer et rédiger une thèse de doctorat, de magister, ou un mémoire 
de fin de licence, guides approches, Casbah édition, 1999, p  :  110.   
4 Luc Van Campenhoudt, Raymond Quivy, Manuel de recherche en sciences sociales .Paris : Ed Dunod, 1995, 
P  :  242.  



 Manuelيف كتاهبما Raymond quivyو Luc van Campenhoudt ويف هذا اجملال يقول 1ح انفذهتا.وفت
de recherche en sciences sociales السؤالني التاليني: عناملعارف املضافة تسمح ابإلجابة  إن  

 ة البحث؟ ما الذي أعرفه أكثر حول موضوع التحليل؟ أي ما هو الشيء اجلديد الذي تعلمته بعد هناي -

  2شياء اليت كنت أعرفها عن املوضوع؟ ما هو الشيء اآلخر الذي كنت أعرفه؟ أي األ -

، ألن الباحث الذي يقتين هذا العمل اول شيء يقرأه هي هلذا السبب يستحسن كتابة اخلامتة بعناية كبرية إلعطاء أهم املعلومات املفيدةو 
هل هذا العمل سيستفيد  ؛ذلك العمل كله أو أحد أجزائه أو حىت عدم مواصلة القراءة ككلما إذا كان يواصل قراءة اخلامتة وذلك ملعرفة 

  يف البحث الذي هو بصدد اعداده.منه وهل هو يساعده 
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Agence Universitaire de la Francophonie, 2010, p : 133.  

2 Luc Van Campenhoudt, Raymond Quivy, op.cit, P: 24.  



III/- وضرورهتا يف البحث العلمي املق         ارب              ات 
 

 :املقاربة تعريف -1

الظواهر املختلفة تعني على تفسريها استنادا إىل املتغريات أو املتغري الذي نرى أنه  املقاربة هو وسيط بني الباحث وبني
 ميلك قدرة تفسريية أكثر من غريه.

خل لإلشارة إىل املعايري دمن خالهلا األسئلة والبياانت املالئمة " كما يستخدم امل ىيشري االقرتاب إىل املعايري اليت تنتق
 البحث،اليت تطرح والضوابط اليت حتكم اختيار موضوعات ومعلومات أو استبعادها من نطاق  املستخدمة يف انتقاء األسئلة

 السياسية.ومنها  االجتماعية،وميكن االستعانة رمدخل واحد أو أكثر يف جمال الدراسات 

واحملللني على كما يساعد الباحثني   ودراستها،وعليه فاالقرتاب يستخدم كإطار لتحليل الظواهر السياسية واالجتماعية 
 ويعينهم على الكيفية اليت يعاجلون هبا موضوعاهتم.  األساسية،حتديد املوضوعات األكثر أمهية وإيضاح جوانبها 

على ا يوجب م فيه،كما جتدر اإلشارة إىل أن االقرتاب حيمل معه خلفيات فكرية وثقافية للمجتمع العلمي الذي ولد 
 خلفياته.على اختباره واكتشاف  حبذر والعملمعه  استخدامه التعامللغريه سبق  امعين يتبع اقرتااب الباحث الذي

مثل  الظواهر:ويتناول عددا كبريا من  االجتماعية يف عمومها،فيها العام الذي يتعاطى مع الدراسات  االقرتاحاتو 
واهر خاصة مثل ظاهرة القوة خاصة تتعلق بظ مقارابتوهناك  النظم،واقرتاب حتليل  السلوكي، والبنائي الوظيفي،االقرتاب 

  1صنع القرار. السمعة واقرتاباقرتاب  املناصب،اقرتاب  وهي: مقارابتحيث ميكن تناوهلا عرب ثالث 

عامة أو أسلوب  اسرتاتيجية أو اليت تتقاطع جزئيا معه، فهو عبارة عن املقاربةمن بني املصطلحات القريبة من مصطلح 
جتماعية، وغالبا ما يستخدم يف حتديد نقاط ليل الظواهر السياسية أو اإلعالمية أو االالدراسة وحت يفحتليلي يؤخذ كأساس 

ختيار اقرتاب منها، وحتديد وحدات التحليل يؤثر بشكل مباشر يف الرتكيز يف الدراسة ويف كيفية معاجلة املوضوعات أو اال
 2".التوصل إليها إىلستنتاجات اليت يسعى الباحثون املفاهيم واال

نتقاء األسئلة اليت تطرح ايستخدم لإلشارة إىل املعايري املستخدمة يف " قرتاب أبنه:الدكتور حممد الشليب اال يعرف
 البحث". ستبعادها من نطاق اأو  ومعلومات معينةختيار موضوعات اتضم  والضوابط اليت
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ة حمددة من الفرضيات من أجل هتمام بدراسة جمموعختيار مفاهيمي معني واالاأو ميل الباحث إىل  ه"اجتا إذن هو:
  1."دراسة الستفسار والطرق اليت يستعملها الباحث يف اال، الوصول إىل صياغة نظرية معينة، كما أنه حيدد نوعية املفاهيم

 ة:وخاص ةىل عاموتنقسم املقارابت إإىل العام واخلاص  االقرتاحاتوينقسم 

السلوكي،  االقرتابعمومها، ويتناول عدد كبريا من الظواهر مثل يف  االجتماعيةمع الدراسات  ىيتعاط العاماالقرتاب 
  حتليل النظم. واقرتابالبنائي الوظيفي 

 واقرتاباملناصب،  اقرتابقرتاابت وهي: افيتعلق بظواهر خاصة مثل ظاهرة القوة، حيث ميكن تناول ثالثة  اخلاص أما
 القرار.صنع  واقرتابالسمعة 

اإلطار النظري الذي يؤطر البحث، ويعمل رمثابة املنظار أو املبصار  "أبنه:  االقرتابف أما الدكتور عامر مصباح فيعر 
الذي ينظر بواسطته الباحث إىل الظاهرة املبحوثة، واألمهية املنهجية للمقارنة النظرية هي املساعدة على أتطري جهد الباحث 

على مقارنة القيادة يف حتليله  ابعتمادهمتغريات الدراسة وتفكريه ومحايته من التشتت، وفقدان التحكم يف أبعاد البحث أو 
خلصائص القيادة عند الرسول هللا صل هللا عليه وسلم، كما أن القيادة تساعد الباحث يف تزويده أبدوات البحث اليت 

  2".تستخدم يف حتليل الظاهرة املبحوثة

 ميكن أن نستخلص إىل أن املقاربة:وهبذا 

هو مقاربة/ مقارابت لكن املتداول هو  Approche)الرتمجة العلمية ملصطلح  Approcheمفهوم االقرتاب *
  االقرتاب(

 كإطار لتحليل الظواهر السياسية واالجتماعية ودراستها.املقاربة  *تستخدم 

 *املقاربة تستخدم إليضاح جوانب املوضوع.

 أ/ احلاجة املاسة لفهم املقارابت يف البحث العلمي:

تساؤالت واشكاليات مطروحة حول مواضيع متعددة وهذا لمي من خالل مناهجه وتقنياته اإلجابة على الع البحثيستلزم 
 ما يفرض على الباحث ضرورة فهم املقارابت الالزمة اليت تساهم يف حتليل ظاهرة ما انطالقا من طبيعة هذه األخرية.

 اختيار املقاربة النظرية.–املوضوع *عالقة ارتباطية بني طبيعة 

 ملقاربة تتحدد هنائيا من خالل الفرضيات، وكذا خصائص العينة وميدان الدراسة.*ا

 )إال إذا تعمدان املقارنة بني املقارابت(.*ال ميكننا االنطالق من مقارابت متناقضة يف التحليل 
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ا جنح الباحث يف هذه وفقا هلذه املقاربة. ووضع االنسجام بني مفاهيمها أثناء التحليل. وإذ ة حمل الدراسةظاهر الحتليل *
 املرحلة هذا يعين أنه أجنز حتليال خاصا به ال ميتلكه أي ابحث آخر.

ورد يف مصادرها، وعند روادها، مث استعماهلا ومعرفة معناها األصلي كما البد من حصر املفاهيم اخلاصة بكل مقاربة. *
 1استعماال صحيحا ويف مكاهنا املناسب. وذلك حىت ال ينحرف التحليل.

توظيف املقارابت يف الدراسات االكادميية، فهي اليت توجه الباحث وترشد حتليله ضمن نسق فكري منطقي ضرورة *
توظيف املقارابت متكن الباحث من احلصول على نتائج نظرية وتطبيقية عن خمتلف الفعل االجتماعي،  وعقالين، حيث 

والوقت الذي ميكن ، وهي ختتصر الكثري من اجلهد جتاوزها وجتاهلهاال ميكن  تكما تعرب عن خالصة جتارب تراكم
 استغراقه يف فهم الكثري من أشكال الفعل االجتماعي.

حاول روادها الرتويج هلا من خالل قوالب نظرية ودراسات حتليلية  ،حتمل يف طياهتا توجهات أيديولوجية املقرابت جل*
 ابت.وعلى هذا ال بد على الباحث االنتباه عند توظيف تلك املقار 

 

 أنواع املقارابت:-2

 هناك عدة مقارابت اليت ابستطاعتنا االستعانة هبا لدراسة الظواهر السياسية ومن أمهها:
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 ةالنسقي ةربااملق-1
املقرتب النظمي بدال من مصطلح النسقي وهناك من  خدميستهناك من لقد اختلفت التسميات عند الباحثني يف اختاذهم هذه املقاربة ف

وتعتمد هذه املقاربة على حتليل العملية السياسية ولقد جاء هبذه املقاربة كل من ميه ابملقرتب حتليل النظم وكلها تعين معىن واحد. يس
 "دافيد اسنت" إىلالكبري يعود الفضل و  TALCOT Parsons ; LEVY Marion ، "ليفي ماريو""اتلكوت برسونز"

David ESTON حول  1553نشره لكتاب يف  مع"Political système   " بعدة مفاهيم أمهها:  أنداكولقد استعانة
 1"مدخالت، التحويل، العلبة السوداء، املخرجات، التغذية العكسية".

، يرتكز أصحاب اقرتاب حتليل النظم/ التحليل النسقي إىل مفهومي "النسق، واالتزان رمعىن االستقرار"، ومها مفهومان منقوالن عن الفيزايء
يف التحليل االجتماعي واالقتصادي، مث متأخرا يف التحليل السياسي منذ 15إىل جمال العلوم االجتماعية ليتم استخدامهما يف القرن ونقال 

 .21أوائل القرن 

اس جتري بني األجسام الطبيعية، وعلى أس استخدموا مفهوم "النسق" استخدموه كأداة ذهنية لفهم وتفسري العالقات اليتالفيزايئيون حني 
األجسام يف طبيعة )كاجملموعات الشمسية مثال( هي جمموعات من قوى حيث حيد كل جسم يف عامل أن أية جمموعة من جمموعات 

. فتتفاعل هذه القوى فيما بينها بعامل قانون الفعل ورد الفعل تفاعال ميكانيكيا، وتتبادل التأثري فيما بينها على وضع الطبيعة قوة يف ذاته
 االتزان الكلي هلذه اجملموعة.يهيئها حلالة 

عامل السياسة أما يف علم السياسة، لعل الفضل األكرب يف ادخال وتطوير اقرتاب التحليل النظمي إىل حقل العلوم السياسية يرجع إىل 
 ".أستون"اقرتاب  David EASTONاألمريكي "دافيد استون" 

وجوب تبسيط احلياة السياسية املعقدة واملركبة،  أستونوعلى مراحل. ورأى  جاء تطوير استون القرتاب حتليل النظم يف السياسة تدرجييا
وبينه وبني بيئته النظام السياسي من انحية،  إطاروالنظر اليها حتليليا على أساس آيل منطقي على أهنا جمموعة من التفاعالت اليت تتم يف 

 من انحية أخرى.

أبنه جمموعة من العناصر املتفاعلة واملرتابطة وظيفيا مع يسية، يعرف النظام بصفة عامة ووفقا القرتاب حتليل النظم، وحدة التحليل الرئ
يعنيه ذلك من أن أحد العناصر املكونة للنظام يؤثر يف بقية العناصر، فالنظام يتمتع بنوع من االعتماد بعضها البعض بشكل منتظم، رما 

 رى، وله حميط أو بيئة يتحرك هبا.بني مكوانته، وله حدود تفصله عن النظم األخاملتبادل 

 وجتدر اإلشارة اىل ان هناك فرق جوهري بني مصطلح النظام السياسي واملنتظم السياسي أو النسق السياسي:

 التمييز بني النظام السياسي واملنتظم السياسي:

يف حني نعين ابملنتظم  Régime politiqueإن الفرق شاسع وبني، بني كل من النظام واملنتظم يف اللغة الفرنسية، فالنظام رمعىن 
Système politique فالنظام السياسي هو شبكة معقدة من التفاعالت تتضمن عناصر القوة أو احلكم أو السلطة. فهو عبارة عن .
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ام السياسي القائم يف احلكم والعالقة املوجودة بني السلطات ونوعية التفاعل املوجود بينها )وهذا التفاعل والعالقة هو الذي حيدد نوع النظ
 الدولة(، وكذا يرتبط النظام السياسي بتلك األمناط املتداخلة واملتعلقة بعمليات صنع القرار.

يف كتابه "حتليل املنتظمات  JW.Lapierreيف حني املنتظم السياسي والذي يسمى أيضا ابلنسق السياسي فلقد عرفه جون وليام لبيار  
أبنه "مجلة أو جمموعة من العناصر املرتابطة، واملتصلة ببعضها البعض  «Analyse des systèmes politiques»السياسية" 

فهو هبذا املعىن عبارة عن التفاعالت املوجودة بني كل القوى يف اجملتمع  1بعالقات متأثرة فيما بينها ونتيجة لذلك يؤثر يف النسق الكلي."
لنا نوع املنتظم السياسي. ومن أنواع املنتظم جند: املنتظم الشمويل، التسلطي، من أحزاب، مجاعات ضاغطة، جمتمع مدين...لكي متخض 

 . والدميقراطي

 وابلتايل فالعالقة بني النظام واملنتظم هو أن النظام عنصر من املنتظم واملنتظم أوسع من النظام.

 ومن مكوانت هذا املنتظم جند: البيئة، احلدود، املدخالت، املخرجات.

السياسي وال يدخل يف مكوانته. فالنظام السياسي يتأثر ببيئته من خالل جمموعة كل ما هو خارج حدود النظام هبا   نعين/ البيئة: 1
 املدخالت ويؤثر عليها من خالل جمموعة املخرجات.

 بيئة. إطارال وجود لنظام سياسي يف فراغ، بل يف  احلدود: /2

 املدخالت رما حتتويه من املطالب والتأييد. كل  أستونهنا يقصد بيئته، و  كل ما يتلقاه هذا النظام منInputs/ املدخالت: 3

 هي رغبات اجتماعية قد تكون عامة أو حمددة، والتعبري عنها يكون بصفة مباشرة وغري مباشرة.أ/املطالب:      

 ومواقف سواء مؤيدة أو معارضة للنظام.ب/التأييد: هي عبارة عن اجتاهات     

 .أستونجمموعة قرارات وأفعال وتصرفات اليت يقوم هبا النظام وتكون هلا الصفة اإللزامية عند هي : املخرجات /4

 : النسقي االفرتاضات األساسية اليت يرتكز عليها االقرتاب**

 على جمموعة من االفرتاضات أمهها: أستونحتليل يرتكز 

 فرعية./العملية السياسية عملية آلية ديناميكية بني النظام واألنظمة ال1

 /النظام السياسي نظام تكيفي له قدرات ملواجهة الضغوطات2

                                                           
1 J W Lapierre, L’analyse des systèmes politiques, Paris : P.U.F. Collection sup, 1973, p : 25. 

  لكيا أو أقدم تصنيف للمنتظمات هو التصنيف اليوناني الذي كان على أساس عدد المشاركين في عملية التقرير إذ إذا كان الحاكم فردا كان النظام م

كثرية الشع  كان جمهوريا أو ديمقراطيا. ولكن الدراسات المقارنة الحديثة تتجاوز هذا مناركيا، وإذا كان الحكام أقلية كان ارستقراطيا، وإذا كان الحكم أل

نما يكتفي التصنيف التقليدي إلى تصنيفات أخرى. فبعض المفكرين الغربيين يكتفون بتصنيف المنتظمات السياسية كمنتظمات غربية وأخرى غير غربية، بي

طبقة كمنتظمات اقطاعية وبرجوازية وعمالية. ويصنفها روبار دال كمنتظمات ديمقراطية وتسلسلية المفكرون الماركسيون بتصنيفها على أساس ال

كمنتظمات ديكتاتورية واأوليغارشية وتمثيلية تمثيال مباشرا وتمثيلية تمثيال غير مباشر. إن التعدد التصنيفي يدل على غنى  Apterوتساومية. ويصنفها ابتر 

-252ص ص: مقدمة لدراسة علم السياسة، مرجع السابق الذكر، سية المقارنة. للتفصيل أكثر انظر كتا  حسن الصع ، الدراسات االجتماعية والسيا

 .   55-21، ص ص: مرجع السابق الذكر، مدخل إلى العلوم السياسية. وكذا كتا  ليندة لطاد، 252



 ابألنظمة األخرى/النظام السياسي نظام مفتوح يؤثر ويتأثر 3

 /البيئة تفرض على النظام ضغوطات4

 النظام يقوم رمجموعة من الوظائف البد منها الستمراره/5

 

 

 

 

 

 

 

 

العمليات ال تتم بشكل مغلق، وإمنا ضمن نسق مفتوح يتفاعل مع البيئتني الداخلية واخلارجية،  مع ضرورة انتباه الباحث أن تلك       
النسق فقد شبه املفكر "دفيد استون"  فانطالقا من الشكل املوضح أعاله والذي يوضح ديناميكية العملية السياسية للنظام السياسي،

وبيولوجية واجتماعية وسيكولوجية، ويتفاعل مع البيئة الداخلية واخلارجية من خالل  فيزايئية مادية اسي رمثابة كائن حي يعيش يف بيئةالسي
  .همؤيدة أو معارضة لقرارات النظام السياسي أو خمرجاتالتغذية العكسية من ردود أفعال  فتحيت املدخالت واملخرجات وما حتمله

عرفة مدى قدرة األنظمة السياسية على الرد على املطالب والتصدي الوظيفي يف م –قرتاب النظمي االمن انحية أخرى تربز أمهية       
اخلارجية وهو ما يعرب عنه بقدرات النظام السياسي،  وأالداخلية  ةللضغوطات وحل خمتلف املشاكل اليت ميكن أن تواجهها سواء من البيئ

نظمة متخلفة أو أنظمة اتبعة أو أنظمة انجحة يف األنظمة السياسة إىل أنفعلى أساس تلك القدرات ومدى االستجابة هلا ميكن تص
 1ومقارنتها.

 االنتقادات املوجهة ملقاربة النسقية:**

يعطي قيمة عليا ركز أصحاب اقرتاب حتليل النظم/ التحليل النسقي إىل مفهومي "النسق، واالتزان رمعىن االستقرار"، فهو  -1
 احتمال حدوث ثورات يف املنتظمات.لالستقرار وأمهل 

 ملقاربة على مقاومات استمرار النظام وأمهل عوامل تغيري النظام وتطويره.ركزت ا -2
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 العوامل االقتصادية                                       العوامل السياسية
 

                                                التأييد  الضغوطات 
 

             المعارضة  البيئة الدولية
             )مطالب وضغوطات(                   

 
 جتماعية والثقافيةعوامل االال 



 امهال واهبام يف العملية التحويلية أي ما حيدث يف العلبة السوداء. -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الوظيفية املقاربة-2
 دراسة على اعتمد كالمها للعملية السياسية، حيث امحتليله يف ،النسقية(هذه املقاربة واملقاربة السابقة ) بني وثيقة عالقة توجد        

تحليل ل ابملقاربتنيهي تكملة للمقاربة النسقية لكن من زاوية حتليلية أخرى. وميكن االستعانة الوظيفية فاملقاربة  .هالسياسي وحتليل النظام
   متكاملتني.مها بل ومتناقضتني ألهنما غري متضاربتني  ،النظام السياسي

، الذين قاموا بتطوير النظام "D.Apter" أبرت" "دفيد " G.Almond"  "أملوند لايغابر "نذكر: الوظيفية  قاربةملا رواد ومن
 االجتماعي.

يضيف يف  "أملوند لايغابر "إال أن  : البيئة، احلدود، املدخالت، املخرجات.هيمكوانت النظام ن أبمع استون  "أملوند لايغابر " يتفقو 
من خالل جمموعة املدخالت ويؤثر عليها من خالل فقط يتأثر ببيئته  هذا األخريالسياسي ال تقتصر على أن  أن حدود النظامحتليله 

ختتلف من جمتمع إىل آخر، فهي تتأثر ابألوضاع هي البيئة يف حد ذاهتا أن  يضيف أملوند، بل كما عرب عنها استون  جمموعة املخرجات
 والقيم االجتماعية والثقافية السائدة.

 فيما خيص مدخالت النظام السياسي فيحدد أملوند أن النظام السياسي يقوم أبربعة وظائف وهي كالتايل: أما

رمعىن نقل ثقافة اجملتمع عرب األجيال من جيل آلخر بواسطة املؤسسات اجملتمعية  وظيفة التنشئة السياسية والتجنيد السياسي:-1
فهو اسناد األدوار السياسية إىل األفراد بعد اكساهبم اخلربات وتكوينهم أحزاب فيما سياسي )األسرة، املدرسة، االعالم...(، أما التجنيد ال

 بعد.

 رمعىن التعبري عن املطالب من خالل قنوات شرعية.وظيفة التعبري عن املصاحل: -2

ثال تقوم األحزاب بتجميع املطالب وجتميعها على شكل مقرتحات تعرض على صانعي القرار )مبلورة رمعىن وظيفة جتميع املصاحل: -3
 املطالب(.

 للنظام السياسي القيام بوظائفه.توفري االتصال الفعال يتيح  وظيفة االتصال السياسي:-4

 وهي كالتايل:رئيسية على مستوى املخرجات ثالث وظائف بني أملوند  ميزأما فيما خيص خمرجات النظام السياسي في*

 السلطة التشريعية املكلفة ابختاذ القرارات. وهي تتم من طرفوظيفة صنع القواعد: -1  

 السلطة التنفيذية.بواسطة  تتموظيفة تنفيذ القواعد: -2  

 يعين اصدار أحكام قضائية ملزمة يف حالة التنازع حول القواعد.وظيفة التقاضي حول القواعد: -3  

 ولقد أضاف أملوند حتديد قدرات النظام السياسي واليت تتمثل يف التايل:

 

 



  :السياسي النظام قدرات

وظائفه، وتساعده يف الوقت ذاته على قياس كفاءته وفعاليته يف ليتمتع النظام السياسي بقدرات معينة، حتدد وتؤثر يف كيفية أدائه 
  ام السياسي.النظ يوجههاضوء تلك القدرات ميكن للباحث أن يتنبأ ابحتماالت التغيري اليت  يفالتعامل مع البيئة الداخلية واخلارجية، و 

ولقد حدد املفكر " غربايل املوند " جمموعة من القدرات السياسية وهي ختتلف وتتفاوت من حيث الكفاءة والفاعلية من نظام 
  1خر.خر ومن وقت آلسياسي آل

 والبشرية ةاملادي املوارد وحتريك وتعبئة استخراج يف السياسي النظام كفاءة مدى إىل القدرة هذه تشري: ستخراجيةاال القدرة 
 واملعنوية واملادية البشرية املوارد حجم على احلال بطبيعة يتوقف وهذا والدولية احمللية البيئة من كل يف له واملتاحة به احمليطة

  .السياسي النظام هبا يتمتعاليت  )التأييد(

 مدى وكذا اجملتمع،ل داخ واجلماعات األفراد سلوك وضبط تنظيمال يف السياسي النظام جناح مدى تعين وهي: التنظيمية القدرة 
 املستوى علىه ونشاط السياسي النظام عمل عينيذلك ته و وهيب نفوذه وفرض بيئة الدولة، يف التغلغل على السياسي النظام قدرة

  سواء. حد على واخلارجي الداخلي

 األشياء أمهية أساس على القدرة هذه قياس ميكنو  واجلماعات األفراد بني...واملنافع واملوارد القيم توزيع تعين: التوزيعية القدرة 
  .الوافدة الطلبات على الرد قدرة ومدى املوزعة

 والئها واستمرار اجلماهري لدى احلماس لبعث القيم على أتكيد من احلاكمة الصفوة متثله فيما القدرة هذه تتمثل: الرمزية لقدرةا 
  .للنظام

 اخلارجية أو البيئة الداخلية من اآلتية الطلبات على الردعلى  اسيالسي النظام قدرة وهي: ستجابيةاال القدرة. 

 النقد املوجه:

 على الوظائف وأمهال عملية التغيري وكيفية حدوثه. أبرت" "دفيد ،"أملوند لايغابر "ركز كل من -

 جتاهلوا دور النخبة.-
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 اقرتاب الصفوة أو النخبة-3
 احلكم وهي قليلة العدد حتكم األكثرية، وهي السمة املالزمة جلميع اجملتمعات اإلنسانية. ويقر  تقر هذه املقاربة أن هناك خنبة يف        

لسيطرة على األكثرية غرب املنظمة وهذه قاعدة ال أن حكم الصفوة أمر البد منه إذ استطاعت القلة املنظمة اكل من "ابريتو" و"موسكا" 
 مفر منها.

 وجه التحديد؟ النخبة يف فهم الظاهرة االجتماعية. وحتليل العملية السياسية علىالباحث اقرتاب الصفوة أو كيف يوظف 

 هناك أنواع عديدة للنخب:

وأخرى مضادة  ، خنبة عسكرية، خنبة ثقافية...اخل. ووفق معيار احلكم والسلطة جند هناك خنب حاكمةاقتصاديةخنبة هناك خنبة سياسيّة، و 
دراسة أهدافها وتوجهاهتا وأثر كل ليل النخب انطالقا من املعيار الذي أسست عليه، ومن مث ميكن يف حتأو معارضة وهذا ما يفيد الباحث 

 )هذا من جهة(. ذلك على العملية السياسية أو أي عملية أخرى 

لفية خلفيات أو هوية أعضاء النخبة، من خالل البحث عن اخلومن جهة أخرى ان توظيف اقرتاب النخبة يف حتليل ميكن البحث على 
شرات ذات داللة االجتماعية والعرقية والطبقية أو دينية أو اإلقليمية أو املهنية والتعليمية هذه اخللفيات متكن الباحث من الوصول اىل مؤ 

رهتا حيث أن قراكانت النخبة متلك السلطة والنفوذ،   إذاوعالقة بتفسري قرارات النخبة وتوجهاهتا وأثر ذلك على اجملتمع والدولة. )خصوصا 
 ميكن ان يكون هلا صدى حىت على املستوى الدويل(.

رغم أمهية اقرتاب النخبة يف التحليل، إال أن الباحث حيتاج إىل توظيف اقرتاابت أخرى ألجل فهم النخبة بذاهتا مثل اقرتاب القانوين، 
 .االتصال، اجلماعة

ن أن حىت يف األنظمة الدميقراطية هناك أقلية هي اليت بيدها مجنده أنه انطلق  النخبة عند "ميشلز"عندما حناول التقرب من تعريف 
يف كل األنظمة هذه القاعدة موجودة. وهو أيضا انطلق من نقده وأنه ، ابلقانون احلديديمقاليد احلكم واليت حتكم األغلبية وهذا ما مساه 

مل يدرك أن حىت الدميقراطية هي  ألنههنا زائلة اال انه ينتقده لكارل ماركس الذي تنبأ اىل أن الرأمسالية حتمل بذور فنائها يف جوفها رمعىن ا
ابإلضافة انه بني "ميشلز" كيف تكون عملية دوران النخب واليت حددها اما بواسطة التعيني أو  ىل األليغارشية.إوتؤدي األخرى زائلة 

 الوراثة أو عن طريق القوة.

 مفهوم الصفوة عند هذه املقاربة:*

، (mass)واجلماهري  (elite)، النخب اليت تقسم اجملتمعات إىل فئتني قاربة إىل كتاابت "موسكا" و"ابريتو"ه املذتنسب جدور ه
 ةالقرارات الكبري  ذ؟ ومن يتخمريكاعمن حيكم أ "داي" وآخرين ممن تساءلواو "دال"و ا املصطلح تطور بفضل كتاابت "ميلز"ذلكن ه

األوفر حظا يف صناعتها. بينما غطة املتنافسة هي األكثر قدرة، و اجلماعات املصلحية والضا ؟، فالبعض كان يرى أنالسياسات العامة فيهاو 
تظاهروا رمشاركة بعض  إنالعسكريني وبعض االقتصاديني من ينفردون ابختاذها حىت و رون أن هناك خنبة من السياسيني و آخو  يرى "ميلز"

 ها.ذاألطراف يف اختا



هذه  أن ؤكدبل يعن مطالب املواطنني،  ربتعاهنا القاعدة، أو صنع من ليست السياسات العامة  انمن انطلق أما "توماس داي" فقد 
ويقصد ابلنخبة "فئة من االفراد حمدودي العدد قد ال  .يف أمريكا والعديد من الدول العامل، إمنا تعرب عن مصاحل النخبةالسياسة العامة 

ثروهتم أداة لتكريس ذون من السياسات العامة وسيلة و يتخثروة والسلطة يف اجملتمع، و أقل ممن ميسكون رمصادر ال ( أو%2)عددهم يتجاوز 
لك فإن غالبية السياسات العامة ال ذأما الغالبية العظمى فهم احملكومون، ول إن مل تعرف أو تعلن أمساؤهم.ونفودهم، فهم احلكام الفعليون و 

اسكات الغالبية، أو  آلياهتا حتاولذه وبواسطة نفوذها و أن النخبة هبية اجلمهور، و حلل املشكالت لغالتصدر استجابة للمطالب العامة، أو 
 ."احتواءها أبقل ما ميكن من السياسات العامةاسرتضاءها و 

 أما خصائص النخبة ودورها يف رسم السياسات العامة فيتلخص ابآليت:

 األقدر على حتقيق املصلحة العامة.  لك تدعي أهناذلأن النخبة حبكم صغر حجمها هلا قدرة تنظيمية عالية و  -

 إن حلقة الوصول الرابطة بني أعضاءها هي جمموعة القيم واملصاحل اليت تشرتك فيها. -

 مصاحلها ختتلف عن تلك لعامة الناس.إن خلفيات أعضاء النخبة ومواصفاهتا و  -

 أن التسلسل أو الدخول إىل صفوف النخبة حمدود، وأن احلراك داخلها ضعيف. -

 الرتاكمي. بطيء و التغيري الالتدرج و و  ابالعتدالنخب تؤمن ال -

 فاعلة. حتواء للجماهري كبرية و االأساليبها يف التأثري واإلقناع و  -

 إن تظاهروا خبدمة اجملتمع.  عن خياراهتم ابلدرجة األوىل، و أن السياسات العامة عندهم هي تعبري -

 الالمباالة.ابلسلبية و البا ما تتميز مجاهري أن اجملتمعات اليت تديرها النخب غ -

 ت وتوجيهات.ااءحيأن الرأي العام يتم تشكيله إب -

على التوازن داخلها حني تظهر بعض  رمعايريها، أو للحفاظ نتقال البعض إىل عضوايهتا بعد ضمان التزامهمقد تسمح اب -
 االختالفات، مع أهنا تظل سرية.

 مفكر كيف ارجع ذلك فنجد مثال:عن بقية اجملتمع بعدة اعتبارات وكل  وتتميز هذه األقلية

 موسكا: يرجعها العتبارات اترخيية.

 قوهتا النظامية.رايت ميلز: قوة الصفوة يردها إىل 

 بريهنامي: العتبارات اقتصادية وإدارية وتنظيمية.

 ابريتوا: العتبارات سيكولوجية أي استعدادات نفسية.

  ميشلز: من واقع التنظيمات السياسية.



 :دورة النخب**

إىل زمرة النخب، وإما حلول خنبة جديدة و من  همفراد أو خروجدوران النخب هو مفهوم خاص بباريتو ويعين به إما دخول بعض األ  
حمل النخبة احلاكمة، وإما تنشأ خنبة جديدة مضادة، تدخل يف صراع مع النخبة احلاكمة وتنزع منها احلكم. ولكي يتم الدوران داخل 

من احدى أسبابه. وهذا احلراك ضروري لقيام التوازن يف اجملتمع، وحتدث  يعدابريتو ال بد من حراك اجتماعي اليت النخبة السياسية حسب 
 حسبه هذه الدورة يف اجملتمعات اليت تتميز بكثرة التحوالت االجتماعية.

يد النخب فيها جامد، ال تسمح ابنضمام عناصر طريقة جتدألن يف اجملتمعات الشمولية التواتليتارية واليت تدعى ابجملتمعات الثابتة، نظرا 
 من طبقات أخرى اليها، إذ يكون دائما احلراك فيها بطيئا وهو جيري يف إطار النظام القائم. إن بقاء النخبة ملرحلة طويلة دون جتديد أو

نيا اليت تتمتع ابملؤهالت تتهيأ للصعود استبدال، يؤدي إىل احنالل عناصرها فتزداد فسادا. ويف مواجهة ذلك فإن العناصر يف الطبقات الد
 1واحللول حمل عناصر النخبة الفاسدة.

من اجملتمعات املتحركة والنخبة فيها متثيلية تتميز ابالنفتاح. فالنخبة تتجدد ابنضمام  تعدوهذا عكس ما جنده يف الدول الدميقراطية اليت 
انت من أصول اجتماعية خمتلفة. وتغيري النخبة هبذه الطريقة ال يؤثر يف ليها حىت لو كإعناصر أخرى ابنضمام ليها، فهي تقبل إفئات 

 2اجملتمع.

أن هذه "القلة بعد أن تكون مسيطرة ومتماسكة وقوية، يدب الضعف فيها يف شرتك بني اجملتمعات املتحركة والثابتة فيما خيص النخب وت
ىل ذلك إ. ابإلضافة 3سلطتها لنخبة أخرى، تعيد سيطرهتا على اجملتمع"ويشتد النزاع والتنافس بني عناصرها، مث ال تلبث أن تتخلى عن 

تفقد النخب احلاكمة ديناميكيتها مع مرور الوقت، وقدرهتا على استعمال العنف، وان وجدت خنب مضادة فإن النخبة املوجودة يف 
 جأ إىل استيعاهبا.السلطة إما تقوم إبقصاء هذه العناصر املرشحة لدخول صفوف النخبة احلاكمة، وإما تل

 هنالك أربعة اجتاهات يف الفكر النخبوي***

/ االجتاه التنظيمي: يعترب املفكر موسكا من رواد هذا االجتاه، الذي يرى أن النخبة تستمد قوهتا من قدرهتا التنظيمية، ويذهب موسكا 1
 ل العدد هو سبيل تنظيمها.ؤ ضااىل أن هذه القدرات التنظيمية اليت تتمتع هبا النخبة ترجع اىل صغر حجمها، فت

الذي بني مدى ارتباط النخب ابلنظم واملؤسسات اليت تظهر يف اجملتمع احلديث.  "رايت ميلز"/ االجتاه املؤسسايت: ميثل هذا االجتاه 2
الت، وال تكون األدوار وبني أن ممارسة السلطة تعود إىل فئة قليلة متلك القدرة واملؤهالت على اختاذ القرارات، وتنفيذها يف سائر اجملا

 األيديولوجيات. عنمتناقضة بني عناصرها. وهذا االجتاه يؤكد متركز السلطة يف اجملتمعات احلديثة، بغض النظر 
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أن النخبة تتمتع رمؤهالت واستعدادات يكتسبها الفرد يف ميدان معني، فهو  رى/ االجتاه النفسي: ميثل هذا االجتاه املفكر ابريتو الذي ي3
ويرى أن أفراد النخبة متفوقون على  يركز على اجلوانب السيكولوجية اليت يتحصل عليها الفرد من خالل اخلربات مع مرور الوقت.بذلك 

 بقية الناس يف السمات النفسية والذكاء العقلي.

ايل وحتمية اهنياره، بواسطة النخبة لذي انطلق من فكرة النظام الرأمسا / االجتاه االقتصادي واالداري: ميثل هذا االجتاه "جيمس برهنامي"،4
وتصبح االدارية وهذا يف كتابه الشهري واملعنون "الثورة اإلدارية"، والذي يبني فيه كيف أن الرأمسالية ستخضع نتيجة حتوالهتا لطبقة إدارية 

لنخبة اإلدارية نتيجة لخاضعة  هذه الطبقة النخبة هي اليت تتخذ القرارات. ويوضح أيضا أن كل اجملتمعات مهما كانت أنظمتها تصبح
 وابلتايل تصبح سلطة النخبة اإلدارية تكنوقراطية جتمع بني النواحي االقتصادية السياسية.  ،التطور العلمي والصناعي

 لة إىل أن أساس االقرتاب هو أن عملية صنع القرار أو صنع السياسات العامة، هي نتاج أقلية تسيطر على اجملتمع والدو وابلتايل نصل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 أو املؤسسي املؤسساتية مقاربة-4
مر االقرتاب املؤسسي رمرحلتني: املرحلة التقليدية اليت كان االهتمام فيها منصبا على الدولة ومؤسساهتا التشريعية والتنفيذية 

حيث نظرة الوصفية والتارخيية والدستورية، والقضائية، وكانت الدراسة تطبع ابلطابع الشكلي الذي يهتم ابملؤسسات الرمسية، وتغلب فيه ال
هذا االقرتاب عموما السلوك  ابلقواعد الدستورية. لكن ابملقبل جتاهلكانت هتتم ابألبنية، اهلياكل، األطر الرمسية، مدى التزام املؤسسات 

 كالطبقات نياعلني غري الرمسيالسياسي السياق االقتصادي واالجتماعي واإليديولوجي الذي تتحرك فيه املؤسسات، كما يتجاهل الف
التارخيية، االجتماعية، والقوة السياسية، وظلت هذه املرحلة حىت بروز احلركة السلوكية، واملرحلة الثانية اليت انبعثت فيها املؤسسة احلديثة أو 

نظام السياسي يف اجملتمعات ات على يد العامل السياسي "صمويل هنتغتون" يف كتابه الشهري "اليحيث كانت أوىل بوادرها يف الستين
  1ات.ياملتغرية"، ولكن املؤسسة احلديثة ظهرت بشكل جلي يف الثمانين

 وكان يويل أمهية ابلغة هذا االقرتاب:

 وصف الدولة واركاهنا ووظائفها.-

    هل يتم عن طريق االنتخاب أم التعيني أم الوراثة.يهتمون بكيفية إسناد السلطة -

  ؤسسة الشرح والتفصيل الوصفي للمؤسسة من حيث جمموعة من العناصر وهي:يعتمد اقرتاب املكذا و 

 هلدف من تكوينها، هل أتسست من أجل حتقيق غرض عام أم مكاسب خاصة. ا 

 مراحل تطورها، وما هي العوامل اليت كانت هلا األدوار احلامسة والتأثريات الكبرية يف شكل املؤسسة . 

 ة. جتنيد األعضاء يف املؤسس 

 ائل اليت تستخدمها املؤسسة من أجل احملافظة على بقائهاالوس . 

 هياكل املؤسسة وأبنيتها أي مما يتكون هيكل املؤسسة . 

  ت. غريها من املؤسسابعالقة املؤسسة 

 اختصاصات املؤسسة وثقلها / التنظيم الداخلي . 

 الثقل النسيب للمؤسسات من حيث األمهية والفاعلية والقوة والتأثري . 

 2.م الداخلي للمؤسسة وتوزيع األدوار فيهاالتنظي  
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أن  يرىحيث  " اهتموا بدراسة املؤسسية ومستوايهتا؛تنغتونن"صامويل ه ى رأسهم املفكر وعلنيمن جهة أخرى جند الدارس
أو اإلجراء قيمة املؤسسات تكون مستقرة وذات قيمة، ومتثل مناذج متواترة للسلوك، واملؤسسية هي العملية اليت حترز رمقتضاها املنظمة 

وابلتايل وضع أربعة مقاييس لقياس مستوى املؤسسية )البناء ختتلف من تنظيم آلخر تها واستقرارا، وحسبه أن مستوى املؤسسية ودرج
 وهي كالتايل:  املؤسسي(

إحداث تغريات )يف وتعين مقدرة املؤسسة على االستجابة للتأثريات الداخلية واخلارجية ومواجهتها لرتتيبات معينة كالتكيف: /1
 املؤشرات التالية:األشخاص، يف الوظائف(، وتقاس قدرة التكيف ابستخدام 

فكلما كان عمر املؤسسة طويال كانت على التكيف أقدر، واملؤسسة األكثر رسوخا يف القدم هي أكثر أتثريا العمر الزمين: أ/
 وبشكل إجيايب.

من جيل إىل جيل بطريقة سلمية وبشكل هادئ هي أقدر على التكيف، من  نتقالاملؤسسة اليت يتم فيها اال ب/العمر اجليلي:
 جيل نفسه. إطاراليت يكون فيها االنتقال بصورة دموية وعنفيه. أو يتم التغيري يف 

 اليت تغري مهامها هي أكثر قدرة على التكيف.املؤسسة ج/التغري الوظيفي: 

جملموعة من الوظائف صصة وتقوم رمجموعة من الوظائف، فأداء املؤسسة ان املؤسسة تضم جمموعة من الوحدات املتخ/التعقد: 2
 هلا االستمرار. ويقاس التعقد ابملؤشرين التاليني:يكفل 

 درجة تعدد وحدات املؤسسة وتنوعهاأ/    

 درجة نعدد وظائف املؤسسة وتنوعهاب/    

 ات التالية:ملؤشر تشري إىل مدى حرية املؤسسة يف العمل. وتقاس اب /االستقاللية:3

 امليزانيةأ/     

 شغل املناصب: إىل أي حد تتمتع املؤسسة ابالستقالل يف جتنيد أعضائها.ب/    

 الرضا أو االتفاق بني األعضاء داخل املؤسسة. وتقاس هي األخرى بواسطة مؤشرات وهي كالتايل:التماسك هي درجة  /التجانس:4

 مدى انتماء األعضاء للمؤسسة.أ/     

 دى وجود أجنحة داخل املؤسسة خاصة يف التغيري القيادي.مب/    

 ختص قضااي هامشية. مدى وجود خالفات داخل املؤسسة، وهل هذه اخلالفات ختص مبادئ املؤسسة وأهدافها، أوج/     

وأدوارها يف الصراع  وهذه الفكرة نقلت إىل العالقات الدولية، حيث اهتم الباحثون بدراسة املؤسسات الدولية وأتثرياهتا املختلفة،
 واالستقرار الدوليني.

 حماور وهي: ةن مؤسسية القضاة يفرتض عليها التحرك على ثالثأبهنتنغتون" ذلك "كذلك ويوضح  



 ضمان استقالل القضاء عن السلطتني التشريعية والتنفيذية . 

 اإلنصاف وخضوع القضاة للمساءلة . 

 دعم املوارد واإلصالح اهليكلي والتبسيط . 

قف مؤسسية اهليئة القضائية على مدى االستقالل السياسي ومحاية القضاة من التالعب أو الرتويع وتعزيز النزاهة من خالل وتتو 
  خضوعهم للمساءلة أمام الرأي العام ومن خالل أدوات االتصال اجلماهري، وتوفري دخل مالئم للقاضي.

ألهنا تعين وجود مؤسسات سياسية قادرة على حتديد معىن  ؛ظ عليهايق املصلحة العامة واحلفافاملؤسسية متكن اجملتمع من حتق
أهدافه  سعى لتحقيقيمثل تلك املؤسسات الفعالة فإن كل فرد أو زعيم فيها فر ا، أما يف اجملتمعات اليت ال تتو هااملصلحة العامة وجوهر 

  1الضيقة وقصرية األجل دون اعتبار للمصلحة العامة.

الذي يركز على االقرتاب املؤسسي يهدف إىل جتنب القيود واحلدود اليت ارتبطت ابملنهج القانوين سبق فإن  على ماوأتسيسا 
يف دراسته للظواهر كالدولة والدساتري والسلطات، دون إعطاء أمهية ملؤسسات الدولة وتفاعالهتا مع األبنية اخلارجية، ومن اجلانب الشكلي 

وفق إطار متكامل يتضمن دراسة السلوك واألبنية واملؤسسات  لدراسة الدولة وابقي املؤسساتية هذا املنطلق أوىل االقرتاب املؤسسي أمه
 وتشابكها.لى حتليل متعدد اجلوانب واألبعاد نظرا لتعقد الظاهرة االجتماعية والقيم ...أي االعتماد ع

 وجه له مجلة من االنتقادات من بينها:هذا االقرتاب املؤسسي التقليدي 

 سبب ظهور أو إخفاء هذه املؤسسات مثال. أمهية تفسريية لمل يويل_ أنه 

 املؤسسة يف حد ذاهتا قد تكون متغريا مستقال.-

 املؤسسة هو متغري مستقل ومنط السياسة هو التابع.-

 أنواع املؤسسات املؤثرة يف احلياة السياسية هي:-

 ،*املؤسسات العسكرية

 ،*املؤسسات الدينية

 *املؤسسات االقتصادية، 

 املؤسسات االجتماعية،*

 *القبيلة.

 

                                                           
1 Samuel, Huntington, Political Order in Changing Societies, New haven: Yale Univ, Press, 1968, p: 54.  



 اجلماعةاقرتاب -5
كيف وملاذا يكون األفراد اجلماعات؟ االقرتاب من مجلة من التساؤالت ومن بينها:   ولقد انطلق "،ديفيد ترومان"اشتهر هبذا االقرتاب 

ات الرمسية على االستمرار؟ وما أثر ذلك ما هي األشكال املختلفة من اجلماعات؟ وما هي عالقتها ابلنظام السياسي؟ ما هي قدرة اجلماع
على النظام السياسي؟ ما هي قدرة اجلماعات غري الرمسية على االستمرار؟ وما هي عالقة اجلماعات الرمسية ابجلماعات غري الرمسية؟ وكيف 

يث والتنمية؟ ما هي أسس تؤثر مثل تلك العالقة على النظام السياسي؟ هل وجود مثل هذه اجلماعات يساعد أم يعرقل عمليات التحد
وهبذه التساؤالت جنح اقرتاب اجلماعة يف أن ميس جوهر احلياة السياسية، أال وهو  .تكوين اجلماعات غري الرمسية؟ وغريها من التساؤالت

ر والدفاع عملية صنع القرار السياسي. فما من سبب لوجود اجلماعات سوى التعبري عن مصاحل أعضائها وتوصيلها إىل أجهزة صنع القرا
ال توجد طبقة قائدة بل أن القيادة تتوالها جمموعات عديدة ال جمموعة واحدة، تتعاون أحياان "ديفيد ترومان" وعلى حسب  .عنها

 وهي بذلك متثل اجلماعات الضاغطة، واجلماعة األقوى أتثريا حتسم الصراع لصاحلها. وتتصارع أحياان، 

للجماعات وجتاهل  ارد على االقرتاب الطبقي، كما أوىل اهتمامه املعيارية ويف الوقت ذات اباالقرت   عنوقد جاء اقرتاب اجلماعة بديال
األفراد، لكون السلوك الفردي يصاغ من خالل اجلماعة اليت تضبط سلوك أعضائها وفق مرجعية معينة، ومصلحة واحدة، فاجلماعة هي 

  نظام مؤسس على مصلحة مشرتكة وعلى تفاعل أعضائها.

هو أول من أدخل  Arthur Bentley آرثر بنتلي ويعتربب اجلماعة حتوال كبريا يف منظور علم السياسة، اأحدث اقرت وهبذا 
العمل "اقرتاب اجلماعة إىل نطاق التحليل السياسي ودراسة النظم السياسية، وذلك يف مطلع القرن العشرين عندما أصدر م ؤلفًا بعنوان 

حيث حول اهتمامه من الرتكيز على األبنية واملؤسسات الرمسية، إىل العمليات  .اعات يف احلياة السياسيةركَّز فيه على دور اجلم "احلكومي
ء السياسة من والنشاطات والتفاعالت، أي االنتقال من الدراسة اجلامدة إىل ديناميكيات احلياة السياسية، كما نقل حمور اهتمام علما

 Earlايريل الاثم مع جهود ك اّلً مناالقرتاب ر يبدأ تطو مث  .سع من جمال علم السياسةوبذلك و الرتكيز على الدولة إىل اجلماعة 
Lathamوشارلز هاجن ،Charles Hagen ل املوندايغرب ، وGabriel Almondومانكور أولسن ، Mancur 

olson جوزيف الابلومبارا وكذلك مع إسهامات ك اّلً منJoseph Laplombaraومايرون فينر ،Mayron Weiner وفريد ،
 .1، وبذلك ازدادت القدرة النظرية والتحليلية لالقرتاب تطوراً ووضوحاً  Fred Riggsرجيز

غري  وأدها اوينصب اهتمام اقرتاب اجلماعة على دراسة سلوك اجلماعات وأتثرياهتا املختلفة سواء تعلق األمر ابلتأثري املباشر يف أفر 
  2ياسي وخصوصا يف عميلة صنع القرار.أفرادها، أو أتثري اجلماعات يف النظام الس

أن دور األجهزة التنفيذية واحلكومية حمدود أمام قوة اجلماعات املصلحية والضاغطة حني تكون لديها اإلمكاانت  يرىفاقرتاب اجلماعة 
ملا  ااتبع اسات والقرارات متغري الرأي العام، أو لفرض مطالبها عرب كل الوسائل املشروعة، ومن مث تصبح السيا يفتوظفها للتأثري ف رداواملو 

                                                           
قتصاد والعلوم حول اقترابات البحث في العلوم االجتماعية، جامعة القاهرة: كلية اال ندوةجابر سعيد عوض، "اقترا  تحليل النظم في علم السياسة"،  1 

 .0999السياسية، مركز البحوث والدراسات السياسية، 
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وابلتايل تصبح السياسات والقرارات متغري اتبع ملا تفرزه وتفعله اجلماعة الضاغطة، إال أن هذه اجلماعة  1تفرزه وتفعله اجلماعة الضاغطة.
 طرف.، ووفق البىن القيمية والثقافية للمجتمع، وإال صنفت يف خانة التملزمة أن تسري مثلما ينص عليه الدستور

ضف طابعا ي يف الدراسات السياسية ابلتحديد والدراسات االجتماعية بشكل عام، تهاعة وأمهيموعلى صعيد التحليل دور اقرتاب اجل
حيث نقلها من جمرد االهتمام ابألطر اهليكلية الرمسية والدستورية، ومن الدراسات املعيارية  إىل دراسة  ديناميكيا على الدراسات السياسية

مربيقي حمل املعياري، حيث تفيد اجلماعة يف معرفة السلوك والتوجهات  لبعض ، وكذلك االهتمام األت املختلفةات والنشاطاالعملي
، وهلا دور يف عملية التنشئة السياسية ألعضائها، وكذا معرفة األسس اليت تقوم عليها النظم السياسية، حيث هناك هااجلماعات وتفسري 

بني الدول  للمقارنة ما ااعة يصلح موضوعمكما أن مفهوم اجل ية.نثؤسس األنظمة السياسية فيها على األسس اإلبعض دول العامل الثالث ت
  2املشاركة السياسية من حيث زايدة الوالء للجماعة أو مساندة مرشح معني. يفواألنظمة، كما تؤثر اجلماعة 

 للجماعة، "فرتومان" يقسم اجلماعات إىل:وهناك تصنيفات 

 عات فئويةمجا-1

 مجاعات تفاعلية-2

 مجاعات املؤسسية-3

 مجاعات احملتملة-4

 بينما جند "غربايل املوند" يقسمها إىل:

 الفوضوية )يغلب على نشاطها التلقائية والعفوية(مجاعات املصلحة -1

 ()على أساس جغرايف، أو طبقي، أو ديين، أو لغوي، أو فكري، أو مهين مجاعات املصلحة غري الرتابطية-2

 مجاعات املصلحة الرتابطية-3

 3رمسي، كالبريوقراطية العسكرية واملدنية()تغلب عليها الطابع احلكومي ال مجاعات املصلحة املؤسسية-4

 

لدراسة الظواهر االجتماعية وحتليلها، غري أنه ينبغي على الباحث االنتباه إىل أن اجلماعة ورغم  عليه فاجلماعة هي وحدة التحليلو 
التحليل ال ميكن أن تدرس رمعزل عن اإلطار العام الذي تعمل فيه والذي يتمثل على وجه اخلصوص يف الدولة وما يرتبط هبا من  أمهيتها يف

 مؤسسات وقوانني.
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 اقرتاب الطبقة االجتماعية-6
واهر فوقية، أي تتعلق انطلق هذا االقرتاب من التحليل املادي للتاريخ، حيث يرى رواده أن الظواهر االجتماعية ال ميكن فهمها كظ

إال إذا فهمنا البناء األسفل )الطبقة الكادحة(. وهو بذلك يؤكد على دور العوامل االقتصادية ابلبناء العلوي )الطبقة احلاكمة(، 
 يف النهاية.واالجتماعية للطبقات املختلفة، وما يقرتن بذلك من منو للوعي الطبقي واحتدام الصراع بني الطبقات وانتصار الطبقة العاملة 

 وابلتايل يتم القضاء على االستغالل والتمايز السائد وتنشر املساواة داخل اجملتمع، وعلى هذا تتحقق دولة الدميقراطية، وهي دميقراطية
 1 ساحقة من اجلماهري واليت سوف تتحول إىل دميقراطية اشرتاكية.

ل الظواهر االجتماعية ومن خالهلا ميكن تفسري عالقات الصراع وعليه أنصار هذا االقرتاب يعتربون الطبقة وحدة أساسية للتحلي
 وكذا فهم احلياة السياسية وما حيدث داخلها من تفاعالت.، السياسي أو احلراك االجتماعي

هذا  ، وقد واجه روادهاتفسري حاول و  التطور التارخيي والظواهر االجتماعية املختلفة هوظف يف حتليلاالقرتاب الطبقي وهبذا نقول إن 
اه االقرتاب انتقادات بشأن مفهوم الطبقة االجتماعية، من حيث اخللفية الفكرية والفلسفية والسياسية اليت حيملها مفهوم الطبقة لدى االجت

  2.املاركسي الذي شحن مضمون الطبقة رمضمون مغاير للمضامني الليربالية

يتعلق ابلتفاصيل اخلاصة هبا، حيث جند من يعد  ا أن هناك اختالفإذ ابلرغم من اتفاق الباحثني حول املعىن العام للطبقات، إال
يف  اتعدد هناكأن سواق العمل، مما يعين أالطبقات عبارة عن جمموعة مواقع بنائية تتحدد وتعرف من خالل العالقات االجتماعية داخل 

كمعيار الدخل، الوظيفة، اللهجة، اإلقامة، الثقافة، فهذه األخرية تتسع وتضيق وفق عدد املعايري والتصنيفات   ،معايري تصنيف الطبقات
 ...إخل. 

 فاملاركسية انطلقت من وجود طبقة حتكم غريها من الطبقات، عن طريق امتالكها لوسائل اإلنتاج، فتصبح هي الطبقة املسيطرة.
 ادت يف جمتمعات القرون الوسطى.م أنصار هذه املقاربة أن يف وقت من األوقات كانت االقطاعية هي الطبقة اليت سقوهل ونويدعم

. هي الطبقة اليت كانت هتيمن يف اجملتمعات السابقة للثورة الغربية واألرستقراطيةوالربجوازية هي اليت سيطرت خالل العصر الصناعي األول. 
 سيطرة سياسية، ثقافية، اجتماعية يف كل الفرتات. ويضيفون ان هذه السيطرة مل تكن اقتصادية فحسب بل كانت

 فماركس مل يكتفي بتحليل الواقع ولكنه يرمي إىل تغيريه من خالل نظرية يف التطور االجتماعي تستند اىل الصراع الطبقي.
 فركز على مجلة من األسس أمهها:

 لى العالقة بني البناءين التحيت والفوقي.ع*ركز االقرتاب 
 .لتطور األساسيالذي تعتربه املاركسية عامل االتناقض يقوم النموذج على مبدأ *

 *يعيد تركيب وحدة اجملتمع بعد القضاء على الرأمسالية وإزالة الطبقات املتصارعة.
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. وهذا ما الربوليتاريةان االقرتاب هو فلسفة ومنهج عمل، يرى أن حسم صراع الطبقات يف اجملتمع الرأمسايل ال يكون إال من خالل ثورة *
 يت أوصلته إىل احلكم يف عدد من الدول.قام به احلزب الشيوعي من خالل الثورات ال

الذي حتقق( جند العناصر التالية: مت دمج احلزب يف الدولة ألول مرة يف اتريخ ق على اجملتمع الشيوعي بيف النموذج املاركسي )الذي ينط*
 اجملتمعات، فنشأت بذلك الدولة التواتليتارية.

)كان النموذج تطوراي: إذ كانت املاركسية الذي جتسد فيه ان خمتلفا عن الشكل *النموذج املاركسي الكالسيكي الذي نشأ عن العقيدة ك
آخر ال يتم إال من  تتحدث عن دولة العبودية والدولة االقطاعية، والدولة الربجوازية، ومن مث الدولة االشرتاكية. ولكن االنتقال من منط إىل

 خالل ثورة يقوم هبا املضطهدون.
يوعي، )حيث تتحقق وفرة األموال والسلع أساس التناقضات االجتماعية اليت تنتهي عند مرحلة قيام اجملتمع الش*يقوم هذا االقرتاب على 

تمع بال فيه( وخيلو من الطبقات وصراعاهتا، فتالش الربجوازية متاما، والربوليتارية ال تعود قائمة كطبقة اجتماعية، إن اجملتمع الشيوعي هو جم
، فقد ارتبطت ابملادية ولكنها ع الشيوعي هو هناية التاريخ االجتماعي. وهذا هو مأزق الذي وقعت فيه املاركسيةدولة. يصل إذن ان اجملتم

 أعادت ربط الفلسفة ابملثالية فهي تعترب أن اجملتمع الشيوعي هو اجملتمع الفاضل الذي تتناضل اإلنسانية من أجل الوصول إليه.
  

كل الظواهر ويف   على تعميمه ميكن ال أنه إال حتليله يف التاريخ على اعتماده من ابلرغمأنه  هو اباالقرت  هذا عليه يؤخذ ما ويف األخري
 .دراسته حيث أجرى اجملتمعات الغربية على فقط تنطبق بل كل اجملتمعات،

 لصراع، كما أنا من األخرى ألنواعا ويغفل أساس اقتصادي علىة القائم الطبقات بني الصراع على االقرتاب يركز هذا أن كما
إمكانية  مثة أبن االجتماعي البناء قاع يف دينو املوج للساخطني إهلام إال هو وما مبالغة فيه حاكمة طبقة إىل كادحة طبقة من االنتقال
 .عليا طبقة ىلم إالرتقائه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اقرتاب البيئي املقارن-7
 املفكر يقول حيث السياسية التنمية دراسة عند البيئي العامل إغفال يف خاصة واملتمثلة السابقة املداخل يف الواردةالنقائص  تدارك

 الدول ختص اليت )اإلدارية( وتلك املتحدة الوالايت بيئة نيب اجلوهرية االختالفات لقد مت جتاهل"  william siffin " سيفن وليام"
 . سياسة أي صناعة عند دولة بكل اخلاصةة البيئي العوامل مراعاة ضرورة االقرتاب هذا أصحاب أكد فقد ".1األخرى

"  wallace sayre " "kaufman herbert ""  ساير " واالس " dwight  " "waldo " " " دوايت ومن رواده نذكر:
 كتاابت عدة وصاحب املدخل رائد F.Riggs "األمريكي  وغريهم من الباحثني أعضاء جلنة املقارنة ويعد املفكر... كوفمان هربرتت

 تعين ال اإلدارية اإليكولوجية دراسة أن أكد ولقد "املنشوري اجملتمع نظرية النامية، يف الدولة اإلدارة " 1961 " اإلدارة لوجيةإيكو " منها
 أثرها والسياسية وتوضيح ابملؤسسات اإلدارية العوامل هذه ربط جيب بل ،تها...دراس أو واالجتماعية اجلغرافية العوامل بذكر االهتمام جمرد

 النظام االجتماعية، البنية االقتصادية، البنية: وهي جمتمع كل خصائص لتحليل أبعاد مخسة "F.Riggs" ولقد استخدم ،عليها
 التقليدية )الزراعية( اجملتمعات بني التمييز ميكن السابقةد األبعا هذه أساس وعلى .2االتصاالت نظام، العقدي النظام السياسي،
  )الصناعية(. احلديثة واجملتمعات

 إىلا دعا عندم "،G.Almondأملوند " غابرايل أفكار بني أن يدمج حاول دراسته خالل من F.Riggsز رجي وعليه فإن فريد
 وسلع، خدمات يف صورة خمرجات أوج واتن إىل حيوهلا مث فيها يوجد اليت البيئة من مدخالتى يتلق كنظام العامة لإلدارة النظر ضرورة
 فكرة "ابي" "H.W.Pye" نأيضا م وأخذ .كالتخطيط احلكومة أجهزةداخل م تت وسطية عمليات اكهن تكون التحويل عملية وخالل
 سياستها وينتفعوا كي يشكلوا السياسية الوحدة ألفراد الفرصة فيه تتاح الذي احلد تعكس املساواة أن يرى والتمايز حيث والقدرة املساواة

 قدرة تعكس فإهنا الطاقة أو القدرة أما السياسية، التنمية كآلية لتحقيق السياسيةاركة املش ضرورة يؤكد اإلطار هذا يف وهو عملهم، بثمار
وما مل يكن هذا التوازن فإن  3،املساواة والقدرة بني يوازن أن "زرجي فريد" حاول وقد .وتنفيذها أهداف تبين لىع داريواإل سياسيالالنظام 

 التنمية السياسية يف رأيه تقع يف فخ تنموي.

تأثري بيئة ب أوىل اهتماما كبريإذ ( 1416-1332) "خلدون ابن الرمحن عبد "العالمةقيقة أن األول الذي درس هذه املقاربة هو واحل
 الذي البيئي احمليط مراعاة ضرورة إىلا دع كما تصرفاهتم،يف  املناخ وأثر واحلضر البدو أهل البشر من لسلوك خالل دراسته من املنظمة
  4." خفية فإهنا ويتبعها األحوال من يلحقها وما اخلارج يف ما مراعاة إىل صاحبها تاجحي "السياسة قال: حيث السياسي فيه يعمل

 به.  احمليطة الظروف مراعاة يفرتض هبا، وهذا ويتأثر يؤثر خارجية وأخرى داخلية بيئة يف يعمل السياسي النظام فإن وعليه
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" إىل ضرورة تبين الدراسات "اقرتاب عرب حضاري"، رمعىن االستفادة من كل  بأ.د منصور بن لرن " اويف هذا اإلطار فقد دع
 األيدلوجيةابت على اختالف حضارهتا )إسالمية أو غربية( وتوظيفها يف حتليل الظاهرة االجتماعية شرط تفادي الوقوع يف التوجهات ااالقرت 

 ابت الغربية.االيت حتملها بعض االقرت 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 اقرتاب القانوين-8
"ودرو ولسون" حيث اعتربت أصل االقرتاب ـ لاملقالة الشهرية حيث ظهرت  1887يرجع البعض بدابة ظهور هذا االقرتاب إىل سنة 

  1وأهنا امليدان الدراسي الوحيد والتنفيذ املفصل للقانون العام. القانوين ومنبعه،

القانونية، أي على مدى التزام تلك الظواهر  وعلى اجلوانبملواقف والعالقات واألبنية ويركز هذا االقرتاب يف دراسته على األحداث وا
 ضوابطها. من  انفالتهي على مدى تطابق الفعل مع القاعدة القانونية أو أابملعايري والضوابط املتعارف عليها والقواعد املدونة وغري املدونة، 

ويستخدم جمموعة مفاهيم مثل احلقوق  واالنتهاك،الشرعية والتطابق أو اخلرق يصف الظواهر من خالل معيار  وصفي،وهو اقرتاب 
وتوقيعها والتصديق  إعدادها،كما يركز على االتفاقيات واملعاهدات والعقود من حيث أطرافها وكيفية   الواجبات وااللتزام واملسؤولية،

  2عليها.

 أساسي بشكل صف الظاهرة السياسية ومدى التزامها ابلقانون، وينحصرويستخدم هذا االقرتاب يف جمال العلوم السياسية من خالل و 
 ويفصل القضائية، التنفيذية، التشريعية،السلطات الثالث: وصالحيات  مهام وحيدد يضبط دستور وجود يعين وهذا القانون دولة قيام يف

 هذا وفق الظواهر السياسية حتليل فإن وابلتايل ،3أخرى جهة من الدولة جتاه جباهتماو  وحتديد جهة من املواطنني حقوق ضمان وكذا بينها
  .له واخلضوع القانون تطبيق رمدى كبري املنظور يرتبط إىل حد

تلك  نإ حيث يكفيال  هذا بشكل عام، ولكن هاوحتليل دور االقرتاب القانوين يف تفسري الظواهر االجتماعية إغفال ميكن ال فعال
مما يكسبها املرونة والتأثر بتلك  اخلارجية أو الداخلية البيئة مستوى على سواء التفاعالت من ريكث تسوده حميط الظواهر موجودة يف

 القوة أصحاب أو هيئة قبل نم يصدر قد القانون أن ابلقانون، كما التقيد يفرضه الذي الثبات واجلمود خالف التفاعالت، وهذا على
 .اجملتمع يف والنفوذ
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 عياقرتاب األمن اجملتم-9
للمواطنني يف ابألمن اجملتمعي هو خلق توازن بني اخلصوصية )الثقافية، الدينية، اللغوية، العرقية( وضرورة بناء منطق االندماج القومي  نعين       

 بناء جمتمع تعددي وعادل.

، من خالل تساوي الفرص بني املرأة دحتقيق اخلصوصيات دون هتميش أو اضطهافيقصد به  من اجملتمعي من منظور األمن البشريأما األ       
 املناعة اجملتمعية ضد كل حركيات اضعاف التجانس. والرجل، وخلق آليات ضامنة ملنع اقصاء الذات، كذلك حماولة تعزيز

 هلوية اجلماعات، واحلفاظ على تنوعها ومتيزها عرب الزمان واملكان. الذاتية فاألمن اجملتمعي عبارة عن التقويةوابلتايل 
 

لألمن يف فرتة ما بعد احلرب الباردة. بفضل واحد من كبار املنظرين  « Barry Buzan »عترب العامل السياسي الربيطاين "ابري بوزان" ي
وهي تعترب عند اسهاماته يف ميدان الدراسات األمنية والعالقات الدولية كما ساهم يف حماولة توسيع مفهوم األمن ضمن "مدرسة كوبنهاجن" 

  .ثابة "مدرسة ما بعد البنيوية"الكثرين رم

 يرى "ابري بوزان" البد من اإلحاطة بثالثة أمور: ولتعريف األمن 

 السياق السياسي للمفهوم-

 أبعاد املختلفة له -

 الذي يرتبط به عند تطبيقه يف العالقات الدولية. موض واالختالفغال-

قدرة الدول واجملتمعات على احلفاظ على  ياق النظام الدويل فإنه يعين "العمل على التحرر من التهديد، ويف س :هوإذن فاألمن عنده 
يروهنا معادية، فاحلد األدىن هو البقاء، لكنه يتضمن أيضا إىل حد معقول سلسلة اسكها الوظيفي ضد قوى التغيري اليت متكياهنا املستقل، و 

 1من االهتمامات اجلوهرية حول شروط محاية هذا الوجود".

 هو مزيج من الواقعية البنيوية والتحليالت البنائية. « Barry Buzan»بوزان"  فتحليل "ابري

 : املقاربةحسب  مستوايت التحليل األمين**

 « WALTZ »من الصور الثالثة للتحليل يف العالقات الدولية، اليت وضعها "والتز"  « Barry Buzan »انطلق "ابري بوزان" 
من خالل ثالث وجهات نظر منفصلة: الفرد، الدولة، النظام الدويل يف إشارة لصعوبة حتديد مرجعية  همقرتحا أن يتم النظر لألمن ودراست

لألمن، غري أن أمن الفرد والنظام الدويل يبقى اتبعا لألمن الدولة ابعتبارها املرجعية األهم، وبناء على هذه الطروحات يقرتح "ميلر" 
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« MULLER »  فالكيان األول هو الدولة وما يهدده د فيها الكيان من جهة والقيم املهددةثالث مستوايت لدراسة األمن ويور ،
   1فاه.عنصر السيادة والقوة، والكيان الثاين هو اجملموعة وما يهدده هو اهلوية، والكيان الثالث واألخري هو الفرد وما يهدده هو البقاء والر 

ة والدول القوية كشرط لألمن على مستوى الدولة، فإذا كانت فوة بني الدول الضعيف « Barry Buzan»فرق "ابري بوزان"  كما
املؤسسايت ومدى الدول وضعفها يف حتليل "والتز" تقاس فقط رمدى قدراهتا املادية فإن "بوزان" يراها تقاس تبعا ملستوى استقرارها 

ية جعل من العسري حتديد فيما إذا كان هتديد أمن االجتماعي الداخلي، فالرتابط املعقد للسياقات الداخلية واخلارج-انسجامها السياسي
 2حكومة ما انبع من الداخل أم من اخلارج، مما زاد من تعقيد مشكلة التحليل األمين.

 وترتكز أيضا املقاربة على مجلة من النقاط أمهها:

موعات األخرى، وهذا من خالل أو عرقية عن اجمل*يركز األمن اجملتمعي على احلفاظ على أي اختالف كل مجاعة ثقافية اجتماعية 
 ضمان احرتام اآلخر، مع ضرورة حتقيق العدالة االجتماعية بني خمتلف اجلماعات.

ان اجلماعات االثنية العرقية، الدينية، هي الوحدات األساسية للتحليل يف األمن اجملتمعي، وأن  «Paul ROE»" رووه*يرى "بول 
يت يسعى األمن اجملتمعي للحفاظ عليها، ومن هنا تظهر ضرورة الرتكيز على محاية حقوق هذه احلفاظ على هويتها هي السمة األساسية ال

 كلغة أساسية لألمن اجملتمعي.اجلماعات واليت يف الغالب تتمثل يف حقوق األقليات اليت تظهر  

 ألقليات.*األمن اجملتمعي شكل حالة من ضمان استمرار، التمتع الفعلي ابحلقوق اجلماعية وابألخص حقوق ا
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 اقرتاب التبعية-11
التبعية ابلتبلور منذ أواسط ستينات القرن العشرين لدى بعض مفكرين أمريكا الالتينية مث ما لبثت أفكار هؤالء أن انتشرت  بدأ مفهوم      

متارس أتثريا كبريا على دراسات التنمية وتطورت على يد مفكرين آخرين يف بلدان العامل الثالث وبلدان أورواب الغربية، وصارت هذه األفكار 
 1والتخلف.

لقد شكل اقرتاب التبعية احدى االجتاهات البديلة لدراسة مواضيع التنمية والتخلف، وقد كان ظهورها نتيجة طبيعية لعجز االجتاهات 
د نظرة متكاملة ومتميزة لتفسري ختلف واملداخل املطروحة يف تفسري التخلف، ومن مث كان هذا االجتاه النظري منذ ظهوره يسعى إىل إجيا

ة العامل الثالث، وقد شكلت الدراسات اليت أجنزها كتاب وابحثون من دول أمريكا الالتينية بداية هذا االقرتاب، وكان اهلدف إجياد العالق
ر اترخيي أيخذ بعني االعتبار قواعد بني التنمية والتخلف الذي تشهده دول أمريكا الالتينية، وقد مت تطوير هذه الدراسات انطالقا من منظو 

النظم والعالقات االجتماعية، وكانت بداية هذا الطرح قد تقدمت هبا مجاعة ابحثني يعتمدون على النظرية الكينزية غري أن الدراسات 
االمربايلية ووسائلها املؤدية  الالحقة ربطت ظاهرة التبعية ابإلمربايلية، رغم التمايز بني أحباث هتدف اىل الكشف عن أسباب التبعية ونتائج

 2استمرار التخلف.

استكمال للتوجه املاركسي يف تفسري الظواهر خاصة املتعلقة ابلصراعات والتفاعالت  الذي يعترباقرتاب التبعية  وعلى هذا األساس جاء
النسق الدويل، حيث يركز اقرتاب التبعية يف العامل وفقا لتقسيم دويل أكد أن الصراع موجود داخل  التقدم يفو الدولية ذات الصلة ابلتخلف، 

، نعكاسا للعوامل الدولية السائدة وجتسيدا لرغبة الدول الرأمساليةحتليله على العوامل اخلارجية للدولة التابعة، حيث سلوك هذه األخرية أييت ا
  3الذي هتيمن عليه القوى الغربية الكربى. ا على الصمود أمام النظام الدويلالتبعية مل يعد مبدأ سيادة الدول قادر  القرتابووفقا 

ات يويف بداية الستين االقتصادية، يف أمريكا الالتينية حيث ارتبطت أبعمال اللجنة هذا االقرتاب كما سلف الذكروقد كانت بداية 
  :رظهرت مدرسة التبعية بقوة السيما بعد استقالل عدد كبري من الدول يف العامل ومن منظري هذه املدرسة نذك

Dos Santos, Raul Prebish , Arthur Lewis , Pierre Jalet , Samir Amin  

بني احلقول املعرفية من خالل دراسة ظاهرة  كما ينطلق اقرتب التبعية يف التحليل من مسلمات مفادها وجود عالقة ترابط وتكامل ما
عد دويل للتنمية والتخلف، حيث اعترب رواد اقرتاب التبعية ختلف ها السياسي واالقتصادي وعدم الفصل بينهما، كما يوجد بيالتنمية ببعد

  الدول مسؤولية النظام الرأمسايل وذلك على عكس االفرتاض الذي كان يعتقد أن التخلف يرجع ألسباب وأوضاع داخلية للدول.

تصلح كوحدة للتحليل والتفسري يف ظل وعلى هذا األساس يعتمد اقرتاب التبعية يف التحليل على النظام العاملي، فالدولة حسبه ال 
  وجود وضع دويل يتميز ابهليمنة والقوة.
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ومن مث يفرتض على الباحث يف إطار حتليله لظاهرة التخلف والتبعية إعطاء أمهية للعامل اخلارجي وتداعياته على الوضع الداخلي 
  بني صانعي القرار داخل الدولة. تناقضات وصراعات ماللدول، دون أن يعين ذلك إغفال البيئة الداخلية وما حتمله من تفاعالت و 

 عند االخذ هبذا االقرتاب انه ينطوي حتت ظله اجتاهات متعددة ميكن ذكر منها ما يلي:وال جيب االغفال   

 تيار التخلف-

 تيار االمربايلية-

 تيار املركز واحمليط-

 تيار النظام العاملي-

س النظرية للتحليالت ويف مناهج التحليل اليت استخدموها إال اهنم يتفقون حول عناصر رغم اختالف منظرو التبعية يف بعض األس
 أساسية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اجلانب التطبيقي

 تطبيق اقرتاب التبعية على ظاهرة سياسية
 

ر مقاربة معظم الطلبة يتساءلون عن كيفية تطبيق املقاربة يف موضوع البحث أو على ظاهرة معينة. لذا استحسنا تطبيق آخ
  جتسيدها من خالل عرض بعض املواضيع وتطبيق مقاربة التبعية على الظاهرة.املعروضة من خالل هذا الكتيب وُماولة 

 

 (يماذا نعين ابقرتاب التبعية: )منظور نيو ماركس

 ظهر االقرتاب:

 *لتفسري ختلف العامل الثالث

 *إلجياد العالقة بني التنمية والتخلف

 ة ابإلمربايلية*ربطت ظاهرة التبعي

 هناك أحباث هتدف إىل الكشف عن أسباب التبعية ونتائج االمربايلية-

 هناك أحباث ترتكز على السياسات االمربايلية ووسائلها املؤدية إىل استمرار التخلف.-

 القرتاب التبعية إذن عدة اجتاهات:

 تيار النظام العاملي                                                                                                              

 تيار املركز واحمليط        تيار االمربايلية                   تيار التخلف                                  

 

 André GUNDER FRANK*تيار التخلف: 1

يط وهذه العالقة تتضمن تباين البنيات االقتصادية، االجتماعية، الثقافية لدول احمليط مما هناك عالقة سببية بني بلدان املركز وبلدان احمل
 بقدر ما تتطور العالقة بني املركز والتوابع بقدر ما تزداد وترية التخلف.  يزيد ارتباطها ببنيات دول املركز         

ئض االقتصادي من املناطق اخلاضعة )األفالك( إىل املراكز االمربايلية هذا النظام يقوم على التبادل االحتكاري الذي يؤمن بنقل الفا
 فإن اآلليات اليت تطلق التطور يف املرتوبول هي نفسها اآلليات اليت تسبب التخلف يف األفالك. )املرتوبول( 

 



 جزءا من النظام الرأمسايل العاملي. من الوهم احلديث عن إمكانية حتقيق تقدم جذري يف العامل الثالث "األفالك" ما دام هذا العامل

ذلك أن التطور غري املتكافئ ليس اختالال ميكن تصحيحه، من خالل تبين اسرتاتيجيات وخطط تنمية "صحيحة" بل هو شرط 
يط، التخلف(، بتعبري آخر مها وجهان لعملة واحدة، فتقدم املركز حيتم ختلف احمل –ضروري لوجود النظام الرأمسايل العاملي )التقدم 

 وختلف احمليط ضرورة لتقدم املركز.

 ملاذا هذا اإلصرار؟

ألنه من املستحيل ان تنتج بلدان احمليط/ االفالك/ األطراف برجوازية وطنية تقود ثورة او حتوال رأمساليا يقضي على البىن العتيقة 
  ستمرار عالقات التبعية(.ويضع البلد على طريق التطور. برجوازية احمليط هي "كومربادورية" )هلا مصلحة يف ا

 

  Paul BRAN *تيار االمربايلية:2 

إببراز الدور األمريكي  BRANيتميز ابهليمنة التدرجيية لشمال أمريكا مكان اإلمرباطورية األوروبية االستعمارية، لقد قام  21القرن 
ارتباط النقد الدويل ابلدور األمريكي )(+ متركز وانتشار  العسكري واالقتصادي يف تدعيم االمربايلية املعاصرة من خالل اهليمنة العسكرية +

 الشركات االمريكية عرب القومية.

يعترب "بران" ان السبب الرئيسي الستمرار االمربايلية هو يف سياسة الدول الصناعية، من أجل حصوهلا على املواد األولية من العامل 
 الثالث.

 

 1كرب أعضاء صندوق النقد الدويليوضح اجلدول أدانه احلصص وحصص التصويت أل

بلد عضو يف  مرتبة
الصندوق النقد 

 الدويل

 احلصة: ابملليون

حقوق السحب 
 اخلاصة

احلصة: النسبة 
 املئوية من االمجايل

من امجايل  النسبة عدد االصوات
 األصوات

 16.52 831.417 17.46 82.994.2 الوالايت املتحدة 1

 6.15 319.671 6.46 31.821.5 الياابن 2

 6.19 316.294 6.41 31.482.9 الصني 3

 5.32 267.819 5.61 26.634.4 املانيا 4
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 4.13 213.116 4.24 21.1551 فرنسا 5

 4.13 213.116 4.24 21.1551 اململكة املتحدة 6

 3.12 152.165 3.17 15.171.1 ايطاليا 7

 2.64 132.619 3.76 13.114.4 اهلند 8

 2.59 131.512 2.71 12.9.3.7 روسيا 9

 2.22 111.885 2.32 11.142.1 الربازيل 11

 2.22 111.764 2.32 11.123.9 كندا 11

 2.12 111.391 2.11 9.992.6 السعودية 12

 1.92 96.821 2.11 9.535.5 اسبانيا 13

 1.81 91.592 1.87 8.912.7 املكسيك 14

 1.77 88.831 1.84 8.736.5 هولندا 15

 1.73 87.292 1.81 8.582.7 كوراي اجلنوبية 16

 1.34 67.187 1.38 6.572.4 اسرتاليا 17

 1.31 65.372 1.35 6.411.7 بلجيكا 18

 1.18 59.176 1.21 5.771.1 سويسرا 19

 1.94 47.949 1.98 4.648.4 اإندونيسي 21

 

 بينما تقوم حبجب متويلها على بعض املنظمات حىت تفرض شروطها.

 

 سعد زهران، مسري أمني: *تيار املركز واحمليط3

قافية لدول الرتاكم البدائي القائم على التبادل الالمتكافئ سيعزز ويساهم يف متثيل التبعية التجارية واملالية والتقنية وابلتايل السياسية والث
 األطراف.



 

 

 

 

 

 

 

 كيف حيصل هذا التطور غري املتكافئ ابلضبط؟

 هناك:

 الرتاكم على الصعيد العاملي:-1

بني عملية الرتاكم )ولنسمها ألغراض التبسيط: عملية النمو( يف املركز وعملية الرتاكم يف -على حنو قاطع–ز مسري أمني ميي
 احمليط/األطراف.

*تطور املركز يتم عرب عملية "متمحورة على الذات"، أي أهنا تتبع آليات تنشأ من داخلها: تنشأ الصناعات وتتطور الزراعة لسد 
داخلية ابلدرجة األساسية ويغذي كل من قطاعات االقتصادية وفروعه قطاعات وفروعا أخرى، أي أن مثة دائرة داخلية حاجات السوق ال

 متكاملة ترتابط فيها عمليات اإلنتاج مع حاجات االستهالك من دون االستغناء عن السوق اخلارجية.

ات املركز من املواد اخلام أو املعادن أو النفط أو املنتجات بينما األطراف فالرتاكم فيها "اتبع" أو خارجي ألنه يتحدد وفق حاج
 الزراعية.

 

 إقامة شركات صناعية:-2

 اقامة شركات صناعية خاصة مثال: ابملواد الغذائية أو بسلع كيميائية أو كهرابئية.

أكرب، ضف إىل ذلك اسرتاد حىت )إقامة هذه الصناعات يستدعي صيانة هذه امللكيات وشراء قطاع غيارها اليت كانت تستورد رمبالغ 
وهذا ما قاد إىل املزيد  .(Sنفس املواد املنتجة حمليا. وهذا ما يؤدي ابملستهلك التوجه إىل السلعة املستوردة بدال من احمللية، نتيجة جودهتا )

 من التبعية.

 



 حتويل البلدان املستقلة من االقتصاد الزراعي إىل االقتصاد الصناعي:-3

 اهنيار الزراعة من دون النهوض ابلصناعة، حبيث ابتت الدول معتمدة على اخلارج حىت يف غذائها.هذا أفضى إىل 

 

 النظام السوفيايت: حقق قفزات هائلة يف ظل نظام رفض الرأمسالية.

 

 Emmanuel WALLERSTEIN *تيار النظام العاملي:4

 العاملي        *اهتم بدراسة وفهم التنمية املتفاوتة يف العامل وأتثري االقتصاد

 *أتثر ابملاركسية حول استمرار أزمات النظام الرأمسايل.

بضع مفاهيم و الفئات اجلوهرية يف هذا االقرتاب وهي النواة واحمليط وشبة احمليط. وتقع كل  Wallerstein - والرشتاينيضع 
إىل بعض اخلصائص السياسية واالقتصادية  مناطق العامل يف أحد هذه الفئات وتصف الفئات الوضع النسيب لكل منطقة ابإلضافة

 .الداخلية

الفئة أكثر من االقتصاد العاملي الرأمسايل، فقد  هوحبسب تفسري والرشتاين، استفادت مناطق هذ :The Core - دول النواة -
احمللية ابلسيطرة على التجارة طّورت البالد ضمن هذه الفئة حكومات مركزية قوية وبريوقراطية واسعة وجيوش كبرية. مسح هذا للربجوازية 

 .الدولية واستخراج فوائض رأس املال من هذه التجارة ملصلحتها اخلاصة
 

املناطق  ههذ .Periphery - على الطرف اآلخر من املقياس، توجد املناطق احمليط :The periphery - دول احمليط -
 core - عتمد هذه الدول على تصدير املواد اخلام إىل الدول النواةتفتقر إىل حكومات مركزية قوية أو كانت حتت سيطرة دول أخرى. ت

واستعمال ممارسات العمل القسري. وبسبب عدم وجود اخلربة السياسية واالقتصادية الكافية يف هذه الدول فضاًل عن غريها من األسباب، 
ملصادرة الكثري من فائض رأس املال   core - دول النواةيف فخ األالعيب االقتصادية اليت تلعبها  Periphery - دول احمليطتقع 

 .من خالل العالقات التجارية غري املتكافئة Periphery  - احمليطالناتج عن 

بني النقيضني السابقني،  Semi Periphery - دول شبة احمليطتقع  :Semi Periphery - دول شبة احمليط -
يف حال حتسن وضعها   Periphery - دول احمليطيف حالة تدهور أو   Core  - النواةحبيث مت ثل هذه املناطق إما مناطق 

 .النسيب يف النظام االقتصادي العاملي
من الناحية االقتصادية، احتفظت هذه املناطق ابلوصول احملدود ولكن املتناقص إىل اخلدمات املصرفية الدولية وإنتاج سلع مصنعة عالية 

يف اهليمنة على التجارة الدولية وابلتايل لن يستفيدوا بنفس  والرشتاينلك، تفشل هذه الدول حسب رأي اجلودة وعالية التكلفة ومع ذ
 .core - النواةالقدر مثل مناطق 



وهي الدول اليت حافظت على أنظمتها االقتصادية اخلاصة، ومتكنت من البقاء   :External areas - املناطق اخلارجية -
 .ديثخارج االقتصاد العاملي احل

 1تعد التكنولوجيا عامالً حموراًي يف حتديد موقع البلد يف دول النواة أو احمليط أو شبة احمليط. -  :Technologyالتكنولوجيا- 

 وضع جدول أعمال حبثي تضمن موضوعات رئيسية:  والرشتاينحاول 

 ، وكيف وملاذا؟ أصوله، أداء االقتصاد العاملي الرأمسايل كنظام-1

 ، اهلياكل غري الرأمسالية عالقاته مع-2

 ، دراسة مقارنة ألمناط بديلة لإلنتاج-3

 ،االنتقال املستمر إىل االشرتاكية-4

 .إىل التاريخ الريفي واالنتباهالرتكيز على املناطق البيئية اجلغرافية كوحدات حتليل، -5

 .قثالثة أمناط أساسية للتنظيم االقتصادي: أمناط متبادلة، إعادة توزيع، وأسوا-6

تفسري سبب أتثري احلداثة على العامل يف نطاق واسع وخمتلف. وتبيان كيف حولت  والرشتاينومن خالل هذه املوضوعات، حاول 
 .الظروف السياسية واالقتصادية بعد اهنيار اإلقطاع مشال غرب أورواب االهتمام إىل السلطة التجارية والسياسية السائدة

 ة".وتوصل إىل أن هناك "كونية أوروبي

 رغم اختالف منظري التبعية توصل إىل:

 النتيجة األوىل:

 العامل اخلارجي شكل

 التبعية-بداية تكوين منظومة اهليمنة

 غري أن بنية اجملتمعات التابعة أعيد تكوينها، حبيث صارت هي ذاهتا عنصرا أساسيا مكوان للتبعية

 التبعية.العامل الداخلي صار العامل احلاسم يف استمرار             
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 النتيجة الثانية:

 هذا إذا كان التخلف انمجا عن التبعية للنظام الرأمسايل العاملي فإن احلل ميكن يف فك االرتباط هبذا العامل وإجناز التنمية املستقلة، ويف
 مني شروط تبلور بديل إجيايب.الصدد يرى مسري أمني: أن اخلروج من الرأمسالية يبدأ من أطراف النظام ألمن مركزه. حيث يلخص مسري أ

 

 ضرورة فك االرتباط

                             

 
قدرة سياسية على القيام 

بإصالحات اجتماعية عميقة 
 في اتجاه المساواة 

 

اخضاع العالقات الخارجية في 

جميع الميادين لمنطق خيارات 

 داخلية

قدرة في ابداع التكنولوجيا 

 واقدام على تطويرها.



 إذا حاولنا اسقاط هذه املقاربة على الواقع الدويل: جند التبعية مكرسة فعال وذلك من خالل آليات ووسائل عديدة.

ا من خالل التحالفات اليت تقيمها مع الرأمسال مسري أمني: ال ميكن احلديث عن دولة قوية ومستقلة يف األطراف تستمد وجوده
 االحتكاري األورويب.

 

 األورويب -تطبيق املقاربة على موضوع التعاون العريب
 

أورويب هبدف التقريب بني املنطقتني وهو تعاون متليه روابط اجلوار والرتاث احلضري املشرتك -أورواب تتطلع إىل صيغة لتعاون عريب      
 ملصاحل وترابطها.ويفرضه تكامل ا

دولة متثل االحتاد  15منها  1دولة 27اليت تضم شراكة  متوسطية-الشراكة األوروومن بني هذا التعاون العريب األورويب جند      
ياسية الشراكة السدولة متثل دول املتوسطية االفريقية واألسيوية. وتشمل قاعدة الشراكة جماالت ثالثة وهي على التوايل:  12األورويب مع 

. دراسة اهداف كل جمال وتطبيقاته على () والبشريةوالشراكة يف اجملاالت الثقافية واالجتماعية ، () واملاليةالشراكة االقتصادية ، () واألمنية
 .من أجل املتوسط االحتادوتقييم مشروع  ارض الواقع،

تدرجيياً بعد التزامها اجلديد يف حوض البحر األبيض  روابلقد أسرعت عاملية التجارة، وحترير نظام العالقات الدولية، من توعية أو 
 .الستقرارها اخلاص، وفرصة ملد نفوذها يف الوقت عينه املتوسط ابعتباره عامالً ضرورايً 

ستقبلها االحتاد أبن أورواب ال ميكن هلا أن تبين م أسهمت عدة متغريات دولية وإقليمية كبرية شكلت دافعاً قوايً إلقناع جمموعة دول     
ليج الثانية اخلحرب )خاصة بعد  املتحدة األمريكية هيمنة الوالايتجماهبة  ، العمل علىاملتغريات بتجاهل جنوب املتوسط، ومن هذه

التكتالت االقتصادية العمالقة وهي  وإسقاطاهتا املدمرة عربياً وعاملياً على منابع النفط، واستخدامها سالح النفط خلنق أقرب منافسيها من
 .(أورواب والياابن

اليت ابتت هتدد األمن األورويب، وهي يف معظمها قادمة  أخريا هناك التحدايت اإلقليمية اليت تتمثل يف جمموعة املخاطر والتهديدات األمنية
 :وشرق املتوسط، وأهم تلك التحدايت  من اجلنوب الذي يشمل جنوب

اجلزائرية، حيث إن نظرة الغرب لإلسالم  وانفجار األزمة اجلزائر، واملغربتصاعد املد األصويل اإلسالمي يف كل من مصر وتونس و  -
 .األصولية، وهذه األخرية تعين اإلرهاب  مازالت ترى أن اإلسالم يعين

جرة غري أورواب أن النمو الدميغرايف املغاريب، وتزايد اهل استمرار تدفق املهاجرين غري الشرعيني من مشال إفريقيا إىل أورواب، إذ تعترب -
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جتاه بعض أزمات املنطقة،  الشرعية، وتصاعد األصولية اإلسالمية يف البلدان املغاربية ويف العامل، وغياب سياسة أوروبية موحدة، وتضارهبا
 .من أكرب التحدايت اليت تواجه دول االحتاد األورويب

هذا الطرح يهدف ابلدرجة األوىل إىل ربط اجلزائر وفق عالقة رما أن اجلزائر دولة من بني الدول املتوسطية، فاالحتاد األورويب حسب    
جزائرية انبعة من ذلك االدراك األورويب اجلمعي أبن -متوسطية وضمنها الشراكة األورو-أطراف. هناك من يرى أن الشراكة األورو-مركز

وروبية رمفردها ضمن إطار االحتاد األورويب وإمنا بشراكة املخاطر احملتملة اليت تواجه البحر األبيض املتوسط ال ميكن ان تواجهها اجملموعة األ
 اجلنوب.

هذه الشراكة أملتها مصاحل أورواب املوحدة وعليه وابلتأكيد سوف تؤدي إىل عالقات تعاونية غري متكافئة نتيجة لألوضاع     
ة عن كتلة واحدة تتألف من قوى فرعية متتلك اقتصادايت االقتصادية غري املتوازنة وغري املتكافئة الطرفني، وخاصة أن االحتاد األورويب عبار 

 قادرة على املنافسة، واجلزائر دخوهلا كدولة واحدة يف هذه الشراكة وليست ككتلة.

فبواسطة الشراكة ميكن أن يتواصل احتواء املنطقة، فبعد عوامل النفط، الغاز واهلجرة ابجتاه الشمال أتيت الشراكة كتكتيك      
 اتيجية االحتواء.جديد يف اسرت 

"ان الشمال وجنوب املتوسط ال ميلكان عالقة تبادلية ولكن نوع من  LISTERهذا الطرح جيد له أتييد قوي من خالل رأي     
ابلشمال، وهذا ما يدفع إىل مناقشة األفكار -التبعية، فالتفاعل داخل حوض البحر املتوسط يبقى متأثرا خبصائص التبعية جنوب

 سرتاتيجية لالحتاد االورويب يف عالقته االقتصادية مع جريانه املتوسطني. والسلوكات اال

 

 

 

 

 

                                                           
  من برامج دعم أوروبية ، على لالستفادةدولة الجزائرية لم تستغل موضوع الهجرة السرية نشير في هذا الصدد بأن ال 

 من دعم أوروبي كبير وبرامج مالية مهمة ، من أجل موقفها من الهجرة السرية ، استفادتخالف المملكة المغربية التي 
 ماد منظور تنموي لحل معضلة الهجرة السريةحيث لم تتوقف المملكة منذ الثمانينات في دعوة االتحاد األوروبي الى اعت

 =في البحر المتوسط يقوم على مقاربة اقتصادية واجتماعية في إطار من الشراكة والتعاون، بدل االقتصار على المقاربة

 األمنية .وأكثر من هذا تمكنت المملكة المغربية من تنظيم واحتضان المؤتمر األوروبي األفريقي األول حول قضايا=

 قاطعته الجزائر بحجة عدم تنظيمه تحت مظلة االتحاد10-07-2006. ( جرة، والذي عقد بالرباط بتاريخاله

 األوروبي والدول اإلفريقية االتحاد، ففي حين ركز األوروبيون في هذا المؤتمر على التعاون األمني بين دول )اإلفريقي

 ية إلى غاية أوروبا ، حاولت المغر  ومن خلفها الدولالواقعة على طريق الهجرة الممتد من إفريقيا الوسطى والغرب
 اإلفريقية في مؤتمر الرباط أن تؤكد على أن مشكل الهجرة ليس منفصال عن موضوع التنمية، باعتبار أن الفقر وارتفاع

 .يقيمعدالت البطالة وانعدام االستقرار السياسي واألمني يقفون بشكل أساسي وراء ظاهرة الهجرة في القارة اإلفر

 ، على موقع وزارة األول حول الهجرة والتنمية بالرباط ياألورو أفريقخطة العمل التي أقرها المؤتمر  :المرجع

 الخارجية المغربية



 يف اجلزائر LMDتطبيق املقاربة على موضوع نظام 
 

، املانيا Claude ALLEGREيف العامل من جراء مبادرة من طرف أربع وزراء دول )فرنسا بقيادة  LMDبدأ نظام      
Jürgen RUETTGEISة ، اململكة املتحدTessa BLACKSTONE إيطاليا ،Luigi (BERLINGUER .

، مث تبع مؤمتري السوربون وبولونيا عدد من 15/16/1555مث إقرار اعالن بولونيا يف  25/15/1558مت توقيع اتفاقية السوربون 
 املؤمترات األخرى اليت ترمي اىل اصالح منظومة التعليم العايل األورويب.

. طبقت هذه السياسة يف 2111بعشر مؤسسات فقط، ليتم تعميمه سنة  2114هبذا النظام يف سبتمرب  يف اجلزائر بدأ التطبيق    
مليون 17.1جو شراكي مع االحتاد األورويب، ضمن برانمج هذا األخري يف دعم قطاعات التعليم العايل والبحث العلمي بتخصيص ميزانية 

 أورو كمساعدات أوروبية.

 Processus de  بشكل عام والدول الناطقة ابلفرنسية على شكل خاص مت تقدمي منوذج بولونيابدعم من االحتاد األورويب   
Bologne 21و 15" إىل املغرب العريب على أنه عملية تسيرييه تقنية أكثر منه سياسية. وظهر ذلك يف مؤمتر املنعقد يف مارسيليا يومي 

 .2114نوفمرب 

 االضرار. احلكومات تريد حتقيق أعظم املنافع أبقل

 ؟LMDهل حققت احلكومة اجلزائرية منافع بتبنيها سياسة 

 

يف  ميكننا تطبيق نفس املقاربة على موضوع مقاربة ابلكفاءات يف التعليم االبتدائيكما 
 اجلزائر.

 

 

 

 

 

 

 



IV/- أدوات البحث العلمي 

 املناهج-/1
 

 نهج:أنواع املناهج البد من معرفة مدلول امل لىقبل التعرف ابلتفصيل ع

الباحث  اإلنسانالباحث الختيار املعلومات اليت جيمعها. وهي الطريقة احملددة اليت توصل  سلكهاملنهج هو الطريق أو املسار الذي ي
من نقطة إىل نقطة أخرى. أي هي عبارة عن عدد من اخلطوات املنظمة اليت تسهم يف تنفيذ البحث ابألسلوب الصحيح، وترتبط مناهج 

. إذ يعد املنهج طريقة علمية منظمة من أجل حل اإلشكالية. فاملنهج بتعبري آخر هو رمثابة هاشكلة الدراسة وأهدافالبحث العلمي رم
الطريق الذي يسرتشد به الباحث للوصول إىل النتائج واألهداف املبتغاة وذلك عن طريق توظيف أسس املنهج وعناصره وخطواته، وعلى 

ضوع البحث، وميكن أن يعتمد الباحث على منهجية مركبة. إال أنه ال ينبغي ذكر عدد كبري من ذلك ينبغي أن يتطابق املنهج مع مو 
 1من االرتباك والتشويش لدى الباحث والقارئ معا. ااملناهج ألن هذا األمر خيلق نوع

ع والعالقة بني األفراد داخل ابجملتم فالعلوم االجتماعية اليت حنن بصددها هي عبارة عن جمموعة من التخصصات األكادميية اليت تعىن
علم النفس و علم التاريخ و اجملتمع، ويعد املنهج التجرييب أساس هذه العلوم. وتشمل العلوم االجتماعية مجلة من العلوم كالعلوم السياسية 

املتعددة واملتنوعة، وهو األمر تصاد وهذا ما جيعل يف احلقيقة من الظاهرة االجتماعية ظاهرة معقدة رمكوانهتا قاالو القانون و علم االجتماع و 
إىل طلب االستعانة رمناهج غري املنهج الذي يعتمده ختصصه ضمن إطاره  ما يؤدي به الذي يدفع الباحث إىل طلب االستعانة بعلوم أخرى

 .املعريف اخلاص

 

 اختالف املناهج ابختالف املواضيع:  -1

قسم املناهج إىل مناهج فلسفية ومناهج تفسريية. وهناك من يقسمها إىل ، فهناك من ية هناك نوع من الفوضى يف املناهجيف احلقيق
املناهج االستنباطية واملناهج االستقرائية واملناهج  خدمفيست اخمتلف امناهج أتملية ومناهج شبه أتملية ومناهج علمية. وهناك من يضع تقسيم

لوب التفكري. وهناك العديد من التصنيفات األخرى وكل ومناهج حسب أس اإلجرائييصنفها حسب األسلوب من التحليلية، وهناك 
املؤلف لوضع ها تصنيف يتناول املوضوع من زاوية خمتلفة، وعلى القارئ أن يتأمل يف املنطق الذي ارتكز عليه التصنيف والقواعد اليت اعتمد

 لتصنيف نفسه.هذا التصنيف ابلذات، فهذه القواعد اليت حتكم التصنيف هي أكثر أمهية من التسميات وا

أجل  يف رأينا أن املنهج هو فن التَّنظيم الصَّحيح لسلسلة مَن األفكار الَعديدة، إمَّا ِمْن أجل الَكشف َعن حقيقة جمهولة لدينا، أو ِمن
حلقيقة الرَبَهنة على َحقيقة ال يعرفها اآلخرون، وهبذا يكون هناَك اجتاهان للمناهج من حيث  اختالف اهلََدف، أحدمها يكشف عن ا

 .ويسمى منهج االخرتاع أو التَّحليل، والثاين يَسمَّى منهج التَّصنيف
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ضم قواعد يعن األخرى ال ميكن أن  عزلةويف احلقيقة كل هذه املناهج ختدم بصورة أو أبخرى البحث السياسي، واستخدام كل منها من
ن نذكر مجلة من املناهج املستعملة لدراسة الظاهرة عامة وحمددة لكل موضوعات علوم السياسية. وعلى هذا األساس سوف حناول أ

 السياسية. 

، هل يعد ابملنهج الوصفيهو االستعانة و ما هو شائع ومستخدم بصفة واسعة يف وسط الباحثني  علىعرج نقبل ذلك سوف  هإال أن
الباحث الختيار املعلومات اليت  سلكهر الذي يالطريق أو املسا أبنهبذاته؟ وكما مت التعريف ابملنهج يف السابق  االوصف حقيقة منهجا قائم

عبارة عن عدد من اخلطوات املنظمة اليت  وأي ه ،الباحث من نقطة إىل نقطة أخرى اإلنسانالطريقة احملددة اليت توصل  وجيمعها. وه
ج بتعبري آخر هو رمثابة تسهم يف تنفيذ البحث ابألسلوب الصحيح، ويعد املنهج طريقة علمية منظمة من أجل حل اإلشكالية. فاملنه

الطريق الذي يسرتشد به الباحث للوصول إىل النتائج واألهداف املبتغاة وذلك عن طريق توظيف أسس املنهج وعناصره وخطواته. وابلتايل 
 فالسؤال امللح هو هل املنهج الوصفي كما يسمى له أسس وخطوات خاصة به؟

فالوصف حلقة من حلقات املنهجية حبيث  ،وليست منهجا يف حد ذاته عملية عقلية وعملية منهجية والوصف هيف احلقيقة 
جندها صفة طاغية يف كل املناهج، وال ميكن اعتباره منهجا قائما بذاته فهو ال حيتوي على أسس خاصة وال على خطوات خاصة به جتعل 

همة داخل مجلة من أنواع مناهج البحث العلمي، حلقة م دمن أجل حل اإلشكالية. وابلتايل فعملية الوصف تعمنه أداة معتمدة للتحليل 
ناهج البحث العلمي، وي عرَّف الوصف أبنَّه دراسة الظاهرة كما هي يف الواقع، ووصفها وصفاً ملخرى األنواع األفهو وثيق الصلة بكل 

ما مت تقدميه يف السابق على أن وصف  والتعبري عنها كمّيًا وكيفياً، متهيدًا لفهم الظواهر وتشخيصها، وهبذه الطريقة نؤكد على دقيقاً،
مرحلة جترب الباحث على اختاذ و مرحلة تتضمنها كل املناهج فهو أسلوب منطو حتت كل املناهج. فالوصف كما مت تبيانه ه والظاهرة ه

هداف املتوخاة. ألا منهج معني بغية الوصول إىل استنتاجات تفسر الظواهر. فهذه احللقة املنهجية )الوصف( تسمح بتوجيه الدراسة حنو
ذا التَّعبري ضف إىل ذلك أن العلم يرمي إىل التَّعبري عِن الَعالقات القائمة بني الظَّواهر املختلفة، فهذا التَّعبري يف أساسه وصفي، وإذا كان ه

 . نياملندرجة ضمن سياق منهج معميثِّل الَوقَائع املرتبطة ابلظَّاهرة؛ فال ب دَّ أن يعتمَد على املالَحظَة، 

جل هدف معني وهذا اهلدف خيتلف حسب نوعية املنهج، أمن يكون فكل املناهج يف احلقيقة منطلقها وصفي لكن هذا الوصف 
 وهنا لب املقصد.  

 

  مىت نستعني ابلوصف يف البحث العلمي:

 يف املستقبل )يف الدراسات  نستعني بعملية الوصف عندما تكون الظاهرة املراد دراستها قائمة يف احلاضر، أو يف املاضي أو حىت
االستشرافية( ملعرفة كيف ميكن أن تكون هذه الظاهرة قيد الدراسة يف املستقبل. رمعىن وصف الظواهر أو األحداث املعاصرة 

  الراهنة التارخيية.

  لكشف عن جوانبها، وحتديد العالقة بني عناصرها.لنستعني ابلوصف عند استقصاء أية ظاهرة املراد تشخيصها 

  هي عملية تبحث يف أسباب وجود الظاهرة وطبيعة الظروف احمليطة هبا واملؤثرة فيها.و 



  هي تلك العملية اليت يعتمدها الباحث يف دراسته لظاهرة اجتماعية معينة وفق عملية أولية واملتمثلة يف جتميع البياانت واملعلومات
 باهتا والعوامل املتحكمة فيها.جل معرفة أسباهبا ومسبأالضرورية بشأن الظاهرة، وتنظيمها من 

  الوصف والتشخيص ميثل نقطة انطالق يف كل املناهج دون استثناء فهو رمثابة جذع مشرتك بني كل املناهج من أجل حتديد
 املتغريات واستنتاج العالقات السببية.

  بيان مقدار هذا الرتابط بني الظواهر.وظيفة الوصف هي ممهدة يف عملية حتديد العالقة بني الظاهرة املبحوثة والظواهر األخرى و 

  قاييس والتصميمات واليت تعترب األساس الذي تقوم عليه الدراسات املالوصف حلقة منهجية تفيد يف اختيار املؤشرات، ويف بناء
 التجريبية.

 ابحث بغية وظيفة كل  وال يقف الوصف على وصف الظاهرة املبحوثة دون حتليل وتفسري وحبث عن املسببات. فالتحليل ه
 الوصول إىل نتائج.

  الوصف الذي نقصده هنا هو الوصف العلمي الذي خيتلف عن الوصف العادي يف أنه ال يعتمد على البالغة اللُّغويَّة؛ وإمنا هو
كميَّا،   أساًسا وصف َكمِّي، ذلك أنَّ الباحث حينما يقيس النَّواحي املختلفة يف ظاهرة أو أكثر فإنَّ هذا القياس ليس إالَّ وصًفا

  .يقوم على الَوسائل اإلحصائيَّة يف اختزاِل جمموعة كبرية من البياانت إىل جمموعة بسيطة مَن األرقام واملصطلحات اإلحصائيَّة

 حلقة منهجية موضوعية يتبعها الباحث لدراسة وتتبع ظاهرة من الظواهر أو مشكلة أو حالة  وإذا فالوصف ه
انبها، والبحث عن أوساطها الدقيقة لتحديد أبعادها بشكل شامل معينة، بقصد تشخيصها للكشف على جو 

هلذا يستعمل هذا الوصف الذي هو عملية منصهرة يف  جيعل من السهل التعرف عليها ومتييزها ملعرفة أسباهبا. 
جل التوصل إىل نتائج ميكن تعميمها تعميما شامال أو أكل املناهج مث اتباع خطوات املنهج املستخدم، من 

  ا.جزئي

بعد تبيان كيفية أن الوصف ليس منهجا قائما بذاته بل هو حلقة منهجية مغروسة يف كل املناهج كان لزاما علينا القيام بتوضيح 
 ض العناصر أمهها: عب

 صداقية وصحة املعلومات املنتقاة من مصادر ومراجع.ملنتائج البحث مرهونة اب 

 1 نتائج البحثية.الوضوعية و املثر يف ؤ حتيز املعلومات املنتقاة ت   

. ولقد حاولنا تبيان عكس ذلك. أما فيما خيص املنهج قائما بذاته هذا فيما خيص الوصف، الذي يعده عامة الباحثني منهجا
االستنباطي واالستقرائي فهي مناهج مستقلة وقائمة بذاهتا رما أهنا حتتوي على خطوات وأسس علمية خاصة هبا وال تشاركها فيها املناهج 

 عملية ال مفر منها يف هذه املناهج.  وخرى. ويف نفس الوقت سوف حناول تبيان كيف أن الوصف هاأل
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 املنهج االستنباطي واملنهج االستقرائي -
الوصف، رمعىن أن الوصف متضمن يف هاته املناهج -تلقائيا –من املنهج االستنباطي واملنهج االستقرائي يستخدمان  إن كال

  رائية(. )االستنباطية واالستق

. وهو أيضا ينطلق من منها فاملنهج االستنباطي يقوم حبصر األدلة واحلقائق العامة وتصنيفها وترتيبها مث استنباط احلقيقة اجلزئية املطلوبة
 أي االنتقال من الكل إىل اجلزء، وهذا رمعىن أن أساس ،فكرة عقلية وفلسفية ويبحث فيما سيكون، ويصل إىل نتائج عقلية وفلسفية

 االستنباط هو وصف احلقيقة العامة.

هي فالباحث وفقًا هلذا املنهج يبدأ من احلقائق الكلية إىل احلقائق اجلزئية. واالستنباط هو الطريق لتفسري القواعد العامة والكلية وينت
 منها إىل استخالص النتائج اليت ميكن تطبيقها على احلاالت النظرية.

ابشتقاق القضااي  اإلجرائيريد ليصل إىل الواقع، فهو ينطلق من املستوى التجريدي إىل املستوى وهبذا فاالستنباط ينطلق من التج
 1ار.باإلجرائية، واليت متهد للفروض القابلة لالخت

بل فهذا املنهج معروف يف الدراسات القانونية ابملنهج التحليلي )ويفيد هذا املنهج يف إعداد مشروعات األحكام القضائية ق          
النطق هبا، حيث يوجب املنهج التحليلي أو االستنباطي ذكر النصوص القانونية والسوابق القضائية اليت يستند إليها منطوق احلكم، يف 

 األسباب، ويليها ذكر العناصر الواقعية، وأخرياً منطوق احلكم، الذي يبىن على كل ما سبق، ويعد تطبيقاً له(. صدمقدمة أو ر 

على حقائق تعم على الكل، ابعتبار أن ما يسري على اجلزء يسري على  هباابستقراء األجزاء ليستدل  ج االستقرائياملنه يهتمبينما 
  2.الكل. فجوهر املنهج االستقرائي هو االنتقال من اجلزئيات إىل الكليات أو من اخلاص إىل العام

 3يعتمد التنبؤ والتفسري، على االستنتاج من اجلزء وصوال إىل الكل.، حيث مقومات بنائه من استقراء الوقائعواملنهج االستقرائي يستمد 
فهذا املنهج معروف هبذا االسم يف جمال العلوم الطبيعية، وبعض العلوم االجتماعية كعلم االقتصاد وعلم االجتماع. ويف جمال العلوم 

االته ما يتعلق ابستقراء اجتاهات أحكام القضاء يف موضوع معني القانونية، يعرب عن املنهج االستقرائي عادًة ابملنهج التأصيلي. ولعل أهم جم
 لبيان القاعدة اليت حتكم املوضوع. فكأن املنهج االستقرائي، أو يف مفهوم القانون املنهج التأصيلي، مير فيه الباحث بعدة مراحل:

ن املظاهر اخلارجية للظاهرة حمل الدراسة إىل ، ومرحلة وصف تلك الظاهرة وتفسريها، واالنتقال مهامرحلة تقصي ظاهرة معينة وفحص
مظاهرها الداخلية، وإجياد العالقة بني السبب واملسبب، لينتهي إىل تقرير احلقيقة العامة اليت حتكم تلك الظاهرة. كل هذا على عكس 

عصر احلديث يف جمال القانون مفكري ال قبلومن خالل ذلك، فإن املنهج االستقرائي أصبح مطبقا بشكل واسع من املنهج االستنباطي. 
 .الدستوري خصوصا والعلوم االجتماعية عموما
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أما فيما خيص عالقة كل من املنهج االستنباطي واملنهج االستقرائي ابلوصف. فاملنهج االستقرائي املعتمد على جتميع البياانت حول 
اطي، ويندرج حتت صنف املناهج اليت تنطلق من احلقائق ظواهر معينة للتوصل إىل عالقات كلية، هو منهج واقعي عكس املنهج االستنب

نمو الاجلزئية أو الواقعية املتفرقة للوصول إىل حقائق عامة، وهذه احلقائق اليت يتوصل إليها الباحث يف األخري نسميها احتماالت يف مرحلة 
ة، ونسميها قوانني يف مرحلة النضج األخري، وهذا يعين أن األوىل، ونسميها فرضيات يف مرحلة النمو الثانية، ونظرايت يف مرحلة النمو الثالث

االستقراء ينطلق من عملية وصف جملموعة من احلقائق اجلزئية. وهذا ما يوضحه األستاذ سعيد إمساعيل صيين يف كتابه "قواعد أساسية يف 
 :1لتايل)االستنباطي، االستقرائي( يتلخص يف الشكل ا املنهجنيالبحث العلمي" أن العالقة بني 

 
املنهج  إال أن ما ميكن الرتكيز عليه هو أن كال من املنهجني االستنباطي واالستقرائي هي مناهج قائمة بذاهتا والدليل على ذلك كون

ة املسلمة اليت نستعني هبا الستكمال االستنباطي حيتاج إىل عنصرين أساسيني يف حتليله: احلقيقة اجلزئية الناقصة أو الغامضة، واحلقيقة العام
املعلومات حول تلك احلقيقة الناقصة. بينما ختتلف املناهج االستقرائية عن نظريهتا يف كوهنا حتتاج إىل عناصر أو حقائق جزئية متعددة 

ستقرائية اليت تعترب مناهج مستقلة متشاهبة لالستعانة هبا يف التعرف على حقيقة عامة. هذا فيما خيص التداخل بني املناهج االستنباطية واال
 قائمة بذاهتا.

لقد مت التأكيد فيما و املنهج الوصفي.  حتت منطواي هناك تداخل آخر يتمثل يف منهج دراسة احلالة الذي يعد من قبل الكثريين أسلواب
 خر سوف حناول التعرض إليه الحقا. اآلل دليالسبق أنه ال وجود ملنهج يدعى ابملنهج الوصفي لسبب بسيط مت تبيانه يف العناصر السابقة و 
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 املنهج التارخيي -
يرتكز املنهج التارخيي على دراسة األحداث املاضية دراسة دقيقة، وذلك ابلرجوع إىل السجالت التارخيية إال أن املنهج التارخيي ليس 

. وأحياان قد يرتكز املنهج التارخيي على 1هذه الواثئقلة أصاإلثبات  إجراءإال عملية البحث عن السجالت والواثئق القدمية بل يعد أيضا 
وأساس  2األشخاص الذين عايشوا تلك الفرتة من الزمن والذين ال ميتلكون القدرة على االحتفاظ ابحلقيقة واملعلومة لفرتة زمنية طويلة.

، ابإلضافة أن 3قتها إال يف سياق التطور التارخيي"على حقي ماملنهج التارخيي هو إعادة بناء املاضي. "ألن صورة احلاضر ال ميكن أن تفه
هنا متثل خربة جاهزة عاشها أفراد اجملتمع ودفعوا مثنها أو إدراسة املاضي تصب أيضا يف االستفادة من عربها وآاثرها السلبية واالجيابية، أي 

 4استفادوا منها.

لينطلق  5خطوات يف املنهج التارخيي هو التأكد من صحة الوثيقة، ىلوينتقل الباحث من جتميع الواثئق إىل نقدها وحتليل حمتواها. وأو 
  النص األصلي. ويستطيع الباحث أن يقارن النص الوارد يف املرجع الذي يعتمده ابلنص نفسه كما ورد يف مراجع أخرى. منانطالقا أمينا 

النصوص معرضة للتحريف املقصود  نا جندجدا، ألنحبثه مهمة عسرية ا معتمدا يف مهمة الباحث الذي أيخذ ابملنهج التارخيي منهج
وغري املقصود. والواثئق قابلة للتزوير. "فلذا تعترب مهمة الباحث أشق من مهمة الباحث الطبيعي أو الكيميائي، ألن الواثئق اليت لديه 

هي تقارير وأوصاف عنها  بلحداث الواقعة أو الكيميائي ألن هذه الواثئق ليست هي األ ئيليست كاملواد الطبيعية اليت جيرب فيها الفيزاي
وهذا ما يطلق عليه يف املنهج التارخيي ابلنقد اخلارجي. إال أن الباحث ال يتشبث ابلنقد اخلارجي وحده بل يسايره  6ورواايت مفصلة هبا"،

انطباقه على املوضوع الذي يدرسه  نقد آخر واملتمثل يف النقد الداخلي أي الباطين للوثيقة، فيتوقف الباحث عند معىن النص ليتأكد من
هوى أو رأي معني، حماوال أن يرتجم عواطفه يف  منفيما يكتب  ينطلقأنه ال  منمؤلف النص، والتأكد  أمانةوكذا حماولة التحقق من 

 7وقائع.

 فإذا ما أتكد الباحث من صحة النص، تناوله ابلتحليل والتفسري.
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تأصيل البطريقة علمية موضوعية ودقيقة، وذلك عن طريق وإثباهتا شاف احلقائق التارخيية فاملنهج التارخيي يقوم بدور كبري يف اكت
ها ثبات وأتكيد هوية الواثئق التارخيية، وتقييمها وحتليلها، واستخراج احلقائق والنظرايت العلمية حول احلقيقة التارخيية املقصود معرفتإلوا

 1والتعرف عليها.

تحليل وتركيب الالتارخيي هو منهج حبث علمي يقوم ابلبحث والكشف يف احلقائق التارخيية من خالل  وهبذا ميكن القول أبن املنهج
رة األحداث والوقائع املاضية املسجلة يف الواثئق واألدلة التارخيية بعد التدقيق يف صحة معلوماهتا وإعطاء تفسريات وتنبؤات علمية يف صو 

  قوانني عامة اثبتة نسبيا.

الجتماعية يف دراستها قد تستعني ابملنهج التارخيي إال أنه هناك مجلة من االعتبارات املنهجية اليت البد من أخذها يف فكل العلوم ا
  احلسبان عند القيام ابلتحليل التارخيي للظواهر واليت تتمثل يف التايل:

 أصالتهاجالت والواثئق القدمية وإثبات عند دراسة ظاهرة معينة ورمجرد رجوع الباحث إىل الواثئق الرمسية كاملخطوطات والس 
وصحتها وحماولة مقارنة النص الوارد يف املرجع الذي يعتمده ابلنصوص الواردة يف املراجع األخرى، وكذا حماولة الباحث التحقق 

تارخيي. وهذا . هنا يصبح الباحث أمام تطبيق املنهج الهامؤلف النص، من أجل حتليل الظاهرة املراد دراستها وتفسري  أمانةمن 
 جنده خاصة يف علم التاريخ. 

 وية حتت العلوم االجتماعية، ال تستدعي درجة من التحليل اخلارجي ضهناك بعض الظواهر عند دراستها يف العلوم األخرى املن
للواثئق للواثئق )التأكد من صدق الوثيقة بطرق عدة، كاملقارنة بني عدة نصوص، أو دراسة صاحب الوثيقة( وال حتليل داخلي 

واملصادر )التأكد من حقيقة املعاين اليت تتضمنها الوثيقة، الدوافع اليت أثرت يف املؤلف عند كتابته للوثيقة(. بل تقتصر عند 
دراستها على وصف وسرد األحداث املاضية بطريقة استقرائية يغلب عليها التحليل والرتكيب، فهنا يصبح الباحث يستعمل 

 ملنهج االسرتدادي.منهجا آخر واملتمثل يف ا

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

  .913، ص: المرجع السابق الذكرمراح،  علىحورية لبشري،  1



 املنهج االسرتدادي -
من املنهج التارخيي العام، ويقصد به القيام بوظيفة معرفية أساسية ومهمة السرتجاع أحداث اترخيية بطريقة علمية  ايعد هذا املنهج جزء

  .1للكشف عن دقيقها وجليلها بغية التأكد من صحتها وفهم مالبساهتا

مهمته تقتصر على الوصف العلمي ملا اإلعالمية...و و النفسية و االجتماعية و  دراسة بعض الظواهر السياسية هذا املنهج نستعني به يف
جرى عليه الزمن، وحماولة فهم حقيقة األحداث التارخيية كما هي يف زماهنا ومكاهنا، سواء تعلق األمر ابألشخاص أو األفكار أو احلركات 

غية التأكد من صحتها وفهم بعن دقتها  سبيله الكشف، و اع أحداث اترخيية بطريقة علميةومهمته اسرتج،أو املدارس أو غري ذلك
االسرتداد، وعلى العودة للماضي لكي نتمكن من حتليل ما حدث، ورؤية مجيع األسباب اليت أدت  مبدافهذا املنهج يقوم على .مالبساهتا

سلفنا أاليت و طرق إىل الطرائق والتقنيات اليت يتبعها الباحث التارخيي واملؤرخ دون ضرورة الت ،احلاضر يفحلدوث املشكلة، وما هي أتثرياهتا 
 ذكرها. 

معىن املنهج التارخيي كما هو متعارف عليه عند أهل االختصاص، والذي يعتمد على الواثئق  افالبحث االسرتدادي إذا هو ليس متام
يق النظرية العلمية على أحداث املاضي يف تعريف "ماركيز"، وال هو رمعىن البحث التارخيية وحتليلها وتركيبها كما عند "هويتين"، وال هو تطب

الواثئقي الذي يقوم على دراسة الواثئق واملسجالت واالعتماد عليه يف تكوين النتائج اليت تؤسس حقائق جديدة أو تقدم تعميمات سليمة 
ر اإلنسانية حسب مفهوم األستاذ "أمحد بدر"، وال هو رمعىن املنهج عن األحداث املاضية أو احلاضرة أو عن الدوافع والصفات واألفكا

فاملنهج  .2التوثيقي حسب تعبري األستاذ "فريد األنصاري" الذي عده طريقة حبث هتدف إىل تقدمي حقائق الرتاث مجعا أو حتقيقا أو أترخيا
  ه اخلاصة به.دواتأاالسرتدادي خيتلف متاما عن املنهج التارخيي الذي له أسلوبه اخلاص و 

: "املنهج التارخيي  أوال قسمني؛ولعل أحسن من عرب عن هذا التصور املنهجي األستاذ رشدي فكار الذي قسم املنهج التارخيي إىل 
كطريقة حبث"، وهو الذي يعىن ابلتأريخ للعلوم مجيعها عرب التساؤالت الثالثة: كيف نشأ؟ وكيف تطور؟ مث كيف آل؟ وهنا ميكن استدراج 

 .هج االسرتدادياملن
اثنيا: "املنهج التارخيي كقدرة شرح"، وهذا خيص الدراسات التارخيية، وال ميكننا االستعانة به عند دراسة كل الظواهر السياسية لسبب 

عال منهج املؤرخ: الذي يعتمد على كيفية االحتفاظ ابلتسلسل واالسرتسال لألف-أ :مستوايتبسيط يعود إىل أن هذا املنهج فيه ثالثة 
 واألفكار عرب التاريخ، فهو منهج رصدي.

 منهج عامل التاريخ: الذي يهدف إىل تصحيح التاريخ وغربلته مما علق به من تغميض املؤرخني وانتماءاهتم. -ب
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  .المرجع نفسه 2

  يقة رشدي فكار حاول تطبيق هذا المنهج في مجال حقل العلوم اإلسالمية، وبصيغة األستاذ رشدي فكار يمكن أن نقول إن البحث االستردادي هو طر إن
الستعادة حقيقة ما جرى من أحداث  ألنها محاولة جادة ؛بحث تأريخية لما جاد به الفكر اإلسالمي عبر الزمن، وهي وظيفة علمية في غاية الصعوبة

 .تاريخية



 فرتة انس عايشوا تلك التجربة يفأ، ابلرجوع إىل األصل من خمطوطات و فلسفة التاريخ: اليت تعىن بتعليل الواقع واألحداث الصحيحة -ج
 من الفرتات. وهنا يكمن املنهج التارخيي.

دة إىل فلو أردان مثال متابعة الظاهرة السياسية يف حتّوالهتا املستمرّة، وأردان الرجوع إىل مكّوانهتا من أجل فهمها، فإّن ذلك سيقتضي العو 
فهم الظاهرة السياسية عرب نتائجها، فإّن ذلك  زمن سابق لرصد كّل العوامل اليت تداخلت يف تكوينها. ومن جهة أخرى، لو اتبعنا طريق

اسرتدادي، وال يتطّلب منّا االنتظار زمنا إىل حني ظهور تلك النتائج. ويف احلالتني معا، يظهر حتليل الظاهرة السياسية رمثابة حبث منهجي
 منهجا اترخييا.ميكن اعتباره 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 املنهج املقارن-
حقال معرفيا أو موضوعا للدراسة بل منهجا للبحث والتحليل، وابلرغم من اختالف التعاريف املقدمة للمقارنة ال تعد املقارنة       

، الذي عرفها أبهنا "دراسة ظواهر متشاهبة John Stuart Millوتنوعها، إال أهنا تكاد تنطلق مجيعها من تراث جون ستيوارت ميل 
ويعد املنهج املقارن تلك  1املنظم لالختالفات يف موضوع أو أكثر عرب جمتمعني أو أكثر".متناظرة يف جمتمعات خمتلفة، أو هي التحليل 

واستخراج اخلطوات اليت يتبعها الباحث يف مقارنته للظواهر حمل البحث والدراسة، بفحص مستمر ألوجه الشبه واالختالف فيها، 
 .2الدراسة املقارنة صياغة النظرايت االجتماعية " . "وميكن أيضا عن طريق هذهالعالقات بني املتغريات بغية تفسريها

، فالتحليل املقارن يعين التمييز يف البداية بني التحليل املقارن واملنهج املقارنيتعني علينا قبل اخلوض يف خطوات املنهج املقارن 
ة، فهو مطلب رئيس يف التحليل العلمي، اكتشاف أوجه التشابه وأوجه االتفاق وكذلك أوجه االختالف والتباين بني الظواهر االجتماعي

رة أما املنهج املقارن فيعد منطا من التحليل االجتماعي الذي يتناول الوحدات االجتماعية من منظور كلي. رمعىن ان املنهج املقارن هو عبا
يف أوجه التشابه واالختالف يف  العناصر اليت تتحكمعن تلك اخلطوات اليت يتبعها الباحث يف مقارنته للظواهر حمل البحث بقصد معرفة 

ألنه يف كشفه للعالقة بني متغريين أو أكثر قد يعزل  التفسري العلمي عرب كشفه للعالقات بني املتغرياتتلك الظواهر، وهو يستهدف 
ى إلعطاء دالالت وامنا يسعبقية العوامل واملتغريات األخرى، فاملنهج املقارن ال يقف عند التصنيف املبسط ألوجه الشبه واالختالف، 

من أجل الوصول اىل نظرايت كربى تفسر ، وكل هذا وارجاع تلك الظواهر للعوامل الراكدة خلفها لصور ذلك التشابه واالختالف،
 . من شأهنا ان تفسر بعض الظواهر صياغة نظرايت متوسطةأو على األقل التوصل اىل الظواهر املختلفة 

 : وتتضمن خطوات املنهج املقارن ما يلي

   حتديد مشكلة البحث اخلاضعة للمقارنة، وجيب أن تصاغ بشكل واضح ودقيق، وحتديد وحدة التحليل اليت يتخذها الباحث
كعنصر أساس للمقارنة )األسرة، الثقافة، القرية، املدينة، الدولة، احلزب، السلوك االنتخايب، اإلصالح السياسي، الرأي العام( 

 شرط أن تكون صاحلة للمقارنة. 

 ياغة الفروض وحتديد املتغريات، فعند مقارنة أنظمة متشاهبة البد من حتييد املتغريات املتشاهبة والبحث يف تلك املتغريات اليت ص
 ختتلف فيها النظم، والعكس عند القيام رمقارنة األنظمة املختلفة نقوم بتحييد املتغريات املختلفة، واليت يتم تعريفها تعريفا إجرائيا

 أمناط السلوك املختلفة.  يسمح بتفسري
                                                           

، 6006، بيروت: مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، أبستمولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي، النظرية، المنهجنصر محمد عاطف،  1
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 . 11، بيروت: مكتبة لبنان، ص:معجم المصطلحات االجتماعيةأحمد زكي بدوي،  2

  bert MertonRo  روبيرت ميرتون( هو الذي اطلق مصطلح النظريات المتوسطية. )فميرتون( يرى أن اهتمام بوضع نسق شامل من التصورات(

وع من محاولة عقيمة وعديمة الجدوى، حيث أن البحث عن نظام شامل للنظرية االجتماعية يشمل كل جوان  السلوك االجتماعي والتنظيم والتغير هو ن

أن  لكبير، وأن مثل هذا النظام الشامل سيكون شأنه شأن الكثير من األنظمة الفلسفية الشاملة والتي كان مصيرها اإلهمال. لذا رأى )ميرتون(التحدي ا

ل في مثالنظرية في علم االجتماع يج  أن تكون متوسطة المدى، وقد عرف النظرية متوسطة المدى بأنها: "تلك التي تقع بين طرفين: الطرف األول يت

التي تسعى إلى مجموعة من االفتراضات العلمية البسيطة التي نقابلها عند اجراء البحوث الميدانية والطرف الثاني يتمثل في النظريات الشاملة الموحدة 

 تفسير كل مالحظة عن انتظام في السلوك االجتماعي والتنظيم االجتماعي".



   حتديد املفاهيم والتعريفات اإلجرائية، فاملفهوم هو تصور ذهين عام وجمرد للظاهرة اليت نريد مالحظتها، فإذا  أخدان الفرضية اآلتية
مفردات موارد مثال موارد الزوجني حتدد سلطتهما العائلية يف اجملتمعات الريفية واحلضرية، فاملفاهيم الرئيسة هلذه الفرضية هي 

الزوجني، والسلطة العائلية، واجملتمعات الريفية، واجملتمعات احلضرية ؛ ألهنا عبارة عن خمتصرات جمردة لظواهر عديدة قابلة 
، فلنتوقف عند املفهوم 1للمالحظة واليت ميكن أن متس أخذ القرارات و املقررين املعروفني أو التعود على املهام املنزلية يف العائلة

ول؛ موارد الزوجني ونقدم مفهوما له لنصل إىل تعريفه إجرائيا غري أن الصعوبة تكمن عند حتديد هذا املفهوم، فهل نقصد به األ
اإلمكاانت املادية أو الفكرية أو اجلسدية أو االنتماء االجتماعي، أو كل ذلك  لنصل إىل االسرتشاد به أثناء املقارنة  بعد 

لقياس حىت ال يتيه، ويظل جهدان عند جتميع الوقائع املتشاهبة أو املختلفة وتصنيفها، فمن دون حتويلها إىل متغريات قابلة ل
مفاهيم تبقى املعلومات والبياانت اليت جنمعها  عن الظواهر املدروسة غري منظمة وغري مفيدة. لذلك طور علماء االجتماع 

، النسق االجتماعي، كأدوات لتصنيف أمناط النظم االجتماعية العديد من املفاهيم مثل الثقافة، اجملتمع، البناء االجتماعي
املختلفة. لكن ينبغي على الباحث احلذر من التحيز املذهيب عند صياغة املفاهيم، وأيضا االنتباه إىل السياقات اليت تصاغ فيها 

 البلدان اليت جترى عليها املقارنة،  هذه املفاهيم، حيث ختتلف البيئات والقيم واألوضاع االقتصادية والسياسية واالجتماعية يف
 كذلك معاين األشياء ختتلف من جمتمع إىل آخر. 

  ،مجع البياانت: وتعد من أهم األسس اليت تقوم عليها املقارنة، وذلك ابالستناد إىل أدوات مجع املعلومات كاالستمارة
مسية، واالختبارات، واملقاييس، واملصادر واملراجع. واملالحظة، واملقابلة، والواثئق، والسجالت، والتقارير، واإلحصاءات الر 

ويتحكم موضوع املقارنة وحده يف الوسيلة املستخدمة. كما أنه غالبا ما يواجه الباحث صعوابت يف مجع البياانت تتمثل يف 
رفة دولة واحدة، وهذا الوقت واملال، والتحريف املتعمد وغري املتعمد للمعلومات، صعوبة التنقل والسفر، وإتقان لغة واحدة، مع

يدفع الباحثني االعتماد على التفكري االستنتاجي، وهذا ما حيد من املقارانت، وغالبا ما حيدث ذلك يف علم السياسة املقارن 
 2حيث ينزع معظم الباحثون إىل دراسة أورواب عوض أند ونسيا على الرغم أهنا رابع دولة من حيث السكان.

  أسباب االختالفات ودالالهتا. ويتحقق ذلك بعد صياغة األمناط، أو سلوكية تالزم بعض الظواهر الشرح والتفسري ابلكشف عن
املتشاهبة ظاهراي يف تلك األمناط، مث يعمل على تعميمها. غري أن مرحلة التفسري تعرتضها صعوابت كاالختزال، فمثال بعد 

اإلانث فيها أكثر من الذكور يكون احتمال أن تكون ذات  البحث الدقيق واملتأين نصل إىل أن الدول اليت تكون نسبة تعليم
نظام حكم دميقراطي أكرب من تلك الدول اليت تكون نسبة تعليم اإلانث فيها منخفضة. غري أن هذا التفسري يبقى غري واضح، 

ى مثال كعدم فيجب توضيح أسباب االرتباط بني احلكم االستبدادي وعدم تعلم اإلانث، فيمكن تفسري ذلك رمتغريات أخر 
املساواة داخل األسرة، الفقر، املعتقدات الدينية واإلثنية. ونصل بعد حصر العناصر املختارة إىل وضعها يف صورة منط مثايل 

Ideal type ،كما تكمن الصعوبة األخرى يف عدم األخذ جبميع أبعاد الظاهرة؛ احمليط الثقايف، االجتماعي، االقتصادي ،
  3إخل.والسياسي، التكنولوجي 
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 منهج دراسة حالة-
منهج دراسة احلالة هو ذلك املنهج الذي يهدف لدراسة الظواهر االجتماعية من خالل التحليل املعمق حلالة فردية قد تكون       

 .1شخصا أو مجاعة أو جمتمعا حمليا أو اجملتمع أبكمله، فهو يهدف إىل التعرف على وضعية واحدة معينة وبطريقة تفصيلية دقيقة

يسعى منهج دراسة احلالة إىل تكامل املعرفة؛ ألنه يعتمد على أكثر من أداة للحصول على املعلومات. كما أنه يناسب مجيع 
والتنبؤ، والتحكم يف العمليات املالزمة ملختلف الظواهر الفردية، واجلماعية. فالوصف جييب عن مستوايت البحث والوصف، والتفسري، 

يف حني يهدف التنبؤ إىل التعرف على ملاذا؟،  ؟ ويهدف التفسري إىل توضيح سبب حدوث األشياء؛ أيالسؤال من، ماذا، مىت، كيف
احلاالت النفسية، أو السلوكيات، أو األحداث القريبة والبعيدة، أما التحكم فيشمل حماوالت التأثري يف إدراك، األفراد ومواقفهم، 

  2وسلوكهم.

 خطوات منهج دراسة احلالة: 

 ج دراسة احلالة إىل جمموعة من اخلطوات ميكن ترتيبها يف عدة مراحل: يستند منه

وهي مرحلة حتضريية يتم فيها التأكد من مدى مالءمة منهج دراسة احلالة مع موضوع البحث وتشمل هذه املرحلة  املرحلة األوىل:
قاربة اليت سيتم تبنيها من قبل الباحث(، والتأكد إذا صياغة أولية ملشكلة البحث، وإذا ما كانت تستند إىل مبادئ نظرية )التعرف على امل

 . 3ما كانت اإلشكالية من النوع االستكشايف أو التجرييب

مرحلة اختيار العينة املماثلة للحالة اليت يقوم بدراستها واليت جيب أن تعرب تعبريا فعليا على جمتمع الدراسة، فالتعرف  املرحلة الثانية:
والبد من أخد عدد أكرب من احلاالت املطلوبة  ،وتفاعالته، والتأكد من عدم حتيز الباحث عند اختياره للعينةاجليد على وسط الدراسة 

 والعينة تصبح ممثلة للمجتمع البحثي.

مجع البياانت واملعلومات، ويقتضي ذلك مراعاة جمموعة من الشروط كتحديد الطريقة أو الطرق املناسبة جلمع  املرحلة الثالثة:
مات )املالحظة ابملشاركة، املقابلة، االستبانة، اخلرائط، الواثئق(. مجع أكرب قدر من املعلومات، وذلك ابالستعانة أبكرب قدر من املعلو 

 مصادر املعلومات. 

استخالص النتائج وتعميمها. إجياد اقرتاحات تفسريية والتأكد من مدى مطبقاهتا مع املعطيات، ومقارنتها مع  املرحلة الرابعة:
 . 4ألدبيات والنظرايت املوجودة، استخدام الفوارق من أجل املسامهة يف إعادة بناء نظرايت جديدةا

                                                           
  .11، الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، ص: 6طدليل الباحث في المنهجية وكتابة الرسائل الجامعية، عمار بوحوش،  1

2 Yves-C. Gagnon, L’étude de Cas Comme Méthode de Recherche, 2e édition, Montréal  :Presses de l’Université 
du Québec, 2012, p :  3 . 

3 Ibid. p: 7. 

4 Yves-C. Gagnon, op.cit. , p : 8. 



V/- أدوات البحث امليداين 
للبحث العلمي عدد من أدوات الدراسة امليدانية اليت تساهم يف الوصول اىل نتائج البحث. ومن بني هذه األدوات جند العينة،           

الباحث للعينة من اخلطوات واملراحل اهلامة للبحث. وال شك أن الباحث يبدأ ابلتفسري يف يعترب اختيار و  ة، االستبيان.قابلاملالحظة، امل
عينة البحث منذ البدء يف حتديد اشكاليته ويعود ذلك اىل أن طبيعة البحث هي اليت تتحكم يف نوع العينة. هناك اسلوابن رئيسيان يف مجع 

 صادرها.البياانت األولية من م

 *أسلوب احلصر الشامل1

 *أسلوب العينة2

 أسلوب احلصر الشامل *1
وذلك بتجميع بعض األصلي ويسمى أيضا أبسلوب تعدادي. ويقوم هذا األسلوب على تعداد كل مفردات اجملتمع االحصائي          

هذا األسلوب على االهتداء هبذه االحصائيات يف السكاين، ويساعد تعداد الالبياانت املتعلقة ببعض املتغريات. ومن أمثلة على ذلك: 
عملية التخطيط. اال ان هذا األسلوب ال ميكن استخدامه يف الكثري من البحوث العلمية وخاصة إذا كان جمتمع الدراسة األصلي كبري 

 فهذا يتطلب وقت طويل وتكلفة كبرية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 العينة* 2
جمموعة جزئية من جمتمع الدراسة، يتم اختيارها بطريقة مناسبة، واجراء عليها الدراسة ومن مث التوصل اىل  ف العينة على اهناميكن تعري          

 مجلة من النتائج وتعميمها على كامل جمتمع الدراسة األصلي.

أو التحقق. على اعتبار أن هي تلك اجملموعة من العناصر أو الوحدات اليت يتم استخراجها من جمتمع البحث وجيري عليها االختيار         
الباحث ال يستطيع موضوعيا التحقق من كل جمتمع البحث نظرا إىل اخلصائص اليت يتميز هبا هذا اجملتمع. وعليه ميكن القول إن العينة 

 1هي "جمموعة فرعية من عناصر جمتمع حبث معني."

الفرضيات، والذي فرضه عدم قدرة الباحث اختبار كل  إهنا ذلك اجلزء من الكل الذي يتم استخراجه من أجل إمكانية التحقق من
وحدات عامل البحث أينما وجدت. إن العينة هي املرور من وحدات مرتفعة عدداي ومنتشرة جغرافيا ال ميكن القيام ابالختبار عليها إىل 

 وحدات ميكن التحكم فيها. وابلتايل ميكن اختبارها. إهنا عملية تقليص عامل البحث.

هو ذلك االجراء العملي أي تطبيق جمموعة من العمليات اليت تسمح ابستخراج تلك اجملموعة الفرعية من اجملموع الكلي، وهي : املعاينة-
 وسيلة عملية اليت تسمح ابحلصول على العينة. وختضع املعاينة إىل مقاييس حمددة واليت تتمثل يف عنصرين أساسيني:

 التمثيلية-أ/

 التعميم-ب/

لعينة املستخرجة ال بد أن توجد فيها نفس مميزات واخلصائص والصفات اليت توجد يف جمتمع البحث. ان مسألة التمثيلية هلا قيمة *التمثيلية: ا
 اليها. املوصلأساسية، حيث تتوقف عليها مصداقية االستنتاجات 

يم النتائج احملصل عليها من اجلزء على الكل، إن مل يكن *التعميم: هذا الشرط مرتبط ارتباطا وثيقا ابملقياس األول، إذ ال ميكن ان نصل اىل تعم
 هذا اجلزء ممثل للكل.

 

 كيفية حتديد العينة:

  ية:شروط أساسأربعة خيضع اىل  وكذا اختيار العينة بعينها، ان نعرف ان اختيار صنف عينة دون آخر ال يكون اعتباطياعلينا         

 وابألساس الفرضيات. اهداف الدراسة اليت حتددها اإلشكالية،/*1

 /*حتديد جمتمع األصلي للدراسة.2

 /*اختيار عينة ممثلة متثيال صادقا للمجتمع األصلي للدراسة وذلك بعد مجع كل مفردات الدراسة.3

                                                           

 .210، ص: المرجع السابق الذكر، موريس أنجرس 1 



 للحصول على عينات ممثلة هناك اجراءان، إما بواسطة العينة االحتمالية أو بواسطة العينة غري احتمالية:

 وهي أنواعة: العينة االحتمالي-/1

نستخدم هذه العينة عندما يكون اجملتمع البحثي ال حيتوي على تباين بني أعضاء اجملتمع أي وجود  عينة عشوائية بسيطة:-أ/
 واألعضاء املمثلة هلذه العينة هلم نفس احلظوظ يف الظهور. 41-31جتانس بني الشرائح. ونستعمل عندما تكون العينة صغرية 

 

نستخدم هذه العينة عندما يكون تباين بني شرائح اجملتمع )ال وجود  تظمة )ذات املسافات(:عينة عشوائية من-ب/
لتجانس(. يتم السحب يف هذا النوع من العينة االحتمالية على أرقام، حيث يتم سحب عشوائيا رقما معينا من مدى منتظم، إىل أن يصل 

فرد  31الفرد )أطباء( ونريد سحب منها عينة منتظمة مكونة من  311ي على إىل العدد املطلوب للعينة. إذا كان اجملتمع البحثي حيتو 
)طبيب(، نقوم بتقسيم عدد اجملتمع البحثي على عدد العينة لنجد املسافة. وهبذا يصبح على حسب هذا املثال املدى الثابت أو املنتظم 

يف  11إىل  1لب هبا أوراق صغرية حتمل أرقاما تبدأ من . نقوم بوضع ع7، وليكن 11إىل  1. خنتار بعد ذلك رقما عشوائيا من 11هو 
رما  21إىل  11. نذهب بعد ذلك للعلبة الثانية اليت حتمل األرقام من 7العلبة االوىل، اذ يف هذه العلبة األوىل قمنا بسحب عشوائيا رقم 

 31إىل  21لبة الثالثة اليت حتمل األرقام من كاملدى الثابت أو املنتظم. مث الع  11ان املسافة حددت يف السابق بعملية حسابية هي 
إىل كل آخر عدد حيدد املدى: رمعىن:  7حيث نضيف يف كل مرة  311إىل  251وهكذا دواليك حىت نصل اىل العلبة اليت حتمل رقم 

طبيب بطريقة  311طبيب من بني  31، هكذا حنصل على عينة حتتوي على 7+251...إىل غاية 31+7، 21+7، 11+7، 7
 وائية منتظمة.عش

 

يف هذا الصنف من العينات االحتمالية يتم تقسيم جمتمع البحث إىل جمموعات فرعية العينة العشوائية الطبقية: -ج/
متجانسة على أساس خصائص معينة، تسمى طبقة، مث نسحب عشوائيا عينة من كل طبقة. جتدر اإلشارة هنا انه ال ميكن أن أنخذ يف 

 طبقات هو أكثر حتديدا. 5خمتلفة يف عينة واحدة، أي  طبقات 5احلسبان أكثر من 

مثال: نريد اخذ عينة من جمتمع حبثي حيتوي على عدة طبقات )الطبقة هنا ليس بتعريف اقتصادي، بل نعين ابلطبقة 
Strate.هي جمموعات فرعية متجانسة على أساس خصائص معينة، ولتكن هنا يف هذا املثال هي اقسام على حسب املهن ) 

فرد، حيث ان هذا اجملتمع البحثي املتكون من  111فرد، بينما العينة التمثيلية حتتوي على  311جملتمع البحثي حيتوي على ا
 مهن: 3فرد يضم مهن خمتلفة ولتكن  311

 فالح. 211عينة فرعية من الفالحني: فيها 

 طبيب 51عينة فرعية من األطباء: فيها 

 مهندس 51عينة فرعية من املهندسني: فيها 



 نقوم أوال حبساب عدد الذي أنخذه من كل فئة أو مهنة:

  %66=311÷211/نسبة الفالحني:1

 %16=311÷51/نسبة األطباء: 2

 %16=311÷51/نسبة املهندسني: 3

 51طبيب أيخذون عشوائيا من بني  16و 111فالح من  66أي 111من  %66وهبذه الطريقة عينتنا سوف تتكون من 
 أيخذون عشوائيا. وهبذه الطريقة العينة تصبح متثيلية فيها كل الطبقات املوجودة يف اجملتمع البحثي. 51بني مهندس من  16طبيب، و

، أي هي 1ميزة هذه العينة سحبها مير "إبثنني أو أكثر من العمليات املتتابعة للمعاينة" د/العينة العنقودية )متعددة املراحل(:
 تتابعة واحملددة.نتاج لعدة مرات من السحب العشوائي امل

 مثال: عينتنا تتمثل يف جمموعة تالميذ يف والية معينة، لكن كيف يكون االنتقاء.

 *أوال نقوم بتقسيم الوالية اىل بلدايت

 *اثنيا كل بلدية حتتوي على جمموعة من املدارس البد من انتقاء عشوائيا مدرسة من كل بلدية

 *اثلثا كل مدرسة هبا جمموعة من األقسام 

 بعا كل قسم له صفوف *را

 ذ نسحب من كل صف عدد من التالميذ*خامسا كل صف له جمموعة من التالمي

 xوالية 

 

 البلدية)أ(              البلدية)ب(          البلدية )ج(                                     

                                        

 

 مدرسة )أ(                مدرسة)ب(            مدرسة )ج(                                                  

                                                               

 

                                                           
 . 31، ص: 0929)تر: نجاة عياش(، بيروت: دار الفكر الحديث، البحث السوسيولوجي، تيودور كابلوف،  1 



 ج(قسم )أ(                     قسم )ب(             قسم )                                                 

                                                    

 صف )أ(                         صف )ب(            صف )ج(                                              

                                               

 ( منهم3أنخذ )-( منهم   جمموعة من التالميذ3أنخذ )-جمموعة من التالميذ   ( منهم3أنخذ )-جمموعة من التالميذ                 

 مجع بني كل التالميذ الذين مت انتقاءهم عشوائيا ميثلون العينة

 

 حتتوي هي األخرى على جمموعة من العينات/العينة غري احتمالية: 2

 يني.هي ليست اكادميية تستخدم خاصة عند الصحفعينة الصدفة: -أ/         

مثال: هناك خطاب سياسي تلقاه اجلمهور وملعرفة صداه يف أوساط العامة يقوم صحفي ابلنزول اىل الشارع، وأول فرد يلتقي به يسأله عن     
 رأيه اجتاه هذا اخلطاب.

 

يف الشارع ملعرفة صدى  نفس املثال عن عينة الصدفة، إال أنه بدال من طرح األسئلة على أول من يلتقي بهالعينة القصدية: -ب/        
 اخلطاب السياسي، يقوم املبحوث على انتقاء شرحية من املثقفني ولتكن أساتذة العلوم السياسية ملعرفة حتليل اخلطاب السياسي.

    

 كيف ميكن حتديد عدد العينة من اجملتمع البحثي:

 العينة حتسب على حسب اجملتمع البحثي:

 %5ـــــــــــــــــــأخذـ   فرد من اجملتمع البحثي ن 511-1*من 

 %11نــــــــــــــــــــــأخذ  1111-511*من 

 %21نــــــــــــــــــــــــــــأخذ  ∞-1111*من 

 ال ميكنها ان تكون متثيلية. 31فرد أو أكثر، ألن عندما تكون أقل من  31أقل عينة ميكن أخذها هي حتتوي على 

 



ار هذا النوع من العينات على أساس تقسيم جمتمع الدراسة اىل طبقات، طبقا للخصائص اليت ترتبط يتم اختي العينة احلصصية:-ج/      
ابلظاهرة حمل الدراسة. مث خيتار الباحث عينة من كل طبقة من هذه الطبقات حبيث تتكون من عدد من املفردات يتناسب مع حجم 

االحتمالية، حيث ان على عينة الطبقية اليت مت ذكرها يف العينة  Quota Samplerاحلصصية الطبقة يف اجملتمع. وختتلف هذه العينات 
 .اعشوائيتعني عينات غري احتمالية بينما الثانية هي  احلصصية هيالعينات 

 .اجلزائرية اجلامعةيف لدى العمال  موضوع حول الرضا الوظيفيلدينا احلصصية: مثال عن العينات 

 . (x )جامعة هذه املنظمةجيب حتديد  :أوال

 الذي حتتويها هذه املنظمة واليت تعرب عن جمتمع الدراسة.، جيب معرفة عدد اإلمجايل للعمال أو اجلامعة املنظمة بعد حتديداثنيا: 

فرضية ألن  ، رما ان الدراسة الغاية منها استخراج العينة حسب الفئة املهنية.اليت حتتويها املنظمة عدد الفئات املهنيةمعرفة بعدها جيب اثلثا: 
 والفئة املهنية.الرضا املهين الدراسة تريد ان تضع يف عالقة 

ممثلة للمجتمع البحثي وتكون  يف كل فئة مهنية وجيب ان تكون رابعا: حساب معدل أو نسبة العمال اليت وجب اخذها كعينة حصصية 
 كالتايل:

 : فئات مهنية مخسةعلى  عامل مقسمة 834عدد امجايل لكل املنظمة هو 

 15االعواناداري،  31استاذ، اإلداريني  251 أ وب ، أستاذ مساعد385استاذ، أستاذ حماضر أ وب  151ة التعليم العايل عددهم أساتذ
 .عون

 خامسا: حناول البحث عن النسب املئوية لكل فئة وذلك بتطبيق القاعدة الثالثية.

 أ( ابلنسبة لفئة التعليم العايل )الربوفيسور(:

 

 

 

 ب(: و ساتذة احملاضرين )أب( ابلنسبة لأل

 

 

 

 ب( : و أ ج( ابلنسبة لألساتذة املساعدين )

234             900%            
               9س              910

      %91.12=  =  9س
 

234             900%            
               6س              321

      %42.24=  =  6س
 



 

 

 د( ابلنسبة لإلداريني: 

 

 

 ه( ابلنسبة لألعوان: 

 

 

 

من أساتذة  %25.57من األساتذة احملاضرين )أ و ب(، ومن  %46.64من أساتذة التعليم العايل و %17.58إذن العينة حتتوي على 
 من أعوان األمن. %1.75من اإلداريني بينما  %3.55املساعدين )أ و ب( و

 

 ال بد من حساب كم من األفراد متثل كل نسبة من كل فئة لنتوصل إىل مجلة العينة املمثلة.: س         ادسا

 

 احلساب يكون كالتايل: 

 أ( ابلنسبة لفئة التعليم العايل:

 

 

 

 ب( : و أ ب( ابلنسبة لألساتذة احملاضرين )

 

 

 

234             900%            
               3س              610

      %61.11=  =  3س
 

234             900%            
               4س              30 

      %3.11=  =  4س
 

234             900%            
               1س              91 

      %9.11=  =  1س
 

910             900%            
              91.12%               

  =  =62.11 
 

321             900%            
              42.24%                

  =  =929.46      
 



 ب( : و أ لنسبة لألساتذة املساعدين )ج( اب

 

 

 د( ابلنسبة لإلداريني: 

 

 ه( ابلنسبة لألعوان: 

 

 

 

 

 طبقا هلذا املثال فالعينة تصبح حتتوي على:

 27 أستاذ التعليم العايل 

 181 )أستاذ ُماضر )أ وب 

 75 )أستاذ مساعد )أ و ب 

 1 إداري 

 1 عون 

 

 فرد. 285املثال هي وابلتايل فالعينة احلصصية املمثلة يف هذا 

 

 

 

 

 

610             900%            
              61.11%              

  =  =14.16      
 

 30             900%            
               3.11%               

  =  =9.01 
 

91               900%            
               9.11%               

  =  =0.62      
 



الباحث يف حالة إذا ما بدأ كما يوحي العنوان فهي عينة تراكمية، تستخدم ، تضاعفةوتسمى أيضا ابلعينة املعينة الكرة الثلجية: -د/

  أن يشاركوا بمجموعة صغيرة من األفراد المعروفين ويوسع العينة عن طريق مطالبة هؤالء المشاركين األوليين بتحديد اآلخرين الذين يج

انه يلجأ اىل هذا الصنف رمعىن  تعمل هذه العينة يف البحوث اليت يكون الوصول اىل وحدات الدراسة فيه صعوبة كبرية.وتس .في دراسة
 عندما ال تكون لدى الباحث معرفة كافية ابلوسط الذي يريد دراسته.

ار ضمن العينة مث نطلب منه ان يقرتح آخرين بنفس بلالختوضوعة أساس هذه العينة نبدأ ابختيار شخص يستويف املواصفات امل        
طرق اختيار العينة ال متثل اجملتمع متثيال حقيقيا لكنها مفيدة يف بعض األحيان عندما املواصفات. على الرغم من أن هذه الطريقة من 

  يصعب الوصول اىل افراد جمتمع الدراسة.

 جملتمع اجلزائري.دراسة موضوع اإلدمان وأثره على امثال: 

 أوال: قد يتسىن االلتحاق إبحدى السجون وزايرة أحد السجناء املوقفني بسبب اإلدمان، أو الذهاب اىل احدى املصحات العالجية.   

 حماولة التعرف على أحد هؤالء املدمنني.اثنيا:    

 دمنني.اثلثا: تكوين عالقة مع املدمن الذي سوف يقودان اىل جمموعة من زمالءه امل   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 *املقابلة3
لذا تعترب  1املقابلة هي عملية تقصي علمي تقوم على مسعى اتصايل كالمي من اجل احلصول على بياانت هلا عالقة هبدف البحث.         

عها بعد ملئها من طرف افراد يف صياغتها وكتابتها وتوزيعها ومج ، اال ان االستبانة قد تستغرق وقت أطول من املقابلةاملقابلة استبانة شفوية
 .العينة

ومن خالل هذا يتبني ان املقابلة بشكل أساسي هو اتصال بشكل مباشر مع املبحوث بغرض احلصول على املعلومات اليت يريد        
بحث يف الباحث الوصول اليها، من اشخاص موضوع املقابلة، والتعرف على مالمح ومشاعر وتصرفات وسلوكات األشخاص، موضوع ال

وجتدر اإلشارة اىل ان معلومة واحدة املقدمة عن طريق املقابلة ميكن ان يكون هلا وزن يعادل معلومة مكررة مرات عديدة  2مواقف حمددة.
 ونستعني ابملقابلة عندما تكون العينة جد صغرية نقوم بتقنية املقابلة.3يف االستمارة.

مجلة من األسئلة ختص خمطط املقابلة أو ما يسمى أيضا بدليل املقابلة رمعىن ان يقوم بتحضري البد على الباحث قبل اجراء املقابلة          
األسئلة بلغة مفهومة ، وكذا تكون وتتميز هذه األسئلة بطابعها غري التوجيهي أي ترتك للمبحوث حرية يف اإلجابة الظاهرة حمل الدراسة.

الدليل او طرح األسئلة على املبحوث البد على الباحث ان يقدم نفسه ويعرف وقبل عرض حتمل عبارات غري مفهومة.  ومناسبة وأال
والبد ان يقوم امهية املعلومات اليت سيقدمها سوف تستخدم فقط ألغراض البحث العلمي. ينبه املبحوث أن و بصورة وجيزة هدف الدراسة 

البد من   الدليل مطول لكي ال ختلق امللل لدى املبحوث. طابع حركي نشيط على احلوار مع املبحوث. البد ان ال يكونالباحث إبضفاء 
احرتام رأي املبحوث. وكذا البد من التدرج يف طرح األسئلة بدءا من األسئلة العامة والسهلة وغري احلساسة، واضفاء جو من املودة عند 

بحوث يف اإلجابة على احدى األسئلة على والبد أن يظهر الباحث اهتمامه واملتابعة للمبحوث، وعندما يتهرب امل ألسئلة.هذه طرح 
الباحث إعادة طرح السؤال بصياغة أخرى لكن بعد فاصل قد يكون هذا الفاصل سؤال آخر ليس له عالقة اطالقا ابلسؤال األول )الذي 

لثقة وطمأنينة ة من طرف الباحث بغية تلطيف اجلو، إلضفاء نوع من اهترب املبحوث على اإلجابة عليه( أو قد يكون الفاصل دعاب
 لإلجابة بكل أرحيية.

عدد املبحوثني ما هي احملددات اليت تبني اآلن فسؤال الذي يطرح نفسه  ،ما هي ُمددات العينة ملعرفة عددهايف السابق بعدما عرفنا 
 الذي جيب ان يتوفر يف البحث؟من جراء املقابلة 

ت قيمة يف طابعها األصيل )ألن طبيعة املعلومة وثقلها من املربرات القوية اليت جتعلنا للبحث عن املعلومة ذا ان تقنية املقابلة نلجأ هلا         
وليس يف طابعها التكراري اليت تعترب من خاصية االستبانة، فاملقابالت األوىل اليت جترى يف البحث مع املبحوثني تكون نلجأ اىل املقابلة(، 

لة اإلجابة رمجرد أن تتكرر املعلومة عند املبحوثني وال حنصل على إضافات ومعلومات معلوماهتم اليت يدلون هبا تعترب ذات قيمة وأصي
  ".نقطة التشبع"قصى من التنوع. وبعدما نصل اىل أقد حبثنا على حد  كوننن أبعد ، جديدة فالبد ان نوقف املقابلة

                                                           
1 Madeleine GRAWITZ, méthodes des sciences sociales. Paris : Dalloz, 1990, p : 742. 
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للوصول اىل ترمجة كمية لكل املقابالت، ولتفسري الظاهرة واثبات  ان تقنية املقابلة مثلها مثل تقنية االستبانة ختضع لتفريغ البياانت         
 صحة أو عدم صحة الفرضيات.

 ، إال اهنا ال ختلو من الصعوابت ومن بينها:تقنية املقابلة يفرغم كل هذه املزااي اليت جندها         

 ذات مراكز عالية يف الدولة.*صعوبة وصول الباحث اىل بعض االفراد ومقابلتهم، خاصة إذا كانت هذه الشخصيات 

 *صعوبة تسجيل اإلجاابت خاصة إذا كان الباحث غري مزود أبدوات التسجيل.

 *قد يتحيز الباحث من حيث ال يدري بشكل يؤدي اىل حتريف اإلجابة.

سؤولية فهو غري متفرغ، *وقت الباحث إلهناء املقابالت حمدد ابملواعيد اليت تعطى من طرف املبحوث، خاصة إذا كان هذا املبحوث يشغل م
 لباحث.ل ابلنسبةفعلى الباحث إال الرتقب مىت يستطيع املبحوث استقباله. فهذا يعترب هدر الوقت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 االستبانة *4
 من انحيةكانت سواء   االستبانة هي تقنية جلمع املعطيات، هلا شروط حمددة البد أن يتبعها الباحثاالستبانة يقوم إبعدادها الباحث، ف        

تستعمل : أسئلة حول الظاهرة حمل الدراسة، واسئلة تتناول احملددات االجتماعية. و جزئيفهي تتكون من . احملتوى من انحيةالشكل او 
، مرتبة أبسلوب منطقي مناسب، جيري توزيعها على اشخاص تضم مجلة من األسئلةوهي وثيقة لقياس ظاهرة معينة. خصيصا  االستبانة
يلجأ الباحث اىل تقنية االستبانة عندما يكون منطق البحث يستدعي ذلك سيما أهداف الدراسة الذي  وهم افراد العينة لتعبئتها.معينني 

 يوجه حنو اختاذ هذه التقنية.

بانة يف شكل مؤشرات رمعىن آخر جيب ان تكون أسئلة االستويتم اعداد أسئلة االستبانة وفقا للمؤشرات املتولدة من التحليل املفهومي.         
. ، فهي ترمجة للمؤشرات اليت مت بناؤها مع مفاهيم او متغريات الفرضيةملموسة استخرجها الباحث من بناء مفاهيم أو متغريات الفرضيات

 املوجود يفكما يكون كل جزء من وثيقة االستمارة مطابقا ملفهوم او متغري   أكثربصفة أخرى يؤدي كل مؤشر اىل طرح سؤال او "
 1."فرضيةال

بحوث بتلك املفاهيم النظرية من املفاهيم املطروحة إال ان الباحث ال جيب ان يتوجه اىل امل تمستوحيارغم ان أسئلة االستبانة           
 .املصطلح املعروض يفهم قد الاملوجودة يف البحث الن املبحوث قد ال يتجاوب مع السؤال املطروح ألن 

والبد موضوع البحث، و تبانة على غرار األسئلة املطروحة، عناصر أخرى وهي حتديد هوية الباحثني أو اهليئة املشرفة، وتضم وثيقة االس          
 من ضمان عدم الكشف عن هوية األشخاص املبحوثني.

 

 أ*أنواع االستبانة:

 هنالك ثالث أنواع من االستبانة: 

إذ يتحدد اجلواب ابختيار واحد من اثنني، فهامش أسئلة حتدد إجابة املبحوث مسبقا، ومن أنواع االستبانة جند تلك اليت حتتوي على          
. ويستعمل هذا النوع حىت يستطيع الباحث من ضبط املادة املعلوماتية ابالستبانة املغلقةوهذا ما يعرف اإلجابة يكون عموما بنعم او ال. 

 يضمن جيدا إمكانية املقارنة عن طريق قياس اإلجاابت. احملصل عليها من املبحوثني. ضف اىل ذلك فالسؤال املغلق 

ة مثل حتمل أسئلة ترتك جمال وحرية للمبحوث لإلجابة وليست مقيد هيو  ابالستبانة املفتوحةتسمى بينما النوع الثاين من االستبانة          
من االستبانة ال ميكن تصميم عدد كبري من األسئلة املفتوحة غري حمددة مسبقا، إال أن يف هذا النوع  فاإلجابة يف هذا النوعاألسئلة املغلقة، 

 ألن ذلك قد يطرح بعض املشاكل على مستوى تفريغ اإلجاابت.
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من احتمال  أكثرواليت تتميز بتوسيع جمال اختيار اإلجابة من طرف الباحث اىل  االستبانة بسؤال اختياريأما النوع األخري فهي         
ث جمموعة من االختيارات وعلى املبحوث ان خيتار احداها. أو قد يقوم الباحث بعرض جمموعة من األجوبة عندما يعرض الباح واحد

 إىل ن. 1وعلى املبحوث ان يقوم برتتيبها وترقيمها من 

املغلقة أكثر من األنواع األسئلة وميكن وضع استبيان ودمج فيها األنواع الثالثة. اال ان كلما كانت العينة كبرية كلما استحسن استخدام         
 وهذا لتسهيل عملية التفريغ. ،املتبقية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIتوثيق البحث العلمي/ 

 

 كيفية اعداد تقنيات البحث العلمي، أنواعها وما هو االختالف املوجود بينهما. وما ضرورته يف البحث العلمي.

قواعد منهجية خاصة  واليت قامت بوضع تعود يف غالبها إىل مدارس أجنبية تتعدد طرق كتابة مراجع البحث العلمي واليت لقد          
هذا اجلانب الشكلي هو أول ما يالحظه األساتذة يف البحوث، وهو دليل على وعي ومهارة و  املراجع،هبا سواء يف اهلوامش أو قائمة 

عن عملية االقتباس واالحالة وكيفية كتابة كل املراجع وتقنيات التوثيق العلمي هي عبارة  الباحث ودليل مؤكد على أمانته العلمية.
فالبحث البد أن يكون موثقا حسب  املستعملة يف البحث. اذ ال يوجد حبث علمي دون اسناد إىل املعارف السابقة كسند علمي.

ددة عند كتابة حبثه من بدايته إىل ابال بحّد للباحث األسلوب احملدد يف اجلامعة.  هنايته، وعدم التنقل من طريقة ألحخرى اللتزام طريقة ُمح
لعلمكم فقط طرق التوثيق أو أنظمة التوثيق متعددة، يف السابق كانت تنقسم يف التوثيق ضمن البحث الواحد، أو من مدرسة ألخرى 

 إىل مخسة طرق معرتف هبا عامليا، وي عَمل هبا يف مجيع التخصصات العلمية، جند:

 أسهل وأبسط الطرق/نظام الكالسيكي وهو من 1-     

:  American psychological association system(APA) :األمريكيةنظام مجعية عحلماء النفس / 2 -
 وهي األكثر استعماال يف العلوم االجتماعية نظرا لسهولتها.

: MLA:  (Modern Language Assoc   Association)  نظام التوثيق وفقا جلمعّية اللغات احلديثة/ 3 -
 ضا مستعملة بكثرة سواًء يف اآلداب والعلوم اإلنسانية.وهي أي

 MC The chicogo Manuel of style :نظام دليل شيكاغو/ 4 -

 Using the Harvard SystemHarvard) نظام هارفارد/ 5 -

  Vancouverنظام توثيق أبسلوب النظام/ 6 -

 .ولوجيةاخلاص البيCBEللتوثيق والذي يتمثل يف نظام  سابعوهناك من يضيف نظام 

وغريها من أنظمة التوثيق وهذه األنظمة إما تقوم ابإلشارة اىل املراجع  isoمن ذلك مثال نظام  أكثرإال أن اآلن جند  -
 تقنية التهميش يف احلواشي. ابستخدامأو تقوم  املستعملة يف منت البحث وهذا ما يؤثر سلبا على اجلانب الشكلي

 .بينهاجدا جتمعها قواعد عامة واحدة وال يوجد فرق كبري املدارس و أن مجيع الطرق به هو  التصريحما ميكن 

  مه طرق اختالف توثيق البحوث بقدر ما يهمه:هتال والباحث على وجه التحديد القارئ ويف احلقيقة مهما تعددت املدارس فإن 

 وضوح الطريقة وسهولتها. -



 لتزام يف استعماهلا من خالل البحث من بدايته حىت هنايته.اال -

  1ولية املعلومات اليت تقدمها الطريقة عن املصدر املستخدم أو املقتبس منه.مش -

 

  أصبح احلاسب اآليل هو عماد العمل يف مجيع اجملاالت، ومجيعها تتطلب مهارة وإملاًما بطبيعة عمل وجتدر اإلشارة ان حاليا
ريقة آلية وذلك بتتبع خطوات املوجودة يف ميكن توثيق املعلومات بط ، لذا جند أنهيف البحثاحلواسب، وتوثيق املراجع 

Word  منREFERENCES وStyle وGérer les sources وBibliographie.  وهذا بعد اختيار
عدد األنظمة اخلاصة ابلتوثيق قد فاق ما مت عرضه يف الورقة السابقة اخلاصة أن اآلن  إذ مدرسة معينة وتطبيقها لكل البحث.

وغريها من ، iso ،sist02 ،IEEE ،GOSTمثال نظام  ق، إذ جند حاليا على وجه التحديدبعدد مدارس العاملية للتوثي
 ،أنظمة التوثيق وهذه األنظمة إما تقوم ابإلشارة اىل املراجع املستعملة يف منت البحث وهذا ما يؤثر سلبا على اجلانب الشكلي

جندها سهلة التطبيق حاليا ألهنا مدونة ضمن . فهذه الطرق اجلديدة يف احلواشي تقنية التهميشأو تقوم ابستخدام 
Microsoft office  اذ ان يفWord  يف لوحة استعالماهتا ويف عنصرRéférences  جند ضمن جمموعتها الثالثة

وعند النقر يف هذا الرمز يعطينا جمموعة من االحتماالت والبد من اختيار اقرتاح من االقرتاحات  styleعنصر آخر امسه 
 ى البحث من اول ورقة حبثية اىل غاية اخر ورقة. والصورة التالية تبني بوضوح كل املراحل املدونة سالفا.وتطبيقه عل
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 :تستعمل اهلوامش يف احلاالت اآلتية Foot notesاإلشارة إىل اهلوامش 

 عندما تؤخذ فكرة أو عبارة من مرجع يذكر اسم املرجع الذي أخذت منه تلك العبارة.-

إذا كانت هناك فكرة يراد شرحها ولكن وضعها يف منت البحث يعرتض سري األفكار املتسلسلة، فيفضل يف هاته احلالة أن توضع يف -
 ي تعود إليه.يف املكان الذAstérisqueاهلامش وأن تشرح مع وضع عالمة جنمة )*( 

عندما يريد الباحث أن يشري إىل مراجع أخرى تعاجل الفكرة نفسها أو يف حالة وجود تنبيه أو توجيه فتوضع جنمة يف املكان الذي يتطلب -
 1توجيه أو تنبيه.
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 .عندما نقوم بعملية االقتباس-

غم اختالف املدارس يف عملية اإلحالة قبل التطرق حليثيات التوثيق حسب أهم هذه املدارس البد أوال من اإلشارة أنه ر 
(Renvoi)  وكيفية كتابة قائمة املراجع املستعملة إال اهنا تتفق يف كيفية االقتباس(citation)  .وانواعه 

 اقتباس مباشر وهو يدعى ابالقتباس احلريف والنوع الثاين يتمثل يف االقتباس غري املباشر.القتباس نوعان: ا

هو نقل أفكار األخرين حرفيا مع التوثيق، أي اننا أنخذ فقرة كما هي دون تغيري ال يف األسلوب ر أو احلريف: ابالقتباس املباشونعين 
وال يف حمتوى الفقرة. بعبارة أخرى عندما يقوم الباحث ابالستدالل رمقولة ملفكر معني من مرجع معني ويكتبها كما هي حرفيا دون 

ني أبسلوب الكاتب حرفيا، فهنا البد من وضع هذه الفقرة املقتبسة بني مزدوجتني "..." تغيري، أو اخذ فقرة من مصدر أو مرجع مع
واتباعها برقم، وذلك الرقم هو الذي يبني اإلحالة يف اهلامش، رمعىن جند يف اهلامش الرقم نفسه املوجود يف آخر الفقرة املقتبسة بعد 

تالف يف كيفية كتابة هذه البياانت اليت سوف نتطرق هلا عند عرضنا لكيفية عالمة التنصيص يتبع ابلبياانت املرجع، )وهنا يكمن االخ
أسطر وعندما  3التوثيق عند أهم مدارس التوثيق(. إال ان لالقتباس املباشر شروط، والذي يتمثل عندما يكون االقتباس حيتوي على 

قتبسة املوجودة داخل املرجع او املصدر املستعمل  يكون االقتباس يتعدى ذلك. اما خبصوص الشرط األول فالباحث يكتب الفقرة امل
أسطر هنا البحث البد من   3كماهي بنفس النط وبنفس اخلط الذي ابشر كتابة البحث. بينما عندما نريد اقتباس فقرة تتعدى 

 كتابة هذه الفقرة يف وسط البحث بنط أصغر من حمتوى الرسالة وخبط غليظ.  

  مثال:

 : يف احلالة األوىل*

 
 يف احلالة الثانية:*

 



 

فهو نقل أفكار اآلخرين بتصرف مع توثيق املعلومة لصاحبها، ونعين بكلمة "بتصرف" أي أن الباحث يعدل  باشراملاالقتباس غري بينما 
ال وهذا النوع من االقتباس يبني شخصية الباحث ويربز أسلوبه وقدرته على التلخيص وايص يف صياغة وأسلوب النص املراد اقتباسه.

 الفكرة.

إال أن هذه الفقرة املقتبسة واليت عوجلت بتصرف من طرف الباحث وخلصت أبسلوبه اخلاص حتمل فكرة تعود يف األصل للكاتب أو 
 للمرجع املستعمل، فلذا البد من توثيقها.

 مثال: 

 
 

 :االقتباس غري املباشر ال ينطبق عليها شرط املوجود يف االقتباس احلريف او املباشر، مبعىن

 * التنصيص غري وارد يف االقتباس غري املباشر. أي عملية وضع هذه الفكرة املقتبسة بني مزدوجتني "..." غري واردة. 

*اتباع هذه الفكرة بعد إمتام عملية التعبري عنها برقم واجب وشرط، ألن الفكرة ال تعود للباحث بل تعود للمؤلف او صاحب الفكرة. 
ية الفكرة هو الذي يبني اإلحالة يف اهلامش، رمعىن جند يف اهلامش الرقم نفسه املوجود يف آخر الفكرة املقتبسة وذلك الرقم املوضوع يف هنا

 دون عالمة التنصيص ويتبع ابلبياانت املرجع.

ا *غري حمددة بعدد االسطر )رمعىن قد يكون صاحب الفكرة عرب عن فكرته يف عدد من الصفحات ولتكن صفحتان، لكن الباحث خلصه
أسطر فعندما عرب عنها الباحث أبسلوبه تعدت  3أسطر أو أقل، أو العكس الفكرة املقتبسة كانت يف حدود  11يف فقرة حتتوي على 

 ذلك.

لورقة *عملية الرتقيم سواء كانت ابلنسبة لالقتباس املباشر او لالقتباس غري املباشر هناك طريقتني: طريقة متتبعة أي ان االقتباس يرقم من ا
وىل من البحث اىل آخر ورقة يف البحث بتتابع. وهناك طريقة اثنية وهي األحسن واالسهل، كل ورقة يف البحث هتميشها يبدأ من رقم األ
 ودواليك. 1اىل غاية هناية التهميش يف الورقة البحثية. ورمجرد تغيري الورقة يف البحث التهميش يبدأ برقم  1



أي النجمة، وهي تفيد الشرح أو إضافة بعض  Asteriskم والتهميش بل جند أيضا ما يسمى ب يف احلواشي ال جند اال الرتقي مالحظة:
املعلومات اليت ان ذكرت يف املنت قد توحي للقارء ان الباحث خرج من املوضوع لذا فهي تضاف يف احلواشي. وان لدينا يف نفس صفحة 

االيضاح يكون يف اهلامش، بينما املصطلح الثاين يتبع بنجمتني للتفريق  التحرير مصطلحني لشرح فاملصطلح األول يتبع بنجمة والشرح أو
بني الشرح األول والثاين ويتبع بنفس النجمتني يف اهلامش. وان وجد مصطلح آخر فهو يتبه بثالثة جنوم، لكن رمجرد تغيري ورقة التحرير 

 يبدأ بنجمة واحدة مثله مثل الرتقيم.

   مثال: 

 
 

ولكن وضعها يف منت البحث يعرتض أو توضيح فكرة  عبارة أو مصطلح شرح توضع عندما نريد Astérisque)*( عالمة جنمة *بينما 
 . سري األفكار املتسلسلة، فيفضل يف هاته احلالة أن توضع يف اهلامش وأن تشرح مع وضع يف املكان الذي تعود إليه

 

 مثال:

 

 



 
. رمعىن إذا كانت يف ورقة حترير البحث حات اليت نريد ادالئها يف اهلامشالنجوم حبسب املصطلحات والتوضييكون عدد مالحظة: 

 مصطلحني نريد شرحهما فإن املصطلح األول أيخذ جنمة واملصطلح الثاين جنمتني ورمجرد تغيري الورقة نبدأ بنجمة واحدة، ودواليك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 طريقة التوثيق العلمي حسب املدرسة الكالسيكيةأ/
 

تبسيط طرق التوثيق العلمي حبسب املدارس األكثر تداوال وذلك بوضع جداول الختصار العملية ولكي يكون االملام أكثر وقدرة سنحاول 
 أكرب. باالستيعا

 

 1تقنيات توثيق املعلومات يف اهلوامش واملراجع

 حسب املدرسة الكالسيكية: وهي من أسهل الطرق بسبب بساطتها
 

 يف قائمة املراجع يف اهلوامش توثيق املعلومات

 الكتب
)ترمجة اسم ولقب(،  3،العنوان، 2االسم، اللقب وآخرون

رقم اجلزء، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر، سنة النشر، 
  4الصفحة.

 )ترمجة لقب واسم(. .العنوان .لقب، االسم وآخرون

 5رقم اجلزء، رقم الطبعة، بلد النشر: دار النشر، سنة النشر.

 ملوسوعاتالقواميس وا
، رقم الطبعة، بلد العنواناالسم، اللقب أو اسم املؤسسة، 

 النشر: دار النشر، سنة النشر، الصفحة.
رقم  .العنوان أو املوضوع .اللقب، االسم أو اسم املؤسسة

 الطبعة، بلد النشر: دار النشر، سنة النشر.

 اجملالت والدورايت
، رقم الدورية اسم اجمللة أواالسم، اللقب، "عنوان املقال"، 

 اجمللد، العدد، بلد النشر: دار النشر، التاريخ، الصفحة.
 .اسم اجمللة أو الدورية ."عنوان املقال" .*اللقب، االسم

 رقم اجمللد، العدد، التاريخ، الصفحات اليت احتوت املقال

                                                           

والترتيب يكون على حسب لقب المؤلف ترتيبا  الجدول، مع فصل المراجع باللغة العربية عن المراجع باللغة األجنبية. ترتيب المراجع مثلما هي مرتبة في 1 
 .(alphabétique)حسب لقب المؤلف ترتيبا ألفبائيا أبجديا بالنسبة للغة العربية. بينما المراجع باللغة األجنبية يكون الترتيب على 

بينما اللقب  majusculeلمؤلف، الكتاب، دار النشر، البلد )ميش والمراجع ذاته باللغة األجنبية، مع كتابة األحرف األولى السم اترتيب المعلومات في الته 2 
 (.majusculeكله يكتب 

 .من أوله الى آخره يمكن تسطير العناوين أو كتابتها بالخط المركز، المهم هو اتباع نفس الطريقة في البحث 3 

 باألحرف الصغيرة. pp : 91-62أو باللغة األجنبية ب  92-91 :: ص صصفحتين أو أكثر يشار إليها مثال قتباس منإذا كان اال 4 

لكن إذا كان الكتاب ال يحتوي على بلد النشر  .(مؤلف واحد فقط-تذكر طبعا )مثال الجزء، الطبعة إذا لم يحتوي الكتاب على كل هذه المعلومات فهي ال 5 
 (، إذا كان ال يحتوي على دار النشر نكتب بدله )د.د.ن(، اذا كان ال يحتوي سنة النشر نكتب بدله )د.س.ن(.نكتب بدله )د.م.ن



رقم اجمللد، العدد، مكان  .إسم اجمللة أو الدورية*أو  
 النشر: دار النشر، التاريخ.

 اجلرائد
، العدد، اسم اجلريدةاالسم واللقب، "عنوان املقال"، 

 التاريخ، الصفحة.
العدد،  .اسم اجلريدة ."عنوان املقال" .*اللقب، االسم

 التاريخ. *أو اسم اجلريدة، العدد، التاريخ.

 الواثئق الرمسية

*اسم الدولة، اسم السلطة أو اجلهة اليت أصدرت القانون، 
أو أمر أو قرار، رقم القانون، املتضمن نوع القانون مرسوم 

، رقم العدد، اتريخ اجلريدة الرمسيةأو املتعلق...، السنة، 
 الصدور، الصفحة.

 *أو الدولة، اهليئة الرمسية، عنوان الوثيقة، التاريخ، الصفحة.

 الدولة، اهليئة الرمسية، عنوان الوثيقة، التاريخ

 األعمال الغري منشورة

. املذكرات 1
 وحاتواألطر 

، الدرجة العلميةاالسم، اللقب، "عنوان األطروحة"، 
واالختصاص، اجلامعة اليت نوقشت هبا، البلد، السنة، 

 الصفحة.

، الدرجة العلمية ."عنوان األطروحة" .اللقب، االسم
 واالختصاص، اجلامعة اليت نوقشت هبا، البلد، السنة.

. ُماضرات غري 2
 مطبوعة

مقدمة لطلبة  ُماضرحملاضرة"، اسم ولقب احملاضر، "عنوان ا
السنة ...، جامعة، التاريخ الذي ألقيت فيه وساعة 

 االلقاء.

مقدمة لطلبة  ُماضر ."عنوان احملاضرة" .لقب واسم احملاضر
 السنة...، التاريخ الذي ألقيت فيه وساعة االلقاء.

 . ندوات وملتقيات3
 ندوة أو ملتقىاسم ولقب احملاضر، "عنوان املداخلة "، 

حول عنوان املتلقي أو الندوة، مكان اللقاء املتلقي أو 
 الندوة، اتريخ إلقاءها.

 ندوة أو ملتقى ." عنوان املداخلة " .لقب واسم احملاضر
حول عنوان املتلقي أو الندوة، مكان اللقاء املتلقي أو 

 الندوة، اتريخ إلقاءها.

 . مقابالت ولقاءات4
للقب، منصبه، اتريخ ، مع األستاذ االسم امقابلة أو لقاء

 اجراء املقابلة
 مع األستاذ اللقب االسم. .مقابلة أو لقاء

. قنوات تلفزيونية أو 5
 إذاعية

حصة أو  حصة تلفزيونيةاسم ولقب، "اسم احلصة"، 
 ، اسم القناة، اليوم، الساعة.إذاعية

حصة أو  حصة تلفزيونية ."اسم احلصة" .لقب واسم
 ساعة.اسم القناة، اليوم، ال .إذاعية

. وسائط إلكرتونية جملة 
 الكرتونية

اسم ولقب املؤلف، "العنوان"، اسم اجمللة، العدد، مكان 
املوقع االلكرتوين النشر: دار النشر، الصفحة، 

adresse URL،  اتريخ االطالع عليه(، )ساعة(
 االطالع(.

العدد،  مكان  .اسم اجمللة ."العنوان"ف. *اللقب واسم املؤل
املوقع االلكرتوين نشر، الصفحة، النشر: دار ال

adresse URL. 

 عنوان املوقع االلكرتوين.*أو 



 

 . مواقع إلكرتونية
، )اتريخ اسم املوقعاسم ولقب املؤلف، "العنوان"، 

 االطالع عليه(، )ساعة االطالع(.
 اسم املوقع

 

 

 حسب املدرسة الكالسيكية تقنية كتابة املراجع املكررة يف اهلامش

 الكتابة األجنبية كتابة ابللغة العربيةال الوضعية

إذا استخدمنا املرجع يف نفس 
الصفحة مرتني متتاليتني دون أن 

 يفصل بينهما مرجع آخر
 .Idem .املرجع نفسه

إذا استخدمنا املرجع مرتني متتاليتني 
دون أن يفصل بينهما مرجع آخر، 

 مع تغري يف صفحة االقتباس.
 .…… : Ibid, p 1، ص: .... املرجع نفسه

إذا استخدمنا املرجع مرة أخرى 
 لكن بعد أن استعملنا مرجع آخر.

أو  مرجع سبق ذكره 2اسم ولقب املؤلف،
 ، ص: ......املرجع السابق الذكر

Nom, Prénom, Titre, op.cit, 
p : ... 

 

 : حث ثالث كيفيات لوضع التهميش وهي: أمام البامالحظة

 يف هناية كل صفحة )وهي املستحبة(. -

 يف هناية كل فصل أو ابب. -

                                                           

 pp: 8- 9، وباللغة األجنبية 1-2تكتب الصفحة كالتالي: ص ص:  1و 2إذا امتد االقتباس على صفحتين مثال  1 

 أوراق 1ــ نضيف عنوان الكتاب عندما يكون المرجع قد ذكر من قبل بــــ 2 



  لفظة وآخرون تكتب عندما يكون املرجع كتب من طرف أكثر من ثالث كتاب يكتب واحد من املؤلفني فقط من بني األربعة
 األول املوجود يف القائمة مث يكتب وآخرون، مث كتابة ابقي البياانت كما هو موضح يف اجلدول.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 "شيكاغو"علمي حسب مدرسة قواعد التوثيق الب/
 (تقنية كتابة المراجع في المتن) 

 

توثيق 
 المعلومات

 في المتن

باللغة  
 العربية

 في المتن

 باللغة األجنبية 
 في قائمة المراجع

 الكتب
 لمؤلف واحد-أ( 

 ، 6091)لطاد 

91– 60) 
(Doniger 199, 

65) 

*Doniger, Wendy. 1999. Splitting la 
difference. Chicago: university of Chicago 
press. 

، الجزائر، مدخل إلى العلوم السياسية، 6091لطاد ليندة، *
 مؤسسة األصالة للنشر.

لمؤلفين اثنين -ب( 
 أو ثالثة

عبد العال )
 ،2008 ومنصور
146– 147) 

(Cowlishaw 
and Dunbar, 
2000, 104) 

*Cowlishaw, Guy, and Rollin Dunbar. 2000. 
Primate conservation biology. Chicago: 
university of Chicago press.  

. 6002عبد العال، عكاشة محمد، وسامي بديع منصور. *
 . بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.المنهجية القانونية

ألربعة  -ج(
 مؤلفين أو أكثر

 لطاد وآخرون )

 6091، 91) 
(Allarello et al. 

1995, 262) 

*Allarella, Luc. Digneffe, française. Hiernaix, 
jean – Pierre. Marry, Christian. Ruquoy, 
Danielle. De saint, Georges Pierre. Pratiques et 
méthodes de recherche en sciences sociales. 
Paris: Armand Colin.  

لطاد ليندة، عباش عائشة، رانجة زكية، تيغزة زهرة، حمزة حرية، *
، يطور رزيقة، عرابجي إيمان، بورياج سلمى، بودي قصري فريدة

منهجية البحث العلمي وتقنياته في ، 6091نبيلة، إيجر أمينة. 
 . برلين: مركز العربي الديمقراطي.العلوم االجتماعية



مقال في 
 مجلة

، 6001)خليل 
36) 

(Smith 1998, 
639) 

*Smith, John Maynard. 1998. The origin of 
altruism nature 393: 693 – 40. 

، إشكالية السلطة الدستورية في ضوء 6001 .*خليل، عاصم
،  23، عدد 92مجلة الدراسات الفلسطينية  .الواقع الفلسطيني

 .39)صيف(: 

مقال داخل 
مجلة 
 الكترونية

)أبو عامر، 
6002) 

Hlatky et al. 
2002) 

*Hlatky, Mark ., Derek Boothroyd, Eric 
wittinghoff, penny sharp, and Mary. Whooley. 
2002. Quality of life. Journal of the American 
Medical Association 287 m:5 (February6), 
http://jama.amaassn.org/cissues/v287n5/rfull/joc 
10108. html / ainfo (accessed January 7, 2020) 
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 تابة المراجع في الهامش )الحاشية(تقنية ك
 تكرار هذه المراجع في الحاشية عندمع التنبيه 

 حسب مدرسة "شيكاغو"
 

 الكتابة باللغة األجنبية الكتابة باللغة العربية الوضعية

  في حال تمت اإلشارة للمؤلف
 في سياق النص.

يتم وضع السنة والصفحات دون اسم 
 المؤلف، 

(. 60-91، 6002*إحسان الحسن )
ال يوضع المرجع السابق الذكر حتى 

 وإن تكرر االقتباس.

ال بد من إعادة ذكر اسم المؤلف حتى 
 وإن ذكر في سياق النص 

(Doniger 1999, 56) 

حتى وإن تكرر  Ibidال يوضع 
 االقتباس.

  في حال تم االقتباس من
مؤلفين لنفس المؤلف بنفس 

 السنة.

يعطى الكتاب الثاني الرمز "ب" 
بعد السنة. في حال كان وتوضع 

هناك مؤلف ثالث لنفس المؤلف وفي 
نفس السنة، يتم إضافة " ت "، وهكذا 

 دواليك. 

 (66ب،  6002)الحسن 

وتوضع  bيعطى الكتاب الثاني الرمز 
 بعد السنة.

في حال كان هناك مؤلف ثالث لنفس 
 C المؤلف وفي نفس السنة، يتم إضافة

 وهكذا دواليك.  

(Doniger 1999 b, 58) 

  في حال تشابه أسماء عائالت
بعض المؤلفين المراد االقتباس 

 من كتبهم.

يوضع الحرف األول من اسم المؤلف 
 قبل اسم عائلته.

 (60-91، 6002)إ. الحسن  

يوضع الحرف األول من اسم المؤلف 
 قبل عائلته.

(W. Doniger 1999, 56) 

 
 
 



 

 الوضعية
كيفية كتابته في الحواشي باللغة 

 يةالعرب
كيفية كتابته في الحواشي باللغة 

 األجنبية

I. الكتب 
 مناهج البحث االجتماعيإحسان محمد الحسن، 
 .60-91(، 6001)عمان: دار وائل للنشر، 

Wendy Doniger, Splitting the 

difference (Chicago: University of 

Chicago press, 1999), 65. 

في حالة تكرار الحاشية  أ/
 مع وجود فاصل 

 .Doniger, Splitting, 66 .66الحسن، مناهج البحث، 

في حالة تكرار  ب/
الحاشية دون فاصل لكن 
االقتباس ثم من صفحة 

 مختلفة عن السابقة

 61المرجع السابق، .

 أو

 .61المرجع نفسه، 

Ibid, 67. 

في حالة تكرار الحاشية  ج/
دون فاصل لكن االقتباس 
قد تم من نفس الصفحة 

 السابقة

 ع السابق.المرج

 أو نكتب

 المكان نفسه

Ibid. 

Loc.cit. 

  مترجم أو محرر
 بدل المؤلف

*محسن محمد صالح، محرر، أوضاع الالجئين 
الفلسطينيين في لبنان )بيروت: مركز الزيتونة 

 .11-11(، 6002للدراسات واالستشارات، )

*أليس الندو، السياسة الدولية، ترجمة قاسم المقداد 
(، 6002اد الكتاب العرب، )دمشق: منشورات اتح

46 – 43. 

Richamond Lattimore, trams, The 

Iliad of Homer (Chicago: University 

of Chicago press, 1951), 91 – 92. 

تكرار الحاشية مع وجود  أ/
 فاصل 

 .Latimore, the Iliad, 94 12صالح، أوضاع الالجئين، 



 تكرار دون فاصل  ب/

 )بصفة مختلفة(

 .11ع السابق، المرج

 أو

 .11المرجع نفسه، 

Ibid, 95. 

 تكرار دون فاصل ج/

 )نفس الصفحة السابقة( 

 المرجع السابق.

 أو 

 المكان نفسه.

Ibid. 

Loc.cit 

  المؤلفين اثنين
 أو ثالثة

عكاشة محمد عبد العال وسامي بديع منصور، 
المنهجية القانونية )بيروت: منشورات الحلبي 

 .941 – 941(، 6002الحقوقية، 

Guy Cowlishaw and Robin Dunbar, 

primate conservation Biology 

(Chicago: University Of Chicago 

press, 2000), 104. 

تكرار الحاشية مع وجود  أ/
 فاصل

 Cowlishaw and Dunbar, primate .942عبد العال ومنصور، المنهجية القانونية، 

conservation, 108. 

ن فاصل )صفحة تكرار دو  ب/
 مختلفة(

 .941المرجع السابق، 

 أو 

 .941المرجع نفسه، 

Ibid, 109. 

تكرار دون فاصل )نفس  ج/
 الصفحة السابقة(

 المرجع السابق.

 أو 

 المكان نفسه.

Ibid. 

Loc.cit  

II. مقــــــال 
قد يستشهد الباحث بسطر واحد  أ/

من المقال إال عند كتابته في 
الهامش ال بد من وضع كل 

حات المقال من بدايته إلى صف
 .نهاية المقال في الهامش

عبد الفادر فهمي، "مجاالت فكرية حول مفهوم 
، 96األزمة وطرائق إدارتها " العلوم السياسية، م.

 . 19 – 22(، 6009)جانفي  66ع. 

Khabele Matlosa, “ Culture and 

Democratic governance in South 

Africa”, African journal of political 

science, vol. 8, N° 1 (June 2003), 

85 – 112. 



III.جريدة 
خالد حساني، "من المرصد الوطني لحقوق اإلنسان 

إلى المجلس الوطني لحقوق اإلنسان"، ع. 
 .96، 6091أوت  9، 91046

Kamel Benelkadi, «Guerre des 

Etoiles à Alger», Quotidien El 

Watan, N° : 12541, 4 janvier 2018, 

21. 

 
 
 
 
 

 : مالحظة عامة
 ابالنسبة لقواعد التدوين في الهامش تبع

 شيكاغو "": لمدرسة
 

)دون ذكر صفحة االقتباس، بما أنها ذكرت  المرجع السابقأو  .Loc.cit المكان نفسهتستخدم عبارة  (9
 ، إذا توفرت ثالثة شروط وهي كالتالي: .Ibidفي السابق( 

 إذا تكرر المرجع. .أ
 الصفحة.إذا تكررت  .ب
 عدم وجود فاصل بين المرجع وتكراره بمرجع آخر. .ج

. مع ذكر الصفحة، إذا توفرت 149المرجع السابق، أو   ,941Ibid .نفسهالمرجع تستخدم عبارة  (6
 ثالثة شروط وهي كالتالي: 

 إذا تكرر المرجع. .أ
 إذا تغيرت صفحة االقتباس. .ب
 عدم وجود فاصل بين المرجع وتكراره بمرجع آخر. .ج

 إذا تكرر المرجع مع الفصل بمرجع آخر. .Op.cit مرجع السابق الذكرارة تستخدم عب (3
تكتب كل حروف األولى من أسماء المؤلفين والكتب وبلد النشر ودار النشر )عندما تكون بلغة أجنبية(  (4

Majuscule. 
 



 APAقواعد التوثيق العلمي حسب مدرسة ج/
 (تقنية كتابة المراجع في المتن) 

 
 في قائمة المراجع في المتن باللغة األجنبية في المتن باللغة العربية توثيق المعلومات

I. :الكـــــتـــــــب 
عند االقتباس الحرفي )إذا - أ(

لم تتجاوز الفقرة المقتبسة 
 أربعين كلمة(

)عائلة المؤلف، سنة النشر، رقم 
 الصفحة(

ــــــــــذنبات،  ، 6001)بوحــــــــــوش وال
 (11ص 

(Gann, 2014, p 33) 

(. مدخل إلى 6091*لطاد ليندة، )
العلوم السياسية. الجزائر: مؤسسة 

 األصالة للنشر.

Roger, pierce, (2008). 
Research Methodes in 

politics. Los Angeles: Sage. 

عند االقتباس الحرفي - ب(
 )تجاوز أربعين كلمة(

يكتــــــب فــــــي فقــــــرة مســــــتقلة، فــــــي 
ســـــــطر جديـــــــد وتســـــــبقه اإلشـــــــارة 

 البيبليوغرافية للمرجع.

( أنه: 4194لمبيضين )ويرى ا
الفقرة الفقرة الفقرة 

 (.964الفقرة)ص

d’après Gann 
(2014) :……………………. 

…………….(p33). 

 

ــــــــــة االســــــــــتعانة - ج( ــــــــــي حال ف
بدراســـــتين أو أكثــــــر فـــــي نفــــــس 

 الوقت.

. بوحــــــــــــــــــوش 6091لطــــــــــــــــــاد، )
 (6001والذنيبات، 

(Mingst, 2008. Burnham, 
2004) 

 

فــــــــــــي حالــــــــــــة إذا كانــــــــــــت - د(
ؤسســـــة صـــــاحبة المنظمـــــة أو م

 الكتاب.
 

فــــــــي حــــــــال استشــــــــهاد -9-د( 
ـــــــــــــــــــنفس المنظمـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي  ب

 االستشهادات الالحقة.

)منظمة األغذية والزراعة لألمـم  
 (6001المتحدة )فاو(، 

 

 

 (6001)فاو، 

 



كتـــــــاب يحتـــــــوي علـــــــى -ه( 
 مؤلفين

، 6009)القدومي، وعبـد الحـق، 
 (960ص 

(Wilmore & Castil, 1994, 
p.22) 

 مؤلفين أكثر من ثالث -و(
، ص: 6091)لطـــــاد وآخـــــرون، 

11) 
(Adams, et al. 2002, 

p.85) 

II.   موقع في
 األنترنيت

، جــــــــــــــدوى 6001)اليوســــــــــــــفي. 
اقتصــــادية وبيئيــــة مــــن اســــتغالل 

ـــــــــة المتجـــــــــددة.(  الطاق
http://www.Unep.org.bh 

 

(، "جدوى 6001) .اليوسفي، باسل
اقتصادية وبيئية من استغالل 

 الطاقة".

http://www.unep.org.bh 

III. (906، 21. 6091)لطاد،  مقــــــــال 
(Matouk. 2012. 103 – 

124) 

*Matouk, Fethia. (Janvier 
2012) La recherche 
universitaire en science en 
Algérie. Pensée et société, 
N: 11, 103– 124. 

 .(6096)يناير  .لطاد، ليندة*
ارضة السياسية في الجزائر بين المع

دور األحزاب وجماعات الضغط، 
-21، 99فكر ومجتمع، العدد 

906. 

 
 
 

 : مالحظة عامة
 تبعا بالنسبة لقواعد التدوين في الهامش أو قائمة أو المراجع

 ApA لمدرسة 
 

 (n.dعندما يغيب تاريخ صدور الكتاب في الكتب األجنبية نكتب بدله ) (9
 العربية )د.ت(  أما في تدوين الكتب

 (n.pعندما يغيب مكان نشر الكتاب في الكتب األجنبية نكتب بدله ) (6

http://www.unep.org.bh/
http://www.unep.org.bh/


 أما في الكتب العربية )د.م( 
 (n.mعندما تغيب المؤسسة التي قامت بنشر الكتاب في الكتب باللغة األجنبية نكتب بدله ) (3

 أما في تدوين الكتب باللغة العربية )د.ن( 
ة التي اقتبسنا منها فقط بل نكتب أوراق التي فيها المقال من بداية عند تهميش مقال ال نكتب الصفح (4

 .61 – 1المقال إلى نهاية مثال: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة املراجع
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