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  مقدمة

یعد البحث العلمي عامال أساسیا في تطور المجتمعات خاصة في ظل الثورة التكنولوجیة واإلتصالیة 
التي شهدها العالم في العقود األخیرة، حیث أدركت الدول بأن مكانتها في النظام الدولي الجدید تقاس 

ئر، وتطویر عملیة البحث العلمي مدي اهتمامها بالبحث العلمي، وسعیا منا إلى ترقیة وطننا الحبیب الجزاب
قمت بإنجاز هذه المطبوعة الجامعیة الموجهة لطلبة كلیة العلوم السیاسیة والعالقات الدولیة، في جامعاتنا، 
الواجب اتباعها أهم الخطوات والقواعد المنهجیة من خاللها وضع دلیل یبین ، والتي أردت 3جامعة الجزائر

  ادیمیة.في انجاز البحوث والدراسات األك

بین  وقد زادت الرغبة في اعداد هذه المطبوعة بعد تنامي اإلختالف حول كثیر من الجوانب المنهجیة
في حاجة إلى دلیل موحد یعتمدون علیه في البحث  لطلبة والباحثینا، مما جعل األساتذة والمختصین

مطبوعة على العناصر العلمي، ورغم صعوبة األمر إال أني حاولت قدر المستطاع أن أركز في هذه ال
األكثر اتفاقا بین المختصین، وذلك من خالل اطالعي على العدید من الكتب والدراسات التي كتبت في 

  هذا المجال.

ورغم العدید من الصعوبات التي واجهتني بالنظر إلى وجود الكثیر من اإلختالف حول المنهجیة 
واألدوات المستخدمة في التحلیل والتفسیر، فعلى العلمیة في البحث العلمي خاصة فیما یتعلق بالمناهج 

سبیل المثال هناك من یعتبر تحلیل المضمون منهجا، وهناك من یعتبره أسلوب من أسالیب البحث 
مستوى من مستویات التحلیل  البعض اآلخر  وهناك من یعتبر الوصف منهجا، في حین یراه العلمي،
ستناد إلى حجج علمیة في وضع التصنیفات وتحدید ، وقد حاولت من خالل هذه الدراسة االالعلمي

  الخطوات األساسیة واألدوات الالزمة في البحث العلمي.

الفصل  أساسیة، تطرقسمت هذه الدراسة إلى أربع فصول ق للتعمق في فهم أصول البحث العلميو   
 لفصل الثاني تم إبراز في ا تحدید المفاهیم األساسیة، والذي تم من خالله  اإلطار المفاهیمياألول إلى 

  ات وأسالیب البحث العلمي.و هم أدأما الفصل الثالث فقد خصص لعرض أ خطوات البحث العلمي ،

منهج التاریخي، المنهج المتمثلة أساسا في ال مناهج البحث العلمي على في الفصل الرابع التركیز وتم
، وفي الفصل ، والمنهج اإلحصائيالتجریبي المقارن، منهج دراسة الحالة، المنهج المسحي، المنهج
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اإلتصالي،  قترابإلكاإلقتراب المؤسسي والقانوني، إ الخامس واألخیر تطرقنا إلى أهم اإلقترابات المنهجیة
  .وغیرها من اإلقترابات الهامة في التحلیل السیاسي الإلقتراب الوطیفي، إقتراب صناعة القرار
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  اإلطار المفاهیمي: ل الفصل األو

  

 

 

  

  

  

 

   

  

 



 

 

  4 

تتعدد المفاهیم في علم المنهجیة، وهي مهمة في معرفة القواعد والخطوات األساسیة التي یجب على  
الباحث اتباعها في انجاز بحوثه ودراساته العلمیة، ولذلك على طلبة العلوم السیاسیة التحكم واإللمام 

یم وتحلیل المعلومات والبیانات المتعلقة بمختلف المواضیع، بمختلف هذه المفاهیم التي تساعدهم في تنظ
كما تساعدهم في غربلة الكم الهائل من المعلومات التي قد یحصلون علیها، وتمكنهم من حصر 

  المتغیرات األساسیة التي تضبط الموضوع وتسهل عملیة التحلیل للوصول إلى نتائج علمیة.

  البحث العلميأوال: 

  تعریفه- 1

"استخدام األسلوب العلمي في دراسة المجتمع وما ینبعث عنه من ظواهر، وما یحدث من نهیعرف بأ 
مشكالت. یفید البحث االجتماعي في اكتشاف الحقائق االجتماعیة المجهولة وتعدیل األفكار الخاطئة عن 

لبحث في المجتمع، وتشخیص المشاكل االجتماعیة بحیث یمكن معالجتها والوقایة منها واستخدام نتائج ا
   .رسم الخطط االجتماعیة وفي سن التشریعات

فه بأنه: "التقصي المنظم بإتباع أسالیب ومناهج علمیة محددة للحقائق العلمیة     وهناك من یعرّ
  ".1بقصد التأكد من صحتها وتعدیلها أو إضافة الجدید لها

فه بأنه: "عرض مفصل أو دراسة متعمقة تمثل كشف           ا لحقیقة جدیدة أو التأكید وهناك من یعرّ
على حقیقة قدیمة مبحوثة أو إضافة شيء جدید لها أو حل لمشكلة كان قد تعهد شخص بتقصیها وكشفها 

 ".2وحلها

  شروط البحث العلمي - 2

  :3همهاشروط أوللبحث العلمي  

                                                                        

 .19ص ، )1986المكتبة األكادیمیة،  :الكویت(، أصول البحث العلمي ومناهجهأحمد بدر،  - 1
دیوان المطبوعات الجامعیة،  الجزائر: ،3(ط،العلوم السیاسیة واإلعالمفي منهجیة البحث عامر مصباح،  -  2

 .17 ص)، 2017

دار وائل للنشر،  :عمان(، القواعد والمراحل والتطبیقات-منهجیة البحث العلميآخرون، و محمد عبیدات  -  3
  .10- 9، ص ص)1999
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 یتعلق هذا الشرط بمدى وجود الظاهرة المراد معالجتها. بحیث یتم تحدید أبعاد الحقیقة :
ودها بالمالحظة، وقد ینتقل الباحث إلى مستوى آخر وهو إجراء دراسة استطالعیة یستجوب بموجها وج

  .1عینة من المبحوثین أو الخبراء، لیتمكن من صیاغة أرضیة إمبریقیة إلشكالیة بحثه

 والتي تعني االبتعاد قدر اإلمكان عن تأثیر االعتبارات السیكولوجیة والقیمیة الموضوعیة :
 .2ة عند بحث واختبار إشكالیة البحثوالمحیطی

 تعني جمع المعلومات الدقیقة التي تساعد الباحثین في اختبارها   :الدقة والقابلیة لإلختبار
كد من صحة او عدم صحة الفرضیات، كما یة للتأاحصائیا وتحلیل نتائجها ومضامینها بطرق علمیة منطق

بعض الظواهر غیر قابلة لإلختبار نظرا لصعوبة  نختبار ألیجب ان یكون البحث او الدراسة قابل لإل
  . ، أو لسریة المعلومات الخاصة بهاذلك

 نفس النتائج تقریبا في دراسة الظواهر المتشابهة تعني إمكانیة التوصل إلى : إمكانیة تكرار النتائج
م اتباعها في ى النتائج ذاتها یعمق الثقة في دقة اإلجراءات التي تإلباتباع منهجیة علمیة، فالوصول 

محل  عتحدید مشكلة البحث وأهدافه، وطرق معالجته، كما تثبت صحة البناء النظري والتطبیقي للموضو 
  البحث والدراسة.

  ینبغي على الباحث التركیز في بحثه على متغیرات محدودة، ألن اشتمال واإلختصار: التبسیط
، بمعنى اهرة أو المشكلة موضوع البحثالبحث على عدة متغیرات تضعف من درجة التعمق والتغطیة للظ

  تحدید العوامل األساسیة المؤثرة في حدوث المشكالت والظواهر السیاسیة. 

 :ولذلك فإن تحدید هدف أهمیة البحث والدراسة مرتبطة بطبیعة أهدافها تحقیق غایة أو هدف ،
على سرعة  ، كما أنه یساعدالبحث بشكل واضح ودقیق یساعد في تسهیل خطوات البحث العلمي

 .اإلنجاز، والحصول على البیانات المالئمة، ویعزز من النتائج التي یمكن الحصول علیها

 :ونقصد بها إمكانیة تعمیم نتائج البحث العلمي على الحاالت المشابهة،  التعمیم والتنبؤ
 .بالواإلنطالق منها في التنبؤ بمستقبل الظاهرة المدروسة، أو التنبؤ بحدوث بعض الظواهر مستق

                                                                        

  .11-110، ص ص. مرجع سابقإبراهیم العسل،  -1
 .414)،  ص. 1992(عمان: دار الشروق،  المدخل لعلم االجتماع وآخرون، معنى خلیل عمر -2



 

 

  6 

   العلمیة البحوثأنواع - 3            

  : 1تنقسم البحوث العلمیة إلى نوعین أساسیین        

 Applied researchالبحوث التطبیقیة -1

ویهدف هذا النوع من البحوث إلى معالجة مشكالت تواجهها المؤسسات اإلجتماعیة واإلقتصادیة،    
الباحثون بتحدید واضح للمشكالت والظواهر مع البحث أو التعمق في فهم الظواهر السیاسیة، حیث یقوم 

عن مسبباتها میدانیا باتباع منهجیة علمیة، واقتراح مجموعة من التوصیات العلمیة التي یمكنها معالجة 
  المشكالت والظواهر المدروسة.

 Theoritical Researchالبحوث النظریة:- 2

ي لها هو تطویر مضمون المعارف األساسیة ، والهدف األساسال ترتبط بمشكالت آنیة بحد ذاتها 
خاصة في مختلف حقول العلم والمعرفة اإلنسانیة، كما یطلق على هذا النوع من البحوث أیضا البحوث 

التي تهدف إلى تقدیم إضافات معرفیة  (Pure Research المجردة   و) أBasic Researchاألساسیة(
  ر للبناءات النظریة للظواهر االجتماعیة واإلنسانیة.وعلمیة للمجتمعات اإلنسانیة من خالل وضع تصو 

وتجدر اإلشارة إلى أنه من الصعب الفصل بین هذین النوعین من البحوث(التطبیقیة والنظریة)،   
، فالبحوث التطبیقیة غالبا ما تعتمد في بناء فرضیاتها أو األسئلة التي تحاول وذلك للعالقة التكاملیة بینهما

، كما أن البحوث النظریة تستفید على األطر النظریة المتاحة في األدبیات المنشورة إیجاد إجابات لها
بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من نتائج البحوث التطبیقیة من خالل إعادة النظر في منطلقاتها النظریة 

  ومالءمتها مع الواقع.

  ثانیا: المعرفة والعلم

صورات واآلراء والمعتقدات والحقائق التي تتكون لدى هي عبارة عن مجموعة المعاني والت المعرفة 
فهو عبارة عن المعرفة  العلمأما  اإلنسان نتیجة لمحاوالته المتكررة لفهم الظواهر واألشیاء المحیطة به،

                                                                        

  .6محمد عبیدات وآخرون، مرجع سابق، ص - 1
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المنسقة التي تنشأ من المالحظة والدراسة والتجریب، والتي تتم بهدف التعرف على طبیعة وأصول 
  .1والدراسة حظةالظواهر التي تخضع للمال

فالمعرفة تتضمن معارف علمیة وأخرى غیر  مفهوم المعرفة لیس مرادفا لمفهوم العلم،بذلك فإن و   
علمیة، فكل علم معرفة، إال أنه لیس بالضرورة كل معرفة علم، ویفرق الباحثون بین العلم والمعرفة على 

  .فةأساس األسلوب أو المنهج التفكیري الذي تم خالله تحصیل المعر 

  والمنهجیة العلمیة مفهوم المنهج :ثالثا      

قاربات تعدد المإلى  في تحدید مفهوم المنهج، ویرجع ذلكعلماء المنهجیة  اختلف المنهج:-1 
فهناك من یرى أن كلمة  ،، بما فیها الظواهر السیاسیةالنظریة في تحلیل الظواهر االجتماعیةو  المنهجیة

یة تستعمل في استخراج المعلومات من مصادرها األصلیة والثانویة، منهج تعني: "عدة أدوات استقصائ
 ،ي تفسر وتشرح وتحلل ویعلق علیها"البشریة والمادیة، البیئیة والفكریة، تنظم بشكل مترابط ومنسق لك

من فروع علم المنطق، وموضوع دراسته طرق البحث  افرعباعتباره وهناك من یعطیه معنى فلسفیا 
ركز على االشتقاقات اللغویة واالستعماالت التاریخیة في تحدید معنى المنهج. فكلمة  وهناك من، العلمي

'Methodمأخوذة من الكلمة الالتینیة 'Methodus 2، المأخوذة بدورها عن الیونانیة .  

عرفه حامد یف اصطالحاأما  .3وأوضحه أبانهیعني الطریق الواضح، ونهج الطریق  هو لغة والمنهج
من الظاهرة، وهو المسلك الذي نتبعه في سبیل الوصول إلى ذلك الهدف الذي ق اإلقتراب ربیع بأنه طری

، وتتضمن مناهج البحث الطرق والوسائل، فالطرق هي الخطوات المتتابعة لمسك الظاهرة مسبقا تحدد
  . 4وكشف هویتها، والوسائل هي األدوات التي نمتطیها لنصل إلى الحقیقة

                                                                        

  .6-5ص  المرجع نفسه، ص - 1
دار الفكر العربي، :،(القاهرةعلم النفس االجتماعي رؤیة معاصرةفؤاد البهي السید، سعد عبد الرحمن،  2-

  .300)، ص 1999
  12ص )،2002دار هومة، : (الجزائر،  4، طي التحلیل السیاسيالمنهجبة فمحمد شلبي، - 3
  .12المرجع نفسه، ص -  4
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الطریق المؤدي إلى الكشف عن الحقیقة في العلوم بواسطة طائفة  بأنه يویعرفه عبد الرحمن بدو   
  .1تهیمن على سیر العقل وتحدد عملیاته حتى یصل إلى نتیجة معلومةمن القواعد العامة 

قامة المالحظات، ویناء      ویتسع تعریف المنهج لیتضمن أسس صیاغة المفاهیم، والفرضیات، وإ
جراء التجارب  قامة التوقعاتء النما، وبناالختباراتواالقیاسات، وإ جراء التفسیرات، وإ   .2ذج والنظریات، وإ

'  logy، 'منهجال ' Methodo'(. هي كلمة مركبة، Methodologyالمنهجیة  :جیة العلمیةالمنه - 2
ومن خالل التعریف اللغوي، فإن المنهجیة اصطالحا هي عبارة عن ذلك العلم الذي یهتم بدراسة  ،)العلم
على أنها مجموعة اإلجراءات التي یتبعها الفكر  وتعرف المنهجیة العلمیةهج أي أنها علم المناهج . المنا

  .3الكتشاف واقعة علمیة أو إثباتها البشري

ت المنظمة لدراسة مشكلة أو ظاهرة خطواوتعرف أیضا بأنها عملیة تطبیق مجموعة من القواعد وال
  .4عینةوصوال إلى حلول أو نتائج أو حقائق م ما،

والمنهجیة العلمیة في الدراسات السیاسیة هي الطریقة أو األسلوب الذي یلتزم به الباحث منذ لحظة 
ظاهرة، أو مشكلة سیاسیة معینة من خالل التزامه بجملة من المبادئ  في دراسة قضیة أوشروعه 
من الخطوات والقواعد لمجموعة  ، ومن ثم اتباعهالتي تعد جزءا من مواصفات الباحث الناجح والمعاییر

   .5وذلك بغیة التوصل إلى نتائج معینة، والبحث عن حقائق جدیدة واألدوات والمناهج،

                                                                        

  .5)، ص1977وكالة المطبوعات،  :(الكویت3، طج البحث العلميهامنعبد الرحمن بدوي،  - 1
  ، نقال عن:  13، صمرجع سابقمحمد شلبي،  - 2

Abraham Kaplan, the onduct of    inquiry,(pensylvania :handler publishing ompany , 
1964) , p23 

  .7، ص ) 2004منشورات وزارة الثقافة، : سوریا(، ترجمة ملكة أبیض، منهجیة البحثماثیو جیدیر،  - 3
 :( بیروت،أصول البحث العلمي في العلوم السیاسیةطه حمید حسین العنبكي، نرجس حسین زائر العقابي،  -  4

  .17، ص )2015منشورات ضفاف، 
- على متاعب البحث  الصبرالعلمیة المتمثلة في نسبة األفكار والنصوص ألصحابها، و المبادئ األمانةأهم هذه

وتدعیم اآلراء بالحجج واإلبتعاد عن الذاتیة. اإلخالص في البحث  في إصدار األحكاموالتحلي بالموضوعیة ومشكالته، 
وثوقة، التواضع في البحث العلمي، وامتالك القدرة على التصور والبراهین العلمیة وعدم اإلعتماد على المصادر غیر الم

  والتحلیل واستشراف المستقبل.
  .19- 18طه حمید حسین العنبكي، نرجس حسین زائر العقابي، مرجع سابق، ص ص  -  5
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طار إ، والمنهج هو وینبغي التمییز بین المنهجیة والمنهج، فالمنهجیة هي أشمل وأعم من المنهج
، جزء من المنهجیة ، وهومن خالل استعمال مجموعة من األسس والقواعد واالستشرافللوصف والتحلیل 

وهو ما ، ع البحث أو الدراسةو ومن األحسن أن یستعمل الباحث أكثر من منهج حسب ما یتطلبه موض
  .1یسمى بالمنهجیة المركبة

  النموذج المعرفي رابعا:

والنموذج هو عبارة عن صورة نظریة مبسطة لما هو موجود في عالم الواقع،  )MODEL( النموذج 
دراكه في بعض جوانبه األكثر مغزى وأهمیةللوا هو أداة التمثیل بأنه إطار فكري  وهناك من یعرفه ،2قع وإ

قتصادیة. فهو أداة االسیاسیة أو الجتماعیة أو اإل مجرد یبنى من أجل استخدامه كأداة لتحلیل الظواهر
یدیا، ثم لظاهرة كما هي موجودة في الواقع بناءا نظریا تجر ابناء  من خالل توظف عملیا لتحلیل الظواهر

ومن بین العلماء ، ویتم تحلیل الظواهر على هذا األساس ،تتم المقارنة بین ما هو نظري وما هو واقعي
، الذي بنى ما یسمى بالنموذج المثالي أو النموذج Max Weberالذي اشتهروا ببناء النماذج ماكس فیبر 

  .ام السیاسينموذج دفید استون الذي صور فیه عمل النظ .The Pure Modelالخالص 

منسجمة من المعتقدات والقیم والنظریات  ، هو مجموعة)paradigm( النموذج المعرفيأما     
 احثیا كبیر ب شارك فیها أعضاء مجتمع علمي معین وتمثل تقلیدایوالقوانین واألدوات والتكتیكات والتطبیقات 

لتأتي بعده نماذج ي حقل معرفي ما.  قود الباحثین فأو طریقة في التفكیر والممارسة، ومرشدا أو دلیال ی
التي اقوم على مجموعة من المنظورات  السلوكي وغیرهما من النماذج جدیدة كالنموذج الواقعي، والنموذج

حیث تعتمد كل نظریة في بتتعدد النظریات،  تتعدد في إطارها " المدارس الفكریة"، وداخل كل مدرسة
النموذج  واألدوات، وهذه العناصر في مجموعها تشكلإثبات صحة فرضیاتها على عدد من المناهج 

  .المعرفي

  ، في كتابه Thomas  Kuhnتوماس كونیعود انتشار مصطلح النموذج المعرفي وتداوله إلى "و   
الذي یرى بأن ظهور نموذج معرفي جدید یحدث ثورة في بنیة المعرفة العلمیة من   "بنیة الثورات العلمیة"،

وال  ول لمشكالت ومعضالت علمیة لم یتمكن النموذج القدیم من التعامل معها،خالل ما تقدمه من حل
                                                                        

  .19المرجع نفسه، ص - 1
  .15محمد، شلبي، مرجع سابق، ص  - 2
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عادة ةلمعرفج المعرفي الجدید اضافة كمیة لر النموذیعتب ، بل هو تغییر ثوري في القواعد األساسیة وإ
     . 1صیاغة لإلقترابات الكبرى للنظریات

 (Théorie)النظریةخامسا:   

م والتعریفات والقضایا التي تكون رؤیة منظمة للظواهر، عن طریق هي مجموعة مترابطة من المفاهی
  .2تحدیدها للعالقات بین المتغیرات بهدف تفسیر الظواهر والتنبؤ بها

هي بناء معرفي یتكون من عدة فرضیات مترابطة ومتناسقة تكون مستمدة من المشاهدات و   
  .3قابلة لإلختبار أو التجریب، ومن ثم للتطبیقوالخبرات أو من البحوث والدراسات، ویشترط فیها أن تكون 

النظریة من خالل مقارنتها بالفرضیة لقوله:" إذا كان  )   )Monte.Palmerویعرف "مونت بالمر"
الفرض إقرارا غیر محقق بوجود عالقة بین متغیرین أو أكثر، فإن النظریة هي إقرار بوجود عالقة بین 

  .4متغیرات محققة إمبریقیا

ة الرئیسیة للنظریة العلمیة هي التفسیر بمعنى إضفاء المعنى على الوقائع والبیانات من خالل فالوظیف
اكتشاف المنطق الذي یحمیها، ویتم ذلك من خالل استنباط القضایا اإلمبریقیة من قضایا أخرى أكثر 

                                                                                          عمومیة.

البعد المعرفي ویشمل القضایا المعرفیة المترایطة والمتناسقة، البعد فالنظریة تشمل على بعدین،  
یة مأه ، وتكمنالمنهجي ویتمثل في الطرق التي یجب توظیفها في تحلیل القضایا التي تتناولها النظریة

  :5أساسا في النظریة في البحث العلمي

                                                                        

1 - KUHN T.S., La Structure des révolutions scientifiques, (Paris, Flammarion, 1972) ,p149. 
Traduction de la nouvelle édition augmentée, The Structure of Scientific Revolutions, publiée par 
The University of Chicago Press, 1970. 

  .50-49، ص ص ) 1990بة، مكتبة وه :ةر القاه (،11ط ،أصول البخث االجتماعيعبد الباسط محمد حسن،  -2
مناهج البحث  .37ص)،2012والتوزیع،للنشر  دار الجندي: القدس(، النظریة السیاسیة بین التجرید والمماسةأبراش،   إبراهیم - 3

  .26، ص ص 1995عیة،الجام ، الجزائر: دیوان المطبوعاتالعلمي وطرق إعداد البحوث
-   ألمریكیةباحث أمریكي و أستاذ في جامعة فلوریدا ا. 

  .17محمد شلبي، مرجع سابق، ص - 4
  .40، ص 2006، ، دار المسیرة، عمانأساسیات البحث العلميمنذر الضامن،  - 5
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  .اقتراح مشكلة الدراسة -

  .طرح فرضیات من أجل مناقشتها-

  .التزوید بنماذج مفاهیمیة من أجل تحدید الدراسة-

  .المساعدة في اختیار المتغیرات والبیانات المراد جمعها-

 .تجعل النظریة نتائج البحث واضحة-

   (Approach) اإلقتراب المدخل أو:سادسا     

ین، واإلهتمام بدراسة مجموعة محددة من هو اتجاه أو میل الباحث إلى اختیار إطار مفاهیمي مع
الفرضیات من أجل الوصول إلى صیاغة نظریة معینة، كما أنه یحدد نوعیة المفاهیم واإلستفسارات 

، وعرفه قاموس اكسسفورد بأنه التعامل مع موقف ما أو والطرق التي یستعملها الباحث في دراسته
م على التعامل المبدئي مع المشكلة، فاإلقتراب هو یقو حیث مشكلةما بطریق معین أو من زاویة معینة، 
  .1، أي هي مرحلة من مراحل النظریةلعدم إثبات النظریات  أطروحات نظریة ال ترقى إلى درجة النظریة

  (Scientific laws)القوانین العلمیةسابعا:

تأخذ الصیغة  یعرف القانون على أنه عالقة ضروریة تقوم بین ظاهرتین أو أكثر،  وهذه القوانین قد
انیة التي ترتبط معها ربطا السببیة، بمعنى أن أي تغیر یحدث في ظاهرة یكون له األثر في الظاهرة الث

  .2، وهناك من یعرف القوانین العلمیة على أنها فروض خاصة بظاهرة معینة تم التحقق من صحتهاسببیا

  )Methodological methods and means( المنهجیة والوسائل األسالیب ثامنا:

علقة بعملیة البحث العلمي، وتندرج ضمنها: أسالیب ها الطرق اإلجرائیة والتقنیة المتونقصد ب
المالحظة، وتحلیل المضمون، والقیاس وأدوات المسح اإلجتماعي كالمقابلة واإلستبیان واستخدام 

 .3تحلیلهااإلستمارات، وتقنیات جمع المعلومات و 

                                                                        

  .147، ص )2013،  دار األمة :( الجزائر،نظم السیاسیةلاألساس في منهجیة تحلیل ا بومدین طاشمة، - 1
  .19، ص مرجع سابقمحمد شلبي  - 2
  .20المرجع نفسه، ص  - 3
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   )Units of Analysis(وحدات التحلیلتاسعا:

كون تویقصد یها مستویات التحلیل التي یحددها الباحث عند القیام بدراسة ظاهرة سیاسیة معینة، وقد 
معینا، ویجب على الباحث  وحدة التحلیل فردا، أومؤسسة، أو حكومة، أو دولة، أواتجاهاـ أو نمطا سلوكیا

                                        البحث. الذي اختارها في بدایة أن یلتزم خالل دراسته بوحدة التحلیل

  )Variablesالمتغیرات (:عاشرا

كما أو نوعا، یمكن  نت هذه الخاصیة قابلة للتغیریبیة تتخذ قیمتین أو أكثر، فإذا كاهي خاصیة تجر 
ة علیا، وطبق اعتبارها متغیرا، كمتغیر الطبقة اإلجتماعیة التي یمكن أن تأخذ أكثر من قیمتین: طبقة

ومتغیر الدخل یمكن أن تكون له ثالث قیم(المنخفض، المتوسط، العالي)، وهناك  وسطى، وطبقة دنیا،
فالمتغیرات تستخدم عادة لوصف یعض األشیاء  متغیرات لها قیمتان فقط كمتغیر الجنس(ذكر، أنثى) 

الجنس، القوة أو القابلة للقیاس، والمتغیر یأخذ قیما صغیرة أو كبیرة، أو یصنف على أساس اللون أو 
  االقتصادي .الضعف، اإلستقرار أو التوتر، السن أو الوضع 

  :1أنواع ةوتنقسمم المتغیرات إلى ثالث

وهو الذي یؤدي التغیر في قیمته إلى التأثیر في قیم متغیرات أخرى لها عالقات  متغیر مستقل:-1 
  .به

  .: وهو الذي تتوقف قیمته على قیم متغیرات أخرىمتغیر تابع-2 

   هو الذي یتوسط العالقة بین المتغیرین، المستقل والتابع. :او ضابط متغیر وسیط - 3

   )  Indices et Indicateurs(المقاییس والمؤشرات إحدى عشر:

تتطلب عملیة القیاس تحدید خصائص الشيء المراد قیاسه، كما یشترط فیه القابلیة للمالحظة    
العلوم السیاسیة مفاهیم عامة غبر محددة تحدیدا دقیقا، وجب في جتماعیة و والقیاس، وألن المفاهیم اإل

البدایة تحدیدها بطریقة تجعلها ممكنة المالحظة وخاضعة للقیاس أي تحویل المفاهیم إلى متغیرات أو 
عبر عن تناسق مجموعة من المؤشرات، یاس في أن المقی ویمكن التفریق بین المقیاس والمؤشر، مؤشرات.

                                                                        

  .40، ص 1994المكتبة األكادیمیة)، الدوحة:، (أصول البحث العلمي ومناهجهأحمد بدر، - 1
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اطیة یمكن تحدیده من خالل مجموعة من المؤشرات، كعدد الصحف المستقلة، عدد فمقیاس الدیمقر 
المستقلة هو مؤشرا  شر فهو العنصر الدال على قیمة معینة، فعدد الصحفؤ الجمعیات المدنیة، أما الم

              .1اس الدیمقراطیةمن مؤشرات مقی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                        

  .23- 22محمد شلبي، مرجع سابق، ص ص  - 1
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  يالفصل الثاني: خطوات البحث العلم
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تبعها الباحث ییة تتضمن مجموعة من الخطوات التي جحث العلمي هو خطة عامة أو استراتیالب   
، لكن یتفق علماء المنهجیة أن على الباحث خرآحث إلى بافي إنجاز دراسته، ویختلف تصنیفها من 

 علمیة.اتباع مجموعة من الخطوات المنهجیة النجاز مختلف الدراسات والوول إلى نتائج 
 اختیار الموضوع  : أوال     

الصورة العامة ، وقد  لباحثحول الموضوع حتى تتوضح لهي خطوة مهمة تحتاج إلى قراءة أولیة   
یكون مصدر هذه القراءة كتب أو مجالت متخصصة، أو أطروحات ورسائل أكادیمیة لها عالقة مباشرة 

رات التي لم یتم التطرق إلیها في یانب والمتغ،  فیجب على الباحث أن یركز بحثه على الجو بالموضوع
  . 1مختلف هذه الدراسات

ذي یشیر إلى مشكلة البحث فاطالع الباحث على األدبیات السابقة یساعده على ضبط العنوان ال  
لطموح لدى اوعند اختیار الموضوع یجب أن یتوفر عنصر الرغبة الشخصیة و  بشیئ من الدقة،بإیجاز 
لفائدة العلمیة في مجال التخصص، باإلضافة إلى تحقیق الفائدة للمجتمع والنخبة وأن یتوخ ا الباحث،

مع ضرورة أن یرتبط  المجتمع والدولة،السیاسیة، وبالتحدید صانعوا القرارات التي تصب في تطویر 
  .2الموضوع بقضایا ومشكالت معاصرة، وأن یتسم باألصالة

جاز وتجنب الكلمات التي تدخل في باب إلی: اعنوان الدراسة ما یلي صیاغةویراعى عند   
التفصیالت، فنختار عنوان محددات السیاسة الخارجیة الجزائریة بدال أن تقول العوامل المؤثرة في صناعة 

نبدأ نص  محدداتوریة، فمحور العنوان السابق هو الات المحالبدء بالكلم -القرار الخارجي في الجزائر.
السیاسة  ،الدراسة عند قراءة عنوان البحث هل السیاسة الخارجیةال وضوح مج -العنوان بهذه الكلمة

أم  ،ساتي والوظیفي للنظام السیاسيد الدولي، هل تبحث في البناء المؤسالبعالداخلیة، البعد اإلقلیمي،
أن یكون مطابقا  أن یتسم باألصالة، .بحث في طبیعة تفاعالت الدولة مع بیئتها الخارجیة وغیرهات

  أن یكون محددا بنطاق موضوعي وزماني ومكاني.و  راسة،لموضوع الد

                                                                        

  .51، صمرجع سابقمنذر ضامن، - 1
  .20طه حمید حسین العنبكي، نرجس حسین زائر العقابي، مرجع سابق، ص  - 2
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 تحدیدبمثابة ، واألخیر قد یكون ویمكن أن یكون العنوان ذو شقین أولهما رئیسي، والثاني فرعي
  البحث الموضوعي والزمني، كأن نصیغ عنوان بالشكل اآلتي. لنطاق

  السیاسة الخارجیة الجزائریة اتجاه منطقة الساحل اإلفریقي  

  )2019- 1999حكم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة (       

بالطریقة التي أما فیما یتعلق  الشق الرئیسي من العنوان بحجم خط أكبر من الشق الفرعي،ویكتب 
إجراء شكلي مرتبط بالجهة المعنیة بالموضوع، ، فهو الدراسة البحث أو یكتب بها العنوان في غالف

لغالف، ویكتب تحته مباشرة اسم الباحث، واسم األستاذ المشرف وعموما یكتب العنوان في وسط صفحة ا
  أطروحة جامعیة. رسالة أوأو إذا كانت الدراسة عبارة عن مذكرة  على الدراسة

 )Problematicالدراسة(إشكالیة البحث  -ثانیا   

ال یبدأ العلم بالوقائع  "Northropث یقول" نورثروب"هي أهم مرحلة في البحث العلمي ح   
    . 1محددة" لفرضیات لكن بمشكلةوا

، وینبع منها 2عبارة عن موضوع یحیطه الغموض، أو ظاهرة تحتاج إلى تفسیر"ویمكن تعریفها بأنها  
   .مكن التعامل معها واإلجابة علیهاأ، و أسئلة بحثیة إذا تم اإلجابة علیها اتضحت أبعاد المشكلة

بحثي الرئیسي الذي یسعى الباحث لإلجابة عنه، یعرفها محمد محمود ربیع وآخرون بأنها التساؤل ال
  . 3ویجب عدم الخلط بینها وبین موضوع البحث

  اختیار المشكلة ومصادرها -أ

مهما في استمداد المشكلة أو تحدیدها، اضافة  وراد تلعب الخبرة الفردیة والمالحظات الشخصیة  
یة ما بالعلم خصیهتم ش بیل المثالإلى اإلهتمامات الشخصیة أو السیاسیة بموضوعات معینة، فعلى س

في اإلنتخابات، كما أن الباحث الذي یعاني وطنه  عوامل النجاح خصص في البحث عناإلنتخابیة، فیت
                                                                        

1   - Madleine,Grawitz,Methodes des sciences Sociales,edition 
Dalloz,1993,p1993,p133. 

  .148، صمرجع سابقعبد الباسط محمد حسن،  -2
  .45، ص )1994، جامعة الكویت، الكویت،  (الكویت ،موسوعة العلوم السیاسیةمحمد ربیع وآخرون،  - 3
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هتم بعض الباحثین ین قرار، في حیبالبحث في عوامل عدم اإلست اإلهتمام فزه ذلك علىیح اضطرابا، قد
مقرایة یمیل في اختیار فالمهتم بالنظریة الدیالمختلفة،  ستهدفون توكیدها أو إیضاح جوانبهابأطر نظریة ی

یكون الدافع وقد  .مشكلة بحثیة تبحث عن األسباب التي تدفع الشعب إلى المشاركة في العمل السیاسي
میة أو غیر رسمیة، مثل دور وسائل تم تمویله من هیئات رسیحیث مادي في اختیار موضوع معین، 

كما یمكن أن یكون مصدر المشكلة الصدفة أو المالحظة غیر  ،حضارياإلعالم في تفعیل الحوار ال
یكون الفضول العلمي دي إلى مالحظة مقصودة لإلجابة على مشكلة معینة، ویمكن أن ؤ المقصودة التي ت

    .1مشكلة البحث الختیارسببا 

أخر من  : بعد اتضاح الصورة العامة حول الموضوع ینتقل الباحث إلى مستوىطرح اإلشكالیة - ب
 البحث، وهو بلورة هذه الصورة في ذهنه، وكل ما الحظه أو قرأه في شكل إشكالیة قابلة للمعالجة والبحث. 

   مثال: كیف یمكن تفعیل السیاسة الخارجیة الجزائریة في ظل التحدیات الراهنة؟

  لإلشكالیةشروط الصیاغة الجیدة - ت    

  :2الشروط أهمها عة منو تتضمن الصیاغة الجیدة لإلشكالیة مجم  

أن تكون الصیاغة واضحة ومفهومة لدى المجتمع العلمي بحیث تصاغ بلغة سؤال  یجب  - 1  
، وهذه المشكلة العلمیة ال یمكن أن تحوز خاصیة واضح وفقا لمقولة(اطرح سؤاال تتحدد مشكلتك العلمیة)

ألن المشكلة هي سؤال ال  یمكن اختبارها العلمیة إال إذا كانت قابلة ألن تصاغ في شكل فروض علمیة
    ، عكس الفرضیات القابلة لإلختبار.یؤكد أمرا وال ینفیه، ولكنه استفسار ال یخضع لإلختبار

یجب أن تصاغ  في شكل عالقة بین متغیرین أو أكثر، كعالقة انتشار اإلرهاب بارتفاع مستوى - 2
  الفقر.

 .تحدید نطاق المشكلة البحثیة زمانا ومكانا- 3  

اإلستفادة من الدراسات السابقة المتخصصة في الموضوعات المشابهة ، ومن خبرات ضرورة -4 
 .ئح الخبراء واألساتذةاالمتخصصین واإلسترشاد بنص

                                                                        

  32محمد شلبي، مرجع سابق، ص - 1
  .33-32المرجع نفسه، ص ص  - 2
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  أن ترتبط المشكلة البحثیة بإطار نظري أعم یعطیها معنى وداللة علمیة.- 5

 Scientific hypotheses العلمیة الفرضیات - ثالثا

یات من أهم المراحل المنهجیة في إنجاز البحوث العلمیة، وغالبا ما تعد مرحلة صیاغة الفرض 
  تؤسس وتصاغ الفرضیات بناءا على اإلشكالیة المطروحة.         

  تعریف الفرضیات- أ

اختلف الباحثون في تعریف الفرضیات فهناك من یعرف الفرضیات بأنها تقریرات واضحة تشیر     
ها أن بقة التي یظن یة بین الظواهر المعنیة بالدراسة، وتشیر إلى الطر إلى طریقة تفكیر الباحث في العالق

  .1یرا تابعاغأو یعدل مت في متغیر متغیرا مستقال یؤثر

فالفروض هي تفسیر مؤقت باإلثبات أو النفي لوجود عالقة بین متغیر أو أكثر یتوصل إلیها  
ل الحقا إلى مالحظة مقصودة، كما أن الباحث من خالل الدراسة أو عبر المالحظة العابرة التي تتحو 

، حیث ینبغي أن الفروض هي تعمیمات لم تثبت صحتها یطلقها الباحث لیصف بها العالقة بین ظاهرتین
اختبار تلك العالقة وفق المنهج ، وینبغي بعد ذلك 2تكون الفروض احتمالیة الوقوع، ولیست قطعیة اإلثبات

ة یبن الفقر والنزاع داخل وجود عالقباحث سیاسي  فترض، كأن یهافترض ما إلثباتالذي یصفه 
من  ارتفاع مستوى التعلیم یزیدمثال:   وجود عالقة بین مستوى التعلیم والمشاركة السیاسیة -،الدولة

  .نسبة المشاركة السیاسیة

   طرق التحقق من صحة الفرضیات- ب

مقارنة والمالحظة دورا مهما إلى اختبار للتحقق من صدقها، ویلعب القیاس وال الفرضیاتتحتاج     
في التثبت من تلك اإلفتراضات، فإذا ثبتت صحة الفرضیة اندرجت في عداد القوانین العلمیة، وذلك بدعم 

                                                                        

1 - Janet B.Johnson,Richard  A Joslyn ,political Science research methods,second edition,(CQ 
press :Washington,1991),p53 

  .36)، ص1999،  مكتبة مدبوليالقاهرة:العلمي،(البحث  هج امنیل، فلسفة عقیل حسین عق -2
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ها النتائج بمعنى عدم فض الفرضیة بعد اختبارها إذا كذبتیمكن أن نر و  ،الفرضیة وتأكیدها بإیضاحات كمیة
  .1ي افترض الباحث وجودهاوجود عالقات وارتباطات بین المتغیرات الت

  ضیاتأهمیة الفر  - ت

  :2یلي غة الفرضیات العلمیة فیماتتمثل أهمیة صیا  

 اغة النظریة، كما تقوم الفروض ی، فهي بدایة لصتكتسي الفروض أهمیة كبرى في صیاغة النظریات
   .النظریة بعد تفكیكها وصیاغتها في مجموعة فروض قابلة لإلختبار العلمیة باختبار

  ضیة أداة فاعلة في تقدم المعرفة البشریة باثبات العالقات من عدمه بین مختلف الظواهر الفر
  السیاسیة.

تفید الفرضیة في توجیه البحث بحیث ترشد الباحث إلى الخطوات التي یجب علیه اتباعها لیتحقق  -
  من صحة فرضیاته، وهي بمثابة اإلجابة المقترحة عن اإلشكالیة المطروحة. 

   لفرضیاتشروط ا-ث 

  :3تتطلب الصیاغة الجیدة للفرضیات مجمعة من الشروط أهمها  

 أن تكون عبارة الفرضیة واضحة من حیث األلفاظ والمعاني والمفاهیم، ویشمل الوضوح :
  . 2الوضوح تحدید العالقات بین المتغیرات هل هي عالقة إیجابیة أم سلبیة

 الشرح  تصرة موجزة، یتجنب فیها الباحث: أن تكون العبارة التي صیغ بها الفرض مخإلیجازا
 واإلطناب والتكرار.

 وذلك بأن یصاغ الفرض في عبارات قابلة لإلختبار واإلثبات سواء من القابلیة لإلختبار واإلثبات ،
خالل القیاس أو المقارنة أو البرهنة المنطقیة، الفرض الذي نقدمه قابال للتحقق في الواقع، وتكون عبارة 

 ن التناقض.الفرض خالیة م

                                                                        

  .41محمد شلبي، مرجع سابق، ص - 1
  .42المرجع نفسه، ص 2-

  .25. انظر أیضا: طه حمید حسین العنبكي، نرجس حسین زائر العقابي، مرجع سابق، ص77، صابقسمنذر ضامن، مرجع  - 3
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  القابلیة لإلختبار الكمي: یحیث یمكن تحویل مضامینها إلى متغیرات كمیة تخضع للحساب
  اإلحصائي.

   مصادر الفرضیات-ح 

  .1تتعدد مصادر استفاء الفروض وصیاغتها

 النظریة: وتعد المصدر األساسي للفرضیات.  

 استخالص العالقات  المالحظات الیومیة أو العابرة : التطور العلمي یساعدنا أكثر على
  والفروض، فالتقنیات العلمیة المتطورة دحضا بعض الفروض وساعدت على تأكید فرضیات أخرى.

 ه في مجال معین یمكنه من استخالص العالقات بین الظواهر تخبرة الباحث وتخصصه ومهارا
  .التي یقوم بدراستها

 الفروض العلمیة: یمكن أن تكون مصدرا أساسیا لصیاغة نتائج الدراسات السابقة.  

 كل مجتمع له قیمه وثقافته، ووخصائصه ونظرته لألشیاء وتفسیره المكونات الثقافیة للمجتمع :
لى اختبار المتخصصین لتأكیدها أو نفیها خدمة للعلم وسعیا إللظواهر، هذه التفسیرات المجتمعة تحتاج 

  لتطویر المجتمع.

  ضیاتأنواع الفر - ح

  :2في تتعدد أنواع الفروض وتتمثل   

جته تساوي صفر. وهذا ال یعني فقدانه لقیمته الفرض الذي تثبت الدراسة أن نتی :الفرض العدمي- 1
   .العلمیة، بل أن عدم صحته هو في حد ذاته نتیجة علمیة

وجود عالقة ارتباطیة بین متغیرین یعمل  : الفرض الذي یبنى على أساسالفرض اإلرتباطي- 2  
نمو الوعي لدى النخب الحاكمة یؤدي إلى  ، مثالنة علیها یالقیاس الكميالباحث عبر دراسته على البره

  نجاح العملیة الدیمقراطیة. 
                                                                        

  .76منذر ضامن، مرجع سابق، ص  - 1
 .76، صالمرجع نفسه - 2
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: یتعلق بتلك الفرضیة القائمة على متغیرین في اتجاهین متعاكسین، بحیث إذا الفرض اإلتجاهي-3 
رض السببي: وجود كلما ارتفع مستوى التعلیم قل العنف داخل الدولة. الف –زاد أحدهما انخفض اآلخر 

  .ـــــــــــــــــــــ والنزاعاتاألول یوجد الثاني الفقرـــــــــــــــمعنى أن غیر المستقل والمتغیر التابع بعالقة سببیة بین المت

  :1وهناك من یصنف الفرضیات حسب مواصفاتها إلى ما یلي      

 ف لنظام سیاسي معین.حیث تكون وص :قد تكون الفرضیة عبارة عن حكم أو نتیجة مسبقة - 1
 مثال ظل البرلمان الجزائري أداة في ید السلطة التنفیذیة خالل فترة حكم الرئیس عبد العزیز بوتفلیقة.

متغیر -بمعنى أن تكون تفسیر للعالقة بین متغیرین أو أكثر قد تكون الفرضیة تفسیریة: - 2
 ها أن ، كأن ینطلق الباحث من فرضیة مفادمستقل/سبب، ومتغیر تابع(نتیجة)

  ظاهرة اإلرهاب في المنطقة.تأزم الوضع اإلقتصادي في دول الساحل اإلفریقي أدى إلى انتشار   

على النحو ن نصوغ فرضیة كأ الشرط وجوابه بمثابة تكون حیثقد تكون الفرضیة شرطیة: - 3
  التالي:

  ."كلما قل الفساد، كلما ارتفعت نسبة المشاركة السیاسیة"              

هو شائع في الدراسات األكادیمیة أن هناك نوعان من الفرضیات، الفرضیات السالبة،  كن مالو      
والفرضیات الموجیة أو فرضیات النفي واإلثبات بمعنى أنه یمكن للباحث أن یصوغ فرضیات تثبت وجود 

  .نفیها، ویتحقق ذلك بالبرهان العلميیعالقة معینة بین المتغیرات أو 

 Keywords ساسیة للبحث(الدراسة)األمفاهیم ال رابعا:5

تختلف المفاهیم التي یستخدمها عامة الناس والتي تتمیز بالعمومیة ونقص الدقة عن المفاهیم التي    
  .قة وواضحةكون دقین توالتي یفترض فیها أ ،یستخدمها أهل العلم

  

  

                                                                        

  .24طه حمید حسین العنبكي، نرجس حسین زائر العقابي، مرجع سابق، ص - 1
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   تعریف المفهوم- 1

یاء والوقائع والحوادث دون أن تعني تعبر المفاهیم عن الصفات المجردة التي تشترك فیها األش  
عن مجموعة متجانسة من األشیاء، وهو  یعبر واقعة أو حادثه یعینها أو شیئا بذاته، والمفهوم هو لفظ عام

   .1عن تجرید للواقع یسمح لنا بأن نعبر عن الواقع من خالله عبارة

ظاهرة، أو مجموعة من  فالمفهوم عبارة عن لفظ أو مدلول یعبر عن حقیقة شیئ أو موضوع أو    
دون تحدید المفاهیم ال یمكن  ومن م یفترض درجة من الدقة والوضوح،ایمثل تصور عقلي ع وهو، األشیاء

   .2إدراك حقیقة الظاهرة موضوع البحث

ركة، والمفاهیم لیست أفكار أو ظواهر تجمعها خصائص مشت المفاهیم هي رموز نعبر بها عنو     
تصورات والتجریدات ألوصاف تلك الظواهر وخصائصها المشتركة، فحینما نقول الظواهر ذاتها ولكنها ال

فنحن ال نقصد نظاما سیاسیا مادیا بعینه، ولكننا نقصد ذلك البناء الذي یحدث فیه التفاعل  ،نظام سیاسي
  .السیاسي، وحینما نتحدث عن السلطة السیاسیة فإننا ال نعني سلطة سیاسیة بعینها

فهوم، ن المفهوم تعبیرا موجزا یدل على ظاهرة ما، فإن التعریف هو المعادل للم: إذا كاالتعریف-2
  .   3ل، ویشترط فیهما الدقة والوضوحغبر أنه یتمیز بخاصیة الشرح والتحلی

جرائیة      ف یالتعر -أ -4وتنقسم التعاریف إلى تعاریف إسمیة أو لفظیة أو لغویة وأخرى حقیقیة وإ
أو جملة عوضا عن أخرى، ویأخذ المفهوم هنا معنى تحكمیا اعطي له وال نستخدم فیه كلمة  اإلسمي:

یدعي حقیقة أخرى سوى التطابق مع تعریفه الخاص، ویمكن التعبیر عن التعریف اإلسمي بأنه عبارة 
یكون مصدرها الشخص الذي أطلقها على  ،تشرح معنى أو تحدده أو تشیر إلیه هذه العبارات أو الشروح

، مثال دانهأهل اإلختصاص في میف من یبشرط أن یكون الصائغ للتعر  ،ل تحكميمفهوم معین بشك
القبول والموافقة واإلستخدام. ، ثم یتبعه الباحثون بالفواعل غیر الدوالتیة  - " التهدیدات الالتماثلیةمفهوم

حیث یعرف الشیئ ویحدد بخصائصه الجوهریة، حبث یفترض حقیقة مؤداها  التعریف الحقیقي:-ب- ب

                                                                        

  .12 ، ص)1978،  مطبعة المجدالقاهرة: ،( ماعيطرق البحث اإلجتمحمد الجوهري،عبد اهللا الخریجي،  -  1  
  .28طه حمید حسین العنبكي، نرجس حسین زائر العقابي، مرجع سابق،ص  - 2
  .35محمد شلبي، مرجع سابق، ص - 3

4 -Madelein Grawitz,op.cit ,p18-19. 
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تعریف واقعیا صبح الیث یحبود تطابق بین الشیئ المعرف والتعریف الذي استخدم في تعربفه وتحدیده، وج
  .بانطالقه من الواقع

له، ینبع في مالحظته أو قیاسه أو تسجی: هو الذي یحدد المفهوم باستخدام ما التعریف اإلجرائي -ت
وتنمیة القدرة على معالجة الظواهر وتسهیل ویستهدف التعریف اإلجرائي تحقیق المزید من الدقة والوضوح 

فعلى سبیل المثال یمكن تعریف العنف السیاسي إجراءات البحث واإللمام بموضوع البحث أو الدراسة، 
خالل تحدید أعمال الشغب التي تحدث سنویا، وعدد القتلى، والمظاهرات  من االداخلي اجرائی

  طرابات والمسجونین بسبب الشغب.واإلض

  والتعریف والمصطلحبین المفهوم  الفرق - 3

أما  المصطلح  تتكون من خالل الخبرات المتتابعة التي یمر بها الفرد، صورة ذهنیة هو المفهوم 
قدیم تهو  التعریفو  ،1فهو یركز على الداللة اللفظیة للمفهوم، فكل مفهوم هو مصطلح، ولیس العكس

من  دف تحدیده ووصفهصائص التي تمیزه بهذكر مختلف الخمع المعلومات عن شیئ یستلزم العلم، 
  . خالل الشرح والتحلیل

   أهمیة المفاهیم -4   

  :2تتمثل أهمیة المفاهیم فیما یلي  

  .تساعد المفاهیم في بناء النظریات، وهي أداة التواصل بین الناس -

  تغییر أنماط التفكیر والسلوك لدى األفراد. – 

 ، مثال:متناع عن فعلهالتحریض من أجل فعل شیئ أو اإل أداة لوصف أشیاء أو تقویم قضایا أو-
، في ألنه یحمي الحریات وحقوق اإلنسانعلى نشره  أنصار ودعاة الفكر اللیبرالي ، یعمل مفهوم لیبیرالي

غیاب یتمیز بدعاة الفكر اإلشتراكي ضد هذا التیار ألنه نظام یخلق التفاوت بین األفراد و  ضیحر حین 

                                                                        

  .2020-10- 14، تاریخ التصفح:ستراتیجیةمنهجیة التحلیل السیاسي، الموسوعة الجزائریة للدراسات السیاسیة واإلمحمد صخري،  - 1
https://www.politics-dz.com 

  .38محمد شلبي، مرجع سابق، ص -  2
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لباحث على تجمیع بیانات ، فكلما زادت المفاهیم وضوحا كلما زادت معها قدرة اجتماعیةالعدالة اإل
    حول موضوع الدراسة. ومعلومات

ولذلك أصبحت البحوث والدراسات تتطرق لمفاهیم الدراسة ضمن عناصر المقدمة، لتجنب خسارة     
یمي، إال أن هناك بعض لباحث من خالل تخصیصه فصل كامل لإلطار المفاهاالوقت والجهد الذي یبذله 

والمتمثلة أساسا في الموضوعات الجدیدة التي تثیر  ،المواضیع ال یمكن اإلستغناء فیها عن هذا اإلطار
اختالفا بین الباحثین والمتخصصین، وذكر المفاهیم األساسیة یكون بشكل مختصر، وتتراوح بین ثالث 

م األساسیة في موضوع السیاسة الخارجیة تجاه مفاهیة تشكل جوهر البحث أو الدراسة، فالمفردات أو خمس
  منطقة الساحل اإلفریقي هي:

 السیاسة الخارجیة، الدبلوماسیة، الجزائر، الساحل اإلفریقي.

 (Area of Stady) الدراسةمجال خامسا: 

للدراسة، فاإلطار الزماني هو الفترة الزمنیة التي  تحدید اإلطار الزماني والمكاني ونقصد به   
)، 2010-2000لجزائریة(فها الباحث في دراسة موضوع معین مثال توجهات السیاسة الخارجیة ایستهد

ال تزید فترة الدراسة عن أكثر من عشر سنوات حتى یتمكن الباحث من حصر متغیراته، وال ویستحسن أن 
 یات.فرضمن صحة الوهذا ما یمكنه من اإلجابة على اإلشكالیة والتحقق  یدخل في عملیة حشو األفكار،

 أما اإلطار المكاني فنعني به تحدید مكان الدراسة(منطقة جغرافیة معینة).

 (Prvious Studies)الدراسات السابقة سادسا:

هي أهم خطوة في البحث العلمي، كما تعد المرحة األولى التي تساعد الباحث في ضبط الموضوع 
ى المادة العلمیة أي الدراسات السابقة حول وصیاغة اإلشكالیة المناسبة. فإنجاز دراسة معینة تعتمد عل

الموضوع سواء كانت كتب أو مجالت أو أطروحات الدكتوراه ومذكرات الماجستیر. وذلك حتى تكون له 
فكرة معینة حول الموضوع من خالل التعرف على مواقف متنوعة، ومن ثم طرح بدیل وتوضیح النقص 

  .   في هذه الدراسات

بوحوش" أن الباحث لكي یثبت ضرورة قیامه بدراسته، ویبرر موقفه من إثراء عمار الدكتور یرى و     
موضوعه، یتعین علیه أن یشیر إلى النقائص الموجودة في الدراسات السابقة، ویظهر استعداده لتسلیط 
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األضواء على الموضوع الذي اختاره بحثا له، وتوضیح الجوانب التي تعتبر غامضة في الدراسات 
نما علیه أن یبین أیجب  لیه ال. وع1السابقة ن یكتفي الباحث بعرض الدراسات السابقة وتبیان نقائصها، وإ

 جوانب االتفاق واإلختالف مع هذه الدراسات مع طرح البدیل أو الجدید الذي ستقدمه دراسته. 

 Methods راسةدمناهج ال سابعا:

أصبح من المفضل في قد لدراسة، و المناهج التي استعان بها في تحلیل ا تحدیدعلى الباحث  ینبغي 
، وذلك حتى یتمكن بالمنهجیة المركبةبأكثر من منهج في إطار ما یسمى  االستعانةالدراسات الحدیثة 

استعمال منهجین ، ویستحسن بتحلیل البحث بشكل جید الباحث من توظیف أدوات بحث متنوعة تسمح له
یر من المناهج حتى ال یخلق نوع من التشویش أو ثالثة في أقصى الحاالت، وینبغي تجنب ذكر عدد كب

واختیار المنهج المناسب مرتبط بإشكالیة  .2واإلرتباك في تنظیم المعلومات، وعدم التحكم في البحث
ن اإلستعانة كویم ،الدراسة فإن كنا في إطار دراسة حالة معینة، فالمنهج المناسب هو منهج دراسة حالة

بین فترتین زمنیتین مختلفتین، لتحلیل وتفسیر الحالة المدروسة، مثال:  للمقارنةأیضا بالمنهج المقارن 
  .)2020- 2011(- دراسة حالة الجزائر–التحول الدیمقراطي في المغرب العربي 

 (Theoretical framework) اإلطار النظريثامنا:

الكتشاف  ، وتوفر للباحث إمكانیاتنعني به النظریات التي لها قدرة على تحلیل وتفسیر الدراسة
یساعد  اإلطار كما  ها.العالقات بین الظواهر، وتحدید عوامل حدوثها، ومن ثم تفسیرها والتنبؤ بمآالت

المفاهیم، وتحدید  النظري في عملیات اختیار المعلومات والبیانات وتحلیلها، والمساهمة في صیاغة
والوقوف على  البحث العلمي والواقع،إلى توثیق العالقة بین  باإلضافةمفردات اللغة العلمیة المستخدمة، 

مكانیة بناء نماذج أو أنماط نظریة االنتظاممدى  مثال ظاهرة اإلثنیة .3والتواتر في الحاالت التي ندرسها، وإ
في منطقة الساحل اإلفریقي وتأثیرها على األمن اإلقلیمي، ممكن أن نوظف النظریة اإلثنو واقعیة التي 

                                                                        

 الجامعیة، الجزائر: دیوان المطبوعات(، مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوثعمار بوحوش، محمد محمود الذنیبات،  - 1
  .31ص)،  1995

  .26زائر العقابي، مرجع سابق، ص طه حمید حسین العنبكي، نرجس حسین  - 2
  .62، صمرجع سابقبومدین طاشمة،  - 3
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القا من مسلمات األمن والمصلحة، ممكن توظیف النظریة البنائیة التي تركز على دراسة اإلثنیات انط
  تركز على تأثیر القیم واألفكار والثقافات على األمن المجتمعي. 

  The Diffuculties صعوبات الدراسةتاسعا:   

تواجه الباحث جملة من الصعوبات خالل مراحل إنجاز بحثه وهي متعددة منها قلة المراجع ذات 
الباحث، وهناك صعوبات مرتبطة حریة  ، أو الصعوبات المنهجیة التي تضع قیدا علىبالموضوع الصلة

والبیانات المطلوبة للبحث،  في جمع المعلمات داة البحثأبآلیة البحث المستخدمة، كمدى صالحیة 
ار التي وصعبات مرتبطة بالباحث شخصیا، كتحیز الباحث ومیوله التجاه معین نتیجة تأثیر القیم واألفك

 .1یؤمن بها على نتائج الدراسة

 (Outline)هیكلیة(خطة) البحث أو الدراسة-عاشرا

طة متسلسلة ومترابطة ومتوازنة وبشكل منطقي، وال یشوبها النقص أو عناصر الخینبغي أن تكون  
ث أو الدراسة، وأن تجسد رؤیة الباح ینبغي أن تكون معبرة عن إشكالیة البحثو ، التكرار أو التناقض

   .2له ومدى فهمه للموضوع، وكیفیة معالجته

التوازن الزمني ومني والشكلي والموضوعي وفق منهجیة معینة، أن یراعي الباحث التوازن الز  ویجب
فصول ومباحث ومطالب وفروع الدراسة متسلسلة زمنیا من األقدم إلى األحدث دون العودة یعني أن تكون 

 صفحاتعدد ، فیتحقق بمراعاة التوازن الشكليما أ، المقارنة إال على سبیل التذكیر أو إلى الوراء
خاصة عند اإلنتقال من فكرة إلى  والتوازن الموضوعي یكون من خالل الترابط بین أفكار الدراسة، الفصول

  .3أخرى

 أما بالنسبة ،للكتب بالنسبة م أو أبواب، ثم تقسم األخیرة على فصولاویمكن تقسیم الخطة على أقس 
أما األبحاث فتقسم على الفصول، وتقسم الفصول على مباحث، الماجستیر وأطروحات الدكتوراه، لرسائل 

م یتقسو صفحة، فیمكن أن یكتفي الباحث بتقسیمها على مباحث،  30- 15التي تتراوح صفحاتها بین 

                                                                        

  .66المرجع نفسه، ص -1
  .27طه حمید حسین العنبكي، نرجس حسین زائر العقابي، مرجع سابق، ص - 2
  27المرجع نفسه، ص - 3
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لخ، وتتفرع ، ثالثا........اوتقسم المطالب على فروع، وتقسم الفروع على أوال، ثانیا المباحث على مطالب،
ث، وفي حال تطلب األمر إضافة فروع جدیدة یستعین ببعض الرموز -ت- ب-أ، 2-2-1الفروع إلى 

. هذا فیما یتعلق بالخطة المفصلة للبحث أو الدراسة، أما عند ذكر تقسیم 1كالدوائر السوداء الصغیرة
لموضوع  هجيناء المنالب الدراسة في المقدمة فیكتفي الباحث بذكر فصول ومباحث الدراسة حتى یظهر

  .البحث

ولذلك فإن تحلیل الظواهر السیاسیة یتطلب التزام الباحث بقواعد البحث العلمي وخطواته قصد     
  )1الوصول إلى النتائج المطلوبة(انظر الشكل رقم 

  : إرشادات لتخطیط البحث1الشكل رقم

                                                                        

  .27المرجع نفسه، ص - 1
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 43، ص 2006، منذر الضامن، أساسیات البحث العلمي، دار المسیرة، عمان المصدر:

 توجیهات عامة لكتابة البحث  

  اختر الموضوع الذي لدیك اهتماما به- 1

  اختر موضوعا محددا بشكل جید لضبط متغیراته األساسیة بدال من موضوع واسع ومتشعب.- 2

  اقرأ بشكل عام حول الموضوع وارجع إلى الموسوعات والكتب والدوریات.- 3
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  .أولين األفكار التي حصلت علیها بشكل دوَ - 4

سجل المالحظات والمعلومات على بطاقات قراءة ، باإلضافة إلى ذكر اسم المؤلف، وعنوان - 5
  المرجع، والسنة والطبعة، ودور النشر والصفحات، ورقم العدد والمجلدات، فیما یخص الكتب والدوریات.

  تكون موثقة وتحتوي على المراجع ونقحها بحیث اكتب المعلومات التي حصلت علیها- 6
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  الفصل الثالث: مستویات البحث العلمي وأدواته
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  مستویات البحث العلمي: أوال

هناك مستویات عدیدة یمكن التطرق إلیها في دراسة وفهم الظواهر السیاسیة منها الوصف والتصنیف 
، وبالنسبة للدراسات صفیةوتسمى الدراسات الو ، فهناك دراسات تعتمد على الوصف، والتفسیر والتنبؤ

ذا أراد  السیاسیة فهي تعتمد أساسا على التحلیل أو التفسیر الذي یرتكز بدوره على الوصف والتصنیف، وإ
الباحث تتبع مسار الظاهرة أو المشكلة المدروسة، ومعرفة اتجاهاتها المستقبلیة ینتقل إلى مستوى التنبؤ 

  واإلستشراف.

  )Description(الوصف .1

ف الوصف أو الدراسات الوصفیة إلى إعطاء صورة كلیة عن الظاهرة موضوع الدراسة بهدف یهد   
لب اإلجابة عن ، واإلجابة عن هذا السؤال یتطالتعرف على ماهیتها من خالل اإلجابة على السؤال ماذا؟

 .ةمعینالذي قد یمثل مشكلة أو ظاهرة و  ؟،هذا الحدث متى وأین وكیف حدث مجموعة من األسئلة هي:
    .1فیها ویستدعي ذلك تحدید أطراف المشكلة أو الظاهرة، والمتغیرات الفاعلة

جراء  یقوم الوصف بدراسة الظواهر المجهولةو      نسبیا الستكشاف مالمحها تمهیدا لوضع فروض وإ
بحوث التي تتناول وصف النظم السیاسیة، الاختیارات أكثر تعمقا واإلكتفاء بذلك المستوى من البحث ك

فمعرفة أحداث معینة لوضع تشخیص لها  ، ف دساتیر الدولة، السیاسة الداخلیة، والسیاسة الخارجیةوص
توصیفا مفصال بتحدید خصائص الظاهرة وعناصرها وطبیعة العالقات الموجودة بین تلك  تستدعي وصفها

عملیة طردیة أو عسكریة، ویعد الوصف مرحلة لخطوات أخرى تستهدف  العناصر سواء كانت عالقات
تكییف العوامل المؤدیة لحدوث تلك الظاهرة، والكیفیة التي تمت بها عملیة بتفسیر الظاهرة، وذلك 

تجیبان  الحدوث، أي السعي من أجل الفهم الذي یستهدفه العلم من خالل وظیفتي الوصف والتفسیر اللتین
اقع ینبغي أن یوافق الواقع عن صیاغات األسئلة: ماذا، وكیف؟، ولماذا؟، فالوصف الذي یستهدف جرد الو 

عین اإلعتبار البیئة التي ة للوقائع التي یصفها، أخذا ببمفاهیم مناس الذي یصفه، وأن یستخدم الوصف

                                                                        

  .31، صطه حمید حسین العنبكي، نرجس حسین زائر العقابي، مرجع سابق -  1 
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وجد فیها الوقائع ومكوناتها الثقافیة، والسیاق التاریخي لها، ألن الوصف الجید للظواهر یساعد في تحلیل أ
  .1الظواهر

علمي، إال أنه ال یكفي مستوى من مستویات التحلیل في البحث الوبالرغم من أهمیة الوصف ك    
افتقار الدراسات  خاصة في ظلیحتاج تفسیر الظاهرة بشكل معمق إلى خطوات أخرى،  وحده، بل

عض القواعد العامة لتحدید خصائص بباستثناء  ،الوصفیة إلى قواعد محددة للوصف ترشد الباحث
                           الظاهرة المدروسة ومكوناتها.     

 Classificationالتصنیف .2

ف البیانات في تصامیم أعدت وتصنی یم األفكارواهر السیاسیة تتطلب تنظتفسیر الظفهم و إن   
فیة دراستها، حیث تعرف البحوث التصنی تتولى وضیح الحالة أو الحاالت التيمسبقا من أجل شرح وت

من الظاهرة  ین فئات معینة محددة بمعنى تجمیع الوحدات المتشابهةبأنها تهتم بتوزیع وحدات الظاهرة ب
یتمثالن ن أساسیین مسمى أخر، وتتضمن هذه البحوث شقی تحت مسمى معین، والوحدات األخرى تحت

  .2البناء للفئات، وهي العملیة التي تعرف باسم التبویب ، وعملیةعملیة التوزیع في

العناصر المشتركة التي على أساسها  السیاسیة إلبراز وكمثال على ذلك یمكن تصنیف النظم   
تصنف أنماط من النظم السیاسیة، فهناك من یصنف دراسته للنظم التي یختارها وفقا النتقال السلطة أو 

  طبقا لعنصر التعددیة الحزبیة، أو وفقا للوظائف التي تؤدیها السلطات السیاسیة.

لومات والبیانات وافتراض عالقات بین الظواهر المصنفة، تنظیم المع في أهمیة التصنیفوتكمن      
 ثم تطویر العلم. كما یساهم في ویسهل التصنیف من العملیات األخرى المتعلقة بالشرح والتوقع، ومن

، فإذا كانت الظاهرة الحزبیة مثال محل البحث والدراسة فإن تصنیف النظم الحزبیة وفهمها ص الظاهرةتلخی
، وفهم طبیعة النظام الحزبي لمختلف الدول، یة، وتعددیة یساعد على تلخیص الظاهرةإلى أحادیة، وثنائ

فیة إلى فئات تصنی التعمیم، فبتوصلنا خطوة أولى نحو هو التصنیف، و ا یسمح بعملیة المقارنة والتقییمكم

                                                                        

  .58- 46محمد شلبي، مرجع سابق، ص ص  - 1
جامعة (، تصمیم البحوث" في ودودو بدران، تصمیمات البحوث غیر التجریبیة بین النظریة والتطبیقمحمد السید سلیم،"  - 2

  .130-129ص  ص، 1992مركز البحوث والدراسات السیاسیة ، : القاهرة 
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صر وتحویل تلك العنا للظاهرة، یمكن البحث عن العناصر المشتركة بین وحدات كل فئة بشكل معمق،
  .1المشتركة إلى تعمیمات

 )Explanation( التفسیر) أو Anaysisالتحلیل( .3

تخطى والغرض الرئیسي ألي بحث علمي أن یبها،  ؤهدف أي علم هو تفسیر الظواهر والتنب   
وصف المشكلة أو الظاهرة موضوع البحث إلى فهمها وتفسیرها، والتفسیر یساعد الباحث على  دمجر 

هم هو لماذا تحدث ظاهرة معینة على النحو الذي تحدث به، ولماذا تستمر في اإلجابة عن تساؤل م
هدف الباحث من خاللها إلى الكشف عن العوامل المؤثرة في الظاهرة یطریقة  الحدوث، والتفسیر هو

المدروسة، والعالقات التي تربط بینها وبین غیرها من الظواهر، وهو مستوى أساسي من مستویات البحث 
مثابة وسائل مساعدة لتسهیل عملیة بیحیث تعتیر المستویات األخرى كالوصف والتصنیف، العلمي 

التفسیر والوصول إلى الحقائق العلمیة، كما أن كل المناهج واإلقترابات واألسالیب تستهدف التفسیر من 
بمعنى أن  سببیة، خالل كشف العالقات واإلرتباطات التي تتحكم في الظواهر سواء كانت تلك اإلرتباطات

حداث تغییر في إحداها أن یكون له تأثیر معین في أو وظیفیة من شأن إ تكون أحداها سببا لألخرى،
  األخرى، فمثال متغیر الفقر سبب في انتشار النزاع. 

  خطوات التفسیر -1

  :2یعتمد تحلیل وتفسیر الظواهر السیاسیة على مجموعة من الخطوات األساسیة أهمها      

عادة تركیبهاتفكیك الظاه.1  رة وإ

، فمثال )Micro(كأجزاء مفردة إلى مكونات أساسیة الظاهرة السیاسیة ینبغي تفكیكتفكیك الظاهرة: - أ
العوامل السیاسیة، واإلجتماعیة واإلقتصادیة والثقافیة لفهم ظاهرة عدم االستقرار في بلد ما ینبغي معرفة 

  واألمنیة المؤثرة في تلك الظاهرة.

ینبغي تجمیع أجزائها مرة أخرى، بدایة بترتیب  (Macro)لفهم الظاهرة بشكل كلي :إعادة التركیب-ب
  .تلك العوامل حسب أهمیتها، ثم بیان العالقات والروابط بین الظواهر والوقائع المختلفة

                                                                        

  .131-130المرجع نفسه، ص ص  - 1
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  :1منطقان ولإلنتقال بین التفكیك والتركیب، ولفهم أبعاد وجوانب الظاهرة یلزم أسلوبان أو 

، أي ما یصدق على الكل من الكل إلى الجزء االنتقالوهو عملیة اطي: األسلوب اإلستنب  - أ
ینصرف للجزء، فإذا تم التوصل إلى نتیجة مفادها أن نظام سیاسي معین یتسم بالفساد، فبالضرورة تكون 

  ).البرلمان...الخ (كالقضاء، الحكومة،مؤسساته ومكوناته وأنظمته الفرعیة فاسدة

 الجزء إلى الكل، أي ما یصدق على الجزء ملیة اإلنتقال منوهو عاألسلوب اإلستقرائي:   -  ب
اد، هو نظام یتسم بالفس ینصرف للكل، فإذا تم التوصل إلى نتیجة مفادها أن النظام القضائي في بلد معین

ي فاسدا برمته، ألن الفساد في القضاء یخلق فسادا في كل األنظمة الفرعیة فبالضرورة یكون النظام السیاس
 األخرى.

 االلتزام بالمبادئ األساسیة للتحلیل.2

تتمثل أساسا في  ،على الباحثین اإللتزام بمجموعة من المبادئ تحلیل أي ظاهرة سیاسیة تفرض  
  .2عدم ثبات الظاهرة، تحدید أطر تفاعل الظاهرة، وتباین أوزانها وجود تعدد في عوامل التحلیل

 تعدد عوامل التحلیل وتباین أوزانها- أ

دراسة العوامل السیاسیة واالقتصادیة،  ، یتطلب من الباحثلظواهر السیاسیة وتشعبهاتعقد ا     
تیسر فهمها، ویترتب على  تعددت زوایا رؤیة الظاهرة كلما، فواالجتماعیة والثقافیة واألمنیة المؤثرة فیها

  ذلك نتائج أهمها:

 فقط : بمعنى ال یمكن أن یكون للظاهرة عامل واحدرفض أحادیة التحلیل. 

 وعامل مهم، وآخر مل أساسیة، وعوامل غیر أساسیة: هناك عواعوامل التحلیل اختالف أوزان ،
 أقل أهمیة، وعوامل مباشرة، وأخرى غیر مباشرة.

 العوامل المؤثرة في الظواهر السیاسیة باختالف األطر یختلف المحللین في تحدید  :اختالف المحللین
 الثقافیة. والقیم ،بهم ةالمرجعیة، والبیئة المحیط
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 زمانیا ومكانیا، وتغیر األطراف  متغیرة حسب تطور الظروف : الظاهرة السیاسیةعدم ثبات الظاهرة
 .هاوالفواعل المؤثرة فی

 محلیا،إقلیمیا،دولیاتحدید أطر تفاعل الظاهرة مكانیا)( 

  )التفسیرالتحلیل ( أهمیة -2   

  تكمن أهمیة التفسیر في النقاط التالیة: 

كتشاف النظریات أو تطبیقها من خالل إبراز العالقات بین متغیرات اللوصول إلى  یسعى التفسیر-
  .الظاهرة وتوضیحها

   .والعمل على توضیحها وشرحها یهدف التفسیر إلى كشف اللبس عن القضایا المبهمة، –   

  الوصول إلى تعمیمات علمیة یمكن من خاللها فهم العدید من الظواهر. -  

   .فقط لى التوقع والتنبؤ بمآالت الظواهر السیاسیة، فهو ال یكتفي بتفسیر الواقعیساعد التفسیر ع -  

  التفسیر صعوبات-3

یواجه التفسیر مجموعة من القضایا في حقل الدراسات السیاسیة، ویرجع ذلك إلى صعوبة    
الظواهر اإلنتظام والتكرار في األنماط السلوكیة للناس، مما یصعب من عملیة التعمیم العلمي على 

افة إلى اختالف الباحثین في باإلض السیاسیة لتفسیرها واختالفها باختالف الظروف الزمانیة والمكانیة.
للظواهر السیاسیة الختالف منطلقاتهم الفكریة واألیدیولوجیة التي قد تؤثر سلبا على نتائج البحث  متحلیله

  أو الدراسة.

  التوقع والتنیؤ.4

في المستقبل، وهو توقع ما قد ستكون علیه الظواهر والوقائع السیاسیة  هو بناء تصور لماؤ التنب  
، ولذلك یعتبر العدید من الباحثین أن الهدف یحدث في المستقبل بناءا على ظروف ومؤثرات معینة

علمیة  للظواهر السیاسیة تقوم على أسس تفكیر والبحث العلمي هو إقامة تنبؤات محتملةالمباشر لل
   .كون ذلك من خالل وضع سیناریوهات مختلفة مع تحدید أیها أقرب للحدوثوقد ی، واقعیةو 
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  :1ویكون التنبؤ وفق مراحل معینة أهمها

  .تحدید الهدف من التنبؤ-1 

  .نات الالزمة للظاهرة محل التنبؤبیاتجمیع ال- 2

  .تحلیل البیانات- 3  

  .من أسالیب التنبؤ بالظاهرة محل الدراسة اختیار النموذج المناسب- 4

  .ستشرافیةالتحكم في تقنیات الدراسة التنبئیة أو اإل- 5

على التحكم في مسار یساعد الباحث  ، حیثالتنبؤ یهتم بما سیكون في المستقبللذلك فإن   
إال أن التنبؤات العلمیة لیست على نفس الدقة في جمیع مجاالت العلم، ، معینةوجهة  الظواهر وتوجیهها

منها السیاسیة بسبب خصائص الظاهرة نها في العلوم االجتماعیة، و ر دقة مفهي في العلوم الطبیعیة أكث
  اإلنسان. تتمیز بعدم الثبات ألنها مرتبطة بتغیر سلوك اإلجتماعیة التي

  سالیب البحث وأدواته: أثانیا

سالیب وأدوات البحث الطرق واإلجراءات التي یستخدمها الباحث لجمع البیانات والمعطیات ألنعني با 
تتعدد ة والبحث في أسبابها وخلفیاتها، حیث روریة الختبار الفروض، أو الكشف عن الظواهر المختلفالض

، كما ان هناك اختالف في تصنیف األدوات حسب طبیعة الظاهرة المدروسة هذه األسالیب واألدوات
  المستخدمة في جمع البیانات.

  أسلوب تحلیل المضمون .1

، وقد تعددت وهناك من یعتبره منهجا من مناهج البحث العلمي، یعد من أهم األسالیب البحثیة 
استخداماته في الكثیر من التخصصات منها العلوم السیاسیة التي تستخدم هذا األسلوب بشكل كبیر في 

بعلوم اإلعالم  تحلیل الخطابات السیاسیة والوثائق السیاسیة الهامة، لكن ارتبطت استخداماته أكثر
  واإلتصال.  
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   یفهتعر - 1  

یقوم على وصف منظم ودقیق لنصوص مكتوبة او  أسلوب أسلوب تحلیل المضمون بأنه یعرف
 مسموعة، ویهدف إلى تحلیل المحتوى الظاهري أو المضمون الصریح للظاهرة المدروسة، ووصفها وصفا

   .1موضوعیا ومنهجیا، وكمیا باألرقام

   :"یعرفه " كابالن" بأنه

.             2تضمنها المادة األساسیة الخاضعة للتحلیل الستخالص نتائج علمیةالعد اإلحصائي للمعاني التي ت

   أهمیة أسلوب تحلیل المضمون- 2

  :3تتمثل أهمیة أسلوب تحلیل المضمون فیما یلي    

 .انیةیبلتكلفة مقارنة مع الدراسات اإلست، وقلة اتمیز بسهولة اإلستخدامی-

 .عتمد على التحلیل الكميوی، مات والبیاناتات كبیرة من المعلو یزود الباحث بكمی-

  عن المواقف  ة من خالل الكشفالتوصل إلى أحكام معین یمكن حیث ،التقویم یفید في عملیة -
  واإلتجاهات السیاسیة واإلجتماعیة والثقافیة قصد التعرف علیها.

اهرة أخرى مشابهة وذلك من خالل مقارنة مدى تكرار ظاهرة معینة بظیفید في عملیة المقارنة،  -
  .للخروج باستنتاجات علمیة منطقیة

  .مكن اإلستفادة من أسلوب تحلیل المضمون في االستدالل اإلستنباطي للمعاني واألفكار والسماتی-

موضع التحلیل وتنوعها إلى الدرجة التي فید في تحقیق الدقة والضبط، وفي مواجهة كثرة المواد ی-
  خدام اجراءات التحلیل الكمي.یصعب السیطرة علیها بدون است
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  استخدامات أسلوب تحلیل المضمون-3

، فقد یستخدم لمعرفة لمجاالت والموضوعات التي تستخدم أسلوب تحلیل المضمونتتعدد ا   
وتصریحاتها. ویمكن وقیمها، وذلك من خالل دراسة محتویات خطبها ومذكراتها  الشخصیات وتصوراتها

ولة إزاء أخرى، وذلك بدراسة مضمون وثائق الصحافة الرسمیة إزاء الدولة ستخدم في معرفة توجهات دأن ی
التحیز أو الموضوعیة في  مدى اكتشافو في معرفة مصدر المعلومات  استخدامه كما یمكن المعنیة،

مالت الح برامج كلوكذ لألحزاب السیاسیة البرامج مضمون وتحلیل دراسة كما یستخدم في .وسائل اإلعالم
 للمعاهدات واالتفاقیات القانوني التحلیل، باإلضافة إلى والقانونیة السیاسیة النصوص تحلیلو ، االنتخابیة
التي طرأت  توالتغیرا الخلل مواطن لكشف والقوانین الدساتیر محتوى دراسة، و ةوالدولی الوطنیة والمواثیق

  .1علیها
  خطوات تحلیل المضمون-4   

میة، تتحدد بموجبها وحدات التحلیل(فرد، جماعة، وصیاغتها صیاغة علتحدید مشكلة البحث - 1
 مؤسسة، دولة، اتجاه معین.......الخ)

، وعه وفقا لإلطار الزمني للدراسةونعني به تحدید المجتمع الكلي ون :تحدید مجتمع البحث- 2
   .خطاب، وثیقة.....الخ

 حیحا، مثال  عند دراسةكله تمثیال ص بحثاختیار العینة: ینبغي أن تكون العینة ممثلة لمجتمع ال-3 
نما عینة منها مع  خطابات الرئیس حول السیاسة الخارجیة الجزائریة تجاه إفریقیا،ال ندرس كل الخطابات وإ

  .تحدید الفترة الزمنیة

   :2: وتنقسم استمارات تحلیل المضمون إلى قسمینتصمیم استمارات التفریغ وجداول التحلیل - 4

ات البحث الذي یقوم به الغایة نظامیة یصممها الباحث وفقا لمتطلب هي استمارةاستمارة التفریغ:  - أ
ا هو تحویل التكرارات في المحتوى المبحوث إلى مدلوالت رقمیة یمكن قیاسها وحسابها من خالل ما منه

                                                                        

  .62محمد سرحان مرجع سابق، ص  - 1
  144-143بومدین طاشمة، مرجع سابق، ص ص  - 2 



 

 

  39 

 یسمى بعملیة التكمیم. وتتكون استمارة التفریغ من األقسام التالیة: البیانات األولیة الخاصة بوثیقة التفریغ
  والسنة التي أجریت فیها الدراسة. ،ونوعها ،أو الوثیقة ةمثل اسم الصحیف

  فئات المحتوى.-

  المالحظات.-

تقسم جداول التحلیل بحسب محاور البحث المشتملة على  التحلیل: لاو دجاستمارات التحلیل و  –ب 
انات في جداول التحلیل، التفریغ من بی تساؤالت الباحث وأهدافه، إذ یقوم الباحث بتفریغ ما في استمارات

تكرارات على لبحیث یتضمن كل جدول محور أو أكثر من محاور البحث، ویقوم بجمع المحصلة النهائیة ل
  شكل مدلوالت رقمیة، قابلة للمعالجة اإلحصائیة.

 میة.تطبیق المعالجات اإلحصائیة من خالل التحلیل الكمي للمادة العل- 4

تم من خاللها اإلجابة على اإلشكالیة المطروحة والتأكد من والتي ی عرض النتائج وتحلیلها -5 
  صحة الفرضیات.

: یرى الباحثون والخبراء أن هناك خمس وحدات رئیسیة في تحلیل وحدات تحلیل المضمون-5
الموضوع أو الفكرة، الشخصیة، الوحدة الطبیعیة للمادة العلمیة، مقاییس المساحة المضمون هي: الكلمة، 

  .1والزمن

له حیث یقوم الباحث باختیار لفظ ، في تحلیل المضمون هي أصغر وحدة تستخدم دة الكلمة:وح- 1
یاسیة أواقتصادیة، كأن یقوم الباحث بأخذ مجموعة من الخطب السیاسیة داللة فكریة أو اجتماعیة أو س

شف لزعیم سیاسي بقصد تحدید میوله وتوجهاته، أو لتحدید موقف معین من قضیة محددة عن طریق الك
، فمثال إذا ونشرت في الصحف ،طبیها بعض الكلمات التي وردت في الخعن المؤشرات التي تدل عل

تكررت كلمات السلم واألمن والتعاون، والشراكة، والحوار عند حدیث رئیس دولة عن العالقات مع دولة 
قات الخارجیة معینة، هذا یعني أن هذه الشخصیة شخصیة مسالمة تمیل إلى السلم كأساس لبناء العال

لى الحوار في حل النزاعات.    وإ
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هي عبارة عن جملة أو عبارة تتضمن الفكرة التي یدور حولها موضوع التحلیل،  وحدة الموضوع:- 2
یتحدد دور الباحث في حساب تكرار الموضوعات في العینة، سواء كانت العینة ممثلة في صحف أو و 

ة على التكرارات المحسوبة بالعدد او الزمن أو المساحة، وثائق أو برامج، ثم تطبیق المقاییس اإلحصائی
عن تساؤالت الباحث أو تحقق افتراضاته بالتأكید  ةلخروج بنتائج واستنتاجات ومؤشرات ذات داللة معینل

 .1أو النفي

  : وتشیر إلى الشخص الذي تدور علیه الفكرة أي الشخص محور االهتمام.وحدة الشخصیة-3 

او المرسل في نقل األفكار والمعاني  الوحدة التي یستخدمها المصدر وهي وحدة المفردة:- 4
  والمعلومات إلى المستقبل، وقد تكون الوحدة كتاب أو فیلم، أو خبر أو مقال أو صورة.

، وهي وحدة القیاس التي یتمكن الباحث المبحوثة: هي أداة الحصر الكمي للمادة وحدة القیاس- 5
أو  الفترات الزمنیة أو الحصر الكمي لطول مقال منشور في مجلة، من استخدامه لها من قیاس وحصر

    إلحصاء عدد صفحات كتاب معین، أو حصر كمي لمدة زمنیة من النقاش في موضوع معین.

  المالحظة العلمیة .2

المالحظة وسیلة من وسائل جمع البیانات والمعلومات، وهي تستخدم في كل أنواع البحوث  تعد   
  المسحیة. وبخاصة البحوث

  تعریف المالحظة العلمیة-1       

مراقبة الظاهرة أو السلوك قید البحث والدراسة، وكافة المتغیّرات والعالقات المرتبطة بهذه تعني   
م؛ بهدف تحدید العالقة بین هذه  نّظ الظاهرة أو السلوك، ومتابعة سیرها واتجاهاتها باتباع أسلوب علمّي مُ

ویعرفها " سیلتز" من خالل  ،2التنبؤ بنتائجها المستقبلیة، وتوجیهها لخدمة اإلنسانالمتغیّرات، وتفسیرها، و 
  :3الشروط التي یجب توفرها عند استخدامها في البحوث العلمیة المتمثلة في

                                                                        

  .143المرجع نفسه، ص - 1
ا()، مناهج و أسالیب البحث العلمي (النظریة و التطبیق) (الطبعة األولى ،علیان، عثمان غنیمحي ی-  2    دار صفاء  :نعمّ

  .114-112صفحة  )،2000للنشر و التوزیع،
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 أن تخدم الغرض أو األغراض المحددة للبحث.-أ        

  أن تصمم المالحظة بشكل منظم.- ب

  رتبط باقتراحات وافتراضات عامة.أن تسجل نتائجها بانتظام، وت-ج

  أن تخضع الختبارات وضوابط الصدق والثبات. - د

  استخدامات المالحظات في الدراسات السیاسیة- 2

تستخدم لفهم أنماط التفاعالت السیاسیة المختلفة، وألخذ صورة حیة عن تصرفات األفراد   -  
  اقع كما هو.والجماعات دون القیام باختبارات اجتماعیة ال تعبر عن الو 

  تصویر المشاهد واألنماط والكیفیة التي یتم بها الفعل السیاسي. -

  تسمح المالحظة المباشرة بدراسة عملیة اتخاذ القرار في المؤسسات السیاسیة دراسة عمیقة. -

تفید المالحظة في معرفة مدى التزام األنظمة بالدساتیر القوانین التي یصدرنها، وذلك بمقارنة  -
  وسلوكات ممثلي السلطة بتلك النصوص.تصرفات 

معرفة توجهات الرأي العام حینما یصعب استخدام وسائل قیاس الرأي العام وتوجهاته لضعف  -
  اإلمكانات، أو بسبب تمنع الناس من اإلدالء بآرائهم. 

  أنواع المالحظة-3

حسب یختلف المتخصصون في مناهج البحث العلمي بشأن تصنیف أسالیب المالحظة، وذلك 
المتغیر الذي یعتمده الباحث في عملیة التصنیف، األمر الذي أدى إلى تعدد أنواعها، ویمكن حصرها 

  :1في
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محددة، وهي تأتي  المالحظة البسیطة: هي مالحظة عرضیة ال تهدف إلى الكشف عن حقائق-أ
فیها الباحث على عفویة دون ضبط علمي، أو استخدام أدوات دقیقة لتحدید أبعاد وسمات الظاهرة. ویعتمد 

  الحواس.

المالحظة المنظمة: تقوم على الضبط العلمي باستعمال مجموعة من اإلجراءات والوسائل التي - ب
  تساعد على الوصول إلى أكبر قدر من الدقة العلمیة مثل أدوات القیاس.

د العینة المالحظة المشاركة: وهي المالحظة التي یقوم فیها الباحث بدور إیجابي كواحد من أفرا-ت 
المبحوثة، ویعیش معهم حیاتهم، ومن ضروریات نجاح هذا النوع من المالحظة أن ال یكشف الباحث عن 

  نفسه، حتى یظل سلوك العینة المبحوثة عفویا، ویساعد على الوصول إلى نتائج علمیة.

  شروط المالحظة العلمیة الجیدة-4

  :1تتطلب المالحظة الجیدة مجموعة من الشروط أهمها 

یجب أن تكون المالحظات المیدانیة تفصیلیة شاملة ودقیقة، وذلك بمالحظة كل العوامل -أ      
التي قد یكون لها أثر في إحداث الظاهرة أكثر من غیرها، واإلستعانة باألجهزة واآلالت المساعدة كوسائل 

  لمسبقة.التسجیل والتصویر، یجب أن تكون المالحظة مستقلة عن األغراض الشخصیة واألحكام ا

أن یلتقط الباحث الحوادث الملحوظة وقت وقوعها لتسجیل كل ما یتعلق بالظاهرة دون خطأ أو - 2
  .إغفال لبعض التفاصیل

أن تكون المالحظة مستقلة عن األغراض الشخصیة، بحیث تكن فیها المالحظة كمصور - 3
  فوتغرافي كما قال"كلود برنار"، بحیث تلتقط األحداث كما هي.

  الحظة العلمیة:صعوبات الم

قد تأخذ المالحظة من الباحث وقتا طویال من أجل الحصول على معلومات محددة ودقیقة، وقد ال 
نما تظهر في  تظهر الخصائص أو الظواهر التي ینوي الباحث مالحظتها ضم فترة المالحظة المحددة، وإ

ة إلى ذلك فإنه في حالة أوقات أخرى ال  یكون المالحظ تحت المتابعة، وفي هذا ضیاع للوقت، إضاف
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ن و تعدد المالحظین قد تختلف الباحثون، ویعطون نتائج متباینة، مما یدل على اختالف الزوایا التي ینظر 
منها. كما أن الحواس التي تعتبر مصدرا من مصادر المعرفة كثیرا ما یخدع الباحثین في رؤیة األشیاء 

  على حقیقتها.

   اإلستبیان .3

االجتماعیة والسیاسیة واإلعالمیة، وذلك دوات المیدانیة استخداما في البحوث یعد من أكثر األ   
  لمعرفة سلوك األفراد واتجاهاتهم إزاء قضیة معینة، كما تستخدم لقیاس اتجاهات الرأي.

   تعریف اإلستبیان-1

قة بموضوع البحث عن طریق استمارة معینی ه أداة لجمع المعلومات المتعّل ف االستبیان بأنّ ة تحتوي عرّ
نین لتعبئتهاعلى عدد من األسئلة المرتبة بأسلوب مناسب، بحیث یتمّ توز    .1یعها على أشخاص معیّ

  استخدامات اإلستبیان-2    

یستخدم اإلستبیان في العدید من الدراسات السیاسیة كاإلنتخابات والمشاركة السیاسیة، والسلوك 
اإلتصال السیاسي، ومعرفة توجهات الرأي العام إزاء والتصویت، ومعرفة مستوى الثقافة السیاسیة، وأثر 

القضایا المحلیة والدولیة، ومعرفة صور اآلخرین عن الذات، وقیاس التغیر الذي یحدث نتیجة مؤثر من 
   المؤثرات، وقیاس الرضا عن األداء السیاسي وغیر ذلك من القضایا.

  أنواع لالستبیان-3

  :2اإلجابة المطلوبة إلى األنواع التالیة یمكن تصنیف اإلستبیانات حسب نوعیة    

د:االستبیان الم - أ على المبحوث أن یحتوي على أسئلة تلیها إجابات محددة، الذي هو االستبیان و  قیّ
  .3یختار واحدة منها بوضع أي إشارة یطلبها الباحث

  (نعم)(ال)......هل تؤید تعدیل الدستور الجزائري؟-مثال: 
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  .114المرجع نفسه، ص  -2

  .87بومدین طاشمة، مرجع سابق، ص - 3



 

 

  44 

  (دائما)(غالبا)(أحیانا)؟.......األحزاب في الجزائرهل أنت راض عن أداء -    

یمتاز هذا النوع من االستبیان بوضوحه، وارتفاع نسبة االستجابة له؛ وذلك لسهولة تعامل و    
ل هذا النوع من االستبیان تصنیف، وتبویب، وتحلیل اإلجابات ّ ُسه ، إحصائیا المستجیبین مع األسئلة، كما ی

د الم قیّ ه یُ   ین بحیث ال یجد بعضهم اإلجابات التي یریدونها.بحوثإّال أنّ

 یكون للمبحوث الحریة المطلقة في اإلجابة عن األسئلة المطروحة بدال من :االستبیان المفتوح-ب
بشكل أفضل من المغلق، ومن  مما یسمح بقیاس اتجاه المبحوث، حصر إجابته في عدد من الخیارات

  .المبحوث مما قد ال یشجعه عن المشاركة عیوبه أنه مكلف، ویتطلب تفكیرا جادا من

د المفتوحاالستبیان الم-ت اإلجابة  بحوثالباحث مجموعة من اإلجابات، فیختار الم فیه حّددی: قیّ
ه یجمع بین االستبیانین المالئمة ثمّ ی ضیف علیها أّي شيء من آرائه، ویمتاز هذا النوع من االستبیان بأنّ

د قیّ   . 1المفتوح والمُ

  اإلستبیانخطوات -4

  :یلزم إلجراء أي استبیان اتباع مجموعة من الخطوات أهمها 

تجري  تحدید مجتمع البحث والدراسة واختیار العینة، ویعني مجتمع البحث الجماعة التي- 1      
وواضحا، والتحدید یتناول المنطقة، وأعمار  علیها الدراسة، ویشترط فیه أن یكون محددا تحدیدا دقیقا

ن سوف یتناولهم البحث ونوعهم وأعمارهم، كما یتناول الجنسیة والمستوى التعلیمي والمهنة السكان الذی
  والحالة االجتماعیة، ومستوى الدخل.

لمجتمع ذلك الجزء الصغیر من المجتمع محل الدراسة، أي بعض أفراد ذلك اویقصد بالعینة        
وفر ذلك الجزء مع خصائص الكل، بحیث الذي نرید دراسته، فهي صورة مصغرة للمجتمع، ویجب أن یت

كما ینبغي أن تتوفر في العینة العشوائیة وعدم التحیز یكون ممثال تمثیال صحیحا للكل حتى یمكن التعمیم.
  فرصة متكافئة للظهور في العینة. حتى یتاح لكل عنصر من عناصر مجتمع البحث
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قوم فیها الباحث بتدوین صحیفة التي یاإلستبیان هي تلك ال استمارة:تصمیم (استمارة) اإلستبیان- 2
في  ، أو تنشر، والتي توجه إلى المبحوثین بالبرید، أو تسلیم بالیدمجموعة من األسئلة المغلقة والمفتوحة

تعرض على شاشات التلفزیون، أو تذاع في اإلذاعة، وتتطلب اإلستمارة الجیدة  و أنالت، أوالمجالجرائد 
  :1مهااإللتزام بمجموعة من الشروط أه

تحدید كمیة ونوعیة المعلومات المطلوبة في الدراسة: وهذا یقتضي أن تكون األسئلة المتضمنة في -أ
  ضه وتساؤالته العلمیة.و وفر  اإلستمارة وثیقة الصلة بالموضوع، أي تدور على إشكالیة البحث

صنیفها وتبویبها، تحدید الهیكل العام لإلستمارة: وذلك بتقسیم المعلومات والبیانات المطلوبة، وت- ب
على أنها مجموعة من  لالستمارةوترتیبها ترتیبا منطقیا، متسلسال متكامال، بحیث تبدو الصورة النهائیة 

المتتابعة التي یتضمن كل واحد منها نقطة معینة یراد بها جمع البیانات عنها، بحیث یشكل  الوحدات
  ارة إلى ثالثة محاور:تكامل هذه الوحدات الهیكل العام للصحیفة. وتقسم اإلستم

  : یتضمن بیانات حول البحث والجهة التي تشرف علیه.المحور األول

: یتضمن معلومات عامة عن األشخاص المبحوثین، مثل معلومات عن العمر، المحور الثاني 
  المهنة والدخل والسكن، والمستوى التعلیمي

  سته لمعرفة اتجاه الرأي العامیتضمن معلومات حول جوهر الموضوع المراد درا المحور الثالث:

في صورتها األولیة: بعد إتمام هیكل اإلستمارة یتم تحویل وحدات  إعداد مسودة اإلستمارة- 3
اإلستمارة وفقراتها وقضایاها المختلفة إلى مجموعة من األسئلة التي تنقسم إلى أسئلة مفتوحة وأسئلة 

  مغلقة.

ماهي  بطریقته الخاصة، مثل: إلجابة على األسئلةاألسئلة المفتوحة: یكون للمبحوث الحریة في ا
  أسباب عزوف الشباب عن االنتخابات في الجزائر؟

بین عدد محدد من البدائل  ناألسئلة المغلقة: هي تلك األسئلة التي تلزم المبحوثین باختیار إجابة م
  .مثال: هل ترید انضمام األردن والمغرب على مجلس التعاون الخلیجي هي نعم أو ال،
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   التصمیم النهائي لإلستمارة-3

والخبرة  ینبغي للباحث قبل اعتماد اإلستمارة في صورتها النهائیة أن یعرضها على أهل اإلختصاص
من مجتمع البحث لمعرفة مدى فهم  لتصویرها وتحسینها، كما یستوجب علیه اختبارها على عینة صغیرة

  بل المبحوثین.من ق مفردات اإلستمارة(األسئلة،األلفاظ المستخدمة)

   شروط صیاغة أسئلة اإلستمارة:-4

  :1یجب توفر مجموعة من الشروط أهمها

  أن تكون األسئلة اإلستبانیة مرتبطة بموضوع البحث.-

ومالئمة لسن ودرجة ثقافة  ، وخالیة من أي كلمات صعبة،أن تكون األسئلة واضحة وبسیطة-
  ومستوى المستقصي.

  ن فیها إحراج للمبحوث.و أن ال یك-

  .أن تكون مثیرة لإلهتمام-

، وأن ال تشمل قائمة األسئلة ، وأن ال یحتمل أجوبة متعددةأن یتضمن السؤال الواحد فكرة واحدة-
  سؤاال غیر ضروري او صیاغة أسئلة تتضمن بیانات تفصیلیة ال یحتاج إلیها.

، وأن معینا اوابأن تبتعد األسئلة عن األسالیب اإلحائیة التي تشعر المبحوث أن الباحث یرید ج-
  یبتعد عن التعقید.

و عبر أ شرة(ید بید)،ئي، ثم توزیعها على المبحوثین مبأأن یتم إنجاز اإلستمارة في شكلها النها-
تعرض على شاشة التلفزیون،  البرید، أو تنشر على صفحات الجرائد والمجالت، أو تذاع عبر اإلذاعة، أو

داول ویحللها ویفسرها، ویكتب التقریر النهائي بشأنها، وهذه وبعد ملئها تعاد إلى الباحث لیفرغها في ج
  المرحلة األخیرة هي ما یطلق علیه مرحلة تجهیز البیانات.

  
                                                                        

المكتبة األنجلومصریة القاهرة:، (األسس العلمیة لكتابة رسائل الماجستیر والدكتوراه محسن أحمد لخضیري، محمد عبد الغني،  - 1
  .82)، ص 1992، 
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   صعوبات اإلستمارة-5

  أهم الصعوبات 

الدول  في تخوف الناس من اإلدالء بآرائهم خاصة في المواضیع السیاسیة، ویطرح هذا المشكل-
  .سیاسيالتي یعم فیها اإلستبداد ال

  .عدم اإلدالء بالمعلومات-

مما  هناك عائق یواجه استخدام أسلوب اإلستمارة في المجتمعات المتخلفة التي تكثر فیها األمیة-
  منها أسلوب المقابلة. ي تلك الثغراتطیستدعي من الباحثین اللجوء إلى إستخدام وسائل مكملة تغ

  المقابلة .4

انات عن طریق اإلتصال الشخصي بین الباحث والمبحوث، یقوم أدوات جمع البی أحدتعد المقابلة    
وتمتاز المقابلة بإمكانیة استخدامها في الحاالت التي  له. یوجهها الباحث فیه المبحوث بالرد على أسئلة

ین أو صغار السن نة من األمیّ مكن اعتبار المقابلة ی ،یصعب فیها استخدام االستبیان، كأن تكون العیّ
  .ان شفويبمثابة استبی

محادثة جادة موجهة نحو هدف محدد غیر مجرد الرغبة في  بأنها ه بنجهامفتعریف المقابلة: یعر - 1
یهدف فیهما أحدهما  ویعرفها فاروق یوسف أحمد: بأنها اتصال مواجهي بین شخصین .1المحادثة لذاتها

الكشف عن اتجاهاته  إلى التعرف على بیانات من الطرف اآلخر في موضوع محدد، أو عن رأیه فیه، أو
عملیات  مقابلة هي سوك لفظي، وعملیة منالفكریة ومعتقداته عن طریق تبادل الحدیث معه، ومن ثم فال

   .2التفاعل االجتماعي

  :3یمكن تصنیفها حسب أسس ومعاییر مختلفةأنواع المقابلة: 

  

                                                                        

  .102، ص 1999، دار مجدالوین للنشر والتوزیع، عمان ،مناهج البحث وأسالیبه سامي عریفج وآخرون، - 1
  .30، ص 1985، القاهرة، مكتبة عین شمس، وسائل جمع البیاناتفاروق یوسف أحمد،  - 2
  .80-79ص ص  ،مرجع سابقبومدین طاشمة،  - 3
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  أوال: المقابلة من حیث وظیفتها

ومات في مجال معین، وعلى الباحث أن یركز على وتستخدم للحصول على معل المقابلة المسحیة:
المعلومات التي ال یمكن الحصول علیها ال من المبحوث نفسه، وتجمع البیانات من األشخاص الذین لهم 
عالقة قویة بطبیعة موضوع البحث مثل المقابالت التي تجري للتعرف على اتجاهات الرأي العام نحو 

كما تستخدم المقابلة المسحیة من الدراسات اإلستطالعیة، كما  ة.اجتماعی وقضیة سیاسیة واقتصادیة أ
تستخدم هذا النوع في جمیع المجاالت من أجل الحصول على المعلومات المتعلقة باألشخاص والمواقف 

  المحیطة بهم.

 وتقدیم، ": ویهدف إلى فهم المشكلة التي یواجهها العمیل" المقابلالمقابلة التوجیهیة واإلرشادیة
  لمشاكل اإلداریة أو الشخصیة التي یواجهها.الیتغلب على  ساعدة له وتوجیههالم

، وتقصي األسباب التي أدت إلى تفاقمها في شكلها ویهدف إلى فهم المشكلةالمقابلة الشخصیة: 
  ، وتهدف إلى تحدید األسباب ووضع خطة للعالج.الراهن

یة، ومساعدة الشخص محل المقابلة وتستخدم بقصد التعرف على جوهر القض المقابلة العالجیة:
  . على تحسین حالته اإلنفعالیة

  ثانیا: المقابلة من حیث عدد المقابلین

احث والمقابل، ألنه في بعض المواقف من الصعب ضمان ثقة : وتتم بین البالمقابلة الفردیة- 1
  العمیل وتعاونه في حالة وجود أناس آخرین.

ث ومجموعة من المقابلین في وقت واحد من أجل الحصول وتتم بین الباح :عیةاالمقابلة الجم- 2
  على معلومات أوفر في أقصر وقت وبأقل جهد.

ة لةقابالم ثالثا:    حسب درجة الحریّ

  :1وتنقسم إلى 

  : وفیها یعطى المستجیب كامل الحریة للكالم دون محددات للزمن أو األسلوب. المقابلة المفتوحة 
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ي الحریة للباحث بإعادة طرح السؤال بصیغة أخرى، و الطلب من وهي تعط المقابلة شبه المفتوحة:
  .المستجیب مزیدًا من التوضیح

جیب المستجیب دون إعطائه فرصة للشرح وفیها یطرح الباحث األسئلة، وی المقابلة المغلقة:
  ل.المطو 

  حسب الطریقة التي تتمّ فیها ةالمقابلرابعا:

  المقابلة وجها لوجه.-1 

   تفیة.المقابلة الها-2 

  ضوابط المقابلة:

  :1تتمثل أساسا في 

  ارتباط المقابلة بمشكلة بحثیة رئیسیة.-

  .من المقابلة ألفراد العینة فضرورة توضیح الهد -

  .اختیار العینة بما یتفق مع هدف البحث-

 بالقدر الالزم، وینبغي أن تراوح األسئلة ما الصیاغة المفهومة لألسئلة: مع الحرص على اختصاره-
  سؤال حتى یتمكن المبحوث من اإلجابة عنها. 20و 15ن بی

مراعاة التدرج في توجیه األسئلة، حیث یبدأ باألسئلة العامة ثم ینتقل إلى األسئلة الدقیقة على أن یكن 
، ویستحسن أن نطرح األسئلة على المبحوث في شكل مناقشة، ولیس بشكل قبله كل سؤال مرتبط بما

  جامد.

لوجهة نظر  االحترام مع إظهار الثقة بین من یقوم بالمقابلة والمستجیب لها من ضرورة إشاعة قدر-
ن كان ال یتفق معه   .من نجري معه المقابلة حتى وإ
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عند انتهاء المقابلة ضرورة مراجعة الباحث للمعلومات بالكامل قبل ترك المبحوث، للتأكد من أن -
  أن جمیع اإلجابات قد سجلت.و  ،األسئلة قد سئلت

  المقابلة:عیوب  

ب كما أنها تتطل ، وعلیه یصعب مقابلة عدد كبیر من األفراد،ها تستغرق وقتا طویالأنفي ل تتمث   
، باإلضافة إلى صعوبة الوصول إلى بعض األفراد ومقابلتهم إلجراء المقابالت بین جیدار دوجود باحثین م

قابالت مع جماعات خطیرة، كما زراء، بسبب مخاطر القیام بمصیا، إما بسبب مركزهم كالرؤساء والو شخ
قد تتأثر المقابلة بالحالة النفسیة للباحث والمبحوث، خاصة إذا كانت الحالة النفسیة ألي منهما غیر جیدة 

 .1في أثناء إجراء المقابلة، وها ما سیؤثر على البیانات

 المحاكاة.5

، ، أو قرار یراد استظهارهقف، أو سلوكو المحاكاة هي أسلوب من أسالیب جمع البیانات األولیة عن م
 .حیث تتضمن عملیة المحاكاة شروط الواقع أو جزءا كبیرا من ذلك الواقع في نموذج مصطنع یحاكیه

  . 2فالمحاكاة هي شكل من التجربة واإلختبار

لمن وضع أسس هذا األسلوب، حیث اختار ست دول وهمیة،  جیوتسكو" أوعالم السیاسة "ویعد     
، وفي ص یقومون بدور صانع القرار الرئیسي على المستوى المحلي والخارجيووزع علیها ست أشخا

للدول الوهمیة، كان یستهدف إبعاد أیة فرضیات أو أفكار مسبقة لدى الالعبین، وفي الوقت نفسه  اختیاره
، وزود زعماء أو صناع قرار حقیقیین كانوا ومراقبة الكیفیة التي یتصرف بها هؤالء الالعبون فیما ل

العبون بمعلومات كافیة عن هذه الدول الوهمیة، ویوضعون في جو یوحى إلیهم بأنهم یقوما بدور زعماء ال
، ویتم اختصار الوقت الحقیقي لألحداث، ثم تحدد األهداف الوطنیة لكل دولة من الدول تلك الدول

واقف الداخلیة یتصرف إزاء الم الوهمیة، وتبین الموارد المتاحة لصانع القرار، والتي على أساسها
عالن الحرب.ة التفاعل الذي یحدث أثناء أداء ویتم مراقب .والخارجیة   أدوار المختلفة، كإبرام اإلتفاقیات، وإ
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  .254محمد شلبي، مرجع سابق، ص- 2



 

 

  51 

نفسهم ممارسین أتبسط لمواقف واقعیة، حیث یجد الطالب  ویعرف " سافنیون" المحاكاة على أنها
         .1ومؤدین ألدوار معینة
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  تصنیف مناهج البحث العلمي: الفصل الثالث       
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، الوصفيكالمنهج اختلف الباحثون في تصنیف مناهج البحث العلمي، فیضیف البعض مناهج معینة 
ویصنفها البعض على أنه مستوى من مستویات التحلیل ألن كل المناهج تعتمد على الوصف، وهناك من 

یصنفه البعض اآلخر ناهج المهمة في البحث العلمي، في حین یصنف منهج تحلیل المضمون ضمن الم
   التي تعتمد علیه مختلف المناهج. البحث العلمي أسالیب ضمن

  المنهج التاریخي: أوال

لما له من  منهج أساسي في العلوم السیاسیة، المنهج التاریخي یتفق أغلب علماء المنهجیة على أن
وا اختلف راسة األحداث الماضیة التي ساهمت في تطورها. إال أنهمقدرة على تحلیل الظواهر انطالقا من د

 .في تعریفه

  تعریف المنهج التاریخي.1

  یعرف بأنه: 

 ویحللها ویفسرها ویدرسها الماضي، وأحداث وقائع من مضى ما ویسجل یصف الذي البحث ذلك " 
 فهمي ف تساعدنا میماتتع أو ومعلومات، حقائق إلى التوصل بقصد ودقیقة؛ منهجیة علمیة أسس على

  .1بالمستقبل والتنبؤ الماضي، ضوء على الحاضر

فو      عرّ ُ بأنه: "مجموعة الطرائق والتقنیات التي یتبعها الباحث التاریخي والمؤرخ للوصول إلى الحقیقة  ی
عادة بناء الماضي بكل وقائعه وزوایاه، وكما كان علیه في زمانه ومكانه، وجمیع تفاعال ت التاریخیة، وإ

  .2الحیاة فیه

ویمكننا تعریف المنهج التاریخي بأنه: مجموعة الخطوات العلمیة التي تساعد المؤرخ على قراءة       
وبحث ماضي الشعوب واألمم وتسجیل أحداث تاریخها كما وقعت، وترتیبها واستخالص النتائج وبیان 

بما یساعد ألجیال الحاضرة فهمها القوانین التي تحكم سلوك البشر وصیاغة كل ذلك بطریقة یسهل على ا
  .3لمستقبلبا ؤعلى فهم الواقع والتنب
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  أهمیة المنهج التاریخي  .2

 امفسر   بل تطور لیصبح منهجا للمعلومات سارد لالحداث ومجمع مجردالمنهج التاریخي  لم یعد     
  :1وتكمن أهمیته في النقاط اآلتیة لالحداث، ومحلال

 على الوقوف بهدف تفسیرها یتم حیث ،الماضيفي  حدثت ظواهر سةبدرا التاریخي المنهج یهتم- 1
 . منها العبر واستخالص للمجتمعات الحالي الواقع على تأثیرها مدى ومعرفة منها والتعلم مضامینها

 .بالمستقبل التنبؤ أجل من الحاضر وفهم الماضي دراسة على الباحث یساعد- 2

، ویفید في الماضي خبرات ضوء على معاصرة كالتمش حل في التاریخي المنهج استخدام یمكن- 3
أومقارنتها مع غیرها من  الدراسات المقارنة من خالل مقارنة الظاهرة الواحدة وما طرأ علیها من تغیرات،

  .2الظواهر

   .في توضیح خصوصیة كل ظاهرة وتفردها أو عمومیتها وقابلیتها للتكرار يالتاریخالمنهج م اهیس- 4

 التاریخي لمنھجا معلومات مصادر.3

 3:یليا فیم أهمها حصر ویمكن ،التاریخي المنهج دراسات في المعلومات مصادر تتعدد   

 المصادر األولیة: -أ

  هذه المصادر: وتتضمن 

 الموضوعي ف كونتر والمش ،والمعاصرون للحدث التاریخي العیان، شهود وهم: البشریة المصادر-1
 . والدراسة البحث قید

 :كاآلتي وهي :والمشاهدة توبةالمك المصادر -2

                                                                        

  32محمد سرحان علي المحمدي، مرجع سابق، ص - 1
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 وشواهد، وأسلوب، ولغة، نصوص من تتضمنه بما الداخلي للنقد إخضاعها بعد :المخطوطات -أ
 كتب بما وعالقتها عنه، تتحدث والذي فیه، كتبت الذي الزمن حیث من الخارجي للنقد وتعرضها وبراهین،

 . عنها كتب ما أو ومضامینها نصوصها مجال يف

 ید يف وقعت إذا الفرد لحیاة هامة تعتبر والتي الخاصة والمذكرات الرسمیة والمراسالت المذكرات -ب
 . واجتماعیة نفسیة أمراض من یعانون الذین من المدروسة الحالة صاحب كان إذا خاصة الباحث

 الضرائب، قوائم المحاكم، سجالت القوانین، الدساتیر، :مثل أنواعها بمختلف والوثائق السجالت -ج
 واألفالم الصور بأنواعها، والمنشورات القدیمة والكتب الصحف المختلفة، اإلحصاءات واألنظمة، قوانینال

 بأنواعها العقود الوصایا، الرسائل، والیومیات، الذاتیة، السیر الشعبیة، والحكایات األساطیر والخرائط،
 .الخ...

 والهیاكل المدن بقایا مثل، السابقة لعصورا ومخلفات بقایا في وتتمثل  :التاریخیة والشواهد اآلثار -د
 . الخ.... والمخطوطات والمدافن والمدرجات

 .المختلفة اعهانو بأ التاریخیة والدراسات الكتب وتشمل : مةالقی التاریخیة الدراسات- ه

  ت.والرسوما والتحف، كاآلثار، ومالحظتها، مشاهدتها یمكن التي المادیة الشواهد -و

  ةالمصادر الثانوی - ب

صل إلى ثة مباشرة ، بل نقلت له، وقد تدتتعلق بالمعلومات التي نقلت عن شخص لم یشهد الحا 
قد  تفقد الوثیقة التاریخیة قیمتها كلما تعددت وسائط نقلها، وذلك جراء ماأربعة أو خمسة أجیال، حیث 

ضافة  الحصول علیها وهذه المعلومات یمكن  النقل. خالل عملیةیصیبها من تشویه، وتحریف و حذف وإ
من المؤلفات، دوائر المعارف، الصحف والدوریات، وكل المؤلفات التي عالجت موضوعات تاریخیة في 

   .1غیر حاضرها
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  التاریخي المنهج أدوات .4

 :التاریخي المنهج أدوات أهم من فإن لذا منها، التأكد یمكن وأدلة شواهد للتاریخ

 . والمشاهدة المالحظة  1-

  المقابلة - 2

  االستبیان- 3

  التاریخي المنهج خطوات.5 

خطوات وهي تحدید المشكلة، جمع المادة  خمس في التاریخي بالبحث القیام ت خطوا حصر یمكن
 التاریخیة، تحلیل المادة التاریخیة ونقدها، صیاغة الفروض، استخالص النتائج وكتابة تقریر البحث .

  البحث  مشكلة تحدید-1

تحدید المشكلة، وتضییقها للحجم الذي یستطیع معالجته بالوسائل المتوافرة  یتطلب البحث التاریخي 
 ، ویجب على الباحث أن یلم بالمشكلة من خالل قراءات حول المشكلة وصیاغتها عبر عبارات بسیطةله

  :1وینبغي عند تحدید المشكلة مایلي وواضحة ومحكمة، ومعرفة الدراسات السابقة المتعلقة بها،

 لباحث بالمشكلة التي یراد دراستها دون ضغط أو تحیز.أن یقتنع ا- *

 .أن تحدد المشكلة بصورة واضحة، ویمكن دراستها وتحلیلها- *

 أن ال یكون اختیار المشكلة عشوائیا وسطحیا.- *

 أن تكون هناك حاجة لدراسة المشكلة.- *

  خي.للباحث للقیام ببحثه التاریوالزمن الكافي أن تتوافر المصادر والمعلومات - *
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  جمع المادة التاریخیة - 2

لتحلیل  بعد تحدید مشكلة البحث، یقوم الباحث بجمع المادة التاریخیة بالتركیز على المصادر األولیة    
 الدراسة بشكل جید والوصول إلى حقائق تاریخیة تساعد على فهم األحداث المعاصرة والتنبؤ بمستقبلها. 

  تحلیل المادة التاریخیة ونقدها-3

 مصداقیة أكثر البحث لیكون وذلك جمعت التي المعلومات صحة من التأكد الباحث على یجب

 1 :هما نوعین على النقد ویكون ، وأمانة

  الخارجي النقد-  أ

 الوثائق من كثیر له تتعرض وذلك لما ؛ صاحبها إلى ونسبتها الوثیقة صحة من التأكد ویتضمن     
ضافات دخیلة وتزییف حشو من  بید مكتوبة تكون قد فالوثیقة متعددة، وأشكالألسباب كثیرة  ف؛تحری أو وإ

 في الخطأ تصحیح الباحث واجب من فیكون ؛الوحیدة نسخته سوىتوجد  وال آخر،شخص  بید أو المؤلف،
 مما األصلیة النسخة تحدید إلى األمر یحتاج بحیث التواجد؛ وأماكن النسخ متعددة الوثیقة تكون وقد النقل،
 . عنها نسخ

  الداخلي النقد-ب

تحدید الظروف والدوافع التي و  فیها، الموجود الكالم ومعنى وصحة الوثیقة محتوى تقییم به ویقصد
یمكن أن تكون قد أثرت في كاتب الوثیقة فدفعته إلى التمسك بالصدق، أو دفعته إلى الكذب والتزییف 

  ."2والتحریف أو إلى الخطأ
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  الفروض صیاغة -4

 إجابة یكون وقد الموضوع، سةدرا تتم اثره على والذي البحثإلشكالیة  مؤقت حل نع عبارة وهي   
 . خاطئة أم صحیحة الفروض هذه كانت إذا ما إثبات نحاول التجریب خالل ومن البحثي، للسؤال محتملة

   التقریر وكتابة النتائج استخالص -5

صیاغة  الفروض العلمیة، تأتي مرحلة بعد جمع المادة التاریخیة والقیام بتحلیلها ونقدها، وصیاغة
 تكون هذه الصیاغة واضحة ومفهومة ودقیقة، ولیست مجرد عمومیات أو انطباعات ال ،نتائج البحث

 من العلمي البحثبمواصفات  من خالل اإللتزام كتابة تقریر البحث تستند إلى حقائق تاریخیة علمیة، ثم 
 التي تقتضي من الباحث اإلبتعادالموضوعیة ب، مع التحلي  ةالسلیم والصیاغة والتوثیق والتنمیط الترتیب

  قدر اإلمكان عن الخطاب اإلیدیولوجي أو عن أي شكل من أشكال الدعایة السیاسیة. 

  مزایا المنهج التاریخي .6

  عدة مزایا أهمها: للمنهج التاریخي   

 .علمي أسلوب خالل من الحقیقة عن یبحث ناقدا المنهج التاریخي منهجا یعتبر- 1

تساعد على  .المستخدمة والمعلومات للبیانات والتمحیص والتحلیل المنطق الباحث استخدم - 2
  الوصول للحقائق التاریخیة لفهم الواقع واستشراف المستقبل.

 بینها إمكانیة استخدام المقارنة كما یرى ابن خلدون، بین الظواهر التاریخیة وتحدید الفروق - 3
  وتحلیلها.

  هج التاریخيعیوب المن.7

 1: يلی ما التاریخي المنهج عیوب أبرز من

 في حدثت ظواهر مع یتعامل فالمؤرخ ،واألحداث للظواهر المباشرة المالحظة على یقوم ال- 1
 عن السماع في تتلخص والتي تالبیانا جمع في التقلیدیة الطریقة على یعتمد فهو وانتهت، الماضي
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 أو الظواهر هذه شاهدواون آخر  أشخاص كتبها التي الوثائق بعضعن  األخذ أو عنهم والنقل اآلخرین
 . دقیقة تكون ال قد المصادر وهذه عنها، سمعوا

 اآلثار هو فیه ألساسيا المعرفة فمصدر الحقائق، إلى للوصول العلمیة التجربة على یعتمد ال- 2
ن األفراد، أو الناس وأحیانا التاریخیة والسجالت  االحتفاظ من تمكنهم التي لقدرةا یملكون ال هؤالء كان وإ

 .وتصویرها الحقائق وصف في المبالغة أو التحیز إلى األفراد هؤالء یمیل وقد .طویلة زمنیة لفترة بالحقیقة

إمكانیة الوقوع في خطأ تضلیل الوثائق والمصادر التاریخیة، وبالتالي تحلیل الظواهر تحلیال تاریخیا - 3  
  ي كل الحاالت یمكن الحصول على المصادر األولیة.یكون غیر كامال. كما أنه لیس ف

إمكانیة میل الباحثین إلى نمط التحلیل الصوري أو السطحي للتحلیل، دون االرتقاء إلى مستوى  -4 
سرد األحداث وحشو الدراسات بكمیات ب واكتفائهماستنباط القوانین االجتماعیة من الظواهر التاریخیة. 

  یلها. كبیرة من المعلومات دون تحل

وجود احتمال كبیر في أن تكون الوثائق التاریخیة خاصة السیاسیة، مزورة أو عرضة للتزویر أو -5 
  التشویه أو الحذف أو الحشو ألغراض سیاسیة أو شخصیة، أو أمنیة أو نفعیة أو ألي دافع آخر.

بسبب  ،ي الحدیثصعوبة الوصول إلى الوثائق المهمة، خاصة المتعلقة بالتاریخ السیاسي أو العسكر - 6
أن غالبا ما تلجأ الحكومات إلى إخفائها ألسباب أمنیة أو سیاسیة، وال تفرج عنها إال بعد عقود من الزمن 

  وربما تبقى طي الكتمان لمئات السنین.

األخرى، ألنه ونستنتج من خالل دراستنا للمنهج التاریخي أن هناك عالقة تكامل بینه وبین المناهج    
التاریخیة التي تشكل تراكما معرفیا ومنطلقا للمناهج األخرى في تحلیل واقع الظواهر  یقدم البیانات

  السیاسیة والتنبؤ بمستقبلها.

  المنهج المقارن :ثانیا

یعد المنهج المقارن من أهم المناهج التي تستخدمها العلوم اإلجتماعیة وعلم السیاسة بالخصوص     
ألحد حقوله ومجاالته، وهو حقل السیاسة المقارنة. بخالف  والذي لم یكتف به منهجا بل أصبح اسما

حیث یطلق الكثیر من ، د التي اتخذت المقارنة منهجا فقطاإلقتصا علم، الفروع األخرى كعلم اإلجتماع
  المختصین على دراساتهم اسم السیاسات المقارنة، أو النظم السیاسیة المقارنة.
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  تعریف المنهج المقارن.1    

أو متناظرة في مجتمعات مختلفة، أوهي  المقارنة بأنها دراسة ظواهر متشابهة "یوارث میلست"یعرف   
 ، والمقارنة تقتضي وجود قدر1التحلیل المنظم لإلختالفات في موضوع أو أكثر عبر مجتمعین أو أكثر"

والظواهر  من التشابه واإلختالف بین الظواهر محل المقارنة إذ ال مقارنة بین الظواهر تامة اإلختالف
  .2تامة التشابه

للظواهر محل البحث والدراسة  هو تلك الخطوات التي یتبعها الباحث في مقارنته والمنهج المقارن:
بقصد معرفة العناصر التي تتحكم في أوجه التشابه واإلختالف في تلك الظواهر، وهو یستهدف إیجاد 

ن رصدها في تلك الظواهر، كما یستهدف تعمیمات امبریقیة عامة یستخلصها من اإلنتظامات التي یمك
المنهج المقارن التفسیر العلمي عبر كشفه للعالقات بین المتغیرات، فهو في كشفه للعالقة بین متغیرین أو 

  .أكثر قد یعزل تأثیر بقیة العوامل والمتغیرات األخرى

  الدراسة المقارنة تطور .2

تویاتها، فقد قارن ارسطو بین دساتیر الدول(المدن لقد واكبت المقارنة التطور البشر، وان اختلفت مس 
اإلیطالیة، كما  تماكیافیلي في مقارنته لعناصر القوة والسیاسة في الدویال ىالیونانیة المختلفة)، وكذلك فعل

المقارنة بین األنظمة السیاسیة، كما اعتمد ماركس المقارنة التي  "مونتسكیوو " "طوماس هوبز"استخدم 
  .بیانات والمعلومات من دراسته وخبرته في ألمانیا وفرنسا وانجلترا استمد منها ال

ما و ن الكریم المقارنة لإلتعاظ واإلعتبار، وقدم صورا للمقارنة داخل الظاهرة الواحدة آكما استخدم القر 
المختلفة، أو لمقارنة ظاهرتین أو أكثر تشترك في سلوك معین، كرصد حال  لحقها من تطور بفعل العوامل

الهالك والدمار إطارا للمقارنة، بحیث یكون الظلم  قرى الظالمة في ماضیها وحاضرها متخذا من مفهومال
  .رة الكهف"و من س 59یة وهو ما تبینه اال. 3متغیرا مستقال، والهالك متغیرا تابعا

  " وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلوا لمهلكهم موعدا"

                                                                        

  .70محمد شلبي، مرجع سابق، ص  1-
  .85طه حمید حسین العنبكي، نرجس حسین زائر العقابي، مرجع سابق، ص -  2
    .74شلبي، مرجع سابق، ص دمحم - 3
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واإلتحاد  الغربیة، و و.م. أ رن العشرین مقتصرة على أوروباوقد كانت الدراسة المقارنة خالل الق
السوفییتي، لكن ما میز الدراسة المقارنة هو هیمنة المدخل القانوني الذي یركز على األطر الشكلیة 
والمؤسسات الرسمیة، واإلهتمام بالدستور وطرق انتقال السلطة وكان موضوع السیاسة المقارنة یدور حول 

وتطورت الدراسة المقارنة بعد اإلنتقال  كانت تسمى السیاسة المقارنة الحكومات المقارنة.لذلك  ،الحكومة
الدولة إلى البنیة أو العملیة داخل الدولة  من المنظور التقلیدي إلى المنظور السلوكي لینتقل تركیزها من

ح الدولي فاعلون وعبر الدول، فلم تعد الدولة هي الفاعل الوحید داخلیا وخارجیا، ولكن دخل المسر 
  جدد(التنظیمات السیاسیة واإلقتصادیة  والثقافیة واإلعالمیة داخل الدولة الواحدة أو عبر الدول).

  أهمیة المنهج المقارن.3

المقارنة أهمیة كبیرة في مجال البحث العلمي باعتبارها أحد الطرق المستخدمة في كتسي ت    
  :1في النقاط التالیة تهاكن أن نحصر أهمیرن. ویممعالجة الموضوعات ذات الطابع المقا

ذات الخاصیات المشتركة التي تكون مقدمة نحو البناء النظري المتكامل. تجمیع المفردات  -1   
بحیث أن تجمیع المفردات المتشابهة سیوفر شرط االنسجام واالتساق بینها وهو شرط ضروري في بناء أي 

  نظریة. 

ال تظهر للعیان إال ، والتي ف المتغیرات الجدیدة في الظواهركتشاابالتحلیل المقارن  یسمح - 2    
  عن طریق التفسیر المقارن. 

تساهم المقارنة في توفیر درجة عالیة من العمومیة، بواسطة القوانین التي یمكن اكتشافها  - 3    
  .عن طریق المقارنة

الظواهر والمشكالت صائص أوجه التشابه واإلختالف لمعرفة خ على تحدیدالمقارنة تعمل - 4    
خاصة  مجال العلوم السیاسیةللتحلیل والتفسیر في  اجید امنهجولذلك یعد المنهج المقارن  ،السیاسیة

  بالنسبة للموضوعات المعقدة.

  
                                                                        

  . 255- 254ص ص.   )،2004(القاهرة: مكتبة اآلداب،  مناهج البحث في علم السیاسةعبد الغفار رشاد القصیبي،  - 1
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  خطوات المنهج المقارن.4  

رنة تعني بدایة یجب اإلشارة إلى ضرورة التفریق بین السیاسة المقارنة والمنهج المقارن، فالسیاسة المقا
دراسة السیاسة على مستوى كلي بالرجوع إلى الوحدات المشار إلیها بالعبارات مثل" النسق السیاسي"، 
والدولة، أما المنهج المقارن فهو المنهجیة المتبعة في دراسة أي نوع من الوحدات اإلجتماعیة مثل 

  :اآلتیةلنقاط ا في هایمكن حصر  خطواتمجموعة ، ویتضمن األحزاب السیاسیة والمجتمعات

 ةحدید موضوع المقارنة: على الباحث أن یقوم بتحدید موضوع البحث الذي سیقوم بعمل مقارنت - 1
تحدید  ، كما ینبغي علیهتحدید إشكالیة البحث الخاضعة للمقارنة، وصیاغتها بطریقة واضحة ودقیقةولھ، 

لمشكلة البحثیة، وقد تكون وحدة في المقارنة والمرتبطة با يیتخذها كعنصر أساسسوحدة التحلیل التي 
أو الثفافة،  التحلیل، الدولة، أو الحزب أو البیروقراطیة  العلیا، أو السلوك اإلنتخابي، أو اتجاه الرأي العام،

  أو عملیة صنع القرار الخارجي في مجموعة من الدول.

لباحث وهو یقارن صیاغة الفروض بشكل تكون قابلة للتحقق العلمي عبر المنهج المقارن، فا - 2    
نظما متشابهة یقوم بتحیید الكثیر من المتغیرات المتشابهة في الوحدات التي تجري علیها المقارنة عبر 

  صیاغة الفرضیات.

تحدید المفاهیم والتعریفات اإلجرائیة: فالمفاهیم هي الدلیل الذي یسترشد به الباحث في عملیة - 3
رئیس فمفهوم  ،ة لتجمیع الظواهر المتباینة جغرافیا أو لغویاالمقارنة، وهي ضروریة كنقاط انطالق مرجعی

الوزراء یمكننا من مقارنة رئیس الوزراء البریطاني والمستشار األلماني، كما یفید تحدید المفهوم في تجنب 
التزییف في المسمیات، فالكثیر من الدول تطلق على نفسها دیمقراطیة وهي لیست كذلك، وبدون مفاهیم 

ر إلى جمع بیانات ومعلومات عن البلدان، ولكن دون أن نمتلك قاعدة مفاهیمیة تساعد على فإننا نضط
  مقارنة بلد بأخر.

ووسائل جمع  مقارنة هو الذي یحدد مصادر البحثجمع البیانات وتصنیفها، وموضوع ال- 3
 المعلومات.

ها من خواص تحدید الخواص المتماثلة وما یقابلویكون من خالل متغیرات المقارنة:  ضبط- 4
 الباحث على تحدید یساعد  لعمل على التفریق بین أوجه التشابه واالختالف األساسیة، بشكلاو متباینة، 
   .الجوهریة عن الثانویة المتغیرات
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بیانات موضوع المقارنة: ال بد أن یقوم الباحث العلمي باالطالع على عدد من  وتحلیل تفسیر- 5
التشابه  هأوج تحلیللتفسیرها انطالقا من  ها،سلظاهرة التي سیدر األبحاث العلمیة التي تناقش نفس ا

   .دون اإلكتفاء بتحدیدها فقط وتبیان أهمیتها في فهم الظاهرة أو المشكلة المدروسة واإلختالف

تحلیل موضوع البحث یقوم الوصول إلى نتائج المقارنة: بعد أن ینتهي الباحث العلمي من - 6
إشكالیة وتساؤالت على توصل إلیها وتحدیدها بدقة، ویتم من خاللها اإلجابة النتائج العلمیة الم ةبصیاغ

  البحث، واثبات أو نفي الفرضیات المطروحة.

  أوجه المقارنة- 4    

 هناك عدة أوجه أو أبعاد یمكن أن تأخذها المقارنة، ویمكن االعتماد علیها عند استخدام المنهج    
  :1أهمها المقارن

خي: یقوم هذا المقیاس على مقارنة الظاهرة االجتماعیة في عدة مراحل زمنیة ریاالوجه الت- 1    
متعاقبة، وتحدید التطورات التي طرأت علیها بفعل الزمن، والخواص التي لم تتأثر بفعل الزمن. مثل دراسة 

  .اإلشتراكي، وبعد التحول إلى اقتصاد السوق اإلقتصاد الجزائري في مرحلة النظام 

لمكاني: یتم في هذا البعد من المقارنة، مقارنة الظاهرة االجتماعیة في مكان معین الوجه ا- 2    
 في . مثل دراسة ظاهرة التحول الدیمقراطيبنظیرتها في مكان آخر، وتحدید أوجه االتفاق واالختالف

  .الوطن العربي(دراسة مقارنة بین الجزائر ومصر)

من المقارنة على عاملي المكان والزمان في نفس المكاني: یقوم هذا البعد -الوجه الزماني- 3    
الوقت. بمعنى مقارنة الظاهرة االجتماعیة في مكان ما وزمان معین مع تواجدها في أمكنة أخرى وأزمنة 

، (زماني)القدیمة العربیة وفي الحضارات ،العربيالوطن  في حدیثال النظام الملكي متباینة، مثل مقارنة
   .الحدیثة(مكاني) نظمة الملكیة الغربیةمقارنته باأل باإلضافة إلى

  

  
                                                                        

  .404-403ص  وآخرون، مرجع سابق، ص معنى خلیل عمر -  1  
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  صعوبات المنهج المقارن- 5  

یواجه تطبیق المنهج المقارن في تحلیل وبحث الظواهر االجتماعیة عدة عقبات، اختلف الباحثون   
  :1أهمهاالمقارن تكمن في النقاط التالیة  في تحدیدها. صعوبات استخدام المنهج

 المركزیة. كمفهوم صناعة القرار، واإلیدیولوجیة، والسلوك والقانونصعوبة اختیار المفاهیم - 1    
  .ألن معاني األشیاء تختلف من مجتمع إلى أخر

  صعوبة تحدید الوحدة الطبیعیة للمقارنة، كوحدة الدولة، أو األبنیة المختلفة لها.- 2    

  ئصها القابلة للمقارنة.صعوبة تحدید الظاهرة القابلة للمقارنة، وصعوبة تحدید سماتها وخصا- 3    

  صعوبة دراسة العالقات المتبادلة بین المعاییر والمؤسسات والسلوك. - 4    

 ، خاصة في حالصعوبة حصر المتغیرات المهمة واألساسیة في الظاهرة الخاضعة للدراسة- 5    
  .االفتقار للمعلومات الدقیقة، وذات المصداقیة العلمیة

على التنبؤ كما هو الحال في  انى أن المنهج المقارن ال یساعد كثیر عدم القدرة على التنبؤ، بمع- 6
  المنهج التجریبي.

   يمنهج المسحالثالثا:

یعتبر المسح واحدا من المناهج األساسیة في البحوث الوصفیة، حیث یهتم بدراسة الظروف 
الص النتائج استخاالجتماعیة والسیاسیة واالقتصادیة وغیرها في مجتمع معین، بقصد تجمیع الحقائق و 

ومواقفهم وسلوكاتهم وتوجهاتهم إزاء  معرفة أراء الناسإلى هدف المجتمع، كما ی اذالالزمة لحل مشاكل ه
إلى عینات منهم بالسؤال التالي: ة، كأن نتوجه إلى الجزائریین أو قضیة معینة باتباع طرق علمیة منظم
  وقفهم من الوحدة المغاربیة.لمعرفة م ، وذلكهل توافق على تقویة اإلتحاد المغاربي؟

  

  

                                                                        

  .248-245ص  عبد الغفار رشاد القصیبي، مرجع سابق، ص - 1
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  يالمسحالمنهج تعریف .1

المسح بأنه منهج لتحلیل ودراسة أي موقف أو مشكلة اجتماعیة، أو جمهور  Morse "مورس"یعرف 
       و"كانونا"  Campbell" كامبل"وعرفه  لتحقیق أهداف معینة. ما، وذلك باتباع طریقة علمیة منظمة

Canonna  لبیانات بطریقة منظمة سواء من جمهور معین أو عینة منه، وذلك عن أنه محاولة جمع اب
  .1طریق استخدام المقابالت أو أیة أداة أخرى من أدوات البحث

  استخدامات المنهج المسحي .2

یستخدم المنهج المسحي في مجاالت متعددة كاإلقتصاد، والعلوم السلوكیة، وعلم االجتماع، والعلوم 
یة والتطبیقیة على حد سواء، وهو مهم في كل التخصصات وفي البحوث األساسالسیاسیة وغیرها، وهو 

جمیع الموضوعات المتعلقة بالسلوك اإلنساني، والمؤسسات االجتماعیة، واألنظمة  بذلك یدرس
  :2إلى االقتصادیة، ویمكن تصنیفها

   Social Surveysالدراسات المسحیة اإلجتماعیة- أ

  وتشمل: 

 .لمجموعة من الناسصائص الدیمغرافیة خال-

  .لك دراسة الشكل والمؤسسات االجتماعیةذالبیئة االجتماعیة للناس، بما في -

  آراء الناس واتجاهاتهم مثل االنتخابات.

  سلوك الناس ونشاطهم، مثل السلوك التننظیمي ودینامیات الجماعة.-

  Economic Syrveysالدراسات المسحیة اإلقتصادیة-ب

  :تشمل ما یلي 

  .االقتصادیة للناس مثل الدخل والمهنالظروف -

                                                                        

  .117)، ص 1989منشورات مجمع الفاتح للجامعات،  :لیبیا،(3، طمناهج البحث االجتماعيعمر التومي الشیباني،  - 1
  .140منذر ضامن، مرجع سابق، ص - 2
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  عمل الوحدات االقتصادیة مثل المحال التجاریة والمؤسسات المالیة.-

 النظام االقتصادي مثل الرأسمالي واإلشتراكي.-

  أهمیة المنهج المسحي .3

یفید المسح في معرفة أهداف الجماعات، وقیاسها كیفیا وكمیا، وترتیبها حسب أولویتها، واستقصاء 
، والتعرف على میولهم واتجاهاتهم، كما یفید في قیاس الرأي العام إزاء القضایا بات األفراد والجماعاترغ

تجاهات في المراحل المختلفة لتقویم الجهود المبذولة أو للمقارنة بین طرق مختلفة أو المختلفة، وقیاس اإل
لعام إزاء قضیة استخراج الغاز حسب مستویات مرغوبة، أو لتغییر اإلتجاهات مثل قیاس میول الرأي ا

  الصخري في الجزائر إلبقائه، أو حذفه.

وتعتبر مهارة الباحث ووسیلة جمع المعلومات ونوع الجمهور موضوع الدراسة من أهم المرتكزات 
والتفسیر والوصول إلى  حلیلالالزمة لنجاح الدراسة المسحیة، فالمسح یزود الباحث بمعلومات تفیده في الت

  یة.نتائج علم

  يالمسحالمنهج خصائص -2    

  :1یمكن بیان خصائص المسح االجتماعي في النقاط التالیة    

راسة للواقع االجتماعي خالل فترة زمنیة محددة غالبا دىى علالمسح االجتماعي تمد المنهج یع- 1    
من القیام ما تكون الحاضر أو الواقع االجتماعي عن طریق جمع البیانات الالزمة حوله بما یمّكن 

  بالدراسة.

یعمد المسح االجتماعي إلى جمع بیانات متعددة ومتنوعة وكثیرة عن الظاهرة االجتماعیة  - 2    
  بطریقة منظمة.

استمارة مقابلة أو استمارة  على ي ترتكز في الغالبالمسحالمنهج ع البیانات عبر یتجم طریقة - 3    
  استبیان.
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على قاعدة نظریة واضحة، كأن یتبنى القائمون  األحیان في غالب المنهج المسحيیستند  - 4    
  علیه النظریة السلوكیة أو التفاعلیة الرمزیة.

تستخدم البیانات التي جمعت عبر المسح االجتماعي عن الوقت الحاضر في تفسیر  - 5    
  عالقات بین متغیرات اجتماعیة في وقت سابق.

لقة بوقائع اع مختلفة من المتغیرات كالمتغیرات المتعالجمع بین أنو  يالمسحالمنهج یمكن عبر - 6    
والمتغیرات السلوكیة (السن، الجنس، المستوى االقتصادي، الحالة  ،والمتغیرات االجتماعیة، أو حقائق

  االجتماعیة، المستوى التعلیمي).

  أنواع المسوح.4    

هداف، وحسب المجال فهي تختلف حسب مجال الدراسة، وحسب األهناك أنواع مختلفة للمسوح،  
  :1، وذلك وفق مایليالبشري

، فالذي ینظر إلى مجال المسح والمدى الذي یغطیه یقسم ینظر منها الباحث إلى عملیة المسح
  المسح إلى مسح عام، ومسح خاص:

: هو الذي یعالج الجوانب العدیدة للوحدة محل الدراسة فإذا كنا بصدد قریة، أو دولة، المسح العام-1
  تناول جمیع الجوانب اإلجتماعیة والسیاسیة واإلقتصادیة، وال یقتصر على جانب منها فقط. أو إقلیم

دا في الوحدة التي تكون محل البحث كالقطاع دیتناول بالبحث والدراسة جانبا مح :المسح الخاص-2
  اإلقتصادي.

  المسح حسب األهداف التي یتوخاها إلى مسح وصفي، ومسح تفسیري:كما یمكن أن یقسم 

، سواء كان هذا الوصف بمختلف أبعادها الظاهرة المدروسة یقوم بوصف المسح الوصفي:- 1
  .واألرقامباأللفاظ والعبارات أو بالرموز 

من خالله إلى تفسیر الظواهر والوقائع السیاسیة تفسیرا معمقا الباحث یهدف المسح التفسیري: -2
  لفهمها ومعرفة أبعادها والعوامل المؤثرة فیها.
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  إذا نظرنا إلى الجمهور الذي یغطیه المسح فینقسم إلى:أما 

، مثال دراسة المشاركة السیاسیة عند المجتمع دون استثناء كل مفردات: یشمل المسح الشامل- 1
  م.ولیس عینات منه تشمل الدراسة كل الطلبةبحیث طلبة كلیة العلوم السیاسیة، 

عن كلیة العلوم ممثلین جموعة من الطلبة م: یختار عینة من المجتمع األصلي، المسح بالعینة- 2
      .السیاسیة

   يالمسح المنهج خطوات -5   

للقیام بعملیة المسح االجتماعي البد من إتباع مجموعة من الخطوات الضروریة للحصول على     
  :1أهمها البیانات الصحیحة وذات المصداقیة العلمیة

اتباعها إلنجاز الدراسة، كما تتضمن تحدید تضمن مجموع الخطوات التي ینبغي یو  :التخطیط- أ
الغرض من المسح، وتحدید المفاهیم المستخدمة في المسح، وتعریفها إجرائیا ما أمكن ذلك، وصیاغة 
الفروض، وتحدید األدوات الالزمة لجمع البیانات، وتحدید مجاالت البحث الثالثة: المجال البشري 

عداد دلیل میداني والمكاني والزماني، كما ینبغي تقدیر الم یزانیة وتحدید البرنامج الزمني للمسح، وإ
للعمل.كما یتوجب على الباحث أن یختار العینة وتحدید المجتمع األصلي للدراسة وتحدید الوسیلة التي 

  .تستخدم في جمع البیانات

 كبیر أم محدود؟، هل من خالله عن حجم مجتمع الدراسة هل هو: نتعرف تحدید مجتمع الدراسةب 
  .یخص الطلبة، أم األساتذة، هل یخص الشباب، أم فئة عمریة محددة...الخ

: ال یمكن دراسة مجتمع البحث بأكمله، لذلك یجب اختیار عینة ممثلة لمجتمع اختیار العینة- ت
  البحث. 

  وذلك قصد جمع البیانات من العینة، وأهم هذه األدوات المقابلة واإلستبیان. بناء األداة:-ث 

ویتم بعد التأكد من األداة وثباتها، وعملیة تدریب المستخدمین  :وجمع البیانات المسحإجراء  - ح
على ذكاء وخبرة القائم بعملیة  كبیر خطوة جمع البیانات بشكلتعتمد أسلوب المقابلة واإلستبیان، و  على
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م تعهد هذا المسح االجتماعي، خاصة في المواقف غیر المتوقعة أو غیر المألوفة، كالتعامل مع عینة ل
النوع من األعمال من قبل فتنظر إلیه بعین الریبة، أو مواجهة موقف رفض العینة اإلدالء بالمعلومات 

تتدخل في مثل هذه المواقف خبرة وذكاء القائم بالمسح االجتماعي في تبدید حیث لألشخاص الغرباء. 
ال الشرح والتفسیر واإلقناع، الشكوك، وتلطیف العالقات، وبناء االتجاهات اإلیجابیة، عن طریق مث

  ویمتلك القدرة على اختیار عبارات أسئلته بتجنب األسئلة المباشرة والمحرجة.، والسلوك المنبسط، والصبر

: بعد القیام باستجواب العدد المطلوب من المبحوثین، تأتي الخطوة التالیة التي تفریغ البیانات -ج 
یقة منهجیة لتفریغ البیانات، وأفضل الطرق في هذا المجال ال تقل أهمیة عن سابقتیها، وهي تحدید طر 

استخدام الجداول، بحیث یمكن تصنیف البیانات إلى فئات وفق متغیرات البحث. وبهذا یستطیع الباحث 
أن یستخدم التحلیل اإلحصائي على نطاق واسع، ویفّعل هذا االستخدام توظیف الحاسوب عبر تحمیل 

  مثال). SPSSي (وتشغیل برامج اإلحصاء اآلل

: بعد القیام بتفریغ البیانات وتحلیلها إحصائیا، تأتي مرحلة قراءة التفسیر وصیاغة النتائج- د    
النتائج التي یعطیها التحلیل اإلحصائي، قراءة كیفیة، بمعنى تقدیم معاني النتائج الكمیة وتفسیرها بشكل 

  ئج العامة التي یمكن تعمیمها. یجعلها مفهومة لكل من یطلع على البحث. واستخالص النتا

  أدوات البحث الذي یستخدمها المسح:-6

تتعدد األدوات التي یستخدمها المسح لجمع بیاناته عن أعضاء المجتمع موضوع البحث والدراسة، 
بقصد معرفة األراء، أو اإلرتباطات بین المتغیرات أو اإلتجاهات بشأن الموضوعات المتعددة، وعموما 

  .1وتحلیل المضمون دوات ما بین المالحظة واإلستبیان والمقابلةتتراوح تلك األ

   يالمسحالمنهج  مزایا -7    

  :2على عدة مزایا تتمثل أساسا في يمنهج المسحال ینطوي    

 .مجاالته وتعدد تطبیقه سهولة- 1
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 غلبأسلوب العینة في أ باستخدام المدروس المجتمع من كثیرة وحدات تغطیة على الكبیرة قدرته- 2
  . األحیان
دقة البیانات المتحصل علیها عبر المسح االجتماعي، خاصة عند استخدام أداة المقابلة أو - 3

  المالحظة.

، حیث تعمل الدراسات المقارنة مراحل مختلفة يیفید المسح في معرفة التغیرات التي حدثت ف - 4
والتعرف على اإلتجاهات  یدةالجد كتشاف التغیراتالعلى مقارنة أرقام المسح الماضیة والحاضرة 

  .1المختلفة

 كیفیا وكمیا، وترتیبها حسب أولویاتها،ا المسح في معرفة أهداف الجماعات، وقیاسه یفید - 5
  .2، والتعرف على میولهم واتجاهاتهمالجماعاتو واستقصاء رغبات األفراد 

   يالمسحالمنهج  عیوب -8    

  :.3ما یلي المسحي المنھج على یعاب

 

وتطلبه للمزید من المال  المادیة، تكالیفهالدراسة، وكثرة  ت متغیرا كل على السیطرة ةصعوب -  1
 . والجهد

 مثل جمع البیانات أدوات جودة ومدى للدراسة المختارة العینة بدقة مرتبطةقیمته العلمیة  – 2
   ة.والمقابل االستبیان

هؤالء على  ون، فإذا عمللمبحوثالتي یقدمها ا بصدق المعلومات رتبطةمة المنهج المسحي یأهم- 3
  قیمتها العلمیة. .تقدیم معلومات مزیفة، واستهدفوا تشویه الحقائق، فإن الدراسة یلحقها ضرر التزییف وتفقد

نجاح الدراسات المسحیة تتطلب وجود بیئة مالئمة تتمیز بتوفر حریة الرأي والتعبیر، لذلك فإن - 4
الث راجع النعدام الحریة وخوف المبحوثین من اإلدالء بآرائهم فشل الكثیر من المسوح في دول العالم الث

  .حول القضایا السیاسیة المختلفة
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ویتمیز المنهج المسحي عن المنهج التاریخي، حیث أن هذا األخیر یهتم بالماضي، بینما یركز  
كما یختلف المنهج المسحي على وحدة محددة في الحاضر مكانا وزمانا یولى وصفها وتحلیلها وتفسیرها، 

، ال یوضح أسبابهاو  ، فمسح الظاهرة یقرر وضعها،في كل منهما المسح عن التجریب من حیث الهدف
كما یختلف المسح عن دراسة الحالة، في كون أن دراسة الحالة أكثر عمقا وتوسعا في دراسة الظاهرة 

   الواحدة.
  : منهج دراسة الحالةرابعا

هي الفرد ینبغي  تهدراس تكون وحدة الباحث الذيف حدة واحدة،على و منهج دراسة الحالة   یركز      
له أن ینظر إلى موقفه وسلوكه باعتباره كال من العوامل أو مركبا من العناصر التي تؤثر فیه على مر 
الزمن، ومن ثم ینبغي معرفة المحطات األكثر تأثیرا  في حیاة الفرد مثل التربیة األسریة أو الوسط 

تصادي والثقافي الذي عاش فیه أو الصدمات التي تعرض لها، وهذا یقتضي جمع االجتماعي واالق
أو من شهادة أصدقائه وغیرها، وبعد جمع  ،خالل مقابلة الفرد أو كتابة سیرته الذاتیة المعلومات من

كما ، لعلى التحلی هار مفاهیمي یساعدالبیانات یقوم الباحث بتفسیرها وتحلیلها، وینبغي للباحث وضع إط
یمكن أن تكون الحالة دولة یراد جمع المعلومات الدقیقة بشأنها كمثال دولة مالیزیا وتجربتها التنمویة، 

من خالل رصد التطور التاریخي لمالیزیا والتحوالت التي عرفتها،  حیث یقوم الباحث بجمع المعلومات
  لمعرفة عوامل نجاح التجربة التنمویة لإلستفادة منها.

  سة الحالةتعریف منهج درا .1

أو بأیة وحدة سواء كانت فردا أو مؤسسة البیانات العلمیة المتعلقة جمع یهتم ب هو المنهج الذي 
نظاما اجتماعیا أو مجتمعیا محلیا أو مجتمعا عاما، وهو یقوم على أساس التعمق في دراسة مرحلة معینة 

عن العوامل المؤثرة في الوحدة بغرض الكشف  من تاریخ الوحدة أو دراسة جمیع المراحل التي مرت بها،
وذلك بقصد الوصول إلى تعمیمات علمیة متعلقة  ،ف عن العالقات السببیة بین أجزائهاالمدروسة، والكش

  .1وبغیرها من الوحدات المشابهة بها
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  منهج دراسة الحالة أهداف .2

  :1أهمها من األهداف تحقیق مجموعة إلىمنهج دراسة الحالة  یسعى

اسة وحدة واحدة سواء كانت فردا أو نظاما أو دولة وغیرها من الوحدات قصد التعمق في در - 1
دراك خفایاها،   بالموضوع والكشف عن العناصر المؤثرة والمتأثرةو تحدید كل العوامل و اإلحاطة بها وإ

  .یجاد حلول لها، وإ ن أجزاء الظاهرةبی  والعالقات السببیة أو الوظیفیة االرتباطات

عالقتها بالكل  في إطارالجزئیات  دراسةدراسة الوحدة ككل، و الة من خالل معرفة جوهر الح - 2
ال یكتفي  فمنهج دراسة الحالة ،الحقیقة الكلیةمن الذي یحتویها على أساس أن الجزئیات هي جانب 

نما التعمق في دراستهبالوصف الخارجي أو الظاهري للموقف أو الوحدة    .، وإ

حالته، إذا كانت وحدة التحلیل هي الفرد، وتولید الرغبة لدیه في اشراك المبحوث في التعرف على - 3
  البحث عن حلول لتعدیل سلوكه.

  دراسة الحالة جقواعد منه .3

  :2یرتكز منهج دراسة الحالة على مجموعة من األسس أهمها 

یجب أن یسعى الباحث للحصول على كل البیانات المتاحة عن الحالة، ویعمل على الربط بین - 1
یجاد العالقات.العن  اصر وإ

 ینصب اهتمام الباحث المتبع لمنهج دراسة الحالة على الحالة الواحدة.- 2

 ،سببیةالنظر إلى الوحدة على أنها كل مترابط أي نسق یستند ترابط أجزائه إلى مبادئ قد تكون - 3
 أو وظیفیة، أو مبادئ منطقیة تشیر إلى وجود معنى مشترك بین هذه األجزاء.

حداث األكثر تأثیرا في الوحدة سیاسیة كانت أو اجتماعیة أو ثقافیة، وتتبع التطور إبراز األ- 4
تحول في تاریخ الوحدة  ةالتاریخي لها من حیث نشأتها وتطورها، وتطور المعالم األساسیة التي تعتبر نقط

 وتسمى هذه بقاعدة التتبع التاریخي لوحدة الدراسة.
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الوحدة موضع الدراسة والوسط المباشر أو غیر المباشر الذي ضرورة دراسة العالقة القائمة بین - 5
 توجد الوحدة في إطاره.

  استخدامات المنهج .4

یستخدم منهج دراسة الحالة في مختلف حقول المعرفة، ویستهدف التعمق في دراسة الحاالت التي 
  :1یراد معالجتها ویمكن اجمال استخداماته فیما یلي

والمتغیرات المتداخلة والمستقلة ومتكامل تتضح فیه األسباب الحاالت بشكل معمق معالجة -
في مجالها  بوضعها ، ودراسة المواقف المختلفة للوحدة دراسة تفصیلیةلتشخیص الحالة تشخیصا دقیقا

  االجتماعي والثقافي.

الحالة في الزمن ألن دراسة الماضي مؤثر أساسي في إظهار  متابعة التطور التاریخي لوحدة معینة-
  .في المستقبلالحاضر، وتوقعاتها 

 دراسة السلوك والعمل على تقییم انحرافاته.

ألخذ بها، وأسباب الفشل واالنجاح  لتبیان أسباب والمقارنة بینهادراسة حاالت النجاح والفشل  -
 عنها. واالبتعاد

 اتعملی أو الجماعات أو الدول نتیجةوصف وتحلیل العملیات السیاسیة التي تنشأ بین األفراد  -
دراسة المشكالت االجتماعیة واإلقتصادیة كالبطالة وانخفاض مستوى ، و التفاعل بینهم كالصراع والتعاون

 الدخل الفردي وغیرها.

  خطوات منهج دراسة الحالة .5

  : 2منهج دراسة الحالة على مجموعة من الخطوات أهمها یعتمد     

 قد تكون فردا أو جماعة أو مؤسسة أو سلوك.ووحدة التحلیل التي  تحدید الظاهرة أو المشكلة- 1

 .المتعلقة بالحالة المدروسة تحدید المفاهیم والفروض العلمیة والتأكد من تور البیانات- 2

                                                                        

  .140-139ص  مرجع سابق، ص عقیل حسین عقیل، -  1
  .2010-209أحمد بدر، مرجع سابق، ص ص  -  2
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 قوم بدراستها.التي ن اختیار العینة الممثلة للحالة- 3

 وتحلیل المضمون. تحدید وسائل جمع البیانات كالمالحظة والمقابلة - 4

 .حلیلهاجمع البیانات وت- 5

  استخالص النتائج ووضع التعمیمات.- 6

    مزایا وعیوب منهج دراسة الحالة .6

  : 1هج دراسة الحالة في النقاط اآلتیةنیمكن تعداد مزایا م 

یمّكن الباحث من التعمق في فهم الحالة المدروسة، من خالل إعطائه فرصة للتحقق من - 1
مكانیة استخدام المشاهدة والمالحظة والرجوعاالتللح المعلومات عبر التتبع والمقابالت المتكررة إلى  ، وإ

  الوثائق أثناء الدراسة والتشخیص.

  یعتبر من المناهج المهمة في دراسة التغیر االجتماعي.- 2

 .مكن الباحث من اختیار المواقف، والنظم واألشخاص بالتتبع الدقیق للحاالت المدروسةی- 3

  عیوب منهج دراسة الحالة .7

 :2یلي ما هذا المنهجیؤخذ على 

 والمال، والوقت. الجهد یتطلب الكثیر من - 1

بسبب ضعف تمثیل العینة لمجتمع  على حاالت أخرى مشابهة نتائج دراسة الحالةصعوبة تعمیم - 2
  .الدراسة

یصبح بحیث وتفسیر نتائج الظاهرة المدروسة، عند تحلیل  تحیز الباحث في بعض األحیان- 1
  عد الدراسة عن الموضوعیة.، فتبتاعنصرا غیر محاید

                                                                        

   .146-145ص  عقیل حسین عقیل، مرجع سابق، ص   1-
  .59، مرجع سابق، صديمحمد سرحان علي المحمو   2-
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هناك عالقة تكامل بین منهج دراسة صلنا إلى أن و ومن خالل دراستنا لمنهج دراسة الحالة ت    
والفرق بینهما  ، ، فالمنهج المسحي، ومنهج دراسة الحالة یكمالن بعضهما البعضمناهج األخرىالالحالة و 

ر دراسة كمیة، حیث تتجمع البیانات أو القیاسات أن طریقة المسح ودراسة الحالة تكمن في أن المسح یعتب
من عدد كبیر من الوحدات الفردیة، أما في دراسة الحالة فإن الباحث یفحص بعنایة حالة واحدة أو أكثر 
من هذه الوحدات، ویفضل أن تكون هذه الحاالت المفحوصة تلك األكثر تمثیال للمجتمع أو الموضوع 

في عملیة یدة لتاریخ الوحدة المدروسة باستعمال المنهج التاریخي یساعد ، كما أن المتابعة الجالمدروس 
في استخدامه لألسالیب اإلحصائیة  ویتكامل منهج درسة الحالة مع المنهج اإلحصائيیل والتفسیر التحل

تجاهاتها و   نماذج السلوكتحدید لتكشف عن عدد مرات تكرار حدوث الظاهرة، فضال عن تطوراتها وإ
وهذا ما یبرز أهمیة التكامل المنهجي في البحث العلمي، وقصور الدراسات التي ترتكز على  1، المختلفة

  منهج واحد .

 المنهج التجریبي خامسا:

إن التطور العلمي الكبیر في میدان العلوم الطبیعیة، أدى بعلماء اإلجتماع إلى السعي إلدخال   
ویهدف المنهج ومنها المنهج التجریبي،  ،الجتماعیةفي البحوث االطبیعیة واقتراباتها المختلفة  المناهج

التجریبي في العلوم اإلجتماعیة إلى التعرف على الظواهر وكشف عللها، وتأثیراتها، وتحدید مقاییس 
 االكتشاف، وهي تختلف عن فلسفة التجریب في العلوم الطبیعیة التي تستهدف لتقنینها والتحكم فیها

  ني.الفني والتق واالختراعالعلمي 

  ف المنهج التجریبيتعری .1

هناك العدید من التعریفات لهذا المنهج منها أنه: "المنهج الذي تتضح فیه معالم الطریقة العلمیة     
في التفكیر بصورة جلیة، ألنه یتضمن تنظیما یجمع البراهین بطریقة تسمح باختبار الفروض والتحكم في 

هرة موضع الدراسة، والوصول إلى العالقات بین األسباب مختلف العوامل التي یمكن أن تؤثر في الظا
  .2والنتائج"

                                                                        

  .308، ص مرجع سابق أحمد بدر، -  1
المطبوعات الجامعیة،  (الجزائر: دیوانمناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث عمار بوحوش ومحمد محمود الذنیبات،  - 2

  .100)، ص: 1995
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كما یمكن تعریف المنهج التجریبي بأنه المنهج الذي یتضمن كافة اإلجراءات والتدابیر المحكمة التي 
یتدخل فیها الباحث االجتماعي عن قصد مسبق في كافة الظروف المحیطة بظاهرة محددة، ویهدف هذا 

 س اثر أحد المتغیرات المستقلة أو أكثر على متغیر تابع محدد، وذلك من خالل التحكمالمنهج إلى قیا
  .1والسیطرة على كامل العوامل المحیطة بالظاهرة موضوع التجربة

السیاسیة، ألنه ة دقة لتحلیل الظواهر والمشكالت ناءا علیه یعد هذا المنهج أكثر المناهج العلمیوب 
لمیة المیدانیة والمخبریة التي تؤدي إلى التعرف على العالقات السببیة بین یقوم أساسا على التجارب الع

   .2العوامل المختلفة التي تحدث الظاهرة أو المشكلة موضوع االهتمام

  خصائص المنهج التجریبي .2

في  یتمیز المنهج التجریبي عن غیره من المناهج بجملة من الخصائص، حددها علماء المنهجیة    
  :3النقاط هي كالتالي مجموعة من

یقوم المنهج التجریبي على التجربة العلمیة التي تكشف العالقات السببیة بین المتغیرات - 1    
صغیرة من المتغیرات، یتم اختبارها للتأكد من صحة العالقات  مجموعةالتركیز على المختلفة مع 

  خل المتغیرات الدخیلة والوسیطة.االرتباطیة بین المغیرات المستقلة والمتغیرات التابعة، ومدى تد

، وغالبا ما یكون اختبار الفروض ختبار الفروض التي یطرحها الباحثیتمیز المنهج التجریبي با- 2
  كمیا، عن طریق تطبیق التحلیل اإلحصائي لتحدید العالقات السببیة بشكل أكثر دقة.

معینة على النظریة السلوكیة، یقوم المنهج التجریبي على إطار نظري واضح، كاعتماد دراسة - 3    
 اإلطار النظريتكون النظریة السلوكیة دور صانع القرار في نزاع معین،   أو النظریة الوظیفیة، فإذا درسنا

  المناسب للقیام بهذه الدراسة.

                                                                        

  40محمد عبیدات آخرون، مرجع سابق، ص  -  1
  ه.المرجع نفس -  2

   دار أسامة للنشر :عمان(،" منهجیة البحث في علوم اإلعالم واإلتصال " دروس نظریة وتطبیقات، محمد الفاتح حمدي  3 -
  ..61- 60ص  ، صمرجع سابق عامر مصباح،:، انظر أیضا 44، ص )2017
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مجموعة من األدوات أهمها المالحظة والمشاهدة المباشرة وغیر  یعتمد المنهج التجریبي على- 4  
  المباشرة.

یتمتع المنهج التجریبي بمرونة كبیرة بحیث یمكن تكرار الدراسة كم من مرة نتیجة لتحكم  - 5    
  الباحث في المتغیرات، وهذا یفید في عملیة التثبت من نتائج البحث عن طریق مقارنة بعضها ببعض.

فة إمكانیة عزل المتغیرات عن بعضها البعض لقیاس مدى تأثیر كل متغیر على حدة، ومعر  - 6    
ومتغیر التطرف، ومتغیر ' الفقرحجم تأثیر كل واحد منها. فإذا أراد الباحث دراسة تأثیر كل من متغیر 

أي المتغیرات  لمعرفة ودراسته كل متغیر عزلستطاعته باف ،'اإلرهابعلى المتغیر التابع وهو 'االستبداد 
  األخرى. انتشار ظاهرة اإلرهاب من المتغیراتأكثر تأثیرا على 

  .الواضح للمتغیرات الرئیسیة، ویتجسد هذا الوضوح في قابلیة المتغیرات للقیاس حدیدالت- 7

  شروط المنهج التجریبي .3

  :1هناك شروط یجب مراعاتها عند استخدام المنهج التجریبي أهمها    

ینبغي أن یقرر الباحث أي المتغیرات یحتمل أن یكون لها تأثیر في التجربة التي ینوي القیام - 1  
 ها.ب

یقود  ، وعلیه أن یقرر وسائل ضبطها والتحكم فیها، وهذا مااعتبار باقي المتغیرات غیر تجریبیة- 2
 إلى التفكیر في التصمیم العام للتجربة.

 ینبغي على الباحث أثناء التفكیر في تصمیم التجربة ان یفكر في المجتمع الذي سیتعامل معه.- 3

  ینات ممثلة للمجتمع میدانیا إلجراء التجربة.ینبغي أن یقرر الباحث كیف یحصل على ع- 4

 على الباحث تحدید األدوات التي یستخدمها في تقدیر نتائج التجربة.یجب - 5        

 التجربة المستخدمة.ضرورة إجراء تجربة استطالعیة صغیرة للتأكد من إمكانیة -6         

 وضع فرض إحصائي لإلجابة علیه.- 7

                                                                        

  .110رحیم یونس الكرو العزاوي، مرجع سابق، ص  -  1
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 احتمال لنتائج الدراسة تكون على شكل نسب معینة.وضع حدود ثقة أو حدود - 8

  خطوات المنهج التجریبي .4

 :1یتبع المنهج التجریبي مجموعة من الخطوات في تحلیل الظواهر والمشكالت السیاسیة أهمها  

 التعرف على المشكلة وتحدیدها.- 1

 . قابلة لإلختبار، ومبنیة على أسس نظریة قویة فروض صیاغة- 2

 ، ویستلزم ذلك:ومدتها الزمنیة نوعها ومكان إجرائها یتضمن للتجربةوضع تصمیم - 3

 .ممثلة لمجتمع البحث ار عینةاختی-أ      

عة المراقبة و إلى مجموعتین، واحدة منها یطلق علیها مجم صنیف مفردات العینة وتقسیمهات- ب    
وعة التي سیتم علیها مجمموعة التجریبیة، وهي الرى یطلق علیها المج، واألخأو المجموعة الضابطة

  .2القیاس

  ضبط العوامل غیر التجریبیة. - ت

القیام بتجربة أولیة للتأكد من صحة أسلوب القیاس ودقته، ومن ثم تحدید وسائل التجریب - ث
   المناسبة.

 إجراء التجربة- 4

 جمع البیانات وتصنیفها وتحلیلها- 5

  استخالص النتائج وكتابة التقریر النهائي.- 6

  

  

  
                                                                        

  .111المرجع نفسھ، ص  -  1
  .41، صمحمد عبیدات وآخرون، مرجع سابق -  2
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  المنهج التجریبيوقواعد  أسس .5

مجموعة من القواعد األساسیة في التجریب، یمكن "نسق المنطق"  في كتابهحدد جون ستیوارث میل  
وكشف اإلرتباطات والقوانین التي تحكم هذه اإلرتباطات،  ،أن یستند إلیها الباحث في اختبار الفروض

  :1وتتمثل أساسا في

واتصفت ببروز ظاهرة معینة، وارتبط  ،حاالتعدة ا وجدت ومفادها أنه إذ :االتفاقطریقة - 1    
هو أن  الحاالت على الرغم من تغیر بقیة العناصر، فالمستنتج هناذلك بوجود عنصر واحد في كل تلك 

  السببیة.    هذا العنصر الثابت هو السبب في حدوث الظاهرة.

عني حصر المقارنة بین حالتین متشابهتین، في ت، و ىاألول طریقةعكس ال يوه:،االختالفطریقة -2
اهرة أو جزء لظا حدوث ظل مجموعة من الظروف والشروط، إال شرط واحد، فیكون هذا الشرط هو سبب

نتیجة لها، بحیث تغیب الظاهرة بغیابه، وتوجد بوجوده. فمثال عند دراسة ظاهرة أساسي من السبب أو 
لباحث مجموعة من األمثلة، ویقارن بینها، فإذا وجد أنه كلما النزاعات في العالقات الدولیة، ویحصر ا

إنتاج األسلحة بشكل زائد حدثت نزاعات، وكلما غاب غابت النزاعات، عندئذ یستنتج أن متغیر حضر 
  .2سبب النزاعات هو اإلنتاج الزائد لألسلحة

أنه إذا حدث تغیر في ویقصد به ستیوارت میل  :ر النسبي أو التالزم في التغیرالتغی طریقة - 3    
أحد العوامل وصحب هذا التغیر تغیرا في ظاهرة معینة، دون أن یحدث مثل هذا التغیر في ظواهر أخرى 
لم تتعرض لمثل هذا العامل، دل ذلك على أن هذا العامل سبب في الظاهرة أو نتیجة لها، فالبحث هنا 

  .3یر في السبب یتبعه تغیر في النتیجةیتناول عالقة سببیة بین سبب ونتیجة، وبالتالي یصبح أي تغ

 ،حصر المتغیرات المستقلة والتابعةمن األسس اهمها  مجموعةیقوم المنهج التجریبي على  وبذلك
  القیاس الكمي.و  التجربة ،التحكم الصارم في المتغیرات الدخیلة

  

  
                                                                        

  .271عبد الغفار  رشاد القصبي، مرجع سابق، ص   - 1-
  .63عامر مصباح، مرجع سبق، ص -  2
  .273عبد الغفار القصبي، مرجع سابق، ص   -  3 
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  أنواع التصمیم التجریبي .6

، یتم إجراؤها وفقا لظروف مختلفة مجموعات بحثیةلتجریبیة على قیاسات واختبارا لاتقوم التصنیفات  
تغیرات في الظاهرة ملك هو التعرف على مدى تدخل العدید من الذوشروط محددة مسبقا، والهدف من 

، واستبعاد المتغیرات األخرى المبحوثة، للوصول إلى المتغیر أو المتغیرات التي تعد سببا في وجود الظاهرة
  فقا لما یلي:و مم هذه اإلحتبارات على المجموعات التجریبیة وتص .التي یثبت عدم تدخلها

قیاس العالقة بین المتغیر المستقل والمتغیر التابع على  هایتم فی البعدیة: اربالتج- 1    
یمكن تطبیق هذه التجارب ، المجموعات التجریبیة لمعرفة حجم تأثیر المتغیر المستقل على المتغیر التابع

فإذا  ،أحدهما تجریبیة وأخرى ضابطة التجریبیة، أو على مجموعتینالمجموعة  على مجموعة واحدة هي
قیاس حجم التغیر بین المتغیر التابع والمستقل في نفس  ه یتمكان التجریب على مجموعة واحدة، فإن

المجموعة، أما إذا كان التجریب على مجموعتین، فإن القیاس یكون بالمقارنة بین المجموعة التي خضعت 
  . 1 (المجموعة الضابطة)والمجموعة التي لم تخضع له (المجموعة التجریبیة)ثیر المتغیر المستقللتأ

وفي مثل ها النوع من اإلختبار تمر التجربة بمرحلتین، المرحلة األولى یتم فیها قیاس المجموعتین  
) على المجموعة للتأكد من التماثل بینهما في كل شیئ، وفي المرحلة الثانیة یتم إدخال المتغیر (س

ألثر الذي یظهر في ااألولى (التجریبیة)، والذي اصطلح على تسمیته بالمتغیر المستقل، ومن ثم قیاس 
، وعدم ظهوره في المجموعة الثانیة أو المجموعة الضابطة، بعد إدخال المتغیر(س) ةالمجموعة التجریبی

، وبما أن المجموعتین میته بالمتغیر التابعلمتغیر(ص)، أو ما یطلق على تساوبالتالي فإن هذ األثر یمثل 
في المجموعة  ، فإن ظهور المتغیر التابع(ص)االختبارالمرحلة األولى من  خالل شيءمتماثلتین في كل 

التجریبیة، وعدم ظهوره في المجموعة الضابطة كان نتیجة لدخول المتغیر المستقل(س) على المجموعة 
اإلختبار، وبذلك فإن المتغیر المستقل(س) یمثل السبب، والمتغیر  التجریبیة خالل المرحلة الثانیة من

  2.التابع(ص) یمثل النتیجة

                                                                        

: بیروت  (،في الفكر اإلسالمي والفكر الحدیث مناھج البحث العلميعبد الفتاح محمد العیسوي، عبد الرحمان محمد  العیسوي ،-1   
  .111-110، ص ص.  )1997ب الجامعیة، ،دار رات

  
  .115بومدین طاشمة، مرجع سابق، ص  -  2
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عبر حساب المتوسطات الحسابیة والمقارنة  التجریبیة والضابطة وتحلل المقارنة بین المجموعتین    
یة بین المجموعة بینهما، أو استخدام قانون تحلیل التباین، من أجل تحلیل الفروق ذات الداللة اإلحصائ

الضابطة والتجریبیة، وتحدید هذه الفروق هو بمثابة النتائج العلمیة التي توصل لها الباحث عبر المنهج 
   .1التجریبي، ویمكن تعمیمها على الحاالت المشابهة

یتم فیها قیاس الظاهرة محل الدراسة قبل أن یدخل علیها المتغیر : البعدیة القبلیة اربالتج-2    
، ثم یقیسها بعد أن یدخل علیها المتغیر المستقل، ومن خالل الفروق یبي" المتغیر المستقل"التجر 

  ، ویمكن 2في حدوث الظاهرة المالحظة بین القیاسین یدرك الباحث أثر المتغیر المستقل

  :3تطبیقها في حالة الجماعة الواحدة، ومع جماعتین أو أكثر وفق التصنیفات التجریبیة اآلتیة

 بار القبلي لمجموعة تجریبیة واحدة:اإلخت- أ

، یتم في الخطوة األولى قیاس المتغیر التابع(ص)، یستخدم في هذا التصمیم مجموعة تجریبیة واحدة
بعدها یقاس المتغیر التابع(ص) مرة ثانیة  قبل إجراء التجربة، ومن ثم یتم إدخال المتغیر التجریبي(س)،

حساب الفروق التي تحدث بین قیمة(ص) في اإلختبار األول،  عند اإلنتهاء من التجربة، وبعد ذلك یتم
وقیمة(ص) في اإلختبار الثاني، وفي حال ظهرت فوارق معینة فإنها تعد دلیال على أثر المتغیر التجریبي، 

  الذي یمكن اعتباره سببا لآلثار التي ظهرت بعد اإلختبار الثاني.

 :جموعة التجریبیةاإلختبار القبلي للمجموعة الضابطة، والبعدي للم  -  أ

عتین متماثلتین إحداهم تجریبیة، واألخرى ضابطة، إذ یقاس و یرتكز ها التصمیم على انتقاء مجم
المتغیر التابع(ص) في المجموعة الضابطة، الذي یراد معرفة تأثیر لمتغیر التجریبي أو المستقل(س) علیه 

  بعد التجربة.

فإن  بي(س) على المجموعة التجریبیة فقط، وبذلكوفي الخطوة الثانیة یتم إدخال المتغیر التجری 
ن نتیجة القیاس القبلي في المجموعة الضابطة، والقیاس الفرق الذي یظهر في المتغیر التابع(ص) بیّ 

البعدي في المجموعة التجریبیة، یعد نتیجة لدخول المتغیر التجریبي(س) على المجموعة التجریبیة، ویدل 
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تجریبي(س) یمثل السبب لظهور المتغیر التابع(ص) الذي ظهر بعد ذلك أیضا على أن المتغیر ال
  التجربة.

  عتین الضابطة والتجریبیة:و القبلي والبعدي لكل من المجمختبار اإل –ت 

یقوم هذا التصمیم على اختبار مجموعتین متماثلتین في كل شیئ، ثم یقوم الباحث بقیاس المتغیر   
  بطة والتجریبیة قبل إجراء التجربة.التابع(ص) في كل من المجموعتین الضا

وفي الخطوة الثانیة یقوم الباحث بإدخال المتغیر التجریبي(س) على المجموعة التجریبیة وحدها،   
التي تم إدخال المتغیر(س) المتغیر التابع (ص) في المجموعة التجریبیة وبعد انتهاء التجربة یقوم بقیاس 

) في المجموعة الضابطة، فإن اآلثار التي ظهرت في القیاس علیها، ولم تظهر في المتغیر التابع(ص
  الثاني على المجموعة التجریبیة هي بسبب دخول المتغیر(س) ونتیجة له.

  مزایا المنهج التجریبي .7  

  :1بعدة مزایا أهمهایتمتع المنهج التجریبي   

 الراهن الوضعف وصى عل فقط یقتصر ال للباحث كبیر دورإعطاء ب المناهج من غیره عن یتمیز- 1
 واقع تشكیل إعادة بهدف الباحث قبل من ومقصود واضح تدخل إلى یتعداه بل ،الظاهرة أو للحدث
 بدقة النتائج مالحظة ثم ومن ،معینة تغییرات إحداث أو إجراءات استخدام خالل من الحدث أو الظاهرة
  .وتفسیرها وتحلیلها
 تشكیل عن المسؤولة المتغیرات بین السببیة قاتالعال استقصاء یقوم المنهج التجریبي على - 2
 كل ودور أثر على التعرف بهدف وذلك ،مباشر غیر أو مباشر بشكل فیهما التأثیر أو الحدث أو الظاهرة
  .المتغیرات هذه من متغیر
ضافة عوامل أخرى تساعد - 3 یمتاز بالسهولة والقدرة على عزل بعض العوامل المؤثرة في النتیجة وإ

 .2ف عن العالقات التي تتكون منها أي مشكلةعلى الكش
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 فرصة الباحث یعطي مما الزمن، عبر التجربة یكرر أن التجریبي للمنهج المستخدم للباحث یمكن- 3
  .وثباتها النتائج صدق من التأكد

   التجریبيعیوب المنهج .8
أن فیه جوانب من أهمیة المنهج التجریبي في تحلیل الظواهر والمشكالت السیاسیة، إال  بالرغم

  :1قصور تتمثل أساسا في
من خالل الجماعة التجریبیة والضابطة بنفس  الدقة التي  علیها صلحالنتائج المتیصعب تكرار - 1

  تحدث في العلوم التجریبیة.

  إخضاع اإلنسان إلى التحلیل المختبري. صعوبة- 2

 تغیر التجریبي بین الجماعاتعدم توفر األجهزة واألدوات الدقیقة التي  تمكننا من قیاس أثر الم- 3
یجابا باستجابات  التجریبیة، وما هو مستعمل اآلن في قیاسات العلوم االجتماعیة واإلنسانیة یتأثر سلبا وإ

  آخر في حال تكرار التجریب.من وقت إلى   رالمبحوث التي قد تتغی

لمشاعر ا نحا، ألاإلعتماد على المالحظة والمشاهدة في العلوم االجتماعیة لم یكن دائما ناج- 4
  .والعواطف من الصعب رؤیتها

التحكم في أثر المتغیر بنفس الدرجة على األفراد والجماعات التجریبیة، ألن تفاعل األفراد  صعوبة- 5
أو استجابتهم مع أي عامل تجریبي قد تتأثر بالفروق الفردیة، وبالخلفیة الثقافیة أو االجتماعیة، أو 

  مجتمع.لجماعة والاالعاطفیة للفرد و 

تحیز الباحث نتیجة تدخل الذاتیة في تحلیل الموضوع، واتجاه األفراد والجماعة المدروسة، - 6
جود عائد و بة في حال رغبتهم في فشل التجربة، أو تصنعهم إلنجاح التجر و باإلضافة إلى تحیز المبحوثین 

  الحالة یكون السلوك غیر طبیعي، والتجربة غیر طبیعیة. مادي، وفي هذه

  المنهج اإلحصائي :سادسا

باستعمال الدوال الریاضیة  مجاالت علم السیاسة منذ فترة من الزمن، في استعملت الریاضیاتلقد   
إلى حقل و إدخال الریاضیات لغة األرقام أ ن هناك من انتقدواالحتماالت واإلحصاء، وعلى الرغم من أ
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را لما قدمه من إظافة إلى حقل العلوم نظكثیرا  الدراسات السیاسیة، إال أن مجال استخداماتها توسع
  .السیاسیة

  

  تعریف المنهج اإلحصائي.1

یعرف اإلحصاء بأنه ذلك الفرع من الدراسات الذي یهتم باألسالیب الریاضیة أو العملیات الالزمة 
.ولما كانت البحوث بطبیعتها كثیرا ما تنتج نات الرقمیةالتجمیع ووصف وتنظیم وتجهیز تحلیل وتفسیر البی

  .1مثل هذه البیانات الرقمیة الكمیة، فإن اإلحصاء یعتبر أداة للقیاس والبحث

ثبات الحقائق العلمیة  أحد أسالیب وصف الظواهرنه أب يویمكن تعریف المنهج اإلحصائ ومقارنتها، وإ
 المتصلة، شأنه شأن أسالیب اإلستنتاج المنطقي، إال أنه یختلف عنها في كونه یعتمد التعبیر الرقمي عن

الظواهر التي یتناولها بالبحث عن طریق القیاس المباشر كالطول، والوزن والعمر والثمن وغیرها أو بداللة  
   .2والظواهر األخرى التي قد تبدو عصیة على القیاسوحدات أخرى كالرتب، ونسب الذكاء 

 مختلفلدراسة فنلجأ إلى استخدام المنهج اإلحصائي الذي عبره نجمع البیانات والمعلومات الالزمة 
 نستعملفإذا أردنا دراسة العالقة بین مستوى الدخل، ومستوى المشاركة السیاسیة  واهر السیاسیة،الظ

  لتحدید العالقة بین هذین المتغیرین.المنهج اإلحصائي 

استخدام المنهج اإلحصائي معرفة الریاضیات وقوانین اإلحصاء واإلحتماالت المختلفة التي ویقتضي 
  الباحث أن یحلل بیاناته ویختصرها في نتیجة رقمیة ذات داللة علمیة.یستطیع بها 

   خطوات المنهج اإلحصائي:-2

  :3عة من الخطوات أهمهاو یتطلب من الباحث عند استعمال المنهج اإلحصائي اتباع مجم

 .تحدید المشكلة محل البحث تحدیدا جیدا- 1
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اهر أو تنفیها، كأن یفترض الباحث صیاغة الفروض، والتي تقرر وجود اإلرتباطات بین الظو - 2
المداخیل العالیة إلى  والمثال على ذلك یمیل أصحاب  ،وجود عالقة بین مستوى اإلنتماء الحزبي

  التصویت لصالح الجمهوریین في اإلنتخابات األمریكیة.

عطاء الظواهر مؤشرات كمیة- 3   .القیام بالتعاریف اإلجرائیة وإ

من السجالت  موضع الدراسة ع البیانات والمعلومات عن الظاهرةجمع البیانات اإلحصائیة، وتجم- 4
اإلحصائیة أو عن طریق التعداد بزیارة البیوت أو المصانع أو المحالت  المتخصصة في جمع البیانات

التجاریة إلنجاز البیانات المطلوبة والتي تصاغ عادة في شكل أسئلة تتضمنها استمارات البحث، كما 
من خالل المراسالت أو المقابالت، وجمع البیانات قد یأخذ  صیغة الحصر الشامل یمكن جمع البیانات 

لجمیع الظواهر محل الدراسة أو اإلكتفاء بأخذ عینة تمثیلیة لهم إذا كان العدد كبیرا، فإن العینة تغدو 
  .ضرورة ال مفر منها، وتتطلب الدراسة اإلحصائیة دقة البیانات ومالءمتها للظاهرة محل البحث

تبویب البیانات وعرضها: بعد جمع البیانات وتصویبها ومراجعتها توضع المعلومات والبیانات في - 5
الشمال والجنوب،  :ویب الجغرافيجداول مناسبة، والتبویب الزمني یصنف الناس حسب أعمارهم، أو التب

یة التبویب هاته یتم )، وبعد عمل(مثقفین، أمیین:الدخل الشهري، أو التبویب الوصفي :و التبویب الكميأـ
تفریغ تلك الفئات في جداول تدعى الجداول اإلحصائیة.ثم نقوم بتمثیل تلك البیانات المجدولة في رسوم 

 بیانیة، ذلك أن التمثیل البیاني یسهل علینا معرفة اإلتجاه العام للظاهرة المدروسة. 

بویب السابقة، فحتى یتمكن الباحث التحلیل: تعتمد عملیة تحلیل البیانات اإلحصائیة على عملیة الت- 1
من وضعها من تحلیل ما تجمع لدیه من بیانات واستخالص ما یمكن استخالصه منها،فال بد له قبل ذلك 

 في فئات أو مجموعات هادفة لها معنى وداللة.

ما بة والمحللة، ویعني التفسیر استخالص و فسیر تلك البیانات المجمعة والمبالتفسیر: یقوم الباحث بت- 2
براز اإلرتباطات وأنماطها أو نفیها.  تعنیه هذه األرقام وإ

 ألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث العلميا-3

ٍة یحاولون  یستطیع الباحث أو الباحثون في أي بحٍث علميٍّ كان حول أّي ظاهرٍة أو مشكلٍة علمیّ
ة لها اتباع أحد األس ة والمنطقیّ ة أو أكثر من أسلوٍب بحسب تفسیرها أو إیجاد الحلول العلمیّ الیب اإلحصائیّ
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طبیعة المعلومات، ونوع المشكلة وغیرها من العوامل المتحكمة في البحث العلمي، ومن تلك األسالیب ما 
 :یلي

 ،هو األسلوب الذي یقوم على جمع البیانات والمعلومات حول ظاهرٍة ما:الوصفي األسلوب اإلحصائي-1  
ها، عن طریق استخدام الجداول والرسومات، ویمكن االعتماد على قوانین ثم تنظیمها وترتیبها وتبویب

وبذلك  .الظاهرة المدروسة ومدى انتشارها أو أهمیتها حولتقییم واستخالص النتائج من أجل اإلحصاء 
ن من ثالث فئات من و ، ویتك1بالوصف الرقمي لمجتمع معین فإن التحلیل اإلحصائي الوصفي یهتم

والتشتت، وتندرج ضمن أسالیب  التكرار، والجداول المتقاطعة، والنزعة المركزیة یةاألسالیب اإلحصائ
حراف اإلنو ، المدى والمنوال، ویندرج ضمن أسالیب التشتت النزعة المركزیة، الوسط الحسابي والوسیط

  :2، ویمكن شرحها وفق مایليالمعیاري و

رة أو مشاهدة معینة، فمثال إذا كان المتغیر یتعلق التكرار: ویعرف بأنه عدد المرات التي تتكرر فیها ظاه - أ
بالجنس(ذكر أو أنثى)، فإن التكرار یعني في هذه الحالة عدد الذكور، وعدد اإلناث الخاص بمجتمع 
الدراسة أو العینة المختارة، ویستخدم التكرار بشكل أساسي في حالة المقاییس اإلسمیة مثل األسئلة 

الة االجتماعیة والمستوى التعلیمي، كما یمكن استخدامه في حالة المقاییس المتعلقة بالجنس والدین والح
التي یطلب فیها إلى المبحوث إعطاء رأیه حول موضوع معین، ویطلب منه التفاضلیة مثل األسئلة 

 .اإلجابة ضمن خیارات معینة، ویستخدم في العادة مع التكرار النسبة المئویة لكل فئة من المجموع الكلي

تعتمد الجداول المتقاطعة على مبدأ التكرار إال أنها تعطي معلومات أكثر عمقا  :جداول المتقاطعةال-ب 
وداللة بالمقارنة مع ما تعطیه جداول التكرار، حیث تدمج الجداول المتقاطعة متغیرین أو أكثر، وتبین 

عدد الذكور واإلناث فقط،  ، فمثال ال تكتفي بتحدیدمدى التقاطع في المعلومات الواردة في هذه المتغیرات
نما أیضا المستوى التعلیمي لكل فئة.  وإ

مقاییس النزعة المركزیة: ومن أهم مقاییس النزعة المركزیة الوسط الحسابي، الوسیط، والمنوال،  –ت 
  األفراد أو مشاهدات الدراسة.عن  ه المجموعة من المقاییس الصفة العامة أو الغالبةوتعطي هذ

                                                                        

  151أحمد بدر، مرجع سابق، ص -  1
  .117محمد عبیدات وآخرون، مرجع سابق، ص -  2



 

 

  87 

عتبر من أكثر األسالیب اإلحصائیة استخداما في مجال العلوم اإلداریة، كأن الوسط الحسابي: ی - 1
یستخدم في وصف معدل مبیعات الشركات ومعدل الربح السنوي لها، ومعدل ساعات العمل في الیوم، 
وغیرها من الظواهر، ویتم استخراج الوسط الحسابي عن طریق إیجاد مجمع قیم المشاهدات ومن ثم قسمة 

ى عدد المشاهدات، فمثال لو كان لدینا عینة من ثالثین شركة، ویراد إیجاد مجموع أرباح الناتج عل
 (عدد الشركات)، فیكون الناتج ه متوسط مبیعات الشركات.30الشركات الثالثین، ثم یقسم الناتج على 

ات : یمثل قیم المشاهدات أو الحوادث األكثر تكرارا أو حدوثا، وفي حالة كانت المشاهدالمنوال - 2
 معروضة على شكل فئات تكراریة، فإن المنوال یكون في هه الحالة الوسط الحسابي للفئة األكثر تكرارا.

هو عبارة عن القیمة التي تقع ضمن منتصف المشاهدات المرتبة إما تنازلیا أو  :الوسیط- 3
األقل  من القیمة الستخراج الوسیط أن یتم ترتیب المشاهدات إما تصاعدیا، أي تصاعدیا، وبالتالي یتوجب

عندئذ المشاهدة التي تقع  إلى القیمة األعلى أ تنازلیا من القیمة األقل إلى القیمة األعلى، فیكون الوسیط
  من حیث الترتیب ضمن منتصف المشاهدات المنظورة.

تتمثل أهمیة مقاییس التشتت في تحدید مدى تجانس أو عدم تجانس أفراد المجموعة،  :التشتت-ح 
عناصر  ، وتبین مقاییس التشتت مدى اإلختالف بین1النزعة المركزیة الذي ال یبرز ذلك عكس مقیاس

موظفین نمتشابهین إلى  4إذا افترضنا أن لدینا ؤسستین، ولدى كل مؤسسة الدراسة، وعلى سبیل المثال 
 :حد ما في المؤهالت والخبرات العلمیة، تبلغرواتب الموظفین في كل مؤسسة كما یلي

  راتب الموظف الرابعراتب الموظف الثالثراتب الموظف الثانياتب الموظف األولر   المؤسسة
  450  550  600  500  المؤسسة األولى
  300  250  350  1200  المؤسسة الثانیة

  

دینار، إال أننا نالحظ أن  550نالحظ أن متوسط أو معدل الرواتب في المؤسستین متساو حیث یبلغ 
 950)، في حین یبلغ 450-600دینار فقط(150في المؤسسة األولى یبلغ ظفین و التباین في رواتب الم

)، حیث نالحظ ارتفاع كبیر في مرتب الموظف األول مقارنة 250، 1200دینار في المؤسسة الثانیة(
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 ببقیة الموظفین رغم تشابه الخبرات والكفاءات بینهم، وعلى الرغم من هذه الحقیقة إال أن المؤسسة الثانیة
سابي، للتظاهر بارتفاع الرواتب التي تدفعها لموظفیها، ویكون ذلك إلى استخدام المتوسط الحقد تلجأ 
والتجانس بین أفراد  االختالفلمن ال یعرف هذه الحقیقة، وبالتالي فإن مقیاس التشتت یبین درجة  تضلیال

  .المعیاري االنحراف، ؛ المدى، ومن أهم مقاییس التشتت1المجموعة

- 40-60-80-90رق بین أعلى قیمة وأقلها، فإذا كانت لدي الدرجات األتیة : هو الفالمدى-1
، ویؤخذ على ها المقیاس بأنه یهمل الدرجات األخرى وال یركز 3030-60، فإن حساب المدى هو 30

ذا  فإن المدى ال یتغیر، القصوى والدنیا، فإذا تغیرت الدرجات األخرى عدا الدرجتین 2إال على درجتین وإ
  اتین الدرجتین فإن المدى یتغیر، وهنا یظهر القصور.تغیرت ه

یعد وسیلة إحصائیة مهمة في التعرف على مدى انتشار مجموعة من  اإلنحراف المعیاري:- 2
  .3الدرجات، فهو أفضل المؤشرات على مدى تجانس المجموعة، ألنه یأخذ بعین االعتبار كل الدرجات

وب الذي یقوم على جمع البیانات والمعلومات عن هو األسل :اإلستداللياألسلوب اإلحصائيّ - 2
ة إلجراء الدراسة  ة أو انتقائیّ طریق االستقصاء واالختبار واالستفتاء واالستبیانات وتحدید عینة عشوائیّ
ة علیها حول ظاهرٍة ما من أجل الوصول إلى كافة النتائج الممكنة مع تحیید رأي الباحث الشخصيّ  البحثیّ

من ثم تحلیل النتائج بحسب المعطیات الموجودة بین یدّي الباحث، ثم الخروج حول تلك الظاهرة، و 
مكن تطبیقها واالستفادة منها في الواقع، وكذلك  ُ ة ی ة وعقالنیّ باالستنتاج أو مجموعة استنتاجات منطقیّ

ولذلك یتضمن التحلیل اإلحصائي اإلستداللي عملیة المعاینة، أي اختیار جماعة  .توصیات للمستقبل
" أغیرة تمثل المجتمع الكبیر المختارة منها...على أن تكون النتائج النهائیة تقریبیة وداخل حدود" "خطص

  .4محسوب إحصائیا
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  المنهج اإلحصائيمزایا .5

یعتبر المنهج اإلحصائي من أهم المناهج الكمیة المعتمدة في تحلیل الظواهر السیاسیة خاصة بعد 
سلوكیة في علم المناهج، وتكمن أهمیته في الدراسات السیاسیة الحدیثة فیما الثورة التي أحدثتها المدرسة ال

  :1یلي

اإلعتماد على التعبیر الرقمي عن الظواهر لرصد تطورها وفهم اختالفاتها عبر مراحل زمنیة  -
 مختلفة.
والعمل  استخدام البیانات الرقمیة ألجل اإلستدالل بها على وجود العالقات بین الظواهر أو انتفائها،-

 على تعمیم النتائج المتوصل إلیها.
یفید في تفسیر الكثیر من أنواع السلوك السیاسي التي یمكن التعبیر عنها كمیا، كالسلوك  -

الخ، كما یساعد في صناعة القرارارت وترشیدها عبر بیانات إحصائیة ....التصویتي، اإلنتماء الحزبي
 موثوقة. 
ة األرقام یساهم في فهم الوقائع والوصول إلى حقائق علمیة، اعتماد المنهج اإلحصائي على لغ -

رقام وبیانات إحصائیة، ویشترط أن أبطریقة مختصرة ومفهومة من خالل اختزال مجموعة من األفكار إلى 
تكون من مصادر موثوقة، حتى تضفي على الدراسة طابع الموضوعیة والمصداقیة، باإلضافة إلى الدقة 

 واهر السیاسیة والتنبؤ بمآالتها مستقبال.في تحلیل وتفسیر الظ
 یساهم المنهج اإلحصائي في اإلختبار الجید للفروض باإلعتماد على مختلف البیانات اإلحصائیة. -

  بمجموعة من المزایا أهمها: یتمیز المنهج اإلحصائي عن بقیة المناهج

سلوك السیاسي التي یمكن تفسیر الكثیر من أنواع الیساهم في تحلیل ووصف البیانات بدقة، ك - 1
  ،التعبیر عنها كمیا، كالسلوك التصویتي،واإلنتماء الحزبي، وأثر وسائل اإلعالم في السلوك السیاسي

أدق وصفا من التعبیر اللفظي عن الظواهر، كما یفید المنهج أوضح معنى و لغة األرقام تعتبر - 2
 وترشیدها، وفي إقامة استنتاجات صادقةاإلحصائي من خالل األرقام التي یقدمها في صناعة القرارات 

  .من الوقائع المالحظة
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  .یفید في اختبار الفروض ومدى صدقها وعدمه وذلك من خالل البیانات اإلحصائیة- 3

  :عیوب المنهج اإلحصائي.6

كثیرا ما تكون مضللة ومزیفة  التي یعتمد علیها لغة األرقام، إال أن رغم أهمیة المنهج التجریبي 
قد یكون ذلك بقصد كأن یعمد بعض الساسة إلى تقدیم أرقام مبالغ فیها تخص مستوى النمو، للحقائق، و 

سعیا وراء تكتیل األنصار حوله، أو یحدث العكس فقد یقزم البعض أرقام قیم التنمیة في بلدان خصومهم، 
كما أن ، الكیفیةما للتعبیر عن الظواهر لتشویه صورهم والحط من قدرهم، كما أن لغة األرقام ال تكفي دائ

  .1بعض البحوث اإلحصائیة تقف عند عرض األرقام دون تحلیلها وتفسیرها

نما ینبغي تحدید الوقائع موضوع الدراسة تحدیدا ولذلك  ینصح المتخصصون بعدم اإلكتفاء باألرقام، وإ
ت المتغیرة منهجیا دقیقا حتى یمكن دراستها كمیا، كما أنه ال یكفي وجود مجموعة من الوحدات أو الحاال

  .حتى یمكن عدها نوعا من اإلحصاء
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  الرابع: اإلقترابات النظریة في التحلیل السیاسي فصلال  
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سنتطرق في هذا المحور إلى أهم اإلقترابات التي یمكن استخدامها في تحلیل الظواهر السیاسیة،     
یلي وطریقة للتقرب من الظاهرة المدروسة بهدف تفسیرها واإلقتراب كما أشرنا إلیه سابقا هو إطار تحل

باإلستناد إلى متغیر معین، وهناك اقترابات عامة مثل اإلقتراب السلوكي، واإلقتراب الوظیفي، واقترابات 
قتراب صناعة القرار وغیرهما   .خاصة مثل اإلقتراب القانوني والمؤسسي وإ

  اإلقتراب القانونيأوال:

تراب في دراسته للظواهر السیاسیة على الجوانب القانونیة، أي مدى إلتزام تلك یركز هذا اإلق      
، ، ویعد من المداخل 1الظواهر بالمعاییر والضوابط المتعارف علیها والقواعد المدونة وغیر المدونة

ى سبیل التقلیدیة في دراسة الظواهر السیاسیة التي تركز على مدى تطابق الفعل مع القاعدة القانونیة، وعل
المثال تعتبر ظاهرة الفساد السیاسي واإلداري خرقا للقانون، وبذلك أصبح التحلیل الذي ینصب على البناء 

  2القانوني هو النمط السائد في تحلیل النظم والسیاسات المختلفة

: هو عبارة عن اقتراب وصفي، ألنه یصف الظواهر من خالل معیار مفهوم اإلقتراب القانوني- 1  
والتطابق أو الخرق واإلنتهاك ویستخدم مجموعة مفاهیم مثل: الحقوق والواجبات واإللزام  الشرعیة

والمسؤولیة وغیرها من المفاهیم، كما یركز على المعاهدات واإلتفاقیات والعقود من حیث أطرافها وكیفیة 
المسؤولیة والتمییز إعدادها، وتوقیعها والتصدیق علیها، وتجدیدها وتفسیرها، كما یبحث عن حیثیات ترتیب 

  .3بین األفعال المشروعة وغیر المشروعة سواء تعلق األمر بالقانون الداخلي أو القانون الدولي

  :استخدامات اإلقتراب القانوني في الدراسات السیاسیة  - 2

یستخدم في دراسة المؤسسات السیاسیة للدولة، والمشاركة السیاسیة، كما یستخدم في دراسة     
إلنتخابیة من خالل تحدیده لإلجراءات القانونیة الواجب اتباعها سواء ما تعلق بشروط الترشح و العملیة ا

اإلنتخاب، أو طبیعة المؤسسات المشرفة على العملیة اإلنتخابیة. ویمكن من خالل هذا اإلقتراب معرفة 
  مدى إلتزام القادة والنخب بالقواعد القانونیة.
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نوني في إجراء مقارنات بین مختلف األنظمة والمؤسسات في مدى ویمكن استخدام اإلقتراب القا   
  .1التزامها بالقواعد القانونیة وانعكاس ذلك على استقرار المجتمع

رغم أهمیة هذا اإلقتراب في التحلیل السیاسي إال أن هناك مجموعة   :عیوب اإلقتراب القانوني- 3
    ا:من العیوب تحد من قدرته على التحلیل والتفسیر  أهمه

_ صعوبة اإلحاطة بالظاهرة السیاسیة المدروسة من جمیع الجوانب، وتركیزه على األطر الشكلیة ،   
همال العملیات والنشاطات غیر الرسمیة التي قد تكون أكثر تأثیر.   وإ

  تجاهل دور األفراد وتأثیر سلوكاتهم في الحیاة السیاسیة.-
مغلق، ولیس كیان دینامیكي متفاعل ، وهو ما یحد  التعامل مع النظام السیاسي على أساس أنه نظام-

من قرة هذا اإلقتراب على التحلیل خاصة أنه یحصر موضوعاته في دراسة الدولة وأجهزتها الرسمیة، 
همال اإلعتبارات غیر القانونیة كاألوضاع اإلقتصادیو واإلجتماعیة والسیاق التاریخي والثقافي للظاهرة  وإ

 السیاسیة.
تراجع دور اإلقتراب القانوني مع ظهور إقترابات جدیدة كاإلقتراب السلوكي وهیمنته  وبالرغم من   

على الدراسات السیاسیة، إال أنه یمكن اإلعتماد على اإلقتراب القانوني كأداة للتحلیل والتفسیر مكملة 
  للمداخل األخرى.   

  ثانیا:اإلقتراب المؤسسي

فیها البحث بطرق ووحدات تحلیل أضفت  تمیز قلیدیة التيالتحلیل السیاسي من المرحلة الت انتقل    
غیر المقارن إلى المرحلة الحدیثة والتي تمیز فیها البحث بفصل  علیه الطابع الشكلي التأملي الوصفي

الواقع عن القیم الموضوعیة واستعمال المناهج الكمیة والكیفیة واستعمال النظریات واالقترابات التي 
  .2ف و تحلیل عدد كبیر من المعلومات حول مختلف النظم السیاسیةتستعمل كإطار لتصنی

  ولذلك مر اإلقتراب المؤسسي بمرحلتین: 

                                                                        

  المرجع نفسه. -1
   INSTITUTIONAL APPROACH - INSTITUTIONAL ANALYSIS - اإلقتراب المؤسسي -  2
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كان اإلهتمام فیها بدراسة الدولة ومؤسساتها التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة، المرحلة التقلیدیة: - أ
لب علیه النظرة الوصفیة بحیث تم التركیز على الطابع الشكلي الذي یهتم بالمؤسسات الرسمیة ویغ

والتاریخیة والقانونیة، ویتجاهل الفاعلین غیر الرسمیین كالطبقات اإلجتماعیة، والقوى السیاسیة، واستمرت 
  . 1هذه المرحلة حتى بروز المدرسة السلوكیة

ظهرت المؤسسیة الحدیثة في أواسط الستینات على ید العالم السیاسي المرحلة الحدیثة: -ب
مویل هنتغتون" في كتابه" النظام السیاسي في المجتمعات المتغیرة"، إال أنها برزت بشكل األمریكي" صا

  .2جلي في الثمانینات

یركز على المؤسسة كوحدة تحلیل أساسیة لتفسیر الظواهر السیاسیة،  :تعریف االقتراب المؤسسي-1
م واستراتیجیاتهم المنتهجة في باعتبار المؤسسة متغیرا مستقال یؤثر على الفواعل األخرى وعلى معتقداته

  .3مختلف المجاالت 

وهناك اتجاهان في دراسة المؤسسات، اتجاه تقلیدي واتجاه حدیث، فاالتجاه التقلیدي اهتم بدراسة     
األبنیة والهیاكل الرسمیة، ومدى التزامها بالقواعد الدستوریة، حیث ركز على مواضیع: مثل الدولة، 

أما المؤسسیة الحدیثة فهي أحد إفرازات  طة القضائیة، الجهاز االداري، ..الخ ،الحكومة، البرلمان، السل
الثورة السلوكیة، وقد غیرت مفهومها للمؤسسة، واتجهت في التحلیل المؤسسي في إطار تفاعل المؤسسة 
مع البیئة المحیطة بها، وقدرتها على التكیف واالستمرار ، ولم تعد الدراسة قاصرة على المؤسسات 

  .4لرسمیة الدستوربة، بل شمل كل أنواع المؤسسات التي لها دور في صناعة القرار أو المشاركة فیها

  خصائص اإلقتراب المؤسسي-2

 :القتراب المؤسسي بشقیه التقلیدي و الحدیث بعدة خصائص اهمهایتمیز ا       

 اعتبار المؤسسة وحدة أساسیة للتحلیل.  
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 ل الظاهرة السیاسیة منها الجانب الرسمي وغیر الرسمي التركیز على مختلف الجوانب في تحلی
 .للمؤسسات

 تصنیف وظائف المؤسسات، واالهتمام بالتحلیل القیمي للمؤسسات. 

 .غلبة الطابع المؤسسي القانوني لهذا اإلقتراب مع اإلهتمام بالتطور التاریخي للمؤسسة 

 استخدامات االقتراب المؤسسي -3

سواء داخل الدولة جراء مقارنة بین مختلف المؤسسات لمؤسسة، وإ یقوم هذا االقتراب بوصف ا   
 :1الواحدة أو بین الدول وفق مجموعة من المعاییر

م أو من أجل تحقیق مكاسب خاصة، الهدف من تكوینها: هل تأسست بقصد تحقیق غرض عا .1
 هل القصد بها تحقیق الفاعلیة في األداء، أو لمجرد إضفاء شرعیة زائفة.و 

ها:  تحدید العوامل التي كانت لها األدوار الحاسمة و التأثیرات الكبیرة في شكل مراحل تطور  .2
المؤسسة و أدائها، و هل التطور الذي لحق بالمؤسسة كان بفعل نضجها و تطورها الطبیعي، أو بسبب 

  .ثورة، أو بفعل عوامل اقتصادیة و اجتماعیة و ثقافیة

یة التجنید تختلف من مؤسسة إلى أخرى ومن بلد تجنید األعضاء في المؤسسة: المالحظ أن عمل .3
 .إلى آخر، والتجنید قد یتم عبر االنتخابات أو التعیین أو الجمع بینهما

  :معاییر المأسسة-4

التي استخدمها الباحثون في دراسة المؤسسات، وفقا لدراسة صموئیل  لمعاییرتعددت ا       
أي  في مدى  ،وة الحكم ودرجته ال في شكل الحكمفي ق هنتنغتون فإن النظم السیاسیة تختلف فیما بینها

امتالك األنظمة السیاسیة لمؤسسات فعالة ومتعددة األبنیة والوظائف. وقد حدد ه حدد أربعة مقاییس 
 :2لقیاس مستوى المؤسسة و هذه المعاییر هي

                                                                        

  .120-119محمد شلبي، مرجغ سبق ذكره، ص ص  -1
بیروت: دار الساقي، (، ترجمة: سمیة فلو عبود، النظام السیاسي لمجتمعات متغیرهصموئیل هنتنغتون،  -2
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لداخلیة مع التأثیرات ا، والتكبف  : ویقصد به مدى قدرة المؤسسة على االستمرارالتكیف 1 -
والخارجیة والتحدیات التي تواجهها وكلما زاد نجاح المؤسسة في مواجهة تحدیات بیئیة مختلفة فإنها 

 تكتسب عبر الزمن قدرة تكیف أعلى. 

یرى هنتنغتون أنه كلما ازداد التنظیم تعقیدا، ارتفع مستواه المؤسسي، ویمكن رؤیة   :التعقید -2
 ین:التعقید في التنظیمات من خالل مؤشر 

  درجة تعدد وحدات المؤسسة الفرعیة وتنوعها،-أ

   .درجة تعدد وظائف المؤسسة وتنوعها-ب 

و یقصد بها "مقدار الوجود المستقل للتنظیمات بعیدا عن تأثیر فواعل مختلفة ،  االستقاللیة : -3
المقابل فكلما تمتعت المؤسسة باستقاللیة كلما أمكن وصف النظام السیاسي بانه نظام مؤسسات، وفي 

كلما كان النظام السیاسي تابعا وخاضعا لنفوذ فئات اجتماعیة عائلیة، عشائریة وغیرها كلما فقد استقاللیته 
 التي تقاس بمجموعة من المؤشرات هي:

 االستقاللیة في المیزانیة: -أ      

  .االستقاللیة في تولي المناصب وتجیند األعضاء داخل المؤسسة-ب     

قصد به درجة الرضا واالتفاق بین األعضاء داخل المؤسسة، و یقاس بالمؤشرات وی :التماسك -4
  التالیة:
  .مدى انتماء األعضاء للمؤسسة- أ

مدى وجود خالفات داخل المؤسسة، و ما إذا كانت تتعلق بمبادئ المؤسسة و بأهدافها أو - ب
 .بقضایا هامشیة

 .مدى وجود أجنحة داخل المؤسسة- ت

 سيتقییم االقتراب المؤس -3

رغم أهمیة اإلقتراب المؤسسي في تحلیل الظواهر السیاسیة، وفي تحلیل األنظمة السیاسیة وفق     
درجة مأسستها، حیث یرى أن السیاسة هي نتائج المؤسسات التي تستطیع أن تؤثر بشكل كبیر في 

خل كل مؤسسة ، یصف المؤسسات دون بیان أنماط التفاعل دا العملیة السیاسیة، إال أن ما یؤخد علیه أنه
ة نظم الحكم في المجتمعات البدائیة التي تخلو من المؤسسات السیاسیة وعدم صالحیة هذا االقتراب لدراس
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الحدیثة، باإلضافة إلى عدم الربط بین المؤسسة و أعضائها حیث أن هذه العالقة تكاملیة، لذلك ینبغي 
  مؤسسة بعین اإلعتبار.لل واالجتماعيأخذ دور األفراد  وقیمهم  والسیاق الثقافي 

  ثالثا:اإلقتراب  النسقي(تحلیل النظم)

عتبر اقتراب تحلیل النظم من أحد أهم االقترابات المستحدثة في نطاق الدراسات السیاسیة التي ی    
بدأت في التبلور والظهور مع منتصف خمسینیات القرن العشرین. ویندرج تحت توجهات المدرسة 

دخال مفهوم عیة في تحلیل الظواهر السیاسیة و تخدام مناهج العلوم الطبیالسلوكیة التي سعت إلى اس إ
، كما لم یكن ذلك بطریقة مباشرة؛ بل جاء من  تحلیل النظم إلى نطاق دراسة الظواهر السیاسیة جاء متأخرًا

، وغیرهم من الذین قاموا Hommans هومانز، وParsons بارسونز خالل علماء االجتماع من أمثال
مفهوم النظام االجتماعي، ومن خاللهم تمكن عدد ال بأس به من علماء السیاسیة من بتطویر 

وغیرهم من تطویر  Gabriel Almond ، وجابریل الموندDavid Easton دایفید استون أمثال
  .واستخدام اقتراب النظم في الدراسات السیاسیة

لنظم التي تعد المنطلق النظري التحلیلي واستمد اإلقتراب النسقي فكرته األساسیة من النظریة العامة ل 
لمفهوم النظام سواء كان نظاما سیاسیا أو إقتصادیا أو إجتماعیا ، ویركز هذا اإلقتراب على النظام كوحدة 

  أساسیة للتحلیل.

 تطور اقتراب تحلیل النظم(النسقي): -1

دیفید  األمریكي على ید یرجع إدخال اقتراب التحلیل النظمي إلى حقل العلوم السیاسیة لعالم السیاسة 
القتراب تحلیل النظم في علم السیاسة تدریجا وعلى مراحل، ففي  وجاء تطویره David Easton ایستون

، والتي The Political System ، نشر اللبنات األولى لمفهوم النظام السیاسي في كتابه 1953عام 
وبصورة أكثر  1965عام  World Politics تطورت بصورة واضحة في مقالته العلمیة المنشورة بمجلة

، والذي یرى 1965الصادر عام  A System Analysis of Political Life وضوحا في كتابه
وجوب تبسیط الحیاة السیاسیة المعقدة والمركبة، والنظر إلیها تحلیلیا على أساس آلي منطقي  إیستون فیه
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لنظام السیاسي من ناحیة، وبینه وبین بیئته من على أنَّها مجموعة من التفاعالت التي تتم في إطار ا
  1ناحیة ُأخرى

  النسق السیاسي عند "دفید انستون":-2

یرى دفید انستون أن النسق بمثابة كائن حي یعیش في بیئة فیزیائیة، مادیة، وبیولوجیة،         
ث عن التوازن واجتماعیة وسیكولوجي، وأن النظام السیاسي هو نظام لألفعال المتبادلة یسعى للبح

واالستقرار عن طریق النمو المستمر، وعن طریق التطور البنیوي والسلوكي داخله، كما انطلق في تحلیله 
للنظام لسیاسي من فكرة أن النظام السیاسي یمثل علبة سوداء في إطار بیئة داخلیة وبیئة خارجیة، تمثل 

سیاسي وماهو غیر سیاسي. وهذا النسق حدود ما هو داخلي وماهو خارج النسق السیاسي، حدود ما هو 
مفتوح یتفاعل مع محیطه عبر فتحتي المدخالت والمخرجات، فالمدخالت تتمثل في فئتین هي المطالب 
وتمثل ضغوطات على النظام السیاسي البد أن یواجهها، وتأییدات تمثل موارد یتزود منها النظام 

القیم والمكافآت المادیة والرمزیة، ونتیجة للمخرجات السیاسي. والمخرجات تتمثل في القرارات وفي توزیع 
تنشأ ردود أفعال من البیئة الداخلیة أو الخارجیة تسمى بالتغذیة االرجاعیة، وتتولد عنها مدخالت جدیدیة 

وقد انظلق دافید إیستون في عمله النظري من االطار  feedback .تتمثل إما في مطالب أو تأییدات 
جاه التقلیدي في دراسة الدولة، والمؤسسات القانونیة على أساس أنه یتوجب التوجه نحو السلوكي الناقد لالت

مكانیة تحویل علم السیاسة إلى علم تطبیقي   . 2تحلیل العملیة السیاسیة وإ

 :المفاهیم األساسیة لالقتراب النسقي-3

 :3ياعتمد دفید انستون في دراسته لألنظمة السیاسیة على مجموعة من المفاهیم ه  

وحدة التحلیل الرئیسیة في اقتراب التحلیل النظمي،  ایستون یمثل النظام عند:  System .النظام1
ْف النظام بصفة عامة بأنَّه مجموعة من العناصر المتفاعلة والمترابطة وظیفیًا مع بعضها البعض  عَّرَ ُ وی

نَ  َكوِّ ة للنظام یؤثر في بقیة العناصر بشكل منتظم، بما یعنیه ذلك من أنَّ التغیر في أحد العناصر المُ

                                                                        

                               https://political-encyclopedia.org/dictionary.اإلقراب النسقي: - 1
                                         

  .مرجع سابققادر عبد العال، عبد ال - 2
  140-131،ص ص مرجع سابقمحمد شلبي،  - 3
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فالنظام یتمتع بنوع من اإلعتماد المتبادل بین مكوناته، وله حدود تفصله عن النظم اُألخرى ، وله محیط 
 .أو بیئة یتحرك بها

یشیر مفهوم البیئة لدى ایستون بصفة أساسیة إلى كل ما هو خارج  :Environment .البیئة2
تأثیر متبادل في مكوناته، وهي نوعان بیئة داخلیة وبیئة خارجیة،  وهناك حدود النظام السیاسي وال یدخل 

، فمخرجات البیئة بأنساقها المختلفة تؤثر في النسق السیاسي من خالل فتحة بین النظام والبیئة
  المدخالت.    

ال یوجد النظام السیاسي في فراغ بل یعیش في إطار بیئة یتفاعل :  :Boundaries .الحدود3
، وألجل القدرة على التحلیل رأى انستون ضرورة الفصل بین النظام وبیئته بوضع اطار تصوري معها

  یضح حدودا تبین بدایة النظام السیاسي ونهایة األنظمة األخرى. 

   :Inputs .المدخالت4

الخارجیة.  تشمل مدخالت النظام السیاسي على كل ما یتلقاه هذا النظام من بیئته الداخلیة أو 
 ل مدخالت النظام السیاسي حسب دفید انستون على عنصرین رئیسیین هما المطالب والتأیید: وتشتم

تمثل الحاجات والرغبات المتنوعة  لألفراد والمجتمع، خاصة تلك المتعلقة بكیفیة توزیع القیم  المطالب :-أ
باشرة أو غیر وتحقیق أهداف المجتمع، قد تكون عامة أو  محددة. وقد یكون التعبیر عنها بصورة م

  مباشرة. وتتحول المطالب إلى عناصر ضغط عندما ال یتمكن النظام من تحقیقها.

التأیید: هو عبارة عن اتجاهات داعمة للنظام السیاسي، ویختلف من حیث مصدره، فالجهة الفاعلة - ب
ا التأیید یأخذ أشكاال والمؤثرة التي تملك اإلمكانات والتنظیم الجید، تستطیع أن تقدم تأییدا أكثر فاعلیة، وهذ

 .عدیدة ومن جهات مختلفة قد تكون من البیئة الخاصة بالنظام أم من البیئة الداخلیة والخارجیة

 :Conversion. التحویل5

هي مجموعة النشاطات والتفاعالت التي یقوم بها النظام، ویحول عن طریقها مدخالته المتمثلة في 
سیاسات، إعالم، أفعال)، والتي تصدر عن أبنیة النظام  ت(قرارات،المطالب والمساندة والموارد إلى مخرجا

 السیاسي المختلفة.
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   :Outputs . المخرجات6

 تتمثل في مجموعة القرارات واألفعال والسیاسات التي یقوم بها النظام وتكون لها الصفة اإللزامیة،
لتي تبین طریقة تصرف النظام الرفض، وهي ا ووهي ردود أفعال النظام على المطالب إما باإلستجابة أ

 السیاسي إزاء بیئته.

 Feedback. التغذیة اإلسترجاعیة: 7

ویقصد بها مجموعة ردود أفعال البیئة على مخرجات النظام السیاسي، وذلك في شكل طلبات     
 وتأیید وموارد جدیدة توجهها البیئة إلى النظام السیاسي من جدید عبر فتحة المدخالت. 
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  :اضات األساسیة لإلقتراب النسقياإلفتر  - 4

یرتكز اقتراب تحلیل النظم أو اإلقتراب النسقي حسب دفید ایستون على مجموعة من االفتراضات     
 :1أهمها

بین مكونات النظام   یفترض أَن التفاعالت السیاسیة :العملیة السیاسیة عملیة آلیة دینامیكیة -1
 ت البیئة المحیطة تتم بصورة آلیة دینامیكیة. وبین معطیا   المختلفة وبعضها البعض، وبینها

ینظر إلى الحیاة السیاسیة على   :النظام السیاسي نظام مفتوح یؤثر ویتأثر باألنظمة األخرى   -2
  أنها تشكل نظاما مفتوحا عرضة للتأثر بالبیئة المحیطة به، وهو اآلخر یؤثر فیها. 

َد منها الست - 3 ُ  .مرارهالنظام یقوم بمجموعة من الوظائف ال ب

یعتقد ایستون أن هناك قدرة لألنظمة على االستقرار والبقاء رغم  :نظام السیاسي نظام تكیفيال - 4
  الضغوط التي تتعرض لها المتالكها لإلمكانیات الالزمة لمواجهة هذه الضغوطات واإلستجابة لبعضها.

 النظام النسقي: استخدامات-5

یة، والمؤسسات المختلفة، والبرلمانات واألحزاب، یستخدم هذا اإلقتراب في دراسة النظم السیاس  
ولیة، والنظم دراسة السیاسة الخارجیة، والمنظمات الدوالجماعات، وفي صناعة القرارات، كما یستخدم في 

  .2اإلقلیمیة

 :نقد اإلقتراب النسقي -6

نتقادات رغم اسهامات هذا اإلقتراب في تحلیل الظواهر السیاسیة، إال أنه تعرض لمجموعة من اإل
  أهمها:

قیمة علیا تسیطر على المبالغ فیه لالستقرار ك واالهتمامالمحافظة والتحیز للوضع القائم،  - 1
، وهو ما جعل جل الدراسات التي استخدمت اإلقتراب النسقي تصل إلى نتائج محافظة سلوك النظام

  .ومؤیدة للوضع القائم

                                                                        

1 - https://political-encyclopedia.org/diction. 
  .143، صمرجع سابقمحمد شلبي،  -2
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ل في مجموعة من األنشطة والتفاعالت تتمث التناول السریع والمبهم للعملیة التحویلیة التي - 2
 الداخلیة التي یقوم بها النظام، والتي بمقتضاها تتحول مدخالت النظام إلى مخرجات، وقد اكتفى فیها

باإلشارة إلي أن هذه العملیة التحویلیة تحدث داخل النظام دون أن یذكر لنا بوضوح األبنیة  "دفید استون"
 .التي تقوم بها وكیفیة القیام بها

عدم اإلهتمام بالتغییر الثوري(التحول الجذري للنظام السیاسي)، وتركیزه فقط على مقومات  - 3
  النظام وطرق دعمه، ولیس عوامل تغییره وتطویره.

المیل إلى التجرید والعمومیة، والنظر إلى الحیاة السیاسیة نظرة میكانیكیة بسیطة، دون التركیز على - 4
 تعقیداتها.

ب النسقي عنصر التاریخ، رغم أهمیته في تحلیل الظاهرة السیاسیة التي لها امتدادات یتجاهل اإلقترا-5   
 تاریخیة. 

  رابعا:االقتراب االتصالي

یعتبر اإلتصال بمثابة شریان الحیاة للنظام السیاسي، إذ بدونه ال یستطیع اإلستقرار والمحافظة    
ن النظام یعجز عن اإلستمرار، وهو ما على وحدته وتكامله، وبدون تخزین ونقل أحداث الماضي، فإ

  یجعل اإلتصال محور التفاعل السیاسي في الظواهر السیاسیة المختلفة.

اإلتصال عملیة أساسیة في المجتمع یتم من خاللها نقل األفكار والمعلومات  مفهوم اإلتصال: -1
  واألراء والتجارب على اختالف طبیعتها ومجاالتها بین شخص وأخر.

  عملیة اإلتصالیة:أسس ال - 2

  :1 ترتكز العملیة اإلتصالیة على مجموعة من األسس أهمها 

  .المرسل أو مصدر الرسالة، والذي تنطلق منه المعلومات سواء كان فردا أ جماعة أو مؤسسة-1

                                                                        

  .179، صمرجع سابقبومدین طاشمة، ، - 1
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تتضمن معلومات یمكن أن تصف ظاهرة أو مشكلة أو حدثا معینا، ویمكن أن تكون عبارة الرسالة:  -1
 ف أو احتجاج عن سلوك معین.عن تأیید لموق

هي االداة أو الواسطة التي تنقل الرسالة إلى الجهة المعنیة بها، وقد تكن القناة لغة منطوقة أو القناة: -2
مكتوبة أو عبر الصور أو وسائل اإلعالم المختلفة، وتختلف هذه الوسائل في نمط نقلها للرسائل، وفي 

 تأثیرها.

 التي تتلقى الرسالة قصد اإلستجابة لمضمونها هو الجهةالمستقبل: -3        

تعكس مدى تأثیر الرسالة في المستقبلین لها وكیفیة استجابتهم لمضمونها، التغذیة اإلسترجاعیة: -4
ویعرف ذلك من خالل ردود أفعالهم المعبرة عن رضاهم من عدمه عبر إرسالهم لرسائل جدیدة إلى 

 المرسل.

یة من خالل مثال اإلنتخابات كنظام اتصالي، بحیث یكون المرشح ویمكن فهم أسس العملیة اإلتصال
للمنصب السیاسي هو المرسل أو مصدر الرسالة، والرسالة هي ما یطرحه على الناخبین من وعود وبرامج 
واقتراحات، والقناة قد تكون اإلذاعة أو التلفزیون أو الصحف، والمستقبل هو جمهور الناخبین، والتغذیة 

 هي قبول أو رفض برنامج المترشح. اإلسترجاعیة

حد مكوناته، ینتج عنه تغیر في أوبذلك فإن العملیة اإلتصالیة هي نسق متكامل، أي تغیر في   
  المكونات األخرى.

  أهمیة إقتراب اإلتصال في العملیة السیاسیة:-3 

اج صانع القرار یلعب اإلتصال دورا مهما في العملیة السیاسیة، ففي عملیة صناعة القرار یحت      
السیاسي إلى المعلومات المتعلقة بمطالب الناس وانشغاالتهم، وهذا ال یتم إال من خالل اإلتصال بین 
النخبة السیاسیة وأعضاء المجتمع، كما أن تعبئة المجتمع وتجنیده یتم عبر العملیة اإلتصالیة والتي تساهم 

سیة للمجتمع، ولإلتصال دور مهم في السیاسة الدولیة أیضا في التنشئة السیاسیة، وفي تكوین الثقافة السیا
سواء في حالة الحرب أو السلم ، حیث تساهم العملیة اإلتصالیة بشكل كبیر في حل الصراعات وتسویتها، 

  كما یعتبر اإلتصال أهم األسس التي ترتكز علیها سیاسة الردع.
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) أبرز المفكرین الذین Karl  Deutsch )1912-1992ویعد عالم السیاسة األمریكي"كارل دوتش"  
استعملوا مفهوم اإلتصال كاقتراب في تحلیل الحیاة السیاسیة، ذلك في مجموعة مؤلفات أشهره"العصب 

، ویرى كارل دوتش أن النظام السیاسي في حقیقته هو نظام اتصال یتمیز 1الحكومي"، و"السیاسة والحكم"
یقوم بمجموعة من الوظائف، منها ما یرتبط بالحفاظ على وحدة فالنظام السیاسي  بالقدرة على توجیه الفرد،

تكیف مع البیئة الداخلیة والخارجیة، ومنها ما یرتبط بتكامل وظائفه لالنظام واستمراریته، ومنها ما یرتبط با
  .2في إطار البنیة الوظیفیة

لى المعلومات ویرى كارل دوتش أن القیام بهذه الوظائف یتطلب من النظام السیاسي الحصول ع  
سواء من داخل النظام أو من خارجه، ویعتمد في ذلك على ثالثة عناصر أساسیة هي: المعلومات، 
وعملیة اإلتصال التي یتم بموجبها تحویل تلك المعلومات، ثم القنوات التي من خاللها تصل المعلومات 

لیل النظم السیاسیة، واعتبرها . لذلك اعتمد كارل دوتش المعلومة كوحدة لتح3لتتحول إلى قرارات وسلوك
  .4جوهر العملیة السیاسیة، ویمكن أن تفقد المعلومة قیمتها إذا تعرضت للتشویه وسوء الفهم

 Theیرى محمد محمود ربیع وزمالؤه عند تحلیلهم لمؤلف كارل دویتش "أعصاب الحكومةو    
Nerves of Government جهاز یضم أربعة أنساق  ، أن كارل دویتش اعتبر أن النظام السیاسي هو

هي: "نسق االستقبال ونسق الذاكرة، ونسق القیم، ونسق التنفیذ. وتتلقى أجهزة االستقبال المعلومات من 
بیئة النظام الداخلیة والخارجیة لتقوم بنقلها إلى جهاز صنع القرار." ویقوم هذا المدخل على أربع 

  :افتراضات أساسیة هي

على استقبال ومعالجة كل المعلومات الواردة إلیه في أیة لحظة زمنیة  ترتبط قدرة النظام السیاسي-1
بعدد وأنواع وحالة القنوات االتصالیة المتاحة. كما ترتبط بدرجة الدقة في جمع المعلومات ودرجة التشویه 

معالجة المعلومات، وتتمثل في معالجة المعلومات وتصفیتها عن طریق  الذي یطرأ على المعلومات
فیما بین لحظة استقبالها  ة التخزینالخبرات السابقة المخزنة في نسق الذاكرة، حتى تتم عملی استدعاء

                                                                        

  59ص  ،مرجع سابقمحمد محمود ربیع وآخرون،  - 1
  .182، صمرجع سابقبومدین طاشمة،  - 2
  .183المرجع نفسه، ص - 3
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ولحظة االستجابة لها. إذ كلما كان هناك عدم دقة في جمع المعلومات، أو ازدیاد درجة التشویه، البد وأن 
نما لتصور غیر دق   یق ومشوه لخصومه.یواجه النظام متاعب ألن استجابته لن تكون للموقف الفعلي وإ

أي الفترة الزمنیة التي تقع بین استقبال المعلومات واالستجابة  - كلما قلت فترة اإلبطاء  -2     
  دل ذلك على زیادة كفاءة النظام في االستجابة للمطالب. -لها

ة إذا عالج النظام المعلومات على الوجه السلیم، فمن المتوقع أن تكون قراراته كافیة لتلبی - 3    
  المطالب.

أن یتخلى  -أي القدرة على تصحیح وتطویر السلوك–یتطلب اكتساب النظام مقدرة التعلیم  - 4    
جراءات وتصورات قدیمة وأن یرسي بدال منها عادات وتصورات وترتیبات جدیدة   .1عن عادات وإ

  

یة داخل النظام ولذلك فإن اقتراب االتصال الذي اقترحه كارل دویتش ونموذجه للعملیة السیاس      
السیاسي یختلف عن دافید ایستون، ألنه تطرق إلى ما یجري داخل العلبة السوداء، وركز في عملیة 
المدخالت والمخرجات على العملیة اإلتصالیة التي اعتبرها عملیة جوهریة في اتخاذ القرارات واإلستجابة 

  . 2السیاسي للمطالب، والتي ترتبط بطبیعة المعلومات المتدفقة إلى النظام

  نقد اقتراب اإلتصال: -4

رغم أهمیة اقتراب اإلتصال في التحلیل السیاسي، واإلضافات التي قدمها خاصة فیم یتعلق بدور 
اإلتصال في العملیة السیاسیة، إال أنه تعرض لمجموعة من اإلنتقادات تتعلق أساسا بطبیعة المعلومات 

ات إلى التزییف والتشویه ألهداف معینة مرتبطة تتعرض المعلوم نومصدرها، ففي كثیر من األحیا
بمصدر المعلومة، كما أن هذا اإلقتراب حاول دراسة الظواهر اإلنسانیة كما تدرس الظواهر الطبیعیة، 

  وهذا أمر صعب جدا.
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  خامسا: إقتراب صناعة القرار

هي أكثر تعقیدا في تعتبر عملیة صناعة القرار من أهم العملیات المالزمة لألنظمة السیاسیة ، و     
األنظمة السیاسیة مقارنة باألنظمة الدیمقراطیة التي تكون فیها عملیة صناعة القرار أكثر وضوحا، 

  وأصبحت القرارات المتخذة مؤشرا للحكم على طبیعة النظام السیاسي للدولة.

  مفهوم صنع القرار: -1

لیة التي ینتج عنها قرار محدد من )، بأنه تلك العمRichard Snyderویعرفه" ریتشارد سنایدر(    
بین بدائل عدة یجري تعریفها إجتماعیا، وذلك بهدف التوصل مستقبال إلى وضع معین كما یتخیله واضعو 

 .1القرارات

التى یتم فیها تحویل المطالب الى قرارت من خالل    صنع القرار هى تلك عملیة وهناك من یعرفه  
وتتفاعل   ،وعیة االجتماعیة التى تحتضنهاألاالنساق السیاسیة واسلسلة من االجراءت والتفاعالت بین 

  .2معها

ویوجد فرق بن اتخاذ القرار وصنع القرار ، فاتخاذ القرار هو اختیار بدیل من البدائل المطروحة  
المخرجات، أما عملیة صنع القرار فهى مجموعة من المراحل التي یتم فیها دراسة  عن بحیث یعبر

  المطروحة من أجل إختیار البدیل المناسب. مختلف البدائل 

 معاییر تمییز القرار السیاسي عن غیره من القرارات:-2 
وضع بعض علماء السیاسة مجموعة من المعاییر لتمییز القرار السیاسي عن غیره من القرارات،   

 :3وهذه المعاییر هي
  بنیة القرار- أ

  المشاركون في القرار-ب

                                                                        

1 - Richard Snyder,Foreing policy Decision-marking,(New York:The free Press of 
glencoe,1962),p90. 

 .219، ص، مرجع سابق: رشاد القصبىعبد الغفار  -2
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 ا القرارالمنظمة التي اتخذ فیه- ج
 عملیة صنع القرار-د
 نتیجة القرار.-و

وهناك من اعتبر أن القرار یكون قرارا سیاسیا إذا كان صناعه من یمتلكون السلطة السیاسیة مهما 
 .كانت خصائصهم وانتماءاتهم

  :1هم ترتبط عملیة صناعة القرار بمجموعة من األطرافأطراف القرار:  -3  

والهیئات والقوى الفاعلة في المجتمع التي تقوم بإعداد وتحلیل وتجمیع  هم األفرادأ صانعوا القرار:   
ذها في مختلف المجاالت، وقد كافة البیانات والمعلومات قصد التوجیه للقرارات الراشدة التي یجب اتخا

ت فواعل صناعة القرار، حیث ظهر دور الهیئات اإلستشاریة، ومراكز البحوث والدراسات تعدد
  راسة األزمات والقضایا الراهنة.المتخصصة في د

هو الشخص الذي یملك سلطة اتخاذ القرار وفقا للهیكل التنظیمي للجهاز اإلداري، متخذ القرار: -ت
وهو المسؤول عن مدى صحة هذا القرار من البدائل المطروحة، ولذلك تتأثر عملیة صناعة القرار 

  بشخصیة متخذ القرار.
لتنفیذیون المناط بهم القیام باإلجراءات التنفیذیة الواجب اتخاذها وهم المسولون امنفذو القرار:  ث

 لتنفیذ القرار.
وهم األغلبیة التي تحیط بالتنظیم، وقد تكون أو المتضررون من تطبیق القرار:  المستفیدون- ح

القرارات لصالح فئة معینة بحیث تستجیب لمطالبهم، وقد تضرر فئة أخرى بتعارض هذه القرارات مع 
 حهم وعدم اإلستجابة لمطالبهم، وهو ما یحدث التقسیم داخل تنظیم معین بین مؤید ومعارض.مصال

عملیة وبیئة نفسیة وفق  بیئة صناعة القرار إلى بیئة  )Sproutقسم سبروت(بیئة صناعة القرار: -4
 :2التفصیل اآلتي

 البیئة العملیة(المادیة)، وتشمل:-1
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ع الداخلیة من أبنیة إجتماعیة، وأنساق ثقافیة وقیمیة، وتتمثل في األوضاالبیئة الداخلیة: - أ
وتنظیمات سیاسیة كاألحزاب والجماعات الضاغطة ووسائل اإلتصال المختلفة، المختلفة، النظام السیاسي 

یتبناها، والرأي العام وتأثیراته، وطبیعة النظام اإلقتصادي ، كل هذه العوامل  السیاسي واإلیدیولوجیة التي
  .1ر في عملیة صنع القراروغیرها تؤث

وتشمل كل عناصر البیئة الدولیة والتي تقع خارج حدود الدولة، وتتضمن سلوك  البیئة الخارجیة:- ب
الوحدات الدولیة األخرى سواء كانت دوال أو منظمات دولیة أو شركات اقتصادیة وتجاریة، لذلك فإن اتخاذ 

 التي یحتمل أن تواجه عملیة صناعة القرار.القرار الصحیح مرتبط بمدى إدراك القیود الخارجیة 
: تتمثل في توجهات صانع القرار، وقیمه وتصوراته البیئة النفسیة(السیكولوجیة) لصانع القرار - 2

ومدركاته لمختلف القضایا والمشكالت، كما تلعب الحالة النفسیة لصانع القرار دورا مهما في صناعة 
 القرار.
  :2جموعة من المراحل أهمهاتشمل م مراحل صناعة القرار:-5
تحدید الموقف: تعریف موقف معین أو تحدید مشكلة یعتمد على طبیعة المعلومات، ومدى إدراك -أ

  صانع القرار للموقف.
تحدید الهدف: یرتبط الهدف بالمصلحة القومیة للدولة، ولذلك فإن الوضوح في تحدید الهدف -ب 

 یؤثر في النتیجة النهائیة للقرار.
جمع وتحلیل المعلومات: وهي مرحلة مهمة لوضع البدائل واختیار البدیل المناسب، فكلما مرحلة -ج

حصل صانع القرار على المعلومات الدقیقة، كلما زادت قدرته على اختیار القرار األنسب لمواجهة 
 المواقف والمشكالت المختلفة.

رار في البحث عن البدائل قصد تحدید البدیل: بعد تحدید الهدف وجمع المعلومات یبدأ صانع الق- د
 إیجاد الحلول الممكنة لتحقیق الهدف .

                                                                        

دار المسیرة للنشر والتوزیع، (عمان: ، ترجمة عامر الكبیسي، صنع السیاسات العامةجیمس أندرسون،  - 1
  .30- 29، ص ص 1999
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یتم فیها إختیار البدیل األفضل من البدائل المطروحة، بناءا على نقاشات،  مرحلة إتخاذ القرار:- ه
ومفاضالت وترتیب أولویات، تقییم كل بدیل وما یترب علیه من مكاسب وأضرار، وما یتوفر 

طارات تنفیذ القرار، والوقت المناسب. لصانع القرار من موارد  مالیة متاحة، وإ
أن هناك ثالثة نماذج یمكن استخدامها لتفسیر  Allisons: یرى ألیسون"نماذج صناعة القرار- 6

 :1القرارات السیاسیة وهي
: یفترض هذا النموذج أن صانع القرار فاعل عقالني رشید، نموذج السیاسة العقالنیة الرشیدة-أ

  سلوكه وتصرفاته تتمیز بالعقالنیة وتسعى لتحقیق المكاسب بأقل التكالیف. ومن ثم فإن
:  ینطلق من أن الحكومات هي منظمات واسعة مع مجموعة إجراءات نموذج العملیة التنظیمیة- ب

ثابتة، ومن ثم فإن سلوكها یتبع هذه اإلجراءات والقواعد، فالقرار ال ینظر إلیه من خالل مفهوم العقالنیة 
 ادة، ولكن ینبغي النظر إلیه كنتیجة لمجموعة قواعد وضوابط وأطر تنظیمیة.والرش

نموذج السیاسات البیروقراطیة: یعطي أهمیة للجهاز البیروقراطي  ولیس لإلختیارات العقالنیه، - ت
حیث تنتج القرارات في ظل هذا النموذج من المساومة، والمفاوضة، والتوفیق داخل الوحدة القراریة، فكل 

 ب بیروقراطي له إدراكاته المختلفة وأولویات، وكل واحد منهم ینافس من أجل السلطة والقوة، والترقیة.الع

  نقد اقتراب صناعة القرار:  -7 

رغم أن اقتراب صنع القرار إطار فكري مرن یتضمن مستویات عدیدة لتحلیل الظواهر السیاسیة     
نتقادات مرتبطة أساسا بغموض عملیة صناعة القرار من مختلف الجوانب إال أنه تعرض لمجموعة من اإل

خاصة في األنظمة التسلطیة التي تعتبر أنظمة مغلقة، یصعب فیها تحدید القوى الفاعلة في صناعة 
سواء أكانت قوى سیاسیة أو عسكریة أو اقتصادیة أو ثقافیة أو اجتماعیة، كما أنه یصعب دراسة  القرار

صناعة القرار، إظافة إلى أن المعلومات الخاطئة وغیر الدقیقة  تؤثر  نوایا الدول األخرى خالل عملیة
  على اختیار أفضل البدائل.
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 الوظیفيقتراب سادسا: اال

نتقلت وظائف أعضاء الكائن الحي، منها اترجع فكرة الوظیفیة إلى العلوم البیولوجیة التي تركز على  
 .واإلجتماعیة إلى الدراسات األنثربولوجیة

والوظائف التي تؤدیها  لبنى التي یتكون منها النظامل"طریقة تحلیل نظامیة  هيالوظیفیة:  تعریف- 1
نظام سیاسي وظائف معینة ینبغي تأدیتها إذا أرید أن یستمر  ، ویفترض هذا التعریف أن لكلتلك البنى

أسلوب  النظام. ثم تحدد البنى التي تؤدي تلك الوظائف ویفحص أسلوب أدائها. ثم تؤسس صالت بین
  1أداء هذه الوظائف األساسیة ونوع الثقافة السیاسیة الموجودة في المجتمع".

بأنها: "تتمثل في تلك النتائج أو اآلثار التي یمكن   Robert Mertonویعرفها روبرت میرتون 
  .2مالحظتها والتي تؤدي إلى تحقیق التكیف والتوافق في نسق معین"

 ظیفي البنائيالو  لالقترابلمنطلقات الفكریة ا- 2

"و"  یعتبر بعض الباحثین أن استخدام الوظیفیة البنائیة في الدراسات السیاسیة ترجع إلى" أفالطون
بالوظائف التي ینبغي أن یؤدیها النظام السیاسي من أجل  المهتمینأرسطو" اللذین كانا من أوائل الدارسین 

فیة إلى العلوم البیولوجیة التي تركز على تعود فكرة الوظی. و 3السیاسي المحلي تدعیم وتنظیم المجتمع
من خالل" مالینوفسكي"و"راد كلیف  انتقلت إلى الدراسات األنثربولوجیةثم وظائف أعضاء الكائن الحي، 

  .4، ثم إلى علم االجتماع من خالل أوغست كونت و"هربرت" سبنسر"براون"

ه وتعقده، ثم اضمحالله، ر و طتالمجتمع بالكائن الحي في نموه و بعض رواد الوظیفیة وقد شبه   
استخدامهم مفهوم النمو  وباإلضافة إلى .فالمجتمعات یكبر حجمها، وتزداد تعقیدا في نظمها ومؤسساتها

في عملیة المناظرة بین المجتمع والكائن الحي، فقد استخدموا مفهوم البناء، فالمجتمع هو هیكل أو بناء 
وتؤدي وظائف من  ،یتكون من أعضاء مترابطة ومتساندة یتكون من عناصر مثله مثل الكائن الحي الذي
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أجل المحافظة على الكائن جمیعه. كما استخدم الوظیفیون مفهوم التوازن الذي نقلوه من الكائن الحي، 
یعني التنظیم  فجسم اإلنسان یستطیع أن یحافظ على توازنه من خالل وظائف محددة لذلك، والتوازن

ولم تكتف  لوظیفة من خالل عملیة األخذ والعطاء.دي المجتمع هذه االتلقائي لعناصر الجسم، ویؤ 
الدراسات الوظیفیة بمناظرة المجتمع بالكائن العضوي، لكن ناظرته بالجهاز المیكانیكي آلي الحركة 

بمعنى یملك القدرة على  والضبط. االتصالجیه، حیث یصور المجتمع على أنه آلة تتضمن وظیفتي و والت
   .1التوجیه الذاتي

نسق یعني: كال مركبا یتألف من مجموعة من األجزاء وهكذا یتم النظر إلى المجتمع على أنه     
المتمیزة عن بعضها ولكنها متساندة، ویطلق علیها " بارسونز" األنساق الفرعیة، والمجتمع هو المركز الذي 

حاجات االجتماعیة لسكان هذا تتجمع فیه كل األنساق الفرعیة مكونة بناء لدیه القدرة على تحقیق كل ال
زمة لبقاء أي ال، وكل نسق فرعي یسهم في مواجهة واحدة من الضرورات الوظیفیة األربع الالمجتمع

  :2مجتمع وهي

كل مجتمع طریقة تمكنه من  فيالتكیف: وهو من الضرورات االجتماعیة، التي ینبغي أن توجد - 1
خارجه، ویقوم بهذه الوظیفة أساسا النسق الفرعي  التالؤم مع التغیرات التي تحدث داخل المجتمع أو

  االقتصادي.

تحقیق الهدف: یحتاج المجتمع إلى معرفة أهدافه، وكیفیة تحقیقها من خالل توفیر الوسائل والآللیات - 2
 التخاذ القرارات وتنفیذها، ویتولى هذه الوظیفة النسق السیاسي بمفهومه الواسع.

رعي مواجهة حاجة المجتمع إلى التكامل الذي یعني الحفاظ على التكامل: وظیفة هذا النسق الف- 3
تماسك المجتمع، وصیانة التساند الذي یضمن عدم خروج الجماعات عن مسارها، وتقوم بهذه الوظیفة 

  إلى الدین ومؤسسات اإلعالم. باإلضافةالروابط االجتماعیة، 

واستمراره، ویساهم ففي ذلك جمیع كل نظام یعمل على الحفاظ على بقائه  البقاء واإلستمرار:- 4
  األنساق الفرعیة.
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  أهمیة اإلقتراب الوظیفي البنائي في دراسة النظم السیاسیة-3

البنائیة في علم السیاسة، وظهر ذلك من  -الوظیفیة رائد  Gabriel Almond یعد غابریل ألموند  
، متأثرا فیه بكتاب دفید 1965 خالل أعماله، حیث نشر مقال بعنوان " النظم السیاسیة المقارنة" سنة

كمفهوم البنیة، والوظیفة وغیرهما.  مفاهیم الوظیفیة لدى" تالكوت بارسونز"ب وانستون" النظام السیاسي"، 
، تم التركیز فیه على 1960كولمان" كتاب بعنوان" السیاسة في البلدان النامیة" عام كما نشر " ألموند" و"

  .1األبنیة والوظائف

مفهوم الوظیفة واستعملوه نظریا في دراسة النظم  غابریل ألموند" و" باول"من  طور كلوقد   
السیاسیة، انطالقا من رؤیتهما بأن النظم السیاسیة لها دور وظیفي في المجتمع السیاسي عن طریق 

ومن ثم فإن أي نظام سیاسي  .التوزیع-المشاركة-بناء األمة-بناء الدولة هي: مواجهتها ألربع تحدیات
  . 2بت قدرته على مواجهة تلك التحدیات سیجعله في مصاف النظم المتقدمةیث

ویعتبر "غابلایر ألموند" أن وظائف النظم السیاسیة تكاد تكون متشابهة رغم اختالف البنى      
السیاسیة، لذلك یعرف النظام السیاسي بأنه: "مجمل التفاعالت التي تتعلق بوظیفتي التكامل والتكیف عن 

  . 3ستعمال الفعلي لإلكراه المادي المشروع، أو التهدید باستعماله"طریق اال

  :4وقد قسم " ألموند" في البدایة وظائف النظام السیاسي إلى  

وظائف مدخالت:وتتضمن عملیات التنشئة السیاسیة، والتوظیف السیاسي، والتعبیر عن المصالح - 1
  وتجمیعها، واإلتصال السیاسي.

  في صنع القواعد القانونیة وتطبیقها. وظائف مخرجات: تتمثل- 2

ولكن فیما بعد طور" ألموند" رؤیته لوظائف النظام، فمیز بین ثالث مستویات وظیفیة للنظام        
  :5السیاسي هي
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: ویقصد بها دراسة كیفیة تحویل مدخالت النظام إلى مخرجات تتخذ شكل قرارات وظائف التحویل- 1
جراءات تنفیذیة، وت تمثل هذه الوظائف في ستة عملیات رئیسیة هي: التعبیر عن المصالح وسیاساسات وإ

وتجمیعها،وصنع القواعد، وتطبیقها، ثم الفصل في المنازعات وفقا للقواعد، باإلظافة إلى اإلتصال 
  .1السیاسي

كي یحافظ النظام على بقائه واستمرار أداء وظائفه، البد من التكیف  وظائف التكیف واإلستمرار:- 2
السیاسیة،  التنشئة تغیرات التي تطرأ من داخله، أو من البیئة المحیطة به، وذلك من خالل وسیلتي مع ال

والتوظیف السیاسي،  فالتنشئة هي التربیة السیاسیة، أما التوظیف السیاسي فهو عملیة اختیار القیادات 
  .وتدریبها

  وخارجیا، وهذه القدرات هي:قدرات النظام: وتتعلق بفعالیة  أدائه وسلوكه السیاسي داخلیا - 3

قات عالخالل تعبئة الموارد وال قدرات استخراجیة: تعبر عن مدى كفاءة النظام اإلستخراجیة من-أ
  البشریة والمادیة من البیئتین الداخلیة والخارجیة.

سلوك األفراد والجماعات  قدرات تنظیمیة: تشیر إلى ممارسة النظام السیاسي للرقابة على- ب
نظام، وتعتمد أساسا على استخدام او التلویح باستخدام اإلكراه المادي، إال أن هذه القدرة إذا الخاضعة لل

  .2تعدت حدودها المشروعة فإنها تصبح أداة لقمع الحقوق والحریات العامة

التوزیعیة: وتشیر إلى قدرة النظام في التوزیع العادل للموارد من سلع وخدمات، ومراتب  القدرات- ت
  لمكانات االجتماعیة والفرص بین األفراد والجماعات.الشرف، وا

(علم، أناشید، الرمزیة: تتمثل في استعمال الرموز لجلب تأیید المواطنین اتالقدر - ث
  استعراضات...الخ).

  لمطالب البیئتین الداخلیة والخارجیة. القدرات اإلستجابیة: تتعلق بقدرة النظام على اإلستجابة-ح

  من مجمل القدرات المذكورة سابقا، ولكن على المستوى الدولي.القدرة الدولیة: تتض-خ

                                                                        

  .162مرجع سابق، ص ة، بومدین طاشم -  1

  .177محمد شلبي، مرجع سابق،ص   2 -



 

 

  114

  :بنائينقد اإلقتراب الوظیفي ال- 4

تعرض للنقد في بعض البنائي في تحلیل النظم السیاسیة، إال أنه  - رغم أهمیة اإلقتراب الوظیفي 
  :1النقاط أهمها

همال الفرد وخصائصه ا- لتي تؤثر في الظواهر التركیز على النظام كوحدة أساسیة للتحلیل، وإ
  السیاسیة.

یتحرك بطریقة تلقائیة بصورة  ، حیث یعتبر أن النظام نسق آليبیعة المیكانیكیة لهذا التحلیلطال-
  تتجاهل العنصر االجتماعي المكون لهذه النظم الذي یصعب التنبؤ بسلوكه أو التحكم فیه.

اإلقتراب، فرغم أنها مطروحة لمعالجة التناقض بین المفاهیم والواقع السیاسي الذي یعالجه هذا  -
أوضاع المجتمعات النامیة، إال أنها صادرة عن خبرة تاریخیة مغایرة تماما لموضوعها، كما أن هذه 
المفاهیم واألطر النظریة التي ینطلق منها التحلیل البنائي الوظیفي ال تعبر عن حقیقة موضوعیة، بمقدار 

  ل الذات.و حتعبیرها عن نظرة أوروبیة متمركزة 

ینظر هذا اإلقتراب للثقافات غیر الغربیة أنها ثقافة واحدة تقلیدیة تشترك جمیعها في كونها ثقافة -
  مرحلة متخلفة عن الثقافة الغربیة، ومعیقة للتحدیث السیاسي.

یتجاهل ویقلل  من أهمیة السیاق الدولي وـتأثیره على مجتمعات العالم الثالث، حیث أثبت الواقع أن -
  یر في دول العالم الثالث سببه خارجي أكثر منه داخلي.التغ

  اإلجتماعیة  اقتراب الطبقةسابعا: 

یركز على تفاعل وهو ، في فهم الظواهر والمشكالت السیاسیةاالجتماعیة ة الطبق ساهم اقتراب   
راع بین اإلتجاهات الفكریة حول مفهوم الطبقة، والتي كانت محل ص االجتماعیة، رغم اختالفالتكوینات 

  تیارین كبرین هما التیار الماركسي، والتیار اللیبیرالي.
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بأنهاحشد من األشخاص الذین یشغلون موقعا واحدا بالنظر إلى  ةعرف"لینسكي" الطبق: تعریف الطبقة- 1
یعتبر الطبقات مجموعة مواقع بنائیة، وتحدد هذه یازات والهیبة"، وهناك من شكل معین للقوة واإلمت

  .1خصوصا داخل الشركاتو  ،رف من خالل العالقات االجتماعیة داخل أسواق العملالمواقع، وتع

الطبقة بأنها عبارة عن جماعات من الناس، كبیرة العدد، تتمیز عن بعضها تبعا لموقعها  " لینین"عرفوی 
ن في أحد نظم اإلنتاج االجتماعي التاریخیة، وتبعا لعالقة كل منها بوسائل اإلنتاج، وهي عالقة یمك

التعبیر عنها وصیاغتها في قوانین محددة واضحة، وتبعا لدورها في التنظیم االجتماعي للعمل، وبالتالي 
تبعا لنوع وحجم حصولها على نصیبها من ثروة المجتمع،  فالطبقات عبارة عن جماعات من الناس 

  . 2القائم في العالم تستطیع إحداها إستغالل عمل األخرى، تبعا لتباین موقع كل منها في نسق االقتصاد

وهناك من یرى أن قرار انتماء فرد معي إلى طبقة اجتماعیة تحكمه عوامل عدة تتضمن، الدخل،     
الوظیفة، اللهجة، عادات اإلنفاق، اإلقامة الثقافة، قضاء أوقات الفراغ، والملبس، التعلیم، المواقف الخلفیة، 

  .3والصالت باآلخرین

  افتراضات اقتراب الطبقة -2

  :4الطبقة على مجموعة من اإلفتراضات أهمها یقوم اقتراب       

، وتمثل عنصرا مفسرا وشارحا للظواهر السیاسیة، كالسلوك الطبقة هي الوحدة األساسیة للتحلیل- 1      
اإلنتخابي، واإلحتجاجات السیاسیة، والثرات السیاسیة والتحوالت االجتماعیة والسیاسیة المختلفة، فالطبقة 

في المجتمع یمثل المتغیر المستقل، في حین یمثل النظام السیاسي  جتماعیة أو الوضع الطبقي السائداال
    .5المتغیر التابع

  النظام السیاسي متغیر تابع للنظام االجتماعي.- 2

من  نوعیة، والعالقة بینها تقوم على وجود نمط ما، أو درجة ما وینقسم المجتمع إلى تكوینات ترابیة أ- 3
  اع بین الحاكم والمحكومین.الصر 
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التفاعل االجتماعي والسیاسي السائد في المجتمع، یعود إلى قوى اجتماعیة فردیة أو جماعیة، ومن ثم - 4
  تفسیر الظواهر السیاسیة ینبغي أن ینظر إلى تلك القوى(القوة) كعنصر مهم في التفسیر.

ات أو الجماعات االجتماعیة التي تسیر النظام، فهم العملیة السیاسیة ونتائجها یستلزم بدایة فهم التكوین- 5
  سواء كانت طبقة أو جماعة، أو نخبة.

الوضع االقتصادي ألي طبقة من الطبقات، یرجع إلى عالقة تلك الطبقة بوسائل اإلنتاج الهامة في - 5
  .1المجتمع، وهذا الوضع االقتصادي هو الذي یحدد نصیب تلك الطبقة من السلطة السیاسیة

لهذه اإلفتراضات یعتبر اقتراب الطبقة النظام السیاسي أنه بناء یعكس األوضاع االقتصادیة   ووفقا   
والعالقات االجتماعیة السائدة في المجتمع، ویكون النظام السیاسي نامیا حین یعكس هذا النظام مصالح 

اإلشتراكي، ثم المجتمع  الطبقة العمالیة التي تعد وحدها الجدیرة بعمل الرسالة التاریخیة إلقامة المجتمع
  .2وذلك اتساقا مع ما یقتضي به التحلیل المادي للتاریخ الشیوعي

  استخدامات إقتراب الطبقة-3

التحلیل الطبقي أن دراسة العملیة السیاسي تقتضي البحث عن طبیعة القوى  یرى أنصار       
راب في تفسیر السلوك تموا هذا اإلقاالجتماعیة الفاعلة، والتي كان لها أثیر في تلك العملیة،وقد استخد

، دراسة األیدیولوجیة التي تتبناها طبقة معینةالسیاسي، ودراسة الرأي العام والعالقات الدولیة، وكذلك في 
كما استخدم اإلقتراب الطبقي في دراسة العالقات الدولیة، وذلك بتصنیفهم دول المجتمع الدولي إلى 

)، وكذلك استخدم في دراسة النظم السیاسة المقارنة من خالل  طبقات علیا ووسطى دنیا(تصنیف هرمي
  .3التحلیل الطبقي، ذلك بمقارنة النظم عبر مقارنة أهم طبقاتها
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  قتراب الطبقةأهم اتجاهات إ-4

، اختلفت وجهات النظر بشأن دراسة الطبقات االجتماعیة، والنظر إلیها كذلك بین اتجاهین كبیرین  
  :1تحلیل متباینة هماوأدوات ین یحمالن تصورین مختلف

  اإلتجاه المادي التاریخي- أ

باعتبارها ظاهرة غیر أصیلة في تكوین المجتمع البشري، وهي سمة مالزمة ألنظمة  ینظر إلى الطبقات  
اإلستغالل والتمایز الطبقي، وبرزت مع امتالك بعض الناس لوسائل اإلنتاج وحرمان غیرهم من ذلك، 

في نظام الملكیة الخاصة لوسائل اإلنتاج، ویختفي النظام الطبقي باختفاء عناصر فالطبقات تجد سندها 
حالل شیوع وسائل اإلنتاج محله)   ، ویعتبر كارل ماركس رائد هذا التیار.وجوده(زوال الملكیة الخاصة ، وإ

التي توزع عد محورا أساسیا لفهم الطریقة ی ینطلق هذا اإلتجاه من افتراض أن مجال اإلنتاج االقتصاد   
بها المصادر المالیة، وأن هناك ارتباط بین الطبقیة ونوع النتائج المتوصل إلیها، فكل موقع طبقي یقابله 
نوع معین من المكافآت. وأن تحلیل أي بناء اجتماعي یتوقف على فهم العالقات اإلنتاجیة السائدة في 

  ذلك البناء، كما یتوقف على األسلوب اإلنتاجي السائد فیه.

ویفترض المنظور الماركسي أن األفراد الذین یحوزون موقعا طبقیا واحدا في المجتمع، تجمعهم مصلحة  
اقتصادیة مشتركة، باإلضافة إلى مجموعة من القیم المتجانسة، وأنماط متقاربة من السلوك الجماعي في 

ي منها السیاسیة، تر، والأداة تفسیر لمختلف الظواهلموقع الطبقي هو المحدد للسلوك، و میادین عدیدة، فا
كما یفترض أنصار هذا اإلتجاه أن اإلنقسام الطبقي سمة مالزمة أو موجودة في أغلب المجتمعات، لذلك 

  م أساسي للمقارنة.و یمكن اعتبار مفهوم الطبقة كوحدة للتحلیل، وكمفه

   اإلتجاه البنائي الوظیفي- ب

م المساواة بین الناس أمر طبیعي، ینطلق أنصار هذا اإلتجاه من افتراض أساسي هو أن عد 
مجتمع نظام  وضرورة وظیفیة مصاحبة لحیاة البشریة في مختلف المجتمعات، ذلك أنه یوجد في كل

البشریة، والتي یمكن توارثها من مثل العوامل  تللتراتب االجتماعي منشؤه التنوع الموجود في الكائنا
قتصادیة والمهنیة ونظام التراتبیة، أو عوامل السن أو الجنس، العرقیة، والقیم الثقافیة، أو بسبب العوامل اال

                                                                        

  .185-183المرجع نفسھ، ص ص  -  1



 

 

  118

الناس هي نتاج ذلك التنوع، والحدیث عن مجتمع غیر ومن ثم فإن عدم المساواة بین أو اللون، أو اللغة، 
طبقي یعتبر ضربا من الخیال، فعدم المساواة بین الناس حالة طبیعیة واقعیة عندهم، ومن أبرز مفكري 

"كنجي دافیز"، و"لبرت مور" واللذان أكدا على الضرورة الوظیفیة والوجود الشائع للتدرج الطبقي هذا اإلتجاه
في المجتمعات البشریة كافة، وأن عدم المساواة االجتماعیة لیس إال انعكاسا اجتماعیا للتفاوت القائم بین 

  نیا واجتماعیا.األفراد في القدرات الفطریة، لذلك یوصیان بضرورة تقنین عدم المساواة تق

   نقد اقتراب الطبقة- 5

  :1رغم أهمیة اقتراب الطبقة في التحلیل السیاسي، إال أنه تعرض لمجموعة من اإلنتقادات أهمها    

ل االجتماعیة األخرى یاسیة كظاهرة الصراع، ویهمل الفواعالتركیز على الطبقة في تفسیر الظواهر الس-
 العرقیة والطائفیة وغیرها. تلنقابات، وجماعات المصالح، والجماعاالتي قد تكون أكثر تأثیرا كاألحزاب وا

  كما أن الطبقة لیست أداة لتفسیر الصراعات العرقیة والمذهبیة، الحروب الصلیبیة.

  امتالك السلطة ال یعني بالضرورة ملكیة وسائل اإلنتاج.-

ء الدولة وجماعات المصالح التي الطبقات ال تصنع القرارات ، بل األحزاب والمؤسسات والنقابات ووكال -
  .تمتلك وسائل اتخاذ القرارات

  اقتراب الجماعة ثامنا: 

سعیا  على دراسة الجماعة باعتبارها مجموعة من األفراد التي تتفاعل بینها االقترابیركز هذا  
من  لتحقیق أهداف مشتركة، وقد أحدث اقتراب الجماعة تحوال كبیرا في التحلیل السیاسي، باالنتقال

تفاعالت بین أعضاء اطات والإلى التركیز على العملیات والنشوالمؤسسات الرسمیة، التركیز على األبنیة 
  .راب الطبقة ومضامینه اإلیدیولوجیة الماركسیةتق، كما جاء كبدیل الالجماعة

 تعریف الجماعة: تعددت واختلفت تعریفات الجماعة بین المفكرین، حیث عرفها" آرثر بانتلي"- 1
نها قطاع معین من رجال المجتمع ال یأخذ صفة اإلنفصال عن الجماهیر، ولكن عن نشاطها، فهي بأ

  .1جماهیر تنوي التحرك نحو نشاط محدد
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  2 "أعضاء الجماعةبین تفاعل الوهناك من یعرفها بأنها" نظام مؤسس على مصلحة مشتركة وعلى  

فاعلون، تن لهم مصالح مشتركة، ویوهناك من یعتبر أن الجماعة توجد عندما ینظم الناس الذی
  .3ویسعون إلى تحقیق األهداف عبر العملیة السیاسیة

  :4وجود الجماعة یقتضي مجموعة من الشروط أهمها ذه التعریفات أنولذلك نستنتج من خالل ه  

ي تنفسها نحو واحد أو أكثر من الدوافع والغایات التي تحدد الوجهة ال االتجاهاتتقاسم األعضاء - 1
  بغي للجماعة أن تتجهها.ین

اص خالتي تمثل اإلطار الذي تؤسس العالقات بین األش یطور األعضاء مجموعة المعاییر- 2
  ضمنه.

    (جماعة منظمة متمیزة عن الجماعات األخرى). یتحول التفاعل المتواتر إلى مؤسسة- 3

  وجود وضع اجتماعي وسیاسي یسمح بذلك.- 4

  عة:المنطلقات الفكریة القتراب الجما-2

في كتابه عملیة Arther Bentley الجماعة إلى العالم األمریكي" آرثر بانتلي" اقترابیرجع ظهور 
، وقد أسس بانتلي مفهوم الجماعة في صورته األولیة 1908الحكومة: دراسة للضغط االجتماعي" سنة 

انونیة، وعالقتها جم الجماعة، وكثافة نشاطها، وطبیعتها من حیث كونها قانونیة أو غیر قحبناءا على 
وقد قام المفكر األمریكي" دفید  .5بالجماعات األخرى والتي تكتسب معناها من هذه العالقة

بتقدیم اسهامات كبیرة في تطویر  1951سنة  " في كتابه"عملیة الحكومة"David Trumanترومان"
ا في توازن مستمر افظ على بقائهتحاقتراب الجماعة من خالل تأكیده على أن الجماعات كنظم عضویة 

  .6من خالل التغیر والدینامیكیة االجتماعیة
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  :1أهمها االفتراضاتالجماعة على مجموعة من  اقترابویقوم        

  الجماعة هي الوحدة األساسیة في تحلیل ودراسة األنظمة السیاسیة، وهي محور العملیة السیاسیة.- 1

شكل فسیفسائي من الجماعات المتنوعة یقوم المجتمع على تراتبیة اجتماعیة، وعبارة عن - 2
  والمتعددة في حالة من التعاون والصراع.

وهذا  النظام السیاسي هو عبارة عن مركب معقد من الجماعات المتفاعلة فیما بینها باستمرار،-3 
الصراع بین ، كما أن الة النظام السیاسيحیحدد  التفاعل عبارة عن ضغوط وضغوط مضادة، وكل هذا

  .من الذي یحكم عات هو من یقررهذه الجما

 ، واألصدقاءأعضائها، فاألسرةسلوكات و المرجعیة تأثیرا واضحا في اتجاهات  تتمارس الجماعا- 4
، الحزب تغرس في عقول األفراد قیما وتصورات ومفاهیم، منها ماهو سیاسي، ومنها ماهو والمدرسة

درجة انتماء الفرد للجماعة، كما یزداد تأثیر اجتماعي له داللة سیاسیة، ولكن یبقى هذا التأثیر مرتبط ب
  الجماعة سیاسیا كلما كانت قریبة من السلطة السیاسیة.

تمارس تأثیرا كبیرا خاصة  یتفاوت حجم تأثیر الجماعات على النظام السیاسي، فاألحزاب السیاسیة- 5
ل في النظم التي تتمیز في األنظمة السیاسیة األحادیة والثنائیة الحزبیة، في حین یكون تأثیرها األق

، كما تمارس جماعات المصالح تأثیرا على النظام السیاسي من أجل تحقیق أهدافها، بالتعددیة الحزبیة
الجماعة مرتبطة بمجموعة من العوامل منها: حجم العضویة، ودرجة تماسكها، وحجم  لكن تبقى فاعلیة

باإلضافة إلى  القضایا والمشاكل المطروحة. مواردها المالیة، وطبیعة النظام السیاسي السائد، وطبیعة
  عملها الجماعات في التأثیر على النظام السیاسي. تالوسائل واألسالیب التي تس

باختالف رؤیة المفكرین لخصائصها،  واختلفت تعددت تصنیف الجماعات تصنیف الجماعات:-3
  ومن أهم تلك التصنیفات:

  :2ت إلى أربعة أصنافد الجماعاألمونجابریل  صنفألموند: تصنیف غابلایر - أ
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أوضاع أعضاؤها هي مجموعات تتشكل بشكل عفوي، حیث یعیش  مجموعات المصالح العفویة:- 1
للتعبیر عن وقد تثیر مشاعرهم بقوة، وكثیرا ما یلجؤون للعنف  مماثلة تسبب لهم اإلحباط، أو خیبة أمل،

  مشاكلهم، وتحقیق مصالحهم.

القرابة، والجماعات العرقیة والمحلیة،  توتتضمن جماعا :المتحدةجماعات المصلحة غیر -2
خالل األفراد، أو العائلة، أو والقائمة على المكانة والطبقة، والتي تعبر عن مصالحها بشكل دوري من 

  هذه الجماعات، بنقص التنظیم. تمیزوترجال الدین، 

جتماعیة، وهي تعبر لها وظائف سیاسیة وا هي مجموعات رسمیة جماعات المصلحة المؤسسیة:- 3
توجد هذه الجماعات داخل تنظیمات   ، أو تمثل مصالح مجموعات أخرى في المجتمع مصالحها الخاصة

، الدوائر الحكومیة والكنائس، وغالبا ما یكون للجماعات كاألحزاب السیاسیة، والهیئات التشریعیة، والجیوش
   ة الضغط خلف الكوالیس.   تیة أعضاء یتولون مسؤولیة خاصة، تتمثل في ممارسالمؤسسا

غرف التجارة، واإلتحادات الصناعیة،  تضم نقابات العمال، :(اإلتحادیة)عات الزمالةجما- 4
واإلتحادات العرقیة والدینیة، والمجموعات المدنیة، وتؤسس هذه المنظمات لتمثیل مصالح مجموعة معینة 

  توظف موظفین بدوام كامل. وغالبا ما ،وفق إجراءات نظامیة

: ویتم على أساسه تصنیف الجماعات وفق معیار اإلستمرار والدوام، الظهور تصنیف زمني-ب
  :1واإلختفاء وتشمل

: وهي التي تعبر عن مصلحة أو هدف دائم، كالنقابا المهنیة، جماعات المصالح الدائمة- 1
  والجمعیات اإلنسانیة.

نة، ثم تنحل من تلقاء نفسها وهي التي تتأسس لتحقیق مصلحة معیجماعات المصالح المؤقتة: -2
  بعد تحقیقها، أو إدراكها عدم قدرتها على ذلك، مثل إنشاء جمعیة لتخفیض أسعار معینة.

  : صنیف جغرافيت- ت

  :2ف الجماعات على أساس البعد الجغرافي، وتتضمنیصنیتم فیه ت
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  .: تهتم بالقضایا المحلیة في منطقة جغرافیة معینة من الوطنجماعات مصلحة محلیة- 1

  تهتم بكل القضایا والمشكالت عبر كامل التراب الوطني. :جماعات مصلحة وطنیة- 2

  .لها طابع دولي یتعدى حدود الوطن الواحد جماعات مصلحة وطنیة:- 3

  تصنیف"ترومان": -ث

  :1ویشمل هذا التصنیف      

ون ، كالشكل(ل: هي مجموعة من الشعب الذي یشترك في بعض السمات العامةجماعات فئویة-1
   واإلجماعي(فئة تتمیز بالمكانة االجتماعیة واإلقتصادیة المرموقة). العیون)، الجانب المادي

: هي تلك المجموعات من الناس الذین یشتركون في سمات معینة، لكنهم ال جماعات تفاعلیة-2
  یمتلكون بناء منظما رسمیا. 

عات التنظیمیة من العائالت إلى تتمیز ببناء رسمي منظم، وتتراوح الجما الجماعات المؤسسیة:- 3
  إلى منظمة األمم المتحدة. السلطات التشریعیة

، ویتفاعلون وینتظمون في :هي مجموعة من األفراد یشتركون في سمة معینةالجماعات المحتملة- 4
   بعض األوقات، كمجموعة المستهلكین الذین یشكلون جماعات محتملة.

ت في إطار األدوار الي تلعبها داخل النظام السیاسي، : تتعدد وظائف الجماعاوظائف الجماعات-4
  :2وتتمثل أهم الوظائف فیما یلي

قاعدته، من و : عد جماعات المصالح حلقة وصل أساسیة بین قمة النظام السیاسي الوظیفة اإلتصالیة-أ
عبئة المساندة خالل اإلتصال الدائم بالقیادة السیاسیة والحكومة، وبأفراد جماعاتها، وتلعب دورا مهما في ت

  السیاسیة الالزمة للنظام السیاسي.

: تعبر جماعات المصالح عن مطالب ومصالح معینة، وهي ال تعبر فقط عن الوظیفة التعبیریة- ب
  كتلك المتعلقة بالدیمقراطیة. المصالح الضیقة، بل تتعدى ذلك لتشمل التعبیر عن مطالب ومبادئ قومیة
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لمصالح بفضل ارتباطها الوثیق مع مختلف الهیئات الحكومیة، تقوم جماعة ا :الوظیفة التجمیعیة- ت
بین األهداف المتعارضة الناجمة عن استقبالها للمطالب، والقیام بتجمیعها، باإلضافة إلى  بعملیة التوفیق

  حل وتسویة الصراعات المختلفة.

عملیة التجنید جماعات المصالح في بعض الدول قناة أساسیة ل تشكل :التعبئة والتجنید السیاسي- ث
، وقد تلجأ بعض األحزاب في النظم التعددیة الحزبیة ببعض الدول إلى إقامة جماعات مصلحة السیاسي

لحشد التأیید لصالحها، سواء كانت هذه األحزاب في الحكم أو في  تمرتبطة بها الستخدامها كأدوا
   المعارضة.

ا مهما في عملیة التحویل التي تعد من أهم باإلضافة إلى هذه الوظائف تلعب جماعات المصالح دور      
آلیات النظام السیاسي في المنظور الوظیفي، وذلك بحكم تغلغلها في دوالیب السلطة، وهو ما یجعلها 
تساهم في عملیة اتخاذ القرار وصیاغة السیاسة العامة للدولة، خاصة أنها تحتكر المعلومات الدقیقة 

مختلف القضایا  وتفسیر ا یبرز أهمیة اقتراب الجماعة في فهم، وهو م1المرتبطة بمختلف الموضوعات
  والمشكالت السیاسیة. 

  وسائل الجماعات:- 5

  :2تتمثل أهمها في اآلتي في تحقیق أهدافها، والتي تستعملها تعدد وسائل الجماعات ت 

التشریعیة  تقوم جماعات المصلحة بالتأثیر على السلطة :التأثیر على السلطة التشریعیة والتنفیذیة- 1
والتنفیذیة لتحقیق مصالحها من خالل اإلتصال المباشر بأعضائها أ إرسال خطابات، أو نشر مناشدات 
في الصحف، كما تستخدم وسائل غیر مشروعة كتقدیم الهدایا لبعض األعضاء، أو تقدیم الدعم المالي 

  لتمویل الحمالت االنتخابیة لمترشحي بعض األحزاب.

صدار النشرات وتوزیعهاالعام التأثیر على الرأي- 2 ، : یتم ذلك باستخدام وسائل اإلعالم المختلفة، وإ
وعقد الندوات والمحاضرات لشرح وجهة نظرها، وذلك قصد تعبئة الرأي العام بما یزید من قدرتها على 

  التأثیر السیاسي.
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ماعات ج : وتعتبر هذه الوسیلة من أهم وسائل الضغط التي تعتمد علیهااسخدام التهدید- 3
منها التهدید بسحب الثقة من أعضاء البرلمان،  هدید أشكال مختلفةتالمصلحة لتحقیق أهدافها، ویأخذ ال

وعدم تأیید األعضاء الرافضین في المسقبل، أو التهدید بعرقلة مشاریع الحكومة، أو خلق أزمات مالیة 
ل، كما قد تلجأ إلى استخدام واقتصادیة لها، كالتحریض على عدم دفع الضرائب، أو اإلضراب عن العم

  العنف في سیاق ثورة أو انتفاضة شعبیة.

  نقد اقتراب الجماعة-6

افة إلى أنه یصلح وى المحركة للنظام السیاسي، باإلضرغم أهمیة هذا اإلقراب في معرفة أهم الق  
آخذ التي ت، إال أن من المطبیق على جمیع النظم السیاسیة، لعدم خلو أي نظام سیاسي من الجماعاتلل
المصالح في النظم الغربیة، أما الدراسات  تؤخذ على أنصار هذا اإلقتراب أنهم ركزوا على دراسة جماعات

 تراب على الجماعاتالي تركز على تأثیرها في دول العالم الثالث فهي قلیلة جدا، كما ركز هذا اإلق
ناعة القرار، ویرجع ذلك إلى الرسمیة، رغم أهمیة الجماعات غیر الرسمیة، وتأثیرها على عملیة ص

  .1لك الجماعاتتصعوبة تحدید مكان أسالیب عمل 

  اقتراب النخبةتاسعا: 

تملك الموهبة والقدرة على القیادة، ال یخلو أي مجتمع من وجود نخبة حاكمة، وهي عبارة عن أقلیة  
لعدد، ونظرا ألهمیة حاكمة قلیلة العدد، ونخبة محكومة كثیرة ا نخبة ؛المجتمع إلى فئین ینقسم وبذلك

راب النخبة من اإلقترابات األساسیة في الدراسات السیاسیة تصبح اقأالنخبة وتأثیرها في الحیاة السیاسیة، 
  المقارنة.

  تطور اقتراب النخبة. 1

ترجع فكرة النحبة إلى عهود قدیمة، وبالتحدید إلى بدایات التفكیر السیاسي عند اإلغریق، وبحثهم  
ودعا إلى ضرورة الجمع بین الحكم والفلسفة  ،ام الفالسفةكالح نو م، فقد امتدح" أفالطعن أفضل نظام حك

لبناء الدولة، في حین دافع أرسطو عن النظام األرستقراطي، واعتبر أن الطبقة الوسطى أنسب طبقة 
اریخ ، كما تطرق ت، وتم طرح المفهوم لدى میكیافیلي وكتاب العقد اإلجنتماعي هوبز، ولوك وروسوللحكم
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الفكر اإلسالمي عبر العدید من المفكرین أمثال الماوردي، بن أبي الربیع، عبد الرحمن بن خلدون 
ویعتبر(سان سیمون) أول من وضع أسس هذا المنهج في العصر الحدیث، وقد نظر إلى  .1وغیرهم

مع إال المجتمع كهرم، توجد في قمته صفوة سیاسیة، وعلى ذلك ال یمكن إجراء أي إصالح في المجت
، بتغییر النخبة، لذا ینبغي حسب سیمون أن تسند مهمة الحكم إلى العلماء والفنانین وكبار الصناعیین

   .2بمعنى أن یكون معیار النخبة الحاكمة هو الكفاءة والخبرة ولیس اإلنتماء والوالء

   ریف النخبة. تع2

 زا سیاسیا واجتماعیا مرموقا، كما یطلقتعرف النخبة بأنها مجموعة أو فئة من الناس یحتلون مرك         
التعبیر على مجموعة تفوقت أو اكتسبت شهرة في مجال معین، وتجمع هذه الفئة أعظم الكفایات في  هذا

عة صغیرة نسبیا، منظمة بشكل عضوي و ي مجمهف السیاسیة: )الصفوةالنخبة(أما  .3مجال تخصصها
بحقها في ممارستها، أو تعتقد أن لها حق تمارس السلطة بشكل شرعي أو غیر شرعي، او تطالب 

وتعرف الصفوة .4ممارستها على الجماعات األخرى التي ترتبط بها في عالقات سیاسیة أو ثقافیة
ها عبارة عن كبار موظفي الحكومة، واإلدارات العلیا، واألسر ذات النفوذ السیاسي أنبالسیاسیة أیضا: 

  .5كاألسر المالكة واألرستقراطیة

  ضات اقتراب النخبةافترا .3

  :6یقوم اقتراب النخبة على مجموعة من الغقترابات أهمها     

اقتراب النخبة أن الظاهرة السیاسیة ظاهرة تابعة  یفترض :تبعیة الظاهرة السیاسیة وعدم استقاللیتها- 1
هیمنة قلة لقوى وظواهر أخرى، وال یمكن فهمها إال من خالل فهم البنیة االجتماعیة القائمة على افتراض 

  تمتلك عناصر القوة بمعناها الواسع وتسیطر على الدولة والمجتمع.

ة تملك النفوذ و القدرة على التأثیر في عملیة ر تتمثل في أقلیة صغی انقسام المجتمع إلى فئتین:- 2
ها وأكثریة تفتقر إلى مقومات األقلیة مما یجعلصنع القراات والسیاسات، ویطلق علیها النخبة أو الصفوة، 

                                                                        

  .214بومدین طاشمة، مرجع سابق، ص  -  1
  .77ص  مرجع سابق،، نرجس حسین زائر العقابي، طه حمید حسین العنبكي -  2
  .216المرجع نفسھ، ص  -  3
  .207محمد شلبي، مرجع سابق، ص -  4

  .208المرجع نفسھ، ص -  5
  .209-208المرجع نفسھ، ص ص  -  6



 

 

  126

في شكل السیاسات،  الذي یتحكم خاضعة لها، وبین هاتین الفئتین توجد عالقات، ونمط هذه العالقات هو
وتسود المنافسة والصراع بین هذه الفئات، هذا الصراع هو الذي یحدد محتوى العملیة السیاسیة واتجاهها، 

  أو الدین.ال اإلثني، وال الجغرافي الیعترف بالتقسیم الطبقي، و  واقتراب النخبة

تركز القوة في ید أقلیة وعدم انتشارها في المجتمع: یرى اقتراب النخبة أن القوة في المجتمع مركزة - 2
  في جماعة واحدة بعكس التعددیة التي تتمسك بتوزع القوة وانتشارها.

 وتتمیز هذه الجماعة بصفات معینة تمیزها: خلف من یملكون السلطة في الدولة وجود جماعة ثابتة- 3
  ، وتظه هذه الجماعة نفوذا سیاسیا حاسما.عن غیرها

  اتجاهات دراسة النخبة.4

رغم أن معظم رواد هذا المنهج ومنهم سان سیمون، موسكا، وباریتو یتفقون على أن كل مجتمع تحكمه  
نخبة، إال أنهم یختلفون في تصورهم لألساس الذي تقوم علیه، لذلك هناك أربعة اتجاهات متباینة في 

  :1ة النخبة أهمهادراس

  اإلتجاه التنظیمي:-1

، یرى هذا اإلتجاه أن سیطرة النخبة في المجتمع یعود إلى ما تمتلكه من مهارات وقدرات تنظیمیة      
ویؤكد موسكا أن اختالف طبیعة النخب الحاكمة مرتبط باختالف النظم السیاسیة، ویعود ذلك إلى عاملین 

، فتدفق السلطة یمكن أن تكون من أسفل إلى لتجنید)هما: تدفق السلطة، وصور التوظیف(ا
أعلى(باإلنتخاب)، أو (بالتعیین)، أما التوظیف فیمكن أن یكون من خالل تجدید النخب من النخبة 

  القدیمة(الحاكمة)، أو یكون من النخبة الجدیدة(من المحكومین).

  :اإلتجاه النفسي-2

ولذلك قسم النخبة إلى نخبة  معینة، ةهي نتاج لعوامل نفسینخبة "باریتو" ممثل هذا اإلتجاه أن الیرى     
حاكمة تتولى شؤون الحكم، ونخبة غیر حاكمة تضم األشخاص المرموقین في مختلف المجاالت 
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) التي هي بمثابة انعكاس للمیول الفطریة الرواسب(ذا التقسیم، واستعمل مفهوم هالسیاسیة، ثم تراجع عن 
  ب إلى مجموعتین هما: اإلنسانیة، وصنف هذه الرواس

فیها النخبة  ، وتحكموهي التي تسود لدى أهل الذكاء والمكر :للتأمل والتفكیر رواسب تعكس المیل-أ
  .الحاكمة عن طریق اإلقناع والترغیب

، وتحكم فیها وهي التي تسود أهل القوة والنظام :والنظام رواسب تعكس المیل  للبقاء واإلستقرار- ب
الل القوة وقمع المعارضة، وتجعل الحفاظ على بقاء النظام واستمراره الهدف الرئیس النخبة الحاكمة من خ

  للحكم.

  اإلتجاه االقتصادي:- 3

فكر النحبة، والفكر الماركسي حول الطبقة الحاكمة، إذ یرى أن السیاسة أنموذجا یزاوج بین  طرح(برنهام)
لسیطرة على وسائل اإلنتاج الرئیسة هي ماهي إال صراع بین المجموعات للوصول إلى السلطة، كما أن ا

مصدر قوة النخبة، مما یؤدي إلى نفوذ اجتماعي وثروة وقوة سیاسیة، وهي مؤهالت تسمح لها بالوصول 
  إلى السلطة. 

  اإلتجاه المؤسسي:- 4

یمثل هذا اإلتجاه(س.رایت میلز)، ویرى بأن النخبة تتكون من أولئك الذین یشغلون مراكز قیادیة في   
والشركات الكبرى، ویعتمد تماسك  ،والمؤسسة العسكریة ،ت الدولة اإلستراتیجیة كالسلطة التنفیذیةمؤسسا

النخبة على قوة الصالت بین المؤسسات، فالتقارب بین قادة المؤسسات یؤسس لوجود نخبة وطنیة یتاح 
  لها التحكم في عملیة صنع القرار.

  تحدید النخبة وتحلیلها.5

  :1بة ودراستها تناول مسائل عدة أهمهاتقتضي تحدید النخ    

، وأسلوب وأسلوب الشهرة  ،ومن تلك األسالیب ؛ أسلوب المناصب: أسالیب التعرف على النخبة- 1    
  صنع القرار.
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یعني أن أولئك الذین یتصدرون المناصب العلیا في المؤسسات االجتماعیة أسلوب المناصب: - أ
هم الذین یشكلون نخبة ذلك المجتمع وأصحاب القوة والقرار  عسكریةواإلقتصادیة والسیاسیة واإلعالمیة وال

  .1فیه

الناس الذین یشتهرون بأنهم أصحاب القوة والقرار والنفوذ في المجتمع،  ویعني أن :أسلوب الشهرة- ب
أولئك هم صفوة المجتمع، ویمكن ترتیبهم حسب المتخصصین ضمن قوائم وفق مقاییس معینة، كالقوة، 

  .  2فوذالثروة، الن

معرفة الصفوة تتوقف على معرفة المشاركین في صناعة القرارات الهامة في  أسلوب صنع القرار:- ج
المجتمع، ومن ثم البد م تحدید القرارات الهامة، وتحدید المشاركین فیها لمعرفة أصحاب القوة والقرار 

    .3والنفوذ في المجتمع

ل یتوقف دخول شخص للنخبة على حصوله على مهنة بمعنى كیف تتكون النخبة؟، وه تكوین النخبة:-2
ما، أو مكانة اقتصادیة أو اجتماعیة، أو شهادة أو انتماء دیني أو عرقي، أم ال عالقة لتلك العوامل بهذا 

  الدخول؟ 

أي ما هي المسالك والقنوات التي یسلكها الطامحون إلى القیادة في الوصول إلى قمة  تجنید النخبة:-3
هل هي الحزب أم النقابة أم التنظیمات الدینیة أم الحكم المحلي أم البیروقراطي...الخ؟  ؟الهرم السیاسي

ذا كان األسلوب األخیر فهل یقم  وماهي اآللیات للوصول لتلك الغایة: هل هي اإلنتخاب أم التعیین، وإ
  على الكفاءة أم الوالء واإلنتماء.

  جاهاتهم، وما إلى ذلك.النخبة وقیمهم وات اءأي دراسة تصورات أعض الثقافة السیاسیة للنخبة:-4

درجة التماسك والتفاعل، االتفاق والتضامن واإلحساس المتبادل بالثقة بین  أي قیاس :النخبة تكامل-5
  أعضاء النخبة. 
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  . نقد اقتراب النخبة:6

 تحلیلل من خال رغم أن اقتراب النخب یساعد على فهم أعمق للسلوك السیاسي في كل النظم السیاسیة  
  :1إال أن هذا اإلقتراب تعرض لمجموعة من اإلنتقادات أهمهاالنخب الحاكمة.

، فالدراسات التي تعتمد على اقتراب النخبة صعوبة تحدید أعضاء النخبة، وجمع المعلومات عنهم- 1
د هي النخبة التي تمتلك القدرة على التأثیر والنفوذ، دون إثبات أنها قمعینة كتفي بتناول مجموعة ت

  .فعال استخدمتها

، من مثل النخبة، السلطة، الطبقة السیاسیة، النفوذ، مما  تعدد المفاهیم المستخدمة لدى أنصار النخبة- 2
  .علمیة، صعب من عملیة بناء النظریاتأثر على الدقة ال

  الحاكمة. النخبطبیعة ، بقدر ما یهتم بال یهتم بالمخرجات(السیاسات والقرارات) اقتراب النخبة- 3
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 الخاتمة: 

تتطلب عملیة البحث العلمي اتباع خطوات منهجیة محددة لتحلیل الظواهر والقضایا، وفهم   
یجاد الحلول لها، إال أنه من الصعب القیام ببحث أو دراسة علمیة، دون التحكم في المفاهیم  المشكالت وإ

ث العلمي، ات األساسیة للبودون معرفة الخطو األساسیة المساعدة على ضبط الموضوع منهجیا، 
باإلضافة إلى اختیار األدوات واألسالیب المناسبة لتحلیل الظواهر أو المشكالت المدروسة انطالقا من 

  مستویات تحلیل معینة. 

وتحلیل الظواهر وفهم المشكالت السیاسیة مرتبط بقدرة الباحث في اختیار المنهج المناسب   
دیثة أهمیة التكامل المنهجي في البحث العلمي، ونعني به اعتماد الباحث للتحلیل، وقد أثبتت الدراسات الح

في ضبط متغیرات الدراسة، ذلك وفق ما یقتضیه موضوع البحث حتى ال ندخل في على أكثر من منهج 
  .یضیع جهد الباحث في الوصول إلى النتائج العلمیةدائرة فوضى استخدام المناهج بما 

مهمة في البحث العلمي ألنها تساعد على كشف  مسألةعد ت نظریةرابات الاالعتماد على اإلقتكما أن 
السیاسیة، وقد ظهرت مجموعة من اإلقترابات المنهجیة لتفسیر الظواهر  العالقات السببیة بین المتغیرات

   .تعقد الظواهر السیاسیة بالنظر إلىالجدیدة 

البحث العلمي، لتقدیم دراسات أكادیمیة  ولذلك یلزم على طلبة العلوم السیاسیة التحكم في منهجیة 
ترقى إلى المستوى المطلوب، ویتطلب ذلك االطالع على مختلف كتب المنهجیة، باإلضافة إلى مختلف 

في مادة منهجیة  الجامعي للطالب ، على غرار هذه المطبوعة التي تعتبر دلیالالمطبوعات الجامعیة
  البحث في العلوم السیاسیة.
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