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 التاريخ محتوى المحاضرات
 :األولى المحاضرة

يفهم الاضطراب الحاصل :  The Field of Studyتحديد مجال الدراسة 60محاضرة  

في حقل العلوم السياسية من حيث غياب الاتفاق حول املفاهيم،واملقاربات املفسرة للظاهرة السياسية ،على 

افقة له والذي عيبه . انه صعوبة في تطور هذا الحقل املعرفي في ظل الارتباط بين املوضوع   و الاداة البحثية املر

رفية الاخرى خاصة منها الدقيقة والطبيعية ،أنها سريعة التطور ،وهذا ما انه يتطور ببطئ عكس الحقول املع

يعيب العلوم الاجتماعية و الانسانية اين البحث واملبحوث في عالقة احيانا هي عائق معرفي وعلمي في 

 (اشكالية الذات العارفة وموضوع املعرفة)تطوره

في للظاهرة املدروسة السياسية في بحثنا ،من يقصد بمجال الدراسة كيفية تحديد الاطار الفكري واملعر

منطلق تأثرها بالنسق املعرفي في ميدان الدراسة والذي هو تام ومستقل ومتكامل واملتمثل في العلوم 

 .الاجتماعية الانسانية

على   فاملقاربة البحثية املحددة لهذا النسق املعرفي تقوم على تحليل  تنازلي بين املسببات والنتائج ، و القائم

 
 
 
 

 

 



اين اهمية الطبيعة املحددة للظاهرة [ Top-Down] تحليل منهجي باالنتقال على الاعلى الى الاسفل 

الاجتماعية كمرجعية للظاهرة السياسية ،بحيث طبيعتها الزئبقية ، و العائمة ، و النسبية ، تجعل من التفسير 

 .املرتبط بالكل يؤثر على الجزء

عرفي واملتعلق بان الظاهرة السياسية هي ظاهرة اجتماعية ،اين اهمية فأهمية تحديد الاطار النسقي امل

العالقة بين ميدان الدراسة والبحث في الظاهرة السياسية مكجال للدراسة وكونها عملية منهجية غير محددة 

 .الانسان-تهتم بالفرد

الانسانية ترتبط بمستويات حيث طبيعة النسق املعرفي املستقلة و املتكاملة واملحدد بالعلوم الاجتماعية و 

اهمية )للتحليل تختلف باختالف املنطلقات والاهداف املرجوة من البحث اين اهمية التفكير بالدولة وبدونها 

 (مستويات التحليل الاخر للظاهرة السياسية سواء الفرد أو النظام وكذلك البنى الاجتماعية 

تنا يهتم بمنظومة القوانين وطريقة التركيبة التفاعلية فبالنى الاجتماعية كمدخل فكري ممكن ومتاح في دراس

إذ ايجاد قواعد . فيما بينها من منطلق اهمية الفهم والتفسير لكيفية عمل منظومة القوانين فيما بينها

 :منهجية ومنطقية الربط بين 

  (البنى الاجتماعية والهياكل املؤسساتية)العناصر املركبة ملنظومة القوانين 

 ركبة لكيفية التفكير في هذه املنظومةالعناصر امل. 

حيث في هذا املستوى من التحليل تظهر طبيعة جديدة للتحليل مرتبطة باشكالية جديدة واملتمثلة في كيفية 

 قياس الاثر والتاثير بين املتغيرات املشكلة للتحليل في الظاهرة السياسية؟

فالتحليل وفق املقاربة البحثية واملحددة بالتحليل التنازلي والقائم على التحول من التجريد الى التجريب 

يقودنا الى الدراسة وفق الانقالب الفكري من منطلق اهمية التجريب في تشكيل التجريد والعكس اذذن اهمية 

لقانونية واو الهيكلية تفهم في التحليل التطرق لطبيعة املكونات والعناصر املشكلة ملنظومة البحث سواء ا

 .والتركيب

ولذلك كان لزاما علينا الانتقال من الاعلى الى الاسفل كقاعدة منطقية  و كمدخل ممكن ومتاح للفهم والتفسير 

وفق اهمية العلوم الاجتماعية كميدان للدراسة مستقل وتام ومتكامل ،كمرحلة اولى من مراحل البحث في 

التحليل الكمي عوض املناهج الكمية من منطلق )ة وفق استعمال لالدوات البحثية الكمية الظاهرة السياس

اين الاجابة على السؤال من اين ننطلق ( ان التحليل يشمل عدة ادوات بحثية من اساليب ،وتقنيات ،ومناهج

زئيئية كما هو الحال في التحليل ؟وكانت الاجابة من اعتبار ان النسق املعرفي الكلي يحتوي انساق معرفية تج

 .بالنسبة للظواهر السياسية 

فاالساليب اذن نوعان نظرية مرتبطة بتركيبة املفهوم واملقاربة املفسرة للظاهرة والعالقة الترابطية التالزمية 

فيما بينهما من جهة  وتكون هذه الاساليب محددة بشكلين رئيسين واملتملين في اما الاستنباط أو الاستدالل من 

واملتعلق بالتجريد ،والشق املرتبط باالستقراء واملحدد للتجريب،و اهمية املقاربة البحثية املنهجية والتي  جهة

 [  Induction-Deduction.]تتعلق بالتحليل الكمي في  دراستنا 

فالظروف والشروط التي اوجدت كيفية  صناعة القرار واتخاذه في مستوى داخلي هو مجال السياسة العامة 

 ن نتائجه وتكو 

محددة بتدخل جهات رسمية او غير رسمية  و امليوالت والرغبات كذلك ،أما كيفية  إتخاد القرار على مستوى 

دولي سواء الاستراتيجيات أو السياسات املرتبطة باملقتضيات الدولية فيكون بتأثير نفس املالحظات املرتبطة 

 .بالقارار على مستوى داخلى

اختالف العادات )الافراد  واختالفها من فترة تاريخية الخرى  تنظيمية للمجتمعات وكما ان اهمية الفلسفة ال

والتقاليد والقيم السائدة من مجتمع ألخر ومن فرد ألخر و اهمية ذلك في تشكيل منظومة تصورات وقوانين 



فاء فكرة الى البحث عن منظومة قوانين مشتركة على مستوى دولي اين اهمية اض(منظمة للظاهرة السياسية

 .التعميم على التصورات لفهم وتفسير الظاهرة السياسية

تظهر اهمية الاسلوب التفسير للفهم والتفسير وكيفية البحث في منظومة القوانين القائمة في تشكيل  -

 .مرجعية الظاهرة السياسية

ها في فهم تظهر اهمية واسلوب التفيكر التكويني في كيفية ايجاد منظومة القواني السائدة ومخرجات -

 .وتفسير الظاهرة السياسية

وهذا ما يقودنا الى تدعيم الدراسة بمجموعة من الاسئلة الفرعية والتي هي تفيدنا في تحديد املدخل  -

الفكري  املمكن واملتاح هل نتةجه ونستمر في التفسير او التكوين وملاذا؟فهل العالقة ممكنة ومتاحة 

وين اظن ان الامر متعسر في ظل ان هناك تصنيفات بين املنظور العالقة التكاملية بين التفسير  والتك

هذا التحليل املستمر والديناميكي للظاهرة السياسية يقودنا  .التقيدي التفسيري والحديث التكويني 

الب البحث املستمر على املقاربات البحثية التي تمكننا من تجاوز املشاكل املطروحة في تحليل 

 .كانية الوصول الى الدقة والتجريب كاساسين الي نمو للمعرفة العلميةالظاهرة السياسية وام

كما نا شكل الاسئلة التي يقوم عليها تحلينا يقودنا الى التساؤل حول صعوبة التحكم في سلوكيات  -

 .الفرد و املجتمع على حد سواء فكيف يكون التحكم؟

لبحث العلمي من تجريب والتحليل كما نا التحليل السلوكي بمنطلقاتها املشكلة السس وخصائص ا -

أو مفتوحة ( اين عدم قبول متغيرات وعوامل جديدة في التحليل) للوصول الى منظورات اما مغلقة

اقعي كمرجعية     Mainstreamبتجاوز التقليد البحثي  ( امكانية قبول ذلك) ةاملتمثل في الظرح الو

لي عنه كمدخل ممكن ومتاح للدراسة في ظل فكرية ومعرفية للتحليل واعتباره صعوبة بامكانية التخ

،حيث صعوبة   Septicان مراجعة التصورات والافكار واملسلمات التي قدمها تقودنا الى الشكية   

الاستمرار قي هذا التحليل الذي طبيعة الظواهر فيه دينامكية عكس ادوات البحث فيه والتي هي ذات 

اقتراح مراجعة  طبيعة ستاتيكية مما اثر على الحقل املعرفي ككل من خالل تجاوز املرجعيات و

 .والتوجه نحو نسق معرفي جديد مشكل للدراسات السياسية

متكامل وتام ومستقل يتطلب البحث  فاعتبار ان النسق املعرفي املشكل للعلوم الاجتماعية والانسانية -

في النماذج املعرفية التفكيكية فيه على تحليل بحثي وفق مقاربتين نظرية ومنهجية متماسكة 

،بامكانية التجريب للوصول الى الدقة ،وامكانية الربط بين الحقول املعرفية التفكيكة املشكلة 

 .للنسق الكلي 
 :المحاضرة الثانية

التقنيات واملناهج الكمية  في تحليل الظاهرة السياسية  اية : 67املحاضرة 

 عالقة؟
عوض املناهج نستعمل التحليل الكمي ألنه تحليل اشمل من حيث الادوات املنهجية التي تشكله ،و الخصائص 

ة يعتبر التحليل املنهجي من الاهداف الاساسيإذ  (والصفات التي تحدده سواء كأساليب او تقنيات أو مناهج

،فاستعمال اسليب وتقنيات،واملناهج  من قبل الباحثين في ميدان للوصول لدفة البحث من حيث النتائج 

 العلوم السياسية ،على الرغم من اختالف

توجهاتهم و اهدافهم ،بطريقة محددة و احيانا غامضة ومبهمة ،تجعل من تسليط الضوء على هذه املفارقة 

في مجال دراستنا سواء  في الدراسات ألامنية و الاستراتيجية أو في ( اانطولوجيا و ابستومولوجي)معرفيا 

 
 
 
 

 



السياسة العامة امرا ملحا وحتمية علمية بالتطرق الى طبيعة النسق املعرفي السائد في تحليل الظاهرة 

 :السياسية والذي جاء وفق توجهين نظريين مهمين يكمنا في 

 من حيث الظهور واملضمون  ةمناهج وأساليب وتقنيات تقليدي. 

  مناهج و اساليب وتقنيات حديثة من حيث الظهور واملضمون. 

تعدد في املقاربات املنهجية املفسرة للظاهرة السياسية و ألادوات ) Pluralismحيث جاءت التعددية البحثية 

افقة للحقل واملواضيع السياسية امل لسد الفجوة في ضمن سياس ي تحليل ايجابي  في عالقة تك ( املنهجية املر

التحليل وجسر مهم في الربط بين الادوات املنهجية واملواضيع السياسية من منطلق العالقة التكاملية 

Complenmentarity   التكامل املنهجي. 

فرغما هذا املنطلق الابستمولوجي من اهمية التعددية التكاملية املنهجية بين الاساليب ،والتقنيات ،واملناهج ،  

ان هناك اشكالية تظهر في تطوير التحليل وفق اسلوب حديث اين تجاوز الاعتماد على الاشكالية التقليدية  الا 

والقائمة على التطرق للمصادر واملراجع املرتبطة باملوضوع ،الا اخرى اكثر تطور من خالل اعتبارها اشكالية 

 . تعداهاحديثة اين التحليل لألدبيات املتعلقة باملوضوع وطرح اشكالية ت

فهناك اعتقاد من ان تحليل الظاهرة السياسة يتطلب اتفاق حول الادوات املنهجية وفق منطق من انه هذه 

افقة للتحليل والتي تمكننا  التعددية املنهجية التكاملية تجعلنا اما صعوبات كبيرة في كيفية اختيار الاداة املر

 من 

 .يقينية الوصول الى الدقة وتمكننا من الوصول الى نتائج

تجعلنا اما الحاجة الى الاستعانة بمناهج علمية تمكننا ( الصعوبات )هذا التنظير املنهجي والاستخدام امليداني 

 من تجاوز تلك 

التقليدية التي نعاني  في استخدامها من صعوبات لنها لم تستطيع ايجاد حلول للمشاكل املطروحة على 

،أو على مستوى دولي وهذا مجال دراسة حقل معرفي واملتمثل في  مستوى داخلي وهذا ميدان السياسة العامة

 .فكانت الادوات املنهجية املتعددة املتكاملة هي جوهر التحليل.الدراسات املانية وإلاستراتيجية 

 :المحاضرة الثالثة
 العينة:  68املحاضرة 

يرتبط البحث العلمي بتوجهين متكاملين من حيث املنطلقات و الاهداف ،اذا العالقة الترابطية بين املقاربة 

النظرية واملقاربة  املنهجية تجعلنا امام موضع اخر واملتمثل في العينة،والتي هي عبارة عن مجموعة جزئية من 

ائص الكل ،تمكننا كوسيلة علمية من املجتمع الاصلي موضوع البحث والدراسة ،بكونها تحمل نفس خص

من منطلق  Reductionistادراك ومعرفة خصائصه من منطلق التركيز على اجزاءه وفق نسق معرفي تفكيكي 

،بالتركيز على ادراك كل املكونات املوجودة  هان هذا املجتمع يكون تحليله من خالل مجموعة اشخاص يكونون

خصائصه واملعلومات التي يحتويها وتحويل ذلك الى ارقام رياضية في املجتمع الاصلي و الاملام صفاته و 

التصورات و الافكار واملرجعية الفكرية واملعرفية التي تشكل طبيعة ونمط العادات والتقاليد و الاراء واملطالب )

 (املشكلة للمجتمع الاصلي

منذ قرون جاءت مرتبطة  حيث الاستخدام ألداة العينة  وهي من حيث التطور التاريخي قديمة استعملت

بأساسين ألاولى انها تعبر عن الافكار و الافكار املشكلة ألراء او ما يصنف ضمن خانة الفكر العادي ،أو تلك التي 

ارتبطت بأفكار الوضعية والتي تعتبر قطيعة ابستمولوجية في تطور العلم والتي ارتبطت بدراسة حالة 

 .عشر املسجونين في بريطانيا في القرن السابع

نهدف من خالل استعمال العينة الى الوصول الى الدقة والتجريب  من منطلق تنيظم وجمع املعلومات  وترتيبها 

 
 

 



،واستعمال املفردات املعبرة عنها ،ومختلف الحاالت املكونة للدراسة ،رغم الاختالف في مستويات التحليل 

قاعدة اكبر قدر للتمثيل ،للوصول الى تحليل شامل والتي نسعى من خالل الى اكبر تمثيل للمجتمع الدراسة وفق 

 .وعلمي

فيما يخصها خطواتها فهي في مرحلة اولى مرتبطة بتحديد الهدف من الدراسة  والبحث فمثال دراسة ظاهرة 

والبطالة ( البطالة في الجزائر)البطالة  اين العمل على دراسة القطاع الاقتصادي ككل على مستوى داخلي 

باالبتعاد علن الاختيارات بميوالت ورغبات شخصية وللمحاباة بل يكون . ،ثم على مستوى دولي عند الجامعيين

الاختيار موضوعي ،حيث يشترط فيها التكرار في النتائج حتى يكون تمثيل فعلي  سواء من خالل الخصائص او 

 (بالدقة و امكانية التجري)املفردات ا ملكونة للمجتمع الاصلي أو من خالل النتائج 

كما يشترط التجانس في املجتمع الاصلي حتى يساعدنا على الوصول الى الدقة بحصر كل مكونات املجتمع 

الاصلي ،اما في حالة عدم تلتجانس فيشرط تجزئة مجتمع الدراسة  في اطر احصائي خاص ،اي التجانس بين 

 حجم العينة ونوع الاهداف املرجوة من الدراسة 

 .ملعاينة هي الاسر ،أو الافراد ، أو الجماعاتوحدة ا/مثال دراسة السكان

بعدها نقوم على تحديد املجتمع الاصلي مثال لتكن جامعة قسنطينة والطالب املتخرجين ،وعليه يتم استبعاد 

 .الطالب  الذين ال تنطبق عليهم انهم من جامعة قسنطينة وغير متخرجين

ثم نقوم في خطوة ثالثة بتحديد خصائص املجتمع من خالل وضع مجموعة من العوامل والتركيز على املتغيرات  

 .مثل العمر ،والجنس ،والحالة الاجتماعية ،ومكان السكن

في الاخير نقوم بتحديد حجم العينة صغيرة اين التحكم فيها اسها ،ولكنها ما يعاب عليها انها ال تشمل عدد كبير 

 .كبيرة والتي تتطلب ضبط العديد من العوامل واملتغيرات ،أو 

نهدف من استعمال العينة ربح الوقت واملال والطاقة املبذولة ،اذا العينات انواع فتكون  عينة عشوائية 

والتي هي املرغوب فيها و الافضل في كونها ، باعطاء كل وحدة من املجتمع رقما ثم نقوم بعملية الاختيار من اجل 

 صول لعينة معبرة فعال عن خصائص وصفات املجتمع الاصلي الح

اما عن العينة الطبقية فتقوم على تقسيم املجتمع الاصلي الى مجموعات فرعية  تشبيهه من ذلك  جامعات 

 (اين التمثيل الفرعي للمجتمع الاصلي)خاصة وحكومية ،حيث اختيار  افراد العينة عشوائيا  

أما  (املدارس املستشفيات القطاعات )او التجمعات والتي يتم اختيارها عشوائيا كما توجد العينة  بالفيئات 

اختيار العينة املنظمة  تقوم على فرضية ان فرص دخول كل اعضاء املجتمع غير متاحة ، رغم كونها عينة 

 .عشوائية   التركيز فيها يكون على الظواهر  الدورية  وعلى فترات متساوية 

دية تقوم على تقسيم مجتمع البحث الى مجموعات  ،سواء من حيث املوقع الجغرافي  ،أو اما العينة العنقو 

مستوى املوقع ،ومستوى القطاع ... طبية القطاع مثال الجماعات  حكومية وغير حكومية في الشمال والجنوب 

 .الذي هي تابعة له

 .وهامش الدخل –حجم العينة السكانية -مثال عدد  العاملين في القطاع العام والخاص  

 
 :المحاضرة الرابعة

 التحليل الاحصائي:60املحاضرة 
ان النسق املعرفي السائد في تحليل الظاهرة السياسية وفق مقاربة منهجية ،هو نسق قائم على التكامل املعرفي 

انها دقيقة ويقينية  بين اهمية الاحتماالت ،ونظرية الباريات ـوالتقنيات املختلفة التي تطرقنا اليها والتي ميزتها

 .النتائج

 
 

 



فالتحليل الكمي جاء مرتبط باإلطار التجريب للدراسة والذي هو منفصل ومستقل عن إلاطار النظري ،اذا 

بعدما استعملنا التقنيات في اطر تجريبي كمي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة  لتقص ي املعلومة أوا بطريقة غير 

ل عملية بحثية علمية مستمرة وديناميكية قابلة للتكرار في ظل اعتبار ان مباشرة اين التعامل مع ارقام  في ظ

 الظواهر هي حاالت اجتماعية متكررة يمكن التعبير عنها بارقام رياضية

اتفقنا فيما بيننا من ان التحليل الكملي اشمل من الاعتماد على املناهج الكمية في ظل انه يشمل اساليب 

بط بالعينة والتي هي محددة بشكل رياض ي للمعايير واملؤشرات السياسية والتي تم ،وتقنيات،ومناهج  والتي ترت

 تحويلها الى ارقام رياضية  ،حيث 

 .امكانية تبويبها في شكل جداول ،أو تلخيصها ،وتحليل املعلومات 

ة فالتحليل الاحصائي هو جزء من التحليل الكمي  وفق مقاربة بحثية محددة بأولى نظرية مرتبطة بطيع

الظاهرة السياسية املضطربة والتي نعاني من صعوبات في تثبيتها ،وفي الاستخدام امليداني لألدوات املنهجية في 

 (مستوى ثان

فتحليل الظاهرة السياسية مرتبط بعوامل من اهمية موقع الدولة الجغرافي ،وباإلمكانيات واملوارد ،وبتركيبة 

تغيرات فأهمية النظام الدولي السائد ،و اهمية تكنولوجيات السكان ،وطبيعة النظام السياس ي ،أما عن امل

 ( TIC)    الاعالم والاتصال

اذ يعاني صانع القرار على مستوى داخلى أو دولي من قلة البدائل ونحن نسعى من خالل الاعتماد على ادوات 

وفق البحث على كيفيى (  Optimal)منهجية علمية الى تعظيم البدائل امامه، وفق البحث عن البديل الامثل 

بإدخال  Maximazing expected Profit اتخاذ القرار باالعتماد على التحليل الاحصائي وتعظيم الربح املتوقع

 الظاهرة السياسة الى املخبر

استعمال التحليل الاحصائي في املشاركة السياسة على مستوى داخلى أو دولي ،من ذلك اثر  دخل الفرد  :مثال 

 .الاستجابة للمشاركة السياسةوكيفية 

 :المحاضرة الخامسة
 دراسة الحالة 06املحاضرة 

تبرز اهمية الاساليب والطرق املختلفة للتحليل الكمي للظاهرة السياسية  في كونها بدائل ونسعى لتعظيمها 

علميا لصانع القرار ،كما هو الحال باعتبارها حاالت اجتماعية متكررة يمكن قياسها كميا كما هو الحال  

شكل وطبيعة العالقة ،أما محاضرة الاحتماالت والتحليل الاحصائي ، والتي استنتجنا ملوضوع و 

عن موضوع العينة فهي تمثيل موسع للمجتمع الاصلي ،اما عن محاضرة دراسة الحالة فهي 

تحليل كمي للظاهرة السياسية اختزالي  الرتباطه بموضوع بحث  معين محدد بالزمان واملكان  

لكن كيفية  حيث تستعمل في عدة مجاالت( معنوي او مادي)والفاعل سواء الفرد أو الجماعة 

 .الدراسة حول الحدث او الظاهرة السياسية لها خصائصها

فهي تمثل  فالحالة نهدف من خالل دراستها الوصول الى الدقة والتجريب دون هدف التعميم 

املنهج الوصفي منهج متميز  أل نه (اسلوب ،طريقة ،منهج )موسع لحالة دون التعميم ،من كونها عرض وصفي 

فهي تريب ( Sub-Methodمنهج فرعي )لكم والدراسة الحالة هي جزء من املنهج الوصفي يزاوج بين الكيف وا

 (العوامل واملتغيرات ببعدها املادي واملعنوي )وتنظيم للمعلومات 

اقعي)اما عن انواعها فهناك التوضيحية  بالربط بين الاسباب والنتائج ،والتفسيرية   (التقليد البحثي الو

 كما سبق التطرق الى ذلك ( املقاربة اللبرالية )والتكوينية 

 
 

 



اقع امليداني،تليها  اام عن خطواتها فنبدأ بتحديد موضوع البحث  اين التحقق من الاسس النظرية في الو

مرحلة الاعتماد على املصادر واملراجع ،دون اهمال املوضوعية في التحليل  والتطرق الى الذاتية واملرتبطة  

اما اهمية خطة الدراسة فتظهر في الاسلوب املعتمد .يوالت  والرغبات وتدخل الجهات الرسمية وغير رسمية بامل

في دراسة الحالة او الحاالت  ،حيث الاساليب تختلف  بين املقابلة والتي سبق ان تطرقنا الى منطلقاتها 

 .وشروطها 

مي انها عملية حسابية للخيارات املتاحة ،من فأهمية الاعتماد على دراسة الحالة وفق اهداف التحليل الك

 .منطلق اهميتها كقيمة عددية ملدى تكرار الخيار ا والقرارات ألاكثر حدوثا 

 كقرار في السياسة العامة نتائجه غير عقالنية  0090دراسة لقرار تأميم قناة السويس 

 ت دراسة دراسة  حاالت مرتبطة بمخرجات اعادة توزيع مياه النيل على اربعة حاال 
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