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بسم هللا الرحمن الرحيم
"سبحانك ال علم لنا إال ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم"
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مقدمة
إف المجتمعات التي ظير فييا العمـ الحديث ىي
المجتمعات التي اعتمدت عمى العمـ كمنيج فكري وأسموب
لمبحث والتحقؽ في ظواىر الكوف لمسعي وراء الحقيقة.1
وال يمكف إجراء البحوث والدراسات اإلجتماعية الميدانية
منيا والنظرية دوف معرفة مناىج البحث اإلجتماعي واإلطبلع
عمى طبيعتو وأنواعو وفنونو واالستفادة منو في جمع وتصنيؼ
وتدويف المعمومات والحقائؽ التي ييتـ بيا الباحث أثناء دراستو
وبحثو في موضوع معيف.
وال يجادؿ أحد في أىمية البحث العممي في الميداف
القانوني شأنو في ذلؾ شأف العموـ النظرية والتطبيقية جميعا،
فالبحث ىو الوسيمة التي ال يمكف اإلستغناء عنيا في أي فرع
مف فروع العمـ والمعرفة ،وعمـ القانوف لـ يتقدـ إال بفضؿ البحث

1

نٛهٗ عثذ انْٕاب :يُاْح ٔطرق انثسس اإلخرًاع ،ٙأصٕل ٔيمذياخ ،انًكرة اندايعٙانسذٚس ،األزارٚطح اإلسكُذرٚح ،طثعح  ،2000ظ.1،
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الذي قاـ بو رجاؿ القانوف في مختمؼ الشرائع وعبر مختمؼ
الحقب.1
وتعتبر دراسة منيجية القانوف مف أىـ الدراسات التي
تمقف لمطمبة الباحثيف في مجاؿ العموـ القانونية عمى اعتبار أف
المنيجية ىي عمدة البحث العممي وعموده الفقري ألف " رسـ
معالـ الطريؽ حياؿ الطمبة المقبميف بشغفيـ عمى العمـ أمر
ضروري لمف ارتاد فضاءات المغامرات الفكرية بحثا ودرسا
وتنقيبا".2
ترتبط المنيجية عموما بعمـ القانوف بمختمؼ فروعو
وأشكالو .فوظيفتيا أف ينشأ لدى الطالب األسموب والطريقة في
التعامؿ مع شتى المياديف التي يطرحيا عمـ القانوف .ذلؾ أف
المشكؿ الحقيقي الذي عنى ويعاني منو الطالب في الدراسة
القانونية  ،سواء في إطار النظاـ الجامعي القديـ  ،أو في إطار
اإلصبلح الحالي ،يتمثؿ أساسا بالدرجة األولى في عدـ إلمامو
1

إزساٌ يسًذ انسسٍ :األسس انعهًٛح نًُاْح انثسس االخرًاع ،ٙدار انطهٛعح نهطثاعحٔانُطر ،تٛرٔخ ،انطثعح األٔنٗ  ،دخُثر ،1982 ،ظ.5،
2
-ز ٍٚتذر فراج :أصٕل انثسس انمإََ ،ٙدار انُٓضح انعرتٛح تانماْرج ،1993 ،ظ.3 ،
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بأدوات التحميؿ والتعميؽ ،والمناقشة والبحث ،بطريقة عممية
سميمة ،وبالتالي نكوف أماـ طالب الشيادة في الحقوؽ ال الطالب
القانوني بالمعنى الحقيقي لمكممة ،في وقت يتطمب أف تكوف لو
شخصية قانونية جديرة بالحصوؿ عمى الشيادة في الحقوؽ.
وبناء عمى ذلؾ ،فاألمر الياـ في الدراسة القانونية ليس
استعرض كؿ المعمومات ،ولكف كيفية صياغتيا وفؽ منيجية
ا
ىو
وأسموب قانوني سميـ.
وال شؾ أف اتباع قواعد المنيجية ستمكف الطالب مف
اكتساب األسموب والطريقة العممية في التعامؿ مع مختمؼ
المواضيع القانونية ،وىي حقائؽ ال تتجسد في المحاضرات التي
يمقييا األستاذ المحاضر فقط.
القاعدة القانونية ؿيست كباقي القواعد األخرى ،إذ يظير
ىذا بجبلء بسبر أغوار المواضيع والعروض المختمفة المضاميف،
ذلؾ أف كؿ موضوع أو عرض لو خصائصو التي تميزه وعناصره
التي ينفرد بيا مما يفيد أف األمر يرتبط بتحميؿ خاص لكؿ
القواعد اإلنسانية التي يتجسد في قواعد قانونية ،إما غامضة أو
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مركبة ،ومع ىذا فيي تشترؾ في تقنيات وطرؽ أساسية يتعيف
إتباعيا واال سيصبح طرح المعمومات ومناقشتيا اعتباطيا ال
جدوى منيا.
بعبارة أخرى فالطالب في دراستو ال يحتاج فقط إلى قدرة
كافية الستيعاب المحاضرات ،وانما تستوجب منو رصيدا منيجيا
يساعده عمى استثمار إمكانياتو .ألنو قد يكوف أماـ مواضيع
تأممية غير مباشرة ،أو عروض تناقش قواعد قانونية مقابمة ،أو
تناوؿ مشكمة أو ظاىرة معينة .كما يقاؿ عف حؽ بأف "التنظيـ
نصؼ العمؿ" .ومفاده أف اإلستيعاب ال يعطي أكمو بأساليب
عشوائية ،بؿ باعتماد أدوات وطرؽ ناجحة ،تمكف الطالب مف
توظيؼ معموماتو بشكؿ حسف وصحيح ،وىنا يقتضي الوضع
اعتماد قواعد البحث ،تمكف الطالب مف صقؿ شخصيتو وابراز
مواىبو ،عبر المساىمة بإنجاز والقاء عروض في مناسبات
محددة ،أيضا فالكتابة القانونية تتميز بداىة بتقنياتيا الخاصة
التي تفرضيا طبيعة القانوف كعمـ يتطمب التعامؿ معو ،وصياغتو
بدقة وحذر شديديف ،واألمر ينطبؽ ىنا عمى إنجاز بحث لنيؿ
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شيادة الماستر وقبؿ ذلؾ بحث نياية أشغاؿ الدراسة المتعمؽ
بشيادة اإلجازة ثـ الدكتوراه.
وال شؾ أف معرفة القواعد المنيجية الخاصة بالبحث
والعرض تبقى ليا األىمية البالغة في نجاح الطالب الجامعي ،إال
أف ما يؤسؼ عمى حد تعبير رأي في الفقو "بروز جيؿ مف
الباحثيف يجيؿ أبسط قواعد المنيجية  ،ويستخفوف بيذه القواعد،
وال يمتزموف بيا ويعتمدوف لجيميـ بيا عمى اجتياداتيـ الخاطئة،
ولذلؾ أصبحت الكثير مف األبحاث الجامعية تعتمد النقؿ
الحرفي ،أو تخمو مف الجودة والدقة ،وال تعتمد تقنيات البحث
وشروطو الضرورية.1
إف الطمبة الباحثيف في العموـ القانونية في حاجة ماسة
إلى مناىج البحث العممي دعما لبحوثيـ العممية وتعميقا لمعقمية
العممية وابقاء لمفكر الخبلؽ في ميداف ىذا الفرع مف فروع العموـ
اإلجتماعية حتى يكوف ىؤالء الطمبة ممميف بالخطوات التأسيسية
في البحث العممي وبشروط التوثيؽ الجيد وبمقومات التركيب
1

-عثذ انٕازذ انُاصر :يفاذٛر انًُٓدٛح ،يطثعح إنٛد تانرتاط  ،1995 ،ظ.1،
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وكيفية وضع التصميـ وما إلى ذلؾ مف األساليب واإلجراءات
والتوجييات العممية والفنية التي يتعيف أف يمتزـ بيا الباحث
القانوني حتى يتوصؿ إلى نتائج وحموؿ وحقائؽ عممية صائبة
بطرؽ عممية وموضوعية منظمة ودقيقة ومضبوطة.1
وتأسيا عمى ىذه المعطيات نقسـ ىذه الدراسة إلى
قسميف:
أوال  :اإلطار المفاهيمي لممناهج وتصنيفاتها (الجانب النظري)
ثانيا  :تطبيقاتها وكيفية تحضير واعداد البحوث (الجانب
اإلجرائي العممي)

1

يسًذ عًار عٕاتذ٘ :يُاْح انثسس انعهًٔ ٙذطثٛماذٓا ف ٙيٛذاٌ انعهٕو انمإََٛحٔاإلدارٚح ،دٕٚاٌ انًطثٕعاخ اندايعٛح تاندسائر ،1987 ،ظ.2 ،

9

الفصل األول :اإلطار المفاهيمي لممناهج وتصنيفاتها
إف مسألة تحديد المفاىيـ والمصطمحات الرئيسية
المستعممة في اؿموضوع ىي خطوة إجرائية ميمة تساعد القارئ
منذ البداية عمى أف يعرؼ ماذا يقصد بيذا المفيوـ أو ذاؾ ،ومف
ىذا المنطمؽ نحاوؿ تحديد المفاىيـ األولية لمصطمح ات اؿمنيج،
عمـ المناىج واؿبحث العممي والتي تشكؿ المصطمحات األساسية
لموضوع الدراسة.
وىكذا فإف الجانب النظري واإلطار المفاىيمي لموضوع
الدراسة يجد أصولو في عدة مستويات كالمفاىيـ الخاصة
بمصطمح اؿمنيج ،والتعريفات المقدمة بشأنو والصور واألنواع
ليذا المفيوـ؛ ىذه المستويات تشكؿ عناصر أساسية ليذه
النظرية تناوليا في نقاط مختمفة متتالية ،فما ىي المفاىيـ األولية
المؤسسة لمصطمح ات اؿمنيج ،عمـ المناىج و اؿبحث العممي
(المبحث األوؿ) .وما ىي أنواع مناىج البحث العممي (المبحث
الثاني).
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المبحث األول :ماهية مناهج البحث العممي
يستحسف إف لـ نقؿ يتوجب مف الناحية المنيجية في
البحوث العممية تخصيص جانب منيا لمفاىيـ المصطمحات
األساسية التي تكوف موضوع البحث أو اإلشكالية كمدخؿ لو.
واألمر ىنا ينطبؽ عمى موضوع

مناىج البحث العممي  ،حيث

يتعيف تحديد مفيوـ المنيج مف الناحية المغوية والعممية (المطمب
األوؿ) .ثـ بعد ذلؾ نبحث في فحوى أو مضموف البحث العممي
(المطمب الثاني).
المطمب األول :تعريف مصطمح مناهج وعمم المناهج
نتطرؽ في ىذا المطمب لتعريؼ مصطمح منيج أو
مناىج (الفرع األوؿ) ،ثـ نتناوؿ مفيوـ مصطمح عمـ المناىج
(الفرع الثاني).
الفرع األول :تعريف مصطمح مناهج
تشتؽ كممة منيج "  "METHODEمف فعؿ نيج،
وأصميا مف البلتينية يونانية وتعني البحث والنظر والمعرفة (عند
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أفبلطوف) ،والكممة بالعربية ترجمة لكممة
التي تعني طريقة أو نظاـ،

1

 Methodاألنجميزية

كما تعني كيفية أو فعؿ أو تعميـ

شيء وفقا لبعض المبادئ بصورة مرتبة ومنسقة ومنظمة

.2

ويقصد بيا أيضا الطريؽ المؤدي إلى الغرض المطموب خبلؿ
المصاعب والعقبات  .3والمنيج ىو الطريؽ البيف إلى الحؽ في
أيسر سبمو  ،4وذكرىا القرآف الكريـ بصيغة "منياج" في قولو عز
وجؿ ((لكؿ جعمنا منكـ شرعة ومنياجا))  .5والمنياج يقصد بو
ىنا الطريؽ المحدد الواضح لمعرفة ديف اهلل وفيـ القواعد التي
قامت عميو أحكامو ،لكي يعبد الناس ربيـ ويطيعوا أوامره
ويتجنبوا نواىيو عف معرفة وبينة بالحكـ مف ىذه األوامر وتمؾ
النواىي.

1

إتراْٛى أتراش :انثسس اإلخرًاع ،ٙلضاٚاِ ،يُاْدّ ،إخراءاذّ ،يُطٕراخ كهٛح انسمٕقيراكص  ،سهسهح انكرة انعذد  1994 – 10ظ.44 ،
2
عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ظ .1393
طهعد ًْاو  :سٔ ٍٛخٛى عٍ يُاْح انثسس انعهً ،ٙيؤسسح انرسانح ،دار عًار  ،عًاٌاألردٌ ،انطثعح األٔنٗ ، 1984 ،ظ.5 ،
4
زسٍ انساعر :ٙذصًٛى انثسٕز اإلخرًاعٛحَ ،سك يُٓد ٙخذٚذ ،دار انُٓضح انعرتٛح،تٛرٔخ ،1982 ،ظ .27
5
-سٕرج انًائذج  ،اٜٚح .48
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كما عرؼ المنيج بالمعنى اإلصطبلحي بأنو" فف التنظيـ
الصحيح لسمسمة مف األفكار العديدة ،إما مف أجؿ الكشؼ عف
الحقيقة حيف نكوف بيا جاىميف أو مف أجؿ البرىنة عمييا
لآلخريف حيف نكوف بيا عارفيف".
وعموما يستشؼ مف خبلؿ ما سبؽ أف المنيج ىو
الخطة التي يتبعيا الباحث أو الكاتب لكي يتخذ منيا سبيبل
وطريؽ لموصوؿ إلى ىدؼ معيف أو محدد.
الفرع الثاني  :تعريف عمم المناهج METHODOLOGIE
عمـ المناىج ىو العمـ الذي يبحث في وسائؿ وصوؿ
العقؿ إلى الحقيقة أو صور "العمـ الذي يبحث في مناىج البحث
العممي والطرؽ العممية التي يكتشفيا ويستخدميا العمماء
والباحثوف لموصوؿ إلى الحقيقة وذلؾ بواسطة مجموعة مف
القواعد والقوانيف العامة والتي تحكـ وتنظـ سير العقؿ وتحدد
عممياتو حتى يصؿ إلى نتائج معمومة "

 ،1ويعود الفضؿ

لمفيمسوؼ والمفكر "كانت" في تأسيس واستعماؿ كممة عمـ
1

 -عًار عٕاتذ٘  ،يرخع ساتك ،ظ.147 ،

13

المناىج ألوؿ مرة بمناسبة تقسيمو لممنطؽ إلى نوعيف وىما:
مذىب المبادئ وىو الذي يبحث في الشروط الصحيحة لمحصوؿ
عمى المعرفة  ،وعمـ المناىج الذي ييتـ بتحديد الشكؿ العاـ لكؿ
عمـ وبتحديد الطريقة التي يتشكؿ بيا كؿ عمـ مف العموـ.1
ورغـ اختبلؼ مناىج العموـ تبعا الختبلؼ ميادينيا فإف
ىذه المناىج كميا تشكؿ وحدة لمعقؿ اإلنساني ،ويثير الباحثوف
والمتخصصوف إشكالية الفصؿ أو عدـ الفصؿ بيف المناىج
العممية في مجاؿ البحوث العممية .إال أننا نشاطر الرأي الذي
ذىب إلى القوؿ بأف الفصؿ بيف المناىج العممية غير ممكف في
البحث العممي ،ولكننا نقوـ بيذا التقسيـ مف أجؿ دراستيا فحسب
وعمينا إذا أف نراعي تمؾ الوحدة ،وأف ال نعد ىذا التقسيـ تقسيما
مطمقا فيي كميا في الواقع خطوات مختمفة في منيج واحد عاـ
قد نسير بيا كميا بالنسبة إلى مسألة واحدة في عمـ واحد".2

1

عثذ انرزًاٌ تذٔ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.7 ،2
-طهعد ًْاو ،يرخع ساتك ،ظ.11 ،
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المطمب الثاني :ماهية البحث العممي
نناقش في إطار ىذا العنصر تعريؼ مصطمح البحث
(الفرع األوؿ) ،عمى أف نخصص الفرع الثاني لتبياف معنى
مصطمح العمـ ،ونستعرض في فرع ثالث ألنواع المعارؼ
وخصائصيا ،ثـ نتطرؽ ألنواع البحث العممي (الفرع الرابع)،
ونختمو بتناوؿ حدود وصعوبات تطبيؽ المنيج العممي عمى
الظاىرة اإلجتماعية (الفرع الخامس).
الفرع األول :تعريف مصطمح البحث
أعطيت عدة تعريفات لكممة البحث وغالبيتيا تدور حوؿ
اعتبارىا وسيمة لئلستعبلـ واإلستقصاء المنظـ والدقيؽ الذي يقوـ
بو الباحث بغرض اكتشاؼ معمومات وعبلقات جديدة ،أو تطوير
وتصحيح المعمومات الموجودة فعبل ،باالستعانة بخطوات المنيج
العممي.1

1

-اتراْٛى أتراش  ،يرخع ساتك ،ظ .153 ،
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ويقصد بمصطمح البحث في المغة الطمب والتفتيش،
البحث جمع أبحاث وبحوث بمعنى التمحيص والتفتيش في
موضوع ما ،وفي المسائؿ المتعمقة بو ومنو البحث العممي.1
وفي االصطبلح يقصد بالبحث الجيد الذي يبذلو
الباحث ،تفتيشا وتنقيبا وتحميبل  ،2ومقارنة في موضوع ما ،أو
تأييد رأي ما ،حتى يساىـ في نتائجو وخواتمو في نمو المعرفة،
وتطويرىا وزيادة اإلقتراب مف الحقيقة ،إذف فمعنى البحث ليس
ىو اكتشاؼ الحقائؽ المجيولة إلضافتيا لمعمـ والمعرفة  ،3وانما
أيضا كشؼ الباحث لجوانب المشكبلت القائمة ،والتنبوء بيا،
ووضع الحموؿ المبلئمة ليا ،والعمؿ عمى مواجيتيا  ،4بأف صمـ
لبحثو تصميما منيجيا دقيقا ومتكامبل ،بكؿ تفاصيمو وكافة
خطواتو ،مع استخداـ المناىج الموافقة لو ،مما يفيد أف لكؿ بحث
1

عثذ انمادر انطٛخه ،ٙلٕاعذ انثسس انمإََ ، ٙانطثعح األٔنٗ ،1999 ،ظ.8 ،2
انًُدذ فف ٙانهغح ٔاإلعالو طثعح  ،37يُطٕراخ دار انًطرق ،تٛرٔخ ،نثُاٌ ، 1998ظ.27 ،
-Voir aussi -Adrienne Odoul-Boulat,Driss Qasmi, comment préparer
un mémoire, Les éditions Toubkal, imprimerie ,Fedala, 1988, p, 9.
3
يٓذ٘ فضم هللا ،أصٕل كراتح انثسس ٔلٕاعذ انرسمٛك ،انطثعح األٔنٗ ،دار انطهٛعح،تٛرٔخ  1993ظ ٔ 12يا تعذْا
4
يسًذ ضفٛك ،انثسس انعهً ،ٙيع ذطثٛماخ ف ٙانذراساخ االخرًاعٛح ،انًكرة اندايعٙانسذٚس ،2005 ،ظ 8
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موضوع معيف ومحدد ،أو لو عدة مسائؿ وقضايا  ،لكنيا ذات
محور واحد ،أو متعمؽ بفكرة معينة ومحددة  ،1وىذا ما يجعؿ مف
البحث القانوني بحثا عمميا ،ألنو ييدؼ إلى الوصوؿ إلى حؿ
مشكمة محددة ،وذلؾ عف طريؽ التقصي الشامؿ والدقيؽ لجميع
الشواىد واألدلة التي يمكف التحقؽ منيا ،والتي تتصؿ بيذه
المشكمة المحددة.2
عموما تعني كممة بحث ذلؾ العمؿ أو الدراسة التي
يجب أف تتـ وفؽ منيجية عممية الستخبلص النتائج ومناقشتيا،
بيدؼ تعميؽ وتدقيؽ موضوع ما  ،مع إبراز فكرتو الجوىرية عبر
محاور بحثو المختار.

1

عثذ انرزٛى صذل ،ٙيثادئ يُٓح انثسس األٔنٛح ف ٙانعهٕو اإلَساَٛح  ،انطثعح انثانثح ،دارانثمافح انعرتٛح 1988 ،ظ .9 ،
2
أزًذ تذر٘ :أصٕل انثسس انعهًٔ ٙيُاْدّ ،انطثعح انخايسح ٔ ،كانح انًطثٕعاختانكٕٚد 1979 ،ظ.19 ،
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الفرع الثاني :تعريف مصطمح العمم
العمـ ،جمع عموـ :أدرؾ الشيء بحقيقتو ،العمـ :اليقيف
والمعرفة ،1ويقصد بكممة عمـ

 Scienceفي المغة  ،إدراؾ

الشيء بحقيقتو وىو اليقيف والمعرفة.
أما في االصطبلح فيقصد بالعمـ "ذلؾ الفرع مف فروع
الدراسة الذي يربط بالمعرفة المنظمة تنظيما دقيقا بما يسمح
باكتشاؼ العديد مف الحقائؽ والمبادئ والقواعد ثـ الربط بينيا
ربطا محكما ،وذلؾ باألسموب والمنيج العممي توصبل لمعديد مف
القوانيف التي تحكميا".2
أعطيت عدة تعريفات لمعمـ منيا "العمـ ىو المعرفة
المنسقة التي تنشأ عف المبلحظة والتجريب والدراسة والتي تقوـ
بفرض تحديد طبيعة وأسس وأصوؿ ما تتـ دراستو ...والعمـ فرع
مف فروع المعرفة أو الدراسة خصوصا ذلؾ المتعمؽ بتنسيؽ
وترسيخ الحقائؽ والمبادئ والمناىج بواسطة التجارب
1

ٚراخع انًُدذ ف ٙانهغح ٔاإلعالو ،ط ،1998 ،37 ،يُطٕراخ دار انًطرق تٛرٔخ ،ظ.527
2
-ز ٍٚتذر فراج :أصٕل انثسس انمإََ ،ٙدار انُٓضح انعرتٛح تانماْرج  1993ظ .14
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والفروض" .1كما عرؼ قاموس ويبستر  Websterالجديد العمـ
بأنو " المعرفة المنسقة التي تنشأ عف المبلحظة والدراسة
والتجريب ،والتي تتـ بغرض تحديد طبيعة وأسس وأصوؿ ما تـ
دراستو"
ىذه التعريفات المشار إلييا أعبله تتعمؽ بالعمـ بمفيومو
العاـ الذي يتضمف العموـ الطبيعية والعموـ االجتماعية عمى حد
سواء.
واليدؼ األساسي لمعمـ ىو الوصوؿ إلى الحقيقة واقامة
الدليؿ عمييا ،فالحقيقة ىي الياجس األساسي لمعالـ  ،وعميو فإف
العمـ وسيمة وليس ىدفا ،إنو أداة في التفكير وأسموب في
الممارسة ابتكره اإلنساف لزيادة قدرتو في اكتشاؼ النظاـ السائد
في الكوف.

1

أزًذ تذر ،أصٕل انثسس انعهًٔ ٙيُاْدّٔ ،كانح انًطثٕعاخ تانكٕٚد ط ، 1979 ،5ظ .17
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ويمكف القوؿ أف المعرفة  Connaissanceىي المدخؿ
الطبيعي لمعمـ ،إذ ال يمكف الحديث عف عمـ بدوف معرفة ،ويمكف
التميز بيف العمـ والمعرفة فيما يمي:
المعرفة ىي عبارة عف مجموعة مف المعاني والمعتقدات
واألحكاـ والمفاىيـ والتصورات الفكرية التي تتكوف لدى اإلنساف
نتيجة لمحاوالتو المتكررة لفيـ الظواىر واألشياء المحيطة بو.1
والمعرفة أشمؿ وأوسع مف العمـ  ،ذلؾ أف المعرفة تشمؿ
كؿ الرصيد الواسع مف المعارؼ والعموـ والمعمومات التي
استطاع اإلنساف باعتباره كائف ومخموؽ يفكر ويتمتع بالعقؿ أف
يجمعو خبلؿ وعبر التاريخ اإلنساني الطويؿ بحواسو وفكره
وعقمو .كقياـ اإلنساف بالنظر والتأمؿ في بعض عناصر بيئتو
كالنجوـ والكواكب ثـ محاولة اإلحاطة التامة بيا وفيـ أسرارىا.2

1

 عثذ انثاسظ يسًذ زسٍ :أصٕل انثسس اإلخرًاع،ٙانماْرج  ،يكرثح ْٔثح ، 1977 ،ظ ،20أَظر أٚضا -نٛهٗ عثذ انْٕاب :يُاْح ٔطرق انثسس االخرًاع ،ٙأصٕل ٔيمذياخ ،
انًكرة اندايع ٙانسذٚس ،األزارٚطح اإلسكُذرٚح ،ط  ، 2000ظ.5 ،
2
-ز ٍٚتذر فراج ،يرخع ساتك ،ظ.14 ،
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ولمتمييز بيف العمـ والمعرفة يذىب البعض إلى القوؿ
بأنو" مف الخطأ إطبلؽ تعبير العمـ عمى كؿ لوف مف ألواف
المعارؼ المصنفة" ،وعميو نقوؿ مع البعض اآلخر أف مفيوـ
المعرفة ليس مرادفا لمفيوـ العمـ فالمعرفة أوسع حدودا ومدلوال
وأكثر شموال وامتدادا مف العمـ  ،والمعرفة في شموليا تتضمف
معارؼ عممية ومعارؼ غير عممية.1
الفرع الثالث :أنواع المعارف وخصائصها
يقتضي منا ىذا العنواف تقسيمو إلى نقطتيف  ،نناقش في
األولى أنواع المعارؼ (الفقرة األولى) ،ونتطرؽ في الثانية
لخصائص المعرفة (الفقرة الثانية).
الفقرة األولى :أنواع المعارف
يمكف التمييز في إطار عرض أنواع المعارؼ بيف
المعرفة العممية والمعرفة غير العممية ،والمعرفة الحسية والمعرفة
غير الحسية.
1

إدرٚس انفاخٕر٘ ،يرخع ساتك ،ظ.13 ،

21

أوال-المعرفة العممية والمعرفة غير العممية
إف معيار التمييز بيف الصنفيف ىو اتباع المنيج العممي
مف عدـ اتباعو ،فإذا تقيد الباحث بقواعد المنيج العممي في
التعرؼ عمى األشياء والكشؼ عف الظواىر تمييدا لتنظيميا
وتصنيفيا ووضع قواعد عامة تحكميا فإف المعرفة تكتسي
الصبغة العممية.1
أما إذا انتفى منيج البحث العممي وسبمو في المعرفة
وغابت القواعد العامة والقوانيف المتصمة بيذه المعرفة تكوف غير
عممية.
إف المعرفة العممية ىي النظاـ األساس لمشرح والوصؼ
والتفسير ،إال أنو ليس بالضرورة أف كؿ شيء يمكف أف يفسر مف
خبلؿ العمـ ،إذ ىناؾ أسئمة يمكف اإلجابة عنيا مف خبلؿ

1

-ز ٍٚتذر فراج  ،يرخع  ،ساتك ،ظ.9 ،
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المعرفة العممية مثؿ  :كيؼ يؤثر القمر عمى األرض ؟ أو ما
ىي التغييرات التي تحدث لمفرد في النظاـ االجتماعي ؟.1
وىناؾ مف يرى بأف معظـ الناس يحتاجوف إلى المعرفة
العممية لؤلغراض التالية:2
أنيا طريقة لتنظيـ وترتيب األشياء وفقا ألنماطياالتنبؤ بأحداث المستقبؿتفسير األحداث الماضيةإعطاء رؤية فاحصة عف سبب وقوع األحداثإمكانية السيطرة عمى األحداثثانيا-المعرفة الحسية والمعرفة غير الحسية
 المعرفة الحسية1

أزًذ يصطفٗ خاطر ٔعذن ٙعه ٙطازٌٕ :تُاء انُظرٚح اإلخرًاعٛح ،يذخم َظر٘ٔٔالع ، ٙانًكرة اندايع ٙانسذٚس ،اإلسكُذرٚح ،1995 ،ظ.37 ،
2
 أزًذ يصطفٗ خاطر ٔعذن ٙعه ٙطازٌٕ ،يرخع ساتك ،ظٔ ،38 ،أٚضا إتراْٛىأتراش ،يرخع ساتك ،ظ ظ .21-17
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تعد أقدـ أنواع المعرفة اإلنسانية نظ ار لطبيعتيا التي تقوـ
عمى مجرد تكويف المعرفة والتصورات بناء عمى ما تممسو حواس
اإلنساف مف ظواىر طبيعية أو غيرىا ،فالمعرفة في ىذا الطور
تقتصر عمى مجرد المبلحظة البسيطة لمظواىر ،دوف أف يحاوؿ
اإلنساف أف يتعمؽ إلى ما وراء الظاىرة مف أسباب وعبلقات،
وتسمى بالمعرفة الحسية ألنيا تعتمد عمى الحواس ،..عمى ما
تممسو اليد  ،أو تراه العيف ،أو تسمعو األذف ،مثبل مبلحظة
الشخص العادي لتعاقب الميؿ والنيار أو حالة المد والجزر،
فاإلنساف العادي في ىذا الطور مف المعرفة يبلحظ ىذه
الظواىر ،ولكنو ال يحاوؿ أف يخضعيا لمحجج والبراىيف ليعرؼ
لماذا تحدث ىذه الظواىر وكيؼ تحدث.
لقد ظؿ اإلنساف ردحا مف الزمف يستعيض عف العمـ
والمنيج العممي بخياالتو ،وانفعاالتو وباألساطير والخرافات التي
يعتقد أنيا التفسير الصحيح لما يرى ،وما يشيد.1

1

 إزساٌ يسًذ انسسٍ ،األسس انعهًٛح نًُاْح انثسس االخرًاع ،ٙتٛرٔخ ،1982 ،ظ،.7
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المعرفة غير الحسيةبعد المعرفة الحسية بدأ اإلنساف يبحث فيما وراء الطبيعة
عف الوجود والموجود ودخؿ مرحمة جديدة مف التفكير الكتساب
معرفة جديدة غير حسية عبر مرحمتيف وىي التفكير الفمسفي
والمعرفة التجريبية أو العممية.
+المعرفة التأممية الفمسفية
تمثؿ ىذه المعرفة مجموع المعارؼ والمعمومات التي
يتحصؿ عمييا اإلنساف بواسطة استعماؿ فكره وعقمو ،حيث يتـ
استخداـ أساليب التفكير والتأمؿ الفمسفي لمعرفة األسباب،
والبحث الفمسفي ال ييتـ بالجزئيات وانما بالمبادئ الكمية ،كما
يحاوؿ تفسير األشياء بالرجوع إلى عمميا ومبادئيا األولى  ،مثؿ
التأمؿ في أسباب الحياة والموت وخمؽ الوجود والكوف.1
+المعرفة التجريبية أو العممية

1

-أزًذ تذر ،يرخع ساتك ،ظ.15 ،
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تقوـ المعرفة التجريبية عمى األسموب اإلستقرائي الذي
يعتمد عمى المبلحظة المنظمة لمظواىر وفرض الفروض واجراء
التجارب وجمع البيانات وتحميميا لمتثبت مف صحة الفروض أو
عدـ صحتيا واستخراج واكتشاؼ النظريات العامة والقوانيف
العممية الثابتة القادرة عمى تفسير الظواىر واألشياء عمميا والتنبؤ
بما يمكف حدوثو والتحكـ في الظواىر.1
الفقرة الثانية  :سمات وخصائص المعرفة العممية
تتسـ المعرفة العممية بخمس خصائص أساسية وىي،
الدقة واليقيف ،والتجريد ،والتعميـ والشمولية ،واإلستقراء
(االستدالؿ) ،والموضوعية.
الدقة واليقينالدقة في المعرفة العممية يعني استعماؿ مصطمحات،
ومفاىيـ ومعمومات دقيقة ،أو بصيغة أخرى استعماؿ لغة
الرياضيات في البحث مف أرقاـ واحصائيات وجداوؿ ،أي أف
1

-عًار عٕاتذ٘ :يرخع ساتك ظ  - ،8 ،ز ٍٚتذر فراج ،انًرخع انساتك  ،ظ.17 ،
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البحث العممي بحث منظـ ودقيؽ ويقيني عمى اعتبار أف البحث
يتحقؽ في أبحاثو مف مختمؼ األشياء التي يراىا ويبلحظيا أىي
مطابقة لمواقع أـ ال وتتميز المبلحظة العممية بالتحديد والدقة،
كما أف الباحث يستبعد في عممو وبحثو كؿ األفكار المسبقة
والمعمومات غير الصحيحة أو غير المبرىف عمييا التي قد تقود
الباحث إلى متاىات وأخطاء عممية.
التجريدالتجريد صفة مبلزمة لمعمـ ،ويقصد بو تحويؿ خصائص
الظواىر واألشياء إلى أفكار ومفاىيـ ذىنية تدرؾ بالعقؿ ال
بالحواس (تعمـ الرياضيات بالخشيبات بالنسبة لؤلطفاؿ) إذ يتـ
تجريد معادلة ما (مثبل

 )6=3+3مف األشياء الممموسة التي

لصقت بيا مع مرور الزمف فتترسخ المعادلة ذىنيا.
التعميم والشموليةيرى ماكس فيبر أف المعرفة العممية ال تكوف عممية ما لـ
تسع إلى أف تكوف مقبولة مف الجميع وليس عندما تتممؽ ميؿ
27

البعض ،فالشمولية سمة أساسية لممعرفة العممية تعني أف الباحث
يعمـ النتائج التي يصؿ إلييا أو القوانيف التي يصوغيا كخبلصة
لمبحث العممي لبعض الظواىر أو النماذج ،لتصبح قوانيف
تخضع ليا الحاالت المشابية ،وىذه التعميمات تفيد في اإلنتقاؿ
مف المعموـ إلى المجيوؿ ،وفي التنبؤ بما يمكف أف يحدث
لمظواىر تحت ظروؼ معينة.
إستقرائي (االستدالل)يعرؼ اإلستقراء أو اإلستدالؿ ىو" أف يدرس الذىف عدة
جزئيات فيستنبط منيا حكما عاما" .والمنيج اإلستقرائي يقوـ عمى
جمع األدلة والبراىيف العممية والمادية التي تساعد عمى تكويف
تعميمات تمتاز بالصدؽ والثبات ،فالباحث يدرس أجزاءىا ليصؿ
إلى النتائج النيائية المتعمقة بموضوع البحث .وينقسـ اإلستقراء
إلى قسميف ،تاـ أو كامؿ وناقص.
+استقراء تام
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ويقوـ عمى حصر كؿ الحاالت الجزئية التي تقع في
إطار القضية المبحوثة ليصؿ إلى نتيجة عامة ،غير أف ىذا
النوع تعتريو صعوبات التطبيؽ إذ يصعب عمى الباحث البحث
في كؿ جزئيات موضوع محدد ،وخصوصا إف كانت الظاىرة
المبحوثة ظاىرة اجتماعية.
+استقراء ناقص
وفيو يتوصؿ الباحث إلى نتائجو مف خبلؿ دراسة بعض
جزئيات الظاىرة  ،ويعمـ النتيجة عمى كؿ الحاالت المشابية
التي يبلحظيا ،وفي البحوث العممية وخصوصا في المجاؿ
اإلجتماعي يستخدـ اإلستقراء الناقص أكثر مف االستقراء الكامؿ.
الموضوعيةويقصد بيا معالجة الظواىر كأشياء ليا وجود خارجي
ومستقؿ عف وجود اإلنساف والشيء الموضوعي ىو ما تتساوى
عبلقتو بمختمؼ األفراد أو المشاىديف ميما اختمفت الزاوية التي
يشاىدوف منيا ،ويعني التزاـ الموضوعية بالبحث العممي أنو لو
29

قاـ باحثاف أو أكثر بإجراء نفس الخطوات البحث العممي عمى
ظاىرة ما ،ستكوف النتيجة المتوصؿ إلييا واحدة ،ولكف مف
المعروؼ أف التزاـ الموضوعية خصوصا في البحث االجتماعي
أمر ليس يسي ار.
الفرع الرابع :انواع البحث العممي
تعددت التقسيمات التي أعطيت لمبحوث العممية ،فيناؾ
مف يقسميا  ،1إلى بحوث عممية عممية أو تطبيقية ،وبحوث
نظرية ،األولى تعتمد عمى وجود مشكمة عممية واقعية يراد إيجاد
حؿ ليا ،أما الثانية فيي بحوث نظرية بحثة ،يكوف لمباحث
الحرية المطمقة في اختيار موضوع بحثو ،كما تنقسـ البحوث
العممية إلى:
البحث العممي الذي ييدؼ إلى التنقيب عف الحقائؽ ،وىوالبحث الذي يسعى لمكشؼ عف حقائؽ معينة مسبقا ،دوف أف
يحاوؿ التعميـ أو التجاوز لحؿ المشاكؿ.
1

إزساٌ يسًذ انسسٍ ف ٙكراتّ ،األسس انعهًٛح نًُاْح انثسس اإلخرًاع ،ٙيرخع ساتك ،ظ.8 ،
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البحث التفسيري النقدي ،وىو البحث الذي ييدؼ مف خبللوالباحث الوصوؿ إلى نتيجة إيجابية متضمنة حموؿ لمشاكؿ
معينة مسبقا ،ويعتمد عمى التدليؿ المنطقي ،ويصمح إذا تعمؽ
األمر باألفكار أكثر مف المسائؿ المتعمقة بالحقائؽ ،ويستعمؿ
كثي ار في العموـ اإلجتماعية.
البحث الكامؿ ،وىو البحث الذي يسعى إلى جمع الحقائؽووضع التصميمات ،وتحميؿ جميع األدلة التي يتـ الوصوؿ إلييا
وتصنيفيا مف أجؿ حؿ المشاكؿ.
البحث العممي االستطبلعي ،يسعى مف خبللو الباحث إلىالتعرؼ عمى المشكمة موضوع البحث حينما يكوف ىذا الموضوع
جديدا أي لـ يسبؽ ألحد الخوض فيو وتكوف البيانات والمعمومات
المتوفرة نادرة وقميمة.
البحث الوصفي التشخيصي  ،وىو البحث الذي يقتصر عمىوصؼ ظاىرة معينة قائمة سواء باستخداـ طرؽ كمية أو وسائؿ
نوعية ،وىي تقييـ طبيعة األحواؿ القائمة ،وأىداؼ ىذه البحوث
جزئية ومحدودة ،تقتصر أساسا عمى تشخيص سمات شيء ما
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كما ىو في الواقع (مثاؿ ما ىي انطباعات الطمبة حوؿ
اإلصبلح الجامعي الجديد ؟ أو ما ىي انطباعات الطمبة
الشخصية حوؿ نظاـ الدراسة).
البحث التجريبي ،وىو البحث الذي يعتمد فيو الباحث باألساسعمى المبلحظة والتجربة الدقيقة إلثبات صحة الفروض
 Hypothèsesالمطروحة في البحث عف طريؽ استعماؿ قوانيف
عممية عامة لتفسير وضبط المشكبلت والظواىر عمميا.
أما بالنسبة لمبحوث الجامعية فتنقسـ في معظميا إلى:
-1بحث أو مذكرة اإلجازة في النظاـ القديـ وبحث نياية األشغاؿ
الدراسية في إطار االصبلح الجديد ،ويعتبر بحثا تمييديا أو
تجريبيا بالنسبة لمطالب يطمع مف خبلؿ إنجازه عمى طرؽ
ومناىج البحث واألسموب العممي في الكتابة وال يتوخى مف وراء
ىذا البحث أف يأتي الطالب بشيء جديد بؿ يقتصر دوره عمى
البحث والتعمؽ في موضوع محدد ،والتنقيب عف المراجع،
وأسموب الكتابة العممية ،كوضع التصميـ  ،وترتيب األفكار
وتسمسميا واإلستعانة بالمراجع ،والتعامؿ مع اإلقتباسات...إلخ.
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 -2بحث لمحصوؿ عمى شيادة الماستر ،وىي الخطوة الثانية في
البحوث الجامعية في إطار اإلصبلح الجديد (دبموـ الدراسات
العميا في النظاـ القديـ  ،ثـ بعد ذلؾ تـ اعتماد دبموـ الدراسات
المعمقة الذي تـ تعويضو بشيادة الماستر الحالية) وىي أكبر
درجة وحجما مف المذكرة مف بحث اإلجازة وأكثر عمقا مف حيث
البحث ،وتناقش أماـ لجنة مف األساتذة وبصفة عمنية.
-3األطروحة تقدـ لمحصوؿ عمى درجة الدكتوراه ،وتيدؼ إلى
ابتكار شيء جديد أو إعادة صياغة لموضوع سابؽ اعتمادا عمى
أفكار جديدة في البحث ويفوؽ عدد صفحاتيا

 200صفحة.

واألطروحة تناقش أماـ لجنة مف األساتذة المختصيف في موضوع
الباحث وبصفة عمنية أي بحضور الجميور.
الفرع الخامس :حدود المنهج العممي في دراسة الظاهرة
االجتماعية
راود كثير مف العمماء في بداية األمر نوع مف الريب
والشؾ في قدرة تطبيؽ المنيج العممي في مجاؿ العموـ
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اإلجتماعية مف منطمؽ أف الظاىرة اإلجتماعية ال تقبؿ الضبط
والتحكـ والتجريب ،غير أف اإلنجازات والتطور العممي في دراسة
وفيـ ىذه الظاىرة دحضت فكرة المعارضيف والمشككيف ،وأكدت
إمكانية تطبيؽ قواعد المنيج العممي في دراسة الظاىرة
اإلجتماعية مع اقتراف نتائجيا العممية طبعا بمبدأ النسبية ،في
حيف ثبت وتأكد عكس ذلؾ في العموـ الطبيعية حيث إمكانية
تطبيؽ المنيج العممي التي تقبؿ الضبط والتجريب.
ومع ذلؾ ،تعرؼ تطبيؽ قواعد ومبادئ المنيج العممي في دراسة
الظاىرة اإلجتماعية بعض اإلكراىات والمشاكؿ والحدود تتمحور
أساسا حوؿ نوعيف مف اإلكراىات ،األولى ترتبط بطبيعة
وخصوصية الظاىرة االجتماعية والثانية ليا عبلقة بموضوعية
الباحث اتجاه بحثو.
الفقرة األولى :طبيعة وخصوصية الظاهرة اإلجتماعية
تعتبر العموـ اإلجتماعية مف العموـ الحديثة النشأة وبالتالي
تراكماتيا العممية متواضعة بالمقارنة مع العموـ الطبيعية التي
تتوفر عمى تاريخ طويؿ ورصيد معرفي ميـ ،وعميو فإف طبيعة
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الظاىرة اإلجتماعية وخصوصيتيا تحد مف تطبيؽ المنيج العممي
بقواعده المعروفة ،وتتجمى ىذه الصعوبات فيما يمي:
-تحول وعدم استقرار الظاهرة االجتماعية وتعقدها

 ،يبلحظ

عمى أف الظواىر اإلجتماعية مرتبطة بمكونات المجتمع أي
األفراد والجماعات ىذيف العنصريف تحكميما معطيات وظروؼ
متنوعة ومختمفة نفسية واجتماعية وثقافية وسياسية وطبيعية مما
يصعب التحكـ في دراسة الظواىر اإلجتماعية وتتعقد لوجود ىذه
المتغيرات المختمفة.
غير أف ىذا التعقيد يمكف التغمب عميو بتراكـ المعرفة مع طوؿ
الوقت وازدياد اإلحتكاؾ بالمجتمع بوسائؿ عممية وبالتالي يزداد
فيـ المجتمع واستيعاب ظواىره.
صعوبة تطبيق قاعدة المالحظة عمى الظاهرة اإلجتماعية،يصعب عمى الباحث في العموـ اإلجتماعية تطبيؽ المبلحظة
المباشرة ألف الكثير مف الظواىر اإلجتماعية تكوف معنوية
وقيمية ،غير قابمة لممس وال يمكف تكرارىا بالتجربة.
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وبما أف الوقائع والظواىر اإلجتماعية تتعدد وتتنوع
ففيميا واستيعابيا سيختمؼ حتما مف فرد إلى آخر ومف مجتمع
إلى آخر ،بؿ أكثر مف ذلؾ قد يختمؼ فيميا حتى بالنسبة لمفرد
الواحد مف زماف إلى آخر ،وىذا ال يعني أف الظاىرة اإلجتماعية
ظاىرة غير منتظمة بؿ معناه أنيا متنوعة ومبلحظتيا أكثر
صعوبة.1
صعوبة تطبيق قاعدة التجريب عمى الظاهرة اإلجتماعية ،إفمسألة تطبيؽ قاعدة التجربة عمى الظواىر اإلجتماعية أمر
ضروري لمتأكد مف صحة الفروض ،وىي مف شروط تطبيؽ
المنيج العممي ،ولمتجربة شروط وىي قدرة الباحث عمى التحديد
والضبط والتحكـ في الظاىرة محؿ البحث ،وضبط كؿ المتغيرات
المؤثرة فييا ،إال أنو في العموـ اإلجتماعية يصعب إخضاع
الظاىرة اإلجتماعية لمتجربة ،ألنيا تتعمؽ باإلنساف ذات السموؾ
المتغير وىذه أمور يصعب ضبطيا.

1

-يسًذ ٔلٛذ٘ ،انعهٕو االَساَٛح ٔاإلٚذٕٚنٕخٛا ،تٛرٔخ ،1983 ،ظ.98-90 ،
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غير أف البعض يؤكد عمى أنو ليس شرط أف يكوف
لمتجربة نفس مفيوميا في العموـ الطبيعية بؿ يمكف أف نستخمص
التجارب مف التاريخ ،وعف طريؽ المقارنة بيف المجتمعات ،كما
أنو يمكف استعماؿ المنيج التجريبي في بعض الحاالت  ،دوف
أف تكوف النتائج بنفس دقة النتائج المستخمصة مف التجارب في
العموـ الطبيعية.
عدم دقة القوانين والنظريات اإلجتماعيةالمعرفة المتوصؿ إلييا نتيجة البحث تصاغ في قوانيف
ونظريات ،تساعد عمى التنبؤ ،وتفسر بيا ظاىرات اجتماعية
مماثمة.
غير أف المنتقديف لتطبيؽ المنيج العممي في دراسة
المجتمع يروف صعوبة الوصوؿ إلى قوانيف تشبو في دقتيا قوانيف
ونظريات العموـ الطبيعية ،نتيجة عدـ استقرار المجتمعات عمى
حاليا ،وعدـ خضوع الظواىر اإلجتماعية لمبدأ الحتمية.
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الفقرة الثانية :مدى موضوعية الباحث من موضوع بحثه
أما النوع الثاني مف الصعوبات التي تصاحب عممية
تطبيؽ المنيج العممي في دراسة المجتمع ليا عبلقة بالعوامؿ
التي تؤثر عمى الباحث نفسو ،والتي قد تبعده عف الحكـ
الموضوعي وتجعمو مجانبا لمموضوعية والحيادية.
فكوف الباحث جزءا مف الظاىرة اإلجتماعية المبلحظة
يؤثر ويتأثر بيا الرتباطو بالواقع اإلجتماعي سواء عمى مستوى
اإلجتماعي أو الديني أو السياسي  ،كؿ ذلؾ يحد مف ضماف
حياد الباحث.
ومشكمة الموضوعية في العموـ اإلجتماعية أثارت نقاشا
مستفيضا بيف الباحثيف اإلجتماعييف حيث أكدوا عمى أف
الموضوعية في األبحاث اإلجتماعية ىي ذلؾ المستحب صعب
المناؿ ،ألف أي باحث ميما ادعى العممية والموضوعية ،وميما
التزـ بالقواعد الصارمة لممنيج العممي ،فإنو بوعي أو بغير وعي
يجد نفسو يعبر عف واقع ما ،يؤيده أو يرفضو ،حتى واف اتخذ
موقفا محايدا ومختمفا بشأنيا ،فإف حياده يعد موقفا في حد ذاتو.
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المبحث الثاني :أنواع مناهج البحث العممي
انقسـ الكتاب والباحثيف الميتميف بعمـ المناىج حوؿ
تصنيؼ وحصر عدد مناىج البحث العممي لكنيـ يتفقوف في
معظميـ عمى تعداد مناىج عممية رئيسية وىي نقطة التقاء بيف
مختمؼ مفكري مناىج البحث العممي وىي  :المنيج الوصفي،
المنيج التاريخي ،المنيج التجريبي أو االستقرائي ،والمنيج
االستداللي أو االستنباطي ،والمنيج المقارف ،والمنيج الوظيفي،
والمنيج البنيوي.
المطمب األول :المنهج الوصفي
نقؼ في البداية عند تعريؼ المنيج الوصفي (الفرع
األوؿ) ،ثـ ننتقؿ إلى دراسة أنواع المنيج المتمثمة في المنيج
المسحي ومنيج دراسة الحالة.
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الفرع األول :تعريف المنهج الوصفي
ىو المنيج الذي ييدؼ بالدرجة األولى إلى جمع الحقائؽ
والبيانات عف ظاىرة أو موقؼ معيف مع محاولة تفسير ىذه
الحقائؽ تفسي ار كافيا.1
وساعدت البحوث الوصفية في دفع عجمة البحث العممي
اإلجتماعي إلى األماـ ،ووظفت بشكؿ ناجح في كثير مف
األحياف في كشؼ عيوب المجتمع ووضع خطط اإلصبلح
اإلجتماعي ،وفكرة البحث الوصفي ىي أف الباحث يقوـ
بالحصوؿ عمى معمومات دقيقة تصور الواقع اإلجتماعي وتسيـ
في تحميؿ ظواىره.
الفرع الثاني :أنواع المنهح الوصفي
ويشتمؿ المنيج الوصفي عمى منيجيف تابعيف لو وىما،
المسح اإلجتماعي  ،ودراسة الحالة.

1

-نٛهٗ عثذ انْٕاب ،يرخع ساتك ظ .99
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المنيج المسحي ،ىو أحد مناىج البحوث الوصفية التي تقوـعمى جمع وتحميؿ البيانات اإلجتماعية عف طريؽ أدوات بحثية
كالمقابمة واالستمارة مف أجؿ الحصوؿ عمى معمومات مف عدد
كبير مف الناس المعنييف بالظاىرة موضوع البحث .ويعرفو ويتني
 " Whitnyبأنو عممية تسجيؿ الوضع السائد لنظاـ أو مجموعة
أو إقميـ لغرض التحميؿ واإلستنساخ ،ويشترط لو أف يكوف القصد
منو الحصوؿ عمى معمومات كافية لغرض استنساخ قواعد تصمح
لمتطبيؽ في األعماؿ المقبمة".1
 منيج دراسة الحالة ،يميؿ جؿ الفقياء إلى اعتبار منيج دراسةالحالة منيج قائـ بذاتو ،فيو ال يقتصر عمى جمع المعمومات
وتصنيفيا ،بؿ يتابع الحالة في مختمؼ مراحميا ،ويحمؿ
المعمومات المجمعة وينتيي بوضع تقرير ىو عبارة عف النتيجة
النيائية لمبحث .كما أف دراسة الحالة تستعيف بأدوات البحث
المختمقة ،مف مبلحظة ومقابمة ووثائؽ شخصية إذا كاف األمر
يتعمؽ بدراسة فرد مف األفراد .ويعرفو ويتني بأنو البحث الذي
1

-عثذ انثاسظ يسًذ زسٍ ،أصٕل انثسس اإلخرًاع ، ٙيرخع ساتك ،ظ.221 ،

41

يقوـ عمى التحميؿ الكامؿ الدقيؽ لحالة شخص ما بدراسة جوانب
معينة مف شخصيتو.
ويبلحظ أيضا أف ىذا المنيج يطمؽ عميو مسميات أخرى
حيث يسميو أرماف كوفيميو بمنياج اإلحصاء الفردي ،أما
الفرنسيوف فيطمقوف عميو اسـ المنيج المونوغرافي "

La

 " méthode monographiqueويقصد بالمونوغرافيا وصؼ
موضوع مفرد.
المطمب الثاني :المنهج التاريخي
نستعرض في إطار ىذا المطمب لتعريؼ المنيج
التاريخي (الفرع األوؿ) ،ثـ نتطرؽ لمصادر وخطوات ىذا المنيج
(الفرع الثاني).
الفرع األول  :تعريف المنهج التاريخي
التاريخ بصورة عامة ىو بحث واستقصاء الماضي ،أو
ىو سجؿ الخبرات الماضية والمنيج التاريخي ىو الذي يوظؼ
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التاريخ لمصمحة البحث العممي لواقع الظواىر المعاصرة  ،1ذلؾ
أف حاضر الظاىرة ال ينفصؿ عف ماضييا ،بؿ ىو امتداد لو.
ويستخدـ التاريخ اإلجتماعي لئلشارة إلى دراسة التغير
الذي يط أر عمى شبكة العبلقات اإلجتماعية ،وتطور النظـ
اإلجتماعية ،والتحوؿ في المفاىيـ والقيـ اإلجتماعية

2

ويرجع

الفضؿ لبعض المفكريف في تسميط الضوء عمى البحث التاريخي
وأىميـ ابف خمدوف ،وفيكو ورايت ميمز.
الفرع الثاني :مصادر وخطوات المنهج التاريخي
نناقش مف خبلؿ ىذا العنصر مصادر المنيج التاريخي
(الفقرة األولى) ،ثـ يميو تحميؿ خطوات المنيج

التاريخي (الفقرة

الثانية).

éditions

eme

1

-Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 11
Dalloz, 2001,p,422.
2
-Madeleine Grawitz, op,cité ,p,423.
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الفقرة األولى :مصادر المنهج التاريخي
تنقسـ مصادر المنيج التاريخي إلى نوعيف رئيسييف:
مصادر أصمية أو أولية ومصادر ثانوية.
المصادر األصمية ،وىي المصادر المعاصرة لمحدث أو لمظاىرةوتشمؿ الوثائؽ التاريخية األصمية أو األولية إلى جانبيا اآلثار
التاريخية.
فالوثائؽ ىي سجؿ األحداث أو الوقائع الماضية وتشمؿ
عدة أنواع كالسجبلت الشرعية الصادرة عف المحاكـ والقوانيف
والتشريعات ،ومحاضر اإلجتماعات والتقارير اإلدارية وتقارير
المجاف ،والشيادات الشرعية الخاصة باألفراد...وقد تكوف الوثيقة
مكتوبة أو مصورة أو شفوية.
أما اآلثار فيي بقايا حضارات ماضية أو أحداث
ماضية ،فقد تكوف في صورة مباني وطرؽ وجسور ونقود وأدوات
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وبقايا إنسانية  ،1فاألىرامات مثبل تعتبر مف المصادر اليامة في
فيـ الحضارة المصرية.2
المصادر الثانوية  ،وىي التي يتـ المجوء إلييا عند تعذر توفرالمصادر األصمية أو األولية  ،وقد تكوف المصادر الثانوية
المشتقة أو المنقولة والمقتبسة مف األصؿ التاريخي مف الدرجة
األولى أو مف الدرجة الثانية أو مف الدرجة الثالثة ...وذلؾ وفقا
لدرجة قربيا أو بعدىا مف المصدر الرئيسي األصمي وتبعا لتعدد
المراجع الواسطة بينيا وبيف العدد أو الوثيقة األصمية.3
وبصورة عامة تنقسـ مصادر البحث التاريخي إلى أنواع
منيا:4
التقارير الصحفية-تقارير شيود العياف عف األحداث

1

نٛهٗ انصثاغ  :دراسح ف ٙيُٓدٛح انثسس انرارٚخ ،ٙيطثعح خانذ تٍ انٕنٛذ  ،ديطك،خايعح ديطك  ،1979-1978ظ ٔ 154 ،يا ٚهٓٛا.
2
نٛهٗ عثذ انْٕاب :يرخع ساتك ،ظ.206 ،3
عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ظ.268 ،4
-إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ٔ 104 ً،يا تعذْا.
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المصادر الشخصية كالرسائؿ والمذكرات والتراجـالدراسات والكتابات التاريخيةالدراسات الوصفية التي تمت في وقت سابؽالكتابات األدبية والفمسفيةالبقايا األثرية والجيولوجية.الفقرة الثانية :خطوات المنهج التاريخي
يستمزـ بحث المنيج التاريخي اتباع مجموعة مف
الخطوات والمراحؿ تبتدأ باختيار مشكمة البحث التي ىي خطوة
تشكؿ نقطة التقاء مشتركة بيف جميع مناىج البحث العممي،
ويمي ذلؾ جمع المعمومات البلزمة مف مصادرىا األصمية إف
أمكف ،والثانوية إف تعذر جمعيا مف األولى ،وتخضع ىذه
المصادر لعممية نقد وىو عمى نوعيف داخمي وخارجي وتسمى
ىذه العممية مجتمعة بعممية التحميؿ التاريخي ،ثـ تمييا عممية
التركيب وىي استخبلص اإلستبصارات أو التعميمات ،أو
46

القوانيف ،والتي تكوف الركف الرئيسي واليدؼ األساسي عند كتابة
تقرير البحث.
المطمب الثالث :المنهج التجريبي أو االستقرائي
نناقش المنيج التجريبي مف خبلؿ الوقوؼ عند تعريفو
(الفرع األوؿ) ،والتعرض لخطواتو (الفرع الثاني).
الفرع األول :تعريف المنهج التجريبي
تعتبر البحوث التجريبية مف أىـ وأدؽ أنواع البحوث
العممية بالنظر لما يتسـ بو النشاط العممي الدقيؽ حيث يعتمد
أسموب التجربة ،والتجارب العممية تعتمد عمى نطاؽ واسع في
دراسة الظواىر الفيزيائية والكيميائية حيث يستطيع الباحث أف
يتحكـ بدرة كبيرة وبدقة في المتغيرات المؤثرة في الظاىرة موضوع
الدراسة.1
إف المنيج العممي يقوـ عمى المبلحظة والتجربة
واالستقراء والمقارنة ،وىذه العناصر ىي مكونات المنيج
1

-طهعد ًْاو :يرخع ساتك ،ظ.203 ،
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التجريبي  ،فالمنيج التجريبي ىو أقرب المناىج إلى المنيج
العممي.
غير أف تطبيؽ المنيج التجريبي في العموـ اإلجتماعية
يجب التعامؿ معو بحذر ،نظ ار لخصوصية الظاىرة وصعوبة
التحكـ في العوامؿ المؤثرة في الظاىرة موضوع التجربة.1
يقوـ المنيج التجريبي عمى قاعدة (أف األمور المماثمة
تحدث في الظروؼ المماثمة) ،فيو محاولة مف الباحث بالتحكـ
في جميع المتغيرات ،والعوامؿ األساسية المكونة أو المؤثرة في
تكويف الظاىرة باستثناء متغير واحد يقوـ الباحث بتطويعو
وترويضو أو تغييره بيدؼ قياس وتحديد تأثيره في العممية ،وىذا
يعني أف التجريب ممكف فقط حيف يكوف باإلمكاف ضبط
المتغيرات.2
ويختمؼ المنيج التجريبي عف المناىج األخرى التي تقوـ
عمى المبلحظة العادية ،فيي مبلحظة متحكـ فييا مف طرؼ
1

إتراْٛى أتراش :يرخع ساتك ،ظ.123 ،2
 -إتراْٛى أتراش :يرخع ساتك ،ظ.123 ،
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الباحث أي أنو يفكر في إجرائيا في موضوع معيف وزماف معيف
وفقا ألىداؼ معينة ،ويستطيع الباحث إجراء مقارنة بيف النتائج
المحصؿ عمييا حتى يتمكف بواسطة المبلحظة االستداللية
المبنية عمى المشاىدة أي المبلحظة الحسية مف استقراء
النظريات والقوانيف اإلجتماعية.1
فالباحث الذي يختار المنيج التجريبي في بحثو يبدأ
تجربتو بوضع عدة تساؤالت لموصوؿ إلى الحموؿ والنتائج مثاؿ
ذلؾ ":ىؿ تؤثر برامج التوعية التمفزيونية حوؿ تعاطي المخدرات
عمى الناس الذيف يتعاطونيا؟ ىؿ يؤثر مستوى التعميـ عمى ثبات
العبلقة الزوجية؟ ىؿ منح الجوائز لمطمبة المتفوقيف يذكي روح
المنافسة وارتفاع نسب النجاح؟.
"فيبدأ الباحث بجمع األدلة بتطبيؽ قواعد المنيج
التجريبي عمى العينة المحددة سمفا ،بحيث ال يقؼ الباحث عند
مرحمة الوصؼ والتحميؿ بؿ يقوـ بإجراء التجارب وذلؾ بمعالجة

1

 -إتراْٛى أتراش :يرخع ساتك ،ظ.124 ،
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عوامؿ معينة في الظاىرة المدروسة أي التحكـ في المتغيرات
تحت شروط مضبوطة".1
الفرع الثاني :خطوات المنهج التجريبي
يعتمد المنيج التجريبي عمى مجموعة مف الخطوات التي
وضعيا "جوف ستيوارت ميؿ" وتتمثؿ فيما يمي:
الخطوة األولى  :ىي اإلتفاق ويقصد بيا عند ميؿ أف
وجود السبب يؤدي إلى وجود النتيجة ،واإلتفاؽ قد يكوف وليد
الصدفة أو يعود إلى كؿ مف الظرؼ المشترؾ والظاىر المراد
تفسيرىا نتيجة لسبب واحد.
الخطوة الثانية  ،وىي اإلختالف وتعني أف النتيجة تربط
بالسبب وجودا وعدما ،أي إذا وجد السبب وجدت النتيجة ،واذا
غاب السبب غابت النتيجة وىي عكس الخطوة األولى.
الخطوة الثالثة  ،وىي التالزم في التغير أو التغير
النسبي ،وممخص ىذه الخطوة عند ميؿ ىو" أنو إذا حدث في
1

 -إتراْٛى أتراش :يرخع ساتك ،ظ.124 ،
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حالتيف أو أكثر تغير في مقدار أو قيمة أحد العوامؿ وصحب
ذلؾ تغير مقابؿ مقدار أو قيمة عامؿ آخر ،ثـ أف التغير األخير
ال يحدث إذا لـ يحدث التغير األوؿ  ،فإنو يمكف القوؿ بأف أحد
التغيريف سبب أو نتيجة لمتغير اآلخر"
المطمب الرابع :المنهج االستنباطي أو اإلستداللي
نناقش المنيج االستنباطي أو االستداللي مف خبلؿ
تعريفو (الفرع األوؿ) ،والوقوؼ عند أدوات ىذا المنيج.
الفرع األول :تعريف المنهج االستنباطي أو اإلستداللي
يقصد باالستدالؿ "بأنو البرىاف الذي يبدأ مف قضايا
مسمـ بيا ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنيا بالضرورة ودوف
اإللتجاء إلى التجربة وىذا السير قد يكوف بواسطة القوؿ أو
بواسطة الحساب".1
وتبعا ليذا المنيج يستيؿ الباحث بحثو مف العاـ إلى
الخاص أو العكس لكي يصؿ إلى معرفة الخاص أو الجزئي،
1

-عثذ انرزًاٌ تذٔ٘ ،يرخع ساتك ،ظ128 ،
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والصورة التقميدية ليذا المنيج تتمثؿ فيما يسمى بالمنطؽ
القياسي أو القياس الصوري ،وصنؼ مفكري المنطؽ التقميديوف
مبادئ االستدالؿ إلى ثبلثة أنواع ،البديييات والمصادرات
والتعريفات.
فالبديهية قضية واضحة وبينة بنفسيا وال يمكف البرىنة
عمييا ألنيا صادقة بدوف برىاف ،و المصادرات ىي قضايا تركيبية
أقؿ يقينية مف البديييات ،إذ ليست واضحة وغير عامة ومشتركة
ولكف يصادر عمى صحتيا ويسمـ بيا كافة العقوؿ ،وتوجد
المصادرات في العموـ الرياضية والعموـ الطبيعية وفي العموـ
اإلنسانية واإلجتماعية كالمصادرة األخبلقية القائمة بأف كؿ إنساف
يطمب السعادة.1
أما التعريف فيو ذلؾ التعبير عف ماىية المعرؼ وحده
وعنو كمو ...ويتركب التعريؼ مف شيئيف ىما  :المعرؼ وىو
الشيء المراد تعريفو ،والمعرؼ وىو القوؿ الذي يحدد خواص
وعناصر الشيء المعرؼ"
1

-عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك  ،ظ.181 ،
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الفرع الثاني :أدوات المنهج اإلستنباطي أو اإلستداللي
يعتمد المنيج االستداللي كمنياج عممي عمى مجموعة
مف األدوات أىميا القياس والتجريب العقمي والتركيب.
-1القياس ،وىو عممية عقمية منطقية تنطمؽ مف مقدمات مسمـ
بيا أو مف مسممات إلى نتائج افتراضية غير مضمونة صحتيا.
-2التجريب العقمي ،وىو يختمؼ عف المنيج التجريبي والتجريب
العقمي وىو في معناه قياـ االنساف في داخؿ عقمو بكؿ الفروض
والتحقيقات التي يعجز عف القياـ بيا في الخارج.1
-3التركيب ،وىي عممية عقمية عكسية تبدأ مف القضية
الصحيحة المعمومة الصحة إلى استخراج النتائج.
المطمب الخامس :المنهج المقارن
يصمح المنيج المقارف لمتطبيؽ عمى كافة العموـ
اإلجتماعية ،وعمى كافة عموـ اإلجتماع  ،1فالبحث السوسيولوجي

1

 -عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك  ،ظ.182 ،
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بطبيعتو يقبؿ المقارنات ،بؿ تعتبر المقارنة مف أىـ األسس التي
اعتمد عمييا عمماء اإلجتماع المؤسسوف في بحوثيـ اإلجتماعية
األولى وفي وضع أسس عمـ االجتماع ،فقد رأى دوركايـ وغيره
مف عمماء اإلجتماع أف المنيج المقارف ىو األداة األفضؿ
لبحوث اإلجتماع.2
الفرع األول :تعريف المنهج المقارن
المقارنة إما أف تكوف بيف ظواىر أو مجموعات معاصرة
 ،واما بيف ظواىر أو مجموعات معاصرة وأخرى ماضية أو ىي
نفسيا في وقت ماضي.
قد يبدو لموىمة األولى أف المقارنة ال تستدعي أف تكوف
منيجا قائما بذاتو ،مف منطمؽ أنيا محايثة لمبحث العممي،
فالباحث العممي يمجأ لممقارنات ميما كاف المنيج الذي يتبعو ،بؿ
إف ىدؼ العمـ ىو دراسة التبايف بيف الظواىر ،وتحديد الظروؼ
التي يظير فييا التبايف بيف الظواىر وال يمكف أف يتـ ذلؾ إال
éditions Dalloz,

eme

1

-Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 11
2001,p,419.
2

-Ibidem

54

بالمقارنة بيف ىذه الظواىر ،أيضا فا إف عممية المقارنة متضمنة
في أية محاولة لمتحقؽ مف صحة الفروض ،فكيؼ يمكف التحقؽ
مف صحة الفروض إف لـ نقـ بمقارنتيا بواقع الظاىرة أو الظواىر
محؿ البحث؟
إال أف كؿ ذلؾ ال ينفي أف تكوف المقارنة منيجا قائما
 R.Marchفي كتابو عمـ

بذاتو ،بؿ يذىب روجوف مارش

اإلجتماع المقارف الصادر سنة  1967إلى أف عمـ اإلجتماع
المقارف يجب أف ينظر إليو بوصفو فرعا مستقبل وميدانا قائما
بذاتو.
إف المنيج المقارف يساعد الباحث عمى اكتشاؼ
الخصائص الكمية لمظاىرة في ماضييا أو حاضرىا أو مستقبميا
وذلؾ عف طريؽ المظاىاة وابراز الصفات المتشابية  ،والمختمفة
بيف ظاىرتيف أو مجتمعيف ،ومعرفة درجة تطور أو تقيقر
الظاىرة عبر الزمف.
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1

الفرع الثاني :أهم مجاالت تطبيق المنهج

دراسة أوجو الشبو واالختبلؼ بيف األنماط الرئيسية لمسموؾاإلجتماعي مثؿ دراسة السموؾ السياسي كالتصويت أو دراسة
السموؾ اإلجرامي مثؿ المقارنة بيف معدالت الجرائـ وأنماطيا في
مجتمعات مختمفة ،أو دراسة السموؾ المنحرؼ في أوضاع
اجتماعية متباينة.
دراسة نمو وتطور مختمؼ أنماط الشخصية أو األنماط الدافعة،واإلتجاىات السيكولوجية  ،واإلجتماعية في مجتمعات مختمفة،
وثقافات متعددة مثؿ دراسة الثقافة  ،والشخصية  ،والطابع
القومي.
دراسة النماذج المختمفة مف التنظيمات مثؿ نقابات العماؿ ،التنظيمات السياسية ...إلخ
دراسة النظـ اإلجتماعية في مجتمعات مختمفة كاألسرة والقرابة،والمعتقدات الدينية والعادات  ...إلخ
1

 -إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك  ،ظ.134 ،
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دراسة مجتمعات كمية ،حيث تتـ المقارنة بيف المجتمعات وفقالمنمط الرئيسي السائد فييا  ،رأسمالية أو ديمقراطية أو دكتاتورية.
المطمب السادس :المنهج الوظيفي
نتناوؿ في إطار ىذا العنصر تعريؼ المنيج الوظيفي
(الفرع األوؿ) ،ثـ ننتقؿ إلى مناقشة الموجبات العامة لممنيج
الوظيفي (الفرع الثاني).
الفرع األول :تعريف المنهج الوظيفي
يمكف إرجاع بداية ظيور اإلتجاه الوظيفي في الدراسات
اإلجتماعية إلى أعماؿ الرواد األوائؿ لعمـ اإلجتماع وخصوصا
مؤلفات دوركايـ ، 1إال أف ىذا اإلتجاه كمنيج لو قواعده وأصولو
لـ يظير إال في ثبلثينيات القرف العشريف عمى يد األثنولوجييف
مثؿ مالينوفسكي (األب الروحي لموظيفية)  2وراد كميؼ براوف ثـ
انتقؿ إلى بقية العموـ اإلجتماعية.

1

-Madeleine Grawitz, op cité, p,426.
-Madeleine Grawitz, op, cité, p,424.

2

57

ويمكف إرجاع سبب استعماؿ مصطمح وظيفة إلى التأثير
الذي مارستو البيولوجيا عمى عمماء اإلجتماع  ،حيث أقاـ عمماء
اإلجتماع مماثمة عضوية بيف الجسـ الحي والمجتمع وعمى رأس
ىؤالء "سبنسر" الذي استعار مف البيولوجيا التمييز بيف البنية
والوظيفة.
وفي إطار النظرية السوسيولوجية فإف الوظيفة تعني أف
النسؽ اإلجتماعي يمثؿ نسقا حقيقيا  ،فيو تؤدي أجزاؤه وظائؼ
أساسية لتأكيد الكؿ وتثبيتو ،وأحيانا اتساع نطاقو وتقويتو  .ومف
ثـ تصبح ىذه األجزاء متجانسة ومتكاممة عمى نحو ما.
ويعتمد اإلتجاه الوظيفي عمى ستة أفكار رئيسية وىي:1
-1تتعامؿ مع الشيء –كائف حي أو اجتماعي ،جماعة ،تنظيـ،
مؤسسة ،الخ ،عمى أنو نسؽ أو نظاـ ،وىذا النسؽ يتألؼ مف
عدد مف األجزاء المترابطة.
-2لكؿ نسؽ احتياجات أساسية عميو تمبيتيا.
1

-إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك  ،ظ.89 ،
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-3النسؽ في حالة توازف ،ىذا التوازف يتحقؽ بتمبية أجزاءه
الحتياجاتو.
-4أجزاء النسؽ قد تكوف وظيفية أي تسيـ بتوازف النسؽ أو
تكوف ضارة بالنسؽ أي تضعؼ مف توازنو  ،وقد تكوف غير
وظيفية أي عديمة القيمة بالنسبة لمنسؽ.
-5تحقؽ حاجات النسؽ بواسطة تغيرات أو بدائؿ.
-6وحدة التحميؿ بالنسبة لموظيفة ىي األنشطة أو النماذج
المتكررة.
وىذا يعني أف التحميؿ الوظيفيى يسعى إلى الكشؼ عف
كيفية اسياـ أجزاء النسؽ في تحقيؽ النسؽ ككؿ الستم ارريتو أو
اإلضرار بيذه االستم اررية.
الفرع الثاني :الموجبات العامة لممنهج الوظيفي
تقوـ الوظيفة عمى الموجبات العامة التالية:1

1

 -إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك  ،ظ.93 ،
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-1إف الحاجات الوظيفية العامة يمكف أف تشبع بطرؽ مختمفة،
حسب تبايف المجتمع وتنوعو الثقافي أيضا حسب ظروؼ كؿ
مجتمع.
-2إف االختيارات المتاحة إلشباع حاجات المجتمع تكوف محددة
ألنيا تخضع لطبيعة الخصائص البيولوجية لئلنساف.
-3إف مدى ىذه االختيارات في مجتمع معيف تحدده أيضا
العبلقة المتبادلة بيف االختيارات ذاتيا ،مثبل عبلقة التطور
الصناعي بالتطور السياسي أو بالترابط األسري.
كما يعتمد التحميؿ الوظيفي عمى إجراءات وتدابير
منيا:1
-1التجربة العقمية ،حيث نستطيع في بعض األحياف أف نقدر
عقميا ماذا سيحدث في مجتمع ما ،إذا ما أدى بناء جزئي وظيفتو
أو اضطرب في تأديتيا.

1

 -إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك  ،ظ.94-93 ،
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-2يعد المنيج المقارف أحد إجراءات التحميؿ الوظيفي ،والمقارنة
إما أف تكوف عمى المستوى الكيفي أي المقارنة بيف موقفيف
اجتماعييف مختمفيف بالنظر إلى وجود سمة معينة أو بناء جزئي،
أو مقارنة عمى المستوى الكمي  ،ونموذجو (تسوركيف) الذي قاـ
بقياس الفف الديني في الثقافتيف العممانية والدينية.
-3مبلحظة وتحميؿ النتائج المترتبة عمى حدوث ا

إلضطرابات

المختمفة في المجتمع وىذه اإلضطرابات قد يكوف منشأىا أسباب
داخمية أو أسباب خارجية أو كمييما معا ،مثبل دراسة النتائج
المترتبة عف حدوث اضطرابات أو حروب.
المطمب السابع :المنهج البنيوي
نناقش في إطار ىذا العنصر تعريؼ المنيج البنيوي
(الفرع األوؿ) ،ثـ ننتقؿ إلى الحديث عف خصائص المنيج
البنيوي (الفرع الثاني).
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الفرع األول :تعريف المنهج البنيوي
األصؿ االشتقاقي لمكممة يأتي مف كممة

structure

بمعنى ركب وأنشأ وشيد ،أما المعنى االصطبلحي فيقصد بيا أف
البنيوية تتعامؿ مع الشيء باعتبار أف لو "بنية" أي ليس عديـ
الشكؿ ويشكؿ منظومة أو نسقا لو نظامو الخاص مف حيث
تركيبو ووحدة أجزائو وانسجامو الداخمي والقوانيف التي تضبطو
وتسمح باستم ارريتو.
ويرجع الفضؿ لعمماء المغويات  1في تسميط الضوء عمى
أىمية التحميؿ البنيوي لمظواىر ،وفي تعريؼ البنية ،نجد دي
سوسير أحد أعمدة الدراسات المسنية يختصر البنية بأنيا" نظاـ
ال يعرؼ غير نسقو الخاص ،إال أف البنيوية استيوت عمماء مف
تيارات مختمفة وأصبحت تيا ار يجمع حولو عمماء مف حقوؿ
مختمفة.

éditions

eme

1

-Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 11
Dalloz, 2001,p,428.
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يعرؼ جاف بياجي البنية "أنيا نسؽ مف التحوالت لو
قوانينو الخاصة باعتباره نسقا عمما بأف ىذا النسؽ مف شأنو أف
يظؿ قائما ويزداد ثراءا بفضؿ الدور الذي تقوـ بو تمؾ التحوالت
نفسيا ،دوف أف يكوف مف شأف ىذه التحوالت أف تخرج عف حدود
ذلؾ النسؽ ،أو تييب بأية عناصر أخرى تكوف خارجة عنو".1
في نفس السياؽ يعرؼ ليفي شتراوس البنية "البنية تحمؿ
أوال وقبؿ كؿ شيء -طابع النسؽ أو النظاـ ،فالبنية تتألؼ مفعناصر يكوف مف شأف أي تحوؿ يعرض لمواحد منيا أف يحدث
تحوال في باقي العناصر األخرى". 2
الفرع الثاني :خصائص المنهج البنيوي
ومف ىذه التعريفات نستنتج أف لكؿ بنية خصائص
ثبلث وىي :الكمية ،والتحوالت والتنظيـ الذاتي.
الكمية ،حيث أف العناصر الجزئية ال تكتسب معنى في حدذاتيا وىي منفردة ،ولكنيا تكتسب معناىا عند ارتباطيا بسياؽ
- Madeleine Grawitz, op cité, p,428.
- Madeleine Grawitz, op cité, p,428.
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1
2

كمي أو منظومة ،فالبنيويوف ال يولوف اىتماما بالجزئيات المنفردة
بؿ يقوـ نيجيـ في التعامؿ مع المجتمع عمى أساس أف المجتمع
واإلنساف والثقافة عبارة عف عبلقات تجمع عناصر متعددة .
التحوالت ،ثابتة وموضوعية ال يعييا األفراد ،ثابتة في إطارالكمية ،بمعنى أنيا تعرؼ تحوالت داخؿ األنساؽ الفرعية .
التنظيـ الذاتي ،تعني أف ىذه األنساؽ الفرعية ال تؤثر عمىالمنظومة-البنية -وال تخؿ باإلنتظاـ الذاتي ليا.
وخبلصة القوؿ  ،إف البنيوية وبالرغـ ما تثيره مف لبس
وغموض فإنيا ساىمت في إضفاء طابعا خاصا عمى مجاالت
البحث في العموـ اإلجتماعية مف خبلؿ تركيزىا عمى عنصر
التواصؿ واإلعتماد المتبادؿ بيف أجزاء الظاىرة ،ومع أف البنيوية
في أبعادىا العميقة تشكؿ نزعة معارضة لمتاريخانية وتصنؼ في
إطار التيارات المحافظة  ،إال أنيا ساىمت في إدخاؿ أسموبا
تحميميا لمواقع يشكؿ حبل وسطا بيف ىيمنة اإليديولوجيا أو
التنظير المحض مف جانب والنزعة التجريبية مف جية أخرى،
فالبنيوية ال تقنع بوصؼ التعبيرات الخارجية لمظاىرة محؿ البحث
64

 ،بؿ تسعى إلى التغمغؿ إلى أعماؽ الظاىرة ومعرفة بنيتيا
الداخمية وعبلقة ظاىرىا بباطنيا.1

1

 -إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك  ،ظ.87 ،
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الفصل الثاني :كيفية إعداد وتحضير البحث العممي
إف مسألة اعتماد قواعد ومبادئ المنيج العممي مسألة
ضرورية في األبحاث العممية ونذكر عمى أف المنيج ىو الطريؽ
الذي يتبعو الباحث لموصوؿ إلى ىدفو ،وأف اإللتزاـ بالمنيج
العممي يحتـ عمى الباحث منذ البداية تحديد الخطوات الكبرى
التي سيتبعيا لموصوؿ إلى ىذه األىداؼ.1
والباحث ال يمكف أف يكوف منظما تنظيما منيجيا إذا
غابت عنو الخطوات الرئيسية في البحث وبشروط التوثيؽ الجيد
لمبحث وبمقومات التركيب وكيفية وضع التصميـ

 ،2كما أف

البحث العممي ال يمكف أف يكوف سميما وجيدا إال إذا توافرت فيو
الموضوعية والترتيب المنطقي والتناسب والوحدة واألمانة العممية
والشكؿ والمغة والقواعد.3

1

إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ،ظ.121 ،2
عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك،ظ.1 ،3
سٛذ انٕٓار٘ ،دنٛم انثازث ٍٛف ٙكراتح انرمارٚر ٔرسائم انًاخسرٛر ٔانذكرٕراِ ،يطثعحيكرثح ع ٍٛضًس تانماْرج ،1980 ،ظ.7 ،
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وعميو نناقش مف خبلؿ ىذا الفصؿ كيفية اختيار
موضوع البحث ومشكمتو وصياغة التصميـ (المبحث األوؿ) ،ثـ
ننتقؿ إلى تناوؿ أدوات ووسائؿ البحث العممي (المبحث الثاني)
ثـ نتطرؽ ؿكيفية توثيؽ وتركيب المعمومات في البحوث (المبحث
الثالث).

المبحث األول :اختيار موضوع البحث ومشكمته وصياغة
التصميم
يبدأ الباحث كأوؿ خطوة في مسيرة عممية البحث العممي
باختيار موضوع بحثو عبر طرح إشكالية محورية التي ستكوف
صمب الموضوع (المطمب األوؿ)  ،إذ يتعيف عمى الباحث
مناقشتيا واإلجابة عمييا بالدراسة والتحميؿ عبر تجزيئيا إلى
إشكاليات فرعية وذلؾ باالستعانة بقواعد المنيج العممي المعروفة
والمطبقة في األبحاث العممية ،قبؿ أف ينتقؿ إلى الخطوة الثانية
المرتبطة بصياغة التصميـ المناسب والمبلئـ لبحثو (المطمب
الثاني).
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المطمب األول :اختيار موضوع البحث وتحديد المفاهيم
مف الطبيعي جدا أف تكوف نقطة البداية في كتابة
األبحاث العممية بصفة عامة والقانونية بصفة خاصة ىي اختيار
الموضوع محؿ البحث ،وسواء تعمؽ األمر بأبحاث اإلجازة أو
السمؾ الثالث أو الدكتوراه فإف التوفيؽ والنجاح في تحديد مشكمة
البحث يتوقؼ عمى حسف اختيار الباحث لموضوع البحث.1
أوؿ خطوة تواجو الباحث ىي تحديد موضوع البحث
وىي خطوة سابقة لتحديد إشكالية البحث والمقصود بموضوع
البحث المجاؿ المعرفي الذي يختاره الباحث النتقاء إشكالية
محددة منو لتكوف الموضوع الذي سيبحث فيو .ذلؾ أف العموـ
اإلجتماعية مجاؿ واسع جدا وتخصصاتيا متشعبة ،فمو أف طالبا
في كمية الحقوؽ يريد ف يكتب بحثا خبلؿ دراستو الجامعية
(مذكرة اإلجازة في الحقوؽ أو رسالة ماستر أو أطروحة
الدكتوراه) ،فيفترض أف يحدد المجاؿ الذي سيبحث فيو  ،ىؿ

1

-عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ.5 ،
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سيختار موضوع في العموـ اإلدارية ،أـ في العبلقات الدولية أـ
في عمـ السياسة 1،أـ في المالية العامة أـ في القانوف الدستوري؟
فميس كؿ شخص مؤىؿ بأف يكوف باحثا عمميا ،وليس
كؿ بحث بالضرورة بحثا عمميا ،فعممية البحث العممي تتطمب
بأف يتوفر الباحث عمى شروط ومواصفات ،كما يجب أف تتوفر
ظروؼ موضوعية حتى يمكف تحضير وانجاز بحث عممي
بالمعنى الصحيح.2
وعميو سنقسـ ىذا العنصر إلى ثبلثة فروع نتناوؿ في
األوؿ الشروط الواجب توفرىا في اختيار موضوع البحث،
ونتطرؽ في الثاني لمشروط المرتبطة بالباحث ثـ نناقش في
الثالث مسألة تحديد المفاىيـ.
الفرع األول :الشروط الواجب توفرها في اختيار موضوع البحث
يجب أف يكوف موضوع البحث ذا قيمة عممية ويتسـ بالجديةوالحداثة.
1

إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ،ظ .163 ،2
-إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ،ظ .164 ،
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يجب أف يكوف موضوع البحث محددا ومتصفا باألىمية.يجب أف يكوف موضوع البحث مما يمكف تغطيتو بالمراجعوالوثائؽ العممية.
أوال :يجب أن يكون موضوع البحث ذا قيمة عممية ويتسم
بالجدية والحداثة  ،يتعيف عمى الباحث أف يختار موضوعا ذا
قيمة عممية نظرية وتطبيقية وفقا لمقاييس ومعايير موضوعية
انطبلقا مف طبيعة التخصص ومف مجموع المزايا والفوائد التي
تحققيا نتائج بحثو والكشؼ عف الحقائؽ العممية المرتبطة بو.1
ولذلؾ يتعيف أف يكوف موضوع البحث متسما بالحداثة
والجدية ،والحداثة تقتضي بأف يكوف الموضوع جديدا ولـ يتعرض
لو باحث آخر مف قبؿ ،ولكف ال يشترط بأف تكوف المشاكؿ
المثارة جديدة بؿ يكتفي أف تكوف الحموؿ المقدمة ىي الجديدة.2

1

عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ .48 ،2
عه ٙضٕ٘ ،يُٓدٛح انثسس انمإََ ،ٙيُطٕراخ كهٛح انمإٌَ  ،خايعح َاصر انطثعحانثاَٛح  1993ظ17 ،
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وعمى الباحث ميمة التأكد مف أف موضوع بحثو لـ يسبؽ
أف كاف موضوع رسالة جامعية أو مؤلؼ آخر ،وىذا يفرض عمى
الباحث أف يمـ منذ البداية بمحتويات المكتبة ،غير أف الميمة قد
تصطدـ بصعوبة اإلىتداء إلى كؿ المواضيع التي كانت محؿ
دراسات سابقة أماـ غياب سجبلت مركزية لمرسائؿ واألطروحات
التي نوقشت في المؤسسات الجامعية وتمؾ التي ال زالت في
طور اإلنجاز ،ولذلؾ مف الصعوبة بمكاف في المغرب التأكد مف
عدـ تكرار مواضيع الرسائؿ واألطروحات الجامعية وىذا األمر
عالجتو التجربة الفرنسية بإنشاء مركز سجبلت خاص بالرسائؿ
واألطروحات الجامعية التي نوقشت أو التي ىي في طور
اإلنجاز.
ومع ذلؾ ىناؾ بعض المعايير في نظر البعض

1

التي

ينشأ عف مراعاتيا انخفاض نسبة احتماؿ التكرار وىي:

1

 ضٕ٘ ،يُٓدٛح انثسس انمإََ ،ٙيُطٕراخ كهٛح انمإٌَ  ،خايعح َاصر انطثعح انثاَٛح 1993ظ.18 ،
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أف يتعمؽ البحث بمشكمة حديثة ،كأف يكوف منصبا عمىمؤسسة جديدة أو اتجاه تشريعي حديث.
االبتعاد عف النظريات العامة لفروع القانوف إال إذا كانت منطمقالدراسة جديدة.
اإلطبلع عمى فيارس الرسائؿ الجامعية والبيبميوغرافيات،وكذلؾ تبادؿ اآلراء مع الزمبلء واألساتذة والقانونييف العامميف
لمتأكد مف عدـ وجود دراسات في نفس الموضوع.
ثانيا :يجب أن يكون موضوع البحث محددا ومتصفا باألهمية
يقوؿ أحد الباحثيف "بأف معظـ الطمبة يميموف إلى اختيار
موضوعات عامة كبيرة ،والموضوع العاـ الشامؿ تصعب السيطرة
عميو ،وغالبا ما يؤدي بالباحث إلى التوقؼ في مراحؿ
الحقة...إف الموضوع العاـ واف كاف يصمح لكتابة كتاب أو
موسوعة إال أنو ال يصمح لبحث عممي  ،فالبحث العممي عبارة
عف دراسة مكثفة في موضوع محدود  ،إنو بمثابة اختيار نقطة
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مف محيط المعرفة والوصوؿ بيا إلى القاع ...وىذا ىو التعمؽ
المطموب في البحوث.1"...
في حيف ذىب البعض اآلخر إلى القوؿ "إف دور
المشرؼ ىو مساعدة الباحث عمى تحديد الموضوع حتى ال ينجز
عمبل جد مختصر أو عمبل جد مبالغ فيو ويتعيف عمى الباحث
أف يقوـ بعمؿ متقف ومترابط وموثؽ ومعمؿ ويجيب عمى
اإلشكالية المطروحة  ،وفي المقابؿ ينبغي عمى الباحث تجنب
المواضيع التالية:
الموضوع الواسع جدا Sujet trop vasteالموضوع الضيؽ جدا Sujet trop étriqueالموضوع المستيمؾ Sujet Fongibleوالمقصود بتحديد موضوع البحث ىو حصره في جزئية
معينة تدخؿ أصبل ضمف موضوع أكثر شموال ،وىذا الموضوع

1

-سٛذ ْٕار٘ :دنٛم انثازث ،ٍٛيرخع ساتك ،ظ .26 ،
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يدخؿ بدوره في موضوع أعـ وأشمؿ ثـ تعميؽ البحث تماما حوؿ
الجزئية التي تـ تحديدىا".1
ويرى األستاذ عبد الواحد الناصر أف التمييز بيف
الموضوع العاـ والموضوع الجزئي يعني في الحقيقة التمييز بيف
أسموبيف أو طريقتيف في البحث ،طريقة البحث األفقي وطريقة
البحث العمودي  ،فحيف يكوف الموضوع عاما فالبحث يكوف أفقيا
أي يستدعي الخوض في مجموعة مف اإلشكاليات المتميزة التي
يحاوؿ الباحث صيرىا في إطار وحدة موضوعية ،وىي طريقة
معيبة في نظر األستاذ عبد الواحد الناصر ،نظ ار لتشعب واتساع
موضوع البحث وألف الباحث يتيو في مواضيع متنوعة نتيجة
إشكاليات الموضوع حيث يغمب الطابع التعميمي التساع وتشعب
الموضوع.2
أما البحث في الموضوع الجزئي فإنو يكوف بحثا عموديا
بحيث يكوف الباحث ممزما بالتعمؽ داخؿ اإلشكالية الواحدة،

1

ز ٍٚتذر فراج :يرخع ساتك ،ظ.44 ،2
-عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك،ظ.6 ،
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والبحث ىنا يتناوؿ مجموعة مف المواضيع ذات الربط
الموضوعي الواحد.1
ثالثا :يجب أن يكون موضوع البحث مما يمكن تغطيته بالمراجع
والوثائق العممية
إف مسألة توفر المراجع والوثائؽ والمصادر العممية
المرتبطة بموضوع البحث ميمة وأساسية  ،وعميو فإف الموضوع
الذي تنعدـ المراجع أو تقؿ فيو يعتبر في نظر البعض موضوعا
ال يصمح لمبحث العممي ألف إمكانية استكمالو ضعيفة جدا وقد
تكوف مستحيمة ،وبالتالي يتعيف عمى الباحث أف يقوـ برصد أولي
لممصادر والمراجع المرتبطة بموضوع البحث ،وأف يتأكد مف
توفر المراجع الكافية .ومف ثـ فإف الخطوة األولى في اإلطبلع
وتجميع المعمومات والمصادر والمراجع والوثائؽ تتـ عف طريؽ
اكتشافيا مف طرؼ الباحث ،ثـ يضع الئحة مخصصة ليا مف
أجؿ استعماليا في البحث.2

1

عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك،ظ.6 ،2
-عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك،ظ.16 ،
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ونعتقد في األخير أف البحوث العممية التي تنعدـ فييا
المراجع والمصادر العممية تفقدىا قيمتيا العممية  ،بحيث تعتبر
ىذه المصادر والمراجع العمود الفقري في إنجاز ىذه البحوث
العممية.
الفرع الثاني :الشروط المرتبطة بالباحث
يرى األستاذ أبراش" إف المنيج العممي ليس ىو الخطوات
اإلجرائية "المنياجية" فقط بؿ ىو الباحث أوال ،والمنيج يبدأ مف
عقؿ الباحث ثـ ينتقؿ إلى خارجو ،والباحث إف لـ يكف متوف ار
عمى عقمية عممية متفتحة وموضوعية واف لـ يكف مييئا نفسيا
واجتماعيا لتقبؿ الحقيقة فمف يصبح باحثا عمميا ولف ينتج
عمميا".1
إف الباحث العممي يجب أف تكوف لديو القدرة عمى إنجاز
البحث ،قدرة ذاتية تمكنو مف إعداد البحث العممي إعدادا ممتا از
وفقا لقواعد واجراءات وشروط المنيجية العممية المطموبة في

1

-إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ظ .160
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إنجاز البحوث العممية  .1ويستمزـ توفر مجموعة مف الشروط في
كؿ باحث مقبؿ عمى إنجاز بحث عممي وىي:
الذكاء العقمي والتحمي باألخالق  ،يجب أف يكوف الباحث عمىقدر مف اإلستطاعة عمى التعمؽ في الفيـ والتحميؿ والمناقشة
واإلستيعاب والربط والمقارنة في تناوؿ ومعالجة الموضوع محؿ
البحث العممي ،بحيث يكتسب الباحث اإلمكانيات العقمية مف
خبلؿ قراءة مجموعة مف المواضيع المرتبطة ببحثو وبالتالي
يكتسب القدرة عمى التفكير والنظر في مختمؼ المراجع والمصادر
والوثائؽ المتعمقة بالموضوع.2
أما التحمي باألخبلؽ فتوفرىا في الباحث مسألة
ضرورية ،منيا الصبر والتحمؿ وعدـ اإلنفعاؿ السمبي وقوة
المبلحظة والموضوعية والقدرة عمى التضحية وغيرىا مف
الصفات الحسنة التي تحقؽ عناصر المبلئمة بيف قدرات الباحث
وطبيعة الموضوع المختار لمبحث ،كما يجب عمى الباحث أف

1

عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.40 ،2
-عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.41 ،
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يتسـ بالثبات في المواقؼ والتجرد مف العاطفة حتى ال يكوف
أسير عواطفو الشخصية في التحكـ في بحثو وتوجييو ،لكوف
البحث يقتضي النقد والمحاكمة واعبلف النتائج وىذه أمور
تفرضيا األمانة العممية  ،وىي أمور قد تتعارض أحيانا مع
عقيدة الباحث أو مع عواطفو.1
اقتناع واهتمام الباحث بموضوع البحثيفترض أف يكوف موضوع البحث مف اختيار الباحث
بإرادة حرة ونزيية دوف ضغط أو توجيو ،ألف الرغبة النفسية
الذاتية لدى الباحث تعتبر عامبل أساسيا وجوىريا لمتكيؼ مع
الموضوع مستقببل ،وبالتالي التعامؿ معو بحب وشغؼ ورغبة،
ويكوف الباحث أكثر كفاءة لمعالجة الموضوع وبالتالي تزيد
وترجح احتماالت نجاحو في معالجة اإلشكاليات التي يطرحيا
بحثو.
ورغـ أف البعض يذىب إلى ترؾ اختيار الموضوع-وال
سيما عند عجز الباحث عف اختياره -لؤلستاذ المشرؼ أو أحد
1

-عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ42 ،
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األساتذة اآلخريف األكثر تخصصا في موضوع البحث عمى
اعتبار أف المشرؼ أكثر خبرة ودراية بالموضوع ،إال أف رأيا آخر
يرى بأنو مف األفضؿ ترؾ اختيار موضوع البحث لمباحث نفسو
لئلعتبارات السابقة اإلشارة إلييا.1
أما في إطار النظاـ الجديد لتسجيؿ األطروحة فيمكف
القوؿ عمى أف القانوف منح الحرية لمطالب الباحث الختيار
موضوع البحث مف خبلؿ تحضير تقرير حوؿ مشروع بحثو الذي
ينوي البحث فيو ،وربما بتنسيؽ مع المؤطر أو األستاذ المشرؼ
الذي وقع عميو االختيار مسبقا.
توفر الباحث عمى إمكانيات مادية واقتصاديةلقد أصبح البحث العممي عممية جد مكمفة ،فالبحث قد
يتطمب تكاليؼ ومصاريؼ مرتفعة بالنسبة لؤلبحاث العممية ذات
المستوى العالي كالرسائؿ واألطروحات ،إذ يتطمب إنجاز واعداد
بعض األبحاث التنقؿ داخؿ البمد وخارجو ،خاصة وأف المغرب
يرتبط ارتباطا عضويا بالمنظومة القانونية الفرنسية تشريعا وفقيا
1

-ز ٍٚتذر فراج :يرخع ساتك ظ .50
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وقضاء ،األمر الذي يتطمب مف الباحث التنقؿ والسفر إلى
الخارج (فرنسا مثبل) بحثا عف المراجع والمصادر المرتبطة
بموضوع البحث ،ناىيؾ عف التنقؿ الداخمي بيف المؤسسات
الجامعية الوطنية خاصة تمؾ التي تتوفر عمى مكتبات ميمة،
كما أف عممية اقتناء المراجع والمصادر والوثائؽ أو نسخيا
تتطمب تكاليؼ مالية ميمة ،وعميو فإف البعض ذىب إلى القوؿ
عمى أف معيار القدرة االقتصادية في اختيار الموضوع ومراعاة
ىذا المعيار يدخؿ في حسابات الباحث ،في حيف يرى البعض
اآلخر عمى أف ىذا المعيار ال يمكف أخذه عمى إطبلقو والتسميـ
بو ألف أخذه بعيف االعتبار سيؤدي إلى اقتصار البحث العممي
عمى األغنياء وذوي النفوذ االقتصادي فقط وىو أمر مرفوض
ألف البحث العممي أساسو ىو القدرات الفكرية قبؿ االعتبارات
المادية.
توفر الباحث عمى قدرات لغوية ،إف البحث العممي يقتضي مفالباحث اإللماـ بقواعد وأحكاـ المغة العربية بالدرجة األولى إف
كاف البحث محر ار بمغة الضاد كما يتطمب أيضا اإللماـ ببعض
80

المغات األجنبية كالفرنسية واألنجميزية ولما ال األلمانية واإلسبانية
واإليطالية ،ويبلحظ عمى جؿ البحوث القانونية في المغرب
اعتمادىا عمى مراجع بالمغة الفرنسية نظ ار الرتباط النظاـ
القانوني المغربي بنظيره الفرنسي.
وفي األخير يمكف القوؿ مع أحد الباحثيف عمى أف
البحث العممي في نظر مختمؼ الكتاب والباحثيف يتطمب عشرة
شروط أساسية وىي:1
أال يعتقد الباحث أنو يعمـ ما ال يعممو اآلخروف ،وبالتالي يكتفيبإيراد أرائو الشخصية دوف أف يدعميا بآراء ليا قيمتيا مف
مصادر مختمفة ،وىذا الشرط ضروري لمباحثيف الطمبة.
يجب عمى الباحث أف ال يعتبر أي رأي حقيقة مسمـ بيا التقبؿ النقاش حتى واف كاف صاحبيا عالـ أو كاتب مشيور،
وخصوصا في مجاؿ العموـ اإلجتماعية التي تتعدد فييا اآلراء
حوؿ القضية الواحدة  ،فعمى الباحث أف يذكر مختمؼ اآلراء
المطروحة حوؿ الموضوع.
1

 -إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ظ ظ .159 -158 ،
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يجب عمى الباحث أال يعتبر رأيا مف اآلراء حقيقة نيائية حتىواف كاف صاد ار عف األكثرية أو عف لجنة أو جماعة.
أال يعتبر الباحث القياس حقيقة ال تقبؿ المناقشة.كما يجب أال يعتبر السكوت عف بعض النتائج أو المعموماتأم ار نيائيا ،أو حقيقة  ،فقد يكوف السكوت موفقا متحي از مقصودا.
أف يمتزـ الباحث بالموضوعية ،فبل يحذؼ أي دليؿ أو حجة أونظرية لمجرد أنيا ال تتفؽ مع رأيو أو مذىبو.
أف يتحرى الباحث الدقة عند اعتماده عمى المراجع ،فيتأكد مفأية معمومة مشكوؾ في مصدرىا ،كغياب اسـ الكاتب أو التاريخ
...الخ.
أف يتحرى الباحث الدقة في استعماؿ المفاىيـ والمصطمحاتويحدد مدلوليا بدقة في بداية بحثو.
أف يكوف الباحث أمينا فيما ينقؿ مف آراء واقتباسات فيسند كؿرأي إلى صاحبو ،وكؿ اقتباس إلى مصدره.
82

أف يعتمد الباحث عمى نفسو في تحديد موضوع بحثو وفيالحصوؿ عمى المعمومات.
الفرع الثالث :تحديد المفاهيم
إذا كانت الرموز والمصطمحات في مجاؿ العموـ
الطبيعية تتسـ بالثبات والحصر والوضوح ،فإف األمر في العموـ
اإلجتماعية عمى خبلؼ ذلؾ ،فالعموـ اإلجتماعية تعج بالعديد
مف المفاىيـ والمصطمحات التي تتبايف ،وتتعدد التعريفات
والتصورات التي تعطى ليا باختبلؼ المواقع واإليديولوجيات
والمذاىب السياسية والمدارس الفكرية.
تعريف المصطمح (المفهوم)يقصد بكممة مفيوـ في نظر قاموس ويسبتر Webster
بأنو لفظ عاـ يعبر عف مجموعة متجانسة مف األشياء ،وىو
عبارة عف تجريد لمواقع يسمح لنا بأف نعبر عف ىذا الواقع مف
خبللو ،كما عرؼ المصطمح بأنو الوسيمة الرمزية التي يستعيف
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بيا اإلنساف لمتعبير عف المعاني  ،واألفكار المختمفة بغية
توصيميا لغيره مف الناس.
إف المفيوـ إذف تعبير عف أشياء متجانسة ،دوف أف
يعني شيئا واحدا ،فيو عبارة عف وصؼ تجريدي لوقائع
ممحوظة ،ولكنو ال يتحدث عف واقعة بنفسيا ،مثبل عندما نقوؿ
نظاـ سياسي ،فنحف نقصد أي نظاـ سياسي دوف تحديد ،ىؿ ىو
نظاـ رئاسي أو نيابي ،ممكي أو جميوري ،ديمقراطي أـ
دكتاتوري عادؿ أـ ظالـ ،فمفيوـ نظاـ سياسي مع أنو متفؽ عمى
معناه العاـ ،إال أف كؿ شخص يممؾ تصو ار ذىنيا خاصا عف
شكؿ ىذا النظاـ السياسي وعميو فإف لـ يحدد الباحث الذي
يستعمؿ ىذا المفيوـ منذ البداية أي مف األنظمة السياسية يعني
فإنو يخمؽ إرباكا لدى القارئ يؤثر عمى عممية البحث بمجمميا.
وعند تحديد وتفسير المفاىيـ التي يستعمميا الباحث في بحثو
عميو توخي اإليجاز دوف إخبلؿ بالمعنى ،وأف يكوف المعنى أو
التفسير معب ار بوضوح ودقة عف المفيوـ  ،كما يجب عمى
الباحث أف يبيف المعاني المختمفة لممفيوـ الواحد إف وجد أكثر
84

مف معنى ،وأف يتغير المعنى بتقدـ الزمف ،وىذه سمة مف سمات
المفاىيـ اإلجتماعية تعكس سموؾ وظواىر اجتماعية تتبدؿ مف
وقت آلخر ،ألف السموؾ اإلنساني بطبيعتو سريع التبدؿ والتطور،
كما يجب أف يرتبط المفيوـ المستعمؿ بالتعريفات السابقة التي
أعطيت لو مف قبؿ باحثيف آخريف ،وقد وضعت بعض
التوجييات التي تساعد الباحث عمى الوصوؿ إلى تحديد دقيؽ
لممفاىيـ التي يستعمميا في بحثو أىميا:1
الرجوع إلى التعريفات السابقة ،والحالية لممفيوـ.عزؿ العناصر المشتركة والمتفؽ عمييا في أغمب التعريفات.صياغة تعريؼ مبدئي يتضمف المعنى الذي تجمع عميو أغمبالتعريفات السابقة.
إخضاع التعريؼ المصاغ لمنقد الصارـ لمتأكد مف صبلحيتوودقتو.

1
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إدخاؿ تعديبلت نيائية عمى التعريؼ الجديد بناء عمىاالنتقادات الموجية لو.
المطمب الثاني :صياغة التصميم
نتطرؽ مف خبلؿ ىذا المطمب لقيمة التصميـ في البحث
(الفرع األوؿ) ،ولخصائص التصميـ (الفرع الثاني) ،ثـ أخي ار
نناقش ىيكمة التصميـ وأنواعو (الفرع الثالث).
الفرع األول :قيمة التصميم في البحث
تيدؼ عممية تصميـ البحث إلى التحديد الدقيؽ لموضوع
البحث مما يساعد الباحث عمى الخوض في عناصر البحث
والعمؿ عمى معالجتيا قصد استكماؿ جوانب البحث المختمفة
والوصوؿ إلى صورتو النيائية باإلجابة عمى جميع التساؤالت
المثارة فيو.1
وفي نفس السياؽ يرى أحد الباحثيف عمى أف عممية
التصميـ عممية فكرية ضرورية ،والناس في التصميـ لؤلمور
1

-ز ٍٚتذر فراج يرخع ساتك ،ظ.61 ،
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درجات ،فمنيـ بعيد النظر يقيـ األوضاع عمى حقيقتيا حتى
يتخذ في كؿ منيا موقفا سميما قائما عمى الفيـ وبذلؾ يتجنب
الزلؿ وضياع الوقت والماؿ ،ومنيـ مف يسير في الحياة عمى
غير بينة مف عمـ وال ىدى مف فكر تقمب األمور فتكبده الفوضى
خسائر كبيرة أو تضيع عميو فرصا ثمينة...وتزداد ضرورة
التصميـ إلحاحا بزيادة تعقد الحياة اإلجتماعية والبحث
اإلجتماعي العممي بدوره ال يتيسر إال إذا قاـ عمى التصميـ الذي
تتوافر لو الشروط العممية والمسحة الفنية بشكؿ ال يقبؿ الجدؿ.1
إف التصميـ جزء أساسي مف عممية البحث العممي ،وىو
خطوة إجرائية وذىنية البد منيا حتى يمكف لمبحث أف يتواجد
ويكتمؿ.
وتصميـ البحوث "يعني تمؾ العممية العقمية التي يبدؤىا
الباحث والتي تقوـ عمى أساس التنظيـ المنطقي لخطوات البحث
العممية مف أجؿ الوصوؿ إلى اليدؼ المنشود".2

1

زسٍ انساعاذ ٙيرخع ساتك  ،ظ.20 ،2
-إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك،ظ.160 ،
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وتعتبر عممية وضع التصميـ عممية جوىرية وحيوية
لمباحث إلعداد بحثو ،فكما يقدـ الميندس المعماري عمى وضع
تصميـ البناء حيث يحدد كؿ المتطمبات البلزمة والشروط
الضرورية إلقامة البناء مف أساسات ومداخؿ وأسقؼ وجدراف و..
مع تحديد مواد البناء البلزمة فكذلؾ الباحث اإلجتماعي الذي
يقوـ بوضع تصميـ بحثو مف خبلؿ عممية التقسيـ والتبويب
التركيب ووضع العناصر األساسية العامة والخاصة  ،الفرعية
والجزئية عمى أسس عممية ومعايير منطقية ومنيجية واضحة...
ويكتسي التصميـ القانوني أىمية كبيرة نظ ار لما يتطمبو
عمـ القانوف مف صرامة منيجية تقتضي الدقة والوضوح.1
ونشير إلى أنو يصعب التقيد بتصميـ نيائي مف طرؼ
الباحث منذ البداية  ،بحيث يمكف لمباحث إجراء تغييرات كمما
لزـ األمر ذلؾ كما يمكف إضافة أو حذؼ عناصر معينة
لموضوع البحث " ،إذ ال يمكف في نظر البعض البدء في تأليؼ
كتاب إال بعد إعداد تصميـ جيد ،إال أف التصميـ الجيد ال يتحقؽ
1

-عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.37 ،
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إال عند اإلنتياء مف فصوؿ الكتاب"  ،1وال يمكف اعتماد تصميـ
نيائي إال بعد اإلنتياء مف البحث كمو .كما أف وضع التصميـ
يستدعي اإللماـ بمنيجية المقدمة ،وبطريقة تجزئة صمب
الموضوع  ،وبكيفية التخريج في الخاتمة.2
الفرع الثاني :خصائص التصميم
أشار أحد الباحثيف إلى أف البحث الجيد يتصؼ
بمجموعة مف السمات أو الخصائص منيا:3
يجب أف يكوف التصميـ واضح المعالـ ودوف أف يكوف بسيطاألف المنتظر مف المباحث خمؽ بناء متماسؾ في شكؿ أقساـ
وأبواب وفصوؿ...
يجب أف يتناسب التصميـ مع طبيعة الموضوع بحيث يكوفجامعا مانعا.

1

-Dreyfus Simone : La thèse et le mémoire de doctorat en droit ,
EME
Paris ,Ciyas , 1983, 2 édition, p, 107.
2
عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ.63 ،3
-F. Daniel….op cite p 5.
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أف يكوف ىناؾ تناسب بيف المقدمة والخاتمة ،بعبارة أخرى أالتكوف ىناؾ قطيعة بيف اإلشكالية والجواب عنيا أو عمى األقؿ
مقارنتيا إذا تعذر اقتراح الحؿ.
وعموما فإف البحث العممي يقتضي وضع تصميـ جيد
وسميـ مف خبلؿ:
التعمؽ والتأمؿ والقراءة المتأنية لكافة جوانب وأجزاء وفروعالموضوع بصورة جيدة.1
شمولية التصميـ بالتعرض لجميع القضايا واإلشكاليات التييطرحيا الموضوع.
مراعاة الترتيب المنطقي باحتراـ اإلرتباط الموضوعي  ،وابرازاألفكار العامة الرئيسية والجزئية ،واحتراـ التسمسؿ التاريخي
واحتراـ التسمسؿ المنطقي لؤلفكار كتجنب عرض اإلستثناء قبؿ
المبدأ أو اآلثار قبؿ الشروط.2

1

عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.74 ،2
-عه ٙضٕ٘ :يرخع ساتك ،ظ.43 ،
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تفادي التكرار والتداخؿ واإلختبلط بيف المضاميف ومحتوياتالعناصر والموضوعات والعناويف األساسية والفرعية.
تحقيؽ التوازف والتقابؿ بيف التقسيمات األساسية والفرعيةوالجزئية ،1بحيث يجب أف تتساوى عددا وحجما.2
يجب أف يعبر التصميـ عف شخصية الباحث وعف مدى فيموورغبتو بؿ وجديتو في المعالجة الدقيقة لمموضوع ،وأف يعبر
التصميـ عف رؤية خاصة لمباحث تجاه الموضوع ،ألف التصميـ
يعكس موقفا فكريا يجعؿ الباحث يعالج الموضوع مف زاوية
معينة رغـ استعانتو بتصاميـ غيره.3
الفرع الثالث  :هيكمة التصميم وأنواعه
تشكؿ ىيكمة أو بنية التصميـ عممية ميمة بالنسبة
لمبحث (الفقرة األولى) شكبل ومضمونا ،الذي قد يتخذ أشكاال
متنوعة (الفقرة الثانية).
1

 عه ٙضٕ٘ :يرخع ساتك ،ظ.43 ،2
ز ٍٚتذر فراج :يرخع ساتك  ،ظ.68 ،3
-إدرٚس انفاخٕر٘ :يرخع ساتك ظ76 ،
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الفقرة األولى :أهمية هيكمة التصميم
إف عممية التصميـ نفسيا أو ذاتيا تحتاج بدورىا إلى
ترتيب منطقي وموضوعي لعناوينو بغية تيسير عممية البحث مف
حيث جمع المعمومات وتركيبيا في ىذا القالب اليندسي المقترح
مف طرؼ الباحث  ،ويستمزـ األمر تقسيـ التصميـ أو الموضوع
عمى أسس واضحة وفاصمة لؤلجزاء والعناصر األساسية

،1

وبشكؿ يحقؽ التجانس والتسمسؿ والترابط بيف مختمؼ عناصر
ىذا التصميـ ،والذي يكتسي أىمية بالغة لكونو يسمح لمباحث
بالتحكـ في بحثو ،وبالتالي تقديـ أفكاره بكؿ وضوح وانسجاـ كما
أف التصميـ يساعد القارئ في معرفة محاور البحث  ،2بؿ ىو
المرآة التي تعكس صورة البحث في أقسامو وأجزائو .ويضـ
التصميـ كما ىو معروؼ ثبلثة عناويف أساسية وىي المقدمة
والعرض والخاتمة.3

1

عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.76 ،2
انسساٌ تٕلُطار ٔعثذ انْٕاب يعهً :ٙيرخع ساتك ،ظ.68 ،3
 -إدرٚس انفاخٕر٘ :يرخع ساتك ظ76 ،
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الفقرة الثانية :أنواع التصاميم
إف اختيار أحد أنواع التصاميـ يخضع لطبيعة الموضوع
المطروح لمبحث والمناقشة  ،ويصعب تحديد أنواع التصاميـ مف
الناحية النظرية  ،ومع ذلؾ يمكف القوؿ عمى أف كؿ التصاميـ
يجب أف تثمف وتخدـ موضوع البحث وتعبر عنو ،ويمكف التمييز
عموما بيف نوعيف مف التصاميـ ،التصميـ األنجموسكسوني
والتصميـ البلتيني ،وىناؾ مف يضيؼ تصميما ثالثا وىو
التصميـ التاريخي ،إال أنو في اعتقادنا يمكف لمنوعيف األوليف أف
يتضمنا النوع الثالث بشكؿ مباشر أو غير مباشر.
أوال :التصميم األنجموسكسوني،

يتسـ التصميـ أو التقسيـ

األنجموسكسوني بكونو ال يراعي التوازف كما ىو الشأف في
التقسيـ البلتيني  ،إذ يكوف تقسيمو متتابعا ومتتاليا إلى عناصر
كبيرة دوف أف يتـ تفريع وتجزيء ىذه العناصر الكبيرة إلى فروع
أو أجزاء ،وفي ىذا اإلطار فإف الباحثوف الذيف يستعينوف
ويعتمدوف عمى ىذا النوع مف التصميـ يقسموف أبحاثيـ إلى
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أبواب أو فصوؿ متتابعة ومتتالية دوف حصرىا في عدد
معيف(.خمسة أبواب أو فصوؿ أو سبعة ...إلخ).
ويتميز ىذا التقسيـ في نظر البعض بكونو يتسـ بالدقة
والوضوح بحيث يسيؿ عمى الباحث ضبط أفكاره في حدود الفكرة
التي يعالجيا في كؿ فصؿ  ،1وال يتطمب ذلؾ تقسيـ ىذه الفصوؿ
إلى فروع.
غير أنو يعاب عمى ىذا النوع مف التصميـ عدـ التعمؽ
في البحث وبذلؾ يفتقر البحث العممي إلى أبرز خاصية مف
خاصياتو الرئيسية ،باإلضافة إلى أف ىذا التقسيـ ال يسمح
لمباحث باالعتماد عمى المقارنة بيف األفكار واالتجاىات.2
ثانيا :التصميم الالتيني (الفرنسي) ،ويسميو البعض بالتقسيم
المنطقي ،3إف التصميـ البلتيني يقتضي تقسيما منطقيا وىو
يستند عمى أسس ومعايير عممية وموضوعية ومنطقية بإعطاء
عنواف لكؿ فكرة أو موضوع أساسي أو ثانوني  ،أصمي أو
1

ز ٍٚتذر فرج ،يرخع ساتك،ظ.72 ،2
إدرٚس انفاخٕر٘ ،يرخع ساتك ،ظ.78 ،3
-عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.40 ،
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فرعي ،عاـ أو خاص ،كمي أو جزئي ،بحيث يوحي العنواف
بمحتواه ،وذلؾ بوضعو في قالب أو إطار مف أطر وقوالب
التقسيـ والتبويب ،1مع إيجاد الرابطة المنطقية بيف الفكرة الواحدة
وفروعيا وصوال إلى إيجاد رابطة منطقية بيف كافة أفكار البحث.
ويتسـ التقسيـ البلتيني لمتصميـ بالبساطة والوضوح
والدقة والتعمؽ في مناقشة وتحميؿ أفكار البحث ،وغالبا ما يعتمد
الباحث القانوني التقسيـ الثنائي بحيث يصمح لدراسة أغمب
المؤسسات القانونية والتي تتراوح فكرتيا اإلجتماعية في محاولة
التوفيؽ بيف قطبيف متقابميف ،كأف يقسـ موضوع البحث إلى
شقيف أو محوريف يخصص األوؿ مثبل لمشروط الموضوعية،
ويخصص الثاني لمشروط الشكمية ،غير أنو استثناء يمكف
لمباحث في تصميمو أف يقسـ موضوع البحث إلى ثبلثة أو أربعة
أجزاء أو أقساـ.2

1

 إدرٚس انفاخٕر٘ ،يرخع ساتك ،ظ78 ،2
 -عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.40 ،
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.

فكؿ موضوع يمكف أف يكوف لو أكثر مف تصميـ ومف ثـ
يمكف لمباحث أف يقسـ بحثو إلى قسميف أو أكثر كأف يكوف
التقسيـ ثنائيا أو ثبلثيا أو رباعيا ،ونرى مع أحد الباحثيف

1

بأنو

"رغـ حرية الباحث في األخذ بالتقسيـ الذي يرتئيو فإف أفضمية
التقسيـ الثنائي عمى غيره مف التقسيمات تؤكدىا المبلحظات
التالية:
أوال ،إف التقسيـ الثنائي يدؿ عمى ميارة الباحث في مجاؿ
التركيب بحيث أنو يكوف ممزما بتصنيؼ مسائؿ البحث (الرئيسية
والفرعية) بصورة عامة إلى مجموعتيف متميزتيف ومتوازنتيف.
والثانية ،إف التقسيـ الثنائي ىو دليؿ قاطع عمى سيطرة وتحكـ
الباحث في توزيع مادة البحث بحسب نوعيا بحيث تظير قوة
التصميـ أو ضعفو بسيولة ويسر.
والثالثة ،إف التقسيـ الثنائي ىو األصعب واألكثر جماال ودقة".

1

 -عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ.73 ،
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وتأسيسا عمى ىذه المعطيات فإف الباحث يمتزـ الشكؿ
اليندسي التالي لمبحث إذ بعد أف يحدد عنواف البحث أو
الموضوع ينتقؿ إلى المقدمة ثـ تمييا التقسيمات الرئيسية والفرعية
عمى نحو متسمسؿ ويخمص إلى خاتمة البحث (األقساـ واألبواب،
والفصوؿ ،والمباحث ،والمطالب ،والفروع ،والفقرات ،والبنود  ،ثـ
أوال  ،ثانيا  ،وثالثا ،ثـ األرقاـ

...3-2-1والحروؼ أ -ب –

ج...إلخ ).
المبحث الثاني :أدوات ووسائل البحث العممي
إف الباحث بعد أف يكوف قد وقع اختياره عمى موضوع
البحث وأطر ىذا الموضوع بتصميـ واضح  ،فإنو ينتقؿ إلى
عممية بالغة األىمية وىي اإلستعانة بوسائؿ وأدوات البحث لجمع
المعمومات واألفكار المرتبطة بموضوع بحثو مراعيا في ذلؾ
قواعد وأحكاـ المنيج العممي ،إذ ليس المطموب ىو معرفة
مصادر المعمومات حوؿ موضوع البحث وانما اإلطبلع عمى ىذه
المصادر بيدؼ فرز المعمومات وتييئتيا لئلستعماؿ
1

 -عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ .40 ،
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1

 ،وتتمثؿ

ىذه الوسائؿ واألدوات في المصادر والمراجع المرتبطة بموضوع
البحث .وعميو نتناوؿ كيفية اإلستفادة مف المراجع العممية (الفرع
األوؿ) ،ثـ نناقش في النقطة الموالية أنواع المراجع أو المصادر
المعتمدة في البحث (المطمب الثاني).
المطمب األول :كيفية االستفادة من المراجع العممية
ينطمؽ الباحث في المرحمة األولى نحو وضع إطار عاـ
خاص بالمعمومات حوؿ موضوع البحث مف أجؿ تكويف فكرة
عامة حولو بواسطة القراءة الممنيجة (الفرع األوؿ) ،واكتشاؼ
المصادر والمراجع العامة والخاصة المرتبطة بالموضوع ،ثـ
ينتقؿ بعد ذلؾ إلى عممية تدويف ىذه األفكار(الفرع الثاني).
الفرع األول :أهمية القراءة
يجب عمى كؿ باحث أف يقوـ بقراءة كؿ مرجع قبؿ
الشروع في عممية التدويف ،أو باألحرى تدويف الجزء الذي ينصب
عميو بحثو.1
1

 -ز ٍٚتذر فراج  ،يرخع ساتك ،ظ.122 ،

98

وعممية القراءة والتأمؿ والفيـ واإلستيعاب ىي عممية
بالغة األىمية في البحوث العممية والقانونية عمى الخصوص
وىي تساعد الباحث إلى الوصوؿ إلى حقائؽ عممية دقيقة
وواضحة ، 1غير أف القراءة المطموبة ىي تمؾ القراءة المنيجية
الرامية إلى تدويف محكـ ومنظـ لممعمومات

2

التي يشترط فييا

اتباع ما يمي:3
القراءة المنيجية ليست قراءة حرة  ،بؿ محصورة في مبتداىابخطة القراءة وفي منتياىا بضرورة أف تؤدي إلى تدويف
المعمومات.
ىناؾ ما يسمى بالقراءة األفقية أي قراءة موضوعات متقاربة فيمرجع واحد ،لئلحاطة أكثر بالموضوع وتبيف حدوده ،ورغـ أنو
يفترض أف القراءة األولية كانت قراءة أفقية  ،إال أنو ال يمكف
تجنب القراءة األفقية في ىذه المرحمة أيضا.

1

عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.62 ،2
 عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.46 ،3
َ -فس انًصذرَ ،فس انًؤنف َ ،فس انصفسح أعالِ.

99

يجب اإلىتماـ أكثر بالقراءة العمودية أي قراءة الموضوع الواحدفي كؿ المصادر والمراجع  ،وىي الطريقة التي تستجيب لشروط
المنيجية الصحيحة وعمى الباحث أف يحاوؿ قدر المستطاع أو
اإلمكاف أف تكوف قراءتو في الموضوع الواحد مرتبة كالتالي:
-1القراءة في دوائر المعارؼ العامة ثـ المتخصصة بما فييا
القانونية.
-2اإلطبلع عمى الموضوع في المصادر التشريعية (النصوص
القانونية والتنظيمية).
-3اإلطبلع عمى الموضوع في المصادر القضائية.
-4القراءة في كتب الفقو العامة (مثاليا كتب الدراسة).
-5القراءة في المراجع الفقيية المتخصصة (الرسائؿ الجامعية،
كتب الفقو المتخصصة  ،المقاالت) .1

1

-عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ.40 ،

100

-6البدء بالمؤلفات الجديدة والحديثة ،واعتماد الطبعة الجديدة
لمكتاب الواحد.
الفرع الثاني :كيفية جمع المعمومات وتدوينها
إف وضع الئحة المراجع تعني تحديد المؤلفات والمصادر
ومختمؼ المراجع والنصوص والق اررات واألحكاـ والوثائؽ التي
سيعتمد عمييا الباحث بيدؼ فرز المعمومات وتييئتيا
لئلستعماؿ.
وعميو فإف عممية تدويف المعمومات تكتسي أىمية قصوى
في التعامؿ مع مختمؼ المراجع المكونة لممادة األولية لكؿ بحث
عممي ،ويمكف النظر إلى ىذه العممية مف خبلؿ األساليب
والطرؽ المتبعة مف قبؿ الباحثيف ،والتي يمكف إرجاعيا إلى
أسموبيف :األسموب التقميدي  ،والذي يعتمد عمى طريقتيف لجمع
المعمومات وىما ،طريقة البطاقات  ،وطريقة الممفات المقسمة.
واألسموب الحديث والذي أتى بو الكشوفات الجديدة والمرتبطة
بتقنية المعموميات.
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أوال ،الطرق التقميدية
ىناؾ طريقتاف تقميديتاف لجمع المعمومات وتخزينيا
وتدوينيا وىما :طريقة البطاقات ،وطريقة الممفات المقسمة ،وىي
طرؽ تيدؼ إلى جمع مادة أولية لموضوع البحث يعود إلييا
الباحث مباشرة دوف الرجوع إلى المصدر أو المرجع األصمي.1
طريقة البطاقات ،ىي عبارة عف بطاقات خاصة صغيرة الحجـأو متوسطة الحجـ مف الورؽ المقوى ذات مقياس موحد يتـ في
إطارىا تخزيف مقتضب لممعمومات (  14 x 10سـ) ،وقد تكوف
ىذه البطاقات معدة بكيفية مسبقة وتكوف مف ورؽ جيد  ،ويقوـ
الباحث بتنظيميا عف طريؽ تصنيفيا وترتيبيا طبقا ألجزاء
وأقساـ وعناويف التقسيـ المتبع في التصميـ).2
ويفضؿ بعض الباحثيف استعماؿ األلواف بحيث يجعؿ
لكؿ قسـ أو باب أو فصؿ أو مبحث لونا معينا ،وتكوف الكتابة
1

 عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.46 ،2
 أَظر ،عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ ،83 ،أَظر أٚضا -:عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتكظ ،47 ،ز ٍٚتذر فرج ،يرخع ساتك ،ظ ،125 ،عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك،
ظ.41 ،
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في ىذه البطاقات عمى وجو واحد فقط ،وتوضع في عمبة مناسبة
لحجميا .ويدوف الباحث في ىذه البطاقات ،أسـ المؤلؼ وعنواف
المرجع أو المصدر ويدوف المعمومات التي أخذت مف الكتاب
ورقـ الصفحة وجزء الكتاب ودار النشر ورقـ الطبعة وتاريخيا أي
سنة اإلصدار.
واذا لـ تتسع صفحة واحدة لممعمومات المأخوذة مف
مرجع واحد خصصت بطاقة جديدة يسجؿ فييا نفس البيانات
المشار إلييا مع مراعاة عبارة تابع (  )1ثـ تابع ( ...)2إلخ ،إال
أنو البد مف بطاقة مستقمة لكؿ مرجع ولكؿ موضوع مف
موضوعات البحث ،فالباحث قد يستعمؿ بطاقتيف أو أكثر لنفس
المرجع عندما يتعمؽ األمر بمعمومات ترتبط بموضوعيف أوردىما
نفس المرجع ،كما يستعمؿ الباحث بطاقتيف إذا أورد مرجعاف
لنفس الجزئية وىكذا. 1...

1

 -عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.47 ،
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ويؤكد أحد الباحثيف عمى أىمية اعتماد الباحث عمى
طريقة أو وسيمة البطاقات فيما يمي

...( :1يستحسف في ىذه

الحالة أف يكوف فرز المعمومات نيائيا بحيث يستغني الباحث
الحقا عف الرجوع مرة أخرى إلى ذلؾ المصدر ،وىذا يعني أف
الباحث يتعيف عميو عند الرجوع إلى أي مصدر:
((-تسجيؿ الفقرات ذات الصمة بموضوع البحث.
تسجيؿ البايانات المرجعية المتعمقة بمصدر ىذه الفقرات.ضبط ىذه الفقرات وبياناتيا المرجعية بيذه الطريقة  ،يعنيتخصيص ورقة واحدة (أو بطاقة واحدة) أو عدة بطاقات عند
اإلقتضاء لكؿ مرجع ،وبالتالي فإف البطاقة الواحدة ينبغي أال
تتضمف اقتباسات مف مصادر أو مراجع مختمفة ،أو أف تتضمف
اقتباسات تتعمؽ بمسائؿ متميزة عف بعضيا  ،فالبطاقة الواحدة
تخصص لمرجع واحد مف ناحية ولمسألة واحدة مف ناحية
أخرى))....
1

 -عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ.43 ٔ 42 ،
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ومف مزايا طريقة البطاقات سيولة معرفة مصدر كؿ
فكرة مدونة في البطاقة  ،وسيولة تصنيؼ األفكار المتشابية.
ولكف يعاب عمى نظاـ البطاقات التعقيد والصعوبة في
اإلستعماؿ بالقياس مع أسموب الممفات  ،كما قد يتزايد عدد
البطاقات فيصعب الربط بينيا باإلضافة إلى احتماؿ ضياعيا مف
الباحث ومف ضياع جيد كبير لمباحث.1
طريقة الممفات  ،ىو عبارة عف ممؼ مف الورؽ المقوى أوالببلستيؾ يثبت األوراؽ المثقوبة بحمقات معدنية وىما عادة
حمقتاف مف الحديد يمكف فتحيما وغمقيما ،بحيث يوضع بيما
أوراؽ مثقوبة توضع في الداخؿ ،ويجب تنظيـ الورقات داخؿ
الممؼ ،ويقوـ الباحث بتقسيـ الممؼ أو الممفات وفقا ألجزاء
وأقساـ التقسيـ الوارد في التصميـ حسب المنيجية المتبعة في
ىذا التقسيـ  ،كأف يكوف الباحث قسـ بحثو إلى أقساـ وأبواب
وفصوؿ ومباحث وفروع ومطالب ...إلخ

1

أَظر ز ٍٚتذر فراج ،يرخع ساتك ،ظ،ظ.84 ،

 ،125أٚضا-عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك،
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ويمكف تمييز األوراؽ المخصصة لكؿ قسـ بموف معيف،
كما يوضع لكؿ قسـ عنوانا ويقوـ الباحث بتسجيؿ المعمومات
المتصمة بموضوع بحثو في القسـ أو الجزء المخصص لو،
وينطبؽ عمى ىذه الطريقة ما سبقت اإلشارة إليو بالنسبة
لمبطاقات مف حيث البيانات والتي يجب أف تحمميا كؿ ورقة ،
واستقبلؿ كؿ ورقة بموضوع ومرجع واحد والكتابة عمى وجو
الورقة دوف ظيرىا  .1واذا احتاجت الفكرة الواحدة ألكثر مف
صفحة كاف لمباحث أف يفعؿ ذلؾ  ،2مع ترؾ الفراغات الحتماؿ
إضافة معمومات أخرى مستجدة أو احتماالت التغيير والتعديؿ.3
ويتميز أسموب ممفات البحث بعدة مزايا بالنسبة لمباحث،
منيا:
تمكيف الباحث عند التحرير مف الرجوع بسرعة إلىاإلستشيادات والمبلحظات واألفكار المدونة حوؿ كؿ مسألة عمى

1

 عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.48 ،2
 ز ٍٚتذر فراج ،يرخع ساتك ،ظ.126 ،3
 -عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.84 ،

106

حدة ،فممفات البحث تسمح بتوزيع مادة البحث مباشرة وحفظيا
في ممفات بحسب موضوعيا ونوعيا.1
ضماف حفظ المعمومات المدونة في الممؼ وعدـ تعرضيالمضياع والفقد.
ميزة المرونة بحيث يسيؿ عمى الباحث تعديؿ أو تغيير أوإضافة في المعمومات المدونة  ،2والتعميؽ عمييا بسيولة بدؿ
إضاعة الوقت في فرز البطاقة المعنية مف أجؿ اإلضافة أو
التعديؿ أو التغيير أو التعميؽ.
كما أف استعماؿ الباحث لممفات البحث يتيح لو فرصة تعديؿالتصميـ واعادة النظر في التقسيـ التمييدي لموضوع بحثو
بحذؼ بعض العناويف أو بإضافة عناويف أخرى...الخ.
-الطرق الحديثة:

1

 عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ.43 ،2
 -عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.84 ،
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تتمحور الطرؽ الحديثة أساسا المعتمدة مف طرؼ
الباحثيف حديثا حوؿ وسيمتيف رئيسيتيف وىما نسخ أو تصوير
المراجع والمصادر بآالت النسخ الحديثة والتنقيب عف ىذه
المراجع بالمجوء إلى تقنية المعموميات بواسطة األنترنيت.
طريقة النسخ :وىي الوسيمة األولى الشائعة المنتشرة بيفالباحثيف حيث يمجئوف إلى نسخ المراجع والمصادر المرتبطة
بموضوع البحث بواسطة آلة النسخ السريعة لكوف ىذه الوسيمة ال
تكمؼ كثي ار مف الناحية المادية وثمنو مناسب ،كما أف الباحث ال
يعمد إلى نسخ المرجع أو المصدر كمو بؿ يقتصر األمر عمى
الجانب (فقرة أو جزء) الذي ييـ بحثو ،لكف يمزـ عمى الباحث
نسخ صفحة الغبلؼ واألولى مف المرجع لتثبيت كؿ البيانات
المرتبطة بالمرجع مف تاريخ الطبعة ودار النشر.
أما أىمية ىذه الوسيمة فتكمف أنيا توفر عمى الطالب
الوقت لتفادي كتابة األجزاء التي تيمو باليد ،كما أنيا تمكنو مف
اإلطبلع عمى مختمؼ المراجع والمصادر والوثائؽ واألحكاـ
القضائية وغيرىا مف المعمومات المرتبطة بموضوع البحث.
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طريقة المعموميات :ىذه الوسيمة تشخص مدى تقدـ وتطورالعموـ خاصة الجانب المتعمؽ بالتكنولوجيا الحديثة مما سيؿ
ويسر الكثير مف الخدمات عمى األفراد ويعتبر الحاسوب خير
مثاؿ عمى ذلؾ.
يرى أحد الباحثيف بأف دمج العمـ في الثقافة القانونية ىو
مفتاح القرف الواحد والعشريف ،كما خمؽ عالـ المعموميات
محوريف ىاميف اصطمح عمى تسميتيا بالمعموميات القانونية
والمعموميات القضائية ،ويقصد بالمعموميات القانونية معالجة
المعمومات بواسطة الحاسوب اآللي أو الكومبيوتر ،أو ىي
المعالجة المنطقية واآللية لممعموميات القانونية مف تشريع واجتياد
وفقو ،ويمكف القياـ بيذه الميمة عمى المستوى الوطني بمعالجة
النتاج القانوني والقضائي والفقيي بشكؿ مركز لممعموميات
القانونية ،ولما ال إنشاء بنؾ أو مركز وطني لممعمومات القانونية
عمى الصعيد الوطني بشراكة مع مراكز دولية وعمى ىذا األساس
ستمكف ىذه العممية مف معالجة المعموميات القانونية في إطارىا
الدولي.
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وعميو يتـ مد الحاسوب بمختمؼ المؤلفات والمصادر
والوثائؽ واألحكاـ القضائية والنصوص التشريعية وغيرىا مف
المعمومات  ،األمر الذي يسيؿ عممية الحصوؿ عمى ىذه
المعمومات بالنسبة لمباحث القانوني عبر اإلتصاؿ بشبكات
المكتبة رغـ بعدىا مف حيث المسافة ،ويتـ تقريبيا بواسطة تقنية
أو وسيمة األنترنيت ويتواصؿ مع مختمؼ المكتبات والخزانات
عمى المستوى الوطني والدولي.
وفي األخير ،يمكف القوؿ أف ىذه الوسيمة أعطت بعدا
جديدا لمبحث العممي وقيمة مضافة لو ،لكف يتعيف عمى الباحث
استعماؿ ىذه التقنية استعماال ايجابيا وفي خدمة البحث العممي
ال ألغراض تمس بعممية وقيمة ىذا البحث.
المطمب الثاني :أنواع المراجع أو المصادر المعتمدة في البحث
ويسمي أحد الباحثيف الجزء المتعمؽ بالمراجع المكتوبة
بالمكتبة القانونية  ،1والمكتبة القانونية ال تعني فقط الكتب
1

 -عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.125 ،
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والمراجع والمصادر بؿ تتسع لتشمؿ أنواع أخرى وىذه الوسائؿ
تعتمد عمى الكممة المكتوبة أو المقروءة إضافة إلى وسائؿ أخرى
تعتمد عمى آراء اآلخريف كما ىو الشأف بالنسبة لممقابمة
واإلستمارة اإلستبيانية.
الفرع األول :المصادر أو المراجع العامة
يعتمد البحث في تحضير بحثو سواء كاف بحثا أكاديميا
أو مؤلفا عاما أو خاصا أو رسالة أو أطروحة جامعية أو مقابمة
عممية أو مذكرة قضائية أو غيرىا مف أنواع البحوث الرجوع إلى
مصادر المعارؼ العامة والمؤلفات التي تتناوؿ وتعالج مختمؼ
الموضوعات المتعمقة بفرع معيف مف فروع القانوف مثبل كالقانوف
الدستوري أو اإلداري أو المالي....
وقد تتعمؽ ىذه المراجع بالمعارؼ غير القانونية والتي ليا
عبلقة بكيفية مباشرة أو غير مباشرة بموضوع البحث ،والمراجع
العامة ال تعالج الموضوعات التي تحتوييا بشكؿ معمؽ ولكنيا
تفيد في إلقاء الضوء عمى الموضوع محؿ البحث ،والمراجع
العامة تفيد الباحث والبحث العممي نظ ار لمعبلقات والروابط
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القائمة بيف العموـ القانونية والعموـ األخرى ،كعمـ اإلجتماع
واإلقتصاد والسياسة والديف والتاريخ وعمـ النفس وما إلييا.1
الفرع الثاني :المراجع الخاصة
إف المؤلفات الخاصة تفيد في تعميؽ البحث بشكؿ فعاؿ
وىي تمؾ المؤلفات التي تعالج موضوعا معينا بقدر كبير مف
التعمؽ.2
إف المراجع المتخصصة تتضمف عادة معمومات أوسع
وأشمؿ وتفريعات دقيقة تفيد الباحث بشكؿ كبير في إنجاز
موضوع بحثو بإغنائو بالمعمومات واألفكار التي ليا عبلقة
بالبحث.3
فالمراجع الخاصة تمكف الباحث مف استخبلص العناصر
األساسية واغنائو بالمعمومات واألفكار التي ليا عبلقة مباشرة أو
غير مباشرة بموضوع البحث.
1

 عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.130 ،2
 ز ٍٚتذر فراج ،يرخع ساتك ،ظ.101 ،3
 -عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ.38 ،
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الفرع الثالث  :األبحاث الجامعية
تكتسي األبحاث الجامعية والرسائؿ العممية األكاديمية
المتخصصة أىمية بالغة في عممية البحث العممي ويتـ إنجازىا
وتحضيرىا أساسا لنيؿ درجات وألقاب عممية عمى مستويات
مختمفة مف الدراسات الجامعية.
إف البحث الجامعي بمختمؼ مستوياتو ودرجاتو ابتداء
بالتقرير ومرو ار بالرسالة وانتياء باألطروحة يخضع لشروط
واجراءات قانونية قبؿ نيؿ أي شيادة مف الشيادات الموازية لكؿ
بحث ،بحيث يمر بعدة مراحؿ منيا التأطير واإلشراؼ مف قبؿ
األستاذ المشرؼ المختص ثـ المناقشة العمنية أو العامة أماـ
لجنة مف األساتذة األكفاء المتخصصوف في نفس المجاؿ.
فاألطروحة مثبل ،مف الناحية العممية يجب أف تكوف
بحثا جيدا تتوفر فيو الموضوعية والترتيب المنطقي والتناسب
والوحدة واألمانة العممية والشكؿ واألسموب والمغة والقواعد،
ويكوف اليدؼ األساسي مف األطروحة ىو ابتكار شيء جديد أو
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عمى األقؿ إعادة صياغة لموضوع سابؽ اعتمادا عمى أفكار
جديدة في البحث.
ومف األبحاث الجامعية الميمة نجد رسائؿ الدبموـ
الدراسات العميا في إطار النظاـ الجامعي القديـ (بحث لنيؿ
شيادة الماستر في إطار النظاـ الجامعي الجديد) والتي تأتي في
المرتبة الثانية بعد الدكتوراه ،حيث كاف الطالب الباحث ينجز
بحثو تحت إشراؼ األستاذ المتخصص في نفس المجاؿ وعند
اإلنتياء مف عممية البحث ،يناقش بحثو ىذا بصفة عمنية أماـ
لجنة عممية مف األساتذة المتخصصيف لنيؿ الرتبة العممية
الموازية لدرجة البحث.
الفرع الرابع :المقاالت
تكتسب المقالة الطبيعة العممية إذا كانت منشورة في
إحدى الدوريات أو المجبلت العممية المتخصصة كتمؾ التي
تصدرىا الجامعات والكميات ومعاىد ومراكز البحث العممي،
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والجمعيات المينية ذات التخصص العممي أو تمؾ الصادرة عف
شخص أو مجموعة مف األشخاص مف ذوي اإلختصاص.1
وتتسـ المقاالت بطابع تخصصي وىي تخضع عادة
لمتحكيـ مف قبؿ لجنة عممية متخصصة  ،ولذلؾ تكوف المقالة
عمى مستوى عممي جيد ما دامت تخضع لممقاييس والمعايير
العممية المحددة سمفا في الدورية التي تتولى النشر.2
والدورية ىي كؿ مطبوع يصدر في حمقات متعاقبة
(يوميا ،أو أسبوعيا ،أو شيريا  ،أو فصميا ،أو سنويا )...أو غير
منتظمة.3
والدوريات قد تكوف عامة كالجرائد اليومية والمجبلت
األسبوعية وقد تكوف متخصصة والتي يمكف تقسيميا بدورىا
حسب نوع تخصصيا كالدوريات التاريخية والمغوية واألدبية

1

 عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ.34 ،2
 ز ٍٚتذر فراج ،يرخع ساتك ،ظ.104 ،3
أزًذ تذر :أصٕل انثسس انعهًٔ ٙيُاْدّٔ ،كانح انًطثٕعاخ تانكٕٚد طثعح ،1973ظ .173 ،
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والطبية والقانونية ...ويمكف تصنيؼ الدوريات التي تيـ الباحث
القانوني إلى:
دوريات قانونية عامة والتي تيتـ بجميع فروع الدراساتالقانونية.
دوريات قانونية خاصة والتي تيتـ بفرع مف فروع العموـالقانونية كالمجمة المصرية لمقانوف الدولي.1
دوريات شبو قانونية ،كالمجبلت االقتصادية ومجبلت العموـالسياسية  ،ومجبلت العموـ اإلجتماعية  ...واألسرية ،وىذه
الدوريات تفيد البحث القانوني باإلعتماد عمى المقاالت المنشورة
فييا لتكممة بحثو.
ويوجد في المغرب دوريات قانونية تيتـ بنشر المقاالت
القانونية والسياسية واإلقتصادية واإلجتماعية وىي المجبلت التي
تصدر عادة عف كميات الحقوؽ ،أو عف مجموعة مف األساتذة

1

-عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.192 ،
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الباحثيف بيذه الكميات أو تصدر عف المحاكـ المغربية أو
المحاموف ،أو المؤسسات أو الجمعيات أو الييئات.
ومف بيف المجبلت والدوريات في المجاؿ القانوني نذكر:
مجمة القانوف واإلقتصاد ،تصدر عف كمية الحقوؽ بفاس،مجمة المعيار ،تصدرىا جمعية ىيأة المحاميف بفاس،مجمة القانوف المغربي يصدرىا مجموعة مف األساتذة الباحثيفبكمية الحقوؽ بالرباط.
ولمدوريات القانونية وظيفة أساسية في متابعة الجديد في
مجاؿ تخصصيا ألف الحياة القانونية متجددة ومتطورة  ،1والواقع
يقوؿ أحد الباحثيف" أف المقاالت العممية المتخصصة ليا ثبلثة
فوائد ىامة " :فيي مف ناحية تسمح لمباحث بالتعرؼ عمى آخر
ما وصمت إليو البحوث في أي "مجاؿ مف المجاالت القانونية"،
وىي مف ناحية أخرى تتيح لو التعرؼ عمى البحوث السابقة
بحيث ترشد الباحث إلى ما سبؽ نشره مف دراسات وأبحاث في
1

-عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.192 ،
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مجاؿ بحثو ،وىي مف ناحية ثالثة تتضمف أحيانا جزءا خاصا
لمتعريؼ بالكتب الجديدة أو تتضمف تقارير نقدية حوليا".1
كما أف الدوريات القانونية تخصص حي از ىاما لنشر
األحكاـ القضائية اليامة والتعميؽ عمييا أحيانا ،كما تتضمف
بعض المجبلت القانونية نشر القوانيف الجديدة والمعاىدات
الدولية ،وتقديـ الرسائؿ واألطروحات ،وتقديـ الكتب الجديدة
واعداد التقارير حوؿ قضايا معينة ،ونشر األنشطة الثقافية
والعممية لمؤسسة جامعية ،وأنشطة مينية...إلخ.
وتجدر اإلشارة إلى وجود بعض المجبلت والدوريات
األخرى والتي تقوـ بنشر مقاالت تعتبر مف قبيؿ المقاالت العممية
وفؽ التحديد السابؽ  ،كتمؾ التي تنشر أخبار المشاىير مف أىؿ
الفف والرياضة.

1

-عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ.34 ،
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الفرع الخامس :المصادر القانونية
تعتبر مف أىـ المصادر التي يستعيف بيا الباحث
القانوني في بحثو ،فكما يمجأ الباحث إلى جمع المراجع التي
أشرنا إلييا آنفا بمختمؼ أنواعيا يكوف ممزما بجمع النصوص
القانونية المؤطرة لموضوع بحثو كيؼ ما كاف مصدر القاعدة
القانونية تشريعا أو عرفا ،ومصطمح التشريعي ىنا بمعناه الواسع
حيث يشمؿ النص التأسيسي والتشريع العادي والبلئحي.
والتشريع بمفيومو الواسع وسواء تعمؽ األمر بالتشريع
الصادر عف البرلماف  ،1أو تعمؽ األمر بالموائح التي تصدر عف
السمطة التنفيذية واإلدارية وىي لوائح متنوعة وتكتسي أىمية
متباينة ،حيث يوجد في الدرجة األولى الظيير الشربؼ ،وفي
مستوى أدنى نجد مراسيـ الوزير األوؿ وتسمى بالمراسيـ

1

إدرٚس انفاخٕر٘ :انًذخم نذراسح انمإٌَ َ ،ظرٚح انمإٌَ ٔانسك ،يطثعح دار انُطراندسٕر تٕخذج  ،2002ظ ٔ 197يا تعذْا.
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الحكومية ،وفي مستوى أدنى درجة نجد الق اررات والمناشير
الو ازرية وىي لوائح تنظيمية صادرة عف أعضاء الحكومة.1
ويتعيف عمى الباحث القانوني أف يبحث عف النصوص
القانونية في مصادرىا الرسمية ذات الحجية المطمقة مف حيث
الجية التي تصدر عنيا ،وىي الجية المخولة قانونا ورسميا
بنشر التشريعات وىي الجريدة الرسمية  ،والتي تـ إنشاؤىا في
 2شتنبر

بداية الحماية الفرنسية ،إذ أنشئت بقرار صادر في

 ،1912وأصبحت ابتداء مف  29نونبر  1957تسمى بالجريدة
الرسمية لممممكة المغربية ،وبعد صدور مرسوـ

 16أكتوبر

 1980أصبحت الجريدة الرسمية تشمؿ عمى ثبلث نشرات:
نشرة تتضمف القوانيف والموائح والنص العربي لممعاىداتالدولية.
نشرة تتضمف المناقشات البرلمانية.نشرة خاصة باإلعبلنات القانونية والقضائية واإلدارية.1

خالل انسعٛذ  :يذخم نذراسح انمإٌَ  ،دار األياٌ تانرتاط  ،طثعحٔيا تعذْا.
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 ،1993ظ130 ،

باإلضافة إلى نشرة تتضمف الترجمة الرسمية لمقوانيف
والموائح وكذلؾ الصيغة األجنبية لممعاىدات الدولية.
وىناؾ دوريات غير رسمية تقوـ بنشر القوانيف  ،كما
يعمد بعض الميتميف بالدراسات القانونية إلى إصدار التشريعات
الجديدة وكذا بعض الصحؼ الوطنية أو المحمية أو بعض
الجيات األخرى إلى إصدار ىذه التشريعات  ،منيا منشورات
المجمة المغربية لئلدارة المحمية والتنمية "سمسمة نصوص
ووثائؽ".
إال أنو يتعيف عمى الباحث الرجوع إلى الجريدة الرسمية ،
باعتبارىا المصدر األصمي والرسمي لمقوانيف  ،خاصة وأف
التشريعات تتعرض بشكؿ دائـ لمتغيير عف طريؽ التعديؿ أو
اإللغاء الكمي أو الجزئي.
الفرع السادس  :الفقه والقضاء
أوال-الفقه
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يعتبر الفقو مف المصادر الميمة التي يعتمد عمييا
الباحث كيفما كانت طبيعة البحث  ،ويتجسد ىذا المصدر في
مختمؼ اآلراء والتوجيات والنظريات التي يعبر عنيا الفقو
بمختمؼ مشاربو ،غير أف الفقيو أيا كانت مكانتو ال يعتبر
مشرعا ،بؿ أف ميمتو تقتصر عمى شرح وتفسير النصوص
القانونية ،والتعميؽ عمى األحكاـ القضائية ،ومع ذلؾ فإف دور
الفقو في مجاؿ القانوف خطير وميـ ،بحيث يمكف لمفقياء أف
يردوا عمى التشريعات الجزئية التي يبينيا المشرع واألحكاـ
الفردية التي يصدرىا القضاء إلى أصوؿ عامة  ،وبصفة عامة
فإف الفقو يساىـ بشكؿ عممي وفعاؿ في تقديـ نوع مف التوجيو
واإلرشاد لكؿ مف المشرع والقضاء.1
ثانيا-القضاء
يبلحظ عمى الباحث القانوني اعتماده عمى األحكاـ
القضائية واإلستئناس بيا في إطار بحثو فمف خبلؿ طرحو

1

أزًٛذٔش يذَ : ٙانٕخٛس ف ٙانمإٌَ اندثائ ٙعهٗ ضٕء آخر انرعذٚالخ (  ) 2008دارانمهى ،انرتاط 2008 ،ظ.24،
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إلشكاليات موضوعو سواء القانونية أو الفقيية يعزز أفكاره برأي
القضاء سواء بالمساندة أو اإلعتراض أو اإلنتقاد أو التعميؽ ميما
تعددت درجات الحكـ.
فاألحكاـ القضائية تضفي عمى األبحاث القانونية طابع
الواقعية  ،وينتقؿ الباحث مف عرض األفكار النظرية إلى تطبيؽ
النصوص القانونية مف طرؼ المحاكـ  ،ألف الميـ ىو معرفة
كيفية تطبيؽ القانوف وىو األمر الذي تبينو أسباب الحكـ وليس
منطوقو.
واألحكاـ القضائية عمى نوعيف إما أف تكوف منشورة أو
غير منشورة ،فاألحكاـ المنشورة غالبا ما يستفيد منيا الباحث
القانوني بالرجوع إلى إحدى الدوريات التي قامت بنشر الحكـ
ويبلحظ أف جؿ المجبلت القانونية المغربية تخصص حي از ميما
مف صفحاتيا لنشر األحكاـ القضائية التي تصدرىا مختمؼ
المحاكـ المغربية.
أما األحكاـ القضائية غير المنشورة فتكتسي أىمية بالغة
بالنسبة لمبحث العممي نظ ار لصعوبة اإلىتداء إلييا  ،ألف الباحث
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يتعيف عميو أف يتوجو إلى مقرات المحاكـ لمحصوؿ عمى نسخة
مف الحكـ.
ويعتبر الحكـ القضائي تطبيؽ واقعي لمقاعدة القانونية ،
وتكمف أىمية األحكاـ القضائية في كونيا تطبيؽ رسمي لمقانوف
عمى المنازعات المطروحة أماـ المحاكـ  .1ذلؾ أف النصوص
القانونية إذا لـ يتـ تفعيميا فإنيا تظؿ جامدة  ،2والقضاء ال يكتفي
في غالب األحياف بتطبيؽ القاعدة القانونية تطبيقا آليا أو حرفيا،
وانما يستخمص القاعدة أو القواعد التي تؤطر الموضوع والتي
ىي عبارة عف الفيـ القضائي أو التسيير القضائي لمقاعدة
القانونية التي وضعيا المشرع.3
والباحث كما أشرنا إلى ذلؾ قد يعمد إلى اإلستشياد
باإلجتيادات القضائية تأكيدا أو نفيا لممسألة موضوع البحث ،وقد
يعمد إلى التعميؽ عمى الحكـ القضائي.

1

سٛذ أزًذ يسًٕد :يُٓح انثسس ف ٙاألزكاو ٔانرعهٛك عهٓٛا ،1990 ،ظ.3 ،2
عثذ انٕازذ ضعٛر :يُٓدٛح انمراءج انمإََٛح ،يطثعح انُداذ اندذٚذج  ،انثٛضاء،ظ.99،
3
-عثذ انمادر انطٛخه ،ٙيرخع ساتك ،ظ .102 ،
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،1993

الفرع السابع :المعاجم والموسوعات
يحتاج كؿ باحث قانوني إلى اإلستعانة واإلعتماد عمى
موسوعات ومعاجـ قانونية لتحضير وانجاز بحثو

–طبعا -إلى

جانب المراجع والمصادر التي ذكرناىا سابقا.
الموسوعات :وىي دوائر المعارؼ الشاممة  ،ويندرج ضمنياتنوع كبير في المراجع والمعمومات والوثائؽ واألحكاـ والنصوص
 ،ويمكف تقسيـ الموسوعات إلى ثبلثة أنواع:
-1الموسوعات العامة  :وىي دوائر المعارؼ الشاممة التي ال
تتخصص في عمـ أو موضوع محدد ،فيذه تختمؼ في أىميتيا
وحجميا ،وتبدأ بالموسوعات الصغيرة الحجـ ذات المجمدات
القميمة لتنتيي بالمجمدات الضخمة الكبيرة.1
وتشتمؿ ىذه الموسوعات عمى مقاالت موجزة تعطي
معمومات جد مركزة عف الموضوع وتكوف ىذه المقاالت منجزة

1

 -عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.131 ،
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مف طرؼ متخصصيف في موضوع البحث ،كما يورد أغمبيا
قائمة بالمراجع المتعمقة بالموضوع ،وتختمؼ في حجميا منيا:
موسوعة العالـ بيف يديؾ ،وتشمؿ عشرة أجزاء حوؿ :اكتشاؼاألرض والكوف واإلكتشافات العممية والتاريخ والتقدـ العممي
واإلختراعات والميف واألرض والطبيعة والحياة والسياحة.
موسوعة المعارؼ الحديثة عف منشورات عكاظ وىي الترجمةالعربية لموسوعةEncyclopédie des connaissances " :
 ."actuellesوالتي سبؽ نشرىا بالمغة الفرنسية مف طرؼ
منشورات فيميب أوزو وتـ طبعيا بالمغرب في أكتوبر

1999

وأشرؼ عمى إخراج الطبعة العربية د .وساط عبد القادر.
-2الموسوعات المتخصصة :وىي دوائر المعارؼ الخاصة بعمـ
أو موضوع معيف  ،وتختمؼ ىذه الموسوعات في درجة
تخصصيا وفي عدد أجزائيا إذ قد تكوف مكونة مف مجمد واحد
أو اثنيف أو أكثر.1...

1

 -عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.132 ،
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-3الموسوعات القانونية  ،ىي صنؼ مف الموسوعات
المتخصصة في القانوف وىي مجمدات مرتبة ىجائيا تقدـ
معمومات غالبا ما تكوف وجيزة ولكنيا وافية حوؿ المادة موضوع
البحث ،والموسوعات القانونية قد تكوف صغيرة الحجـ وقد تكوف
كبيرة الحجـ ،ومف أىـ ىذه الموسوعات نجد الموسوعة الفرنسية
المعروفة بأنسوكموبيديا دالوز " "Encyclopédie DALLOZ
وىي أقرب ما تكوف إلى مجموعة مف الموسوعات المتخصصة ،
حيث توجد مجمدات منفصمة لمقانوف المدني والتجاري والعقاري
واإلداري والدولي والجنائي والتأميف ...إلخ ،وتقدـ ىذه
الموسوعات دراسات قانونية غاية في الجودة العممية.
وفي المغرب نجد الموسوعة المغربية في التشريع
والقضاء الصادرة عف الدار العربية لمموسوعات لؤلستاذ حسف
الفكاىي  ،وموسوعة القوانيف المغربية لؤلستاذ عبود رشيد
عبود ...إلخ.
-2المعاجم
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يستعيف الباحث القانوني في بحثو بالمعاجـ  ،إما
لموقوؼ عمى المعنى المغوي أو اإلصطبلحي لمختمؼ الكممات
والمصطمحات القانونية المكونة لموضوع البحث أو الترجمة مف
لغة إلى أخرى ،وىي تنقسـ بدورىا إلى نوعيف  ،المعاجـ ذات
المغة الواحدة  ،والمعاجـ ذات المغتيف.
المعاجـ ذات المغة الواحدة :وىي أساسية في عممية البحثالعممي مف أجؿ معرفة المعنى الصحيح لمكممات واستعماالتيا
ودالالتيا المغوية واإلصطبلحية ،ويجب أف يكوف الباحث ممما
بطريقة استعماؿ ىذه المعاجـ.
المعاجـ ذات المغتيف :وىي المعاجـ التي تقوـ بالترجمة مف لغةألخرى وتأتي بمرادؼ الكممة ،وقد يجمع معجـ واحد ترجمة
الكممات وعكسيا ،مثاؿ ذلؾ :قاموس عربي فرنسي  ،فرنسي
عربي.
وباإلضافة إلى المعاجـ المتخصصة في الترجمة المغوية
العامة ،قد يعتمد الباحث عمى أنواع أخرى مف المعاجـ
والقواميس وىي المعاجـ المتخصصة في ميداف معيف مف مياديف
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العموـ الطبية أو اإلجتماعية أو اإلقتصادية أو السياسية أو الفنية
أو اإلعبلمية أو الزراعية أو القانونية منيا:
معجـ مجموعة المصطمحات القانونية ،فرنسي عربي مف تأليؼد.عبد القادر مرزوؽ عف دار الفكر العربي.
قاموس المصطمحات الحقوقية والتجارية –فرنسي-عربي ،مفتأليؼ األستاذ ممدوح حقي عف مكتبة لبناف.
المنجد في المغة اإلعبلـ ،عف دار المشرؽ بيروت ،الطبعةالسابعة والثبلثوف .1988
المورد ،قاموس إنجميزي عربي ،عربي إنجميزي ،عف دار العمـلممبلييف ،بيروت  ،الطبعة  34سنة .2000
المنيؿ ،قاموس فرنسي عربي مف تأليؼ ،د.جبور عبد النورود.سييؿ إدريس ،عف دار المبلييف.
معجـ اإلدارة العامة والمرافؽ المختصة ،فرنسي-عربي ،مفتأليؼ عبد العزيز بنعبد اهلل ،سمسمة معاجـ المنظمة العربية
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لمتربية والعموـ الثقافية  ،المكتب الدائـ لتنسيؽ التعريب بالرباط
.1978
معجـ المصطمحات اإلقتصادية والتجارية ،فرنسي-إنجميزي،عربي ،مف تأليؼ مصطفى ىمف  ،بيروت ،مكتبة لبناف .1982
الفرع الثامن  :المصادر الميدانية واإلنترنت
تتمحور ىذه المصادر الميدانية حوؿ وسيمتيف أساسيتيف
ىما ،المقابمة (الفقرة األولى)  ،واالستمارة االستبيانية (الفقرة
الثانية).
الفقرة األولى :المصادر الميدانية
تستوجب بعض األبحاث لجوء الباحث إلى بعض
الوسائؿ الميدانية ،ويسمييا البعض بالتقنيات الحية  ،1لمحصوؿ
عمى المعمومات الضرورية إلنجاز بحثو ،وىذه األدوات أو
األساليب متعددة ومتنوعة نذكر منيا :المقابمة ،والمبلحظة،

éditions

eme

1

-Madeleine Grawitz, Méthodes des sciences sociales, 11
Dalloz, 2001,p,641.
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واإلستمارة  ،ويمكف اعتبار ىذه األدوات مكممة ومساعدة بالنسبة
لممصادر التي استعرضناىا سابقا.
البند األول :المقابمة
أوال-تعريف المقابمة ،المقابمة مف أىـ الوسائؿ البحثية
لجمع المعمومات والبيانات في الميداف اإلجتماعي.1
"والمقابمة ىي عممية اجتماعية صرفة تحدث بيف
شخصيف :الباحث أو المقابؿ الذي يتسمـ المعمومات ويجمعيا
ويصنفيا ،والمبحوث أو المستجوب الذي يعطي المعمومات إلى
الباحث بعد إجابتو عمى األسئمة الموجية إليو مف قبؿ القابؿ".2
وتستعمؿ المقابمة في األبحاث الميدانية والتي ترمي إلى
جمع البيانات األصمية ...ىذه البيانات ال يمكف الحصوؿ عمييا
بواسطة الدراسة النظرية أو المكتبية ،ومف ثـ تعتبر المقابمة في

1

إزساٌ يسًذ انسسٍ :األسس انعهًٛح نًُاْح انثسس االخرًاع ،ٙانطثعح األٔنٗ ،1982دار انطهٛعح نهطثاعح ٔانُطر  ،تٛرٔخ ،نثُاٌ ،ظ.93 ،
2
 إزساٌ يسًذ انسسٍ :األسس انعهًٛح نًُاْح انثسس االخرًاع ،ٙانطثعح األٔنٗ ،1982دار انطهٛعح نهطثاعح ٔانُطر  ،تٛرٔخ ،نثُاٌ ،ظ.93 ،
Voir aussi, Madeleine Grawitz,op, cité,p,644
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الدراسات الميدانية حجر الزاوية في الوصوؿ إلى الحقائؽ التي ال
يمكف لمباحث معرفتيا دوف النزوؿ إلى واقع المبحوث
"المستجوب" واإلطبلع عمى ظروفو المختمفة والعوامؿ المؤثرة
فيو.1...
وأسموب المقابمة ميـ في جمع المعمومات إذا أحسف
القابؿ (الباحث) التصرؼ مع المبحوثيف "المستجوبيف"  ،حيث
يميؿ كثير مف الناس إلى تقديـ المعمومات بطريقة شفوية أكثر
مف تقديميا بطريقة كتابية...

 ،.2فالناس عادة يميموف إلى

الحديث أكثر مف الكتابة ،إذ أف بعض المستجوبيف يجدوف في
المقابمة ذاتيـ أو تأكيدا ألىميتيـ وشخصيتيـ ،كما أف المقابمة
الشفوية تعطي المستجوب فرصة تجنب اإلجابة عف بعض
األسئمة المطروحة ذات الحساسية الخاصة أو المحرجة.3

1

َفس انًؤنف َ ،فس انًرخع َ ،فس انصفسح.2
إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ،ظ.199 ،3
-ز ٍٚتذر فراج  :يرخع ساتك  ،ظ .134،
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ثانيا-أهداف المقابمة  ،يجب أف يكوف لممقابمة أىداؼ محددة ،
وأال تكوف مجرد لقاء إلبداء مبلحظات غير منظمة وغير
مرتبطة ال بداية ليا وال نياية ليا ،1ومف أىـ ىذه األىداؼ نذكر:
+جمع البيانات  ،قد تيدؼ المقابمة إلى جمع معمومات وبيانات
لـ يتمكف الباحث مف الحصوؿ عمييا عف طريؽ المراجع ،ألنو
قد يصعب البحث فييا نظ ار لخصوصية وحساسية الموضوع.
+تعميق المعرفة في قضايا فكرية أو اقتصادية أو اجتماعية
لمبحث عف سبؿ العبلج أو الوقاية أو طرح البدائؿ والتأثير عمى
المشرع مف خبلؿ الدراسة التي أجريت عمى المستجوبيف بتبني
األفكار أو اإلقتراحات المتوصؿ إلييا مف خبلؿ المقابمة.
+التثبت من صحة البيانات  ،فقد يكوف اليدؼ مف المقابمة ىو
التثبت مف صحة المعمومات والبيانات التي توصؿ إلييا الباحث
مف مراجع ومصادر أخرى.2
ثالثا-خطوات إجراء المقابمة
1

طهعد ًْاو :يرخع ساتك  ،ظ.120 ،2
 -ز ٍٚتذر فراج :يرخع ساتك  ،ظ .136،
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لبموغ األىداؼ السابقة الذكر مف المقابمة والحصوؿ عمى
نتائج جيدة يتعيف عمى الباحث سموؾ خطوات أساسية أثناء
إجراء المقابمة منيا:
+تحديد أفراد المقابمة  ،أي تحديد األشخاص الذيف ستجري معيـ
المقابمة ،وبما أف الباحث ييدؼ الحصوؿ عمى حقائؽ ومعمومات
حقيقية فإنو ينبغي عميو اختيار األفراد المذيف يقابميـ بحرص
شديد.1
+التحضير واإلستعداد لممقابمة  ،يتعيف عمى الباحث اإلستعداد
لممقابمة وتحديد اليدؼ منيا بشكؿ مسبؽ مع تحديد إطار عاـ
لؤلسئمة التي سيوجييا ،والتفكير في العبارات األكثر قبوال لدى
المستجوب والتي تكوف عمى شكؿ أسئمة لمجواب عمييا.2
ويتعيف عمى الباحث أو المقابؿ الذىاب إلى مكاف
المستجوب كالذىاب إلى مسكنو أو عممو أو مكاف دراستو أو

1

 طهعد ًْاو :يرخع ساتك  ،ظ.123 ،2
 -ز ٍٚتذر فراج :يرخع ساتك  ،ظ .139،
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استجمامو لغرض مقابمتو ومشاىدة ومعايشة ظروفو الموضوعية
والشخصية.1
وكما يجب تحديد موعد المقابمة قبؿ القياـ بيا ويراعي
عند اختيار الموعد ما إذا كاف مناسبا لممستجوب وأف ال يفرض
عميو فرضا.2
واذا رأى الباحث بأف الظروؼ المحيطة بالمقابمة تؤثر
سمبا عمى سيرىا الطبيعي فعمى الباحث أف يقترح عمى
المستجوب اإلنتقاؿ إلى مكاف أنسب وأفضؿ لتحقيؽ اليدؼ
المنشود مف المقابمة ،كما يتعيف عمى الباحث اختيار الوقت
المناسب لممستجوب إلجراء المقابمة.
+ضبط العالقة بين الباحث والمستجوب ،لمحصوؿ عمى مقابمة
إيجابية ومثمرة يستمزـ ذلؾ بناء عبلقة تعاونية وتفاعؿ إيجابي
بيف طرفي المقابمة أي بيف الباحث والمستجوب  ،فيجب عمى
الباحث احتراـ المستجوب مف خبلؿ اإلصغاء إليو والى
1

 إزساٌ يسًذ انسسٍ ،يرخع ساتك  ،ظ.94 ،2
 -إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ،ظ.201 ،

135

شروحاتو وتعاليقو ،وأف يجعمو مطمئنا عمى المعمومات واألسرار
التي أطمعو عمييا ،كما يجب عمى الباحث عدـ إلزامو باإلجابة
عمى بعض األسئمة التي ال يريد الخوض فييا ألسباب شخصية
أو موضوعية.1
كما يجب عمى الباحث أف يحسف اختيار لباسو وأسموب
تصرفو مع المستجوب بما يتوافؽ مع نفسية وميوؿ المستجوب
وأف ال يتكمؼ الباحث في حديثو  ،وأف يستخدـ أسموبا عاديا ،
ولكف بمغة سميمة وصحيحة يفيميا المستجوب واإلبتعاد عف
األلغاز والمجاز والتكمؼ والتصنع.
وحتى تكوف جمسة الطرفيف ودية تسودىا الثقة المتبادلة
يتعيف عمى الباحث أف يشعر المستوجب بحرية اإلجابة عف
األسئمة المطروحة أو عدـ اإلجابة عنيا

 ،2كما يجب عمى

الباحث عدـ الدخوؿ مع المستجوب في مناقشات حادة وخبلفات

1

إزساٌ يسًذ انسسٍ  ،يرخع ساتك،ظ.94 ،2
-إتراْٛى أتراش :يرخع ساتك  ،ظ.201 ،
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حوؿ موضوع اإلستجواب وأف ال يشكؾ في معموماتو بحضوره
وأف يبتعد عف توجيو النصح واإلرشاد إلى المستجوب.1...
وبالمقابؿ يجب عمى المستجوب إظيار حسف النية في
التعامؿ والتعاوف مع الباحث واإلىتماـ بموضوع البحث مف
خبلؿ اإلجابة عمى األسئمة بصدؽ ونزاىة ووضوح وتجنب
التيرب مف اإلجابة عمى األسئمة حتى ال يفشؿ الباحث في
مقابمتو.2
رابعا-أنواع المقابمة ،يمكف التمييز في إطار أنواع المقابمة
بصفة عامة بيف المقابمة الفردية والمقابمة الجماعية وبيف المقابمة
الرسمية والمقابمة غير الرسمية.
+المقابمة الفردية والمقابمة الجماعية،
*المقابمة الفردية  ،ىي التي تجري بيف الباحث وشخص واحد
وىو المستجوب المعني باألمر ،حيث يسمح لممستجوب بالحرية

1

َفس انًؤنفَ ،فس انًرخعَ ،فس انصفسح أعالِ2
-إزساٌ يسًذ انسسٍ :يرخع ساتك  ،ظ.94 ،
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في إبداء الرأي والتعبير بصدؽ عما يريد أف يقوؿ دوف أف يشعر
بالحرج لوجود أشخاص آخريف.
*أما المقابمة الجماعية ،فيي التي تحدث بيف الباحث وبيف
مجموعة مف األفراد في وقت ومكاف واحد  ،1ومف مميزات ىذا
النوع مف المقابمة أنيا تغني الحوار وتساعد المستجوبيف عمى
التذكر وتوضيح كؿ مسألة مف مسائؿ موضوع البحث ،ولكف مف
عيوب المقابمة الجماعية أف األفراد قد يمتنعوف عف البوح ببعض
األسرار أماـ حضور اآلخريف.2
المقابمة الرسمية والمقابمة غير الرسمية+المقابمة الرسمية أو المقننة  ،وىي التي تعد فييا مسبقا
الموضوعات واألسئمة التي ستناقش ونفس األسئمة توجو بنفس
الطريقة ولنفس المستجوبيف ،ويتعيف عمى الباحث في المقاببلت
الرسمية طرح األسئمة بكيفية واحدة وأسموب منسؽ ألف ىذا يمكف

1

 ز ٍٚتذر فراج :يرخع ساتك  ،ظ .137،2
 -إتراْٛى أتراش :يرخع ساتك  ،ظ.202 ،
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الباحث مف الحصوؿ عمى المعمومات الجيدة التي تخدـ بحثو
وتزيد مف درجتو العممية.
+المقابمة غير الرسمية أو غير المقننة  ،وىي المقابمة التي
تكوف مفتوحة ويتجنب في إطارىا الباحث طرح أسئمة محددة
ومسبقة ،بؿ يدور فييا نقاش وحديث ودي بيف الطرفيف ويتولى
الباحث طرح أسئمة عمى المستجوب بؿ قد يعمد إلى تعديميا بما
يتناسب مع الموقؼ ومع الشخص المستجوب ،ويتـ اعتماد ىذا
النوع مف المقابمة حيف يعجز أو يفشؿ الباحث عف الحصوؿ عف
المعمومات الصحيحة والدقيقة والواضحة المرتبطة بموضوع
البحث في إطار المقابمة الرسمية والمقننة.
البند الثاني :اإلستمارة اإلستبيانية
يعتبر اإلستبياف أداة مف أدوات جمع المعمومات
والبيانات مف المستجوبيف المعنييف بالظاىرة أو المشكمة محؿ
البحث  ،وتعد اإلستمارة رابطة عبلقة بيف الباحث والمستجوب

1

وىذه الوسيمة ليا ارتباط مباشر بالميداف أي بالحقائؽ الواقعية،
- Madeleine Grawitz,op cité,p,676.
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1

ىذه اإلستمارة تتضمف مجموعة مف األسئمة "بعضيا مفتوحة
وبعضيا مغمقة وبعضيا يتعمؽ بالحقائؽ وبعضيا اآلخر يتعمؽ
باآلراء والمواقؼ ،وبعضيا عاـ وبعضيا متخصص".1
أوال -تعريف اإلستبيان
تعددت التعريفات التي أعطيت لئلستبياف ،منيا التي
تقوؿ عمى أنيا " مجموعة مف األسئمة المرتبة حوؿ موضوع
معيف يتـ وضعيا في استمارة ترسؿ لؤلشخاص المعنييف بالبريد
أو يجري تسميميا باليد تمييدا لمحصوؿ عمى أجوبة األسئمة
الواردة فييا"  .2وعرفيا البعض اآلخر عمى أنيا "أداة لجمع
البيانات المتعمقة بموضوع بحث محدد عف طريؽ استمارة يجري
تعبئتيا مف قبؿ المستجوب".3
يجب التأكيد عمى أف اإلستمارة اإلستبيانية ىي األداة
التي يحتاج إلييا الباحث مف أجؿ جمع المعمومات والبيانات مف
1

 إزساٌ يسًذ انسسٍ :يرخع ساتك  ،ظ.65 ،2
 إتراْٛى أتراش :يرخع ساتك  ،ظ.204 ،3
فٕزٚح غراتٛح ٔآخرٌٔ :أسانٛة انثسس انعهً ٙف ٙانعهٕو االخرًاعٛح ٔاإلَساَٛح،عًاٌ،اندايعح األردَٛح ،1977 ،ظَ ،53 ،مال عٍ إتراْٛى أتراش  ،يرخع ساتك ظ،
.204
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المستجوب أثناء إجراء المقابمة ،وفي غياب ىذه األداة يستعصي
عمى الباحث جمع المادة العممية وبالتالي ال يستطيع التقيد
بالمواضيع األساسية لبحثو.1
ثانيا-شروط اإلستبيان ،يجب عمى الباحث مراعاة مجموعة مف
الشروط عند استعمالو لوسيمة اإلستمارة اإلستبيانية منيا:2
أف يكوف السؤاؿ واضحا ومحددا ومباشرا ،فالباحث نظ ارالىتمامو بالمشكمة تكوف مفرداتيا وقضاياىا واضحة في ذىنو،
ولكنيا ليست كذلؾ عند المستجوب ،ولذا عمى الباحث أف ال
يعتبر المستجوب عمى نفس مستواه مف تفيـ المشكمة  ،وعميو
بالتالي صياغة أسئمتو بشكؿ واضح ومحدد وال لبس فييا ،األمر
الذي يستوجب تجنب المصطمحات الفضفاضة والمعقدة.
يستحسف أف تكوف األسئمة قصيرة ومختصرة ،فاألسئمة الطويمةتكوف مممة أو معقدة أحيانا ،كما أف المستجوب قد يتيرب مف

1

طهعد ًْاو يرخع ساتك  ،ظ.106 ،2
-إتراْٛى أتراش :يرخع ساتك  ،ظ.207 ،
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اإلجابة عمييا ،وكمما كانت األسئمة قصيرة كمما كانت أكثر
تشجيعا عمى اإلجابة.
اإلبتعاد عف األسئمة المزدوجة أو المركبة ،أي السؤاؿ الذييسأؿ سؤاليف أو أكثر  ،حيث يستحسف فصؿ األسئمة عف
بعضيا البعض.
تجنب األسئمة اإليحائية ،والتي تتضمف كممات أو مصطمحاتمتحيزة ،مثبل ىؿ تتفؽ مع الرأي السائد القائؿ ...فكممة السائد
ىنا بيا إيحاء ألنيا تظير لممستجوب بأف األغمبية تتفؽ مع ىذا
الرأي.
تذكر أىداؼ البحث ،فعمى الباحث أف يتذكر دائما عند صياغةالسؤاؿ إشكالية البحث ،فبل يضع أسئمة ال عبلقة ليا بموضوع
البحث.
تحفيز المستوجب بسؤاؿ يثير اىتمامو ،ويكوف سيبل ويشجعوعمى اإلىتماـ باألسئمة.
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يتعيف عمى الباحث طرح عدد معقوؿ مف األسئمة في اإلستمارةحتى ال يرىؽ المستجوب  ،ويستحسف أف ال يزيد عف األربعيف
سؤاؿ.1
يستحسف أف تكوف األسئمة متصمة الواحدة باألخرى اتصاالنظاميا وعقبلنيا يعكس وحدة الموضوع.
يجب أف يبتعد الباحث عف تضميف اإلستمارة أسئمة محرجةلممستجوب ،مثؿ األسئمة التي تمس حياتو الشخصية التي ال يريد
كشفيا ،أو األسئمة التي تتعمؽ بمعتقداتو الدينية ..إلخ.
البند الثالث :اإلنترنت
يتميز العالـ المعاصر بقدرتو الفائقة عمى إنتاج،
واستخداـ  ،وتخزيف المعمومات ومد خيوط التواصؿ والتفاعؿ
المعرفي بيف البشر محميا وعالميا،مما جعؿ المعرفة ومف ورائيا
العقؿ البشري أحد أىـ القطاعات الحساسة التي تستأثر باىتماـ

1

- Madeleine Grawitz,op cité,p,687.

143

الدوؿ في ا إلستثمار ،باعتبارىا عوامؿ قوة وتفوؽ في العصر
وعدة الحضور الفاعؿ في المستقبؿ.
الراىف ُ
وقد جاءت ا إلنترنت لتُشكؿ أحد أىـ اختراعات القرف العشريف
التي حولت العالـ إلى مكتبة ببل جدراف وقرية ببل أسوار وأمدت
سكاف ىذه القرية بثقافة دوف حواجز! وينمو ا إلستخداـ العالمي
لمشبكة العنكبوتية بشكؿ الفت  ،ويزحؼ النشر اإللكتروني
ليستولي يوما بعد يوـ عمى مساحات جديدة كاف باألمس القريب
يسيطر عمييا عالـ المكتوب إلى الحد الذي جعؿ الورؽ يتقادـ
بشكؿ متسارع ويدفع الكثير مف الباحثيف إلى التنبؤ بأف أطفالنا
سيشيدوف عالما خاؿ مف الورؽ.
ومع كؿ ىذه القفزات الحاصمة في التحوؿ مف عصر
إلى آخر ،ما يزاؿ ا إلستغبلؿ العربي ليذه الطفرة وا إلستفادة مف
خدماتيا المعموماتية اليائمة بطيئا وربما مقتص ار عمى بعض
الجوانب الترفييية  ،دوف استغبلؿ ىذا الفضاء المعموماتي في
تنمية الرصيد المعرفي والثقافي لممتعامميف مع الشبكة العنكبوتية،
خاصة إذا تعمؽ األمر بمجاؿ البحث العممي الذي يعد عصب
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التطور وأس الرقي في كؿ المجتمعات  ،السيما في عصر
المعمومات.
وتواجو مسألة الولوج في المعموماتية مف المنظور العربي ،
مجموعة مف التحديات أماـ النظـ المعموماتية العربية التي تمثؿ
نطاقا إقميميا فرعيا يتفاعؿ مع األنظمة المعموماتية اإلقميمية
ويتعرض لتأثيرات عديدة مف خبلؿ ثورة المعموماتية  ،بدءا مف
التكنولوجيا المستخدمة مرو ار بالمضموف  ،وانتياء باألىداؼ التي
تسعى البمداف العربية إلى تحقيقيا مف خبلؿ المعموماتية.
وماداـ العمـ والبحث العممي ىما الرىاف الذي تُرابط مختمؼ
الدوؿ قصد اإلمساؾ بو والتحكـ فيو  ،ألنو مصدر القوة والتفوؽ
في معترؾ الحياة الراىنة  ،فاإلنترنت ومنذ ظيورىا بدأ الحديث
عف صيغة جديدة لمتعميـ تتجاوز مقاعد الدراسة  ،وتجعؿ الباحث
والطالب عمى اتصاؿ دائـ ومستمر بالباحثيف وبنوؾ المعطيات
ومصادر المعمومات  ،مما يجعمو أكثر قدرة مف ذي قبؿ عمى
التوسع في عمميات البحث واإلنجاز والتواصؿ العممي عمى
الصعيد الكوني.
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المبحث الثالث :توثيق وتركيب المعمومات في البحوث
العممية
نناقش مف خبلؿ ىذا المبحث تحديد المنيج المعتمد مف
طرؼ الباحث (المطمب األوؿ) ثـ نقؼ عند تحديد األركاف
الرئيسية لمبحث (العنواف  ،المقدمة  ،العرض والخاتمة) ،مع بياف
الشروط الفنية في كتابة األبحاث العممية (المطمب الثالث).
المطمب األول :تحديد المنهج المعتمد من طرف الباحث
يعتبر المنيج العمود الفقري في تصميـ البحوث ،ألنو
الخطة التي تحتوي عمى خطوات تحديد المفاىيـ ،وشرح المعاني
وتحديد إلطار الدراسة  ،1وعميو يعد اعتماد منيج أو أكثر مف
مناىج البحث العممي عممية ضرورية مف طرؼ الباحث إلنجاز
بحث عممي جيد مما سيوصمو ال محاؿ إلى نتائج عممية ناجحة
وموفقة.

1

عثذ انرزًاٌ تذٔ٘ :يُاْح انثسس انعهً ،ٙدار انُٓضح انعرتٛح  ،انماْرج  ،1963ظ.5،
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فطبيعة الموضوع تستمزـ مف الباحث اختيار المنيج
المناسب أو المناىج المناسبة لبحثو  ،كالمنيج الوظيفي  ،أو
المنيج البنيوي ،أو المنيج المقارف  ،أو المنيج التاريخي أو
غيره...فاعتماد منيج أو أكثر مف مناىج البحث العممي في
الدراسة يساعد الباحث عمى ضبط مختمؼ جوانب الموضوع
واستجبلء مختمؼ الحقائؽ العممية المرتبطة بدقة ونظاـ.
المطمب الثاني  :تحديد األركان الرئيسية لمبحث
(العنوان ،المقدمة ،العرض والخاتمة)
يشتمؿ البحث العممي عمى مكونات وعناصر أساسية
تشكؿ في مجموعيا الشكؿ اليندسي لموضوع البحث ،وىذه
العناصر تتمحور عادة حوؿ عنواف البحث والمقدمة ،والعرض
أي جوىر الموضوع ،وأخي ار خاتمة البحث.
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الفقرة األولى :عنوان البحث
تكتسي مشكمة العناويف وخاصة العنواف الرئيسي
لموضوع البحث أىمية خاصة وبالغة باعتباره يعكس صورة
البحث في شموليتو ،كما أنو سيكوف إسما لو.
ويتعيف عمى الباحث عند اختيار العناويف بصفة عامة
أف تكوف دالة عمى محتوى ومضموف البحث ودالة عمى عناصره
ومكوناتو الفرعية والجزئية مف أقساـ وأبواب وفصوؿ ومباحث
ومطالب وفروع ...إلخ ،ويشترط في ىذه العناويف الوضوح ،
والبساطة واإلختصار والداللة عمى المحتوى.1...
كما يتعيف عمى الباحث التقيد واإللتزاـ بمجموعة مف
الشروط عند كتابة وصياغة العناويف منيا:2
يجب أف يكوف العنواف داال عمى محتواه ،فبل يجوز أف يكوفدعائيا أو صحفيا ىدفو إثارة القارئ دوف إعطاء فكرة عف
الموضوع.
1

عه ٙضٕٖ ،:يرخع ساتك  ،ظ.61 ،2
 -عه ٙضٕٖ ،:يرخع ساتك  ،ظ.62 ،
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يجب أف يكوف العنواف واضحا ومختص ار وشامبل وجامعا لكافةأجزاء البحث العممي.
يجب عمى الباحث قدر اإلمكاف تجنب العناويف المركبة لماتؤدي إليو مف التباس وغموض ،ومع ذلؾ فقد يكوف العنواف
مركبا باستعماؿ واو العطؼ عادة ،والتركيب إما أف يكوف داال
عمى المقارنة أو عمى العبلقة ،ومف أمثمة العناويف المركبة الدالة
عمى عبلقة":الدوؿ العربية والمؤتمر الدولي لقانوف البحار"
"الطاقة النووية وقانوف البحار" ...إلمخ.
ومف أمثمة العناويف الدالة عمى المقارنة "الخطا المدني والخطأ
الجنائي" أو "المنشأة اإلنتاجية ومنشأة الخدمات ..."...إلخ.
ويخمص أحد الباحثيف إلى اإلقرار بأىمية الموضوع ودقة
العنواف فيما يمي:1
"-مف الضروري أف يواكب موضوع البحث تطورات الحياة فيي
متجددة.
1

-عثذ انمذر انطٛخه ،ٙيرخع ساتك ،ظ.23 ،
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مف الضروري أف يتصدى الباحث لظاىرة أو مسألة كبرى أوغير مطروقة.
مف الضروري أف يحصؿ تطابؽ بيف طموحات عنواف البحثوبيف محتوى الرسالة العممية ،فموضوع البحث يختزؿ في عنوانو
ويتعيف أف يترجـ العنواف جميع جوانب الموضوع وعناصره.'' ...
الفقرة الثانية :المقدمة
تعتبر مقدمة البحث جزء أساسي منو  ،بحيث تميد
لمموضوع وتمخصو بإعطاء فكرة مركزة عف كؿ جوانب وحيثيات
البحث  ،كما أف المقدمة تعكس الصورة العامة لمختمؼ أفكار
البحث .ورغـ أف المقدمة تعد أوؿ ما يصادفو القارئ بعد
العنواف ،إال أنيا غالبا ما تكوف آخر ما ينجزه أو يكتبو الباحث.1

1

يسًذ انعرٔص :ٙانًخرصر ف ٙانًُٓدٛح انمإََٛح،يُطٕراخ يخرثر األتسازٔانذراساخ زٕل لإٌَ األعًال ٔانًمأالخ تكهٛح انسمٕق انسٕٚس ،ٙانرتاط ،انطثعح انثاَٛح
 ، 2011ظ.183 ،
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وبصفة عامة تشتمؿ المقدمة عمى مجموعة مف العناصر
منيا:1
يتعيف عمى الباحث تحديد الموضوع وعرض مشكمة البحث.تمييز الموضوع عف المسائؿ المشابية وتحديد مفاىيموومصطمحاتو مع تحديد موقعو في المادة.
بياف أىمية الموضوع العممية والنظرية (الفقيية أو العممية)،وتوضيح األفكار العامة الموجية.
الوقوؼ عند الصعوبات والمشاكؿ التي واجيت الباحث النظريةمف قمة المراجع مثبل أو كثرتيا والتطبيقية المرتبطة بصعوبة
اختيار أدوات البحث.
اإلشارة إلى البعد التاريخي لموضوع البحث ،إذا لـ يكف ىذاالموضوع نفسو عرضا تاريخيا.

1

 -عه ٙضٕٖ ،:يرخع ساتك  ،ظ ظ.57-56 ،
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بياف األعماؿ السابقة المشابية لموضوع البحث ،إذ يتعيف عمىالباحث في كؿ األحواؿ تبرير اختياره لموضوع سبؽ لغيره دراستو
واثبات أف عممو يضيؼ جديدا بالرغـ مف أف الموضوع قد سبؽ
بحثو.
 يتعيف عمى الباحث أف يعمف في المقدمة عف المنيج أوالمناىج المعتمدة في مناقشة وتحميؿ موضوع البحث.
 يجب أف تكوف المقدمة قصيرة  ،فإذا طالت أو تضمنت مايدخؿ في صمب البحث فيستحسف اعتبارىا أحد فصولو بؿ قد
يمكف فصؿ ما يعد منيا داخبل في الموضوع واعتباره فصبل
تمييديا .بحيث قد يمجأ الباحث إلى اعتماد فصؿ تمييدي ،
عندما يجد نفسو أماـ عناصر وأفكار تتجاوز ما يجب أف تشتمؿ
عميو المقدمة ،وفي نفس الوقت ليست ج أز مف صمب الموضوع،
كعرض القاعدة العامة لمفرع القانوني الذي يكوف البحث دراستو
تفصيمية إلحدى جزئياتيا.
أخيرا ،يجب عمى الباحث أف يعمف في آخر المقدمة عفالتصميـ الذي اعتمده لبحثو مف عناصر أساسية كالتقسيمات
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والفصوؿ والمباحث ،وىذه العممية ال تعد تك ار ار لمفيرس ىذا
األخير الذي يخصص لو مكاف في آخر البحث.
الفقرة الثالثة :العرض أو صمب الموضوع
يشتمؿ صمب الموضوع عمى المادة العممية األساسية
لمبحث العممي ،ويشكؿ العمود الفقري لمبحث ونسبة مئوية ميمة
لو ،بحيث يحتوي عمى كؿ العناصر الرئيسية لمبحث مف أقساـ
وأبواب وفصوؿ ومباحث ومطالب وفروع  ...إلخ ،التي تحمؿ
وتناقش مختمؼ النظريات والتوجيات والتيارات واألفكار المرتبطة
بموضوع البحث.
وعرض موضوع البحث أو صمب الموضوع ىو نتاج
وثمرة عمؿ مضني قاـ بو الباحث طيمة فترة إعداد وتحضير
وانجاز ىذا البحث قصد إخراجو في شكؿ بحث عممي جيد
ومتكامؿ مف حيث الشكؿ والمضموف.

153

الفقرة الرابعة  :الخاتمة
تكتسي الخاتمة أىمية بالغة بالنسبة لمكونات البحث
العممي ،وتعتبر الخاتمة آخر نقطة في مسار عممية البحث،
وىي عبارة عف عرض لئلستنتاج الذي توصؿ إليو الباحث ولثمرة
جيده وخبلصة لمبحث مف حيث النتائج والحقائؽ العممية وليست
تمخيصا لو.
وفي ىذا السياؽ ،يرى أحد الباحثيف

1

أنو عمى الباحث

أف يمخص في الخاتمة ما ىو أساسي في بحثو ويثبتو ،وليس
المقصود ىنا التمخيص الشكمي أي جمع خبلصات أبواب أو
فصوؿ البحث وانما التمخيص الموضوعي الذي يعني استخبلص
المستنتجات....
في حيف يفند البعض اآلخر  2ىذا القوؿ ويؤكد عمى أف
الخاتمة ليست وال ينبغي أف تكوف مجرد تمخيص لمبحث ويجب":
تحاشي ذلؾ الخطأ الشائع في كثير مف الكتابات والذي يعتبر
1

عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ.82 ،2
-انسساٌ تٕلُطار ٔعثذ انْٕاب يعهً ،ٙيرخع ساتك،ظ.70 ،
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الخاتمة كتمخيص ألىـ األفكار التي حفؿ بيا صمب الموضوع،
إف ىذه الخاتمة الممخص ليست إال تك ار ار لما كتب ومف ثـ
يستحب عدـ إدراجيا" .وفي نفس اإلتجاه يضيؼ البعض  :1أما
أسوأ أنواع الخواتـ فتمؾ التي تمخص البحث برمتو تمخيصا عاما،
إذ أف البحث يحوي معمومات وحقائؽ منقولة مف كتب الفقياء
وحينئذ يكوف جيد الباحث جيدا نقميا وتبويبيا في األغمب األعـ
وىو جيد عادي ال إبداع فيو ،أما الجيد العممي الكبير لمباحث
فيتوزع عمى المقدمة والخاتمة إذ أف ىاتيف الكتابتيف تعبراف
أفضؿ تعبير عف الشخصية العممية لمباحث"...
غير أف الخاتمة في نظر البعض يجب أف تعبر عف
رؤية خاصة لمباحث بالنسبة لموضوع البحث ،وينبغي أف تكوف
قصيرة ال تتجاوز بضع صفحات واذا كاف يسمح بإطالة المقدمة
فميس األمر كذلؾ بالنسبة لمخاتمة.2

1

عثذ انمادر انطٛخه ،ٙيرخع ساتك ،ظ.86 ،2
-عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك  ،ظ.89 ،
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وتجدر اإلشارة إلى أنو يجب عمى الباحث أف يوجو
عنايتو لممقدمة والخاتمة  ،ألف البعض يفضؿ أخذ فكرة عامة
عف بحث أو كتاب بقراءة مقدمتو وخاتمتو ،واإلرتباط بينيما ينشأ
مف كوف المقدمة طرح لممشكمة والخاتمة عرض لحميا.1
ويبلحظ في بعض األبحاث العممية تعدد الخواتـ  ،وذلؾ
بتخصيص خاتمة لكؿ قسـ أو باب أو فصؿ مف البحث  ،عمى
أف تتـ صياغة خاتمة عامة لو في نياية البحث العممي ،وعميو
فبل بأس مف اعتماد مسألة تعدد الخواتـ لكف يشترط في ذلؾ عدـ
تكرار مضامينيا.
المطمب الثالث :الشروط الفنية في كتابة األبحاث العممية
بعد اإلنتياء مف مجموعة مف خطوات البحث العممي،
كاختيار الموضوع واعداد التصميـ واعداد بطاقات أو ممفات
التجميع ،تأتي مرحمة الكتابة والتحرير وفقا لشروط وضوابط
معروفة في كتابة األبحاث العممية ،بحيث يتعيف عمى الباحث

1

 -عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك  ،ظ.89 ،
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التقيد بقواعد وأصوؿ الكتابات القانونية العممية وىي قواعد متفؽ
عمييا عند الكتابة 1ومف أىـ ىذه الشروط نذكر ما يمي:2
يستحسف أف يتبع الباحث خطوات البحث أي مف حيث ترتيبالعناويف كأف يكتب القسـ األوؿ قبؿ الثاني والفصؿ الثاني قبؿ
الثالث وىكذا...مع تأجيؿ المقدمة.
يستحسف الكتابة عمى وجو واحد مف الوقة والكتابة في صفحةجديدة عند كؿ تقسيـ جديد (باب ،فصؿ ،مبحث) ،والعودة إلى
السطر في كؿ فكرة جديدة.
يتعيف عمى الباحث احتراـ قواعد الكتابة مف حيث عبلماتالترقيـ ( الفواصؿ والنقط والشرطة ،واألقواس اليبللية واألقواس
المزدوجة...إلخ).
يتعيف عمى الباحث نيج أسموب واضح ومعتدؿ في الكتابة معاختيار كممات وجمؿ بسيطة وسميمة وتجنب الكممات الفضفاضة
والمنمقة والمعقدة وأسموب التيويؿ والمبالغة.
1

إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك،ظ .2102
 -عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك  ،ظ.92-91 ،

157

يجب أف تكتب العناويف الرئيسية في منتصؼ الصفحةوالعناويف الجانبية عمى الجانب األيمف مف الصفحة ،ويفضؿ أف
يكوف العنواف مستقبل لوحده عمى السطر ،كما أف الترتيب
والتقسيـ المناسبيف لمعناويف يساعد عمى وضوح األفكار
وتسمسميا.
يتعيف عمى الباحث ترقيـ الصفحات ترقيما واحدا ومستم ارومتتاليا مف بداية البحث إلى نيايتو.
يتعيف عمى البحث كتابة اليوامش أوال بأوؿ كاممة مع الحرصعمى صحة ووضع تسجيؿ البيانات التي ال يكتشؼ خطأىا
بالمراجعة البسيطة أي أسماء المؤلفيف ،وطريقة كتابتيا ،وأرقاـ
الصفحات واألجزاء وسنوات النشر ،مع الحرص عمى ترؾ
فراغات كافية لكتابة اليوامش.
المطمب الرابع  :اإلقتباس
تعد عممية اإلقتباس ظاىرة صحية في األبحاث العممية،
فبواسطة ىذه العممية يستطيع الباحث أف يدمج أفكار وآراء
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اآلخريف في بحثو مشي ار إلى أصحابيا واألماكف التي اقتبس
منيا ،فاألبحاث العممية تعتمد عمى بعضيا البعض واإلستعانة
بأفكار اآلخريف وتجاربيـ وكتاباتيـ تغني عممية البحث.
الفرع األول :تعريف اإلقتباس
اإلقتباس لغة :اقتبس الشعمة مف النار  ،فعؿ ماض
بمعنى أخذ  ،واالقتباس مصدر الفعؿ الخماسى :اقتبس كما فى
ترتيب القاموس  ،1واصطبلحا لو اآلف معنياف  ،معنى فى العرؼ
المغوى العاـ حيث يطمؽ فيو عمى كؿ كبلـ ضمنو صاحبو كبلما
آخر لغيره  ،وفى البحوث العممية األكاديمية يسمى ،اإلستشياد
إما لتوكيد فكرة  ،أو نقدىا  ،أو نقضيا.
يعتبر اإلقتباس جزء ميـ مف البحث العممي ،ذلؾ أف
الباحث ميما عمى شأنو مف الناحية العممية فإنو ال يستغني عف
خبرات وتجارب اآلخريف  ،2فالباحث يقتبس آراء وأفكار اآلخريف
كما قد يقتبس نصوصا تشريعية أو قضائية ،ويكوف اليدؼ مف
1

انًُدذ ف ٙانهغح ٔاإلعالو ،يرخع ساتك ظ.605 ،2
-إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ،ظ.215 ،
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اإلقتباس ىو تدعيـ وتأسيس الفرضيات واآلراء العممية أو بيدؼ
نقدىا أو تأصيميا وتحميميا وتقييميا أو بيدؼ توضيح آراء وأفكار
ومعتقدات اآلخريف بخصوص الموضوع محؿ الدراسة.1
الفرع الثاني :أنواع اإلقتباس
يصنؼ اإلقتباس إلى نوعيف  ،اإلقتباس الحرفي،
واإلقباس غير الحرفي ،واإلقتباس بنوعيو يتعيف أف يكوف مباش ار
أي تنقؿ المعمومات مف المرجع أو المصدر األصمي مع استثناء
في بعض الحاالت فقد يمجأ الباحث إلى استعماؿ وسيط أي
يستعمؿ عبارة نقبل عف فبلف.
الفقرة األولى :اإلقتباس الحرفي
وفيو ينقؿ الباحث معمومات مباشرة كما ىي مدونة في
المصدر األصمي ،فيقتبس النص كامبل وحرفيا ،دوف إدخاؿ
تغيير أو تعديؿ أو تحوير أو حتى تصحيح لخطأ وجد في النص
األصمي .2ففي اإلقتباس الحرفي يتعيف عمى الباحث اإلحتفاظ
1

عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.97 ،2
 -إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ،ظ.217 ،
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بكؿ متف ومعمومات النص كضرورة نقؿ عبلمات الترقيـ كما ىي
في األصؿ ،وايراد رقـ اليامش الذي يبيف أسفؿ الصفحة إسـ
المؤلؼ وعنواف الكتاب والطبعة ودار النشر وسنة اإلصدار ورقـ
الصفحة أو الصفحات ،كما يجب مراعاة اإلختصار في اإلقتباس
(أال تزيد عمى ستة أسطر) ،وأف يوضع النص المقتبس بيف
قوسيف مزدوجيف (( )) ،أما في حالة حذؼ كممة أو كممات أو
جمؿ مف النص المقتبس توضع محميا ثبلث نقاط متتابعة ...1
وفي جميع الحاالت يتعيف عمى الباحث أف يتوخى األمانة
العممية عند اإلقتباس.
الفقرة الثانية :اإلقتباس غير الحرفي
في ىذا النوع مف اإلقتباس يتعيف عمى الباحث في
تصرفو في لفظ كبلـ الكاتب التقيد بتطابؽ المعنى الذي يقصده
المؤلؼ وال ينسب إليو خبلؼ ذلؾ  ،2كما يتعيف عميو اإلشارة في

1

عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.68 ،2
-عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.70 ،
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أسفؿ الصفحة مف خبلؿ اليامش إلى صاحب الرأي والفكرة وذلؾ
تبعا إلجراءات وقواعد اإلسناد والتوثيؽ.
ونشير إلى أف معظـ الباحثيف يمجأوف إلى استعماؿ
اإلقتباس مف لغات أجنبية عف طريؽ الترجمة ،وفي ىذا اإلطار
يستحسف عمى الباحث أال يقطع استرساؿ القارئ بإيراد اقتباس
بمغة أجنبية في وسط المتف بؿ يستحسف كتابتو في اليامش في
حالة الضرورة عمى أف ال يطيؿ في اإلقتباس.
المطمب الخامس :شكميات كتابة أو تحرير البحث العممي
نتطرؽ في إطار ىذا العنصر لمسألة اختيار األسموب
مف طرؼ الباحث (الفرع األوؿ) ،ثـ نناقش إشكالية اليوامش في
البحوث العممية (الفرع الثاني).
الفرع األول :اختيار األسموب
إف الباحث يكوف ح ار في اختيار األسموب الذي يعجبو
أثناء عممية الكتابة أو التحرير بحيث يختمؼ أسموب الباحثيف مف
باحث إلى آخر حسب تكويف وثقافة كؿ باحث عمى حدة ،غير
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أنو يتعيف عمى ىذه الفئة اإللتزاـ بقواعد ومبادئ وأصوؿ الكتابة
المعروفة في ىذا اإلطار مما يجعؿ البحث سمس وواضح وسيؿ
القراءة وقابؿ لمفيـ واإلستيعاب.
ويتعيف عمى الباحث اإللتزاـ بمجموعة مف الضوابط في
اختيار االسموب منيا:
وضوح األسموبيتعيف عمى الباحث كتابة بحثو واستعراض مختمؼ
المعمومات بشكؿ واضح وسميـ وانضباط وبساطة في عرضيا
واتقاف في ترتيب الفقرات ،وعميو يجب تجنب التعقيد والغموض
والمبس.
وفي ىذا السياؽ يؤكد أحد الباحثيف عمى "أف الكممات
الركيكة والدارجة تضعؼ مف مكانة األسموب وجدية البحث،
وكذلؾ األمر مع األسموب المعقد فإنو يترؾ نتائج سمبية أيضا،
إف الكممات تستعمؿ لتوصيؿ فكرة محددة لمقارئ وليس إلظيار
القدرات الببلغية لمباحث ...ومف ىنا يجب عمى الباحث أف
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يختار كممات وجمؿ بسيطة وسميمة وأف يتجنب الكممات
الفضفاضة والمنمقة ولغة السجع وأسموب التيويؿ والمبالغة".1
ضرورة استعمال المغة المختصة في البحث (القانونية لبحوثالقانون)
يتعيف عمى الباحث القانوني اإللتزاـ بمغة التخصص
(القانوف) ،كوف لغة القانوف تتسـ بالتنظيـ والتناسب والتنسيؽ
والصرامة الشديدة  .2وعميو يجب عميو اإلنضباط في استعماؿ
الكممات القانونية ،ألف لكؿ كممة أو مصطمح معناه اإلصطبلحي
المحدد وغير ذلؾ يؤدي إلى إخبلؿ في المعنى وبالتالي تحوير
معنى الفكرة بكامميا.3
ضرورة التقيد بأحكام وقواعد كتابات البحوث (القانونية)يتوجب عمى الباحث المختص في القانوف اإللتزاـ
بالقواعد التي تحكـ األبحاث القانونية كالتي تشير إلى أف
1

إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ،ظ.214 ،2
عثذ انٕازذ ضعٛر ،يرخع ساتك ،ظ.58 ،3
-ز ٍٚتذر فراج ،يرخع ساتك ،ظ.151 ،
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"الخاص يقيد العاـ" ،و "المطمؽ يؤخذ عمى إطبلقو طالما لـ يقيده
قيد" ،و "اإلستثناء خروج عف األصؿ فبل يتـ القياس عميو وال
التوسع في تفسيره"....إلخ.
التقيد بأحكام التفسيرمف خصائص القاعدة القانونية أنيا قاعدة عامة ومجردة،
إذ يستعصي عمى الباحث في كثير مف األحياف الوقوؼ عمى
المعنى الدقيؽ والواضح لكؿ قاعدة قانونية لعموميتيا أو لكونيا
يكتنفيا الغموض والمبس أو لوجود ثغرة قانونية أحيانا ،األمر
الذي يتطمب تبياف وتوضيح وتفسير ىذه القاعدة القانونية خاصة
تمؾ التي تصدر عف السمطة التشريعية في شكؿ قانوف .وقد
يكوف التفسير فقييا أو قضائيا (اإلجتياد الفقيي والقضائي).
الفرع الثاني  :الهوامش
نناقش إشكالية اليوامش في األبحاث العممية مف خبلؿ
الوقوؼ عند تعريفيا (الفقرة األولى) ،وتحديد أنواعيا (الفقرة
الثانية).
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الفقرة األولى :تعريف الهوامش
يقصد باليامش "ما يورده الباحث خارج النص األصمي
إما لذكر مصدر المعمومات (الوقائع واألفكار) الواردة في المتف،
أو اإلحالة إلى جزء آخر مف البحث نفسو ،أو لتكممة ما يأتي في
المتف بشرح أو تعميؽ".1
واألبحاث العممية ىي عبارة عف مجموعة مف المعمومات
والبيانات والدراسات واألبحاث العممية المستقاة مف مختمؼ
المصادر والمراجع والوثائؽ وأيضا مف التشريع والقضاء ،لذلؾ
كاف ال بد مف استعماؿ قواعد وأحكاـ اإلسناد وتوثيؽ اليوامش.
وعميو فإف مسألة اعتماد الباحث عمى المصادر والمراجع
مسألة ضرورية وىذه المصادر ىي عبارة عف مجموعة مف
الكتب والمؤلفات العممية السابقة لعممية البحث ،فالباحث ىنا
يعترؼ بمختمؼ المجيودات واإلضافات العممية لباحثيف سابقيف
مف خبلؿ اإلشارة إلييـ في اليوامش حفاظا عمى األمانة العممية
الواجب توفرىا في البحث العممي.
1

-عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.71 ،
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الفقرة الثانية :أنواع الهوامش
يستشؼ مف خبلؿ التعريؼ السابؽ لميوامش أنو يمكف
تقسيـ ىذه األخيرة إلى ثبلثة أنواع ،ىوامش المراجع  ،واليوامش
المفسرة لممتف ،وىوامش اإلحالة.
أوال-هوامش المراجع  ،ويستعمؿ ىذا النوع مف اليوامش لئلحالة
إلى مرجع تمت اإلستعانة بو في متف البحث ،حيث يعطي
الباحث رقما لمنص أو الفكرة المقتبسة في المتف ،وفي أسفؿ
الصفحة أي اليامش يذكر الباحث نفس الرقـ مع اإلشارة إلى
المصدر أو المرجع المقتبس منو  ،1ليتمكف القارئ مف العودة إلى
ىذا المرجع إما طمبا لممزيد مف المعمومات أو لمتأكد مف صحتيا
أو مف مدى اتساقيا مع التفسير الذي ذىب إليو الباحث
ويتحرر الباحث مف مسئولية المعمومات واألفكار التي يوردىا
ونسبتيا إلى أصحابيا الحقيقييف وبالتالي يتحقؽ غرض الحفاظ
عمى األمانة العممية.

1

إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ،ظ.221 ،2
 -عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.72 ،
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،2

ثانيا -الهوامش المفسرة لممتن
قد يمجأ الباحث إلى اإلستعانة بيذا النوع مف اليوامش
في حالة ما إذا كانت أمور في النص أو المتف غامضة وتحتاج
إلى تفسير ،وال يمكف وضع التفسير في النص خوفا مف اإلخبلؿ
بالسياؽ العاـ لمنص ،فيقوـ الباحث بوضع التفسير في اليامش،
وقد يكوف التفسير مرتبط بواقعة معينة ميمة أو بشخصية
تاريخية ميمة .ويشترط في ىذا النوع مف اليوامش اإليجاز
واإلختصار.
ثالثا-هوامش اإلحالة ،أحيانا قد يمجأ الباحث إلى ذكر وتناوؿ
فكرة محددة معينة مرتيف في موضوعيف مختمفيف في نفس
البحث ،ومف ثـ يضطر إلى اإلكتفاء بمعالجة الموضوع بتفصيؿ
في جية واحدة ثـ يحيؿ إلى ىذه المعالجة تجنبا لعممية التكرار
واإلعادة ويستخدـ الباحث اليامش لئلحالة عمى الفكرة السابقة أو
البلحقة التي تتضمف التفاصيؿ والتوضيحات.1

1

-عثذ انٕازذ انُاصر ،يرخع ساتك ،ظ.62 ،
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الفقرة الثالثة :شكميات كتابة الهوامش
+البيانات الواجب توفرها في الهوامش  ،يتعيف عمى الباحث أف
يدرج ضمف اليامش المعمومات األساسية المتعمقة بالمرجع ،
وتختمؼ شكميات كتابة اليامش حسب طبيعة ونوعية المرجع
كالكتب والمقاالت والمجبلت والدوريات والرسائؿ واألطروحات
الجامعية والنصوص التشريعية...إلخ.
بالنسبة لمكتب  ،يتعيف عمى الباحث أف يقوـ بتدويف المعموماتاألساسية المرتبطة بالمرجع محؿ اليامش منيا:
+إسم المؤلف أو الكاتب  ،يتـ تدوينو كما ورد في عنواف
الكتاب(ثنائي أو ثبلثي)  ،واذا كاف لمكتاب عدة مؤلفيف فإنو يتـ
كتابتيـ بنفس الطريقة والترتيب المبيف عمى الكتاب ،واذا زادوا
عمى ثبلثة مؤلفيف فإنو يكتفي بذكر االسـ األوؿ مع كتابة عبارة
(وآخروف) وبينيما فاصمة ،أما البعض فيرى بأف المصدر أو
المرجع إذا كاف مؤلفا مف طرؼ مؤلفيف اثنيف فإنو يتـ تدويف ذلؾ
المؤلفيف معا ،وكذلؾ إذا كاف الكتاب مؤلفا مف طرؼ خمسة

169

مؤلفيف فإنو يتـ تدويف كافة األسماء أما اإلشارة الثانية فيكتفي
فييا باإلسـ األوؿ مع إضافة كممة "وآخروف" ،أما في قائمة
المصادر والمراجع فيتعيف تدويف األسماء كميا كحؽ مف حقوؽ
المؤلفيف وليس مف العدؿ حجب أي اسـ منيـ بحجة
اإلختصار.1
+عنوان الكتاب  ،يتـ تدوينو أو كتابتو كما ىو مبيف في المرجع
وكما ىو موجود في األصؿ  ،ويأتي بعد اسـ المؤلؼ مباشرة.
+بيانات تتعمق بالنشر واالطبع  ،يتعيف عمى الباحث اإلشارة إلى
معمومات وبيانات مرتبطة بالنشر  ،كبمد النشر ،وتاريخ النشر،
والمؤسسة الناشرة" ،كمطبعة دار النجاح" و"دار القمـ و"منشورات
عكاظ"...إلخ.
وفي حالة غياب بيانات أو معمومات تتعمؽ بالنشر
والطبع نشير إلييا بما يفيد عدـ ذكرىا أو وجودىا بكتابة عبارة
"دوف تاريخ" أو "دوف دولة النشر" أو "دوف تاريخ النشر".

1

-عثذ انمادر انطٛخه ،ٙيرخع ساتك ،ظ.84 ،
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+رقم الطبعة ورقم الكتاب أو الجزء  ،يتعيف عمى الباحث أف
يشير إلى رقـ الطبعة في حالة تعدد الطبعات لمكتاب (الطبعة
األولى  ،الطبعة الثانية ...إلخ) ،كما قد يكوف الكتاب مكوف مف
عدة أجزاء فيذكر رقـ الجزء الذي استعاف بو أو استعممو الباحث
في عممية البحث.
+رقم الصفحة أو الصفحات  ،يتعيف عمى الباحث ذكر وتدويف
رقـ الصفحة أو الصفحات المقتبس منيا.
مثاؿ :مدني أحميدوش :المحاكـ المالية في المغرب دراسة نظرية
وتطبيقية مقارنة ،الطبعة األولى  ،مطبعة فضالة المحمدية
.2003
وفي مجمؿ القوؿ تعتبر البيانات والمعمومات المشارة
إلييا أعبله أساسية وضرورية في عممية البحث بحيث ال يسمح
لمباحث ترؾ أو إغفاؿ أي جزء منيا حتى يكتسب بحثو القيمة
العممية الجيدة.
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بالنسبة لممقاالت  ،إذا كاف المرجع المعتمد في عممية البحثمقاال منشو ار في مجمة معينة فترتب المعمومات عمى الشكؿ
اآلتي:
+إسـ المؤلؼ أو المؤلفيف.
+عنواف المقالة.
+إسـ المجمة العممية أو الدورية
+رقـ أو عدد المجمة وسنة اإلصدار أو النشر.
+رقـ الصفحة أو الصفحات.
مثاؿ:
مدني أحميدوش :اإلرىاصات األولى لعممية اإلصبلح الضريبي ،المجمة المغربية لئلدارة المحمية والتنمية عدد
غشت ، 2007ص.131-123 ،
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مدني أحميدوش :اإلصبلحات الضريبية في قانوف المالية ،2010المجمة المغربية لممالية العمومية ،العدد

 ،1أبريؿ

 2010ص.99-89،
الرسائل واألطروحات الجامعية  ،في حالة ما إذا كاف اليامشمرتبط ببحث عممي جامعي قصد نيؿ درجات وألقاب عممية
كالتقارير التي ينجزىا طمبة وحدات التكويف والبحث لنيؿ دبموـ
الماستر أو لنيؿ الدكتوراه فيتعيف عمى الباحث ترتيب البيانات
عمى الشكؿ التالي:
+إسـ الباحث ،صاحب األطروحة أو الرسالة أو التقرير.
 +عنواف البحث (األطروحة أو الرسالة أو التقرير).
+ذكر طبيعة ونوعية البحث مف حيث الدرجة أو المقب.
+كتابة إسـ الكمية ثـ الجامعة مع ذكر إسـ الوحدة التابع ليا.
 +يتعيف عمى الباحث كتابة السنة الجامعية التي نوقش فييا
البحث.
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+ضرورة ذكر رقـ الصفحة أو الصفحات.
-النصوص القانونية أو التشريعية والتنظيمية

 ،يتعيف عمى

الباحث الذي اعتمد في بحثو عمى ظيير شريؼ أو مرسوـ أو
نص تشريعي أف يذكر البيانات والمعمومات المرتبطة بيا في
اليامش ،كنوع النص التشريعي أو التنظيمي (دستور  ،ظيير
مرسوـ  ،منشور ،قرار....،إلخ) ،وموضوع النص ،وتاريخ
صدوره  ،وعدد الجريدة الرسمية (تاريخيا وسنتيا والصفحة التي
نشر فييا النص .)...
ترقيم الهوامش  ،يتعيف عمى الباحث اعتماد عممية لترقيـىوامشو وذلؾ بوضع أرقاـ تقابؿ وتناسب وتوازي األرقاـ التي
يشير إلييا في متف البحث  ،بحيث إذا ذكر في المتف ثبلثة
إشارات ىامشية فيجب أف ترد باليامش ثبلث إشارات أيضا

،1

ومف ثـ يتعيف أف يكوف كؿ ىامش مرتبط بالجزء ذي العبلقة بو
في المتف  ،2بحيث يوضع الرقـ بيف مزدوجتيف بعد الكممة أو

1

ز ٍٚتذر فراج ،يرخع ساتك ،ظ.165 ،2
-عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك،ظ.71،
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الجممة أو الفقرة التي يرتبط بيا اليامش ويظير نفس الرقـ في
بداية اليامش.
ونشير في ىذا السياؽ إلى أف ىناؾ طريقتيف أو وسيمتيف
لترقيـ اليوامش

طريقة الترقيم المستقل  ،وطريقة تجميع

الهوامش  ،ففي األولى يعمد الباحث فييا إلى وضع اليوامش
في نياية كؿ صفحة مستقمة وعميو يجب أف تتناسب وتتطابؽ
أرقاـ اإلشارة لميوامش الموجودة في المتف مع أرقاـ اليوامش
ذاتيا ،1وفي ىذه الحالة يوضع خط يفصؿ أسطر المتف عف
اليوامش ،وأحيانا تكتب اليوامش بحروؼ أصغر حجما مف
الحروؼ المستعممة في النص  ،2ويفضؿ أيضا أف يكوف اليامش
مختص ار وشامبل وأقؿ مف المتف واذا صادؼ أف كاف اليامش
طويبل ولـ يتمكف الباحث مف نقؿ جميع البيانات والمعمومات في
نفس الصفحة فإنو يجوز استكماؿ اليامش في بداية ىامش

1

 ز ٍٚتذر فراج ،يرخع ساتك ،ظ.165 ،2
-إتراْٛى أتراش ،يرخع ساتك ،ظ .221 ،
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الصفحة البلحقة ويجب وضع عبلمة (=) لتفيد الربط بيف الفكرة
السابقة والبلحقة الواردتيف في صفحتيف متتاليتيف.1
ويبلحظ عمى أف طريقة الترقيـ المستقؿ ىي الطريقة
األكثر استعماال خاصة في البحوث العممية ذات الطبيعة
األكاديمية أو الجامعية وحتى في الكتب والمؤلفات العامة
والخاصة التصافيا بالسيولة واليسر والبساطة والوضوح وبعدىا
عف كؿ لبس وغموض وتعقيد.
أما في الطريقة الثانية وىي

طريقة تجميع الهوامش  ،أي أف

الباحث يقوـ بتجميع اليوامش في آخر صفحة في البحث  ،أو
جمع ىوامش كؿ فصؿ  ،أو مبحث ووضعيا في نياية الفصؿ
أو المبحث ،وفي ىذه الحالة ترقـ اليوامش بتسمسؿ مف بداية
الفصؿ إلى نيايتو (.....10-9-8-7....5-4-3-2-1إلخ).
إف كتابة المرجع المتكرر في اليامش إذا تكرر ذكر
نفس المرجع مرات عديدة فيتعيف عمى الباحث اتباع اإلجراءات
التالية:
1

 -عه ٙضٕ٘ ،يرخع ساتك،ظ.71 ،
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 تدويف المعمومات في اليامش كاممة إذا لـ يتكرر إال مرةواحدة أو مرات قميمة في أماكف متباعدة ،وذلؾ تسييبل لميمة
القارئ.
إذا تكرر ذكر المرجع مرات عديدة غير متتالية (أي يفصؿبينيا ىامش أو ىوامش لمراجع أخرى) فيذكر اسـ المؤلؼ متبوعا
 )op.citفي المراجع بالمغة

بعبارة (المرجع السابؽ) أو (
األجنبية.

نشير في األخير إلى أف اعتماد الباحثيف في عممية
البحث عمى مختصرات اليوامش التي يشترط فييا أف تكوف أقؿ
حجما مف المضموف أو المتف ،بحيث يجب أف ال يتعدى ثمث
المتف كقاعدة عامة ،واستثناء يجوز أف يكوف حجـ اليامش أكبر
مف حجـ المتف ،ومف األدوات أو التقنيات القانونية المساعدة
عمى ذلؾ لجوء الباحثيف إلى استعماؿ المختصرات اليامشية
ليكوف اليامش أصغر حجا مف المتف وذلؾ باستخداـ بعض
التعابير واأللفاظ المألوفة في البحث ويشار إلييا برموز معينة
ومحددة نذكر منيا ما يمي:
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بالمغة العربية:ج.ر :جريدة رسميةص  :صفحةع  :عددس  :سنةط  :طبعةج  :الجزء
ـ.س  :مرجع سابؽ
ؽ.ؿ.ع  :قانوف االلتزاـ والعقودؽ.ـ.ـ  :قانوف المسطرة المدنية-وبالمغة الفرنسية:

Abréviations
-Op.cit : Ouvrage précité
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: Doctrine

-Doct

-R .A.C.RA : Recueil des arrêts de la cour
d’appel de Rabat
-J.C.P : Juris-classeur périodique
-R : Revue
Art. pré : Article precité
المطمب السادس :عمميات المراجعة والطبع والمناقشة
نناقش مف خبلؿ ىذا المطمب آخر مراحؿ البحث ويتعمؽ
األمر بعممية مراجعة البحث (الفرع األوؿ) ،وعممية الطبع (الفرع
الثاني) ثـ أخي ار المناقشة العمنية لمبحث (الفرع الثالث).
الفرع األول :المراجعة
عند انتياء الباحث مف عممية التدويف والكتابة أو
التحرير يتعيف عميو القياـ بمراجعة عامة لمبحث األمر الذي
يتطمب قراءة متأنية وىذا ما يمكنو مف إلقاء نظرة عامة عمى كؿ
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تفاصيؿ وجزئيات البحث ،مما سيمكنو مف الوقوؼ عند مختمؼ
األخطاء المغوية والنحوية والمطبعية واإلمبلئية واألسموبية التي
يتعيف عمى الباحث تجاوزىا وتداركيا وتصحيحيا أثناء عممية
المراجعة ،كما سيكتشؼ حاالت التكرار في معالجة مشكمة واحدة
أو عرض ذات الفكرة في موضعيف وسيكتشؼ كذلؾ العيوب
التي سببيا عدـ ترتيب الكتابة وفؽ تصميـ البحث.1
وبصفة عامة فإف عممية المراجعة تساعد الباحث عمى
الوقوؼ عمى مجموعة مف األخطاء والعيوب ترتبط سواء بشكؿ
البحث أو بمضمونو وىي فرصة ميمة يتدارؾ مف خبلليا
الباحث ىذه األخطاء والعيوب.
الفرع الثاني :عممية الطبع
تخضع عممية طبع األبحاث األكاديمية الجامعية عمى
الخصوص إلجراءات شكمية معينة يتعيف عمى الباحث التقيد بيا
منيا :2
1

عه ٙضٕ٘  ،يرخع ساتك ،ظ.107 ،2
 -عه ٙضٕ٘  ،يرخع ساتك ،ظ.117 ،
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يفضؿ قياـ الباحث بطبع بحثو بنفسو إذا كاف يجيد الكتابة عمىجياز الكومبيوتر ،الذي عوض اآللة الكاتبة  ،حتى يتفادى
الباحث العديد مف األخطاء التي قد يرتكبيا الكاتب عمى جياز
الكومبيوتر لعدـ درايتو بالموضوع.
واذا لـ يتمكف مف ذلؾ لضيؽ الوقت أو لعدـ درايتو
بالكتابة فإنو يتعيف عمى الباحث أف يراقب الكاتب باستمرار أثناء
عممية الطبع.
يجب عمى الباحث أف يصور بحثو المكتوب بخط يده  ،يحتفظبنسخة مصورة قبؿ تسميـ األصؿ خوفا مف ضياع األصؿ.
يتعيف الكتابة عمى وجو واحد مف الورؽ.يتعيف اختيار حجـ الخط بالنسبة لممتف واليامش حتى يتضحالفرؽ بينيما ويفضؿ أف يكوف حجـ اليامش أصغر مف حجـ
المتف.
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تدويف العناويف بشكؿ واضح وبخط كبير وأف يكوف ىناؾ تمييزبيف العناويف الكبيرة والعناويف الجزئية أو الفرعية مف حيث
الحجـ.
يتعيف التقيد بالضوابط التي تحكـ كتابة البحوث كترؾ مسافةقبؿ بداية السطر األوؿ مف كؿ فقرة  ،ويجب أف تكوف ىذه
المسافة موحدة ،وترؾ مسافة بيف سطر وآخر حتى يتسنى قراءة
ما كتب بوضوح  ،كما يتعيف عمى الباحث اإلنتباه جيدا إلى
وضع العبلمات المختمفة كالنقطة ( ).والنقطتاف( ):والفاصمة()،
وعبلمة االستفياـ (؟) وفتح القوسيف (....).....إلخ.
يقدـ الباحث بحثو كامبل بعد مراجعتو إلى األستاذ المشرؼلمحصوؿ عمى إذف بطبع البحث.
الفرع الثالث :عممية المناقشة العمنية لمبحث
تعتبر عممية المناقشة العمنية آخر مرحمة ينتيي إليو
مسار الباحث في عممية البحث ،وتختمؼ إجراءات المناقشة
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حسب طبيعة ونوعية البحث األكاديمي بيف مناقشة الدكتوراه
ومناقشة أبحاث أو تقارير الماستر وفؽ النظاـ الجامعي الجديد.
فاألولى تناقش وفؽ مرسوـ  19فبراير  ، 1997حيث
تعرض أبحاث الدكتوراه قبؿ المناقشة عمى أنظار ثبلثة أساتذة
التعميـ العالي مؤىميف لئلشراؼ عمى أبحاث الدكتوراه يختارىـ
رئيس المؤسسة الجامعية بعد أخذ رأي المسؤوؿ عف وحدة
التكويف والبحث ،حيث يقوـ ىؤالء بقراءة وتقييـ البحث وينجز
كؿ واحد منيـ تقري ار خاصا مكتوبا ويجب أف يتضمف التقرير
رأي المقرر بصبلحية األطروحة لممناقشة أو عدـ صبلحيتيا مع
إبداء مبلحظاتو عمى البحث ،سواء كانت إيجابية أو سمبية تتعمؽ
بمضموف أو شكؿ البحث.
ووفقا لمقتضيات المادة

 11مف مرسوـ

 19فبراير

 1997يمكف اختيار المقرريف مف خارج وحدة التكويف والبحث
أو المؤسسة الجامعية التي تـ التسجيؿ بياػ وتجوز اإلستعانة
بمقرريف أجانب يتوفروف عمى كفاءة عممية معترؼ بيا.
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ويمنح رئيس المؤسسة الترخيص بالمناقشة إذا كانت
التقارير مف أجؿ المناقشة كميا إيجابية ،وتبمغ التقارير إلى لجنة
المناقشة ،ويعمؽ اإلعبلف عف المناقشة قبؿ التاريخ المقرر ليا
بثمانية أياـ عمى األقؿ داخؿ المؤسسة الجامعية المعنية ،ويمكف
اطبلع الجميور عمييا بأية وسيمة أخرى كالصحافة واإلذاعة
والممصقات....إلخ.
أما بخصوص رسائؿ دبموـ الدراسات العميا المعمقة أو
المتخصصة وبحوث الماستر فيتـ اإلعبلف عف المناقشة بعد
موافقة األستاذ المشرؼ والمسئوؿ عف وحدة التكويف والبحث ويتـ
بالتنسيؽ بينيما بعد إخبار رئيس المؤسسة بمجنة المناقشة
المكونة مف األستاذ المشرؼ وعضويف معينيف مف طرؼ رئيس
المؤسسة بناء عمى اقتراح المسئوؿ عف وحدة التكويف والبحث
وبعد إبداء رأي األستاذ المشرؼ ،وتكوف المناقشة عمنية بحضور
الجميور.
وتنظـ المناقشة وفؽ اإلجراءات التالية:
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المناقشة تكوف عمنية داخؿ المؤسسة التي ينتمي إلييا الباحثوال يسمح فييا بتدخؿ الجميور.
يجمس أعضاء لجنة المناقشة بالمنصة المخصصة ليـويتوسطيـ رئيس أعضاء المجنة  ،في حيف يأخذ الباحث مكانا
عمى يميف أو يسار المجنة.
يتناوؿ الكممة أوال رئيس المجنة ،فيعمف عف افتتاح المناقشةبتقديـ الباحث وموضوع البحث والتعريؼ باألساتذة أعضاء
المجنة وتقديميـ.
بعد ذلؾ يعطي الكممة األولى لمباحث لتقديـ عرضو أماـ لجنةالمناقشة ،ويتعيف عمى الباحث أف يكوف مختص ار في تدخمو بما
يفيد تقديـ نظرة عامة حوؿ موضوع البحث ،وما يحمؿ مف
إشكاليات ،وما خمص إليو مف استنتاجات واقتراحات ،ويتضمف
العرض ما يمي:
+كممة شكر لؤلستاذ المشرؼ وأعضاء المجنة العممية ولغيرىـ.
+أسباب اختيار الموضوع
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+حصر اإلشكالية المحورية لمموضوع
+اإلعبلف عف التصميـ والمنيج المعتمد
+ذكر بعض الصعوبات
+عرض لممخص موضوع البحث
+االستنتاجات واالقتراحات
 ويتعيف عمى الباحث احتراـ الوقت الزمني الممنوح لو مفطرؼ رئيس المجنة العممية  ،وىذا العرض الذي يمقيو الباحث
أماـ المجنة يستحسف أف يكوف شفويا مع كتابة العناصر
األساسية لمعرض ،إال أنو ليس ىناؾ ما يمنع مف كتابتو وقراءتو
مف ورقة أمامو ،غير أف ذلؾ قد يعطي انطباعا سمبيا لدى لجنة
المناقشة.
يعطي بعد ذلؾ الرئيس الكممة ألعضاء المجنة بترتيب معيفويراه مناسبا وعادة ما يبدأ باليميف ويترؾ نفسو أخي ار أو حسب
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أقدمية األعضاء ،أو بالطريقتيف معا عندما تراعى األقدمية في
جموس األعضاء.
تقيد األساتذة أعضاء المجنة بمجموعة مف الضوابط أثناءالمناقشة أىميا:
+يفضؿ إجابة الباحث المناقش عمى أسئمة العضو المناقش عند
اإلنتياء مف المناقشة لتخطي اإلحراج الناشئ عف عدـ استعداده
لئلجابة عف بعض األسئمة.
+المناقشة ليست محاكمة لمباحث بؿ ىي حوار عممي جاد لذلؾ
فبل سبيؿ مف الخوؼ مف المناقشة  ،فالباحث عندما يصؿ إلى
ىذه المرحمة يكوف أو عمى األقؿ يفترض أف يكوف أكبر
المتخصصيف في بحثو.
حينما ينتيي أعضاء المجنة مف المناقشة يعطي رئيس المجنةالكممة لمباحث في إطار حؽ الرد إف لـ يكف قد أجاب عمى كؿ
واحد عند اإلنتياء مباشرة مف مناقشتو.
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يخبر رئيس المجنة عف انتياء المناقشة ويرفع الجمسة لمتداوؿبيف أعضاء المجنة في مكاف معد ليذه الغاية وتعود المجنة
لئلنعقاد مرة ثانية مف أجؿ إعبلف النتيجة وفقا لمفصؿ

 14مف

مرسوـ  19فبراير  ، 1997يعمف رئيس المجنة عف قبوؿ البحث
أو األطروحة أو التأجيؿ بعد مداولة المجنة ويحرر رئيس المجنة
تقري ار عف المناقشة يوقع مف قبؿ جميع أعضائيا ويبمغ شفويا
إلى المرشح الباحث فور انتياء مداولة المجنة ويعمف عف النجاح
مع إحدى الميزتيف ،مشرؼ أو مشرؼ جدا.
أما بالنسبة لدبموـ الدراسات العميا المعمقة أو
المتخصصة أو الماستر فإنو بعد المداولة تعمف النتائج فو ار مف
طرؼ المجنة حيث يعتبر الطالب الحاصؿ عمى نقطة تساوي أو
تفوؽ  10عمى  20ناجح.
وفي حالة العكس يمكف لممسئوؿ عف وحدة التكويف
والبحث برمجة مناقشة استدراكية بناء عمى اقتراح المجنة.
ونشير في األخير عمى أف ىناؾ أجزاء مكممة لمبحث
خاصة البحث القانوني ومف بينيا نجد:
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مالحق البحث العممي (النصوص المنظمة لموضوع البحث،جمع األحكاـ القضائية المرتبطة بموضوع البحث  ،جمع
اإلحصائيات والبيانات التي يحصؿ عمييا الباحث مف الجيات
المختصة).
ومدى اعتبار المبلحؽ ضرورية يعود إلى تقدير الباحث
نفسو وطبيعة الموضوع ،وما يصمح أف يكوف ممحقا ال بد أف
يتصؼ بصفتيف :األولى أف يكوف تكميميا ومساعدا بحيث ال
يمكف إدماجو في المتف ،والثانية ،أف يكوف طويبل بحيث ال يمكف
إدراجو في اليامش.1
قائمة المراجع  ،تتيح عممية ترتيب وتصنيؼ المراجع فرصةاإلطبلع عمى كافة المراجع المكونة لموضوع البحث والدراسة
وذلؾ بطريقة منظمة ومرتبة وممنيجة ومنطقية.2
وأكثر الطرؽ شيوعا لتقسيـ المراجع ىو تقسيميا إلى
مجموعات حسب شكؿ المرجع:1
1

 عه ٙضٕ٘  ،يرخع ساتك ،ظ.97 ،2
-عًار عٕاتذ٘ ،يرخع ساتك ،ظ.125 ،
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الكتبالمقاالترسائؿ جامعيةالوثائؽ والنصوصوترتب المراجع في كؿ قسـ ألفبائيا حسب أسماء
مؤلفييا ،وبالطبع فإف الوثائؽ والنصوص التي ال مؤلؼ ليا
تقتضي ترتيبيا حسب عنوانيا أو حسب الييئة الصادرة عنيا.
ويتعيف عمى الباحث أيضا تقسيـ قائمة المراجع حسب
المغة المستعممة في بحثو كالمراجع بالمغة العربية والمراجع بالمغة
الفرنسية ،ومراعاة التسمسؿ األبجدي ألسماء المؤلفيف بالمغتيف
العربية والفرنسية.
أما كتابة الفهرس فيي عممية تتضمف قائمة بمواد البحث،كالعناويف المدرجة في البحث مف أقساـ وأبواب وفصوؿ ومطالب

1

 -عه ٙضٕ٘  ،يرخع ساتك ،ظ.96 ،

190

وتقسيمات جزئية وفرعية مقرونة بذكر رقـ الصفحة المقابمة لكؿ
عنواف وكتابة صفحات المقدمة والخاتمة والمبلحؽ والمراجع
والفيرس ....إلخ.
إضافة إلى بعض البيانات اإلضافية  ،وىي مجرد تعبير
شخصي لمباحث  ،وتتميز جميعيا بأنيا توضع في البداية قبؿ
النص الرئيسي ،وىي االىداء واالستشياد (قرآف كريـ ،حديث
شريؼ ،)...والشكر  ،وجميعيا ليست ضرورية.
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خاتمة
لقد حاولنا أف نعطي نظرة عف مناىج البحث العممي
مميديف ذلؾ بدراسة المفاىيـ األساسية ليا مثؿ تعريؼ المنيج
وعمـ المناىج  ،وتعريؼ العمـ  ،وتعريؼ البحث العممي  ،إضافة
إلى أنواع المناىج ،وارتأينا أنيا ضرورية لمطمبة الذيف ىـ في
طور إعداد مذكرات وأبحاث أو مقبميف عمى إعدادىا وتحضيرىا.
ثـ أف مشكبلت البحث ال تقتصر عمى القواعد المنيجية
الشكمية والموضوعية لؤلبحاث خاصة القانونية ،بؿ تتسع لتشمؿ
أدوات ووسائؿ البحث مف مصادر ومراجع ،وبسبب أىمية تمؾ
األدوات وما لوحظ بأف عدـ اإللماـ بيا كاف في أحياف كثيرة
عائقا دوف إخراج البحث الموضوعي إلى الوجود.
وعميو ،تعتبر القواعد المنيجية لمبحث ميمة وأساسية في
عممية البحث العممي وفؽ خطوات البحث المتتابعة وعمى أساس
القواعد التي يتعيف عمى الباحث االلتزاـ بيا في بحثو وتكوف
أكثر صرامة وحزما في األبحاث الجامعية األكاديمية كالرسائؿ
الجامعية.
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