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مقدمة يف �أ�صول ومنهجيات البحوث والدرا�سات الربملانية
�شيء وت�ستخربه” وقال اجلرجاين �إن البحث “هو التفح�ص والتفتي�ش”.
قال بن النظريي “�إن البحث يعني طلبك ال�شيء يف الرتاب ،و�أن ت�س�أل عن ٍ
والبحث الربملاين هو تفح�ص حقائق ق�ضية ما� ،أو مو�ضوع ،و�إثبات الن�سبة الإيجابية �أو ال�سلبية بني عنا�صر املو�ضوع �أو الق�ضية.

ويف �سبيل حتقيق معنى البحث الربملاين ف�إن الباحث عليه �أن يبحث عن نوعني
من املعلومات :املعلومات الأ�صلية ،واملعلومات الفرعية.
•املعلومات الأ�صلية :يتم احل�صول عليها من م�صادرها الر�سمية كمعلومات اجلهات والوزارات احلكومية ،وهذا النوع من املعلومات ميثل مركز دائرة التفتي�ش �أو
التفح�ص للق�ضية �أو املو�ضوع الربملاين.
ف�إذا �أراد الباحث مث ًال درا�سة مو�ضوع� ،أو قانون ،عن التعليم فعليه �أن يجعل املعلومات احلكومية الر�سمية نقطة الدائرة ،وينطلق يف التو�سع من هذه النقطة �شيئ ًا ف�شيئ ًا
حتى ن�صل �إلى ما يطلق عليه املعلومات الفرعية التي قد يح�صل عليها من بحوث ودرا�سات �أكادميية� ،أو مقاالت �صحفية� ،أو ا�ست�شهادات من مواطنني.
�إال �أن ما يتم ر�ؤيته بالعني يف �أر�ض الواقع هو نوع من املعلومات الأ�صلية.
والدور الذي ت�ؤديه املعلومات الأ�صلية يف البحوث والدرا�سات الربملانية هدفها �سرب �أغوار املو�ضوع لأن البحث �أو الدرا�سة الربملانية يكون هدفها الرئي�سي التوطئه
التخاذ قرار �أو تو�صية برملانية جتاه عمل من �أعمال احلكومة� ،أو مطالبتها ب�شيء ما .فمن الأولى �أن يتفهم الباحث الربملاين �أن املعلومات الأ�صلية الواردة من م�صادرها
الر�سمية حتى يتوطئه التخاذ القرار �أو التو�صية �أو املطالبة الربملانية قائمة على �أ�سا�س من احلقيقة القائمة يف ذات الوقت لدى ال�سلطة التنفيذية.
•املعلومات الفرعية :هدفها �إر�شاد الباحث للإحاطه بجوانب املو�ضوع ،ولي�س املو�ضوع يف حد ذاته ،فاملعلومات الفرعية حتتمل ال�صواب واخلط�أ.

ف�إذا �أ�صر الربملان على �صحة معلوماته الفرعية ،و�أ�صرت احلكومة على خط�أ هذه املعلومات ف�إن ال�سلطتني الت�شريعية والتنفيذية دخال يف جمال غري جمدي
للم�صلحة العامة.
فا�ستخدام الربملان ملعلوماته هدفها حث احلكومة على �إتباع احلكومة للقواعد املرعية لتحقيق امل�صلحة العامة ،وال ميكن �أن يكون هدفها اعتبارات �شخ�صية للنيل
من احلكومة �أو �أحد �أع�ضائها .فاالقت�صا�ص �أو الرت�صد لأعمال احلكومة �إذا كانت من �شيم البحوث والدرا�سات الربملانية تغري دور الربملان من كونه �سلطة تراقب �أعمال
احلكومة للم�صلحة العامة �إلى �سلطة تعطيل لل�صالح العام.
وبذات الأهمية ف�إن الربملان �أو بحوثه ودرا�ساته الربملانية يجب �أال تكون �أ�سرية لر�أى خبري �أو متخ�ص�ص واحد يف املو�ضوع �أو القانون فمعلومات اخلرباء واملتخ�ص�صني
الفرعية ما هي �إال �أداة ا�ستفتاح للمو�ضوع والق�ضايا الربملانية و�إال ف�إن الر�أي الذي �سينتهي �إليه الربملان �إمنا هو ر�أي اخلبري �أو املتخ�ص�ص ،مما يجعلنا �أمام قرار �أو مطالبة
�أو تو�صية برملانية تكنوقراطية وهذا يخالف فكرة �أو نظرية التمثيل .فالربملانات لي�ست جمال�س حكماء �أو فقهاء ،و�إمنا هم خليط من ممثلي الإرادة العامة للمواطنني.
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كما �أن ما ت�ضمنه تعريف البحث الربملاين من التفتي�ش والتفح�ص يعني �أن البحث
�أو الدرا�سة الربملانية �أي �اً ك��ان جمالهما يقومان على عن�صرين رئي�سني �أولهما
اال�ستقراء ،وثانيهما اال�ستنباط.
•فاال�ستقراء :يعني الإحاطه بالأخبار ،واملعلومات والبيانات ،و�أن ي�ستخل�ص �أهم املعلومات والبيانات من م�صادرها ،فاال�ستقراء �أ�سا�س البحوث الربملانية.

• �أما اال�ستنباط :هو الربط بني الأخبار ،واملعلومات ،والبيانات لإبراز النتائج والآثار ،وحتديد وجهة اال�ستقراء يف التنقيب عن االيجابيات وال�سلبيات ،واال�ستنباط
هو الذي يك�شف اجلزئيات التي قد تكون غام�ضة على احلكومة �أو املواطنني.

كما �أننا يجب �أن نفرق بني البحث والدرا�سة الأكادميية ،والبحث والدرا�سة الربملانية.
•فالدرا�سة الأكادميية :هي اجلهد الذي يبذله الباحث تفتي�ش ًا ،وتنقيب ًا ،وحتلي ًال ،ونقد ًا ،وحتقيق ًا ،ومقارنة يف مو�ضوع ما بغاية الو�صول �إلى حقيقة� ،أو اكت�شافها.

•�أما البحوث والدرا�سات الربملانية :فهي �إذا كانت جهد بحث يبذل بالتفتي�ش ،والتنقيب ،والتحليل ،واملقارنة �إال �أن غايتها الربهنة على �شيء ما� ،أو �إثبات �أمر ما،
�أوت�أييد ر�أي ما ،مبا يحقق ر�ؤية الربملان.
•ف�إذا كان  KANL BIGELEOWيرى �أن البحث �أو الدرا�سة الأكادميية هي تقرير واف يقدمه الباحث عن عمل تعهده و�أمته ،على �أن ي�شتمل التقرير كل مراحل
الدرا�سة ،منذ كانت فكرة حتى �صارت نتائج مدونة وم�ؤيدة باحلجج والأ�سانيد� ،إال �أن البحث �أو الدرا�سة الربملانية ال تقف عند حدود النتائج ،و�إمنا تتخطى ذلك �إلى
املقرتحات توطئ ًة للقرار� ،أو التو�صية� ،أو املطالبة ب�شيء ما بناء على هذه النتائج.

•ولذا ف�إن الباحث الأكادميي قد يح�شد ملو�ضوع بحثه املادة الالزمة لإلقاء ال�ضوء الكا�شف على نتائجه� ،إال �أن الباحث الربملاين يح�شد ملو�ضوعه لي�س فقط املادة
الالزمة ،و�إمنا املادة الكافية بحيث ال يرتك مزيد ًا من املعلومات الأخرى ،و�إال كان هناك نق�ص وتق�صري يف مادة البحث �أو الدرا�سة الربملانية.
كما �أن غاية البحوث والدرا�سات الربملانية ال يقت�صر على عر�ض احلقائق املعروفة ،و�إمنا اكت�شاف احلقائق املجهولة بني عنا�صر احلقائق املعروفة .فهو ملزم ب�أن
يف�سر املو�ضوع �أو القانون مو�ضوع البحث .ف�إذا ناق�ش الربملان قانون ًا �أو مو�ضوع ًا يتعلق بالتخلف العلمي يف درا�سة البــحوث الأكادمييـــة قد تـــراها نتــائج لعوامل الفقــر،
�أو االنحراف� ،أو التوتر� ،أو اخلوف� ،أو القلق� ،أو اختالل الأ�سرة� ،أما الدرا�سة �أو البحث الربملاين عليه �أن يبحث يف احلقائق املعروفة مثل بناء املدر�س� ،أهلية املدر�سني،
نظام الإدارة املدر�سية حتى يبنى قرارات واقعية.
�إزاء ذلك ف�إن الطريقة التي ي�ستخدمها الباحث يف بحثه وعمله للو�صول �إلى غاية البحث ت�سمى املنهج  methodeفاملنهج هو الأداة التي ي�ستخدمها الباحث للو�صول
�إلى غر�ضه� ،أو غايته �أو اكت�شاف احلقيقة� ،أو الو�صول �إلى املعرفة.
العلم الذي يبحث يف طبيعة هذا املنهج و�أ�س�سه ،و�أدواته ،وقواعده ي�سمى علم مناهج البحث  methodologieوكل علم له منهج بحث خا�ص به فلالجتماع منهج
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خا�ص به ،هو منهج الو�صف الظاهري االجتماعي ،وللتاريخ منهجه اخلا�ص به هو املنهج التاريخي� ،أو اال�سرتدادي ،ولعلم النف�س منهجه اخلا�ص به هو منهج التحليل
النف�سي ،وللعلم الطبيعي منهجه اخلا�ص به هو املنهج التجريبي الذي يتحقق فيه �أق�صى درجات ال�ضبط العلمي ،والدقة العلمية بهدف تبيان العالقة القائمة بني متغري
�أ�صيل م�ستقل ،و�آخر تابع متغري ناجت عنه مبعنى بيان العالقة القائمة بني متغريين �أو �أكرث.
وللفل�سفة منهجها اخلا�ص بها هو املنهج املنطقي الذي يجمع بني التحليل املنطقي ،والربهان العقلي ،والربهان العقلي ،والرتابط العلمي .بالإ�ضافة �إلى مناهج �أخرى
يف الفل�سفة مثل منهج الظواهري الذي يقوم على التميز بني الوقائع اجلزئية املمكنة �أو ما يطلق عليه حقائق العامل اخلارجي ،واملاهيات الكلية ال�ضرورية والتي تعتمد على
حقائق العقل .بالإ�ضافة �إلى املنهج اجلدويل الذي تعتمد عليه الفل�سفة اجلدولية.
وكل ذلك يعني �أن هناك ارتباط ًا وثيق ًا بني طبيعة املو�ضوع املعالج ،وطبيعة املنهج امل�ستخدم فاملو�ضوع املعالج يت�أثر حكم ًا باملنهج املعالج ،وقد تتغري حقيقته �إذا ما عولج
بوا�سطة منهج غريب عن طبيعته لأن الأ�صل �أو املبد�أ هو �أن لكل ظاهرة معينة منهج ًا معين ًا �أكرث مالئمة من غريه للبحث فيها.
وهذا ي�ؤدي �إلى �أن ظاهرة واحدة �إذا ما مت درا�ستها مبنهجني متغريين �أو �أكرث ف�إننا ن�صل حتم ًا �إلى نتائج متفاوتة �أو حقائق متفاوتة .ف�إذا در�س الربملان ظاهرة ارتفاع
الأ�سعار ،وذات الظاهرة كانت حمل درا�سة �أكادميية يف كليات االقت�صاد ف�إن نتائج الدرا�سة الربملانية �ستختلف حتم ًا عن نتائج الدرا�سة الأكادميية العتماد كل منها على
منهجيات مغايرة يف درا�سة ذات الظاهرة.
�إال �أن ذلك ال يعني �أن منهجيات الدرا�سات والبحوث الربملانية تختلف كلي ًا عن املناهج العلمية املعروفة ،حيث �أن كل املنهجيات مبا فيها املنهجيات الربملانية تتفق
على �أهمية اال�ستقراء ،واال�ستنباط ،والفر�ض ،والتحليل ،والرتكيب .وهذه هي ذاتها خ�صائ�ص علم املنطق الذي ت�صلح قواعده لأن تكون املنهل الذي تنتهل منه
جميع العلوم ب�أنواعها املختلفة من الدرا�سة والبحوث .ولكن هل كل �أنواع املنطق لها ذات الأهمية يف العلوم.
فالفل�سفة قد تبدى اهتمام ًا �أكرب للمنطق ال�صوري الذي يهتم بدرا�سة �صورة الفكر ال مادته .والتاريخ قد يبدي اهتمام ًا �أكرب باملنطق التاريخي الذي يقوم على
جملة من املبادئ والقواعد والقوانني التي ت�سري على هديها كل ال�شعوب والتي ن�ستطيع بها معرفة �أحوال املا�ضي وا�سرتجاع �أحداث التاريخ.
وعلم النف�س الذي �أبدى اهتمام ًا �أكرب باملنطق الذي يقوم على جملة من املبادئ والقواعد التي تعرف بوا�سطتها حاالت الإن�سان النف�سية املر�ضية .والعلوم
الطبيعية التي تبدي اهتمام ًا باملنطق البيولوجي الذي يبدو يف ظواهر احلياة املختلفة.

وبعد �إلقاء ال�ضوء على عدد من العلوم واملنطق املرتبط بها ،ف�إننا نت�ساءل �أي نوع من املنطق حتتاج �إليه الدرا�سات والبحوث الربملانية؟
تعتمد الدرا�سات والبحوث الربملانية ب�صفة عامة يف حتليالتها ودرا�ساتها على ما يطلق عليه املنطق الربجماتي  pragmatismeالذي يقوم على �أ�سا�س
تقدير احلقائق والأفكار من خالل قيمتها العلمية ونتائجها املادية.
فالدرا�سات والبحوث الربملانية يجب �أن تتعاي�ش مع احلقائق والأفكار من ناحية ب�إيجابياتها املتحققه ،و�سلبياتها الواقعة ،وتفح�ص النتائج املادية حتى يتحقق الهدف من �إجرائها.

كما �أن تقدير احلقائق والأفكار من خالل قيمتها العلمية يف البحوث والدرا�سات الربملانية يعتمد ب�صفة �أ�سا�سية على منطلق جوهري هو �أن ذلك التقدير يهدف �إلى
حتقيق ال�صالح العام ف�إنه ال ميكن �أن يقرتن بروا�سب �أو معتقدات خاطئة .وهي التي �أكد عليها فرن�سي�س بيكون (  )1626 - 1561يف كتابه “الأورغانون اجلديد”

بالأوهام والأ�صناف الأربعة وهي:
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.أ�أوهام القبيلة �أو اجلن�س :التي تعني �أن تقدير احلقائق والأفكار كناية عن �صور لأنف�سنا �أكرث من كونها �صور ًا حقيقية عن الأ�شياء.
فالأفكار التع�صبية التي تفتقد ب�صمتها و�صوابها املطلق ،ونحاول فر�ضها ق�سر ًا بالرغم من وجود العديد من الأدلة التي تدح�ضها ويجعل تقدير هذه احلقائق والأفكار
مو�ضع �شك .فحتى �إذا ما اختلفت الأحزاب ،واجلماعات ،والأفراد يف داخل الربملان فعليهم الإ�صغاء �إلى الغري ال�ستلهام احلقيقة من عنا�صر خمتلفة .وذلك بعد �إخ�ضاع
الأفكار واحلقائق للتفح�ص والتفتي�ش.
.ب�أوهام الكهف :وهي الأوهام والأخطاء الفردية يف البحوث والدرا�سات الربملانية املت�أتية عن ميول واجتاهات ومعتقدات الباحث التي يريد �أن يفر�ضها على بحثه.
فبع�ض الباحثني مييل �إلى التحليل دون ا�ستقراء وو�صف كايف للظاهرة الربملانية حمل درا�سته �أو بحثه ،والبع�ض مييل �إلى البناء الو�صفي دون �أن يتخطاها �إلى
�أبعاد التحليل ،والثالث يقد�س �أفكار املا�ضي ويرف�ض �أن يطوع �أفكار املا�ضي للحا�ضر ،والنوع الرابع من الباحثني يرف�ض ب�إجراء كل ماله �صلة باملا�ضي ،وين�ساق �إلى
كل ما هو جديد يف حني �أن التخل�ص من �أو�صاف الكهف تعني التوازن مبيزان العقل بني اجلوانب الأربعة ال�سابقة ودون �أن يطغى جانب على �آخر.
.ت�أوهام ال�سوق :وهي الأو�صاف التي يف البحوث والدرا�سات الربملانية ب�سبب تولد اعتقاد قوي لدى الباحث �أو الدار�س الربملاين ب�أن ما يردده النا�س� ،أو ما تن�شره و�سائل
الإعالم� ،أو ما هو قائم من املعلومات على �شبكة الإنرتنت� ،إمنا هي حقائق م�سلم بها ،وينطلق يف بناء الفر�ضيات والنتائج يف البحث �أو الدرا�سة الربملانية من خالل
هذه الأو�صاف الأمر الذي ي�ؤدي �إلى االبتعاد عن الدقة العلمية والو�ضوح .كما �أن الأخذ بهذه الأو�صاف تعني تعطيل عقل الباحث �أو الدار�س الربملاين وجتعله ين�ساق
وراء م�سلمات ال يختربها مما يجعل نتائج البحث �أو الدرا�سة الربملانية تعرب من جهل فا�ضح بحقائق الأمور وفق ر�ؤيتها العلمية.
.ث�أوهام امل�سرح :وهي الأوهام هي الدرا�سات والبحوث الربملانية املت�أتية من االعتقاد اجلازم ب�أفكار و�أراء وطروحات الأكادمييني� ،أو الدرا�سات التي ت�أتي للربملان من
اخلارج من بع�ض املتخ�ص�صني لأنه كما يقول بيكون �أن هذه الأفكار والآراء ما هي �إال م�سرحيات متثل عوامل ابتدعها �أ�صحابها ،وتعرب عن م�سارحهم اخلا�صة التي قد
تتالقى �أو تعرب حقيق ًة عن العامل الواقعي .يف حني �أن املجال اخل�صب للدرا�سات والبحوث الربملانية هو اختبار الواقع وتقدمي احللول مل�شكالت املجتمع الواقعية .فمهما
كانت قيمة الآراء والأطروحات العلمية للدرا�سات التي تعد من خارج الربملان فهي ال متثل للربملان �سوى معلومات يجب �أن تخترب يف الدرا�سات والبحوث الربملانية
ملعرفة مدى انطباقها �أو اختالفها عن الواقع املجتمعي.
ولذا ف�إن �أي تطور يف الدرا�سات والبحوث الربملانية لن يتحقق له النجاح طاملا بقيت هذه الأو�صاف حتلق ك�أ�سا�س للدرا�سات والبحوث الربملانية .فال�سبيل الرئي�سي �إلى
حتقيق التطور ب�ش�أنها لن يكون �إال من خالل �إتباع منهجيات و�أ�ساليب العلم احلديث التي متثل �إطار ًا مهم ًا ال ميكن �إغفاله للفكر الربملاين.
ومن ثم ف�إنه من مبادئ البحوث والدرا�سات الربملانية يف الكوجنر�س الأمريكي وفق ما ي�شري �إليه درا�سة لنكولني جريالد يف 1991م عن البحوث الربملانية يف
الكوجنر�س الأمريكي:
�1.1إن كل نتائج الأبحاث والدرا�سات ال�سابقة بالظاهرة الربملانية مو�ضوع البحث ال متثل حقيقة خال�صة ،و�إمنا معلومات تاريخية تخ�ضع للتحليل والفح�ص.
2.2التخلي عن مبد�أ انتقاء املعلومات� ،أو تخريها ،فاملعلومات التي تتفق مع وجهة نظر الباحث وا�ستدالالته هي التي يتم حتريها دون حتليل املعلومات الأخرى� ،أو الآراء
املناه�ضة للأولى .فذاك ميثل �سرطان البحوث والدرا�سات الربملانية لأن غاية البحث �أو الدرا�سة الربملانية هي الو�صول �إلى احلقيقة والربهنة عليها مبجرد و�ضوح
ر�ؤيتها العتبار ال�صالح العام.
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�3.3إن بلوغ مرتبة احلقيقة الن�سبية يف البحوث والدرا�سات الربملانية ال ميكن التو�صل �إليها بدون بذل اجلهد الكايف من خالل التنقيب عن املعلومات ،والتحليل
والرتكيب لعنا�صرها اجلزئية وفق الآليات املتاحة للأنواع املختلفة من البحوث والدرا�سات الربملانية .فالباحث �أو الدار�س الربملاين �أ�شبه بال�سابح يف البحر ال يرى
�أر�ض ًا له ،ويريد �أن يبلغ ال�شط فعليه بذل عنايته الالزمة حتى يدرك بر �أمانه.
4.4عدم �إغفال �أي معلومة �أو فكرة تتعلق مبو�ضوعه و�أن ي�ضعها يف جداول توظيف املعلومات الربملانية التي �سي�أتي ذكرها الحقا ً.
�5.5أن تكون لغة البحث �أو الدرا�سة الربملانية مبينة على اختيار الألفاظ والعبارات التي تعرب عن املراد املق�صود بحيث ال حتمل العبارة الربملانية الت�أويل �أو الفهم
على �أكرث من وجه.
�6.6أن يبتعد الباحث �أو الدار�س الربملاين عن العبارات العامة التي ال ت�ضيف جديد ًا ،وال تقيم وزن ًا للبحث �أو الدرا�سة ،بل تثري اال�ضطراب يف الذهن.
و�إذا ما �أخذنا يف االعتبار هذه املبادئ ال�ستة الذي ت�شري �إليه درا�سة لنكولن جريالد ف�إن ذلك يرتبط ب�صله وثيقة باملنهج الديكاردي ن�سبة �إلى الفيل�سوف ديكارت (.)1650-1596

�أق��ام دي�ك��ارت منهجه على �أرب��ع قواعد �أ�سا�سية �أولهما قاعدة اليقني �أو البداهة
وثانيها قاعدة التحليل ،وثالثها قاعدة اال�ستقراء �أو الإح�صاء ال�شامل.
وبعيد ًا عن املبادئ الفل�سفية �أو النظرية التي �أحاطت بهذه القواعد الأربع ف�إنه من املهم كيفية انطباقها على البحوث والدرا�سات الربملانية .

كيف ميكن تطبيق املنهج الديكارتي على البحوث والدرا�سات الربملانية؟
ميكن تطبيق هذا املنهج من خالل اخلطوات التالية:
1.1بعد جمع املعلومات الكافية والالزمة حيال املو�ضوع� ،أو القانون حمل الدرا�سة ،واال�ستقراء اجليد لهذه املعلومات �سواء كانت �أ�صلية �أو فرعية ف�إنه قبل �أن نبا�شر
الكتابة علينا �أن ن�ضع يف اعتبارنا ثالثة مبادئ �أ�سا�سية.
�2.2أ�.أولها جتنب الت�سرع يف اال�ستنتاج� ،أو بناء نتائج وفق ما جمعته من معلومات لأن خطورة البحوث والدرا�سات الربملانية �أنه يف حال تبنيها ف�إنها تكون توطئه للقرار
�أو التو�صية الربملانية .ولذا ف�إن �أي ت�سرع يف �إطار �إطالق الأحكام �سي�ؤدي �إلى �أخطاء فنية بالغة يف البحث �أو الدرا�سة .
ب�.ضرورة اختيار الباحث للمنهج العلمي الربملاين الأن�سب ملعاجلة �أو�ضاع الظاهرة حمل البحث �أو الدرا�سة.
حيث الحظنا كثري ًا �أن الباحثني الربملانيني ي�سارعون يف مبا�شرة الكتابة بعد مرحلة جمع املعلومات دون �أن يكون �أمامه هدف وا�ضح� ،أو و�سيله معينة كمنهجية
برملانية حمددة العنا�صر حتى ي�صل يف النهاية �إلى التحليل ال�سليم لبحثه �أو درا�سته الربملانية �أو الت�شريعية .وعدم اختيار الباحث ملنهاجيه علمية برملانية حمددة
�سي�ؤدي حتم ًا �إلى �أن ما يكتبه �أو النتائج التي �سي�صل �إليها �إمنا تعرب عن هواه ال�شخ�صي ،وهذا يرف�ضه ديكارت بعبارته “عدم امليل مع الهوى” �أو �أن تكون الكتابات
الربملانية معربة عن ت�أييد عاطفي ع�شوائي لآراء �أو �أفكار �شخ�ص نقل عنه الباحث �أو الدار�س الربملاين.
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.جكل املعلومات التي جمعها الباحث �أو الدار�س الربملاين تخ�ضع للتحليل والرتكيب عدا املعلومات البديهية التي ال حتتاج �إلى �إثبات لت�أكيد م�صداقيتها .و�أي
معلومات بديهية يجب �أن يتوافر فيها �شرطني الأول الو�ضوح التام،
وثانيها التميز املطلق وهذا ما عرب عنه ديكارت بقوله “يجب �أال �أقبل �شيئ ًا على �أنه حق ،ما مل �أعرف يقين ًا �أنه كذلك ،و�إال دخل يف �أحكامي �إال ما يتمثل �أمام عقلي يف
جالء ومتيز ،بحيث ال يكون لدي �أي جمال لو�ضعه مو�ضع ال�شك”.
3.3حتليل املعلومات :هذه من اخلطوات املهمة يف الدرا�سات والبحوث الربملانية التي تدور مو�ضوعاتها حول ظواهر اجتماعية واقت�صادية و�سيا�سية وثقافية.
و�أي مو�ضوع� ،أو قانون� ،أو �س�ؤال �أو ا�ستجواب يف �أي برملان يعني �أن الظاهرة االجتماعية املعنية يف القانون� ،أو الأدوات الرقابية �أ�صبحت يف و�ضع �إ�شكالية .و�أن و�ضعها
الإ�شكايل يف واقعها االجتماعي هو الذي �أدى �إلى نقلها للربملان .ف�إذا كان التعليم جيد ًا يف واقعة االجتماعي فلن نطرح قانون ًا يف الربملان لتح�سني �أو�ضاع التعليم ولن تكون
هناك �أي درا�سات �أو بحوث ت�شريعية� ،أو تتعلق با�ستخدام الأدوات الرقابية .ولكن ما �إن يحدث و�ضع �إ�شكايل لعنا�صر التعليم يف الواقع االجتماعي حتى يهب الربملان لإعادة
التوازن لعنا�صر التعليم �إما من خالل قانون� ،أو مناق�شة مو�ضوع� ،أو تقدمي �س�ؤال� ،أو ا�ستجواب �أو غريه من الأدوات الرقابية.
وب�صفة عامة ف�إن كل ظاهرة اجتماعية تتكون من العديد من العنا�صر ،وعنا�صر �أي ظاهرة املفرت�ض �أن تتكامل وترتبط فيما بينها لأن ذلك هو الذي يحقق التوازن
للظاهرة االجتماعية .وهذا التوازن هو الذي يتم التعبري عنه ب�أن �أو�ضاع ال�صحة يف هذا البلد جيدة� ،أو �أو�ضاع اال�ستثمار م�ستقرة وجيدة .ولكن الأمر ال يحدث كذلك
با�ستمرار يف الواقع االجتماعي .بحيث �أن هذا الواقع بطبيعته متغري ومتقلب فهو قد ي�صنف لنا معطيات جديدة مل تكن قائمة من قبل� ،أو يقلل من �ش�أن �أهمية متغريات
كان لها الأولوية يف الظاهرة االجتماعية يف املا�ضي ونظر ًا لتغري وتقلب الواقع االجتماعي ف�إن هذا يلقي ب�آثاره وظالله على الظواهر االجتماعية .فالتعلم الذي كان جيد ًا
يف واقعة االجتماعي وكانت عنا�صره من مدر�سيني ،وطلبة ،ومناهج علمية ،ومدار�س ،و�إدارة مدر�سية يف حالة توازن� ،أي �أن كل العنا�صر تبدو متوازنة القوى� .إال �أنه نظر ًا
لتغري الواقع االجتماعي حدث اختالل يف العالقة الرتابطية والتكاملية بني عنا�صر هذه الظاهرة ،وهذا اخللل ميكن التعبري عنه ب�أن بع�ض العنا�صر ازدادت قوة يف وجه
عنا�صر �أخرى من ذات الظاهرة.

الأمر الذي ي�ستنتج منه جراء تغري الواقع االجتماعي وتقلبه �أننا �أمام نوعني من
عنا�صر �أي ظاهرة اجتماعية.
•النوع الأول :يطلق عليه العنا�صر القوية.
•النوع الثاين :يطلق عليه العنا�صر ال�ضعيفة.
وكواقع احلال ف�إن العنا�صر ال�ضعيفة ال ت�ستطيع �أن ت�صمد كثرياً �أمام العنا�صر القوية.
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والربملان يف كل �أفعاله ال�سابقة �إمنا يكون هدفه الرئي�سي تقوية العنا�صر ال�ضعيفة
يف الظاهرة لتكون يف حالة ت��وازن مع العنا�صر القوية مما يعيد لعنا�صر الظاهرة
االجتماعية تكاملها وترابطها.
وهنا يتدخل الربملان لإنقاذ العنا�صر ال�ضعيفة يف �أي ظاهرة اجتماعية من العنا�صر القوية فيعمل على �إيجاد عالج �إما بالقانون� ،أو بتغري �سيا�سات
حكومية من خالل �أدواته الرقابية� ،أو من خالل ت�شخي�ص حالة العنا�صر ال�ضعيفة يف املناق�شات العامة و�إ�صدار تذكرة عالج برملانية من خالل التو�صيات التي
ي�صدرها يف هذا ال�ش�أن.
فالربملان عندما يدرك مث ًال �أن م�ستوى اخلدمات ال�صحية الذي يقدم �إلى املواطنني غري ملبي الحتياجاتهم ،و�أن به الكثري من العيوب .فهذا يعني علمي ًا �أن عنا�صر
ظاهرة م�ستوى اخلدمات ال�صحية تتكون من الأطباء ،املر�ضى ،امل�ست�شفيات� ،إدارة امل�ست�شفيات ،الأجهزة الطبية املتوافرة بامل�ست�شفيات �أو من املفرت�ض �أنه يف حال التوازن
بني العنا�صر ال�سابقة� ،أي �أن جميع عنا�صر الظاهرة يف م�ستوى قوة واحدة (�أي �أن جميع العنا�صر ت�ؤدي مهمتها وفق ما هو مر�سوم لها من �أهداف اجتماعية) ف�إن م�ستوى
اخلدمات ال�صحية الذي �سيقدم للمواطنني �سيكون جيد ًا� .إال �أنه بافرتا�ض �أن بع�ض العنا�صر ال�سابقة امل�شار �إليها �أ�صبحت �أ�ضعف مما كانت عليه �أي انتقلت من مرحلة
التوازن �إلى مرحلة ال�ضعف والوهن الذي قد ي�صيب بع�ض العنا�صر لأي عوامل �أو متغريات طر�أت على الواقع االجتماعي مثل عن�صر امل�ست�شفيات الذي قد ي�ضعف �أمام
املتغري الزمني يف الواقع االجتماعي �أي مدة عمل امل�ست�شفى� ،أو نظر ًا الزدياد احلاالت املر�ضية التي ي�ستقبلها يومي ًا� ،أو نظر ًا لتغري الإدارة �أو تغري م�ستوى التمري�ض.

فاملهم �أن هناك عوامل متغرية يف الواقع االجتماعي �أ�صابت عن�صر �أو �أكرث من عنا�صر الظاهرة ف�أدت �إلى �ضعفها يف حني بقيت العنا�صر الأخرى
على قوتها.
فمث ًال عن�صر الأطباء مل يت�أثر فالنظام التعليمي الذي ينتج �أطباء مهرة ظل ثابت ًا على الرغم من �ضعف م�ستوى اخلدمات ال�صحية الذي يقدم للمواطنني .وقد جند
الدليل على ذلك يف �أن العيادات اخلا�صة للأطباء� ،أو امل�ست�شفيات اخلا�صة ما زالت على حالها يف تقدمي خدمات �صحية جيدة.
ومن ثم ف�إن الربملان عند مناق�شة قانون لتح�سني اخلدمات ال�صحية� ،أو �س�ؤال �أو ا�ستجواب� ،أو مو�ضوع عام ف�إنه لن يكون معني ًا مبناق�شة �أو�ضاع الأطباء� ،إمنا �سريكز
نقا�شاته على عن�صر امل�ست�شفيات الذي �أ�صابه الوهن وال�ضعف ،و�سيعمل جاهد ًا على �أن يقوى عن�صر امل�ست�شفيات حتى يعود التوازن بينه وبني عن�صر الأطباء �أو غريه من
العنا�صر الأخرى.

ولعل ذلك ما ق�صده ديكارت من قاعدة التحليل للظاهرة االجتماعية ،حيث قال “ �أن حل �أي مع�ضلة م�ستع�صية على الفهم واحلل �إمنا يبد�أ بتق�سيمها
�إلى عنا�صرها املكونة لها �أو �إلى �أكرب قدر من العنا�صر �أو الأجزاء التي تدخل لها ،وبقدر ما تدعو احلاجة �إلى ذلك”.
4.4الغر�ض من جتزئة �أي ظاهرة يف الدرا�سات والبحوث الربملانية والت�شريعية �إلى العنا�صر املكونة لها هو فهم الإ�شكالية التي حدثت يف عنا�صر الظاهرة.
وفهم �أي م�شكلة �أ�صابت العنا�صر يعني معرفة �أ�سباب هذه امل�شكلة� ،أو ما هي املعطيات االجتماعية التي �أدت �إلى هذه امل�شكلة� ،إال �أن الدرا�سات والبحوث
الربملانية ال تقف عند هذا احلد حيث �أن فهم امل�شكلة يف الربملان لي�س غر�ض ًا يف ذاته و�إمنا قد يكون ذلك يف الدرا�سات والبحوث الأكادميية ،و�إمنا هذا الفهم
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للم�شكلة يف الربملان ما هو �إال و�سيلة للبحث عن احلل املنا�سب وهذا ما �سنتعر�ض له الحق ًا بالتف�صيل يف �إطار املنهجيات الربملانية.
�إال �أنه ب�صفة �أولية ف�إنه ميكن اال�ستفادة من التحليل الأويل .لعنا�صر امل�شكلة يف �إطار ما يعرف بورقة العنا�صر الربملانية التي قد متثل �أحد اخليارات املتاحة �أمام
الباحث لتطبيق املنهج الديكارتي يف مرحلة جمع املعلومات عن الظاهرة.

جدول العنا�صر الربملاين
الظاهرة

عنا�صر الظاهرة

املعلومات املرتبطة بكل عن�صر على
حدة

اال�ستنتاج املعلوماتي
�أ�سباب

نتائج

قاعدة تركيب املعلومات :تعترب قاعدة تركيب املعلومات من �أهم القواعد يف نظر املنهج الديكارتي حيث �أنه بعد حتليل الظاهرة �إلى عنا�صر خمتلفة ف�إن بع�ضالعنا�صر قد تكون غام�ضة� ،أو �إننا مل ن�صل بعد �إلى حقائق املعلومات املرتبطة بهذا العن�صر يف هذه احلالة ف�إن هذه العنا�صر الغام�ضة نعمل على حتليلها �إلى عنا�صر
�أب�سط ،ومن خالل هذه العنا�صر الب�سيطة نكرر مرة �أخرى جدول العنا�صر الربملاين ،ونقوم بتحليلها.
وبعد �أن ننتهي من هذه اخلطوة نعمل على �إعادة ترتيب الأفكار� ،أو �إعادة ترتيب العنا�صر� ،أو ما يطلق علية تركيب العنا�صر� ،أي �أن العنا�صر املت�شابهة يف �أ�سبابها
ونتائجها �ست�شكل يف حد ذاتها حمور ًا من حماور املو�ضوع.
ون�ستمر هكذا دواليك ،يف حني تظل العنا�صر املختلفة فيما بينها حماور �أخرى منف�صلة لدرا�سة الق�ضية �أو املو�ضوع.
وقد عرب ديكارت عن هذه القاعدة العلمية بقوله “ املهم �أن �أرتب �أفكاري بنظام بادئ ًا ب�أب�سط الأ�شياء و�أ�سهلها معرفة ،ثم متدرج ًا �شيئ ًا ف�شيئ ًا حتى �أ�صل �إلى معرفة
�أكرث الأمور تركيب ًا”
ويعتمد هذا املنهج على اجلمع ال�صحيح للمعلومات �أو ما يطلق علية تقمي�ش املعلومات.

ما هو تقمي�ش املعلومات؟
التقمي�ش لغة يعني “جمع املعلومات من هنا وهناك” ،وا�صطالح ًا يعني جمع املعلومات الكافية والالزمة ملادة البحث فكما ت�صنع الثياب من القما�ش ،ت�صنع
الأبحاث والدرا�سات من املوارد واملعلومات املجتمعة من امل�صادر واملراجع”.

ويقول الرازي “�إذا كتبت فتقم�ش و�إذا بحثت ففت�ش”
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كيف يتم التقمي�ش؟
• مير تقمي�ش املعلومات التي يتم جتميعها بثالث مراحل �أ�سا�سية هي:

مراحل تقمي�ش املعلومات

تلخي�ص خمت�صر مل�ضمون الن�ص

تلخي�ص عام

تفتي�ش املعلومات

•وحتى يقوم الباحث باملراحل الثالث ف�إن املعلومات التي جمعها �سيكون عليه �أن يقوم بثالثة �أنواع من القراءات:

ال����ق����راءة ال���ت���ي ت�ف�ح����ص
امل �ع �ل��وم��ات ل��ت��ح��دي��د م��دى

ال �ق��راءة ال �ع��ادي��ة املت�أنية التي
تهدف �إلى فهم معاين العبارات

قيمتها

ال � �ق� ��راءة ال �ف��اح �� �ص��ة ت��ه��دف ه��ذه
القراءة �إلى التفكري فيما قر�أه الباحث
حتى ي�صل �إل���ى التحليل والرتكيب
واال�ستنتاج

ما الذي مينع الباحث الربملاين من فهم ما يقر�أه؟

الإجهاد اجل�سدي

التفكري يف �إنهاء
املو�ضوع �سريعا

التوتر النف�سي

ان�شغال الذهن
بعدة مو�ضوعات

عدم الرتكيز لعدم
الرغبة يف الإجناز
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�إذا فهم الباحث ما قر�أه  ،فكيف يحدد طريقة كتابته للبحث �أو الدرا�سة الربملانية؟
حتديد طريقة كتابة البحث �أو الدرا�سة الربملانية تتوقف على حتديد الهدف من البحث �أو الدرا�سة �أو الورقة الربملانية وب�صفة عامة ف�إن �أي بحث �أو درا�سة برملانية
ف�إن هدفها ال يخرج عن ثالثة احتماالت.

ه�����دف ي��ت��ع��ل��ق ب �ت �ف �� �س�ي�ر ال� �ظ ��اه ��رة

فالدرا�سة �أو البحث الربملاين ال تقت�صر
على و�صف الظواهر االجتماعية لأن هذا
الو�صف مهما كان دقيق ًا ال ي�ؤدي �إلى فهم
الظاهرة الربملانية .وتف�سري الظاهرة

يعني معرفة �أ�سباب حدوثها ونتائج
الأ�سباب.

هدف يتعلق بالتنب�ؤ مل�سار الظاهرة
يف امل �� �س �ت �ق �ب��ل وه�����ذا ي��ت��وق��ف على

ا�ستخدام منهجيات علمية حم��ددة
�سيتم تف�صيلها الح��ق�� ًا ،مثل معرفة
وق��ي��ا���س عنا�صر الأث���ر وال��ت���أث�ير بني
خمتلف عنا�صر الظاهرة الربملانية.

هدف يتعلق ب�ضبط الظاهرة االجتماعية
ويبدو ذلك وا�ضح ًا يف البحوث والدرا�سات
الت�شريعية املتعلقة بالقوانني وال��ذي يعني
التحكم يف العوامل �أو الظروف التي جتعل
ظاهرة ما تتحرك على �صورة معنية.

وملاذا تكون �أهداف البحوث والدرا�سات الربملانية �إما تف�سري الظاهرة �أو التنب�ؤ مب�سارها امل�ستقبلي� ،أو �ضبطها والتحكم يف العنا�صر امل�ش ّكلة لها؟
هذه الأهداف الثالثة للدرا�سات والبحوث الربملانية �إمنا تنبع �أ�سا�س ًا من الأغرا�ض احلقيقية لإجراء الدرا�سات والبحوث الربملانية وهذه الأغرا�ض تتحدد يف:

�إما الو�صول �إلى حل مل�شكلة

يناق�شها ويدر�سها الربملان وهذا
يقت�ضى التق�صي ال�شامل والدقيق
جلميع ال�شواهد والأدلة التي ميكن
التحقيق منها
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فح�ص دقيق الكت�شاف عالقات جديدة
بني املعلومات حتى يزيد الربملان من

معرفته احلالية بامل�شكلة مو�ضوع الدرا�سة
ومن ثم يبني قراراته يف �ضوء املعرفة
اجلديدة.

ال�سعي وراء معرفة احلقيقة كما هو احلال
يف ال�س�ؤال واال�ستجواب مما يجعل الأوراق
والدرا�سات الربملانية يف هذا ال�ش�أن لها
طبيعة خا�صة

هل هناك خطوات علمية م�شرتكة �أو مت�شابهة بني كل �أنواع البحوث والدرا�سات الربملانية على الرغم من وجود اختالفات بني منهجيات هذه البحوث
والدرا�سات؟
•هناك �ست خطوات رئي�سية ميكن اعتبارها الق�سم امل�شرتك بني خمتلف �أنواع البحوث والدرا�سات الربملانية

حتديد م�شكلة الظاهرة جمع البيانات واملعلومات
املت�صلة بالظاهرة
ومو�ضوع الدرا�سة

الفر�ض الربملاين
للظاهرة

اختبار �صحة الفرو�ض
الربملانية

حتليل املعلومات
وتف�سريها

الو�صول �إلى النتائج

�أو ًال :حتديد م�شكلة الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة �أو البحث الربملاين:
حتديد م�شكلة البحث يعني الو�صف الدقيق خللفية امل�شكلة وهو ما يعرب عنه �أوراق اخللفية الربملانية ،وحتديد م�شكلة الظاهرة يعد من اخلطوات الأ�سا�سية
يف درا�سة �أي ظاهرة �أو قانون يف الربملان لأنه بنا ًء على هذا التحديد �سيتم تقدير كل خطوات البحوث والدرا�سات الربملانية والت�شريعية التالية .كما �أن حتديد م�شكلة
البحث يعني اختيار املنهج العلمي الذي �سيتبعه الباحث يف بحث وتفح�ص هذه الظاهرة الحق ًا.

م�شكلة الظاهرة = مو�ضوع له عنا�صر غام�ضة
ولكي نف�سر الظاهرة فنحن بحاجة �إلى :

حتليل املعلومات والبيانات
احلكومية

ا�ستقراء معلومات اخلرباء
واملتخ�ص�صني

تركيب املعلومات امليدانية
ومقارنتها باملعلومات والبيانات
احلكومية و�آراء و�أفكار اخلرباء

ا�ستقراء املعلومات املتوفرة من
و�سائل الإعالم واالنرتنت وغريها من
املعلومات الأخرى
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ثاني ًا :جمع املعلومات والبيانات
امل�شكلة الأ�سا�سية يف جمع املعلومات والبيانات �إما يعود �إلى ندرتها� ،أو كرثتها ويف كلتا
احلالتني ف�إن الباحث الربملاين يعاين من كيفية التعامل مع املعلومات� ،أو ترتيب �أفكاره.
نبد�أ بامل�شكلة البحثية واملعلومات الكثرية :فالباحث قد يخ�شى من جتاهل �أي معلومة� ،أو عدم كتابتها يف حني �أن بحثه ال يريد �إال نوع ًا حمدد ًا من املعلومات.

والباحث الربملاين عليه منذ البداية يف التعامل مع حجم املعلومات الكثرية �أن ي�سعى �إلى حتديد مفاهيم وحتديد املفاهيم من املعلومات يعني تبيان ما تعنيه
املعلومات من مقا�صد ،وتو�ضيح ما تت�ضمنه من معان ،وما تظهره من �صفات.
فاملعلومات املرتادفه� ،أو التي تتكرر معانيها ب�ألفاظ وعبارات خمتلفة ،كذلك ف�إن هناك ق�سم ًا من املعلومات يطلق عليه املعلومات غري املحددة� ،أو العامة وهو نوع
من املعلومات الف�ضفا�ضة التي ال تقيم وزن ًا يف اال�ستقراء �أو التحليل.

�أما النوع الثالث من املعلومات يطلق عليه املخبئة وهي تلك املعلومات التي حتتاج �إلى تو�ضيح وتف�سري� ،أو �أن هذه املعلومات يف حد ذاتها يف حاجة �إلى تف�سري جديد
من معلومات جديدة.
�أما النوع الرابع من املعلومات والذي يعد العن�صر الأكرث �أهمية يف املعلومات الربملانية هو ما يطلق عليه املعلومات امل�صورة وهي تلك املعلومات التي حتتل كلماتها
�صور لها يف �أر�ض الواقع .حيث �أن �صور املعلومات يف الواقع هي التي جتعل مفاهيمها وا�ضحة.
فعندما نقول �إن�سان ًا ف�إن للإن�سان �صورة ميكن ت�صورها .ولكن عندما نقول ال�سعادة ف�إن من ال�صعب ر�سم �صورة لها مع �إننا قادرون على ت�صورها يف �سلوكيات الأفراد
واجلماعات .ف�صورة الإن�سان يف الواقع ميكن �أن تت�شكل يف ذكر� ،أو �أنثى ،طفل� ،أو عجوز ،عربي� ،أوربي� ،أ�سمر� ،أبي�ض.
فكل هذه التفا�صيل ميكن �أن تكون حممولة يف �صورة الإن�سان� ،أما ال�سعادة فلي�س لها �صورة معينة فقد نتخيلها بالبهجة ،والر�ضا ،والفرحة التي تر�سم على وجه الإن�سان
�إال �أنه ال ميكن حتديد �صورة حمددة لها.
	-ولذلك ف�إن املعلومات التي لها �صور واقعية وتتحرك يف الواقع االجتماعي حتمل مفاهيم وا�ضحة يف البحوث والدرا�سات الربملانية.
	�-أما املعلومات التي ال حتمل �صورة ف�إنها حتتاج �إلى تو�ضيح �أكرث من غريها من �أجل حتديد املفاهيم .وبدون هذا التحديد ف�إن يتعذر حتديد امل�شكلة البحثية �أو
�إجراء نوعيات التحليل الالزمة لها .فاملعلومات الربملانية التي حتتاجها الدرا�سات والبحوث الربملانية دوماً حتتاج �إلى دالالت واقعية يعرب عنها.
فالربملان لي�س معني ًا بالفل�سفات النظرية� ،أو املفاهيم العلمية الأكادميية �إال بالقدر الذي يخدم دالالته الواقعية.
لتو�ضيح ال�صور �أكرث ف�إننا يف البحوث والدرا�سات الت�شريعية نفرق بني الأرق��ام واحلروف فاحلرف (حـ) يختلف متام ًا عن الرقم ( )3وال يوجد عالقة بينهما.
فاحلرف(حـ) يعرب عن �صوت ال �صورة له يف الواقع.
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�أما ( )3فلها دالالت كن�سبة مئوية ،ولها ن�صف ( ،)1.5و�سبب وجود ( )3هو وجود  + 2جزء �آخر وهو  .1ولن نح�صل على الرقم (� )3إال �إذا �أخذنا الأرقام املكونة
له وهي  1و .2
يف حني �أن احلروف م�ستقلة ،فالرقم( )3دائماً جزء من �أي رقم ي�أتي من بعده� .أما (�أ) فلي�س جزء ًا من احلرف (ب) ،واحلرف (ب) لي�س جزء ًا من حرف
(حـ) فكل حرف له داللته.
كما �أن الأرقام ميكن ت�صورها فيمكن �أن نت�صور ثالثة �أ�شخا�ص ،وثالث �أ�شجار ،وثالثة حيوانات� .أما احلروف فهي تعرب عن �أ�صوات .فال ميكن �أن نت�صور (حـ)
من الأ�شخا�ص� ،أو (حـ) من احليوانات .كما �أن هذه احلروف ال تعطي معنى �إال وحدة بني حرفني �أو �أكرث فيها ولذا ف�إنه يف ال�صياغة الت�شريعية� ،أو البحوث والدرا�سات
الت�شريعية ف�إننا نلج�أ �إلى الأرقام لتو�ضيح ترتيب الإجراءات والأفكار فاخلال�صة التي نريد �أن ننتهي �إليها هي:

�إن املعلومات هدفها يف البحوث والدرا�سات الربملانية هو حتديد املفاهيم �سواء بنائياً �أو وظيفياً.
حتديد مفاهيم املعلومات الربملانية يتوقف على

الدور الذي ت�ؤديه

الوظيفة املبتغاة

ولتو�ضيح ذلك ف�إن الدور البنائي لقانون �إ�صالح التعليم يتمثل يف �إن اخلروج على هذا القانون يعد انحرافا عن القانون.
�أما الدور الوظيفي للقانون هو تنظيم وتطوير العملية التعليمية وحتقيق �أهداف اجتماعية.
�أما النوع اخلام�س من املعلومات يطلق عليه املعلومات ذات القيا�س وهو نوع مهم من املعلومات التي حتتاجها الدرا�سات والبحوث الربملانية خا�صة عند ممار�سته
للدور الرقابي.
ف�إذا كان الربملان هو الذي ي�سن القوانني ،ويقر �أ�سا�سيات النظم ال�سيا�سية واالجتماعية ،واالقت�صادية ،ف�إن �أي �سلوكيات يقي�سها الربملان مبدى انحرافها عن القوانني،
والنظم املجتمعية التي �أقرها د�ستوره.
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فكل مو�ضوع �أو ق�ضية برملانية تت�شكل من جانبني رئي�سني �أولهما املو�ضوع يف حد ذاته وما يتفرع عنه من �إ�شكاليات وحتليل للإ�شكاليات ،وثانيهما
القيا�س الذي يعني قيا�س عنا�صر املو�ضوع �أما بالد�ستور �أو القوانني �أو الأعراف� ،أو الدين.
فقد يرتاءى للحكومة من واقع براجمها يف التطوير والإ�صالح �أن تطرح قانون لال�ستن�ساخ ،ف�إن البحوث والدرا�سات الت�شريعية مع حتليلها وتركيبها لعنا�صر هذا
املو�ضوع ف�إنها �إذا �أغفلت عن�صر القيا�س �أي قيا�س هذا املو�ضوع بثوابت د�ستورية �أو قانونية �أو عرفية �أو دينية ف�إن ذلك �سي�ؤدي �إيل نتائج م�ضللة لأن القيا�س قد يرتب حكم ًا
يتعار�ض مع الدين.
كما �أن ال�س�ؤال �أو املو�ضوع العام �أو اال�ستجواب يف الربملان يتعلق مبو�ضوع ما ثم يتم قيا�س الت�صرفات وال�سلوكيات ومدى خمالفتها لأو�ضاع القيا�س.

جدلية املعلومات الربملانية

يقول اهلل تعالى } َو َكانَ الإِ ْن َ�سانُ �أَكْثرَ َ َ�ش ْيءٍ

{ الكهف :54.
َج َد ًال 

فالإن�سان بطبعة مييل �إلى اجلدل لقدرته على التفكري والفهم والتحليل ،والربملان هو �أكرث الأماكن التي يثار فيها اجلدل بل �إن معنى كلمة برملان هو “مكلمة”
واملكلمة تعني جمموعة من الأ�شخا�ص يتجادلون ويتحاورون.
�إال �أن اجلدل الأكرث �إثارة يف الربملان هو اجلدل بني �أع�ضاء الربملان وممثلي احلكومة .فما �إن ينتهي الربملان من درا�ساته و�أبحاثه �أو تقاريره �إال وجتادله احلكومة يف
النتائج التي تو�صل �إليها ويحاول كل طرف �سواء برملاين �أو حكومي �أن يدح�ض حجج الطرف الآخر.
وهناك الكثري من املعلومات التي تعتمد عليها الدرا�سات واملعلومات الربملانية متثل �أداة جدل ويف الكثري من الأحيان ف�إن الباحثني الربملانيني يرتددون كثريا يف
ا�ستخدام مثل هذا النوع من املعلومات الذي قد يت�ضمن انتقادات الذعة للحكومة.
�إال �أن املعلومات اجلدلية قد تكون لها �أهمية كربى يف البحوث والدرا�سات الربملانية خا�صة �إذا ما مت ا�ستخدامها وفق الأ�صول العلمية الربملانية املتعارف عليها لأن
اجلدل يف الدرا�سات الربملانية هو �أ�سلوب منهجي لتبيان احلقائق وو�سيلة بحث عن علل وجود هذه احلقائق ،بل باجلدل ميكن �أن يت�ضح مرامي املعلومات املبا�شرة
وغري املبا�شرة ،فالباحث الربملاين قد يلج�أ� ،إلى �إعداد ما يطلق علية “ورقة احلجية الربملانية” التي تعتمد بالأ�سا�س على م�صداقية احلجج املطروحة يف هذه
الورقة ،والقيا�س الذي ي�ستند �إلى الد�ستور �أو القوانني �أو الأعراف �أو الدين واال�ستنتاج املبني على القيا�س.
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عنا�صر ورقة احلجية الربملانية هي:

حتديد هدف املو�ضوع املتجادل
ب�ش�أنه

حتديد املفاهيم امل�ستعملة يف هذا
املو�ضوع

نتائج القيا�س

�أدوات القيا�س

و�إذا نظرنا �إلى هذه العنا�صر الأربعة ف�إننا �سنكون �أمام حمورين �أ�سا�سيني يف ورقة احلجية الربملانية.
•املحور الأول :معطيات املو�ضوع �أي و�صف املو�ضوع من حيث مفاهيمه و�أ�سا�سياته ،وعوامل وجوده
وتطوره.

•املحور الثاين :اال�ستنتاج وي�شمل �أدوات القيا�س ونتائج القيا�س �أما ب�ش�أن املعطيات فهي دائما متجددة
ومتغرية.

ماهية املعلومات الربملانية
يهدف الباحث الربملاين من وراء ا�ستخدام املعلومات املتوفرة لديه �إلى �إر�شاده للخطة الفكرية التي تو�ضح وحتدد له كيفية تناول الظاهرة حمل الدرا�سة،
وبدون هذه املعلومات ف�إن البحث �أو الدرا�سة الربملانية لن جتعل الباحث قادر ًا على التفكري مبنهجية علمية و�إمنا �سيعتمد على الأ�سلوب االعتباطي يف بناء �أ�سا�سيات بحثه
ودرا�ساته ويعني هذا الأ�سلوب االعتماد على املواقف والأحداث امل�شابهة التي اعرت�ضت حياته وبناء على تقييماته ومعلوماته ال�شخ�صية� ،أما يف حال توافر املعلومات ف�إنه
�سيعتمد على الأ�سلوب العلمي املربمج الذي يعني تنظيم وبرجمة تفكريه وخطوات حمددة ملجابهة حل امل�شكلة التي يدر�سها وب�صفة عامة ف�إن تطور املعلومات ارتبط بتطور
الفكر الإن�ساين ،الذي ميكن تق�سيمه �إلى ثالث مراحل �أ�سا�سية ،كما هو مو�ضح �أدناه

مراحل تطور الفكر الإن�ساين

املرحلة احل�سية

املرحلة الفل�سفية الت�أملية

املرحلة العلمية التجريبية
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•يف املرحلة احل�سية ا�ستخدم الإن�سان حوا�سه املجردة واملعروفة يف فهمه ومعرفته للأ�شياء ،وتف�سريه املواقف التي واجهته با�ستخدام حا�سة الب�صر مثال لتميزه بني
الأ�شياء التي يراها �أمامه.
•يف املرحلة الفل�سفية الت�أملية وهي املرحلة التي حاول الإن�سان التفكري والت�أمل يف الظواهر والأ�سباب الأخرى التي ال ي�ستطيع فهمها �أو معرفتها عن طريق حوا�سه
املجردة املعروفة.
•ويف املرحلة العلمية التجريبية ربط الإن�سان بني الظواهر وم�سبباتها وبع�ضها بالبع�ض الآخر التي تتطلب حتليل املعلومات املتوفرة لغر�ض الو�صول �إلى القوانني
والنظريات والتعميمات لإيجاد احللول املنا�سبة للم�شاكل التي تعرت�ض حياته .ويف كل مرحلة للمعلومات دورها يف احل�صول على املعرفة التي تطورت هي الأخرى عرب
القرون.
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الفصل األول
مناهج البحوث في األوراق
والدراسات البرلمانية

لعل �أول �شيء يحب �أن يفكر فيه الباحث الربملاين �سواء كان يف �إدارة البحوث �أو اللجان� ،أو ال�شعبة الربملانية� ،أو اجلل�سات ،و�أي �إدارة تقدم الأعمال الفنية للمجل�س هو
�أنه ال يقوم ب�إعداد بحث �أو درا�سة با�ستقالل عن �إدارة املجل�س �أو الأع�ضاء.
ولذا يطلق على البحوث والدرا�سات الربملانية “خدمات البحوث والدرا�سات” فهذه اخلدمة يقدمها الباحث الربملاين من �أجل م�ساعدة النائب ليتخذ قرار ًا فيما
هو معرو�ض عليه من �أعمال املجل�س الداخلية واخلارجية.

فمهمة الباحث الربملاين هو توفري القدرة الفنية للنائب ،وتو�سيع مداركه حتى ي�صل �إلى �أ�صوب القرارات الربملانية.
وامل�شكلة يف الباحث الربملاين �أنه يفكر ابتدا ًء يف جمع �أكرب قدر ممكن من املعلومات ،ويرى �أن ما جمعه من معلومات كافي ًا لإجناز بحثه �أو درا�سته ،ثم يقوم
بتحرير هذه املعلومات يف بحثه �أو درا�سته وهو يعتقد �أنه قدم بحث ًا �أو درا�سة جيدة للنائب.

فالأكرث �أهمية يف البحوث الربملانية هو القدرة على حتليل هذه املعلومات �أو ًال ثم انتقاء عنا�صر التحليل ثانياً ،ثم النتائج الأ�سا�سية للتحليل.

الورقة التمهيدية

�إن املراحل الثالث ال�سابقة تعد يف ورقة يطلق عليها الورقة التمهيدية للدرا�سة �أو البحث وهي تتكون من عنا�صر
حمددة هي:
•�أوال :مو�ضوع الدرا�سة
•ثاني ًا :املعلومات الواردة �أو املجمعة حول هذا املو�ضوع
•ثالث ًا :حتليل هذه املعلومات
•رابع ًا :انتقاء عنا�صر التحليل
•خام�س ًا :النتائج الأ�سا�سية للتحليل
•�ساد�س ًا :عالقة هذه النتائج بالنائب الربملاين.
 من الأهمية انتقاء عنا�صر التحليل يف الورقة التمهيدية لأنها هي التي �سرتتب نتائج الدرا�سة �أو البحث �أوالتقارير �أيا كان نوعه كتقرير اللجنة �أو تقرير الرد على خطاب رئي�س الدولة� ،أو تقرير نهاية الدور.

وعندما يبد�أ الباحث يف �إعداد الورقة التمهيدية يكون يف حاجة ما�سة لأن يتبادل الر�أي مع الآخرين .ولذا درجت العديد من �إدارات البحوث يف برملانات العامل على
�أن تعقد اجتماع ًا يف بداية عمل كل بحث �أو درا�سة ،ويطلق عليه االجتماع التمهيدي.
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االجتماع التمهيدي
•الغر�ض من االجتماع� :أن خدمات البحوث �أو التقارير �أو الدرا�سات ال تخ�ص �شخ�ص ًا معين ًا و�إمنا هذه اخلدمة هي م�س�ؤولية الأمانة العامة للربملان يف جمموعها.
•�إدارة االجتماع :يدير االجتماع الباحث املكلف ب�إعداد الدرا�سة �أو البحث ،و�إذا كانت الدرا�سة �أو البحث به العديد من جوانب التحليل (ال�سيا�سية واالقت�صادية
مث ًال) ف�إنه ميكن �أن ي�شرتك اثنان يف كتابة الدرا�سة �أو البحث كل منهما يتناول اجلانب الذي يف�ضل �أن يكتب فيه ،ويراقب االجتماع مدير البحوث �أو اللجان� ،أو
اجلل�سات� ،أو �أي �إدارة فينة يف الربملان.

•طريقة العمل يف االجتماع:
1.1يطرح الباحث يف بداية االجتماع على زمالئه فكرة مو�ضوع الدرا�سة ،واملعلومات التي تو�صل �إليها من م�صادر خمتلفة (هذه املعلومات يتم توزيعها على
الباحثني يف الإدارة قبل يوم� ،أو يومني على الأقل من االجتماع.

اجلدول ()1
اجلدول اال�ستهاليل
الأ�سباب
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عنا�صر التحليل (ماذا نريد)

املعلومات الواردة

تابع /االجتماع التمهيدي
 2.2يعرب الباحث املكلف باملو�ضوع عن وجهة نظره يف عنا�صر الدرا�سة �أو البحث �أو التقرير ،با�ستخدام جدول عنا�صر التحليل.

جدول ()2
جدول عنا�صر التحليل
عنا�صر التحليل

�أهمية عنا�صر التحليل

النتائج املرتتبة

3.3يعقب كل باحث �آخر على ما تناوله زميلهم �سواء ب�إ�ضافة عنا�صر جديدة� ،أو حذف عنا�صر �أو الرتكيز على معلومة بعينها� ،أو يروا �أن هناك معلومات
�أخرى مل يتمكن منها الباحث الرئي�سي.
4.4عندما ينتهي تعقيب كل الباحثني يطرح الباحث الرئي�سي عليهم النتائج التي تو�صل �إليها من النقا�ش معهم واخلا�صة بتحليل عنا�صر املو�ضوع في�سردها
عليهم برتتيب �أهميتها ،م�ستخدما جدول انتقاء عنا�صر التحليل.

جدول ()3
جدول انتقاء عنا�صر التحليل
الأولويات

املربرات

املقرتحات

النتائج

5.5يجرى النقا�ش مرة �أخرى حول انتقاء عنا�صر التحليل ،ويف هذه املرحلة �سيكون مطلوب من الباحثني �إعادة ترتيب عنا�صر املو�ضوع وفق �أهميتها،
والآثار املتوقعة للجنة� ،أو املجل�س� ،أو جمموعة النواب باال�ستفادة من هذه العنا�صر.
6.6ي�سرد الباحث الرئي�سي ما مت التو�صل �إليه ب�صفة نهائية يف انتقاء عنا�صر التحليل ثم يعقب �أخرياً مدير البحوث �أو اللجان ،ويطرح وجهة نظره من
منطلق خربته يف الربملان.
7.7مرحلة كتابة البحث �أو الدرا�سة �أو التقرير بعدما يكون قد جتمع لدى الباحث الرئي�سي العديد من الأفكار والآراء التي طرحها زمالئه.
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كيف �أجعل ع�ضو الربملان مهتم ًا بقراءة وتفح�ص هذه الدرا�سة �أو البحث؟
على الباحث �أن ي�ضع يف اعتباره �أن النائب �أو الع�ضو عندما يقر�أ �أي بحث �أو تقرير �أعده الباحث ف�إنه لن يكون مهتم ًا به بذات القدر الذي يهتم به الباحث ،كما �أن النائب
لي�س لديه الكثري من الوقت للقراءة والتفح�ص ولذا على الباحث �أن يتبع الآتي:

( )1تق�سيم �أي مو�ضوع برملاين �إلى جمموعة �أفكار رئي�سية
•تتفق البحوث الربملانية يف تق�سيم �أي مو�ضوع برملاين �إلى جمموعة �أفكار رئي�سية ،وكل فكرة رئي�سية حتتمل جمموعة من الأفكار الفرعية ،و�أجعل دائم ًا �أهم فكرة
رئي�سية لديك يف بداية بحثك حتى لو ا�ضطررت �أن تكتبها يف �شكل مقدمة �أو متهيد ثم رتب الأفكار ح�سب �أهميتها.
•ولعل النموذج الأمريكي يف كتابة البحوث والأوراق الربملانية يقدم لنا خربة مقارنة جيدة حيث يتم كتابة �أهم النتائج التي تو�صلت �إليها الورقة البحثية يف �أول �صفحة،
�إن �أول ما يطالع النائب(الع�ضو) يف البحث جزئية �أهم النتائج ،ثم ت�أتي بعد املعلومات املف�صلة لهذه النتائج.

( )2كتابة جمل ق�صرية معربة بو�ضوح عن املعنى
•لكي جتذب الع�ضو �أو النائب لالهتمام ببحثك �أو درا�ستك ،ف�إن على الباحث كتابة جمل ق�صرية معربة بو�ضوح عن املعنى ،لأن امل�شكلة الأ�سا�سية التي جندها يف
العديد من الباحثني الربملانيني هو �أنه يلج�أ �إلى كتابة اجلمل الطويلة التي ترهق القارئ حتى ي�صل �إلى نهايتها.

( )3عرب دائما عن املعنى الذي تريده بكلمات قليلة حمققه لهدف املعنى
•على الباحث �أن يعرب دائما عن املعنى الذي يريده بكلمات قليلة حمققه لهدف املعنى ،فالبحث �أو التقرير الربملاين ال يتحمل املرتادفات اللفظية� ،أو املح�سنات
البديعية� ،أو تلك الكلمات التي تدور حول املعنى وال ت�صيبه ،فالباحث ال يكتب مقالة �أو درا�سة �أدبية ،و�إمنا يكتب بحثا �أو درا�سة من �أجل احلقيقة ولذا يطلق
على البالغة يف البحث الربملاين بالغة احلقيقة.

( )4اجل�أ دائما �إلى التبنيد كلما وجدت ذلك منا�سب ًا
•على الباحث �أن يلج�أ دائما �إلى التبنيد كلما وجد ذلك منا�سب ًا ،لأن التبنيد ي�سهل بناء العبارة ،ويزيد الو�ضوح يف كتابة البحث وي�سهل على قارئك �أن يتبني ماذا تريد
�أن تقول.
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( )5ال تكتب عموميات يف البحث الربملاين
•على الباحث �أن ال يكتب عموميات يف البحث الربملاين ،ومن الأمثلة على ذلك “هذه امل�شكلة خطرية ،ولها انتكا�سات على امل�ستوى الوطني،
و�سي�ؤدي تفاقمها �إلى تدهور �أو�ضاع التنمية االقت�صادية واالجتماعية يف البالد”.
•فالعبارة العامة ميكن �أن ُتكتب يف درا�سة �أكادميية� ،أو مقالة ل�صحيفة .ولكن يف البحث الربملاين �إذا �أردت �أن تعرب عن كل العموميات الواردة يف العبارة ال�سابقة
فيمكن �أن تكتب �إن خطورة هذه امل�شكلة تربزها العنا�صر الآتية:
..............................................1-1
............................................2-2
.........................................3-3
•على الباحث �أن ي�ستند يف كل عن�صر �إلى حقيقة معنية� ،أو �سبب مبا�شر �أو ملاهية وخطورة هذه امل�شكلة �أو تداعياتها.

( )6ال تلج�أ �إلى كتابة العبارات التقريرية �أو احلكمية
•على الباحث �أن ال يلج�أ �إلى كتابة العبارات التقريرية �أو ا ُ
حلكمية يف البحث �أو الدرا�سة �أو التقرير الربملاين مثل «مما ال �شك فيه� ،أن هذه امل�شكلة خطرية جدا” و
“�إن احلقائق التي تو�صلنا �إليها كافية متاما ال�ستجالء عنا�صر املو�ضوع”.
•�إن االبتعاد عن كتابة العبارات التقريرية �أو ا ُ
حلكمية �إمنا يعود �إلى �أن مهمة الباحث الرئي�سية هي البحث عن احلقيقة ،واحلقيقة ذاتها ال ميكن التو�صل �إليها
من خالل �أي بحث �أو درا�سة لأنها دائما متغرية ومتقلبة مع ظروف وتطورات املجتمع.
•فالباحث الربملاين يقدم عدة بدائل� ،أو عدة تو�صيات لعالج امل�شكلة التي يبحثها �أو يناق�شها الربملان .وقد يكون هناك بديال معنيا هو �أف�ضل البدائل يف
هذا التوقيت ،ولكن بعد �أيام �أو �شهور �أو �سنني قد نرى �أن هذا البديل لي�س هو الأف�ضل ،و�إمنا بديل �آخر قد نكون رف�ضناه يف املا�ضي و�أن اجلديد هو الأف�ضل.

( )7اربط دائما بحثك بجمل وعبارات معربة عن الواقع
•على الباحث �أن يربط بحثه دائما بجمل وعبارات معربة عن الواقع لأن البحث الربملاين يعرب “عن حياة النا�س يف خارج الربملان”.
• ويهم النائب �أن تكون لغة البحث هي لغة الواقع الذي يحياه النا�س ،فالبحث الربملاين ال يحتمل املقدمات التاريخية عن �أ�صل امل�شكلة ،وتطورها الزمني ،وم�صادرها
التاريخية� ،أو �أن يقفز الباحث �إلى امل�ستقبل مبا�شرة فيتحدث يف بدايات البحث عن �آثار م�ستقبلية مل تتالم�س مع الواقع بعد ،ف�إذا ا�ضطر الباحث �إلى ذلك  -لأن
بع�ض النوعيات من البحوث �أو الدرا�سات �أو التقارير قد تتطلب ذلك -فعليه �أن يحر�ص دائم ًا على �أن متر �سريع ًا ويف عبارات موجزة و�أ�سطر قليلة ال تزيد عن
الثالثة ثم على الباحث �أن يعود �سريعا �إلى لغة احلا�ضر والواقع.

االوراق و الدرا�سات الربملانية

29

( )8االهتمام ب�إعداد «كب�سولة البحث �أو الدرا�سة»
•على الباحث �أن يعي وهو يعد بح ًثا برملاني ًا �أن يجعل النائب قادر ًا ب�شكل �أو ب�آخر على ه�ضم بحثه �أو تقريره من خالل “الكب�سولة الربملانية” والتي تعني
بها �إعداد موجز مركز لكل ما جاء يف البحث �أو الدرا�سة مع الرتكيز على النتائج .وكلما كان الإعداد جيد ًا لورقة الكب�سولة كلما جنحت يف جذب النائب لقراءة
البحث والدرا�سة.
•“ الكب�سولة الربملانية” قد تكون ورقة واحدة يف بداية البحث� ،أو بطاقة منف�صل يقدم مع البحث وورقة الكب�سولة الربملانية القت ا�ستح�سان ًا كبري ًا من خمتلف
نواب الدول املختلفة وهي ال تزيد بحال من الأحوال على �صفحة واحدة يتم تق�سيمها يف الأغلب �إلى الآتي:
�1.1أهمية املو�ضوع ( .................................يف � 3أ�سطر)
�2.2أ�سباب امل�شكلة( ...................................يف � 4أ�سطر)
3.3خمتلف الآراء حول امل�شكلة  .................يف (يف � 6أ�سطر)
4.4النتائج ( .........................................يف � 7أ�سطر)
5.5التو�صيات �إن وجدت �أو املقرتحات ( ......من � 10-8أ�سطر)
•ويف حالة �إعداد ورقة “الكب�سولة الربملانية” يف بطاقة فيتم تق�سيمها كالتايل:
� 1.1أهمية املو�ضوع (....................................يف �سطرين)
� 2.2أ�سباب امل�شكلة (.....................................يف � 3أ�سطر)
3.3خمتلف الآراء التي �أبديت حول امل�شكلة (.........يف �سطرين)
4.4النتائج(.............................................يف � 4أ�سطر)
 5.5التو�صيات �أو املقرتحات �إن وجدت (.........من � 8-6أ�سطر)
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( )9التعامل بحرفية بالغة وفهم للمعلومات الواردة من احلكومة �أو من اجلهات اخلارجية
•على الباحث الربملاين �أن يتعامل بحرفية بالغة ،وفهم للمعلومات الواردة �إليه من احلكومة �أو من اجلهات اخلارجية ،ف�أحد امل�شكالت التي تواجه الباحث الربملاين
هو �أنه يكون يف حرية من �أمره �إزاء ذلك الكم الهائل من املعلومات و البيانات ،والإح�صائيات التي ترد �إليه من احلكومة� ،أو �أي جهة متخ�ص�صة� ،أو �أي
منظمة �أهلية �أو غريها .ودائما يتولد لدية خوف ب�أنه �إذا مل يذكر هذه املعلومات �أو يقوم بت�ضمني بحثه �أو تقريره اجلداول والوثائق الرقمية ف�إن
هذا �سيجعل بحثه �أو درا�سته �أو تقريره غري جيد.
•للتغلب على تلك امل�شكلة كثريا ما يلج�أ الباحث �إلى ح�شو درا�سته بالعديد من اجلداول والبيانات واملعلومات ويظن الباحث �أن هذه هي الو�سيلة املنا�سبة
لتوثيق معلومات بحثه وحتى يقنع النائب ب�أهمية هذا البحث .ويف حقيقة الأمر ال تعد تلك الطريقة الأن�سب للتعامل مع املعلومات فالباحث الربملاين يتعامل
مع البيانات واملعلومات اخلارجية بقدر �ضروريتها فقط ،ووفق عنا�صر املو�ضوع املجدولة �سابق ًا ولذا درجت البحوث الربملانية على �أن يكون يف منت البحث
عنا�صر التحليل للمعلومات ثم يرفق بالبحث �أو الدرا�سة �أو التقرير ما يطلق عليه “م�صادر الإي�ضاح” �أو “معلومات �إي�ضاحية”.
•�إن املعلومات الواردة �إلى الربملان من �أي وزارة هي معلومات متخ�ص�صة ،والوزارة جهة فنية ولي�س فقط يف �إنتاج هذه املعلومات� ،أما الربملان فهو لي�س جهة
فنية ،و�إمنا هو �سلطة تتعدد فيه م�ستويات التعليم والثقافة ،وبالتايل ف�إن مهمة الباحث الأ�سا�سية عندما تعر�ض عليه هذه البيانات واملعلومات �أن يولد

الباحث الربملاين القدرة لنواب الربملان على �أن يفح�صوا �أو يراقبوا هذه املعلومات بفعالية وكفاءة.
•يف الكثري من الأحيان يف العديد من دول العامل حتى يف �أ�شدها دميقراطية ف�إن الوزارات واجلهات احلكومية تتعمد �أحيانا �أن تر�سل للربملان �سيل هائل
من اجلداول والبيانات واملعلومات املتخ�ص�صة التي ال يقدر على فهمها �سوى املتخ�ص�صني من �أجل مترير م�شروع قانون ما� ،أو �إغالق املناق�شات الربملانية
يف مو�ضوع ما ،ويف الأغلب تنجح احلكومات يف ذلك ،لهذا �أطلق البع�ض على ذلك بعملية “ال�سطو على دور الربملان” من هنا تربز �أهمية الباحث الربملاين يف
الربملانات وذلك من خالل حتليله للبيانات واجلداول ثم تقدميها �إلى الأع�ضاء ب�شكل يعينهم على فهم وا�ستيعاب املعلومات.

كيف ميكن للباحث الربملاين �أن ي�ستقي معلوماته؟
خدمة البحوث اجليدة تعتمد على املعلومات اجليدة ،فال ميكن �إنتاج بحث �أو درا�سة �أو تقرير برملاين جيد دون �أن تتوفر املادة اخلام التي يت�شكل من خاللها البحث.
وعلى الرغم من ثورة املعلومات واالت�صاالت الهائلة التي ي�سرت كثريا من �أمور
البحث الربملاين� ،إال �أن الباحث الربملاين �سيظل دائما لديه م�شكلة هذا الكم
الهائل من املعلومات والبيانات التي ميكن �أن ي�ستقيها من االنرتنت� ،أو التي ترد
�إليه من احلكومة� ،أو اجلهات الأكادميية و�أي جهة �أخرى معينة.
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وانعقدت العديد من امل�ؤمترات وور�ش العمل الدولية املتخ�ص�صة ملناق�شة هذه الإ�شكالية ،كما �أن الإدارات الفنية يف برملانات العامل اجتهدت لتقدمي العديد من البدائل
التي كان هدفها ت�سهيل مهمة وعمل الباحث الربملاين.
وهذه الوحدة �أو الإدارات الفنية �-سواء يف �إدارة البحوث �أو اللجان� ،أو ال�شعبة� ،أو اجلل�سات� ،أو املكتب الفني للأمني العام -متد الباحثني مبا يحتاجون �إليه من
معلومات وبيانات مبوبة ومرتبة وي�صاحبها حتليالت متنوعة.
وتنطلق هذه الأفكار من افرتا�ض �أ�سا�سي وهو �أن �سلطة املعرفة للربملان هي التي �ستتيح له القيام ب�أدواره� ،أو القيام ب�أي خطط لتطويره ،فبدون توافر �آليات
املعرفة اجليدة للأع�ضاء ومتكينهم من فهم م�شروعات القوانني �أو �أ�سباب املو�ضوعات وما يثريه نتائجها ف�إن التطوير الربملاين �سيكون عاجزا عن حتقيق �أهدافه.

ولقد كان واحدا من الأفكار املهمة التي مت تطبيقها يف عدد من برملانات العامل هو
�إن�شاء ما ميكن �أن نطلق عليه “ذاكرة الربملان” �أو “مركز املعلومات الربملاين”
�أو “الأر�شيف الفني للربملان” �أو “وحدة املعلومات الربملانية”.
ف�إذا نظرنا �إلى منوذج الكامريون الذي ا�ستقته من اخلربة الأوروبية ف�إن هذه الوحدة �أو الإدارة تتكون من �سبعة �أق�سام ،والتي تعمل ب�شكل متكامل يف تقدمي
ملف املعلومات املطلوب �إلى الباحث الربملاين يف �إي �إدارة فنية ،وهذه الأق�سام هي :ق�سم القوانني ،ق�سم تقارير اللجان ،ق�سم الإجراءات الربملانية ،ق�سم املعلومات
والتحليل ال�صحفي ،ق�سم املناق�شات الربملانية ،ق�سم االنرتنت ،والق�سم الفني.
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الق�سم الأول :ق�سم للقوانني
•لدى ق�سم القوانني �سجل كامل بكل القوانني التي �أ�صدرها الربملان يف ف�صوله الت�شريعية املختلفة ،وهذا ال�سجل
املعلوماتي  -والذي يتم و�ضعه على احلا�سب الآيل -يت�ضمن كل املراحل التي مر بها م�شروع القانون من حيث:
م�شروع القانون بال�شكل الذي جاء من احلكومة.التعديالت التي �أدخلتها اللجنة. التعديالت التي �أدخلها الربملان. م�شروع القانون النهائي بعد موافقة الربملان عليه.•ويتم �إعداده يف جدول يطلق عليه ذاكرة القانون.

جدول ذاكرة القانون

تاريخ و�صول امل�شروع �إلى الربملان .................... قانون كذا .........................ل�سنة ................. تاريخ �صدوره من الربملان................................م�شروع القانون كما
جاء من احلكومة

م�شروع القانون كما
عدلته اللجنة

م�شروع القانون كما
عدله الربملان

القانون يف �صورته
النهائية

غر�ض القانون
وظروف تقدميه
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تابع /الق�سم الأول :ق�سم للقوانني

•كما يخت�ص ق�سم القانون ب�إعداد �سجل �آخر يطلق عليه �سجل اخلربة الدولية للقانون ،ويعاون الق�سم يف �إعداد هذا
ال�سجل ق�سم االنرتنت.
• وهذا ال�سجل يقوم ببحث مو�ضوع القانون يف العديد من دول العامل �سواء الإقليمية �أو الدولية ،وتكون مهمة الق�سم
الفني اختيار الدول التي ميكن املقارنة معها ،ويف هذه احلالة يتم تق�سيم م�شروع القانون �إلى مو�ضوعات متعددة وهي

ذات املو�ضوعات الواردة يف م�شروع القانون كما جاء يف احلكومة.

�سجل اخلربة الدولية للقانون

مث ً
ال �إذا كان الهدف �إعداد �سجل مل�شروع القانون اخلا�ص باملعا�شات
البند

دولة (�أ)

دولة ( ب)

دولة (ج)

دولة ( د)

دولة (هـ)

الت�أمينات
املعا�شات
�سن التقاعد
�سن منح اال�ستحقاق
الإجراءات
اجلهات الفنية امل�س�ؤولة
عن تطبيق القانون

•و�أهمية هذا ال�سجل �أنه بعد مرور فرتة زمنية معينة ف�إن �إذا حدث تعديل يف قانون املعا�شات مثال ف�إن هذه الورقة تك�شف
عن تطورات اخلربات الدولية والإقليمية مما يجعل التعديالت دائما متما�شية مع روح الع�صر.
•كما �أن هناك �سجالت �أخرى خا�صة بتحليل القوانني� ،أو املقارنة بني الأغرا�ض املختلفة للقوانني ،مما ي�ؤدي �إلى
ر�سم �إطار تف�صيلي ملدى م�ساهمة ال�سيا�سات الت�شريعية يف خطط التنمية االقت�صادية واالجتماعية.

34

االوراق و الدرا�سات الربملانية

الق�سم الثاين :ق�سم تقارير اللجان
ميثل ق�سم تقارير اللجان ذاكرة الربملان يف كل �أعمال اللجان ،ولغر�ض احلفاظ على هذه الذاكرة ف�إن ق�سم تقارير اللجان يعد
ورقة الأعمال الفنية للجان

ورقة الأعمال الفنية للجان
املو�ضوع

تقرير
اللجنة

الإجراءات التي
النتائج
موقف
الربملان من املرتتبة على اتخذتها احلكومة
�إزاء التقرير
التقرير
التقرير

الإجراءات التي مل
تتخذها احلكومة

مالحظات

�سواء �صدور م�شروع -ع��دم قبول التعديالت
ال��ق��ان��ون� ،أو بتنفيذ يف م�شروع القانون.
احل��ك��وم��ة لتو�صيات  -عدم تنفيذ التو�صيات
الربملان

•كما يقوم ق�سم تقارير اللجان بعمل �أر�شيف مو�ضوعي لكل املعلومات التي ترد �إلى اللجان ،ويتم تق�سيم املو�ضوعات �إلى:

1.1ح�سب نوع اللجنة.
2.2ح�سب املو�ضوع.
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الق�سم الثالث :ق�سم الإجراءات الربملانية

الق�سم الرابع :ق�سم املعلومات
والتحليل ال�صحفي

•يقوم ق�سم الإج���راءات الربملانية بدرا�سة العديد من
املو�ضوعات الربملانية.
•كما يقدم الق�سم معلومات كاملة حول مو�ضوعات يطلبها
الأع�ضاء ت�شمل العديد من الدرا�سات املقارنة.

• ُي�� ِع��د ق�سم امل��ع��ل��وم��ات والتحليل ال�صحفي
ملف معلومات �صحفية ح�سب املو�ضوعات
احلا�ضرة وامل�ستقبلية.

الق�سم اخلام�س :ق�سم املناق�شات الربملانية

• ُيعنى ق�سم املناق�شات الربملانية بتحليل كل ما يدور يف اجلل�سات و�أحيانا اللجان حول مو�ضوعات بعينها من مناق�شات برملانية وذلك
من خالل ورقة ر�صد مواقف الأع�ضاء.
ورقة ر�صد مواقف الأع�ضاء
املو�ضوع
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الق�سم ال�ساد�س :ق�سم االنرتنت
•لدى ق�سم االنرتنت ذخرية هائلة من املعلومات الربملانية وهو يقف يف الأغلب موقف امل�ساعد للعديد من الأق�سام الأخرى ،و�أحيانا املبادر فهذا الق�سم لديه
�سجل �شبه كامل عن كل برملانات العامل ،وتطورات الق�ضايا التي يتم مناق�شتها ،ويقوم هذا الق�سم ب�إر�سال املعلومات �آليا �إلى اجلهات املعنية داخل الربملان.
فمثال ير�سل لل�شعبة الربملانية �آليا معلومات متكاملة عن برملان دولة ما ،و�أهم الق�ضايا التي يناق�شها ،وموقف الربملان من بع�ض الق�ضايا.

الق�سم ال�سابع :الق�سم الفني
•الق�سم الفني هو الق�سم امل�شرف على كل الأق�سام ال�سابقة ،فهو الذي يوجه العمل ويراجعه ،وي�ضع خطة العمل ال�شهرية ملختلف الأق�سام.
هناك منوذج �آخر يطلق عليه منوذج بنك املعلومات الربملاين وهو �شبيه بالنظام ال�سابق من حيث �أق�سامه ومعلوماته� ،إال �أنه ي�ضاف عليه ق�سم املعلومات والبيانات
احلكومية.
حيث �أن هذا الق�سم هو الذي يتولى االت�صال مع خمتلف اجلهات احلكومية للمعلومات والبيانات املطلوبة للأع�ضاء ،وبنك املعلومات ال يبادر بتقدمي معلوماته و�إمنا
ينتظر دائما �أن ي�أتي الطلب من �أع�ضاء الربملان ثم يقوم هو بالرد عليها.

وهناك عدة مناذج لطلب املعلومات منها:
1.1ا�سم الع�ضو.
2.2املو�ضوع.
3.3الأفكار العامة للمو�ضوع ح�سب ر�ؤية الع�ضو.
4.4النتائج التي من املتوقع �أن يح�صل عليها من املعلومات.
 5.5اجلهة التي �سي�ستخدم فيها املعلومات� :سواء يف اللجنة� ،أو يف اجلل�سة العامة للربملان.
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�آلية االنتقاء للمعلومات الربملانية
•تقوم فكرة �آلية االنتقاء على �إعداد ملفات للمعلومات حيال مو�ضوعات بعينها ،وذلك الهتمام الربملان
بدرا�ستها يف دورته الت�شريعية اجلديدة.
• ويتم االتفاق على عناوين هذه املعلومات من خالل كل �إدارات الربملان ،وبعد توزيع ا�ستطالعات لر�أي ووجهة
نظر الأع�ضاء حول املو�ضوعات الربملانية التي �س ُيويل لها الأع�ضاء االهتمام يف �أعمالهم الربملانية القادمة� ،أو
التي من املقرتح �أن يتم مناق�شتها ،وبعد االتفاق على هذه املو�ضوعات تعمل بنوك املعلومات� ،أو مراكز املعلومات
على �إعداد �سجل املعلومات اخلا�ص بكل مو�ضوع على حدة.

•تقوم �آلية االنتقاء على �أربع مراحل ،هي:
1.1الإعداد للمو�ضوعات وترتيب �أهميتها.
2.2جمع املعلومات ب�ش�أن هذه املو�ضوعات من كل امل�صادر يف داخل الدولة وخارجها ومن املراكز الربملانية
الدولية ،ومن الأكادمييني �أو اجلهات واملراكز البحثية.
3.3التحليل واالنتقاء متهيدا لإعداد �سجل املعلومات اخلا�ص بكل مو�ضوع.

4.4درا�سة مدى ارتباط هذه الورقة مبا �س ُيعر�ض على الأع�ضاء يف اللجان الربملانية �أو اجلل�سات العامة.
•هناك قائمة كربى باملو�ضوعات يتم جتزئتها �إلى قوائم فرعية وهذه القائمة الكربى هي:
1.1مو�ضوعات ت�شريعية.
2.2مو�ضوعات اقت�صادية.
3.3مو�ضوعات مالية.
4.4مو�ضوعات �إعالمية.
5.5مو�ضوعات الكرتونية.
6.6مو�ضوعات �أكادميية.
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منهجية املربرات �أو احلجج
The arguments

“منهجية البحوث والدرا�سات الربملانية يف الربملان الرنويجي”
�شهد الربملان الرنويجي منذ ال�سبعينات عملية م�ستمرة لتطوير البحوث والدرا�سات الربملانية ،وا�ستمرت مراحل التطوير حوايل  20عاما.

يف مطلع الت�سعينات قرر الربملان الرنويجي ت�شكيل جلنة خا�صة من الأع�ضاء وفريق من الأمانة العامة لإعداد الت�صورات والأفكار الالزمة حول تطوير
�أعمال البحوث والدرا�سات الربملانية.
ويف عام 1997م عندما انتهت جلنة تطوير البحوث والدرا�سات الربملانية من �أعمالها والتي �شارك فيها ممثلي � 7أحزاب برملانية كان هناك اتفاق على �أمرين
�أ�سا�سيني:

•�أولهما :ماذا يريد الأع�ضاء من البحوث والدرا�سات الربملانية؟

•ثانيهما :كيف ميكن حتقيق هذه الرغبة ،وما هي الأفكار العملية لتطويرها؟
كما اتفقت جلنة التطوير على �أهمية تطوير املعارف الربملانية للأع�ضاء لأن ذلك �سيقلل من اعتماد الأع�ضاء على تبني ر�أي الوزراء �أو احلكومة.
ولقد �ساهمت النتائج التي انتهت �إليها اللجنة يف طرح منهجيات جديدة يف البحوث والدرا�سات الرتويجية يف �أكتوبر 1999م وكان �أهم هذه املنهجيات ما يتعلق
مبنهجية املربرات �أو احلجج.

خطوات منهجية املربرات �أو احلجج
1.1عند تناولك لأي بحث �أو درا�سة برملانية عليك �أن ت�س�أل �س�ؤا ًال حمدداً “ملاذا حدثت تلك امل�شكلة”؟ ومن امل�سئول عن حدوثها؟ والى �أي درجة
ميكن �أن ت�ؤثر على ال�سيا�سة العامة للبالد؟
2.2برر حدوث امل�شكلة �أو املو�ضوع والتربير هنا:
أتربير مبا�شر� :أي الأ�سباب املبا�شرة والل�صقية التي �أدت �إلى تقدمي م�شروع القانون �أو املو�ضوع الذي تناق�شه اللجنة �أو الربملان.بتربير غري مبا�شر� :أي الأ�سباب غري املبا�شرة وغري الل�صقية التي �أدت �إلى تقدمي م�شروع القانون �أو املو�ضوع الذي تناق�شه اللجنة �أو الربملان.-جتربيرات حمتملة� :أي درا�سة �أ�سباب حمتملة من وجهة نظر علمية �أو �أكادميية� ،أو �أ�سباب واردة على �سبيل اال�ستثناء.
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تابع /خطوات منهجية املربرات �أو احلجج
 -3يتم �إعداد جدول يرتب امل�شاكل و�أ�سبابها ح�سب �أهميتها ،فهناك الأ�سباب امللحة وامل�شاكل الأكرث �إحلاحا ،والأ�سباب غري امللحة والأ�سباب العادية،
والأ�سباب �أقل �إحلاحا ،الأ�سباب غري امل�ؤثرة.
البند
 -1املو�ضوع

الأ�سباب امللحة

الأ�سباب غري امللحة

الأ�سباب العادية الأ�سباب �أقل �إحلاحا الأ�سباب غري امل�ؤثرة

 -2املو�ضوع
 -3املو�ضوع
 -4املو�ضوع
•وبعد �أن ُتقدم املربرات الكاملة ،واحلجج املتعلقة مب�شروع القانون �أو املو�ضوع الذي يتم مناق�شته يف اللجان �أو املجل�س تبد�أ اخلطوة التالية.

 -4النتائج الأ�سا�سية .متثل مرحلة النتائج �أهم خطوة ترتتب على حتري وفح�ص الأ�سباب بكافة �أنواعها ،ويتم عمل جدول �آخر موازي
للأ�سباب هو:
البند /

النتائج الأكرث �أهمية

النتائج الأقل �أهمية

نتائج عادية

نتائج غري مهمة

نتائج قد حتدث يف
امل�ستقبل

 -1املو�ضوع
 -2املو�ضوع
 -3املو�ضوع
5.5وبناء على ذلك يتم �إعداد التقرير �أو الدرا�سة ولكن دون �أن يتم حتديد �أي مقرتحات �أو تو�صيات لأن الع�ضو الربملاين يكون �أمامه م�سح �شامل
لأ�سباب امل�شكلة ونتائجها.
•ولكن �إذا طلب الع�ضو مقرتحات �أو تو�صيات يريد �أن يتبناها فعليه �أن يتقدم بطلب كتابي �إلى البحوث والدرا�سات الربملانية من خالل الأمني
العام ،ويف هذه احلالة ف�إن املقرتحات �أو التو�صيات يتم مراجعتها من قبل الإدارة الفنية مبكتب الأمني العام لأن الع�ضو قد يتبناها ،وقد يقنع
املجل�س بتبنيها ،فهي مبثابة القرارات الربملانية املنتظرة.
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املنهجية الر�ضائية
•تنطلق املنهجية الر�ضائية من �ضرورة �أن يعمل الباحث وبقدر االمكان على تلبية احتياجات الأع�ضاء �أو املجل�س .و�أهم �أ�س�س املنهجية
الر�ضائية على الآتي:
1.1ال تبادر الإدارة ب�إعداد البحث �أو التقرير �أو الدرا�سة.
2.2البحث �أو التقرير �أو الدرا�سة يمُ كن �أن يكون ُمقدما لع�ضو واحد.
3.3يف املنهجية الر�ضائية يقوم الع�ضو مبلء ا�ستمارة معلومات تعدها الإدارة ويف الأغلب تتكون من:
	�أ -ملاذا اقرتحت هذا املو�ضوع؟ و�إذا كان م�شروع قانون جاء من احلكومة فيكون ال�س�ؤال هل تتوقع �أن يكون م�شروعا جيدا؟.
ب -ما هي قراراتك الأولية حول املو�ضوع �أو م�شروع القانون؟
	ج -ما هي انطباعاتك الأ�سا�سية عن املو�ضوع �أو م�شروع القانون؟
د -ماذا تتوقع من اجتاه اللجنة يف درا�سة املو�ضوع �أو م�شروع القانون؟
هـ -ماذا تتوقع من الآراء املعار�ضة يف درا�سة املو�ضوع �أو م�شروع القانون؟
و -هل لديك مالحظات حمددة على املو�ضوع �أو م�شروع القانون؟
ز -ماذا تريد �أن ت�شمل الدرا�سة �أو التقرير من عنا�صر؟
تقوم فكرة املنهجية على حتقيق اال�ستجابة ال�سريعة للع�ضو ،بحيث يتم �إجناز الدرا�سة �أو التقرير مبا ال يزيد عن � 72ساعة.
و�أحيانا يتم دعم الأبحاث التي ت�ستخدم املنهجية الر�ضائية بعمل ا�ستطالع ر�أي تليفوين �سريع مع العديد من اجلهات املخت�صة وذلك يف حال تعدد امل�شكالت
�أو تعدد احللول املطروحة ،ويتم ر�صد النتائج املختلفة و�إبرازها يف التقرير �أو الدرا�سة امل�ستهدفة.
يف املنهجية الر�ضائية يكون من حق النائب �أو الع�ضو متابعة خطوات البحث� ،أو �إجناز البحث بالطريقة التي يريدها� ،أو �إ�ضافة م�صادر معلومات جديدة.
�أكرث املجاالت التي ت�ستخدم فيها هذه املنهجية هو �إعداد الكلمات ،بالإ�ضافة �إلى �أوراق ال�شعبة الربملانية.
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املنهجية التاريخية يف �إعداد البحوث والدرا�سات الربملانية
ي��ت��م ا ل��ل��ج��وء �إ ل���ى ا ���س��ت��خ��دام املنهجية ا ل��ت��ار ي��خ��ي��ة يف كتابة
البحوث وا ل��درا ���س��ات الربملانية ب�ح��ذر وذ ل��ك و ف��ق ��ض��واب��ط
و �أ�س�س معينة وهي:
1.1ه��ل هناك عالقة ب�ين املعلومة امل�ستخدمة يف الوقت
احلا�ضر يف الدرا�سة �أو التقرير �أو البحث الربملاين،
وبني املعلومات التاريخية �أو التي وردت يف املا�ضي؟
2.2م��دى � �ض��روري��ة امل�ع�ل��وم��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة يف ال�ت��دل�ي��ل �أو
الو�صول �إلى ا�ستنتاج حمدد ب�ش�أن النتائج �أو التو�صيات
�أو امل�ق�ترح��ات �أو �أ��س�ب��اب امل�شكلة ال�ت��ي ي��ري��د الباحث
الربملاين �أن يتو�صل �إليها؟ وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال
يتم طرح هذه الأ�سئلة:
.أهل هذه املعلومة التاريخية �سيرتتب عليها ات�صال
بواحد من �أ�سباب امل�شكلة؟
.ب ه��ل ه��ذه املعلومة التاريخية �سيرتتب عليها
اال�ستفادة من التو�صيات واملقرتحات؟
.جهل ميكن اال�ستغناء عن هذه املعلومة التاريخية
و�إن اال�ستغناء عنها لن ي�ضر الدرا�سة �أو التقرير
الربملاين يف �شيء؟
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�إن �إحدى امل�شكالت التي يقع فيها الباحث الربملاين
هو جلوئه �إل��ى �سرد ع��دد من الوقائع التاريخية �أو
التي وقعت يف املا�ضي وهي منقطعة ال�صلة بامل�شكلة
احلا�ضرة ،فالبحث الربملاين ال يتحمل ذكر �أي وقائع
ال ي�ستفيد منها الع�ضو يف مناق�شاته الربملانية.
ففي �أحيان كثرية يتم الإ�شارة �إلى وقائع تاريخية دون
�أن يكون لها معنى.
مث ًال ورد يف �أحد التقارير الربملانية ب�ش�أن التعديل على
م��واد مل�شروع قانون يف ال�صحة “ �إن القانون خ�ضع
للتعديل يف �أعوام1992،86،76م و�أن �سيا�سة وزارة
ال�صحة وقتها كانت تعتمد على بناء امل�ست�شفيات
وتوفري الأطقم الفنية لإداراتها ”....
الحظ �أن��ه يف هذه العبارة مل يعرف النائب ما هي
التعديالت التي جرت يف �أع��وام 1992 ،86 ،76؟
وهل هناك عالقة بني هذه التعديالت وبني ما يناق�شه
من تعديالت؟ وه��ذا ما �أت�ضح بعد ذل��ك ،حيث �أن
التعديل احلا�ضر كان يهدف �إلى االرتقاء بخدمات
اجل��ودة ال�صحية ،يف حني �أن تعديل 1976م كان
يهدف �إلى رفع رواتب العاملني يف وزارة ال�صحة ،ومل
تكن هناك �أي عالقة بني اجلانبني.

تابع� /ضوابط ا�ستخدام املنهجية التاريخية
�3.3إذا ا��ض�ط��ررت �إل��ى كتابة معلومات تاريخية
فعليك �أن تكتبها ب ��إي �ج��از �شديد ،وال تزيد
على �أ�سطر معدودة .و�إن كانت هناك تفا�صيل
�ضرورية وردت يف وثيقة �أو بيان فيمكن �إرفاقها
بالبحث �أو التقرير كمرفقات.
4.4ال تكتب �أي معلومات تاريخية� ،أو ت�ستخدم هذه
املنهجية عند كتابة ورقة الكب�سولة الربملانية
التي ت�شري فقط �إل��ى النتائج والتو�صيات �أو
املقرتحات.
�5.5أف�ضل ا�ستخدام ممكن للمنهجية التاريخية يف
كتابة البحوث والدرا�سات الربملانية �إذا ما �أدت
املعلومات التاريخية �إلى تطورات يف احلا�ضر
� �س��واء �إي�ج��اب��ا �أو �سلبا ،و�إن ه��ذه ال�ت�ط��ورات
مازالت ب�صماتها على احلا�ضر القائم ،و�أن��ه
ميكن �أن تتجاوز ذلك �إل��ى امل�ستقبل املنظور،
فك�أمنا م��ا ح��دث يف املا�ضي على �صلة قوية
باحلا�ضر ميكن �أن متتد �آث��اره �إل��ى امل�ستقبل،
وهذا ما ميكن �أن يطلق عليه “املعلومة املمتدة
برملانيا”.

•املعلومة املمتدة :دائما ما يلج�أ برملانيا
ال��ب��اح��ث ال�برمل��اين ال��ب��ارع �إل���ى اكت�شاف
هذا النوع من املعلومات وحتليلها ،و�إب��راز
عنا�صرها واقتفاء �آثارها.
•فمث ًال م�شكلة ارتفاع الأ�سعار قد ال تكون
�أ�سبابها ونتائجها مرتبطة بقرارات حكومية
يف الوقت احلا�ضر ،ولكن قد يكون هناك
ق��رار حكومي �صدر منذ � 5أو � 6سنوات،
و�أن هذا القرار ا�ستمرت تداعياته امل�ستمرة
مما جعل احلكومة ت�صدر ق��رارات الحقة
حتى تفاقم غالء الأ�سعار ،و�أن هذا التفاقم
قد تكون له �آثار م�ستقبلية يف الت�أثري مث ًال
ع��ل��ى العملة ال��وط��ن��ي��ة �أو خ��ط��ط التنمية
االقت�صادية.
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تابع� /ضوابط ا�ستخدام املنهجية التاريخية
�6.6إذا ق���� ّدرت �أن امل��ع��ل��وم��ات �أو املنهجية التاريخية
�ست�ستخدمها كثري ًا ومرار ًا يف كتابة بحثك �أو درا�ستك
الربملانية ف�إن العديد من الربملانات الدولية جل�أت �إلى
�إعداد �أرواق منف�صلة يطلق عليها الورقة التعريفية،
وترفق بالبحث �أو التقرير �أو ال��درا���س��ة .ويف الورقة
التعريفية ميكن ا�ستعرا�ض تطورات اخت�صا�ص هيئة،
�أو تطورات �إن�شائها� ،أو تطورات مو�ضوع ما� ،أو م�شروع
قانون ،كما �أن هذه الورقة التعريفية تتحمل �أن تكتب
فيها ما ت�شاء من تفا�صيل.
7.7النتائج �أو التو�صيات يف الدرا�سة �أو البحث �أو التقرير
ال�برمل��اين ال تكون انعكا�س للمنهجية التاريخية �أو
امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة ال � ��واردة ،و�إال ك��ان��ت ن�ت��ائ��ج �أو
تو�صيات معربة عن روح املا�ضي.
•يتم ا�ستخدام املنهجية التاريخية يف البحوث والدرا�سات
الربملانية لإعداد “�أوراق اخللفية”� ،أو الأوراق الت�شريعية،
و�أحيانا يف “�أوراق ال�سيا�سات الربملانية”.
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•يالحظ �أحيانا يف بع�ض الدرا�سات �أو التقارير
الربملانية �أن الباحثني يلج�أون �إلى الإطالع على
التقارير �أو ال��درا���س��ات ال�سابقة التي �أعدها
الربملان ب�ش�أن مو�ضوع م��ا� ،أو تعديل م�شروع
قانون ما ،وعندما يجد الباحث نتيجة �أو تو�صية
تروق له يقرر نقلها �أو �إعادة كتابتها يف درا�سته
�أو تقريره احلا�ضر ،دون �أن يتفح�ص مدلول
هذه التو�صية �أو النتيجة ،ومدى ا�ستنادها على
معلومات تاريخية �أو قرارات �سابقة.
• وق��د تكون �إح��دى املفاج�آت املهمة بعد ذلك
�أن احلكومة قامت بتنفيذ هذه التو�صية� ،أو �أن
النتيجة حتققت بالفعل ،مما يجعل الت�سا�ؤل
امللح ما قيمة ه��ذا التقرير �أو تلك الدرا�سة؟
فالبحث الربملاين يعتمد بالأ�سا�س على فكرة
التو�صيات الواقعية امل�ستوحاة من احلا�ضر �أو
درء خطر قد يقع يف امل�ستقبل.

الأوراق املعتمدة على املنهجية التاريخية
الورقة التعريفية
تلقي هذه الورقة ال�ضوء على اجلوانب الأ�سا�سية لل�سيا�سات احلكومية
خا�صة يف �إطار :
1.1اخلطط اال�سرتاتيجية للحكومة
�2.2أهداف اخلطط اال�سرتاتيجية
�3.3آليات التنفيذ

الأوراق املعتمدة على املنهجية التاريخية
ورقة اخللفية
�1.1أهم الإ�شكاليات التي تواجه الوزارة.
�2.2أ�سباب تلك الإ�شكاليات.
�3.3أهم النتائج.
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منهجية اال�ستنباط الربملاين
كثري ًا ما تكون ال�شكوى من البحوث والدرا�سات �أو التقارير الربملانية �أنها طويلة �أو �أن ُيطلب من الباحث الربملاين مراجعة بحثه وكتابته بطريقة خمت�صرة.
كما �أن �إحدى امل�شكالت الأ�سا�سية التي تواجه الباحث الربملاين هو �أنه عندما تتوافر لديه معلومات ما ،ف�إنه ال يريد �أن ي�ستبعدها ،ويكون دائم ًا لديه اال�ستعداد
لأن يفعل �أي �شيء دون ا�ستبعاد هذه املعلومات ،ويعترب �أن ا�ستبعادها هو مبثابة جهد مهدر من جانبه ،ولعل هذه امل�شكلة التي تعاين منها البحوث والدرا�سات الربملانية يف
خمتلف دول العامل �أدت �إلى تفاقم م�شكلة الفهم املتبادل بني الأع�ضاء والباحثني الربملانيني.
فالأع�ضاء يتهمون الباحثني ب�أنهم غري �أكفاء ولي�س لديهم امل�ؤهالت واملهارات الالزمة لإجناز البحوث والتقارير ،ويف ذات الوقت ف�إن الباحثني يتهمون الأع�ضاء ب�أنهم
لي�س لديهم ا�ستعداد للقراءة �أو تفح�ص ما يكتبونه.

و�إزاء هذا اخلالف بني اجلانبني ظهرت فكرة الأوراق الربملانية املخت�صرة� ،أو ما يطلق عليها “ورقة الإيجاز”.
تعتمد ورقة الإيجاز بالأ�سا�س على فكرة منهجية اال�ستنباط
الربملاين والتي تقوم بالأ�سا�س على عدة حماور:

•�أوال :حت��دي��د املف�صل الرئي�سي للمو�ضوع �أو امل�شكلة
الربملانية.

•ثانيا :حتديد الأف�ك��ار الرئي�سية للمو�ضوع فكل مف�صل
ملو�ضوع �أو م�شكلة برملانية له عدد من الأفكار الرئي�سية.
و�صعوبة ه��ذا العن�صر هو �أن الباحث الربملاين لن
يتوفر ل��دي��ه جمموعة الأف �ك��ار الرئي�سية قبل �أن
يح�صل على املعلومات ،وينتقي عنا�صر التحليل حتى
ي�ستطيع �أن ي�شكل جمموعة الأفكار الرئي�سية املحيطة
باملو�ضوع.
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حتديد املف�صل الرئي�سي :مث ًال ق��ررت جلنة
ما �أن تناق�ش مو�ضوع قانون للتلوث البيئي.
ف�م��ا ه��و ال��راب��ط �أو املف�صل ل�ه��ذا امل��و��ض��وع؟
فاملف�صل الرئي�سي لي�س التلوث البيئي يف حد
ذات��ه ،ولكن عالقة التلوث البيئي بالإ�ضرار
ال�صحية على املواطنني ،ومن ثم �سنجد �أن
الأفكار الرئي�سية التي ميكن �أن ت�شتق من هذا
املف�صل هو حماولة تاليف �أثر التلوث البيئي على
�صحة املواطنني.

تابع /خطوات �إعداد ورقة الإيجاز تبعا ملنهجية اال�ستنباط الربملاين
•تابع /ثانيا :حتديد الأفكار الرئي�سية للمو�ضوع :تقوم �أ�س�س منهجية اال�ستنباط الربملاين على حتديد الأفكار الرئي�سية يف طرح
جمموعة من الت�سا�ؤالت املرتبطة ب�أي مو�ضوع �أو ق�ضية ،وهذه الت�سا�ؤالت:
1.1ما هي الأ�سباب الرئي�سية لهذا املو�ضوع �أو تلك الق�ضية؟
2.2ما هي امل�صادر التي �أدت �إلى وجود هذه الأ�سباب؟
3.3هل هذه الأ�سباب تتزايد ،و�ست�ؤدي �إلى تفاقم املو�ضوع �أو الق�ضية؟
4.4ما هو الأثر العاجل الذي حققته هذه الأ�سباب؟
5.5ما هي نتائج هذه الأ�سباب؟
6.6هل هذه النتائج �ست�ؤدي �إلى ارتباط تلك الق�ضية �أو ذاك املو�ضوع بق�ضايا �أخرى يف املجتمع؟
7.7هل هناك خطوات اتخذت على �أي من الأ�صعدة للحد من هذه الظاهرة؟
8.8هل هذه اخلطوات كان لها �أثر ملمو�س ،و�أبعاد واقعية؟
9.9ما هي املقرتحات املمكنة لتاليف �أ�سباب هذه الظاهرة �أو املو�ضوع؟
1010هل هناك جمال لتو�صيات م�صحوبة ب�إجراءات فعلية يف هذا ال�صدد؟

عندما يحدد الباحث الربملاين الإجابة على هذه الأ�سئلة الع�شرة �سيتكون لديه جمموعة من الأفكار الرئي�سية حول املو�ضوع �أو الق�ضية الربملانية املراد بحثها� ،إال
�أن امل�شكلة التي �ستواجه الباحث هو �أولويات ترتيب هذه الأفكار الرئي�سية خا�صة و�أن ورقة الإيجاز هي بطبعها ورقة خمت�صرة وال تزيد ب�أي حال من الأحوال على
ثالث �صفحات ،و�أن احلجم الأمثل لها هو ال�صفحة �أو ال�صفحتني ،ومن ثم ينتقل الباحث �إلى املرحلة الثالثة وهي ترتيب �أولويات الأفكار الرئي�سية.
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تابع /خطوات �إعداد ورقة الإيجاز تبعا ملنهجية اال�ستنباط الربملاين
•ثالثا :مرحلة حتديد وترتيب �أولويات الأفكار الرئي�سية ،وت�شمل هذه املرحلة طرح خم�سة �أ�سئلة وهي:
1.1ما هي �أكرث فكرة رئي�سية ت�ؤثر اجتماعيا؟ �أو ت�ؤثر على �أكرب عدد ممكن؟ �أو �أن هذه الفكرة متثل ال�سبب الرئي�سي
للمو�ضوع �أو امل�شكلة؟
2.2ما هي ا�سرتاتيجية احللول �أو الإجراءات املقرتحة ملواجهة هذا املو�ضوع �أو تلك امل�شكلة؟
3.3النتائج الأ�سا�سية واملبا�شرة لهذه امل�شكلة �أو تلك الق�ضية؟
4.4ما هي املوارد الب�شرية� ،أو املالية� ،أو الفنية� ،أو الإدارية املطلوبة لتنفيذ احللول �أو الإجراءات املقرتحة؟
5.5ال�صعوبات التي تواجه تنفيذ الإجراءات �أو التو�صيات �أو املقرتحات؟
•رابعا :ا�ستنباط الأفكار الفرعية من الفكرة الرئي�سية املرتبطة بها وحتديد هذه الأفكار الفرعية� :إن كل فكرة رئي�سية حتتوي
على جمموعة من الأفكار الفرعية املرتبطة واملت�صلة بهذه الأفكار الرئي�سية ،وعلينا �أن نكون حذرين يف ا�ستنباط الأفكار الفرعية
من الفكرة الرئي�سية املرتبطة بها ،فالأفكار الفرعية تت�صف باالت�صال املبا�شر بالأفكار الرئي�سية ،و�أن تكون دالة على معنى الفكرة
الرئي�سية� ،أو �سببا لها� ،أو نتيجة مبا�شرة لها ،وكل هذا يعرب عنه بفكرة التقاطع بني الأفكار الفرعية لي�شكل جوهر الفكرة الرئي�سية يف
الدرا�سة �أو البحث �أو التقرير الربملاين.

•يالحظ ب�صفة عامة �أن الأفكار الفرعية تتقاطع مع بع�ضها البع�ض بحيث �أن كل فكرة ميكن �أن تتكامل مع الفكرة التي ت�سبقها �أو تليها ،و�أن نقطة
التالقي بني تقاطعات الأفكار الفرعية هو الذي ي�شكل يف النهاية الفكرة الرئي�سية.

•ملزيد من التو�ضيح فمث ًال �إذا كانت الفكرة الرئي�سية لدينا �أن غالء الأ�سعار �أدى �إلى انخفا�ض القيمة ال�شرائية للعملة الوطنية ،وكانت الأفكار الفرعية املرتبطة
بهذه الفكرة الرئي�سية هي:
1.1زيادة الأ�سعار واخلدمات بن�سبة .%20
2.2عدم زيادة رواتب موظفي الدولة.
3.3موجة االرتفاع العاملي يف �أ�سعار ال�سلع واخلدمات.
4.4انخفا�ض قيمة العملة الوطنية �أمام الدوالر.
1.1ارتفاع معدل النمو االقت�صادي يف الدولة .%40
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•الحظ �أن الأفكار الفرعية التي ارتبطت بالفكرة الرئي�سية هي الأفكار الأربع الأولى وهي التي مثلت �سبب ًُا �أو نتيجة� ،أو داللة ذات معنى يف الفكرة الرئي�سية يف حني �أن
الفكرة الفرعية اخلام�سة وهو ارتفاع معدل النمو االقت�صادي يف الدولة مل يكن لها حم ًال �أو لزوم ًا ،و�أن اال�ستطراد ب�ش�أنها ال يخدم جوهر الفكرة الرئي�سية.

تابع /خطوات �إعداد ورقة الإيجاز تبعا ملنهجية اال�ستنباط الربملاين
•خام�سا :بعد �أن انتهينا من حتديد الأفكار الفرعية ،نقوم بكتابة ورقة الإيجاز والتي تعتمد على الآتي:

1.1حتديد الأفكار الرئي�سية بعبارات خمت�صرة.
2.2كتابة الأفكار الفرعية عن طريق التبنيد.
�3.3شرح الفكرة الفرعية يف عبارتني �أو ثالث عبارات ،ومبا يحقق املزيد من و�ضوح الفكرة الفرعية.
4.4الرتكيز على النتائج �أو املتقرحات �أو التو�صيات.
5.5الإ�شارة �إلى النتيجة الرئي�سية �أو ما يريد �أن يقوله الباحث الربملاين ب�صفة نهائية.
•وورقة الإيجاز قد يكون لها �أهمية يف م�شروعات القوانني ،فهي املقابل الربملاين للمذكرة الإي�ضاحية �أو التف�سريية التي تتقدم بها
احلكومة ،وكذلك عند طرح املو�ضوعات العامة للنقا�ش يف اللجان� ،أو اجلل�سة العامة ،بالإ�ضافة �إلى الأوراق الربملانية.

منهجية اال�ستدالل الربملاين

•تقوم فكرة منهجية اال�ستدالل الربملاين على �أن كل املو�ضوعات الربملانية �أيا كانت طبيعتها �سواء م�شروعات قوانني �أو مو�ضوعات عامة �أو �أ�سئلة �أو ا�ستجوابات
�أو طلبات �إحاطة �أو �أيا ما تناق�شه اللجان �أو ما يطرحه املجل�س يف جل�ساته العامة هي يف حقيقتها مو�ضوعات “مل�شكلة” حتى لو كان املو�ضوع يخ�ص امل�ستقبل فهو
ينظر �إلى املو�ضوع باعتباره م�شكلة �ستحدث يف امل�ستقبل .وطاملا �إننا معنيني كربملان ب�إيجاد احللول لهذه امل�شكلة فعلينا كربملانيني �أن نتق�صى �آثار هذه امل�شكلة ،وكذلك
كيفية و�ضع البدائل واحللول املنا�سبة ملواجهتها ،وهذا ما يزيد من �أهمية منهجية اال�ستدالل الربملاين ملعاجلة �أي مو�ضوع يناق�ش يف اللجان �أو يف الربملان.

و�أولى اخلطوات التي يجب مراعاتها يف هذه املنهجية هو �أن تكون امل�شكلة معا�صرة لواقعها� ،أو �أن امل�شكلة �ستحدث يف امل�ستقبل ،ولكن لها بع�ض
اجلوانب الواقعية يف جتارب دول �أخرى ،لأن اال�ستدالل يف هذه املنهجية م�ستمد ب�صفة �أ�سا�سية من:
.أالتجربة املحلية وما تتمخ�ض عنها من نتائج.
.بالتجارب الإقليمية والدولية وما متخ�ض عنها �أي�ضا من نتائج.
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خطوات منهجية اال�ستدالل الربملاين
تقوم منهجية اال�ستدالل الربملاين على �أربع خطوات رئي�سية هي:

•�أوال :حتديد نطاق وحدود امل�شكلة :ففي كثري من الأحيان يكتب الباحث الربملاين يف مو�ضوع ما دون �أن يحدد نطاق وحدود امل�شكلة
التي يبحث فيها ،ثم قد يرد هذا عر�ض َا يف �صفحات تالية� ،أو على �أجزاء منف�صلة مما ي�ؤدي �إلى �ضياع املعنى الذي ي�ستهدفه البحث
الربملاين ،فالباحث الربملاين �إذا قرر ا�ستخدام منهجية اال�ستدالل الربملاين ف�إن �أول ما يفعله هو �أن يحدد نطاق هذه امل�شكلة.

تابع /خطوات منهجية اال�ستدالل الربملاين
•تابع� /أوال :حتديد نطاق وحدود امل�شكلة :ويكون حتديد نطاق وحدود امل�شكلة من خالل:
1.1ما هي احلقائق املرتبطة بهذا املو�ضوع� ،أو �أ�س�س هذا املو�ضوع؟
2.2ما هي الظواهر التي خلفها هذا املو�ضوع �أو تلك امل�شكلة؟
3.3هل هذه الظواهر متثل درجة من اخلطورة على �أمن املجتمع؟
4.4من هم امل�سئولني عن هذه الظواهر امل�سببة للمو�ضوع �أو امل�شكلة؟
5.5هل ال�سلوكيات التي متثل �أ�سبابا للم�شكلة متثل خرق ًا للقوانني �أو النظام العام �أو انتهاك ًا ملبادئ وتقاليد املجتمع؟
6.6هل نطاق هذه امل�شكلة ميتد لي�شمل �أعدادا كبرية من املواطنني؟
7.7هل هذا املو�ضوع �أو تلك امل�شكلة ت�شمل كل �أقاليم الدولة �أو �أجزاء منها؟ وهل �سيعاين الن�ساء منها بذات القدر الذي
�سيعانيه الرجال� ،أو �أنها م�شكلة حمدودة النطاق يف �أعداد قليلة من املواطنني ،ويف �أقاليم معينة ،ولكن هناك تخوف ب�أن
تزداد م�ستقب ًال؟
8.8متى بد�أت هذه امل�شكلة� ،أو هذا املو�ضوع ،وملاذا التفكري يف م�شروع القانون كان على هذا النحو؟
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تابع /خطوات منهجية اال�ستدالل الربملاين
ثانيا :التف�سريات املقرتحة للم�شكلة :اخلطوة الثانية بعد حتديد نطاق وحدود امل�شكلة يف منهجية اال�ستدالل الربملاين هو تقدمي التف�سريات
الالزمة لهذه امل�شكلة ،فقد يكون من املهم التعرف على امل�شكلة وحدودها و�آثارها ،ولكن ما هي تف�سريات هذه امل�شكلة؟ ويتحدد ذلك من خالل الآتي:
1.1كيف يف�سر املجتمع والر�أي العام هذه امل�شكلة؟
2.2كيف تف�سر اجلهات العلمية واملتخ�ص�صة هذه امل�شكلة؟
3.3ما هي ال�صعوبات من وجهة نظر املجتمع واملعنيني التي تواجه هذه امل�شكلة؟
4.4ما هو ترتيب �أولويات الأ�سباب املبا�شرة للم�شكلة؟
5.5ما هو ترتيب �أولويات الأ�سباب غري املبا�شرة للم�شكلة؟
املو�ضوع

الأ�سباب املبا�شرة

الأ�سباب غري
املبا�شرة

نتائج الأولويات للأ�سباب
املبا�شرة

نتائج الأولويات
للأ�سباب غري املبا�شرة

التف�سري
الأكرث احتما ًال
للم�شكلة
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تابع /خطوات منهجية اال�ستدالل الربملاين
•ثالثا :قائمة احللول البديلة للم�شكلة:
1.1ما هي االحتماالت حلل هذه امل�شكلة من وجهة نظر املعنيني ،ووجهة النظر املخت�صني؟
2.2و�ضع قائمة احللول البديلة؟
3.3كيف تعالج هذه القائمة م�سببات امل�شكلة؟
4.4مزايا وتكاليف كل حل مقرتح وتو�ضيح �أثره االجتماعي؟
�5.5آليات التنفيذ املمكنة لهذه احللول؟
املو�ضوع

احللول البديلة من وجهة
نظر املعنيني

احللول البديلة من
وجهة نظر املجتمع

مزايا احللول
البديلة

تكاليف
احللول
البديلة

•رابعا :اختيار احلل املنا�سب:
1.1ما هو �أكرث احللول مزايا و�أقلها تكلفة؟
2.2ما هو �أكرث احللول الذي يتمتع ب�آليات تنفيذ �سهلة وممكنة؟
3.3ما هو �أكرث احللول الذي يحقق البندين ال�سابقني ويعرب عن وجهة نظر املجتمع؟
4.4ما هو �أكرث احللول ات�ساقا مع ال�سيا�سة الربملانية وال ميثل تعار�ض ًا معها؟

52

االوراق و الدرا�سات الربملانية

�آليات التنفيذ
املتاحة

املالحظات
اخلتامية

منهجية الدرا�سات الربملانية املقارنة (املنهجية املقارنة)
•�أحيان ًا كثرية ُيطلب من الباحث الربملاين �أن يعد بحث ًا �أو درا�سة �أو تقريرا مقارن �أي يقوم فيه ب�إبراز جتارب الدول
الأخرى ،وال�ستعمال املنهجية املقارنة يف الدرا�سات الربملانية فعليك �إتباع اخلطوات الآتية:
•�أوال :حتديد �أبعاد املو�ضوع:
1.1حدد �أبعاد املو�ضوع حمل املقارنة مع التجارب الإقليمية والدولية الأخرى.
2.2ق�سم الأبعاد الرئي�سية للمو�ضوع لعنا�صر فرعية ترى �أنها مهمة بالن�سبة لربملانك.
3.3حدد م�ؤ�شرات النتائج التي تريد �أن ت�صل �إليها من كل عن�صر فرعي.
وهذا ميكن �صياغته يف جدول يطلق عليه جدول العنا�صر املقارنة
املو�ضوع

الأبعاد الرئي�سية

العنا�صر الفرعية

.1

�أ.
ب.
ج.

.2

�أ.
ب.
ج.

م�ؤ�شرات النتائج العامة

مالحظات ختامية
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تابع /خطوات منهجية الدرا�سات الربملانية املقارنة
•ثانيا :جمع املعلومات عن الدول امل�ستهدفة يف املقارنة:
الحظ دائما و�أنت تقارن ف�إنك �ستلتزم بجدول العنا�صر املقارنة من حيث الأبعاد الرئي�سية والعنا�صر الفرعية.
وجمع املعلومات والبيانات قد يكون عن طريق االنرتنت� ،أو خماطبة جهات معينة يف داخل الدولة� ،أو خماطبة اجلهات الأجنبية� ،أو من خالل
الأر�شيف ال�صحفي.
•ثالثا� :إبراز عوامل االتفاق واالختالف بني دولتك وبرملانك وبني الدول حمل املقارنة .لت�سهيل مهمة الباحث ف�إنه ميكن �صياغة ذلك يف جدول
يطلق عليه اجلدول املقارن

املو�ضوع
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الأبعاد الرئي�سية

العنا�صر الفرعية الدولة (�أ)

.1

�أ.
ب.
ج.

.2

�أ.
ب.
ج.
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الدولة (ب) معايري االتفاق

معايري
االختالف

•رابعا :حتليل اجلدول املقارن:

تابع /خطوات منهجية الدرا�سات الربملانية املقارنة

عليك توخي احلذر يف هذه املرحلة لأن التحليل �سيقودك �إلى النتائج التي حتاول الو�صول �إليها ،والتي �سطرتها يف جدول العنا�صر املقارنة ،والتحليل ي�أخذ
�أحد �شكلني:

1.1ال�شكل الأول :التحليل املو�ضوعي

 -ويف هذا اجلانب حتاول �أن جتيب على :ملاذا الدولة(�أ) �أو الدولة (ب) �أخذت بهذا البديل �أو احلل؟وهذا يتطلب الرجوع �إلى تاريخ وتطورات املو�ضوع يف كل دولة على حدة ،لأنه يجب �أن تعي �أن الظروف التي رتبت فيها (�أ) �أو (ب) هذه البدائل �أو احللول تختلف
عن ظروف ومعايري دولتك ،و�أي حتليل خاطئ البد �أن ي�ؤدي �إلى نتائج خاطئة ،وهذه واحدة من امل�شكالت الكربى للبحوث الربملانية يف عاملنا العربي ،حيث �أن
بع�ض الدول حتاول �أن تنقل ما يف قوانني دول �أخرى من �أحكام� ،أو تنظم الئحتها الربملانية بناء على لوائح برملانية �سابقة لدول �أخرى ثم تك�شف املمار�سة عن
اخلط�أ الذي وقعت فيه هذه الدولة ،ولذا ف�إن دائما ما ين�صح الباحثني الربملانيني بدرا�سة عوامل االختالف درا�سة مت�أنية لأو�ضاع وظروف الدول

الأخرى �سيا�سيا واقت�صاديا واجتماعيا وثقافيا.
2.2ال�شكل الثاين :التحليل اال�ستداليل:
 �-أي ا�ستنباط الدالالت من عوامل االتفاق واالختالف واتخاذ موقف و�سط يراعي ظروف الدولة يف املقام الأول وذلك يف حالة تعذرالباحث �أن يح�صل على معلومات ب�ش�أن �أو�ضاع وظروف الدول الأخرى.
الأبعاد
الرئي�سية

املو�ضوع

العنا�صر
الفرعية

.1

�أ.
ب.
ج.

.2

�أ.
ب.
ج.

النتائج

مربرات النتائج

القدرة على عالج م�سببات املو�ضوع

•خام�سا :ترتيب النتائج التي تو�صلت �إليها من التحليل ومربرات هذه النتائج ومدى قدرتها يف عالج م�سببات املو�ضوع.
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منهجية القرار الربملاين
قد يطلب منك ع�ضو �أو �أع�ضاء �إعداد ورقة خمت�صرة تبني له فيها القرار الذي ميكن �أن يتخذه يف اللجنة �أو املجل�س عند درا�سة م�شروع قانون ما� ،أو مو�ضوع ما،
وبالتايل �سيكون عليك لزام ًا �أن تلعب دورا مبا�شرا يف توجيه النائب �أو جمموعة من النواب ،وهذه الأوراق �أ�صبحت منت�شرة يف العديد من برملانات العامل ،كما قد زاد
الطلب عليها من برملاين العامل.

خطوات منهجية القرار الربملاين
�أوال :حتديد عدة بدائل خمتلفة للقرار يف م�شروع القانون� ،أو املو�ضوع ،ودرا�سة م�شكلة كل بديل ،والفر�صة التي ميثلها التم�سك بهذا البديل.
بديل ()1

بديل ()4

امل�شكلة

بديل ()3

بديل ()2
جدول فر�ص البديل
البديل
البديل ()1
البديل ()2
البديل ()3
البديل ()4
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الفر�ص

تابع /خطوات منهجية القرار الربملاين
ثانيا :مرحلة املفا�ضلة بني البدائل املختلفة من خالل:
 .1امل�شـــــــــــاكل:
.أ�أقل البدائل م�شاكل.
.بامل�شاكل غري م�ؤثرة بدرجة كبرية.
.تامل�شاكل ال متثل خطر ًا.
.ثامل�شاكل هام�شية وميكن تالفيها ب�إجراءات مب�سطة.
.جامل�شاكل ال ت�ؤثر على عدد كبري من ال�سكان �أو الفئات.
.حامل�شاكل ال ت�ؤثر على كل �أقاليم الدولة ،و�إمنا تظهر يف مناطق حمددة.
 .2املفا�ضلة بني الفر�ص التي يوفرها كل بديل:
.أ�أكرث الفر�ص ا�ستجابة الحتياجات املجتمع.
.بالفر�ص متعددة وحتقق مزايا �إ�ضافية.
.تالفر�ص حتقق نتائج هامة.
.ثالفر�ص ميكن تنفيذها على �أر�ض الواقع.
.جالفر�ص �إذا مل يتم ا�ستغاللها �ستكون هناك خ�سارة للمجتمع.
ثالثا :مرحلة اختيار بديل واحد من البدائل املتعددة ح�سب نتائج املقارنات يف البند الثاين ليكون هو القرار الذي �ستن�صح الع�ضو باتخاذه وراعي
عند تخريك القرار:
�1.1أن تبني �أهمية القرار.
�2.2أن تبني مدى �إمكانية تنفيذه.
�3.3أن حتدد مدى ا�ستجابته ملتطلبات الر�أي العام.
�4.4أن تبني الهدف من القرار والنتائج التي �سريتبها.
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منهجية االبعاد الربملاين
ت�ستخدم هذه املنهجية عندما يطلب ع�ضو �أو جمموعة �أع�ضاء �أو يبادر بها الباحثون الربملانيون يف اللجان �أو البحوث �أو ال�شعبة للوقوف على حقيقة م�شكلة ما �سواء
كانت مل�شروع قانون� ،أو مو�ضوع� ،أو �أعمال تتعلق بال�شعبة الربملانية يف ال�سيا�سات اخلارجية ،فكل م�شروع قانون �أو مو�ضوع هو يف جوهره تعبري عن م�شكلة ،والنائب حتى
يكون قادر ًا على اتخاذ القرار املالئم ف�إنه ال بد له من الوقوف على �أبعاد هذه امل�شكلة وتق�صي حقائقها.
وتقوم فكرة منهجية الأبعاد الربملانية على �أن هذه امل�شكلة ن�ش�أت من �أمور وم�سائل مل يقدر لها �أن تكون كما يجب� ،أو �أنها تولدت عندما ابتعد املو�ضوع عن طريقة
ال�صحيح.

خطوات منهجية الأبعاد الربملانية
•�أوال :ت�شخي�ص امل�شكلة �أو املوقف ،وهو ما يطلق عليه ت�شخي�ص داء امل�شكلة من خالل الآتي:
1.1حتديد الأ�سباب املبا�شرة التي �أدت لظهور امل�شكلة �أو املوقف.
2.2طبيعة امل�شكلة والآثار التي ترتبها.
3.3نطاق امل�شكلة الزمني واملكاين
4.4مدى تكرار امل�شكلة ،ودرجة �إحلاحها.
5.5البعد املعياري املحدد لدرجة االنحراف عن الو�ضع املطلوب والذي كان من املفرت�ض اتخاذه.
6.6النتائج يف حال ا�ستمرار امل�شكلة.
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تابع /خطوات منهجية الأبعاد الربملانية
•ثانيا� :أعرا�ض امل�شكلة �أو املوقف :حيث �أنه بعد الت�شخي�ص للم�شكلة �أو املوقف عليك �أن ت�شري �إلى مظاهر هذه امل�شكلة يف املجتمع ،ومدى خطورة هذه
الظاهرة ،ومدى ا�صطدامها مع القوانني �أو التقاليد� ،أو ال�سيا�سات العامة� ،أو اخلطط اال�سرتاتيجية� ،أو توقعات املواطنني.

•ثالثا :حتديد الأبعاد النهائية للم�شكلة �أو املوقف من خالل:
1.1ترتيب �أولويات امل�شاكل.
2.2ترتيب �أولويات �أ�سباب امل�شاكل.
3.3ترتيب �أولويات مظاهر امل�شاكل.

�أولويات امل�شاكل �أولويات الأ�سباب �أولويات املظاهر �أولويات النتائج �أولويات املقرتحات مالحظات ختامية
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املنهجيــة الغائــيـــة
•املنهجية الغائية هي منهجية حتديد الأهداف الربملانية ،وت�ستخدم هذه املنهجية يف حاالت عديدة عندما يطلب نائب �أو جمموعة من النواب �إعداد ورقة حول:
1.1بيان الهدف �أو الغر�ض من م�شروع القانون� ،أو املو�ضوع.
2.2تو�ضيح الهدف من طرح �أفكار حمددة دون غريها.
�3.3إن اللجنة وهي ب�صدد درا�سة م�شروع قانون ما� ،أو يف مرحلة حتديد املحاور ملو�ضوع ما ف�إن �إعداد ورقة الأهداف الربملانية ت�ساعدها كثري ًا يف
درا�سة امل�شروع �أو املو�ضوع� ،أو �أي ق�ضية يف الربملان.

خطوات املنهجية الغائية

التعرف �إلى �أ�صل
املو�ضوع� ،أو امل�شروع من
ناحية الأ�سباب والنتائج
واملظاهر املحيطة

 .2التعرف �إل��ى بدائل
احللول املطروحة

.3قيا�س النتائج املرتتبة
على تبني احلل الأمثل
يف �ضوء حتقيق الهدف

.4حتديد الهدف من
امل�شروع �أو املو�ضوع

جدول حتديد الهدف الأمثل
املو�ضوع

�أ�سباب املو�ضوع

قيا�س الهدف

البدائل املطروحة
هدف حمدد
الوقت

60

االوراق و الدرا�سات الربملانية

هدف
واقعي

هدف متفق
عليه

هدف قابل للقيا�س

هدف قابل
للتنفيذ

منهجية البديل الأمثل

•ت�ستخدم هذه املنهجية عندما يطلب منك ع�ضو� ،أو �أع�ضاء �أو جلنة� ،أو املجل�س �صياغة بديل �أمثل� ،أو تو�صيات ملو�ضوع ما حمل الدرا�سة� ،أو تقدمي مقرتحات
حمدودة يف م�شروع قانون� ،أو ق�ضية تتعلق بال�شعبة الربملانية ،ففي هذه احلالة يتم �إعداد ورقة البديل الربملاين.

خطوات منهجية البديل الأمثل

•�أوال :البحث عن بدائل متعددة من:

1.1خربات �سابقة.
2.2جتارب الآخرين.
�3.3آراء اخلرباء واملعنيني.
4.4تفكري ابتكاري من قبل الباحث الربملاين.

جدول البديل
البديل

اخلربات
ال�سابقة

جتارب
الآخرين

�آراء اخلرباء
واملعنيني

تفكري
ابتكاري

بديل يفي
بالغر�ض

بديل نتائجه
مقبولة

بديل
ميكن
تنفيذه
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تابع  /خطوات منهجية البديل الأمثل
ثانيا  :بعد �أن تنتهي من �إعداد جدول البديل حدد م�ؤ�شرات البديل

م�ؤ�شرات �سلبية

م�ؤ�شرات �إيجابية

1
2

1

النتائج املقبولة

3

م�ؤ�شرات �سلبية
1
2

م�ؤ�شرات �إيجابية

م�ؤ�شرات �سلبية
2
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3

1

�إمكانية تنفيذ
البديل

3

1

3

2

3

2

م�ؤ�شرات �إيجابية
بديل يحقق
الغر�ض

1
3

2

تابع /خطوات منهجية البديل الأمثل
•ثالثا :ا�ستبعد البديل الذي حقق �أعلى م�ؤ�شرات �سلبية وابق على بديلني حققا �أعلى م�ؤ�شرات �إيجابية.
•رابعا� :أعد املقارنة بني البدائل من جديد ب�إعادة حتليلها �أو �إ�ضافة عن�صر الفر�صة يف كل بديل (امل�شار �إليه �سابقاً).
•خام�سا :اخرت البديل الذي حقق �أعلى درجة من الفر�ص واملزايا ،والأقل يف امل�شكالت والعـيوب.
•�ساد�سا� :إذا ت�ساوى البديلني يف املزايا والفر�ص ف�أ�ضف عن�صر الأهمية الختيار البديل الأمثل.
البديل �أ

البديل ب

فر�ص
ومزايا �أ

�أهمية الفر�ص واملزايا

فر�ص ومزايا ب

�أهمية الفر�ص
واملزايا

النتائج
النهائية

القرار
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الفصل الثاني
جداول بناء توظيف و تحليل
المعلومات (منظور برلماني)

 .1الأ�س�س العامة لالقرتاب الربملاين لنظرية املعلومات
ن�شر كلود �أي �شانون عام 1948م بحث ًا بعنوان “نظرية ريا�ضية لالت�صاالت” وحتول البحث �إلى كتاب يف عام 1949م ثم توالت الأبحاث والدرا�سات حول هذا املو�ضوع.

وظلت الدرا�سات الربملانية ملدة طويلة بعيدة عن التطور يف جمع وحتليل املعلومات حتى بد�أت حركة تطوير املعلومات الربملانية يف �أوائل ال�سبعينات على �أيدي
جمموعة من اخلرباء الدوليني يف مقدمتهم هادي ديول ،وت�شيو كري�س وغريهم.
وكان من ال�ضروري تطويع نظرية املعلومات العامة كي تتكيف وتتالءم مع معطيات العمل الربملاين ،وما يجري فيه من درا�سات و�أوراق برملانية والتي تهدف �إلى �إمداد
الع�ضو الربملاين باملعومات امل�ساندة �أو امل�ساعدة التي متكنه من اتخاذ قراره يف امل�سائل الت�شريعية �أو الرقابية� ،أو ما يتعلق بعمله يف ال�شعبة الربملانية.
وبتطبيق قوانني نيوتن يف احلركة املعلوماتية على الواقع الربملاين ف�إنه �سيت�ضح لنا يف البداية عدد من احلقائق �أهمها:

�إن املعلومات لي�ست مطلوبة يف حد ذات�ه��ا ،بل �أن املعلومة ت�سعى
لتحقيق غ��ر���ض م�ع�ين ،وه��و اكت�شاف احلقيقة يف ح��دث م��ا� ،أو
�إظهارها �أمناط العالقات القائمة بني عنا�صر الظاهرة الواحدة،
�أو �أمناط العالقات بني الظواهر وبع�ضها.

خا�صة �إننا يف عملنا البحثي الربملاين نحتاج �إلى تبيان الكثري من �أوجه العالقات �سواء داخل الظاهرة �أو يف العالقة بني الظواهر وبع�ضها ،حتى ن�صل �إلى
ا�ستك�شاف جزء من احلقيقة ي�ساعد الع�ضو على تبني ر�أى معني.

وتبعا لذلك ف�إن املعلومة داخل الربملان متر ب�أربع مراحل �أ�سا�سية هي :املدخالت ،التخزين ،املعاجلة ،املخرجات.
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1

املرحلة الأولى
مرحلة املُدخالت

املرحلة الرابعة
مرحلة املخرجات

املراحل التي متر بها
املعلومات داخل الربملان

2

4

املرحلة الثالثة
مرحلة املعاجلة

املرحلة الثانية
مرحلة التخزين
3

املرحلة

68

�سماتها

مرحلة املدخالت

•املعلومات �إما �أن تكون بيانات و�صفية �أو بيانات مكانية �أي تدل على م�صدرها.

مرحلة التخزين

•حتتاج الربملانات �إلى تكوين قواعد بيانات ومعلومات ،ال�ستخدامها يف تخزين وت�صنيف وتبويب املعلومات.

مرحلة املعاجلة

•يتم فيها تعديل وحتليل البيانات �سواء كانت و�صفية �أو مكانية ،وتهتم هذه املرحلة بالبحث عن املعلومات
املفقودة والتي مل يتم التو�صل �إليها.

مرحلة املخرجات

•هي التي يتم التعبري عنها يف �إطار الأوراق والبحوث والدرا�سات الربملانية.
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وبتعبري �آخر ف�إن دورة املعلومات الربملانية ميكن �إيجاز مراحلها يف ال�شكل التايل:
�شكل رقم ()1
دورة املعلومات الربملانية
)(8

مرحلة الكتابة

)(7

ا�ستنتاج ماميكن �أن
ت�صل �إليه املعلومة

تف�سري املعلومة
)(6

)(1

تكوين �أ�سئلة وا�ضحة

)(2

حتديد مكان املعلومات

)(3

دورة املعلومات
الربملانية

حتليل املعلومة
)(5

جمع املعلومات

�إدراك طبيعة املعلومة
)(4
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ما يرتبط بها من دورة املعلومات

املرحلة
مرحلة املدخالت

•تكوين �أ�سئلة وا�ضحة  +حتديد مكان املعلومة.

مرحلة التخزين

•جمع املعلومات.

مرحلة املعاجلة

•�إدراك طبيعة املعلومات  +حتليل املعلومة  +تف�سري املعلومة

مرحلة املخرجات

•ا�ستنتاج ما ميكن �أن ت�صل �إليه املعلومة  +الكتابة لبناء �أفكار جديدة للربط
بني املعلومات.

•وحتى ميكننا تفهم معطيات هذه الدورة فيجب �أن نعي خ�صائ�ص املعلومة الربملانية
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خ�صائ�ص املعلومة الربملانية

•�إن �أي معلومة برملانية تبقى على حالتها
�ساكنة وغ�ير مطلوبة وغ�ير ذات �أهمية ما
مل ت�ؤثر عليها قوة اجتماعية معينة تنقلها
من حالة الثبات وع��دم الأهمية �إل��ى حالة
احلركة والأهمية

•�إن التغري يف ح��رك��ة و�أه�م�ي��ة املعلومة ي�ك��ون يف
اجت��اه القوة االجتماعية التي حركت املعلومة
من �سكونها وثباتها.

•�أما مقدار هذه الأهمية للمعلومة ف�إنه يتنا�سب طردي ًا
مع القوة االجتماعية امل�ؤثرة من جانب ،ومع الزمن
الذي تتحرك فيه الظاهرة االجتماعية.

•ع�ن��دم��ا ت ��ؤث��ر معلومة م��ا ب�ق��وة ع�ل��ى ظ��اه��رة
اجتماعية ما ،ف�إن الظاهرة االجتماعية ت�ؤثر
بدورها بقوة على املعلومة ،وت�صبح املعلومات
وال �ظ��اه��رة م�ت�ج��اذب�ت��ان الأم ��ر ال ��ذي يتطلب
التف�سري والتدخل ملعاجلة املعلومة حتى ميكن
ت�صحيح م�سار الظاهرة االجتماعية.
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م�ستويات االجنذاب بني املعلومات
املعلومات حول �أي حدث ترتبط مع عنا�صر احلدث بعالقة ديناميكية ،وهذه العالقة لها ثالثة �أوجه
رئي�سية هي:

االجنذاب القوي
(حتقيق اال�ستفادة الق�صوى من املعلومة)

يف االجن����ذاب ال��ق��وي امل��ع��ل��وم��ات ُت���ؤث��ر يف احل��دث
وتحُ ِ رك احلدث من موقعه ،ويف ذات الوقت احلدث
يتفاعل مع املعلومة ويعطي نتائج �أف�ضل �إذا مت معاجلة
املعلومة على النحو الواردة فيه.

االجنذاب اجليد املتو�سط
(حتقيق م�ستوى جيد من اال�ستفادة من املعلومة)

•هناك عالقة بني احلدث واملعلومة ولكن لي�س بقوة
االجن��ذاب القوي ،وتعرب هذه العالقة عن �إمكانية
اال�ستفادة م��ن املعلومة يف العن�صر ،ولكنها تظل
عالقة ع��اج��زة ع��ن حتقيق غر�ضها يف اال�ستفادة
الق�صوى من املعلومة يف �إطار املحور.
• ويالحظ �أن �إدخ��ال ه��ذه املعلومة على العن�صر ال
ت�ؤدي �إلى حتريك العن�صر و�إمنا حتتاج �إلى عوامل
ومعلومات �أخرى م�ساعدة كي ت�ستطيع �أن ت�ؤدي �أثرها
يف حتريك العن�صر.

االجنذاب ال�ضعيف

(توظيف خاطئ للمعلومة )
لي�ست هناك عالقة بني املعلومة وبني العن�صر ،فاملعلومة دخيلة على العن�صر ،وا�ستخدامها
�ضمن هذا العن�صر ي�ؤدي �إلى مردود �سلبي.
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�إحداثيات الظاهرة االجتماعية
مثال ( �إحداثيات �سيا�سة وزارة ال�صناعة)

حماور الدرا�سة
حمور ()1
الأهداف اال�سرتاتيجية لوزارة
ال�صناعة

حمور ()2
امل�شروعات ال�صناعية ال�صغرية
واملتو�سطة

حمور ()3
اال�ستثمار ال�صناعية
الأجنبية

حمور ()4
املجاالت الرئي�سية للت�صنيع
الزراعي

املعلومات املنجذبة �إلى املحور
............1.1
............2.2

املعلومات املنجذبة �إلى املحور
............1.1
............2.2

املعلومات املنجذبة �إلى املحور
............1.1
...........2.2

املعلومات املنجذبة �إلى املحور
............1.1
............2.2

�إحداثيات �سيا�سات وزارة ال�صناعة
3

م���ع���ل���وم���ة (�« )3أح��������د الأه��������داف
اال�سرتاتيجية لوزارة ال�صناعة :تدعيم
القدرة التناف�سية ال�صناعية ،والعمل
على �إي��ج��اد بيئة م�شجعة لال�ستثمار
املحلي وجاذبة لال�ستثمار الأجنبي»

2

معلومة (“ )2انخف�ضت ال�صادرات
ال�صناعية الزراعية الإماراتية �إلى
الأ�سواق اخلليجية بن�سبة  %4يف
�شهر يناير 2010م مقارنة ب�شهر
�أبريل 2009م”.

1

م��ع��ل��وم��ة (“ )1ارتفع حجم
اال���س��ت��ث��م��ارات الأج��ن��ب��ي��ة املوجهة
للقطاع ال�صناعي بن�سبة  %2عام
2009م مقارنة بعام 2008م”

على الباحث �أن يحدد قوة االجنذاب ومداه (اجنذاب قوي� ،أم جيد� ،أم اجنذاب �ضعيف) بني املعلومات
املتوفرة لديه وبني حماور درا�سته .و�إن خط�أ الباحث يف حتديد م�ستوى هذا االجنذاب �سي�ؤدي �إلى خط�أ عملية
املعاجلة والتوظيف للمعلومة.
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النظرية الريا�ضية لتجميع وتوظيف املعلومات
•�إذا كان لدينا  16معلومة فما هي املعلومات الأكرث اجنذاباً �إلى بع�ضها؟

•ميكن �أن ن�ستنتج يف النهاية �أن هذه املعلومات ميكن تق�سيمها �إلى جمموعتني كل جمموعة ت�ضم  8عنا�صر.
•ثم كل جمموعة نق�سمها �إلى ما هو �أ�صغر بحيث يكون لدينا كل جمموعة �أربع معلومات .وهذا ما يطلق عليه النظرية الريا�ضية لتجميع وتوظيف املعلومات.
 16معلومة

جمموعة 2
 8عنا�صر

جمموعة 1
 8عنا�صر

جمموعة 1.1
 4عنا�صر

جمموعة 2.2
 4عنا�صر

وتعتمد النظرية الريا�ضية يف تو�صيف اجنذاب املعلومات �إلى بع�ضها �إلى:

احلركة امليكانيكية التي تعمل بها املعلومات يف �أي ظاهرة اجتماعية
حيث �أنه مع اتفاقنا �أن املعلومات تكون يف مرحلة كمون ثم تتحرك بفعل الزمن والتفاعالت
االجتماعية ،ف�إن هذه التفاعالت وهذا الزمن هو الذي ي�ؤدي �إلى اقرتاب معلومات من
بع�ضها ،وابتعاد معلومات عن بع�ضها.
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�شكل رقم (� )2أنواع املعاجلة خلط ارتفاع املعلومة
مرحلة املعاجلة (الفرق بني ارتفاع
املعلومة ونزولها على خط زمن املعلومات)

عندما ت�صبح املعلومة متحركة وترتفع عن خط املعلومات الكامنة ف�إن الربملان يبد�أ باالهتمام
بها لأن ارتفاعها وحتولها �إلى معلومة متحركة يدل على وجود م�شكلة جمتمعية

املعلومات الكامنة
املعلومات املتحركة

خط زمن املعلومات
التفاعالت االجتماعية
التفاعالت االجتماعية

هل يهتم الربملان باملعلومة الكامنة �أم املتحركة؟
يهتم الربملان باملعلومات املتحركة لأن حترك املعلومات من حالة الكمون واال�ستقرار �إلى مرحلة احلركة �إمنا يدل على حدوث م�شكلة ما ،مما ي�ستوجب تدخل
الربملان لإعادة املعلومات �إلى حالة الكمون مرة �أخرى.
وهنا ي�أتي دور الباحث الربملاين فمن خالل مرحلة املعاجلة  -وهي املرحلة الثالثة التي متر بها املعلومة داخل الربملان – ف�إن الباحث يقوم يف هذه املرحلة بتعديل
وحتليل البيانات �سواء كانت و�صفية �أو مكانية والتي توفرت لديه حول الظاهرة �أو امل�شكلة حمل الدرا�سة بغر�ض �إعادة املعلومات �إلى مرحلة ال�سكون ،وذلك بك�سر خط
ارتفاع املعلومة لتحقيق التوازن يف الظاهرة ،ويتم ذلك من خالل البحث عن احللول واملقرتحات املالئمة لإعادة التوازن �إلى خط �سري امل�شكلة .ولكن �أحيانا
قد ت�ستمر امل�شكلة باالرتفاع على الرغم من �إعادة التوازن لها ،وذلك يعود �إلى �أن احللول مل تكن كافية ومالئمة ملعاجلة امل�شكلة و�إحداث التوازن ،مما يتطلب من الباحث
الربملاين �إعادة درا�سة املو�ضوع مرة �أخرى ،و�إيجاد حلول �أخرى لك�سر خط ارتفاع امل�شكلة لتعود املعلومات �إلى مرحلة الكمون مرة �أخرى.
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ال�شكل رقم ()3
�أنواع معاجلة خط ارتفاع املعلومات
نقطة التوازن

خط التوازن

خط ارتفاع املعلومة

خط زمن املعلومات

احلالة ()3
خط املعلومات يف ارت�ف��اع م�ستمر
(امل� �ع ��اجل ��ة مل ت �ن �ج��ح يف �إع� � ��ادة
التوازن)

احلالة ()2
خط الزمن �أطول من خط ارتفاع
املعلومة (معاجلة متو�سطة)
(اجنذاب جيد)

احلالة ()1
خط ارتفاع امل�شكلة م�ساوي خلط
التوازن (معاجلة مُثلى) (اجنذاب
قوي )

•عندما تبد�أ املعلومات باالرتفاع عن خط زمن املعلومات ف�إن ذلك يعني ب�أن هناك ثمة م�شكلة يف املجتمع ،مما يتوجب على الباحث �أن يت�ساءل عن:
1.1ملاذا حتركت املعلومات من ال�سكون �إلى احلركة و�أ�صبح لها خط ارتفاع عن خط زمن املعلومات؟ و�إلى �أي مدى ميكن �أن ي�صل هذا اخلط يف ارتفاعه؟
2.2هل متت املعاجلة ب�شكل �صحيح؟ وذلك لإعادة خط ارتفاع امل�شكلة �إلى حالته الأولى ،وتتخذ املعاجلة � 3أ�شكال هي:
.أخط ارتفاع املعلومات م�ساوي خلط التوازن (املعاجلة ا�ستفادت ا�ستفادة ق�صوى من املعلومات (اجنذاب قوي بني املعلومات والعن�صر).
.بخط التوازن �أطول من خط ارتفاع املعلومات (على الرغم من ا�ستفادة املعاجلة من املعلومات لكنها املعاجلة مل تتم بطريقة ُمثلى)
(اجنذاب جيد).
.تخط ارتفاع املعلومات يف ت�صاعد م�ستمر (املعاجلة مل تنجح يف �إعادة التوازن) (اجنذاب �ضعيف).
•�إن مهمة الباحث هي ك�سر ارتفاع خط املعلومة لتحقيق التوازن ،وذلك يتطلب منه �أن ي�س�أل :هل الفقرة التي يكتبها الباحث �ست�ساهم يف ك�سر خط
ارتفاع املعلومة و�إعادة التوازن؟ �أم �أن هذه الفقرة لي�ست ذات جدوى ولن ت�ؤدي دورا يف ذلك؟
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تعريف امل�صطلحات الواردة يف �شكل �أنواع معاجلة ارتفاع خط املعلومات
عنا�صر ال�شكل

املدلول

خط زمن املعلومات ميثل اخلط الذي تبد�أ منه املعلومة بالتحرك من مرحلة الكمون.

خط ارتفاع املعلومة

نقطة التوازن

•ميثل املرحلة التي تتحرك فيها املعلومة ،وبذلك تن�ش�أ امل�شكالت ،ويعد هذا اخلط خط «�أزمة مت�صاعد”
ومن املمكن �أن ي�ستمر ارتفاع اخلط �إلى ما ال نهاية مع ت�صاعد الأزمة وعدم التدخل حلل امل�شكلة.
•ويبد�أ هذا اخلط باالنك�سار والنزول �إلى مرحلة اخلط ال�ساكن عند و�ضع احللول واملقرتحات حلل امل�شكلة،
وبذلك يعود اخلط �إلى مرحلة التوازن من جديد.

•متثل احللول واملقرتحات حلل امل�شكلة ،وبذلك يرتاجع خط ارتفاع امل�شكلة �إلى الأ�سفل لإعادة التوازن �إلى
امل�شكلة ،وقد تكون هذه احللول عبارة عن ت�شريعات وقوانني� ،أو قرارات حكومية �أو خطط ا�سرتاتيجية.
•و�أحيانا قد ال ُتفلح هذه احللول يف تراجع اخلط املرتفع للم�شكلة ،و�إمن��ا قد يكون تراجع م�ؤقت ،ومن
ثم تعود امل�شكلة للظهور مرة �أخرى لعدم جدوى حلول معاجلة امل�شكلة واحتوائها مما يعني ارتفاع خط
املعلومات املتحركة ،مما يتطلب معاجلة �أخرى من الباحث.
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حتليل املعلومة املكانية
يجب �أن نفرق بني نوعني من املعلومات �أولها املعلومات امل�ستقرة والثانية غري م�ستقرة.
�أنواع املعلومات املكانية

املعلومات امل�ستقرة

•ال تتغري مع تغري م�صادرها.
•يكون لها الأولوية على ما عداها من معلومات
�أخرى.
•يتناق�ص فيها ت���أث�ير املا�ضي البعيد� ،إال �إذا
�أجربت ظروف التحليل والتف�سري الباحث على
االعتماد عليها.

املعلومات غري امل�ستقرة

•هي تلك املعلومة التي تتغري بتغري م�صادرها.
•ت�شتق هذه املعلومة ا�ستقرارها من امل�صدر
الأكرث علو ًا ويطلق علية اال�ستقرار غري املتزن.

تعريف بع�ض اال�صطالحات يف املعلومة املكانية
االنرتوبي
كمية املعلومات
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•كمية املعلومات املتنا�سبة مع املو�ضوع �أو الق�ضية.
•عنا�صر منف�صلة للمعلومات  +عنا�صر مت�شابهة للمعلومات.

العنا�صر املنف�صلة للمعلومات

•الأداء الوظيفي للمعلومة يف عالقته باملو�ضوع �أو الق�ضية.

العنا�صر املت�شابهة للمعلومات

•الأداء الوظيفي للمعلومة يف عن�صر من عنا�صر الق�ضية �أو املو�ضوع.
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•ولكن �أي ًا كانت طبيعة املعلومات امل�ستقرة �أو غري امل�ستقرة ف�إن ثمة �أوجه للربط بني املعلومات و بع�ضها.
•وهذا ما رمز �إليه �شانون �أن هناك من املعلومات ما نطلق عليه املعلومة امل�صدر ،و�أخرى نطلق عليها املعلومات التابعة.
�أنواع املعلومات تبعا لأوجه الربط بينها

املعلومات التابعة

املعلومات امل�صدر

•تتميز ب�أنها ال ي�صح �أن تكون بذاتها م�صدرا �أو قوية،
ول��ك��ن ميكن االع��ت��م��اد عليها كعن�صر م��ن عنا�صر
البحث �أو الدرا�سة.

•املعلومة التي حت��اول العديد من املعلومات �أن
تتجه �إليها.
•تتميز بقوتها وقدرتها على ج��ذب العديد من
املعلومات الأخرى لها.

•ف�إذا نظرنا �إلى امل�ستطيل �أدناه ف�إنه يرمز �إلى  20معلومة وكل معلومة تتحرك يف خط �أفقي ولكن ال نعرف �أين تكمن العالقات بني املعلومات وبع�ضها.
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�شكل رقم ()4
ال�شكل االحتمايل لربط املعلومات مع بع�ضها
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•نالحظ يف هذا ال�شكل االحتمايل لربط املعلومات مع بع�ضها �أن املعلومات:

 -تتحرك يف خطوط غري م�ستقيمة. -و�أن حركتها مرتبطة دوما بحركة املعلومة ال�سابقة. -و�أحيانا تتحرك لالرتباط مع معلومة الحقة. -وي�ستمر هذا ال�شكل يف عدم االنتظام حتى يتم توزيع كل املعلومات. -ف�إذا انتهينا من توزيع املعلومات ف�إن هذا ال�شكل �سينتج لنا جمموعة من املعلومات املرتابطة ،و�أخرى من املعلومات املنف�صلة.•بالطبع ف�إن املعلومات املرتابطة ميكن �أن ت�ستخرج من بينها عن�صراً جامعاً لها ،ثم نت�ساءل هل:
 -املعلومات مرتابطة �أم ال؟�- -أو �أن هذه املعلومات املنف�صلة ميكن �أن جتمع فيما بينها عن�صرا م�شرتكاً؟

وهذه الطريقة يطلق عليها:
طريقة هوفمان لتجميع وتوظيف املعلومات.
•وبعد �أن ننتهي من حتديد العنا�صر التي جتمع القوا�سم امل�شرتكة للمعلومات علينا �أن نبني:

  -ما هو العن�صر الأكرث غنى يف املعلومات؟  -وما هو العن�صر الأقل غنى؟ -وهذان يطلق عليهما عن�صر احلد الأعلى للمعلومات ،وعن�صر احلد الأدنى من املعلومات.- -ف�إذا ما تو�صل الباحث �إلى عن�صر احلد الأدنى من املعلومات ف�إنه �سيعمل جاهداً على تقوية هذه العنا�صر ب�إ�ضافة معلومات جديدة لها.
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احلد الأعلى
احلد الأو�سط
احلد الأدنى

�شكل رقم ()5
القوا�سم امل�شرتكة للمعلومات
•ولكن حذار من �أن تكون املعلومات اجلديدة امل�ضافة متثل نوعا من اال�صطناع املعلوماتي �أو ما ُيطلق عليه اجلهل امل ُع ْلن الذي يختلف عن
اجلهل العلمي.
• لأن اجلهل امل ُع ْلن يف تعريفه هو ا�ستخدام العبارات واجلمل العري�ضة �شديدة العمومية ،كما تت�سم هذه اجلمل بانخفا�ض كفاءتها يف التو�صل �إلى حقيقة احلدث.
• و�أما اجلهل العلمي فهو يدور حول العالقات بني اجلمل ،فاجلمل حتى و�إن كانت تبدو قوية فيما بينها �إال �أنها لي�ست موظفة بالتمثيل الأن�سب.

•ويرى �شومك�س �أن الفرق بني الباحث الذي يت�سم باجلهل امل ُع ْلن ،والباحث الذي يت�سم باجلهل العلمي هو �أن الباحث الأول لي�ست لديه القدرة يف ال�سيطرة
على املعلومات �أو الظاهرة حمل البحث ،فمعلوماته �ضعيفة �إلى احلد الذي ال ي�ستطيع �أن يقوم بتوظيفها �أو حتليلها ولذلك ف�إن هذا الباحث قرر �أن ي�ستخدم العبارات
العامة كيال تك�شف �ضعفه.
•ويرى �شومك�س ب�أن الباحث الذي يت�سم باجلهل امل ُعلن والذي ي�صر على ا�ستمرار هذه ال�صفة فيه ،لي�ست لديه الرغبة يف �أن يتعلم ،ومن ال�صعب �أن يتطور هذا الباحث
م�ستقبال� ،أما الباحث �صاحب اجلهل العلمي فهو يحاول قدر ا�ستطاعته� ،إال �أن هناك الكثري من احلقائق قد تكون غري مدركه لديه.
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ر�ؤية �شومك�س لفكرة االرتباط بني املعلومات وبع�ضها
يطرح �شومك�س الر�ؤية التالية يف فكرة االرتباط بني املعلومات وبع�ضها:
�إذ كان البع�ض يف�سر ارتباط املعلومات ب�أن املعلومة التالية هي نتاج طبيعي للمعلومة ال�سابقة حيث �إن احلكمة تقول �أن اخليار التايل للكلمات والعبارات يتبع الكلمات
والعبارات التي �سبقت.
لكن �شومك�س يرى �أن كل معلومة يف حد ذاتها متثل فعل �أي�ضا ،وكل فعل يف حاجة �إلى فاعل ،وفاعل الفعل يف املعلومة هو ال�سبب ،ف�إذا ما نظرنا �إلى املعلومة
ال�سبب ومت تقيمها على �أنها فعل �أي�ضا ف�إننا نبحث عن فاعل ال�سبب �أو بعبارة �أخرى م�سبب ال�سبب.
وقد نح�صل على معلومة م�سببة ال�سبب �إال �أن م�سبب ال�سبب قد يكون يف احلا�ضر �أو قد يكون يف امل�ستقبل ،ف�إذا كانت هذه املعلومة م�ستقبلية ف�إننا ب�صدد البحث
عن معلومة النتيجة.

�شكل رقم ()6
ر�ؤية �شومك�س لفكرة االرتباط بني املعلومات وبع�ضها
م�سبب ال�سبب يف احلا�ضر

كل معلومة متثل فعل

فاعل الفعل يف
املعلومة هو ال�سبب

البحث عن فاعل
ال�سبب
(م�سبب ال�سبب)
م�سبب ال�سبب يف امل�ستقبل
(البحث عن معلومة نتيجة)

االوراق و الدرا�سات الربملانية

83

•نالحظ من الربط ال�سابق للمعلومات مع بع�ضها البع�ض ب�أن الربط مل يكن ربطاً مت�سل�سال ،و�إمنا كانت املعلومات متفرقة ،ونحن الذين قمنا بربط
املعلومات حتى ن�صل �إلى جملة مت�سل�سلة من بدايتها �إلى نهايتها.
•وهذا يعني �أننا �سنكون �أمام خمطط لبناء املعلومات .هذا املخطط يتم و�ضعه وفق الركن الأ�سا�س للمعلومات� ،أو املعلومة الركن.

•ومتثل املعلومة الركن جذر ال�شجرة املعلوماتية ،فكل املعلومات يف تتابعها وتطورها تعتمد على هذا اجلذر �أو ما نطلق عليه املعلومة الركن.
�شكل رقم (� )7شجرة املعلومات
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املعلومة الركن

84

االوراق و الدرا�سات الربملانية

مثال على املعلومة الركن
مو�ضوع�“ :سيا�سة وزارة التعليم”

م����ع����ل����وم����ة ()1.3
ع���وائ���ق ت��ط��ب��ي��ق اخل��ط��ة
اال�سرتاتيجية

معلومة ( )2نتائج تطبيق اخلطة

معلومة ( )1.1اخلطط الت�شغيلية للخطة

معلومة (� )3إ���ش��ك��ال��ي��ات تطبيق اخلطة
اال�سرتاتيجية

معلومة (� )1أهدف اخلطة اال�سرتاتيجية

املعلومة الركن هي:
و�ضعت وزارة الرتبية والتعليم خطة ا�سرتاتيجية لعام 2010م
لتحقيق � 3أهدف ا�سرتاتيجية هي:
..................................... .1
.....................................2
.....................................3
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ونحن يف حياتنا ال�شخ�صية عندما ُندير حديثا مع الآخرين ف�إننا ن�ستخدم �أ�سلوب �شجرة املعلومات من دون �أن ندري .فيبد�أ احلديث من (�أ) �إلى (ب) حول معلومة
ركن ثم تتوالد املعلومات وت�صعد يف كل مرة �إلى اجلزء الأعلى يف ال�شجرة حتى ت�صل �إلى املعلومة النهائية وعندها يتوقف احلديث.
ولو طال احلديث بعد املعلومة النهائية ف�إننا �سنجد �أنف�سنا نكرر ذات املعلومات ،وذات املعاين ولكن ب�أ�ساليب �أخرى خمتلفة الأمر الذي قد يبعث على ال�ضجر �أو
ال�ضيق من ا�ستمرار احلديث على هذا النحو.

كما تعتمد �شجرة املعلومات على املعلومات القائمة بني الكلمات �أو اجلمل ،واملعاين التي ت�شري �إليها.
فاحلياة ال تقدم لنا كل يوم �أ�شياء جديدة �أو �أفعال جديدة ولكن اجلديد يف واقع الأمر ي�ضع وينبثق من الأ�شياء املعتادة والأفعال امل�ألوفة لدينا جميعا ولذلك ف�إن
املعلومات ال ُت ِعرب عن �أفعال �أو �أ�شياء جديدة ،ولكن اجلديد يف املعلومات انبثق �أ�سا�سا من �أ�شياء و�أفعال م�ألوفة وهذا حدث وفق ترتيب معني ويف زمن معني.
ونحن ن�ستخدم الكلمات واجلمل لتو�ضيح العالقة بني الأ�شياء والأفعال �أو بعبارة �أخرى ن�ستخدم املعلومة التي تتكون �أ�سا�سا من جمل وكلمات لتو�ضيح العالقات بني
الأ�شياء والأفعال .وتتوقف فاعلية املعلومة يف جناحها يف بيان حمتوى هذه العالقات.

•وفق منوذج �شجرة املعلومات ف�إن املعلومة الركن هي بذاتها معلومة خ�صبة وغنية و�أ�سا�سية ،وغناها الرئي�سي يقع يف قدرتها على توليد العديد من
املعلومات الربملانية.
• وكل معلومة الحقة �أو وليدة للمعلومة الركن ت�ستمد غناها هي الأخرى من املعلومة مت�صلة بها ،وي�ستمر هذا التوليد جيال بعد جيل يف املعلومات حتى ن�صل �إلى املعلومة
النهائية التي تت�سم ب�أنها معلومة فقرية �أي معلومة غري قادرة على توليد معلومات جديدة.

�شكل رقم ( )8توالد املعلومات عن املعلومة الركن
معلومة ركن
معلومة ()1
وليدة عن املعلومة الركن

معلومة ()2
معلومة وليدة
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معلومة ()4
معلومة وليدة ولكنها
معلومة فقرية

معلومة ()3
معلومة وليدة

التوالد املعلوماتي
تقوم فكرة توالد املعلومات على امل�ساندة ،مبعنى وجود معلومة بحاجة �إلى معلومة �أخرى مل�ساندتها ،وذلك
ب�إيجاد عالقات بني مكونات البيان املعلوماتي

توالد طبيعي للمعلومات

•تعتمد فكرة التوالد الطبيعي ب�أن املعلومة تت�صل باملعلومة
التي ت�سبقها ا�ستنادا �إلى:
1.1معطيات �سببية.
�2.2أو ما ميكن �أن ترتبه املعلومة ال�سابقة من نتائج و�أثر
(الأثر مبا�شر وم�ؤكد ،وذلك حلدوثه الفعلي يف املا�ضي،
�أو �أنه جاري حدوثه يف الوقت احلا�ضر).

توالد �صناعي للمعلومات

•يظهر التوالد ال�صناعي من خالل:

1.1عالقة غري مبا�شرة بني البيانات املعلوماتية.
2.2ارت �ب��اط ب ��أح��د العنا�صر ول�ي����س باملعلومة
املحورية يف البيان املعلوماتي.
3.3ترتيب �أثر متوقع �أو غري متوقع.

 3.3وهذه النتائج قد متثل مقدمة وبداية ملعلومة جديدة،
ول��ك��ن��ه��ا ل��ي�����س��ت م��رت��ب��ط��ة ب��امل��ق��دم��ة و�إمن����ا ب��ال��ب��ي��ان
املعلوماتي الأويل( .تظهر هذه اخلا�صية بعد كتابة
 3جمل �أو �أكرث ،وال تظهر بعد اجلملة الأولى مبا�شرة
(البيان املعلوماتي الأويل).
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�أنواع التوالد ال�صناعي
ال�شرح

النوع

•العالقة غري املبا�شرة هي :تلك العالقة التي تن�ش�أ بني بيان معلوماتي وبيان معلوماتي �آخ��ر� ،إال �أن الأخ�ير له تركيب
وخ�صائ�ص و�صفات خمتلفة متاما عن تلك ال�صفات التي يت�سم بها البيان الأول للمعلومات.
•مثال “العالقة بني انخفا�ض حجم اال�ستثمار الأجنبي يف الدولة بن�سبة  % 2عام 2009م وبني ارتفاع
الأ�سعار بن�سبة .”% 3

عالقة غري مبا�شرة

• يالحظ ب�أن تركيب وخ�صائ�ص و�صفات الأ�سعار (البيان الثاين املعلوماتي) تختلف عن تركيب وخ�صائ�ص و�صفات اال�ستثمار
الأجنبي (البيان الأول املعلوماتي).
•فالرتكيب ي�شمل (عنا�صر ارتفاع الأ�سعار كالت�ضخم ،و�أ�سعار ال�سلع).
•�أما اخل�صائ�ص فت�شمل (الأ�سباب ومعطيات واقعية).
•يف حني �أن ال�صفات ت�شمل (ت�شمل قدر �أكرب من اخل�صائ�ص ،حيث متتد �إلى ما بعد الأ�سباب القريبة �إلى النتائج ،وكذلك ما
ت�شتمل عليه عالقات الرتكيب الأخرى).

ارت �ب��اط ب ��أح��د العنا�صر
ولي�س باملعلومة املحورية
يف البيان املعلوماتي.

•�أي �أن العالقة تكون غري مبا�شرة مع املعلومة املحورية ،فاالرتباط يتم مع عن�صر من عنا�صر املعلومة املحورية( .انظر تعريف املعلومة
املحورية يف اجلدول الرتكيبي).

ترتيب �أثر متوقع �أو غري
متوقع.

•يرتتب على توالد املعلومات ال�صناعي �أثر متوقع (�أثر متحقق) �أو �أثر غري متوقع (�أثر مل يتحقق بعد) والآثار �أبعد مدى من النتائج.
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يرى جون بري�سي «�أن الفاعلية املعلوماتية تعتمد بالأ�سا�س على حجم العالقات التي ميكن �أن تن�شئها مع املعلومات الأخرى».
ولتو�ضيح ذلك ف�إنه البد من االعتماد على منوذج املعلومة ال�صفرية للظاهرة االجتماعية.

�شكل رقم ()9
منوذج املعلومة ال�صفرية للظاهرة االجتماعية
4

5

3

6

2

7

1

معلومات ركن �أو م�صدر
معلومات �أ�سا�سية

8

املعلومات ال�صفرية
1

4
6

2

معلومات تابعة

3
5
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•ف�إذا نظرنا �إلى هذا النموذج املب�سط ف�إننا ننطلق من بحثنا يف �أي ظاهره برملانية من:
1.1املعلومة �صفر �أي �أننا نفرت�ض �أنه لي�ست لدينا �أي معلومات �أو ادراكات �سابقة عن الظاهرة حمل البحث ،ثم تتوافد �إلينا املعلومات وعلينا قبل �أن ننظر يف املعلومات
�أن نطرح على �أنف�سنا �س�ؤال ب�سيطا :ماذا حدث؟
 2.2ثم تكون اخلطوة التالية ،البحث يف املعلومات الواردة �إلينا عن الإجابة لهذا ال�س�ؤال  -ماذا حدث؟  -ف�إذا جنحنا يف احل�صول على معلومة ماذا حدث؟ ف�إن
هذه املعلومة �ستكون بالن�سبة لنا املعلومة (.)1
3.3ثم ن�س�أل ال�س�ؤال التايل :ملاذا حدثت املعلومة؟ واملعلومة التي ت�صادف الإجابة على هذا ال�س�ؤال تكون معلومة رقم (.)2
4.4ثم ن�س�أل ال�س�ؤال الثالث :كيف حدثت املعلومة؟ واملعلومة التي ت�صادف الإجابة على هذا ال�س�ؤال تكون معلومة رقم (.)3
ثم تبد�أ �سل�سلة املعلومات يف االجنذاب واالرتباط مع هذه املعلومات الثالث ،وهكذا تت�شكل عنا�صر احلدث واملعلومات املرتبطة باحلدث.
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�أبعاد املعلومات الربملانية

•�صعوبة املعلومة الربملانية �أن هدفها الرئي�سي هو م�ساعدة النائب الربملاين على اتخاذ قرار ت�شريعي �أو رقابي �أو �سيا�سي ولذلك ف�إن �أبعادها يجب �أال تكون
حمدودة باحلدود ال�ضيقة للظاهرة االجتماعية.

•فالظواهر االجتماعية التي يدر�سها الربملان تكون مرتابطة مع بع�ضها البع�ض ،وقد تكون املعلومات يف الظواهر االجتماعية الأخرى هي التي ميكن �أن تقودنا
�إلى الك�شف عن احلقيقة يف احلدث.

�شكل رقم ( )10البعد الواحد للمعلومة

4

5

3

2

1
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�شكل رقم ()11
املعلومات الربملانية املتعددة الأبعاد

7
6

1

5

4
2

5
4

3

1

3

2

•هل هناك ثمة عالقة �أو ارتباط بني معلومات الظاهرة ( ،)1الظاهرة ()2؟

•يف هذه احلالة ميكن �أن نعود �إما �إلى منوذج املعلومة ال�صفرية� ،أو �إلى �شجرة املعلومات.
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اخل�صائ�ص العامة للمعلومات
الـــمعنـــــــــــــى

اخلا�صية

•ن�سبة املعلومات ال�صحيحة �إلى جمموعة املعلومات املنتجة خالل فرتة زمنية.

الدقة
التوقيت
ال�سليم
االقت�صاد

•قيمتها �أكرث من تكلفتها.

ال�شمول

•احتواء املعلومات املتوافرة �أو املنتجة للقائمة الأ�سا�سية التي يحتاجها امل�ستفيدين �أو متخذي القرار.

•ال قيمة للمعلومات �إذا مل ت�صل �إلى امل�ستفيدين يف الوقت املنا�سب.

املالءمة
�أو املطابقة

•مدى مالءمة ومطابقة املعلومة للتوظيف ال�سليم فاملعلومات التي ال تالءم حاجة امل�ستفيدين تقرتب قيمتها من ال�صفر بل �أن التكاليف التي
�أ ُنفقت يف جتميع املعلومات وحتليلها تعترب يف هذه احلالة خ�سائر.

ال�سيولة

•فاملعلومات ذات قدرة هائلة على الت�شكيل لإعادة ال�صياغة ،فعلى �سبيل املثال ميكن متثيل املعلومات يف �صورة قوائم الأ�شكال بيانية �أو
ر�سوم متحركة.

قابلية
االندماج

•�ضم عدة قوائم يف قائمة� ،أو تكوين ن�ص جديد من فقرات يتم ا�ستخال�صها من ن�صو�ص �سابقة.

زيادة
قيمتها

•زيادة قيمتها مع زيادة ا�ستهالكها.

�إمكانية ا�ستنتاج
معلومات �صحيحة
من معلومات غري
�صحيحة

•�إمكانية ا�ستنتاج معلومات �صحيحة من معلومات غري �صحيحة �أو م�شو�شة ،من خالل تتبع م�سارات عدم االت�ساق والتعوي�ض عن نق�ص
املعلومات املكتملة.
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 .2جداول توظيف املعلومات
البطاقة التعريفية جلداول توظيف املعلومات
1.1ماذا يعني توظيف املعلومات؟
•توظيف املعلومات يعني حتقيق �أكرب ا�ستفادة ممكنة من املعلومات املتوفرة حيال البحث �أو الدرا�سة للمو�ضوع ،وحتى
تتحقق هذه القدرة يف حتقيق �أق�صى ا�ستفادة ف�إن املعلومة يحب �أن تكون يف مو�ضعها ال�صحيح.

2.2ما الهدف من ا�ستخدام جداول املعلومات ،وما الفوائد املرتبة على ا�ستخدامها؟
•تهدف ج��داول املعلومات �إل��ى اال�ستفادة الق�صوى من املعلومات اخل��ام الأولية التي يتح�صل عليها الباحث من
امل�صادر املختلفة كامل�صادر احلكومية �أو من جمعيات النفع العام �أو من االنرتنت ،وتعينه جداول توظيف املعلومات
على �إعادة ترتيب هذه املعلومات اخلام ،بحيث يتم الو�صول منها �إلى ناجت حمدد ي�ساعد يف عملية التحليل والو�صول
�إلى نتائج نهائية.
•�إن توظيف الباحث ملعلوماته �سي�سهل عليه تطبيق املنهجيات ،فالقدرة على توظيف املعلومات متثل  50%من �إنتاج
البحث �أو الدرا�سة ،ويختلف الباحثني يف القراءة الأولية للمو�ضوع مما ينتج عنة االختالف يف التحليل.
•التغلب على م�شكلة كرثة املعلومات وتنوعها ،مما قد يربك الباحثني عند �إعدادهم للدرا�سات والبحوث الربملانية ،فكرب
حجم املعلومات قد يحول دون تقدمي الباحثني للدرا�سات املطلوبة منهم يف التوقيت املنا�سب �سواء عند اجتماع جلان
الربملان �أو عند انعقاد اجلل�سات العامة ،وبالتايل تفقد درا�سات الباحثني قيمتها ،وتبعا له ف�إن ا�ستخدام الباحثني
جل��داول توظيف املعلومات ي�سهل عليهم التعامل مع م�شكلة كرب حجم املعلومات املتوفرة لديهم ،وتوجيهم توجيها
�صحيحا عند �إعدادهم لتكليفاتهم البحثية.
•�ساهمت جداول توظيف املعلومات �إلى توحيد نطاق عمل الباحثني للو�صول �إلى نتائج مت�شابهة.
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تابع /البطاقة التعريفية جلداول توظيف املعلومات
تابع �س�ؤال ( :)2ما الهدف من ا�ستخدام جداول املعلومات ،وما الفوائد املرتبة على ا�ستخدامها؟
•يف الدرا�سات الأكادميية هناك انتقاء للمعلومات تبعا خلطة الدرا�سة املُ َعدة �سلف ًا لدى الباحث ،ف�إذا ما �أراد الباحث
مثال �أن يعد درا�سة عن مو�ضوع “�سيا�سة وزارة الداخلية” وكانت �أحد املحاور املرتبطة بامل�شكلة حمور “احلوادث
املرورية” ،ف�إن الباحث يقوم بتجميع كل املعلومات التي تتعلق بهذا املحور فقط ويغفل معلومات �أخرى ال تت�صل ات�صاال
مبا�شر بعنوان املحور الذي يبحث عنه مما ي�ؤدي �إلى حتيز النتائج �أو احللول التي يطرحها الباحث.
�أما يف الدرا�سات الربملانية ف�إن ا�ستخدام جداول توظيف املعلومات يف التعامل مع معلومات الظاهرة �أو امل�شكلة ي�ؤدي
�إلى انتفاء �صفة انتقائية املعلومات ،وذلك ملا تت�ضمنه هذه اجلدول من خطوات وا�ضحة وحمددة ب�ش�أن �آلية تعامل
الباحث مع املعلومات يف بناء درا�سته ،وبالتايل م�ساعدة الباحث يف حتديد ماهية امل�شكلة التي يبحثها حتديدا �صحيحا
ومنظما ،وكذلك حتليل معلومات امل�شكلة �أو الظاهرة حتليال �صحيحا ،للو�صول �إلى قرار برملاين غري متحيز.

3.3ما هي �أهم �أنواع جداول املعلومات؟
•اجلدول التمهيدي.
•اجلدول الليفي (جدول ليفرت بارك�س).
•جدول هوفمان (جدول العالقات الوظيفية).
•اجلدول الرتكيبي.
•اجلدول البياين للمعلومات.

االوراق و الدرا�سات الربملانية

95

اجلدول التمهيدي
البطاقة التعريفية للجدول التمهيدي
1.1ما هي الفكرة الرئي�سية التي يقوم �أو يعتمد عليها اجلدول؟
•اعتمد اجلدول التمهيدي على النمط التفكيكي للمعلومات ،مبعنى تفكيك املعلومات اخلام يف املرحلة الأولى ،ومن ثم �إيجاد العالقات بني
هذه املعلومات كعالقة ال�سبب والنتيجة.

2.2ما هي عنا�صر اجلدول التمهيدي؟
•املعلومات ،بيان املعلومة ،اال�شتقاق ال�ضروري ،اال�شتقاق الفرعي ،املعلومات التكميلية.

3.3ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام اجلدول التمهيدي؟
•تو�ضيح كافة حماور املو�ضوع �أي كافة العنا�صر الكامنة يف الظاهرة حمل الدرا�سة ،ولذلك فهو ي�ستخدم يف �إعداد �أوراق املحاور.

4.4ما هي �أبرز عيوب ونقائ�ص اجلدول؟
•ركز اجلدول التمهيدي على عالقة ال�سبب والنتيجة بني املعلومات ،و�أغفل بقية �أنواع العالقات االرتباطية بني املعلومات.
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اجلدول التمهيدي
املعلومات الأ�سا�سية
• تو�ضع هنا جميع املعلومات
ال��ت��ي يجمعها ال��ب��اح��ث،
على �أن تكون ذات داللة
خربية.
•يف حالة تكرار �أي معلومة
�أ�سا�سية ف�إنها تنقل �إلى
اال���ش��ت��ق��اق ال�����ض��روري �أو
ال��ف��رع��ي ،ول��ك��ن ال ميكن
�أن تكون معلومة �أ�سا�سية
مكررة.

بيان املعلومة
•مي���ث���ل ال���ب���ي���ان ال��ف��ك��رة
الرئي�سية التي تدور حولها
املعلومة الأ�سا�سية
•ي���دل ب��ي��ان امل��ع��ل��وم��ة على
العالقات االرتباطية بني
العنا�صر وبع�ضها.
•يفيد البيان يف التو�صل
�إل��ى العنا�صر �أو املحاور
التي تتكون منها امل�شكلة.

اال�شتقاق ال�ضروري
•يف م���رح���ل���ة اال���ش��ت��ق��اق
ال�����ض��روري ي��ت��م تقلي�ص
ع����دد امل��ع��ل��وم��ات اخل���ام
الأ�سا�سية.
•يرجع الباحث �إل��ى خانة
املعلومات الأ�سا�سية حيث
يوجه تركيزه �إل��ى البحث
عن املعلومات (ال�سبب �أو
النتيجة).
•وب��ال��ت��ايل ف����إن املعلومات
التي ينطبق عليها �صفة
ال�سببية �أو النتيجة ف�إن
الباحث يقوم بنقلها �إلى
ه��ذا العمود ،ويتم �إدراج
معلومات ال�سبب والنتيجة
ب��ط��ري��ق��ة ع�����ش��وائ��ي��ة دون
وجود �أي رابط �أو عالقات
جتمع بينها.

اال�شتقاق الفرعي
•امل��ع��ل��وم��ات امل���درج���ة يف
اال�شتقاق الفرعي تتخذ
�صور ًا عديدة منها:
•تف�سري �سبب.
•حتريك املعلومة �إلى مكان
�آخر.
•ع�ل�اق��ة ارت� �ب ��اط لي�ست
���س��ب��ب��ي��ة �أو م��ب��ن��ي��ة على
نتيجة ،و�إمنا تدل على �أن
هناك جانب من املعلومات
ه���و دال ع��ل��ى م��ع��ل��وم��ات
�أخ�����رى مم���ا ي������ؤدي �إل���ى
و���ض��وح املعلومة و�ضوحا
�شافيا.
•حقيقة معينة تخرج عن
�إطار ال�سبب �أو النتيجة.
•م�ستند ي�ساعد يف املزيد
م��ن ال��ت��و���ض��ي��ح ملعلومات
اال�شتقاق ال�ضروري مثل
“ا�سم قانون� ،أو قرار”.
• رقم �إح�صائي� ،أو ن�سبة
مئوية.
•معلومة قد ت�ؤدي �إلى نتيجة
غري مبا�شرة وبعيدة.

املعلومات التكميلية �أو
التجميلية

•معلومات متفردة لي�ست
ل��ه��ا ع�لاق��ة ب��اال���ش��ت��ق��اق
ال�����ض��روري �أو ال��ف��رع��ي،
كما �أن لي�س لها عالقة
بالبيان.
•امل��ع��ل��وم��ة التكميلية هي
م��ع��ل��وم��ة م�����ض��اف��ة �إل����ى
اال���ش��ت��ق��اق ال�����ض��روري �أو
�إل��ى جوهر املعلومة ،مما
ي�ؤدي �إلى جالء الغمو�ض،
�أو �إ�ضافة �أف��ك��ار جديدة
(ل���ت���و����ض���ي���ح ال��ع��ن�����ص��ر
املجهول يف املعلومة).
•امل���ع���ل���وم���ة ال��ت��ج��م��ي��ل��ي��ة:
ُتف�سر معلومة غام�ضة،
م��ن خ�لال تو�ضيح بع�ض
عالقتها االرتباطية ،والتي
مل تكن وا���ض��ح��ة م��ن قبل
ذلك ملزيد من الإقناع.
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اجلدول الليفي
البطاقة التعريفية للجدول الليفي (جدول ليفرت بارك�س)
1.1ما هي الفكرة الرئي�سية التي يقوم �أو يعتمد عليها اجلدول؟
•كل معلومة ال بد �أن يكون لها ناجت ،وهذا الناجت من املعلومات ميكننا من تكوين الكتل املعلوماتية ،والناجت لي�س متعلق بال�سبب �أو النتيجة
فح�سب ،فاملعلومة نف�سها قد ُت َر ِتب نواجت متعددة من املعلومات ،وميكن جتميع النواجت لت�شكيل الكتل املعلوماتية (ناجت معلوماتي(+ )1
ناجت معلوماتي ( + )2ناجت معلوماتي (.....+ )3الخ = كتلة معلوماتية متحركة ومرنة.
•كل معلومة طاملا �أنها تدور حول مو�ضوع �أو م�شكلة واحدة ،فاالفرتا�ض الرئي�سي ب�أن تلك املعلومات مرتبطة مع بع�ضها ،ولكن الباحث
ال يدرك نوع هذا االرتباط ،وملعرفة نوع هذا االرتباط على الباحث �أن يطرح هذا الت�سا�ؤل �إزاء كل معلومة خام يتح�صل عليها “ماذا
يرتتب على هذه املعلومة من ارتباطات؟”

2.2ما هي عنا�صر اجلدول الليفي؟
•املعلومة ،ما يرتتب على املعلومة ،عنا�صر املعلومات.

3.3ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام اجلدول الليفي؟
•اعتمد اجلدول الليفي على النمط الرتكيبي للمعلومات وبذلك انتقل من النمط التفكيكي للمعلومات الذي ات�سم به اجلدول التمهيدي
والذي اعتمد على املعلومات املفككة �إلى �أن ت�ستويف �سببها ونتيجتها ،فاجلدول التمهيدي �أغفل �أنواع العالقات االرتباطية بني املعلومات،
وبحث عن عالقات ب�سيطة و�صفية.
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تابع /البطاقة التعريفية للجدول الليفي (جدول ليفرت بارك�س)
•تابع� /س�ؤال ( :)3ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام اجلدول الليفي؟
	�-شكل اجلدول الليفي ا�ستخداما �أمثل للمعلومات التي تتوفر لدى الباحث ،حيث خل�ص ب�أن هناك عالقات ارتباطية متنوعة بني املعلومات ولكي تظهر هذه
العالقة البد للباحث �أن يخ�ضع معلوماته ل�س�ؤال :ماذا يرتتب على هذه املعلومة من ارتباطات؟ مما �أدى �إلى عدم البحث فقط عن عالقة (ال�سبب �أو النتيجة)
التي ميزت الدرا�سات الو�صفية واعتمد عليها اجلدول التمهيدي وبرزت يف خانتي (اال�شتقاق ال�ضروري� ،أو الفرعي التكميلي).
	-و�ضع اجلدول الليفي معيار قرب بني �إدراك الباحثني للمعلومات �أثناء قراءتهم الأولية للمو�ضوع واملعلومات املتوفرة حوله وذلك باالحتكام �إلى �س�ؤال “ماذا
يرتتب على املعلومات من ارتباطات؟ “
	-ترك اجلدول الليفي جماال �أمام الباحث لتقييم قيمة املعلومة املتوفرة لديه والبحث عن عالقات خارج �إطار ال�سبب والنتيجة ،ذلك يعني ب�أن الباحث هو الذي
يحرك املعلومات يف اجلدول الليفي وفق ارتباطها املعلوماتي مع املعلومات الأخرى ،ولي�س العك�س كما هو احلال يف الدرا�سات الأكادميية التي تعتمد على فكرة
االنتقائية يف اختيار املعلومات وذلك وفق املحاور التي يدر�سها الباحث و�إهمال بقية املعلومات التي ال تخدم حماوره.
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تابع /البطاقة التعريفية للجدول الليفي (جدول ليفرت بارك�س)
4.4ما هي �أبرز عيوب ونقائ�ص اجلدول الليفي؟
•افرت�ض اجلدول الليفي ب�أن جميع املعلومات مرتبطة مع بع�ضها البع�ض طاملا �أنها تدور حول مو�ضوع بحثي واحد ،ولكنه مل يقدم لنا معيار لتحقق
من �صحة العالقات االرتباطية القائمة بني املعلومات ،ومدى ا�ستيفاء العالقة االرتباطية يف الكتلة.
•نظر اجلدول الليفي �إلى �أن كل كتلة معلوماتية هي كتلة م�ستقلة طاملا احتوت على العالقات االرتباطية ،ولكنه مل يحدد طريقة الربط بني الكتل
املعلومات وبع�ضها البع�ض ،وكذلك �أنواع هذه العالقات فالكتل املعلوماتية البد �أن تن�ش�أ بينها عالقات ما.
•ركز اجلدول الليفي على املعلومات املتوفرة لدى الباحث داخل نطاق الظاهرة التي يبحثها حاليا ،واعترب ب�أن هذه املعلومات �ست�شكل الإطار
البحثي املتكامل �أمام البحث لدرا�سة املو�ضوع ،ولكن يف الدرا�سات الربملانية ومهما بلغ حر�ص الباحث على جمع املعلومات ف�إنه البد �أن تكون
هناك ثمة معلومات مفقودة مل ت�ستطع املعلومات املتوفرة �أن تو�ضحها بطريقة وا�ضحة ،وهذا ما �أغفله اجلدول الليفي فلم يقدم طريقة لإيجاد
هذه املعلومات املفقودة.
•ر�أى اجلدول الليفي ب�أن جميع املعلومات على قدر واحد من الأهمية طاملا �أن الباحث قادر على ت�شكيل عالقات ارتباطية يف الكتل وهذا غري
�صحيح فاملعلومات تتفاوت يف قيمتها وخ�صائ�صها ،الأمر الذي �أو�ضحه اجلدول الرتكيبي يف مرحلة الحقة.
•على الرغم من �أن اجلدول الليفي �أتاح حرية التفكري �أمام الباحث يف �إيجاد العالقات بني املعلومات وفق �س�ؤال “ما يرتتب على املعلومات من
ارتباطات” �إال �أنه ترك جماال وا�سعا الختالف الباحثني يف حتديد الإجابة على هذا ال�س�ؤال.
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اجلدول الليفي
املعلومة

ما يرتتب على املعلومة

•ي�����ض��ع ال��ب��اح��ث كل 1.1ي�ضع الباحث ه��ذا ال�س�ؤال عند كل معلومة خ��ام حت�صل عليها :م��اذا يرتتب على هذه
امل���ع���ل���وم���ات اخل���ام
املعلومة من ارتباطات؟ فاملعلومات مرتابطة ب�شكل �أو ب�آخر مع باقي املعلومات وهي دالة
ال��ت��ي حت�صل عليها
على معلومات �أخرى.
من خمتلف امل�صادر 2.2وللإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابق البد للباحث �أن يبحث يف جميع املعلومات التي تكونت لديه
م����ث����ل :امل���������ص����ادر
للبحث عن العالقات االرتباطية بني املعلومات مثل:
ك�����احل�����ك�����وم�����ي�����ة،
•عالقات ال�سبب.
وج���م���ع���ي���ات ال��ن��ف��ع
•عالقات النتيجة.
ال��ع��ام ،واالن�ترن��ت،
• عالقة تفاعلية.
•عالقة �أثر.
والكتب والدوريات.
•عالقة عوامل ارتباط خفية.
•ي���ت���م ت���رت���ي���ب ه���ذه
•عالقة ذات �صلة مبا�شرة بالعالقة االرتباطية.
امل��ع��ل��وم��ات ترتيبا
3.3بعدما ينتهي الباحث من تو�ضيح �أنواع العالقات بني املعلومات ،ف�إنه يعرب عن هذه العالقة
ع�شوائيا.
بوا�سطة ت�شكيل (كتلة معلوماتية) ب�صورة �أولية متهيدية.
•�إن املعلومات اخلام
ال��ت��ي ي��ب��ح��ث عنها 4.4يف املرحلة الرابعة يقوم الباحث ب�إعادة التوازن �إلى الكتل املعلوماتية التي ت�شكلت لديه ،وذلك
من خالل �إعادة قراءتها وت�صحيحها ودعمها مبزيد من املعلومات �إذا ما كانت بحاجة �إلى
ال��ب��اح��ث ي��ج��ب �أن
ذلك ،ومن ثم كتابتها ب�شكل نهائي (كتلة معلوماتية خر�سانية متكاملة).
ُت�� ِع�بر ع��ن �إخ��ب��ار ما
•عند كتابة �أن��واع العالقة على الباحث االبتعاد عن اجلمل الإن�شائية ،والبحث دائما عن
(واق��ع ،ف��رع ،حمل،
املعلومات ذات االرتباط الداليل والتي تبني �أنواع العالقات بو�ضوح.
م��ك��ان يف ال��ظ��اه��رة
حم����ل ال����دار�����س����ة) •تت�سم الكتل املعلوماتية بعدة �سمات �أهمها:
وذل��ك يعني �أن على .أالكتل املعلوماتية لي�ست على درجة مت�ساوية من القوة ولكنها متفاوتة يف م�ستوى القوة ،فقوة
الباحث االبتعاد عن
�أو �ضعف املعلومة يعتمد على مدى ارتباط الكتلة وتكاملها مع املو�ضوع الرئي�سي �أو امل�شكلة �أو
املعلومات التي تت�سم
الظاهرة حمل الدار�سة ،والختبار قوة الكتلة املعلوماتية على الباحث �أن يت�ساءل عن:
بعموميتها وال تنطبق
•ما الذي متثله الكتلة بالن�سبة للمو�ضوع �أو الظاهرة حمل الدرا�سة؟ فالكتلة القوية هي املوجهة
عليها اخل�صائ�ص
توجيها مبا�شرا جتاه املو�ضوع حمل الدار�سة.
ال�سابقة.
•هل الكتلة كافية لأن ت�ؤدي دورها يف الت�أثري الإيجابي على املو�ضوع العام؟ فمثال لو كان املو�ضوع

عنا�صر املعلومات
•ي���ع�ب�ر ال���ب���اح���ث ع����ن ال��ف��ك��رة
الرئي�سية التي تدور حولها الكتلة
املعلوماتية.
•ك���ل ك��ت��ل��ة م��ع��ل��وم��ات��ي��ة مرتبطة
ب��ف��ك��رة رئي�سية واح�����دة ،تعرب
عن العن�صر املتحكم يف الكتلة،
وقد تعرب الفكرة الرئي�سية عن
عن�صرين ،ولكن ب�شرط وجود
عالقة م�شرتكة ومرتابطة بني
العنا�صر ،بحيث يتم الإج��اب��ة
عن هذا ال�س�ؤال“ :هل العنا�صر
مرتبطة مما ميكن للمعلومات �أن
ت�سهل مهمة بع�ضها الآخ��ر؟ وال
ميكن الف�صل بينها يف �أكرث من
كتلة؟”
•ابتعد عن كتابة الأحكام القيمية
ع��ن��د حت��دي��د عن�صر املعلومة
التي ت��دور حولها الكتلة ،مثال
على احلكم القيمي :الكتلة

( )2عن�صرها هو�“ :ضعف
مهارات الكادر التعليمي”

ولكن ميكن ا�ستخدام الأحكام
القيمية �إذا ما قدمت لنا الكتلة
و���ص��ف��ا ح��ق��ي��ق��ي��ا ل���ه���ذا احل��ك��م
ومت اختبار ه��ذا احلكم فعليا،
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ما يرتتب على املعلومة

املعلومة

عنا�صر املعلومات

•الرئي�سي يف الدرا�سة هو “تطوير املناهج التعليمية” وتكونت لدى الباحث  3كتل �أحدها يتعلق ك���أن يكون هناك انخفا�ض بن�سب
بالطلبة ،و�آخ��ر ب��الإدارة املدر�سية ،والكتلة الثالثة عن املدار�س� ،أي الكتل هي الأق��وى ،يجب �أن فعلية يف مهارات الكادر التعليمي.
نت�ساءل :هل هذه الكتلة املتعلقة بالطلبة كافية لأن ت�ؤدي دورها يف حت�سني املناهج؟ �أم �أنه ميكن
للإدارة املدر�سية �أن ت�ؤدي هذا الدور؟

.بتعتمد قوة الكتلة املعلوماتية كذلك على مدى قدرة الكتلة يف الك�شف عن احلقائق
املرتبطة باملو�ضوع؟ هل هذه الكتلة لها ثقل يف �إ�ضافة معنى جديد ملا هو قائم من
معلومات؟ �أم ال متتلك هذه القدرة؟

.تقوة الكتلة املعلوماتية يعتمد �أي�ضا على عدد و�أنواع العالقات االرتباطية التي حتتويها.
.ثبع�ض الكتل املعلوماتية قد تبدو ه�شة يف القراءة الأول��ى وحتتاج �إلى معلومات �أو كتل

معلوماتية �أخرى ت�ساندها ،وذلك يعني �أن على الباحث �أن يبحث عن معلومات �أو كتل
ت�ساندها ،ومن ثم يعيد �صياغتها لت�شكل كتلة معلوماتية متكاملة.
.جعلى الباحث �أن ال يكتفي بالكتل املعلوماتية التي تعرب عن �إطار بحثي و�صفي ،لأنها ن�ش�أت
عن معلومات جممعة ،ومن ثم مت ترتيبها ،ولكن يجب على الباحث �أن يحلل تلك الكتل
وذلك بتحريك الكتل وبناء معلومات حتليلية كعالقاتها باملو�ضوع العام �أو م�شكلة الدرا�سة
التي يبحثها الباحث.
.حلدى بع�ض الكتل القدرة على توليد معلومات جديدة ،مما ي�ساهم يف تو�صل الباحث �إلى
حلول مالئمة للم�شكلة التي يبحثها (�إطار و�صفي � +إطار متوالد من املعلومات= بناء
قرار جيد.
.ختتفاوت الكتل املعلوماتية يف ن�سب اال�ستفادة منها عند �إع��داد الدرا�سة ،فعند انتهاء
الباحث من كتابة جميع الكتل املعلوماتية والبدء يف مرحلة الكتابة �سيت�ضح لديه ب�أن
هناك كتل ا�ستند �إليها يف الكتابة بن�سب كبرية يف حني �أنه مل ي�ستفد من كتل �أخرى �إال
بن�سب متوا�ضعة وذلك لعدم قوتها و�ضعف العالقات االرتباطية التي حتتويها.
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مثال لت�شكيل كتلة معلوماتية تبعا للجدول الليفي
اجلدول الليفي ملو�ضوع “�سيا�سة وزارة االقت�صاد”
املعلومة
•توفر لدى الباحث ( ) 20معلومة
حول مو�ضوع «�سيا�سة وزارة
االقت�صاد»
•وق��د ك��ان��ت �أول املعلومات
اخل���ام امل��ت��وف��رة ل��دي��ه هي
املعلومة رقمـ ـ ـ (“ )1ارتـ ـ ــفع
ح��ج��ـ��ـ��ـ��م اال���س��ـ��ـ��ت��ـ��ـ��ث��م��ارات
مبـعــدل  % 6عام 2009م،
و�شكلت ه��ذه اال�ستثمارات
م��ا ن�سبته  %8م��ن الناجت
املحلي الإجمايل ،وقد لعب
القطاع اخلا�ص دورا كبريا
يف زي��ادة تلك اال�ستثمارات
ح��ي��ث �شكلت ا�ستثماراته
ن��ح��و  %60م���ن �إج���م���ايل
اال�ستثمارات املنفذة”.
• (ي�������س����أل ال� �ب ��اح ��ث :م ��اذا
ت��رت��ب ع�ل��ى ه ��ذه املعلومة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��اال��س�ت�ث�م��ارات-م��ن ارت�ب��اط��ات بغريها من
املعلومات الـ()19؟

ما يرتتب على املعلومة
•ول�ل�إج��اب��ة على ال�����س���ؤال ال�سابق «م���اذا ترتب
على هذه املعلومة -املتعلقة باال�ستثمارات -من
ارتباطات بغريها من املعلومات الـ()19؟ ف�إن
الباحث قام بالبحث يف جميع املعلومات اخلام
الـ( )19امل��ت��وف��رة ل��دي��ه للح�صول على �إج��اب��ة
عن ال�س�ؤال ال�سابق ،ولتكوين كتلة معلوماتية
متكاملة.
•وقد وجد الباحث �أن املعلومة اخل��ام رقم ()8
ت�شكل �إج��اب��ة ممكنة ع��ن ال�����س���ؤال ال�سابق،
فاملعلومة رقم ( )1ترتبط بعالقة ارتباطية مع
املعلومة رقم ( )8والتي ن�صها كالتايل “ت�شري
التقديرات امل�ستقبلية مل�ؤ�شرات اقت�صاد الدولة
بحدوث منو �إيجابي يف الناجت املحلى الإجمايل
احلقيقي لي�صل �إلى % 3. 2عام 2010م ،كما
�سينمو �إجمايل اال�ستثمارات بحوايل % 9. 1يف
عام 2010م”.
•ويف ���ض��وء ال��ع�لاق��ة االرت��ب��اط��ي��ة وال��ت��ي ربطت
بني املعلومة رقم ( )1واملعلومة رقم ( )8ف�إن
الباحث �أعاد ت�شكيل وكتابة الكتلتني لت�شكيل كتلة
معلوماتية واحدة متما�سكة.

عنا�صر املعلومات
•ح � � � ��دد ال� � �ب � ��اح � ��ث ال � �ف � �ك� ��رة
الرئي�سية التي ت��دور حولها
الكتلة املعلوماتية التي �شكلها
يف العمود ال�سابق.
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جدول هوفمان (جدول العالقات الوظيفية)
البطاقة التعريفية جلدول هوفمان (جدول العالقات الوظيفية للمعلومات)
 .1ما هي الفكرة الرئي�سية التي يقوم �أو يعتمد عليها اجلدول؟

•يقوم اجلدول على فكرة العالقة الوظيفية وذلك لتحقيق بناء معلوماتي متكامل للمعلومات.
•بنا ًء على فكرة العالقات الوظيفية ف�إن املعلومات ترتبط بنوعني من العالقات الوظيفية هي:
•عالقة وظيفية قوية بني املعلومات :الدور الذي ت�ؤديه املعلومة مع املعلومة الأخرى يت�سم بالو�ضوح واملبا�شرة ،فاملعلومات جتمع بينها عالقات اجنذاب
قوية ،فكل معلومة الحقة البد �أن ت�ؤدي دور ًا مبا�شر ًا يف املعلومة �أو العبارة التي ت�سبقها .ولتحقق من ذلك على الباحث �أن يت�ساءل عن “الدور
الذي ت�ؤديه املعلومة لدى املعلومة الأخرى” و�إذا كانت الإجابة عن هذا الدور مرتبط ب�إجابة مبا�شرة ول�صيقة على �س�ؤالني على الأقل من الأ�سئلة
الأربعة التي و�ضعها هوفمان يف م�صفوفة املعلومات (ماذا حدث ،ملاذا حدث وكيف ،ما هي عواقب ما حدث (النتائج) ،وهل ميكن تاليف ما حدث؟
(احللول) ف�إننا �سنخل�ص �إلى تكوين عالقة وظيفية قوية.
•عالقات وظيفية قائمة بني املعلومات :على ِخالف العالقات الوظيفية القائمة التي تقوم على معياري الو�ضوح واملبا�شرة ،ف�إن العالقات الوظيفية
القائمة توفر مزيدا من التف�صيل والتف�سري ،وذلك بالإجابة على الأ�سئلة الأربعة الواردة يف م�صفوفة هوفمان للمعلومات.

 .2ما هي عنا�صر جدول هوفمان؟

•املعلومات ،تبويب �أويل للمعلومات ،العالقات الوظيفية القوية بني املعلومات ،العالقات الوظيفية القائمة بني املعلومات ،البيان.
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تابع /البطاقة التعريفية جلدول هوفمان
 .3ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام جدول هوفمان؟

•�ساعد جدول هوفمان يف حتديد �أبعاد املو�ضوع وتو�ضيحه بطريقة �أكرث دقة من اجلدول الليفي ،ويظهر ذلك يف الأ�سئلة الأربع يف م�صفوفة املعلومات
لدى هوفمان  -ماذا حدث؟ ،ملاذا حدث وكيف؟ ،النتائج ،احللول
 وما ينتج عنها من � 4أوراق معلوماتية كل منها متخ�ص�ص يف الإجابة عن �س�ؤال واحد ،وت�ساعد هذه الأوراق يف حتديد ماهية امل�شكلة حتديدا�صحيحا.
•اعتماد جدول هوفمان على نوعني من العالقات الوظيفية �أدى �إلى تركيز جهد الباحث وتقليل اجلانب الو�صفي يف كتابة الفقرة ،وا�ستيفاءها بطريقة
خل�صت الدرا�سة بـ�أن اجلدول
�أ�سرع ،وبناء على نتائج درا�سة برملانية طبقت على  92برملانا يف العامل ا�ستخدم فيها الباحثني جدول هوفمان فقد ُ
�س ــاهم يف تــوفري ما ن�سبتــه % 65-60من جهد الباحثني.
•اعتمد جدول هوفمان على �ضرورة �إيجاد عالقة ع�ضوية مرتابطة بني املعلومات ،وت�سهم هذه العالقة يف �إبراز جزء من حقيقة العن�صر الذي تتم
درا�سته ،ومعرفة مدى اخلطورة التي ي�شكلها العن�صر ومعاجلة هذه اخلطورة.
•�شكل هوفمان نواة لظهور فكرة الدور الوظيفي للمعلومات ،ففي حني اعتمد اجلدول الليفي على فكرة الكتلة املعلوماتية والتي تن�ش�أ من عالقات
ارتباطية بني معلومات الكتلة ،ف�إن جدول هوفمان اعتمد على فكرة الدور الوظيفي لتحقيق بناء معلوماتي متكامل للمعلومات والذي يتحقق من خالل
الو�ضوح والدور املبا�شر ،فمع نهاية كل فقرة يكون الباحث قد ا�ستوفى معاجلة �أغلب اجلوانب التي حتيط بالعن�صر ،و�أن درا�سة جميع عنا�صر الظاهرة
بهذه الطريقة �سي�ؤدي �إلى درا�سة امل�شكلة حمل البحث بطريقة �شبه متكاملة.
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تابع /البطاقة التعريفية جلدول هوفمان
 .4ما هي �أبرز عيوب ونقائ�ص جدول هوفمان؟

•� ّأطر جدول هوفمان املعلومات وقيد من حركة الباحث ب�إعطاء هام�ش ب�سيط حلركة الباحث وتفكريه يف املعلومات ،وذلك بتقيده باملعلومات
وما تو�ضحه من عالقات وظيفية.
•عند ت�شكيل الكتل املعلوماتية ذات العالقة الوظيفية القائمة ف�إنها غري قادرة على �إبراز ماهية امل�شكلة يف كل كتلة.
•هناك توجيه للمعلومات عند ت�شكيل الكتل املعلوماتية ذات العالقة الوظيفية القائمة ،فالباحث يحدد غر�ض كل كتلة منذ بداية كتابته لها.
•افرت�ض هوفمان �أن على الباحث �أن ي�ضع ثقته الكبرية يف الكتل املعلوماتية التي تو�صل �إليها باعتبارها كتل وافية وهي لي�ست حمل تقييم،
دون �أن يحدد معيار لتقييم مدى �صحة نوع العالقة التي خل�ص �إليها الباحث من كل كتلة.
•التبويب الأويل للمعلومات لدى هوفمان ال ي�ؤدي �إلى املعيارية يف البحوث لأنه مل يتم وفق �أ�سا�س موحد بني جميع الباحثني وذلك ب�إتاحته
حرية االختيار لدى الباحث يف اتباع الت�صنيف الذي يالئمه .وذلك �أدى بدوره �إلى االختالف يف حتديد �أهمية الأوزان الن�سبية للكتل
املعلوماتية ومن ثم حتديد العنا�صر الداخلة يف كل كتلة وبناء العالقات االرتباطية الوظيفية بني الكتل وبع�ضها البع�ض ،وذلك على الرغم
من �أن هوفمان ركز �أ�سا�سا يف بداية بناء منطلقاته الفكرية على العالقة الوظيفية بني املعلومات وبع�ضها معتربا ذلك هو الفي�صل يف حتقيق
�أق�صى ا�ستفادة ممكنة من املعلومات املتاحة� ،إال �أن ال�سياق العلمي الذي اتبعه لتحقيق هذه الغر�ض مل يكن بقدر بناء املنطلقات وهذا
يعزى ب�صفة �أ�سا�سية �إلى:
•غياب املنطلق الفكري املوحد لبناء الرتتيب املعلوماتي.
•حتديد مفهوم وماهية البناء املعلوماتي حيث �أنه ال يجوز �أن تعتمد على بناء مفهوم “البناء املعلوماتي” من خالل النظر �إلى املعلومات بحد
ذاتها ،فاملعلومات املتوفرة ما هي �إال داللة تبحث عن االرتباط مع معلومات غري متوفرة .وبالتايل يجب عدم االكتفاء باملعلومات احلا�ضرة،
�إمنا ينبغي �أن تكون املعلومة املتوفرة تدل على املعلومات غري امل�ستوفية يف الظاهرة حمل الدرا�سة.
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جدول هوفمان
املعلومة
•ي�����ض��ع ال��ب��اح��ث
امل����ع����ل����وم����ات ال���ت���ي
حت�����ص��ل ع��ل��ي��ه��ا من
خم��ت��ل��ف امل�����ص��ادر،
وال����ت����ي ّع��ب��ر ع��ن��ه��ا
ه����وف����م����ان ب����أن���ه���ا
املعلومة ال�صفرية.
•�إن امل��ع��ل��وم��ات
اخل����ام ال��ت��ي يبحث
عنها ال��ب��اح��ث يجب
�أن ُت ِعرب عن �إخبار ما
(واق���ع ،ف���رع ،حمل،
م��ك��ان يف ال��ظ��اه��رة
حم����ل ال����دار�����س����ة)
وذل��ك يعني �أن على
الباحث االبتعاد عن
املعلومات التي تت�سم
بعموميتها وال تنطبق
عليها اخل�صائ�ص
ال�سابقة.

تبويب �أويل
للمعلومات

•يعتمد التبويب
الأويل ل��ل��م��ع��ل��وم��ات
على الإدراك العام
للباحث للمعلومات
اخلام املتوفرة لديه.
•ل��ل��ب��اح��ث ح��ري��ة
اختيار الطريقة التي
ت��ن��ا���س��ب��ه يف ت��ب��وي��ب
املعلومات ،ومنها:
•م�������������������ص���������در
املعلومات كاملعلومات
احل�����ك�����وم�����ي�����ة� ،أو
الأك������ادمي������ي������ة� ،أو
االنرتنت.
•نوعية املعلومات
ك����أن ت��ك��ون �سببا �أو
ن��ت��ي��ج��ة �أو م��ق�ترح
مو�ضوع.

عالقة وظيفية قوية بني املعلومات
• ُتعبرِ العالقة الوظيفية القوية بني املعلومات
عن عالقة ع�ضوية متكاملة ،فكل معلومة الحقة
البد �أن ت�ؤدي دورا مبا�شرا يف املعلومة �أو العبارة
التي ت�سبقها.
• فكل ما هو حقيقة ودال على املعلومة ب�شكل
مبا�شر يعرب عن عالقة وظيفية قائمة ،فالباحث
يت�ساءل عن “الدور ال��ذي ت���ؤدي��ه املعلومة لدى
املعلومة الأخرى” و�إذا كانت الإج��اب��ة عن هذا
ال���دور مرتبط ب���إج��اب��ة مبا�شرة ول�صيقة على
�س�ؤالني على الأقل من الأ�سئلة الأربع التي و�ضعها
هوفمان يف م�صفوفة املعلومات (م��اذا ح��دث؟،
مل ��اذا ح��دث وك �ي��ف؟ ،م��ا ه��ي ع��واق��ب م��ا ح��دث؟
(النتائج) ،وهل ميكن تاليف ما حدث؟ (احللول)
ف�إننا �سنخل�ص �إلى تكوين عالقة وظيفية قوية.
•�أم���ا معيار ال��و���ض��وح ال���ذي يجب ت��وف��ره يف
العالقات القائمة فهو ي�شري �إلى� :أكرث الأ�سباب
�أو النتائج �أو احللول الت�صاقا بالظاهرة ،فقد
يتكون لدى الباحث عدة �أ�سباب �أو نتائج �أو حلول
للظاهرة �أو امل�شكلة حمل الدرا�سة ،ولكنه يركز
على مدى الت�صاقها بالظاهرة الت�صاقا �شديدا،
ومبا ي�ؤدي �إلى تركيز كتابة الفقرة واال�ستغناء عن
التفا�صيل.
•عادة ما يتم تعبئة خانة العالقات الوظيفية
القوية بعد االنتهاء م��ن �إع���داد الأوراق الأرب��ع
للمعلومات للإجابة عن �أ�سئلة هوفمان.

عالقات وظيفية قائمة بني
املعلومات

•ُت � �ع�ِب رِ�� ال � �ع �ل�اق ��ات ال��وظ �ي �ف �ي��ة
ال�ق��ائ�م��ة ب�ين امل�ع�ل��وم��ات ع��ن عالقة
ع �� �ض��وي��ة م�ت�راب �ط ��ة وت��ت�����ض��ح ه��ذه
ال���ع�ل�اق���ات ب����إج���اب���ة ال���ب���اح���ث عن
الأ�سئلة الأرب��ع يف م�صفوفة هوفمان
للمعلومات ،وت��ك��ون الإج���اب���ة تابعة
ولي�ست مبا�شرة كما ه��و احل���ال يف
العالقات القوية.
•يف بع�ض برملانات دول العامل يقوم
“اخت�صا�صي املعلومات” ب�إعداد 4
�أوراق معلوماتية منف�صلة متخ�ص�صة
فكل ورق��ة توجه وتخ�ص�ص للإجابة
على واحد من الأ�سئلة الأربعة ،وهذه
الأوراق هي:
•ورق � ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات ال��و��ص�ف�ي��ة
جتيب عن �س�ؤال (ماذا حدث ؟).
•ورقة للمعلومات اال�ستفهامية �أو
العلية جتيب عن �س�ؤال (مل��اذا وكيف
حدث؟).
•ورق��ة النتائج للمعلومات جتيب
عن �س�ؤال (ما هي عواقب ما حدث؟).
•ورق � ��ة امل �ق�ت�رح��ات ل�ل�م�ع�ل��وم��ات
جتيب عن �س�ؤال (هل ميكن تاليف ما
حدث؟ �أي احللول).
•ب��ع��دم��ا ي��ن��ت��ه��ي “اخت�صا�صي

البيان
•البيان هو الفكرة الرئي�سية
املركزة للفقرة املعلوماتية والتي
تدور العالقات القوية.
•عند �صياغة ال��ب��ي��ان على
الباحث �أن يبتعد عن الأحكام
القيمية يف �صياغة البيان ،و�إمنا
عليه �أن ي�ستخدم عبارة خربية
ذات دالل��ة وا�ضحة ،ل�صياغة
“بيان” ي��ع�بر ع���ن ال��ف��ك��رة
اجلوهرية للكتلة املعلوماتية.
•ع��ل��ى ال���ب���اح���ث �أن يهتم
ب�صياغة البيان بطريقة دقيقة
ومبا�شرة ،وتعرب تعبري حقيقيا
عن الكتلة املعلوماتية ،ف���إذ مل
ي�ستطع ال��ب��اح��ث ذل���ك ،فهذا
يعني ب�أن الكتلة املعلوماتية التي
�شكلها ال تزال ناق�صة و�أن على
الباحث �أن يبحث عن معلومات
جديدة تعينه يف ت�شكيل الكتلة
املعلوماتية ت�شكيال �صحيحا
والتعبري عنها بوا�سطة “بيان”
متكامل ودقيق.

االوراق و الدرا�سات الربملانية 107

املعلومة

تبويب �أويل
للمعلومات

عالقة وظيفية قوية بني املعلومات

عالقات وظيفية قائمة بني
املعلومات
املعلوماتية الأرب���ع ف�إنه ي�شكل الكتل
امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة ال��ت��ي ت�����ش�ير �إل����ى وج��ود
ال��ع�لاق��ات الوظيفية ب�ين املعلومات
بحيث تت�ضمن ك��ل كتلة الإج��اب��ة عن
الأ�سئلة الأربعة.
•تتخذ ال��ع�لاق��ات ال��ق��ائ��م��ة ع��دة
�أ�شكال ومنها :الأمثلة ،اال�ست�شهادات،
التو�ضيحات الإ�ضافية.
•مما �سبق ن�ستنتج ب�أن العالقات
القائمة لي�ست عالقات مركزة وا�ضحة
ومبا�شرة ،وال حتتمل التفا�صيل كما
هو احلال يف العالقات القوية.
ول��ك��ن ع��ل��ى ال��ب��اح��ث �أن ي��ك��ون ح��ذرا
عن ا�ستخراج العالقات القائمة فال
يلج�أ �إلى و�صف الظاهرة وتف�سريها
تف�سريا م��ط��وال يخرجها ع��ن ال��دور
الوظيفي القائم بني املعلومات.
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البيان

البطاقة التعريفية للجدول الرتكيبي
1.1ما هي الفكرة الرئي�سية التي يقوم �أو يعتمد عليها اجلدول؟
•�إن املعلومة طاملا �أنها تعرب عن دالة ارتباط ف�إنه ميكن ت�صنيفها �ضمن  9ت�صنيفات رئي�سية للمعلومات � -أنواع -وهي (حمورية ،مو�صولة ،مقطوعة،
ممتدة ،منتجة ،غري منتجة ،موجهة ،جمردة ،معلومة متعددة الوظائف).

2.2ما هي عنا�صر اجلدول الرتكيبي؟
•البيان ،الرتتيب الأويل للمعلومات ،ت�صنيف املعلومات يف كل كتلة معلوماتية ،الكتلة النهائية ،العالقات الرتكيبية.
3.3ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام اجلدول الرتكيبي؟
•ق ّيم اجلدول الرتكيبي املعلومات اخلام ا�ستنادا �إلى  9معايري.
•ركز اجلدول الرتكيبي على بحث العالقة بني املتغريات وبع�ضها باعتباره الأ�سا�س يف حتديد ماهية امل�شكلة الأ�سا�سية وعدم �إغفال العن�صر الرئي�سي
يف البحث (املتغري امل�ستقل) لذا �أوجد ثالث �أنواع من العالقة بني املتغريات وبع�ضها وهي:
•عالقة تنطلق من املتغري امل�ستقل �إلى املتغري التابع (معلومة حمورية).
•عالقة تنطلق من املتغري التابع �إلى املتغري امل�ستقل(معلومة منتجة).
•العالقة بني املتغريات التوابع وبع�ضها البع�ض (معلومة متعددة الوظائف).
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تابع /البطاقة التعريفية للجدول الرتكيبي
•تابع� /س�ؤال ( )3ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام اجلدول الرتكيبي؟
•قدم اجلدول الرتكيبي �إطارا �أوليا ميكن االعتماد عليه ك�أ�سا�س يف البحث عن دالة االرتباط بني املعلومات القائمة واملعلومات املفقودة مع الظاهرة حمل
الدرا�سة ،وهذا الإطار الأويل مت اال�ستفادة منه يف مرحلة الحقة فيما عرف “باقرتان الن�سق املعلوماتي” الذي يركز بالأ�سا�س على حتليل املعلومات غري
القائمة واالنطالق منها كمرتكز لبحث امل�شكلة.
•تخلى اجلدول الرتكيبي عن الرتتيب الع�شوائي للمعلومات ومن خالله مت ترتيب املعلومة املحورية باعتبارها املعلومة القائد التي توجه املعلومات الأخرى
والتي يجب على كل املعلومات �أن ت�سعى �إلى خدمة هذه املعلومة القائد و�أن يتم توظيفها ملا ي�ؤدي �إلى حت�سني خمرجات عمل املعلومة القائمة.

.4ما هي �أبرز عيوب ونقائ�ص اجلدول؟
•ين�صب اهتمام اجلدول على نوع املعلومة مما يفتح جماال كبريا للخالف وحتديد نوع املعلومة ،وبالتايل قد يرتب ذلك عدم توحيد النتائج العلمية.
•ركز اجلدول على �إيجاد خ�صائ�ص املعلومة على ح�ساب �إيجاد العالقة التحليلية بني املعلومات.
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املعلومة املحورية
•هي معلومة قائدة لغريها من املعلومات ،وت�ؤدي �إلى �إنتاج وتوليد معلومات �أخرى ،وتتميز املعلومة املحورية بحركتها القوية فهي حترك املعلومات الأخرى
حولها.
•بناء الكتل املعلوماتية ال�صحيحة يبد�أ من فكرة املعلومة املحورية وهي معلومة جوهرية يف الكتلة.
•كيف ي�ستطيع الباحث احلكم ب�أن املعلومة املتوفرة لديه حتمل خ�صائ�ص املعلومة املحورية؟ على الباحث �أن يطرح هذا ال�س�ؤال :ماهو ت�أثري املتغري
امل�ستقل (الظاهرة �أو امل�شكلة حمل الدرا�سة) على املتغري التابع؟ (عن�صر الدرا�سة).
•مثال :يدر�س �أحد الباحثني مو�ضوع “�سيا�سة وزارة االقت�صاد” وقد توفرت لديه هذه املعلومة التالية “�ساهمت امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة بن�سبة %2
من الدخل القومي للدولة عام 2009م ،وتهتم وزارة االقت�صاد بتنمية هذه امل�شروعات من حيث تنظيم الإجراءات الإدارية والقانونية اخلا�صة بت�أ�سي�سها،
وتوفري الدعم املايل لأ�صحاب امل�شاريع ،وذلك مبنحهم قرو�ض تقدر بحوايل  3ماليني درهم �سنويا لدعمهم ،مما ترتب عليه منو عدد امل�شروعات ال�صغرية
واملتو�سطة بن�سبة  % 4عام 2009م مقارنة بعام 2008م حيث بلغ عددها � 12ألف م�شروع”.

•تبعا للمثال ال�سابق ما هي املعلومة املحورية يف الكتلة؟ هل هي ن�سبة م�ساهمة امل�شروعات يف الدخل القومي� ،أم �إجراءات االقت�صاد لدعمها� ،أم عدد هذه
امل�شروعات؟
•لتحديد املعلومة املحورية على الباحث �أن يطرح هذا ال�س�ؤال “ما هو الأثر الذي ميكن �أن يخلفه العن�صر امل�ستقل (�سيا�سة وزارة االقت�صاد) على
العن�صر التابع (امل�شروعات ال�صغرية واملتو�سطة)؟ هل هي عالقة متبادلة ومتفاعلة؟ وما هي �أبرز جوانب هذا الت�أثري؟ هل ت�أثري �سيا�سة وزارة االقت�صاد
يبدو وا�ضحا على الإجراءات الإدارية والقانونية لت�أ�سي�س هذه امل�شروعات؟ �أم الت�أثري يتمثل يف عدد امل�شروعات؟ وم�ساهمتها يف الدخل القومي؟.
•اجلواب هو �أن املعلومة املحورية تت�ضح يف الإجراءات الإدارية والقانونية لت�أ�سي�س هذه امل�شروعات وذلك يعود �إلى �أن وزارة االقت�صاد هي اجلهة
التنفيذية امل�س�ؤولة عن الإ�شراف على هذا القطاع ،فالإجراءات الإدارية والقانونية حتدد �شروط ت�أ�سي�س امل�شروعات والذي يتوقف عليه عدد امل�شروعات
املرخ�ص بها ونوعيتها كذلك� .إذ ًا املعلومة املحورية هي التي ت�ؤدي �إلى بقية الت�أثريات وتتحكم يف م�سار الكتلة.
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املعلومة املحورية ،حترك بقية املعلومات ( )1و()2
املعلومة ()1

املعلومة ()2

�شكل رقم ()12
املعلومة املحورية

املعلومة املو�صولة
• املعلومة املو�صلة هي املعلومة التي ت�ؤدي غر�ضا غري مبا�شر ،ويتم معرفتها من خالل الرجوع �إلى �سياق الفقرة الذي توجد فيه املعلومة التي
نود اختبارها ،ولتكن هذه املعلومة هي املعلومة (ب) ،ولنتبع هذه التالية:
• نحدد املعلومة املحورية يف الفقرة التي تتواجد فيها املعلومة (ب).
•نطرح هذا ال�س�ؤال :ما هو الغر�ض الذي ميكن �أن يحققه وجود املعلومة (ب) يف �سياق الفقرة ،ويف �إطار عالقتها مع املعلومة املحورية؟
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال �سنجد �أنف�سنا �أمام حالتني هما:
•احلالة (� )1إذا كانت الإجابة مبا�شرة على ال�س�ؤال ال�سابق ،مبعنى �أننا تو�صلنا �إلى غر�ض مبا�شر ف�إن املعلومة (ب) لي�ست مبعلومة مو�صولة.
•احلالة (� )2إجابة ال�س�ؤال �أو�ضحت �أن املعلومة (ب) �ستحقق غر�ض غري مبا�شر ،فمعامل هذا الغر�ض �سيكتمل الحقا يف فقرة �أخرى ف�إن املعلومة
(ب) ت�شكل معلومة مو�صولة.
•الغر�ض قد يكون :مالحظة ،نتيجة ،ا�ستنتاج.
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�شكل رقم ()13
املعلومة املو�صولة

الغرض

معلومة حمورية

املعلومة املو�صولة

•املعلومة املو�صولة :هي معلومة مو�صولة اجلانبني (لها قطبني) فهي ترتبط باملعلومة التي قبلها واملعلومة التي بعدها.
•ترتيب كتابة الفقرة يكون كالتايل :معلومة حمورية ،معلومة مو�صولة ،الغر�ض الذي يحكم الفقرة.
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املعلومة املمتدة
هي تلك املعلومة التي لها امتدادات خارج نطاق الفقرة الربملانية التي تتواجد فيها ،فهي ممتدة يف �أكرث من فقرة واحدة وتت�سم بتـنقلها بني الفقرات و اجلمل  ،فقد
جندها مث ًال يف الفقرة رقم ( ، )1وكذلك الفقرة رقم ( )4و ()8
•وال نعني باالمتداد هنا التكرار اللفظي للمعلومة يف �أكرث من فقرة ومن دون �أن ت�ضيف �شيئا جديدا يف كل فقرة تتواجد فيها ،فاملعلومة املمتدة عندما تتكرر يف
�أكرث من فقرة ف�إنها ت�ؤدي دور ًا وغر�ض ًا خمتلف ًا يف كل مرة تتكرر فيها ،فهو تكرار لفظي نوعي.
•تتنوع �أدوار املعلومة املمتدة تبعا للغر�ض الذي ت�ؤديه يف الفقرة ،ومن هذه الأغرا�ض:
	-املعلومة املمتدة قد ت�شرح �سببا.
	�-أو ُتف�سر نتيجة.
	� -أو تو�صف حدثا.
	�-أو قد تكون معلومة مكملة.
•�إن املعلومة املمتدة وقبل �أن ت�أخذ خا�صية االمتداد ،هي يف الأ�صل قد تكون معلومة :حمورية� ،أو مو�صولة� ،أو منتجة� ،أو موجهة� ،أو جمردة ،ومن ثم تغريت
خا�صيتها الأولى مع تكرار تنقلها بني الفقرات لت�صبح معلومة ممتدة ت�ؤدي �أغرا�ضا خمتلفة.
•على الباحث �أن يركز على املعلومة املمتدة ،فهي تفيد يف بناء مقرتحات تت�سم بقدرتها املبا�شرة على حل امل�شكالت ،فتكرار املعلومة املمتدة تعطي م�ؤ�شرا على
وجود خلل ما يف املو�ضع الذي تتكرر فيه املعلومة املمتدة.

املعلومة املقطوعة
•على خالف املعلومة املمتدة والتي متتد يف �أكرث من جملة ،ف�إن املعلومة املقطوعة ت�ستخدم مرة واحدة
فقط ،وينتهي غر�ضها مع نهاية كتابة الفقرة.
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املعلومة املُنتجة
•يتم اال�ستناد �إلى املعلومة املنتجة يف تقييم جزئي �أو كلي للمعلومات ،ومنها ننطلق لبناء النتائج.
•لتحديد املعلومة املنتجة يتم طرح ال�س�ؤال التايل :ما هو ت�أثري العن�صر (التابع) على العن�صر امل�ستقل (املو�ضوع �أو امل�شكلة حمل الدرا�سة)؟
•ف�إذا كان اجلواب :ب�أن العن�صر التابع ي�ؤثر ت�أثري ًا كبري ًا على العن�صر امل�ستقل ف�إن هذه املعلومة هي معلومة منتجة .وي�أخذ هذا الت�أثري �شكلني �أو م�سارين:
	-حركة �سلبية :ت�أثري املعلومة املنتجة (العن�صر التابع) على العن�صر امل�ستقل هو ت�أثري �سلبي مما يدفع بالعن�صر امل�ستقل �إلى التحرك والرتاجع �إلى
اخللف.
	-حركة �إيجابية :ت�أثري املعلومة املنتجة (العن�صر التابع) على العن�صر امل�ستقل هو ت�أثري �إيجابي مما ي�سهم يف تقدم حركة العن�صر امل�ستقل �إلى الأمام.
•مثال على املعلومة املنتجة يف مو�ضوع “�سيا�سة وزارة ال�صحة” توفرت لدى الباحث معلومة حول “نق�ص عدد الكادر الطبي العامل يف املجال الطبي
بن�سبة  % 2مقارنة مع االحتياجات الفعلية للمر�ضى يف عام 2009م” و�أراد الباحث �أن يخترب �إذا كانت هذه املعلومة التابع ملو�ضوع �سيا�سة وزارة
ال�صحة هي معلومة منتجة �أم غري منتجة.
بالتايل على الباحث �أن يطرح هذا ال�س�ؤال هل بو�سع املعلومة التابعة املتعلقة ب “نق�ص الكادر الطبي” �أن ت�ؤثر �سلبا �أو �إيجابا على العنا�صر التابع
(�سيا�سة وزارة ال�صحة)؟ ومبعنى �آخر :هل ا�ستمرار النق�ص يف الكادر الطبي ميكن �أن ي�ؤدي �إلى م�شاكل يف �سيا�سة وزارة ال�صحة؟ �أم �أن هذا الت�أثري غري
وارد؟ وهنا على الباحث �أن يقوم مبزيد من البحث ملعرفة ماهية العالقة بني العن�صر التابع وامل�ستقل.
•�إذا املعلومة املنتجة -وعند مقارنتها بباقي �أنواع املعلومات ال�ست -نالحظ قدرتها العالية على حتريك حتريك العن�صر امل�ستقل (املو�ضوع �أو امل�شكلة حمل
الدرا�سة).
•�إن املعلومة املنتجة وقبل �أن ت�أخذ خا�صية الإنتاج ،قد تكون معلومة حمورية �أو مو�صولة.

املعلومة غري املُنتجة
هي املعلومة التي الت�ضيف خرب جديد �إلى �أنواع املعلومات الأخ��رى ،وتتميز بطابعها الإن�شائي التف�سريي الذي
الي�ضيف معاين جديدة �إلى املعلومات التي ا�ستوفاها الباحث.
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املعلومة املوجهة
وجه نحو بناء معلومات �أخرى ،وهذا التوجيه ال يت�سم باال�ستمراراية املطلقة ،و�أمنا له حد معني يقف عنده.
•هي املعلومة التي ُت ِ
•فاملعلومة املوجهة تظل م�ستمرة يف التوجيه �إلى �أن تت�سويف قدرتها على التوجيه نحو بناء معلومات �أخرى ،وبالتايل تتحول املعلومة املوجهة �إلى معلومة جمردة.
•والختبار مدى توفر خا�صية التوجيه يف املعلومة يتم طرح ال�س�ؤال التايل“ :هل هذه املعلومة توجه نحو بناء معلومة �أخرى؟ �أم لي�ست لها هذه القدرة على

التوجيه والبناء؟”

•مثال يف “مو�ضوع �سيا�سة وزارة االقت�صاد” يود الباحث �أن يخترب توفر خا�صية التوجيه على املعلومة التالية “بلغت ن�سبة النمو يف الدخل القومي للدولة
% 2.5عام 2009م وذلك مقارنة بعام 2008م” فعلى الباحث �أن يت�ساءل “هل معلومة ن�سبة النمو يف الدخل القومي ميكن �أن توجه نحو بناء
معلومات �أخرى؟ وبرجوع الباحث �إلى معلوماته تو�صل �إلى �أن املعلومة املتعلقة بن�سبة النمو يف الدخل القومي ميكن �أن توجه �إلى عدة معلومات �أخرى كتلك املعلومة
املتعلقة بزيادة قيمة ال�صادرات ال�صناعية ،وبناء عليه يكون �س�ؤال الباحث التايل” وهل معلومة ال�صادرات ال�صناعية ميكن �أن توجه �إلى معلومة �أخرى كاملعلومات
املتعلقة باال�ستثمار الأجنبي؟ ويظل الباحث يكرر ذات الطريقة �إلى �أن تقف قدرة املعلومات على التوجيه.
•ومع تتبع املعلومات املوجهة� ،سيالحظ الباحث �أن الفقرات �أ�صبحت ذات بناء متكامل.

املعلومة املجردة
•هي معلومة مكتفية بذاتها ،وغر�ضها جمرد االثبات ،وبقية املعلومات التي ت�أتي بعدها هي معلومات موجهة.
•غالبا ما تقع املعلومة املجردة يف نهاية الفقرة ،لتحقيق الغر�ض الذي من �أجله مت كتابة الفقرة.
•املعلومة املجردة يف �أ�صلها معلومة مو�صولة ولكنها �أحادية اجلانب ،وذلك على عك�س املعلومة املو�صولة التي تت�سم ب�أنها معلومة ثنائية
اجلانب لأنها ت�صل بني معلومتني .بينما املعلومة املجردة تنتهي بها الفقرة وبالتايل فهي ال متلك القدرة على �أن ت�صل بني معلومتني.
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املعلومة املتعددة الوظائف
•ال تظهر املعلومة متعددة الوظائف �ضمن املعلومات اخلام و�إمنا تظهر يف العمود الأخري من “اجلدول الرتكيبي” عند بناء العالقات الرتكيبية ،وي�ستخدم جدول
قيا�س ا�ستخدام املعلومات لتعرف على العلومة املتعددة الوظائف.
•مثال على املعلومة املتعددة الوظائف يف مو�ضوع “�سيا�سة وزارة العمل” توفر لدى الباحث فقرة رقم ( )1تتعلق ب�أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية للوزارة� ،أما
الفقرة رقم ( )2فهي تتعلق باخلطط الت�شغيلية لإحدى �أهداف اخلطة اال�سرتاتيجية ،يف حني �أن الفقرة رقم ( )3مل تكن ذات �صلة مبا�شرة ووا�ضحة باخلطة
اال�سرتاتيجية ،و�إمنا كان حمورها ت�شريعات العمل والعمال.
•وللوهلة الأولى قد يظن الباحث ب�أن العالقة منعدمة بني اال�سرتاتيجية وبني الت�شريعات ولكن يف حقيقة الأمر ف�إن هناك ثمة عالقة وظيفية بينهما ،فاال�سرتاتيجية
لها القدرة على الت�أثري على الت�شريعات ،وقد ات�ضحت هذه القدرة بطرح الباحث لهذا ال�س�ؤال “ماهي العالقة بني املتغري التابع (اال�سرتاتيجية) وبني املتغري التابع
الآخر (الت�شريعات)؟
•اخلال�صة:
•املعلومة املتعددة الوظائف هي معلومة ذات عالقة ارتباط مبا�شر �أو غري مبا�شر مع املعلومات املحورية ،وهذا االرتباط ي�ؤدي �إلى بناء عالقات وظيفية بني
املتغريات التابعة وبع�ضها البع�ض فهي ال تهتم بعالقة املتغريات التابعة مع املتغري امل�ستقل (املو�ضوع �أو امل�شكلة حمل الدرا�سة).
•يتم ا�ستخراج املعلومة املتعددة الوظائف من خالل:
.أبيان املعلومة (املعلومات اخلام).
.بتركيب املعلومات مع بع�ضها (التحليل).
.تالعالقات الوظيفية بني املعلومات وبع�ضها البع�ض.
.ثيف الدرا�سة بع�ضها البع�ض( ،العالقة بني التوابع وبع�ضها ،بعيدا عن عالقة التوابع بالعن�صر امل�ستقل) ما هي العالقة بني املتغري التابع
(�أ) و(ب) مع التدليل على نوعية العالقة.
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اجلدول الرتكيبي
البيان
•ي�����ض��ع ال��ب��اح��ث
املعلومات التي
حت�����ص��ل عليها
م�������ن خم���ت���ل���ف
امل�������������ص������ادر،
(ك��احل��ك��وم��ي��ة،
�أو ع���ن ط��ري��ق
االن��ت�رن����ت� ،أو
ال���ك���ت���ب) ع��ل��ى
�أن ت��ع�بر ه��ذه
امل�����ع�����ل�����وم�����ات
ع���ن �إخ���ب���ار ما
(واق�������ع ،ف���رع،
حم��ل ،مكان يف
ال��ظ��اه��رة حمل
الدار�سة).
•ي��ق��وم ال��ب��اح��ث
ب�ت�رت���ي���ب ه���ذه
املعلومات ترتيبا
ع�شوائيا.
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الرتتيب الأويل للمعلومات
•�أمام الباحث خيارين يف الرتتيب
الأويل للمعلومات هما:

yyا� �س �ت �خ��دام ال�ك�ت��ل امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة
ال� �ت ��ي خ �ل ����ص �إل� �ي� �ه ��ا ج� ��دول
ه��وف�م��ان وه��ذا الأ���س��ل��وب �سائد
يف ال����دول ال��ت��ي تتميز ب��ارت��ف��اع
م�ستوى ح��ري��ة ت��ب��ادل املعلومات
ب�ين احلكومة وال�برمل��ان� ،أو بني
جهات الدولة املختلفة ،وبالتايل
ف�إن الباحث يكون �أم��ام كم كبري
من املعلومات فيلج�أ �إل��ى جدول
هوفمان لبناء الكتل املعلوماتية
للو�صول �إلى نتائج �أكرث دقة.

yyال�ت�رت� �ي ��ب امل �ن �ط �ق��ي الأويل
للمعلومات ،حيث ي�شكل الباحث
كتل �أولية مفهومة جتيب �إجابات
�أول��ي��ة ع��ن �أ�سئلة :م���اذا ح��دث؟
مل��اذا ح��دث؟ كيف ح��دث؟ نتائج
م��ا ح���دث ،واحل���ل���ول .وع����ادة ما
ي�ستخدم ه��ذا الأ�سلوب يف حالة
ق��ل��ة امل��ع��ل��وم��ات امل���ت���وف���رة ح��ول
الظاهرة.
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ت�صنيف املعلومات داخل
كل كتلة معلوماتية
•بعد �أن ّ�شكل الباحث
ال��ك��ت��ل امل��ع��ل��وم��ات��ي��ة
الأول��ي��ة ،ف�إنه يخترب
ك��ل كتلة على ح��دة،

ل � �ي � �ح� ��دد م � ��ن ك��ل
ك �ت �ل ��ة خ �� �ص��ائ ����ص
املعلومات املتوفرة
ف �ي �ه��ا (حم� ��وري� ��ة،
مو�صولة ،ممتدة،
م�ن�ت�ج��ة ،م��وج�ه��ة،
جمردة).

الكتلة النهائية
•بعد حتديد الباحث خل�صائ�ص
املعلومات امل��ت��وف��رة يف ك��ل كتلة
معلوماتية ف�إنه يقوم ب�إعادة بناء

الكتل املعلوماتية وت�صحيحها،
وذلك بناء على ما خل�ص �إليه
م��ن ت�صنيف املعلومات( ،هل

يبحث يف �إط���ار الكتلة ال��واح��ة،
�أم �أنه ينظر �إلى الكتل الأخرى)
ف��اجل��دول الرتكيبي �أو���ض��ح ب���أن
ه���ن���اك ث��ل�اث خ�����ص��ائ�����ص من
املعلومات يجب �أن تتوفر يف الكتلة
املعلوماتية لتكون كتلة �صحيحة،
ك��م��ا �أن ه��ن��اك ت��رت��ي��ب��ا حم��ددا
يحكم ترتيب مواقع املعلومات يف
كل كتلة وذلك تبعا للتايل :تبد�أ

كل كتلة معلوماتية مبعلومة
حم � � ��وري � � ��ة ،وث� � � ��م م �ع �ل��وم��ة
مو�صولة �أو مم�ت��دة ،وتنتهي
الكتلة املعلوماتية مبعلومة
جمردة.

• وتبعا لذلك الكتل املعلوماتية
بعد �إع��ادة كتابتها وا�ستيفاءها
بخ�صائ�ص املعلومات �ست�شكل
للباحث املحاور التي �سيكتبها.

العالقات الرتكيبة
•ت���و����ض���ح ال���ع�ل�اق���ات
االرت� �ب ��اط ب�ين �أن ��واع
امل��ع��ل��وم��ات يف الكتل
املختلفة ،والتي تت�ضح
من خالل:
•عالقة ارتباط التابع
بامل�ستقل.
•عالقة ارتباط امل�ستقل
بالتابع.
•عالقة ارتباط التابع
بالتابع.
•كما قد تت�ضح عالقات
ارت��ب��اط��ي��ة ب�ين الكتل
املعلوماتية وبني البيان
اخلام للمعلومات.
•م��ن خ�لال العالقات
ال�ترك��ي��ب��ي��ة ي�ستطيع
ال�����ب�����اح�����ث حت���دي���د
املعلومة املمتدة.

اجلدول البياين للمعلومات
البطاقة التعريفية للجدول البياين للمعلومات
1.1ما هي الفكرة الرئي�سية التي يقوم �أو يعتمد عليها اجلدول؟
•يعتمد اجلدول على فكرة “املعلومات التحليلية” وامل�ستندة على مفهوم “العالقات الوظيفية بني املعلومات” وباملقارنة مع جداول املعلومات الأربع
ال�سابقة – التمهيدي ،الليفي ،هوفمان ،الرتكيبي – ف�إن جدول البياين للمعلومات يعد �أكرث اجلداول عمقا يف تناول فكرة التحليل ،والعالقات الوظيفية.
•ولتحقيق عمق التحليل ولبناء العالقات الوظيفية بني املعلومات ف�إن على الباحث اتباع خطوتني �أ�سا�سيتني هما:
 y yحتديد “املعلومات ذات الوظيفة الأ�سا�سية” وذلك باختبار مدى توفر  3خ�صائ�ص رئي�سية يف املعلومة اخلام ،وهي :ال�شمولية (اال�ستغراق،
النفاذ املعلوماتي ،الفكرة الرئي�سية) احلداثة ،والدقة .ف�إذا ما توفر يف املعلومة و�أحد هذه اخل�صائ�ص ف�إن املعلومة اخلام �سينطبق عليها �صفة
“املعلومة التو�ضيحية” (انظر �شرح هذه اخل�صائ�ص �أدناه).
y yبناء “املعلومة التحليلية” وهي املعلومة التي يتم تركيبها بناء على املعلومة التو�ضيحية – والتي جنحت يف اختبار توفر خ�صائ�ص املعلومة ذات
الوظيفة الأ�سا�سية -ويف هذه املرحلة يبد�أ الباحث يف البحث عن جميع �أنواع العالقات الوظيفية املمكنة بني املعلومة التو�ضيحية والبيان املعلوماتي،
بحيث تعرب هذه العالقة عن مفهوم “العالقات الوظيفية بني املعلومات” وهذا املفهوم يعتمد على توفر ثالثة معايري يف الكتلة املعلوماتية
الواحدة وهي :الطبيعة (طبيعة الدور  +الأداء) الرتابط (ترابط الدور  +الأداء) التكامل (تكامل دور � +أداء) (�أنظر �شرح هذه املعايري �أدناه).
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تابع /البطاقة التعريفية للجدول البياين للمعلومات
 .2ما هي عنا�صر اجلدول البياين للمعلومات؟
•البيان ،معلومة ذات وظيفة �أ�سا�سية ،معلومة حتليلية ،معلومة مر�شدة (مل يتم �شرح املعلومة املر�شدة يف هذا اجلزء من الكتاب ،و�سريد تف�صيلها يف
�إطار التحليل املعلوماتي يف اجلزء الثاين).

 .3ما هي املزايا التي يوفرها ا�ستخدام جدول البياين للمعلومات؟
•اعتمد اجلدول البياين على معيار جديد يف حتليل املعلومات وذلك بناء على طبيعة الدور والأداء ،ترابط الدور والأداء ،و�أخريا تكامل الدور والأداء.
•للو�صول �إلى املعلومة التو�ضيحية ف�إنه البد من اختبار توافر خ�صائ�ص الوظيفة الأ�سا�سية يف املعلومات وذلك يعني البحث عن روابط م�شرتكة بينها
وبني املعلومات الأخرى ،وذلك ي�ؤدي �إلى تقليل كم املعلومات والرتكيز على املعلومات الهامة والقيمة يف الدرا�سة مما ي�ؤدي �إلى ت�سريع اقرتاب الباحث
من حقيقة املو�ضوع الذي يدر�سه.
•�أبرز اجلدول البياين اعتماد فكرة التحليل يف الدرا�سات الربملانية على االنتقال من اجلزء �إلى الكل يف بناء املعلومات ،ويربز ذلك يف خ�صائ�ص
الوظيفة الأ�سا�سية خا�صة فيما يتعلق بفكرة اال�ستغراق (الت�ضمن ،اخلا�ص بالأعم ،اجلزء بالكل) وذلك �أدى يف النهاية �إلى التقليل من عدد عنا�صر
يف الدرا�سة من خالل الرتكيز على “املعلومة التحليلية” والتي ُبنيت �أ�سا�سا على معلومة تو�ضيحية ارتبطت بعالقات وظيفية.
•على خالف اجلدول الليفي وهوفمان ف�إن وحدة البناء الرئي�سية يف اجلدول البياين هي املعلومة املنفردة –التو�ضيحية -ولي�س الكتل املعلوماتية
كما برز يف الليفي وهوفمان ،و�إن االعتماد على املعلومة التو�ضيحية ي�ؤدي �إلى تقليل الأخطاء يف ت�شكيل الكتل املعلوماتية لإخ�ضاع املعلومة لالختبار
�ضمن خ�صائ�ص الوظيفة الأ�سا�سية -وكذلك �إعطاء قيمة كبرية للمعلومة يف �إطار عالقتها بعن�صر الدرا�سة ولي�س عالقتها بالكتلة الواحدةالتي تنتمي �إليها املعلومة.
•ي�ساهم اجلدول البياين يف ترتيب تفكري الباحث العتماده على الرتتيب والت�سل�سل املنطقي يف تعبئة اجلدول فالباحث ال ميكنه الو�صول �إلى املعلومة
التحليلية �إال بعد �أن يكون قد تو�صل �إلى معلومة تو�ضيحية والتي تفرز �أولى املعلومة التحليلية املركبة ،كما �أن كل معلومة تو�ضيحية هي بداية ملعلومة
حتليلية الحقة بها.
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خ�صائ�ص املعلومة ذات الوظيفية
الأ�سا�سية للتو�صل �إلى املعلومة
التو�ضيحية
�أوال :ال�شمولية

 .1اال�ستغراق
م���دى ق����درة امل��ع��ل��وم��ة ع��ل��ى ا���س��ت��غ��راق
احل���دث ،ومتكنها يف ذات ال��وق��ت من
التعبري عن �إطار متكامل ميكن االعتماد
عليه يف بناء اال�ستنتاجات فيما بعد،
ويقا�س اال�ستغراق بوا�سطة � 3أنواع من
العالقات بني املعلومات هي:
�أ.ع�ل�اق��ة الت�ضمن ب�ين (العن�صر الأك�ب�ر
والأ� �ص �غ��ر) ت �ت��واج��د ه ��ذه ال �ع�لاق��ة داخ��ل
املحور �أو العن�صر الواحد ،وعندما تتواجد
اخلا�صية الأك�بر ف�إن اجلزء الأ�صغر يكون
مت�ضمنا فيها ويحمل خ�صائ�صها مثال:
“جودة العملية التعليمية تت�ضمن :املناهج،
املرافق املدر�سية ،طرائق التدري�س”.

 .2النفاذ املعلوماتي
يرتبط بقدرة املعلومة �أن تنفذ من خالل املعلومات الأخرى،
وبذلك ت�صبح قادرة على الت�أثري واحلركة يف �سياق املعلومات
الأخ��رى بحيث ميكن �أن تتحرك و ُيبنى عليها فكرة املعلومة
التحليلية ،ويت�ضح ناجت هذا الت�أثري واحلركة –�سواء كان ناجت
�سلبي �أو ايجابي –عند بناء الكتلة املعلوماتية الحقا.

ب .عالقة اخلا�ص بالأعم حتقيق
اجلزء الأ�صغر �سي�سهم يف بناء
الكل .مثال “ا�ستقرار الأمن
العاملي ،وخا�صة ما يتعلق بال�سالم
يف ال�شرق الأو�سط”.

.3املعلومة املعربة عن فكرة رئي�سية
هي املعلومة املحورية والتي تعرب عن فكرة
جوهرية رئي�سية.

مثال على نفاذ املعلومات :توفر لدى الباحث املعلومة التايل «بلغت ن�سبة النمو يف
عدد الطلبة يف مدار�س التعليم احلكومي عام 2009م حوايل  % 3مقارنة
بعام 2008م» الباحث يت�ساءل« :هل هذه املعلومة ميكن �أن ت�ؤثر وتتحرك
يف املعلومات الأخ��رى املرتبطة مبو�ضوع وزارة الرتبية والتعليم؟ مبعنى هل
ميكن �أن :ت�ؤثر ن�سبة النمو يف عدد الطلبة على معلومات �أخرى مثل املعلومات
املتعلقة بامليزانية� ،أو عدد الكادر الإداري �أو التعليمي؟ ف�إذا كان اجلواب نعم،
ف�إن معلومة ن�سبة النمو يف عدد الطلبة حتمل خا�صية “النفاذ املعلوماتي”.

ج .عالقة اجلزء بالكل :هي عالقة مبا�شرة ،وتقوم على فكرة
النتيجة املبا�شرة (عالقة التابع ( اجلزء) باملتبوع (الكل) .
مثال”:عدد ال�ت�لام�ي��ذ يف ال�ف���ص��ل ي�ت��وق��ف ع�ل��ى الطاقة
اال�ستيعابية مل�ساحة الف�صل”.
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تابع خ�صائ�ص املعلومة ذات الوظيفية
الأ�سا�سية ال�ستخراج املعلومة التو�ضيحية

ثانيا :احلداثة

•فاملعلومات الأحدث زمنيا تجَ ُ ب املعلومات
الأق��دم منها – وذلك با�ستثناء املعلومات
امل�ستخدمة يف درا�سات التحليل الكمية.
•م��ث��ال :يبحث �أح���د الباحثني يف مو�ضوع
“�سيا�سة وزارة التعليم العايل” وقد توفرت
لديه معلومتان كالتايل:

معلومة (“ )1بلغت تكلفة درا�سة الطالب يف العاماجلامعي 2006م ح��وايل � 100أل��ف دره��م لكل
طالب”.
معلومة (“ )2نتيجة لتطور التقنيات امل�ستخدمة يفم�ؤ�س�سات التعليم فقد ارتفعت تكلفة درا�سة الطالب
يف العام اجلامعي 2010م �إلى حوايل � 200ألف
درهم”.

•نالحظ ب���أن املعلومة الأح���دث زمنيا هي
املعلومة الثانية وب��ال��ت��ايل ي�ستند �إليها
ال��ب��اح��ث� ،أم����ا امل��ع��ل��وم��ة الأول�����ى فيمكن
ا�ستخدامها �إذا ما �أراد الباحث �إج��راء
بع�ض املقارنات بني ال�سنتني.
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ثالثا :الدقة
•تتعلق �صفة ال��دق��ة مب��دى دق��ة م�صادر
املعلومات التي ي�ستند �إليها الباحث،
ف���ه���ذه امل�������ص���ادر م��ت��ن��وع��ة ك��امل�����ص��ادر
احلكومية� ،أو و�سائل الإعالم� ،أو الدرا�سات
الأكادميية.
•فكلما كانت املعلومة قريبة من م�صادر
تت�سم بدقتها ،ف�إن الباحث يعتمد وي�ستند
عليها يف حتليله� ،أم��ا �إذا ما ابتعدت عن
امل�����ص��ادر امل��وث��وق��ة ف���إن��ه مي��ك��ن للباحث
ا�ستخدمها م��ن ب��اب االح �ت �ي��اط �أو يتم
التدليل عليها فقط.

مراحل العالقات الوظيفية بني املعلومات

مثال “�سيا�سة وزارة االقت�صاد” حمور “�إدارة حماية امل�ستهلك”

املرحلة الأولى
طبيعة العالقة
 .1طبيعة الدور :لتحديد طبيعة الدور يجب طرح ال�س�ؤال
التايل “ما هو ال�سند الذي يخول اجلهة �أو العن�صر القيام
بهذا ال��دور) وقد يكون ال�سند (قانون� ،أو طبيعة اجلهة
وخ�صائ�صها� ،أو ع��وام��ل مرتبطة باملحور �أو الظاهرة
وت��ت��ح��رك معهما .ولتحديد طبيعة دور “�إدارة حماية
امل�ستهلك” على الباحث ال��رج��وع �إل��ى القانون امل�ؤ�س�س
للإدارة رقم ( )24ل�سنة 2007م ،والذي حدد خ�صائ�ص
الإدارة يف :مراقبة حركة الأ�سعار ،وحتقيق مبد�أ املناف�سة،
وتلقي �شكاوى امل�ستهلكني.

 .2طبيعة الأداء :بعد �أن حددنا طبيعة دور �إدارة حماية
امل�ستهلك بناء على الدور الذي ت�ؤديه ا�ستنادا �إلى قانون
�إن�شائها ،يجب �أن نت�ساءل عن :هل ا�ستطاعت الإدارة �أن
حتقق دوره��ا فعليا؟ مبعنى هل الإدارة ق��ادرة على القيام
باخت�صا�صاتها املوكولة �إليها؟ هنا تبد�أ مرحلة البحث عن
“ماهية امل�شكالت” التي ن�ش�أت عن تق�صري �إدارة حماية
امل�ستهلك عن القيام ب�أدوارها ،ومن هذه امل�شكالت ،ارتفاع
الأ�سعار ،واحتكار الوكاالت التجارية.

املرحلة الثانية
ترابط العالقة
 .1ترابط الدور :لتو�ضيح ترابط الدور علينا طرح ال�س�ؤال
التايل “ما امل�شكالت املرتبطة ب����إدارة حماية امل�ستهلك
والتي �أدت �إل��ى ن�شوء امل�شكالت التي �أو�ضحها لنا طبيعة
الأداء؟ ومبعنى �آخر :ملاذا ارتفعت الأ�سعار بن�سبة %2عام
2009م على الرغم من و�ضوح دور واخت�صا�صات �إدارة
حماية امل�ستهلك؟ وهنا نبحث عن تف�سري ذلك باال�ستناد �إلى
م�شكالت و�أ�سباب حتيط بعمل الإدارة يف البيئة الداخلية
املحيطة بها مثل امل��ي��زان��ي��ة ،واخل��ط��ة اال�سرتاتيجية� .أو
م�شكالت تتعلق بالبيئة اخلارجية كتداخل دور واخت�صا�ص
�إدارة امل�ستهلك مع جهات �أخرى كالبلديات ،وطبيعة ال�سوق.

املرحلة الثالثة
تكامل العالقة
1.1ت�ك��ام��ل ال � ��دور :يتم البحث ع��ن م��زي��د م��ن التف�سري
والتو�ضيح للم�شاكل املتعلقة بت�أدية ال��وزارة لأدواره��ا،
واملقرتحات حلل هذه امل�شكالت.
2.2ت�ك��ام��ل الأداء :يتم البحث ع��ن م��زي��د م��ن التف�سري
والتو�ضيح للم�شاكل املرتتبة عن عدم قيام �إدارة حماية
امل�ستهلك ب�أداء اخت�صا�صاتها ،وكذلك املقرتحات حلل
هذه اال�شكاليات.

 .2ت��راب��ط الأداء :لتو�ضيح ت��راب��ط ال���دور علينا طرح
ال�س�ؤال التايل “ما هي الأ�سباب القريبة واملبا�شرة لظهور
امل�شكالت املرتبطة ب�أداء �إدارة حماية امل�ستهلك لأدوارها،
والتي �سبق �أن حددناها يف مرحلة طبيعة الأداء يف ارتفاع
الأ�سعار ،واحتكار الوكاالت التجارية.
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اجلدول البياين للمعلومات
البيان

•ي�����ض��ع ال��ب��اح��ث
جميع املعلومات
ال����ت����ي حت�����ص��ل
ع�����ل�����ي�����ه�����ا م���ن
خم��������ت��������ل��������ف
امل���������������ص�������ادر،
وب������ط������ري������ق������ة
ع�شوائية.
•�إن امل��ع��ل��وم��ات
اخل����������ام ال���ت���ي
ي���ب���ح���ث ع��ن��ه��ا
الباحث يجب �أن
ُت�� ِع�بر ع��ن �إخبار
ما (واق���ع ،فرع،
حم���ل ،م��ك��ان يف
ال��ظ��اه��رة حمل
الدار�سة) وذلك
ي��ع��ن��ي �أن على
الباحث االبتعاد
ع���ن امل��ع��ل��وم��ات
ال�����ت�����ي ت��ت�����س��م
بعموميتها.
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معلومة ذات وظيفة �أ�سا�سية

•يبد�أ الباحث باختبار مدى انطباق خ�صائ�ص املعلومة ذات
الوظيفة الأ�سا�سية على العالقات القائمة بني املعلومات اخلام
التي توفرت لديه ،وهذه اخل�صائ�ص هي:
 yyال�شمولية بعنا�صرها ال��ث�لاث��ة وه��ي (اال���س��ت��غ��راق ،النفاذ
املعلوماتي ،الفكرة الرئي�سية).
yyالدقة.
 yyاحلداثة.
•ف�إذا ما توفر للباحث ( )30معلومة ،ف�إنه يبد�أ باملعلومة رقم
( )1يف خانة “البيان” ويبد�أ باختبار مدى توفر خ�صائ�ص
املعلومة ذات الوظيفة الأ�سا�سية ،وذلك باختبار عالقتها مع
املعلومة رقم ( )2و(� )3إلى �أن ي�صل �إلى �آخر معلومة يف عمود
“البيان” وهي املعلومة رقم (.)30
•وعندما ينتهي الباحث من اختبار املعلومة رقم ( )1ف�إنه يكرر
ذات الطريقة مع املعلومة رقم ( )2وكذلك املعلومة رقم ()3
ومع بقية املعلومات الأخرى �إلى �أن ي�صل �إلى �آخر معلومة وهي
املعلومة رقم (.)30
•عندما ينتهي الباحث من اختبار توافر خا�صية املعلومة ذات
الوظيفة الأ�سا�سية على كل املعلومات املتوفرة لديه يف عمود
“البيان” ف�إنه �سيالحظ حالتني:
y yتقل�ص ع��دد املعلومات يف ع��م��ود “البيان” حيث �أن بع�ض
املعلومات �سيتم �ضمها مع معلومات �أخ��رى ،حيث مت الربط
بني هذه املعلومات نتيج ًة لتوفر �إحدى خ�صائ�ص العالقة ذات
الوظيفة الأ�سا�سية.
y yمعلومات ال تزال حمتفظة با�ستقالليتها ،وذلك لعدم انطباق
خ�صائ�ص املعلومة ذات الوظيفية الأ�سا�سية عليها ،فهي مل
تندرج ومل ترطبت مع �أي معلومة �أخرى ،و�إمنا ظلت حمتفظة
با�ستقالليتها.
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معلومة تو�ضيحية

•املعلومة التو�ضيحية هي املعلومة التي تتوفر
ف��ي��ه��ا خ�����ص��ائ�����ص امل��ع��ل��وم��ة ذات الوظيفة
الأ�سا�سية.
•تعرب املعلومة التو�ضيحية عن حدث مركزي،
وهذا احلدث ُي�ستقى من الواقع الذي حتدث
فيه امل�شكلة �أو الظاهرة حمل الدرا�سة.
•املعلومة التو�ضيحية هي معلومة ذات عالقة
رئي�سية مبو�ضوع امل�شكلة �أو البحث ،وهي
حتتوي الأفكار الفرعية الأخرى التي تندرج
�ضمنها.
•يتم التو�صل �إلى املعلومة التو�ضيحية كالتايل:
y yبعدما ينتهي الباحث من اختبار �صفة الوظيفة
الأ�سا�سية على جميع املعلومات ،ف�إنه ي�ستقر
على عدد حمدد من املعلومات والتي ا�ستوفت
خ�صائ�ص املعلومة ذات الوظيفة الأ�سا�سية.
y yومبعنى �آخ��ر ف���إن املعلومات التي تنجح يف
اختبار خ�صائ�ص املعلومة ذات الوظيفة
الأ�سا�سية ف�إنها تتحول �إلى معلومة تو�ضيحية.
y yويقوم الباحث بنقل املعلومة التو�ضيحية كما
وردت لديه بن�صها الأ�صلي يف خانة “البيان”
�أي �أن���ه ي�ضعها يف ه���ذا ع��م��ود “املعلومة
التو�ضيحية” دون �أن يخت�صرها �أو ي�ضيف
عليها �شيئا جديدا ،و�إمنا يكتبها يف �صورتها
اخلام والتي كانت عليها يف خانة “البيان”
دون ذكر املعلومات الأخرى التي ارتبطت بها
كنتيجة لتوفر خا�صية املعلومة ذات الوظيفة
الأ�سا�سية.

معلومة حتليلية

•امل��ع��ل��وم��ة التحليلية
هي املعلومة التي يتم
تركيبها من املعلومة
ال��ت��و���ض��ي��ح��ي��ة ،فكل
معلومة تو�ضيحية هي
بداية ملعلومة حتليلية
الحقة بها.
•حيث يبد�أ الباحث يف
البحث عن جميع �أنواع
ال��ع�لاق��ات الوظيفية
املمكنة ب�ين املعلومة
التو�ضيحية والبيان
امل��ع��ل��وم��ات��ي ،بحيث
تعرب هذه العالقة عن:
•طبيعة الدور ،وترابط
الدور ،وتكامل الدور.
•طبيعة الأداء ،ترابط
الأداء ،تكامل الأداء

الفصل الثالث
التأصيل البرلماني لمفهوم
المشكلة البحثية
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.1عنا�صر امل�شكلة البحثية الربملانية (اجلزء التمهيدي)
لعل واحد ًا من املهام الأ�سا�سية للربملان هو �إر�ساء دولة قومية موحدة ،ومواطنة فا�ضلة.
وي�سعى الربملان �إلى حتقيق هذه املهمة من خالل مكافحة الف�ساد ،واملحاباة ،وعدم التحيز ل�صالح فئة جمتمعية دون �أخرى .ومن ثم ف�إن ذلك جعل العديد من الكتابات
الربملانية ت�ؤكد على �أهمية النزعة الإحرتافية يف العمل الربملاين.
وهذا ما جعل ت�شارلز مرييام يرى �أن القوام الأ�سا�سي لأي عمل برملاين هو:
y yكيفية تقوية الدميقراطية داخل الربملان.
y yكيفية تعزيز التحكم يف العملية ال�سيا�سية ب�صفة عامة.

y yكيفية قيام الربملان بواجبه االجتماعي جتاه املواطنني.
الربملان عندما يحاول حتقيق هذه املهام الثالثة ف�إن م�شكلته الأ�سا�سية هي تعدد امل�صالح حيث �أن لكل ع�ضو� ،أو ملجموعة من الأع�ضاء م�صالح تبدو يف
ظاهرها �أو جوهرها متناق�ضة مع م�صالح �أع�ضاء �آخرين.
وهذا التعدد امل�صلحي هو الذي يثري العديد من املناق�شات والتجاذبات داخل الربملان.

بل �أن هذا التعدد امل�صلحي يفر�ض على الربملان درا�سة مو�ضوعاته وق�ضاياه من خالل جلانه حتى يتم تقليل هذا التعدد ليتمكن الربملان من اتخاذ قراره النهائي.
كما تواجه عمل الربملانات م�شكلة �أخرى تتمثل يف :ما هي وحدة التحليل الرئي�سية التي يجب �أن تركز عليها الأعمال الربملانية؟ هل تركز على الفرد –
الناخب -كوحدة حتليل �أ�سا�سية� ،أم يجب �أن تركز الأعمال الربملانية على املجتمع؟
وهناك اجتاهني يف هذا املجال ،االجتاه الأول يرى ب�أن الرتكيز على الفرد كوحدة حتليل �أ�سا�سية يف �أعمال الربملانية �سي�ؤدي �إلى كم هائل من امل�صالح
املت�ضاربة والو�سائل املتعددة لأن االحتياجات االجتماعية للأفراد تختلف فيما بينهم اختالف ًا كبري ًا فهي تختلف بني الفئات والطوائف االجتماعية ،كما تختلف هذه

امل�صلحة للفرد الواحد من مرحلة لأخرى.

وبناء على هذه االعتبارات كيف ميكن لأعمال الربملان اال�ستجابة الحتياجات الأفراد املتغرية والتي ال ميكن التحكم فيها؟
وكيف ميكن يف �إطار اعتبار الفرد كوحدة للتحليل يف الأعمال الربملانية التو�صل �إلى مفهوم امل�صلحة العامة الذي هو بدوره مفهوم ف�ضفا�ض وغري
حمدد على وجه الدقة ؟ فكل من يتم�سك مب�صلحة معينة داخل الربملان يرى �أن م�صلحته هي التي حتقق امل�صلحة العامة املجتمعية.
بل �أن فكرة امل�صلحة العامة هي مثار اختالف بني ال�سلطات وبع�ضها .فقد يرى الربملان �أن قرار ًا �أو �إجرا ًء معين ًا هو الكفيل بتحقيق امل�صلحة العامة ،يف حني �أن
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ال�سلطة التنفيذية قد ترى على العك�س من ذلك.

ومن ثم فقد نادى الكثري ب�أن يكون املجتمع ذاته هو وحدة التحليل يف الأعمال الربملانية حيث �أن فكرة املجتمع ك�أ�سا�س للأعمال الربملانية يعني حتري الربملان
دائماً التو�صل �إلى حلول و�سط لكل الق�ضايا واملو�ضوعات والقوانني حمل درا�سته ونظره.
وبالطبع ف�إن هذه احللول الو�سط ال تعني �أن تكون و�سط ًا ح�سابي ًا �أي تقف قرارات الربملان دوم ًا يف موقف الو�سط احل�سابي بني كل القيم والأفكار وامل�صالح املجتمعية.
فذاك ال ميكن حتقيقه يف ظل طبيعة امل�شكالت االجتماعية وجتددها يف داخل الربملان.

بالإ�ضافة �إلى �أن املدقق يف كل القرارات الربملانية الت�شريعية والرقابية وال�سيا�سية يجد �أنها حم�صلة تفاعل قوي تدفع يف اجتاهات خمتلفة ،كما �أن هذه
القوى يف حد ذاتها تتفاعل مع تفاعالت �أخرى لتحقيق م�صالح خمتلفة.
�إزاء ذلك كانت امل�شكلة البحثية الربملانية تبدو يف ظاهرها على �أنها معقدة ومركبة �إال �أنها يف جوهرها حتتوي على الكثري من العنا�صر
التي هي يف حاجة �إلى حتليل وجمع وا�ستبعاد.
حتى يقف الباحث الربملاين على حقيقة عنا�صر امل�شكلة البحثية الربملانية ف�إن �أمامه عدة خطوات هي:
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مراحل حتديد عنا�صر امل�شكلة البحثية الربملانية
•املرحلة الأولى :مرحلة جمع املعلومات :يقوم الباحث بجمع كل احلقائق والوقائع املمكنة عن الظاهرة حمل الدرا�سة

•معايري ت�صنيف املعلومات
1.1معلومات �أ�سا�سية :ال ميكن اال�ستغناء عنها ،وهي قابلة لالختبار ويبنى عليها حمور املو�ضوع  ،فاملعلومات الأ�سا�سية ميكن �أن تكون:
.أالبيانات الأ�سا�سية :هي معلومات �أ�شبه بالثوابت ،فهي لي�ست حمل اختالف كبري بني النا�س ،وهي لي�ست م�ستطردة �أو مكررة.
.باحلقائق :املعلومات التي ت�ستخدم لـ :تدليل ،تعليل ،تف�سري ما حدث ،وترتبط مبكون مادي ميكن الرجوع �إليه .واحلقيقة ت�ستغرق
البيان ولي�ست جزء منه.
.تالوقائع هي :املعلومات التي تعار�ض �أو ت�ؤيد احلقائق والبيانات والأرقام ،وهي ُم�ستقاه من الواقع وقد متتد �إلى املا�ضي ب�شرط �أن
يكون لهذا املا�ضي امتدادات يف احلا�ضر (ت�أ�صيل ملا حدث يف املا�ضي) .وقد ت�ؤدي الوقائع �إلى �إثبات خط�أ �صحة البيان الأ�سا�سي.
.ثالأحداث :تت�سم بالتغيري ،وهي مالزمة للحا�ضر ،ت�ؤكد �أو تناق�ض البيان الأ�سا�سي وقد ت�ؤدي �إلى عدم �صدقه.
.جال�سيا�سات والربامج واخلطط احلكومية.
.ح�سلوك وت�صرفات الأفراد  ،وتفاعالتهم مع بع�ض البع�ض.
2.2معلومات �ضروريةُ :ت َف ِ�صل املعلومة الأ�سا�سية ،وقد تكون مربر �أو �سبب �أو نتيجة.
3.3معلومة فرعية :هي معلومات تف�صيلية ،وقد تتحول املعلومة الفرعية �إلى معلومة �أ�سا�سية.
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تابع /مراحل حتديد عنا�صر امل�شكلة البحثية الربملانية

•تابع /املرحلة الأولى :مرحلة جمع املعلومات

•بعد انتهاء الباحث من جمع احلقائق والوقائع املرتبطة بالظاهرة التي يدر�سها ،ف�إنه يدرجها �ضمن اجلدول التايل:
نتائج �أولية (تعتمد على فكرة املقارنة بني احلقائق والوقائع)
حقائق ووقائع متعار�ضة �أو مت�ضادة
هل هناك تعار�ض حقيقي بني احلقائق والوقائع؟

حقائق ووقائع م�ؤيدة لبع�ضها البع�ض

•حتدث امل�شكلة البحثية عندما تتعار�ض الوقائع مع احلقائق ،وذلك يعني ب�أن حل امل�شكلة يكون من خالل تطابق احلقائق والوقائع مع البيانات الأ�سا�سية.
•املرحلة الثانية :حتديد حماور الظاهرة البحثية :باال�ستناد �إلى اجلدول ال�سابق ف�إن الباحث ي�ستنبط العنا�صر الأ�سا�سية لظاهرة ،والتي
ُت َِ�شكل حماور الظاهرة البحثية.
•واملحور يعني :ركن من �أركان الظاهرة البحثية ،وهذا الركن من الأهمية بحيث �أننا ال ميكن �أن نتجاهله �إذا �أردنا تف�سري هذه الظاهرة.
•املرحلة الثالثة :حتديد �أهداف البحث يف كل حمور :وهنا نت�ساءل :ملاذا نحدد �أهداف البحث يف كل حمور؟ لأن الأهداف متثل للباحث
البو�صلة املوجهة له يف جمع البيانات واملعلومات ذات الأهمية لبحثه �أو درا�سته ،كما �أنها تعمل على تنظيم درا�سة امل�شكلة البحثية .وهناك نوعني
رئي�سني من الأهداف يجب حتديدها هما:

�أنواع الأهداف من درا�سة املحور

الأهداف العامة

الغاية من درا�سة املحور
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الأهداف املحددة

�أهداف حمددة ت�سعى الدرا�سة �إليها ،وتعمل على حتقيقها

مثال على الأهداف العامة واملحددة يف م�شكلة غالء الأ�سعار

مثال على الأهداف العامة

•	

حتديد �أ�سباب غالء الأ�سعار.

مثال على الأهداف املحددة

1.1حتديد م�ستوى غالء الأ�سعار.
2.2حتديد القوة ال�شرائية للدرهم.
3.3حتديد النتائج العامة لغالء الأ�سعار.

مقارنة بني الأهداف العامة ،والأهداف املحددة
الأهداف العامة

الأهداف املحددة

فكرة تعني الباحث على الو�صول �إلى :ما يريده من كتابة الدرا�سة �أو البحث ،فالهدف العام يعني الباحث على الإجابةعلى �س�ؤال :ما الذي يريد الباحث حتقيقه من الكتابة يف هذا املو�ضوع �أو امل�شكلة البحثية؟ �أو ما الذي يريد الو�صول �إليه -تعد الأهداف املحددة تف�صيالت
للهدف العام.
عند االنتهاء من �إعداد البحث �أو الدرا�سة �أو التقرير؟.
تقا�س كفاءة الأه���داف املحددةالهدف العام قابل للقيا�س ويتم حتويله �إلى عنا�صر.مب��دى ارتباطها بالهدف العام
الهدف العام حمل �إجماع بني عدد كبري من الباحثني �إذا ما بحثوا يف ذات املو�ضوع �أو امل�شكلة.من حيث العالقات االرتباطية
هناك هدف عام واحد فقط للمحور ،فهو مبثابة البو�صلة الرئي�سية التي تر�شد الباحث يف رحلته البحثية.الهدف العام ي�ستغرق املو�ضوع �أو امل�شكلة البحثية حمل الدرا�سة ،ولي�س وجزء ًا منهما.والتكاملية.
-يتم التعبري عن الهدف بجملة خربية مكتملة الأركان.
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جدول الأهداف املحددة
حجم امل�شكلة
وجوانبها

و�صف امل�شكلة
و�صف امل�شكلة البحثية
بالأ�سئلة التالية:

1.1ماذا حدث؟
2.2ملاذا حدث؟
3.3كيف حدث؟
�4.4أين ومتى حدث؟

ت���أث�يرات امل�شكلة على
جميع الأط����راف ذات
العالقة بامل�شكلة حمل
ال����درا�����س����ة ،وك���ذل���ك
ت���أث�يرات امل�شكلة على
خمتلف مناطق الدولة
وذل�����ك ب��ال��ن��ظ��ر �إل���ى
فكرة امل�صلحة العامة.

نتائج امل�شكلة يف �ضوء مقرتحات حلل
العوامل �أو العالقات ذات الت�أثري
�أولويات هذه العوامل
امل�شكلة
عالقات التداخل
على امل�شكلة
1.1ال���ع�ل�اق���ات ال���ت���ي ت���رب���ط بني
امل��ع��ل��وم��ة وب�ي�ن ال��ظ��اه��رة �أو
الق�ضية حمل الدرا�سة.
 2.2ال��ع�لاق��ات ال��ت��ي ت��رب��ط بني
ال��ظ��اه��رة �أو ال��ق�����ض��ي��ة حمل
ال��درا���س��ة ،وب�ين الق�ضايا �أو
الظواهر املجتمعية الأخرى.

�سيحدد لنا هذا اجلدول:
جوانب امل�شكلة البحثية.العوامل التي ت�سببت يف هذه امل�شكلة.تطور هذه الأ�سباب (النتائج).ويتم ا�ستخراج الأهداف املحددة من خالل خانات اجلدول التالية:
1.1الأولويات.
2.2العالقات االرتباطية.
3.3النتائج.
وبذلك يتكون لدينا الكثري من املحاور ،ويتم اختيار املحور الأهم ،ونختزل املحاور املتكررة .
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ُ-حت������دد �أول����وي����ة ه��ذه
العالقات تبعا ملقيا�س
(اخل���ط���ورة ،الأه��م��ي��ة،
الإحلاح).
هل العالقات متكررةوم��ت��ول��دة م��ن �أ���س��ب��اب
ومعلومات �أخرى؟.

املحور املقرتح

عالقة املحور املقرتح بال�سبب

العالقة بني املتغريات

.1
.2
.3
.4
قد يجد الباحث نف�سه �أمام هذه االحتماالت هما:
1.1مقرتح واحد لعدة �أ�سباب (يعاجلها الباحث ب�إ�ضافة حروف الربط مثل “ و” و “ و .......
2.2املقرتحات �أكرث من الأ�سباب.
�3.3أ�سباب بدون حلول.
-للتغلب على هذين االحتمالني على الباحث �أن يبحث عن معلومات جديدة.

-يتم حتديد الأهداف العامة بعد تعبئة اجلدولني ال�سابقني
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الأهداف اخلا�صة للم�شكلة البحثية

�أهداف تقديرية

•مثل تقدير الأ�شياء والظواهر املرتبطة بامل�شكلة البحثية.
•مثال“ :درا�سة مو�ضوع غ�لاء الأ�سعار” تكون الأه��داف
التقديرية( :حتديد ن�سبة غالء الأ�سعار ،حتديد م�ستوى
القوة ال�شرائية للمواطنني).

�أهداف ارتباطية

ت�سعى هذه الأهداف �إلى �إيجاد العالقة بني �أحد عوامل الظاهرة،
وظاهرة �أخرى مثل:
•هل توجد عالقة بني غالء الأ�سعار ،واملظاهرات �أو االحتجاجات؟
•هل هناك عالقة بني غالء الأ�سعار يف الداخل ،وغالء الأ�سعار
على امل�ستوى الدويل؟

الأهداف التقييمية

•هي تلك الأهداف التي ُتعنى بتقييم �آثار العوامل املختلفة
للظاهرة البحثية.

موجهات امل�شكلة البحثية

مدى توفر حاجات املعلومات الثالث

احل��اج��ة ال �� �ض��روري��ة والأ� �س��ا� �س �ي��ة
والفرعية للمعلومات
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مدى �إمكانية تنفيذ املقرتحات

مدى الواقعية يف حتديد امل�شكلة البحثية

مدى ارتباط النتائج بالأ�سباب
الت�سل�سل املنطقي يف بناء عنا�صر املو�ضوع

خطوات حتديد امل�شكلة البحثية
()4

()1

�أين ومتى حدث؟

ماذا حدث؟

اخلطوة الأولى تعريف
امل�شكلة البحثية

()2

ملاذا حدث؟

()3

كيف حدث؟
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اخلطوة الثانية
ت�شكيل فر�ضيات امل�شكلة البحثية.

الفر�ضيات هي املنطلقات الفكرية للم�شكلة البحثية ،وهذه املنطلقات تعرب عن العالقات بني:

متغريات امل�شكلة
البحثية
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ال��ع�لاق��ة ب�ين م��ت��غ�يرات امل�شكلة البحثية،
�أو غريها من متغريات م�شاكل بحثية �أخرى.

العالقات بني �أفكار متعددة �أو بني مقوالت مثل:

“ي�ؤثر ارتفاع الأ�سعار على قيمة العملة النقدية”.

تابع خطوات حتديد امل�شكلة البحثية

()3

()1

املوازنة بني الفر�ضيات
وبع�ضها

اختيار الفر�ضيات

اخلطوة الثالثة
حتليل الفر�ضيات
وذلك ب�إجراء � 3أنواع من
العمليات وهي :

()2

مراجعة
الفر�ضيات
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()4

()1

ماهي العوامل امل�شجعة
مل�سببات احلدث ؟

ماهو تف�سري ما حدث؟

اخلطوة الرابعة
ا�ستخال�ص النتائج

()2

ماهي العالقة بني
ماحدث وغريه من
فر�ضيات امل�شكلة؟
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()3

ماهو ال�ضرر املرتتب
على ماحدث ؟

كتابة مقدمة امل�شكلة البحثية

معايري �أهمية
امل�شكلة البحثية

�أهم الأ�سباب املكونة للم�شكلة البحثية

�أهم نتيجة
للم�شكلة البحثية

كتابة عن�صر من عنا�صر امل�شكلة البحثية

توظيف املعلومات
�1.1أ�سباب
2.2نتائج
3.3حلول

•حتديد الهدف العام
•حتديد الأهداف املحددة
•حتديد الأهداف التف�صيلية

النتائج العامة
1.1تف�سري ماحدث
2.2ال�ضرر املرتتب على
ماحدث
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كتابة العالقة بني املتغريات �أو املقارنة بينهم

ف�صل املتغري
الأول

ف�صل املتغري الثاين و�إذا كانت هناك
متغريات �أخرى يتم ف�صلها كذلك

�إبراز العالقة بني املتغريات

ا�ستخدام كلمات منا�سبة
للمقارنة �أو بيان العالقة
مثل:
 من جهة �أخرى على العك�س من على النقي�ض -من جانب �آخر

يف حالة و�صف امل�شكلة البحثية

جملة رئي�سية يف
بداية الفقرة ،
وجملة رئي�سية يف
نهاية الفقرة
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1.1م��اه��ي امل��ع��ل��وم��ات ال�����ض��روري��ة
للو�صف
 2.2ماهي املعلومات الالزمة لتف�سري
املعلومة ال�ضرورية للو�صف

عدم تقدمي �أي �أحكام يف
العبارة الو�صفية

نظم املعلومات الو�صفية
ح�سب �أهميتها �أو
ت�سل�سلها بحيث يبدو �أن
هناك منطقا يف بناء
الفقرة الو�صفية

كتابة النتائج للم�شكلة البحثية

ترتيب النتائج
ح�سب الأهمية

ارتباط النتائج بالأ�سباب

الإ�ضافة احلقيقة للنتيجة

العالقة بني النتيجة
ومتغريات امل�شكلة
البحثية

هل غطت النتائج
حماور امل�شكلة البحثية

النتيجة احلقيقية والنتيجة امل�صطنعة

احلقيقية :وا�ضحة ومعربةعن املعنى ال�سببي للم�شكلة
البحثية.
امل���ص�ط�ن�ع��ة :غ�ير وا�ضحةوال تعرب ع��ن املعنى ال�سببي
للم�شكلة البحثية.

 احلقيقية :ق�صرية ودال��ةعلى تطور امل�شكلة.
 امل�صطنعة :طويلة وغري دالةعلى تطور امل�شكلة.

 احل �ق �ي �ق �ي��ة :مي��ك��ن تلم�سعنا�صرها ،وكل عن�صر يف حد
ذاته قد ميثل م�شكلة بحثية.
 امل�صطنعة :عنا�صرها غريوا�ضحة.

 احلقيقية :ميكن الت�أكد منهاباحلقائق وال��ب��ي��ان��ات والأرق����ام
واملعلومات.
امل�صطنعة :على العك�س منذلك.
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تنظيم امل�شكلة البحثية

الأفكار وا�ضحة وخمت�صرة
وم�ؤدية للمعنى.

اجل���م���ل ال���ف���رع���ي���ة م��رت��ب��ط��ة
ع�ضوي ًا باجلمل الرئي�سية� ،أو
الأفكار الأ�سا�سية.

اجلمل الرئي�سية وا�ضحة يف
بدايات ونهايات الفقرات

كل فقرة حتتوي على عدد من
الأفكار اجلديدة.

اللغة معا�صرة فهي لي�ست تراثية
ول��ي�����س��ت �أدب���ي���ة ،و�إمن�����ا �سهلة
ووا�ضحة يف التعبري عن معانيها.

التفا�صيل ال�ضرورية والالزمة
موجودة يف كل فقرة.

اختبار فر�ضيات امل�شكلة البحثية

هل الفر�ضية وا�ضحة وب�سيطة؟
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ه��ل و�ضعنا �أك�ب�ر ع��دد ممكن
من الفر�ضيات �إلى احلد الذي
مل نغفل فيه جانب من جوانب
امل�شكلة؟

ا�ستبعاد الفر�ضيات
عدمية الأثر.

الإبقاء على الفر�ضيات ذات
الت�أثري يف �أ�سباب امل�شكلة
ونتائجها.

 .2ماهية امل�شكلة البحثية

غمو�ض يف معنى امل�شكلة

معنى امل�شكلة
تعني امل�شكلة وجود �صعوبات �إزاء مو�ضوع
معني ،وقد تكون هذه ال�صعوبة:

تعذر احلل

تعدد احللول وبالتايل
�صعوبة االختيار من بينها

الكلمة
املع�ضلة
املو�ضوع �أو امل�س�ألة
الإ�شكالية

التعريف
تفيد الت�أرجح بني موقفني بحيث ي�صعب ترجيح �أحدهما على الآخر.
هما نتيجة عملية للم�شكلة ،فامل�شكلة هي التي جتعل امل�س�ألة مو�ضوع بحث ومناق�شة
وت�ستدعي الف�صل فيها.
تعني االحتمال واحلكم االحتمايل.
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خ�صائ�ص امل�شكلة البحثية الربملانية
1.1ت�ؤثر على عدد كبري من النا�س.
2.2ظاهرة �سلبية ،وغري مرغوب فيها ،ومرفو�ضة وذات ت�أثري �سلبي.
3.3لدى الأفراد �شعور عام ب�ضرورة فعل �شيء ما� ،أو القيام بعمل حيال الظاهرة.
4.4الفعل �أو العمل الذي يجب القيام به حيال الظاهرة هو عمل جماعي يت�أتى من خالل
الربملان.

حمظورات �أمام الباحث الربملاين يف بحثه عن امل�شكلة
1.1لي�س هناك اتفاق عام بني كل النا�س على امل�شكلة.
2.2ال ُت�س ِلم باحللول املطروحة للم�شكلة.
3.3امل�شكالت ال يكون دائما �سببها الأ�شرار ال�سيئني.
4.4امل�شكالت قد ال يتحدث عنها الكثري من النا�س.
�5.5إن امل�شكلة �صعبة وم�ستحيلة احلل.
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خطوات حتديد امل�شكلة
رقم
اخلطوة

اخلطوة

معنى اخلطوة

1

الإدراك بامل�شكلة

�أي الإدراك بوجود امل�شكلة ،والتي ت�شكل انحراف ًا عما هو خمطط له ،و�أهمية اخلطوة الأولى تكمن يف �أن عدم االهتمام
بالأعرا�ض الأولية للم�شكلة قد ي�ؤدي �إلى تداعيات خطرية فيما بعد ،وذلك لعدم القدرة على التحكم بامل�شكلة.

2
3

تعريف امل�شكلة

يعني حتديد ماهية امل�شكلة (ماذا حدث؟ ملاذا حدث؟ كيف حدث؟ �أين ومتى حدث؟).

ت�شخي�ص امل�شكلة

يعني حتديد �أعرا�ض امل�شكلة (ما الذي يدل على وجود امل�شكلة).

4

تتبع �أ�سبابها

ما الذي �أدى �إلى عوار�ض امل�شكلة؟ يجب التفريق بني ال�سبب احلقيقي واخلادع ،وهل تكرار الظروف �سي�ؤدي �إلى �إعادة
ظهور امل�شكلة مرة �أخرى؟

5

حتديد ظروف
حدوثها

البحث عن الظروف التي �أدت �إلى حدوث ال�سبب (ما الذي �أدى �إلى حدوث ال�سبب؟).

6

حتديد معدل
تكرارها

معرفة معدل تكرار ظروف احلدث� ،سيك�شف لنا عن العوامل الأخرى الغام�ضة �أو الغري وا�ضحة والتي �أدت �إلى حدوث
�أ�سباب امل�شكلة.

بناء امل�شكلة

•كل م�شكلة تبد�أ ب�س�ؤال :ما هو حدود امل�شكلة؟
1.1والبحث يف حدود امل�شكلة يبد�أ من الواقع والتجريب ،فكل عبارة ال ن�ستطيع �أن نتحقق منها جتريبيا� -أي ال ن�ستطيع التدليل على وجودها الواقعي -هي عبارة فارغة
من املعنى.
2.2ملعرفة حدود امل�شكلة البد �أو ًال من البدء بدرا�سة اجلزئيات التي تتكون منها امل�شكلة ،ومن ثم درا�سة كليات امل�شكلة (االنتقال من اجلزء �إلى الكل �أو من اخلا�ص �إلى
العام).

االوراق و الدرا�سات الربملانية 145

�شكل رقم (  )15حمددات امل�شكلة البحثية

امل�شكلة البحثية

بناء

y
y
y
y
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تركيب

ب�ؤرة التوتر

yمتثل حمددات امل�شكلة :العنا�صر الرئي�سية للم�شكلة.
yميثل البناء :فكرة امل�شكلة (ماذا نريد؟ ملاذا نريد؟ والنتائج).
yميثل الرتكيب� :أطراف امل�شكلة  +تفاعل الأطراف.
yمتثل ب�ؤرة التوتر :مدى ت�أثري طرف ما على �أطراف �أخرى  +ت�أثري الأطراف على بع�ضها.

�شكل رقم ( )16مربع ماهية امل�شكلة
1
فكرة امل�شكلة
2
الأطراف

ماهية امل�شكلة

4
ب�ؤرة التوتر

3
تفاعل الأطراف

�أوال :فكرة امل�شكلة

يتم التعبري عن فكرة امل�شكلة ب�صورة مركزة وعميقة تلخ�ص كل جوانب امل�شكلة

( )1ماذا نريد ؟

( )2ملاذا نريد ؟

( )3النتائج
( نتائج فعل
الإرادة )
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مثال م�شكلة «التنمية ال�صناعة الوطنية»
 .1ماذا نريد؟

تطوير ال�صناعة الوطنية تقنيا ،ودعمها ماليا.

 .2ملاذا نريد؟
 .3النتائج

زيادة ن�سبة ال�صادرات ال�صناعية الوطنية ،وزيادة قدرة مناف�ستها يف الأ�سواق العاملية.
تنويع م�صادر الدخل القومي للدولة ،توطني القطاع ال�صناعي

ثانيا :الأطراف

•�أوال يتم حتديد جميع �أطراف امل�شكلة املبا�شرين وغري املبا�شرين ،كالأطراف الرئي�سية �أو الفرعية� ،سواء كانت هذه الأطراف من املت�ضررين من امل�شكلة
�أو املنتفعني �أو اجلهات احلكومية ذات العالقة بامل�شكلة.
• من ثم يتم حتديد خ�صائ�ص كل طرف ،وذلك بتقدمي تو�صيف وتعريف كامل جلميع �أطراف امل�شكلة (مبثابة �شهادة تعريفية لكل طرف).

ثالثا :تفاعل الأطراف

•بعد التعريف بالأطراف يتم حتديد �أنواع وطبيعة العالقات بينها ،وت�شخي�ص تفاعالت العالقات بني الأطراف ،وكذلك مراحل هذه التفاعالت ،لأن هذه
التفاعالت ت�ؤدي �إلى ن�شوء ب�ؤرة التوتر الحقا ،فامل�شكلة حتدث عندما تخرج العالقات بني الأطراف عن �إطارها الطبيعي.
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مراحل العالقة بني �أطراف امل�شكلة
•ترتبط الأط��راف بثالث عالقات وظيفية رئي�سية هي :طبيعة الدور والأداء ،ترابط الدور والأداء ،و�أخريا تكامل الدور
والأداء.
•متر العالقة بني الأطراف بثالث مراحل هي:
•املرحلة امل�ستقرة :العالقات الوظيفية بني الأطراف تكون م�ستقرة ال يوجد اختالل يف الأدوار وال توجد م�شاكل ،فجميع عنا�صر
امل�شكلة على م�ستوى واحد من القوة.
•مرحلة اختالل العالقة :العالقات الوظيفية بني الأطراف فيها خلل ب�سبب اختالل الأدوار بني الأطراف.
•مرحلة التوتر :العالقات الوظيفية بني الأطراف ت�صل �إلى مرحلة خطرية من االختالل (مرحلة التوتر) ،حيث تقوى بع�ض
الأطراف على ح�ساب الأطراف الأخرى.

رابعا :ب�ؤرة التوتر

•يف “مرحلة التوتر” بني �أطراف امل�شكلة ف�إن التفاعالت بني الأطراف ت�صل تت�صاعد يف النمو �إلى النقطة املركزية التي
يطلق عليها “ب�ؤرة التوتر” �أو “مع�ضلة امل�شكلة” وهذه الب�ؤرة �أو املع�ضلة هي التي متثل �سلبيات “الواقع الفعلي” حيث �أنه
عند هذه النقطة يكون الأطراف قد تفاعلوا �إلى �أق�صى حد مما نتج عنه الأثر ال�سلبي الذي بدا وا�ضح ًا يف املجتمع.
•فيتم حتديد مدى ت�أثري طرف ما يف امل�شكلة على الأطراف الأخرى ،وحتديد املت�ضررين من حدوث امل�شكلة ،وكذلك املنتفعني
من حدوثها (ماذا حدث؟ وملاذا حدث؟ وكيف حدث ؟).

االوراق و الدرا�سات الربملانية 149

•وتنطلق الدرا�سات الربملانية من �أن لكل م�شكلة خط ،وهذا اخلط ي�سري يف حالة طبيعية نتيجة حلركة املجتمع ،ولكن هذا اخلط ينحرف عندما تختل العالقة بني
�أطراف امل�شكلة ،وبذلك ينحرف اخلط �إلى حالة غري مرغوب فيها لدى بع�ض الأطراف ،لدخول امل�شكلة ب�ؤرة التوتر وتن�ش�أ بذلك امل�شكلة .ويف املقابل ف�إنه فكلما
اقرتب خط االنحراف من احلالة املرغوبة �أدى ذلك �إلى انخفا�ض احتمالية ظهور امل�شكلة ،ح�سبما هو مو�ضح يف ال�شكل �أدناه.

�شكل رقم ()17
خط انحراف امل�شكلة
الواقع
(م�شكالت ،ب�ؤر توتر ،نتائج �سلبية،
�آثار �سلبية مبا�شرة وغري مبا�شرة
مت�س املجتمع)

احلالة املرغوبة
نقطة
التوازن

(مقرتحات ،تو�صيات ،تخفيف حدة الآثار
والنتائج ال�سلبية املبا�شرة وغري املبا�شرة
التي مت�س املجتمع)

خال�صة فكرة “ب�ؤرة التوتر”:
تعتمد فكرة “ب�ؤرة التوتر” على �أن كل ق�ضية �أو م�شكلة من ق�ضايا ال�سيا�سة املحلية تن�ش�أ لوجود خلل وانحراف يف التوازن بني “الواقع الفعلي” ال�سلبي الذي
و�صلت �إليه الق�ضية وامل�شكلة ،وبني “احلالة املرغوبة” �أي الو�ضع الإيجابي الذي يطمح املواطنني لتحقيقه وا�سرتجاعه.
وتهدف كل الأدوات الرقابية امل�ستخدمة يف الربملانات للو�صول �إلى “احلالة املرغوبة” للم�شكلة �أو الق�ضية حمل البحث بحيث تتجاوز “واقعها الفعلي” املليء
بال�سلبيات.
وللعودة �إلى احلالة املرغوبة فيها البد من التو�صل �إلى حلول لب�ؤرة التوتر بني �أطراف امل�شكلة.

•فكرة “مثلث التوازن االجتماعي”

كما تركز الدرا�سات الربملانية عند درا�ستها للم�شكلة البحثية ،على فكرة “مثلث التوازن االجتماعي” والذي يعني ب�أن كل ظاهرة تتكون من العديد من العنا�صر و�أن هذه العنا�صر
تتفاعل وترتابط مع بع�ضها بطريقة ما جتعلها يف مرحلة التوافق والتكيف والرتابط مع بع�ضها يف بداية الظاهرة ومتثل هذه املرحلة(قاعدة الهرم).
ثم متر هذه الظاهرة بعد مرور فرتة من الزمن تتفاعل فيه الأطراف ما بينها �إ�ضافة �إلى امل�ؤثرات اخلارجية مما ي�ؤدي �إلى حدوث اختالالت فيما بني هذه العنا�صر (م�شكالت)
(تعرب عنها امل�ساحة بني قمة الهرم وقاعدته) ت�ؤدي يف النهاية �إلى نقطة (م�شكلة) متثل ب�ؤرة التوتر التي ال ميكن جتاوزها والتي �أدت �إلى دخول هذه امل�شكلة البحثية �إلى الربملان.
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ميكن تف�سري هذه الظاهرة بطريقة �أخرى وهي �أن العنا�صر يف بداية الأمر تكون متوافقة ومن ثم حتدث اختالالت بني العنا�صر مع بع�ضها تكون يف بداياتها ب�سيطة
وتتقبلها الأطراف فيما بينها ،ولكن مع مرور الوقت ت�صل هذه االختالالت �إلى مرحلة عدم التوافق والتكيف بني العنا�صر فرتف�ض عنا�صر امل�شكلة هذه االختالالت يف
العالقة فيما بينها فتكون مرحلة الرف�ض هي مرحلة قمة الهرم (نقطة التوتر).

مثال على فكرة “مثلث التوازن االجتماعي”.
• زادت �إحدى �شركات االت�صاالت ر�سوم املكاملات الهاتفية خالل عام 2005م �إلى  3دراهم يف الدقيقة ،ثم يف عام 2007م زادت القيمة �إلى  5دراهم يف الدقيقة،
ولكن يف عام 2010م زادة قيمة املكاملات �إلى  10دراهم.
•يالحظ تقبل امل�ستهلكني للزيادة الأولى والثانية والتي حدثت يف ر�سوم املكاملات� ،أما يف املرة الثالثة ف�إن امل�ستهلكني مل يعد بو�سعهم احتمال مزيد من االرتفاع ،فقد
�أدى هذا االرتفاع املتوايل يف قيمة املكاملات �إلى تذمر امل�ستهلكني والذي مت التعبري عنه فعليا �أما بالعزوف عن اال�شرتاك يف خدمات �شركة االت�صاالت �أو بال�شكاوى
�ضدها يف �إدارة حماية امل�ستهلك يف وزارة االقت�صاد ،ولكن مل يحدث �أي تطور يف امل�شكلة فالر�سوم مل تنخف�ض.
•وكان حم�صلة تطورات تلك العالقة دخول امل�شكلة �إلى الربملان لو�ضع احللول املنا�سبة لها ،فالعالقة بني امل�ستهلكني و�شركة االت�صاالت و�صلت �إلى مرحلة كبرية من
اخللل مل ي�ستطع امل�ستهلكني فيها تقبل حالة ارتفاع ر�سوم املكاملات الهاتفية.
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�شكل رقم ()18
مثلث التوازن االجتماعي
نقطة التوتر

العنا�صر

)(4

العنا�صر

خط ب�ؤرة التوتر
)(3

)(2

)(1

قاعدة التوافق و التكيف
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•لإعادة التوازن املطلوب والتخفيف من حدة التوتر املرتتبة على ابتعاد الق�ضية من “احلالة املرغوبة” التي ين�شدها املواطنون ،والق�ضاء على �سلبيات “الواقع
الفعلي” فقد يلج�أ الباحث الربملاين �إلى االعتماد على الورقة الربملانية املعروفة بورقة “حتليل ماهية امل�شكلة” التي تعتمد ب�صفة �أ�سا�سية على تعامل الباحث مع
ا�ستفهامات حمددة ،كما هو مو�ضح يف املربعني �أدناه (مربع امل�شكلة ،ومربع حتليل امل�شكلة).
•وهناك عدة فوائد ترتتب على تطبيق “ورقة ماهية امل�شكلة” عند درا�سة املو�ضوعات والق�ضايا التي يدر�سها الربملان وجلانه ،و�أهم هذه الفوائد:
1.1بناء �إطار من املقرتحات والتو�صيات يتوافق ب�صفة �أ�سا�سية مع الواقع الفعلي للم�شكالت القائمة.
2.2بناء �إطار معلوماتي يحدد �أ�سباب ًا �أو ظواهر غري مرئية يف امل�شكلة ،مما يتطلب من �أع�ضاء اللجنة التعامل معها.
3.3بناء �إطار من النتائج املبا�شرة وغري املبا�شرة والتي بنا ًء عليها يتم اعتماد التو�صيات الأكرث جدوى للحكومة.

مربع امل�شكلة
1.1ما هي العنا�صر الأ�سا�سية التي تتكون منها امل�شكلة؟
�2.2أين حتدث امل�شكلة؟
3.3متى حتدث امل�شكلة؟
4.4كيف حتدث امل�شكلة؟
5.5ملاذا حتدث امل�شكلة بهذه الكيفية ويف هذا التوقيت؟
6.6ملن حتدث هذه امل�شكلة؟
7.7ملاذا حتدث امل�شكلة لهذا ال�شخ�ص بالذات؟

مربع امل�شكلة مربع حتليل امل�شكلة
1.1م��ا ه��ي العنا�صر الأ�سا�سية ال�ت��ي ميكن وال�ت��ي ال ميكن
التحكم فيها حلل امل�شكلة؟
2.2ما هي العنا�صر التي ت�ساعد يف حل تلك امل�شكلة؟.
3.3ما هي الآراء واالقرتاحات املجتمعية حلل تلك امل�شكلة؟.
4.4ما مدى ت�أثري وتداعيات تلك امل�شكلة؟.
5.5ح�صر جميع البدائل التي ميكن �أن تطوق �أو حت��د من
التداعيات والآثار.
�6.6إمكانية تنفيذ البدائل.
7.7ا�ستبعاد ال�ب��دائ��ل ال�ت��ي ميكن ال�ت��أك��د م��ن ع��دم قابليتها
للتنفيذ.
8.8التو�صل �إلى البدائل النهائية القابلة للتنفيذ.
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خطوات حل ا�ستفهامات مربع امل�شكلة
يهدف مربع امل�شكلة �إلى تو�صيف امل�شكلة و�صفا �صحيحا ومتكامال
ال�س�ؤال
.1ما هي العنا�صر
الأ�سا�سية التي تتكون منها
امل�شكلة؟

التو�ضيح
•بناء امل�شكلة +الفكرة (ماذا نريد؟ ملاذا نريد؟ النتائج)
•تركيب امل�شكلة (�أطراف امل�شكلة  +تفاعل الأطراف).
•ب�ؤرة التوتر (مدى ت�أثري طرف على طرف �آخر ،وت�أثري الأطراف على بع�ضها البع�ض).

�.2أين حتدث امل�شكلة؟

•معرفة ظروف احلدث بغر�ض معرفة ظروف املكان الذي حتدث فيه امل�شكلة ،ولي�س املكان بذاته فقط و�إمنا بظروفه كذلك.
•يهدف �س�ؤال “�أين حتدث امل�شكلة؟” �إلى تخ�صي�ص املكان املت�أثر بامل�شكلة والتحري الدقيق عن مكان امل�شكلة.

.3متى حتدث امل�شكلة؟

•تعميق البحث عن العالقات بني �أطراف امل�شكلة ،وطبيعة التفاعالت التي حتدث بينها وظروف هذه التفاعالت ،والتي �أدت �إلى حدوث
امل�شكلة.

.4كيف حتدث امل�شكلة؟

•الكيفية التي حدثت فيها امل�شكلة والتي هي نتيجة للتفاعالت بني �أطراف امل�شكلة.
•فعندما يحدد الباحث نتائج التفاعالت الأطراف ،ذلك يعني �أن هذه النتائج هي بداية للبحث عن �أ�سباب امل�شكلة ،حيث يتم حتويل نتائج
التفاعالت �إلى �أ�سباب.
•و�س�ؤال كيف حتدث امل�شكلة؟ هو تلخي�ص للإجابة عن �س�ؤايل�“ :أين؟ ومتى؟” بحيث يتم تلخي�ص الإجابة يف نتيجة.

 .5ملاذا حتدث امل�شكلة
بهذه الكيفية ويف هذا
التوقيت؟

•تعليل �أ�سباب حدوث امل�شكلة.

 .6ملن حتدث هذه
امل�شكلة؟
 .7ملاذا حتدث امل�شكلة
لهذا ال�شخ�ص بالذات؟
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•الرجوع �إلى املت�أثرين ب�أطراف امل�شكلة وذلك لتحديد �أكرث الأطراف ت�أثر ًا وت�ضرر ًا.
• ملاذا ت�أثر ه�ؤالء الأطراف فقط بامل�شكلة دون غريهم؟

خطوات مربع حتليل ماهية امل�شكلة

1.1ما هي العنا�صر التي ميكن التحكم بها ،وتلك التي ال ميكن التحكم بها حلل امل�شكلة؟
•�سمات العنا�صر التي ميكن التحكم بها هي:

.أ�إمكانية ال�سيطرة على العن�صر من قبل املعني بتنفيذ احلل.
.بمدى �إمكانية حتريك العن�صر ونقله �إلى الو�ضع الذي ميكنه امل�ساعدة يف حل امل�شكلة.
.ت�إمكانية الدفع باجتاه ايجابي وذلك لدفع العن�صر للتحرك نحو احلالة املرغوب فيها ،ف�أحيانا ي�ؤدي حتريك العن�صر
�إلى ت�أثري �سلبي.

2.2ما هي العنا�صر التي ت�ساعد يف حل تلك امل�شكلة؟

•حتديد العنا�صر الأكرث قربا حلل امل�شكلة لت�أثريها املبا�شر على امل�ساعدة يف حل امل�شكلة ،قد ت�ساهم العنا�صر
التي ال ميكن التحكم يف حل امل�شكلة ،وبالتايل ال يتم ا�ستبعادها.

3.3ما هي الآراء واالقرتاحات املجتمعية حلل تلك امل�شكلة؟

•يقوم الباحث بالبحث عن عنا�صر جديدة حلل امل�شكلة مل تربز لديه يف ال�س�ؤالني ال�سابقني ،وتتنوع م�صادر هذه
احللول ومنها :ال�صحافة ،الدرا�سات الأكادميية� ،آراء جمعيات النفع العام.
•وبعد �أن ينتهي الباحث من الإجابة عن ال�س�ؤال رقم ( )1و( )2و( )3ف�إنه يجمع جميع عنا�صر احللول يف
جدول واحد.

جدول القراءات الأربع للحلول
قراءة ()1

قراءة ()2

قراءة ( )3

قراءة ()4

عنا�صر ميكن التحكم
فيها حلل امل�شكلة

عنا�صر ال ميكن التحكم
فيها حلل امل�شكلة

عنا�صر ت�ساهم يف
حل امل�شكلة

عنا�صر جديدة حلل
امل�شكلة
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تابع /خطوات مربع حتليل ماهية امل�شكلة
4.4ما مدى ت�أثري وتداعيات تلك امل�شكلة؟

.أيتم ح�صر جميع �آثار امل�شكلة
.بيتم املفا�ضلة بني احللول الختيار احلل املنا�سب للحد من �آثار امل�شكلة �أو احتواء هذه الآثار.
فالباحث يطرح ال�س�ؤال التايل :ما هو احلل املنا�سب من �ضمن جمموعة احللول الأربع الرئي�سية -والتي ح�صرها الباحث يف
اجلدول ال�سابق  -والتي ميكن بوا�سطتها وقف ت�أثري امل�شكلة �أو احتواء هذا الت�أثري؟ ومبعنى �آخر يتم توزيع الآثار �ضمن احللول
التي تالئمها ،واملفا�ضلة بني هذه احللول.

الأثر
•مثال� :أث��ر (� )1أي حل ميكن �أن يوقفه �أو يحد
م��ن��ه؟ ه��ل ه��و احل��ل رق��م (� )1ضمن جمموعة
العنا�صر التي ميكن التحكم فيه� ،أم هو احلل
(� )3ضمن جمموعة العنا�صر التي ت�سهم يف حل
امل�شكلة؟

•مثال� :أث��ر (� )2أي حل ميكن �أن يوقفه �أو يحد
م��ن��ه؟ ه��ل ه��و احل��ل رق��م (� )2ضمن جمموعة
العنا�صر اجل��دي��دة� ،أم ه��و احل��ل رق��م ( )1يف
جمموعة العنا�صر التي ال ميكن التحكم فيها،
�أم �أن احل��ل الأن�سب هو احل��ل رق��م (� )2ضمن
جمموعة العنا�صر التي ميكن التحكم فيها؟
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عنا�صر ميكن
التحكم فيها حلل
امل�شكلة

حل ()1
حل ()2
حل ()3

حل ()1
حل ()2
حل ()3

عنا�صر ال ميكن
التحكم فيها حلل
امل�شكلة

حل ()1
حل ()2
حل ()3

حل ()1
حل ()2
حل ()3

عنا�صر ت�ساهم
يف حل امل�شكلة

حل ()1
حل ()2
حل ()3

حل ()1
حل ()2
حل ()3

عنا�صر جديدة
حلل امل�شكلة

حل ()1
حل ()2
حل ()3

حل ()1
حل ()2
حل ()3

تابع /خطوات مربع حتليل ماهية امل�شكلة

5.5تابع� /س�ؤال :ما مدى ت�أثري وتداعيات تلك امل�شكلة؟

.جقد يواجه الباحث بع�ض الآثار املتقاربة يف الفكرة لذا يقوم الباحث باجلمع بينها يف �أثر واحد
�شامل ،ومن ثم �إيجاد بديل واحد لها.

6.6ح�صر جميع البدائل التي ميكن �أن تطوق �أو حتد من التداعيات والآثار.
�7.7إمكانية تنفيذ البدائل(.الواقعية ،التحديد ،النفعية).
8.8ا�ستبعاد البدائل التي ميكن الت�أكد من عدم قابليتها للتنفيذ.
9.9التو�صل �إلى البدائل النهائية القابلة للتنفيذ.

جدول البدائل
الهدف من حل امل�شكلة

درا�سة البدائل
وفقا للأهداف

التو�صل �إلى البديل الذي
يحقق �أف�ضل النتائج

التداعيات الغري متوقعة
لتنفيذ البدائل

الهدف من حل امل�شكلة
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ورقة اخليار الربملاين االمثل
1.1حتديد امل�شكلة.
2.2اقرتاح احللول.
3.3حتليل املقرتحات.
4.4ترجيح املقرتح النهائي.

-ملعرفة اخلطوات التف�صيلية لورقة اخليار الربملاين راجع الف�صل الأول “منهجية القرار الربملاين ،ومنهجية القرار الربملاين”.

 .3التحليل الرتكيبي للعنا�صر يف املو�ضوعات الربملانية
التو�صية النفعية

•تقوم فكرة التو�صية النفعية على اختزال احللول املتعددة للم�شكلة �إلى حل واحد مف�صلي.
•وتهدف �إلى تو�ضيح امل�شكلة املخب�أة �أو امل�شكلة الرئي�سية والتي �أدت �إلى تطور امل�شكلة ،والتي تعد م�س�ؤولة
ب�صفة �أ�سا�سية عن اختالل العالقات بني عنا�صر امل�شكلة.

• �إال �أن امل�شكلة التي تواجه الباحث الربملاين هي حتديد “امل�شكلة املخب�أة �أو امل�شكلة الرئي�سية” والتي ال
ميكن التو�صل �إليها �إال من خالل �آليات حمددة وبعد جهد بحثي يقوم على اخلطوات التالية:
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خطوات �إعداد ورقة التو�صية النفعية

•�أوال� :إعداد ورقة حتليل ماهية امل�شكلة.
•ثانيا� :إعداد اجلدول الرتابطي ال�ستخراج امل�شكلة املخب�أة.
الأثر (ب)
الأثر (�أ)
ال�سبب (�أ)
ال�سبب (ب)

احلل (ج)
احلل (�أ)

امل�شكلة املخب�أة

ال�سبب (ج)

احلل (ب)
احلل (ج)

ال�صياغة النهائية
1.1حتديد جميع �أ�سباب امل�شكلة العامة �سبب (�أ)� ،سبب (ب)� ،سبب ( ج) ...الخ
2.2يتم التعامل مع كل �سبب ب�شكل م�ستقل ،وتو�ضح النتائج والآثار املرتتبة على كل �سبب على حدة.
3.3عند االنتهاء من اخلطوة ( )2يكون الباحث قد تو�صل �إلى حلول فرعية مرتبطة بالأ�سباب ،وهي حلول
مبنية على خطورة النتائج املرتتبة على الآثار.
4.4يت�ساءل الباحث :هل ميكن جتميع احللول النهائية يف حل واحد؟ �أم يجب احلفاظ على ا�ستقاللية كل
حل؟ فتجميع احللول يف حل واحد �إمنا يعني التو�صل �إلى حل للمو�ضوع حمل الدار�سة ولي�س حل للم�شاكل
الفرعية املرتبطة باملو�ضوع.
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�أنواع االرتباط بني الأفكار

(لتنظيم العالقة ،وتكوين عالقات منطقية
بني الأ�سباب والنتائج)

الرابط الرئي�سي

هناك م�شكلة خمب�أة يف م�شكلة �أخرى،
وتظهر ك�أنها م�شكلة واح��دة ،ولكنها
يف حقيقتها م�شكلتني ولي�ست م�شكلة
واحدة (�سبب داخل �سبب �آخر)
وح��ل �إح���دى امل�شكالت ���س��ي���ؤدي �إل��ى
�إزالة امل�شكلة الأقوى.
م�شكلة �سبب مل�شكلة ثانية

رابط مقرتح

امل�شكلة التي يتم حلها بوا�سطة حل
م�شكلة �أخرى.

االرتباط املتعدد
وهذا النوع من االرتباط يف ال�سبب
الذي يكون قائماً يف �أكرث من
م�شكلة  ،وبالتايل فهو �سبب متعدد
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رابط معريف

امل�شاكل جميعها مرتبطة بجهة واحدة،
واملقرتحات �ستنفذها جهة واحدة كتلك
امل�شكالت التي يتم حاللها بوا�سطة
و�ضع �أهداف ا�سرتاتيجية للحد منها �أو
�إزالتها.
ومن �أمثلة الرابط املعريف االرتباط يف
الوظيفة.

رابط نتيجة
هناك م�شكلتني �أو �أكرث منف�صلتني ،
ولكنها يف الأ�صل هما نتاج مل�شكلة
واحدة ( البحث عن منبع امل�شكلة)

العالقة الرتكيبية

عالقات تركيبية متجان�سة من النوع الواحد

•هي عالقة تركيبية لنوع واحد
y yفالأ�سباب مع بع�ضها تعد نوع ًا واحد ًا.
y yوالنتائج مع بع�ضها تعد نوع ًا واحد ًا.
•بالتايل ميكن اختزال الأ�سباب وذلك بت�صفية
ما هو مت�شابه من الأ�سباب.
•وكذلك ميكن اختزال النتائج وذلك ت�صفية ما
هو مت�شابه منها.

عالقة تركيبية غري متجان�سة
لأنواع خمتلفة

ه��ي ع�لاق��ات تركيبية لأن���واع خمتلفة
من الأ�سباب و النتائج فهي عالقات بني
�أ�سباب ونتائج اال �أن هذه العالقات تبدو
مرتابطة وقادرة على �أن ت�ؤثر يف بع�ضها
البع�ض .
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الفصل الرابع
تأصيل مفهوم التحليل
البرلماني في األوراق و الدراسات
البرلمانية

� .1أ�س�س التحليل يف الدرا�سات الربملانية
�أنواع التحليل

التحليل اال�ستهاليل للمعلومات

حتليل املو�ضوع �أو عن�صر من عنا�صر املو�ضوع

حتليل املعلومات

ويعني البحث ع��ن م��دى م�صداقية املو�ضوع،
وذلك بالبحث عن اجتاهات املعلومات يف م�صادر
خمتلفة كاملعلومات احلكومية ،والتقارير دولية.
ف����إذا ك��ان��ت مقاربة للمعلومات امل��ت��وف��رة لدى
الباحث فيمكن له �أن ي�ستخدمها ،فاملعلومة ت�أخذ
م�صداقيتها من ال�شواهد والدالئل عليها.
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مرحلة تطبيق الدرا�سة
التحليلية

مرحلة قراءة املعلومات
العامة

1

5

مراحل القراءة املنهجية
لإعداد الدرا�سات التحليلية
مرحلة املعلومات
املتخ�ص�صة

4

2

مرحلة مكان احلدث

3

مرحلة قراءة
فكرة املو�ضوع
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�أركان الدرا�سات التحليلية

م �ق��وم ال �ع �ن��ا� �ص��ر اجل��زئ �ي��ة (ال ��درا�� �س ��ات
اجلزئية)

•يف ال��درا���س��ات اجل��زئ��ي��ة يتم ال��ت��وغ��ل يف
درا����س���ة امل��و���ض��وع م��ن خ�ل�ال العنا�صر
اجلزئية للمحاور فيتم درا�سة كل عن�صر
على ح��ده من حيث م�شكالته و�أ�سبابه،
وما يخلفه هذا العن�صر من نتائج جزئية،
ومن ثم ح�صر جميع النتائج اجلزئية التي
�أفرزها جتميع العنا�صر يف كل حماور من
حماور الدرا�سة �ضمن نتائج عامة ،و�أخريا
تقدمي املقرتحات �أو البدائل.
•تت�سم الدرا�سات اجلزئية بتوفريها للعديد
من البدائل واخل��ي��ارات ملتخذي القرار،
بهدف �إيجاد نوع من التفاهم بني الربملان
واحلكومة ،حيث يقدم الربملان جمموعة
من البدائل للحكومة.
•يعتمد البحث يف الدرا�سات اجلزئية على
“اال�ستغراق يف كل عن�صر على حده”
بحيث يبدو العن�صر الواحد كمو�ضوع.

الدرا�سات ال�شاملة

•ت��رك��ز ال��درا���س��ات ال�شاملة ع��ل��ى درا���س��ة

النتائج امل�شرتكة بني حم��اور الدرا�سة

وذلك عن طريق �إيجاد روابط م�شرتكة بني
النتائج املتعددة التي خل�صت �إليها نتائج
حم��اور امل��و���ض��وع ،بغر�ض بناء مقرتحات
�أكرث تركيزا.
•وع��ل��ى ع��ك�����س ال���درا����س���ات اجل��زئ��ي��ة ف���إن
ال��درا���س��ات ال�شاملة ال ُت��ق��دم العديد من
البدائل واحللول ،فهي تركز على بديل واحد
�أو بديلني ،وذلك ي�صعب من مهمة الربملان
فاحلكومة قد ال تتوافق مع الربملان يف هذه
ال��ب��دائ��ل امل���ح���دودة ،وق��د تعمل احلكومة
على �إعادة املو�ضوع �إلى الربملان ملزيد من
الدرا�سة والبحث عن بدائل �إ�ضافية.
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مثال :على الدرا�سات اجلزئية مو�ضوع «ال�سيا�سة العامة لوزارة الأ�شغال»

•قام الباحث �أوال :بتحديد  3حماور لدرا�سته ،واتبع اخلطوات التالية:
بد�أ بدرا�سة عنا�صر حمور اال�سرتاتيجية كالأهداف واخلطط الت�شغيلية وانتهى �إلى م�شكالت ،و�أ�سباب ،ونتائجخا�صة بكل عن�صر من عنا�صر حمور اال�سرتاتيجية.
 ومن ثم انتقل �إلى درا�سة عنا�صر حمور الهيكل التنظيمي للوزارة كاخت�صا�صات الإدارات والإ�شكاليات التيتواجهها ،وانتهى �إلى م�شكالت ،و�أ�سباب ،ونتائج خا�صة بكل عن�صر من عنا�صر حمور الهيكل التنظيمي.
ومن ثم انتقل �إلى درا�سة عنا�صر حمور خدمات البنية التحتية كالطرق واجل�سور وال�صيانة ،وانتهى �إلى م�شكالت،و�أ�سباب ،ونتائج خا�صة بكل عن�صر من عنا�صر حمور خدمات البنى التحيتة.
•يف املرحلة الثانية قام الباحث بتجميع النتائج العامة لكل حمور ،التي هي حم�صلة جتميع لنتائج العنا�صر املكونة
لكل حمور على حدة.
•ويف �أخر مرحلة و�ضع حلول تنا�سب هذه النتائج العامة.

		
ولكن هل انتهى دور الباحث عند ا�ستغراق كل مو�ضوع على حدة؟ الحظ ب�أن املحاور الثالثة حتولت �إلى ما ي�شبه املو�ضوع العام نظرا ال�ستقالليتها و�إيالءها

عناية كبرية من الدرا�سة ،فالباحث �أغفل كل من:

1.1عالقة املحاور الثالثة باملو�ضوع العام �أي عالقة اال�سرتاتيجية والهيكل التنظيمي وعن�صر البنية التحتية مبو�ضوع “ال�سيا�سة العامة لوزارة الأ�شغال”.
 2.2العالقة البينية بني املحاور الثالثة.
3.3عالقة حمورين �أو �أكرث باملو�ضوع العام.

اخلال�صة:

•يف الدرا�سات الربملانية ال يتم معاملة العنا�صر اجلزئية التي تتكون منها املو�ضوع �أو الظاهرة �أو امل�شكلة حمل
الدرا�سة ب�شكل منعزل ،فالدرا�سات الربملانية تقوم على االنتقال من درا�سة اجلزء �إلى درا�سة الكل.
•كما �أن هناك روابط وعالقات جتمع بني :املحور وغريه من املحاور اجلزئية للمو�ضوع ،وكذلك بني هذه
املحاور واملو�ضوع الرئي�سي الذي تتم درا�سته ،و�أخريا العالقة بني عدة حماور وبني املو�ضوع العام.
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مثال :على الدرا�سات ال�شاملة مو�ضوع «�سيا�سة وزارة التجارة اخلارجية»
•قام الباحث �أوال :بتحديد  3حماور لدرا�سته ،واتبع اخلطوات التالية:
بد�أ بدرا�سة عنا�صر حمور اال�سرتاتيجية كالأهداف واخلطط الت�شغيلية وانتهى �إلى م�شكالت ،و�أ�سباب ،ونتائجخا�صة بكل عن�صر من عنا�صر حمور اال�سرتاتيجية.
 ومن ثم انتقل �إلى درا�سة عنا�صر حمور الإيرادات كال�سلع ،والدول املوردة ،وانتهى �إلى م�شكالت ،و�أ�سباب،ونتائج خا�صة بكل عن�صر من عنا�صر حمور الإيرادات.
ومن ثم انتقل �إلى درا�سة عنا�صر حمور ال�صادرات ك�أهم ال�سلع ،و�أ�سواق الدول املناف�سة ،وانتهى �إلى م�شكالتو�أ�سباب ونتائج خا�صة بكل عن�صر من عنا�صر حمور ال�صادرات.
•يف املرحلة الثانية قام الباحث بتجميع النتائج العامة لكل حمور ،التي هي حم�صلة جتميع لنتائج العنا�صر املكونة
لكل حمور على حدة.
•يف املرحلة الثالثة قام الباحث ب�إيجاد روابط م�شرتكة بني نتائج املحاور ،مما قل�ص عدد النتائج النهائية.
•يف املرحلة الأخرية �صاغ الباحث مقرتح �أو مقرتحني حلل النتائج.

�أنواع الروابط بني متغريات
الدرا�سات الربملانية

الربط بني عن�صر ،وعن�صر �آخر
(عن�صرين)

الربط بني العن�صر واملو�ضوع

(عن�صر واحد  +مو�ضوع)

الربط بني عدة عنا�صر واملو�ضوع
(عدة عنا�صر  +مو�ضوع)
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�أنواع عالقات الت�أثري والت�أثر يف النوع الأول من الروابط
(الربط بني عن�صر ،وعن�صر �آخر)

عالقات �إيجابية

عن�صر يدعم الإيجابيات املتوفرة يف عن�صر �آخر ،
ويعزز من �أدائة الإيجابي

170

االوراق و الدرا�سات الربملانية

عالقات �سلبية

عن�صر ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على العن�صر الآخر ،
وينتق�ص من �إجابيته  ،ويدفعه للرتاجع

العالقة املت�ساوية �أو احليادية
y yوه��ي ع�لاق��ات ن���ادرة وقليلة بني
العنا�صر.
y yولكن من املمكن �أن جند عالقة
مت�ساوية كالتايل “كلما ارتفع �أداء
عن�صر من العنا�صر �أدى ذلك �إلى
ارتفاع �أداء العنا�صر الأخرى”.
y yومبعنى �آخ��ر فهي تعني “عندما
يتحرك عن�صر ما باجتاه معني،
وبقدر حمدد ،في�ؤثر على العن�صر
الآخ������ر ب�����ذات االجت������اه وب����ذات
القدر”.
y yال��ع�لاق��ة املت�ساوية �أو احليادية
عادة ما تكون بني عنا�صر مت�شابهة
يف �صفاتها ،ففي مو�ضوع وزارة
املالية قد ترتبط كل من الإيرادات
والنفقات بعالقة مت�ساوية.

ماذا ي�ستفيد الباحث من فكرة �أنواع عالقات الت�أثري بني العنا�صر وبع�ضها؟

•البحث يف عالقة العنا�صر مع بع�ضها هي �أولى درجات التحليل يف الدرا�سات الربملانية.
•على الباحث �أن يبتعد عن عمل العالقات امل�صطنعة بني العنا�صر وبع�ضها ،و�إمنا يعتمد
يف حتديد �أنواع العالقات �إلى املعلومات املتوفرة لديه.

 1مرحلة حتديد
العنا�صر اجلزئية

 4الإطار املقارن

مراحل الدرا�سات التحليلية

 2عالقة االرتباط
بني العنا�صر

 3نتائج عالقات
االرتباط

االوراق و الدرا�سات الربملانية 171

مراحل الدرا�سة التحليلية

املرحلة الأولى
درا�سة العنا�صر اجلزئية

يف ه���ذه امل��رح��ل��ة ي��ت��م درا���س��ة
معلومات جزئية تتعلق بعنا�صر
جزئية مرتبطة باملو�ضوع العام
حمل الدرا�سة.
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املرحلة الثانية
عالقات االرتباط بني العنا�صر

ن��ق��ل ال��ع��ن��ا���ص��ر اجل���زئ���ي���ة ال���ت���ي مت
درا�ستها يف املرحلة الأولى �إلى دائرة
�أكرب من البحث ،وذلك بدرا�سة �أنواع
عالقة االرتباط مع العنا�صر الأخرى،
فالعنـ ـ ـ ــا�صر ترتـبط فيــما بين ـ ــها
ب � 3أن��واع من العالقات “�إيجابية،
�سلبية ،مت�ساوية”.

املرحلة الثالثة
نتائج عالقات االرتباط

عند انتقال الباحث �إلى املرحلة الثالثة
مل تتكون لديه بعد فكرة مركزة حول
امل�����ش��ك�لات الأ���س��ا���س��ي��ة ال��ت��ي ت��واج��ه
املو�ضوع الذي تتم درا�سته.
ومن املرحلة الثانية توفرت لدى الباحث
� 3أن����واع م��ن ال��ع�لاق��ات االرت��ب��اط��ي��ة
وكذلك نتائج لهذا االرتباط ،وبالتايل
ف�إن الباحث يقوم بربط هذه النتائج
يف �إطار عالقتها باملو�ضوع العام الذي
تتم درا�سته ،وذلك عن طريق حتديد
مدلوالت النتائج.

املرحلة الرابعة
الإطار املقارن

ه��و الإط�����ار ال����ذي ي��ح��اول ال��رب��ط بني
العوامل واملتغريات يف الدرا�سة التحليلية
وبني غريها من العوامل واملتغريات خارج
نطاق الظاهرة حمل ال��درا���س��ة ،وذلك
اعتمادا على الأ�سلوب املقارن.

مدلوالت نتائج العالقات االرتباطية

قد تكون بع�ض النتائج
م�شكالت

وهي ترجع للعالقات االرتباطية ال�سلبية.

نتائج ميكن البناء عليها
للتطوير

وهي ترجع للعالقات االرتباطية الإيجابية

عالقات يجب دعمها واحلفاظ
على �شكلها

وهي ترجع للعالقات املت�ساوية

بعد �أن يحدد الباحث ملدلوالت نتائج العالقات االرتباطية بني العنا�صر ،يبقى على الباحث �أن يفكر يف البدائل املالئمة لكل نوع ،ح�سبما هو مو�ضح يف
اجلدول �أدناه:
مدلول نتائج العالقات االرتباطية بني العنا�صر
قد تكون بع�ض النتائج م�شكالت (عالقة �سلبية)

نتائج ميكن البناء عليها للتطوير(عالقات �إيجابية)

عالقات يجب دعمها واحلفاظ على �شكلها (عالقات
مت�ساوية)

البديل املالئم
•البديل املتغلغل :يعمل على �إ�ضعاف العن�صر الرئي�سي املت�سبب يف ظهور امل�شكلة،
ويطلق عليه البديل املتغلغل لأنه يتغلغل مع عدة عنا�صر ذات العالقة بن�شوء امل�شكلة،
فمن خالل احتواء �أو احلد من العن�صر الأ�سا�سي املت�سبب يف امل�شكلة ف�إنه ميكننا حل
بقية العنا�صر الفرعية املت�سببة يف حدوث امل�شكلة ب�سهولة وي�سر.
•البديل ايجابي (�سيا�سات تطويرية) يركز على تطوير ال�سيا�سات احلالية (تطوير ما
هو قائم من عالقات �إيجابية) لتقوية و�إ�ضافة مكا�سب �إيجابية على الو�ضع احلايل.
•قد يواجه الباحث �صعوبة يف التو�صل لهذا البديل ،لأن البديل الإيجابي يعمل يف بيئة
�إيجابية ،مما يتطلب من الباحث �إج��راء ق��راءات �إ�ضافية للح�صول على معلومات
جديدة القرتاح بدائل تطوير ال�سيا�سة احلالية الإيجابية.
•يعد البديل املوجه للعالقات «التي يجب دعمها واحلفاظ عليها « �أ�ضعف �أنواع البدائل،
فالباحث ال يقدم �أي بدائل جديدة يف هذا الو�ضع ،و�إمنا يقرتح دعم التوجه احلايل
وذلك ملا يت�سم به الو�ضع من حيادية.
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 .2الفكرة التحليلية للجملة املعلوماتية «الربملانية» (العالقة البنيوية والإنتاجية):
•تت�سم الدرا�سات التحليلية بتغلغلها يف �أعماق الظاهرة حمل الدرا�سة (امل�شاكل املجتمعية) كالتعرف على ال�سبب احلقيقي حلدوث امل�شكلة ،والأطراف املت�أثرين

بامل�شكلة و�آثار هذه امل�شكلة عليهم .وتتم هذه الدرا�سة وفق نظام فكري معني يتكون من فكرة �أو عدد من الأفكار التي تعتمد على منطق معني ،وهذا ما تفتقده
الدرا�سات الو�صفية والتي تكتفي بدار�سة ظاهر امل�شكلة فقط دون التغلغل يف �أعماق الظاهرة.
•يتم �صياغة وترتيب الألفاظ يف اجلمل املعلوماتية التي تت�شكل منها الدرا�سة التحليلية لأي ظاهرة وفق ترتيب منطقي وا�ضح ،حتكمه � 3أنواع من العالقات بني

�ألفاظ هي:

�أنواع العالقات يف اجلملة املعلوماتية
عالقة بنيوية

عالقة �إنتاجية

عالق ال�شكل اللفظي

�أ .العالقة البنيوية
كل جملة معلوماتية حتتوي على عدد من الألفاظ ،يتم بنا�ؤها وو�ضعها �ضمن �إطار مت�سق داخل اجلملة ،بحيث يدل كل لفظ على معنى حمدد ،ولو�ضع تلك
الألفاظ داخل جملة واحدة البد من �أن يحكم هذه الألفاظ عالقة وا�ضحة ،بحيث ت�ؤدي يف النهاية �إلى معنى مفهوم وذا داللة لدى ال�شخ�ص القارئ �أو امل�ستمع.
مثال على جملة معلوماتية:
“بلغ معدل النمو يف الناجت املحلي الإجمايل لدولة الإمارات عام 2009م حوايل  ،% 3.5ويعد
القطاع غري النفطي �أكرب م�ساهم يف الناجت املحلي وبن�سبة .”% 77

الحظ ب�أن الألفاظ تبنى وفق عالقة حمددة يف اجلملة الواحدة بحيث ت�ؤدي �إلى معنى مفهوم ،
و �أب�سط �أنواع تلك العالقة التي تربز بني مكونات اجلملة الواحدة هي العالقة البنوية

•تعد العالقة البنيوية �أب�سط �أنواع عالقات التحليل التي تربط بني الألفاظ القائمة داخل اجلملة الواحدة ،فهي متثل البداية الأولى لفكرة التحليل.

•تق�سم العالقة البنيوية �إلى م�ستويني متدرجني ومرتابطني ،وال ميكن اال�ستغناء عن �أي منهما داخل اجلملة ،كما �أن لكل م�ستوى خ�صائ�ص معينة متيزه عن امل�ستوى
الآخر .وامل�ستويني هما :العالقة البنيوية الأولى ،والعالقة البنيوية الثانية.
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العالقة البنيوية الأولى

العالقة البنيوية الثانية

مثال على جملة معلوماتية:
« �شهدت الإم��ارات بناء  86م�ست�شفى جديد يف عام 2010م وبتكلفة بلغت  2مليون
درهم».
1.1فكر :باحلدث املرتبط بهذه اجلملة؟ هل هو بناء امل�ست�شفيات اجلديدة �أم
قيمة تكلفة هذا البناء؟
احلدث هنا هو :بناء  86م�ست�شفى جديد.ال ي�شرتط �أن يقع احلدث دائما يف بداية اجلملة ،و�إمنا يحكمه القدرة يف حتريكمراد ،وغر�ض البحث.
 2.2فكر :ما الذي تريده من هذا احلدث �أو ما الذي تف�ضله من احلدث (�إرادة
احل���دث)� :أو ما هو املو�ضوع ال��ذي يثري انتباهك بدرجة �أك�بر من غريه
داخل اجلملة واملرتبط باحلدث الذي �سبق لك �أن حددته ب�أنه “حدث بناء
امل�ست�شفيات اجلديدة”؟
• قد تكون الإجابة� :إجمايل تكلفة البناء� ،أو اخلدمات الطبية التي �ستقدمها تلك
امل�ست�شفيات.
•�ستكون الإجابات متنوعة ومتفاوتة تبعا لتف�ضيالت واهتمامات قارئ �أو متلقي هذه
اجلملة.
وبناء عليه ف�إن العالقة بني احلدث (بناء  86م�ست�شفى جديد) وبني �إرادة احلدث(التكلفة �أو اخلدمات الطبية التي �ستقدمها تلك امل�ست�شفيات) هي عالقة متعددة
ومتنوعة الرتباطها بتعدد االهتمامات واخليارات �أو بتعدد التف�ضيالت اخليارية.
�إذ ًا تختلف التف�ضيالت اخليارية لكل فئة �أو لكل �شخ�ص من احلدث ،وهذا مايطلق عليه “التف�ضيل التفكريي للحدث” والذي يعرف ب�أنه هو النموذج الفكري
الذي يربط احلدث بتف�ضيل معني ،ويكون التف�ضيل نابعا من �سياق احلدث.

هي الناجت من امتداد العالقة بني احلدث و�إرادة احلدث ،ومن ثم ال�س�ؤالعن طبيعة العلية.
 العالقة البنيوية يف مرحلتها الثانية تعتمد على:1.1عالقة علية قا�صرة بني احلدث و�إرادة احلدث.
2.2عالقة علية ممتدة كناجت من نواجت العالقة العلية الأولى.

•يرتبط احلدث دائما ب�إرادة احلدث مما ي�ؤدي �إلى ن�شوء عالقة عِ لية �أولى ،وهي
عالقة بديهية وب�سيطة ،وتتعدد هذه العالقة بتعدد تف�ضيالت احلدث واالهتمامات
لدى متلقي احلدث �أو ما يطلق عليه ب “التف�ضيل التفكريي للحدث”

•تو�ضيح العالقة العلية الأولى ي�ستمد من داخل �سياق اجلملة املعلوماتية،
�أما الإجابة عن العالقة العلية الثانية ،يكون خارج �سياق اجلملة ،بالبحث
عن معلومات �أخرى وجمل �أخرى خارج ال�سياق الذي نت�ساءل فيه.
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العالقة البنيوية الأولى
•يت�شكل �سياق �أي جملة معلوماتية من (حدث � +إرادة احلدث )
• عند حتديدنا للحدث و�إرادة احلدث ،تكون اجلملة ذات �سياق تام ،مما يعني
�إمكانية البدء بجملة ثانية متوا�صلة ومبنية بناء على اجلملة الأولى والتي �أف�ضت
�إلى بناء اجلملة الثانية ،مما ي�ؤدي �إلى تكوين عالقة عِ لية ثانية.
•فاجلملة ال�سابقة “�شهدت الإم��ارات بناء  86م�ست�شفى جديد يف عام 2010م
وبتكلفة بلغت  2مليون درهم” �أظهرت لنا وجود عالقة علية �أولى بني احلدث
(بناء  86م�ست�شفى جديد) وبني �إرادة احلدث (�إجمايل التكلفة� ،أو اخلدمات
الطبية التي �ستقدمها تلك امل�ست�شفيات) تلك العالقة قد تثري لدى الباحث ت�سا�ؤل
�آخر ،ملاذا مت حتديد التكلفة ب  2مليون درهم فقط؟ وملاذا مل يتم رفع التكلفة
�إلى  4ماليني؟ وبالتايل ف�إن الباحث مطالب يف البحث عن جمل معلوماتية �أخرى
للإجابة عن ت�سا�ؤالته مما يف�ضي �إلى تكوين عالقة علية ثانية ممتدة.
•احلدث � +إرادة احلدث (ماذا �أريد من احلدث) = عالقة بنيوية �أولى للجملة.
•تت�سم العالقة البنيوية الأولى ب�أنها عالقة بنيوية قا�صرة وحمددة و�ضيقة ،لأنها
تقت�صر فقط على احلدث و�إرادة احلدث فقط ،وتتحدد بفكرة التف�ضيل التفكريي
للحدث.
•تعدد التف�ضيالت يرتب تعدد يف العالقات العلية.
•البحث يف عالقة احلدث ب���إرادة احلدث ،تكون يف �إط��ار طرح �س�ؤال ا�ستفهامي
“ملاذا” يتم تف�ضيل �إرادة احلدث يف عالقته باحلدث ،مما �سي�ؤدي �إلى عالقات
علية ممتدة.
•تدور العالقة البنيوية الأولى داخل �سياق اجلملة ،ولتحديد هذه العالقة البد من
البحث داخ��ل �سياق اجلملة املعلوماتية الواحدة ،وذل��ك بالبحث عن :احلدث،
و�إرادة احلدث.
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العالقة البنيوية الثانية

�أمثلة �أخرى على العالقة البنيوية:
اجلملة

احلدث

�إرادة احلدث

مالحظات

�ألقى الرئي�س خطابا �أعلن فيه تنحيه عن
ال�سلطة

الإعالن عن التنحي
عن ال�سلطة

�إلقاء الرئي�س للخطاب

مت حتديد احلدث ب (الإعالن عن التنحي) لأنه يف
الأحوال العادية جرت العادة على �أن يلقي الرئي�س
خطابا ولكن لي�س من الطبيعي �أن يعلن تنحيه عن
ال�سلطة.

�ألقى الرئي�س خطابا لأنه تنحى عن ال�سلطة

�إلقاء الرئي�س للخطاب

التنحي عن ال�سلطة

الحظ كلمة « لأنه» تدل على «التعليل» على عِ لية
وقوع احلدث»

�سمعت خطاب الرئي�س الذي �أعلن فيه تخليه
عن ال�سلطة ،وكانت نتيجة املباراة التي
�شاهدتها �أثناء �سماعي للخطاب 2 /2

�سماع اخلطاب

قد تكون م�شاهدة املباراة،
�أو الإعالن عن التخلي
عن ال�سلطة (مرتبطة
بالتف�ضيل التفكريي
للحدث)

احلدث ال يكون دائما يف بداية اجلملة �أما يف الظروف غري العادية كما هو يف اجلملة 3والتي تفتقر �إلى الرتتيب املنطقي وتكون اجلملة
متناق�ضة يتم تقدمي احلدث
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�شكل رقم ()19
العالقة البنيوية داخل اجلملة املعلوماتية

عالقة علية
أولى

احلدث � +إرادةاحلدث = عالقة علية
�أولية
 ت�ستخرج من داخل�سياق اجلملة

ناجتة عن امتداد العالقة
بني احلدث و�إرادته
 ت�ستخرج من خارج�سياق اجلملة

العالقة العلية الأولى هي عالقة قا�صرة و�ضيقة ،ولتكملةتلك العالقة نبحث عن عالقة علية ممتدة
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عالقة علية
ثانية

ب .العالقة الإنتاجية
•مثال على جملة معلوماتية “ �ألقى الرئي�س خطابا �أعلن فيه تنحيه عن ال�سلطة”
•فكر :ما هي الإنتاجية التي حققتها اجلملة؟ �أو ما هي الإ�ضافة التي حتققت للرئي�س من �إعالن تنحيه عن ال�سلطة بوا�سطة خطاب؟ فالرئي�س كان ب�إمكانه اللجوء
�إلى املتحدث الر�سمي با�سم الرئا�سة �أو �إلى نائب الرئي�س للإعالن عن هذا احلدث.
•بالتايل تتعدد النواجت التي �سيحققها الرئي�س ومنها:
1.1الناجت ( :)1يتمتع الرئي�س بالقوة وال�شجاعة لتربيره �سبب اال�ستقالة.
2.2الناجت ( :)2الرئي�س �أعلن تنحيه عن ال�سلطة من خالل خطاب لأنه يريد �أن يكر�س مبد�أ الدميقراطية والدعوة لإجراء انتخابات جديدة (�أن�صار
الرئي�س).
3.3الناجت ( :)3الرئي�س حاول �أن ي�ستدر عطف ال�شعب وهي جمرد لعبة �سيا�سة (املعار�ضة).
•بعد �أن ح�صرنا تلك النواجت الثالث والتي �أنب�أت عنها العالقة العلية املمتدة ،البد �أن نت�ساءل :ما هو املنتج �أكرث �صحة؟ هل هو املنتج (� )1أم (� )2أم ( ،)3ومبعنى
�آخر �أي النواجت ال�سابقة ي�ستطيع فعليا �أن يربر ت�صرف الرئي�س بلجوئه �إلى اخلطاب كو�سيلة لإعالن تنحية عن ال�سلطة؟
•للبحث عن الناجت الأكرث �صحة البد من تخ�صي�ص العالقات العلية املمتدة والتي حتدد طبيعة العالقة املنتجة للجملة ،ولتخ�صي�ص تلك العالقة العلية املمتدة
البد من البحث عن ظروف �إعالن اخلطاب ،فكل جملة لها تف�سريات متعددة ،ولكن منها يقرتب من احلقيقة (يتم اختياره) ،ومنها ما يبتعد من احلقيقة (يتم
ا�ستبعاده).

•لتخ�صي�ص العالقة العلية املمتدة ،البد من اختبار �صحة جميع النواجت التي تكونت لدينا ،فمرحلة تخ�صي�ص املعلومات �ست�سفر عن:
1.1تكامل املعلومات :املعلومات املقرتبة من فكرة املعلومات املتداولة الواقعية

2.2تنافر املعلومات :لعدم ات�صالها بالواقع ،وباملعلومات التي جمعها الباحث ،وذلك لعدم ات�ساقها مع �سياق العلية املمتدة يف اجلملة التي يتم
اختبارها.
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تابع /العالقة الإنتاجية :ا�ستخراج العالقات الإنتاجية بوا�سطة امل�سند ،وامل�سند املتعلق ،وامل�سند �إليه

اجلملة الأولى
امل�سند

امل�سند املتعلق

املعلومة اجلديدة يف اجلملة

امل�سند �إليه
املو�ضوع العام

تعتمد فكرة التحليل الربملاين على جتزئة وتفتيت اجلملة املعلوماتية الواحدة ،وذلك بالبدء يف حتليل الوحدات ال�صغرية للجملة ،لأن معرفة خ�صائ�ص الأجزاء
�سيعيننا على معرفة خ�صائ�ص الكل.
وعند جتزئة اجلملة املعلوماتية الواحدة� ،سيت�ضح لدينا �أق�سام رئي�سية يف اجلملة هي:

1.1امل�سند.
 2.2امل�سند املتعلق.
 3.3امل�سند �إليه.

و�إن غياب تلك الأجزاء الثالثة لن ميكننا من بناء عالقة بنيوية وا�ضحة ،فالبحث يف العالقة التي تربط بني (امل�سند ،امل�سند املتعلق ،امل�سند �إليه) ي�ؤدي �إلى ا�ستخراج
العالقة الإنتاجية للجملة.
مثال على جملة معلوماتية:

“بلغ معدل النمو يف الناجت املحلي عام 2009م حوايل  ،% 3ويعد القطاع غري النفطي �أكرب م�ساهم يف الناجت”.
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امل�سند
معدل النمو يف الناجت املحلي عام 2009م حوايل .% 3
هو امل�سند الذي يتم اال�ستناد �إليه يف اجلملة ،ويعدالركن الرئي�سي للجملة وال ي�صح �أن ي�ستند �إلى
فعل �آخر ،وهو مرتبط بحركة وبفعل ما.

امل�سند املتعلق
ويعد القطاع غري النفطي �أكرب م�ساهم يف الناجت.
ال ميكن �أن يوجد �إال من خالل امل�سند. قد يتحول امل�سند املتعلق �إلى م�سند م�ستقل ،وتتحولخ�صائ�صه يف جملة �أخ���رى لي�صبح م�سند ،وكذلك
احلال بالن�سبة للم�سند والذي قد ي�صبح م�سند متعلق
يف �سياق جملة �أخرى.

يرتبط «الدال» دائما بامل�سند فالدال ي�شري �إل��ى :عالقات تحُ يل �إل��ى حقائقخارجية مرتبطة بامل�سند �إليه (املو�ضوع الذي

ندر�سه) ويعرب الدال عن حركة.

يعد “ الدال” الدعامة الرئي�سية يف اجلملة والتي�أدت �إلى تطور الألفاظ يف اجلملة حتى و�صلت �إلى
نهاية �سياقها.
ي�سبق “ الدال “املدلول”يف الدرا�سات الو�صفية يتم التعبري عن “الدال”بعالقة النتيجة .فمثال“ :انخفا�ض عدد

يرتبط « املدلول” ارتباطا رئي�سيا بـ “الدال –امل�سند”ويتم التعبري عن هذه العالقة من خالل امل�سند املتعلق.

امل�سند �إليه
مو�ضوع� :سيا�سة وزارة االقت�صاد

يعرب امل�سند �إليه عن املو�ضوع� ،أوالظاهرة التي نكتب حولها الدرا�سة

�أو التقرير البحثي الربملاين.

ت��ت��غ�ير ال���ع�ل�اق���ة ب��ي�ن ال�����دالواملدلول بتغري مو�ضوع الظاهرة
التي نبحث عنها.
اخ���ت�ل�اف امل���و����ض���وع���ات ال��ت��يندر�سها ،ي����ؤدي �إل��ى اختالف
العالقات التحليلية.

الوفيات عام 2009م بن�سبة  % 3نتيجة
لتح�سن م�ستوى اخلدمات الطبية”.

-ينبع الدال من امل�سند �إليه

-ينبع املدلول من امل�سند �إليه
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ا�ستخراج العالقة الإنتاجية
جملة ()1
عالقة داللية �أولى

1.1نو�ضح �أركان اجلملة الرئي�سية (امل�سند ،امل�سند املتعلق ،امل�سند �إليه).
2.2نبحث عن العالقة الداللية الأولى وهي عالقة بني :الدال واملدلول.

جملة ()2
عالقة داللية ثانية

بعدما �أو�ضحنا العالقة الداللية الأولى من حيث �أطرافها الرئي�سية ،ف�إننا نبد�أ بالت�سا�ؤل حول :ما هي الداللة التي ميكن�أن ت�ؤدي �إليها اجلملة الأولى؟

وتلك الداللة تختلف عن فكرة “النتيجة يف الدرا�سات الو�صفية” لأنها قد متتد �إلى �آثار العالقة الداللية.-قد نرجع يف حتديد العالقة الداللية الأولى �إلى معلومات داخل �سياق اجلملة� ،أو �إلى معلومات خارج هذا ال�سياق.

الفوائد املرتتبة على ترتب �ألفاظ اجلملة ترتيبا �صحيحا (امل�سند ،امل�سند املتعلق،
امل�سند �إليه).
1.1ترتيب الأحداث ترتيبا �صحيحا� ،أي معرفة تطور الظاهرة بطريقة �صحيحة ودقيقة.
2.2التعرف �إلى خ�صائ�ص املعلومات ،مما ي�ؤدي �إلى التعرف على طبيعة حركة العن�صر يف
اجلملة �سلبا �أو �إيجابا� ،أو حركته املعتدلة ،مما ي�سهم يف التو�صل �إلى مقرتحات منا�سبة.
3.3حتديد املعلومات املرتبطة مب�شكلة الدرا�سة ارتباطا دقيقا.
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خال�صة مفهومي العالقة البنيوية والعالقة الإنتاجية
�أت�ضح لدينا من اجلزء التمهيدي للفكرة التحليلية للجملة املعلوماتية ب�أن هناك نوعني من العالقات يف اجلملة:

العالقات البنيوية
•العالقات البنيوية وفق االق�تراب الربملاين م�ستوحاة من
النظرية البنيوية وه��ي بالأ�سا�س �إح��دى نظريات (علوم
اللغة).
•تقوم العالقة البنيوية على مرحلتني �أ�سا�سيتني:
1.1الك�شف عن احلدث ،وعن عالقته ب�إرادة احلدث من خالل
ما يطلق عليه (العالقة العلية القا�صرة).
2.2العالقة العلية املمتدة وهي من املفرت�ض �أن تنتج عن
العالقة العلية الأولى.
•�إن هذا الإط��ار التمهيدي التحليلي ك�شف عن وجود نق�ص
بني الألفاظ يف اجلملة الواحدة حيث �أن العالقة البنيوية
عجزت على �أن تقدم لنا �إطار التحليلي ميكن االعتماد
عليه يف درا�سة امل�شكالت االجتماعية داخل الربملان ومن هنا
جاءت املدر�سة الثانية وهي مدر�سة العالقات الإنتاجية.

العالقة الإنتاجية

•تهتم «مدر�سة العالقات الإنتاجية” بالإنتاجية يف داخل
اجلملة الربملانية.
•فهذه املدر�سة ترى ب�أن هذه الإنتاجية ميكن �أن تعتمد على
معيار رئي�سي من خالل العالقة بني الدال واملدلول.
yyال� ��دال :ه��و ال���ذي ي�شري �إل���ى حقائق خارجية مرتبطة
باحلدث.
yyاملدلول :ي�شري �إلى ما يقع عليه فعل الدال.
•قدمت لنا ه��ذه املدر�سة تف�سري جديد يف العالقة بني
(الدال واملدلول) اختلفت به عن املناهج واملدار�س الو�صفية
الربملانية من حيث االعتماد على فكرة امل�سند وامل�سند �إليه
وامل�سند املتعلق ( امل�ستوحى �أي�ضا من علوم اللغة) ويف هذا الإطار
ربطت بني (ال��دال وامل�سند) ،و(املدلول وامل�سند املتعلق)
وكالهما ينبعان من امل�سند �إليه.
•�إن تعاقب اجلمل يف الفكرة التحليلية يعتمد ب�صفة �أ�سا�سية
على عالقة دالية ثانية تكون نتيجة للعالقة الدالية الأولى.

 .3مفهوم االت�ساق واالن�سجام للفكرة املعلوماتية “الربملانية”:

•تعرفنا فيما �سبق �إلى نوعني رئي�سني من �أنواع العالقات بني �ألفاظ اجلملة الربملانية وهما العالقة البنيوية ،والعالقة الإنتاجية .و�سنتعرف فيما يلي على نوع ثالث من
�أنواع العالقات وهو “عالقة ال�شكل اللفظي للجملة الربملانية مع التوا�صل”.
•و�إن حتديد تلك العالقات الثالث ي�ؤدي �إلى �إخبار و�إبالغ ع�ضو الربملان بامل�شكلة بطريقة �صحيحة وذلك بتقدمي الدليل الكامل على وجود امل�شكلة وت�شخي�صها
وعالجها لالقرتاب من حقيقة هذه امل�شكلة.
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العالقة البنيوية
•اعتمدت على مقومني هما:

1.1ال� �ع�ل�اق ��ة ال �ب �ن �ي��وي��ة
الأول � ��ى :وال��ت��ي تتمثل
يف احل�����دث � +إرادة
احلدث.
ف��احل��دث مي��ث��ل امل��ق��وم
واملحور الرئي�سي الذي
ي��ع��ت��م��د ع��ل��ي��ه يف ب��ن��اء
اجلملة.
�أما �إرادة احل��دث :هي
التي حترك احلدث.

2.2ال� �ع�ل�اق ��ة ال �ب �ن �ي��وي��ة
الثانية :ع�لاق��ة علية
ممتدة.

العالقة الإنتاجية
•هي تخ�صي�ص للعالقة العلية املمتدة مبا ي���ؤدي �إلى اختبار �صحة النتائج التي مت
التو�صل �إليها .
•تعتمد العالقة الإنتاجية على فكرة الدال واملدلول .
•ففي مناهج الدرا�سات والأوراق الو�صفية كاملنهج اال�ستنباطي واال�ستداليل يتم
التعامل مع املعلومة اخلام بحد ذاتها وال ي�ستطيع الباحث تغيري �شكلها �أو �إ�ضافة
عنا�صر حتليل جديدة على املعلومات اخلام املتوفرة لديه.
•يف املناهج الو�صفية ك��ان التعبري ع��ن ف�ك��رة التحليل يت�ضح يف �إط ��ار فكرة
“النتيجة” ،ولقد �ساعدت ج��داول توظيف املعلومات يف تطوير فكرة التحليل،
كالتايل:
yyاجلدول التمهيدي :يعتمد على اال�شتقاق ال�ضروري (ال�سبب والنتيجة) واال�شتقاق
الفرعي (عالقة مكملة �أو الحقة لفكرة ال�سبب والنتيجة).
yyاجلدول الليفي :يعتمد على تكوين الكتل املعلوماتية والتي تت�شكل باالعتماد على
“بيان املعلومات والرتتيب الأويل للمعلومات” ويبدو غياب فكرة التحليل يف اجلدول
الليفي ،فالباحث ق��ام فقط بتقريب املعلومات مع بع�ضها البع�ض على اختالف
م�صادرها.
yyاجلدول الرتكيبي :يعتمد على حتديد خ�صائ�ص املعلومات كاملحورية ،واملو�صولة،
واملمتدة ،ويربز يف اجلدول الرتكيبي املعامل الأولى لفكرة التحليل ،بتو�ضيحه
لنوع من العالقات الإنتاجية التي �ستقوم بني املعلومات وبع�ضها.
فالباحث يطرح هذا ال�س�ؤال :ما هي الإ�ضافة �أو الإنتاج الذي ميكن �أن تحُ ول
به املعلومة اخلام معلومة م�ستخدمة ومنتجة .وما هي الإ�ضافات التي ميكن �أن
ي�ضيفها الباحث �إلى املعلومة اخلام ويحولها من جمرد معلومة خام �إلى معلومة
منتجة وميكن ا�ستخدامها واال�ستفادة منعا يف التحليل ،وذلك لتكوين عالقات

�إنتاجية بني املعلومات خمتلفة يف خ�صائ�صها عن املعلومات اخلام الأولية.
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عالقة ال�شكل اللفظي للجملة
الربملانية مع التوا�صل
•ما هو املعيار الذي يحدد ويحكم
على �صحة الفقرة ،و�إذا ما كانت
كاملة �أم ناق�صة ؟ وهل ن�ستطيع
حت��دي��د �إذا م���ا ك��ان��ت اجلملة
كاملة وكافية وم�ستكفية يف حد
ذات��ه��ا ،بحيث ننتقل يف الكتابة
من اجلملة (� )1إلى اجلملة ()2
ومن ثم ()3؟
ت��ق��دم ل��ن��ا ع�لاق��ة ال�شكل
اللفظي للجملة الربملانية
مع التوا�صل مدخال للإجابة
عن الأ�سئلة ال�سابقة.
• �إن فهم عالقة ال�شكل اللفظي
للجملة الربملانية م��ع التوا�صل
ي�����س��اع��د ال��ب��اح��ث ع��ل��ى معرفة
مدى توفر اال�ستيفاء يف اجلملة
ال�برمل��ان��ي��ة ال��ت��ي ي��ت��ع��ام��ل معها
بحيث ينتقل الباحث يف كتابته
من اجلملة من اجلملة (� )1إلى
جملة �أخ��رى جديدة يف التقرير
�أو الدرا�سة التي يعدها ،بحيث
ت�����ض��م��ن ه����ذه ال��ع�لاق��ة ان��ت��ق��اال
�صحيحا من جملة �إلى �أخرى� ،أو
من فقرة �إلى �أخرى

عالقة ال�شكل اللفظي مع التوا�صل:

•وحدة التحليل ال�صغرية يف عالقة ال�شكل اللفظي تعتمد على الكلمة باعتبارها معيار التحليل الرئي�سي يف الدرا�سات
الربملانية لأن جتميع الكلمات هو الذي ي�ؤدي �إلى تكوين اجلملة (كلمة +كلمة  +كلمة = جملة).
•تقوم اخلا�صية الثالثة يف الفكرة التحليلية للجملة ،على �أن �أي حتليل البد �أن يبد�أ من الوحدة الأ�صغر ،والتي تعتمد
على الكلمة ،وحتى يتحقق للكلمة معنى حمدد داخل اجلملة الربملانية ،ف�إنها البد �أن حتمل خا�صية ال�شكل اللفظي مع
التوا�صل ونق�صد بال�شكل اللفظي خ�صائ�ص الكلمة التي مت االتفاق عليها بني الب�شر ،وجتميع الكلمات هو الذي ي�ؤدي
�إلى تكوين اجلملة.
•هناك تفاوت يف موقع الكلمة وقيمتها داخل اجلملة الربملانية الواحدة ،فالكلمات لي�ست على قدر واحد من الت�ساوي
والت�شابه .وتبعا لذلك ف�إن خا�صية ال�شكل اللفظي للجملة الربملانية ت�صنف الكلمة �إلى ثالثة �أنواع �أو �أ�شكال (م�ستقلة،

وظيفية ،مقيدة بالواقع).

موقع الكلمة يف اللغة

لفظة م�ستقلة

ل��ف��ظ��ة وظيفية

لفظة مقيدة بالواقع
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( )1اللفظة امل�ستقلة
اللفظة امل�ستقلة هي :ذلك النوع من الكلمات الذي يعتمد على نف�سه ،ويحدد
خا�صيته بنف�سه دون احلاجة �إلى اال�ستعانة مبعاين �أو كلمات �أخرى ت�ساعده
على حتقيق غر�ضه ،فاللفظة امل�ستقلة ميكنها �أن تبني العالقة التحليلية
للفكرة الربملانية من خالل التوا�صل مع املعلومات الأخرى.
•مثال على اللفظة امل�ستقلة :كلمة “�أم�س” �أو “البارحة” هل يتغري معناها بتغري مو�ضعها من مكان �إلى �آخر يف اجلملة؟ الإجابة ال ،فهي ت�ستخدم دائما بنف�س املعنى
ويف �أي جملة يتم كتابتها.
وطاملا �أن معناها ال يتغري بتغري مو�ضعها من الكلمة ،كما �أنها ال حتتاج �إلى كلمة �أخرى تدعمها لكي تو�ضح معناها ،فمعناها وا�ضح وحمدد فهي �إذ ًا لفظة
م�ستقلة بذاتها.

•قد ترتبط اللفظة امل�ستقلة برقم ،مثل �سنة 2009م ،وقد تكون لفظة مثل “الأ�شهر الثالثة القادمة”.

•على الباحث عند كتابته للألفاظ امل�ستقلة �أن يبتعد عن الألفاظ التي حتمل دالالت ت�أكيدية ،ومن �أمثلتها كلمتي “مما ال�شك فيه ،وحقا” .فالباحث ي�ستخدم الألفاظ
امل�ستقلة التي حتمل معاين وبيانات تو�ضيحية.
•على الرغم من �أهمية اللفظة امل�ستقلة لأنها ت�شكل “بيان �أو تعبري تو�ضيحي” عن واقع معني ،ولكن على الباحث �أن يكون حذرا فلي�س كل “بيان تو�ضيحي” يحتاجه
الباحث لبناء الفكرة التحليلية يف اجلملة ،فنحن بحاجة �إلى ا�ستخدام اللفظة امل�ستقلة ولكن بالقدر الذي ال يحمل �أي دالالت ت�أكيدية ،بل يجب �أن حتمل اللفظة
امل�ستقلة معاين وبيانات تو�ضيحية ،فالباحث وقبل كتابته لأي لفظة م�ستقلة البد �أن ي�س�أل عن :الداللة التي �سيحملها (اللفظ امل�ستقل) ذو البيان التو�ضيحي؟

مثال“ :و�ضعت وزارة الأ�شغال خطة للتوطني عام 2008م ،ومت تطوير اخلطة عام 2009م”
الحظ ب�أن عام 2008م وعام 2009م هما لفظتني م�ستقلتني ،ولكن عند قراءة اجلملة على الباحث �أن ال يكتفي مبجرد مالحظة اللفظ امل�ستقل ،و�إمنا عليه البحث عن
الداللة والبيانات التو�ضيحية التي يحملها ذلك اللفظ ،بحيث تتحول تلك الفقرة ومبا حتتويه من لفظتني م�ستقلتني �إلى معلومة منتجة ولي�س كمعلومة خام �أولية.
وعلى الباحث �أن يحدد �أي ال�سنتني الأكرث �أهمية ،وعلى �أي لفظة م�ستقلة �سيعتمد يف كتابة فكرته التحليلية؟
ف�إذا ما اختار الباحث �أن تكون �سنة 2008م هي اللفظة التي �سيعتمد عليها ،البد �أن يت�ساءل عن داللة و�ضع اخلطة عام  2008م بالتحديد؟ وما الذي تريد الوزارة
الو�صول �إليه من و�ضع خطة التوطني؟ و�إن غر�ض تلك الأ�سئلة هو تطوير املعلومة اخلام الأولية �إلى معلومة منتجة.
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وتبعا له يقوم الباحث بالبحث عن معلومات �أخرى م�ستمدة من الواقع فتكون �إحدى الإجابات املمكنة :مت و�ضع اخلطة عام  2008م لتحقيق معدالت توطني بن�سبة
 % 40ومن ثم ينتقل �إلى اللفظة امل�ستقلة الثانية واملتعلقة بتطوير اخلطة عام  2009م ،وعلى الباحث �أن يت�ساءل عن ال�سبب احلقيقي لتطوير اخلطة يف عام  2009م
بالتحديد؟ وملاذا مل تكتفي الوزارة بخطة عام 2008م؟ و�إمنا قامت بتطويرها عام 2009م؟ فاللفظة امل�ستقلة هنا بدت وك�أنها داللة تو�ضيحية ملعلومة �أخرى؟
وباال�ستناد �إلى ذلك يقوم الباحث بطرح ال�س�ؤال التايل� :إلى ماذا �أدت اللفظة امل�ستقلة – عام 2008م -من نتائج على �أر�ض الواقع؟
وتبعا له يقوم الباحث بالبحث عن بيانات ومعلومات �أخرى ،وقد يت�ضح لدى الباحث �أن تطوير اخلطة عام 2009م كانت نتيجة لربوز فجوة تقدر ب ـ  % 20بني
امل�ستهدف من ن�سب التوطني وبني املتحقق الفعلي من اخلطة ،وهنا ال يكتفي الباحث بوجود هذه الفجوة ،و�إمنا عليه �أن يبحث عن الإ�شكاليات التي حالت دون حتقيق الن�سبة
امل�ستهدفة من التوطني ومن ثم اقرتاح حلول ملعاجلة هذه الإ�شكاليات.
الحظ ب�أن اتباع الباحث للطريقة ال�سابقة يف التفكري عند تعامله مع الألفاظ امل�ستقلة �أدى �إلى �إنتاج معلومات مل تكن وا�ضحة يف الفقرة الأولى مبعلوماتها اخلام،
فالباحث تعامل مع اللفظة امل�ستقلة عام 2008م باعتبارها “م�صدرا” ملعلومة �أخرى� ،إذا فاللفظة امل�ستقلة ميكنها �أن تبني العالقة التحليلية للفكرة الربملانية

من خالل التوا�صل مع املعلومات الأخرى.
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 2اللفظة الوظيفية
اللفظة الوظيفية هي :تلك اللفظة التي يتم االعتماد عليها يف بناء اجلملة،
والتي ت�ؤدي غر�ضا يف اجلملة (وظيفة حمددة) وهذه الوظيفة تختلف ح�سب
وجدت فيه.
ال�سياق الذي ُ
تتفاوت �أهمية الوظيفة للفظة تبعا �إلى:
.أ�أهمية الن�سبية للكلمة يف �إطار ما ت�ؤديه من وظيفة داخل اجلملة.
.بترتيب العالقات الوظيفية داخل اجلملة الواحدة ،ينتج عنه تكامل الأداء الوظيفي للجملة الربملانية مبا يحقق �أداء الغر�ض وحتقيق الهدف من
هذه اجلملة.
وعلى هذا الأ�سا�س ف�إن ما ينتجه البناء الأويل للعالقات الوظيفية يحدد عالقة احتياج الكلمة �إلى الكلمة الأخرى يف الإطار الوظيفي ،وهذا ميثل البداية
الأولى ملفهوم ومناهج التحليل الربملاين.

خ�صائ�ص العالقات الوظيفية داخل اجلملة:
.أترتيب �أولويات الوظيفة داخل العبارة ،فقد تظهر عدة عالقات وظيفية داخل اجلملة ،مما ي�ستلزم ترتيبها مثل عالقة وظيفية ( ،)1عالقة وظيفية ( )2عالقة
وظيفية (..... )3الخ ،وذلك للخروج بعالقات حتليلية ت�ؤدي الغر�ض من كتابة العبارة.
.بتكامل الدور :ي�ؤدي �إلى بناء عالقات وظيفية تخدم على عالقات وظيفية �أخرى داخل اجلملة.
.ج الأداء الوظيفي :العالقات التي تربط بني اللفظة الوظيفية الواحدة وبقية الألفاظ الوظيفية الأخرى.

مثال على اللفظة الوظيفية:
•جملة (� )1أحمد جاء �إلى املدر�سة.
•جملة ( )2جاء �أحمد �إلى املدر�سة.
•جملة (� )3إلى املدر�سة جاء �أحمد.
•يرى �أفالطون ب�أن �أي لفظ ن�ستخدمه وننطقه يعرب عن معنى يف الواقع ،وكل لفظ يكون له معنى البد و�أن يكون له خ�صائ�ص معينة ،مثل لفظ (املدر�سة) :فهي لفظ له
خ�صائ�ص اتفق النا�س على الفهم امل�شرتك لها ،فهي مكان يتعلم فيه الطلبة علوما خمتلفة وب�شكل يومي.
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•ولأن هناك خ�صائ�ص متعددة للمكان ،ف�إنه ميكن تلخي�صها واختزالها يف لفظ واحد م�شرتك للتعبري عن جميع خ�صائ�ص املكان .فالب�شر عندما كانوا يتعاملون مع
خ�صائ�ص ال�شيء للتعبري عنه� ،أدى ذلك �إلى �إطالة الكالم ،ك�أن نقول “ب�أن املدر�سة هي املكان الذي يتلقى فيه الطلبة العلوم ،ويذهبون �إليه يوميا” بدال من �أن نختزل
هذه اخل�صائ�ص يف لفظ “ املدر�سة” ،ومن هنا ظهر علم الداللة ك�إحدى علوم اللغة.

•ولكن الحظ على الرغم من ا�شرتاك “املدر�سة” بخ�صائ�ص م�شرتكة ،ولكنها ت�ؤدي وظائف متعددة تبعا لرتتيب موقعها يف اجلملة.

•�إذ ًا يف كل جملة هناك عالقات وظيفية بني الكلمات وبع�ضها ،و�إن تكامل هذه العالقات الوظيفية هو الذي ي�ؤدي �إلى �إنتاج معنى اجلملة.

•هل لفظة “مدر�سة” يف اجلمل الثالث ال�سابقة ت�ؤدي نف�س الغر�ض؟ وهل لفظة “مدر�سة” هي على ذات قدر مت�ساوي من الأهمية والدور الذي ت�ؤديه يف اجلمل
الثالث؟ اجلواب ال ،فهناك لفظة �أعلى عن لفظة �أخرى تبعا للوظيفة يف اجلملة والن�شاط الذي ت�ؤديه اللفظة -املدر�سة  -يف اجلملة.

ooففي اجلملة الأولى “جاء �أحمد �إلى املدر�سة” ف�إن الوظيفة الأولى هنا هي املجيء �إلى املدر�سة ،وهي �أعلى من وظيفة لفظ “�أحمد” لأن هناك العديد من الطلبة
غري �أحمد �سيجيئون �إلى املدر�سة ،وبالتايل ف�إن “�أحمد” غري مهم ب�شخ�صه ،و�إمنا الأهم هنا هو فعل املجيء �إلى املدر�سة.
•�أما يف اجلملة الثانية “جاء �أحمد �إلى املدر�سة” ف�إن املهم �أحمد.

•�أما اجلملة الثالثة “�إلى املدر�سة جاء �أحمد” فال تعرب عن ترتيب منطقي وا�ضح.
كيف مت حتديد وظيفة لفظ املدر�سة ب�أنها اللفظة الوظيفية؟ يتم ذلك
ا�ستنادا �إلى ما �أ�سفر عنه �أداء الوظيفة الأكرث �أهمية ،وهي التي حتدد �أي
العالقات الوظيفية �أكرث �أهمية ،فهناك م�ستويات متدرجة من �أهمية العالقات
الوظيفية ،فهناك عالقة وظيفية �أولى ،وعالقة وظيفية ثانية ،وعالقة وظيفية
ثالثة ،وذلك يف اجلملة متعددة الوظائف.

اخلال�صة:

•ترتيب العالقات الوظيفية ال يرتبط دائما برتتيب الألفاظ داخل اجلملة ،فالبد من النظر �إلى العالقة العلية املمتدة” والتي ت�ؤدي �إلى ن�شوء عالقات وظيفية
ثانية وثالثة.
•فكرة التخ�صي�ص الوظيفي هي التي تعرب عن بداية انطالق اجلملة.

•اختالل العالقات الوظيفية داخل اجلملة ي�ؤثر على �أداء اللفظ لوظيفته – وذلك على الرغم من �أن اللفظ ال يزال حمتفظا بخ�صائ�صه ،فلفظة “مدر�سة “ تغريت
وظيفتها يف اجلمل الثالث يف حني �أنها ظلت حمتفظة بخ�صائ�صها بو�صفها مكان للدرا�سة.
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الإ�شارة الوظيفية للفظ:

•اللفظ ال ي�ؤدي وظيفته داخل �أي جملة بحثية برملانية� ،إال �إذا كان مرتبطا ب�إ�شارة وظيفية من �ألفاظ وظيفية �أخرى (عالقة التكامل الوظيفي داخل العبارة الربملانية).
•ولكن كيف ن�ستطيع حتديد مفهوم الإ�شارة اللفظية؟ يحدد هذا املفهوم عالقة االحتياج بني الكلمة والكلمة الأخرى.

•الإ�شارة الوظيفية = توا�صل بني كلمة و�أخرى ،فهناك ثالث عالقات داخل اجلملة �أي جملة ،وهي مرتبطة بعالقة �إ�شارة وظيفية ،ولكي نحكم على �صحتها البد من
وجود معيار التكامل يف �أداء الإ�شارات الوظيفية.

•ما الذي يدل الباحث على �أن اجلملة يتوفر فيها الإ�شارة الوظيفية؟

y yالعالقة الوظيفية الأكرث �أهمية يف �أي جملة ال ت�ستطيع �أن ت�ؤدي عملها مبعزل عن وظائف �أخرى ،وال ميكن �أن تتم مبعزل عن الوظائف الأخرى.

 y yالوظيفية الأكرث �أهمية يف اجلملة ترتبط بعالقات �أداء مع وظائف الألفاظ يف داخل اجلملة مما ي�ؤدي �إلى تكامل الأداء بني الوظيفة الأولى والثانية – هناك
ان�صهار بني الألفاظ ي�صعب من خالله �إبعاد الألفاظ عن بع�ضها البع�ض.

y yيف الوظيفة الثانية والثالثة �أو اجلملة متعددة الوظائف ،ما هو الدور الذي ت�ؤديه للوظيفة الأولى؟ (فكرة الدور وهو الغر�ض من كتابة الفقرة الربملانية)
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 3اللفظة املقيدة للواقع
تربز م�س�ألة “ا�ستخدام معنى اللفظ ومطابقته للواقع” يف اللغة العربية نظرا لتعدد معاين اللفظ الواحد ،وعليه ف�إن على الباحث �أن يدرك املعنى احلقيقي لكل
لفظة يكتبها ،بحيث تتطابق مع الواقع ،ومن هنا ن�ش�أ علم الداللة يف اللغة العربية والذي يركز على مطابقة اللفظ ملعناه يف �أر�ض الواقع.
�إن �إحدى امل�شاكل التي تواجه علوم الدرا�سات الربملانية تكمن يف فكرة الإمربيقية يف التحليل (التحديد واال�ستلزام) فالباحث ال ي�ستطيع كتابة �أي فقرة يف تقريره �إال
للفظ ما دون غريه من
�إذا كانت لهذه الفقرة دالة ذات معنى ،كما �أن كل لفظ ي�ستخدمه الباحث ال البد و�أن يكون ذا لزومية حمددة �أدت �إلى ا�ستخدام واختيار الباحث ٍ
الألفاظ ،وذلك يرجع �إلى �أن التحليل يف الدرا�سات الربملانية لي�س غر�ض بحد ذاته ي�سعى الباحث لتحقيقه ،كما �أن التحليل لي�س �أداة للتفكري فح�سب ،و�إمنا يتم اللجوء
�إلى التحليل لالقرتاب من حقيقة امل�شكلة التي يدر�سها الربملان ،للو�صول �إلى حلول مالئمة لها ،ولي�س ملجرد �إثارة هذه امل�شاكل.
وتبعا له البد للباحث �أن يختار الألفاظ املقيدة بالواقع يف كتاباته ،ولتحديد هذه اللفظة ف�إن على الباحث �أن مير باملراحل الثالث التالية:

1.1فكرة الواقع
2.2ا ُ
حلكم
3.3التعبري االدراكي
مثال :
•جملة (“ )1حققت الزراعة تقدما ملحوظا ،حيث زاد الإنتاج عام 2009م بن�سبة  % 14مقارنة بعام 2008م ،وهذا م�ؤ�شر على جناح اخلطة اال�سرتاتيجية
يف قطاع الزراعة ،مما �سيعطي الدولة ميزة يف تنوع م�صادر الدخل القومي”
• جملة ( “ )2لقد جنحت اخلطة اال�سرتاتيجية للحكومة يف القطاع الزراعي ،حيث زاد الإنتاج عام 2009م بن�سبة  % 14مقارنة بعام 2008م،
مما �سيعطي الدولة ميزة يف تنوع م�صادر الدخل القومي”

الحظ :
يف اجلملة ( )1بد�أ الباحث جملته بلغة واقعية  -للخروج بفكرة احلكم (والذي يتم فيه احلكم على �صحة الفكرة من الواقع) ومن ثم االنتقال �إلى التعبري الإدراكي
(القناعة) .

•فالباحث عندما بد�أ اجلملة ب” حققت الزراعة تقدما ملحوظا ،حيث زاد الإنتاج عام 2009م بن�سبة  % 14مقارنة بعام 2008م” كان ي�ستند �إلى واقع
فعلي ،فتبعا للإح�صائيات الزراعية كان هناك زيادة فعلية يف املحا�صيل الزراعية كاحلبوب ،وبنا ًء على هذا الواقع ف�إن الباحث حكم على �أن هذه الزيادة هي م�ؤ�شر
على جناح اخلطة اال�سرتاتيجية يف قطاع الزراعة ،وعليه فقد انتقل الباحث �إلى املرحلة الأخرية وهي التعبري الإدراكي والتي عرب عنها الباحث يف “�أن زيادة الإنتاج
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الزراعي �سيعطي الدولة ميزة يف تنوع م�صادر الدخل” ونالحظ ب�أن �إحدى ميزات التعبري الإدراكي هو تفكري الباحث خارج نطاق الظاهرة التي يدر�سها ،وذلك
بالبحث عن �صلة الظاهرة التي يدر�سها  -وهي الزراعة – مع ظاهرة �أو مو�ضوع اقت�صادي �آخر وهو” م�صادر الدخل القومي”.

•يف اجلملة ( )2الباحث قدم احلكم على الواقع ،ومن ثم انتقل �إلى التعبري الإدراكي ،فالباحث حكم �أوال على “جناح اخلطة اال�سرتاتيجية يف القطاع الزراعي” ومن
ثم اعتمد على الواقع الزراعي للتدليل على هذا النجاح ،حيث زاد الإنتاج الزراعي بن�سبة .% 14

•ولكن هل تت�شابه اجلملة ( )1مع اجلملة ()2؟
 -الإجابة  :ال

فالباحث يف اجلملة الثانية عندما قدم احلكم على الواقع وانتهى �إلى التعبري الإدراكي ،قد وقع يف خط�أ بحثي ي�ؤدي �إلى عدم احليادية العلمية وتقنني التفكري البحثي،
ملا �سريتبه من تف�سري خاطئ للم�شكلة ،وحتديد درجات خطورتها ،وو�ضع حلول غري منا�سبة لها.
وذلك مبجمله ي�ؤدي �إلى االبتعاد عن احلقيقة التي تبتغيها الدرا�سات الربملانية ،فعلى الباحث االنتقال من الواقع لالنتهاء �إلى احلكم احليادي ،لأن لغة الواقع تعطي
م�ؤ�شرا على احلكم.
فالباحث عندما انطلق يف جملته من حكم م�سبق ،ف�إنه �سيعمل جاهدا على التدليل على �صحة حكمه ،وال�سعي لإثبات ذلك احلكم ،ويف �سبيل ذلك �سينتقي الباحث
معلوماته بحيث ي�ستبعد املعلومات التي ال تثبت �صحة احلكم وال تتوافق مع احلكم الذي �أطلقه “جناح اخلطة اال�سرتاتيجية يف القطاع الزراعي” ومن �أمثلة تلك املعلومات
التي �سي�ستبعدها الباحث تلك املعلومات التي ت�شري �إلى وجود �إ�شكاليات تواجه القطاع الزراعي كم�شكالت الت�صنيع الزراعي� ،أو الت�صدير الزراعي ،لأنها ال ت�ؤيد احلكم
بنجاح اخلطة اال�سرتاتيجية.
ولتاليف تلك الإ�شكاليات ال�سابق ذكرها ،ف�إنه ميكن للباحث �أن يكتب اجلملة كالتايل “حققت الزراعة تقدما ملحوظا ،حيث زاد الإنتاج عام 2009م بن�سبة
 % 14مقارنة بعام 2008م ،وهذا م�ؤ�شر على جناح اخلطة اال�سرتاتيجية يف قطاع الزراعة� ،إال �أن هناك جمموعة من الإ�شكاليات التي تواجه القطاع الزراعي كالت�صدير
والت�صنيع الزراعي”
�إذ ًا لغة الواقع مرتبطة دائما باملعلومات التي تعك�س حقيقة الواقع وتطابقه ،والتي تعطي �صورة �صادقة لأحوال املجتمع ،ومن خالل الواقع يتم اخلروج
مب�ؤ�شرات تعني على وجود �أحكام (ولي�س حتكم على الواقع) ،وعلى الباحث �أن يكون حذرا عن اختيار الألفاظ التي تعرب عن احلكم ،فعليه �أن يبتعد عن الألفاظ
التقريرية مثل“ :مما ال�شك فيه ،مما الريب فيه” وبعد �أن يعرب الباحث عن احلكم ب�ألفاظ تقديرية ف�إنه يتو�صل �إلى التعبري االدراكي ،والذي ي�ؤدي �إلى العمق البحثي
،وذلك من خالل ربط الظاهرة التي يدر�سها الباحث مع ظواهر �أخرى،مما �سي�ؤدي �إلى خروج الباحث عن النطاق ال�ضيق للظاهرة التي يدر�سها ،والبحث يف عالقاتها مع
بقية الظواهر املجتمعية ،بحيث يتم التعامل مع مو�ضوع الظاهرة التي يدر�سها الباحث (املتغري امل�ستقل) بو�صفها متغري تابع يف ظاهرة �أخرى �أ�شمل و�أعم.هل الواقع
هو الذي يحدد وقائع امل�شكلة؟ �أم �أن وقائع امل�شكلة تتفاعل �إلى احلد الذي يغري الواقع؟ فمثال ما الذي �أدى �إلى �أن تكون هناك م�شاكل يف التعليم؟ هل الواقع هو
الذي �أدى �إلى امل�شاكل؟ �أم �أن املناهج هي التي �صنعت م�شاكل يف الواقع؟ �أم �أن املناهج هي بالأ�سا�س �صعبة؟
•�إن �أي م�شكلة حتدث البد �أن يكون لديها معلومات بيئية مرتبطة بها ،وهي التي تعطي اجلملة الربملانية الأفكار وهي (املبني عليه ،املبني ،والتتمة)
•املعلومة البيئية للم�شكلة = املبني عليه ،املبني ،التتمة (التف�ضيالت اال�ستكمال ).
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مثال :مو�ضوع «تطوير املناهج التعليمية”

املبني عليه
املناهج التعليمية

•املبني عليه هو :الأ�سا�س الذي ت�ستند و ُتبنى عليه
ال��درا���س��ة ،وينطلق املبني عليه م��ن املعلومات

البيئية.

•املبني عليه دائما ما يكون املبتد�أ �أو الفعل.
• يت�ضح املبنى عليه يف تف�سري امل�شكلة من خالل
العالقة بني املتغريات التابعة يف الدرا�سة واملتغري
امل�ستقل يف الدرا�سة ،وكذلك عالقة املتغريات
التابعة مع بع�ضها البع�ض.
•ميكن حتديد املبني عليه يف �أي م�شكلة يدر�سها
الربملان باال�ستناد �إلى العنا�صر التالية:
أاملبني عليه هو الأ�سا�س الذي ميكن التعويلعليه يف حل امل�شكلة حمل الدرا�سة.
باملبني عليه ميثل معلومة حمورية يف كلالأحداث يت�أثر وي�ؤثر
تيتم اختياره من خالل املعلومات البيئيةالتي متثل واقعا ملعطى امل�شكلة.
ثاملبنى عليه يف حالة حتديده واعتماده ب�شكل�صحيح� ،سي�ؤدي �إلى بناء خطط تدريجية
حلل امل�شكلة وفق معطيات تدريجية.

املبني
تطوير

•يعد « التطوير» املبني ،لأن املناهج التعليمية هي التي
�سنبني عليها التطوير.
• املبني دائما ما يكون اخلرب� ،أو الفاعل
•املبني دائ��م��ا ه��و العن�صر ال���ذي ي �ح��رك الأح � ��داث،
ون�ستطيع من خالله الو�صول �إلى املبتغى املراد من حل
امل�شكلة.
•يت�ضح املبني يف مرحلة التنب�ؤ بامل�شكلة البحثية –درجات
اخلطورة للم�شكلة – وكذلك يف مرحلة ال�ضبط –حلول
امل�شكلة -
•كل زيادة يف املبني ت�ؤدي �إلى زيادة يف املعنى.
•يحقق املبني زي��ادة يف الفهم من خ�لال زي��ادة �أدوات
التحليل والدرا�سة ،مبا ميكن الباحث من تف�سري امل�شكلة
والتنبو�أ بها و�ضبطها ،وهو يرتب �أدوات حل قادرة على
حل امل�شكلة.
بعد حتديد الباحث ل “املبني” عليه �أن مي��ر باملراحلاملتدرجة التالية من الدرا�سة:
أتعريف املبني :ماذا �أريد من املبني؟ ماذا �أريد منتطوير املناهج التعليمية ؟
بحتديد خ�صائ�ص املبنى� :أي العنا�صر التي يجب�أن تتوفر يف املناهج التعليمية امل��ط��ورة مثل عدد
ال�ساعات التدري�سية ،م���ؤه�لات املعلمني ،البيئة
التقنية.
-ت حتديد عوائق املبنى :ما هي العوائق التي تواجه

التتمة
•التتمة هي :ذلك النوع من الألفاظ �أو
الكلمات التي يق�صد بها ا�ستكمال بناء
اجلملة الربملانية ،وه��ذا اال�ستكمال
ينطلق �أ�سا�سا من املبني عليه (الفعل
�أو املبتد�أ) واملبني (الفاعل �أو اخلرب)،
�إذن فالتتمة ذات ارتباط وثيق باملبني
عليه واملبني.
•املعايري الربملانية يف حتديد واختيار
ال��ت��ت��م��ة امل��ن��ا���س��ب��ة للجملة ال�برمل��ان��ي��ة
التحليلية هي:
أتعتمد التتمة على املبني عليه �إذاما كانت اجلملة تدور حول حتديد

ماهية امل�شكلة �أو تف�سريها� ،أو
الرتكيز على �أ�سبابها� ،أو حتديد
خياراتها

بالتتمة تعتمد على املبني� ،إذا ماكان حمور احلديث يف اجلملة عن:
النتائج� ،أو حتديد طبيعة اخلطر
(التنب�ؤ)� ،أو �أن تهدف اجلملة �إلى
الو�صول �إلى معطيات جديدة.
جترتبط التتمة بكل من املبني عليهواملبني ،وذلك عند كتابة التو�صيات
�أو املقرتحات.
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املبني عليه
املناهج التعليمية
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املبني
تطوير

ث�أن تتوفر يف املناهج التعليمية امل��ط��ورة مثل عددال�ساعات التدري�سية ،م���ؤه�لات املعلمني ،البيئة
التقنية.
ج حتديد عوائق املبنى :ما هي العوائق التي تواجهالتطوير؟ كامليزانية ،ونق�ص الكادر التعليمي.
حتو�ضيح متطلبات املبني :للتعرف على متطلباتاملبنى – متطلبات تطوير املناهج -على الباحث �أن
يقارن بني خ�صائ�ص املبنى ،وعوائق املبنى ونتائج
تلك املقارنة �ست�ؤدي �إل��ى التعرف على متطلبات
املبني.

التتمة
•�إن �إحدى امل�شاكل الرئي�سية التي تواجه
ال��ب��اح��ث يف كتابة اجلملة ه��و اختيار
ال��ت��ت��م��ة امل��ن��ا���س��ب��ة ،وحت��دي��د م�سارها
وارتباطها.
•التتمة ه��ي ال��ت��ي حت��دد �إذا م��ا كانت
اجلملة م�ستوفية مما يعني الوقوف
عندها والبدء يف كتابة جملة جديدة� ،أو
�أن اجلملة ناق�صة وبحاجة �إلى �إكمال.
•م��ن اخل��ط���أ �أن ي�ب��د�أ ال�ب��اح��ث كتابته
للجملة بذكر التتمة و�إمنا ت�أتي بعد
املبني عليه� ،أو املبني �أو كليهما وذلك
تبعا لغر�ض كتابة اجلملة.

اخلال�صة:

•تت�سم امل�شكالت التي يدر�سها الربملان بالتعقيد �إلى احلد الذي ي�صعب على الباحث جتز�أة وف�صل عنا�صر امل�شكلة
الواحدة ،ولتغلب على هذه الإ�شكالية ف�إن الباحث يلج�أ �إلى حتديد (املبني عليه) �أوال باعتباره الأ�سا�س الذي ن�شيد
عليه امل�شكلة ،ومن ثم ينتقل الباحث �إلى حتديد (املبني) من خالل :التعريف ،اخل�صائ�ص ،العوائق ،املتطلبات .وبعد
�أن ينتهي الباحث من هاتني املرحلتني ف�إنه يتبع املنهج الربملاين البحثي الذي يتنا�سب مع نوع الورقة �أو الدرا�سة املقرر
�إعدادها.
•وبنا ًء على ما �سبق ف�إن حتديد “املناهج التعليمية” بو�صفها (املبني عليه) �سي�ؤدي �إلى تركيز الباحث على تف�سري
امل�شاكل املتعلقة باملناهج وحدود اخلطر التي ترتبها هذه امل�شاكل ،حيث ت�شكل م�شكالت املناهج الأ�سا�س الذي �س ُيبنى
عليه التطوير ،وبالتايل ف�إنه يف املرحلة التالية �سينتقل الباحث �إلى درا�سة “تطوير املناهج” (املبني) والبحث عن
امل�شكالت البيئية املرتبطة بواقع هذه املناهج ،و�أدوات هذا التطوير.
•و�إن �إتباع تلك الطريقة يف البحث ي�ؤدي �إلى التدرجية وذلك بدرا�سة وحل امل�شكالت الرئي�سية املرتبطة باملناهج (املبني
عليه) بطريقة واقعية ،ومن ثم االنتقال �إلى مرحلة �أعلى وهي درا�سة امل�شكالت املتعلقة بتطوير هذه املناهج (املبني).

التطوير ( املبني)

ينتقل الباحث يف درا�سته لأي
مو�ضوع �أو م�شكلة من القاعدة
وه���و «امل��ب��ن��ي ع��ل��ي��ه» وم���ن ثم
ينتقل �إلى درا�سة املبني عليه.
(ال��درا���س��ة م��ن الأ���س��ف��ل �إل��ى
الأعلى).

املناهج التعليمية (املبني عليه)
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ات�ساق الفقرة الربملانية
تتكون الفقرة من عدة جمل ،ولكي نخترب مدى �سالمة ال�سياق �أو عدمه ،ف�إننا نلج�أ �إلى قيا�س مدى توفر عنا�صر ال�سبكة ،احلبكة ،التنا�ص ،املقامية ،والإخبار.
ال�سبكة
ال��ط��ري��ق��ة ال��ت��ي
ي���ت���م ب���ه���ا رب ��ط
الأف � � � � �ك � � � � ��ار م ��ع
بع�ضها البع�ض.
فلو ك��ان هناكان���ف�������ص���ال ب�ين
الأف��ك��ار وبع�ضها
ال���ب���ع�������ض ،ف�����إن
ذلك يعني وجود
م���������ش����ك��ل�ات يف
طريقة الكتابة،
مما يبعد الباحث
عن االقرتاب من
حقيقة املو�ضوع
الذي يكتبه.
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احلبكة
•احلبكة هي:
ال� �ه ��دف من
كتابة اجلملة
�أو ال��ف��ق��رة
الربملانية.
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التنا�ص
•اجلملة ال�سابقة
ت�������ش���ك���ل خ�ب�رة
ابتدائية للجملة
ال���ل��اح������ق������ة،
واجل�������م�������ل�������ة
ال���ل���اح�������ق�������ة
ت�������ش���ك���ل خ�ب�رة
نهائية للجملة
ال�سابقة.
•ك����م����ا ي��ن��ط��ب��ق
ال��ت��ن��ا���ص على
ترتيب الفقرات
وع��ل��اق�����ت�����ه�����ا
ببع�ضها ،بحيث
ت��ع�بر ال��ف��ق��رات
ع�������ن حم����ت����وى
وراب������ط ف��ك��ري
م�شرتك ،يربط
ق��اع��دة البحث
الأ�صلية وي���ؤدي
�إل����ى ال��ت��وا���ص��ل
ال��������ف��������ك��������ري
(راب����ط ال��ب��ن��اء
الفكري).

املقامية
•املقامية هي :ال�سياق االجتماعي والثقايف للجملة
�أو العبارة.
•قد يكون مدى توافر �أو حتقق كل ال�سبكة واحلبكة
والتنا�ص حمل اختالف بني الباحثني وذلك عند
اختبار مدى توفرها يف اجلملة �أو العبارة ،وبالتايل
يتم اللجوء �إل��ى املقامية ،بحيث يتم ط��رح هذا
ال�س�ؤال :هل مقام الواقع ي�ؤيد مثل هذه املقوالت
التي كتبها الباحث؟
•للإجابة على ذلك ال�س�ؤال يتم االعتماد على توالد
امل�ؤ�شرات يف اجلملة الربملانية� ،أي هل امل�ؤ�شر
( ،)1يولد امل�ؤ�شر ( ،)2وامل�ؤ�شر ( )3يولد امل�ؤ�شر
( )4وهكذا ....؟ وهل تلك امل�ؤ�شرات مرتبطة مع
بع�ضها ومتالئمة مع الواقع؟
•مثال “ارتفاع النمو يف القطاع ال�صناعي� ،أدى
�إلى زيادة الدخل القومي ،والذي �أدى �إلى ارتفاع
م�ستويات التنمية االقت�صادية عام 2010م” وتبعا
لهذه اجلملة يالحظ وجود ( )3م�ؤ�شرات رئي�سية
يتعلق امل�ؤ�شر ( )1بارتفاع النمو ال�صناعي ،ومن
هنا يت�ساءل الباحث �إلى ماذا ي�ؤ�شر هذا النمو� ،أو
ما الذي يدل عليه هذا النمو؟ هل هو م�ؤ�شر واقعي
على زيادة الدخل القومي والذي يعد امل�ؤ�شر (،)2
ويعيد الباحث ذات الت�سا�ؤل مرة �أخرى على امل�ؤ�شر
( )2ما ال��ذي ي��دل عليه زي��ادة الدخل القومي؟
و�سيتولد من ه��ذا الت�سا�ؤل م�ؤ�شر ( )3فزيادة
الدخل القومي م�ؤ�شر على ارتفاع م�ستوى التنمية
االقت�صادية ،وميكن للباحث اال�ستمرار يف توالد
امل�ؤ�شرات بذات الطريقة ال�سابقة.

الإخبار
•كل جملة وكل فقرة برملانية حتمل قدرا من القدرات
الإخبارية ،وكل جملة تختلف يف قدرتها يف الإخبار
عن اجلملة الأخرى.
•ف��الإخ �ب��ار :هو ذل��ك املفهوم ال��ذي يعني الت�أكيد
على حمتوى خربي جديد ،يتم االنتقال �إليه بني
اجلمل وبع�ضها ،بحيث تعرب الفقرة الربملانية عن
جمموعة من القدرات الإخبارية (حمتوى للإدراك
والفهم) وهذه املجموعة من القدرات الإخبارية هي
التي ت�شكل املفاهيم واملعلومات الأ�سا�سية املرتبطة
بالظاهرة.
•وكقاعدة عامة ف�إن �أية جملة برملانية دون حمتوى
خ�ب�ري ،ال ي�صلح االع���ت���داد ب��ه��ا يف ال��درا���س��ات
والبحوث والربملانية ،يف حني �أنه ميكن االعتداد بها
الدرا�سات الأكادميية والأدبية.
•مثال :بلغت ن�سبة التوطني يف القطاع احلكومي عام
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�ألف ًا.
•الحظ ب�أن قدرة اجلملة الأولى “ن�سبة التوطني” يف
الإبالغ والإخبار هي �أقوى عن القدرة الإخبارية يف
اجلملة الثانية “عدد املواطنني” فاجلملة الأولى
�أخربتنا عن ن�سبة التوطني يف حني �أن اجلملة الثانية
مل ت�ضف �أي �إ�ضافة جديدة على القدرة الإخبارية
التي �أو�ضحتها اجلملة الثانية ،فلي�س هناك �أي
ا�ستفادة متحققة من معرفة عدد املواطنني� ،إذا ما
توفرت لدي ن�سبة التوطني ،حيث ميكن اال�ستغناء
عن عدد املواطنني واالكتفاء بن�سبة التوطني.

الفصل الخامس
التحليل ( الغائي) للدراسات
و األوراق البرلمانية

 .1درا�سات التوجه الربملاين:
درا�سات التوجه الربملاين هي تلك الدرا�سات التي ُتعنى بقيا�س االجتاه الربملاين نحو ق�ضية� ،أو مو�ضوع �أو بعد �سيا�سي� ،أو اقت�صادي �أو اجتماعي �أو ثقايف.
وتخت�ص �إدارات البحوث يف برملانات العامل ب�إعداد هذا النوع من الدرا�سات بهدف قيا�س التوجه الربملاين ،وا�ستخدام هذا التوجه من �أجل ا�ستقراء �أو�ضاع الربملان
امل�ستقبلية من حيث قراراته� ،أو تو�صياته� ،أو مواقفه جتاه الق�ضايا واملو�ضوعات التي مت ر�صد اجتاهاتها.
ويف هذا النوع من الدرا�سات يجب �أن نفرق بني �أمرين �أ�سا�سيني �أولهما احلدث �أو املوقف ،وثانيهما االجتاه.
فاحلدث �أو املوقف يعني القرار الربملاين جتاه �أي واقعة من الوقائع احلياتية اليومية .فتقول موقف الربملان من اال�ستثمار ،وموقف الربملان من البطالة
وموقف الربملان من البنوك.
�أما االجتاه فهو جملة من املواقف التي تخت�ص مبو�ضوع �أكرب .فاملواقف التي �أ�شرنا �إليها �سابق ًا متثل اجتاه الربملان نحو االقت�صاد .وكذلك فان موقف الربملان
من حت�سني اخلدمات ال�صحية ،وموقفه من امل�ست�شفيات وموقفه من الت�أمني ال�صحي ،وموقفه من مكافحة الأوبئة ميثل بجملته اجتاه الربملان من مو�ضوع �أو ق�ضية ال�صحة.

�إال �أن االجتاه على هذا النحو ميكن قيا�سه ملدة زمنية ق�صرية ال تتعدى دور االنعقاد الواحد .ولكن �إذا �أردنا قيا�س االجتاه لعدة �أدوار انعقاد ف�إن قيا�س
االجتاه الربملاين يختلف يف هذه احلالة لأن ذلك يتطلب تكرار املوقف الربملاين بات�ساق ن�ستنتج فيه �أن الربملان �أخذ منطاً معيناً يف املواقف التي تتكرر من
حالة �إلى �أخرى.
وهناك ما يعرف باالجتاه اال�ستنباطي الذي يعني باال�ستنباط اجتاه الربملان بناء على تكرار الأحداث �أو وقائع معينة .فتكرار مناق�شة الربملان ملو�ضوعات �أو �أ�سئلة� ،أو
ا�ستجوابات� ،أو قوانني تتعلق باال�ستثمار يعني اجتاه الربملان لو�ضع قواعد مف�صلية وحمددة جتاه مو�ضوع اال�ستثمار.

وهناك ثالثة �أنواع من االجتاهات الربملانية:

�أو ًال :االجتاه الفرعي:
الذي يعني تكرار موقف الربملان يف جزء من املو�ضوع املعني باتخاذ قرار فيه ،مما يجعل هذا التكرار يولد م�ساراً لهذه اجلزئية.
فمث ًال يف مو�ضوع البطالة تكرر موقف الربملان �إزاء ربط التعليم ب�سوق العمل ،وعند مناق�شته ملو�ضوع التعليم الذي يختلف عن مو�ضوع البطالة كرر الربملان موقفه من
ربط التعليم ب�سوق العمل ،وعند مناق�شته خلطة التنمية االقت�صادية واالجتماعية �أكد موقفه ب�ش�أن ربط التعليم ب�سوق العمل ،ويف قوانني تتعلق بالعمل �أكد ذات املوقف� .إال
�أن كل هذه املواقف تخ�ص بالأ�سا�س ق�ضية البطالة .فهنا يربز اجتاه فرعي للربملان ب�ش�أن مو�ضوع البطالة.

ثاني ًا :االجتاه الرئي�سي:
يف هذا النوع من درا�سات االجتاه ن�ستخل�ص اجتاه الربملان الرئي�س من مواقفه املتكررة يف �أجزاء قطاعات خمتلفة �إال �أنها تدل على قدر من الرتابط
بني هذه الأجزاء رغم انتمائها �إلى ميادين خمتلفة.
فمث ًال �إذا �أو�صى الربملان مبنع االختالط بني ال�شباب والفتيات يف اجلامعات ،ثم �أ�صدر قانون ًا بتوقيف العمل يف كل م�ؤ�س�سات الدولة �أثناء �أوقات ال�صالة ،ثم طالب
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احلكومة بتحويل كل البنوك العاملة يف الدولة �إلى بنوك �إ�سالمية ،ثم طالب بزيادة عدد قنوات الإعالم التلفزيونية الدينية فكل هذه املواقف على الرغم �أنها تخ�ص
مو�ضوعات اجتماعية ،و�إعالمية ،واقت�صادية �إال �أنها تعرب عن اجتاه �إ�سالمي للربملان.
ثالثاً :االجتاه النهائي:

يربز يف املواقف املتكررة يف ذات املو�ضوع �أو الق�ضية.
كيف يتم الربط بني احلدث واالجتاه؟
1 -1االجتاه = احلدث  + 1احلدث  + 2احلدث  + 3احلدث  + 4احلدث  ............. 5الخ.
2 -2ثم ن�ستخرج العامل امل�شرتك بني هذه الأحداث وهنا نفرق بني:
.أالعامل امل�شرتك املنتظم :الذي يعرب عن اجتاه الأحداث �إلى اجتاه واحد يعرب عن فكرة م�شرتكة للربملان .بحيث �أن العامل املنتظم ي�شري �إلى �أن هناك تنا�سق
وامتزاج يف املواقف الربملانية دون ا�ضطراب� ،أو م�سارات متعاك�سة.
.بالعامل امل�شرتك غري املنتظم :الذي ي�شري �إلى �أن جملة الأحداث واملواقف والقرارات التي اتخذها الربملان مل تكن على وترية واحدة� ،أو اجتاه واحد ،و�إمنا
هناك م�سارات متذبذبة و�أحيان ًا متعاك�سة ويف هذا النوع ميكن �أن جند �أكرث من اجتاه للربملان مع مراعاة �أن تكون خال�صة هذا االجتاه تكرار ملواقف �أو �أحداث
معينة انتهى �إليها الربملان.
درا�سات التحليل الربملاين لالجتاه
بعد معرفتنا لالجتاه الربملاين ،ووفق ما انتهينا �إليه ف�إن االجتاه الواحد هو جملة من املواقف والأحداث والقرارات التي انتهى �إليها الربملان� .إال �أن ذلك كله يقف عند
حدود احلا�ضر وال ينبئ عن التوجه للم�ستقبل� ،أو درا�سة �آثار هذا التوجه على امل�ستقبل.

ويف هذه احلالة ظهر نوع جديد من الدرا�سات الربملانية يطلق عليه حتليل االجتاهات الربملانية وهي تعتمد على فكرة الت�أثري املتبادل بني الأحداث واملواقف.
ويجب �أن ن�ضع يف اعتبارنا �أن العالقة بني متغريات �أي اجتاه لي�ست ثابتة �أو م�ستقرة مبعنى �أن هذا الرتابط والت�أثري املتبادل بني املتغريات قد يقوي �أو ي�ضعف بحكم العوامل
اجلديدة التي قد تدخل دائرة هذه املتغريات بالإ�ضافة �إلى �أنه من ال�ضروري معرفة املتغريات الو�سيطة التي تلعب دور ًا كبري ًا يف حتديد مدى الت�أثري والت�أثر بني متغريين.

�إزاء ذلك كله طور كل من جوردن وهوارد ما يطلق عليه م�صفوفة الت�أثري املتبادل .وتقوم فكرة هذه امل�صفوفة وا�ستخدامها وفق اخلطوات التالية:
1 -1عقد اجتماع (�أو ما يطلق عليه حلقة عمل الباحثني) لتحديد املتغريات التي يعتقدون �أنها الأكرث �أهمية يف حتديد م�ستقبل الظاهر �أو الق�ضية حمل البحث.

2 -2يتم و�ضع هذه املتغريات يف م�صفوفة ،وتعر�ض يف اجلانب الأفقي ،ويتم تكرارها يف اجلانب العمودي.
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املتغري ب

املتغري �أ

املتغري ج

املتغري هـ

املتغري د

املتغري أ�
املتغري ب
املتغري ج
املتغري د
املتغري هـ
3 -3وبعد �أن نرتب امل�صفوفة على هذا النحو ن�س�أل :ما �آثار حدوث تغري يف (�أ) على (ب) ثم (�أ) على (ج) ،ثم (�أ) على (د) ،ثم (�أ) على (هـ)؟
4 -4ونكرر هذه اخلطوة مرة �أفقية ،ومرة ر�أ�سية .وهذا يعني �أن املتغري الواحد قد يكون متغري م�ستق ً
ال تارة ومتغرياً تابعاً تارة �أخرى.
5 -5بعد �أن ننتهي من قيا�س العالقة بني املتغريات للظاهرة ف�إننا ن�ضعها يف جدول مقيا�س العالقة
تـ�أثـيـر �سـلـبـي

تـ�أثـيـر �إيـجـابــي
5

4

3

2

1

0

قوي جداً

قوي

متو�سطة

�ضعيف

�ضعيف جداً

معدوم

1-

2-

�ضعيف جداً �ضعيف

3-

4-

5-

قوي

قوي جداً

6 -6يتم جمع الت�أثريات ال�سلبية والإيجابية لكل املتغريات.
املتغري �أ

املتغري ب

املتغري ج

املتغري د

املتغري هـ

املتغري أ�
املتغري ب
املتغري ج
املتغري د
املتغري هـ
جمموع الت�أثري
 7ثم ن�ستخرج املتغري الأكرث ا�ستقال ًال �أو ت�أثرياً يف املتغريات وهو الذي �سيح�صل على �أقل جمموع ممكن .واملتغري الأكرث ت�أثراً بغريه من املتغريات7
هو الذي �سيح�صل على �أكرب جمموع ممكن يف امل�صفوفة.
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قائمة امل�ؤ�شرات لقيا�س عالقات التغري
(�أ) متغري م�ستقل :هو الذي ي�ؤثر يف حركة املتغري التابع.
(ب) متغري تابع :هو الذي يت�أثر بحركة املتغري امل�ستقل .

م�ؤ�شرات العالقة بني املتغري امل�ستقل واملتغري التابع
(ب) تغري ل�سبب ما يف (�أ)
ظروف ومالب�سات تغري (ب) ت�شري �إلى حدوث تغري يف(�أ).
(ب) تغري نتيجة حلركة (�أ) يف اجتاه معني.
(ب) تغري ولكن (�أ) مل يتحرك �أو يتغري“ .يعني �أن (�أ) تغري ولكن (ب) مل يتحرك �أو يتغري يف ذات التوقيت مع (�أ).
(�أ) تغري �أوال و (ب) تغري ثانيا واالثنان حتركا نتيجة لعامل خارجي حا�سم.
(ب) تغري بقوة �أكرب من حركة (�أ).
(ب) تغري ب�ضعف وب�أقل كثريا من حركة(�أ).
ال ميكن ال�سيطرة على عنا�صر(ب) �إال �إذا مت ال�سيطرة على عنا�صر (�أ).
(�أ) �إذا ت�أثر ب�أي متغري خارجي ف�إن (ب) �سيت�أثر مبدى ما يت�أثر به (�أ).
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 .2التحليل املورفولوجي للمو�ضوع (حتليل عنا�صر امل�شكلة البحثية) ،ونتائج التحليل املورفولوجي للمو�ضوع:
•تقوم فكرة التحليل املورفوجلي للمو�ضوع يف الدرا�سات الربملانية على �أنه ال ميكن درا�سة الظاهرة �أو امل�شكلة �أو الق�ضية
باعتبارها «كتلة واحدة» �أو وحدة واحدة» ،وعليه يجب االنطالق من درا�سة الأجزاء ال�صغرية التي تتكون منها الظاهرة �أو
الق�ضية �أو امل�شكلة� ،إلى درا�سة الكل الذي تتكون منه.
•بناء على الفكرة ال�سابقة ف�إن هناك عدة �أ�س�س تيتند �إليها فكرة التحليل املورفوجلي للمو�ضوع ،و�أهمها :
 �-أي ظاهرة �أو م�شكلة �أو ق�ضية يدر�سها الربملان هي عبارة عن عدة �أجزاء �أو حماور. �-إن احللول التي ي�ضعها الربملان واملخ�ص�صة حلل امل�شكالت التي تواجه �إحدى �أجزاء الظاهرة ،ال تعني �صالحيتها حللامل�شكالت التي تواجه �إحدى �أجزاء الظاهرة ،ال تعني �صالحيتها حلل جمموع امل�شكلة �أو الق�ضية (�أي حل الكل الذي تتكون
منه امل�شكلة �أو الق�ضية).
 �-أجزاء الظاهرة �أو الق�ضية غري مت�ساوية يف قوتها وت�أثريها على الكل الذي ي�شكل الظاهرة �أو الق�ضية ،كما �أن هناك �أجزاءتت�ساوى يف قوة ت�أثريها على كل الظاهرة.
جزء()1
جزء()2
جزء()3
جزء()4
�سيا�سة وزارة االقت�صاد (الكل) =
خطة ا�سرتاتيجية  +ت�شريعات +
ا���س��ت��ث��م��ار �أج��ن��ب��ي  +م�����ش��روع��ات
��������ص�������غ���ي���رة وم�����ت�����و������س�����ط�����ة

ك��������������ل ال�������������ظ�������������اه�������������رة =
ج����������������زء  + 1ج����������������زء 2
 +ج����زء  +ج����زء  + 3ج����زء 4
1.1جمموع �أجزاء الكل =
� 1.1أجزاء ثابتة
� 2.2أجزاء متحركة
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ورقة حتليل العنا�صر الربملانية
•تعد الورقة التحليلية �إحدى الأوراق الربملانية التي تعتمد على فكرة التحليل املورفولوجي للمو�ضوع (االنطالق من درا�سة اجلزء �إلى درا�سة الكل).
•والورقة التحليلية كباقي �أنواع الأوراق التحليلية الربملانية تنطلق من �أن كل م�شكلة �أو ق�ضية تقوم على قاعدة ثالثية هي:

الذات (املجتمع وعالقته
باملو�ضوع)

الأنا (ماذا يريد الربملان
من درا�سة املو�ضوع؟)

املو�ضوع
(امل�شكلة �أو الق�ضية �أو الظاهرة
حمل الدرا�سة)

•وتبع ًا للمثلث �أعاله ف�إن هناك عالقة ت�أثر وت�أثري تربط بني الأركان الثالثة للمثلث (الأنا  ،الذات  ،املو�ضوع) ،
وال ميكن الف�صل بني هذه الأركان.
•ويقا�س مدى جناح الباحث يف حتليل املو�ضوع �أو الظاهرة حمل الدرا�سة بنا ًء على مدى فهمه ال�صحيح لطبيعة
ونوع العالقة بني هذه الأركان الثالثة والدور الذي ي�ؤدية كل ركن.
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مراحل �إعداد ورقة حتليل العنا�صر الربملانية

•املرحلة الأولى :حتديد العنا�صر يف كل حمور من حماور املو�ضوع �أو امل�شكلة (تق�سيم حماور الدرا�سة �إلى عنا�صر فرعية).

�− −إن جناح الباحث يف حتديد العنا�صر التي تتكون منها حماور املو�ضوع حتديدا �صحيحا �سيتوقف عليه جناح الورقة الحقا ،فالورقة تنطلق من
فكرة التحليل اجلزئي ،وهناك عدة اعتبارات يجب �أن يراعيها الباحث عند اختيار العنا�صر التي �ستتكون منها حماور درا�سته وهذه االعتبارات
هي:
•املو�ضوع �أو امل�شكلة �أو الظاهرة = حمور  +1حمور  +2حمور .....3الخ.

•املحور = عن�صر  +1عن�صر  +2عن�صر + 3عن�صر .......... 4الخ.
•تتفاوت عدد العنا�صر التي يحتويها كل حمور من الدرا�سة.

•على الباحث �أن ال يختار عن�صر �أكرب من نطاق املحور لأن ذلك �سي�ؤدي �إلى تداخل املعلومات وحتديد ماهية م�شكلة املحور حتديدا خاطئا.

− −ولكن كيف ميكن للباحث �أن يحدد عنا�صر املحاور حتديدا �صحيحا؟ وهل كل عن�صر يف املحور ي�ستحق �أن يكون �أحد عنا�صر درا�سة
املحور؟ تبعا للأ�سلوب التحليلي ف�إنه لي�س كل عنا�صر املحور ت�صلح ب�أن تكون �أحد عنا�صر الدرا�سة ،خا�صة و�أن هناك العديد من العنا�صر التي
حتيط ب�أي حمور من حماور املو�ضوع �أو امل�شكلة التي يدر�سها الباحث.

− −وبناء عليه ف�إن هناك � 4صفات رئي�سية يجب �أن تتوفر يف العن�صر كي ي�صلح ب�أن يكون �إحدى عنا�صر درا�سة املحور ،وهذه العنا�صر
هي :التداخل ،االرتباط الوثيق ،الت�أثري اجلوهري ،احلراك املتبادل .ويتم التعبري عن هذه ال�صفات يف كلمة “متاح” فكل حرف يف هذه
الكلمة يحمل �إحدى ال�صفات التي يجب توفرها يف العن�صر يف عالقته مع املحور.
م (متداخل)

�أ(ارتباط وثيق)

املحور =
ت
(ت�أثري جوهري)

ح (حراك متبادل)
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تابع /مراحل �إعداد ورقة حتليل العنا�صر الربملانية

•تابع /املرحلة الأولى :حتديد عنا�صر املحور:
ال�صفة

معنى ال�صفة

متداخل

 انف�صال هذا العن�صر عن املحور يعني �أن املحور �سيفقد جزء ًا كبري ًا من �أهميته ،ويعد �أكرث �صفات العنا�صر قوةوت�أثريا على املحور .وتتعد احلاالت التي تكون فيها العنا�صر ذات �صفة متداخلة مع املحور ومنها :الأطراف الرئي�سية
للم�شكلة ،كما تتحقق يف الظروف املحيطة بالعن�صر كالت�شريعات ،واالخت�صا�صات والوظائف التي ي�ؤدها العن�صر
فالبنوك مثال مهمتها التمويل وهي �صفة متداخلة ملحور البنوك.

ارتباط وثيق

 العن�صر مرتبط باملحور ولكن لي�س بقوة �صفة التداخل ،فقد ينف�صل هذا العن�صر دون �إحداث ت�أثري مبا�شر علىاملحور.

ت�أثري جوهري

-تعني �صفة الت�أثري اجلوهري �أن �أي تغيري يحدث يف العن�صر �سي�ؤدي �إلى تغيري يف املحور والعك�س �صحيح.

حراك متبادل

يو�ضح احل��راك املتبادل مدى ا�ستيعاب العن�صر يف املحور ،وهو يف�سر ويو�ضح مدى االرتباط احلقيقي لوظائفوخ�صائ�ص العن�صر باملحور.

− −ولكن كيف يت�صرف الباحث �إذ مل تطبق هذه ال�صفات الأربع جمتمعة على العن�صر (التداخل ،االرتباط ،الت�أثري اجلوهري ،احلراك)؟
− −يف هذه احلالة يلج�أ الباحث �إلى جدول اختبار العالقة العك�سية بني العنا�صر
ال�صفة

متداخل

ت�أثري جوهري
حراك متبادل
ف�إذا ما توفرت �إحدى ال�صفتني يف العن�صر ف�إنه ي�صلح لأن يكون حمورا وذلك كالتايل:
احلالة الأولى :تداخل  +ت�أثري جوهري = عن�صر
احلالة الثانية :حراك  +ارتباط = عن�صر
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ارتباط وثيق

تابع /مراحل �إعداد ورقة حتليل العنا�صر الربملانية

•املرحلة الثانية :حتديد م�شكلة كل عن�صر تبعا ملحوره.
− −بعد �أن ا�ستقر الباحث على العنا�صر التي �سيدر�سها يف كل حمور ف�إنه ينتقل �إلى حتديد ماهية امل�شكلة يف كل عن�صر ،وكذلك �أ�سباب امل�شكلة.
املحور الأول ..........................:

جدول ( )1حتليل عنا�صر حماور املو�ضوع

العن�صر ()1

العن�صر ()2

العن�صر ()3

العن�صر ()4

ماهية امل�شكلة
�أ�سباب امل�شكلة

ي�ستمر الباحث يف اتباع ذات الطريقة ال�سابقة مع كل حماور الدرا�سة ،حيث ينتقل �إلى درا�سة املحور الثاين ويحدد م�شكلة عنا�صره.
•املرحلة الثالثة :ا�ستخراج ال�سبب الرئي�سي للمحاور:
بعد �أن حدد الباحث يف املرحلة الثانية �أ�سباب ظهور امل�شكلة يف كل عن�صر من حماور الدار�سة ،ف�إنه ينظر نظرة �شاملة على جميع �أ�سبابالعنا�صر يف كافة حماور درا�سته ،و�سيالحظ الباحث ب�أن هناك نوعني من الأ�سباب:
•�أ�سباب رئي�سية :تعرب عن الأ�سباب احلقيقة لظهور امل�شكلة ،فهي الأ�سباب التي يتكرر ظهورها يف عنا�صر الدرا�سة �أكرث من مرة واحدة ،وبالتايل فهي
�أ�سباب تعرب عن �أ�سباب م�شرتكة بني عن�صرين �أو �أكرث من عنا�صر الدرا�سة �أي كان حمورها.
•�أ�سباب حمتملة :هي الأ�سباب التي مل تتكرر ،و�إمنا ظهرت مرة واحدة فقط ويف عن�صر واحد.

جدول رقم ( )2جدول الأ�سباب الرئي�سية والأ�سباب املحتملة
�أ�سباب رئي�سية

تُرتب الأ�سباب ترتيبا تنازليا  -الأكرث تكرارا �إلى الأقل تكرار  -تبعا ملعدل تكرار
�سبب رئي�سي (� (..... )1أكرث الأ�سباب تكرارا).�سبب رئي�سي ( (.... )2ثاين �أكرث الأ�سباب تكرارا).�-سبب رئي�سي (� (...... )3أقل الأ�سباب تكرارا).

�أ�سباب حمتملة
�سبب حمتمل (........... )1�سبب حمتمل (........... )2�-سبب حمتمل (........... )3
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تابع /مراحل �إعداد ورقة حتليل العنا�صر الربملانية

•املرحلة الرابعة :حتديد نتائج الأ�سباب الرئي�سية والأ�سباب املحتملة

 -يحدد الباحث النتائج املرتتبة على الأ�سباب الرئي�سية والأ�سباب املحتملة من خالل اجلدول �أدناه

جدول ( )3جدول حتديد النتائج
ال�سبب الرئي�سي ()1

ال�سبب الرئي�سي ()2

ال�سبب املحتمل ()1

ال�سبب املحتمل ()2

−−نتيجة (.....)1
−−نتيجة (....)2
−−نتيجة (... )3

−−نتيجة (.....)1
−−نتيجة (....)2
−−نتيجة (... )3

−−نتيجة (.....)1
−−نتيجة (....)2
−−نتيجة (... )3

−−نتيجة (.....)1
−−نتيجة (....)2
−−نتيجة (... )3

•املرحلة اخلام�سة :ا�ستخراج النتائج الرئي�سية والنتائج املحتملة:

−−بعد �أن حدد الباحث يف املرحلة الرابعة نتائج الأ�سباب �سواء الرئي�سية �أو الفرعية ،ف�إن �سيالحظ ب�أن �أمام نوعني من النتائج:
•نتائج رئي�سية :هي النتائج التي يتكرر ظهورها يف �أ�سباب امل�شكلة واحلد الأدنى لهذا التكرار هو ظهور النتيجة �أكرث من مرة واحدة( .لي�س بال�ضرورة �أن ترتبط النتائج
الرئي�سية بالأ�سباب الرئي�سية ،فاملعيار هنا معيار كمي بناء على تكرار ظهور النتيجة �سواء يف الأ�سباب الرئي�سية �أو الفرعية).

•نتائج حمتملة :هي النتائج الغري مكررة بني الأ�سباب ،فهذه النتائج ظهرت مرة واحدة فقط ( .لي�س بال�ضرورة �أن ترتبط النتائج املحتملة بالأ�سباب املحتملة).

جدول رقم ( )4جدول النتائج الرئي�سية ،والنتائج املحتملة
نتائج رئي�سية
تُرتب النتائج الرئي�سية ترتيبا تنازليا  -الأكرث تكرارا �إلى الأقل تكرار  -تبعا ملعدل تكرار

نتيجة رئي�سية (� (..... )1أكرث النتائج تكراراً).نتيجة رئي�سية ( (.... )2ثاين �أكرث النتائج تكرراً)-نتيجة رئي�سية (� (...... )3أقل النتائج تكراراً)
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نتائج حمتملة
نتيجة حمتملة (......... )1نتيجة حمتملة (.......... )2-نتيجة حمتملة (.......... )3

تابع /مراحل �إعداد ورقة حتليل العنا�صر الربملانية

•املرحلة ال�ساد�سة :البحث عن الفكرة امل�شرتكة بني النتائج

− −يف هذه املرحلة يت�ساءل الباحث :هل هناك فكرة م�شرتكة جتمع بني النتائج الرئي�سية؟
− −هل هناك فكرة م�شرتكة جتمع بني النتائج املحتملة؟

هل يوجد رابط م�شرتك بني النتائج؟
نعم يوجد رابط م�شرتك بني النتائج ،وبالتايل
يتم االنتقال �إلى جدول رقم ( )5جدول املخت�صر
النهائي للنتائج.

ال يوجد �أي رابط م�شرتك بني النتائج ،وبالتايل
يتم االنتقال مبا�شرة �إلى املرحلة ال�سابعة -مرحلة
“دوالب حتليل امل�ستقبل) � -أي �أن الباحث
�سيتجاوز اجل���دول رق��م ( )5ج��دول املخت�صر
النهائي للنتائج.

جدول رقم ( )5جدول املخت�صر النهائي للنتائج
نتائج رئي�سية نهائية
يتم اخت�صار النتائج الرئي�سية و�إعادة �صياغتها يف جملةواحدة متكاملة تعرب عن الفكرة اجلوهرية التي جتمع
بني هذه النتائج الرئي�سية و التي ا�شرتكت برابط واحد
وهو رباط الفكرة امل�شرتكة .

نتائج حمتملة نهائية
يتم اخت�صار و�إعادة �صياغة النتائج املحتملةيف جملة واحدة تعرب عن الفكرة اجلوهرية
التي جتمع بني هذه النتائج املحتملة و التي
ا�شرتكت برابط واح��د وهو رب��اط الفكرة
امل�شرتكة .

نتائج غري م�شرتكة يف فكرة
 -ه��ي النتائج التي ال تعرب عنفكرة واح��دة وظلت حمتفظة
با�ستقالليتها عن بقية النتائج
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تابع /مراحل �إعداد ورقة حتليل العنا�صر الربملانية:

•املرحلة ال�سابعة :دوالب حتليل امل�ستقبل :يقوم الباحث بنقل النتائج الرئي�سية النهائية ،وكذلك النتائج
النهائية الفرعية ،والنتائج التي ظلت حمتفظة با�ستقالليتها.
•تقوم فكرة دوالب حتليل امل�ستقبل على جعل كل نتيجة �سبب ًا لنتيجة �أخرى ،ويتم اال�ستمرار يف ذات الطريقة للو�صول
�إلى �أق�صى حد ممكن من تداعيات نتائج و�آثار امل�شكلة

�شكل رقم ( ) 20
دوالب حتليل امل�ستقبل
�آثار نهائية للنتائج تعرب عن التقاء عدة
�آثار� ،أو �أبعد �آثار ممكنة للم�شكلة البحثية

اخلطوة ال�ساد�سة

اخلطوة الثالثة

اخلطوة الثانية
�أثر 1

�أثر
2:1
�أثر
3:1
اخلطوة
اخلام�سة
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�أثر 2

�أثر
1:2

�أثر
1:1

�أثر
2:2

اخلطوة الأولى
نتيجة �أ�سا�سية يتم التعاطي معها
�أثر 4

�أثر 3

�أثر

1:4

حركة دوالب امل�ستقبل
لتتبع �آثار امل�شكلة ونتائجها
�أثر 1 : 3

�أثر

2:4

�أثر

2:3

�أثر

3:4

�أثر

3:3

�أثر
3:2
اخلطوة
الرابعة

تابع /مراحل �إعداد ورقة حتليل العنا�صر الربملانية

•املرحلة الثامنة :مرحلة �صياغة النتائج يف �إطار النتيجة املركبة ،وبناء املقرتحات:

•بعد �أن حدد الباحث تداعيات نتائج امل�شكلة بوا�سطة “دوالب حتليل امل�ستقبل” ف�إنه ينتقل �إلى �صياغة نتيجة مركبة حتتوي على التداعيات والنتائج
غري املبا�شرة للظاهرة والتي جتمع بينها فكرة م�شرتكة.
•بعد انتهاء الباحث من �صياغة النتيجة املركبة ف�إنه يبحث يف املقرتحات التي تنا�سب كل نتيجة مركبة على حدة ،ويجب �أن تت�سم املقرتحات بقدرتها
على احتواء جميع �أو �أغلب التداعيات التي مت التعبري عنها يف النتيجة الواحدة املركبة.

جدول رقم (  )6النتائج املركبة واملقرتحات
النتيجة املركبة

املقرتحات

 -نتيجة مركبة ()1

•مقرتح (............ )1
•مقرتح (............)2

 -نتيجة مركبة ()2

•مقرتح (........... )1
•مقرتح (......... )2
•مقرتح (............ )3

بعد انتهاء الباحث من ح�صر املقرتحات املرتبطة بالنتائج املركبة ،ف�إنه ينتقل �إلى
مرحلة ثانية من التحليل وهو “حتليل املقرتحات” ولغر�ض حتليل املقرتحات يتم
�إعداد ورقة “التحليل املبدئي للتو�صيات” (والذي �سيتم �إيراد تف�صيلها يف اجلزء الثاين لهذا
الكتاب)
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 .3الإعداد التحليلي للتقرير الربملاين (اجلدول الغائي):
التقرير الربملاين هو:
جمموعة من املعارف �أو املعلومات التي متثل خال�صة لنتائج قامت بها جلنة
�أو جهة داخل الربملان
والتقرير الربملاين كبناء معريف يهدف �إلى و�صف وتف�سري وحتليل الكثري من الأحداث والظواهر املوجودة يف املو�ضوع.
وحتى ن�صل �إلى هذا البناء املعريف ف�إنه البد من ا�ستخدام طرق تقليدية يف التفكري ت�ساعدنا على االقرتاب من احلقيقة ،والتغلب على امل�شكالت التي ت�صادف املو�ضوع
من خالل احللول ال�صحيحة املقرتحة.

و�أي تقرير برملاين يغلب عليه ُبعدين �أو جانبني الأول يطلق عليه البعد اال�ستاتيكي ،والثاين الديناميكي.
اجلانبان الرئي�سان يف التقارير الربملانية

212

اجلانب اال�ستاتيكي

اجلانب الديناميكي

• ُيعنى هذا اجلانب باملنهج �أو الطريقة امل�ستخدمة
يف �إعداد التقرير ،وي�شمل مبادئ �إعداد التقرير،
�أو خطواته� ،أو املعلومات املتوفرة بداخله وكيفية
تنظيمها.
•يت�سم اجلانب اال�ستاتيكي بثبوته وعدم تغريه.
•وه��ن��اك � 8أن���واع م��ن التقارير الربملانية التي
تعدها اللجان �أ�شهرها :تقرير احلالة ،التقرير
املف�صلي ،والتقرير املو�ضوعي ،وتقرير درا�سة
احلالة ،والتقرير امليداين.

•ينظر �إلى التقرير الربملاين على �أنه نتيجة من
نتائج الن�شاط الإن�ساين ،فالتقرير الربملاين ال
ميكن اعتباره وعاء لتجميع املعلومات �أو جمرد
الإملام مبعرفة علمية ،كما �أنه ال ي�ضيف حقائق
�أو اكت�شافات جديدة ،و�إمنا هو تعبري عن عملية
التفاعل بني املفاهيم واملدركات الب�شرية.
• على الربملان عند �إع���داده للتقارير �أن يدافع
عن م�صالح فئات املجتمع ،وذلك بالتقليل من
امل�شاكل التي تعرت�ض ال�سلوك الإن�ساين.
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التقرير الربملاين كذلك هو:
نتيجة للن�شاط الإن�ساين يف املجتمع
�إن تعبري التقرير الربملاين عن نتائج الن�شاط الإن�ساين يف املجتمع ،تنفي عنه �أن يكون جمرد وعاء جلمع املعلومات ،كما هو احلال يف الدرا�سات الأكادميية والتي تهتم
مب�س�ألة املعرفة العلمية املح�ضة.

ويتم ت�سخري التقرير الربملاين يف الإطار الذي يحقق �إ�ضافة وميزة للن�شاط الإن�ساين كو�سيلة حلل امل�شاكل الإن�سانية واحلد من �آثارها ،وذلك بالرتكيز على
املعلومات املوجودة يف الن�شاط الإن�ساين وتفاعلها.
�أهداف التقرير الربملاين

التف�سري

1.1ال��ع�لاق��ة ب�ي�ن امل��ت��غ�يرات
ال���ت���اب���ع���ة يف ال���درا����س���ة
(العنا�صر) وب�ين املتغري
امل�ستقل (املو�ضوع العام
حمل الدرا�سة).
2.2ال���ع�ل�اق���ة ال��ب��ي��ن��ي��ة ب�ين
املتغريات التابعة.

التنب�ؤ

1.1حد اخلطر.
2.2طبيعة اخلطر.
3.3قابلية املجتمع على حتمل
اخلطر.

ال�ضبط

املقرتحات واحللول
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الهدف الأول للتقرير الربملاين :التف�سري
مدخل �إلى مفهوم تف�سري الظاهرة:

•عندما ُيكلف الباحث ب�إعداد درا�سة حول مو�ضوع ما �أو ظاهرة ،كمو�ضوع “الأمن الغذائي” ف�إن اخلطوة الأولى التي �سيتبعها الباحث هي جمع املعلومات من خمتلف
امل�صادر ،ولكن هل يتعامل الباحث مع هذه املعلومات بو�صفها جمرد معلومات خام يجب عليه �أن يرتبها وفق �أ�سلوب معني لتمكينه من �إعداد الدرا�سة؟ �أم �أن هذه
املعلومات بحاجة �إلى تف�سري ،والذي ي�ؤدي يف مرحلة الحقة �إلى ا�ستنتاج املالحظات والإ�شكاليات املرتبطة باملو�ضوع �أو الظاهرة التي يدر�سها الباحث.
�إن كل ظاهرة تتكون من عنا�صر متحركة و�أخرى �ساكنة ،والربملان معني بالعنا�صر املتحركة ،فالعنا�صر عندما تتحرك حتاول �أن تزيد من قوتها مما ي�ضعف العنا�صر
الأخرى فالربملان يحاول �أن يوقف وي�ضعف من قوة العنا�صر املتحركة وتقوية العنا�صر ال�ساكنة لإعادة التوازن �إلى عنا�صر الظاهرة.

مثال على فكرة العنا�صر املتحركة
درا�سة ظاهرة «ارتفاع الأ�سعار»

•يتكون املو�ضوع من عدة عنا�صر متحركة مثل� :أ�سعار ال�سلع� ،أ�سعار العملة� ،أ�سعار اخلدمات .كما �أن
هناك عدة عنا�صر �ساكنة فاحلكومة مل تتدخل يف حركتها مثل :م�ستوى الأجور.
•وبعد �أن در�س الباحث �أ�سباب الظاهرة �أت�ضح لديه ب�أن ال�سبب الرئي�سي يف حدوث ظاهرة (ارتفاع
الأ�سعار) هو حترك عن�صر (اخلدمات) حتركا كبريا وقويا ،مما �أحدث خلال يف الظاهرة و�أدى
ذلك بدوره �إلى مطالبة الأفراد ب�ضرورة خف�ض �أ�سعار اخلدمات ،يف حني مت �إهمال العنا�صر ال�ساكنة
كم�ستوى الأجور.
•وعندما ي�ضع الربملان احللول لهذه الظاهرة ،ف�إن عليه الرتكيز على الكيفية التي ميكن من خاللها
�إ�ضعاف العن�صر املتحرك القوي يف الظاهرة وهو (�أ�سعار اخلدمات) ولتحقيق ذلك ف�إنه �أمام عدة
حلول منها:
− −تقوية عن�صر �ساكن كزيادة الأجور ،مما �سي�ضعف من قوة العن�صر املتحرك.

− −الإ�ضعاف املبا�شر للعن�صر املتحرك القوي ،وذلك بالتدخل خلف�ض �أ�سعار اخلدمات.
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تابع  /الهدف الأول للتقرير الربملاين :التف�سري
وبالرجوع �إلى احللني ال�سابقني الذين مت طرحهما �أمام الربملان للق�ضاء �أو احلد من ظاهرة “ارتفاع الأ�سعار” �أي احللني هما الأن�سب؟ وهل هناك حلول �أخرى لهذه
الظاهرة؟

•لكي ن�ستطيع الإجابة عن هذا ال�س�ؤال البد �أن يقوم الباحث بتف�سري الظاهرة� ،أي بتف�سري املعلومات املتوفرة لديها حولها ،وذلك يتطلب من الباحث الإجابة
عن ال�س�ؤال التايل:
ملاذا حتركت �أ�سعار اخلدمات؟

�− −إن الن�شاط الإن�ساين هو الذي حرك �أ�سعار اخلدمات ،فانتقلت من حالة ال�سكون �إلى
حالة احلركة ،فكل عنا�صر الظواهر يف املجتمع والتي يدر�سها الربملان هي عنا�صر تابعة
للن�شاط الإن�ساين.
− −ولتف�سري العالقة بني عنا�صر الظاهرة وبني الن�شاط الإن�ساين علينا طرح ال�س�ؤال التايل:

كيف ي�ؤثر الن�شاط الإن�ساين على ارتفاع الأ�سعار (العن�صر امل�ستقل) وكيف ي�ؤثر
ارتفاع الأ�سعار على العنا�صر التابعة يف الظاهرة ك�أ�سعار اخلدمات� ،أو ال�سلع؟
�إن متكن الباحث من الإجابة عن ال�س�ؤال ال�سابق يعني �أنه يف بداية فكرة التف�سري ،حيث �أنه �أوجد العالقة بني املتغري امل�ستقل (ارتفاع الأ�سعار) وبني املتغري التابع
(�أ�سعار اخلدمات) ولكن تف�سريه ال يزال ناق�صاً ،فالظواهر االجتماعية هي ظواهر مركبة ومعقدة الحتوائها على عدة عنا�صر ذات �صلة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة
بالظاهرة ،كما تت�سم هذه العنا�صر بتفاعلها الدائم مع بع�ضها البع�ض.
�إذ ًا هناك خطوة �أخرى يجب على الباحث �أن يتبعها يف التف�سري للخروج بتف�سري متكامل للظاهرة �أو املو�ضوع الذي يدر�سه ،وتتمثل هذه اخلطوة يف:

درا�سة العالقات بني املتغريات التابعة داخل الظاهرة �أو املو�ضوع حمل الدرا�سة.

وتبعا للمثال ال�سابق يف درا�سة ظاهرة “ ارتفاع الأ�سعار” ف�إن على الباحث �أن يدر�س العالقة بني جميع متغريات
الظاهرة �سواء املتحركة �أو ال�ساكنة .ك�أن يدر�س العالقة بني �أ�سعار ال�سلع و�أ�سعار اخلدمات ،والعالقة بني م�ستوى
الأجور و�أ�سعار العملة.
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الهدف الثاين للتقرير الربملاين :التنب�ؤ
بعدما ينتهي الباحث من مرحلة تف�سري الظاهرة ،ف�إنه ينتقل �إلى مرحلة �أخرى �أو هدف �آخر ت�سعى �إليه التقارير الربملانية ،وهو هدف “التنب�ؤ” فالتف�سري يف حد ذاته
ال يعد غاية رئي�سية يطمح �أن يحققها التقرير� ،إمنا هي و�سيلة لتحقيق هدف �آخر هو التنب�ؤ.
وهناك ثالثة م�ستويات من التنب�ؤ هي:

�شكل رقم ()21
م�ستويات التنب�ؤ يف الظاهرة

()3

( )2ماهو احلد الذي ميكن
�أن تقف فيه هذه؟

( )1ما هي الأخطار التي حتيط
بعنا�صر الظاهرة التي مت تف�سريها ؟
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ماهي القدرات املحتملة
للإن�سان يف حتمل نتائج
هذه الأخطار ؟

م�ستوى اخلطر الأول

التو�ضيح

امل�ستوى الأول « طبيعة اخلطر»
1.1م��ا ه��ي الأخ �ط��ار التي حتيط بعنا�صر
هذه الظاهرة التي مت تف�سريها؟

− −لكي نحدد طبيعة اخلطر البد من البحث يف الت�أثريات الناجتة عن حترك وتفاعل عنا�صر الظاهرة التي تتم
درا�ستها.
− −هناك درجات متفاوتة لطبيعة اخلطر ،كما تتفاوت فئات املجتمع يف طبيعة اخلطر ،فيمكن �أن تتعر�ض فئة
معينة لأكرب م�ستوى من اخلطر ،يف حني تكون هناك فئات �أقل ت�ضررا.

م�ستوى اخلطر الثاين

التو�ضيح

امل�ستوى الثاين «حد اخلطر»
2.2م��ا ه��و احل��د ال��ذي ميكن �أن تقف فيه
هذه الأخطار؟

− −ما هو املدى الذي ميكن �أن ت�صل �إليه الأخطار لتهديد الأو�ضاع االجتماعية؟
− −ما هو احلد االجتماعي الذي ميكن للظاهرة فيه �أن حترك ال�سلوك الإن�ساين؟
− −عادة ما يت�سم ال�سلوك الإن�ساين بالتدرج يف التعامل مع الظاهرة ،ففي البداية يكون هناك قبول للم�شكالت
امل�صاحبة للظاهرة ،و�إذا ما تطورت م�ستويات الظاهرة �إلى م�ستوى �أعلى ف�إن الأفراد ميكن �أن يلج�أوا �إلى عدة
�أ�ساليب للتعبري عن عدم قبولهم ملا �آلت �إليه الأو�ضاع.
− −درجة القبول �أو عدم القبول املجتمعي للو�ضع ال�سيئ الذي �آلت �إليه الظاهرة نتيجة لتفاقم امل�شكالت هي التي
متثل درجة حد اخلطر يف الظاهرة.
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تقع على الربملان مهمة وقاية املجتمع من الأخطار والتهديدات التي ت�صيب املجتمع.
ولكن ،ما هو التوقيت املنا�سب لتدخل الربملان حيال الظواهر التي يعاين منها

املجتمع؟ ويف �أي مرحلة من مراحل اخلطر عليه �أن يتدخل؟

تتفاوت املراحل التي يتدخل فيها الربملان ،ف�أحيانا يكون الربملان واقيا ،و�أحيانا �أخرى
معاجلا ،ويرتبط ذلك باحلد الذي ميكن لأفراد املجتمع فيه �أن يتقبلوا �أخطار الظاهرة.

انتهت امل�شكلة مع تدخل الربملان
الوقائي العاجل ،لبدء مرحلة جديدة
من القبول
عدم قبول

قبول
( )1ال�سيا�سات الوقائية العاجلة
تدخل ال�برمل��ان مبكرا حلل الظاهرة ،ومنع تطورها �إلى
حالة عدم القبول ،لي�ضع بذلك مرحلة جديدة من القبول
االجتماعي للظاهرة.

( )2ال�سيا�سات الوقائية املت�أخرة
تدخل الربملان يف مرحلة مت�أخرة قليال ،وانتقلت الظاهرة
�إلى حد ما بعد القبول ،وعلى الرغم من ال�سيا�سات الوقائية
املت�أخرة فال يزال هناك عدم قبول.
( )3مرحلة العالج ما بعد الوقاية
ت�أخر الربملان كثريا يف التدخل حلل امل�شكلة ،فالظاهرة جتاوزت مرحلة عدم القبول.
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التو�ضيح

م�ستوى اخلطر الثالث
امل�ستوى الثالث «القدرات − −لي�س بو�سع كل املجتمعات التدخل حلل امل�شكالت و�إتباع �سيا�سات
وقائية �أو عالجية ،فاملجتمعات متفاوتة يف قدرتها على احتواء
ملواجهة اخلطر»
امل�شكالت واحلد منها� ،أو الق�ضاء عليها.
�3.3إذا مل ن �� �س �ت �ط��ع
�أن ن �� �س �ي �ط��ر ع �ل��ى − −وعندما يقرتح الربملان �سيا�سة ما جتاه �إحدى امل�شكالت االجتماعية
ف���إن عليه �أن يراعي ال��ق��درات املحتملة للإن�سان لتحمل ومواجهة
الأخ� � �ط � ��ار ف �م ��ا ه��ي
اخلطر امل�صاحب للظاهرة .وهذه القدرات قد تكون قدرات مادية� ،أو
ال � �ق� ��درات امل�ح�ت�م�ل��ة
ثقافية �أو اجتماعية.
ل�ل�إن �� �س��ان يف حتمل
(− −حد القدرة االجتماعية) والذي يعني:
نتائج هذه الأخطار؟
•مدى قدرة املجتمع على حتمل هذا اخلطر.
•م��دى الت�ضحيات التي ميكن �أن يقدمها املجتمع يف �سبيل
حتمله لهذا اخلطر.
•م��دى ت��أث�ير ه��ذا اخلطر على ا�ستقرار الأو� �ض��اع املعي�شية
للأفراد.
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الهدف الثالث للتقرير الربملاين :ال�ضبط

ال�ضبط هو :القرار �أو التو�صية �أو احلل لوقف الظاهرة �أو احتواءها �أو الق�ضاء عليها ،وذلك ب�إعادة عنا�صر الظاهرة �إلى حالة التوازن التي كانت قائمة
عليها قبل ن�شوء امل�شكلة .وال�ضبط هو حم�صلة ونتيجة �أ�سا�سية لتف�سري الظاهرة والتنب�ؤ بها.
�أنواع �أدوات ال�ضبط

�أدوات �ضبط وقتية (املقرتح امل�ؤقت)
�سيا�سات عاجلة
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�أدوات �ضبط دائمة (املقرتح امل�ستدام)

•فكرة الدميومة ال تعني ا�ستمرار احللول
واملقرتحات لفرتة زمنية طويلة جدا،
ولكن عند مقارنتها ب����أدوات ال�ضبط
امل�ؤقت ف�صالحيتها الزمنية �أطول من
ال�ضبط امل�ؤقت.
•وتعود �صعوبة و�ضع �أدوات �ضبط ت�ستمر
لفرتة زمنية طويلة �إلى ارتباط �أدوات
ال�ضبط بال�سلوك الإن�����س��اين ،وال��ذي
يت�سم ب��ت��غ�يره ،وع�شوائيته ،و�صعوبة
التنب�ؤ به ،وتوقع م�سار حركته.

�أهداف �أدوات ال�ضبط

ت�صحيح الو�ضع الذي ت�أثر مبا�شرة
بالظاهرة

•ت�صحيح الو�ضع ال��ذي ت�أثر مبا�شرة
ب��ال��ظ��اه��رة ي��ك��ون م��ن خ�ل�ال �إع����ادة
ال���ت���وازن ل��ع��ن��ا���ص��ر ال��ظ��اه��رة وال��ت��ي
�أ���ص��اب��ه��ا اخل��ل��ل كنتيجة الخ��ت�لاالت
القوى بني عنا�صر الظاهرة.
•يرتبط جن��اح �أو ف�شل احل��ل املرتبط
بت�صحيح الأو�ضاع ،مبدى جناح احلل
بالت�أثري املبا�شر على العن�صر الأكرث
حركة والأقوى يف الظاهرة.
•ع���ادة م��ا ي��ت��م رب���ط �إع����ادة ت�صحيح
الو�ضع بال�سيا�سات اجلزئية ،للتعامل
مع الأخطار التي حتققت فعال و�أ�ضرت
بال�سلوك الإن�ساين.

احلد من �آثار �أو تداعيات ونتائج
غري مرغـــــوب فيــــــــــــــها (يف حالـــــــة
ا�ستمرار الظاهرة)

•تظهر الآثار غري املرغوب فيها (الآثار
امل�ستقبلية) عند ابتعاد الظاهرة عن
نقطة القبول االجتماعي.
•ترتبط �أدوات ال�ضبط املتعلقة باحلد
من �آث��ار امل�شكلة بال�سيا�سات الكلية،
فاخلطر املرتتب على هذه الآثار يت�سم
بعدم حمدوديته ،و�إمنا هو خطر ُيحتمل
�أن ي�شمل جم��االت وفئات متعددة يف
املجتمع.
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كيف يتم اختيار �أدوات ال�ضبط املنا�سبة يف التعامل مع امل�شكلة؟ مبعنى �آخر �إلى �أي حل
يجب �أن يلج�أ الربملان �إليه حلل امل�شكلة حمل الدرا�سة؟
من الأف�ضل �أن يبد�أ الربملان بت�صحيح الو�ضع �أوال ،ومن ثم احلد من الآثار امل�ستقبلية.قد يتبنى الربملان مقرتح ًا واحد ًا يهدف �إلى حتقيق هديف ال�ضبط معا (ت�صحيح الو�ضع  +احلد من الآثار غرياملرغوب فيها).
�أو قد يركز الربملان فقط على تبني غر�ض واحد من �أدوات ال�ضبط.وعادة ما يرتبط �إعادة الت�صحيح مبواجهة الأخطار املتحققة فعال (ال�سيا�سات اجلزئية) ،يف حني يرتبط احلدمن الآثار غري املرغوب فيها (ال�سيا�سات الكلية) بحالة م�ستقبلية يحتمل �أن ي�صل �إليها املجتمع يف حالة ا�ستمرار
الظاهرة.
يف بع�ض الظواهر قد ي�ؤدي �إعادة الت�صحيح �إلى �آثار و�أخطار م�ستقبلية ،وبالتايل البد من اللجوء �إلى ال�سيا�ساتالكلية املتعلقة باحلد من الآثار غري املرغوب فيها .ومن الأمثلة على ذلك:
• عالج ظاهرة ا�ستنزاف خزانات املياه اجلوفية بوا�سطة �سيا�سة جزئية لإعادة ت�صحيح الو�ضع ك�إطالق حمالت
توعية لرت�شيد ا�ستهالك املياه ،قد ت�ؤدي هذه ال�سيا�سية اجلزئية �إلى �آثار م�ستقبلية خطرية فيما يتعلق بتوفري
�إمدادات مياه �صحية ونقية ،فمن املحتمل ظهور عنا�صر �أخرى �ستزيد من امل�شكلة احلالية كالنمو ال�سكاين
مما ي�ضغط على م�ستويات الطلب على املياه ،وبالتايل ف�إنه من الأن�سب يف هذا الو�ض ــع ال�س ـ ــابق اللجوء �إلى
ال�سيا�سات الكلية.
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اجلدول الغائي
ُيكتب �أ�سم املو�ضوع �أو امل�شكلة حمل الدرا�سة (املتغري امل�ستقل)

امل�شكلة
(العنا�صر التابعة )
-عن�صر ت��اب��ع ()1

ي����ت����م :ت���ف�������س�ي�ره،
التنب�ؤ به ،ومن ثم
�ضبطه.

عن�صر ت��اب��ع ()2ي����ت����م :ت���ف�������س�ي�ره،
التنب�ؤ به ،ومن ثم
�ضبطه.
وي��ت��م ت��ك��رار ذاتال�����ط�����ري�����ق�����ة يف
التعامل م��ع جميع
العنا�صر التابعة
للم�شكلة.

التف�سري
• -يحدد التف�سري ماهية امل�شكلة يف �إطار:

1.1عالقة املتغريات التابعة (عنا�صر �أو حماور الدرا�سة) مع املتغري امل�ستقل
(مو�ضوع الدرا�سة)
2.2العالقة بني املتغريات التابعة بع�ضها البع�ض.
 �إذا التف�سري يحتوي على جز�أين هما:�أوال :العالقة بني العن�صر التابع والعن�صر امل�ستقل من خالل:
.1التعريف بالعن�صر التابع.
 .2التعرف على طبيعة الدور الذي ي�ؤديه العن�صر التابع يف �إطار عالقته بالعن�صر
امل�ستقل وخ�صائ�ص هذا الدور.
 .3طبيعة العن�صر التابع و�أهميته و�أولويته بالن�سبة للعن�صر امل�ستقل �-أي مدى
�أهمية العن�صر التابع لنجاح �أو ف�شل العن�صر امل�ستقل-
 .4م�شكالت العن�صر التابع يف �إطار عالقته بالعن�صر امل�ستقل.

•وميكن طـــــرح العديد من الأ�سئلة التي تعني على حتديـــــــد العالقـــــة بني
العنا�صر مثل:

 .1كيف ي�ؤثر غياب العن�صر التابع ( )1على العن�صر امل�ستقل؟
 .2ما هي نوع العالقة بني العن�صر التابع ( )1وبني العن�صر امل�ستقل؟
 .3ما �أثر العن�صر التابع ( )1على العن�صر امل�ستقل؟ مع ذكر �سبب الت�أثري.
 .4ما هو االلتزام الذي يقع على العن�صر امل�ستقل يف �إطار عالقته بالعن�صر التابع؟
وقد يكون االلتزام :قرار� ،أو مـ ــوارد مالية� ،أو التزام بتحقيق ن�سب حمددة جتاه
هذا العن�صر.
وميكن التو�صل �إلى هذه االلتزامات بالرجوع �إلى اخلطط اال�سرتاتيجية للوزارات
املعنية ،وكذلك �إلى االخت�صا�صات املنوطة بها.

التنب�ؤ

ال�ضبط

يف مرحلة التف�سري يتم
الإف�������ص���اح ف��ق��ط عن
وج����ود ال��ع�لاق��ة ،ولكن
ح������دود ه�����ذه ال��ع�لاق��ة
وتركيبها ،وتفا�صيل هذه
العالقة تت�ضح يف التنب�ؤ.
يجب مراعاة التدرجيةيف كتابة الآثار باالعتماد
على فكرة توالد اخلطر
وذل�����ك ب��االن��ت��ق��ال من
الأث��ر الأق��ل خطورة �إلى
الأث����ر الأك��ث�ر خ��ط��ورة،
كالتايل:
 .1طبيعة اخلطر :هي
�أول �أث���ر خطر يتو�صل
�إليه الباحث بعد كتابته
تف�سري امل�شكلة
 .2ح��د اخلطر :ميثل
درجات اخلطر املتزايدة
ومدى قبول املجتمع بها.
وميكن للباحث قيا�س
ح��د اخل��ط��ر م��ن خ�لال

ميثل ال�ضبط التو�صية �أواملقرتح �أو احل��ل ،ويتخذ
م�سارين:
�-إع � � � � � � � � � ��ادة ت� ��� �ص� �ح� �ي ��ح

(� � �س � �ي ��ا� � �س ��ات ج��زئ �ي��ة
م�ؤقتة).
احل � ��د م� ��ن �آث� � � ��ار غ�يرمرغوب فيها (�سيا�سات
كلية م�ستدامة).
لي�س كل م�شكلة لها خطرميكن عمل �أداة �ضبط
ل���ه���ا ،ف���ع���ادة م ��ا ي��رك��ز

ال�ضبط على العنا�صر
ال �ت��ي ت�ن�خ�ف����ض ق ��درة
امل �ج �ت �م��ع ع �ل��ى حت�م��ل
خ � � � � �ط� � � � ��ورة ن� �ت� �ي� �ج ��ة
خل �ط��ورة الآث � ��ار ال�ت��ي
ترتبها.
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امل�شكلة
(العنا�صر التابعة )

التف�سري

التنب�ؤ

ال�ضبط

و�إذا ما ات�ضح للباحث وجود هذا االلتزام ف�إنه يت�ساءل “ما هو الواقع الفعلي لطبيعة تتبع م�سار التطور الكمي
هذا االلتزام؟” هل هناك تق�صري من العن�صر امل�ستقل يف التزاماته وواجباته جتاه �أو النوعي للظاهرة حمل
العن�صر التابع؟ (ن�سبة الفجوة بني الواقع الفعلي وبني االلتزام املخطط له).
ال���دار����س���ة ،ف��ال��ب��اح��ث  .1ال ت � � �ق �ت ��رح ح � �ل ��ول
ويف حالة وجود الفجوة يف تنفيذ العن�صر امل�ستقل لاللتزام امللقى عليه جتاه العن�صر ميكنه مالحظة الزيادة
خيالية تعجز احلكومة
التابع ف�إن على الباحث حتديد �أ�سباب هذه الفجوة والت�سا�ؤل :هل تعود �أ�سباب الفجوة يف م�������س���ت���وي���ات خ��ط��ر
عن تطبيقها لأنها قد
لأ�سباب ميكن للعن�صر امل�ستقل التحكم بها؟ �أم هي تعود �إل��ى عوامل خ��ارج نطاق امل�������ش���ك���ل���ة م����ن خ�ل�ال
تكون:
العن�صر امل�ستقل؟
مراقبة التطور الزمني �أ.خ����ارج ن��ط��اق امل��ي��زان��ي��ة
مثال :ما هو االلتزام الذي يقع على هيئة املوارد الب�شرية (العن�صر امل�ستقل) يف �إطار و�إج�����راء م��ق��ارن��ة لهذا
املقررة للدولة
التزامها بتوطني الوظائف احلكومية (العن�صر التابع)؟ هل هي ملتزمة بن�سبة حمددة التطور ون�سب الزيادة ،ب�.أع���ل���ى م���ن ت��ق��دي��رات
تبعا ال�سرتاتيجيتها �أو تبعا لقرارات حكومية؟ ف�إذا ما وجد الباحث �أن هناك فجوة بني يف م���ق���اب���ل ردة ف��ع��ل
امليزانية.
الن�سبة املقررة من التوطني وبني الواقع الفعلي هذا يدل على ابتعاد املتغري امل�ستقل عن املجتمع جتاه كل مرحلة ج.تتعار�ض م��ع ال�سيا�سة
املتغري التابع ،وبالتايل البد من البحث يف �أ�سباب هذا التباعد �أي �أ�سباب انخفا�ض مرت فيها الظاهرة.
ال��ع��ام��ة ل��ل��دول��ة ���س��واء
وت�������ش���ك���ل امل���ع���ل���وم���ات
ن�سبة التوطني عما هو مقرر فعليا.
ال��ك��ل��ي��ة �أو اجل��زئ��ي��ة
ثانيا :التعرف على �أثر وخ�صائ�ص العالقة بني العن�صر التابع حمل الدرا�سة الإح�����ص��ائ��ي��ة واخل�ب�رة
(���س��ي��ا���س��ة وزارة �أو
امل��ج��ت��م��ع��ي��ة ال�����س��اب��ق��ة
وبني غريه من العنا�صر التابعة الأخرى ،وذلك من خالل:
هيئة).
درا�سة طبيعة العالقة ونوعها بني العن�صر التابع والعنا�صر التابعة الأخرى (الرتكيز م�صدرا ميكن للباحث �.2أقتــــــــــــــرح �أدوات �ضبطهنا ين�صب على درا�سة ت�أثري العن�صر الذي يتم درا�سته على بقية العنا�صر التابعة ،م���ن خ�لال��ه �أن ي��ح��دد
متزنة �ضمن املعايري
ك�أن يكون العن�صر (�أ) هو حمل الدرا�سة ،وبالتايل نبحث عن عالقته مع بقية العنا�صر ح��د اخل��ط��ر امل��ت��زاي��د،
التالية:
�أو �أي معلومات �أخ��رى
التابعة الأخرى مثل (ب) و(ج) ولي�س العك�س.
م��ت��وف��رة ل���دى ال��ب��اح��ث .أمعيار ال�ق��درة :تكون
ففي مرحلة الحقة �ستكون هذه العنا�صر (ب) و( ج) هي حمور الرتكيز والدرا�سة
�أداة ال�����ض��ب��ط ق���ادرة
وبالتايل �سيتم درا�سة عالقة العن�صر التابع (ب) مع العن�صر التابع (�أ) و( ج) وهكذا .ب���ش��رط �أن ت �ك��ون ذات
على ت�صحيح م�سار،
داللة ارتباطية (رقمية،
فالعنا�صر التابعة تتبادل جمال الرتكيز يف الدرا�سة.
�أو جت��ن��ب �آث������ار غري
على الباحث �أن ال ي�ستغرق كثريا يف درا�سة العن�صر التابع بال�شكل الذي ي�ؤدي �إلى وق��ائ��ع ،ح��ق��ائ��ق) وعلىمرغوب فيها.
ال���ب���اح���ث �أن ال يغفل
�إغفال املو�ضوع �أو الظاهرة التي يكتب فيها الباحث.
		
�-إذا كان مو�ضوع اال�سرتاتيجية �إحدى العنا�صر التابعة التي يتم درا�ستها يف مو�ضوع درا���س��ة ت���أث�ير العوامل

�إر����ش���ادات للباحث عنداقرتاح �أدوات ال�ضبط:
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امل�شكلة
(العنا�صر التابعة )

التف�سري

التنب�ؤ

ال�ضبط

ما ك�سيا�سة �إح��دى ال��وزارات مثال ،ف�إنه من الأف�ضل �أن يتم �إرج��اء تف�سري عن�صر
اال�سرتاتيجية �إل��ى �آخ��ر عن�صر ،حيث يكون الباحث قد ف�سر م�شكالت الواقع التي
تت�ضمنها اال�سرتاتيجية وذلك عند درا�سته للعنا�صر التابعة الأخرى والتي قد تكون
�إحدى عنا�صر الأهداف التي تت�ضمنها اال�سرتاتيجية.
وتعد عالقة اال�سرتاتيجية (عن�صر تابع) بغريها من العنا�صر التابعة �أدق و�أرقى �أنواعالعالقات لأنها تعطي م�ؤ�شرات تدليلية قيا�سية عن وجود �أي فجوة بني ما مت �إجنازه
ومابني ما هو خمطط له يف اال�سرتاتيجية.

الغري مرتبطة بالظاهرة
ال��ت��ي يدر�سها ارتباطا
م��ب��ا���ش��را ،ف��ق��د ت�����ؤدي
ه�����ذه ال���ع���وام���ل ال��غ�ير
امل��ب��ا���ش��رة �إل����ى زي����ادة
م�������س���ت���وي���ات خ���ط���ورة
الظاهرة وبالتايل زيادة
ع��دم القبول املجتمعي
للظاهرة.
وم���ن الأم��ث��ل��ة ع��ل��ى حد
اخلطر :ما هو م�ستوى
ارت���ف���اع �أ���س��ع��ار ال�سلع
ال�������ذي مي���ك���ن ل��ف��ئ��ات
ال���دخ���ل امل��ت��و���س��ط �أن
ت��ت��ح��م��ل��ه؟ ه���ل ارت��ف��اع
الأ����س���ع���ار مب���ق���دار 20
دره��م�� ًا ل��ك��ل �شهر يعد
م�����س��ت��وى م��ق��ب��ول للفئة
امل��ت��و���س��ط��ة ال���ت���ي يبلغ
دخ��ل��ه��ا  7000دره���م
�شهريا؟ �أم �أن االرتفاع
مبقدار  15درهم ًا يعد
حد ًا مقبو ًال لهذه الفئة؟

.بم � �ع � �ي� ��ار امل� � ��رون� � ��ة:
امل��ق�ترح ع��ل��ى ا���س��ت��ع��داد
مل��واج��ه��ة �أي م�شكالت
ط��ارئ��ة غ�ير خمطط لها
وال���ت���ي مت��ث��ل ت���ط���ورات
مل�����ش��ك�لات اج��ت��م��اع��ي��ة
قائمة.

.ت�أن ت�ه�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��دف
�أدوات ال �� �ض �ب��ط �إل ��ى
�إر�� � � �ض � � ��اء �أك � �ب� ��ر ق ��در
م ��ن �أف � � ��راد امل �ج �ت �م��ع:
فاحلل ال�برمل��اين هو حل
(متثيلي يجب �أن ميثل
جميع الفئات ومبا يحقق
التوازن)

.3ال�ضبط لي�س عملية
ميكانيكية ،ولكنها عملية
متر بالعديد من املراحل
والإج� ��راءات احلكومية،
لأن احلل �سريتب التزامات
على احلكومة كااللتزامات
امل���ال���ي���ة �أو ال��ت�����ش��ري��ع��ي��ة
(�إ�صدار قانون �أو قرار).
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امل�شكلة
(العنا�صر التابعة )

التف�سري

التنب�ؤ

ال�ضبط

.3قابلية امل �ج �ت �م��ع
على حتمل الأخطار:

�أن مي ــثل جميع الفئات ومبا
يحقق التوازن)

وال��ذي يعني مدى قدرة
امل��ج��ت��م��ع ع���ل���ى حت��م��ل
ه����ذا اخل���ط���ر ،وم���دى
الت�ضحيات التي ميكن
�أن ي��ق��دم��ه��ا امل��ج��ت��م��ع
يف �سبيل حتمله لهذا
اخلطر ،ومدى ت�أثري هذا
اخل��ط��ر ع��ل��ى ا�ستقرار
الأو�������ض������اع امل��ع��ي�����ش��ي��ة
ل�ل��أف���راد ،وب�شكل عام
ف���إن املجتمعات تتفاوت
يف ق��اب��ل��ي��ت��ه��ا ل��ت��ح��م��ل
اخلطر

مالحظة:

-ل��ي�����س ب��ال�����ض��رورة �أن
ي���ك���ون ل���ك���ل م�����ش��ك��ل��ة
خطر.
-ي� �ت� ��� �ض ��ح ال �ع �ن �� �ص��ر

املتداخل �أو العنا�صر
املتداخلة يف مرحلة
التنب�ؤ.
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.3ال���ض�ب��ط لي�س عملية
م �ي �ك��ان �ي �ك �ي��ة ،ول�ك�ن�ه��ا
عملية متر بالعديد من
امل ��راح ��ل والإج � � ��راءات
احل �ك��وم �ي��ة ،لأن احل��ل
�سريتب ال��ت��زام��ات على
احل��ك��وم��ة ك��االل��ت��زام��ات
امل��ال��ي��ة �أو الت�شريعية
(�إ�صدار قانون �أو قرار).

اخلطوة الثانية :حتديد العنا�صر املتداخلة ،والعنا�صر الأقل حركة يف الظاهرة
العن�صر املتداخل
هو �أكرث العنا�صر حتركا يف الظاهرة ،ويتميز بفعاليته وت�أثريه
الكبري على بقية عنا�صر الظاهرة ،ويربز يف مرحلة التنب�ؤ
�أهم خ�صائ�ص العن�صر املتداخل:

�أكرث العنا�صر خطورة
(البعد الكمي)
وت��ب��رز خ��ط��ورت��ه يف ت���أث�يرات��ه
ال�سلبية املمتدة مع بقية العنا�صر
التي ي�ؤثر فيها (ع��دد العنا�صر
التي ي�ؤثر فيها)
 �أك�ثر العنا�صر خ��ط��ورة تعني�أب��ع��اد العالقة الكمية (م��ا هي
العالقة بني هذا العن�صر التابع،
وال��ع��ن��ا���ص��ر الأخ�������رى  +ع��دد
العنا�صر الذي ي�ؤثر فيها ب�صورة
�سلبية.

القدرة على التحمل

حد اخلطر (البعد الكيفي)

ت��ع��ن��ي م���دى ق����درة ال��ع��ن�����ص��ر امل�ستقل
(مو�ضوع الدرا�سة) على �أن ي�ستغني عن
وجود العن�صر التابع.
�إن قدرة العن�صر امل�ستقل على �أن
ي�ستغني عن وجود العن�صر التابع هي
قدرة منخف�ضة فوجود العن�صر التابع
رئي�سي و�ضروري للعن�صر امل�ستقل
مثال :ما هي قدرة �سيا�سة وزارة ال�صحة
(العن�صر امل�ستقل) على �أن تكون ناجحة
وتتحمل غياب عن�صر اجلودة يف
امل�ست�شفيات (متغري تابع)
ف�إذا كانت قدرة �سيا�سة وزارة ال�صحة
عالية يف حتمل غياب اجلودة ف�سيا�ستها
�ستكون ناجحة حتى و�إن غابت اجلودة،
ومبعنى �آخر �أن ت�أثري غياب اجلودة كان
�ضعيفا على �سيا�سة وزارة ال�صحة ،ذلك
يعني انخفا�ض احتمال �أن يكون عن�صر
اجلودة عن�صرا متداخال.

ت��ط��ور ال��ع�لاق��ة امل��ت��داخ��ل��ة بني
العن�صر التابع املتداخل وغريه
من العنا�صر الأخرى� ،أي تف�سري
ال��ع�لاق��ة وت��ط��وره��ا امل�ستقبلي.
(الآثار ال�سلبية املتزايدة)
م��اه��و ت��ط��ور ال��ع�لاق��ة ب�ين ه��ذا
ال��ع��ن�����ص��ر ال���ت���اب���ع وغ��ي��ره من
العنا�صر الأخرى التابعة؟
يف حالة ا�ستمرار وجود العالقة
بني العن�صر املتداخل ماهو احلد
ال��ذي ميكن �أن ت�صل �إل��ي��ه هذه
العالقة؟
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ماهي الفائدة التي �سيجنيها الباحث من حتديد العنا�صر
املتداخلة ،والعنا�صر الأقل حركة؟

حتديد املحاور �أو العنا�صر الأ�سا�سية
للمو�ضوع �أو الظاهرة حمل
الدرا�سة.

فالعنا�صر املتداخلة ت�شري �إلى العنا�صر
الرئي�سية ل��ل��ظ��اه��رة ،مم��ا ي�سهل على
الباحث التعرف على العنا�صر الفرعية
وال��ت��ي مت��ث��ل ال��ع��ن��ا���ص��ر الأق����ل ح��رك��ة،
وبالتايل متكني الباحث من دمج العنا�صر
الرئي�سية التي تتداخل معها.
وذل���ك ب���دوره ي����ؤدي �إل���ى تقليل �أدوات
ال�ضبط ( تقليل ع���دد ال��ت��و���ص��ي��ات �أو
املقرتحات ) والتي �ستوجه نحو االهتمام
بالعنا�صر الأك�ثر حركة ملعاجلة جوهر
امل�شكلة.
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بناء تراكمية �صحيحةحلل امل�شكالت
االجتماعية التي يناق�شها الربملان

فمعرفة ال��ب��اح��ث للعنا�صر املتداخلة
والأقل حركة �ست�سمح له بت�شخي�ص �سليم
للظاهرة حمل الدرا�سة ،ولن يلج�أ الباحث
عند كتابته يف نف�س الظاهرة م�ستقب ًال �إيل
تكرار بحثه عن ذات العنا�صر املتداخلة
التي �أف�صحت عنها درا�سته ال�سابقة.

اخلطوة الثالثة� :إعداد جدول ال�ضبط
�أدوات ال�ضبط
ي��ت��م �إدراج احل��ل��ول
وامل��ق�ترح��ات ال��ت��ي مت
ال��ت��و���ص��ل �إل��ي��ه��ا من
اجل������دول رق����م ()1
اجل���������دول ال���غ���ائ���ي،
ع��ل��ى �أن ت����درج ه��ذه
امل�������ق���ت���رح�������ات م���ع
العن�صر التابع الذي
ينا�سبها.

العنا�صر املتعلقة
بها
ي���ت���م �إدراج ج��م��ي��ع
ال��ع��ن��ا���ص��ر ال��ت��اب��ع��ة
ال���ت���ي مت درا���س��ت��ه��ا،
وتخ�صي�ص كل عن�صر
مبا ينا�سبه من �أدوات
ال�ضبط التي ات�ضحت
يف اجل��دول رقم ()1
اجلدول الغائي.

العالقة بني �أدوات ال�ضبط وبع�ضها

املخرج النهائي لل�ضبط
(احلد احلدي)

هناك � 3أنواع من العالقات بني �أدوات ال�ضبط:�. 1أدوات �ضبط متداخلة،لأنها موجهة نحو عنا�صر متداخلة

�إع�����ادة ���ص��ي��اغ��ة ال��ت��و���ص��ي��ات
بحيث تعرب عن جملة واحدة.

يف الأ�سا�س.
.2احلل امل�شرتك :العنا�صر التابعة التي ال يجمع بينها عالقة

العن�صر املتداخل كما هو يف احلالة الأول��ى ،و�إمنا يجمع بني
هذه العنا�صر فكرة التو�صية امل�شرتكة ،فهذه العنا�صر تتقا�سم
ذات فكرة التو�صية و�إن بدت �صياغة التو�صيات خمتلفة ،ولكنها
متفقة يف جوهر الفكرة التي تدور حولها التو�صية.
� .3أدوات �ضبط �سيتم ا�ستبعادها :وهي التي ال تنتمي �إلى �أي من
احلالتني ال�سابقتني� ،أي تلك التو�صيات التي ال يربط بينها �أي
رابط م�شرتك و�إمنا هي تو�صيات حمتفظة با�ستقالليتها.
ويرجع ا�ستبعاد هذه التو�صيات �إل��ى هناك تو�صيات �أخ��رى من
النوعني ال�سابقني �ستجبها ،كما �أنها قد تكون تو�صيات دقيقة جدا،
متثل قيدا على اجلهات التنفيذية ،وال تت�سم باملرونة وبالتايل البد
من �إتاحة الفر�صة لالحتفاظ بالتو�صيات الأكرث مرونة.
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ورقة خال�صة النتائج
�أوال :املقدمة� 2-3 (...... :صفحات) تلخ�ص كل من:
1.1اجلدول الغائي (التف�سري ،التنب�ؤ ،ال�ضبط) وعنا�صره الأ�سا�سية.
2.2جدول ال�ضبط وعنا�صره الرئي�سية.
�3.3أهم النتائج التي مت التو�صل �إليها من خالل اجلدول الغائي وجدول ال�ضبط.
ثانيا  :العنا�صر املتداخلة :يتم درا�سة كل العنا�صر املتداخلة من حيث:
1.1عالقة العن�صر املتداخلة (التابعة) مع املتغري امل�ستقل ،بحيث يتم الإجابة عن ال�س�ؤال التايل:
• ما هو �أثر حركة العن�صر املتداخل الأول (�أ) على العن�صر امل�ستقل (املو�ضوع حمل الدرا�سة؟) ويتم ا�ستخدام
�أ�سلوب التبنيد يف تو�ضيح نتائج هذه احلركة ،مثل :يربز هذا الأثر يف التايل:
.أ.......................
.ب......................
.ت..........................
• ما هو �أثر حركة العن�صر املتداخل الثاين (ب) على العن�صر امل�ستقل (املو�ضوع حمل الدرا�سة؟) ويتم
ا�ستخدام �أ�سلوب التبنيد يف تو�ضيح نتائج هذه احلركة .ويتم تكرار نف�س الطريقة مع العنا�صر املتداخلة
الأخرى.
2.2حركة العنا�صر املتداخلة مع غريها من العنا�صر التابعة الأخرى ،بحيث يتم الإجابة عن
ال�س�ؤال التايل:

•ما هو �أثر حركة العن�صر املتداخل الأول (�أ) مع العن�صر التابع (ب)؟ ويتم تبادل موقعي (�أ) و(ب)
يف الدرا�سة ،ويتم ا�ستخدام �أ�سلوب التبنيد يف تو�ضيح نتائج هذه احلركة ،مثل :يربز هذا الأثر يف التايل:
.أ.......................
.ب......................

ثالثا :املقرتحات متثل :احلل امل�شرتك للعنا�صر املتداخلة من جدول ال�ضبط.
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 .5حتليل امل�ضمون للأهداف اال�سرتاتيجية

�أ .جدول حتديد الأولويات االجتماعية
يهدف جدول حتديد الأولويات الجتماعية �أ�سا�سا �إلى الت�أكد من �أن الأول��وي��ات االجتماعية تتوافق مع �أول��وي��ات امليزانية،و�أن امليزانية ع�برت عن هذه
االحتياجات ،كما تهدف يهدف هذا اجلدول �إلى:
�y yإبراز اجلوانب االجتماعية للميزانية ،باعتبار �أن الربملان وهو ب�صدد مناق�شته للميزانية ومن منطلق فكرة التمثيل ،ف�إنه يركز على البعد االجتماعي �أو نقل �أولويات
املواطنني واهتماماتهم �إلى بنود امليزانية.

y yر�صد االولويات االجتماعية من خالل تو�صيات الربملان ور�ؤيته يف تعديل القوانني ومناق�شاته للمو�ضوعات العامة على مدار العام املا�ضي.
y yميكن للع�ضو �أن ي�شكل مالحظات نهائية من هذا اجلدول يف �إطار املقارنة بني �أولويات امليزانية والأولويات االجتماعية ،وما يتفرع من ذلك من �أربعة احتماالت ،وهي:
y yتوافق الأولويات االجتماعية مع �أولويات امليزانية احلكومية.
y yاختالف الأولويات االجتماعية مع �أولويات امليزانية احلكومية.
y yاحلفاظ على نف�س امل�ستهدفات الرقمية يف ال�سنوات ال�سابقة للميزانية دون مراعاة للتطورات االجتماعية.
y yظهور �أولويات اجتماعية جديدة مل تراعيها �أولويات امليزانية.
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جدول الأولويات واالحتياجات االجتماعية
الهدف اال�سرتاتيجي
حتديد الأهداف
اال�سرتاتيجية للوزارة
�أو الهيئة �أو امل�ؤ�س�سة
ل�سنة حمددة مثال لعام
2010م

�أولويات امليزانية
يف �ضوء الأهداف
امل�ستهدف الرقمي
واخلطط
الت�شغيلية

حتديد (التكلفة
ربط كل هدف
ا�سرتاتيجي بخططه املالية) التي
ر�صدتها الوزارة
الت�شغيلية
لتنفيذ كل خطة
ت�شغيلية على حدة

الأولويات واالحتياجات
االجتماعية املتالئمة مع
�أولويات امليزانية
-1يقوم الباحث بالرجوع �إلى
م�ضابط اجلل�سات لعام 2009م
ال�ستخراج االولويات االجتماعية
التي طالب بها الأع�ضاء.
وميكن للباحث ا�ستخال�ص هذهاالولويات واالحتياجات من خالل
القوانني التي ناق�شها الربملان� ،أو
الأ�سئلة التي تقدم بها الأع�ضاء،
�أو من خالل مناق�شة املو�ضوعات
والتو�صيات .
 .2ير�صد الباحث الأولويات
االجتماعية التي �أخذت بها
احلكومة ا�ستجابة ملطالب
الربملان االجتماعية .وتتج�سد
ا�ستجابة احلكومة من خالل
الأهداف اال�سرتاتيجية �أو
اخلطط الت�شغيلية املتوافقة مع
الأولويات االجتماعية.

امل�ستهدف الرقمي
ير�صد الباحث املبالغاملالية التي اقرتح
الأع�ضاء تخ�صي�صها
للأولويات واالحتياجات
االجتماعية التي عربوا
عنها.
 �أحيانا قد ال يجدالباحث �أي مبالغ مالية
اقرتحها الأع�ضاء،
بالتايل ف�إن الباحث
ال ي�ستكمل تعبئة هذا
العمود .

االختالف بني الأولويات
واالحتياجات االجتماعية و�أولويات
امليزانية

يقوم الباحث بر�صد وا�ستخال�صتتمثل املالحظات�أوجه االختالف بني الأولويات
النهائية يف:
واالحتياجات االجتماعية والتي
1.1تخ�صي�ص
عرب عنها �أع�ضاء الربملان ،وبني
اعتمادات
تلك االلولويات واالحتياجات التي
مالية لأولويات
اجتماعية مل يتم
ركزت عليها احلكومة وبرزت يف
التعبري عنها يف
ميزانية الوزارة .
ميزانية الوزارة.
و�ستربز نتائج تلك املقارنة يف 4 2.2تخ�صي�ص
حاالت هي:
اعتمادات
  1 1االختالفات بني الأولويات
مالية لأولويات
االجتماعية و�أولويات امليزانية.
اجتماعية ظهرت
يف امليزانية
  2 2الت�شابه بني الأولويات االجتماعية
واخلطط
و�أولويات امليزانية.
الت�شغيلية
�3 .3أولويات اجتماعية مت ترجمتها
للوزارة ،ولكن مل
�إلى �أولويات يف امليزانية ولكن مل
يتم اعتماد �أي
يخ�ص�ص لها �أي مبالغ مالية.
مبالغ مالية لها.
 � 4 4أولويات اجتماعية تتالءم
مع �أولويات امليزانية ولكن مت
تخ�صي�ص اعتمادات مالية
منخف�ضة لها.
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مالحظات
نهائية

ب .جداول قيا�س اال�سرتاتيجية
اجلدول رقم ( )1اجلدول التمهيدي
الهدف

y
y

التميز

yي��ت��م �إدارج ج��م��ي��ع �أه�����دف اخل��ط��ة y yتتفاوت الأهداف يف درجة متيزها والتي ترتبط مبدى قدرة الهدف على نقل املجتمع �إلى و�ضع
�أف�ضل ،يف �إطار يتنا�سب مع البيئة الداخلية واخلارجية.
اال�سرتاتيجية املراد درا�ستها.
yيتم اختبار كل هدف ا�سرتاتيجي من y yعلى الباحث �أن يقي�س اجتاه الهدف هل هو مكر�س خلدمة �أهداف الداخل؟ �أم �أنه هدف طموح
لتحقيق م�ستويات متقدمة تبعا ملا هو �سائد يف الدول املقارنة.
حيث :التميز ،التكلفة ،النطاق.
y yوتبعا له يجب على الباحث �أوال االهتمام بدرا�سة البيئة الداخلية للهدف ويق�صد بها :نطاق و�إطار
املجتمع الوطني �أو املحلي الذي يطبق به الهدف ،بحيث يدر�س الباحث امل�شكالت احلالية التي
�سيعاجلها الهدف ،وكذلك امل�شكالت املتوقعة خالل الفرتة الزمنية املقبلة والتي تغطيها اخلطة
اال�سرتاتيجية ،وذلك يتطلب من الباحث النظر �إلى نتائج امل�شكالت تبعا لفرتة زمنية حمددة
والتي يغطيها الهدف اال�سرتاتيجي ،وذلك باال�ستناد �إلى امل�ؤ�شرات واملتغريات املرتبطة بامل�شكلة.
عند درا�سة مدى تالءم وتوافق الهدف مع الو�ضع الداخلي يف الدولة ،يجب الأخذ باالعتبار:امل�شاكل الداخلية التي �سيعاجلها الهدف ،من حيث �أولويتها وخطورتها ،ومدى �إحلاحها وتهديدهاللمجتمع؟ فالباحث يت�ساءل عن مدى قدرة الهدف على معاجلة م�شكالت الواقع؟ �أم �أن الهدف جتاهل
بع�ض امل�شاكل امللحة والتي كان من اجلدير بالوزارة حلها يف املرحلة الأول��ى ومن ثم االنتقال �إلى
�صياغة الهدف بالطريقة احلالية؟
على الباحث �أن يت�ساءل هل الهدف قريب من الواقع؟ �أم هو بعيد ويطمح �إلى حتقيق �أهداف بعيدةجدا؟ فو�ضع �أهداف بعيدة على ح�ساب جتاهل م�شاكل الداخل �سي�ؤدي �إلى عرقلة تنفيذ الوزارة لذلك
الهدف لأن البيئة يف الداخل لن ت�ساند تنفيذ هذا الهدف.
البد �أن حتدد امل�شاكل الداخلية واملطالب االجتماعية ذات الأولوية وامللحة ،والتي تت�صل مبو�ضوعالهدف ،ومن ثم نبد�أ باحلكم على مدى توافق الهدف مع الداخل ،وهل الهدف �سيعالج تلك امل�شاكل
واملطالب و�سيتعامل معها؟ �أم انه ابتعد عنها؟
كما يت�ساءل الباحث هل من املفيد الو�صول �إلى معايري عاملية يف هذه املرحلة من تطور املجتمع؟ �أم�أن الأف�ضل الرتكيز على معاجلة م�شاكل الداخل �أوال؟
�إذ كان الهدف �سين�شئ خدمة جديدة ،يت�ساءل الباحث :هل م�شكالت وواقع الداخل ت�ستدعي يف هذهاملرحلة التي مير بها املجتمع �إن�شاء خدمات جديدة؟ �أم تطوير اخلدمات املقدمة حاليا؟ �أم تقدمي
خدمات متميزة؟ لأن �إن�شاء اخلدمات هي مرحلة �أخرية بعد تقدمي اخلدمات ،وتطويرها والو�صول
بها �إلى التميز.
�y yأم��ا اجلانب الآخ��ر ال��ذي يجب �أن ينظر �إليه الباحث عند درا�سة متيز الهدف هو اجلانب
اخلارجي �أي البيئة اخلارجية للهدف ونعني بها امل�ستوى الإقليمي �أو العاملي للدولة حمل الدرا�سة

التكلفة

y

y

yي������ر�������ص������د
ال�����ب�����اح�����ث
ال � �ت � �ك � �ل � �ف� ��ة
امل � � � � � ��ادي � � � � � ��ة
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ك��ل
ال � � � � �ه� � � � ��دف،
و لتحد يد ها
ف����إن���ه ي��رج��ع
�إلى امليزانية،
مل������ع������رف������ة
ال����ت����ك����ل����ف����ة
الإج���م���ال���ي���ة
ل����ت����ن����ف����ي����ذ
الهدف.
yب�������ع���������������ض
الأه�����������داف
ل���ه���ا ت �ك �ل �ف��ة
اج �ت �م��اع �ي��ة
مثل :مراعاة
ال��������ه��������دف
مل�����س��ت��وي��ات
ال�������ن�������م�������و
وال���دخ���ل يف
امل���ج���ت���م���ع،
وال������ق������ي������م
ال���ث���ق���اف���ي���ة
واالجتماعية
ال�������س���ائ���دة،

النطاق

y

y

y

yيق�صد بالنطاق:
م�����دى ان�����س��ج��ام
وت��ن��ا���س��ب ال��ه��دف
م��ع اخت�صا�صات
الوزارة.
yميكن للباحث �أن
ي�����س��ت��ع�ين ب��ق��ان��ون
�إن�����ش��اء ال����وزارات
ل���ت���ت���ع���رف ع��ل��ى
اخت�صا�صاتها.
yت���ع���د الأه��������داف
ال�������ت�������ي ت���ه���ت���م
بتح�سني �إجراءات
ال��ع��م��ل ال��داخ��ل��ي��ة
و�إج���������������������راءات
ال������ت������وظ������ي������ف
وحتقيق امل�أ�س�سة
يف ال�������������وزارات
ه�������ي �أه�������داف�������ا
ت�����دخ�����ل ���ض��م��ن
اخ���ت�������ص���ا����ص���ات
الوزارة.
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الهدف

التميز
y yوالتي يطبق فيها الهدف ،فعلى الباحث �أن يدر�س الو�ضع القائم وال�سيا�سات املقارنة يف الدول
املجاورة �أو الدول املتقدمة والتي ميكن القيا�س عليها.
y yعند درا�سة الباحث للأو�ضاع الإقليمية �أو الدولية يجب �أن يت�ساءل هل هناك م�شاكل ذات �أولوية
يجب حلها �أوال يف الداخل قبل االنتقال �إلى �أف�ضل املمار�سات يف التجارب املقارنة؟ هل دول العامل
الأخرى ت�سعى �إلى تطوير تلك املجاالت بطرق معينة؟ وما هو مدى تطورها احلايل و�إلى �أين و�صلت
هذه الدول؟
y yبعد �أن ينتهي الباحث من درا�سة الو�ضع اخلارجي والداخلي للهدف� ،سيكون �أمام واحد من
هذه احلاالت الثالث التي ت�صف الهدف يف �إطار بيئته الداخلية واخلارجية:
1.1توافق الداخل مع اخلارج (االختالفات ب�سيطة بينهما).
2.2ت�صادم الداخل مع اخلارج (هدف غري مثايل).
 3.3تعادل الداخل مع اخلارج (هدف مثايل فالبيئة الداخلية م�ساوية متاما للبيئة اخلارجية).
وعند انتهاء الباحث من املقارنة ف�إنه �سيختار �إحدى احلاالت ال�سابقة والتي تو�صف الهدف. وعلى الباحث �أن يكون حذرا يف اختيار العبارات التي حتكم على مدى متيز الهدف ،فال يكتب مثالب�أن “الهدف مت�صادم مع اخلارج” ،و�إمنا ي�ستبدلها بعبارة “الهدف غري متوافق مع اخلارج”.
 بالإ�ضافة �إلى ذلك فعلى الباحث �أن ال يكتب ب�أن “ب�أن الهدف غري متميز” لأن ا�ستخدام مثل هذهالعبارات قد ت�شكل �إحراجا للحكومة يف حالة ا�ستخدام الأع�ضاء لتلك العبارات عند مناق�شتهم لتميز
الأهداف مع ممثلي احلكومة.
 وتبعا له ف�إن على الباحث �أن يكتب التايل:بعد درا�ستنا للهدف تو�صلنا �إلى �أنه :مثال “متوافق مع الو�ضع الداخلي للدولة ،وكذلك مع االجتاهاتالدولية ،وذلك لالعتبارات التالية:
1.1الو�ضع يف الداخل :يتوافق الهدف مع الو�ضع الداخلي لأنه (.......ع�بر عن الو�ضع ال�سائد يف
داخل الدولة والذي جاء الهدف متوافق معه).
 2.2الو�ضع يف اخل��ارج :يتوافق الهدف مع االجتاهات الدولية لأن��ه (.....ار���ص��د �أب��رز التجارب
وال�سيا�سات الإقليمية �أو الدولية املرتبطة بالهدف).
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التكلفة

y

 yوك������ذل������ك
امل���������س����ت����وى
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي
ل����ل����ف����ئ����ات
املجتمع.

النطاق

مثال على تطبيق اجلدول التمهيدي
اخلطة اال�سرتاتيجية لوزارة ال�صحة
التميز

الهدف اال�سرتاتيجي
y
بناء وتطوير القدرات
الفنية والإدارية
y

y
y

y

yي�سعى الهدف �إلى تطوير �أداء العاملني يف ال��وزارة وذلك من خالل  9خطط ت�شغيلية ،وبعد درا�ستنا
للهدف ات�ضح لنا ب�أنه غري متوافق مع الو�ضع الداخلي للدولة ومع االجتاهات والتجارب الدولية ،وذلك
بناء على االعتبارات التالية:

�أ.الو�ضع يف الداخل:

yركز الهدف على تطوير قدرات العاملني الفنية والإدارية وهذه مرحلة الحقة ،فاملرحلة الأولى ت�ستلزم
�إيجاد وتوفري الكوادر الوطنية ،هذا يعني �أن الهدف جتاهل معاجلة م�شكلة ملحة يف الداخل وهي
انخفا�ض ن�سبة املواطنني .وبالتايل كان البد للهدف �أن يت�ضمن خطط ت�شغيلية ال�ستقطاب املواطنني يف
�إلى الكادر.
 yف�إح�صائيات الوزارة لعام 2008م ال ت�شري �إلى �أن الأطباء املواطنني ي�شكلون  % 22.3من �إجمايل
الأطباء العاملني يف وزارة ال�صحة ،يف حني تبلغ ن�سبة املواطنني الفنيني  ،% 28وتنخف�ض ن�سبتهم يف
التمري�ض لت�صل �إلى .% 8.4
yتركز اخلطة على التدريب والت�أهيل املعتمد على ال��دورات التدريبية وامللتقيات العلمية يف حني تغيب
الربامج طويلة الأمد والتي تهدف �إلى التخ�ص�صية يف �أداء املهن الطبية ،يف حني خ�ص�صت هيئة دبي
ال�صحية “برنامج دبي التدريبي” املوجه لإعداد املتدرب بعد تخرجه من كلية الطب لي�صبح متخ�ص�صا
يف فرع من �أفرع الطب املختلفة.
ب.الو�ضع يف اخلارج:
yيف ال�سعودية تقدم كل من مدينة امللك فهد الطبية واملعاهد ال�صحية الأهلية ،والأكادميية الدولية للعلوم
ال�صحية برامج ودبلومات متخ�ص�صة يف املجاالت الطبية والفنية والإدارية املت�صلة بالقطاع ال�صحي،
والتي ت�ستمر �أكرث من عام .كما تقدم الهيئة ال�سعودية للتخ�ص�صات ال�صحية برامج درا�سات عليا لغر�ض
الت�أهيل العايل يف املجاالت ال�صحية املختلفة.

التكلفة
12.570.000

النطاق
ي���ق���ع ال����ه����دف ���ض��م��ن
اخ���ت�������ص���ا����ص وزارة
ال�صحة ،ف��ال��وزارة هي
املعنية �أ�سا�سا بتطوير
وب��ن��اء ال��ق��درات الفنية
والإداري��������������ة ل��ل��ف��ئ��ات
ال��ع��ام��ل��ة ل��دي��ه��ا على
اختالف تخ�ص�صاتهم
وم�ستوياتهم .
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جدول رقم ( )2قيا�س الأداء للخطط الت�شغيلية
حمددات
اال�سرتاتيجية
ي�����ت�����م �إدراجج��م��ي��ع الأه�����داف
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة،
وما يرتبط بها من
خطط ت�شغيلية.
 يق�صد باخلطةالت�شغيلية� :إط��ار
ع����م����ل ي��ت�����ض��م��ن
جم�����م�����وع�����ة م���ن
الإج��������������������راءات
املطلوب تنفيذها،
من قبل كل وزارة
�أو ج��ه��ة حكومية
يف نطاق الأهداف
العامة خالل مدة
زمنية حمددة.
كما ت��ع��رف ب�أنها
الإط�������ار ال��ع��ل��م��ي
ال����������ذي ي�ت�رج���م
الأه����������داف �إل����ى
�سيا�سة وو���س��ائ��ل
وا���ض��ح��ة لتحقيق
ه�����ذه الأه��������داف
خالل فرتة مقبلة.
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قابلية اخلطط الت�شغيلية للقيا�س (هل ميكن قيا�سها ؟)

النتائج املتحققة

•يتم اختبار مدى �إمكانية قيا�س كل خطة ت�شغيلية مرتبطة بهدف ا�سرتاتيجي.
•هناك �أربعة معايري الختبار مدى قابلية اخلطة للقيا�س وهي:
1.1الواقعية :تعني نفعية الهدف حلل م�شاكل الفئة املوجهة �إليها اخلطة
الت�شغيلية (النتائج املبا�شرة لتنفيذ وتطبيق اخلطة الت�شغيلية).
.أتعني الواقعية كذلك :هل فكرة اخلطة الت�شغيلية لها مربر واحتياج
فعلي على �أر�ض الواقع؟
.بكما تعني الواقعية �أي�ضا :مدى اجنذاب اخلطة حلل م�شاكل الداخل،
وميكن �أن تكون اخلطة واقعية حتى لو ابتعدت وخالفت التوجهات
واملمار�سات الدولية.
2.2القابلية للتنفيذ :وذل��ك من خ�لال م��دى توفر العن�صرين التاليني يف
اخلطة الت�شغيلية:
أالتحديد :اخلطة غري معقدة ،وعنا�صرها حمددة ،وخطواتها متكاملةبالو�ضوح :و�ضوح اجلهات املنفذة ،و�ضوح الأدوار ،و�ضوح امل�ستفيدين منتنفيذ اخلطة.
3.3االمكانات :وهناك نوعني من الإمكانات يتم قيا�س مدى توفرهما يف
اخلطة الت�شغيلية وهما:
�أ .امكانات مادية :وتربز من خالل املبالغ املالية املر�صودة لكل خطة
ت�شغيلية من خالل ميزانية الوزارة.
ب .امكانات اجتماعية :مثل توفري الكوادر الب�شرية املتخ�ص�صة يف جمال
وظيفي.
.4االرتباط بالهدف :يق�صد به مدى ارتباط اخلطة الت�شغيلية بالهدف الذي
اندرجت تلك اخلطة الت�شغيلية يف �إطاره.
يعرب االرتباط بالهدف عن النتائج املتخ�ص�صة والل�صيقة بتنفيذ الهدف.يتم ا�ستخراج االرتباط بالهدف من خالل متغريين هما:
�أ .متغري الأث ��ر :ما هو �أث��ر تنفيذ اخلطة الت�شغيلية على الهدف مثال (ما هو
�أثر تنفيذ اخلطة الت�شغيلية “ �إن�شاء امل�ست�شفيات “على هدف “حت�سني م�ستوى

تعرب النتائج املتحققة عن النتائج الأكرثبعد ًا ،وميكن للباحث �أن ي�ستخرجها من:
العمود الثاين من اجل��دول (خانة ميكنقيا�سها) وذلك بالرجوع �إلى معيار ارتباط
اخلطة الت�شغيلية بالهدف .فعند قيا�س
الباحث ملدى ارتباط اخلطة بالهدف يكون
قد ك�شف عن درجة االرتباط و�أظهر نتائج
حم��دودة ،يف حني �أن��ه يف عمود (النتائج
املتحققة) ف�إنه يبحث عن النتائج الأكرث
بعدا املرتتبة على هذا االرتباط.
 كما ميكن للباحث ال��رج��وع �إل��ى معيارالواقعية والذي �سبق �أن مت قيا�سه واختباره
يف العمود الثاين من اجل���دول ،وذل��ك يف
البحث ع��ن ال�ن�ت��ائ��ج الأك �ث�ر ب �ع��دا والتي
�ستعود على املنتفعني من تطبيق اخلطة.
�إذ ًا فالنتائج املتحققة ت�شتق من نتائجالواقعية واالرتباط بالهدف ،ولكنها �أكرث
عمومية وذات بعد �أو�سع منهما .فبعد �أن
ينتهي الباحث م��ن اختبار توفر هاذين
املعيارين –االرتباط والواقعية -يف اخلطة،
�ستتوفر لديه نتائج ذات بعد و�أثر حمدودين،
لأن تركيز الباحث يكون موجه يف البحث
عن فكرة االرتباط �أو الواقعية بحد ذاتها،
�أما يف عمود (النتائج املتحققة) ف�إن تركيز
الباحث يكون من�صبا على النتائج الأكرث
ب��ع��دا ،ف��اجل��دول يقوم على فكرة اختبار
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مالحظات
•امل��ل�اح����ظ����ات ه��ي
اخل�لا���ص��ة امل��رك��زة
م��������ن ال����ن����ت����ائ����ج
الأ�سا�سية ال��ت��ي مت
التو�صل �إليها.
•م����������ث����������ال ع����ل����ى
امل���ل��اح������ظ������ات- :
ت����ت���������س����م اخل����ط����ة
ب���ال���واق���ع���ي���ة لأن���ه���ا
-...............
�أك�������ت�������ب ت��ب��ري�����را
خم��ت�����ص��را  ، -يف
ح�ي�ن �أن���ه���ا لي�ست
قابلة للتنفيذ لعدم
ت����وف����ر ال��ع��ن��ا���ص��ر
التالية فيها .......
– �أك���ت���ب ت�بري��را
خمت�صرا-
• مي���ك���ن ل��ل��ب��اح��ث
ك��ذل��ك �أن ي�ضيف
ف � �ك ��رة ج� ��دي� ��دة مل
ي�سبق له �أن �أو�ضحها
وتناولها يف الأعمدة
ال��ث�لاث��ة ال�سابقة،
وم��ث��ال ذل���ك (على
ال��رغ��م م��ن واقعية

حمددات
اال�سرتاتيجية

مالحظات

قابلية اخلطط الت�شغيلية للقيا�س (هل ميكن قيا�سها ؟)

النتائج املتحققة

اخلطة الت�شغيلية “ �إن�شاء امل�ست�شفيات “على هدف “حت�سني م�ستوى اخلدمات
ال�صحية”؟)
ب .متغري العدم :افرتا�ض عدم وجود اخلطة الت�شغيلية� ،أي ماذا �سيحدث من �أثر
يف حالة التخلي عن تنفيذ هذه اخلطة؟ مثال (يف حالة عدم وجود امل�ست�شفيات كيف
�سي�ؤثر انعدامها وعدم وجودها على م�ستوى اخلدمات ال�صحية؟).
هناك � 3أنواع من االرتباط بني اخلطة الت�شغيلية والهدف وهي:ارتباط �ضروري وقوي :يعني ب�أن االرتباط بني اخلطة والهدف عايل فهناكنتائج �إيجابية عديدة مرتتبة على تنفيذ اخلطة ،يف حني �أن عدم تنفيذ اخلطة
�سي�ؤدي �إلى نتائج �سلبية ،وترتاوح ن�سبة االرتباط القوي بني اخلطة والهدف
بني .% 100 -% 60
ارتباط متو�سط :تت�ساوى النتائج الإيجابية من تنفيذ اخلطة مع النتائجاملرتتبة على عدم وجود هذه اخلطة ،وت�تراوح ن�سبة االرتباط املتو�سط بني
اخلطة والهدف بني .% 60 -% 50
ارتباط �ضعيف :من الأف�ضل عدم تنفيذ اخلطة فالنتائج الإيجابية املرتتبةمن تنفيذ اخلطة هي نتائج متوا�ضعة ،كما �أن عدم تواجد تلك اخلطة ال
ي�ؤثر بن�سبة عالية على الهدف .وترتاوح ن�سبة االرتباط ال�ضعيف بني اخلطة
والهدف بني  % 40و�أقل.

بعدا ،فاجلدول يقوم على فكرة اختبار
النتائج ،ومتكني الباحث من تعديل نتائجه
يف �أي مرحلة �إذا ما �أثبتت مرحلة ما عدم
�صحة نتائج املرحلة ال�سابقة ،وهذه �إحدى
ميزات العمل يف منهجية حتليل امل�ضمون
للأهداف اال�سرتاتيجية ،والتي تنطلق من
التحليل الب�سيط ومن ثم االنتقال �إلى نتائج
�أكرث بعدا والتي تبلغ �أق�صى مدى وبعد لها
يف اجلدول الأخري “جدول تقييم اخلطط
الت�شغيلية” ،وبذلك تتيح ه��ذه املنهجية
الفر�صة �أم��ام الباحث الختبار والتدقيق
يف �صحة النتائج التي يتو�صل �إليها يف كل
مرحلة.

•ال��رغ��م م��ن واقعية
اخلطة ولكن هناك
م���������ش����اك����ل ك���ث�ي�رة
���س��ت��واج��ه تنفيذها
وهي )......
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جدول ( )3قيا�س �أهداف اال�سرتاتيجية
البدائل املتاحة �أمام
اال�ستخدام املتاح للموارد من
اال�ستخدام املتاح
اال�ستخدام الأمثل للموارد
الأهداف
اخلطة الت�شغيلية
للموارد
ي��ت��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��ـ��م �إدراج يتم �إدراج اخلطط الت�شغيلية .يرى فون :ب�أن الأهداف العامة عندما جنري وراءها يف اال�سرتاتيجيات الوطنية ،وا�سرتاتيجيات يتم ا�ستخراجها من
العمل ،ف�إن هذه الأهداف العامة قد تبدو خادعة يف النتائج التي تف�ضي �إليها ،لأنه مل يتم تقدير التهديدات
ج���م���ي���ع الأه���������داف
وقيا�س اال�ستخدام الأف�ضل ملوارد املجتمع ،كما �أنه مل يتم تقدير �أف�ضل البدائل املمكنة لتحقيق
اال����س�ت�رات���ي���ج���ي���ة.
هذا الهدف.
فمهمة الربملان ال تقت�صر على ت�صيد اخلط�أ يف الهدف �أو اال�سرتاتيجية التي ت�شمله� ،أو �إثبات
�صحة هذا الهدف ،حيث �أن ذلك لن يفيد الربملان و�أع�ضاءه �إال بالقدر الذي يعود فيه الهدف �أو
اال�سرتاتيجية من جديد �إلى احلكومة.
ولكن �إحدى مهام الربملان هو حتديد االحتياجات واالولويات للمجتمع ،ونقل ذلك عمليا �إلى
اال�سرتاتيجية ،وهذا لن يتحقق للربملان �إال من خالل الت�أكيد على فكرة اال�ستخدام الأمثل واملتاح
للموارد ،حيث �أنه بدون هذا اال�ستخدام الأمثل ف�إن اال�سرتاتيجية وما يرتبط بها من �أهداف وما
ينتج عنها من خطط� ،أمنا �ستدور يف حلقة مفرغة.
 يف عمود اال�ستخدام الأمثل ف�إن الباحث يبحث عن �إجابة لل�س�ؤال التايل :هل ما و�ضعته احلكومةمن خطط ت�شغيلية للأهداف يعترب �أف�ضل ما ميكن حتقيقه للهدف اال�سرتاتيجي؟ وللإجابة
عن هذا الت�سا�ؤل ف�إنه يتم ا�ستخدام املعادلة التالية :اال�ستخدام الأمثل للموارد = عوامل القوة
 +التهديدات – عوامل ال�ضعف
�إن ناجت تلك املعادلة هو بيان رقمي ميثل ن�سبة الهدر يف ا�ستخدام امل��وارد املالية ،وتو�ضيحعوامل الفقد.
يتم قيا�س اال�ستخدام االمثل لكل خطة ت�شغيلية على حدة ،وعندما تكون �إجمايل عوامل القوةالتي تت�سم بها اخلطط الت�شغيلية املندرجة �ضمن هدف ما� ،أكرث من عوامل ال�ضعف ،ف�إن ذلك
يدل على �أن هذا الهدف �سيتم حتقيقه وتنفيذه بن�سبة عالية.
ق��د يكون ن��اجت املعادلة �سالبا مما يعطي م�ؤ�شر على وج��ود عوامل خطورة متعددة حتيطبالهدف ،و�أن تنفيذه �سي�ؤدي �إلى تكاليف مالية وب�شرية مهدرة .
قد يكون ناجت املعادلة �إيجابيا مما يعطي م�ؤ�شر على �إمكانية تنفيذ اخلطة.-يتم اال�ستعانة باجلدول �أدناه لقيا�س اال�ستخدام الأمثل للموارد.
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جدول قيا�س اال�ستخدام الأمثل للموارد
مطابقة الهدف
مع االمكانات
 ن � � � �ع � � � �ن � � ��يب � ��االم � � �ك � ��ان � ��ات
اخل � � � � � � � �ط� � � � � � � ��ط
الت�شغيلية .ويف
ه��ذا العمود يتم
و�� �ض ��ع اخل �ط��ط
الت�شغيلية.

عوامل ال�ضعف
•عوامل ال�ضعف ه��ي :عوامل اخل�ط��ورة من تنفيذ
اخلطة� ،أي النتائج ال�سلبية الأك�ثر بعدا واملرتتبة
على عدم تنفيذ اخلطة ،ولتو�ضيح تلك النتائج ف�إنه
يتم اللجوء �إل��ى “دوالب حتليل امل�ستقبل” والذي
ت�ق��وم ف�ك��رت��ه ع�ل��ى ج�ع��ل ك��ل نتيجة �سبباً لنتيجة
�أخرى.
•ميكن للباحث �أن يدرج يف عوامل ال�ضعف ،ما خل�ص
�إل�ي��ه م��ن دالئ��ل �سلبية عند اخ�ت�ب��اره مل��دى قابلية
اخلطة للقيا�س ،مثل :عدم قابلية للخطة للتنفيذ،
�أو االرتباط ال�ضعيف بني الهدف واخلطة.
 تقدير درجة اخلطورة يرجع �إلى م�ضمون اخلطة،وتتنوع عوامل ال�ضعف ،وقد يكون تكرار اخلطط
الت�شغيلية يف ع��دة �أه��داف �إح��دى عوامل ال�ضعف،
وكذلك امل�شكالت التي تعرت�ض ال��وزارة وميكن �أن
تبعدها عن حتقيق اخلطة الت�شغيلية.

عوامل القوة
•ع��وام��ل ال�ق��وة ه��ي :النتائج الإي�ج��اب�ي��ة الأك�ثر
بعدا واملرتتبة على تنفيذ اخل�ط��ة ،ولتو�ضيح
ت�ل��ك ال�ن�ت��ائ��ج ف ��إن��ه ي�ت��م ال�ل�ج��وء �إل ��ى “دوالب
حتليل امل�ستقبل.
•مي �ك��ن ل �ل �ب��اح��ث �أن ي � ��درج يف ع ��وام ��ل ال �ق��وة
كذلك ،ما خل�ص �إليه من دالئ��ل �إيجابية عند
اخ�ت�ب��اره مل��دى قابلية اخل�ط��ة للقيا�س ،مثل:
قابلية للخطة للتنفيذ� ،أو توفر الإمكانيات �أو
االرتباط بالهدف.

التهديدات املناف�سة
•ال � �ت � �ه ��دي ��دات امل �ن ��اف �� �س ��ة ه ��ي:
ال �ب��دائ��ل وامل �ق�ت�رح��ات ل�ت�ق��وي��ة
عنا�صر ال �ق��وة� ،أو امل� ��وارد التي
مي�ك��ن �أن ت���ض��اف �إل ��ى عنا�صر
القوة
•وت �ع �ن��ي ال �ت �ه��دي��دات امل�ن��اف���س��ة
كذلك بدائل اخلطط الت�شغيلية
�إذا ما ا�ستمرت عوامل ال�ضعف،
للحد من خطورة هذه العوامل.
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جدول رقم ()4
تقييم ا�ستخدامات اخلطط الت�شغيلية
ماهية امل�شكلة
الأ�سا�سية
و�أ�سبابها
امل���������ش����اك����ل ال���ت���ي
ت��ت��ن��اول��ه��ا اخل��ط��ط
الت�شغيلية
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الن�شاطات الواجب اتخاذها للتخفيف
من امل�شكلة �أو الق�ضاء عليها؟
•تتنوع الن�شاطات املتوجب اتخاذها
ملواجهة �أ�سباب امل�شكلة كالن�شاطات
التحفيزية والن�شاطات املوجهة.
•وكلما كانت الن�شاطات جيدة ومبنية
ع��ل��ى الأ���س��ب��اب الرئي�سية للم�شكلة
ك��ل��م��ا �أدى ذل���ك �إل����ى ارت���ف���اع ن�سبة
العوائد الإيجابية من تطبيق اخلطط
الت�شغيلية.
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النتائج املتحققة من الأن�شطة
•يهدف هذا العمود �إلى الت�أكد من �أن الأن�شطة منا�سبة وفعالة حلل امل�شكلة ،وذلك من خالل
الت�أكد من �أن ن�سب التغري احلقيقية بني الو�ضع احلايل وامل�ستهدف ،فكل خطة ت�ستهدف
تطوير �أو تغيري �أو حت�سني و�ضع حايل لالنطالق �إلى و�ضع م�ستقبلي ُيطمح الو�صول �إليه بعد
تنفيذ اخلطة ،و�أن الفرق بني الو�ضعني ميثل النجاح احلقيقي للخطة لأنه ميثل ن�سبة التغيري
املحرزة.
•�إن حتقيق اخلطط الت�شغيلية لنتائج متوا�ضعة مقارنة بالو�ضع الذي ُيطمح بالو�صول �إليه
وبني الو�ضع احلايل ،ال يعني دائما ف�شل الهدف ،فالظروف البيئية املحيطة بتنفيذ الهدف
كالإمكانات واملوارد املالية واالجتماعية مل ت�سهم يف الدفع ايجابا لتنفيذ الهدف ،كما �أن
اخلطط الت�شغيلية مل تراعي �أ�سباب امل�شكلة احلقيقية.

بعد االنتهاء من تعبئة اجلداول الأربعة ال�سابقة ،ف�إن الباحث يعد الدرا�سة الربملانية للخط الت�شغيلية
عنا�صر الدرا�سة الربملانية للخطط الت�شغيلية

1.1حتديد �أهدف اخلطط الت�شغيلية
2.2حتديد امل�شاكل الرئي�سية التي �أوجدت هذه الأهداف
3.3حتليل امل�شكلة الرئي�سية:
.أفح�ص الأ�سباب
.ب�أثر ونتائج هذه الأ�سباب
4.4حتديد احللول املطروحة يف اخلطة الت�شغيلية
5.5حتليل هذه احللول من خالل
6.6نتائج الدرا�سة.
عنا�صر اخلطة

الو�ضع النهائي

الو�ضع الأويل

الفروقات بني الو�ضع النهائي
والو�ضع الأويل
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�شجرة حتليل الأهداف اال�سرتاتيجية
الأو�ضاع ال�سلبية

�أ�سبابها
ونتائجها

الهدف

و�ضع مرغوب

ميكن �إجنازه يف الواقع

و�سائل حتقيق الهدف

غري �ضرورية

�ضرورية

�أولويات الو�سائل

�إلى �أي مدى ميكن تنفيذها للهدف
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بحوث حتليل ال�سيا�سات احلكومية
ال�سيا�سة احلكومية �إطار منهجي

•ميكن تعريف م�شكلة ال�سيا�سة احلكومية ب�أنها موقف �أو حالة حترك احلاجات وال�شعور بعدم الر�ضا لدى �أفراد املجتمع ،مما يدفعهم لطلب العون� ،أو بتدخل احلكومة
للم�ساعدة يف �إزالة ما يعانون منه وتدخل الربملانات يف م�شاكل ال�سيا�سة احلكومية يعود �إلى �أن املعنيني يف امل�ؤ�س�سات احلكومية غالب ًا ما يف�شلون يف اختيار احللول
املنا�سبة ملواجهة حاالت عدم الر�ضا املتزايدة من املواطنني ب�سبب الإخفاق يف معرفة الأ�سباب احلقيقية للم�شكلة احلكومية .فال�صياغة الدقيقة مل�شاكل ال�سيا�سات
احلكومية هو فقط الذي ميكن �أن ي�ؤدي �إلى حلول �صحيحة .وكثري ًا ما يحدث اخللط بني نتائج امل�شكلة وبني �أ�سبابها لأن النتائج ما هي �إال اجلانب املنظور من امل�شاكل.
يف حني �أن الأ�سباب متثل اجلانب اخلفي يف هذا النوع من امل�شكالت.
�إذن نحن �أمام ثالثة متغريات كربى يف حتديد م�شاكل ال�سيا�سات احلكومية
�أولها طبيعة امل�شكلة هل هي اقت�صادية� ،أم هل هي �إدارية هل هي اجتماعية هل هي �صحية؟.
ثانيها ما هي �أ�سباب هذه امل�شكلة ،وما الذي �سبب هذه الأ�سباب.

أسباب المشكلة

مسببات األسباب

مكامن الخلل

فالأ�سباب ال بد لها من م�سببات ،وامل�سببات هي تعبري عن مكامن خلل يف حدوث امل�شكلة .ف�إذا �أردنا �أن ن�ضع حلو ًال �صحيحة مل�شاكل ال�سيا�سات احلكومية ف�إنه ال بد من
البحث عن الأ�سباب البعيدة ولي�ست الأ�سباب القريبة.

الأ�سباب

امل�سببات

مكامن اخللل

النتيجة النهائية
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بعد ذلك علينا �أن نتعرف كخطوة ثانية على مدى خطورة امل�شكلة و�إمكانية ات�ساع نطاقها
جوانب اخلطر يف
امل�شكلة

�إمكانية ات�ساع نطاقها

املالحظات النهائية

التحليل

ما حتقق من نتائج

ما كان متوقعاً من
النتائج

خ�صائ�ص م�شكالت ال�سيا�سات احلكومية
التبادلية
فم�شاكل ال�سيا�سات احلكومية ت�ؤثر
وتت�أثر بع�ضها بالآخر فهي مت�شابكة
وذات �أجزاء مرتابطة.
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الذاتية
ف��ال��ظ��روف اخل��ارج��ي��ة والداخلية
التي تن�ش�أ عنها م�شاكل ال�سيا�سات
احل��ك��وم��ي��ة ي��ت��م ت��ق��دي��ره��ا من
القائمني على �صياغة ال�سيا�سات
احلكومية.

الو�صفية
فهي من �صنع الأفراد واجلماعات
فهي توجد �أينما وجد الب�شر

الديناميكية
احللول التي يتم التو�صل �إليها
لي�ست نهائية و�إمن��ا هي مرحلة
يف �سل�سلة من امل��راح��ل الأخ��رى
التالية

�أنواع م�شاكل ال�سيا�سات احلكومية
مدخل ال�شمولية

م�شاكل
م�شاكل عامة م� � � ��� � � �ش � � ��اك � � ��ل
خا�صة
توزيعية
تتعلق بكيفية
اال�سباب
توزيع املوارد
�إجرائية
تتعلق ب�إجراءات
وق � � � � � � � � � � � � � � � � � ��رارات
امل�ؤ�س�سات
احلكومية

مدخل املوارد

م� � � ��� � � �ش � � ��اك � � ��ل
ت � �ن � �ظ � �ي � �م � �ي� ��ة
تتعلق بتنفيذ
ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ات
احل � �ك � ��وم � �ي � ��ة

املدخل الت�صنيفي

م�شاكل �إعادة
التوزيع
نقل املوارد املتاحة
من منطقة
لأخرى

م�شاكل
داخلية

م�شاكل
خارجية

مو�ضوعية
تتعلق بت�صرفات
و�سلوك الأفراد

االوراق و الدرا�سات الربملانية 245

جدول الأولويات

•احلكومة لديها جدول يطلق عليه جدول الأولويات حلل م�شكالت ال�سيا�سات احلكومية فلي�ست هناك حكومة يف العامل ت�ستطيع حل كل م�شاكلها لأن مطالب
املواطنني متزايدة.
•فجدول الأولويات هو جدول �أعمال ي�ضم الق�ضايا وامل�شاكل واملطالب العامة التي هي بحاجة �إلى ت�صرف �أو فعل حكومي.

حمددات جدول الأولويات

درجة ال�ضغط املجتمعي

الإحلاح

خطورة النتائج

كرثة �أعداد املت�أثرين

التحركات
ال�شعبية

دور الر�أي العام يف �صنع ال�سيا�سات احلكومية

قيم
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معايري

توقعات

الدور
الإعالمي

املراحل التي مير بها �صنع ال�سيا�سات احلكومية

م�شاكل

املحددات
املعيارية

م�شاكل

1

ت�شريعات
�سيا�سات
قرارات

3

تعبئة املوارد
توزيع املنافع
توزيع التكلفة املتابعة
التكيف واال�ستقرار
تق�سيم العمل

م�شاكل
2

حتديد الق�ضايا و امل�شاكل العامة

امل�ساومة

( مبادالت مفيدة للطرفني )

حتديد بدائل ال�سيا�سات احلكومية

املناف�سة

ن�شاط ميار�سه طرفان �أو �أكرث
بهدف الو�صول �إلى الغاية نف�سها

ال�صراع

حالة تفاعل يفوز فيها طرف
دون �آخر

اختيار ال�سيا�سة النهائية

الأمر �أو الغر�ض

�إ�صدار �أوامر وتعليمات من
الأعلى �إلى الأدنى

التعاون

ا�ستمالة طرف لطرف �آخر
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الإطار املبدئي لتحليل ال�سيا�سات احلكومية
 1ما هي �أهداف هذه ال�سيا�سات وهل حتقق امل�صلحة العامة؟1
 2ما هو ت�صنيف هذه ال�سيا�سات وما عالقتها باال�سرتاتيجية؟2
 3ما هي طبيعة الأداء احلكومي يف هذه ال�سيا�سات؟3
 4ما هي املخرجات الفعلية لهذه ال�سيا�سات؟4
 5هل هناك ر�ضاء جماهري عن هذه املخرجات؟5
 6ما هي طبيعة امل�شكلة التي تواجه هذه ال�سيا�سات؟6
 7ما هي امل�سببات لهذه امل�شكلة ؟7
 �8أين تقع معايري اخلطر والإحلاح يف امل�شكلة؟8
 9ما هي البدائل التي ميكن �أن تتعامل مع هذه امل�شكلة؟9
10 10ما هو البديل الأن�سب؟
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طبيعة امل�شكلة يف ال�سيا�سات احلكومية
تن�ش�أ امل�شكلة عندما يوجد فارق كبري بني ما هو مرغوب فيه والو�ضع القائم ب�شرط �أن يتفق �أعداد كبرية من املجتمع على ذلك.

�شروط توافر امل�شكلة

تغري ظروف يف املجتمع
من حال �إلى حال �آخر

يعترب هذا التغري
غري مرغوب فيه

اتفاق عدد كبري من
املواطنني على عدم
الر�ضاء

رغبة املواطنني يف
ت�صحيح الو�ضع

امل�شكلة العامة لي�ست وحدة م�ستقلة بل هي �أجزاء مرتابطة مع بع�ضها البع�ض يف كل مت�شابك ومعقد

�إطار امل�شكلة يف ال�سيا�سات احلكومية:
هل هي م�شكلة يف التخطيط؟هل هي م�شكلة يف القرارات؟هل هي م�شكلة يف التنفيذ؟-هل هي م�شكلة يف التمويل؟
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بحث تقييم ال�سيا�سات احلكومية
عالقة النتائج ب�أهداف ال�سيا�سة

النتائج املتحققة من ال�سيا�سة

اجلدوى املتحققة من ال�سيا�سة

بحث قيا�س عائد ال�سيا�سات احلكومية (بحث الحق للتقييم)
تكلفة ال�سيا�سات

عائد ال�سيا�سات

البدائل القابلة للتطبيق

البديل الذي يحقق �أكرب عائد

مالحظات نهائية

•يعتمد حتليل ال�سيا�سة احلكومية بالأ�سا�س على علم االجتماع التطبيقي الذي ي�ستعمل �آليات و�أدوات علمية لتحليل املعلومات املتعلقة بال�سيا�سات حلل امل�شكالت
اجلماهريي.
•فتحليل ال�سيا�سة احلكومية لي�س علم ًا نظري ًا و�إمنا هو علم تطبيقي فنجاحه ال يتوقف فقط على معرفة احلقائق املتعلقة بامل�شكلة �أو ال�سيا�سة العامة ولكن كيفية
حل هذه امل�شكلة اعتماد ًا على املناهج الو�صفية ،واملناهج التحليلية.
•وينطلق مفهوم حتليل ال�سيا�سات احلكومية من عالقات ال�سببية والتعمق يف هذه العالقات للو�صول �إلى امل�سببات احلقيقة
الأ�سباب الظاهرة

م�سببات الأ�سباب

�أ�سلوب التعامل مع هذه امل�سببات

�آليات تنفيذ نهائية وحمددة

التق�سيم املعلوماتي لتحليل ال�سيا�سات احلكومية ( باحثو اخت�صا�صي املعلومات)
معلومات و�صفية للم�شكلة
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معلومات تتعلق باحللول
البديلة املقرتحة

معلومات تتعلق بتقييم
احللول البديلة

معلومات تتعلق بالإجراءات معلومات تتعلق بنتائج
ال�سيا�سات احلكومية
والت�صرفات احلكومية

بحث تقدير ال�سيا�سات احلكومية
عنا�صره:
1 - 1ماهية ال�سيا�سات احلكومية؟
2 - 2ما هي امل�شكلة االجتماعية التي تواجه هذه ال�سيا�سات ،وم�سبباتها؟
3 - 3كيف ميكن التعامل مع هذه امل�شكلة؟
4 - 4ما الذي ي�ضمن جناح الآليات املقرتحة للتعامل مع امل�شكلة من حيث نتائج تنفيذ هذه املقرتحات خا�صة يف �آثارها االجتماعية.؟
5 - 5ما هي القيمة امل�ضافة �إذا ما مت الأخذ بهذه املقرتحات؟

لتحديد م�شكلة البحث يف ال�سيا�سات احلكومية

مدخالت االستراتيجيات
والسياسات الحكومية

مخرجات االستراتيجيات
والسياسات الحكومية
التفاعل االجتماعي
التغذية المرتدة

فال�سيا�سات احلكومية هي نتاج ا�ستجابة النظام �أو احلكومة ل�ضغوط بيئية يتم �إفرازها يف مدخالت مت تتحول �إلى خمرجات يف �شكل �سيا�سات .ثم يحدث التفاعل
بني هذه املخرجات والواقع االجتماعي .وهذا التفاعل هو الذي يرتب التغذية املرتدة التي بدورها �إما �أن تكون تغذية �إيجابية �أي ر�ضا املجتمع عن ال�سيا�سات والقرارات
احلكومية �أو تغذية �سلبية �أي عدم ر�ضاء املجتمع عن ال�سيا�سات والقرارات احلكومية.
ولذلك ف�إن بادرة الأ�سئلة يف حتديد م�شكلة البحث هو
ملاذا مل ير�ض املجتمع عن ال�سيا�سات والقرارات احلكومية؟
ثـ ــم
ما الذي �سبب ذلك ال�سبب؟
ثـ ــم
�أين مكامن اخللل يف كل ذلك؟
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�إطار الفهم لتحليل ال�سيا�سات احلكومية

•ال�سيا�سات احلكومية هي نتاج تفاعل ديناميكي معقد يتم يف �إطار نظام �سيا�سي له خ�صو�صيات و�أو�ضاع حمددة .ف�صنع �أي �سيا�سة حكومية لي�ست عملية �سهلة بل هي
عملية حركية ت�ؤثر فيها العديد من املتغريات ال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية.
•والنظام ال�سيا�سي يف �أي دولة هو الذي يحدد كيفية ر�سم و�صنع ال�سيا�سات احلكومية كذلك ف�إن العنا�صر التي ت�ؤثر على هذه ال�سيا�سات تتعدد مثل الد�ستور ،النظام
القانوين ،وال�سلطة الت�شريعية ،وجماعات امل�صالح ،وال�صحافة ،والر�أي العام والإمكانات واملوارد املتاحة يف الدولة وطبيعة الظروف الإقليمية والدولية ،وعالقات
الدول اخلارجية.
ولذلك نبد�أ حتليل ال�سيا�سات احلكومية من خالل التعرف �إلى ماهية هذه ال�سيا�سات.
ال�سيا�سات احلكومية

�آليات التنفيذ لل�سيا�سات احلكومية

االجنازات

الإخفاقات

االهتمامات

ثم تبد�أ املرحلة الثانية
يف النموذج الربيطاين يبدي اهتمام ًا مركز ًا على بحث العالقات بني الواقع االجتماعي ،والقرارات احلكومية
�أثر القرارات احلكومية

ماذا يريد املجتمع

احللول الو�سط البديلة

تقييم هذه احللول

النتائج النهائية

�أما يف النموذج الأمريكي ف�إنه ي�شابه النموذج الربيطاين �إال �أنه يبحث عن الثقافة ال�شائعة داخل امل�ؤ�س�سة احلكومية .ويف النموذج الأمريكي يتم �إعداد العديد من

الدرا�سات لتحليل ال�سيا�سات احلكومية مثل :

درا�سة فحوى ال�سيا�سات احلكومية.درا�سة عملية �صنع ال�سيا�سات.درا�سة خمرجات ال�سيا�سات.درا�سة تقومي ال�سيا�سات.درا�سة جدول املعلومات عن ال�سيا�سات احلكومية.-درا�سة حت�سن عملية �صنع ال�سيا�سات.
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منهجية حتليل ال�سيا�سات احلكومية
حتديد امل�شكلة

كفاءات املقرتحات البديلة

فعالية املقرتحات البديلة

املالحظات النهائية
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الفصل السادس
أوراق وتقارير الدراسة و المناقشة
في اللجان البرلمانية

 .1الأ�س�س العامة لتقارير اللجان الربملانية
مقيا�س حجم التوقعات املنتظرة

•املنطقة الو�سط ملفهوم امل�صلحة العامة هي تعبري عن املخرجات الناجحة لعمل اللجان الربملانية وهذه تتحقق من خالل مراجعة حجم التوقعات
املنتظرة من تقرير اللجنة.

.1مقيا�س حجم التوقعات املنتظرة

 .1م � � � ��ن ه � � � ��و امل � �ع � �ن� ��ي
باملو�ضوع؟

 .2ماذا يريد املعني
باملو�ضوع؟

 .3ملاذا يريد؟

 .4كيف يتحقق ما يريده ؟

 .5ه��ل مت التعبري عن
ك��ل امل���ص��ال��ح املتناف�سة
يف التقرير ومب��ا يحقق
ال��و� �ص��ول �إل� ��ى امل��رح�ل��ة
الو�سط؟

االوراق و الدرا�سات الربملانية 257

 .2املقرتحات:
املقرتحات

مقرتحات جيدة جداً

مقرتحات جيدة

مقرتحات غري جيدة

مقرتحات فقرية
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�سماتها
•�آلية تنفيذ وا�ضحة.
•مقبولة من احلكومة.
•مقبولة �إعالمي ًا.
•مقبولة من منظمات املجتمع املدين.
•الإح�سا�س ب�أنها مقبولة من النا�س.
•�آلية تنفيذ وا�ضحة.
•غري مقبولة من احلكومة.
•مقبولة �إعالمي ًا.
•مقبولة من منظمات املجتمع املدين والنا�س.
•�آلية تنفيذ وا�ضحة.
•غري مقبولة من احلكومة.
•غري مقبولة من الإعالم.
•غري مقبولة من منظمات املجتمع املدين والنا�س.
•ال توجد بها �آلية تنفيذ.
•غري مفهومة للحكومة.
•غري مدركة ملنظمات املجتمع املدين والنا�س.

�.3أنواع املطالب

(حتدد �أنواع املطالب بغر�ض بناء مالحظات
تقرير اللجنة)

مطالب غري واقعية

(موقف هجومي ُيتخذ ابتدء ًا من
الربملان �ضد املو�ضوع)
تبعا مل�صالح متناف�سة يف املجتمع،
وقد تكون هذه امل�صالح مت�ضاربة.

م � �ط� ��ال� ��ب واق � �ع � �ي� ��ة،
ولكنها لي�ست وا�ضحة

(نتائجها على امل��دى
ال����ط����وي����ل) وت��خ��ت��ل��ف
�أهميتها تبعا لأولويات
املو�ضوع

مطالب ملحة وعاجلة

(ن���ت���ائ���ج���ه���ا ع����ل����ى امل�����دى
الق�صري)

م �ط��ال��ب مي �ك��ن ت��أج�ي�ل�ه��ا
للم�ستقبل

ومن �أمثلتها املطالبة بتطوير
�إج���������راءات ال���ع���م���ل ،وه��ي
م��ط��ال��ب لي�ست ل��ه��ا �أول��وي��ة
وتنفيذها مرتبط �أو ًال بتنفيذ
مطالب �أخرى ت�سبقها.
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كيف ت�سيطر على مقرتحات التقرير؟

•ماذا تريد �أن تقول؟
•دعني �أفهمك.
•�أوافقك لأين على ا�ستعداد لتنفيذها.
•ال �أوافقك لأن �إمكانياتي عاجزة عن تلبية طلبك �أو ما تقوله.
كيف �أحدد املعاين ال�سابقة؟

•انطلق دائم ًا من �أن الكوب به بع�ض املاء ولكنه غري كايف وتريد �أن تت�أكد من املاء املوجود فـي الكوب مـاء نظيف ميكن �أن ن�ضيف عليه ماء جديد.

y
y
y
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•فتلك هـي امل�شكلة احلقيقية يف عمل اللجان الربملانية وحلها يعتمد علـــى:
yم�صلحة املجتمع �أيـن؟
 yاملربرات العقلية واحلجج املنطقية
yالـت�أثري املتوقـع

كيف �أجيب على الأ�سئلة ال�سابقة؟ ا�س�أل نف�سك الآتـي:
م�صفوفة رايرت

 .1ك� �ي ��ف مي� �ك ��ن �أن
ي �ح��دث ال�ت�غ�ي�ير �إل��ى
الأف�ضل؟
هل مي��ك��ن ب��ال��ف��ع��ل ت��ع��دي��لالو�ضع؟
 هل الو�ضع متخلف فعال �إلىالدرجة التي ت�ستدعي التغيري؟

 .2ماهي الإج��راءات التي ميكن
�أن تتحرك ؟

 .3م ��ا ه ��ي الإج � � � ��راءات �أو
الأم � ��ور ال �ت��ي ت �ب��دو �صلبة
ومعقدة يف حتركها؟

هل هناك عوائق قد تعوق تطبيقالتو�صية التي يقرتحها الباحث؟
كااللتزامات الدولية على الدولة،
�أو عوائق مادية وب�شرية.
هل ميكن تخطي ال�صعوبات؟هل ال�صعوبات �ضخمة �إلى احلدال����ذي يق�ضي ع��ل��ى �إي��ج��اب��ي��ات
الفكرة؟
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م�صفوفة اال�ستف�سارات
•الهدف من امل�صفوفة� :صياغة ا�ستفهامات للحكومة من �أع�ضاء الربملان بحيث تكون هذه اال�ستفهامات
مركزة وبالقدر الذي ي�ؤدي �إلى �إزالة الغمو�ض �أو اللب�س حول املو�ضوع حمل الدرا�سة �أو �أحد عنا�صره.

1.1ما هي طبيعة امل�شكالت من وجهة النظر احلكومية؟
2.2كيف ميكن �أن نقارن بني طبيعة تطور هذه امل�شكلة يف جمتمعنا واملجتمعات الأخرى؟
3.3ما هي الأهداف التي ت�سعى احلكومة لتحقيقها من وراء �سيا�ساتها العامة حلل هذه امل�شكلة؟
4.4ما هي الإجراءات املنتظرة للحكومة للإ�سراع بتحقيق هذه الأهداف؟
5.5هل الإجراءات احلكومية حتتاج �إلى قانون؟ �أم تكتفي بقرارات من احلكومة؟
6.6ما هي ال�صعوبات املنتظر �أن تواجهها احلكومة التخاذ هذه الإجراءات والأن�شطة؟
7.7هل تقرتحون علينا كلجنة �أن نفعل �شيئاً ما مل�ساعدتكم يف الإ�سراع بتنفيذ هذه الإج��راءات
والأن�شطة؟
8.8هل مقرتحاتكم �ست�ساهم يف حل هذه امل�شكلة والق�ضاء على �آثارها االجتماعية؟
9.9هل هناك تقييمات حكومية النعكا�سات هذه امل�شكلة على الو�ضع االجتماعي واملواطنني؟
1010ما هي �أف�ضل املمار�سات واحللول يف الدول الأخرى؟
1111هل ت�صلح هذه املمار�سات واحللول لتطبيقها يف بلدنا؟
1212كيف �ست�ؤثر هذه احللول على املواطنني والو�ضع االجتماعي ب�صفة عامة؟
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 .2تقارير اللجان
جوانب تقارير اللجان

�شكلي

•ثابت ال يتغري بتغري نوع تقرير اللجنة.
•يو�ضع دائما يف مقدمة تقرير اللجنة.
•يتكون اجلانب ال�شكلي من:
1.1تاريخ �إحالة املو�ضوع للجنة.
2.2تواريخ اجتماعات اللجان.
3.3ح�ضور الأع�ضاء واعتذارهم.
4.4و�سائل و�أدوات املناق�شة بالإ�ضافة �إلى م�صادر
البيانات واملعلومات ك��ال��زي��ارات امليدانية،
واال�ستبيانات ،والبحوث والدرا�سات املكتبة).

مو�ضوعي

•يت�سم ب��ال��ت��ن��وع وال��ت��ع��دد ت��ب��ع��ا لنوع
التقرير.
م��ن �أم��ث��ل��ة اجل��ان��ب امل��و���ض��وع��ي :حم��اورامل���و����ض���وع ،امل�ل�اح���ظ���ات ،ر�أي ال��ل��ج��ن��ة،
التو�صيات.
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�أنواع تقارير اللجان
العنا�صر الرئي�سية للتقرير

نوع التقرير

1.1املحاور
2.2املالحظات عامة :تت�سم املالحظات ب�أنها مقت�ضبة ومركزة.
3.3رد احلكومة على املالحظات.
4.4ر�أي اللجنة.
5.5التو�صيات.

التقرير
املف�صلي

التقرير
املو�ضوعي

 1.1حماور التقرير.
�2.2أ�سباب ونتائج كل حمور.
3.3التو�صيات.

�أوال :تقرير الزيارة:
1.1اللقاءات مع امل�س�ؤولني احلكوميني
2.2امل�شكالت العامة للزيارة.
3.3ردود م�س�ؤويل احلكومة.
تقرير اللجنة 4.4النقاط التي �أثارها �أع�ضاء اللجنة (م�شاهدات الأع�ضاء).
5.5توجهات �أع�ضاء اللجنة.
يف زيارة
6.6تو�صيات �أع�ضاء اللجنة.
ميدانية
ثانيا :تقرير اللجنة (يرفق تقرير الزيارة بتقرير اللجنة)
1.1نتائج الزيارة (احلقائق).
2.2ر�أي اللجنة يف �أ�سباب امل�شكلة.
3.3احللول التي تراها اللجنة (قد تكون حلول تف�صيلية وفرعية).
4.4التو�صيات النهائية للجنة.
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الغر�ض الرئي�سي للتقرير (مميزات ا�ستخدامه)
•ي�ستخدم هذا التقرير يف املو�ضوعات والق�ضايا ذات امل�شاكل
املجتمعية الأكرث ت�أثرياً ،وتتميز هذه امل�شاكل ب�أن عنا�صرها
متعددة و�أن املواطنني ينتظرون ب�شغف و�أهمية دور الربملان يف حل
هذه امل�شكلة.
•ي�ستخدم هذا التقرير يف املو�ضوعات والق�ضايا ذات ال�سيا�سات
الكلية بحيث �أن كل عن�صر وحمور يف املو�ضوع ميكن �أن ي�شكل
بذاته عن�صرا م�ستقال ميكن تناوله يف التقارير الربملانية.

•ي�ستخدم هذا النوع من التقارير يف �أعقاب الزيارات امليدانية التي
تقوم بها اللجان .ويعتمد ب�صفة �أ�سا�سية على املعلومات التي
حت�صلت عليها اللجنة من زياراتها امليدانية.

نوع التقرير

العنا�صر الرئي�سية للتقرير

1.1حتديد مواطن اخلطر يف كل مو�ضوع (امل�شكلة الأبرز) دون �إغفال امل�شكالت
الفرعية.
�2.2أ�سباب ونتائج مواطن اخلطر.
3.3الآثار التي ميكن �أن ت�ؤدي �إليها مواطن اخلطر:
تقرير احلالة
.أ�آثار ق�صرية املدى.
.ب�آثار طويلة املدى.
4.4النتائج العامة لكل مواطن اخلطر.
5.5التو�صيات.
تقرير
التو�صيات
التقرير
الغائي

1.1نتائج مناق�شة املو�ضوع يف املجل�س
2.2التو�صيات
1.1حماور املو�ضوع.
�2.2أهداف اللجنة من البحث يف كل حمور.
3.3عوائق حتقيق هذه الأهداف من خالل ال�سيا�سات احلكومية.
4.4النتائج.
5.5التو�صيات.

الغر�ض الرئي�سي للتقرير (مميزات ا�ستخدامه)

•ي�ستخدم لدرا�سة ق�ضية متثل خطورة معينة على �أمن ،وا�ستقرار،
وتنمية املجتمع ،و�أن خطر ا�ستمرار تداعيات هذه الق�ضية �سي�ؤدي
�إلى بروز م�شكالت �أكرب يف املجتمع.

•يعد تقرير التو�صيات عندما يحيل املجل�س املو�ضوع مرة �أخرى
للجنة املعنية بدرا�سة املو�ضوع بغر�ض �صياغة التو�صيات.
•ي�ستخدم لدرا�سة ال�سيا�سات ،واال�سرتاتيجيات احلكومية،
ويعمل على حتديد العوائق ،وفر�ص تنفيذ هذه ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات احلكومية.
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.3الأوراق الربملانية التي تعدها اللجان
العنا�صر الرئي�سية للورقة

نوع الورقة
1.1حماور امل�شكلة.
�2.2أ�سباب امل�شكلة.
الورقة اال�ستهاللية 3.3نتائج امل�شكلة.
�4.4آثار امل�شكلة.
5.5املقرتحات واحللول.

•ت�ستخدم دائما يف بداية اجتماعات اللجان لدرا�سة
مو�ضوع� ،أو ق�ضية� ،أو م�شروع قانون ما.

مت تناولها يف الأوراق املعتمدة على املنهجية التاريخية.

•ت�ستخدم للتعريف بتاريخ امل�شكلة والأجهزة امل�س�ؤولة.

ورقة خدمات
البحوث

1.1مبادئ عامة (ملاذا حدثت امل�شكلة؟).
2.2نتائج امل�شكلة (نتائج مبا�شرة ،نتائج غري مبا�شرة ،نتائج حمتملة).
3.3تقييم النتائج.
4.4املقرتحات.
5.5تركيزات البحث.
.أالنتائج الأ�سا�سية.
.ب الفكرة اجلوهرية.

•ت�ستخدم يف االجتماع الثاين لعمل اللجنة وهي تف�سر
حدوث امل�شكالت امل�صاحبة للمو�ضوع حمل الدرا�سة

ورقة الإيجاز

مت تناولها يف الف�صل الأول� ،ضمن منهجية اال�ستنباط.

ورقة التحليل
الزمني
لال�سرتاتيجية

1.1جدول التحليل الزمني:
.أميزانية الأداء.
.بميزانية الأهداف اال�سرتاتيجية.
.تامليزانية العامة للوزارة على مدى � 3أعوام.
2.2مقارنة الأهداف اال�سرتاتيجية وتكاليف تنفيذها.
3.3املالحظات والنتائج على ن�سبة التغري.
4.4جدول النتائج النهائية.

الورقة التعريفية
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•ت�ستخدم كورقة موجزة للع�ضو بحيث يتم فيها الرتكيز
على النتائج املبا�شرة ،ومواطن اخلطر يف الق�ضية �أو
املو�ضوع حمل الدرا�سة.
•ت�ستخدم لقيا�س ال��ف�ترة الزمنية ال��ت��ي طبقت فيها
اال�سرتاتيجية وم��دى قدرتها على حتقيق �أهدافها،
وكذلك التكاليف التي �صاحبت هذه الفرتة الزمنية.

نوع الورقة

ورقة النتائج
الربملانية

ورقة املفاهيم
العامة للمو�ضوع

العنا�صر الرئي�سية للورقة
1.1حماور رئي�سية.
2.2عنا�صر املحاور.
3.3الأ�سباب العامة للمحاور.
4.4الأ�سباب العامة للعنا�صر.
5.5النتائج.
1.1تعريف امل�شكلة؟ (ماذا نعني؟ ملاذا؟ كيف؟ النتائج).
2.2ال�سيا�سات احلكومية املتبعة.
3.3الإجراءات �أو الن�صائح التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى تغيري هذه ال�سيا�سات.
4.4انعكا�سات هذه الإجراءات والن�صائح على الواقع االجتماعي.

الغر�ض الرئي�سي للورقة (مميزات ا�ستخدامها)
•ت�ستخدم لتحديد النتائج املبا�شرة وغ�ير املبا�شرة
لتداعيات �أي ق�ضية �أو مو�ضوع.

•ت�ستخدم الورقة يف حتديد حماور تقرير اللجنة.
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.4اجلداول التي تعدها اللجان
الغر�ض الرئي�سي للجدول (مميزات
ا�ستخدامها)

نوع اجلدول

العنا�صر الرئي�سية للجدول

جدول الإطار الزمني
لعمل اللجنة حول
املو�ضوع

1.1ج��دول التعريف العام باملو�ضوع :الأ�سباب العامة للظاهرة مو�ضوع البحث ،نتائج
حمتملة ومتوقعة ،حماور مقرتحة لدار�سة اللجنة للمو�ضوع ،مالحظات اللجنة.
2.2م�صادر املعلومات :ت�سا�ؤالت �أولية مثارة حول املو�ضوع ،نوعية املعلومات املطلوبة ،اجلهة
املطلوبة ،اجلهات التي ترغب اللجنة يف اال�ستماع �إليها مبا�شرة ،مالحظات اللجنة.
3.3قائمة ب�أنواع الأوراق والدرا�سات املطلوبة من الأمانة العامة لإعدادها مثل (ورقة
اخللفية ،ورقة املفاهيم العامة ،ورقة خدمات البحوث).
�4.4شكل تقرير اللجنة :نوع التقرير ،حماور التقرير.
5.5الإطار الزمني املقرتح لعمل اللجنة :يت�ضمن اجلدول :رقم االجتماع ،التاريخ املقرتح
لالجتماع ،امل�ستهدف من االجتماع ،ر�أي اللجنة.
6.6الر�أي النهائي لإطار عمل اللجنة :ويت�ضمن �أهم قرارات اللجنة واختياراتها.

•ي�ستخدم هذا اجلدول لتحديد خطة
عمل اللجنة لدرا�سة �أي مو�ضوع �أو
ق�ضية وه���ذه اخل��ط��ة حت���دد حم��اور
املو�ضوع ،وكيفية تدار�س اللجنة لكل
حمور ،وكذلك املدى الزمني لإجناز
ودرا�سة املو�ضوع �أو الق�ضية.

جدول �إعداد التقرير

1.1املحور الذي يرتكز عليه املو�ضوع.
2.2مالحظات اللجنة حول املو�ضوع.
3.3رد احلكومة على مالحظات اللجنة.
4.4ر�أي اللجنة حول ردود احلكومة.

•ي�ستخدم ب�صفة �أ�سا�سية للتح�ضري
لإع�����داد ال��ت��ق��ري��ر ،وق���د ي��رف��ق ه��ذا
اجلدول �أحيانا مبحا�ضر اللجان.

جدول الأهداف

1.1الأهداف العامة للمو�ضوع.
2.2م�ؤ�شرات نوعية (الإ�شكاليات التي تعاين منها الأهداف اال�سرتاتيجية).
� 3.3سيا�سة و�إجراءات احلكومة جتاه امل�ؤ�شرات النوعية.
4.4نتائج �أولية للإجراءات التي اتبعتها احلكومة.

•ي�ستخدم لقيا�س �أه��داف ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات احلكومية ،وكذلك
قيا�س م�ؤ�شرات التنفيذ.

اجلدول التو�ضيحي

1.1الإ�شكالية املبا�شرة.
2.2الأ�سباب.
3.3النتائج املرتتبة على هذه الإ�شكاليات على امل�ؤ�س�سات واملجتمع والأفراد.
4.4املقرتحات.

•ي�ستخدم الح��اط��ة الع�ضو ب�أ�سباب،
ونتائج امل�شكالت امل�صاحبة للمو�ضوع
حمل الدرا�سة.
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العنا�صر الرئي�سية للجدول

نوع اجلدول

الغر�ض الرئي�سي للجدول (مميزات
ا�ستخدامها)

1.1املحاور:

جدول التحليل

اجلدول التوافقي

.أماهية امل�شكلة.
.ب�أ�سباب امل�شكلة.
2.2الأ�سباب الرئي�سية للم�شكلة ونتائجها.
3.3الأ�سباب الفرعية للم�شكلة ونتائجها.
4.4املقرتحات.

•ي�ستخدم لتطوير اجلدول التو�ضيحي
وع��ن��دم��ا يطلب الع�ضو امل��زي��د من
التو�ضيح للجدول التو�ضيحي.

.1الأهداف اال�سرتاتيجية مل�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية.
 .2املالحظات على الأهداف اال�سرتاتيجية.
 .3املالحظات على م�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية.
 .4مالحظات التوافق وعدم التوافق بني الأهداف اال�سرتاتيجية وم�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية.

•ي�������س���ت���خ���دم ل���ق���ي���ا����س الأه���������داف
اال���س�ترات��ي��ج��ي��ة وال��ع�لاق��ة ب�ين ه��ذه
الأهداف وم�ؤ�شرات الأداء الت�شغيلية.
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البحوث والأوراق التحليلية للمو�ضوع
بحث التحليل الربملاين الك�شفي
يقوم بحث التحليل الربملاين الك�شفي على �أ�سا�س �أن �أي ظاهرة ال ميكن بحثها� .أو �أن هناك قدرة على حتليلها �إال من خالل التعرف على �أجزاء هذه الظاهرة البحثية.

•�إال �أن التعامل مع كل جزء على حدة ال ميكن �أن ي�ؤدي �إلى اكت�شاف احلقيقة املرتبطة بهذه الظاهرة� ،أو تقدير النتائج التي ميكن �أن تف�سر عنها .فكل جزء من �أجزاء
الظاهرة ي�ؤدي دور ًا منفرد ًا فيها ،وله وظائف حمددة ،ولكن �إذا قام هذا اجلزء بوظائفه و�أهداف ،وحدث اختالل يف الأجزاء الأخرى ف�إن الظاهرة البحثية حمل
الدرا�سة �ستكون �أي�ض ًا يف حالة اختالل .ولذا فالبد يف البداية من حتليل وظائف الأداء لكل جزء على حدة .ثم تبد�أ املرحلة الثانية يف الك�شف عن العالقات والروابط
بني الأجزاء املختلفة فهذا هو ال�سبيل الوحيد للك�شف عن احلقائق املرتبط بالظاهرة مو�ضوع البحث.
مدخالت الظاهرة

دور كل مدخل

تفاعل املدخالت مع بع�ضها

خمرجات التفاعل

النتائج النهائية

يعتمد هذا البحث على ا�ستخدام املنهج الك�شفي �أو ما يطلق عليه �أحيان ًا املنهج اال�ستطالعي  Method Exploratoryوهذا الأ�سلوب العلمي يتبعه
الباحث مل�شكلة �سبق له �أن تدار�سها يف وقت �سابق مثل (مو�ضوعات اللجان) خا�صة فيما يتعلق بال�سيا�سات العامة للوزارات وكذلك ما يتعلق باال�سرتاتيجيات
احلكومية .كما �أنها متثل �أ�سا�س ًا هام ًا للبحوث امليدانية التي ميكن �إجرا�ؤها بعد االنتهاء اللجنة من زياراتها امليدانية.

 1 1بحث احلالة للظاهرة مو�ضوع الدرا�سة
من املتعارف عليه يف مفهوم املدر�سة الربملانية احلديثة �أن درا�سة �أي ظاهرة يف �أعمال اللجان تقت�ضي الأخذ مبنهاجية التق�سيم الرتابطي الذي يعني �أنه بعد تفكيك
الظاهرة حمل الدرا�سة �إلى �أجزاء� ،أو حماور يتم حتليل كل جزء �أو حمور على حدة .ثم نقوم بعملية الرتكيب للظاهرة االجتماعية من خالل التو�صل �إلى نتائج م�شرتكة
تعرب عن كل �أجزاء الظاهرة �أو حماورها .وللقيام بعملية التحليل �أو الرتكيب للظاهرة ف�إننا ن�ستخدم بحث احلالة التحليلي لكل حمور على حدة ،ثم بحث النتائج امل�شرتكة
للمحاور من خالل بحث النتائج امل�شرتكة .وقد لوحظ �أن هناك �إ�شكالية يف التو�صل �إلى النتائج القائمة يف تقارير املجل�س عن املو�ضوعات العامة لغياب هذا النوع من
البحوث حتى الآن .ومن ثم ف�إن الفائدة الأ�سا�سية لبحوث احلالة وهو دعم النتائج التي يتو�صل �إليها التقرير يف كل حمور ،ف�إن ذلك �سينعك�س بال�ضرورة على تطوير
التو�صيات القائمة يف التقرير.
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بحث حالة املحور للمو�ضوع �أو الظاهرة البحثية
حتديد ماهية
م�شكلة املحور

عالقات االرتباط بني املحور وغريه
من العنا�صر واملو�ضوعات الأخرى

ال�سيا�سات احلكومية �إزاء
املحور

جوانب االختالف بني ال�سيا�سات
احلكومية وم�شكلة املحور

النتائج النهائية للمحور

بحث النتائج امل�شرتكة لكل حماور املو�ضوع حمل الدرا�سة
نتائج املحور
( �أ )

نتائج املحور
(ب)

نتائج املحور
(ج)

الظواهر الأخرى ذات
عالقات االرتباط بني
العالقة االرتباط
نتائج املحاور
بنتائج املو�ضوع

النتائج النـهائـية

الـمقـتـرحـات
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 2 2بحوث املقارنة التحليلية للظاهرة االجتماعية حمل الدرا�سة يف اللجان
تعترب بحوث املقارنة التحليلية من البحوث ذات الأهمية يف �أعمال اللجان وهذه البحوث ذات نوعني رئي�سني:
�أولهما :بحوث املقارنة التحليلية لذات الظاهرة االجتماعية حمل الدرا�سة ويف هذا النوع يتم �إجراء املقارنة التحليلية بني حماور املو�ضوع ملعرفة الأوزان الن�سبية لكل
حمور ،ومدى الت�أثري الأكرب لكل حمور يف الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة ،ومن ثم �سي�ؤدي ذلك �إلى تدعيم التو�صيات النهائية يف كل مو�ضوع من خالل تركيز التو�صيات على
املحور ذو الوزن الن�سبي الأكرب يف الظاهرة مو�ضوع الدرا�سة باعتبار �أن تنفيذ مثل هذه التو�صيات �سي�ؤدي حتم ًا �إلى �إلغاء اجلانب الأكرب من حدود امل�شكلة التي تعاين منها
الظاهرة يف جمموعها.
وثانيهما :بحوث املقارنة التحليلية بني الظاهرة حمل الدرا�سة وغريها من الظواهر االجتماعية الأخرى ذات عالقة االرتباط بذات ا لظاهرة حمل الدرا�سة .فمث ًال
قد تطلب اللجنة �أثناء درا�ستها ملو�ضوع البطالة درا�سة التوطني يف الوظائف .فالتوطني كظاهرة حمل الدرا�سة خمتلف عن البطالة .ووفق املدر�سة الربملانية احلديثة ف�إن
بحوث املقارنة التحليلية هي وحدها القادرة على ك�شف االرتباطات ال�سببية يف داخل م�شكلة �أي ظاهرة حمل الدرا�سة.

بحث املقارنة التحليلية ملحاور املو�ضوع �أو الظاهرة حمل الدرا�سة
املحور ( �أ )

�أ�سباب
امل�شكلة
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املحور ( ب )

عالقة
االرتباط
مع املحاور
الأخرى

�أ�سباب
م�شكلة املحور

نتائج م�شكلة
املحور

املحور ( ج )

عالقة
االرتباط
مع املحاور
الأخرى

�أ�سباب
م�شكلة املحور

نتائج م�شكلة
املحور

عالقة
االرتباط
مع املحاور
الأخرى

املحور الأكرث ت�أثري ًا يف الظاهرة = �أ�سبابه ونتائجه ذات عالقة ارتباطية �أكرب من املحاور الأخرى ،وميكن �أن يتحكم يف حتديد النتائج النهائية للظاهرة حمل الدرا�سة،
�أو املحاور الأخرى
نتائج املحور الأكرث ت�أثري ًا

نتائج املحاور الأخرى

املقرتحات مع الرتكيز على نتائج املحور الأكرث ت�أثري ًا

1.1بحث احلالة التحليلي للظاهرة

بحث حالة املحور للمو�ضوع
حتديد ماهية م�شكلة
املحور

عنا�صر املحور

........1-1
........2-2
.......3-3
........4-4

حتديد ماهية م�شكلة عنا�صر
املحور

العالقات بني العنا�صر

النتائج النهائية للعالقات
بني العنا�صر

عالقات جتاذب.عالقات تنافر.عالقات منتجة.عالقات �سببية.عالقات انف�صال.-عالقات احتواء.
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بحث النتائج امل�شرتكة لكل حماور املو�ضوع حمل الدرا�سة
نتائج املحور
( �أ )

نتائج املحور
(ب)

نتائج املحور
(ج)

عالقات االرتباط بني
نتائج املحاور

الظواهر الأخرى ذات العالقة االرتباط
بنتائج املو�ضوع

النتائج النـهائـية

ورقة اال�ستفهامات
ال�س�ؤال
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م�شكلة ال�س�ؤال

غائية ال�س�ؤال

الـمقـتـرحـات

بحث ال�سيا�سات احلكومية عن مو�ضوع
ماهية اال�سرتاتيجية

ماهية ال�سيا�سة
احلكومية

عالقات االرتباط واالختالف بني اال�سرتاتيجية وال�سيا�سات

تقدير ال�سيا�سات احلكومية

النتائج النهائية
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تقرير اللجنة عن حالة مو�ضوع

�أو ًال � :إ�شكاليات املحاور
�إ�شكالية املحور ( �أ )�إ�شكالية املحور ( ب )�إ�شكالية املحور ( ج )ثانياً  :مالحظات اللجنة العامة.
ثالثاً  :ردود احلكومة على مالحظات اللجنة .
رابعاً  :النتائج النهائية .
خام�ساً  :التو�صيات.
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الفصل السابع
المضبطة و األوراق المساندة لعمل
الجلسات العامة

 .1مقدمة يف التطور التاريخي للم�ضبطة:
اجلل�سات ع�صب �أعمال الربملان حيث �أن الربملان يف تعريفه الأويل يعني �أنه مكلمة ،تتم من خالل النقا�ش واحلوار يف جل�سات عامة ،و�أن كل �أعمال الربملان ما هي
�إال ا�شتقاق من اجلل�سة العامة .فاللجان ما هي �إال قرار اتخذه الربملان يف جل�سته العامة �سواء من حيث ت�شكيل اللجنة� ،أو املو�ضوعات املحالة �إليها� ،أو القواعد التي يجب
�أن ت�سري عليه اللجنة يف �أعمالها.
الربملان ب�صفة عامة يف تطوره التاريخي �إمنا بد�أ من اجلل�سة العامة ومل يكن هناك وقتها جلان �أو �أي �أجهزة �أخرى للربملان ،حتديدا كانت البداية يف
احل�ضارة اليونانية القدمية حيث كانت تعقد اجلل�سات العامة يف مكان مت�سع وغري مقيد ب�أي حدود �أو جدران ،وكانت هذه اجلل�سة العامة ي�شارك فيها كل مواطني
املدينة �أو الناحية ،وكانوا يتخذون قراراتهم الت�شريعية والتنظيمية ل�ش�ؤون حياتهم.
ثم تطورت هذه الفكرة عندما ر�أى �أهل املدينة �أو الناحية �أن العديد من قراراتهم حتتاج �إلى درا�سة وت�أين قبل �صدورها لأن بع�ض القرارات املتخذة كان لها انعكا�سات
�سلبية على حياتهم.
فظهر مفهوم اللجان التي �أخذت �صفة الوكيل عن �إدارة اجلل�سة العامة يف درا�سة هذا املو�ضوع �أو ذاك ،و�إن هذا الوكيل عليه �أن يقدم نتائج درا�سته �إلى اجلل�سة العامة
فهو لي�س معنيا �أو خموال باتخاذ �أي قرار� ،أو ت�سليم نتائج درا�سته لأي جهة غري اجلل�سة العامة التي تعد املوكل له .كما �أن من حق اجلل�سة العامة �أن ترف�ض �أو تعدل القرار
�أو النتائج التي انتهت �إليها اللجنة التي وكلتها.
اجلل�سة العامة هي الوحيدة يف الربملان التي لها اخت�صا�صات مطلقة ال يجوز تقييدها �أو احلد منها لأنها هي التي تعرب عن �إرادة ال�سلطة الت�شريعية.
و�أي ًا كانت مناحي التطور التاريخي للربملان �إال �أن اجلل�سة العامة ظلت ال�سيد املطلق الذي مينح ومينع داخل الربملان .حتى عندما تطورت �أعمال الربملانات و�أ�صبحت
تكت�سي بال�صفة التنظيمية ،واالخت�صا�صات الد�ستورية ،ف�إن الد�ستور �أوكل للجل�سة العامة �أن تتولى هي تنظيم �أعمال الربملان من حيث الأدوار الواجب القيام بها ت�شريعيا
ورقابيا� ،أو طريقة الكالم يف اجلل�سة العامة� ،أو تقرير اجلزاءات على من يتحدث ب�شكل خمالف لقواعد الكالم يف اجلل�سة العامة.

وكما يرى الفيل�سوف رو�سو “ �إن احلقيقة ال ميكن اكت�شافها يف �أي عمل �إال من خالل الإدارة العامة .فالربملان ال ميكن له �أن يكت�شف القرار
ال�صحيح �إال من خالل جل�ساته العامة”.
�إزاء ذلك انت�شر مبد�أ ُقد�سية اجلل�سات العامة للربملان الذي يعني �أنه ال يجوز لأحد �أن يتحدث يف هذه اجلل�سة العامة �إال املمثلني لإرادة ال�شعب ،كما ال يجوز لأحد
�أن يح�ضر �أعمال اجلل�سات العامة �إال �إذا �أذن له ممثلني ال�شعب باحل�ضور� ،أو �أولئك الذين لديهم �أعمال تتعلق ب�سكرتارية اجلل�سة وتدين �أعمالها ،وذلك على الرغم من
�أنه يف البداية كان يقوم مبثل هذه الأعمال الأع�ضاء �أنف�سهم من خالل تناوبهم للجل�سات لتدوينها.
�إال �أنه مع تطور �إن�شاء الأجهزة املعاونة للربملان �سمح لعدد حمدود من املعاونني �أن يتواجدوا داخل اجلل�سات العامة ملعاونة الأع�ضاء يف تدوين �أعمال اجلل�سة.
�إذ ًا كانت اخلطوة الأولى �أو املهمة االبتدائية التي من �أجلها �أن�شئت الأجهزة املعاونة للربملان �أو ما يطلق عليه يف وقتنا احلا�ضر الأمانات العامة هو

القيام بتدوين �أعمال اجلل�سات العامة.
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كما كانت هذه املهمة هي النهائية فهذه الأجهزة لي�س لها �أن ت�شارك �أو حت�ضر �أعمال اللجان �أو تقدم للأع�ضاء �أي ت�سهيالت النعقاد اللجان .وا�ستمر هذا الو�ضع طويال
يف �أعمال الربملانات حتى �أنه ا�ستغرق الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر.
وقد كان الربملان الربيطاين هو �أول من قاد حركة التطوير لدور اجلهاز املعاون للأع�ضاء بعدما الحظ �إن تطورات �أعمال الربملان تقت�ضي �ضرورة تطوير �أعمال
الأجهزة املعاونة� .إال �أنه قبل االنتقال �إلى املرحلة الثانية من هذا التطور ف�إن:
.1املرحلة الأولى :اقت�صرت على تدوين اجلل�سات العامة التي كان لها العديد من اخل�صائ�ص الهامة �أبرزها:

التدوين احلريف ملا يدور يف اجلل�سة العامة
دون �أي تعديــل �أو تنقيح �أو حت�سني للكالم
يف اجلل�سة العامة
وبالتايل ف�إن كل الألفاظ اخلارجة التي ميكن �أن يتفوه بها الأع�ضاء� ،أو امل�شاجرات بني الأع�ضاء واملن�صة� ،أو امل�شاجرات مع �أع�ضاء احلكومة� ،أو الت�صفيق� ،أو التهليل،
�أو االنتقاد اجلارح لأي م�س�ؤول يف الدولة مهما كرب حجمه� ،أو خروج الأع�ضاء من اجلل�سة العامة �أثناء انعقادها� ،أو و�صول �أع�ضاء �إلى اجلل�سة العامة بعد بدايتها� ،أو �إذا
�أبدى الع�ضو خاطرا يف اجلل�سة ب�صوت م�سموع ،فكل هذه الأ�شياء تدون يف م�ضبطة اجلل�سة دون حتريف �أو تبديل �أو تغيري �أو حت�سني.
وال يجوز حذف ما مت تدوينه �إال �إذا مل يكن قد حدث يف اجلل�سة ،فال يجوز حذف �أي كالم خارجي� ،أو تفا�صيل امل�شاجرات طاملا �أنها حدثت يف اجلل�سة العامة
ولذا ف�إن �سلطة ت�صحيح امل�ضبطة ال تقع �إال على ما هو خارج نطاق اجلل�سة وما حدث فيها ،و�إن �صاحب القرار يف ذلك �أع�ضاء الربملان �أي ال ميكن للرئي�س �أو مكتب الربملان
�أن يتخذ قرارا يف هذا ال�ش�أن من منطلق �أن �أع�ضاء الربملان هم ال�شهود على الواقعة ويقررون حدوثها �أو عدمه.
وكان املربر حلفظ التدوين على هذا النحو �أن امل�ضبطة يجب �أن تكون املر�آة ال�صادقة لكل ما يحدث يف اجلل�سة العامة من كالم و�إ�شارات وحركات و�إمياءات ،و�إن
هذا ال�سجل التاريخي يعد الوثيقة املعربة عن �أعمال الربملان التي ال تعد ملكا خال�ص ًا للربملان و�إمنا هي ملك ال�شعب �أو من اختاروا النواب ،فالربملان حتى يف كونه �سلطة
�أ�سا�سية من �سلطات �أي دولة ،و�أنه �صاحب �سيادة على �سلطته �إال �أن هذه ال�سيادة مكت�سبة من �صاحب ال�سيادة الأ�صلي وهو ال�شعب �أو من يقومون باختيار �أع�ضاء الربملان.
و�أنه بعد الت�صديق �أو املوافقة من �أع�ضاء الربملان على امل�ضبطة والتي تعني �إقرارهم ب�أن هذه الوثيقة �صحيحة و�أن ما احتوته تعرب فعال عن �أقوالهم و�إ�شاراتهم ف�إنه
من حق �أي مواطن �أن يطلع على هذه امل�ضبطة لريى بنف�سه �أداء النائبني عنه يف ممار�سة ال�سلطة الت�شريعية ،فامل�ضبطة كانت مبثابة الو�سيلة التي من خاللها يراقب
املواطنون نوابهم ،ويحكمون على �أعمالهم ويقدرون �صالحياتهم ،و�أحيانا يوجهونهم �إلى اتخاذ القرار الذي يتوافق مع م�صاحلهم.
وعلى هذا الأ�سا�س لعبت امل�ضبطة دور ًا هاما يف التطور الربملاين التاريخي.
فالربملان الربيطاين قام �أ�سا�سا على فكرة االخت�صا�ص بنظر املوازنة العامة للدولة الربيطانية نظرا للمخالفات اجل�سيمة التي �أملت بالأموال يف بريطانيا �إزاء
احلروب الوا�سعة يف خارج حدود بريطانيا بالإ�ضافة �إلى امل�صاريف الباهظة للأ�سرة املالكة ،وعندما �أدرك املواطنني الربيطانيني جناح �أدوار ممثليهم يف �ضبط امليزانيات
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و�أموال الدولة ،والتي �أو�ضحتها بجالء امل�ضابط الربملانية التي كانت حمل اهتمام كل املواطنني الربيطانيني �إلى احلد �أن بع�ض امل�ضابط التي كانت تنفذ ب�سبب التدخالت
احلكومية نظرا ل�شرا�سة الهجوم من النواب ظهرت فئة حمتكري امل�ضابط الذين كانوا يقاومون التدخل احلكومي ،كما �ساهم �أع�ضاء الربملان �أنف�سهم يف متكني املواطنني
من احل�صول على امل�ضابط ذات ال�صيت اخلطري.

لكن يظل الت�سا�ؤل  :قائماً كيف يتم تدوين امل�ضبطة
خا�صة �أنها كانت من املفرت�ض �أن تكون يف قالبها
النهائي بعد انتهاء اجلل�سات بــ � 48ساعة ؟
كما �أ�شرنا �سابقا �أنه يف البداية كان يتم التدوين من خالل جمموعات من الأع�ضاء يتفق عليهم الربملان يف بداية اجلل�سة للقيام ب�أعمال امل�ضبطة ،وكان الهدف من
وراء ذلك هو احلفاظ على مبد�أ ُقد�سية اجلل�سة العامة التي ميتنع معها ح�ضور �أي �أحد للجل�سة �إال من يحملون �صفة الع�ضوية ،كما لوحظ �أن الأع�ضاء الذين يقومون
ب�أعمال امل�ضبطة ال ي�ستطيعون �أن ي�شاركوا بفعالية يف املناق�شات �أو يكون لهم ح�ضور قوي يف اجلل�سات التي يقومون فيها ب�أعمال ال�سكرتارية.
ولذا كان التطور الهام هو �إن�شاء جهاز معاون للربملان يقوم فقط بتدوين �أعمال اجلل�سات حتى يتفرغ كل الأع�ضاء للقيام مبهامهم الت�شريعية والرقابية.
وكانت الفكرة الأ�سا�سية التي انطلقت من بريطانيا ثم امتدت �إلى بقية الدول الأوربية هو اال�ستعانة بجهاز متخ�ص�ص  -كاتبي امل�ضبطة  -لي�س يف �صياغة العبارات
�أو اجلمل لأن امل�ضبطة ما هي �إال �سجل حريف ملا يدور يف اجلل�سة ،و�إمنا كان دور هذا اجلهاز منح�صرا يف الت�سجيل احلريف للجل�سة.
وكان املعيار الرئي�سي لعمل كاتبي امل�ضبطة هو ال�سرعة يف الكتابة ،وال�سرعة يف �إغالق العبارات ،حتى ال تبدو امل�ضبطة غري مفهومة .وبالتايل مل تكن هناك حاجة
لكتابة متخ�ص�صني يف حقل علمي معني .من ثم �إنه مل يكن الأمر يف حاجة �إلى متخ�ص�صني من حقل علمي ما.

•كان ت�سجيل امل�ضبطة يتم يف ذات اجلل�سة من خالل جمموعات من املعاونني �أو اجلهاز
الربملاين ،وكان متو�سط عدد املجموعة الواحدة من � 4إلى � 5أ�شخا�ص.
•كانت مدة بقائهم يف اجلل�سة ال تزيد عن  30دقيقة ثم ت�أتي جمموعة �أخ��رى وتبد�أ يف
ت�سجيل الـ  30الدقيقة التالية من خالل الكتابة ال�سريعة.
ثم حدث تطور الحق ب�أن كل جمموعة من املعاونني ي�شرف عليهم جمموعة �أخرى من �شخ�صني يح�ضرون معهم وي�سجلوا ما ميكن �أن يقع من جمموعة الت�سجيل
الأ�سا�سية.
كما �أن الأع�ضاء كانوا يقدمون امل�ساعدة لهذا اجلهاز املعاون من خالل مراعاتهم بقدر الإمكان التحدث برتابة وهدوء حتى يتمكن �أع�ضاء املجموعات من ت�سجيل
كالمهم.
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وكان اجلميع يعمل على �إجناز امل�ضبطة يف خالل � 24ساعة بعد انتهاء اجلل�سة حيث �أن كل جمموعة كانت ت�سلم ما دونته يف خالل ن�صف �ساعة �إلى ما �أطلق عليهم
املن�سقني الذين كان دورهم ينح�صر يف ترتيب امل�ضبطة ح�سب �أرقام املجموعات.

وعلى الرغم من �أن هذا الأ�سلوب يعد من �أوائل الأ�ساليب التي بد�أت معه فكرة تدوين امل�ضبطة �إال �أن بع�ض برملانات العامل مازالت ت�أخذ بهذا الأ�سلوب
حتى وقتنا احلا�ضر نظرا لأنه ميكن اجلهاز الفني من االنتهاء من امل�ضبطة يف وقت زمني ق�صري وحمدد .حيث ينت�شر يف برملانات العديد من دول العامل �إلى
وقتنا احلا�ضر ما يطلق عليه “فريق اجلل�سات”.
•«فرق اجلل�سات”� ،أو جمموعات عمل اجلل�سة ،ويتم ترتيبهم قبل بداية اجلل�سات بحيث �أن كل جمموعة تتكون من � 3إلى � 4أ�شخا�ص
مبن فيهم رئي�س املجموعة �أو الفرقة.
•-يتم �إعداد جدول لكل فرقة يو�ضح لها الوقت الذي �ستدخل فيه اجلل�سة ،والوقت الذي �ستنهي فيه من اجلل�سة وغالبا ما يرتاوح
توقيت كل فرقة من � 20إلى  30دقيقة ،وي�صبح هذا الوقت من اجلل�سة من اخت�صا�ص هذه الفرقة �أو املجموعة.
•بعد انتهاء كل فرقة مبا�شرة من وقتها تبد�أ يف �صياغة اجلزء املنوط بها يف امل�ضبطة وت�سجل على الغالف اخلارجي �أنها الفرقة الأولى،
�أو الثانية� ،أو الثالثة.
•يتم ت�سليم هذه الأق�سام �إلى املراجعني و�أخري ًا �إلى امل�شرف العام مما يجعل امل�ضبطة تبدو عمال �سهال ومي�سورا ودون �أي �أعباء.

كما يالحظ �أنه يف الربملانات التي ت�أخذ مبفهوم الفرق �أو الأق�سام �أو املجموعات لت�سجيل م�ضبطة اجلل�سة ال يتم االقت�صار فيها على موظفي �إدارة اجلل�سات فقط،
و�إمنا يتم اال�ستعانة بغالبية موظفي الربملان وح�سب حاجة اجلل�سات �إليهم.
بل �إن �أولى املهام التي ينبغي �أن يقوم بها �أي موظف برملاين جديد هو �أن ين�ضم �إلى �إحدى الفرق �أو الأق�سام الربملانية ليتعلم كيفية ت�سجيل وتدوين امل�ضبطة.

 -2يف املرحلة الثانية من تطور تدوين امل�ضبطة هو �أنه مع االع�تراف ب�أنها وثيقة تاريخية للربملان وناقال �أميناً ملا يدور يف اجلل�سات العامة �إال �أن
امل�ضبطة يجب �أن تكون من�ضبطة حتى تعرب عن داللة ا�سمها.
ومعنى ان�ضباط امل�ضبطة ين�صرف �إلى �أكرث من معنى كما ف�سره اخلرباء الربملانيني الفرن�سيني:
�أولهما� :أن تكون من�ضبطة مع �أحكام الالئحة فال يجوز �أن
تكون هناك �أي خمالفات لالئحة الربملانية حتى لو حدثت
واقعا يف اجلل�سة وفعليا يف امل�ضبطة.
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فمحرري امل�ضبطة يجب �أن يتدخلوا بالت�صحيح على امل�ضبطة �إذا ما الحظوا �أن ما يتم تدوينه خمالف لالئحة الربملانية.

ولذا ف�إن امل�ضبطة ت�ضم �شقني:
ال�شق الأول  :ال�شق الإجرائي
فال�شق الإجرائي هو من اخت�صا�ص املراجعني �أو امل�شرفني على امل�ضبطة بحيث يطابقوا بني ما هو مدون وبني �إجراءات الالئحة الربملانية.
والعلة الأ�سا�سية وراء ذلك هو �أن يعلم الربملان من خالل امل�ضبطة �أن �أفعاله ت�أتي يف �سياق تنظيمي الئحي ،و�أن ما اتفق عليه الربملان من قواعد لتنظيم �أعماله يتم
مراعاتها مراعاة تامة.
فالربملان جمرب �أن يكون يف و�ضع تنظيمي متفق مع �أحكام الالئحة لأنه هو الذي ي�سن القواعد والقوانني للمجتمع التي تنظم خمتلف مظاهر ال�سلوك الإن�ساين ف�إذا
كانت الهيئة املعنية بذلك تخالف قواعد عملها ف�إنه من باب �أولى �أال ميتثل املجتمع للقوانني التي ت�سنها.
وكثريا ما تكون الإ�شكاليات يف امل�ضابط الربملانية متعلقة بالإجراءات فمث ًال �إذا كانت الالئحة تنظم �أن يوافق الربملان على القانون من حيث املبد�أ قبل �أن يوافق
على مواده ،ومع ذلك ف�إن اجلل�سة دارت مبا�شرة يف املوافقة على املواد ف�إن حمرري امل�ضبطة عليهم �أن يدونوا �أو ًال موافقة الربملان من حيث املبد�أ على القانون خمالفني ما
حدث يف اجلل�سة العامة لأن امل�ضبطة يف الكثري من الأحيان ميكن �أن يعتد بها كوثيقة تف�سريية للقانون فتكون حمل �إطالع �أو مراجعة من الهيئات الق�ضائية �إذا ما التب�س
عليها حكم �إحدى املواد.
�أو �أن يكون حكم املوافقة من حيث املبد�أ مقررا يف الد�ستور مما يعني �أن الربملان ارتكب خمالفة د�ستورية وهذا يف حد ذاته يبطل �إجراءات اجلل�سة �أو املوافقة النهائية
على القانون.
�أو �أن ي�شار يف الالئحة �إلى ترتيب معني يف مناق�شات الأع�ضاء يف �أحد الأدوات الرقابية ف�إن امل�ضبطة عليها �أن تلتزم بهذا الرتتيب الالئحي.

ال�شق الثاين :ال�شق املو�ضوعي وهو
يعني كيف يتم تدوين امل�ضبطة؟
كما قلنا �أن التطور الالحق نظر �إلى امل�ضبطة على �أنها من�ضبطة وبالتايل ف�إن كل ما يدون فيها يجب �أن يكون من�ضبطا يف �إطار الألفاظ واجلمل والعبارات التي تعرب
عن الذوق العام يف املجتمع ،ومن ثم ف�إن �أي �ألفاظ خارجة� ،أو معاين وقعت خارج الإطار الربملاين املتعارف عليها ف�إنه يجب حذفها من امل�ضبطة� ،إال �أن هذا احلذف يتم
مبعرفة �أع�ضاء الربملان �أنف�سهم ولكن يجوز ملحرري امل�ضبطة �أن ينبهوا �إلى مثل هذه املخالفات اللفظية حتى ي�أخذ الربملان قراره املنا�سب يف هذا ال�ش�أن.
كما متيزت هذه املرحلة الثانية باحلفاظ على الطابع احلريف للم�ضبطة دون تدخل �أو حتريف �أو تغيري �ألفاظ الأع�ضاء .وبالطبع ف�إن التطور يف املرحلة الثانية
ا�ستدعى �أن يكون حمرري امل�ضبطة �أكرث تخ�ص�صا من حيث �إتقانهم لأحكام الالئحة �أو قدرتهم على تبني الألفاظ التي ال تعرب عن الذوق العام يف املجتمع� .إال �أن هذا مل
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ي�ؤثر على ال�سرعة الواجبة التي يجب �أن تنتهي بها امل�ضبطة.

-3املرحلة الثالثة من تطور امل�ضبطة :متثل يف �أن ت�سجيل امل�ضبطة كان معنيا بالبحث عن املعاين التي تق�صده �أو ت�ضيفه اجلمل والعبارات يف امل�ضبطة.
ولعل هذا التطور بد�أ يف الربملان البولندي ثم بد�أ ينتقل تدريجيا �إلى العديد من الربملانات الأوروبية والذي يعني �أن امل�ضبطة ت�سجل ن�صا منطوقا فهل ميكن
حتريره مكتوبا؟
ففي الن�ص املنطوق قد يذكر الع�ضو معنى واحد ولكن بالكثري من الألفاظ واجلمل و�أحيانا يكرر ذات اجلمل والعبارات ،بل ويكرر ذات املطالب مرات عدة مما يجعل
امل�ضبطة يف العديد من فقراتها ال تعرب �إال عن معنى واحد �أدلى به الع�ضو الربملاين.
ولذا كانت الفكرة هو �ضرورة االنتقال من الن�ص املنطوق احلريف �إلى الن�ص املنطوق للمعنى .حيث �أن املربر �أن امل�ضبطة هي املعرب عن الأفكار والر�ؤى واملعاين التي
يقول بها �أع�ضاء الربملان ،و�إن قارئ امل�ضبطة يف كل تاريخ �سيهمه بالأ�سا�س معرفة الأفكار والر�ؤى واملعاين التي �أراد �أع�ضاء الربملان �أن يعربوا عنها ،كما �أن تكرار الع�ضو
لذات املعاين والأفكار �إمنا يعرب يف احلقيقة عن �أنه انتهى فعليا من كالمه �أو �إبراز فكرته.
كما �أن اللوائح الربملانية متيل دائما �إلى تخ�صي�ص وقت حمدد للع�ضو يف الكالم ،فرتكه ليكرر ذات الكالم �إمنا يعني �أن �أع�ضاء الربملان لي�س لديهم �أفكار جديدة
ت�سهم �إيجابيا يف �أعمال اجلل�سة.
وي�ضيف �أ�صحاب هذا االجتاه �أن الغر�ض الأ�سا�سي للجل�سات العامة هو النقا�ش واجلدل يف الأفكار واحلجج ،ولي�س املناق�شة يف الكالم الذي يبدو يف بع�ض الأحيان بال
معنى.

وبالتايل ف�إن ال�شق املو�ضوعي يف �صياغة امل�ضابط الربملانية يجب �أن ينتقل �إلى �صياغة اجلمل والعبارات والفقرات التي تنقل قارئ امل�ضبطة من معنى
�إلى �آخر.
فكل جملة يجب �أن تعرب عن معنى ،واجلملة التي تليها تعرب عن معنى� ،أو �أن ت�ضيف �إلى معنى اجلملة الأولى �سواء بال�سبب �أو النتيجة �أو املقرتح.
فمحرري امل�ضابط ال يدونون كلمات جوفاء خرقاء ال معاين لها فهذا ميثل انتقا�ص ًا من قدر و�أهمية امل�ضبطة يف العمل الربملاين� .إال �أن ذلك ال يجعل حمرري امل�ضبطة
يدونون معاين على �أهوائهم �أو وفق �أفكارهم� ،أو يحذفون من كالم الأع�ضاء لأنهم يف تقديرهم ال يعرب عن معنى ف�إن التدخل من حمرري امل�ضبطة يكون حمكوما
بعدة اعتبارات هي:
�أولها :تدخل حمرري يكون يف �أ�ضيق احلدود املمكنة.
ثانيها :التدخل ال يكون �إال يف احلاالت ال�صارخة من التكرار والتزيد يف ذات املعاين.
ثالثها :ا�ستئذان الع�ضو يف حال �إدخال �أي تعديل على كالمه ،فالع�ضو هو الذي يقرر املعاين التي ق�صدها من تكرار كالمه �أو املعاين اجلديدة التي �أراد �أن ي�ضيفها.
رابعها :عر�ض التعديالت على الربملان مع بيان ذلك يف جدول ت�صحيح امل�ضبطة حتى يكون الأع�ضاء على دراية كاملة مبا حدث من تدخل حفاظا على معاين امل�ضبطة.
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�إن م�ضبطة املعاين ما هي �إال م�ضبطة تقليدية �سواء يف االلتزام بحرفية كالم الأع�ضاء ،مع الت�أكيد على �أن املعاين تتطلب ك�شرط �أ�سا�سي ل�صياغتها والتزام حمرري
امل�ضبطة ب�أق�صى درجات املو�ضوعية واحلياد والتجرد والدقة لأنه يف النهاية يظل معنى امل�ضبطة مر�آة �صادقة لكل ما ت�شهده جل�سة الربملان من وقائع ومناق�شات
ومداخالت.

 .4املرحلة الرابعة من تطور امل�ضبطة :متثل يف �إمكانية التدخل لإعادة �صياغة امل�ضبطة ولكن يف حدود معينة.
حيث يالحظ �أن الأع�ضاء ي�ستخدمون يف كالمهم يف اجلل�سات العامة ما يطلق عليه اللغات املحلية ،وبرزت هذه امل�شكلة ب�صفة �أ�سا�سية يف بع�ض الربملانات التي قد
يوجد اختالفات يف اللهجات املحلية بني املناطق وبع�ضها مما ي�ؤدي �إلى �صعوبة تدوين امل�ضبطة كما هي ،خا�صة �أن الأع�ضاء قد ي�ستخدمون �ألفاظا واحدة للتعبري عن
ذات املعنى �أو املفهوم ،وهذا �أدى بدوره �إلى التطور الرابع املعني ب�إمكانية التدخل من حمرري امل�ضبطة ل�صياغتها يف �أ�سلوب مفهوم ويتفق مع بقية �أركان امل�ضبطة� .إال �أن
التدخل يف ال�صياغة حمكوما بعدة اعتبارات:
�أولها� :أنه ال يجوز ب�أي حال من الأحوال �أن ي�ؤدي التدخل ال�صياغي
�إلى تعديل �أي معنى من املعاين التي ق�صدها الع�ضو ،والتعديل هنا
ينطبق على التحوير فالتدخل ال�صياغي ال ُيج ِور املعنى املنطوق �أو
يجعله مرادفا ملعنى �آخر قريبا من املعنى الذي ق�صده الع�ضو.
ثانيها �أن التدخل ال�صياغي على امل�ضبطة ال ي�ؤدي �إلى �إ�ضافة معنى
جديد ب�أي حال من الأحوال ،فال ميكن ملحرري امل�ضبطة �أن ي�ضيفوا
من جانبهم معاين �أو �أفكار مل يت�ضمنها كالم الع�ضو.
هذه الإ�شكالية تبدو وا�ضحة يف امل�ضابط التي تنهج هذا النهج وهو التدخل ال�صياغي فاملحررين يرون �أن عبارة �أو جملة الع�ضو تبدو مبتورة �أو ناق�صة فيقوموا ب�إ�ضافة
معاين جديدة حر�ص ًا على �إمتام معاين اجلملة فرناهم ي�ضيفون لل�سبب نتيجة ،وي�ضيفون للنتيجة �سبب ،وي�ضيفون للمعطيات مقدمات ,ويف بع�ض الأحيان ي�ستح�سن
الأع�ضاء ما مت �إ�ضافته مبعرفة حمرري امل�ضبطة لأنه �أدى �إلى �إحكام �ألفاظهم ومعانيهم .
�إال �أن ذلك منتقد وب�شدة بالغة لدى كل اخلرباء الربملانيني الذين يعتربون �أن �أي �إ�ضافة للمعاين التي ق�صدها الع�ضو �أثناء حديثه يف اجلل�سة العامة يف امل�ضبطة حتى لو
القت ا�ستح�سانا من الأع�ضاء ف�إن هذا يعد حتريفا وتزويرا لتاريخ الربملان .فال يعقل �أن تكون امل�ضبطة غري مطابقة للمعاين التي �أدلى بها فعليا وواقعيا يف اجلل�سة العامة،
و�أنه ال توجد �أي مربرات مهما كانت قيمتها� ،أو جدواها� ،أو �أهميتها ،تتيح �إ�ضافة �أي معاين جديدة للم�ضبطة و�إال ف�إن فتح هذا الباب �سي�ؤدي �إلى حتكم حمرري امل�ضبطة
يف �صياغتها مبعاين خمتلفة عما حدث فعليا يف اجلل�سة.

 .5التطور اخلام�س للم�ضبطة� :أطلق عليه امل�ضبطة ال�سياقية التي تعني �أن كل لفظة يف امل�ضبطة يجب �أن تعرب عن ال�سياق الذي �أوردت فيه.
لوحظ يف العديد من امل�ضابط الربملانية �أنه �أحيانا تبدو الفقرات غري مفهومة� ،أو �أن اجلمل ال تعرب عن �سياق حمدد تعرب عنه مبعنى �أن اجلمل غري مرتابطة �أحيانا
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ف�إن كل جملة تعرب عن معنى خمتلف عن ما �سبقها� ،أو ما تالها من جمل ثم تعود امل�ضبطة �إلى الفكرة يف اجلملة الرابعة �أو اخلام�سة مما يجعل القارئ ال يفهم امل�ضبطة
�أو �أنه ينتقد �أداء �أع�ضائه يف الربملان الن كالمهم غري مفهوم �أو مرتب.

الأمر الذي دفع العديد من خرباء الربملانات �إلى التدخل لإحكام قواعد ال�صياغة يف امل�ضبطة� ،إال �أن امل�شكلة الأ�سا�سية التي واجهتهم هي مدى قبول �أع�ضاء
الربملانات �أنف�سهم لأن يتدخل حمرري امل�ضبطة يف �إعادة �صياغة معاين اجلمل غري املرتابطة على النحو الذي ي�ؤدي �إلى معاين مرتبة ومتدرجة.
�إزاء ذلك فقد دارت مناق�شات عديدة حول �ضرورة �أن تعرب امل�ضبطة عن الغر�ض الرئي�سي منها ،وهو �أن تكون ناقال �أمينا ملا يدور يف جل�سة الربملان بان�ضباط ودقة.
وقد برزت عدة مدار�س يف �صياغة امل�ضبطة ال�سياقية (�أي �ألفاظ امل�ضبطة ال تخرج عن �سياق املعنى الذي ت�ؤديه) �أهمهما:

املدر�سة الأولى:

ترى احلفاظ على معنى امل�ضبطة الأمني �أي الناقل الأمني ملا يدور يف اجلل�سة العامة مع الت�أكيد على �أهمية �أن تكون
معربة عن معاين حمددة ومرتبة ومفهومة لقارئها.
و�أن كل جملة �أو عبارة يقولها الع�ضو يف خارج ال�سياق الذي يتحدث فيه من معاين �أو �أفكار يتم �إيراد هذه العبارات
والألفاظ يف �إطار جمل اعرتا�ضية ك�أن يتم و�ضعها بني قو�سني �أو عالمات اللغة للجمل االعرتا�ضية ثم تغلق الأقوا�س �أو
اجلمل االعرتا�ضية مع عودة الع�ضو من جديد �إلى احلديث يف الفكرة الرئي�سية �أو املعنى الأول الذي بد�أ به حديثه.
وتبعا لأن�صار املدر�سة الأولى ف�إن امل�ضبطة مل يجر عليه �أي تعديل �أو حتريف ملعانيها ،فهي واحتفظت ب�صبغة الأمانة
اللفظية التي يجب �أن تت�سم بها دوما.

املدر�سة الثانية:

ترى �أن الإكثار من اجلمل االعرتا�ضية ي�ؤدي يف النهاية �إلى �ضياع املعاين امل�ستهدفة يف امل�ضبطة لأنه ثبت من
العديد للدرا�سات الربملانية �أن غالبية الأع�ضاء يف �أحاديثهم غري مقيدين بالتعبري عن جمل لفظية مرتابطة
املعاين ومتدرجة يف �أفكارها ،بل �أن غالبيتهم ينتقل من معنى �إلى �آخر يف ذات اجلملة ثم يعودوا �إلى ا�ستكمال
املعاين يف جمل بعيدة يف ترتيبها عن اجلمل الأولى مما �سي�ؤدي بنا يف النهاية �إلى �صياغة م�ضبطة اعرتا�ضية.
فبني كل جملة و�أخرى يف امل�ضبطة �سن�صيغ عدد من اجلمل االعرتا�ضية مما يجعلها تبد غري مفهومة.
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ولتغلب على �إ�شكالية امل�ضبطة االعرتا�ضية ،فقد ر�أى �أن�صار املدر�سة الثانية �أن احلل يكمن يف ال�صياغة كالتايل:
ُ  .1ت�صاغ اجلمل والعبارات التي تدل على معاين مرتابطة �أو �أفكار متدرجة بحيث
�أن كل جملة تكمل اجلملة التي ت�سبقها ،وتكون يف ذات الوقت مقدمة للجملة
التي تليها ،بحيث �أن كالم الع�ضو يبدو من�ضبطا على الوجه التام يف التعبري
عن املعنى الذي ق�صده �أو الذي ا�ستهدفه من الفكرة التي �أراد �أن يتحدث فيها.
 .2كل اجلمل االعرتا�ضية �أو املعاين اخلارجة عن ال�سياق الذي حتدث فيه النائب
�أو الع�ضو يتم و�ضعها يف �صندوق بجوار مو�ضع كلمته يف امل�ضبطة يكتب فيه :
وقال الع�ضو فالن الفالن �أي�ضاً ................ :
 .3يراعى يف كتابة اجلمل االعرتا�ضية �أن يتم ترتيبها ح�سبما وردت من الع�ضو،
�أي احلفاظ على �سياقها الزمني فال يجوز التقدمي �أو الت�أخري يف كتابة اجلمل
االعرتا�ضية حتى لو كانت اجلمل الأخ�يرة تعرب عن معاين �أكرث �أهمية من
اجلمل الأولى.
  .4يف الأغلب يتم اللجوء �إلى التبنيد يف كتابة اجلمل االعرتا�ضية �إذا كانت كل
واحدة تعرب عن معنى خمتلف متاما ،و�سياق غري متفق مع املعاين ال�سابقة �أو
الالحقـــــــة ،لأن ذلك يجعلــها مفهومـــــة من جــــانب ،ويف ذات الوقت معبـــرة عن
ن�سق متكامل.

وتبعا للمدر�سة الثانية ف�إن �صياغة امل�ضبطة بهذه الطريقة �سي�ؤدي �إلى حتقيق غر�ضني هما� :شرط االن�ضباط يف املعاين ،والثاين :الأمانة التي يجب �أن تتحلي
بها امل�ضبطة.
ولكن ال�س�ؤال الأهم هو هل من حق حمرر امل�ضبطة �أن يحدد هو بنف�سه اجلمل التي ت�ؤدي معنا واحدا �أو مرتبا ،واجلمل االعرتا�ضية؟
ف�إذا ما تركنا ملحرري امل�ضبطة هذه املهمة لكانت امل�ضبطة تعبريا عن �أفكار �أو ر�ؤية حمرريها وبالتايل انتفى تعريف امل�ضبطة ب�أنها مر�آة �صادقة ملا حدث يف جل�سة
الربملان .خا�صة �أن امل�ضبطة ملك لأع�ضاء الربملان ولي�ست ملكا ملحرريها �أو �صائغيها.

يف هذا الإطار ف�إن عمل امل�ضبطة مير مبرحلتني هما:
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•املرحلة الأولى :بعد االنتهاء من �شكلها الأويل يف �صياغتها ال�سياقية (املعاين املرتبة والأفكار املتدرجة ،و�صندوق اجلمل االعرتا�ضية) يتم �إر�سال ما �أورده الع�ضو
من كالم و�أحاديث �إليه دون �إر�سال بقية امل�ضبطة� ،أي نر�سل كالمه فقط ف�إذا وافق عليه �صار معتمدا يف داخل امل�ضبطة.
و�إذا �أُبدي �أي مالحظات من حيث �إلغاء بع�ض ما ورد يف ال�صندوق االعرتا�ضي �أو �أ�ضاف �إليه �أو ّغري ترتيب ما قاله فعلى حمرر امل�ضبطة �أن ميتثل لوجهة نظر الع�ضو،
ولكن ب�شرط �أال ي�ضيف الع�ضو يف مالحظاته معاين جديدة �أو جمل اعرتا�ضية جديدة خالفا ملا �أورده يف جل�سة الربملان ،فدور مالحظات الع�ضو ترتكز فقط يف �إخراج
بع�ض اجلمل االعرتا�ضية من ال�صندوق وو�ضعها يف �إطار جمل املعاين� ،أو يخرج بع�ض جمل املعاين وي�ضعها يف ال�صندوق االعرتا�ضي ،ولكن لي�س له �أن ي�ضيف لفظ ًا �أو معن ًا
�أو عبارة مل يوردها يف اجلل�سة وبعد �أن يتم االنتهاء من هذه يتم االنتقال للمرحلة الثانية.
•املرحلة الثانية :يتم فيها �إر�سال امل�ضبطة يف �شكلها النهائي وبكامل حمتوياتها �إيل الأع�ضاء جميع ًا قبل بداية اجلل�سة التالية حتى يتم الت�صديق عليها يف �إطارها
ال�شامل.

 .2املفهوم احلديث لإدارة اجلل�سات:
ارتبط ت�أ�سي�س �إدارة اجلل�سات العامة باحلاجة �إلى تدوين امل�ضبطة الربملانية ،ويف الوقت احلايل ف�إن قطاع �أو �إدارة اجلل�سات يف �أغلب برملانات العامل يقوم علي فكرة
فريق العمل امل�شرتك الذي تكمن خ�صائ�صه يف:
•حتقيق االمتزاج يف عمل للجل�سة العامة دون �أن يقت�صر هذا االمتزاج فقط على موظفي �إدارة اجلل�سات ولكن على كل
املوظفني والباحثني الآخرين يف الربملان.
•مفهوم التعاون التتابعي والذي يعني �أن معرفة كل ع�ضو يف الفريق لدوره يف اعداد امل�ضبطة معرف ًة دقيق ًة .لأن اجلل�سة
العامة ال تتحمل خط�أ �أي فرد يف فريق العمل لأنها تعرب عن املعنى احلقيقي لعمل ال�سلطة الت�شريعية.
•التعاون التتابعي يف عمل اجلل�سة الربملانية يخ�ضع مل�ستويات �إ�شراف متدرجة ،وكل م�ستوى ُي�س ِلم نتيجة عمله �إلى
امل�ستوى الأعلى منه.
ويتم ت�سليم العمل بني امل�ستويات الإ�شرافية يف فريق عمل اللجان ،تبعا ل�شرطني �أ�سا�سيني هما:

•ال�سرعة الواجبة دون الإخالل بالكفاءة

•تقدمي تقرير م�صغر يبني نواحي الق�صور والتميز يف فريق العمل حتى يتم مراجعة �أداء فرق العمل يف اجلل�سات دوريا ومبا ي�ؤدي �إلى حت�سن الأداء امل�ستقبلي.
و�أهمية هذا التقرير يرجع �إلى �أن عمل اجلل�سات هو واجهة الربملان ،و�أن �أي ق�صور يف عمل اجلل�سة قد يغطي على كل الأعمال املمتازة التي ميكن �أن تقوم بها الأمانة
العامة.
ولذا ف�إنه �إذا كانت بقية �أعمال الأمانة العامة تو�صف جميعا ب�أنها �أعمال معاونة �أو م�ساعدة لأداء الع�ضو الربملاين� ،إال �أن �أعمال �إدارة اجلل�سات قد تكون يف �صميم
و�أ�سا�سيات العمل الربملاين ولذا ف�إن اللوائح الربملانية ت�ضمنت على اختالفها ن�صو�صا الئحية حول �أعمال امل�ضبطة.
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خ�صائ�ص فريق عمل �إدارة �أو قطاع اجلل�سات :
فريق عمل �إدارة اجلل�سات فريق عمل م�ؤقت لأنه ي�ضم كل موظفي وباحثي الربملان عند ا�ستدعائهم للعمل يف �إجناز مهام اجلل�سة� ،أما �إدارة اجلل�سات يف حد ذاتها
فهي فريق عمل تنظيمي دائم ،وفريق العمل امل�ؤقت ينجز مهامه يف �إطار خطة عمل حمددة ترتكز عنا�صرها يف:

1.1اختيار �أع�ضاء الفريق.
2.2عقد االجتماع التمهيدي ل�شرح �أهداف العمل يف فريق اجلل�سات.
3.3توزيع الأدوار وامل�س�ؤوليات يف �إطار زمني حمدد.
4.4توزيع اجلداول الزمنية على الفريق ،وتكليفات العمل يف مذكرة التكليف التي يت�سلمها كل ع�ضو يف فريق العمل امل�ؤقت وبتوقيع الأمني العام باعتباره
امل�س�ؤول الأول عن �أعمال اجلل�سة يف مواجهة رئي�س و�أع�ضاء الربملان ،وكذلك توقيع امل�شرف الأعلى على اجلل�سات (الأمني العام امل�ساعد للجل�سات) باعتباره
امل�س�ؤول التنفيذي عن �أعمال اجلل�سة.
5.5فرق عمل اجلل�سات يبد�أ �أوال باختيار قائد الفريق ،وكل قائد فريق يختار اثنني �أو ثالثة للعمل معه ك�أع�ضاء بالفريق للحفاظ بقدر الإمكان على تناغم وان�سجام
فرق العمل يف اجلل�سات العامة.
6.6كل فريق عمل له وقت حمدد يف اجلل�سة العامة ويرتاوح هذا الوقت يف معظم برملانات العامل مابني  30– 20دقيقة ،ثم تبد�أ الفرقة الثانية يف امل�س�ؤولية عن
الدقائق التالية وهكذا حتى تنتهي اجلل�سة العامة.
�7.7إجناز م�ضبطة و�أعمال اجلل�سة وفق هذا النظام يتم يف � 24ساعة �أو اليوم التايل للجل�سة .وقد ا�ستحدثت بع�ض برملانات العامل طرقا جديدة
تعتمد علي التكنولوجيا احلديثة لإجناز امل�ضبطة بعد نهاية اجلل�سة ب�أربعة �ساعات فقط ،بحيث يتم توزيع امل�ضبطة يف �شكلها الأويل على �أع�ضاء
الربملان يف ذات يوم اجلل�سة.

تنظيم فريق عمل اجلل�سات:

•يتكون فريق عمل اجلل�سات من � 4-3أ�شخا�ص من موظفي الربملان ،ويف املتو�سط العام لعمل الربملانات الدولية يتم ت�شكيل  10فرق.

•وميكن للربملان �أن يزيد �أو ينق�ص يف عدد الفرق ح�سب مقت�ضيات جل�ساته �أو كرثتها �أو طول مدتها �إال �أنه ب�صفة عامة ف�إن يوم اجلل�سة العامة كل موظفي الربملان
يكونون يف حالة ت�أهب لعمل اجلل�سة.
•ولذا درجت بع�ض الربملانات على �أن ت�شكل فرق عمل احتياطية للجل�سة بحيث �إذا انتهت الفرق الرئي�سية من �أعمالها الزمنية املنوطة بها يف اجلل�سة ،ومل تنتهي
اجلل�سة بعد ،تبد�أ فرق العمل االحتياطية يف اال�ستعداد لتويل �أعمالها يف اجلل�سة.

ت�شكيل فرق للعمل يف اجلل�سة:
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تت�شكل كل فرقة للعمل يف اجلل�سة من  4موظفني رئي�سني كالتايل :

1.1رئي�س الفرقة يراعى فيه الكفاءة قبل الأقدمية ،وااللتزام قبل م�ؤهالته العلمية.
2.2ع�ضو املقدمة وهو الذي يلي رئي�س الفرقة يف الأعمال.
3.3ع�ضو الفرقة وهو �أحدث ع�ضو يف الفرقة ،و�أحيانا ي�ضاف ع�ضو رابع ح�سب مقت�ضيات العمل واملدة الزمنية املقررة ملكوث الفرقة يف اجلل�سات العامة.
4.4مراجع الفرقة وهو يف الأغلب يكون من �إدارة اجلل�سات الذي يت�سلم ق�سم التحرير من رئي�س الفرقة ويقوم مبراجعته ،ويف الأغلب ف�إن كل مراجع يتولى امل�س�ؤولية
عن ثالثة �أو �أربعة فرق حيث يقوم مبراجعة �أعمالهم ومبتو�سط �ساعتني من �أعمال اجلل�سة ،وبالطبع ف�إن ذلك يتوقف على عدد املراجعني يف الربملان.

اخت�صا�صات �أعمال �إدارة �أو قطاع اجلل�سات:
تطورت اخت�صا�صات �أعمال �إدارة �أو قطاع اجلل�سات يف معظم برملانات العامل وب�صفة عامة ف�إننا ميكن �أن نالحظ �أن معظم �أق�سام العمل يف �إدارة اجلل�سات
تتوزع مابني:

1.1ق�سم امل�ضبطة والذي يعد م�س�ؤوال عن �أعمال امل�ضبطة منذ بدايتها حتى نهايتها.
2.2ق�سم جدول الأعمال الذي يعد م�س�ؤوال عن �إعداد جدول الأعمال نظرا لأنه يتلقى كل الأدوات الرقابية من الأع�ضاء (�أ�سئلة – مو�ضوعات عامة)،
ويوجه اللجان �إلى �أهمية االنتهاء يف الأوقات الزمنية املحددة.
3.3الق�سم الفني وهو يتكون من �أكرث موظفي اجلل�سات خربة ودراية ب�أعمال املجل�س والئحة عمله ،وه�ؤالء ي�سند �إليهم الأعمال التالية:
•�إعداد الأوراق التف�سريية جلداول الأعمال والأوراق التو�ضيحية للأع�ضاء حول �أ�سئلتهم� ،أو مو�ضوعاتهم العامة.
•مراجعة امل�ضبطة� :أي مراجعة مدى التزام اجلل�سة بالأحكام االئحية.
•�إعداد املذكرات التمهيدية للقوانني مبجرد و�صولها �ألى الربملان وقبل �أحالتها �إلى اللجان.
•ق�سم الإح�صاء والبيانات  :يتولى ت�سجيل كل البيانات الإح�صائية لكل جل�سة من حيث عدد الأع�ضاء املتحدثني ،وعدد مرات
حديثة ،واملو�ضوعات التي �آثارها ،واملطالب التي طرحها ،وبيان ح�صيلة ونتائج �أعمال كل ع�ضو يف اجلل�سة �أو عدد من اجلل�سات،
بالإ�ضافة �إلى العديد من البيانات التف�صيلية الأخرى كما �أن هذا الق�سم ي�سند �إليه �إعداد تقرير اجلل�سة ،وموجز اجلل�سة،
ومذكرة �أفكار اجلل�سة.

4.4الق�سم الإداري :يتولى الإ�شراف على فرق عمل اجلل�سات امل�ؤقتة.
5.5ق�سم التنفيذ :يتولى تنفيذ تو�صيات ور�أي الربملان حول القوانني وم�شروعاتها.

 .4تقرير اجلل�سات العامة:
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تقرير اجلل�سة هو الإقرار مبا مت ودار يف اجلل�سة فعليا ،على �أن يتم نقل وقائع اجلل�سة ب�أمانة مركزة فكريا ومو�ضوعيا( .التقرير الأمني)
ي�ساهم تقرير اجلل�سة يف:

•ا�سرتعاء انتباه الع�ضو وتركيزه على �آراء الأع�ضاء الآخرين يف اجلل�سات القادمة ،فالع�ضو يكون مدرك ملا يديل به من �آراء ،ولكنه �أحيانا قد ال يركز فيما يقوله
باقي الأع�ضاء ،وي�ساهم تقرير اجلل�سة يف التغلب على هذه الإ�شكالية.
•تدوين وحتديد الآراء واملالحظات والأفكار التي �أبداها جميع الأع�ضاء يف اجلل�سة ،وحتقيق الرقابة املتبادلة بني الأع�ضاء.

حماور تقرير اجلل�سة

البيان الإح�صائي الرقمي

البيان النوعي
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جداول البيان الإح�صائي

•�أهمية البيان الإح�صائي تكمن يف معرفة الع�ضو للزمن الذي ا�ستغرقه يف احلديث يف اجلل�سة ،وكذلك �إدراك الع�ضو ملجمل الأحداث يف اجلل�سة العامة.

�أق�سام جدول البيان الإح�صائي �أو الرقمي (و�صف اجلل�سة)
1.1الإطار الزمني للجل�سة:
.أبداية اجلل�سة ( ال�ساعة)...
.بنهاية اجلل�سة ( ال�ساعة) ....

2.2احل�ضور:
.أعدد الغائبني (�شارك فيها ......ع�ضوا ،وتغيب عنها ...ع�ضوا ،التالية �أ�سما�ؤهم )....وكانت اجلل�سة
برئا�سة (�أ�سم رئي�س اجلل�سة)
.ب�شارك فيها (ممث ـلـ ــو احلك ـ ــومة) يف �أعمـ ـ ـ ــال هذه اجلل�س ـ ــة :معايل.....وزير و .........وزير
..............
3.3وقد مت مناق�شة املو�ضوعات التالية(.......ا�ستعرا�ض جدول �أعمال اجلل�سة مع االقت�صار على الأمور
املو�ضوعية فقط):
.أقانون....................
.بمو�ضوع ......................
.ت�س�ؤال ............................

4.4التف�صيل الزمني للمو�ضوعات:
.أعدد املتحدثني يف املو�ضوع (كالقانون� ،أو املو�ضوع)... ،
.بوقت ا�ستغراق املناق�شات يف املو�ضوع.
.توقد مثل زمن مناق�شة املو�ضوع  %...من الزمن الإجمايل للجل�سة.
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 .5وقد تبني من ذلك �أن :النتائج

.أ�إن �أكرب عدد من املتحدثني والذي بلغ ( ) ع�ضوا كان يف مناق�شة
.بمو�ضوع .................
.ت�إن �أقل عدد من املتحدثني والذي بلغ ( ) ع�ضوا كان مناق�شة مو�ضوع.............
.ث�إن �أكرب وقت والذي بلغ (....عدد الدقائق �أو ال�ساعات) ا�ستغرقه مناق�شة مو�ضوع  ، ......وقد ا�ستهلك
%من الزمن الإجمايل للجل�سة
.ج�إن �أق��ل وقت وال��ذي بلغ (....ع���دد الدقائق �أو ال�ساعات) ا�ستغرقه مناق�شة مو�ضوع  ،......وقد
ا�ستهلك % ...من الزمن الإجمايل للجل�سة
.حمتو�سط عدد املتحدثني يف اجلل�سة =
�أكرب زمن ....................... = 2 /
�أقل زمن
.خن�سبة التعقيب بني امل�شاركني (احلكومة والأع�ضاء)
.دن�صيب كل ع�ضو من �إجمايل اجلل�سة

جدول ()1
اجلدول الإح�صائي لن�شاط الع�ضو يف مو�ضوعات اجلل�سة
ا�سم الع�ضو

زمن احلديث (مو�ضوع
معني)

ا�سم
املو�ضوع

الزمن الكلي للمو�ضوع

ن�سبة احلديث يف
اجلل�سة

الزمن الكلي للع�ضو امل�ستغرق من املو�ضوع الفرعي  +الزمن
الإجمايل للمو�ضـ ـ ـ ـ ــوع الفرع ـ ــي م ــن �إجمايل اجلل�سة %

•ت�ستخدم النتائج والإجماليات التي مت التو�صل �إليها يف اجلدول ( )1وتو�ضع يف اجلدول رقم ()2
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جدول (		)2
اجلـدول الإح�صائي لن�شاط الع�ضو يف اجلل�سة
زمن احلديث يف اجلل�سة

ا�سم الع�ضو

املو�ضوع (قانون� ،ســــ�ؤال ،مو�ضـــــوع
عام )....،

جدول ()3
جـدول الفعالية
املو�ضوع

عدد
الأع�ضاء

زمن
احلديث

احلكومة

زمن
احلديث

الزمن الكلي
لكل مو�ضوع

ن�سبة حديث
الأع�ضاء

ن�سبة حديث
احلكومة

•يهدف اجلدول �إلى مقارنة فعالية الأع�ضاء مع فعالية احلكومة
ثانيا :البيان النوعي

جدول البيان النوعي للتقرير
املو�ضوع

ا�سم الع�ضو

�أهم الأفكار
واملالحظات والآراء

موقف
الأع�ضاء

موقف
احلكومة

موقف
املجل�س

.4تقرير حتليل اجلل�سة (تقرير الفعالية – املرحلة الأولى)
بعد انتهاء الباحث من �إعداد (تقرير اجلل�سة) ف�إنه ينطلق منه لإعداد (تقرير حتليل اجلل�سة) والذي يهدف �إلى �إبراز وقيا�س مدى الفعالية احلقيقة للجل�سة.
وذلك على خالف (تقرير اجلل�سة) الذي ي�صف وقائع اجلل�سة ،وينق�سم (تقرير حتليل اجلل�سة) يف املرحلة الأولى منه �إلى  3حماور رئي�سية هي:
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الفعاليات الثالث التي يقي�سها
تقرير حتليل اجلل�سة

()1

فعالية املجل�س

()2

العالقة التفاعلية بني:
ال�سلطة التنفيذية (احلكومة)
وال�سلطة الت�شريعية (املجل�س)

()3
فعالية اللجنة

املحور الأول :فعالية املجل�س
•ميدنا (تقرير اجلل�سة) بالعديد من البيانات الرقمية ،كالن�سبة املئوية التي ا�ستغرقها مناق�شة املو�ضوع العام �أو مناق�شة م�شروع القانون من �إجمايل زمن اجلل�سة.
ولكن تلك الأرقام والن�سب املئوية ال تعطينا �أي م�ؤ�شرات حول الداللة احلقيقة لتلك البيانات الرقمية.
•وبالتايل البد �أن نبحث عن داللة تلك البيانات الكمية ملعرفة فعالية املجل�س والتي ت�ساوي فعالية الأفكار التي طرحها الأع�ضاء �أثناء اجلل�سة.
•ولكي نتو�صل لفعالية الأفكار البد �أن نرجع �أوال �إلى (تقرير اجلل�سة) والذي عر�ضنا فيه �إجمايل الأفكار التي مت مناق�شتها ،و�سيالحظ الباحث ب�أن هناك جمموعة من
الأفكار ميكن دجمها �ضمن حمور رئي�سي واحد �أو فكرة رئي�سية هامة واحدة ،لوجود رابط م�شرتك بني تلك الأفكار ،كما �أن هناك جمموعة من الأفكار التي يتكرر
طرحها من قبل �أكرث من ع�ضو هذا يعطينا دليل على تكرار هذه الفكرة يف اجلل�سة.
•املثال على ذلك عند مناق�شة املجل�س ملو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل� ،سيالحظ الباحث ب�أنه مت طرح الأفكار التالية� :إن�شاء حماكم جديدة يف مناطق جغرافية حمددة،
حت�سني اخلدمات التي تقدمها املحاكم للمراجعني� ،إن�شاء حماكم تخ�ص�صية (الحظ �أنها تدور حول فكرة مف�صلية واحدة هي :املحاكم) والتي تعد هنا

(الفكرة املهمة والفعالة)

•وبالتايل ف�إن مو�ضوع املحاكم ا�ستحوذ على  % 45من �إجمايل الوقت املخ�ص�ص ملناق�شة مو�ضوع �سيا�سة وزارة العدل ،كما �أنه ا�ستغرق ن�سبة  % 30من �إجمايل
زمن اجلل�سة.
•كما �سيالحظ الباحث ب�أن هناك بع�ض الأفكار التي مل تتكرر ومت طرحها ملرة واحدة فقط ،هذا يعني ب�أنها �أفكار لي�ست ذات �أولوية يف نقا�شات املجل�س.
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املحور الثاين :العالقة التفاعلية بني ال�سلطة التنفيذية (احلكومة) وال�سلطة الت�شريعية (الربملان)

1

الأفكار الهامة التي طرحها املجل�س
(الأفكار الرئي�سية التي مت قيا�سها يف
املحور الأول (فعالية املجل�س)

2
مدى ا�ستجابة احلكومة وردها على الأفكار الرئي�سية والهامة التي طرحها
الأع�ضاء؟ (هل هناك ا�ستجابة حكومية على تلك الأفكار �سواء بالت�أييد �أو
حماورة الأع�ضاء فيها)
�أم �أن احلكومة رف�ضت تلك الأفكار وجتاهلتها؟ ومل جتب على مقرتحات
الأع�ضاء و�آرائهم بطريقة �إيجابية؟

املحور الثالث  :فعالية اللجنة
•يهدف قيا�س فعالية اللجنة �إلى الإجابة عن �س�ؤال رئي�سي هو :هل الأفكار واملناق�شات التي طرحها الأع�ضاء يف اجلل�سة م�ستوحاة من تقرير
اللجنة؟ �أم �أن الأع�ضاء اجتهوا اجتاها �آخر بطرح �أفكار مل يتطرق لها تقرير اللجنة؟
•�إن ابتعاد الأع�ضاء عن تقرير اللجنة يعني �أن املجل�س جتاهل �إحالته للمو�ضوع �أو القانون للجنة لدرا�سته ،فح�سب ما هو متعارف عليه برملانيا ف�إن
اللجنة هي الوكيل التي وكلها املجل�س نيابة عنه لدرا�سة �أي مو�ضوع �أو م�شروع قانون ،وبالتايل فمن املفرت�ض �أن يناق�ش املجل�س نتائج درا�سة اللجنة
لذلك املو�ضوع ،ال �أن يبتعد كثريا عما طرحه تقرير اللجنة ،وتظهر فعالية اللجنة يف :مناق�شات الأع�ضاء حول املو�ضوعات العامة التي �أعدت
اللجنة حولها تقارير� ،أو من خالل تو�صيات اللجنة بالن�سبة للمو�ضوعات العامة� ،أو تعديالتها على م�شروعات القوانني.
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قيا�س فعالية اللجنة

()1
املناق�شات حول املو�ضوع العام

()2
تو�صيات اللجنة بالن�سبة
للمو�ضوعات العامة

()3
تو�صيات اللجنة بالن�سبة
لتعديالت م�شروعات القوانني

�1.1أوج� ��ه ال���ش�ب��ه والإخ �ت�ل�اف
بني الأفكار الرئي�سية التي
طرحها الأع�ضاء ،والأفكار
ال��رئ �ي �� �س �ي��ة ال �ت��ي ت�ن��اول�ه��ا
تقرير اللجنة.

1.ت ��و�� �ص� �ي ��ات واف� � � ��ق ع �ل �ي �ه��ا
 1
املجل�س من اللجنة.

1.ت�ع��دي�لات امل ��واد ال�ت��ي واف��ق
 1
عليها املجل�س من اللجنة.

2.2تو�صيات ج��دي��دة اقرتحها
املجل�س ،ومل ترد يف تقرير
اللجنة.

2.ت� �ع ��دي�ل�ات مل � � ��واد ج ��دي ��دة
 2
اقرتحها املجل�س ،ومل ترد
يف تقرير اللجنة.

3.3ت��و��ص�ي��ات مل ي��واف��ق عليها
املجل�س من اللجنة.

3.ت� �ع ��دي�ل�ات مل� � ��واد وردت يف
 3
تقرير اللجنة ،ومل يوافق
عليها املجل�س.

�2.2أف � �ك � ��ار ج� ��دي� ��دة �أ� �ض��اف �ه��ا
املجل�س �إل��ى تقرير اللجنة
ومل ي�شر �إليها الأع�ضاء.
�3.3أفكار هامة ت�ضمنها تقرير
ال �ل �ج �ن��ة ومل ي �� �ش��ر �إل �ي �ه��ا
الأع�ضاء.
 .5اجلدول التف�سريي للجل�سات العامة:

اجلدول التف�سريي للجل�سات العامة هو ملخ�ص مركز لبنود جدول �أعمال اجلل�سات العامة ،حيث ير�سل هذا اجلدول لأع�ضاء الربملان مرفقا بجدول
�أعمال اجلل�سة املتكامل.
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�أغرا�ض �إعداد اجلدول التف�سريي:
1.1حتقيق الفهم ال�سريع للبنود املطروحة على جدول �أعمال اجلل�سة ،وتزويد الأع�ضاء بخلفية متكاملة ومركزة حول بنود جدول �أعمال اجلل�سة ،مما يي�سر
لهم الو�صول �إلى املعلومات التي يحتاجونها من البنود ،خا�صة يف �ضوء الكم الهائل من املعلومات التي عادة ما ترتبط بجدول �أعمال اجلل�سة.
�2.2إمداد الأع�ضاء باملعلومات الهامة التي يت�ضمنها جدول �أعمال اجلل�سة ،وتتنوع �أهمية هذه املعلومات ف�أحيانا تكون معلومات عاجلة تتطلب التدخل ال�سريع
من الأع�ضاء التخاذ قرار ب�ش�أن البند الذي تدور حوله هذه املعلومة ،وقد متثل هذه املعلومة الهامة �سرد ًا تاريخي ًا لتطور البند املطروح .
3.3تقليل املدة الزمنية امل�ستغرقة يف مناق�شة بع�ض الأمور الإجرائية يف اجلل�سة ،والتي عادة ما ت�ستهلك وقتا كبريا من زمن اجلل�سة ،كتلك املناق�شات املتعلقة
ب�أحكام الالئحة الداخلية ،وتف�سري مواد الد�ستور .فاجلدول التف�سريي يت�ضمن �شرح ًا مركز ًا لأبرز مواد الالئحة املتعلقة ببنود جدول �أعمال اجلل�سة.
4.4يقدم اجلدول التف�سريي اخلال�صة الرئي�سي ــة املركزة ملا انتهى �إليه تقرير اللجنة ،وبذلك فهو ي�سه ـ ــم يف تزويد الأع�ضاء من خارج اللجنة بر�ؤية وا�ضحة عن
عمل اللجنة.
5.5حتقيق اال�ستدراك املعريف ،فالباحث من خالل اجلدول التف�سريي ي�ستطيع التنويه �إلى �أهمية بع�ض املعلومات الفنية� ،أو الإ�شارة �إلى �آخر تطورات املو�ضوعات �أو
الق�ضايا حمل الدرا�سة يف تقارير اللجان والتي �أغفلت اللجنة درا�ستها نظرا النتهاء اللجنة من درا�سة هذه الق�ضايا ،ورفع تقريرها �إلى املجل�س قبل حدوث هذه
التطورات .وبالتايل ف�إنه ميكن للباحث الإ�شارة �إلى هذه التطورات يف اجلدول التف�سريي و�إحاطة الع�ضو بها ،مما يرثي املناق�شات يف جل�سة املجل�س.
تتعاون ثالث �إدارات يف الأمانة العامة للربملان لإعداد اجلدول التف�سريي ،وهذه الإدارات هي:
•الإدارة القانونية باعتبارها اجلهة امل�سئولة عن البنود املتعلقة مب�شروعات القوانني.
•�إدارة اللجان باعتبارها امل�سئولة عن البنود املتعلقة باملو�ضوعات العامة.
•�إدارة اجلل�سات باعتبارها املن�سق جلدول الأعمال التف�سريي.
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اجلدول التف�سريي مل�شروع القانون
اجلانب الإجرائي
ا�سم البند

تواريخ البند

•يتمكتابة •ي �ت��م ال �ت �� �س �ل �� �س��ل يف
�إح� ��ال� ��ة ال �ق��ان��ون
ا� � � � � �س� � � � ��م
بالتدريج:
م �� �ش��روع
ال �ق��ان��ون .1الإحالة من احلكومة �إلى
املجل�س.
ك� � ��ام� �ل��ا
.2الإحالة من املجل�س �إلى
ك �م��ا ورد
اللجنة.
يف جدول .3ان����ت����ه����اء ال���ل���ج���ن���ة م��ن
املناق�شة و�إحالة التقرير
�أع � � �م � ��ال
�إلى املجل�س.
اجل�ل���س��ة
. 4ح�����االت ط��ل��ب��ات مت��دي��د
،م����ث��ل�ا“ :
درا�سات م�شروع القانون.
م���������ش����روع
قانون رقم
() ب�����ش���أن
امل��ع��ام�لات
ال��ت��ج��اري��ة
ل�����������س�����ن�����ة
.”2010

•مل���اذا الت�سل�سل يف
�إحالة القوانني؟
•�أحيانا تطلب احلكومة

درا����س���ة ال��ق��ان��ون على
وج���ه اال���س��ت��ع��ج��ال ،يف
ح��ي�ن �أن ال��ل��ج��ن��ة مل
تنظر امل�شروع على وجه
اال�ستعجال ،وت���أخ��رت
يف ت���ق���دمي ت��ق��ري��ره��ا
وذلك يعد جتاوز ًا منها
للموعد الالئحي لتقدمي
درا�سة امل�شروعات ،كما
خالفت اللجنة لتكليف
املجل�س لها مما يرتتب

اجلانب املو�ضوعي
مرفقات البند

تف�سري البند

 يتم كتابة ا���س��م امل��رف��ق .يتم تف�سري م�شروع القانون يفوكتابة ال�صفحة ال��ذي يرد �ضوء الفكرة امللخ�صة للم�شروع .
ب��ه البند يف ج���دول �أع��م��ال •ي � �خ � �� � �ض � ��ع ت� �ف� ��� �س�ي�ر
اجلل�سة.

•م��رف �ق��ات م �� �ش��روع
القانون:
• املذكرة التف�سريية من
احلكومة.
•اجل���دول امل��ق��ارن ال��ذي
اع��دت��ه جل��ن��ة املجل�س
لدرا�سة القانون.
•تقرير اللجنة.
•ال���درا����س���ات والأوراق
واجل��داول التي �أعدتها
الإدارات ال��ب��ح��ث��ي��ة
ل��ل���أم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة
للمجل�س.

ال � � � �ق� � � ��ان� � � ��ون �إل � � � ��ى
ال � � �ق� � ��راءات الأرب � � ��ع
للقانون :
.1قراءة ال �ق��ان��ون من
حيث املبد�أ :يركز التف�سري
على غر�ض القانون فيتم

تبيان امل��زاي��ا التي �سيحققها
تطبيق ال��ق��ان��ون وال�سلبيات ،
وتف�سري البند يف هذه القراءة
���س�يراع��ى �أث��ن��اء كتابته م��ب��د�أ
ال��ف��ك��رة امل�����ش�ترك��ة لأه����داف
القانون.
فيكتب الباحث مثال:

ترتب املرفقات ح�سب ي �ه ��دف م �� �ش��روع ق��ان��ون
�أهميتها تبعا لثالثة املعامالت التجارية �إل��ى
 ،..........فالهدف قد يكون
�أنواع رئي�سية هي:
•املرفقات الل�صيقة :وارد يف امل���ذك���رة التف�سريية
ه��ي امل��ع��ل��وم��ات التي م��ن احل��ك��وم��ة� ،أو يف م�شروع
مي��ك��ن �أن ت�����ؤدي �إل��ى القانون� ،أو ي�ستخل�صه الباحث
ت���وق���ف ال���ن���ق���ا����ش يف من قراءته للقانون.
اجل��ل�����س��ة �إذ مل يتم .2قراءة ال �ق��ان��ون م��اد ًة

�أحكام د�ستورية
والئحية تتعلق
بالبند

•ذكر املواد التنظيمية
وال������ت������ي ���س��ت��ح��ك��م
�إج��راءات النقا�ش يف
اجل��ل�����س��ة ���س��واء تلك
ال����واردة يف الالئحة
الداخلية للمجل�س �أو
يف الد�ستور.

•ال ي� � � � ��راع� � � � ��ى
الرتتيب الالئحي

يف �إي�����راد امل����واد �أي
لي�س ب��ال�����ض��رورة �أن
تكتب امل���ادة ()29
ب��ع��د امل�����ادة ()28
�.إمن����������ا م�����ا ي���ح���دد
ذل�����ك ه����و احل���اج���ة
ال�ستخدام ن�صو�ص
املواد وفق ما تقت�ضيه
احلاجة الفعلية �أثناء
����س�ي�ر ال���ن���ق���ا����ش يف
اجل��ل�����س��ة ،وح�سبما
يرت�أيه الباحث وفق
فهمه وتوقعاته مل�سار
اجلل�سة.
ف���م���ث�ل�ا�“ :إذا م����ا ر�أى
الباحث ب����أن م���واد قانون
م�����ا ل�����ن حت���ت���م���ل وج�����ود

خال�صة ما
تو�صلت �إليه
اللجان

•متثل اخلال�صة
امل���رك���زة ال��ت��ي
و���ص��ل��ت �إل��ي��ه��ا
ال�����ل�����ج�����ان يف
�إطار اخلال�صة
(�أه������������������������م
ال���ت���ع���دي�ل�ات
امل���و����ض���وع���ي���ة
ول���������ي�������������������س
الإج�����رائ�����ي�����ة
ك�إلغاء جهاز،
�أو �إ����ض���اف���ة
اخت�صا�ص مع
ذك���ر التف�سري
وامل���ب��رر ل��ه��ذا
الإل������غ������اء �أو
الإ�ضافة).

معلومات مهمة
للبند
هناك ع��دة �أن���واع من هذه
املعلومات �أهمها:
م � �ع � �ل� ��وم� ��ات ه ��ام ��ةحت�ي��ط ب��ال�ق��ان��ون يرى
الباحث �أن��ه��ا �ضرورية وال
بد �أن يطلع عليها الأع�ضاء
�سواء وردت تلك املعلومات
يف املذكرة التف�سريية �أو يف
م�صفوفة �أو درا�سة قانونية.
•مي���ك���ن ل��ل��ب��اح��ث �أن
ي��خ��ال��ف ر�أي اللجنة
ب�إلغاء اجلهاز لوجود
م�����ض��ار و�آث�����ار �سلبية
ل �ك��ن ه���ذه ال��ن��وع��ي��ة
م�����ن امل����ع����ل����وم����ات ال
مي��ك��ن �إظ���ه���اره���ا �إال
للرئي�س وهو خمري يف
ا�ستخدامه وال تظهر
لباقي �أع�ضاء املجل�س
لأن����ه����ا ت����وح����ي ب�����أن
ال��ل��ج��ن��ة لي�ست حمل
ث���ق���ة ،وق����د ي��ت��ج��اه��ل
الرئي�س هذه املعلومة
وق������د ي�����س��ت��خ��دم��ه��ا
الرئي�س بالتدخل يف
ال��ن��ق��ا���ش وم��ع��ار���ض��ة
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اجلانب الإجرائي
ا�سم البند

تواريخ البند

اجلانب املو�ضوعي
مرفقات البند

تف�سري البند

ع��ل��ي��ه ت��ع��ط��ي��ل �أع��م��ال جدول الأعمال مثل :اجلدول ماد ًة :يقت�صر التف�سري على:
املجل�س.
املقارن للجنة ب�ش�أن م�شروع
�أ.امل��واد التي يحتمل
•ات����خ����اذ امل��ج��ل�����س القانون.

ل�����ق�����راره ب�������ش����أن
امل��واف��ق��ة �أو ع��دم
املوافقة على طلبات
مت����دي����د ال���ل���ج���ان
لدرا�سة م�شروعات
القوانني ،فاملجل�س
�سيتخذ قراره بنا ًء
على امل�بررات التي
�ستقدمها اللجنة
وال���ف�ت�رة الزمنية
ال��ت��ي ا�ستغرقتها
اللجنة يف الدرا�سة.
• ح����ل �أي خ�ل�اف
ي��ن�����ش���أ ب�ين امل��ج��ل�����س
واحلكومة �إذا ما ر�أت
احلكومة ب����أن املجل�س
ي�ؤخر درا�سة م�شروعات
القوانني على الرغم من
طلبها درا�سة امل�شروع
على وج��ه اال�ستعجال،
وباالحتكام �إل��ى تاريخ
�إحالة م�شروع القانون
م����ن احل���ك���وم���ة مي��ك��ن
ل��ل��م��ج��ل�����س �أن ي��و���ض��ح
موقفه جتاه احلكومة.
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•املرفقات الهامة:
حتتل مرحلة و�سط من
الأهمية بني املرفقات
الل�صيقة وامل��رف��ق��ات
الزائدة عن احلاجة.
م��ن �أم��ث��ل��ة امل��رف��ق��ات
املهمة :تقرير اللجنة
حول م�شروع القانون.

•املرفقات الزائدة
ع � � ��ن احل� � ��اج� � ��ة:

�إثارة النقا�ش حولها

والتعديالت ب�ش�أنها ومل
تتناولها اللجنة بالتعديل
(ت���ع���ت���م���د ع���ل���ى ق�����راءة
الباحث وتب�صره بالقانون
واالح����ت����م����االت ال������واردة
للخالف والنقا�ش حولها
عند درا�سة املو�ضوع).
ب .ت��ف�����س�ير امل�����واد ال��ت��ي
خ�����ض��ع��ت ل���ل���ت���ع���دي���ل يف
اللجنة.

كالدرا�سات والأوراق  .3ق� � � � � ��راءة ال � �ق� ��ان� ��ون
واجلداول التي تعدها ب�إجماله :التف�سري هنا يركز

�أحكام د�ستورية
والئحية تتعلق
بالبند
نقا�ش يف ال��ق��راءة الثانية
للم�شروع القانون فيكتفي
ب�إيراد الأحكام التي تتعلق
بالقراءتني الأولى والثانية.
•و�إذا ك�����ان ه��ن��اك
قانون �سابق �أو ذو

��ص�ل��ة ب��ال �ق��ان��ون
ال �ق��ائ��م ،الب���د من

ذك��ر العالقة بينهما
يف تف�سري البند �أي
ذك���ر ال���رواب���ط التي
���س��ت�����س��ت��م��ر ب��ي��ن��ه��م
كالأحكام التي �ستمتد
�إلى امل�ستقبل (�أحكام
ال�سريان الزماين� ،أو
امل���واد التي �سيجري
عليها التعديل).

الإدارات ال��ب��ح��ث��ي��ة
ل��ل���أم�����ان�����ة ال���ع���ام���ة ع��ل��ى امل�����واد ال��ت��ي ي��ح��ت��م��ل �أن  -ال � �ه ��دف م ��ن ذك��ر
ي�ع��اد ط��رح للنقا�ش مرة الأح �ك��ام الد�ستورية
للمجل�س.
والالئحية هو:
�أخرى.
ولكن ال�س�ؤال كيف ميكن معرفة
هذه املواد؟ قد تكون املواد حمل
اخل�لاف بني املجل�س واللجنة،
�أو �أن ر�أي اللجنة ك���ان حمل
خالف قانوين ب�ش�أن د�ستوريته
و�صحته.
 .4قراءة القانون ب�شكله
النهائي :التف�سري هنا تف�سري
�إجرائي.

ت��ك��ري�����س ف��ه��م الأع�����ض��اءلالئحة لذلك يتم تكرارها
(م���ن ال��د���س��ت��ور ،الالئحة
الداخلية) لتنظيم النقا�ش.
متكني الرئي�س من �إدارةاجلل�سة بفعالية وك��ف��اءة
وبفكرة املواءمة تبعا مل�سار
وظ������روف امل��ن��اق�����ش��ات يف
اجلل�سة.

خال�صة ما
تو�صلت �إليه
اللجان

معلومات مهمة
للبند
الفكرة واالنتقال من
ت���أي��ي��د ال��ف��ك��رة �إل���ى
معار�ضتها.
•ق������د ت���ظ���ه���ر ب��ع�����ض
امل��ع��ل��وم��ات للأع�ضاء
يف العالقة بني امل��واد
القدمية واملواد املعدلة
يف ال��ق��ان��ون اجل��دي��د،

ي �ك �ت ��ب ال �ب ��اح ��ث

طبيعة العالقة بينهم
(الإلغاء ،التح�سينات،
ال��ن�����س��خ) امل��ع��ل��وم��ات
ال�������ت�������ي ����س���ت���ع���ط���ى
ل�ل�أع�����ض��اء ي��ج��ب �أن
تتوافق متاما مع ر�أي
اللجنة ول��ي�����س خ��ارج
�إطار الت�أييد.

اجلدول التف�سريي للمو�ضوع العام
اجلانب املو�ضوعي

اجلانب الإجرائي
ا�سم البند

تاريخ البند

مرفقات البند

تف�سري البند

•ي����ك����ت����ب ا�����س����م
املو�ضوع العام
ك���م���ا ورد يف
جدول الأعمال

•ت�����ك�����ت�����ب ك����اف����ة
ال��ت��واري��خ التي
ل�����ه�����ا ع��ل�اق����ة
بالبند:
•ت���اري���خ �إر����س���ال
املو�ضوع ملجل�س
ال������وزراء لطلب
امل����واف����ق����ة ع��ل��ى
املو�ضوع العام.
•ت���اري���خ م��واف��ق��ة
احل���ك���وم���ة على
طلب املجل�س.
•ت����اري����خ �إح���ال���ة
املجل�س املو�ضوع
للجنة لدرا�سته.
•ت����اري����خ ان��ت��ه��اء
ال����ل����ج����ن����ة م���ن
درا���س��ة املو�ضوع
ورف��ع��ه للمجل�س
للمناق�شة.
•�إذا طلبت اللجنة
� ً
أج���ل���ا ج���دي���د ًا
لدرا�سة املو�ضوع
ي������ذك������ر ذل�����ك
التاريخ.

•ت�����رت�����ب م���رف���ق���ات
ال����ب����ن����د ب��ن��ف�����س
الرتتيب املتبع مع
م��رف��ق��ات م�شروع
القانون (مرفقات
ل�صيقة – مهمة
– زائ������دة) على
�سبيل املثال لبند
املو�ضوعات العامة
تكون كالتايل:
•املرفقات الل�صيقة:
تقرير اللجنة.
•امل� ��رف � �ق� ��ات امل �ه �م��ة:
املعلومات ال��واردة
من احلكومة ،وكل
م��ع��ل��وم��ات اعتمد
ع��ل��ي��ه��ا ال��ت��ق��ري��ر
ت��ع��د مهمة ���س��واء
�أك���ان���ت درا���س��ات
�أع��دت يف الأمانة
�أو خارجها.
•امل��رف �ق��ات ال ��زائ ��دة:
ك�����ل امل���ع���ل���وم���ات
امل����ت����وف����رة ل���دى
الباحث ومل يعتمد
عليها التقرير.

•يتم تف�سري ك��ل حم��ور من
حم���اور ت��ق��ري��ر اللجنة
كالتايل:
•حم� � ��ور ( )1يف ت �ق��ري��ر
اللجنة( :نتائج املحور
وق� ��د ت�ت���ض�م��ن ك��ذل��ك
م�لاح �ظ��ات الأع �� �ض��اء،
و�أهم التو�صيات).
•حم� � ��ور ( )2يف ت �ق��ري��ر
اللجنة (ي�ت��م تف�سريه
ب��ذات الطريقة املتبعة
يف تف�سري املحور (.)1

�أحكام د�ستورية
والئحية تتعلق
بالبند

•يتم ذك��ر امل��واد
ال��د���س��ت��وري��ة
وال�لائ��ح��ي��ة
التي يتطلبها
�سري النقا�ش
�����������س����������واء
ل��ل��رئ��ي�����س �أو
ل�ل�أع�����ض��اء،
وي����خ���������ض����ع
اختيار املواد
ال�ل�ائ���ح���ي���ة
ل����ت����ق����دي����ر
ال�����ب�����اح�����ث
ب���ال���ن�������س���ب���ة
الجت����اه����ات
امل��ج��ل�����س يف
م���ن���اق�������ش���ة
املو�ضوع.

خال�صة ما تو�صلت
�إليه اللجان

معلومات مهمة للبند

•ي���ت���م ذك������ر ال���ن���ت���ائ���ج
وال���ت���و����ص���ي���ات ال��ت��ي
تو�صلت لها اللجنة
عرب ا�ستخدام فكرة
«ال� ��راب� ��ط امل �� �ش�ترك
ب � �ي� ��ن الأفكار”
�أي دم�����ج الأف����ك����ار
امل�شرتكة يف الفكرة
اجل���وه���ري���ة وال���ت���ي
تت�ضح ب�ين النتائج
املتعددة �أو التو�صيات
امل��ت��ع��ددة يف خمتلف
حم������اور ال���ت���ق���ري���ر،
وذل����ك ع��ل��ى خ�لاف
خ����ان����ة “ ت��ف�����س�ير
البند “ وال��ت��ي كان
الباحث يتعامل فيها
م��ع امل��ح��اور ب�صورة
جزئية – ك��ل حمور
على ح��دة م��ن حيث
النتائج والتو�صيات.

املعلومات تق�سم �إلى ق�سمني:
•معلومات ُتعطى للرئي�س
ف � �ق� ��ط ،وتحُ � � �ج � ��ب ع��ن
الأع�ضاء:
•معلومات ح��ول املو�ضوع
لو �أعطيت للأع�ضاء قد
تكون حمل خالف بينهم.
•م���ع���ل���وم���ات ي��ح��ت��اج��ه��ا
ال���رئ���ي�������س يف �إدارت��������ه
للجل�سة.
•معلومات �أو ر�أي خمالف
مل��ا اجتهت ل��ه اللجنة يف
تقريرها.
•معلومات ق��د تكون حمل
اعرتا�ض من احلكومة� ،أو
قد تثري جدا ًال وخالف ًا يف
اجلل�سة العامة.
•حمور من حماور املو�ضوع
ال���ع���ام مل ت��ع��ره اللجنة
اه��ت��م��ام��ا ك��ب�يرا� ،أو �أي��ة
معلومات �أغفلتها اللجنة
على الرغم من قيمتها.
معلومات ُتعطى للأع�ضاء:
معلومات واردة يف الدرا�ساتوالتقارير التي نظرتها اللجنة،
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اجلانب الإجرائي
ا�سم البند

تاريخ البند

اجلانب املو�ضوعي
مرفقات البند

تف�سري البند

�أحكام د�ستورية
والئحية تتعلق
بالبند

خال�صة ما تو�صلت
�إليه اللجان

معلومات مهمة للبند
مل تعرها �أهمية ،ولكن الباحث
يرى �أهمية هذه املعلومات.
معلومات جديدة كالبياناتالإح�صائية.
�أي�����ة م��ع��ل��وم��ات ق���د ت�ثريالنقا�ش.
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�أ .الهدف من �إعداد الورقة:

 .6الورقة التو�ضيحية

تعد �إدارة اجلل�سات الورقة التو�ضيحية عند تقدم الأع�ضاء بالأ�سئلة الرقابية ،وتهدف هذه الورقة �إلى:
•�إمداد الع�ضو مبعلومات مركزة حول حقيقة م�شكلة ال�س�ؤال الربملاين الذي يوجهه للحكومة.
•تو�ضيح املحاور التي ميكن للع�ضو �إثارتها مع الوزير املعني �أثناء مناق�شة ال�س�ؤال ،ور�سم احتماالت ملجرى
النقا�ش بني الوزير والع�ضو ،وتهي�أة الع�ضو للرد على خمتلف الإجابات املحتملة التي قد يديل بها الوزير
حول ال�س�ؤال.

ب .العنا�صر الرئي�سية للورقة:

•ماهية امل�شكلة (م��اذا حدث؟ ملاذا حدث؟ كيف حدث؟ �أين ومتى ح��دث؟) حيث يتم حتدد الأط��راف
الرئي�سية للم�شكلة ،ونطاقها الزمني واملكاين ،مع الرتكيز على �أ�سبابها ظهور امل�شكلة .
•نتائج امل�شكلة.
•رد الوزير املتوقع على �أ�سئلة الع�ضو ،وتعقيب الع�ضو على تلك الردود.

 .7اجلدول ال�شارح للتو�صيات

ي�ستخدم اجلدول ال�شارح يف العديد من الربملانات ،فهذا اجلدول يعطي تف�سريا برملانيا حول:
•مغزى التو�صية.
• هدف التو�صية.
•الأثر املتحقق من التو�صية.
•كما يحدد اجلدول �أحيانا امل�شكالت التي ميكن �أن ت�صادف تنفيذ هذه التو�صية.
 ويتم �إبالغ احلكومة مبثل هذا اجلدول الذي ميثل �إحدى �أدوات التفاهم بني الربملان واحلكومة يف تنفيذ خمرجاتاملجال�س الت�شريعية (�سريد تف�صيل اجلدول ال�شارح للتو�صيات يف اجلزء الثاين للكتاب).
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بحث خمطط �أعمال اجلل�سة

التقرير البياين
�أو ًال  :احل�ضور واالعتذارات

احل�ضور =
االعتذار =
ن�سبة احل�ضور =
ن�سبة االعتذار =
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ثانياً  :جدول الأعمال

الزمن

الن�سبة

الت�شريع
املو�ضوعات العامة
الأ�سئلة
بنود �أخرى
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ثالثاً  :فعاليات اجلل�سة

�إجمايل
الأفكار

الن�سب املئوية:
�أفكار الت�شريع =
�أفكار املو�ضوعات العامة =
�أفكار الأ�سئلة
ن�سبة ما وافقت عليه احلكومة =
ن�سبة ما رف�ضته احلكومة =
ن�سبة عدم الرد =
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�أفكار
الت�شريع

�أفكار
املو�ضوعات
العامة

�أفكار
الأ�سئلة

�إجمايل
مالحظات
احلكومة

املوافقة

الرف�ض

عدم الرد

التقرير التو�ضيحي جلدول الأعمال
ال�سجل التاريخي

ما انتهى �إليه املجل�س

حالة التنفيذ

حالة عدم التنفيذ
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املوجز الفني جلدول �أعمال اجلل�سة
البند
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�أهم ما ت�ضمنه تقرير البند

�أهم ما ت�ضمنته الأوراق
والدرا�سات الفنية

�أهم ما ت�ضمنته معلومات
احلكومة

الر�أي النهائي للجنة

املواد الد�ستورية والالئحية الأكرث احتما ًال لال�ستخدام يف اجلل�سة
البند

املواد الد�ستورية

املواد الالئحية

قوانني ذات �صلة
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بطاقات الأ�سئلة املقرتحة
البند
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الأ�سئلة

�أهمية الأ�سئلة

النتائج املحتملة

�إطار تخطيطي للجل�سات القادمة
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مو�ضوعات عامة
املو�ضوع املقرتح
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�أهمية املو�ضوع

النتائج املحتملة لطرح املو�ضوع

املوعد االبتدائي ملناق�شة املو�ضوع يف
اجلل�سة

الأ�ســـئـــلة
ال�سـ�ؤال

�أهمية ال�س�ؤال

النتائج املحتملة

املوعد االبتدائي لطرحه يف اجلل�سات
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خمطط �أعمال اجلل�سات

بحث حت�ضريي للجل�سة
�أو ًال  :الورقة الع�ضوية
تهدف الورقة الع�ضوية �إلى تتبع تاريخي حديث للمو�ضوع� ،أو القانون حمل الدرا�سة يف جدول �أعمال اجلل�سة.
ال�سجل التاريخي للمو�ضوع

الورقة اال�ستفهامية جلل�سة ...................................
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�أهم الأفكار التي طرحها املجل�س

ما انتهي �إليه املجل�س من تو�صيات وقرارات

الــ�س ـ�ؤال

م�شـكـلـة الــ�س ـ�ؤال

النتـائـج املحتملة
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اجلانب الفني يف خمطط �أعمال اجلل�سة
مو�ضوعات عامة مقرتحة

ا�س ــم املو�ضوع

316

االوراق و الدرا�سات الربملانية

�إ�شكالية املو�ضوع

مــدى �أهمية املو�ضوع

النتائج املحتملة

�أ�سئلة خمططة للمقرتحات

ال�سـ ـ�ؤال

�إ�شكالية الـ�سـ�ؤال

مــدى �أهمية ال�س�ؤال

النتائج املحتملة
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الفصل الثامن
مهارات صياغة البحوث و الدراسات
و األوراق البرلمانية

 .1مهارات �صياغة البحوث والدرا�سات الربملانية:
يف �إطار ما ي�شهده العامل من ثورة غري م�سبوقة يف االت�صاالت واملعلومات وتطورات الثورة املعرفية ف�إن ذلك انعك�س ب�شكل هائل على حقل الدرا�سات والبحوث الربملانية
التي �أ�صبح لها حقلها البحثي املتخ�ص�ص.
فلم تعد الدرا�سات والبحوث الربملانية كما كانت يف املا�ضي جزءاً من علم القانون الد�ستوري� ،أو جزءاً من علم ال�سيا�سة بل �إن الدرا�سات والبحوث الربملانية
ت�شهد حاليا مرحلة منو بالغة بد�أت يف الن�صف الثاين من الت�سعينات ،وهي يف طريقها لت�ؤ�س�س احلقل العلمي اخلا�ص بها ،خا�صة و�أن هدف الدرا�سات والبحوث الربملانية
هو املعاونة يف اتخاذ قرارات نهائية لل�سلطة الت�شريعية �سواء �إزاء �سلطات الدولة الأخرى� ،أو �إزاء امل�ؤمترات وامللتقيات الربملانية الإقليمية والدولية.
ويرى فايزر تري�س اخلبري الأمريكي الراحل “ �أن الدرا�سات والبحوث الربملانية هي �أ�شبه مبنظومة علمية م�ستقلة ،فهي تتفرد عن الدرا�سات القانونية التي لها
طبيعة مو�ضوعات حمددة .وتتفرد عن علم ال�سيا�سة الذي بدوره يبحث يف ق�ضايا و�إ�شكاليات حمددة� .أما الدرا�سات والبحوث الربملانية فمجالها كل املو�ضوعات القانونية
وال�سيا�سية واالقت�صادية واالجتماعية والثقافية .فلي�س هناك منظومة مو�ضوعات �شاملة ميكن �إدراجها يف �إطار حقل الدرا�سات الربملانية التي تبلغ من االت�ساع لت�شمل
درا�سة وبحث كل الق�ضايا �سواء يف داخل املجتمع �أو خارجه .وهذا يعود بالأ�سا�س لطبيعة عمل ال�سلطة الت�شريعية التي ت�شرع لتنظيم كل العالقات املجتمعية ،ويف ذات
الوقت تراقب عمل ال�سلطات الأخرى”
ويرى فريدي مانهاتن �أن الأ�سا�س يف �أي درا�سة وبحث برملاين هو �أن يتوفر لها ثالث خ�صائ�ص هي:
1.1حتفيز �أع�ضاء الربملان على مناق�شة الق�ضية واتخاذ قرار �صحيح �إزاءها.
�2.2أن يركز الباحث الربملاين على مواطن اخلطر يف الق�ضية �أو املو�ضوع حمل البحث ويتناول هذه املواطن بالتحليل ،لي�صل �إلى النتائج ،ثم يربز دالالت
هذه النتائج.
�3.3أن ينتهي البحث العلمي �إلى حتقيق غاية التعليل �أي �أن يربهن الباحث على �أن بحثه للأ�سباب والنتائج كان م�ستندا فيه �إلى الأ�صول العلمية املحايدة للظاهرة حمل الدرا�سة.

�إن الإ�شكالية الأ�سا�سية التي تواجه الباحث الربملاين مع التزامه مبنهجيات البحوث الربملانية ،و�إتباعه للمنهجية الربملانية العلمية يف كتابة درا�سته
�أو بحثه� ،إال �أنه يواجه �صعوبة يف تو�صيل نتائج درا�سته �أو مقرتحاته �أو ما تو�صل �إليه من غاية التعليل لأ�سباب امل�شكلة �إلى �إدراكات الأع�ضاء الربملانيني �أو
تفهمهم للبحث �أو الدرا�سة الربملانية.
مما جعل البع�ض يرى �أن العيب يف املنهجيات العلمية الربملانية ،و�أنها عاجزة عن �أن ت�صل �إلى �إفهام الأع�ضاء الربملانيني بحقائق املو�ضوع �أو الق�ضية حمل البحث.
وو�ضح يف مرحلة الحقة �أن امل�شكلة لي�ست يف املنهجيات الربملانية ،و�إمنا يف مهارات ال�صياغة الربملانية لأن الباحثني الربملانيني ي�صبغون �أبحاثهم ودرا�ساتهم
وفق خلفياتهم الأكادميية ،فالباحث القانوين ي�صيغ باللغة القانونية التي تعلمها يف كليات القانون ،وباحث العلوم ال�سيا�سية ي�صيغ بالأ�سلوب ال�سيا�سي الذي يغلب عليه
التحليل واجلمل الطويلة ،فك ٌل ي�صيغ وفق م�شاربه العلمية ،وجميعهم ال يراعي طبيعة الع�ضو الربملاين الذي يختلف م�ستواه العلمي والثقايف يف �أغلب الأحيان عن امل�ستوى
العلمي والثقايف للباحث الربملاين ،فالباحث القانوين يفرت�ض �أن كل �أع�ضاء الربملان قانونيني ،والباحث ال�سيا�سي يفرت�ض �أن كل �أع�ضاء الربملان �سيا�سيني ،يف حني �أن الربملانات
دائما ت�ضم م�ستويات علمية متفاوتة.
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املبادئ العامة لل�صياغة الربملانية:

�1.1أن يكون هدف �صياغة �أي درا�سة �أو بحث �أو تقرير برملاين هو �أن يكون قادراً على فهمه �أقل
الأع�ضاء حت�صي ً
ال علمياً �أو ثقافياً ،ف�إذا �أدركت مثل هذه النوعية من الأع�ضاء حقائق الدرا�سة
�أو البحث �أو التقرير �أو املذكرة ف�إنه �سيكون من ال�سهل على �أكرث الأع�ضاء حت�صي ًال علمي ًا �أو ثقافي ًا
�أن ي�ستوعبها ،وهذا ما ي�ؤدي �إلى حتفيز الأع�ضاء على التجاوب مع ما يكتبه الباحث الربملاين.

ولذا عرف ثورتون البحث �أو الدرا�سة �أو التقرير �أو املذكرة الربملانية ب�أنها ذلك الفن للطرق والو�سائل التي ي�ستعملها الباحث الربملاين للو�صول �إلى نتيجة �إدراك النواب
ملا كتبه مع مراعاة الأ�صول املنهجية للكتابة الربملانية.
2.2اللفظة الربملانية هي التي ت�ؤدي معناها ب�سهولة وو�ضوح ،وال حتتمل الت�أويل �أو �أن يكون لها
�أكرث من مراد.
فاللغة الربملانية تختلف عن اللغة الأدبية التي تقا�س بالغتها بالت�شبيهات والكنايات وا�سرتجاع اللغة من
ما�ضي الألفاظ ،يف حني �أن اللغة الربملانية تقا�س بالغتها بالقدرة على التعبري عن احلقائق احلا�ضرة
ب�إيجاز وو�ضوح.

 3.3العبارة الربملانية هي العبارة الدقيقة املركزة التي ت�سمح باال�ستنتاج واملناق�شة ،وهي ذات ا�ستعمال
عام يف املجتمع
ولذا قيل عن العبارة الربملانية �أنها عبارة الفكرة ،واجلملة الربملانية جملة بناء الفكرة ،والفقرة الربملانية هي فقرة و�ضوح الفكرة وانتهائها ،فماذا يعني ذلك؟

يعني هذا �أن الباحث الربملاين قبل �أن يبد�أ بالكتابة عليه �أن ي�س�أل ملاذا �س�أكتب هذه اجلملة؟ وملاذا �س�أكتب هذه العبارة؟ وملاذا �س�أكتب هذه الفقرة؟
ويبد�أ الباحث بالإجابة على ال�س�ؤال الثالث قبل ال�س�ؤالني الأول والثاين ،و�إجابة ال�س�ؤال الثالث تعني “�س�أكتب هذه الفكرة” فيجب بداي ًة �أن تعرف الفكرة التي تريد
�أن تكتبها يف فقرة ،ف�إذا و�ضحت الفكرة يف ذهنك ومتلكتها عليك �أن ت�س�أل ما هي عنا�صر هذه الفكرة ،ثم اكتب عنا�صر الفكرة يف ورقة منف�صلة .وابد�أ بالعنا�صر الأكرث
�أهمية ثم العنا�صر املهمة ،ثم العنا�صر الأقل �أهمية.

عنا�صر الفكرة:
عنا�صر الفكرة هي تلك اجلمل الربملانية التي �ستُبنى بع�ضها على بع�ض حتى يكتمل �أركان البناء الفكري ،والعن�صر هو وحدة يف الفكرة ،وهو يف حد ذاته ال يعرب عن
الفكرة و�إمنا دوره تو�ضيح الفكرة و�إبراز مقوماتها .وكل عن�صر ُي ِكمل العنا�صر الأخرى حتى ت�صبح الفكرة جلية ووا�ضحة.
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وكلما متكن الباحث من ا�ستجماع العنا�صر الرئي�سية يف الفكرة كلما جنح يف �أن ي�صل �إلى العمق املطلوب برملانيا يف التعبري عن الفكرة.
وعنا�صر الفكرة الربملانية تختلف عن عنا�صر الفكرة الأكادميية من حيث:

•عنا�صر الفكرة الأكادميية تقوم على افرتا�ض الفكرة واثبات هذا االفرتا�ض يف حني �إن عنا�صر الفكرة الربملانية تقوم على اال�ستدالل املنطقي من الأحداث
والوقائع االجتماعية واالقت�صادية ولذا ف�إنها �أ�صعب من الفكرة الأكادميية لأن الباحث الربملاين عليه �أن يعي جيدا عالقات الفكرة ونتائجها وتداخالتها
االجتماعية واالقت�صادية و�إال ف�إن الفكرة �ستكون غري مقبولة برملانيا.

•عنا�صر الفكرة الأكادميية تبحث دوما عن الأثر امل�ستقبلي الذي قد يحدث �أو ال يحدث يف حني �أن عنا�صر الفكرة الربملانية تبحث دوما عن الآثار احلا�ضرة
فالبحوث الأكادميية مهمتها جتاوز �آثار احلا�ضر ببناء �أفكار و�سيا�سيات م�ستقبلية.

�أما البحوث الربملانية مهمتها �إيجاد حلول مل�شكالت احلا�ضر لأن هذه البحوث ي�ستخدمها الع�ضو الربملاين لفهم الظاهرة حمل البحث حتى يتخذ
قرارا حا�ضرا يدركه ناخبيه يف الوقت احلا�ضر.
ف�إذا كانت عنا�صر البحوث الربملانية ال تعرب عن م�شكالت احلا�ضر وما يعانيه املجتمع ،و�أن تت�ضمن هذه البحوث احللول والآثار العاجلة ف�إنه ال طائل منها.

•عنا�صر الفكرة الأكادميية قد تتداخل مع بع�ضها البع�ض ،كما �أن العن�صر الواحد قد يكون به الكثري من الفرعيات والتف�صيالت املبا�شرة وغري املبا�شرة.

يف حني �أن الفكرة الربملانية ما مييزها هو و�ضوحها وب�ساطتها و�أن العنا�صر املتداخلة ينبغي ف�صلها عن بع�ضها البع�ض حتى ي�سهل حتليلها ،ومن
ثم الو�صول �إلى نتائج و�آثار واقرتاح بدائل حمددة ت�ستطيع اجلهات التنفيذية �أن تتخذ �إجراءات لتنفيذ ما اقرتحه الربملان.

•عنا�صر الفكرة الأكادميية قد تكون مت�شابهة �أو مرتادفة يف حني �أن عنا�صر الفكرة الربملانية ال حتتمل ذلك الت�شابه �أو الرتادف.

فمثال و�أنت تبحث يف �أ�سباب م�شكلة ال�صناعات الوطنية ر�أيت �أن الفكرة التي تريد �أن ت�صيغها هي“ :عدم حماية الدولة لل�صناعات الوطنية �أمام مناف�سة
ال�صناعات الأجنبية” فكيف ندلل على �أن هذه الفكرة �صحيحة؟ التدليل يكون من خالل عنا�صر الفكرة ،ف�إذا �أخذت تكتب عنا�صر الفكرة قد ت�ستنتج ما يلي:

•العن�صر الأول :عدم ت�شجيع القطاع اخلا�ص للإ�سهام يف ال�صناعات الوطنية.

•العن�صر الثاين :حرية ا�سترياد الأجانب للمواد اخلام دون فر�ض �أية ر�سوم.

•العن�صر الثالث :عدم ميكنة ال�صناعات الوطنية ،وعدم اعتمادها على التكنولوجيا ال�صناعية.

•العن�صر الرابع :عدم االهتمام بجودة ال�صناعات الوطنية ،وعدم قيادة هيئة اجلودة واملقايي�س بدورها.
•العن�صر اخلام�س :تعقد �إجراءات ت�سويق املنتجات ال�صناعية يف اخلارج.

الحظ �أن كل عن�صر من هذه العنا�صر ميثل بذاته لبنة يف بناء الفكرة اخلا�صة ب�أحد �أ�سباب م�شكلة ال�صناعة الوطنية ،فكيف ميكن �أن ن�صيغ ذلك؟
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الفقرة الربملانية على عك�س ما هو �شائع يف الكتابات الأخرى تبد�أ ب�صياغة الفكرة �أوال ثم تتجه
�إلى بيان عنا�صر الفكرة ثانيا.
والعن�صر الأه��م ُيكتب �أوال ثم العن�صر ال��ذي يليه �أهمية حتى ن�صل يف نهاية الفقرة �إل��ى �أقل
العنا�صر اهتماما.
الفكرة الربملانية:
الفكرة الربملانية هي مفهوم �شبه متكامل قد يو�ضح ال�سبب �أو النتيجة� ،أو املقرتح �أو التو�صية ،وهذا املفهوم �إذا ُترك وحده ومت �إلغاء كل الفقرات الربملانية املحيطة
به من �أعلى �أو �أ�سفل لدل على ذاته.
فمثال ونحن نتحدث عن عدم حماية الدولة لل�صناعة الوطنية ومت �صياغة هذه الفكرة بعنا�صرها يف فقرة ،ومت متزيق البحث �إربا ثم وجدت هذه الفقرة مكتوبة يف
ق�صا�صة ورق لفهمت منها الفكرة بعنا�صرها.
وي�شار �أحيانا �إلى الفكرة الربملانية ب�أنها ذلك الإطار املفيد من الألفاظ واجلمل والذي ي�صل بك �إلى نتيجة حمددة ،ف�أي فقرة برملانية ال ت�صل من خاللها
�إلى نتيجة يف الإدراك والفهم فاعلم �أنها فقرة برملانية خاطئة ،وكل جملة برملانية ال ت�ساهم يف تو�ضيح الفكرة �أو ال ت�ضيف جديدا �إلى اجلملة التي ت�سبقها �أو �أنها غري
مرتابطة مع اجلملة التي تليها فاعلم �أنها جملة برملانية خاطئة ويجب حذفها.
وينطبق ذلك على اللفظة الربملانية ،ف�إذا �أ�ضافت اللفظة الربملانية معن ًا جديدا �إلى معنى اجلملة فهي �صحيحة� ،أما �إذا مل ت�ضف جديدا ك�أن تكون مرتادفة �أو لفظة
زائدة ميكن �أن يقوم اللفظ الذي ي�سبقها �أو يليها بذات املعنى فاعلم �أنها لفظة خاطئة.
وعلى ذلك ف�إن الفكرة الربملانية هي جمموعة من اجلمل التي تت�ضمن عنا�صرها .وكل جملة حتتوى جمموعة من الألفاظ لت�ؤدى معنى العن�صر .والفكرة الربملانية قد
تت�ضح يف فقرة �أو جمموعة جمل �أو جملة �إذا كانت فكرة بال عنا�صر وهذه ت�ستخدم يف الكلمات الربملانية.

ولكن كيف تعرب الفكرة الربملانية عن �إطار مفيد ويقتنع الباحث ب�أن فكرته احتواها �إطار مفيد؟
يف لغتنا العربية نقول �أن اجلملة املفيدة هي التي تت�ضمن مبتد�أ وخرب� ،أو فعل وفاعل ومفعول به ف�إذا مل نعرف خرب املبتد�أ فاجلملة تكون غري مفيدة وهكذا احلال يف
اجلملة الفعلية .وهذا هو �ش�أن الفكرة الربملانية فهي مثل اجلملة املفيدة تتكون من عنا�صر حمددة.

ف�إذا �أردت �أن تخترب �صحة �أي فكرة برملانية عليك �أن جتيب على الأ�سئلة الع�شرة يف “م�صفوفة الفكرة”.
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مصفوفة الفكرة

ال�س�ؤال

الإجابة

ا�ستي�ضاحات

1.1ماذا حدث؟
2.2من الذي �أحدثه؟
3.3ملاذا �أحدثه؟
4.4من هــــــــم املت�ضرريــــــــــــــــــن مـــــــــــــــــــن
هذا احلدث؟
5.5ما هو �أثر هذا ال�ضرر عليهم؟
6.6كيف ميكن �أن نرفع اثر هذا ال�ضرر؟
7.7ك�ي��ف ن�ت�لاف��ى ع��دم ت �ك��رار ح��دوث
ذلك م�ستقبال؟
8.8م ��ا ه ��ي الأح � � � ��داث �أو ال �ع �ن��ا� �ص��ر
االجتماعية �أو االق�ت���ص��ادي��ة التي
ت�أثرت مبا حدث؟
9.9ه��ل ت���ش�ك��ل ه ��ذه الأح � � ��داث ع�ن��ا��ص��ر
جديدة يف الفكرة؟
1010ماذا ينتظر الر�أي العام؟
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م�صفوفة الفقرة الربملانية:
حتى يكت�شف الباحث الربملاين اخلط�أ يف �صياغته للفقرة الربملانية ف�إنه عليه �أن يتحرى ويخترب م�صفوفة الفقرة التي تتكون من عدد من الأ�سئلة هي:

م�صفوفة الفقرة الربملانية
ال�س�ؤال
1.1ملاذا هذه اجلملة؟
2.2ما هــــــــو اجلـــــــديــد الذي �أ�ضـــــــافتــــــــه هذه اجلملة؟
3.3هل �إلغاء هذه اجلملة ال ي�ؤثر على البناء الفكري للفكرة؟
4.4هل هذه اجلملة متنا�سقة وغري متعار�ضة مع اجلملة التي ت�سبقها ،والتي تليها؟
5.5هل هذه اجلملة مرتابطة مع بداية الفكرة ونهاية الفقرة؟
6.6ما هو مو�ضع هذه اجلملة من حيث الأهمية يف بناء الفكرة؟
7.7هل اجلملة وا�ضحة وت�ؤدي املعنى الذي كتبت من �أجله؟
8.8هل اجلملة طويلة وميكن �إيجازها يف عدد �أقل من الكلمات والألفاظ؟
9.9هل �إذا مت نقل اجلملة من مو�ضعها �سيتغري و�ضوح الفكرة؟
1010هل اجلملة حمددة حتديدا قطعيا �أم �أن بع�ض �ألفاظها قد ت�ؤدي �إلى ت�أويل املعنى� ،أو �أنها تثري
التعبري لأكرث من معنى؟
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الإجابة

اال�ستي�ضاحات

عنا�صر و�ضوح العبارة الربملانية:
حتى تكون العبارة الربملانية وا�ضحة وحمققة للغر�ض الذي ُكتبت من �أجله ف�إنها يجب �أن تتميز بالآتي:

1.1و�ضوح اللفظ:

واللفظ الربملاين الوا�ضح له عدة خ�صائ�ص هي:

•�أال يكون لفظا قدميا مت هجره يف اال�ستعمال احلا�ضر.
•�أال يكون لفظا عربيا ي�صعب فهمه من عامة النا�س.
•لفظ تدرك معناه بو�ضوح ،ويدركه الآخرون بذات الو�ضوح.
•طبيعة �سياق اجلملة التي �ست�ضع فيها اللفظ ،فقد يكون معنى اللفظ مطاطا تت�سع ا�ستخداماته �أو
ت�ضيق ح�سب الظروف واحلاجات.
•�أال يكون اللفظ مرتادفا ملعنى لفظ �آخر ورد يف ذات اجلملة با�ستثناء الكلمات الربملانية التي يلقيها
رئي�س الربملان �أو الأع�ضاء يف امللتقيات الربملانية ،ف�إنه ُي�ستح�سن الإتيان بهذه املرتادفات

2. 2العبارة الربملانية ينبغي �أن تكون تامة املعنى ففيها نحدد املخاطب بالعبارة ،والواقعة التي يكون ب�ش�أنها اخلطاب والأثر الذي ميكن �أن يتحقق ،ولذا ف�إن
الباحث الربملاين عليه �أن يقلل بقدر الإمكان من اللجوء �إلى �صيغة املبني للمجهول لأن هذه ال�صيغة للمبني للمجهول قد تثري االرتباك �أو اللب�س يف بناء العبارة الربملانية
خا�صة �إذا كان الفاعل غري حمدد على وجه الدقة� ،أو �أن الفاعل بعيدا والو�صول �إليه ي�ستغرق جهدا يف الفهم� ،أو �أن الفاعلني متعددين.

 3.3العبارة الربملانية غري منعزلة عن العبارات التي ت�سبقها �أو تليها ،فهذه العبارة ال تعمل يف جزيرة منعزلة ،و�إمنا �شرط �ضمها �أنها ت�ضيف جديدا
�إلى معاين العبارات ال�سابقة والالحقة.
4.4العبارة الربملانية غري متحيزة لهوى �أو غر�ض الباحث ،و�إمنا هي حمايدة ومو�ضوعية وت�ستند دائما �إلى اال�ستدالل املنطقي للحدث �أو امل�شكلة،
وقد تكون العبارة الربملانية متحيزة يف الكلمات واملداخالت الربملانية ،وحتيزها يكون ل�سيا�سات الدولة.
5.5العبارة الربملانية ال ت�صدر �أحكاما قيمية بل �إن �صياغتها املرنة جتعلها ت�ستجيب ملتغريات ظروف و�أحوال امل�شكلة حمل البحث.
6.6العبارة الربملانية قليلة الألفاظ ،ويرى �شارتر ميكالي “ب�أن العبارة الربملانية �إذا زادت عن ع�شرة �ألفاظ فهي عبارة متطرفة” و�إذا �أح�س الباحث الربملاين
ب�أن �ألفاظ عبارته قد تطول فعليه �أن يلج�أ �إلى التبنيد الذي يزيد من و�ضوح العبارات والأفكار.
7.7العبارة الربملانية من�ضبطة ،فال توجد فيها �ألفاظ زائدة �أو غري ذات معنى ،وهي بطبعها ال حتتمل التقدمي والت�أخري �إال العتبارات عملية ولي�س العتبارات لغوية
�أو حت�سينية ،فهي حمددة بفعلها ،وفاعلها ،ومفعولها� ،أو مبتد�أها وخربها.
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8.8العبارة الربملانية غري معقدة �أو مركبة تركيبا يعطل املعنى لأن ب�ساطتها تفرت�ض عدم التعقيد �أو الرتكيب.
9.9العبارة الربملانية ال ميكن �أن يوجد بها “حتايل لغوي” �أي قيامها على افرتا�ض خمالف للحقيقة والواقع تو�ص ًال لرتتيب �أثر معني ،فهي عبارة دائما متفقة مع
احلقيقة و�أن النتائج التي ت�صل �إليها تكون من خالل اال�ستدالل املنطقي .فالباحث الربملاين عليه �أال يتو�سع يف تف�سريه للعبارات وال يجاوز الغر�ض الفعلي الذي
كتبت من �أجله.

�أب��رز الأخ�ط��اء ال�شائعة للباحثني الربملانيني يف �صياغة العبارة �أو اجلملة
الربملانية تتمثل يف الآتي:
•النق�ص� :أي �إغفال لفظ مهم بحيث ال ي�ستقيم معه معنى العبارة الربملانية ،ولذا عليك بعد االنتهاء من كتابة العبارة �أو اجلملة الربملانية �أن تعيد قراءتها ،ف�إذا �أدركت
معناها من الوهلة الأولى فهي �صحيحة ،و�إذا مل تدرك معناها فابحث عن اللفظ الذي ي�ؤدي �إلى ا�ستقامة املعنى.
•الغمو�ض :العبارة الغام�ضة هي العبارة غري وا�ضحة الداللة ،فهي ال تدل على ما فيها من �ألفاظ على معناه ،بل يتوقف فهم هذا املعنى على �أمر خارجي� ،أو عبارات
�أخرى ،ولذا عليك بعد �أن تنتهي من كتابة �أي عبارة برملانية �أو جملة �أو فقرة �أن تعيد قراءتها لتحدد �سياق املعنى الذي تق�صده وت�س�أل هل حققت العبارة �أو اجلملة
�أو الفقرة املعنى الذي �أردته �أو ق�صدته.

•اللب�س الذي ي�ؤدي لأكرث من معنى :ولب�س العبارة �أو اجلملة يت�أتى �أ�سا�سا من �أن الباحث الربملاين جل�أ �إلى ا�ستخدام �ألفاظ ُيطلق عليها اللفظ اخلفي الذي يدل
على معناه داللة ظاهرة ،ولكن يف انطباق معناه على بع�ض احلاالت نوع من الغمو�ض �أو اخلفاء حتتاج �إزالته �إلى نظر وت�أمل ،فيعترب اللفظ خفيا (غام�ضا) وهذا ما
يتنافى مع طبيعة اللفظ الربملاين ،فمثال يقول الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم“ :ال يورث القاتل” فمعنى هذا الن�ص وا�ضح ولكن يف انطباقه على بع�ض احلاالت يح�صل
نوع من الغمو�ض كالقاتل اخلط�أ الذي اختلف ب�ش�أنه فقهاء الإ�سالم ،فاحلنفية يعتربون القاتل خط�أ قاتال يف حكم هذا الن�ص ومينعونه من املرياث ،بينما ال يعتربه
املالكية كذلك فال مينعونه من املرياث.
•العبارة الربملانية يجب �أن تكون خالية من الألفاظ امل�شكلة :واللفظ املُ�شكل هو ذاك اللفظ الذي ال يدل ب�صيغته على املراد منه ،بل ال بد من عنا�صر خارجية تبني
هذا املراد ،فاللفظ امل�شكل هو اللفظ الذي و�ضع لأكرث من معنى ولي�س يف �صيغته داللة على معنى معني ملا و�ضع له ،ف�إن كان له معنى لغوي و�آخر ا�صطالحي قانوين
وجب حمله على معناه اال�صطالحي ،فمثل هذا النوع من الألفاظ �إذا احتوتها العبارة الربملانية ف�إنها تكون غري �صحيحة ،فال نقول “ال بد �أن يكون هناك وفاء مبعايري
التنمية االقت�صادية” و�إمنا نقول يف العبارة الربملانية“ :ال بد �أن يكون هناك حتقيق ملعايري التنمية االقت�صادية” لأن لفظ وفاء لفظ م�شكل ي�شري �إلى �أكرث من معنى
مثل اال�ستحقاق �أو االنتهاء ،وله يف القانون معاين ا�صطالحية.

فالباحث الربملاين يجب �أن يخرج من دائرة ت�أويل �ألفاظه �أما العبارة الربملانية امل�شكلة فهي تت�ضح يف البحث �أو الدرا�سة الربملانية �إذا كانت العبارات الربملانية �أو
الفقرات تتناق�ض مع بع�ضها على الرغم من �أن ظاهرها يوحي ب�أنها متنا�سقة ،ولكن عند حتليلها للو�صول �إلى النتائج �أو املقرتحات ُنفاج�أ ب�أن النتائج ال تكمل بع�ضها
البع�ض ،و�إمنا هناك تنافر فيما بينها ،في�ضطر الباحث �إلى �إهدار �أحد العبارات �أو الفقرات ليبدو �أن بحثه مرتابطا �أو متنا�سقا.
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ال�ضوابط املو�ضوعية لل�صياغة الربملانية:
1 .1اجلمل الربملانية والفقرات التي يتكون منها البحث �أو الدرا�سة يجب �أال تكون متناق�ضة �أو خمالفة ملا ورد يف د�ستور الدولة ،والأنظمة الأ�سا�سية
بها .لأن الد�ستور ميثل فل�سفة املجتمع ،والبحث الربملاين عليه �أن يرتجم هذه الفل�سفة ويعمل على تنفيذها �إال يف الأحوال التي ُيطلب فيها بحث برملاين مبنا�سبة
تعديل الد�ستور ،ففي هذه احلالة ُي�سمح للباحث الربملاين �أن ي�صيغ عبارات خمالفة ولكنها �ستحتاج �إلى جهد كبري من الباحث للتدليل عليها و�إثبات �صحتها.

2 .2مراعاة طبيعة البيئة الوطنية التي ي�صاغ فيها البحث �أو الدرا�سة الربملانية ،فتقارير اللجان �أو البحوث الربملانية الداخلية تختلف يف �صياغتها عن بحوث
ال�شعبة الربملانية التي حتتاج �إلى التم�سك بالألفاظ وال�صياغات الدولية.
3 .3مراعاة املناخ ال�سيا�سي التي ي�صاغ فيها البحث الربملاين ،فالباحث الربملاين لي�س حر ًا �إلى احلد الذي ي�صيغ فيه عبارات وفقرات تخالف املناخ ال�سيا�سي،
فذاك قد يكون يف البحوث الأكادميية� ،أما البحـوث الربملانية فهي �أوراق قد يرتتب عليها �صدور قرارات �أو تو�صيات ،ونق�صد باملناخ ال�سيا�سي ذلك احلد الذي
ي�سمح فيه النظام ال�سيا�سي باالختالف معه ،فاالختالف قد يكون واردا يف البحوث والدرا�سات الربملانية ولكن هناك حدود معينة يجب �أال نتجاوزها و�إال حتولت
البحوث الربملانية �إلى بحوث �أكادميية.
4 .4مقدمة �أي درا�سة �أو بحث برملاين يجب �أن تكون مت�صلة ات�صاال وثيقا ومبا�شرا مبو�ضوع البحث ،فالدرا�سة الربملانية لي�ست يف مو�ضع ال�ستعرا�ض تاريخ
املو�ضوع �إال بذلك القدر الذي ي�ؤثر يف املو�ضوع ،كما �أن املقدمة يجب �أن تكون خمت�صرة وموجزة وت�سمح باالنتقال ال�سل�س وال�سهل �إلى املو�ضوع.
5 .5عدم تكرار املعاين يف فقرات �أو جمل ،فكما �أ�شرنا �أن كل جملة برملانية هي مقدمة للجملة التي تليها ،واجلملة التالية هي نتيجة للجملة التي ت�سبقها ،والفقرات
الربملانية كل منها يحوي فكرة ،والفقرة الربملانية التالية تتحدث عن فكرة �إ�ضافية تكمل �أو تدلل �أو ت�ستنتج للفقرة التي ت�سبقها.
�6 .6أكرب م�شكلة تواجه �أي جملة برملانية �أو عبارة �أو فقرة هي اال�ستطراد ،فاال�ستطراد ممنوع منعا باتا يف البحوث والدرا�سات الربملانية ،ف�إذا كان اال�ستطراد
جائزا يف البحوث الأكادميية ف�إنه يف جمال الدرا�سات والبحوث الربملانية ال بد و�أن ُيقدم املعنى ب�أقل الألفاظ والكلمات املعربة عن املعنى بدقة ،فالإ�سهاب �أو
اال�ستطراد يكون دافعا للتف�سريات املتعار�ضة ،فكـل عبارة �أو جملة ال لزوم لها تعد تزيدا والأوراق الربملانية ال حتتملها ،وقد يكون هذا جائزا ويف حدود معينة
وذلك يف كلمات ال�شعبة الربملانية.
7.7ا�ستخدام عالمات الرتقيم ا�ستخداما �صحيحا يف البحث �أو الدرا�سة الربملانية ،وذلك ح�سبما هو مو�ضح يف اجلدول �أدناه.
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جدول عالمات الرتقيم
ا�ستخداماتها

عالمات الرتقيم

ت�ستعمل لف�صل بع�ض �أجزاء الكالم عن بع�ض وموا�ضع ا�ستعمالها هي:
الفا�صلة()،

•تو�ضع بني اجلمل التي يتكون من جمموعها كالم تام يف معنى معني.
•تو�ضع بني �أنواع ال�شيء و�أق�سامه.
•تو�ضع بني الكلمات املفردة املرتبطة بكلمات �أخ��رى جتعلها �شبيهة باجلمل يف طولها .ومثال ذلك “ الربملان لن ينجح �إال

برئي�سه ،و�أع�ضائه ،و�أمانته ،وجتهيزاته”

الفا�صلة املنقوطة
(؛)

تو�ضع بني اجلمل ،فت�شري ب�أن يقف القارئ عندها وقفة �أطول قلي ً
ال من �سكتة الفا�صلة ،و�أ�شهر موا�ضع ا�ستعمالها:
•�أن تو�ضع بني جملتني تكون ثانيهما م�سببة عن الأولى مثل�“ :أجاد الباحث الربملاين يف تقريره؛ ولذلك كوفئ”.
•�أن تو�ضع بني جملتني تكون ثانيهما �سببا للأولى مثل“ :النا�س يف دولة الإمارات طبيعتهم خرية؛ ولذلك جنحت حملة
دبي العطاء”.

•�أن تو�ضع بني جمل طويلة يت�ألف من جمموعها كالم تام الفائدة فيكون الغر�ض من و�ضعها �إمكان التنف�س بني اجلمل ،وجتنب
اخللط بينها ب�سبب تباعدها مثل“ :النجاح الذي حتقق يف م�ؤمتر الن�ساء الربملانيات الذي نظمه املجل�س الوطني

االحتادي عام 2007م مل يكن مرده فقط التنظيم ،والدولة وحما�س موظفي الأمانة العامة ،و�إ�صرارهم
على �أن يبلغوا النجاح لنقل �صورة ح�ضارية عن جمل�سهم (؛) و�إمنا كان �أي�ضا ب�سبب �أوراق العمل والقرارات
التي �صدرت عن امل�ؤمتر”.

النقطة ().
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ت�سمى الوقفة وهي تو�ضع بعد نهاية اجلملة التي مت معناها ،وا�ستوفت مقوماتها ،بحيث نالحظ �أن اجلملة التالية تطرق
معنى جديدا.
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ا�ستخداماتها

عالمات الرتقيم

ت�ستعمالن يف �سياق التو�ضيح ،و�أ�شهر موا�ضع �إ�ستعمالهما:

•�أنهما تو�ضعان بني لفظ القول والكالم املقول� ،أو ما ي�شبهما يف املعنى مثل “ :تن�ص املادة على �أن “ ،”:قال الرئي�س”.

النقطتان () :

•تو�ضعان بني ال�شيء و�أنواعه و�أق�سامه مثل “ :ا�شرتك يف كتابة البحث� :أحمد ،وعلي”.
•تو�ضعان قبل الكالم الذي يعر�ض بتو�ضيح ما �سبقه مثل“ :تقارير اللجان مهمة ،فهي تر�شد الأع�ضاء يف املناق�شة ،وتعطيهم معلومات حمايدة عن
املو�ضوع ،وتبني كيف در�ست اللجنة املو�ضوع”.

•تو�ضعان قبل الأمثلة التي ت�ساق لتو�ضيح القاعدة �أو احلكم مثل“ :يف بحوثنا الربملانية بع�ض العيوب :كاال�ستطراد،
والنق�ص ،وعدم الإملام بكل جوانب املو�ضوع “.
•تو�ضع بني العدد رقما �أو لفظا وبني املعدود مثل� -1 “ :أوال”

ال�شرطة (الو�صلة)
()-

•تو�ضع بني ركني اجلملة �إذا طال الركن الأول ب�أن توالت فيه جمل كثرية كالف�صل بني املبتد�أ واخلرب مثل“ :البحث الذي
نوق�ش با�ستفا�ضة – بحيث عوجلت الثغرات الواردة فيه قبل �إجازته علميا – كان ملما بكل جوانب املو�ضوع”.

عالمة اال�ستفهام
(؟)

•تو�ضع بعد اجلملة اال�ستفهامية.

عالمة التن�صي�ص
(« «):

•يو�ضع الكالم بني قو�سني مزدوجني �إذا مت نقل الكالم من كاتب �آخر� ،أو للتدليل ب�أمثلة

عالمة الت�أثر (!)
عالمة احلذف()...
القو�سان ( )

•تو�ضع بعد اجلمل التي تعرب عن انفعاالت نف�سية كالتعجب ،واحلزن ،والده�شة ،واال�ستغاثة مثل“ :ما �أق�سى املجازر الإ�سرائيلية ! “
•عندما ينقل الباحث جملة �أو فقرة لال�ست�شهاد بها يف بحثه �أو تقريره.
•يو�ضعان يف و�سط الكالم ،و ُيكتب بينهما الألفاظ التي لي�ست من الأركان الأ�سا�سية للجملة �أو العبارة مثل اجلمل االعرتا�ضية
�أو اجلمل التف�سريية.
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�أ�سا�سيات ال�صياغة الربملانية:
1.1اجلملة الب�سيطة الإيجابية ،فر�سالة اجلملة الربملانية �أنها حتقق معنى ،وكلما عربت عن هذا املعنى بجملة مثبتة وغري منفية وغري مو�صولة كلما ا�ستقبل القارئ املعنى
بو�ضوح .فاجلملة الربملانية هي �أداة الباحث لإي�صال الأفكار ب�أقل جهد ممكن وب�أقل الألفاظ والكلمات.
2.2الت�سل�سل يف بناء اجلمل والعبارات والفقرات ،فالبحث الربملاين يقوم �أ�سا�سا على التتابع �أو التوايل اللفظي ،فالفهم ملعاين اجلملة تقوم على قراءة لألفاظ اجلملة لفظا
لفظا ثم ننتقل �إلى �أجزاء اجلملة الثانية ،ثم ندرك كليات الفقرة الربملانية من خالل �إدراكنا جلزئيات اجلملة الربملانية.
3.3مراعاة الباحث الربملاين لداللة اللفظ امل�ستخدم ،وداللة �أي لفظ برملاين له معنيان:
.أالداللة اللغوية للفظ الذي يعني معناه.
.بالداللة النف�سية للفظ الذي يعني معناه لدى النائب ،فداللة اللفظ يجب �أن تكون م�شرتكة بحيث ال يف�سر الباحث اللفظ على معنى ،ويف�سره النائب
على معنى �آخر.
وعليك �أن تعرف �أن لغة الكتابة �أو�سع من لغة الكالم حيث �أن متو�سط ما ي�ستعمله الباحث يف كتاباته ي�صل �إلى ع�شرة �آالف كلمة وفق الدرا�سات العلمية.
وكما يرى تيودور مارث – خبري القيا�س الإح�صائي� -أن اللغة الربملانية يف البحوث والدرا�سات هي لغة متميزة ومتفردة وتختلف عن باقي اللغات امل�ستخدمة يف
الأطروحات العلمية �أو البحوث الأكادميية �أو الكتابة ال�صحفية� ،أو الكتابة الأدبية .لأن اللفظ يف البحث �أو الدرا�سة الربملانية يجب �أن ي�ؤدي دورين :الأول التعبري عن
املعنى ،والثاين فهم املعنى من النائب ،وهذا فقط ال يقت�صر على اللفظ و�إمنا ميتد �أي�ضا �إلى اجلملة الربملانية ،و�أنه كلما زادت مقدرة النواب على فهم معاين اجلمل
التي كتبها الباحث الربملاين ف�إن هذا يعني �أن البحث كان جيدا.

جملة ال�سبب ،وجملة النتيجة:
يجد الباحث الربملاين �صعوبة يف ا�ستخراج الأ�سباب املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لأ�سباب امل�شكلة التي يتناولها يف بحثه ،ويجد م�شكلة �أكرب يف التو�صل �إلى نتائج بناء على
هذه الأ�سباب ،فالكثري من الق�ضايا واملو�ضوعات التي يكتب فيها الباحث الربملاين تبدو بالن�سبة له جديدة� ،أو �أنه مل يعيها �أو يتحقق من �أركانها .
وترى درا�سات “�أوجبوورن” �أن �أول �أ�سا�س لكتابة جملة ال�سب هو �أن تكون لديك معرفة م�سبقة .فالباحث الربملاين عليه �أن ينمي معارفه ،وعلومه ،و�أنه يف كل يوم
مطالب ب�أن يخ�ص�ص �ساعتني على الأقل للقراءة لأنه بدون القراءة �ستتحجر معارفه و�سيواجه مب�شكالت يف عمله البحث بالربملان.
وحتى يبد�أ الباحث يف كتابة عبارات �أو فقرات �أ�سباب امل�شكلة واالنتقال منها �إلى النتائج فعليه �أن يتبع الآتي:
1.1حتديد الفكرة العامة للم�شكلة وذلك من امل�صادر التالية:
ال�صحف وو�سائل الإعالم.الإنرتنت.-طلب املعلومات من اجلهات املخت�صة.
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�س�ؤال املخت�صني.قراءتك املختلفة.2.2ق�سم الفكرة العامة �إلى عدة �أفكار فرعية بحيث كل منها يعرب عن معنى تام كالتايل:
ما هي امل�صادر التي �أدت �إلى �أ�سباب امل�شكالت؟هل هذه الأ�سباب تتزايد؟ما هو الأثر االجتماعي لأ�سباب امل�شكالت؟3.3ابحث يف كل فكرة على حدة من حيث �أ�سبابها ونتائجها ب�شرط �أال ي�ؤدي ذلك �إلى تعار�ض الأفكار مع بع�ضها البع�ض.
4.4حدد الأفكار القريبة من بع�ضها البع�ض وا�س�أل هل من الأف�ضل جمع هذه الأفكار يف فكرة واحدة؟ لأن العوامل امل�شرتكة بينهم جتعل القارئ يعتقد �أنها فكرة
واحدة� .أم �أن الأف�ضل الإبقاء على هذه الأفكار منف�صلة؟
5.5بعد �أن تنتهي من حتديد �أفكارك الرئي�سية حدد املعاين التي تريد �أن ت�صل �إليها ،والألفاظ التي ت�ساعدك يف الو�صول �إلى هذه املعاين .وهذا ما يطلق
عليه “معاين الألفاظ”.
ويف الواقع �أن لكل لغة قوانينها ،و�ضوابطها ،وبالغتها ،وتبيانها ،ومبقدار �إملام الباحث ب�أ�ساليب اللغة ،ومعرفة ظروف املخاطب بالدرا�سة �أو البحث يتوقف مقدار
ما ميكن �أن ت�ؤديه الرتاكيب اللغوية من معان.
و�أن ما يحدث من اختالف يف فهم املعاين بني الباحث والقارئ �إمنا يعود �إلى اختالف معاين اللفظ الواحد ،فمثال كلمة “ ثب” وهو فعل �أمر من وثب �أي قفز �إال
�أنها ت�ستخدم �أحيانا مبعنى اجل�س .حتى �أن �أحد ال�شعراء التقى مبلك على قمة جبل فقال امللك لل�شاعر ثب ،فقفز ال�شاعر من �أعلى اجلبل وامللك كان يعني “اجل�س”.
�أي�ضا من الإ�شكاليات يف فهم معاين �ألفاظ العبارات �أو اجلمل �أو الفقرات الربملانية هو ا�ستخدام اجلنا�س الذي هو من علم البديع ،وهو �أحد الفروع
الثالثة التي تت�ضمنها علوم البالغة.
مثل �أن �أحد الباحثني ا�ستخدم احلكمة التالية يف بحثه الربملاين “ و�أر�ضهم ما دمت يف �أر�ضهم ،ودارهم ما دمت يف دارهم”.
فمعنى اللفظ الأول “�أر�ضهم” �أي كن حمل ر�ضائهم.
ومعنى اللفظ الثاين “�أر�ضهم” الأر�ض التي يقيمون فيها.
ومعنى اللفظ الأول “دار هم” �أي ال تخالفهم.
ومعنى اللفظ الثاين “دارهم” الديار التي يقيمون فيها.
�إال �أنه بالطبع ف�إن النواب مل يفهموا ماذا يق�صد الباحث من هذه احلكمة.
وكما قلنا ف�إن التعبري عن الفكرة ب�ألفاظ ذات معاين حمددة وقليلة ميثل هدفا للباحث الربملاين �إال �أن الأكرث �أهمية هو تو�صيل هذه الفكرة وبذات املعنى الذي ق�صده الباحث.
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م�ؤ�شرات قيا�س املعنى الربملاين للفظ:
1.1املو�ضوعية :فاملعنى ال ي�شكله هوى �أو غر�ض الباحث �أو معتقداته ،و�إمنا مو�ضوعيته يف اال�ستدالل املنطقي.
2.2الثبات :ثبات املعنى بقـدر الإمكان بحيث ال تكون هناك الكثري من املعاين املتعار�ضة معه ،فمثال يريد الباحث الربملاين �أن ي�سجل يف بحثه ارتفاع ن�سبة الدخل
القومي ،ويجد �أن كل مرجع يعرب عن رقم خمتلف لي�س بينها قدر من الثبات ،ففي هذه احلالة عليه �أن يوجد متو�سطا لهذه الأرقام ،ويذكر الرقم املتو�سط على
�أ�سا�س الإ�شارة �أو التنويه ولي�س الت�أكيد �أو اجلزم.
3.3ال�صدق :ومعنى ال�صدق �أن يكون الباحث الربملاين مقتنعا مبا يكتبه ،وهو ي�صدقه قبل �أن يطلب من الآخرين �أن ي�صدقوا هذا البحث �أو الدرا�سة  ،ولذا عليك �أن تتحرى عن
�صدق املعنى .
4.4التمايز بني معاين الألفاظ وبع�ضها :وهذا التمايز هو الذي يجعلها تدور يف حلقات مرتابطة ومتكاملة حتى ت�صل �إلى النتائج النهائية للبحث �أو الدرا�سة.
5.5املقارنة :معاين الألفاظ ت�سمح �أن نقارن بينها وبني املعاين الأخرى ،فعبارات وجمل ال�سبب ت�سمح لنا �أن نقارنها بعبارات وجمل النتائج ،وعبارات اجلمل والنتائج
ت�سمح لنا �أن نقارنها بعبارات وجمل املقرتحات والتو�صيات .فالرتابط البحثي يحتم املقارنة بني جمل وفقرات الأفكار وبع�ضها.
6.6املنفعة :فاملعنى لن تكون له فائدة �إذا مل يحقق منفعـ ــة يف البحث �أو الدرا�سة الربملاني ـ ــة ،ونق�صد باملنفعة املعلومات التي يت�ضمنها املعنى والتي متثل �إ�ضافة
للبناء الفكري.
7.7املعنى احلقيقي للفظ دون املعنى املجازي :واال�ستعمال احلقيقي للفظ يعني �أدا�ؤه للمعنى احلقيقي �أدا ًء مبا�شر ًا دون ت�أويل.
�أما اال�ستعمال املجازي فمعناه ا�ستعمال اللفظ ال لأداء معناه احلقيقي و�إمنا للكناية عن معنى �آخر ،ويكون ا�ستعماله على �سبيل املجاز ال على �سبيل
احلقيقة ،واللغة العربية من �أكرث اللغات ا�ستعماال للألفاظ لأداء معان جمازية الأمر الذي �أثرى مفرداتها �إثرا ًء �ضخما �إال �أن ذلك �أجهد الباحثني الربملانيني العرب
�أميا �إجهاد يف �صياغتهم للبحوث والدرا�سات الربملانية التي تلتزم مبراعاة املعاين احلقيقية للألفاظ دون املعاين املجازية.
وعليك �أن تعرف �أن كل لفظ يف اللغة العربية له معنى حقيقي واحد ،ف�إذا ا�ستعمل يف غري هذا املعنى كان ذلك على �سبيل املجاز ال على وجه احلقيقة.
كما �أن حروف اجلر لكل منها معنى حقيقي واحد ،فال يوجد حرف يحل حمل حرف �آخر لي�ؤدي نف�س املعنى احلقيقي ،و�إذا �أداه ف�إنه ال ميكن �أن ي�ؤديه على
وجه احلقيقة.
فمثال نقول :تقرير اللجنة خرج عن الأ�صول الربملانية ،ونقول :تقرير اللجنة خرج على الأ�صول الربملانية ،فالفارق كبري جدا بني معنى كل جملة.
فالأولى التي ا�ستخدمت حرف اجلر “عن” يعني �أن التقرير خرج ب�إرادته ومتعمدا ومتجاوزا للأ�صول الربملانية.
�أما العبارة الثانية التي ا�ستخدمت حرف اجلر “على” ف�إنها تفيد ب�أن اخلروج على الأ�صول الربملانية مل يكن ب�إرادة التقرير ،و�إمنا حاول التقرير �أن يراعي الأ�صول
الربملانية ومع ذلك مل يحقق �أثره ،وهذا يعني:
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الفهم الدقيق للمعنى احلقيقي للفظة امل�ستعملة وداللتها اللغوية ،و�أحوال ا�ستعمالها ،مع و�ضوح معناها للكافة فنتجنب الكلمات املهجورة والتي يتعذر فهمهاعلى عامة النا�س.
و�ضع اللفظة يف اجلملة الربملانية دون تقدمي ،ودون ت�أخري ال تتطلبه ال�صياغة �أو املعنى.اختيار اللفظة بحيث ت�ؤدي املعنى املطلوب كامال ،ف�أحد قواعد اجلملة الربملانية تقول :ما ت�ستطيع �أن تعرب عنه بلفظة واحدة هو الأف�ضل من �أن تعرب عنهبلفظني ،ف�إذا تعذر ذلك �صيغت العبارة الربملانية لتو�ضح املعنى املق�صود وحده و�ضوحا كامال ال لب�س فيه وال �إبهام.
-اعتبار �أن لكل لفظ يف اجلملة الربملانية دورا ي�ؤديه ،و�أن كل لفظ زائد يجب حذفه وا�ستئ�صاله.

و�ضوح اجلملة الربملانية يتوقف على:
1.1ق�صر اجلملة.
2.2الإحاطة بكل جوانب املعنى قدر الإمكان.
�3.3سالمة تركيبها وو�ضوح �أجزائها الرئي�سية.
4.4ر�صانة العبارة امل�ؤدية للمعنى.
5.5و�ضوح املعنى.
6.6قلة العبارات املقيدة للمعنى.
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م�شكالت اجلملة الربملانية التي يجب �أن نبتعد عنها:

•طول اجلملة الربملانية واعتمادها على تراكيب معقدة.
•التباعد بني �أجزاء اجلملة الربملانية التي تكون يف اجلملة العادية عادة
بجوار بع�ضها البع�ض مثل التباعد بني الفاعل والفعل.
•ا�ستخدام العبارات املقيدة للمعنى ب�شكل مفرط لتقييد �أجزاء معينة يف
اجلملة �أو لتقييد اجلملة كلها.
•ازدحام اجلملة الربملانية عادة بتفا�صيل جتعل من ال�صعب التو�صل
�إلى العالقات بني �أجزائها.

خ�صائ�ص البحث �أو الدرا�سة الربملانية اجليدة:
•قدرتها على حتليل �أ�سبـاب ونتائج امل�شكلة البحثية واالنتهاء �إلى مقرتحات
�أو تو�صيات عملية.
•تقومي الآثار الناجتة عن هذه امل�شكلة من خالل طرح خيارات �أو بدائل.
•�إتباع منهجية منتظمة من منهجيات البحوث والدرا�سات الربملانية.

كيفية حتديد �أي م�شكلة بحثية من البحوث والدرا�سات الربملانية:
1.1ما هو ال�ضرر؟
2.2ما هو ال�شيء املت�ضرر؟
3.3ما هو عدد الأ�شخا�ص الذين �ست�ؤثر فيهم امل�شكلة؟
4.4ما هي النتيجة غري املرغوبة التي نريد �أن نتفادى حدوثها؟
5.5ما مدى خطورة ت�أثري امل�شكلة؟
6.6ما مدى تكرار حدوث امل�شكلة؟
7.7ما هو احتمال جتدد وقوعها يف امل�ستقبل؟
8.8ما هي الأو�ضاع التي تت�أثر بامل�شكلة وو�ضعها احلايل؟
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كيفية حتديد النتائج لأي م�شكلة بحثية يف البحوث والدرا�سات الربملانية:
1.1ما هي خيارات احلكومة؟
2.2ما هي خيارات الر�أي العام؟
3.3ما هي الأدوات التنظيمية التي تعالج امل�شكلة؟
4.4ما هو تقييم املعلومات عن امل�شكلة؟
5.5ما هي الو�سائل البديلة من وجهة نظر الباحث؟
6.6ما هي الآثار اجلانبية للم�شكلة؟
7.7ما هي الأ�ضرار غري املبا�شرة؟
8.8ما هي الآراء العامة حول مقدار ال�ضرر واحلاجة للتخل�ص منه؟

كيفية حتديد املقرتحات �أو التو�صيات لأي م�شكلة بحثية يف البحوث
والدرا�سات الربملانية

1.1ما هي الآليات الأكرث عملية وفعالية؟
2.2هل الآليات متفقة مع القوانني و�أو�ضاع الدولة ال�سيا�سية واالقت�صادية
واالجتماعية والثقافية؟
3.3هل الآليات متثل ا�ستخداما فعاال وجيدا للموارد العامة للدولة؟
4.4ما هي التكاليف التي تتحملها ميزانية الدولة لتنفيذ هذه املقرتحات؟
5.5ما هي التكاليف االجتماعية و�أثرها على املواطنني لهذه املقرتحات؟
6.6هل الأجهزة الإداري��ة يف �أي وزارة� ،أو قطاع� ،أو هيئة ق��ادرة على
تنفيذ هذه املقرتحات؟
7.7هل تكاليف تنفيذ هذه املقرتحات تبدو كنتائج مرغوبة� ،أم غري
مرغوبة للمجتمع؟
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تقومي �آثار �أي م�شكلة بحثية يف البحوث والدرا�سات الربملانية:

�1.1أي �آثار جانبية عك�ست تلك امل�شكلة.
2.2التكاليف املحتملة التي �ستتحملها اخلزانة العامة للدولة.
3.3احلاالت التي ميكن التنب�ؤ بها يف امل�ستقبل.
4.4الهيئات امل�س�ؤولة عن التنفيذ وقدرتها على ذلك.
5.5املتطلبات الإدارية.

املعايري ال�شكلية للدرا�سة �أو البحث الربملاين:

1.1وا�ضح خايل من الإبهام والغمو�ض.
2.2نتائجه �شبه م�ؤكدة وم�صاغة بدقة.
3.3موجز فال توجد ن�صو�ص زائدة� ،أو عبارات غري مفيدة.
4.4مرتابط ومتجان�س يف �أفكاره ومفقراته.
5.5مت�سق مع الطبيعة املجتمعية.
6.6مفهوم فيمكن فهمه ب�سهولة من قبل �أي قارئ له.
7.7معلوماته �شبه متكاملة.

املراحل اخلم�س لعملية �صياغة البحث �أو الدرا�سة الربملانية:
ل�صياغة �أي بحث �أو درا�سـة �أو تقرير برملاين �أيا كان طبيعته �سواء برملانيا� ،أو قانونيا� ،أو �سيا�سيا� ،أو اقت�صاديا� ،أو اجتماعيا� ،أو ثقافيا ف�إن الباحث الربملاين عليه �أن مير بخم�س
مراحل هي:
1.1فهم مو�ضوع البحث �أو الدرا�سة.
2.2حتليل مو�ضوع البحث �أو الدرا�سة.
3.3ر�سم خطة البحث �أو الدرا�سة.
4.4كتابة البحث �أو الدرا�سة.
5.5تدقيق النتائج واملقرتحات التي مت التو�صل �إليها.
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�أوال  :فهم مو�ضوع البحث �أو الدرا�سة الربملانية:
1.1الإطالع على خلفيات مو�ضوع البحث من خالل املعلومات.
2.2حتديد �أهداف ال�سيا�سات احلكومية والربملانية.
3.3الآليات التنفيذية لتحقيق هذه الأهداف.
4.4النتائج القائمة حاليا من جراء الأهداف ،و�آليات التنفيذ.
5.5النتائج املتوقعة.
وهذه املرحلة حتتاج بالأ�سا�س �إلى �ضرورة توفر املعلومات حيث �أنها متثل �أول خطوة يف �إجراء �أي بحث �أو درا�سة ،وبدونها ال ميكن فهم مو�ضوع البحث �أو الدرا�سة
الربملانية لأنها املورد الذي �سينهل منه الباحث للتح�ضري ملو�ضوع بحثه �أو درا�سته.

ثانيا :حتليل مو�ضوع البحث �أو الدرا�سة الربملانية:
�1.1أ�سباب امل�شكلة.
�2.2أدوات تنظيم امل�شكلة البحثية.
3.3نتائج امل�شكلة.
4.4ال�ضرر الذي ت�سببه هذه النتائج.
5.5املقرتحات الالزمة.
�6.6آليات تنفيذ هذه املقرتحات.
ثالثا :ر�سم خطة البحث �أو الدرا�سة الربملانية:
1.1مدخل البحث �أو الدرا�سة.
2.2املوا�ضيع والأفكار الرئي�سية يف البحث �أو الدرا�سة.
3.3الت�أكد من و�ضوح هذه الأفكار.
4.4النتائج هل مت�سقة مع الأ�سباب.
5.5تكاليف ومزايا املقرتحات.
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رابعا :كتابة البحث �أو الدرا�سة الربملانية:
(مت التعر�ض له �سابقا)

خام�سا :تدقيق النتائج واملقرتحات:
1.1الت�أكد من توافق النتائج واملقرتحات مع ال�سياق ال�سيا�سي
واالقت�صادي واالجتماعي والثقايف للدولة.
2.2عدم الت�ضارب بني النتائج واملقرتحات و�إمنا تعرب عن
تكامل وترابط.
3.3الإجراءات وا�ضحة للتنفيذ.
4.4خلو العبارات والفقرات من التزيد ،والتكرار �أو اال�ستطراد.
�5.5سالمة التطبيق لأحد منهجيات البحوث والدرا�سات الربملانية.

 .2الأ�س�س ال�شكلية واملو�ضوعية ل�صياغة تو�صيات املو�ضوعات العامة:
املو�ضوع العام هو �إحدى الأدوات الرقابية وقد درجت الأعراف الربملانية �أن جتعل املو�ضوع العام يف مرحلة و�سط بني ال�س�ؤال واال�ستجواب� ،أي يفوق ال�س�ؤال �أهمية،
ويلي اال�ستجواب يف تداعياته و�آثاره.
حيث �أن ال�س�ؤال يطبع بال�صفة ال�شخ�صية ملقدمه فهي �أداة رقابية كان الغر�ض منها �أن ميار�س الع�ضو منفردا دوره الرقابي ولذا ف�إن ال�س�ؤال ملكا ملقدمه الذي له وحده
دون غريه من الأع�ضاء حق التعقيب على الإجابة� .أما املو�ضوع العام فهو �أداة رقابية للمجل�س.
وعلى الرغم من �أن خمتلف اللوائح الربملانية الدولية ا�شرتطت �أن يكون هناك عددا معينا من �أع�ضاء الربملان يحق لهم تقدمي املو�ضوع العام لغر�ض �أن تتالقى �إرادة
�أكرث من نائب على مدى �أهمية و�إحلاح هذا املو�ضوع الذي ي�ستحق تدخل الربملان لتوجيه نظر احلكومة �إلى اتخاذ �سيا�سات معدلة �أو جديدة جتاه هذا املو�ضوع� ،إال �أن
خمتلف اللوائح الدولية �أكدت على �أن من حق كل �أع�ضاء الربملان امل�شاركة بالنقا�ش و�إبداء الر�أي يف املو�ضوع العام دون �أن يقت�صر ذلك على مقدمي طلب مناق�شة املو�ضوع
العام على عك�س ما هو متعارف عليه يف الأ�سئلة الربملانية.
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�أنواع التو�صيات
�أوال :تو�صية التعديل:
تعرف تو�صية التعديل ب�أنها تلك التو�صية ال�ساعية �إلى تعديل م�سار اجتاه
�سيا�سة� ،أو قرار� ،أو �إجراء حكومي يف �إطار احلفاظ على جوهر وهدف وم�ضمون
تلك ال�سيا�سة �أو القرار �أو الإجراء احلكومي .فالتعديل ين�صب على جزء معني

دون �أن ميتد �إلى الكل الذي يعد هذا اجلزء �ضمن مكوناته� ،أو �أهدافه� ،أو
جوهره .
كما �أن تعديل امل�سار يعنى االعرتاف ب�أن هذه ال�سيا�سة �أو القرار �أو الإجراء
يحمل الكثري من اجلوانب الإيجابية الأخرى التي ينبغي اال�ستمرار فيها �إال
�أن هذه اجلوانب ال حتقق كل غاياتها االجتماعية مع بروز بع�ض ال�سلبيات
لهذا اجلزء املراد تعديله.
وغر�ض تو�صية التعديل �إ�ضفاء عن�صر الدقة ال�لازم��ة على ال�سيا�سة �أو
القرار �أو الإجراء احلكومي حتى يتمكن من معاجلة بع�ض ال�سلبيات التي
تعيق بع�ض مناحي التطوير.

مثال على تو�صيات التعديل:

• (تعديل معايري اجلودة التعليمية ب�إ�ضافة كذا وكذا).

•(تعديل برامج التدريب ال�صحية مبا يحقق كذا وكذا).

•(تعديل ال�سقف الأعلى لقيمة القرو�ض ال�شخ�صية �إلى كذا نظرا لكذا).

االوراق و الدرا�سات الربملانية 341

ثانيا :تو�صية التغيري
تعد تو�صية التغيري �أكرث قوة وفعالية من تو�صية التعديل لأنه وفق تعريفها ف�إنها
ال تت�ضمن تعديل م�سار اجتاه ،و�إمنا ا�ستبداله مب�سار �آخر قد يكون موازيا
�أومن ذات نوع امل�سار املراد ا�ستبداله .وتو�صية التغيري ت�ستبدل الأهداف وامل�ضمون

مع احلفاظ على اجلوهر وهي يف هذا تختلف عن تو�صية التعديل التي حتافظ على
بقاء ا�ستمرار الأهداف وامل�ضمون واجلوهر.

وغ��ر���ض تو�صية التغيري �إ��ض�ف��اء عن�صر ال�صحة – ولي�س ال��دق��ة -على
ال�سيا�سة �أو ال�ق��رار �أو الإج��راء احلكومي بعدما تبني �أن ما هو قائم من
�سيا�سات �أو قرارات �أو �إجراءات غري �صحيحة.

مثال على تو�صية التغيري:

•�إذا طالبت التو�صية (بتغيري معايري اجلودة التعليمية) فذلك يعنى الإبقاء على فكرة �أو جوهر اجلودة التعليمية يف حد ذاتها ولكن التغيري �سين�صب على املعايري ذاتها
�سواء يف �إطار م�ضمونها� ،أو الأهداف التي ت�سعى �إلى حتقيقها.

ثالثا :تو�صية الإلغاء:
تتدرج التو�صيات يف قوتها الهيكلية من مراتب التعديل �إل��ى التغيري ثم
الإلغاء .وتعرف تو�صية الإلغاء بوقف نهائي مل�سار اجتاه �سيا�سة �أو قرار �أو
�إجراء حكومي مبا ي�ؤدى �إلى ا�ستبعاد اجلوهر وامل�ضمون والأهداف للم�سار
املراد �إلغائه
وغر�ض تو�صية الإلغاء هو حتقيق التال�ؤم مع الواقع االجتماعي بعدما
تبني �أن ال�سيا�سات �أو القرارات �أو الإج��راءات احلكومية مل تعد جمدية �أو
حمققة للم�صالح العامة يف الواقع االجتماعي.
مثال على تو�صية الإلغاء :عندما تطالب التو�صية ب�إلغاء معايري اجلودة التعليمية فهي تعنى ا�ستبعاد جوهر وم�ضمون و�أهداف هذه املعايري.
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رابعا :تو�صية املقرتح:
هي �أرق��ى �أن��واع التو�صيات و�أك�ثره��ا ق��وة حيث �أنها تعني تقدمي �أف�ك��ار� ،أو
مقرتحات جديدة تت�شكل يف ثناياها جوهر ،وم�ضمون ،و�أهداف جديدة مل
تكن قائمة من قبل.
وال ي�شرتط يف تو�صية املقرتح �أن تو�صي بتعديل� ،أو تغيري� ،أو �إلغاء ما هو قائم حاليا من قرارات و�سيا�سات و�إجراءات حكومية ،ولكنها قد ت�أتي لتتعاي�ش معها بحيث
ت�ضيف جديدا �إليها يزيد من فعاليتها �أو حتقيق �أغرا�ضها.
وقد ت�أتي تو�صية املقرتح مت�ضمنة تعديل� ،أو تغيري� ،أو �إلغاء ما هو قائم حاليا من �سيا�سات وقرارات و�إجراءات بحيث يبدو �أن هناك عالقة لزوم بني تنفيذ تو�صية
املقرتح وبني التعديل �أو التغيري �أو الإلغاء ملا هو قائم حاليا.
وامليزة الأ�سا�سية لتو�صية املقرتح �أنها تعرب عن بديل لتعديل �أو �إلغاء �أو تغيري ال�سيا�سات والقرارات والإجراءات .كما �أنها تدل بذاتها على �إمعان الدرا�سة يف املو�ضوع
العام مما نتج عنه توليد �أفكار جديدة بعدما تبني �أن ما هو قائم مل يعد متكيفا مع املعطيات االجتماعية� ،أو مت�أخرا عنه.
وحتتاج دائما تو�صيات املقرتح �إلى م�سوغات �أو مربرات لأنها تعني �إقدام احلكومة على اتخاذ �سيا�سات وقرارات و�إجراءات جديدة مل تكن مو�ضوعة �سلفا يف خطط
عملها ،ومل تكن مقدرة لتكاليفها.
كما �أن هذا النوع من التو�صيات يحتاج �إلى قيا�س �آثاره امل�ستقبلية على الواقع االجتماعي حتى ال ي�ؤدي الأخذ بها �إلى الت�أثري على جوانب �أخرى اجتماعية مما ي�ؤدى
�إلى االرتباك مما �سيتطلب يف مرحلة الحقة تقدمي مقرتحات جديدة لإزالة هذا االرتباك.
فمثال عندما تطالب تو�صية ب�إن�شاء جمل�س قومي للتعليم فهي تعد تو�صية مقرتح لأنها تن�ش�أ هيكال جديدا يف جوهره ،وم�ضمونه ،و�أهدافه .وقد يتطلب تنفيذ هذه
التو�صية عدم تعديل �أو �إلغاء �أو تغيري ما هو قائم حاليا من �سيا�سات وقرارات و�إجراءات احلكومة يف التعليم .وقد يتطلب الأمر تغيري االخت�صا�صات املمنوحة لوزارة التعليم
بحيث ينتقل جزء من هذه االخت�صا�صات �إلى املجل�س القومي للتعليم املقرتح�.إال �أنه يف كل الأحوال ف�إنه من ال�ضروري درا�سة م�سوغات ومربرات هذا املقرتح ،بالإ�ضافة
�إلى درا�سة تكاليف تنفيذه ماليا واجتماعيا ،و�أثره على كل جوانب العملية التعليمية مثل العالقة بني الهيئات املحلية يف الإمارات وبني هذه الهيئة املن�شئة وكيفية �إزالة جوانب
التعار�ض التي من املمكن �أن تن�ش�أ بينهما.
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مراحل بناء التو�صية
�أو ًال :فكرة التو�صية

لكل تو�صية فكرة معينة ت�سعى �إلى حتقيقها .وهذه الفكرة �إما تهدف �إلى تعديل،
�أو تغيري� ،أو �إلغاء� ،أو تقدمي مقرتح جديد ل�سيا�سات ،وقرارات ،و�إجراءات حكومية
متبعة حاليا.

تتوقف فكرة التو�صية على:
1.1درا�سة املعلومات الواردة حول املو�ضوع من خمتلف امل�صادر (حكومية – غري حكومية -منظمات �أهلية – ر�أي عام – درا�سات فنية) بحيث يكون الهدف
مطابق فكرة التو�صية مع هذه املعلومات مما �سينتج عنه ثالث احتماالت الأول ت�أييد املعلومات للفكرة� ،أو رف�ض املعلومات للفكرة� ،أو حتوير
وتعديل الفكرة لتتالءم مع هذه املعلومات.
2.2تقدم الأمانة العامة �أربع �أوراق برملانية لهذا الغر�ض (اخللفية – خدمات البحوث – اال�ستدالل – اال�ستف�سارات).
3.3مربرات فكرة التو�صية (الأو�ضاع والظروف ال�سلبية احلالية التي تقدم م�سوغا للتو�صية)
4.4الأثر املتوقع من فكرة التو�صية (مدى قدرة هذه الفكرة على تخطى الأو�ضاع والظروف ال�سلبية ،وااليجابيات املتحققة من فكرة التو�صية) ويقا�س الأثر
املتوقع للتو�صية بعاملني �أ�سا�سيني هما:
.أمو�ضوعية التو�صية �أي تعبريها عن نطاق امل�صلحة العامة فهي غري م�ؤطرة لهوى �أو غر�ض معني.
.بمنفعة التو�صية �أي قدرتها على حتقيق و�ضع �أف�ضل للم�شكلة امل�ستهدفة من التو�صية.

ثانياً :واقعية التو�صية:
فقد تكون فكرة التو�صية جيدة ،ومربراتها قوية ،والآثار الإيجابية املتحققة منها متعاظمة �إال �أنه ال ميكن تنفيذها على �أر�ض الواقع �إما:
.ألأن التو�صية تتعار�ض مع ت�شريعات قائمة ،مما ي�ؤكد عدم القدرة على تنفيذها قبل تعديل �أو تغيري هذه الت�شريعات.

.بقد تتعار�ض التو�صية مع اال�سرتاتيجيات احلكومية.
.تقد يحتاج تنفيذ التو�صية �إلى موارد مالية تفوق �أو تخرج عن نطاق املدرج يف املوازنة العامة للدولة .ولكن للربملان �أن ي�صدر تو�صيته باعتبارها تو�صية
م�ستقبلية على احلكومة �أن تراعى تنفيذها يف �إطار االعتمادات امل�ستقبلية مليزانيتها.

.ث�إغفال التو�صية لآثار وجوانب �أخرى جمتمعية تتعار�ض معها مما ي�ؤدى �إلى �إن�شاء ت�أثريات �سلبية على ظواهر �أو ق�ضايا جمتمعية �أخرى .لأن
طبيعة التو�صية يف �أي مو�ضوعات اجتماعية �إنها تعرب عن عالقات التداخل والت�أثري املتبادل بني الظواهر االجتماعية وبع�ضها.
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ثالث ًا :و�ضوح التو�صية:
�أح��د الأ�سباب الرئي�سية لعدم و�ضوح التو�صيات هو ح�شو التو�صية بالعديد من
العبارات والألفاظ ذات الطابع العمومي والتي ال تعرب عن �أي معنى حم�سو�س ،لعل
هذه واحدة من الإ�شكاليات الأ�سا�سية التي تعانى منها العديد من الربملانات عند
�صياغة تو�صياتها �أو قراراتها.
قد تكون فكرة التو�صية جيدة ،وتبدو �أنها واقعية �أي ميكن تنفيذها على ار�ض الواقع �إال �أنها غري وا�ضحة .واملق�صود باملعنى املح�سو�س يف التو�صية هو �أن تكون الألفاظ
والعبارات معربة عن التزامات �أو �سياقات تنفيذية بحيث ميكن فهمها من اجلهات املعنية بالتنفيذ.
ولذا درجت الأعراف الربملانية على �صياغة تو�صياتها بالأ�ساليب اخلربية التي تفيد الو�صول �إلى املعنى التام دون الأ�ساليب الإن�شائية التي قد ي�ضيع فيه متام املعنى
و�سط العديد من الألفاظ والعبارات الزائدة.

يتوقف و�ضوح التو�صية على عدة اعتبارات:
�1.1أن يكون كل لفظ يف التو�صية معرب عن معنى معني ،فالتو�صية ال حتتمل الألفاظ العامة التي تو�صف ب�أنها �ألفاظ زائدة عن املعنى (الألفاظ العامة –
املرتادفة – املكررة للمعاين) وميكن تبيان ذلك من خالل �إعادة النظر يف �ألفاظ التو�صية بحيث ميكن �إيجازها يف عدد �أقل من الألفاظ والكلمات .لأن
اال�ستطراد يعد واحدا من العيوب الأ�سا�سية للتو�صية.
�2.2أن تكون كل عبارة يف التو�صية مرتبطة ارتباطاً ع�ضوياً بالعبارة التي ت�سبقها ،وت�ضيف �إليها جديد ًا يف املعنى .ومقدمة يف ذات الوقت للعبارة التي تليها.
وميكن تبيان ذلك ب�إعادة النظر يف العبارة ف�إذا ما ات�ضح �أن �إلغائها ال ي�ؤثر على املعنى� ،أو بناء الفكرة ف�إنها تعد عبارة زائدة عن املعنى امل�ستهدف.
3.3الرتابط بني �آخر عبارة يف التو�صية ،وبني �أول عبارة فيها بحيث يبدو �أن هناك ت�سل�سال منطقيا يف بناء عبارات التو�صية.
4.4من الأ�سا�سيات الهامة يف و�ضوح التو�صية هو االعتماد يف �صياغتها على اجلملة الربملانية الب�سيطة الإيجابية لأن غر�ض التو�صية حتقيق معنى .وكلما
مت التعبري عن هذا املعنى بجملة مثبتة ،وغري منفية ،وغري مو�صولة كلما ا�ستقبل الغري املعنى بتنفيذ التو�صية بو�ضوح وفهم.
5.5اللجوء بقدر الإمكان ل�صياغة العبارات الق�صرية املعربة عن املعنى امل�ستهدف يف التو�صية لأن العبارات الطويلة يكرث بها احل�شو والفروع من الألفاظ
التي ت�ؤثر �سلبا على املعنى.
•يتحدد املعيار املو�ضوعي لو�ضوح التو�صية بثالثة لوازم:
حتديد املخاطب بالتو�صية خا�صة �إذا كان الفاعل غري حمدد على وجه الدقة� ،أو �أن الفاعلني متعددين.املوجه �إليها التو�صية.
حتديد الواقعة َ-حتديد املطلوب من املخاطب بالتو�صية.
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رابعا ً :حتديد معنى التو�صية:
يق�صد بتحديد معنى التو�صية هو �أنها تعرب عن فكرة حمددة� ،أو واحدة بحيث ال يبدو �أن هناك تقاطعا يف التو�صية بني عدة �أفكار� ،أو �أنها تعك�س تداخل
بني جمموعة من الأفكار� ،أو تتداخل معانيها �إلى احلد الذي ي�ؤدى �إلى عرقلة تنفيذها �إما لتعار�ض املعاين مع بع�ضها� ،أو �صعوبة اجلمع بني تنفيذ �أكرث
من معنى يف ذات التو�صية املنفردة.
كما �أن حتديد التو�صية ي�ؤدى �إلى �سهولة متابعة التو�صيات من جانب ،بالإ�ضافة �إلى متكني احلكومة من بحث كل تو�صية على حدة.
�إال �أن حتديد التو�صية ال يعني االعتماد على �آلية تنفيذ حمددة ف�إنه من حق الربملان �أن يعدد �أدوات التنفيذ للفكرة الواحدة.

ويتوقف حتديد معنى التو�صية على:
1.1االلتزام ب�ضوابط و�ضوح التو�صية حيث �أن الو�ضوح والتحديد وجهان لعملة واحدة.
2.2الألفاظ امل�ستخدمة يف التو�صية يجب �أن تكون معربة عن معنى حمدد ،بحيث ال ُي�ساء فهمها ب�أكرث من معنى� ،أو ت�ؤول معانيها على نحو ال يحقق �أغرا�ضها
امل�ستهدفة.
3.3عدم اال�ستغراق يف تو�صيات هام�شية ذات ت�أثري �ضئيل على نتائج املو�ضوع العام حمل املناق�شة .فمن ال�ضروري حتديد معيار �أهمية التو�صية ( يتم ذلك
من خالل مقارنة التو�صيات مبحاور املو�ضوع ثم تق�سم التو�صيات �إلى فئات �أكرث �أهمية – مهمة – �أقل �أهمية).
4.4حتديد غر�ض التو�صية حيث �أن لكل تو�صية غر�ض حمدد .فمن املهم معرفة ما �إذا كانت هذه التو�صية �ستحقق الغر�ض �سواء يف �إطار جزئي �أم كلى (�أي تحَ قق
الغر�ض كام ًال �أم حتقق يف بع�ض جوانبه؟).
5.5حتديد معنى التو�صية يتطلب �أن تكون عباراتها غري معقدة �أو مركبة تركيبا يعطل املعنى فهي عبارة حمددة بفعلها ،وفاعلها ،ومفعولها� ،أو مبتد�أها
وخربها.
6.6عدم تكرار معاين التو�صية يف تو�صيات الحقة� ،أو ت�ضارب التو�صية مع تو�صيات �سابقة �أو الحقة لأنه من املهم �أن يكون هناك تكامل بني التو�صيات يف
جمموعها.
7.7ا�ستخدام عالمات الرتقيم ا�ستخداما �صحيحا بني عبارات التو�صية ال�ستجالء الغمو�ض الذي ميكن �أن يحيط مبعنى �أي عبارة يف التو�صية.
 8.8الت�سل�سل يف كتابة التو�صيات بحيث تبدو التو�صيات الأكرث �أهمية يف املقدمة تليها التو�صيات املهمة ثم تو�ضع يف النهاية التو�صيات الأقل �أهمية.
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خام�س ًا � :آليات مقرتحة لتنفيذ التو�صية:
يق�صد بالآليات املقرتحة هي تلك الآليات والو�سائل والإج��راءات املقرتحة
على احلكومة لتنفيذ التو�صية .وذلك للتدليل على واقعية التنفيذ ،بالإ�ضافة

�إلى تعبريها عن �أن الربملان �أجنز درا�سته وتفح�صه للتو�صية �إلى احلد الذي ميكنه
من اقرتاح �آليات تنفيذ للتو�صية.

وقد درجت العديد من الربملانات الأورو بية على عدم �إ�صدار �أي تو�صية من الربملان �إال �إذا كانت م�صحوبة ب�آليات تنفيذ حمددة ،وتتزيد بع�ض الربملانات يف �إ�ضافة ما
يطلق عليه بيان التنفيذ الذي ي�شتمل على:
�1.1آلية التنفيذ املقرتحة.
2.2مدى تال�ؤم �آلية التنفيذ مع ميزانية الدولة.
3.3الأثر االجتماعي لهذه الآلية.
4.4املنفعة النهائية املتحققة من �آلية التنفيذ
وقد درجت الأعراف الربملانية على �إعطاء احلكومات احلق يف اختيار بدائل تنفيذ �أخرى للتو�صية املقرتحة من الربملان دون �أن يعني ذلك عدم تنفيذ التو�صية
ولكن يتم تنفيذها بكيفية �أخرى وغالبا ما يتم تنفيذ ذلك يف �إطار الت�شاور بني الربملان واحلكومة.

االوراق و الدرا�سات الربملانية 347

جدول فح�ص التو�صيات العامة(م�سطرة التو�صيات)
ن�ص التو�صية املراد اختبارها().............................................
عنا�صر الفح�ص
�أوال :فكرة التو�صية:

 .1م�ضمون فكرة التو�صية.
 .2مربرات فكرة التو�صية.
 .3الأثر املتوقع من التو�صية.
 .4منفعة التو�صية.

ثانيا :واقعية التو�صية:

 .1مدى تعار�ضها مع ت�شريعات القائمة� ،أو مع الد�ستور.
 .2مدى تعار�ضها مع اال�سرتاتيجيات احلكومية.
 .3مدى �إمكانية تنفيذها يف �إطار اعتمـ ـ ــادات امليزاني ـ ـ ــة
العامة للدولة.
 .4مدى ت�أثريها �سلبيا على ظواهر �أو جوانب اجتماعية �أخرى.

ثالثا :و�ضوح التو�صية:

 .1م��دى تعبري �أل��ف��اظ التو�صية ع��ن م��ع��اين حم���ددة دون
ا�ستطراد �أو عمومية.
 .2مدى ارتباط عبارات التو�صية ب�إ�ضافة معاين جديدة ملا
�سبقها ،ومقدمة ملا يليها من عبارات.
 .3مدى الرتابط بني �آخ ـ ـ ـ ــر ع ـ ــبارة يف التو�صي ـ ـ ـ ــة ،و�أول
عبارة فيها.
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التقييم

التعديالت على
التو�صية

مالحظات

ال�صياغة النهائية

عنا�صر الفح�ص

التقييم

التعديالت على
التو�صية

مالحظات

ال�صياغة النهائية

 .4مدى �صياغتها يف جمل ب�سيطة ،ثابت ـ ــة ،غري مو�صـ ــولة
بقدر الإمكان.
 .5مدى �صياغتها يف عبارات ق�صرية بقدر الإمكان.
 .6و�ضوح املخاطب يف التو�صية.
 .7املطلوب من املخاطب بالتو�صية.

رابعا :حتديد معنى التو�صية:

 .1معايري �أهمية التو�صية (الأكرث �أهمية – مهمة – الأقل �أهمية).

 .2مدى قدرة التو�صية على حتقيق غر�ضها.
 .3مدى تكرار معاين التو�صية يف تو�صيات �سابقة �أو الحقة.
 .4مدى تنا�سق التو�صيات مع بع�ضها دون ت�ضارب �أو تعار�ض.
 .5مدى الت�سل�سل املنطقي يف ترتيب التو�صيات بالنظر �إلى �أهميتها.

خام�سا� :آليات التنفيذ

� .1آليات التنفيذ املقرتحة للتو�صية.
 .2مدى تال�ؤم �آلية التنفيذ مع امليزانية والأثر املتوقع منها.

التو�صية يف �صياغتها النهائية
()............................................................
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جدول اختبار التو�صيات
عن�صر �أ�سا�سي

عن�صر ترابطي

عن�صر تكاملي

فكرة �أ�سا�سية �إذا �أزيلت من التو�صية ،ف�إنه يرتتب
عليها �إلغاء التو�صية.

ج��زء �أ���س��ا���س��ي م��ن التو�صية وال ميكن
ا�ستبعاده.

م��ف�����س��ر ي���ق���دم ب��ع�����ض ال��ت��ف�����س�يرات
املو�ضوعية جلوهر التو�صية.

يعد اجلوهر والبناء ال��ذي عليه ن�ش َيد ونقيم كل
العنا�صر الأخرى للتو�صية.

مرتابط مع العن�صر الأ�سا�سي �إلى احلد
ال���ذي ال مي��ك��ن ف�صله ع��ن��ه ،ف��ه��و �أح��د
الأجزاء الرئي�سية وعالقته كعالقة �أجزاء
اجل�سم باجل�سم.

مربر يقدم بع�ض التربيرات املو�ضوعية
جلوهر التو�صية.

يحقق هدف وغاية التو�صية فقط.

ي���ؤدي �أدوار ًا متعددة يف التو�صية ،فقد
ي��ك��ون دال���ة غ��ر���ض� ،أو دال���ة و���ص��ف� ،أو
ج���زء ًا م��ن امل�����ض��م��ون .لكن لي�س ج��زءا
من اجلوهر لأن اجلوهر ينتهي بانتهاء
العن�صر الأ�سا�سي.

مي��ك��ن اال���س��ت��غ��ن��اء ع���ن���ه� ،إذا ق��ام
العن�صر الرتابطي بتو�ضيح التو�صية
يف عن�صرها الأ���س��ا���س��ي .والعن�صر
الرتابطي بحاجة �إلى مف�سر ومربر.

ال��ق��ادر على حمل التو�صية �إل��ى معناها حتى لو
اختلفت بقية العنا�صر الأخرى.

وجوده الزم ،واختفاءه يعني خلل يف �أداء
التو�صية لوظائفها.

�أحيانا ي�ستخدم لتجميل التو�صية ولكن
يف �إطار مو�ضوعي.

يقبل حتويله �إلى عنا�صر �أو �أفكار جديدة.
ميكن �أن تتغري �أهدافه �أو م�ضمونه� ،أو خ�صائ�صه
�أو بقية عنا�صره يف امل�ستقبل ويظل حمتفظا بنف�سه
كعن�صر �أ�سا�سي.
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التو�صية

مالحظات

اإذا كانت هناك اأية مالحظات اأو ا�صتف�صارات خا�صة بهذا الدليل ميكن مراجعة
االأمانة العامة يف املجل�س الوطني االحتادي على العنوان التايل:

االأمانة العامة  -اأبوظبي

هاتف00971 2 6812000 :

فاك�س00971 2 6812846 :

�س.ب  836 :اأبوظبي
الربيد االلكرتوينinfo@almajles.gov.ae :

االأمانة العامة  -دبي

هاتف  00971 4 3244400 :فاك�س :
�س.ب  47 :دبي

00971 4 3242332

املجل�س الوطني االحتادي

