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 : (1)خامساً: أبعاد المنهج الممارن

زمانٌتٌنبعد تاريخي )زماني(.أ فترتٌن فً ولكن نفسها الظاهرة دراسة تتم البعد هذا :فً

مختلفتٌنوذلنمنخاللتحلٌلالظاهرةفًكلتاالمرحلتٌنثماعتماداحداهاكنمطةمعٌارٌةٌتم

 الرجوعالٌهاللممارنةبها.

وهنانمارنبٌنالظاهرةفًمكانمعٌنوتواجدهافًمكانأخروذلنفًنفسبعد مكاني:.ب

فترة خالل الجزائر و سورٌة بٌن معدالتاالستثمار تطور بٌن الممارنة مثالً الزمنٌة الفترة

 .2002-2006زمنٌةواحدةمثل

:والذيٌمارنبٌنتواجدالظاهرةفًمكانماوزمانمعٌنمعتواجدهابعد زماني ومكاني.ت

فًأمكنةأخرىوأزمنةأخرىمتباٌنةمثلممارنةالنهضةالعمرانٌةلسكانمابٌنالنهرٌنفً

حمبةزمنٌةمعٌنةمعالنهضةالعمرانٌةالتًسادتفًمنطمةواديالنٌلفًفترةزمنٌةأوحمبة

 زمنٌةأخرى.





 :(2)ادساً: أشكال الممارنة س

 :وتشملعملٌةالممارنةالكٌفٌةشكلٌنأساسٌٌن:الممارنة الكيفية

على .1 والتعرف كثب عن الدراسة مواضٌع حول المعلومات جمع على األول ٌعتمد

ٌتطلب وذلن الدراسة تلن المطلوبمن النحو على بٌنها الممارنة ثم ومن وأوصافها صفاتها

                                                           
 .222-222ص، مصدر سابك، د.دمحم صفوح األخرس -((1
 .225ص ،المصدر نفسه  -((2



الظاهرةعلىأرضالوالعومرالبةتطورهاوالعواملالمؤثرةولدٌتطلبذلنمنالتعرفعلى

 الباحثالمٌامبرحالتالىالمجتمعالمرادالممارنةبه.

الشكلالثانًللممارنةالكٌفٌةفٌكتفًفٌهالباحثونبجمعاألخبارعنطرٌكالكتب .2 أما

عل بالتعلٌك والمٌام المدروسة الظاهرة علىوالمماالتحول إعتماداً ومنالشتها األخبار تلن ى

سابمة نظرٌاتتارٌخٌة فًنمد تستخدم ما ً )غالبا المدروسة الظاهرة حوا مخزونعلمًلدٌه

 نتٌجةظهورمعلوماتجدٌدةنتٌجةاألبحاث(.

 :علىحصرحاالتالظاهرةبعددأوبكممعٌنالكمٌةوةتمومالممارنةالممارنة الكمية

وهناتبرزأهمٌةاإلحصاءودورهفًضبطذلنالحصربدلةووضوحوٌشكلالتعداد

السكانًواإلحصاءاتالحٌوٌةأهممصادرالبٌاناتالكمٌةفًالدراساتالممارنة.

 :(3)سابعاً: الطرق المتبعة في المنهج الممارن

التالزم في الولوع: .1 نفسوهذه الى الظروفالمؤدٌة تشابه أن مبدأ من تنطلك الطرٌمة

النتٌجةفًأحداثأوظواهرمختلفةٌجعلمنهاالسببالرئٌسًفًذلن.فمثالًلدتكونالسرعة

بشرٌة و خسائرمادٌة عنها التًٌنجم المختلفة ًمنحوادثالسٌاراتبأنواعها مشتركا عامالً

 السببالرئٌسًالذيٌؤديالىهذهالخسائر.ذلنموبالتالًتكونالسرعةبحك

:تمومهذهالطرٌمةعلىمبدأتوافرعاملمشترنأوأكثرالتالزم في الولوع وعدم الولوع .2

فًحالتٌنمنالحاالتالتًتحدثفٌهاالظاهرةبٌنماالتكونبٌنحالتٌنأوأكثرمنالحاالت

سوىغٌابذلنالعا الظاهرة العاملفًالمرةالتًالتحدثفٌها هذا ملوبالتالًفإنوجود

العاملالسببالرئٌسًفً الثانٌةمعاختالفالنتٌجةٌجعلهذا األولىوعدموجودهفًالمرة

 ذلن.

وٌكونذلنبمالحظةتكرارغٌابالظاهرةفًمراتأوأمكنةالتالزم في عدم الولوع : .3

المراتعلىحٌنأنالعناصراالخرىلدمتعددةفانرافكهذاالغٌابعنصرمعٌنفًكلهذه

حدوث سبب المفترضهو العنصر أن على دلٌالً ذلن ٌعتبر أخر، ً حٌنا وتظهر ً جٌنا تغٌب

 الظاهرة.

وهذهالطرٌمةتتمثلفًأنالنتٌجةتزدادبازدٌادالمسببتالزم التغير في السبب والنتيجة : .4

سا عدد ٌزداد انخفضالمسببفمثالً التحصٌلالعلمًوتنخفضكلما ازداد كلما عاتالدراسة

 والعكس.

طريمة العاللات المتماطعة : .5 سببان هنان كان 1،2فاذا نتٌجتان هنان فاذا3،4وكان

2فاننانستطٌعأننتولعوجودعاللةبٌنالسبب3والنتٌجة1استطعنااٌجادعاللةبٌنالسبب

وهكذا.4والنتٌجة

 : (4)المنهج الممارن ثامناً: الصعوبات التي تواجه
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ٌواجهالمنهجالممارنمجموعةمنالصعوباتالتًٌمكنتلخٌصهافٌماٌلً:

 منالصعبفًكثٌرمناألحٌانتحدٌدالسببمنالنتٌجةأوالعلةمنالمعلولخصوصاًإذا

 الصدفةولٌستالزماًسببٌاً.ىماكانالتالزمبٌنهاهوتالزملائمعل

 غ النتائج ترتبط منال مجموعة حصٌلة تكون بل واحد ٌعامل العلوم من كثٌر وفً ً البا

 العواملالمتداخلةوالمتفاعلةمعبعضهاالبعض.

 نتٌجةلسبب الظاهرة فًظرفمعٌنولدتحدثهذه نتٌجةلسببما ما لدتحدثظاهرة

 أخرٌختلفعنالسبباالولفًظرفأخر.

 المنهجالممارنضبطالم هوالحالفًالٌمكنفًحالة كما بها تغٌراتالمختلفةوالتحكم

عزلها ٌصعب وبالتالً البعض بعضها مع وتشابكها تداخلها بسبب وذلن التجرٌبً المنهج

والسٌطرةعلٌهالذلنفإنالمنهجالممارنالٌوصللنفسدلةالنتائجالتًٌمكنتحممهافًحالة

 المنهجالتجرٌبًعلىسبٌلالمثال.

 :(5)عاللة المنهج الممارن ببعض العلوم األخرىتاسعاً:   

  االجتماع: المنهج الممارن وعلم

 رأٌناأنالتارٌخٌهتمبالحوادثالماضٌةمنحٌثهًحوادثخاصةوٌبحثعنأسبابهافً لمد

والزمانٌة،وٌطلب حدودمعٌنةمنالزمانوالمكانأماعلماالجتماعفإنهٌتجاوزالحدودالمكانٌة

المجتمعاتعبر فً تمع الحوادثالتً بٌن الثابتة هذه العاللاتالعامة وتتمثل والمكان الزمان

والمعتمداتلدىمختلفاألممالمتباعدةفً العاللاتالعامةالثابتة)أيالموانٌن(فًوحدةالعادات

الشروط وحدة عند والمكان اال الزمان الشروط أن تمول أن ٌمكننا بحٌث جتماعٌةاالجتماعٌة

اجتماعٌةمتماثلة)أيالمؤسساتواألخالقوالمعتمداتالتًتظهرفًفئة المتماثلةتحدثظواهر

ٌستعٌن المجتمعاتفً بشرٌة( فٌتناول الممارن الفروضبالتارٌخ تحمٌك فً االجتماعً العالم

ومن خرىمعٌنةوأزمنةمختلفةفٌالحظكٌفأنالظاهرةالمعٌنةتتغٌرتبعالتغٌرظاهرةأ أمكنة

والخطوطالبٌانٌة هنافمنهجعلماالجتماعهومنهجممارنةبالدرجةاألولىٌعتمدعلىاإلحصاء

دور االنتحارالذيدرسه مثالذلنظاهرة وتأخذ للكشفعنالعاللة لتأخذشكالرٌاضٌا كاٌم

ونمط والدٌن المدنٌة والحالة للمنتحرٌن النسبة بٌن ل الثابتة فتبٌن بٌنالعٌش االنتحار أن ه

أكبرمنهعندالمتزوجٌنذوياألوالد(وأن المتزوجٌن)وهوعندالمتزوجٌنالذٌنالأوالدلهم

فاستخلصمنهذهالمعطٌاتاإلحصائٌةلانونا البروتستانٌنٌنتحرونأكثرمنالكاثولٌكٌٌن....الخ

مؤداه ٌتناسباجتماعٌا االنتحار فً ))أن االندماج درجة مع والمجتمععكسا الدٌنً المجتمع

العائلًوالمجتمعالسٌاسً((.

  :المنهج الممارن وعلم السياسة
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علمالسٌاسةفمداستخدمهالعدٌدمنالدولومن لمدساعدالمنهجالممارنبشكلكبٌرفًتطور

بٌن الممارنة أجل من الٌونان  أهمها فمد األمثل النظام لتبنً وذلن لمدنها السٌاسٌة لاماألنظمة

 المائم 151أرسطوبممارنة الضرورة فًذلنعلىمبدأ المدنواعتمد دستورمندساتٌرهذه

  .دولةخصوصٌاتها علىأساسأنلكل

إستبداٌة و دستورٌة ملكٌة، و إلىجمهورٌة الذيصنفاألنظمة مونتسكٌو نجد فً كما وأكد

فالجمهورٌةفًنظره تمداخلالنظامممارنتهأنتصنٌفهٌمومعلىأساسالممارسةالفعلٌةالتًت

والعامة،أمامٌكافٌلًمٌزفً هًالتًتسودفٌهاالعدالةوالمانونوتصانفٌهاالحرٌاتالخاصة

الدولةاألرستمراطٌةوتحكمها-ملنواحد الدولةالتًٌحكمها–أصنافمنالدول3ممارنتهبٌن

.ترجعفٌهاالسٌادةللشعبالدولةالدٌممراطٌةوهًالتً - أللٌةالنبالء

  :المنهج الممارن وعلم المانون

بتأسٌسجمعٌةالتشرٌعالممارنببارٌس11الممارنتطورامعتبراخاللالمرن لمدعرفالمانون

 حٌثتهتمدراسةالمانونالممارنبممارنةلوانٌنبلدانمختلفةألجللمعرفةأوجه 1161سنة

هذ بٌن االختالف أوجه و فروعالشبه مختلف تفسٌر على ٌعمل كما الموانٌن  .المانون ه

المجتمع استعملماكسفٌبرالمنهجالممارنلدراسةالمبدأالذيتمومعملٌةممارسةالسلطةفً فمد

 .أنواعمنالسلطات3ولدلارنومٌزبٌن

 ٌمارسهاالسلطة الكاريزماتيةوهً كبٌرة والتً وشخصٌة ذهنٌة لدرات لهم أشخاصتكون

 .المحكومٌن وخارلةٌخضعلها

علىالعاداتوالتمالٌدواألعرافالسائدة :وهًالسلطةالتًتستندفًأحكامهاالسلطة التنفيذية

 .فًبلدمعٌن

التً وهًالسلطة المانونية: السلطة المانونوهً من شرعٌته الحاكم فٌها التًٌستمد السلطة

.المجتمعاتالمتمدمة تعملبها

 

 


