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األولىالمحاضرة   



 :دراسة مناهج وطرق البحث العلمي

 
 ؟«مناهج البحث»ما المقصود بدراسة      

تحديد المراد من -لإلجابة على هذا التساؤل-بدَّ ال , 

نات المصطلح -وطرق -مناهج"أعني , بمكوِّ

ِس أبعاِدهللوصول إلى , "البحث ومْن ثمَّ , تلمُّ

 .تعريفه
 



 ما المنهج؟: أوالا 
 طريقا َ سلكَ  :بمعنى ,نهجَ  من ," منهج " كلمة شتُقَّتْ ا. 1

 ولذلك ،المسلوك الطريق تعني " المنهج "فكلمة ؛معينا َ
  ."البحث مناهج" تطابق "البحث طرق" فإنَ 

 Method اإلنجليزية باللغة " منهج " كلمة ترجمة إن    
 :معاني أفالطون عند وتعني ,يوناني أصل إلى ترجع

 العلميَ  المنهج يكون ؛وعليه ؛"والمعرفة والنظر البحث"
  ...السمع ,النظر ,المعرفية وأدواته بالعقل مرتبطةعمليَّةا 

 إلى المؤدي المنهج" إلى يشير ,منها المشتق المعنى. 2
 .وصولها مطلوبَ  غايةَ 

 



  
ا .3  مجموعة :فهو ,اصطالحا َ المنهج تعريف أم 

دة القواعد  الى الوصول ألجل وضعت التي ,المحد 
  .علمية حقيقة

 الخطة :هو ,للمنهج المستخلص المعنى .4
 دراسته في  ,خطواتها الباحثَ  يتبع التي ,الدراسية
 الحقيقة اكتشاف إلى يؤدي بما ,بحثه مشكلة

 .بحثه بموضوع المت صلة
 



 ؟ما البحث: ثانياا 
,  الفحصُ , لغةا ( Research)من معاني البحث. 1

 .واالستقصاء, والنظر, والتفتيشُ , والتنقيبُ 
هو الفحص للوصول : المعنى االشتقاقي للبحث. 2

 .ومعرفة سماته وما يتصل به, ومعرفته, إلى شيء
في , هو الجهد العقليُّ المبذول: البحث اصطالحاا . 3

,  وإلى ما يرتبط بها, سبيل الوصول إلى حقيقٍة ما

 .وآثار, ونتائج, وعالقات, من سمات
 



 ما العلم؟ : الثاا ث
أي تحقَّقت " َعلِمَ "مأخوذ من الفعل : Science:العلم. 1

, نتيجة اإلحاطة بأبعاد الشيء, أو فهمه, معرفته بالشيء

 ...وآثاره, وأسبابه, وعالقاته, وصفاته, ومكوناته
معرفة العالقات : هو, فتعريف العلم اصطالحاا . 2

المتداخلة والمنسقة بين الظواهر أو الحوادث أو 

 .األشياء
أن تراعى في : واختباره(سماته)ضوابط العلم. 3

,  والترابط", "إمكانية التطبيق: "منها, تحصيله أمورا  

 ".قابلية الفحص والمراجعة", "التجريد", "التناسق
 



؟: رابعاا   ما البحُث العلميٌّ
 استقصاء: هو, البحُث العلميُّ بناءا على ما سبق 

يهدف كشَف , منظم ودقيق ومنضبط( استيضاح  )أي

-بما حقِّقوعالقات تغيير, , وقواعَد عامة, حقائقَ 

حقِل إلى   ماحقيقيةٍ  إضافةَ -في نتيجته النهائيَّةِ 

كذلك و, تكون قابلة للتحقُّق, البشريةالمعرفة 

داو, ختبارالل ُد أنَّها علميَّة  منهجيَة  لتأكُّ ؛ بما يؤكِّ

 .وليست عشوائيَّةا , منضبطة  
 



 المحاضرةُ الثانيةُ 



بعد أن تناولنا في المحاضرة السابقة في إطار      

:دراسة  مناهج وطرق البحث العلمي  

: كالا من  

.المنهج-  

.البحث -  

.والعلم -  

.المراد بالبحث العلمي: -في هذه المحاضرة-نتناولُ    

 
 



 ؟ما البحُث العلميٌّ : رابعاا 
: هو, البحُث العلميُّ بناءا على ما سبق 

يهدف , ومنضبط   ودقيق   منظم  ( استيضاح)استقصاء  

وعالقات تغيير, , وقواعَد عامة, كشَف حقائقَ 

تكون , المعرفة البشريةإلى جديدٍة  حقيقيةٍ  وإضافةَ 

د, الختبارلو, قابلة للتحقُّق ؛ بما يخرجها عن والتأكُّ

 .والعشوائية, العبثية
 



 ما فوائد البحث؟: خامساا 
 :ثالثة جوانبفوائد البحث تأتي من 

 :وظائف البحث. 1

 :ويمكن إجمالها في 
 .علمياا دقيقاا منضبطاا لموضوع الدراسة( وصفاا )تحقُّق . أ
علمي دقيق منضبط لموضوع ( تفسير)الوصول إلى تقديم . ب

 .الدراسة
بما سيكون من نتائج تترتب ( التنبؤ)بلوغ مستوى إمكانية . ت

 .على مقدمات وأسباب
م)تحقُّق إمكانية . ث ,  بما سيكون من نتائج( الضبط والتحكُّ

 .بالتأثير في سيرها

 



  
 : نتائج البحث. 2
, تحقيق إضافة علمية للمعرفة البشرية فهي تراكمية. أ

 .بتوفيره المعلومات الموضوعية
رفد المكتبة بعنوان جديد يسهم في كونه سيتحول . ب

 .لدراسة سابقة في توجيه البحوث من بعده
 :ثمرات البحث. 3
 .اكتساب مؤهل معرفي. أ
 .الوفاء بمتطلب مشروط على الدارسين. ب
 



 المحاضرة الثالثة



  
 (:  Researcher)من هو الباحث: سادساا 

 
, البشريُّ , اآلخرالعنصر هو : الباحُث العلميُّ . 1

ويؤلُِّف , تلكم القضايا, الذي يجمع بجهده العقلي  

البحثية؛ مدفوعاا بمقاصَد لينطلق إلى مهامه , بينها

إذا ما عني بها وفق المقبول في إطار -علميٍَّة؛ تنقُلُهُ 

إلى , من الالعلم, تنقلُهُ -مناهج البحث بمراعاتها

العلم؛ ومن هنا تأتي أهميَّةُ مراعاة البحث العلميِّ 

 ...وأدواته, وموضوعاته, وفقاا لمناهجه



 
 

 ؟ما مواصفات الباحث العلمي. 2

  
تجعُل ما , الباحثمميزات ال بد من توافرها في هنالك     

التي تجعُل ذلك , موصوفاا بالعلميَّةِ , يبذله من جهٍد بحثي  

   :وأبرز تلكم المميزات ومقبوالا؛, الجهَد مثمراا 
 : الحيطةُ والشك. أ

دائم الرفض للتسليم ببساطة وسذاجة لما فالباحث      

وحتى بين العلماء, فعليه تجاوز , هو رائج بين العامة

التأثُّر غير العلمي  بالرأي السائد وعليه تجاوز األخطاء 

 . المألوفة
 



  
 :الفضول العلمي أو حب المعرفة. ب

(  الذاتي)أو بأن يتحلَّى الباحُث بالميل الطبيعي الداخلي  

التي أدَّْت إلى الظاهرة أو , معرفة األسبابالدافِع نحو 

مقدرة إلى جانب , وإلى العنايِة به, الموضوع قيد البحث

 .التفكيرعلى و, التأملعلى الباحث 
 :العلم بما يتصل بالموضوع. ت

ا قدْ بد أن يجمع الباحث ال إذ   ,  الدقيقةمن المعلومات را

, أو في مجاله المعرفيِّ , يؤهِّلُهُ للبحِث في الموضوع

 .ويدفعه لتناوله دوَن سواه
 



 :  الموضوعية العلمية.ث

 اتتأثير الباحث تجاوز :تعني ,الموضوعيةُ      

تغييب و ,الذاتية ئِهِ أهواتحييد و ,ِه الشخصيَّةِ ميولِ 

التجاٍه أو  فكري   لمذهبٍ , الفكريالتعصب آثار 

مدفوعاا  يَّةِ بحثنحو العملية الواالنطالق , سياسي  

ةٍ  حاجةٍ وجود ب قناعتهِ من  هذا للبحث في  ,ملحَّ

والهدف العلميُّ منه  ؛وليس غيره ,موضوعال

 .«عرفتهُ م»
 



  
   :األمانة العلمية. ج

؛ إذ بغيِره ال تكون , تُعدُّ األمانَةُ العلميَّةُ        الميِّزةَ األهم  للباحث العلميِّ

ال ينتكُث البحُث ونتائُجهُ , أليِّ ميزٍة أخرى أهميَّة  تُذَكُر؛ وبتغييبها

ةُ  يتهاوى إلى مستوياٍت ال يقبُل منه , وحسب؛ بل نخسُر باحثاا , المرجوَّ

 .وال تُنتَظَُر منه إنجازات  لها قيمة  علميَّة  , عندها أيُّ جهدٍ 

أن و,  مطلقاا الغشَّ أن يتجنُّب , وأليِّ طالِب علمٍ  -إذن-وال بدَّ للباحث    

النقل الخطأ بصورة تجنُّب أن يووثائقه, في تماماا التزوير يتحاشى 

أو , فكرة أو مقولة لغير صاحبهانسبة سواء  بمصدر, أيِّ من  ةٍ دَ متعمَّ 

أو دون , ببحث أو باحث أو معلومة دون نسبتها لصاحبهااالستعانة ب

 .عليهااإلشارة إلى تفاصيل الحصول 

,  من دائرة العلميةوخروج , األمانة العلمية هدم للمعرفةوعدم      

وتجاوز , اإلنسانيِّ  قِ لُ الخُ عن البعيدة الخاسرِة والدخول في التجارة 

ا مراعاةُ األمانةُ للقيم  .فقد أكَّدت ُحسَن ُخلُقِه, فإن لم تحقق علميةا , ؛ أمَّ
 



  
 :  الصبر. ح 

  الدؤوبِ العملِ واإلصرار على  ,الصبرالتحلِّي ب     

,  الدقةللوصول إلى  مصابرةُ واالصطبارُ وال, واإلنجاز

ال يمكن , من عوامل إنجاز بحثهي و, الفطنةفهي من 

بل يأتي الصبر بما ال تأتي به , مفيد غيرُ أن يقال عنه أنَّه 

في التعاُمِل المتأنِّي فالصبر , وال مالكوها, األرضِ كنوز 

اإلنجاز  مفتاحُ هما  ,الجهد العقليِّ بذل ومع  ,مع المصدر

 .  ؛ فاالستقصاُء  الحقُّ ال يتحقَُّق بغير صبرالمثمرالفكري 
 



 تصنيف

ومعاييرهاُ مناهج البحث     



 المحاضرةُ الرابعة



عوامل تصنيف مناهج البحث : المحور األول

 :المتَّبعة في البحث
,  يقوم تصنيف المناهج على معيار محدد: أوالا 

لتجنُّب الخلط وااللتباس بين التصنيفات, فتتنوع 

التصنيفات للموضوع الواحد باختالف معيار 

 .التصنيف
, يحدد الباحث نوع المنهج حسب نوع البحث: ثانياا 

,  وأهدافه, أو عنوان البحث, وطبيعة الموضوع

ح كلها بتحديد مشكلة البحث  .التي تتوضَّ
 



  
 :المحور الثاني 

 

 ,تصنيفات  مناهج البحث 

 :وأثرها في تصنيف البحوث نفسها 
 



 (:ألنواع البحوث)تصنيف المناهج وفقاا : أوالا 

          
 :  مناهج البحوث النظرية. 1

أو , لمزيٍد من المعرفةحاجة الباحث وتأتي إلشباع      

 .     يراُد معرفة حقيقتها, يلفُّ ظاهرةا مالتوضيح غموض 

     
 :مناهج البحوث التطبيقية. 2

وتعرف كذلك , لمشكلة قائمةوتأتي إليجاد حل       

يَّة وأحياناا , (بالمناهج بالتجريبيَّة)  ". اإلمبريقية"الحسِّ
 



 
:مناهج أبحاث الطريقة العلمية. 3  

, االستخدام في العلوم الطبيعيةوهي كثيرة       

على إجراء وتقوم واألحياء؛ , والكيمياء, كالفيزياء

فرضيَّةا يريد اختبار فيضع الباحث التجارب؛ 

المعضلة التي بعد تحديد أو عدم تحقُّقها, , تحقُّقََها

الباحُث ثم يجمع , يراُد حلَّها وأبعاد المعضلة

أو نفي تأكيد تؤدي الى لنتيجٍة؛ ليخلص البيانات 

ُل نتائَجهُ وفقاا لذلك, الفرضيَّةِ  .وبالتالي يسجِّ  



العمليات العقلية تصنيف المناهج وفقاا لمعيار : ثانياا 

 :    للباحث

     
 :المنهج االستداللي أو االستنباطي. 1

بين المقدمات الربط العقليِّ »يكون دور الباحث فيها  

مراعاة على أساس , والنتائج, واألشياء وأسبابها

؛ والتأمل , المنطق المقبول , بالكلِّيَّاتِ فهو يبدأ الذهنيِّ

 .للجزئياتليصل من خاللها 

د للقوانين« الجهد العقلي«فالعامل الحاسم فيها    , المحدِّ

لمعرفة مسافتها من تلكم , ثمَّ الذهاب للظاهرة المدروسة

 .القوانين



 
 :  المنهج االستقرائي. 2

أو يبدأ , عكس سابقه, يبدأ بالجزئيات ليصل للكليات

ليصل لقوانين عامة, ويعتمُد على التحقق , بالفرعيات

الخاضعة للتجريب والتحكم في , بالمالحظة المنظ مة

 .المتغيرات المختلفة

ثمَّ « النظر للواقع وللظاهرة فيه«فالعامل الحاسم فيها   

الذهاب للعقل إليجاد قوانين يصوغها العقل بشأنها؛ 

 .فالعامل الحاسم قراءة الشيء المراد بحثه

  
 



 :المنهج االستردادي. 3

يعتمد هذا المنهج على عملية استرداد ما كان في    

تعيُن في , أو قضايا, أو ظواهر, الماضي من أحداث

التحقق من مجرى األحداث, وتحليل القوى 

, والعالقات والمشكالت التي نبحثها في الحاضر

جملةا ( تاريخي تحليلي وتجريبي)فهو منهج 

 :واحدةا؛ وعادةا تكون االستفادة في جانبين

 .الموضوعي. ب.      المنهجي. أ
 



 المحاضرة الخامسة



  
,  أسلوب اإلجراء)التصنيف استناداا إلى : ثالثاا 

 (:والوسائل المستخدمة

 
 Experimental method: التجريبيالمنهج . 1

وفَق ضوابطَ , ويُعنى هذا المنهج بإجراء التجارب

  . محدَّدةٍ 



 

 :المسحمنهج .2 

 Survey Methodology : 

بجمع -في إطار التصنيف-ويُعنى هذا المنهج    

,  «من خالل المسح الميداني»وتحصيلها, البيانات

, ويتضمَّن هذا المنهج, من وسيلةويتحقَُّق بأكثر 

تحليلية؛ وال وأخرى , ووصفية, كشفية: عمليات

 .يتوقَّف عند الوصف



:الحالةمنهج دراسة .3  

Case Study Methodology   
وحدة محدَّدة, سواء كانت الوحدة ويأتي بدراسة     

أو وحدةا اجتماعيَّةا؛ ويرتبط هذا , المدروسةُ فرداا 

خاصة؛ ما ومعايير , المنهج باختبارات محدَّدة

صهُ من الشيء المراد  يهمنا هنا تمييز ما يخصِّ

والتعامل معه في خطوات البحث؛ ثمَّ يأتي , بحثه

.التعميم  
 



  
 :الزمنيتصنيف مناهج البحث حسب البعد : رابعاا  

 
وعن , بغضِّ النظر عن شروط المناهج هذه     

 : فالتمييز بينها يكوُن الختالف الزمن, وأبعادها,خطواتها

 ".الماضي"يعنى بدراسة  :التاريخيالمنهج . 1
 ".الحاضر"يعنى بدراسة , المنهج اإلمبريقي. 2
 ".المستقبل"يعنى بدراسة , المنهج التنبؤي. 3

 



 :المراد بحثُهُ تصنيف مناهج البحث حسب حجم الشيء : خامساا 

 
المجتمع )ويعتمد اخضاع (: إحصائي عام)منهج األصل . 1

 .الشاملةللعمليات اإلحصاء ( المعني بالبحث بأكمله

ن من )أنموذجويعتمد على دراسة : الحالةدراسة منهج .2 مكوَّ

أو قد قد تكون الحالة فرداا , (البحثتمثُِّل مجتمع معينة وحدة 

 .وحدة مجتمعية
أو ,البحثمجتمع تمثُِّل (عينةبدراسة :)العينةمنهج دراسة . 3

,  محددةضوابط اختيارها بيجري , جزٍء من شريحٍة اجتماعية

 .الرأي العاموقياس , الميدانيةومنها الدراسات 
 



 المحاضرة السادسة



تصنيف مناهج البحث حسب الهدف : سادساا 

 (:والوظيفة البحثية)منه

 
 Descriptive method: الوصفيالمنهج . 1
 Explanatory Approach:التفسيريالمنهج . 2

 The associative approach : االرتباطيالمنهج . 3
 



  
(  خصوصيته وعمومه)تصنيف المناهج وفق: سابعاا 

 :البحث
 :مناهج البحث العلمي الخاصة. 1

خاص  تعنى بحقل , قواعدمجموعة وتأتي بوضع  

ٍد   .من المعرفةمحدَّ
 :  مناهج البحث العلمي العامة. 2

ُد بفرع    أو , المعرفةمن فروع , وهي التي ال تتحدَّ

 .العلوم وحسبمن تعنى بعلم 



 :تصنيف مناهج البحث العامة حسب طبيعة الدراسة: ثامناا 
 :  المنهج النقلي. 1

دراسة النصوص المنقولة, يعتمد توثيق إسناد يمثُِّل طريقة    

النص نفسه والتحقق من سالمة لقائله ومصدره, النص 

وسالمة نقله, ويحاول فهم معانيه ودالالته؛ ويعيُن في دراسة 

 .والمواد الدستورية, والحديث, كالقرآن: المرجعيات
 :المنهج العقلي. 2

والمبادئ العقلية, فيلتزم الحدود , ويأتي بدراسة األفكار   

والتمثيل في , واالستقراءوالرسوم في التعريف, والقياس 

؛ وهو منهج  مفيد  للدراسات الفلسفية, االستدالل المنطقي 

 .والعقديَّة



  
 : المنهج التجريبي. 3

دراسة الظواهر العلمية في العلوم الطبيعية والعلوم طريقة ويمثُِّل      

 .اإلنسانية, ويعنى باالستقراء عن طريق المالحظة والتجربة
 : المنهج الوجداني. 4

رات: ويعنى بالقضايا التي تدرس     ,  واالعتقاد ,والرؤى, التصوُّ

 .التفكيروليس على , المواقفعلى المبني 
 :التكامليالمنهج .  5

, باستخدام أكثر من منهج : «المتكاملالتحليلي أو »     تتكامل بحثي 

وصوالا , البحثوتطبيق مستلزمات لوضع , بينها أدوات  مثيرة  فيما 

 .لنتائجه
 



  
 :  المنهج المقارن. 6

,  والعالقات, والظواهر, بين األشياء, ويُستعاُن به لعقِد الموازنات     

,  المقارنوالفقه , المقارنبحوث ودراسات القانون ويتابُع كثيراا في 

وإغناءا , وسواها من الدراسات التي تزيدها المقارنةُ فهماا موضوعيَّاا 

 .لبلوغ حقائق علميَّةا , معرفيَّاا 
 :  المنهج الجدلي. 7

,  القياسأو , المناظرة: ويستفاُد منه في القضايا التي تُعقَُد فيها     

 .والمسلمات المعهودة, باالنتفاع من األمور المشهورة
  

  
 



 المحاضرةُ السابعةُ 



البحثمناهج   

(الشائعة)  

   

السياسيةفي العلوم   
 



كثيرة أمر  يتطلَّب ترتيب قضايا إنجاز البحث عملية      

, والقيام بإجراءات, وتجهيز تصميم, إعداد الخطَّة: منها

نتائَج إلى الوصوَل كلُّها تهدف , الخ...وعمل معالجات

,  متكاملٍ (أو إطارٍ )نسقٍ يصلها الباحث في إطار , (علميَّةٍ )

,  األمور واإلجراءات والخطوات والترتيباتيضمُّ تلك 

والتي , (المناهج العلمية)وهذه األطر هي ما نسميه 

نا منها ما يالئم دراسات وبحوث العلوم  -السياسيةيهمُّ

.طلبة علوم سياسيةألنَّنا , وأكثرها شيوعاا -بوجه الدقَّةِ   
 



: يمثُِّل إذنهج فالمن  

التي يباشرها الباحُث, , َشكََّل عمليَِّة المعرفة: هو    

في الوصول األسلوب الذي يتَّبُِعهُ الباحث : أو يكون المنهج هو

من خالل , البيئة والمجتمعفي , بهحقائق األشياء المحيطة إلى 

,  واالستداللية, والواقعية, الذهنيةمجموعة من اإلجراءات 

.يستخدمها لهذا الغرضالتي   

 

:هناك مناهج عديدة تستخدم في دراسة عالم السياسة منها   



 

 :المنهج الفلسفي المثالي ( 1)
وهو منهج استنباطي يستهدف الكشف عما يجب أن يكون     

 .مثالياا فاضالا حتى يكون , مستقبل الواقع السياسيعليه 

ومن أبرز من استخدموا هذا المنهج أفالطون اليوناني      

وتطلُّعاتِه , الفاضلةعن المدينة أفكاره بصدد خصوصاا 

 .االجتماعية

وأقرب المناهج إليه هو المنهج القانوني المستخدم في       

دراسة القانون الدولي حيث إن القانون الدولي هو في النهاية 

مجموعة مبادئ قانونية مثالية تستهدف تحقيق واقع دولي 

مثالي , مثل مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية ومبدأ 

 .إلخ...المساواة في السيادة بين الدول 
 



 :المنهج التاريخي ( 2)
عالم أحداث وسرد وقائع وهو منهج يقوم على تسجيل    

أو تأويل لهذه األحداث والوقائع , تفسيرالسياسة دون 

ألحداث عالم سجالا السياسي للمحلِّل ,ويقدم التاريخ 

لذلك العالم, على فهم وتفسير هذا السياسة؛ يساعده 

, جذورهو كنبات بال , تاريخإن علم السياسة بال : قيل

, هو كنبات بال ثمر, السياسةوالتاريخ بدون علم 

 .هذا المنهج في دراسة تاريخ العالقات الدوليةويستخدم 
 



 :( االختباري الصرف)المنهج الوصفي ( 3)
يقوم على مالحظة , استقرائيٌّ منهج وهو      

وتبويب , وعلى تسجيل البيانات, السياسيِّ الواقع 

صرفة وصفيٍَّة بهدف تقديم صورة هذه البيانات؛ 

يقدِّمه , وال تفسير, تأويلن من دو , الواقعلهذا 

ويستخدم هذا المنهج في دراسات الباحث بشأنها, 

الرأي , ودراسات المناطق, وقياس اتجاهات الحالة

 .العام
 



 المحاضرة الثامنة



 :المنهج العلمي التجريبي ( 4)

 
يقوم على استنباطي؛ -استقرائي: وهو منج   

شأن؛ في وعلى التجريب , السياسيالواقع الحظة م

 .والتوقع, والتعميم, التفسيربهدف 

من أجل , وبالتجريب, يعنى بالمالحظةفهو    

 .وثمَّ التوقع , فالتعميم, الوصول إلى التفسير
 



  
ا المالحظة    .األولي للواقعفهي اإلدراك : أم 

ا التجريب   .المالحظةفهو تكرار : وأم 
 .إلي الحقيقة هو الوصول : والتفسير
في تفسير منه صياغة قانون عام يستفاد : والتعميم 

 .الواقع
 .استشراف المستقبل: التوقع 

 



يبني لكي , الواقعبمالحظة , الباحثيبدأ حيث    

(.أوليفرض )فرَض عمٍل   

يدخل التجريب فإن ثبتت صحة الفرض األولي ثم    

يصلح للتفسير ويصير قانونا علميا عاما صالحا 

لالستعانة به في فهم الواقع السياسي والتوقع في 

.شأنه  
 



 :المؤسسيالمنهج ( 5)
فيركز , السياسيةالنظم يصلُح لدراسة وهو منهج 

النظم المكونة لهذه , السياسيةعلى المؤسسات 

إلى التي تستند , والدساتير (والتنفيذيةالتشريعية )

عليه الدساتير وما تحتوي , موادِّها تلكم المؤسسات

 .منظمة لهامن قواعد قانونية 
 



 :المنهج السلوكي ( 6)
في مجال , السلوكيةنتائج العلوم توظيف وهو يقوم على 

أن علم السياسة هو علم الذي يعتبر , السياسيةاألبحاث 

على التفاعل بين الظواهر يركز , « حركي  »ديناميكي 

ظواهر كونها حيث , من  السياسية وبيئتها المحيطة 

توجهات ويركز المنهج السلوكي على غير جامدة , 

وعلى تأثير ذلك , والجماعاتودوافع واستجابات األفراد 

ج لهذا على سلوكهم كلِّه  السياسي؛ ومن بين من روَّ

المنهج  ديفيد إيستن األمريكي الذي نظر إلى المنهج 

وحلَّل النظام من , وظيفيةالظواهر السياسية من ناحية 

 .ناحية تفاعل المدخالت والمخرجات في إطار بيئتها
. 
 



 :المنهج المقارن ( 7)
ويقوم على المقارنة بين واقعين أو أكثر بهدف 

استخالص نتائج وقواعد علمية عامة ال ترتبط 

بمكان وال بزمان معينين , وكلما زاد عدد الحاالت 

الخاضعة للمقارنة كلما كانت النتائج أكثر دقة 

المنهج "وأهمية؛ وتعتبر المقارنة ركنا أصيال في 

 ".العلمي التجريبي
  
 



 المحاضرة التاسعة



 
         ))أنماط البحوث السياسية((

 
بصدد , ال بدَّ من اإلشارة إلى أمٍر مهمٍّ هنا؛ فنحن في هذا الموضع   
ولسنا إذن بصدد الحديث عن تصنيفات , «تصنيف البحوث السياسية»
.التي تناولناها في المحاضرات السابقة, «مناهج البحوث»  



:السياسيةبحوث الترويج والدعاية . 1  
القيام , في هذا النمط من البحوث السياسيةالباحث يسعى    

,  تدفع المستهَدفين من إنجاز البحث  التي , بجمع المعلومات
,  يميل إليه الباحث  , موقٍف محددٍ تدفعهم لتبنّي , المعننيين بقراءته
مثل هذه األنماط من وترتبط , بشيٍء من العلمية, أو يبلغه الباحث  

,  كإظهار إنجازاتها, باالترويج لحكومات بعينها: البحوث السياسية
أو الترويج لبرامجها السياسية , أو الترويج ألحزاٍب بعينها

عن أو أن تأتي دفاعاً , أو لدعم الجماعات السياسية, االنتخابية
منجزات »: موقٍف ما أو للترويج لرأي ما؛ ومنها على سبيل المثال

.«دور حزب ص في ترسيخ الديمقراطية»أو , «حكومة س  
 



:بحوث القيميَّة والمفاهيميَّة. 2  
: السياسيةوالقيم , واألخالق, المثل والمثالياتتدور حول  
, والتبادل السلمي للسلطة, واإلصالح, والصالح, كالحرية)

ما يبحث أو حتَّى , (والنظام, والعدالة, واألمن, والمساواة
والظلم , واالستبداد, كالفساد: القيمأضداد منها في 

والتي يمكن أن تتشارك في بحثها أكثر من علم , والفساد
.من العلوم السياسية األربعة  

 



: البحوث الواقعية. 3  
ما يتَّصل  بواقعة , تسعى الكتشاف, وهي بحوث ساسية  

أو بما , أو بعالقٍة ما, سياسيٍة ما, أو بظاهرٍة سياسيٍَّة معيَّنةٍ 
يمكن أن يشكَِّل قضيًَّة تستحقُّ البحَث؛ بهدف بحث 

بما يمكِّن  من وضع , وآثارها, ومبرراتها, وأسبابها, جذورها
.الحلول لها  

 



 المحاضرةُ العاشرةُ 



 ضرورة إحسان اختيار الموضوع 
السياسية؛ يفضي إلى تحديد في البحث بموضوعات العلوم 

 نمط البحث نفسه



 
حقيقة  تؤكِّد  أنَّ من : يدفع إليهوما   

 سمات الظاهرة االجتماعية السياسية: 
: تتلخَّص في كونها  

وهي من ضروب , فالظاهرة السياسية: مركَّبة ومعقدة.1
, فهي مركَّبة  من متعدِّدٍ , ليست بسيطةً , الظواهر االجتماعية

.ومتشابكة  
. في نهاية المطاف, والمناهج التي تناسبه كذلك  



لتحديد ما نحن , يولِّد  كذلك ضرورةً : متعددة العالقات. 2
بصدده من ظواهر؛ تؤث ِّر  في ضرورة تحديد أنماط البحوث 

, السياسية؛ ويسهِّل للباحث اإلحاطَة بمجموعة العالقات
.المؤثِّرة على الظاهرة السياسية  

للظاهرة السياسية , فتعدُّد  األنماط: متنوعة األنماط. 3
ما يدفع لضرورة تحديد نمط البحث , يصعِّب  البحَث بشأنها

,السياسي  



   وأبرز أسباب ذلك التركيب والتعقيد:
   

.عواطف اإلنسان وأهوائه في تقييم الظاهرةأثر .1  
.اخفاء الظاهرة االجتماعية السياسية لحقيقتها وأهدافها. 2  
. 



.سرعة تغيُّر الوقائع السياسية. 3  
.تداخل الوقائع السياسية مع الوقائع األ خرى. 4  
.عدم وضوح بعض جوانب الظاهرة السياسية لسرِّيَّت ها.5  
.الطبيعيةصعوبة الدراسات التجريبية لألشخاص كالعلوم .6  



 اختيار موضوع البحث
 

وتجنب العناوين , داللته العلمية واضحة: دقة العنوان -1
المثيرة واإلنشائية, وأن يكون محدَد الزمان والمكان, غير 

.متفّرع  
, فيكون الموضوع حديثاً يستفاد منه: حداثة الموضوع -2

. ويمكن متابعته, ولم يسبق بحثه  
 



توفر المصادر فال قيمه للموضوع اذ لم تتوفر  -3
.يصعب اختيار أنفعها, وأن ال تكون كثيرة جداً , المصادر  

يثير فضوله , أن يكون البحث قريبًا إلى نفس الباحث -4
. ويمنحه الصبر, المعرفي  

 



 صعوبات اختيار الموضوع
وتناول مشاكل غير قابله , التسرع في اختيار الموضوع -1

.للبحث  
. عدم القدرة على صياغة مشكلة البحث -2  
.صعوبة الحصول على المعلومات الدقيقة -3  
.الخوف والقلق السياسّي في اختيار موضوع معين -4  
الخالفات السياسية بين الدول واألحزاب تنعكس سلباً . 5

وتحدُّ حركته, على الباحث  
 



 العوامل المساعدة الختيار الموضوع
, معرفة التخصص الدقيق للباحث: القدرات الذاتية.1

والمجاالت التي يميل لها , ومعرفة الموضوع المراد بحثه
. وهدف الباحث من البحث, الباحث  

وما اطلع , االستفادة من المصادر والدراسات السابقة. 2
.وَأضاَفْت له خبرًة علمية, عليه الباحث  

من غير تقليد , والمتخصصين, استشارة ذوي الخبرة. 3
.أو تكرار لتجربتهم, لهم  

(يتبع إن شاء اهلل)  


