
بسم هللا الرحمن الرحيم
ملخَّص محاضرات

طرق ومناهج البحث السياسي

(جمع وترتيب وتنسيق)

دكتور مصطفى جابر العلواني

لطلبة المرحلة الرابعة

قسم العلوم السياسية

بكلية القانون والعلوم السياسية

جامعة األنبار
2019-2020



المحاضرة الثالثة



(:  Researcher)من هو الباحث: سادسا  

,  ري  البش, اآلخرالعنصر هو : الباحُث العلمي  . 1

ؤل ُِّف وي, تلكم القضايا, الذي يجمع بجهده العقلي  

مقاصدَ البحثية؛ مدفوعا  بلينطلق إلى مهامه , بينها

بول في إطار إذا ما عني بها وفق المق-علميٍَّة؛ تنقُلُهُ 

ى إل, من الالعلم, تنقلُهُ -مناهج البحث بمراعاتها

ِّ العلم؛ ومن هنا تأتي أهميَّةُ مراعاة البحث الع لمي 

...وأدواته, وموضوعاته, وفقا  لمناهجه



؟ما مواصفات الباحث العلمي. 2

ما تجعلُ , الباحثمميزات ال بد من توافرها في هنالك 

 ٍ التي تجعُل ذلك ,موصوفا  بالعلميَّةِّ , يبذله من جهٍد بحثي 

:وأبرز تلكم المميزاتومقبوال ؛, الجهدَ مثمرا  

:  الحيطةُ والشك. أ

ة لما دائم الرفض للتسليم ببساطة وسذاجفالباحث 

اوز وحتى بين العلماء، فعليه تج, هو رائج بين العامة

ز األخطاء التأث ر غير العلمي  بالرأي السائد وعليه تجاو

.  المألوفة



:الفضول العلمي أو حب المعرفة. ب

(  الذاتي)و أبأن يتحلَّى الباحُث بالميل الطبيعي الداخلي 

اهرة أو التي أدَّْت إلى الظ, معرفة األسبابالدافعِّ نحو 

قدرة مإلى جانب ، وإلى العنايةِّ به, الموضوع قيد البحث

.التفكيرعلى و, التأملعلى الباحث 

:العلم بما يتصل بالموضوع. ت

ا قدْ بد أن يجمع الباحث ال إذ  ,  قةالدقيمن المعلومات ر 

لُهُ للبحثِّ في الموضوع ِّ أو في مجاله الم, يؤه ِّ ,  عرفي 

.ويدفعه لتناوله دوَن سواه



: الموضوعية العلمية.ث

اتتأثيرالباحثتجاوز:تعني,الموضوعيةُ 

تغييب و,ذاتيةالئِّهِّ أهواتحييد و,هِّ الشخصيَّةِّ ميولِّ 

ٍ لمذهبٍ , الفكريالتعصب آثار  جاٍه التأو فكري 

 ٍ مدفوعا  من ةِّ يَّ بحثنحو العملية الواالنطالق , سياسي 

ةٍ حاجةٍ وجود بقناعتهِّ  ذا هللبحث في ,ملحَّ

والهدف العلمي  منه ؛وليس غيره,موضوعال

.«عرفتهُ م»



:األمانة العلمية. ج

ه ال تكون المي ِّزةَ األهم  للباحث ال, تُعد  األمانَةُ العلميَّةُ  ِّ؛ إذ بغيرِّ علمي 

ِّ ميزٍة أخرى أهميَّةٌ تُذَكُر؛ وبتغييبها  البحُث ونتائُجهُ ال ينتكثُ , ألي 

ةُ   ال يقبُل منه يتهاوى إلى مستوياتٍ , وحسب؛ بل نخسُر باحثا  , المرجوَّ

.ةٌ وال تُنتََظُر منه إنجازاٌت لها قيمةٌ علميَّ , عندها أي  جهدٍ 

ِّ طالبِّ علمٍ -إذن-وال بدَّ للباحث أن و,  مطلقا  شَّ الغأن يتجن ب , وألي 

طأ بصورة النقل الختجن ب أن يووثائقه، في تماما  التزوير يتحاشى 

ِّ من ةٍ دَ متعمَّ  أو , ر صاحبهافكرة أو مقولة لغينسبة سواٌء بمصدر، أي 

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

.عليهااإلشارة إلى تفاصيل الحصول 

,  من دائرة العلميةوخروج , األمانة العلمية هدم للمعرفةوعدم 

ِّ قِّ لُ الخُ عن البعيدة الخاسرةِّ والدخول في التجارة  وتجاوز , اإلنساني 

ا مراعاةُ األمانةُ للقيم .ت ُحسَن ُخلُقِّهفقد أكَّد, فإن لم تحقق علمية  , ؛ أمَّ



:  الصبر. ح

بِّ  الدؤوالعملِّ واإلصرار على ,الصبرالتحل ِّي ب

,  ةالدقللوصول إلى مصابرةُ واالصطبارُ وال, واإلنجاز

ال يمكن , من عوامل إنجاز بحثهي و، الفطنةفهي من 

ما ال تأتي به بل يأتي الصبر ب, مفيدغيرُ أن يقال عنه أنَّه 

لمتأن ِّي في التعاُملِّ افالصبر , وال مالكوها, األرضِّ كنوز 

ِّ بذل ومع ,مع المصدر نجاز اإلمفتاحُ هما ,الجهد العقلي 

.  ُق بغير صبر؛ فاالستقصاُء  الحق  ال يتحقَّ المثمرالفكري 


