
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



تصنيف

ومعاييرها  مناهج البحث 



المحاضرة  الرابعة



عوامل تصنيف مناهج البحث : المحور األول

:المتَّبعة في البحث

,  يقوم تصنيف المناهج على معيار محدد: أولا 

، فتتنوع لتجنُّب الخلط واللتباس بين التصنيفات

التصنيفات للموضوع الواحد باختالف معيار 

.التصنيف

ا  ,  حثيحدد الباحث نوع المنهج حسب نوع الب: ثانيا

ي الت, وأهدافه, أو عنوان البحث, وطبيعة الموضوع

.تتوضَّح كلها بتحديد مشكلة البحث



:المحور الثاني

,تصنيفات  مناهج البحث

:وأثرها في تصنيف البحوث نفسها



ا : أولا  (:ألنواع البحوث)تصنيف المناهج وفقا

:  مناهج البحوث النظرية. 1

أو ,لمزيٍد من المعرفةحاجة الباحث وتأتي إلشباع 

.    يقتهايراد  معرفة حق, يلفُّ ظاهرةا مالتوضيح غموض 

:مناهج البحوث التطبيقية. 2

وتعرف كذلك, لمشكلة قائمةوتأتي إليجاد حل ٍ 

ا , (بالمناهج بالتجريبيَّة) يَّ وأحيانا ".  اإلمبريقية"ة الحس ِّ



:مناهج أبحاث الطريقة العلمية. 3

,  الستخدام في العلوم الطبيعيةوهي كثيرة 

على إجراء وتقوم واألحياء؛ , والكيمياء, كالفيزياء

فرضيَّةا يريد اختبارفيضع الباحث التجارب؛ 

لة التي المعضبعد تحديد أو عدم تحقُّقها، , تحقُّقََها

الباحث  ثم يجمع , يراد  حلَّها وأبعاد المعضلة

ي أو نفتأكيد تؤدي الى لنتيجٍة؛ ليخلص البيانات 

ل  نتائَجه  وف, الفرضيَّةِّ  ا لذلكوبالتالي يسج ِّ .قا



ا  ا لمعيار : ثانيا لعقلية العمليات اتصنيف المناهج وفقا

:   للباحث

:المنهج الستدللي أو الستنباطي. 1

ِّ »يكون دور الباحث فيها  قدمات بين المالربط العقلي 

مراعاة على أساس , والنتائج، واألشياء وأسبابها

ِّ؛ والتأمل , المنطق المقبول ,  يَّاتِّ بالكل ِّ فهو يبدأ الذهني 

.للجزئياتليصل من خاللها 

د لل« الجهد العقلي«فالعامل الحاسم فيها ,  قوانينالمحد ِّ

لكم لمعرفة مسافتها من ت, ثمَّ الذهاب للظاهرة المدروسة

.القوانين



:  المنهج الستقرائي. 2

بدأ أو ي, عكس سابقه، يبدأ بالجزئيات ليصل للكليات

تحقق ليصل لقوانين عامة، ويعتمد  على ال, بالفرعيات

ي الخاضعة للتجريب والتحكم ف, بالمالحظة المنظ مة

.المتغيرات المختلفة

ثمَّ « النظر للواقع وللظاهرة فيه«فالعامل الحاسم فيها

ا؛ الذهاب للعقل إليجاد قوانين يصوغها العقل بشأنه

.فالعامل الحاسم قراءة الشيء المراد بحثه



:المنهج الستردادي. 3

ي يعتمد هذا المنهج على عملية استرداد ما كان ف

ي تعين  ف, أو قضايا, أو ظواهر, الماضي من أحداث

التحقق من مجرى األحداث، وتحليل القوى 

,  روالعالقات والمشكالت التي نبحثها في الحاض

جملةا ( تاريخي تحليلي وتجريبي)فهو منهج 

:واحدةا؛ وعادةا تكون الستفادة في جانبين

.الموضوعي. ب.      المنهجي. أ


