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المحاضرةُ السابعةُ 



البحثمناهج 

(الشائعة)

السياسيةفي العلوم 



يرة كثأمٌر يتطلَّب ترتيب قضايا إنجاز البحث عملية 

,  والقيام بإجراءات, وتجهيز تصميم, إعداد الخطَّة: منها

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

,  مل  متكا(أو إطار  )نسق  يصلها الباحث في إطار , (علميَّة  )

,  األمور واإلجراءات والخطوات والترتيباتيضمُّ تلك 

والتي , (المناهج العلمية)وهذه األطر هي ما نسميه 

نا منها ما يالئم دراسات وبحوث العلوم  -السياسيةيهمُّ

.اسيةطلبة علوم سيألنَّنا , وأكثرها شيوعا  -بوجه الدقَّة  



: يمث  ُل إذنهج فالمن

التي يباشرها الباحُث، , َشكََّل عمليَّة  المعرفة: هو

ول في الوصاألسلوب الذي يتَّب عُهُ الباحث : أو يكون المنهج هو

من خالل , البيئة والمجتمعفي , بهحقائق األشياء المحيطة إلى 

التي , واالستداللية, والواقعية, الذهنيةمجموعة من اإلجراءات 

.يستخدمها لهذا الغرض

:هناك مناهج عديدة تستخدم في دراسة عالم السياسة منها 



:المنهج الفلسفي المثالي ( 1)

ن وهو منهج استنباطي يستهدف الكشف عما يجب أن يكو

.ضال  مثاليا  فاحتى يكون , مستقبل الواقع السياسيعليه 

ومن أبرز من استخدموا هذا المنهج أفالطون اليوناني 

ت ه وتطلُّعا, الفاضلةعن المدينة أفكاره بصدد خصوصا  

.االجتماعية

وأقرب المناهج إليه هو المنهج القانوني المستخدم في

ية دراسة القانون الدولي حيث إن القانون الدولي هو في النها

ي مجموعة مبادئ قانونية مثالية تستهدف تحقيق واقع دول

مثالي ، مثل مبدأ حل المنازعات بالطرق السلمية ومبدأ 

.إلخ...المساواة في السيادة بين الدول 



:المنهج التاريخي ( 2)

الم عأحداث وسرد وقائع وهو منهج يقوم على تسجيل 

ئع أو تأويل لهذه األحداث والوقا, تفسيرالسياسة دون 

عالم ألحداثسجال  السياسي للمحل  ل ،ويقدم التاريخ 

لك لذالعالم، على فهم وتفسير هذا السياسة؛ يساعده 

,  رجذوهو كنبات بال , تاريخإن علم السياسة بال : قيل

,  هو كنبات بال ثمر, السياسةوالتاريخ بدون علم 

.ليةهذا المنهج في دراسة تاريخ العالقات الدوويستخدم 



:( االختباري الصرف)المنهج الوصفي ( 3)

واقع يقوم على مالحظة ال, استقرائي  منهج وهو 

ب هذه وتبوي, وعلى تسجيل البيانات, السياسي   

رفة لهذا صوصفيَّة  بهدف تقديم صورة البيانات؛ 

مه ا, وال تفسير, تأويلن من دو , الواقع لباحث يقد  

، ةويستخدم هذا المنهج في دراسات الحالبشأنها، 

.الرأي العامودراسات المناطق، وقياس اتجاهات 


