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  أسس وخطوات البحث العلمي سة :داسالمحاضرة ال

 اواًل : أسس البحث العلمي

 ىذا عن ينبعث وما ، االجتماعية الحياة من السياسي الجانب بدراسة السياسة عمم ييتم
 عممية مناىج عبر وذلك ، تحميمية عممية دراسة ويدرسيا ، أخرى ظواىر من الجانب
 والمقصود ، العامة والقضايا السياسي النمو قوانين إلى الوصول بواسطتيا يستطيع
 العموم من عمم أي موضوع دراسة في العقل يسمكيا التي الطرق ، ىنا العممية بالمناىج
 .  القوانين أحياناً  عمييا يطمق التي الكمية القضايا إلى لموصول

 ليكونوا ، دراساتيم في الباحثون ىدييا عمى يسير لمدراسة أسس بوضع العمماء اىتم لقد
 حقائق إلى أقرب دراساتيم نتائج ولتأتي ، الدراسة في واالنحراف الزلل عن منأى في

 بيا تدرس التي الطرق بذات السياسية الظواىر دراسة ، الدراسات ىذه أىم ومن ، األمور
 ُينظر وأن ، والتجربة لممالحظة مادة تكون ألن تصمح ألنيا األخرى الطبيعية الظواىر

 تدرك لم ما قضية بصدق التسميم عدم مع ، الباحث شعور عن منفصل بشكل إلييا
 .  مصداقيتيا من التأكد ويتم تام بوضوح

 واالجتماعية السياسية الظواىر عن يعرفيا سابقة فكرة كل من الباحث بتحرر ذلك يتم و
 التي الساذجة اآلراء من الباحث يتحرر أن ويجب ، الشخصية أفكاره أثير يقع ال حتى ،

 ليا ليس ألن ، السياسية الظواىر في المؤثرة القوى من األفراد ويتوارثيا العامة يحفظيا
  .  عممية داللة أية

 عند الخاصة بتجاربو أو الخاصة بمشاعره التأثر عدم ىو الباحث من المطموب ان
 الباحث من تتطمب التي العممية النزعة مع يستقيم ال ذلك ألن ، سياسي موضوع دراسة

 الباحث عمى ، سبق ما عمى وبناء.  الخاصة واألفكار النزعات كافة من نفسو ُيجرد أن
  : يمي بما يقوم أن
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 .  دقيقاً  تحديداً  الدراسة موضوع الظاىرة تحديد .1

 ، الى األبسط البسيط المركب من تفاصيميا وأدق عناصرىا أبسط إلى الظاىرة تحميل .2
 المقدمات. و النتائج بين التمييز و حدوثيا أسباب إلدراك وذلك

 . سدى ومجيوده وقت يضيع حتى ال وجميو واضحة الباحث غاية تكون أن يجب  .3

 الضوء لتساعده عمى القاء ، اىدافو و بموضوعو المتعمقة دراية الباحث بالمسائل .4
 .  اليدف تحقيق لو وتقرب ، منو المجيولة النواحي عمى

   . متضاربة جزائر نتائج إلى الوصول لعدم وذلك ، تناقضيا وعدم البحث أجزاء تماسك .5

 الموضوع. بجوىر ترتبط ال التي واإلضافات المفظي الحشو من بتفريعاتو البحث خمو .6

 .اإلنسانية العموم فروع جميع إلييا تصل التي والقوانين باألحكام المستمرة المعرفة .7
 

  العلمي البحث خطوات : اً ينثا

 والرغبة ، المراد دراستيا السياسية الظاىرة أو السياسية لمحالة الواضح التصور من وتبدأ
 :  التالية المرحل وفق معالجتيا في

 يكون أن و ف التأويلواختال الغموض لمنع دقيق واضح بشكل البحث موضوع تحديد .1
 بحيث االتساع يكون شديد ال أن و ، والمفردات والمكان الزمان حيث من محدداً 
 .  عميق بشكل وتتناولو معالجتو الباحث عمى يتعذر

 الظاىرةاو  شكمةبالم والمتعمقة معظميا أو السابقة األبحاث كل عمى االطالع .2
 من يعزز، وذلك  المتوفرة المصادر كل عمى واالطالع دراستيا المراد السياسية
 . الجديدة والمعموم الحقائق ضوء عمى أخرى نتائج إلى التوصل إمكانية
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 مع ريعاتيافوت ولوالفص األبواب حسب األساسية العناصر تتضمن أولية خطة وضع .3
 خاضعة الخطة ىذه تكون أن عمى ، البحث وىدف الموضوع اختيار أسباب ذكر

 .  المستقبل في تتوفر أن يمكن التي المصادر حسب التضييق أو لمتوسع

 .  المستخدمة المفاىيم وتحديد واضح بشكل الدراسة لموضوع النظري اإلطار تحديد .4

 .  النتائج أفضل إعطاء عمى وقادرة ، البحث لموضوع مالئمة معينة منيجية اعتماد .5

 والصحف ، وتدقيقيا الوثائق وعن ، والثانوية األصمية المصادر عن البحث .6
جراء ، الدورياتو   عدم و ، األشخاص مع مقابالت و شخصية استقصاءات وا 
 . أحادية مصادر عمى عتمادالا

 عبر أو السياسي الواقع استقراء عبر عمييا البرىنة لغرض البحثية روضفال ةغصيا .7
 .  المالحظة

 الحقيقية األسباب إلى لمتوصل وذلك ، نوعي أو كمي أساس عمى المعمومات تحميل .8
 .  السياسية الظاىرة أو الحدث عمى المؤثرة

 . المطروحة الفروض صحة عمى البرىنة .9

 .  الباحث إلييا توصل التي النتائج استخالص .11

 .  والنتائج األحداث حول لمباحث الشخصي الرأي تأكيد .11

 ، المستقبل احتماالت توضح ، المبحوثة السياسية لمحالة سيناريوىات وضع .12
 .  المثالية عن بعيداً  منطقي بشكل مسبباتو وتبيان احتماالً  األكثر المشيد واختيار

 ، مبتكرة تكون وقد ، مطروحة غير جديدة وأفكار ومبادئ تعميمات إلى التوصل .13
  . اآلخرون الباحثون أو السياسة رجال منيا يستفيد


