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 المحاضرة السابعة : مناهج البحث : 

يقصد بالمنيج الطريقة التي يعتمدىا الباحث من أجل بموغ الحقيقة ، أو ما يعتبره         
 حقيقة . وىو مكون من عدة عمميات تتكامل مع بعضيا بترتيب منطقي لتحقيق ىدف
واحد ىو اكتشاف عالقات أو معمومات جديدة تطور أو تصحح ما توصمت إليو األبحاث 
السابقة . ويعني المنيج أيضًا عدة أدوات استقصائية تستعمل في استخراج المعمومات 
من مصادرىا األصمية والثانوية ، البشرية منيا والمادية ، البيئية والفكرية ، تنظم بشكل 

 ر وتشرخ وتحمل وُيعمق عمييا . مترابط ومنسق لكي تفس

 Historical Approach التاريخيالمقترب اواًل : 

االحداث  تفسير الى وييدف ، السياسية الظاىرة عمى تتبع المقرب ىذا يقوم        
 يعمد اذ. تمخضت عنيا  التي والنتائج ، الييا ادت التي والمتغيرات العوامل نوالكشف ع

 واألحداث الشواىد م الباحث بدراسة وتحميلفيقو  ، لألحداث السياسي التحميل إلى
 إلى الوصول وبالتالي ، إليجاد العالقات والمسببات مقارنات بينيا ويعقد التاريخية
 سمسميا حسب السياسية األحداث دراسة عمىيرتكز المقترب  اكثر وبإيضاح.  تعميمات
 المقترب ىذا واستخدام ، الماضي تجارب عمى الحاضر معرفة ترتبت ي وحيثماالتاريخ
 والنظريات الفرضيات صياغة في األساس تصبح عامة قوانين او بمبادئ لمخروج
 .  السياسية

 مصادرك ، المذكرات ، السجالت ، الوثائق ، التاريخي المقترب مصادر اىم من إن
 ىذا خالل من الباحث ويقوم التاريخية والدراسات والكتب والتقارير والتراجم ، اساس

 ثم ، الماضي في حدثت التي الوقائعيفسر و  كان عما والتسجيل باالستقصاء المقترب
 . ( ارسطو) مستخدميو أوائل من وكان ، بالمستقبل تتنبأ ما حد والى الحاضر
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 لمشكالت يةمنطق حمول إلى التوصل يستطيع ال ، المقترب ىذا ضعف نقاط من و
 يخ ال يعيد نفسو.والتار  ، مشكالتو عصر فمكل ، المعاصرة السياسية

 جامدةيكون بصورة  أن يمكن ال ، تاريخياً  السياسية الظاىرة دراسة أن عن فضالً  
(Static )، متحركة دينامية بل (Dynamic )دراستيا يمكن ال بين بمدين فالعالقات 

 الذاتية والعالقات الظروفعمى  بالتركيز بل ، فقط التاريخية المادة إلى بالرجوع
 واالجتماعية السياسية الظروف مثل ، مساراتيا وحددت ، بيا ارتبطت التي والموضوعية

 خاصة ذاتية كانت سواء ، بالظاىرة أحاطت التي الدولية البيئة وظروف.  والثقافية
النظام السياسي بط بألية عمل ولية( ، والتي ترتاو د اقميمية)موضوعية  او بالبمدين

 الخارجية بين البمدين وحددت مساراتيا واتجاىاتيا. البيئة شكمت التيالدولي ومؤسساتو 

في تحميل الظواىر السياسية لى ىذا المقترب ايمكن الركون  ذلك الكل وعمى الرغم من 
ريمون )ى عاجزًا ، كما يقول يبقلكنو و وصفي( يسرد االحداث )لكونو مقترب المعاصرة 

عن الوصول الى حقيقة الظاىرة السياسية وىو ما دعاه لربطيا بعوامل اخرى  ارون(
واالقتصادية ذات الصمة بحركة التاريخ لموقوف عمى اسبابيا  االجتماعيةنابعة من العموم 

 . ال يعيد نفسو خالتاري و مشكالتو عصر لكل أن كما)لماذا حدث ؟ او كيف حدث ؟( 

  Descriptive Approach:  الوصفي المقتربثانيًا : 

 االسباب إلى لموصول ، الدراسة قيد الظاىرة وصف عمى المقترب ىذا رتكزي        
 من ويعد.  ميمياتعل النتائج استخالص ثم ، فييا تتحكم التي والعوامل ، الييا ادت التي
 الدراسات صعيد عن اقل درجةب ويستخدم ، ينيو لتربا قبل من استخداماً  تباالمقتر  أكثر

 او ، الدولة) حالة دراسة وفي ، العام الرأي ودراسات ، السياسة عمم في المقارنة
 : خصائصو اىم ومن( المؤسسة
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 عددسياسية معينة من  ظاىرة  او موقف عن المعمومات جمع عمى الدراسة المسحية
 أو السكان بمسحاما  المعمومات جمع يتم إذ . محدد وقت في الحاالت من نسبياً  كبير
المجتمع .  كل وتمثل واقعي بشكل اختيارىا يكون أن عمى ، منيم مختارة عينة بمسح

 ومن األمثمة عن ىذه الدراسات :

األسرة او  حياة طريقة أو ، السجناء أحوال لدراسة يجريكالذي  : االجتماعيالمسح  .1
 الدراسي والتحصيل ذكاءبال وعالقتو لمتمفاز األطفال مشاىدة عن أو،  العمال عاوضا

 الخ........

 حددةدولة م مدارس في الدراسي التحصيل مقارنة لغرض ويجري:  المسح التعميمي .5
 إلخ. ..... مختمفة سياسية ألنظمة تربوية نظم او ،

 الظاىرةلدراسة  الوصفي المقترب انماط اىم من المسيح ىذا ويعد:  مسح الرأي العام .3
 أو حزب من العام الرأي موقف أو ، الناخبين بآراء يتعمق فيما السيما ، السياسية
 نظر وجيات معرفة ان من العسيرك ولما. ما .... الخ  حكومة أو سياسي برنامج

 بشكل وممثمة مختارة تكون أن ينبغي عينة المجوء الى اختيار يتم ، المجتمع أفراد كل
 .  ذاك أو الطرف ليذا (متحيزة) عينة المجتمع ، اي ال تكونكل فئات ل دقيق

 تأثير االستيالكية او لممنتجات( الفعل رد قياس) محاولة يتضمن:  السوق مسح .4
 ذلك معرفة ويتم ما لسمعة الترويج اديز ل أو الشرائية العادات عن التجاري االعالن
 ، والصناعة التجارة لرجال اىمية المسح وليذا ، تالمقابال أو االستبيان باستخدام

 الجميور تقبل من التأكد قبل ، جديدة سمع بإنتاج المخاطرة عن احياناً  يترددون الذين
 .ليا
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 في البحث في محبذا ليس التاريخي كالمقترب الوصفي المقترب أن تقدم ما كل إزاء
 ؛ والدراسات البحوث من العديد في استخداميا من الرغم عمى ، السياسية العموم

 . والتنبؤ التحميل عن بدالً  رئيسي بشكل الوصف عمى إلعتمادىا

  Legalistic Approach: ي القانون المقتربثالثًا : 

الدولة  فنظام.  السياسية العموم في الباحثون يستخدميا التي تابتر المق أحد عدي        
 فالمجتمعالدولة .  دراسة في اساسياً  مدخالً  ةالسياس عمماء من العديد يعده الدستوري
 من مجموعة مقابل في الحقوق من مجموعة يكون أن وعدي ال نظرىم وجية من السياسي
 العالقات تأثير مدى تبيان يحاولونالمقترب  ليذا استخداميم خالل ومن.  الواجبات
 وتنفيذه . القانون تطبيق عمى السياسة

  Behaviour Approach:  السموكي المقتربابعًا : ر 

 األفراد سموك لدراسة الكمية المناىج عمى المقترب ىذا في االعتماد جرىي        
 طبيعة عن البحث وفي ، الشخصية والمقابالت االستبيانات خالل من ، والمؤسسات
 المدخل ىذا فبواسطة.  القرار صنع عمميات و واالحزاب العام الرأي لدراسة االنتخابات

 لممؤسسات القانونية األشكال دراسة عن واالبتعاد ، القرار صناع سموك عمى التركيز يتم
 السيما ، واالجتماع النفس عممي في حدثت التي لمتطورات رةمكث المقترب ىذا وجاء. 
 لدوافعو  الميولو  ياتوالشخص االتجاىات دراسة في التطور وكذلك االجتماعي النفس عمم
  . السياسية الظواىر في الفاعمين لكل

    المقارن المقترب خامسًا :

( : توكيل دي) الفرنسيالفيمسوف  عدىا التي( المقارنة) عمى المنيج ىذا يعتمد        
 بين متمييزول ،( العممي يجالمن جوىر أنيا عمى عالوة البشري لمفكر أساسياً  شيئاً )

 التقصي يتم ، أكثر أو ظاىرتين أو شيئينبين  مختمفة أو مشتركة صفات أو خصائص
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 التمييز ىتضح المقترب ىذا استخدام من والغاية ، بينيما ختالفاال أو والتشاب نقاط عن
 . أكثر أو سياسيتين ظاىرتين سمات أو ئصخصا بين

 أن بعد( السياسة) كتابو في( ارسطو) المقترب ىذا واستخدام اعتمد من أوائل من ولعل
 يزيد ما وحمل وقارن ، المدن لدول دستوراً ( 851) درس

 Disegin Making Approach مقترب منهج أتخاذ القرار : : سادسًا 

 أي ، ات فيياالقرار  يتخذ من بحركة الدولة حركة ربط عمى ربتالمق ىذا يركز        
 القرارعمى  االىتمام. وبالتالي ينصب الدولة وسموك القرار صانع سموك بين يربط

.  اخرى جية من قراركيفية اتخاذ ذلك ال في المؤثرة والمتغيرات،  جية من فييا السياسي
 الرئيسة المناصب يتولى فمنتتجسد من صناع قراراتيا .  لذلك وفقاً  الدولة فأن وبالتالي

 ادراكو بكيفية تتأثر السياسية حركتو وان ، الذي يتخذ القرار ىو السياسية الوحدة في
 ذلك وألجل.  أخرى ناحية من والخارجية الداخمية، وبالمتغيرات  حيةان من لممواقف
 القراريعزز  بما والخارجية الداخمية البيئتين تتيحيا التي الفرص القرار انعصيستثمر 

 بتجميع اىتماماً  (كي)مودلس اولى وقد.  لدولتو الوطنية المصمحة عن تعبيراً  يتخذه الذي
 سموك ربط أن كما.  والقوة المصمحةمفيومي  تحت تندرج والتي القرار صنع متغيرات
 وفقاً  يندرج ، والدولية الداخمية بالبيئتين القرار ذلك وتأثر ، ارىاقر  صناع بسموك الدولة
 في االجتماعيالنفس  ى عممعم المعتمدة الفعل ورد الفعل في العامة( بارسون) لنظرية
 . مواقف وتبرر قرارال صناع توجيات تحدد التي المتغيرات تفسير

 بشكل اإلحاطةلباحث في تواجو ا التي الصعوبات المقترب ىذا عمى يؤخذ ما أىم أن
 لصناع صيةالطبائع الشخو والدولية  الداخمية المتغيرات فكثرة ، السياسية بالظاىرة دقيق
 وجميعيا ... االتصال بوسائل تأثرىم درجة عن ناىيك لممواقف ادراكيم ونوعية ، القرار
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قواعد  إلى التوصل صعوبة عن فضالً  ، الكمية الناحية منباحث قياسيا  ألي يمكن ال
 .  بمواقفو وتتنبأ ، القرار لصانع النفسي الوضع تفسير موضوعية

زاء  السياسية العموم في الباحثين بين استخداميا شاع( مداخل) اتبمقتر  من تقدم ما كل وا 
 ، السياسية الظواىر بعض بحث في أقل بدرجة الييا المجوء تم اخرى اتبمقتر  ىنالك ،

 عمم) االجتماعية العموم في اخرى تخصصات في اوسع بشكل استخداميا من الرغم عمى
 تم حيث.  الصرفة العموم بعض في وحتى(  ..... ، الجغرافية ، م األعال ، النفس

 تمك بعض لطبيعة وفقاً  وذلك ، السياسية الظواىر بعض تحميل و تفسير في استعارتيا
 ، األخرى والعموم السياسية العموم بين المشتركة بالحقول ارتباطيا لشدة او ، الظواىر

 . المضمون تحميل مقترب - النفسي المقترب : أبرزىا من ولعل

 

  

 


