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مقدمة في البحث العلمي
أ.م .د .تال عاصم فائق

(*)

م .د .سهير
(**)
عادل حامد

المقدمة:

اوال :فرضيات البحث.

تكمن فرضية البحث في ان نجاح اي بحث علمي مرتبط بطبيعة القدرات

واالخالقيات التي يمتلكها الباحث ,كلما كان الباحث العلمي متمسك بأخالقيات

البحث العلمي كلما كان البحث اكثر مصداقية واكثر موضوعية ,كما ان صفات الباحث
والبحث تعد عملية شمولية متكاملة وطبيعية وطريقة توظيف المناىج ىي لفظة اساسية

في نجاح وفاعلية البحث العلمي.

ثانيا :مشكلة البحث.

تكمن مشكلة البحث العلمي في انو يجعل بعض العلوم االنسانية خاضعة

لمعيار الزمان فبعض انواع العلوم قد توقفت عقارب ساعتها عند القرون الوسطى االمر
الذي سبب مشاكل كثيرة ,فالعلوم يحب ان تخضع للتغير والتبديل في اطار ما يسمى
البحث العلمي الذي لعل تحت القواعد التي يبنى عليها العلم وعلى ىذا االساس نجد

ان الباحث العلمي ينطلق من وجود مشكلة او حاجات غير مشبعة تحتاج الى دراستها
والتوصل الى ايجاد الحلول الموضوعية لها باعتماد الطرق العلمية والموضوعية والقائمة

على معطيات واخالقيات البحث العلمي.

ثالثا :أىمية البحث.

(*)جامعة بغداد ,كلية اإلدارة واالقتصاد ,قسم االدارة العامة.

(**)جامعة بغداد ,كلية اإلدارة واالقتصاد ,قسم االدارة العامة.
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يدخل البحث العلمي في كافة انواع الحقول المعرفية فكل العلوم اليوم تحتاج

الى باحثين متفرغين يقومون على تطويرىا ويعملون على أضافة كل ما ىو جديد اليها.
وتكمن اىمية البحث العلمي في أنو يعد ضرورة اساسية لتطور وتقدم الباحثين وبالتالي
تطور المؤسسات التي ينتمون اليها ويتطلب ذلك التطور مستلزمات اساسية تتعلق

بطبيعة دراسة المشكالت والظواىر وإمكانية جمع المعلومات وتوظيفها ايجابيا وبالتالي
اعتماد مناىج بحث صحيحة واخالقيات متميزة يتسم بها الباحث العلمي المتميز

لنجاح بحثو وتطوره.

رابعا :أىداف البحث.

يهدف البحث الى تحقيق االتي:

 -1دراسة اخالقيات البحث العلمي باعتبارىا احد المقومات االساسية لجودة
العمل البحثي.

 -2التعرف على المناىج البحثية التي يعتمدىا الباحثون لدراسة المشكالت
وطرق معالجتها.

 -3اتباع الطرق البحثية التي خلص اليها العلماء والمفكرين.

خامسا :منهج البحث.

اعتمد الباحث المنهج التحليلي والمنهج الوصفي باعتباره احد المناىج

المعتمد في الدراسات االنسانية والعلمية.

سادسا :ىيكلية البحث

يتم تقسيم البحث وفقا للمحاور االتية:

المبحث األول  /مفهوم البحث العلمي

المبحث الثاني  /وخصائص واسلوب البحث العلمي والباحث العلمي .

المبحث الثالث  /أخالقيات البحث العلمي .

المبحث الرابع  /مناىج البحث العلمي .

المبحث األول

مفهوم البحث العلمي

المجلة السياسية والدولية
ف ييي البيييدء بمك يين القيييول أن البح ييث كمفه ييوم ى ييو طريق يية منظم يية أو فحيييص

استفسيياري ميينظم الكتشيياف حقييائق جديييدة والتثبييت ميين حقييائق قديميية والعالقييات التييي

تربط فيما بينها أو القوانين التي تحكمها.

ومن جانب أخير عرفيو اليبعض بأنيو (محاولية الكتشياف المعرفية والتنقييب عنهيا

وتطويرىا وفحصها وتحقيقها بتقص دقييق ونقيد عمييق ,ثيم عرضيها عرضياً مكيتمالً بيذكاء
وأدراك لتسير في ركب الحضارة العالمية وتسهم فيها أسهام حياً شامالً (.)1

والبحييث العلمييي ىييو الطريقيية الوحيييدة للمعرفيية حييول العييالم  ,والبحييث لفهييم

حقيقة واقعية بعبارات القوانين والمبيادئ العامية وحتيى يكيون البحيث علميياً البيد مين أن

يتضييمن منهجييو صييفات علمييية وموضييوعية ميين الخطييوة األولييى التعريييف والتحديييد لمييا
يبحثييو الييى الخطييوة النهائييية المتمثليية باكتشيياف الحقييائق والعالقييات بييين أبعيياده وإجييراء

الموضوع والتحقق من صحتو ثم التوصل الى نتائج البحث) (.)2

ويمكن تعريف البحث العلمي ايضاً بأنو " نشاط علمي منظم يقيوم بيو الباحيث

أو مجموعيية البيياحثين بقصييد حييل مييا يييواجههم ميين مشييكالت او اكتشيياف معلومييات أو

عالق ييات جدي ييدة او تط ييوير أو تص ييحيا أو تحقي ييق م ييا ى ييو ك ييائن بالفع ييل باس ييتخدام م ييا

يتناسب وطبيعة مجال البحث من مناىج وادوات(.)3

الب حث العلمي :محاولة لحل مشكلة قائمة او إجابة عن سؤال قائم.

يعي ييرف البحي ييث العلمي ييي بأني ييو الطريي ييق لالستقصي يياء والتتبي ييع المي يينظم والي ييدقيق

لموضييوعي الكشييف عيين المعلومييات والحقييائق والعالقييات الجديييدة ,فض يالً عيين تطييوير

وتعييديل المعلومييات القائميية علييى أن يكييون األسييلوب العلمييي اداة تنظيميياً وتحليييالً ىييو
المميز للباحث.

( )1د .فيوزي غرايبية وأخييرون ,أسياليب البحييث العلميي فيي العلييوم االجتماعيية واالنسييانية ,دار وائيل للنشيير ,ط,2111 ,6
ص12-11

( )2محمد عبيدات  ,محميد ابيو انصيار ,عقلية مبيضيين ,منهجيية البحيث العلميي القواعيد :المراحيل ,الصيفات ,األردن ,دار
وائل للطباعة والنشر ,1999 ,ص. 4

( )3نقي يالً ع يين :لحس يين عب ييد ا باش يييوة  ,واخ ييرون ,البح ييث العلم ييي مف يياىيم :اس يياليب ,تطبيق ييات ,مؤسس يية ال ييوراق للنش يير

والتوزيع ,االردن ,2111 ,ص. 35
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والبح ييث العلم ييي ى ييو االس ييتعالم ع يين ص ييورة المس ييتقبل م يين خ ييالل اكتش يياف

الحقائق والعالقات الجديدة والتحقق من صحتها ,أو ىو وسيلة للدراسة يمكن التمكن

من خاللو إلى حيل المشيكالت المختلفية عين طرييق االستقصياء الشيامل لكافية الظيواىر

والمتغيرات واإلدلة التي ترتبط بمشكلة البحث.

ويعرف فان دالين البحث العلمي بأنو " محاولة دقيقة ومنظمة وناقدة للتوصل إلى حلول

للمشكالت التي تواجهها اإلنسانية وتثير حيرة وقلق اإلنسان" .

()4

كم ييا أن البح ييث العلم ييي ى ييو الم يينهج أو الطريق يية المنظم يية والدقيق يية الهادف يية

للكشف عن حقائق األشياء وعالقاتها بعضها بيبعض ,وذليك مين أجيل تطيوير الواقيع لهيا

فعالً أو تعديلو ,وكذلك البحث العلمي ىو استقصاء منظم يهدف إليى اكتسياب معيارف

جديدة وموثقة بعد االختبار العلمي لها ,ويمكن القيول أن عمليية البحيث العلميي عمليية

تحتاج إلى الجهد والعميل والدراسية والغايية منهيا الوصيول إليى معرفية الحقيائق والوصيول

إلى الحلول األفضل للمشاكل واتخاذ القرارات ووضع التوصيات(.)5

ويعييد البحييث وسيييلة منهجييية لالكتشيياف والتفسييير العلمييي والمنطقييي للظييواىر

واالتجاىييات والمشيياكل ,وينطلييق ميين فرضيييات أو تخمينييات يمكيين التأكييد منهييا بأتبيياع

سييبل تحق ييق أى ييدافاً ويمك يين قياس ييها بقييوانين طبيعي يية أو اجتماعي يية يح ييتكم الن يياس إليه ييا
ويستهدف الوصول إلى نتائج تحقق رغبات الباحث أو الجهة المتبنية للبحث سواء كان

ىذا البحث نظرياً تفسيرياً أو تحليلياً(.)6

ويعييد البحييث العلمييي وسيييلة لالسييتعالم واالستقصيياء الميينظم والييدقيق يقييوم بييو

الباحث لغرض اكتشاف معلوميات جدييدة  ,باإلضيافة إليى تطيوير أو تصيحيا أو تحقييق

المعلومات الموجودة فعالً ,على أن يتبع في ىذا الفحيص واالسيتعالم اليدقيق ,خطيوات

( )4نق يالً عيين محمييد ازىيير السييماك ,طييرق البحييث العلمييي أسييي وتطبيقييات ,دار اليييازوري للنشيير والتوزيييع ,األردن ,عمييان,
الطبعة العربية ,2111 ,ص ,18ص.19

( )5د.محمييود البييياتي ,دالل القاضييي ,البحييث العلمييي وأسيياليبو باسييتخدام البرنييامج  ,SPSSمطبعيية البينيية ,ط,2111 ,2
ص. 22

( )6د .ميروان عبيد المجييد إبيراىيم ,أسيي البحيث العلمييي ألعيداد الرسيائل الجامعيية ,مؤسسيية اليوراق للنشير والتوزيييع ,ط,1

 ,2111ص.16
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المنهج العلمي ,والبحث العلمي ىو البحث النظامي والمضبوط التجريبي في المقوالت

االفتراضية عن العالقات المتصورة بين الحوادث الطبيعة ,وكذلك ىو فن ىادف وعملية
لوصف التفاعل المستمر بين النظريات والحقائق ,مين اجيل الحصيول عليى حقيائق ذات

معنى وعلى نظريات ذات قوى تنبؤية(.)7

المبحث الثاني
خصائص أسلوب البحث العلمي والباحث العلمي

يرتبط البحث العلمي بيالمنهج العلمي الذي يعرف بأنيو " الوسييلة التيي يمكننيا

عن طريقها الوصول الى الحقيقة او الى مجموعة الحقائق  ,في أي موقف من المواقف

ومحاولة اختبارىا للتأكد من صالحيتها في مواقف اخرى وتعميمها لتصل ما يطلق علييو

اصطالح النظرية وىي ىدف كل بحث علمي"

(. )8

وتشترك منياىج البحيث العلميي جميعياً فيي انهيا اسيلوب للتفكيير المينظم ذليك

االسلوب الذي يعتمد على المالحظة والحقائق واالرقام فيي دراسية الظيواىر االجتماعيية

واالقتصادية دراسة موضوعية بعيدة عن المؤثرات والميول الشخصية او االتجاىات التي

تمليها المصالا الذاتية (.)9

ويمكن تحديد مجموعية مين الخصيائص التيي يتمييز بهيا البحيث العلميي تتمثيل

باالتي (:)11

 -1االلتزام العلمي:

تعن ييي ان الباح ييث يلت ييزم ف ييي بحث ييو المق يياييي العلمي يية ويق ييوم ب ييأدراج الحق ييائق

والوقييائع التييي تييدعم او تتضييارب مييع وجهيية نظييره  ,فعلييى الباحييث ان يعتييرف

بالنتائج المستخلصة حتى لو كانت ال تنطبق مع تصوراتو وتوقعاتو.
()7

نقييال عيين :مييانيو جيييدير ,ترجميية ملكيية ابيييض ,منهجييية البحييث ,دليييل الباحييث المبتييدئ ميين موضييوعات البحييث رسييائل

ماجستير والدكتوراه ص ,15-14موقع www. ucas . edu-ps . net

( )8د .فوزي غرايبة ,واخرون ,مصدر سبق ذكره ,ص.18
( )9المصدر نفسو ,ص.19

( )11د .لحسين عبيد ا بايشيوه ,واخيرون ,مصييدر سيبق ذكيره ,ص .38-37ولمزييد ميين التفاصييل أنظير :اوميا سيييكارات ,
تعريييب د .اسييماعيل علييي بسييوني ,طييرق البحييث فييي اإلدارة مييدخل لبنيياء المهييارات البحثييية ,الرييياض ,دار الم يري للنشيير,

 ,2119ص.51-49
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 -2استخدام الطريقة الصحيحة والهادفة:

حيث يتم تبني أسي االسلوب العلمي في البحث من خالل احترام جميع القواعد

العلمية المطلوبة لدراسة الموضوع .

 -3االنفتاح الفكري :يعني ان يتمسك الباحيث بيالروح العلميية والتطليع دائمياً اليى

معرفيية الحقيقيية واالبتعيياد قييدر االمكييان عيين التزمييت والتثبييت بالرؤييية االحادييية

ا لمتعلقة بالنتائج التي توصل اليها ,واالبتعاد عن اصدار االحكيام النهائيية التيي
تعتمد اسلوب اصدار االحكام باالستناد على البراىين والحجج والحقائق التي

تثبت صحة النظريات.

 -4كفايات الباحث العلمية:

تتمثل مدخالت لنظيام البحيث التيي ىيي مبعيث بصييرة الباحيث التيي يتمييز بهيا

مشاركو ويبني من خاللها استراتيجيات معالجتها ويدرك طبيعة النتائج المتوقعة
لحله ييا ,وانه ييا تش ييكل ايضي ياً قاع ييدة لسي يلوكو المتخص ييص واط ييار عامي ياً لهويت ييو
وعمليات ادراكو كباحث من خالل اساليب التفكير والبحث العلمي.

وم يين الج ييدير بال ييذكر ان حقيق يية ك ييون العل ييم والبح ييث العلم ييي مي ييدان الس ييبق

والتفييوق عبيير كافيية االبعيياد الزمانييية والمكانييية ,بييل ىييو الفيصييل بييين القييدم واسييتمرارية

والتخلف وتعميق إبعاده كما ان لزيادة الفجيوة بيين التقيدم والتخليف ييرد اساسياً للبحيث

العلمييي ومييدى احتييرام العلميياء وفكييرىم واالخييذ بييرايهم فييي اطييار التخصييص واألبعيياد

المعرفية ,وىذا السبق والتفوق باالرتكاز على البحث العلمي ونتائج تطبيقيو يمتيد لشيتى
االنشطة والمجاالت الحياتية واإلنسانية واالقتصادية واالجتماعية والسياسية والعسيكرية

والثقافية بحيث يتناسيب تفيوق الدولية وقيدراتها تناسيباً طرديياً موجبياً ميع ازديياد اىتمامهيا

بييالبحوث العلمييية والعلميياء والعكييي صييحيا ,فكلمييا اىملييت الدوليية علمائهييا وعقييول
مفكريها تدىورت وتالشت األخيرة أي الدولة.

()11

( )11د .حمييد سييلمان المشييوخي ,تقنيييات ومنيياىج البحييث العلمييي ,تحليييل اكيياديمي لكتابيية الرسييائل والبحييوث العلمييية ,دار
المعرفة الجامعية ,مصر  ,2112ص. 26-25
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فضالً عن ما تقدم يمكن القول ان للباحيث العلميي المتمييز مجموعية مين الصيفات

تتمثل باالتي:

()12

 -1توفير الرغبة :في موضيوع البحيث السييما وان الرغبية الشخصيية عاميل مسياعد
ودافع فعال يؤدي الى النجاح في عملية البحث ألي مشكلة.

 -2القابلية على التحمل والصبر :الباحث الناجا بحاجية اليى تحميل المشياق فيي
التفتيش المستمر والمضني والطويل عن مصادر المعلومات المناسبة والتعايش

معها بذكاء وصبر وتأني.

 -3التواضع :يجب ان يتصف الباحث العلمي بالتواضع مهما وصل مرتبية متقدمية
في علمو وبحثو ومعرفتو في مجال وموضوع محدد فأنو يبقى بحاجة االستزادة
من العلم والمعرفة ,لذا فانو يحتاج الى التواضع امام االنتاج الفكري لألخرين,

وع ييدم اس ييتخدام عب ييارة (أن ييا) ف ييي الكتاب يية ب ييل يس ييتخدم وج ييد الباح ييث ,عم ييل

الباحث.

 -4التركي ييز وق ييوة المالحظ يية :يج ييب أن يك ييون الباح ييث الجي ييد يقظي ياً ع يين تحلي ييل

معلوماتو وتفسيرىا وأن يتجنب االجتهادات الخاطئية ,ليذا يحتياج اليى التركييز,

وصفاء الذىن عند كتابة البحث.

 -5قدرة الباحث على انجاز البحث :يجب ان يكون الباحث قادراً عليى التحلييل

والعرض بالشكل المناسب ,ألن تطور قابليات الباحث أمر مهم بحيث يتمكن
من التعمق في تفسير وتحليل المعلومات الكافية المجتمعة لديو.

 -6التنظيييم :يجييب ان يكييون الباحييث منظم ياً ميين خييالل عملييو ميين حيييث ترتيييب

س يياعاتو وأوقات ييو ومعلومات ييو بش ييكل منطق ييي وعلم ييي بحي ييث يس ييهل مراجعته ييا

ومتابعتها وربطها مع بعض بشكل منطقي.

 -7تجرد الباحث علمياً :يجب ان يكون الباحث الناجا موضوعياً وىيذا يعنيي ان

يكييون الباحييث اكثيير واقعييية فييي كتابتييو وبحثييو وىييذا يتطلييب ميين االبتعيياد عيين

( )12لحسن عبد ا  ,مصدر سبق ذكره ,ص .56-55وللمزيد مين التفاصييل أنظير :د .محميود البيياتي ود .دالل القاضيي,
البحث العلمي وأساليبو باستخدام البرنامج  spssمطبعة البينة ,ط ,2111 ,2ص.41-41
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العاطفيية المجييردة ميين البحييث ميين أجييل الوصييول الييى الحقييائق ,أي يحييب أن

يبتع ييد عي يين اعطي يياء اراء شخصيييية او معلوم ييات غيي يير معي ييززة ب ييا راء المعتميييدة

والشواىد المقبولة والمقنعة.

المبحث الثالث
أخالقيات البحث العلمي

ان البحث العلميي ىيو اسيتعمال مينهج معيين او اكثير وباتبياع خطيوات وقواعيد

معينيية إلجييراء عملييية فحييص او تقييص دقيييق تهييدف الييى اكتشييافو معلومييات او عالقييات
جديدة او قواعد عامية والتأكيد منهيا .كميا أنيو نميو للمعرفية والتحقيق منهيا  ,وىيو وسييلة

لدراسة يمكن عن طريقها الحصول الى وضع حلول المشكلة بعينها(.)13

ومين مواصيفات الباحييث النياجا األمانيية العلميية المتسيلحة فييي نسيب األفكييار

والنصوص الى أصحابها مهما تضاءلت والصيبر عليى متاعيب البحيث ومشيكالتو والتيأني

وتأسيييي أحكييام وتقييديرات موضييوعية ال تشييوبها النييوازع العاطفييية وال تخدشييها األطيير
المرجعية ,واإلخالص للبحث وىو روح العمل العلميي وسير األبيداع والرغبية فيي البحيث

بشكل عام ,والموضوع الذي وقع عليو االختيار بشكل خاص وعليى الباحيث أن يسيتند
بآرائييو بأدليية وحجييج ومعطيييات علمييية ,مييع عييدم التسييليم بكييل ا راء وال يجييوز اعتميياد

مصادر غير موثوق منها ,وعلى الباحث أن يكون متواضعاً ويمتليك القيدرة عليى التصيور
والتحليل وأستشراق المستقبل(.)14

وفضالً عن ما تقيدم يمكين القيول أن ىنياك صيفات علميية ومنهيا المقيدرة عليى

البحييث ألن جمييع البيانييات وترتيبهييا شيييء وتحليلهييا وتفسيييرىا شيييء أخيير ,وىييذا يحتيياج

قدرة للباحث على الربط بين األجزاء المتناثرة والوصل بين األحداث والمعلومات وىذا
بدوره يتطلب منو توفر المقدرة التنظيمية التي تمكنو من تبويب المادة وتصنيفها لتصبا

ك يالً متكييامالً ,ويشييترط ميين الباحييث العلمييي التجييرد العلمييي والموضييوعية التاميية ,وىييذا
( )13نق يالً عيين :د .طييو حميييد العنبكييي ,نييرجي حسييين زاييير ,أصييول البحييث العلمييي فييي العلييوم السياسييية ,بغييداد ,الع يراق,

 ,2115ص.18

( )14نقالً عن :المصدر نفسو ,ص.18
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يعن ييي وج ييوب ت ييوفر الع ييدل ف ييي نف ييي الباح ييث وتج ييرده ع يين التحي ييز ,وأن الموض ييوعية

) (objectivityى ييي ض ييد الذاتي يية ) (subjectivityالت ييي تعتم ييد عل ييى العاطف يية
واألىواء الشخصية والعيادات والتقالييد والمصيالا  ,وىيذا يتطليب تيوفر األمانية والنزاىية

الفكرييية وايض ياً ىنييا معرفيية موضييوع البحييث وىييذه تتضييمن قييراءة واسييعة واطالع ياً علييى

خلفييية الموضييوع المييراد البحييث فيييو ,منهييا اإللمييام بأسيياليب البحييث العلمييي وىييي (
الموضوعية ,القياس ,القابلية لإلعادة) وطرق جميع البيانات وتحليلها وتفسييرىا ومعرفية

جمهور المبحوثين(.)15

وتشكل األمانة العلمية للباحث ضرورة أساسيية إلنجياز البحيث العلميي بصيورة

علميية وأخالقيية السييما وأن اإلنسيان ميين الضيروري تيوفر األمانية والمصيداقية والشييفافية
في قولو وفعلو وبشكل أساس من الضروري أن تتمثل ىذه الصفات في البحث العلمي,

إذ التعام ييل م ييع الحق ييائق والس ييعي لح ييل معض ييالت وتح ييديات تواج ييو الس يييرة الحياتي يية

لإلنسان ,ومن ثم األمانة العلمية من أىم الصفات للباحث وأبرز مقوماتو لبلورة آرائو في
بحثو عن مصادر في تحري الدقة ,والبعد عين المييول واألىيواء الشخصيية ,ومين األمانية

العلمييية مناقشيية كييل ا راء سييواء كانييت موافقيية لييرأي الباحييث أم معارضييتو بتضيياد كامييل,

سييواء ميين مدرسييتو الفكرييية أم ميين يعارضييو ,مييع حتمييية نسييب كييل فكييرة لصيياحبها بأمانيية

وموضييوعية وتجييرد ,وتتجلييى األمانيية العلمييية فييي توثيييق الباحييث لموضييوعات بحثييو ,كمييا
تتجلى األمانة العلمية في اإلبتعاد عن االدعاء بالمعرفة العلمية بشكلها الكامل (.)16

فضالً عن ما تقدم يمكن أجمال مجموعة من المبادئ التي يجب أن يلتزم بها

الباحث العلمي تتمثل با تي (:)17

 -1الصبر والجلد :نظراً ألن البحث عملية شاقة ذىنياً وجسدياً ومادياً.
 -2الذكاء والموىبة :وذلك لالستفادة منها في اختيار المشكلة وتحديدىا وعمل
بقية عناصر البحث وفق األسي العلمية المقررة.

( )15د .فوزي غرايبة وآخرون ,مصدر سبق ذكره ,ص.17-16
( )16د .حمد سلمان المشوخي ,مصدر سبق ذكره ,ص.61

( )17لحسن عبد ا باشيوه ,مصدر سبق ذكره ,ص.61-59
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 -3التواضييع العلمييي :وذلييك لتفييادي الزىييو بقدراتييو ,كمييا يجييب عليييو أن يسييلم
بنسبية ما ي توصل إليو من نتائج وأن عليو العدول عن رأيو إذا ما تيوافرت آراء
قيمة مختلفة.

 -4األمانة العلمية :بمعنى أن ال يلجي الباحيث إليى التزويير فيي اإلجابيات أو فيي
االقتباس من المصادر الوثائقية.

 -5الموضوعية :بمعنى أن يكون ىدف الباحث من أعداد البحث الحقيقة وليي
جني مصالا شخصية.

 -6أحتييرام المبحييوث :بمعنييى أن ال يوجييو الباحييث األسييئلة التييي تحييط ميين قييدرة
المبحوث وتقلل من احترامو لنفسو.

 -7المصارحة :يعني أن يوضا الباحث أىداف بحثو الحقيقية للمبحوث وبالتالي
تأتي المشاركة على النحو المطلوب.

 -8التواف ييق :وىن ييا يتطل ييب تتواف ييق نت ييائج البح ييث م ييع الل ييوائا المنظم يية للبح ييث
العلمي.

وعلييى أقييل تقييدير نجييد أن المبييادئ أعيياله تشييكل األسييي المنطقييية لضييمان أنجيياز

البح ييوث العلمي يية عل ييى ق ييدر ع ييال م يين الدق يية والموض ييوعية ,وض ييمان اعتم يياد الجان ييب

االخالقييي فييي البحييث العلمييي ,وعليييو يكييون البحييث العلمييي مييدركاً لمتطلبييات البحييث

العلمي.

ويتميييز الباحييث العلمييي بالتقصييي الميينظم الييدقيق والخبييرة المنطقييية والموضييوعية

وتنظيم البيانات على ىيئة مفاىيم كمية بهدف التعبير عنها وفق قياسات رقمية(.)18

وعلي ييو أن األمان يية العلمي يية تقتض ييي م يين الباح ييث أن يرك ييز عل ييى الدق يية ف ييي وص ييف

وتسييجيل الظييواىر والمالحظييات العلمييية ,وأن يييرجا المعرفيية العلمييية إلييى مكتشييفيها,
ولكي تحقق األمانة العلميية البيد مين أن يتحيرى ميا قيام بيو ا خيرون ,وبهيذا تبيرز أحيدى

الحقائق األساسية المسلم بها للعلم وىي التراكمية(.)19

( )18سعيد جاسم األسدي ,أخالقيات البحث العلمي في العليوم األنسيانية والتربويية واالجتماعيية ,البصيرة ,العيراق ,مؤسسية
وارث الثقافية ,ط ,2118 ,2ص.4-3

( )19لحسن عبد ا باشيوه ,مصدر سبق ذكره ,ص.121
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وختام ياً يمكيين القييول أن البحييث العلمييي ضييرورة أساسييية للنجيياح والتطييور العلمييي

وفضالً عن اعتماد أخالقيات البحث العلمي يعد مطلب أساسي لنجاح الباحيث العلميي
ورقي بحثو.

المبحث الرابع
مناىج البحث العلمي

بداية القول أن مناىج البحث تعرف بأنهيا منهجيية منتظمية مين المبيادئ العامية

الطرق الفعلية التي يتعين بها الباحث في حل مشكالت بحثيو مسيتهدفاً بيذلك الكشيف

ع يين ج ييوىر الحقيق يية ,والم يينهج العلم ييي ىي يو وس يييلة العل ييم ووس يييلة البح ييث العلم ييي ف ييي
الكشف عن المعارف والحقائق والقيوانين التيي يسيعيان إليى إبرازىيا وتحقيقهيا ,والمينهج

ىييو أسييلوب للتفكييير الميينظم يعتمييد علييى المالحظييات العلمييية ويسييتند علييى معطيييات

وحقائق موضوعية(.)21

وعليو يمكن تصنيف مناىج البحث لما يأتي:

أوالً  :المنهج الوصفي :

ىييو الميينهج الييذي يتضييمن دراسيية الحقييائق الراىنيية المتعلقيية بطبيعيية ظيياىرة أو

موقييف أو مجموعيية ميين النيياس أو مجموعيية ميين األحييداث أو ال تقتصيير ىييذه الدراسييات
الوصفية عليى معرفية خصيائص الظياىرة بيل تتجياوز ذليك إليى معرفية المتغييرات والعواميل

التي تتسبب في وجود الظاىرة ,وفي المنهج الوصفي تكون أىداف الدراسة ىي(:)21

 -1معرفيية االتجاىييات الكامنيية فييي البيانييات بهييدف الوصييول إلييى تعميمييات تمكننييا
من التنبؤ في المسيتقبل ,مثيل معرفية نسيبة تزاييد عيدد السيكان فيي دولية معينية

خييالل فتييرة زمنييية محييددة تمكننييا ميين التنبييؤ بمييا سيييكون عييدد السييكان فييي

المستقبل.

( )21محمييد أزىيير السييعيد السييماك ,طييرق البحييث العلمييي ,أسييي وتطبيقييات ,دار اليييازوري العلمييية للنشيير والتوزيييع ,األردن,

عمان ,ط ,1الطبعة العربية ,2111 ,ص.61-61

( )21د .فوزي غرابية وآخرون ,مصدر سبق ذكره ,ص. 33

المجلة السياسية والدولية
 -2معرفيية ارتبيياط متغييير مييع متغييير آخيير مثييل طبيعيية العالقيية بييين الكثافيية السييكانية
ونسبة الجريمة.

 -3معرف يية النزع يية المركزي يية واالنحراف ييات ف ييي البيان ييات مث ييال ذل ييك معرف يية دخ ييول
األفراد أو االنحيراف المعيياري ( مقياييي درجية التشيتت) لمعرفية درجية الفيرق

بين دخول الفئات المختلفة ومقارنة ذلك مع مجتمعات أخرى.

ثانياً  :المنهج التاريخي أو الدراسة الوثائقية :

يقصد بالمنهج التاريخي بأنو الطريق اليذي يسيلكو الباحيث فيي جميع معلوماتيو

عن الحقائق والظواىر المختلفية فيي فحصيها ونقيدىا وتحليهيا والتأكيد مين صيحتها وفيي

عرض ييها وتنظيمه ييا وتفس يييرىا واس ييتخالص التعميم ييات والنت ييائج والت ييي ال تق ييف الفائ ييدة
المرجوة على استيعاب وفهم أحداث الماضي فحسب بل في توجيو تخطيط المستقبل,

ويقييوم الميينهج التيياريخي علييى أسيياس ميين الفحييص الييدقيق والنقييد الموضييوعي للمصييادر

المعتمد عليها في بحث أي مشكلة (.)22

ويفيييد الميينهج التيياريخي ربييط الماضييي بالحاضيير ,ويحيياول أيجيياد العالقيية بييين

أحييداث الماضييي ووقييائع الحاضيير المشييابو لهييا ,وذلييك بهييدف الوصييول إلييى تعميمييات

تفسر أحداث الماضي وتنطبق على الحاضر ,ويسير المنهج التاريخي في اتجاه معاكي
للتيياري نفسييو ,فالتيياري يقييوم علييى الزمييان غييير قابييل لإلعييادة  ,ولكيين الميينهج التيياريخي

يسييترد مييا كييان ق يد حييدث فييي الماضييي (فكري ياً) لدراسييتو ومحاوليية أيجيياد تفسييير بهييدف

الوصول إلى القوانين التي تحكم سير الظواىر ,ويعتمد المنهج التياريخي عليى مصيدرين

رئيسييين للمعلومييات ىمييا :ا ثييار المادييية وا ثييار المكتوبيية (الوثييائق والمحفوظييات) التييي

خلفتهييا الظييواىر ميين الماضييي وكييذلك أقييوال وروايييات أشييخاص قييد شييهدوا األحييداث
الماضييية بأنفسييهم ,وتتجسييد المشييكلة األساسييية التييي يواجههييا الباحييث فييي الدراسييات
التاريخية ىي التأكد من صحة المعلومات التيي يجمعهيا وبالتيالي فيمن عمليية نقيد الميادة

( )22د .محمييد أزىيير السييماك ,مصييدر سييبق ذكييره ,ص6-61؛ للمزيييد ميين التفاصيييل أنظيير :رجيياء محمييود عييالم ,منيياىج
البحث في العلوم الفنية والتربوية ,القاىرة ,دار النشر للجامعات ,ط ,2111 ,3ص.89-88
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التاريخييية واختبييار صييحتها تعييد حجيير األسيياس فييي الميينهج التيياريخي ويعييد الشييك بداييية

الحكمة في الدراسات التاريخية(.)23

وفضالً عما تقدم يمكن القول أن المنهج التاريخي يتصف بالنقاط ا تية:

()24

 -1تب ييرز أىمي يية الم يينهج م يين خ ييالل حقيق يية مهم يية ف ييي أن األنش ييطة واالتجاى ييات
المعاصرة سياسية كانت أو اقتصادية أو اجتماعية أو علمية ال يمكن ان تقسم

بشكل واضيا دون التعيرف عليى أصيولها وجيذورىا وتسلسيل حيدوثها وتطورىيا
عبر المراحل التاريخية المختلفة القديمة منها والحديثة.

 -2يطلق على المنهج التاريخي ) (Documentaryألن الباحث يتعامل ميع
مغييزى وأىمييية المعلومييات الوثائقييية وبعبييارة أخييرى أن مجييال الباحييث المصييادر

والوثي ييائق المختلفي يية كالكتي ييب والي ييدوريات والتقي ييارير والمخطوطي ييات والوثي ييائق
الرسمية التاريخية.

 -3يطلييق علييى ىييذا الميينهج التيياريخي ) (Historicalألن الباحييث يتعامييل مييع
مغزى وأىمية المعلومات التي تعكيي أنشيطة اإلنسيان وانجازاتيو عبير المراحيل

الزمنييية والتاريخييية المختلفيية ,والعالقيية بينييو وبييين األحييداث ,فالتيياري ىنييا فهييم

وأدراك الحاضي يير بضي ييوء األحي ييداث والمناسي ييبات الموثقي يية والمسي ييجلة ق ي ييديماً
وحديثاً.

 -4الم يينهج الت يياريخي يحت يياج إل ييى فرض يييات ت ييؤطر البح ييث وتح ييدد مس ييار جم ييع
وتحليل المعلومات فيو.

ثالثاً :المنهج التجريبي:

يسما المنهج التجريبي للباحث بدراسة تأثير متغيير واحيد مسيتقل عليى متغيير

ت ييابع م ييع تحدي ييد أث يير المتغيي يرات األخ ييرى الت ييي ق ييد ت ييدخل ف ييي العالق يية ب ييين المتغي ييرين
الرئيسييين والمينهج التجريبييي .ويعيد ميين أكفيأ المنيياىج الختبيار صييدق الفيروض وتحديييد

العالق ييات ب ييين المتغي ييرات وتهيئ يية األس يياس المقن ييع الس ييتخالص االس ييتنتاجات النس ييبية,
( )23د .فوزي غرايبة وآخرون ,مصدر سبق ذكره ,ص.31

( )24د .ع ييامر قن ييديلجي ,البح ييث العلم ييي واس ييتخدام مص ييادر المعلوم ييات الفكري يية األلكتروني يية ,الي ييازوري العلمي يية للنش يير
والتوزيع ,الطبعة العربية ,2118 ,ص.127-126

المجلة السياسية والدولية
ويتضمن تنظيماً يجمع بيين األدلية بطريقية تسيما بفحيص الفرضييات واليتحكم بمختليف
العوامل التي من المحتميل أن تيؤثر فيي الظياىرة المبحوثية ,والوصيول إليى العالقيات بيين

األسباب والنتائج(.)25

ويمك يين الق ييول أن التجري ييب ى ييو تغيي يير معتم ييد ومض ييبوط للش ييروط المح ييددة

لحادثة ما ومالحظة التغيرات الناتجة في الحادثة ذاتها وتفسيرىا ,وىيو يتضيمن العواميل
الثابتة أو المستقلة من أجل دراسة تأثير التغييير عليى العاميل التيابع أو المتحيول ,ويمتياز

المنهج التجريبي بتوفر عنصر القدرة على ضبط التباين وبالتالي فمن تصميم البحث يركز
على أحداث تتغير في المتغير المستقل ومالحظة أثر ذلك عليى المتغيير التيابع ميع بقياء

الظي ييروف األخي ييرى ثابتي يية .وتنقسي ييم البحي ييوث التجريبيي يية إلي ييى تجي ييارب عمليي يية وتجي ييارب

ميدانية(.)26

وتتمثل خطيوات المينهج التجريبيي بتحدييد المشيكلة موضيوع الدراسية ودراسية

المجتمييع األصييلي واختيييار مجموعيية أو مجموعييات تجريبييية ممثليية للمجتمييع وميين ثييم

أدخال المتغير التجريبي وقياس أثره على المتغير التابع وبالتالي تحليل النتائج وتفسييرىا

وتعميمها أذا صا ذلك(.)27

وفض يالً عمييا تقييدم فييمن إسييتراتيجية التجريييب تتميييز بكفاييية الضييبط للمتغيييرات

والتحكم بها عن متصد من جانب الباحث ,إذ يمكن تحقيق الضبط عن طريق استخدام

المجموعييات الضييابطة والطييرق اإلحصييائية المختلفية وتتضييمن إسييتراتيجية التجريييب بمييا

يلي(:)28

 -1تحديد المشكلة.

 -2تحديد الفرضيات.
( )25د .محمد أزىر السماك ,مصدر سبق ذكره ,ص.66-65

( )26لمزيد من التفاصيل انظر :د .فوزية غرايبة وآخرون ,مصدر سبق ذكره ,ص 35-34؛ وأنظير ايضياً :جيابر عبيد الحمييد
جابر ,أحمد خيري كاظم ,مناىج البحث في التربية وعلم النفي ,القاىرة ,دار النهضة العربية ,1999 ,ص.41

( )27د .فييوزي غرايبيية وأخييرون ,المصييدر نفسييو ,ص 36؛ وللمزيييد ميين التفاصيييل أنظيير أيض ياً :مييروان عبييد المجيييد أب يراىيم,
أسي البحث العلمي ألعداد الرسائل الجامعية ,الوراق للنشر والتوزيع ,األردن ,ص ,2111ص. 38

( )28أنظيير :د .فييايز جمعيية وآخييرون ,اسيياليب البحييث العلمييي منظييور تطبيقييي ,االردن ,دار الحامييد للنشيير والتوزيييع ,ط,1
 ,2111ص.55-54
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 -3اختيار عينات األفراد من المجتمع.

 -4دراسة المجتمع األصلي وجمع عشوائي للعينة.
 -5تحديد مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة

 -6إدخال المتغير التجريبي عن طريق التدخل في متغير أو أكثر.
 -7مقياس أثر المتغير التجريبي على المتغير التابع.
 -8ضبط بقية المتغيرات.

 -9تحليل النتائج وتفسيرىا وتقيمها.

رابعاً :دراسة الحالة :

اختلف الكتاب في نظريتهم إلى دراسة الحالية ) (Case studyفمعظمهيم

يرى أنها نوع من أنواع الدراسات الوصفية والبعض األخير ديعيدىا وسييلة للعيالج النفسيي

وفريييق ثالييث يدعييدىا وسيييلة ميين وسييائل جمييع البيانييات ولكيين فييي الغالييب ينظيير علييى أنهييا

منهج من مناىج البحث العلمي ألنها تختلف عن غيرىيا مين منياىج البحيث العلميي مين

حيث درجة تعمقها في الدراسة ومن حيث طبيعة جمهور المبحوثين الذين يكونون عادة

محيدودين جيداً ويمكين تعرييف مينهج دراسية الحالية بأنهيا مينهج يهيتم بجمييع األفيراد أو
مؤسسة ما ,وىي تقوم على أساس التعمييق فيي الدراسية وىيي تركيز عليى الموقيف الكليي

وعلى مجموع العوامل والنظر إلى الجزيئات من خالل الكل الذي يحتويها(.)29
وتتمثل خطوات منهج دراسة الحالة بما يلي(:)31

 -1تحديد الظاىرة أو المشكلة أو الحالة المراد دراستها.
 -2تحديد المفاىيم ووضع الفروض العلمية.
 -3اختيار العينة المتمثلة للحالة.

 -4تحديد وسائل جمع البيانات كالمالحظة أو المقابلة والوثائق الشخصية.
 -5جمع البيانات وتسجيلها وتحليلها.

( )29د .فوزية غرايبو وآخرون ,مصدر سبق ذكره ,ص.39-38
( )31د .مروان عبد المجيد ,مصدر سبق ذكره ,ص.144
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 -6استخالص النتائج ووضع التوصيات.

وتتجسييد أىمييية دراسيية الحاليية بأنهييا تهييتم بدراسيية الماضييي كمييؤثر أساسييي فييي

أظهييار الحاليية فييي الييزمن الحاضيير وتوقعاتهييا المسييتقبلية ,وتهييتم بدراسيية السييلوك والعمييل

علي ييى تقي ييويم انحرافاتي ييو ,وتمكي يين المجتمي ييع مي يين االىتمي ييام بي ييأفراده وجماعاتي ييو بتطبيي ييق

اإلصالحات المتوصل إليها عن طريق الدراسة(.)31

وفض ي يالً عم ي يا تقي ييدم يمكي يين القي ييول أن مزايي ييا دراسي يية الحالي يية وعيوبهي ييا تتمثي ييل

باألتي(:)32

 -1نظراً ألن ىذا المجتمع يستخدم في دراسة حالة ما سواء كانت فرداً أو مؤسسية أو
أييية وحييدة أدارييية أو اجتماعييية أو اقتصييادية ميين خييالل الرجييوع إلييى خلفييية وتيياري

الحاليية وتطورى ييا ووصييفها ال ييراىن فب ييذلك يسييتطيع الباح ييث تقييديم دراس يية ش يياملة
متكاملة ومتعمقة للحالة المطلوب بحثها ودراستها.

 -2تتوفر لها معلومات تفصيلية وشاملة.
أما عيوبها تتمثل:

 -1أن الحاليية التييي تييم اختيارىييا كعينيية للدراسيية قييد ال تمثييل المجتمييع كلييو أو الحيياالت
األخرى بكاملها وعلى ىيذا األسياس قيد ال تكيون التعميميات لتليك العينية والحالية

صحيحة او صادقة.

 -2تقييوم ىييذه الطريقيية علييى دراسيية حاليية مفييردة أو حيياالت قليليية وعليييو فييمن ذلييك قييد
يكلف سواء من ناحية المال أو الوقت المطلوب.

 -3قييد ال تدعي هد ىييذه الطريقيية عملييية بشييكل كامييل ,إذا مييا أدخلنييا عنصيير الذاتييية والحلييم
الشخص ييي فيه ييا ,إذا ك ييان باألس يياس موج ييوداً ف ييي اختي ييار الحال يية ,أو ف ييي تجمي ييع
البيانات الالزمة لهذه الدراسة وتحليها وتفسيرىا.

( )31د .مييروان عبييد المجيييد ,المصييدر نفسييو ,ص .146وللمزيييد ميين التفاصيييل أنظيير :محمييد أزىيير السييماك ,مصييدر سييبق

ذكره ,ص. 62

( )32المصدر نفسو ,ص. 138-137
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وينبغي أن ينتبو الباحث في اسيتخدامو لمينهج دراسية الحالية إليى مراعياة الدقية

والحذر في اختيار مفيردات العينية بحييث تيؤدي فيي النهايية إليى تمثييل المجتميع تمثييالً
صحيحاً ومن ثم البد من أدراك المتغيرات المحيطة بالحالةً.
أدوات جمع المعلومات في دراسة الحالة تتمثل باألتي(:)33

 -1المالحظيية المتعمقيية :ىنييا يحتيياج الباحييث إلييى تواجييده وبقيياءه مييع الحاليية المعينيية
بالبحييث ألوق ييات كافييية أو حس ييب م ييا تقتضيييو ض ييرورة البح ييث وميين ث ييم تس ييجيل

مالحظاتو بشكل منظم.

 -2المقابلة :أي أن الباحث قد يحتاج إلى توفر معلوميات بشيكل مباشير مين الحياالت
المبحوثيية والمدروسيية وذلييك بمقابليية الشييخص أو األشييخاص الييذين يمثلييون وحييدة
الحالة وتوجيو االستفسارات لهم والحصول على اإلجابات والمعلومات التفصيلية

المطلوبة.

 -3الوث ييائق والس ييجالت المكتوب يية :سي يواء كان ييت س ييجالت رس ييمية أو وث ييائق شخص ييية
وإحصائية ,تفيد الباحث وعينو في تسليط األضواء على الحالة المبحوثة.

خامساً :المنهج اإلحصائي:

إن الميينهج أإلحصييائي أو الطريقيية اإلحصييائية فييي البحييث عبييارة عيين اسييتخدام

الوسائل الحسابية والرياضية في تجمييع البيانيات والمعلوميات المختلفية ,ومين ثيم تنظييم

وتبويييب تلييك البيانييات والمعلومييات عيين طريييق األرقييام والحسييابات والعمليييات المرتبطيية

بهييا ,وكييذلك تحليييل وتفسييير تلييك األرقييام ووصييفها بشييكل يقييدم فيييو الباحييث عييدداً ميين
النتاجات التي توصل الباحث إلى األىداف المنشودة في البحث.

وكذلك يمكن تعريف المنهج االحصائي :بأنو استخدام الطرق الرقمية والرياضية

فيي معالجية وتحليييل البيانيات وإعطيياء التفسييرات المنطقيية المناسييبة لهيا ويييتم ذليك عبيير

مراحل رئيسة أربعة االتية (:)34

( )33عامر قنديلجي ,مصدر سبق ذكره ,ص.139-138

( )34عامر قنديلجي ,مصدر نفسو ,ص149؛ ولمزيد مين التفاصييل أنظير :فيايز جمعية النجيار وآخيرون ,مصيدر سيبق ذكيره ,

ص.156-155
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 -1جم ييع األرق ييام والبيان ييات اإلحص ييائية ,أي تجمي ييع البيان ييات الرقمي يية المطلوب يية ع يين
الموضوع المراد بحثو.

 -2تنظيييم البيانييات واألرقييام أي بتبويييب وعييرض البيانييات واألرقييام المجتمعيية وعرضييها
بشكل منظم وتمثيلها بالطرق المطلوبة.

 -3تحليل البيانات وتوضيا العالقات واالرتباطات المتداخلة مع بعضها.

 -4تفسير البيانات عن طريق استخدام ما تعنيو األرقام المجمعة من نتائج وتفسيرات.
وتتمثل أنواع المنهج اإلحصائي بما يلي(:)35

 -1المنهج اإلحصائي الوصفي:

ىييذا النييوع يركييز علييى وصييف وتلخيييص األرقييام المجمعيية حييول موضييوع معييين

وتفسيرىا بشكل نتائج يحصل عليها الباحث.

-2المنهج اإلحصائي االستداللي أو االستقرائي:

وىيو يقيوم فييي المجتميع الييذي يعتميد عليى اختيييار نميوذج أو عينيية مين مجتمييع

أكبي يير وتحليي ييل وتفسي ييير البياني ييات الرقميي يية المجمعي يية عنهي ييا ,والوصي ييول إلي ييى تعميمي ييات

واستدالالت على ما ىو أوسع وأكبر من المجتمع األصلي المعني بالبحث.

وتتعييدد المقيياييي اإلحصييائية التييي يعتمييدىا الباحييث منهييا الوسيييط الحسييابي

والوسي يييط والمني ييوال والمقي يياييي أخي ييرى تتعلي ييق وتمثي ييل االنحي ييراف المتوسي ييط والتب ي يياين

واالنحراف المعياري ومعامل االختالف(.)36

وعليو يمكن القيول أن اعتمياد الباحيث أيياً مين المنياىج أعياله يقتيرن بالضيرورة

بطبيع يية المش ييكلة وج ييدوى دراس ييتنا وبطبيع يية االختص يياص ال ييذي يبح ييث في ييو الس يييما أن
الدراسييات االجتماعييية والسييلوكية تختلييف عيين الدراسييات التطبيقييية فييي طبيعيية المنيياىج

المسييتخدمة للدراسيية وبالتييالي طبيعيية اخييتالف االنتاجييات والتوصيييات التييي يتوصييل إليهييا

الباحث وربما يعتمد أكثير مين مجتميع فيي دراسية بحثيو حسيب طبيعية الموضيوع وىيدف

الدراسة.

( )35المصدر نفسو ,ص.151

( )36للمزيد من التفاصيل أنظر :د .فايز جمعة وآخرون ,مصدر سبق ذكره ,ص. 168
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سادساً :المنهج التنظيمي:

يمكن القول أن مفهوم النظام يقصد بو مجموعية مين العناصير أو األجيزاء التيي

ترتبط فيميا بينهيا وظيفيياً بشيكل منيتظم بميا يتضيمنو ذليك مين تفاعيل واعتمياد متبيادل (,

والتغيير في عنصر أو جزء ما يؤثر على بقية العناصر أو األجزاء)(.)37

وبي ييالتطبيق علي ييى المجي ييال السياسي ييي نجي ييد أن النظي ييام السياسي ييي ق ييد أسي ييتخدم

كمي ييرادف نظ ي ييام الحك ي ييم ,فالمدرس ي يية الدس ي ييتورية ض ي ييمت النظ ي ييام السياس ي ييي عل ي ييى ان ي ييو
المؤسسات السياسيية وباليذات المؤسسيات الحكوميية ( السيلطات التشيريعية والتنفيذيية

والقضييا ئية) ولكيين تحييت تييأثير المدرسيية السييلوكية أتخييذ مفهييوم النظييام السياسييي أبعيياد
جدي ييدة وأص ييبا يش ييير إل ييى ش ييبكة التف يياعالت والعالق ييات واألدوار الت ييي تييرتبط بظ يياىرة
الس ييلطة س ييواء م يين حي ييث منطلقه ييا (الجان ييب األي ييدلوجي) أم الق ييائمون عل ييى ممارس ييها

(النخبيية) أو اإلطييار الميينظم لهييا الجوانييب المؤسس يية ويمكيين القييول أن مفهييوم النظييام
السياسييي وفقياً للمييدخل التنظيمييي يييرى بأنييو جييزء ميين كييل اجتميياعي يييدخل فييي عالقييات

معقدة تفاعالت مع البناء االجتماعي ككل وبالتالي فالظاىرة السياسية ىيي نظيام متيرابط

ومتشييابك ميين أنميياط السييلوك البييد ميين دراسييتو دراسيية كلييية بييدال ميين تحليييل أجييزاءه او

العوامل المؤثرة فيو وعليو فمن تحليل النظام السياسي وفقاً للتحليل النظمي بمثابة دائرة

متكامل يية ذات ط ييابع دين يياميكي تب ييدأ بالم ييدخالت (المس ييببات) وتنته ييي بالمخرج ييات (
المييدلوالت) مييع قيييام عملييية التغذييية االسييترجاعية بييالربط بييين المييدخالت والمخرجييات

والميييزة الرئيسيية لهييذا التحليييل تكميين فييي إبييراز الطييابع الييديناميكي أو الحركييي للنظييام
السياسييي ميين خييالل التأكيييد علييى التفاعييل بييين النظييام والبيئيية وفيمييا بييين مختلييف أجييزاء

النظام(.)38

وقييد قييدم ديفيييد اسييتون نموذجياً لتحليييل النظييام السياسييي وفييق نظرييية اليينظم ,

حيييث يتكييون أي نظييام سياسييي بحسييب ىييذه النظري ية ميين اربعيية مكونييات المييدخالت,
()37
()38

د .كمال المنوفي ,نظريات النظم السياسية ,الكويت ,وكالة المطبوعات ,1985 ,ص.93

د .وصال نجيب العزاوي ,السياسة العامة دراسة نظرية في حقل معرفي جديد ,جامعة بغداد ,مركيز الدراسيات الدوليية,

بغداد ,تموز  ,2111ص.13-12
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العمليي ييات ,المخرجي ييات ,التغذيي يية العكسي ييية تعمي ييل ضي ييمن ني ييوعين مي يين البيئي يية الداخليي يية

والخارجية (.)39

 -1المدخالتinputs :

وىييي الضييغوط والتييأثيرات الداخلييية والخارجييية التييي يواجههييا النظييام السياسييي

وتدفعو الى النشاط والحركة ,فكل نظام سياسي ىو نظام مفتيوح ييؤثر ويتيأثر بالبيئية التيي
يوج ييد فيه ييا ,فح ييدوث أزم يية اقتص ييادية أو تح ييول التركي ييب الطبق ييي للمجتم ييع أو الق يييم

والمعييايير الثقافييية واالجتماعييية يييؤثر علييى النظييام السياسييي كمييا يتييأثر بالبيئيية الخارجييية
ومتغيراتها كالمقاطعة االقتصادية والغزو العسكري .وتقسم الى المطالب العامة والخاصة

المساندة.

أ -المطالب العامة أو الخاصة:

الت ييي ي ييتم التعبي يير عنه ييا م يين قب ييل الجماع ييات المص ييلحة واالحي يزاب السياس ييية

ووسييائل اإلعييالم ,اذ تتفيياوت قييدرات المسييتفيدين ميين إيصييالها الييى مراكييز صيينع القييرار
السياسي بسبب العديد من االعتبارات االجتماعية واالقتصادية او السياسية وتبعاً لذلك

تتفاوت استجابة الدولة لهذه المطالب.

ب -المساندة:

ىييي تأييييد المييواطنين للنظييام السياسييي ووالئهييم لييو ,إذ أن اسييتمرار بقيياء النظييام

والمحافظة على وجوده يعتمد على مقدار ىيذه المسياندة ونوعهيا ,فالمسياندة قيد تكيون

عاميية عنييدما يسييعى النظييام للحصييول علييى مسيياندة المييواطنين وذلييك عيين طريييق التنشييئة
السياسييية واالجتماعييية التييي تهييدف إلييى زرع القيييم الوطنييية والييوالء للحكوميية والدسييتور

والدولة وقد تكون خاصة وذلك عندما تقتصر على أعضاء النظام والحزب الحاكم.

 -2العمليات ( التحويل ):

ىي سلسلة من األنشطة التي تقوم بها األجهزة المتنوعة فيي الحكومية لتحوييل

المدخالت إلى مخرجات عن طريق الغربلة والجدولة والخزن واالسترجاع.
()39

نق يالً عيين :د .عبيياس حسييين جييواد ,السيييد ارزوقييي عبيياس عبييد ,السياسييات العاميية ,المييداخل – الصييياغة – التنفيييذ

التقييييم ,دار الص ييادق ,العي يراق ,باب ييل ,2118 ,ص .141-138وللمزي ييد ميين التفاص يييل ينظ يير :د .عط ييا محم ييد ص ييالا,
د.فوزي احمد تيم ,النظم السياسية العربية المعاصرة ,بنغازي ,منشورات جامعة قاريوني ,1988 ,ص.82-81
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 -3المخرجات:

وى ييي االس ييتجابات الت ييي تظه يير عل ييى ش ييكل سياس ييات عام يية وب ييرامج لمعالج يية

المشاكل والمطالب الفعلية والمتوقعة التي تصيل إليى مركيز القيرار السياسيي ,وقيد تكيون

المخرجييات ايجابييية عنييدما تقييوم الحكوميية باالسييتجابة لمطالييب المسييتفيدين أو سييلبية
عندما تمتنع عن تلبية تلك المطالب أو قد تكون مرنة عندما تلجأ الحكومة إلى الوعيود

وإثارة مشاعر الخوف لدى المواطنين من وجود خطر خارجي معين.

 -4التغذية العكسية:

ىيي تيدفق المعلوميات مين البيئية الداخليية والخارجيية اليى النظيام السياسيي عين

ا ثار االيجابية والسلبية التي أحدثتها السياسات العامة التي نفيذىا النظيام ,وتعيد بمثابية

المييؤثر الييذي يرشييد النظييام إلييى التعييديالت التييي يجييب إجراءىييا علييى السياسييات التييي
افضت إلى نتائج غير مرغوبة ,واالستمرار على انتهاج السياسيات التيي أدت إليى نتيائج

طيبة ,مع األخذ بنظر االعتبار التغيير الذي يطرأ على الظروف البيئية بشكل مستمر.

وفضيالً عيين مييا تقييدم يمكيين القييول إن أىمييية التفيياعالت تكميين فييي توضيييا أن

النظييام ليييي مجييرد مجمييوع تلييك العناصيير أي أنييو ليييي تجميع ياً لصييفات تلييك العناصيير
المفردة بل ىو نتاج لعملية التفاعل مما يجعل الكل الناتج مختلفاً عن العناصر المكونة

لييو بشييكلها المفييرد ,وتيينجم عملييية االخييتالف ىييذه بييين الكييل واالجييزاء نتيجيية لطبيعيية
الوضييع الييذي يقتييرن فيييو المتغييير مييع غيييره ميين المتغي يرات حيييث تتييرابط بأشييكال وصييور
مختلفة مما يؤدي الى قيام نماذج مختلفة للينظم واليى بنيى نظميية مختلفية ايضياً ويمكين

تصوير عملية االرتباط بين العناصر كما يلي(:)41

 -1يمكن أن يأخذ الوضيع صيورة تمثيل فيي أن يرتيب العنصير أو المتغيير لنفسيو تغذيية,
ترجيييع ذاتييية ,وبييذا تكييون عملييية التزويييد ذاتييية وتعنييي عليييو التغذييية أن جييزء ميين

المخرجييات قييد أعيييدت تغييذيتها مييع مييدخالت أخييرى بحيييث تصييبا المخرجييات

التالية مرتبطة بشكل ما مع المخرجات األولى.

 -2يمكن أن يكون الوضع بارتباط بين متغيرين على صورة تغذية تسلسلية او متوازية.
()41

د .عطا محمد صالا ,د .فوزي احمد تيم ,مصدر سبق ذكره ,ص18-17
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سابعاً :المنهج المقارن:

تركيز ىييذه الدراسييات عليى إجييراء المقارنييات بيين الظييواىر المختلفيية الكتشيياف

العوامييل التييي تصيياحب حييدثاً معينياً وتفسيييرىا ميين أجييل فهييم تلييك الظييواىر أو اإلحييداث
والبحث الجاد عن أسباب حيدوثها عين طرييق إجيراء المقارنيات واكتشياف العواميل التيي

تصاحب حدثا معيناً أو ظاىرة معينة.

وعلييى الباحييث حييين يقييوم باسييتخدام أسييلوب الدراسييات العلمييية المقارنيية ان

يتأكد من ا تي(: )41

 ىل يظهر السبب الذي يريده دائما مع النتيجة ؟ -ىل يظهر السبب قبل النتيجة ؟

 ىل السبب حقيقي أم مجرد عالقة ما مع السبب الحقيقي ؟ -ىل السبب ىو السبب الوحيد أم ىناك اسباب اخرى ؟

 -ما الظروف التي تكون فيها العالقة بين السبب والنتيجة قوية ام ضعيفة؟

ثامناً :المنهج المقارن:

وىو اصطالح يشير الى اجراءات تهدف الى توضيا وتصنيف عوامل السيببية فيي

ظهور ظواىر معينة وتطورىا وكذلك في انماط العالقة المتبادلة فيي داخيل ىيذه الظيواىر

بينهييا وبييين بعضييها الييبعض وذلييك بواسييطة توضيييا التشييابهات واالختالفييات التييي تبنيهييا
الظواىر التي تعد من نواح مختلفة قابلة للمقارنة ,وتتضمن طريقية المقارنية موازنية عقليية

كحاالت مجتمعات بشرية ىي ىنا تكون متعاصرة لكنها مسيتقلة بعضيها عين بعيض وقيد

تقييدم علييم االجتميياع واألنثروبولوجيييا بفضييل داروييين الييذي اسييتخدم طييرق المقارنيية فييي
الدراسة التاريخية التتبعية لنمو الظواىر ,ويؤكد ابن خلدون في مقدمتو ضيرورة اسيتخدام
طريقة المقارنة بقولو "ان الباحث يحتاج الى العلم باختالف االمم والبقاع واالمصار فيي

السييير واالخييالق وسييائر االحييوال واالحاطيية بالحاضيير ميين ذلييك ومماثليية مييا بينييو وبييين

الغائب من الصفات او ما بينهما".
()41

د .سامي محمد ملحم ,مناىج البحث في التربية وعلم النفي ,دار المسيرة للنشير والتوزييع والطباعية ,ط,2119 ,1

ص.353
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ومماثليية مييا بينييو وبييين الغائييب ميين الوفيياق او مييا بينهييا ميين الخييالف وتعليييل المتفييق منهييا

والمختلي ييف" ولكي يين ابي يين خلي ييدون حي ييذر ايض ي ياً مي يين المبالغي يية في ييي قيي يياس الغائي ييب عي يين
الحاضر(.)42

ان المقارنية اصييطالحاً ىييي عملييية عقلييية تييتم بتحديييد اوجييو الشييبو واوجييو االخييتالف بييين

حييادثتين اجتميياعيتين او اقتصيياديين او اكثيير نسييتطيع ميين خاللهييا الحصييول علييى معييارف

ادق نميز بها موضوع الدراسية او الحادثية فيي مجيال المقارنية والتصينيف وىيذه الحادثية
يمكيين ان تكييون كيفييية قابليية للتحليييل او كمييية تحويلهييا الييى كييم قابييل للحسيياب وتكميين

اىميتها في تمييز موضوع البحث عن الموضوعات االخرى وىنا تبدأ معرفتنا لو وتتمثل

شروط المقارنة با تي(:)43

 -1يجب اال تركز المقارنة على دراسة حادثية واحيدة بتجيرد أي دون ان تكيون مربوطية
ب ييالتغيرات والظ ييروف المحيط يية به ييا وانم ييا يج ييب ان تس ييتند المقارن يية ال ييى دراس يية

مختلف اوجو الشبو واالختالف بين حادثتين او اكثر.

 -2يجييب علييى الباحييث ان يجمييع معلومييات دقيقيية اذا كانييت المقارنيية معتمييدة علييى
دراسة مي دانية ومعتميدة عليى دراسيات موثوقية اذا كانيت حيول ظياىرة ال يمكين ان
تبحث بشكل ميداني كالمقارنات التاريخية.

 -3ان تكون ىناك اوجو شبو واوجو اختالف فال يجوز ان نقارن ما ال يقارن.

 -4تجنييب المقارنيية السييطحية انمييا الغييوص فييي الجوانييب األكثيير عمقياً لفحييص وكشييف
طبيعة الواقع المدروس وعقد المقارنات الجادة والعميقة.

 -5ان تكون الظاىرة المدروسة مقيدة بعاملي الزمان والمكان لنستطيع مقارنتها بحادثة
مشابهة في مكان آخر او زمان آخر او زمان ومكان آخرين.

وفض يالً عيين مييا تقييدم يمكيين القييول ان ىنيياك شييروطاً منهجييية وذاتييية فييي المقارنيية

تشتمل با تي (:)44
()42

نقييال عيين :عيياطف حلبييي ,الميينهج المقييارن مييع دراسييات تطبيقييية  ,مجييد المؤسسيية الجامعييية للنشيير والتوزيييع ,ط,1

 ,2116بيروت -لبنان ,ص.133
()43
()44

احمد خضر ,المنهج المقارن جامعة دمشق ,الجمهورية العربية السورية ,2118 ,ص -5ص.6

المصدر نفسو ,ص -6ص.7
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أ -الشروط المنهجية :يشكل االىتمام بالشيروط المنهجيية لطريقية البحيث العلميي احيد
األسييي المهميية ألي دراسيية تعتمييد ىييذه الطريقيية فييي البحييث .ولعييل ميين أىييم ىييذه
الشييروط تمثييل فييي مراعيياة تحديييد معييايير ثابتيية للمقارنيية اضييافة الييى تييوخي طييابع

الموض ييوعية ال ييذي يس ييتدعي التقي ييد ب ييالواقع الم ييادي وى ييو م ييا يعب يير عن ييو بالواقعي يية
والموضوعية في البحث وتنبع من أىمية تحديد معايير ثابتة من كونها تضفي طابع

الدقة على البحث او الدراسة أيا كان مجالها.

اما الشروط الذاتية فهي مجموعة الشيروط التيي يجيب عليى الباحيث ان يتسيم بهيا

وتتحدد بشكل اساس في اخالقيات الباحث العلمي.

ومن الجدير بالذكر ان المنهج المقارن لو مجموعة ابعاد تتمثل با تي(:)45

 -1بعييد تيياريخي (زميياني) فييي ىييذا البعييد تييتم دراسيية الظيياىرة نفسييها ولكيين فييي فتييرتين
زمانيتين مختلفتين وذلك من خالل تحليل الظياىرة فيي كلتيا الميرحلتين ثيم اعتمياد

احداىا كنقطة معيارية يتم الرجوع اليها للمقارنة بها.

 -2بعد مكاني :ىنا نقارن بين الظاىرة في مكان معين وتواجدىا في مكان آخير وذليك
في نفي الفترة الزمنية.

 -3بعد زماني ومكياني واليذي يقيارن بيين تواجيد الظياىرة فيي مكيان ميا وزميان معيين ميع
تواجدىا في امكنة اخرى وازمة اخرى متباينة.

ثامنا :منهج االتصال:

ان مجميل العملييات التيي تجيري داخيل النظيام السيابق ىيي بمثابية عملييات تفاعلييية

تييأثير وتييأثر مصييدرىا االسيياس ىييو االتصييال وىييو عملييية نقييل المعلومييات بييين المكونييات
المختلفيية للنظييام السياسييي ويتحقييق ذلييك عبيير قنييوات واجييراءات متنوعيية ,مباشييرة وغييير

مباشييرة اقييواالً وافعيياالً ,لييذا يعييد ىييذا الميينهج ميين المنيياىج المهميية فييي دراسيية العلييوم
السياسييية وذلييك ان المييواطنين يحيياولون توصيييل رغبيياتهم ومطييالبهم الييى القابضييين علييى
السيلطة وبالمقابيل يسييعى ا خيرون الييى ايصيال قيراراتهم الييى الطيرف االول (المواطنييون)

بغييية نيييل رضيياىم وتأييييدىم وبكييل تأكيييد فييان تلييك القييرارات والنتييائج التييي يترتيب عليهييا
()45

احمد خضر ,مصدر سبق ذكره ,ص.9
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تق ييوم عل ييى المزي ييد م يين المعلوم ييات وب ييذلك يس ييري االتص ييال ف ييي ك ييل جوان ييب الكي ييان

االجتماعي والسياسي.

()46

تاسعا :منهج صنع القرار

ان عملية صنع القرار تحتوي في مضمونها جميع مراحل اعيداد القيرار مين اللحظية

التييي يسييعى فيهييا صييانع القييرار الييى تحديييده للمشييكلة بأسييبابها وتحديييد ابعادىييا وجمييع
المعلومات عنها ثم وضع البدائل وتقييمها بعرض اختيار البديل األفضيل أي انهيا عمليية

مستمرة يشارك في اغلب االحيان اكثر من شخص ,وعملية صنع القرار عمليية تدريجيية

اشييمل واوسييع ألنهييا تتكييون تحليييالً ميين ثالثيية مراحييل او عمليييات فرعييية ىييي المرحليية

الفكرية (ما قبل ال قرار) والمرحلية التنظيميية (اتخياذ القيرار) ومرحلية ميا بعيد القيرار ,ومين
ىنا يعد اتخاذ القرار بمثابة الحلقية التيي تيربط بيين المرحلية السيابقة والالحقية علييو(,)47

كما ان عملية اتخاذ القرار عرفت بأنها عملية عقالنية رشيدة تتبلور فيي عملييات ثيالث

ىي البحث والمفاضلة والمقارنة بين البدائل واختيار بيديل معيين مين بيين بيدائل مختلفية

للسلوك.

()48

وميين الجييدير بالييذكر ان عملييية صييناعة القييرار تتطلييب ميين صييانعي القييرارات اتبيياع

اساليب متعددة منها المساومة وتعني التوصل الى حليول مفييدة للطيرفين والتنيافي وىيو

نشاط يسعى من ورائو طرفان او اكثر لتحقيق ىدف او اىداف متطابقة او متقاربة وقد
يلجييأ المتنافسييون الييى المسيياومة والصييراع ويحصييل فييي حاليية تعييارض اىييداف الفيياعلين
السياسيييين ونجيياح طييرف يعنييي خسييارة الطييرف ا خيير ,وقييد يفضييي الصييراع الييى نتييائج

مدمرة لطرف ما أو لكل االطراف المتصارعة ,والتعياون ميع وجيود تعيارض فيي االىيداف

ولكن ال يمكن نكران وجيود اىيداف مشيتركة بيين االطيراف المتفاعلية سياسيياً ,وىيو ميا
يدفعها للتنسيق والتشاور لتحقيق تلك االىداف وضمان مصالا الجميع(.)49

()46

نقالً عن :د .طو حميد العنبكي ,نرجي حسين زاير ,مصدر سبق ذكره ,ص .73وينظير لمزييد مين التفاصييل :د.كميال

()47

د .مازن اسماعيل الرمضاني ,السياسة الخارجية ,دراسة نظرية ,بغداد ,مطبعة دار الحكمة ,1991 ,ص.367

()49

نقالً عن :د .طو حميد العنبكي ,نرجي حسين زاير ,مصدر سبق ذكره ص.72

المنوفي ,اصول النظم السياسية المقارنة ,الكويت -شركة الربيعان للنشر والتوزيع ,ط ,1987 ,1ص118-117

()48

نقالً عن :د .وصال نجيب العزاوي ,مصدر سبق ذكره ,ص.81
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عاشرا :منهج النخبة:

ان المقولة االساسية في تحليل النخبة ان لكل مجتمع يقسم الى شريحتي الحكيام

والمحكومون اما الحكام فهم اقلية تستأثر بالقوة السياسية وتتخذ القرارات المهمة التي
تؤثر عليى حيياة المجتميع ,انهيم يشيكلون مجموعية متحيدة متماسيكة واعيية ,تتحقيق لهيا
السيطرة اما بفعل االنتماء العائلي او التحكم في موارد االنتاج او تجسييد للقييم الدينيية

او االجتماعية السائدة ,ويدعي انصار ىذا المنهج انو اكثر المناىج مالئمة في الدراسية
السياسية المقارنة ذلك ان أي نظيام سياسيي ال يخليو مين نخبية سياسيية ,وبالتيالي يمكين

المقارنة بين النظم السياسية من خالل دراسة تركيب ونشاط الصفوات.

()51

احدى عشر :منهج الجماعة

ان من اىم جوانب القوة في منهج الجماعة انو يكشف النقياب عين القيوى الفعليية

المحركة للنظام السياسي وىذا المنهج ال يصلا للتطبيق عليى نظيام سياسيي دون ا خير

وانمييا علييى مختلييف اليينظم السياسييية لسييبب مييؤداه ان أي نظييام سياسييي ال يخلييوا ميين
الجماعات ويمي المنهج جوىر العملية السياسية بتساؤالتو حول ديناميات صنع القرار

ونمييط توزيييع السييلع والخييدمات ,انييو يؤكييد علييى قضييايا الصييراع والتعيياون بمييا يثيييره ميين
تساؤالت مثل ما ىي االنماط المختلفة للجماعيات وكييف تيرتبط بالنظيام السياسيي ,وميا

ىي صور التفاعيل بيين الجماعيات ومؤسسيات الحكيم وميا ىيي انمياط الصيراع والتعياون

السييائدة داخييل كييل جماعيية وفيمييا بييين الجماعييات ,الييى أي مييدى يييرتبط حجييم وتنظيييم
الجماعة بقدرتها على تحقيق اىدافها ,غير ان المنهج يعاني مين اوجيو قصيور تتعليق فيي

اخفاقو في الوصول الى تعميمات نظرية او استنتاجات عامة.

()51

الخاتمة :

يعد البحث العلمي ضرورة أساسية للنجاح والتطور العلمي ويعد العليم والعيالم

سياق للوصول إلى أكبر قدر من المعرفة التي تكفل الرفاىية لإلنسان وتضمن لو التفوق
علييى غيييره ,وعظميية األمييم تكيين فييي قييدرات أبنائهييا العلمييية والفكرييية والسييلوكية وطبيعيية

()51
()51

د .كمال المنوفي ,مصدر سبق ذكره ,ص.74 -73
المصدر نفسو ,ص.71

المجلة السياسية والدولية
صفات البحث العلمي والباحث العلمي عنوان أساسيان لفاعلية ونجاح البحث العلمي,

وفضيالً عيين ذلييك مييدى التييزام الباحييث بأخالقيييات الباحييث العلمييي وطبيعيية قدرتييو علييى
التوظيف السليم ,لمناىج البحث تعد مطلب أساس لنجياح الباحيث العلميي ورقيي بحثيو

وتحقيق أىداف البحث بشكل خاص وتطور المجتمعات بشكل عام.

الملخص

يعييد البحييث العلمييي ميين الموضييوعات التييي تحتييل أىمييية كبيييرة ميين قبييل البيياحثين

والمؤسسات للنهوض بواقع عمل المؤسسات وفاعلية قدرات الباحثين السيما وانو يعيد
نقطية االنطييالق ألي تطييور وتقييدم للمجتمييع وعليييو فييمن طبيعيية البحييث العلمييي ترمييي إلييى

دراسيية الظييواىر وحييل المشييكالت التييي تواجييو المجتمييع مييع االىتمييام بصييفات الباحييث

المتميز علمياً وموضيوعياً والتيي تعيد مين األساسييات فيي نجياح البحيث العلميي .كميا أن
اتجاه الباحث للعمل بأخالقييات البحيث العلميي يعيد احيد المتطلبيات األساسيية لجيودة

العمييل وتحقيييق قييدرة عييالي ميين الدقيية واألمانيية العلمييية علييى اعتبييارات العلييم واألخييالق

عناوين متكاملة السيما فيي البحيث العلميي ,وليم يتفيق الكتياب والبياحثون عليى تصينيف

محييدد لمنيياىج البحييث وانمييا حييددت حسييب تخصييص الباحييث والمشييكلة التييي يييراد
بحثها ولذلك ليي ىناك تناقض بين الطرق المختلفة في تصنيف البحوث ,كما أنو ليي

ىناك تفضيل لطريقة على غيرىا بل تتداخل الطرق وتتكامل فيما بينها وصوالً إلى تحقيق
أىداف البحث.
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Abstract
Scientific research is considered one the subjects that attracts
the attention of researchers and institutions to raise their actual
work conditions and the researchers' effective capabilities. It is
considered the starting point for any development and progress for
a society. Thus, the nature of scientific research aims to study the
phenomena and find solutions for the problems that face the
society and to show care of the scientifically and objectively
outstanding researchers.
Moreover, the researcher's commitment to the ethics of
scientific research is considered one of the prerequisites for its
quality to achieve a high standard of precision and scientific
integrity on the grounds that science and ethics are integrated
aspects especially in the field of scientific research.
The writers and scholars have not agreed on a definite
classification of research methodologies. However, those
methodologies have been set according to the researcher's
specialty and the investigated problem. Hence, there is no
contradiction among the different methods, but they overlap and
complement one another to accomplish the research objectives.

