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 المبحث األول : مفهوم علم االجتماع السياسي

لم يظهر علم االجتماع السياسي كعلم مستقل عن حقل االجتماع وحقل العلوم السياسية إال 

القرن وذلك لحاجة المجتمع إليه بعد اختالط الظواهر االجتماعية خالل األربعينيات من هذا 

بالظواهر السياسية وتعقد أسباب الحوادث السياسية واآلثار اتي تتركها هذه الحوادث على اإلنسان 

والمجتمع. إن علم االجتماع السياسي يدرس الظواهر السياسية دراسة تعتمد على خلفية البناء 

مؤسسات السياسية هي جزء من المؤسسات االجتماعية البنيوية وأن االجتماعي طالما أن ال

الفعاليات والنشاطات السياسية تترك آثارها الفاعلة والعميقة على جميع مؤسسات ومنظمات 

المجتمع بحيث تتغير هذه من نمط لآلخر فترة زمنية محددة. إذن ظهر علم االجتماع السياسي 

عية التي تؤثر بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحوادث لدراسة الظروف والمتغيرات االجتما

والظواهر السياسية اتي تأخذ مكانها في المجتمع، ولتعليل وتفسير نتائج الحوادث السياسية على 

التفاعالت االجتماعية واألنماط السلوكية في المجتمع. إضافة إلى أهميته وقدرته على تنبؤ 

تقع في المجتمع من خالل دراسته وفحصه للمتغيرات الحوادث والظواهر السياسية التي س

والحقائق االجتماعية المتعلقة بالنظام االجتماعي ومكوناته البنيوية. وأخيرا تبرز أهمية علم 

االجتماع السياسي في حقيقة تشخيصه األسباب المباشرة وغير المباشرة التي تكمن خلف فاعلية 

توصل إليه هذه المؤسسات من أحكام وقرارات تحدد وديمومة ونشاط المؤسسات السياسية وما ت

 العمل السياسي في المجتمع وترسم إطاره الخارجي وتضع فحواه الجوهري.
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أن هناك تعاريفا كثيرة لعلم االجتماع السياسي أهمها حسب اعتقادي التعريف الذي ينص: 

لة والمجتمع. أي يدرس على أنه العلم الذي يدرس طبيعة التفاعل العلمي والدايلكتيكي بين الدو

الفعل ورد الفعل والتجاوب المنطقي بين أجهزة المجتمع من جهة ومؤسسات الدولة من جهة 

أخرى. فمؤسسات الدولة بأنواعها المختلفة إضافة إلى األحزاب السياسية والجماعات الضاغطة 

ذي توجد فيه وتتفاعل واإلديولوجيات السياسية التي تظهر في المجتمع لها عالقة وثيقة بالمجتمع ال

معه. وهذه العالقة تتجسد بالوظائف اتي تقوم بها المؤسسات السياسية للمجتمع من حيث إدارته 

وحكمه والسيطرة عليه وتوجيه فعاليته ونموه وتطوره في خط معين. فلوال وجود المجتمع لما 

تلفة. إن الدولة مع ظهرت الدولة ولما ظهرت المؤسسات واالديولوجيات السياسية بأنواعها المخ

بقية التنظيمات السياسية الرسمية وغير الرسمية تخدم المجتمع في مجاالت مختلفة وتعمل جاهدة 

في سائر الحاالت على إشباع حاجاته وتحقيق طموحاته القريبة والبعيدة األمد. ومن جهة ثانية 

 ف المجتمع معها.ال يمكن للمؤسسات السياسية العمل والديمومة والنمو دون تعاون وتكاث

فالمؤسسات السياسية الديمقراطية تنبعث من المجتمع وتعمل جاهدة على خدمته وتقدمه 

وسعادته. وإنها جزء من البناء االجتماعي حيث أن التغير الذي يطرأ على األخير البد أن يلمس 

من حيث هذه المؤسسات ويغيرها في اتجاه معين. كما أن تعاون الشعب مع المؤسسات السياسية 

إطاعة وتنفيذ أوامرها وقوانينها ومبادرته بتزويدها بالكادر البشري الذي تحتاجه سيساعد على 

نجاحها وتقدمها ويشحذ همم قادتها على العمل الجدي المثمر في سبيل خدمة المجتمع وتحقيق 

 أهدافه القريبة والبعيدة األمد.

ه العلم الذي يدرس طبيعة الظروف وهناك تعريف آخر لعلم االجتماع السياسي ينص على أن

والعوامل االجتماعية التي تؤثر في مجرى األحداث السياسية في المجتمع، ويدرس كذلك أثر 

األحداث السياسية في البنية االجتماعية ومكوناتها التركيبية. إن علم االجتماع السياسي بموجب 

رات االقتصادية والدينية والقيمية هذا التعريف يدرس العوامل والمتغيرات االجتماعية كالمتغي

والعسكرية واأليديولوجية والتراثية التي تقف خلف األحداث والقرارات السياسية التي تتوصل 

إليها القيادة في المجتمع. إن علم االجتماع السياسي يحاول تشخيص األسباب والظواهر 

ة كالثورات واالنقالبات العسكرية االجتماعية المختلفة التي تكمن وراء األحداث والوقائع السياسي

والمظاهرات والمسيرات االحتجاجية ذات المضمون السياسي والحروب والمعاهدات واالتفاقيات 
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والبروتوكوالت وحوادث العنف السياسي ... إلخ. فلو أخذنا ثورة الرابع عشر من تموز لعام 

ية والحضارية المباشرة وغير التي قامت بها القوات المسلحة، ودرسنا أسبابها االجتماع 1958

المباشرة لشاهدنا بأن هناك أسبابا اجتماعية وحضارية كثيرة تكمن خلف اندالع نيران هذه الثورة 

 الوطنية وهذه األسباب يمكن تلخيصها بالنقاط التالية:

خيبة األمل والتداعي السياسي واالجتماعي والسيكولوجي الذي أصاب  -1

. فالثورة جاءت لتضع حدا 1956ثالثي على مصر عام األمة العربية بعد العدوان ال

لهذا االنكسار والتداعي وتعيد ثقة األمة العربية بنفسها وقدرتها االدبية والبشرية وتدفع 

 العرب نحو الوحدة وجمع الشمل للوقوف بوجه التحديات الخارجية.

انخفاض المستوى االقتصادي واالجتماعي بين المواطنين وانتشار البطالة  -2

 والفقر والتخلف والمرض واألمية بينهم.

وجود الفوارق الطبية واالجتماعية بين المواطنين وعدم احترام السلطة  -3

 ألبنائها ورعاياها.

عدم وجود الرضا والطمأنينة بين أبناء الشعب نظرا لتقصير السلطة في  -4

الكادحة أعمالها ومهامها وفشلها في تقديم أية مكاسب أو منجزات لجماهير الشعب 

 والمظلومة.

فقدان القيم االجتماعية والمثل الحضارية التي يصبو إليها األفراد كالعدالة  -5

 االجتماعية والمساواة والديمقراطية والحرية.

تصدع الوحدة الوطنية بسبب المسألة الكردية ومسألة األقليات القومية في  -6

اقضة والمتنازعة بعضها القطر وبسبب كثرة الحركات واأليديولوجيات السياسية المتن

 مع بعض.

. 1958لجميع هذه األسباب االجتماعية والحضارية قامت ثورة الرابع عشر من تموز عام 

وعلم االجتماع السياسي يهتم بدراسة هذه األسباب بعد فرزها وتشخيصها. ولكنه ال يكتفي بدراسة 

سة نتائجها وانعكاساتها على أسباب الحادثة أو الظواهر السياسية كالثورة مثال، بل يهتم بدرا

المجتمع وما تستطيع أن تقدمه لإلنسان والجماعة والكيان االجتماعي برمته. فعلم االجتماع 

السياسي يستطيع دراسة النتائج االقتصادية واالجتماعية والنفسية والحضارية للثورة. وما 

...للمزید من الدروس والكتب واالمتحانات "eboik.com" زر



رفاهيتهم االجتماعية  تستطيع الثورة أن تقدمه ألبناء الشعب من مكاسب وطموحات تساعد على

وسعادتهم وازدهارهم كمواطنين يعتمد عليهم المجتمع. إن العالم االجتماعي السياسي يستطيع 

بعد دراسته ألسباب ثورة الرابع عشر من تموز المباشرة منها وغير المباشرة تحديد النتائج 

وهذه النتائج  واالنعكاسات التي تركتها الثورة على بنية والمجتمع العربي بصورة عامة.

واالنعكاسات تتجسد في المكاسب واالنتصارات العديدة التي حققتها الثورة على الصعيدين 

القطري والقومي. هذه المكاسب واالنتصارات التي جلبت للوطن العربي التقدم والنهوض المادي 

 واالجتماعي والحضاري الذي يعترف به األعداء قبل األصدقاء.

نا إلى أننا ال نستطيع فهم علم االجتماع السياسي دون دراسة وفهم وأخيرا يجب أن نشير ه

علم االجتماع والعلوم السياسية وعلم النفس وعلم األخالق، حيث أن هذه العلوم األربعة تزود 

العالم االجتماعي السياسي بالمادة األساسية التي يعتمد عليها موضوعه العلمي واختصاصه 

لى هذه العلوم في الحصول على مصطلحاتها العلمية التي يستعملها األكاديمي. كما أنه يعتمد ع

في بناء فرضياته ونظرياته وأحكامه وقوانينه الكونية الشمولية إضافة إلى أن العالم االجتماعي 

السياسي يستعمل نفس الطرق المنهجية والعلمية التي تستعملها هذه العلوم في جمع مادتها 

وبديهياتها كطريقة المقارنة والطريقة التاريخية والطريقة البنائية  ومعلوماتها وتصنيف حقائقها

 الوظيفية وطريقة المسح الميداني.

 

 المبحث الثاني : مجال علم االجتماع السياسي

 The Scope of Political Sociology 

نعني بمجال علم االجتماع السياسي المواضيع والموارد التخصصية التي يدرسها هذا العلم 

 ويبحث في مجالها وإطارها النظري والتطبيقي ومنهاجيتها العلمية.

ومن خالل التعرف على مجال علم االجتماع السياسي نستطيع اإللمام بموارده الدراسية 

وأفقه العلمية وأهدافه األكاديمية والبحثية. كما نستطيع تمييزه عن بقية العلوم االجتماعية التي 

وصا علم االجتماع والعلوم السياسية والمواضيع التي يدرسها علم تربطه بغيرها صلة وثيقة خص

 االجتماع السياسي كثيرة ومتشبعة أهمها ما يلي:
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عالقة علم االجتماع السياسي بفروع واختصاصات علم االجتماع كعلم  -1

االجتماع العسكري وعلم االجتماع الحضري والصناعي وعلم اجتماع الدين وعلم 

اجتماع التربية وعلم اجتماع المعرفة.. إلخ، وعالقته بالعلوم اجتماع القانون وعلم 

االجتماعية األخرى كاالقتصاد والعلوم السياسية والتاريخ وعلم االجتماع وعلم النفس 

 واألنثروبولوجيا. 

منهجية علم االجتماع السياسي والطرق العلمية اتي يستعين بها في جمع  -2

كالطريقة التاريخية، وطريقة المقارنة والطريقة  المعلومات والحقائق والبيانات العلمية

 الفلسفية وطريقة المسح الميداني والطريقة البنائية الوظيفية ... إلخ.

 العالقة المنطقية بين المؤسسات االجتماعية والمؤسسات السياسية. -3

 أصل نشوء وتطور الدولة والمجتمع. -4

الدولة والسلطة، شرعية السلطة، العوامل التي تعتمد عليها شرعية السلطة،  -5

حقوق وواجبات السلطة تجاه الشعب وحقوق وواجبات الشعب تجاه السلطة، أنواع 

 السلطات السياسية، السلطة الديكتاتورية، السلطة الديمقراطية والسلطة الكايرزماتيكية.

لوسيلة والهدف في السلوك السلوك االجتماعي والسلوك السياسي، ا -6

 االجتماعي والسلوك السياسي.

 سيكولوجية الجماهير والجماعات االجتماعية والسياسية. -7

 األحزاب السياسية، األيديولوجيات والجماعات الضاغطة. -8

الرأي العام، مراحل تكوين الرأي العام، العوامل االجتماعية والسيكولوجية  -9

 لتي تبدل الرأي العام من شكل آلخر.التي تؤثر في تكوين الرأي العام وا

 سيكولوجية الدعاية واإلشاعة. -10

 التصويت السياسي واألحزاب السياسية. -11

القيادة، الفوارق األساسية بين القيادة والزعامة والرئاسة، أنواع القيادات، وظائف  -12

 وصفات القائد، العالقة الجدلية بين القيادة والجماهير.

تماع السياسي. أما الشروط العلمية التي تتوفر في هذا هذا ما يتعلق بمجال علم االج

الموضوع والتي تجعل العلماء والمختصين يعتبرونه من العلوم االجتماعية المتميزة فيمكن 

 درجها كاآلتي:
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علم االجتماع السياسي هو موضوع نظري وتطبيقي في آن واحد، إن لعلم  -1

مولية المتعلقة بالموارد الدراسية االجتماع السياسي فرضياته ونظرياته وقوانينه الش

التي يهتم بها كالسلطات السياسية، الدولة والمجتمع األحزاب السياسية، الجماهير، 

الدعاية واإلشاعة، القيادة والجماهير، الرأي العام  ومراحل تكوينه والعوامل المؤثرة 

ضيات فيه .. إلخ. وقد استطاع علماء االجتماع السياسي النظريون صياغة الفر

والنظريات والقوانين العلمية بعد قيامهم بالدراسة النظرية والميدانية عن المواضيع 

 الدراسية التي اهتموا بها.

استعملوا عدة طرق ومناهج دراسية في جمع معلوماتهم وحقائقهم وبياناتهم عن الظواهر 

الطريقة التجريبية والتفاعالت االجتماعية والسياسية كالطريقة التاريخية وطريقة المقارنة و

وطريقة المسح الميداني. وقد ساعدتهم هذه الطرق فعال على اكتساب المعلومات وتصنيفها 

وتحليلها واالعتماد عليها في صياغة الفرضية أو النظرية التي تشكل الهيكل الرئيسي لعلم 

نظرياته  االجتماع السياسي النظري. وعلم االجتماع السياسي هو علم تطبيقي أيضا إذ يستعمل

وقوانينه وحقائقه في حل المشكالت االجتماعية السياسية التي تجابه اإلنسان والمجتمع. فالعلم 

االجتماعي السياسي التطبيقي يستعمل مثال نظريات الدعاية واإلشاعة في محاربة الحمالت 

من خالل الدعائية المصلة التي تقوم بها األوساط اإلمبريالية والصهيونية ضد األمة العربية 

أجهزتها اإلعالمية. أو محاربة اإلشاعات المخربة والهدامة اتي يروجها جواسيس وعمالء 

اإلمبريالية والصهيونية في الداخل والتي تستهدف زعزعة ثقة الجماهير بقيادتها الحكيمة أو شق 

 الصف الوطني وتمزيق الوحدة القومية ألبناء الشعب العربي ... إلخ.

اسي هو علم تجريبي وعقالني، إن مقدرة علم االجتماع علم االجتماع السي -2

السياسي على القيام بالدراسات العلمية التجريبية ذات المراحل النظامية تجعله من 

المواضيع العلمية التي تختلف كل االختالف عن المواضيع الفلسفية والالهوتية. وجميع 

ة تجريبية وذلك من خالل مواضيع علم االجتماع السياسي يمكن دراستها دراسة علمي

 اتباع المنهج الميداني في الدراسة والتحليل.

فلو أخذنا موضوع أثر الخلفية االجتماعية في التصويت السياسي وأردنا دراسته دراسة 

ميدانية فإننا نستطيع استعمال المنهج التجريبي في فهم وتحليل الموضوع من خالل جمع 

لدراسة الميدانية واالمبريقية لهذا الموضوع تستلزم اختيار المعلومات والبيانات الميدانية. وا
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عينات من خلفيات اجتماعية مختلفة ومقابلة وحداتها مقابلة رسمية أو غير رسمية تستهدف جمع 

الحقائق عن سلوكها االنتخابي. وبعد االنتهاء من المقابالت وجمع البيانات من خالل استعمال 

ت وتحلل إحصائيا. والتحليل اإلحصائي يزودها بنتائج تشير إلى أوراق االستيبان تبوب المعلوما

 أثر الخلفية االجتماعية في التصويت السياسي.

ويكثر استخدام البحوث التجريبية في علم االجتماع السياسي خصوصا ما يتعلق بمجال 

تحليل السلوك السياسي. فالباحث هنا يختص بمالحظة السلوك السياسي في داخل المؤسسات 

السياسية أو خارجها. ومهمته هي تحديد البناءات التي يتشكل من خاللها هذا السلوك وأسبابه 

 والنتائج المترتبة عليه.

إن نظريات وقوانين وأحكام علم االجتماع السياسي قابلة على الزيادة    -3

والتراكم بفضل البحوث والدراسات التي يجريها العلماء المتخصصون. يجب أن نشير 

هنا إلى أن نظريات وقوانين علم االجتماع السياسي غير ثابتة وليست محدودة من ناحية 

فاعالت التي تهتم بدراستها وتحليلها. كما أن كميتها وقدرتها على تفسير الظواهر والت

مجالها الدراسي غير جامد وال متحجر. ومثل هذه الصفات التي تتميز بها مفاهيم 

ونظريات وقوانين علم االجتماع السياسي تجعل العلم ال يختلف عن العلوم االجتماعية 

وسع والتطور. األخرى من ناحية الدرجة العلمية والطرق المنهجية والقدرة على الت

فاألسباب المنهجية والعلمية وكثرة المواضيع الدراسية التي يتخصص فيها علم 

االجتماع السياسي إضافة إلى حداثة الموضوع وعدم نضجه وتكامل نظرياته وقوانينه 

تجعله قادرا على صياغة مفاهيم وفرضيات جديدة واكتشاف نظريات وقوانين فاعلة 

ل والتقدم. وكلما نمت وتطورت نظرياته وقوانينه كلما كان تساعده على النمو واالكتما

بمقدوره كشف الظواهر االجتماعية والسياسية وتفسير أنماطها ومالبساتها ثم تطبيق 

حقائقها ونتائجها على المشكالت االجتماعية والسياسية التي تواجه المجتمع المعاصر 

نها المجتمع. إذن قابلية علم ومؤسسات الدولة وبقية المنظمات السياسية التي يحتض

االجتماع السياسي على النمو والتطور النظري وزيادة فاعليته في معالجة مشكالت 

الدولة والمجتمع تجعل الموضوع متميزا بالعلمية والعقالنية شأنه شأن بقية العلوم 

 االجتماعية األخرى.
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حقائق أن علم االجتماع السياسي هو علم موضوعي يهتم بوصف وتحليل ال  -4

االجتماعية والسياسية وال يهتم بتقييمها أو انتقادها أو توجيه مسيرتها وصيرورتها. 

فالعلم االجتماعي السياسي يهتم بوصف وشرح ومقارنة المؤسسات السياسية في 

المجتمع من حيث هياكلها البنيوية ووظائفها وأديولوجيتها وعالقتها بالمؤسسات 

ويدرس أسباب ونتائج سكونها وتحولها ويربط بين والمنظمات االجتماعية األخرى. 

سكون وتحول المؤسسات السياسية وسكون وتحول المجتمع برمته. فهو مثال يدرس 

أنواع وأصول ووظائف السلطات السياسية ويربط بينها وبين المبررات الشرعية التي 

لتي تحكم وتوجه تستند عليها الدولة، ويحلل العالقة بين طبيعة السلطة وطبيعة القيادة ا

المجتمع. إن العالم االجتماعي السياسي بين السلطة التقليدية والسلطة الشرعية 

والعقالنية من جهة وبين القيادة الديكتاتورية والكرزماتيكية والقيادة الديمقراطية ولكن 

ليس من اختصاصه تقييم أنواع السلطات والقيادات كأن  يفضل السلطة التقليدية على 

الكرزماتيكية أو يفضل القيادة الكرزماتيكية على القيادة الديمقراطية. فالتقييم السلطة 

هو من واجب الفيلسوف السياسي وليس من واجب العالم االجتماعي السياسي. إذن 

طالما يحصر العالم االجتماعي السياسي جهوده في وصف وتحليل ومقارنة النظم 

حكام القيمية فإن عمله واختصاصه يكون السياسية وال يدخل في مشكالت التقييم واأل

 موضوعيا وبعيدا عن الفلسفة والذاتية.

ويمكننا التعرف على طبيعة علم االجتماع السياسي من خالل دراسة وتحديد وظائفه التي 

يقدمها للفرد والجماعة والمجتمع والعلم ومن خالل إدراك واستيعاب المشكالت الدراسية 

والمنهجية واألكاديمية التي يجابهها هذا العلم. إن دراسة وظائف وأهداف علم االجتماع السياسي 

يته للمجتمع من خالل كشفه لحقيقة الترابط بين المؤسسات السياسية والبنية االجتماعية توضح أهم

ومن خالل تشخيصه للمتغيرات االجتماعية التي تكمن وراء العمل السياسي مع توضيح أثر 

العمل السياسي في تغيير المجتمع وتقدمه وسيره نحو تحقيق أهدافه العليا. وأهمية علم االجتماع 

ال تقتصر على إدراك وفهم طبيعة المجتمع السياسي، بل تنعكس أيضا في تحليل دور  السياسي

الفرد في عملية التنشئة السياسية واثر هذه العملية في بلورة وعيه االجتماعي والسياسي وتحمل 

مسؤولياته الوظيفية واالجتماعية والوطنية خدمة ألغراض المجتمع التكتيكية واالستراتيجية. 

 تطيع تلخيص وظائف علم االجتماع السياسي بالنقاط التالية:لكننا نس
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فهم واستيعاب القواعد واألحكام االجتماعية التي يستند عليها العمل  -1

 السياسي وتستند عليها المؤسسات السياسية.

تشخيص وتحليل وتفسير العوامل االجتماعية والحضارية اتي تساعد على  -2

مع ومعرفة ماهية العوامل االجتماعية التي تسبب االستقرار والهدوء السياسي في المجت

االضطراب السياسي والقالقل السياسية التي تصدع وحدة المجتمع وتشق صفه الوطني 

 والقومي.  

دراسة أسباب وطبيعة ونتائج الظواهر السياسية المعقدة دراسة اجتماعية  -3

ة الثورات تحليلية ونقدية تنبع من واقع وظروف ومالبسات هذه الظواهر كدراس

السياسية واالنقالبات العسكرية، األحزاب السياسية، التصويت السياسي، شرعية 

 المؤسسات، الحروب، الحركات االجتماعية والسياسية.. إلخ.

ربط المؤسسات والنظم السياسية من حيث نشوءها وتطورها وهياكلها  -4

النظم ظهرت لتنظيم ووظائفها بالمجتمع الذي توجد فيه وتتفاعل معه. فهذه المؤسسات و

المجتمع وتحل مشكالته المستعصية وتوطد عالقاته مع المجتمعات األخرى. إضافة 

 إلى قيامها بخدمة الفرد وتحقيق أهدافه وطموحاته القريبة والبعيدة األمد.

 أما أهداف علم االجتماع السياسي فيمكن حصرها بالنقاط التالية:

ه وبين فروع واختصاصات علم تثبيت الحدود العلمية واألكاديمية بين -1

االجتماع األخرى كعلم اجتماع القانون وعلم اجتماع المعرفة وعلم اجتماع التربية وعلم 

االجتماع الحضري وعلم االجتماع الصناعي والريفي ... إلخ من جهة. وبينه وبين 

 خ.العلوم االجتماعية الخرى كعلم االجتماع والسياسة وعلم النفس وعلم األخالق... إل

العمل على زيادة أخصائييه وباحثيه وذلك من خالل إقناع علماء االجتماع  -2

على المشاركة في بحوث ودراسات علم االجتماع السياسي خصوصا المواضيع التي 

لم تطرق لحد اآلن كموضوع العوامل اتي تسبب االستقرار والهدوء السياسي والعوامل 

وموضوع أسس توطيد العالقات التي تسبب االضطرابات والقالقل السياسية، 

االجتماعية التعاونية والتفاعلية بين الدولة والمجتمع، وموضوع األسس االجتماعية 

 للديمقراطية وموضوع المشاركة الشعبية والجماهيرية في العمل السياسي وهكذا.
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تكثر وتضاعف الفرضيات والنظريات واألحكام المتعلقة بحقل علم التي من شأنها أن 

االجتماع السياسي. وأمر كهذا البد أن يساهم في تشعب وتراكم المعرفة العلمية في هذا 

الحقل الدراسي وفي نفس الوقت يساعد على كشف العديد من الظواهر السياسية 

 عليالت علمية ومنطقية.الغامضة التي تحتاج في الوقت الحاضر إلى تفسيرات وت

أما أهم المشكالت المنهجية والدراسية والعلمية التي تجابه حقل علم االجتماع السياسي 

 فيمكن حصرها بالنقاط التالية:

قلة الخبراء والمتخصصين والباحثين في هذا الحقل الدراسي نتيجة  -1

اصاته مع لصعوبة الموضوع وتعقده العلمي، وطول فترة الدراسة والتدريب في اختص

 قلة الحوافز المادية والمعنوية التي تقدم لخبرائه ورجاله وأساتذته.

غموض وعدم وضوح الحدود العلمية واألكاديمية التي تفصل بين علم  -2

االجتماع السياسي والعلوم السياسية من جهة وبين علم االجتماع السياسي وعلم 

بحثان نفس المواضيع التي االجتماع من جهة أخرى. فعلم السياسة وعلم االجتماع ي

يبحثها علم االجتماع السياسي ويختص بها بالرغم من وجود الفوارق األكاديمية 

 والعلمية الواضحة بينهما.

حساسية المواضيع التي يدرسها علم االجتماع السياسي ال تساعد العالم أو  -3

المادة المختص على بحثها وتحليلها بصورة حيادية وإيجابية وال تمكنه من جمع 

 األساسية التي تفسر الظواهر والحقائق التي يهتم بها العلم.

عدم بلورة وفاعلية الطرق المنهجية التي يستعملها علم االجتماع السياسي  -4

في جمع مادته وحقائقه مع عدم استطاعة معظم هذه الطرق على كشف حقيقة الظواهر 

لعوامل والمتغيرات التي تؤثر االجتماعية والسياسية التي يهتم بها الموضوع وتعرية ا

 فيها وتعطيها خصائصها الموضوعية والثابتة.
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