
ة  الثانية المحاضر

 منهجية علم االجتماع السياسي

 ةالتاريخي الطريقة 

 ةالمقارنطريقة ال 

 طريقة المشاركة بالمالحظة 

 طريقة المسح الميداني 

 

من المؤشرات األساسية التي تدل على علمية علم االجتماع السياسي طبيعة منهجيته التي 

التي منها يصوغ فرضياته ونظرياته العلمية. يستعملها في جمع البيانات والحقائق والمعلومات 

وهذه الفرضيات والنظريات تفسر وتحلل الظواهر والتفاعالت االجتماعية والسياسية التي يهتم 

 بدراستها العالم االجتماعي السياسي.

إن منهجية علم االجتماع السياسي هي منهجية علمية تتجسد في الطرق الموضوعية 

العلم وقت قيامه بجمع وتصنيف وتحليل وعرض البيانات والحقائق التي والنظامية التي يعتمدها 

تهمه وتشغل مجاالت اختصاصه. فعلم االجتماع السياسي يستعمل تقريبا نفس الطرق المنهجية 

التي تعتمدها العلوم االجتماعية المستقرة كعلم التاريخ واألنثروبولوجيا واالقتصاد وعلم النفس... 

الطرق يجعله ال يختلف عنها بأسلوبه الدراسي وقدرته على جمع المعلومات  إلخ واستعماله لهذه

وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها. وأهم الطرق التي يستعملها علم االجتماع السياسي واتي تساعده 

 على النمو والتطور والتوسع 
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 ةالتاريخي طريقةالمطلب األول : ال

السياسي ال يستطيع دراسة وفهم وتحليل النظم تفترض هذه الطريقة بأن العالم االجتماعي 

السياسية والسلوك السياسي والظواهر السياسية التي تقع في المجتمع في الفترة الحاضرة دون 

دراستها دراسة تاريخية مفصلة طالما أن النظم والظواهر السياسية المعاصرة ما هي إال وليدة 

وجعلتها تتميز بصفاتها الحاضرة التي نشعر بها التحوالت التاريخية التي طرأت عليها فغيرتها 

اآلن. فالسلطة الشرعية العقلية التي تستند على المبررات الديمقراطية في حكمها للشعب 

والمجتمع قد تكون وليدة السلطة التقليدية التي تعتمد على قوة التقاليد واألعراف والسوابق 

د تكون وليدة السلطة الكرزماتيكية التي تعتمد االجتماعية التي تخول الدولة حكم المجتمع. أو ق

على الصفات الشخصية الخارقة والفذة التي يمتلكها القائد الكرزماتيكي التي تخوله حكم المجتمع 

والسيطرة عليه. إن دراستنا للماضي تعطينا المجال لفهم الحاضر والتنبؤ عن المستقبل أي مستقبل 

ية كالثورة أو االنقالب أو الحرب أو الحركات االجتماعية األحداث والوقائع االجتماعية السياس

السياسية أو االنقسامات الفكرية والمذهبية ... إلخ التي ستقع في المجتمع. فاألنظمة السياسية 

المختلفة في الوطن العربي وما تكتنفه هذه األنظمة من سلطات متنوعة وأحزاب سياسية 

ف التطور والتغير ما هي إال امتداد تاريخي لنظم وجماعات ضاغطة وحركات اجتماعية تستهد

وممارسات وحركات سياسية كانت سائدة في الوطن العربي خالل الفترة الماضية. فلو أخذنا 

نظام الحكم في العراق خالل العهود اإلقطاعية والرجعية واالستبدادية لشاهدنا بأنه ال يقف على 

اإلرهاب والقهر والتسلط في حكم الجماهير. وإن قاعدة ديمقراطية وشعبية بل يعتمد على قوة 

الجماهير نحو التقدم والتطور واالزدهار. إن األساليب الخاطئة والمتحيزة والديكتاتورية المعتمدة 

على مبادئ الظلم والتعسف والقهر التي اتبعتها أنظمة الحكم الفاسدة قد أدت إلى سقوطها وتحولها 

وتها في تحقيق الغد المشرق لها، نظام يؤمن بالديمقراطية إلى نظام يؤمن بدور الجماهير وق

والحرية والعدالة االجتماعية، نظام يريد التقدم والتحضر والتحديث. وقد تجسد هذا النظام بالعهد 

. إذن الطريقة التاريخية 1958الثوري الوطني الذي جاء بعد ثورة السابع عشر من تموز عام 

اعية والسياسية الماضية. ومثل هذه الدراسة تمكن عالم االجتماع تدرس النظم والممارسات االجتم

 السياسي من فهم حاضر هذه النظم والممارسات ثم التنبؤ عن مستقبلها.

إن لكل نظام سياسي تاريخ خاص وإن النظم تخضع لنمو وتطور وحركة المجتمع عبر 

تماعية فإننا ال نعرف هذه الزمان. وبدون المعرفة الحقه بأصول وتطور النظم السياسية واالج
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النظم ثم بالتالي ال تكون لدينا دراسة شاملة للمجتمع السياسي. والمنهج التاريخي قديم قدم كتابات 

أرسطو الذي اعتقد بأن فهم أي شيء يتطلب فحص بدايته األولى وتطوراته الالحقة. فالمنهج 

واتجاهاتها ويزودها بمعرفة حول  التاريخي يسعى إلى تفسير النظم المختلفة في وجودها الواقعي

أصولها وتطوراتها المتوقعة. المنهج التاريخي إذن يزودنا بإحساس تاريخي ومنظور تطوري. 

 فاألحداث ليست منعزلة أو مستقلة بعضها عن بعض ولكنها مترابطة في سياق زمني محدد.
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 ةالمقارن الطريقةالمطلب الثاني : 

لم االجتماعي السياسي في جمع معلومات وصفية وتحليلية وهي الطريقة التي يستعملها العا

حول مجتمعات سياسية مختلفة ومتباينة من ناحية درجة تقدمها الحضاري واالجتماعي ونضجها 

السياسي والقانوني. وهذه المجتمعات قد تكون متباعدة الواحدة عن األخرى ومعرضة لظروف 

نولوجي واالقتصادي والسياسي والديني. وبعد جمع وعوامل بيئية تجعلها مختلفة في مستواها التك

مثل هذه المعلومات يقوم بمقارنتها ثم يستخرج القوانين االجتماعية الكونية منها، هذه القوانين 

التي تستند على أدلة وبراهين إحصائية أو مشاهدات موضوعية لها األهمية في تفسير طبيعة 

القوانين الفضل الكبير في تحديد طبيعة السلوك السياسي األنظمة السياسية لهذه المجتمعات. ولهذه 

والنظم السياسية والعالقة المتفاعلة بين السلطة والمجتمع. إضافة إلى مقدرة هذه القوانين على 

تنبؤ الحوادث والظواهر السياسية التي تأخذ مكانها في هذه المجتمعات. فقد يقسم العالم االجتماعي 

أنواع من ناحية درجة ديمقراطيتها كالدول الديكتاتورية والدول  السياسي الدول إلى ثالثة

األوتوقراطية والدول الديمقراطية. وبعد هذا التقسيم يقوم بدراسة خصائص وميزات كل نوع 

منها ثم يستنتج القوانين الكونية والشمولية التي تحدد هياكلها البنيوية، وظائفها، أيديولوجياتها 

اهير. ومثل هذه الدراسة تساعد على مقارنة هذه األنماط من الدول وأنماط عالقاتها بالجم

 بتشخيص أوجه الشبه واالختالف بينها.

كان أرسطو أول من استخدم طريقة المقارنة في تحليل المجتمعات السياسية ذات المضمون 

االجتماعي. ثم تطورت هذه الطريقة على أيدي مونتسكيو وتايكوفيلي وهربت سبنسر وجون 

ورت مل. وتقوم الطريقة على دراسة النظم واألحداث السياسية في الماضي أو الحاضر ستي

وجمع المعلومات الضرورية عنها ثم تحليلها ومقارنتها بهدف استنباط بعض المبادئ السياسية 

العامة. يقول جون ستيورت مل إن المنهج المقارن يعني مقارنة نظامين سياسيين متماثلين في 

ولكنهما يختلفان في عنصر واحد. ومن خالل دراسة أوجه التماثل واالختالف جميع الظروف 

يمكن استخراج القوانين الكونية عن النظم والمؤسسات السياسية التي تساعد الباحث او المختص 

على فهمها واستيعاب عناصرها الجوهرية. مثال نقوم بمقارنة دولتين لهما نفس النظام القانوني 

ية والتركيب السكاني والموارد الطبيعية ولكنهما يختلفان في عامل واحد كوجوده والخلفية الثقاف

في الدولة األخرى. ومثل هذا االختالف يفسر التفاوت بين الدولتين في المستوى االقتصادي 

مثال، وهذا بدوره يمكننا من تفسير حقيقة العالقة السببية بين التخطيط والرفاهية االقتصادية. 
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بالذكر أن هناك صعوبات تواجه تطبيق المنهج المقارن على هذا النحو ترجع أساسا  ومن الجدير

 إلى تعقد وتعدد العوامل والظروف اتي تحكم الحياة السياسية.

 

 المطلب الثالث : طريقة المالحظة بالمشاركة

وهي التي تتضمن اشتراك الباحث في الحياة السياسية للناس الذين يقوم بمالحظتهم، 

ته في أوجه النشاط السياسي الذي يقومون به لفترة مؤقتة وهي فترة المالحظة. ويتطلب ومساهم

هذا النوع من المالحظة أن يكون الباحث عضوا في الجماعة التي يقوم بدراستها وأن يتجاوب 

مع الجماعة ويتفاعل معها وإن يمر في نفس الظروف التي تمر بها ويخضع لجميع المؤثرات 

وال يكشف المالحظ عن هويته أن يفصح عن شخصيته ليكون سلوك الجماعة  التي تخضع لها.

المدروسة كالحزب السياسي مثال بعيدا عن التصنع والرياء. وقد يكشف الباحث شخصيته ويفصح 

 عن غرضه. وهنا البد أن يألفه أبناء المجتمع بمرور الزمن ويصبح وجوده شيئا اعتياديا.

ية التي ينبغي أن يتبعها الباحث في المالحظة بدون المشاركة هذا ما يتعلق باألساليب العلم

وفي المالحظة بالمشاركة. لكنه في بعض الحاالت تفتقر المالحظة التحديد الدقيق. وهنا ينبغي 

على الباحث تركيز مالحظته على المشكلة موضوع الدراسة واالنتباه إلى الموقف السياسي الذي 

قف أبعادا رئيسية، إال أن الباحث يجب أن يختار من بينها ما يحيط بها. وقد يتضمن هذا المو

يتناسب مع أهداف دراسته. فالباحث يجب أن يالحظ ويشخص المشتركين في الدراسة والمطلوب 

فحصهم وتقصي الحقائق عنهم. ومن هم وما هي أعمارهم وأجناسهم وخلفياتهم االجتماعية 

تحت المالحظة ويفرز مكانته في  المجتمع والدور وانحداراتهم الطبقية؟ ويجب أن يعين الفرد 

االجتماعي الذي يشغله وعالقته بأدوار األخرين. كما يتحتم عليه تبيان الصلة التي تربط األفراد 

المطلوب مالحظتهم، هل هم غرباء عن بعضهم، هل سبق لهم التعارف، هل هم أعضاء في 

اهات والعالقات االجتماعية التي تربط جماعة واحدة؟ وأخيرا يجب التعرف على طبيعة االتج

بعضهم ببعض والمؤسسات أو المنظمات التي ينتمي إليها. وبجانب معرفة األفراد تحت 

المالحظة يجب على الباحث معرفة المكان التي تكون فيه المالحظة. ما نوع المكان الذي يذهب 

وهل أن المكان ينطبق  إليه الباحث إلجراء المالحظة شارع، مطعم، مدرسة، مصنع، جامعة.

 مع السلوك الذي يقوم به األفراد الذين ينتمون إليه.
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ال يكتفي الباحث بمالحظة األفراد والمكان الجغرافي الذي يعيشون أو يعملون فيه بل 

يتطرق إلى التعرف على الهدف الذي دفع الجماعة إلى االجتماع أن العمل أو التفاعل المتعمد 

ث غالبا ما يقصد رصد الهدف الذي دعا أعضاء الجماعة إلى التجمهر أو غير المتعمد. فالباح

أو التجمع في مكان ما. هل اجتمع األفراد لغرض معين أو اجتمعوا بطريقة الصدفة؟ فلو كانت 

هناك أهداف محددة فما هي؟ الدراسة، البيع والشراء، المشاركة في احتفال، المنافسة والنزاع... 

حث معرفة استجابة األفراد المجتمعين للهدف الذي اجتمعوا من أجله إلخ. كما يتطلب من البا

 وهل هناك أهداف أخرى باإلضافة إلى الهدف األصلي الذي اجتمعوا من أجله.

كما يتطلب من الباحث فحص وتمحيص سلوك األفراد االجتماعي أي االطالع على أفعال 

التجمهر واالجتماع. وبالنسبة للسلوك  المشاركين وتصرفاتهم واألساليب الذي يستعملونها أثناء

 االجتماعي يجب أن يهتم المالحظ بما يلي:

الحادث المنبه أو الظروف المثيرة للسلوك، األسباب الموضوعية والذاتية للسلوك، األفراد 

 الذي يهدفهم السلوك، طبيعة السلوك، مميزات السلوك، وأخيرا آثار ونتائج السلوك.

المالحظ بتسجيل ظواهر ومالبسات المالحظة. من األفضل أن وأخيرا يجب أن يهتم 

يسجل الباحث مالحظاتهم في نفس الوقت الذي تجري فيه المالحظة لكي تقل أو تنعدم احتماالت 

التحيز ولكي ال ينسى الباحث الظواهر والمعالم واألشياء التي يالحظها. فبعض األمور تضيع 

آلخر قد تحرفه الذاكرة بصورة متعمدة أو غير متعمدة. من الذاكرة عن طريق النسيان وبعضها ا

وقد يعارض البعض تسجيل المالحظات في حينها ألن ذلك قد يضايق األفراد الذين تجري عليهم 

المالحظة أو يثير شكوكهم. كما أن انهماك المالحظ في التسجيل كفيل بأن يشتت انتباهه بين 

ون على جانب من األهمية. ولكنه من الممكن في المالحظة والتسجيل فتضيع منه حقائق قد تك

مثل هذه األحوال أن يقوم الباحث بكتابة بعض الكلمات أو النقاط الرئيسية على بطاقة خاصة 

معدة لهذا الغرض. وبعد االنتهاء من عملية المالحظة والذهاب إلى بيته أو دائرته يستطيع تدوين 

ي الحظها أثناء زيارتهم لألفراد أو المكان المطلوب جميع المعلومات والتفصيالت عن األشياء الت

 دراسته.
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 المطلب الرابع : طريقة المسح الميداني 

إن طريقة المسح الميداني التي يستعملها علم االجتماع السياسي في جمع حقائقه وبياناته 

العلمية هي من أكثر الطرق المنهجية شيوعا وحداثة وأغلبها دقة وعلمية. وهي من أهم الطرق 

التي يستعملها علماء االجتماع السياسي خصوصا إذا عززت هذه الطريقة نتائجها االحصائية 

وحقائقها الموضوعية بالمصادر والكتب العلمية التي تتناول نفس موضوع البحث الميداني الذي 

ويت يقوم به العالم االجتماعي السياسي كالعوامل االجتماعية والحضارية التي تكمن خلف التص

 السياسي أو األسباب االجتماعية لالنقسامات السياسية أو النتائج االجتماعية والحضارية للثورة.

وتتجسد اهمية وعلمية طريقة المسح الميداني بالمراحل التحليلية المتتابعة اتي تعتمدها 

ات ابتداء من تصميم العينة وتصميم االستمارة االستبيانية إلى المقابالت وتبويب المعلوم

اإلحصائية وانتهاء بعملية التحليل اإلحصائي وكتابة التقرير أو الدراسة التي تتضمن النتائج 

النهائية للبحث العلمي الميداني وتتجسد هذه الطريقة أيضا باعتمادها المتزايد على الواقع 

ياته االجتماعي والتفاعل معه وجمع المعلومات منه وعكس طبيعته وسماته األساسية بجميع إيجاب

 وسلبياته، اتساقه وتناقضه، اعتداله وتطرفه.

يمكن القول هنا بأن استعمال طريقة المسح الميداني استعماال علميا ومنطقيا من قبل علم 

االجتماع السياسي البد أن يساهم مساهمة جدية في تحول هذا العلم من علم أدبي وفلسفي إلى 

الدقة والواقعية. وتساعد هذه الطريقة علم علم موضوعي تتميز حقائقه ونظرياته وقوانينه ب

االجتماع السياسي على نمو وتراكم حقائقه ومعلوماته بحيث تمكنه من تكوين فرضياته ونظرياته 

وقوانينه الجديدة. وتلعب طريقة المسح الميداني الدور المؤثر في تحرير آراء وفرضيات 

تفكير التي غالبا ما تخيم على العلوم ونظريات هذا العلم من سلبيات التحيز والتعصب وضيق ال

 االجتماعية فتجعلها قاصرة بطرحها ومشوهة بأفكارها ومضطربة بمفاهيمها ومبادئها.

إن طريقة المسح الميداني هي الطريقة الحديثة التي يستعملها العالم االجتماعي السياسي 

ه وتكوين نظرياته وتوضيح في جمع معلوماته وبياناته الميدانية التي تساعده على بناء فرضيات

 حقائقه وصياغة قوانينه االجتماعية الشمولية.

وهي الطريقة المستعملة في أغلب وأشهر البحوث االجتماعية والسياسية التي تتميز 

بالطابع العلمي والموضوعية المتناهية في الطرح والتحليل واالستنتاج. فالبحوث المتعلقة بوصف 

سية، والبحوث التي تدور حول المجتمع السياسي وما فيه من تركيب ووظائف األحزاب السيا
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منبهات ونشاطات وعوامل ثابتة ومتغيرة، والبحوث الرامية إلى قياس وتخمين اآلراء والمواقف 

واالنطباعات واالتجاهات السياسية لألفراد والجماعات هي بحوث تستعين بطريقة المسح 

على ضبط وقياس والتأكد من صحة ما يحصل عليه  الميداني. هذه الطريقة التي تساعد الباحث

من البيانات التي تفسر الظواهر والعالقات والتفاعالت االجتماعية والسياسية تفسيرا منطقيا 

وعقالنيا وذلك من خالل اعتمادها على مبدأ التجريب والتحليل اإلحصائي واالستنتاج 

لميداني. لكن طريقة المسح الميداني الموضوعي للحقائق والمتغيرات التي يهتم بها الباحث ا

تعتمد على أساليب العينات اإلحصائية، االستمارات اإلستبيانية، المقابالت الرسمية والتحليل 

اإلحصائي، هذه األساليب التي البد من استعمالها واعتمادها في كشف الحقيقة والواقع الذي يروم 

الخيال والحزر الفلسفي بل تعتمد على الباحث حصره وتجريده ودراسته دراسة ال تعمد على 

 المبادئ العقالنية والواقعية والموضوعية.
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