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المحاضرةُ العاشرةُ 



ضرورة إحسان اختيار املوضوع 
ديد منط السياسية؛ يفضي إىل حتيف البحث مبوضوعات العلوم 

البحث نفسه



حقيقٌة تؤك ُِّد أنَّ من : يدفع إليهوما 
: الظاهرة االجتماعية السياسيةمسات 

: تتلخَّص يف كوهنا
وهي من ضروب , فالظاهرة السياسية: مركَّبة ومعقدة.1

,  فهي مركَّبٌة من متعد ِّد  , ليست بسيطة  , الظواهر االجتماعية
.ومتشابكة

. يف هناية املطاف, واملناهج اليت تناسبه كذلك



ن لتحديد ما حن, يول ُِّد كذلك ضرورة  : متعددة العالقات. 2
حوث بصدده من ظواهر؛ تؤث ُِّر يف ضرورة حتديد أمناط الب

,  تالسياسية؛ ويسه ِّل للباحث اإلحاطَة مبجموعة العالقا
.املؤث ِّرة على الظاهرة السياسية

ة يصع ُِّب للظاهرة السياسي, فتعدُُّد األمناط: متنوعة األمناط. 3
ما يدفع لضرورة حتديد منط البحث , البحَث بشأهنا

,السياسي



:وأبرز أسباب ذلك الرتكيب والتعقيد

.عواطف اإلنسان وأهوائه يف تقييم الظاهرةأثر .1
.هااخفاء الظاهرة االجتماعية السياسية حلقيقتها وأهداف. 2
.



.سرعة تغُّيُّ الوقائع السياسية. 3
.تداخل الوقائع السياسية مع الوقائع اأُلخرى. 4
.هاعدم وضوح بعض جوانب الظاهرة السياسية لسر ِّيَّتِّ .5
.يعيةالطبصعوبة الدراسات التجريبية لألشخاص كالعلوم .6



البحثاختيار موضوع 

ن وجتنب العناوي, داللته العلمية واضحة: دقة العنوان-1
املثُّية واإلنشائية، وأن يكون حمدَد الزمان واملكان، غُّي 

.متفر ع
,  هفيكون املوضوع حديثا  يستفاد من: حداثة املوضوع-2

. وميكن متابعته، ومل يسبق حبثه



, ادرتوفر املصادر فال قيمه للموضوع اذ مل تتوفر املص-3
.يصعب اختيار أنفعها, وأن ال تكون كثُّية جدا  

وله يثُّي فض, أن يكون البحث قريبا  إىل نفس الباحث-4
. ومينحه الصرب, املعريف



صعوبات اختيار املوضوع
له وتناول مشاكل غُّي قاب, التسرع يف اختيار املوضوع-1

.للبحث
. عدم القدرة على صياغة مشكلة البحث-2
.صعوبة احلصول على املعلومات الدقيقة-3
.اخلوف والقلق السياسي  يف اختيار موضوع معني-4
ا  اخلالفات السياسية بني الدول واألحزاب تنعكس سلب. 5

وحتدُّ حركته, على الباحث



املوضوعالعوامل املساعدة الختيار 
,  معرفة التخصص الدقيق للباحث: القدرات الذاتية.1

, ا الباحثواجملاالت اليت مييل هل, ومعرفة املوضوع املراد حبثه
. وهدف الباحث من البحث

وما اطلع , االستفادة من املصادر والدراسات السابقة. 2
.وَأضاَفْت له خربة  علمية, عليه الباحث

, ممن غُّي تقليد هل, واملتخصصني, استشارة ذوي اخلربة. 3
.أو تكرار لتجربتهم

(يتبع إن شاء هللا)


