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مقارنة بني مناهج البحث احلديثة ومنهج املربد
يف املقتضب
أ .م .د .حسام عبد علي الجمل

جامعة بابل  /كلية التربية األساسية

المقدمة

لقددح وددالل الحارسددل لمرددن اكنددر مد لددر العددلحس الددم التدراك لااسددتقا مرد لتوريد مكامرد

لالستفاحس م هنه المكام لخحمة اارسارية حل تمايز للح مضم زم طليل علم موالات ح ارسدة
العللم الرولية لاللغلية لمرن بحايدة القدر العيدري اخدنت المودالات الجداحس لح ارسدة األرك اارسدار

تأخن مكارها ف جاحس الوضارس اارسارية لتقحيم كرلز العلم المختلفة الت طلتهدا يدح الزمدا لواللدت

طمرها ملجات الغزل المختلفة ف كل بقعة م بقاع اللط العرب لنل برزت الواجة الدم البودك

الجدح لالملضدلع فد كدل مدلاح العلدم لخالادا الدحر الرودل لالدحر اللغدل لالتقدحم فد نلد

ره بالمرهج لالطريقة فإ غاب المرهج خضع البوك للعيدلايية لاضدوت المعرفدة غيدر علميدة لمدا
ارتكسددت مسدديرس البوددك العلم د اا بسددبب الددرقف ف د تطبيددع المردداهج العلميددة ف لدتا اخلد احلات تل د

المراهج ع ليا

الظلاهر الت يتطلب الخلض فيها ،لايختل

الرا

عدالمهم ول ارسدارهم العداح

عرحما يسلكا طرلا لتوايل المعرفة اا ف ا االل يتبع بررامجدا مودححا يد ح الدم الكيد

عد

الوقيقددة مس ددتعيرا بمجملعددة للاع ددح تهدديم عل ددم سدديرالعقل لتو ددحح عمليات د وت ددم ياددل ال ددم رتيج ددة
معللمددة  ،ليعمددل النددار بعي دلايية لضددبابية تكددل الرتددايج فيهددا غيددر حليقددة لددح تخطددأ للددح تادديب

تضم البوك مقحمة مع ربنس مختارس ع وياس المبرح مع نالنة مباودك لخاتمدة جدا فد المبودك

االل ملازرة بي العلم لالمعرفة مع يرح للتفكير العلم لخاايا لجا ف المبوك الندار يدرح
خاددايف البوددك لتضددم النالددك الوددحيك ع د مرهجيددة البوددك بيددكل عددام لمرهجيددة البوددك ف د

المقتضب بيكل خاف
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نبذة مختصرة جداً عن حياة المبرد

رظ ار لواجة المطلع علم هدنه المقارردة الدم التعدر علدم مقدحار التدراب المبدرح لابتعداحه عد

اللالع المرهج الوال انكدر فيمدا يدأت ربدنس مختادرس جدحا عد ويداس المبدرح تتطلبهدا ضدرلرس تعدر
القددار

العددام للددي

الخدداف علددم ويدداس المبددرح لقيددا

حرجددة الت دراب المبددرح م د اسدداليب المددرهج

الوحيك لحرجة تطلرها
لابل العبا

؛ هل مومح ب يزيح ب عبح ااكبر ب عمير ب وسا ب سدليم بد سدعح بد

عبح اهلل ب يزيح ( ال زيح ) ب مال ب الوارك ب عامر ب عبح اهلل ب بالل ب عل

بد اسدلم

لهل نمالة بد اوجد بد كعدب بد الودارك بد كعدب بد عبدح اهلل بد مالد بد رادر بد اازح بد

الغلك  ،لكا المبرح م السلرويي بالبارس لهل م يكسر اارضي لا اكنر الم رخي علم ار
للح سرة 012هد نهب بعضهم الم ور للح سرة  ، 022لاكنر المد رخي علدم ارد تدلف سدرة 082

هد فيآخرها لليل سرة  ، 082لارفرح ابل الطيب ف مراتب الرودليي بأرد لدال ف تدلف سدرة  080ه د
ريأ بالبارس لسافر الم سام ار لول مسألة ف ل ار س آية لرآرية ه اآلية الكريمة م لللد تعدالم

ف وما ي ْ ِ
اون  األرعدامف  12١لالجدحل كدا ودلل فدتس لكسدر همدزس
ااَ ْْ َا ُي ْْ ِم ُن َ
ََ ُ
شع ُرُك ْم أ ََّن َها إِ َذا َج َ
ا ف ااية الكريمة ( )1للح حار هنا الجحل بي المتلكل لالفتس ب خالدا  ،كدا نلد بسدبب يدهرس
المبرح ف الجحل لالم رالية  ،اما وسللب العلم فتييع في العبدارس المبسدلطة لالبيدا اللاضدس  ،للدح

للددع بااكنددار م د المتراحفددات  ،لقددح كددا مللف د م د لغددات العددرب مترالوددا بددي الويدداح لاارويدداز ،
لكارددت للمبددرح رغبددة ملوددة فد ا تجددر المسددايل علددم رظددام مسددتقيم  ،لليددا
الم ا يركر بعض الرلايات الت تخال
ا ابا العبا

القيا

العام

مطددرح  ،فحفعد نلد

زعيم م زعما البارس ومل للا الرول البار فد للتد  ،لحافدع عرد للدم

يارح بإسم الكدلفيي فد المقتضدب اا فد ملضدع لاودح فد اعدراب ااسدما السدتة ج د0ف،142

لكا يكر عرهم بقدلم مد الرودليي  ،ال بدبعض الرودليي مد غيدر البادريي  ،الو يقدلل ف فدإ
زعم زاعم  ،لالمعرل

نم يأخن ف تضعي

ع كلمة زعم عرح العرب ارها اتأت اا مدع الكدالم الميدكل فد ادوت ،

وللالهم لرحها
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المبحث األول :بين العلم والمعرفة

أ -ما العلم

ا كلمة العلم تيتق م الكلمة الالتيرية ( ) Scireالت تعر يعر  ،لنل فالعلم بالمفهلم

العدام كلمدة فضفاضدة تعرد كدل اردلاع المعدار فد مختلد

ويداس اارسدا لفد كدل العلدلم الادرفة

لاارسددارية لالعلددم بمضددملر هددنا لا كددا مراحفددا لكددل المعددار اا ارد يتميددز عرهددا بكلرد مجملعددة
مد المعددار التد تتاد

معرفة علما

()3

باللوددحس لالتعمدديم لاييددترط فد ا يكددل كددل علددم معرفددة لا تكددل كددل

لانا كا تعري

العلم مبسطا رسبيا فااكنر اعلبة هل تادري

العلدلم  ،لالتمييدز

بيرهددا  ،لوددي يجعددل هددنا البوددك مرهجيددة اوددح البوددلك مدداحس ل د  ،ا يعف د رفس د م د التسددا ات

لالمسددا ات ( األبسددتملللجية ) لمددا ارتددبط مرهددا بفلسددفة العلددلم لاخاددها مددا يسددلا جعددل الح ارسددات

اارس د ددارية لااجتماعي د ددة علم د ددا عل د ددم لز عل د ددلم الطبيع د ددة المختلف د ددة كالط د ددب لالهرحس د ددة لالفيزي د ددا

لالرياضيات لالكيميا

الخ ما يسلا جعلهما علمدي  ،للدي

علمدا لاودحا  ،فمدا الدن يميزهمدا فد

الرهاية ماحس لمراهجا ؟

فالعللم اارسارية كما هل عرلارها ه الت اتخنت اارسا لواجات لويات لتركيب البريل

لالماح  ،لالعقل ماحس لها سلا وكا مرفرحا ام مجتمعدا فد كيرلردة البيدرية مدع ماتتاد

بد ويداس

اارسا م ويلية للع لغردم لمدا يكترفهدا مد غمدلض لتعقيدح للضدلح ويدك اخدنت هدنه العلدلم

لمرددن عاددلر بعيددحس تيددق طريقهددا لبمعددزل عد بقيددة العلددلم المختلفددة لخالاددا الفلسددفة التد ظلددت

توتكر لوتم زم لريب كل المباوك لت تتعلق باارسا لالمجتمع لويات اليخاية لكد الوقيقدة

( اابستملللجية ) الت تعر ( استقاللية العللم اارسارية لااجتماعية عد الفلسدفة ) كاردت مبكدرس

جحا ويك استقل كل علم بنات لدنل ادرفت المعدار لالعلدلم لمردن زمد بعيدح لكمدا ارل ،لاسدتقلت

لظه ددر له ددا مري ددحلها لالع دداملي به ددا لخاا ددة عل ددلم اللغ ددة المختلف ددة لالتفس ددير للقد د ار لالو ددحيك لق ددح
استطاعت هنه العللم ا تتمايز ع الفلسفة ف اوكام المرهج لحلة الرتيجة  ،لنل فما م علم اا

ليعددر ااددواب لممارسددله ف مدداهل لمدداه ملضددلعات  ،ان فم د لددم يك د لحي د تددحرجا  ،بددالفطرس

لالممارسددة لااجتهدداح عقددل علم د ال رلح اددويوة فددال معرددم م د التفكيددر بددالعلم لح ارسددة المردداهج

العلمية لتجربة البوك العلم الراي  ،يرطبق هنا علم العلم ف فرلع المختلفة فمدا هد سدمات

الرلح العلمية ال العقل العلم الن يجب ا يتولم ب الميتغل ف الوقل العلم ؟
يتميز العقل العلم ال الرلح العلمية بسمات ال ميزات خم
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لهل مستقل يعر اآل ار ااخرل ،

ور م كل تأنير ال ضغط ال ليح خارج ال حاخل
 -1هل ل
لآ ار م سدبق  ،يأخدنها بعدي ااعتبدار  ،لكرد غيدر خاضدع لهدا لا تلزمد بخالادة ال رتيجدة
هل يلتزم فقط بما يراه ال مايفكر في

 -0هدل عقالرد  ،فوريتد لاسددتقالليت ا يعريددا الفلضدم  ،لا التمددرح علددم اللالددع لالمرطددق السددليم
السليم

بل هل خاضع لمقتضيات العقل لالمرطق لالو

 -3هدل لضدع ف مد حل ا يعرد اللضددع هردا المداح واد ار للددل كدا اامدر كدنل لتلجددب
اخ دراا العلددلم اارسددارية لااجتماعيددة بعامددة ( علددم الددرف

 ،التربيددة  ،التدداريخ  ،الفلسددفة  ،علددم

ااجتماع  ،اارنرلبلللجيا  ،لسلاها ) م حايرس عمل العقل العلم ال الرلح العلمية

 -4هددل ملضددلع ف يددرل مدداهل ملجددلح وقددا لكمددا هددل  ،ا مايرغددب ف د ا ي دراه ال ف د الكيفيددة
الت يريحه عليها

 -2العقل العلم هل عقل رقح  ،و و لد لبعدحما اسدتغرق فد الويدحس لالملضدلعية مدا بقللد ال
يالوظ ال ييير الي

()4

ب -ما المعرفة

العلم هل ااستحال الفكر  ،اما المعرفة فه العلم التلقاي  ،لهد السدع لايدمل مد العلدم

 ،فه تتضم معار علمية لاخرل غير علمية  ،لالتميدز بيرهمدا يبردم علدم اسدا

للاعدح المدرهج

لاساليب التفكير الت تتبع ف توايل المعار  ،فإنا وتبع الباوك للاعح المدرهج العلمد لخطلاتد
ف التعر علم الظلاهر لالكي

العلمية

()2

يقلل ( جلستا

ع الوقدايق الملضدلعية  ،فإرد بالضدرلرس سيادل الدم المعرفدة

جرلريبالم ) ف (( إ نمة مجملعة وخرل مد ااتجاهدات ااساسدية حخلدت
نلد علددم مسددتلل الددل اهميددة يددييا مددا  ،اعظمهددا رفددلنا نلد

فد طددلر اارسددا المنددال  ،للا يد
التقحير العظيم لالتللير العميق للمعرفة م ويك هد  ،لبغدض الرظدر عد لالدع موتلياتهدا  ،فإرهدا
آية ا غرم عرها ف الحالة علم اارسارية الوقة  ،كما ا الجهالة ويح العيدلب الميدلهة لهدا))

للح بي (زيما )

عرحما ااا ااطالو المعرل

لهدل ( المعرفدة العامدة ) بأرد لكد تادبس المعرفدة وقيقدة

ال اكتيافا  ،يربغ ا تحخل ف رطاق الملكية العامة للبير  ،لا تابس جز ا م ترانها العام

جملة كلية الرتبية األساسية

()2

4

العدد اخلامس والسبعون 2102

مقارنة بني مناهج البح ث احلديثة ومنهج املربد يف املقتضب  ....................................................أ .م .د .حسام عبد علي اجلمل
للح اكح (زيما ) ايضا خااية المعرفة العلمية بلافها المعرفة الت
()2

ال ور م ويك ايغتها لمرفعتها

 ،يقلل ( فررسي

يرعقح بيأرها اتفاق عام ف

بيكل ) ف فد مقللتد الميدهلرس  ،لتد كنيد ار
()8

ما يستيهح بها له ف (( المعرفة ه القلس لاللع بالطالة الكامرة ف المفداهيم الجحيدحس للعلدم ))

التفكير العلمي وخصائصه

التفكير العلمي ف هدل كدل ح ارسدة تعتمدح مدرهج المالوظدة الوسدية لالتجربدة العمليدة ا كاردت

ممكرة  ،لتترالل الظلاهر الجزيية ف عالم الو

 ،لتستهح

لضدع لدلاري لتفسديرها بالكيد

عد

العاللددات التد تدربط بيرهددا لبددي غيرهددا مد الظدلاهر  ،لاددياغة هددنه القدلاري فد رمددلز رياضددية ،

لنل للسيطرس علم الطبيعة لاافاحس م ملارحها لتسخير ظلاهرهدا لخحمدة اارسدا فد وياتد الدحريا
 ،لوهم خاايف التفكير العلم ه ف

 -1المالوظة الوسية كماحر لويح للوقايق ف يدراح بالمالوظدة تلجيد الدنه لالودلا
وسية ابتغا الكيد

الدم ظداهرس

عد خاايادها  ،تلادال الدم كسدب المعرفدة الجحيدحس  ،امدا التجربدة فهد

مالوظددة مسددتنارس  ،يتددحخل الباوددك فد سدديرها وتددم يالوظهددا فد ظددرل

توقيقا ألغراض

 -0رددزلح التفكيددر العلم د الوددحيك الددم التكمدديم ( القيددا

هيأهددا لاعددحها بإراحتد

الكم د ) فقددح رقددل التقددحم العلم د الوددحيك

مركددز ااهتمددام م د المالوظددة الوسددية الددم توليددل الكيفيددات الددم كميددات  ،لالتعبيددر ع د للددايع
الو

بأرلام عححية  ،لاابوت الظلاهر المياهحس تترجم الم رسلم بيارية لجحالل اواايية

 -3رزاهة الباوك ف ي ارح بها الاا النات و تجرح الباوك ع ااهلا لالميلل لالرغبات  ،للابعاح
الماالس الناتية لااختبارات اليخاية

 -4الملضددلعية ف الجددب البدداونل م د الغ دربيي (( ا يتددلخم العددالم الملضددلعية ف د كددل بوددك
يتاددحل لد  ،بمعرددم ا يوددرف علددم معرفددة الللددايع كمددا هد فد اللالددع  ،للددي
تمريات  ،ليقتض هنا الاا الخبدرس الناتيدة أل العلدم للامد لاد
()١

لمو الالاب ف البودك العلمد هدل التجربدة ))

اايديا

كمددا تبددحل فد

 ،لتقريدر والهدا ،

لالملضدلعية تقتضد ا يكدل (( التعادب

لالوكم المسدبق همدا رقديض الوريدة لالتسدامس  ،فدإنا مدا ازحاح التعادب فقلادت الوريدة ،لا ليمدة
()12

أل بوك ا لم يك بونا ملضلعيا متور ار م و ليح لمرزها ع و غرض ))
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 -2الرغبة ف ه اليرط ااسا

للرجاح ف و عمل  ،لارتالر عامال يبرع ف مهرتد  ،لهدل ا

يرغبهددا  ،فددإنا فددرض البوددك علددم الباوددك  ،يددعر ار د كالمضددطهح  ،لضدداق نرعددا ب د م د الل

اعلبة تعترض  ،لما اادحق المندل اارجليدز القايدل ف ( تسدتطيع ا تأخدن الفدر الدم الربدع ،
للكر ا تستطيع ا تجبرها علم اليرب ) لالبوك الن حافع الضغط ،ال و سبب خدارج
كد ف (إرضا ااستان  ،ال اليهاحس  ،ال الحرجة العلمية ) لح يتلل

 ،ال يدزلل بدزلال السدبب ومدا

البوك القايم علم السبب حاخل اساس وب الوقيقدة لالمتعدة فد ااكتيدا
()11

 ،فيد ت نمدا ار جيدحس

المبحث الثاني
خصائص البحث

البوك  researchهل معرفة الوقيقة لتقايها لريرها بي الردا

 ،لهدل يختلد

تبعدا لتلد

الوقيقة  ،سلا ا وكارت علمية  ،وم احبية  ،وم فرية  ،ام ف و مجال آخر  ،ليحخل ف هنا المعرم
اليملل فيما يتادل بدالفكر البيدر لعاطفتد لخيالد حل ا يمردع هدنا اليدملل فد القادح ا يدرل

باوك بارع عراار اارسارية بمعراها اللاسع خالل ملضلع مول يبحل ضيقا جحا
لم د هرددا يلتق د البدداونل م د كددل اددر

لالعلم  ،للعل تعري

البوك اسهل م تعريد

ف الفالسددفة  ،لالعلمددا  ،لالرقدداح لحارسددل ااحب ،

العلدم لعلدم الدرغم مد نلد لدم يقدحم المختادل فد

مج ددال البو ددك تعريف ددا لاو ددحا لد د  ،أل كلم ددة ( بو ددك ) ا يو ددحها و ددح فهد د متع ددححس اللج ددله متس ددمة

بالمرلرة يبيهة ( بالعقل ) تحخل ف كل رياط  ،له ترتبط برلابط ظاهرية فيما بيرها  ،ه علدم
الة لنيقة ف كل مجاات العلم لخطلط ا لم رقل ارها هيكلدة الدريي

الدن يبردم عليد مكلراتد

لفرلع  ،لاستعمال كلمة بوك يلو بتعحح مجااتها لتعحح استعمااتها للا تلجي جميع التعاري
لااس د ددتعماات الس د ددارية فيم د ددا يتعل د ددق بكلم د ددة ( بو د ددك ) وم د ددر يتج د ددالزه الوي د ددز المت د دداح لا الفع د ددل
( ) RESEARCHيفيددح البوددك ال يفوددف الي د ناريددة بعرايددة  ،امددا كلمددة ( ابوددك ) كإسددم فهددل
التقا بعراية  ،لبخااة ااستقاا المرهج ف سبيل زياحس مجملع المعرفة الن يزحاح بإضدافة
معرفة جحيحس

()10

البوك لغة هل ((طلب الي

ف التراب ،ال ا تسأل ع ي

لتستخبدر))

()13

وم د د ددا اا د د ددطالوا ف (( فه د د ددل إنب د د ددات الرس د د ددبة إيجابي د د ددة ال س د د ددلبية ب د د ددي الي د د ددييي بطري د د ددق

ااسددتحال))( ، )14لقددح تعددححت معددار البوددك بالماددطلس العلمد فهددل ف (( تقريددر لا
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ع عمل وتم لارجزه  ،بويك ييدمل هدنا التقريدر كدل م ارودل الح ارسدة مردن كاردت فكدرس وتدم ادارت
رتايج معرلفة  ،محعمة بالوجج لااساريح ،ال يمك تعريف بار ف الترقيب ع وقيقة ابتغا إعالرها
حل التقيح بحلافع الباوك اليخاية  ،ال الناتية اا بمقحار ما يفيح ف تللي البوك بطابع الباوك

لتفكي دره ليعطي د رلو د الت د تمي دزه ع د غي دره  ،ال هددل مواللددة ادداحلة ألكتيددا

الوقيقددة بطريقددة

مرهجيددة لعرضددها بعددح تقددف حليددق  ،لرقددح عميددق  ،عرضددا يددرم ع د نكددا لفهددم  ،وتددم يسددتطيع
()12

الباوك ا يقحم للمعرفة لبرة جحيحس ليسدهم فد تقدحم اارسدارية))

 ،للالسدتان فداخر عالدل تعريد

يقلل في ف (( البوك العلم هل البوك الرظام لالمضبلط الخبر (  ) Empiricalف المقلات
()12

اافتراضية عد العاللدات المتادلرس بدي الودلاحك الطبيعيدة ))
استقاا مرظم يهح
()12

العلمد د ))

 ،ليمكد القدلل بدأ البودك ف ((

الم اضافة معار يمك تلايلها لالتوقق م اوتها ع طريق ااختبار

 ،فالبو ددك العمل د د ان ه ددل ف ((رت دداا اج د د ار ات مرظم ددة لما ددممة بحلد ددة مد د وجد ددل

الوا ددلل عل ددم ارد دلاع المعرف ددة لالتعام ددل معه ددا بملض ددلعية لي ددمللية  ،لتطليره ددا بم ددا يتراس ددب م ددع

مضمل لاتجاهدات المسدتجحات البيييدة الواليدة ،ل المسدتقبلية

()18

 ،لفد آخدر هدنه التعداري

ا بدح

م القلل بأ البوك العلم مرظم لمتق لاختبار و ا يكل ملضع اختبار مما يجعل الباودك
مجبر علم التزام الحلة لالاوة لالملضلعية ف كل ما يتلال الي م رتايج

()1١

أما اهم مرتكزاْ خصائص البحث :

 -1الملضددلعية ف م د اهددم خاددايف البوددك ان علددم البوددك ا يبتعددح بقددلس ع د ااه دلا لالميددلل
ليتمس د بالملضددلعية العلميددة لااخالليددة الت د تبعددحه ع د الكددنب لاارتوددال لا يكددل هم د

مراددبا علددم رقددل الوقددايق كمددا ه د لالسددع ألب دراز الوقيقددة بكددل لددلس لا يبتعددح ع د الناتيددة
لاارارية اليخاية

 -0التكدرار لالتعمدديم ف السددع لللاددلل الددم الخاددايف العامددة ف د العلددلم لاهددم القلاسددم الميددتركة
بددي العلددلم ألبرازهددا لاظهارهددا لالسددتفاحس مرهددا لتراللهددا بيددكل ملضددلع  ،لا تكددل تجددارب
البوددلك لابلددة للتددحالل بددي البدداوني لكد تكددل المعرفددة متحاللددة وتددم تعددم الفايددحس بددي الجميددع

علم ا يتم اتباع المرهج العلم رفس لخطدلات البودك رفسدها فد ظدرل

متيابهة  ،لالتعميم رلعا  ،لهل إما بما يتيس تادري

ملضدلعية ليدكلية

اايديا لالعاللدات القايمدة فيمدا بيرهدا ،

لوما ا يكل التعميم لالتكرار مستقلي تماما ع الزم لالمكا لالفرح المالوظ
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 -3الخاايف لالتاري

لالمقالح بالخادايف ف هد اايديا المركبدة مد المالوظدات السدابقة

لهد مددا تتاددل حايمددا بالخاددايف الرلعيددة لاليدديا اكنددر مد اددفاتها الكميددة  ،امددا التاددري
فهددل اضددفا المرهجي ددة اللاعيددة عل ددم رزعددة الجحلل ددة لالتعمدديم له ددل يت درالح ب ددي التاددري
العراا ددر المكلر ددة لالي دديا لالتا ددري

تاري

العملد د ( المرهجد د ) ال ددم التا ددري

ب ددي

المس ددتويل من ددل

السلل اارسار

 -4بيدا ااختالفدات لالضدلابط ف علدم الباودك ا يودالل بيدا ااختالفدات القايمدة بدي اايديا ،
للح تكدل هدنه ااختالفدات رلعيدة ال كميدة  ،ليتطلدب ليدا

ااختالفدات الا لجدلح آلدة القيدا

لالتقحير الكم الفعل لهنه ااختالفات  ،لناريا تلافر معايير ميهلح بحلتها  ،لتلضس المعايير
التفاعل بي ااتقا لالرظرية لالواجة ااجتماعية

 -2اليقي لالمقالح ب ااستراح علم الوقايق العلمية ااكيحس لالمجربة بااحلة الملضلعية المقرعة
 ،لهد د مرتبط ددة ب ددالتعميم لاليق ددي العلمد د المسد دترح ال ددم وحل ددة موسلس ددة لغي ددر موسلس ددة ،أل
الوقيقة العلمية رسبية ا مطلقة  ،تتبحل لتتغير انرا تطلرها  ،لكرها وقيقة ملنللة

 -2تراكم المعرفة ف له مايجمع الباوك م معار اتت مم سبقله ف مجالد لاختاااد مد
الباوني فيكمل الخطلات الاويوة ليلسع رطاق بوند  ،ويدك يبدحو ممدا ورتهدم اليد ااخدرل

ويك ترفع المعرفة لالوقيقة العلمية بااتجاه الاو ااعلم ويك يبرم العلم حرجة فلق اخرل

 ،أل الوقيقددة العلميددة رسددبية تدرتبط بفتدرس زمريددة معيرددة  ،تتطددلر لا تق د
ترتبط بباوك معي

عرددح وددح معددي  ،لا

ألرها ليست ناتية بل ملضلعية تفرض رفسها علم كل العقلل

 -2البوددك ع د ااسددباب ف هددنه الفق درس تددحعل الباوددك الددم العمددل الددحليق لالترقيددب لمعرفددة الظ دلاهر
المحرلسددة لاسددبابه ا لك د يتعددر علددم كددل ظدداهرس للسدديطرس عليهددا لتسددخيرها لخحمددة العلددم أل
هرا ظلاهر تكل اسبابها عحيحس علم الباوك الترقيدب لالترقيدر خلد

كدل سدبب لللادلل الدم

ااواطدة لاالمدام بالظداهرس التد يرغددب بح ارسدتها لاللادلل الدم رتددايج علميدة حليقدة ت كدح رجدداح

البوك لتعط الرتيجة المرجلس مر

 -8التجريح لالقيا

()02

الكم ال التكميم () Quantificationف له ميدزس يمتداز بهدا التفكيدر العلمد

ع ارماط التفكر ااخرل لنل بأ يخطط بحلة للميكالت ليضع لغة الرياضيات اساسا له

لغددة تقددلم علددم اس د

القيددا

المددرظم ويددك تخددرا لرددا فهمددا حليقددا مضددمل الرتددايج للظ دلاهر

العلمية فااعتباطية ف ااوكام تعط رتايج غير اويوة ال علم االل غير حليقة

جملة كلية الرتبية األساسية

8

العدد اخلامس والسبعون 2102

مقارنة بني مناهج البح ث احلديثة ومنهج املربد يف املقتضب  ....................................................أ .م .د .حسام عبد علي اجلمل
 -١الترظيم ف للتفكير العلم مرهج معي ف طرح الميكالت للضع الفرلض لالبدراهي لهدا يمتداز
بالحلة لالترظيم لهل خط لطريق العلم فالمرهجية تبحو بالمالوظة لتنر بالخطة لترته بالرتايج

الاويوة  ،فالباوك العلم يحر كل ظاهرس لمدحل ادلتها بدالظلاهر ااخدرل فالعقدل العلمد

هل الن يضع الرظام ليقيم العاللات المرظمة بي الظلاهر المختلفة

 – 12الحلددة ف م د اهددم سددمات البوددك العلم د له د مددايقرب الرتددايج الددم وددح التطددابق مددع الغددرض
المطللب لتتضم جميع السمات السابقة إبتدحا مد التفكيدر فد العمدل العلمد وتدم اللادلل
الم الرتايج  ،ا توحيح الميكلة  ،لالقيام بااج ار ات  ،لبيا الرتايج  ،لاوتمال اللالل اليها

 ،لالتعميم كل نل يجب ا يتم بحلة لهنا رعط هنه السمة افة اليملل لكل مايقلل الباوك
ال يحلر ال يتلال الي م خالل بون

()01

المبحث الثالث

منهجية البحث
أواًف معردم المدرهج ف للمددرهج مجملعدة تعداري

كددل يرظرهدا مد زاليتد لدنل ف فددالمرهج هدل الطريقددة

لتد تتبددع للقيددام ببوددك فد و مجددال مد مجدداات المعرفددة و السددبل التد يتبعهددا الددنه اارسددار

لللالل الم الوقيقة

ال هل ف مجملعة القلاعح الت يجب ا يلتزمهدا التفكيدر فد مواللتد لللادلل الدم المعرفدة

ليمكررا ا رضي

تعريفا آخر هل ف (( ف ترتيب اافكار ترتيبا حليقدا يسدمس بكيد
()00

وقيقدة

مجهللة ال البرهرة علم اوة وقيقة معللمة ))

ثانياً انواع المناهج

 -1المدرهج العقلد ال ( المرداهج العقليدة )  Rational Methodsلهدنا التلادي

ا يعرد ا مدا

يرددحرا توت د كددل المردداهج العقليددة لا مددا عددحاه م د مردداهج ا يسددتعمل العقددل بددل المقاددلح بكلر د
 Rationalاعتمداحه علدم اعمدال الدنه  ،لاارتكداز الدم التامدل علدم تفدالت فد الحرجدة فيمدا بدي

عرااره لتستعمل العلدلم التامليدة فد هدنا الردلع مد المرداهج  ،للدح لدحمت لردا الفلسدفة مجملعدة مد
ااساليب المرهجية ف اطار ما يسمم (( مراهج البوك الفلسف ))ه ف

 المرهج التوليل السقراط  ،ليعتمح علم طرح ااسيلة لتاريالم الماهيات
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 المرهج التركيب ف لال ب افالطل لارسطل لمفكرل العالر اللسطم  ،ليتضم عرضا برهارياللعاللة العلية بي الفكر لاللجلح

 مرهج الترس ف ليعر بممارسة التطهر علم المستليي ااخالل لالنهر  ،ليد ح الدم اسدترارسالعقل  ،راحل ب افالطل لالغسطي لبعض المتالفة

 الم ددرهج الرفسد د ف ليعرد د بالبو ددك فد د اا ددلل اافك ددار  ،اس ددتعمل ( حيك ددارت ) لوتباعد د  ،كم ددااستعمل التجريبيل اارجليز

 -المرهج الرقح ( الترارسرحرتال )ف لال ب ( كارت ) ليهتم بتوليل يرلط ليام المعرفة لوحلحها

المنهج الجدلي ف ليتأس

علم لتسليم بفكرس  ،نم التسدليم برقيضدها  ،لالتسدليم نالندا بالمركدب بيرهمدا

للح الام هنا المرهج ااواب المرهج الهيجل لالقايلي بالماحية الجحلية

 المددرهج الوحس د ف للددل ب د (برجسددل ) ليردداح بددااح ار المبايددر لللالددع عرددحما يمتددزا اليددعلربعملية التغير لالايرلرس إمتزاجا تاما

 مرهج التحبر لااستبطا ( الميتافيزيق )  ،ليهحوتم تال ب الم اهلل

الم إرما الوقايق لالقديم الكامردة باارسدا ،

 مددرهج اااددطفا ف له ددل مددرهج رقددح ت دداريخ ليعرددم باارتخدداب المقا ددلح لالفعددال  ،لل ددال (يييرل ) ل(سلاريز) ل(كل از )

 المددرهج اللضددع كمددا هددل عرددح (كلرددت) ل(سبرسددر) لالتجددريبيي المراطقددة  ،ليوددالل ا يطبددقااج ار ات الحليقة للعللم اللضعية علم الفلسفة

ا المردداهج الت د نكددرت آرفددا ه د مجملعددة تفرعددات تددحخل ف د اطددار مددرهج لاوددح هددل المددرهج

العقل () Mental Method

 -2المنهج البديهي ( ااستنباطي ) The Axoimatic Method
ليستخحم ف العللم الرظرية لالرياضيات م بيرها علم لج الخالف

ليسترح ااسترباط الم مجملعة م الوحلح االلية لالتعريفات لالبحيهيات  ،ليرتقل مرها – ف اطار

مجملع ددة مد د للاع ددح ااي ددتقاق الا ددارمة – ال ددم م ددا يترت ددب عره ددا مد د رت ددايج ال رظري ددات تتعل ددق
التعريفات بتالرات خااة بكل عالم  ،ففد الهرحسدة رعرد بتوحيدح معدار ودحلح كالرقطدة لالخدط ،
لف علم الوساب رعرد بتوحيدح معدار كالعدحح الادويس لااضدافة لالرقادا

فه د لضددايا لاضددوة بددناتها ا يبددره عليهددا  ،للهددا خ دلاف نددالك

()03

الدخ ومدا البدحيهيات

ه د ف اللضددلح الرفس د ،

لاالليددة المرطقيددة  ،لالاددلرية ومددا الما داحرات فإررددا رسددلم بهددا رغددم ارهددا ليسددت لاضددوة لضددلح

جملة كلية الرتبية األساسية

01

العدد اخلامس والسبعون 2102

مقارنة بني مناهج البح ث احلديثة ومنهج املربد يف املقتضب  ....................................................أ .م .د .حسام عبد علي اجلمل
البددحيهات لا كرددا رسددترتج مرهددا رتددايج حل الللددلع ف د رددالض تيددكل مجملعددة التاددلرات السددابقة
الرسق ااسترباط الن ا اتسم بضرلرس تربط بي مقحمات لرتايج  ،اا ارد ا يتسدم بالعملميدة ،

ويددك ا يتوددتم علددم العلددم ( الرياضدديات مددنال ) ا يكددل لد رسددق اسددترباط بناتد ا يتغيددر  ،بددل

يمك ا تتعحح اارساق حاخل العلم اللاوح  ،تعحح مجملعة اافتراضات االلية التد يرطلدق مرهدا ،
لابح للرسق ف هنه الوالة ا تتلفر في يرلط مرها ف استقالل مقحمات لبساطتها  ،بااضدافة الدم

كفاية عرااره المكلرة للبرهرة علم لضايا العلم ملضلع البوك لعحم ارطلايد علدم تردالض حاخلد
 -3المنهج ااستقرائي : The Inductive Method

لهل مرهج البوك ف العللم التجريبيدة كالطبيعدة لالكيميدا لااويدا كمدا تسدتعمل بعدض العلدلم

اارسارية كالتاريخ لالرف

لااجتماع ليهح

الم الكي

ع اطراح الظلاهر لارطلايها توت للاري

بعيرها ليستلزم هنا المرهج تطبيقا حليقا لاعيا لمجملعة م الخطلات لااجد ار ات فهد ف المالوظدة
لاحلاتهددا المختلفددة لتاددري

الميدداهحات فد ضددل التوليددل لالمقاررددة  ،نددم اختبددار الللددايع المتيددابهة

للضع فرلق تحلر ولل تعيي العلة ال القارل  ،لالتوقق باستعمال القلاعح التجريبية لااسترباط
لما يتعلق ب م برها لتفسير لترتيب الرتايج لايغة القارل العلمد ال تكدلي الرظريدة المراسدبة

أل لضية

ا هنه المراول لالخطلات ااستقرايية ترطل علم ااعتقاح بمباح

مندل مبدحو اطدراح الودلاحك

ف د الطبيعددة  ،لمبددحو العليددة  ،لالت د م د الممك د ا تخضددع لتقددليم فلسددفة العلددم لمراليددتها  ،كمددا
تخضع للتقليم رفس احلات مرهجيدة اخدرل مندل المالوظدة طبيعتهدا لتأنرهدا بالرظريدات السدابقة التد

يعتقح بها الباوك لالفرلض ليرلط تكليرها بالرس علمية  ،لميكلة ااستق ار لالوللل المتاودة لهدا

 ،كما إ ملل

العلما المعااري م مراول ااستق ار  ،لاهميتد كمدرهج  ،يكيد

الدم ودح بعيدح

محل ما يمك ا تسهم ب فلسفة العلم ف تطلير المرهج

 -4المنهج الوصفي The Descriptive Method

لتستخحم العللم الطبيعية لالعللم ااجتماعية  ،ليعتمح علم المالوظة بارلاعهدا بااضدافة الدم

عمليات التاري

لااواا مع بيدا لتفسدير تلد العمليدات ليعدح المدرهج اللادف اكندر مرداهج

البوك ماليمة لللالع ااجتماع كسبيل لفهم ظلاهره لاستخالف سمات
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االلددم ف مرولددة ااستكيددا

لالاددياغة التد توتددل بددحلرها علددم نددالك خطدلات هد تلخدديف

تدراك العلددلم ااجتماعيددة فيمددا يتعلددق بملضددلع البوددك  ،لااسددتراح الددم نل الخبدرس العلميددة لالعمليددة

بملضلع الحراسة نم توليل بعض الواات الت تزيح م استبااررا بالميكلة لالقا الضل عليها
النارية ف مرولة التيخيف لاللا

ي ح الم اكتيا

لنل بتلجيد البياردات لالمعللمدات التد تدم جمعهدا تلجيهدا

العاللة بي المتغيرات لتقحيم تفسير ماليم لها

 -5المنهج التاريخي : The Historical Method

لهددل مددرهج تعددلل عليد العلددلم التد تددحر الماضد بسددجالت للنايقد ليعتمددح هددنا المددرهج علددم

الجمددع لاارتفددا لالتاددري

لتأليددل الللددايع لم د نددم كددا العمددل االل للم د ر هددل ااهتددحا الددم

اللالعةالت اختفت ف الماض لالتنبت مرها  ،ان ارها رقطة البح فد المدرهج التداريخ رتعقبهدا فد

اللنيقة لترالل اللنايق بالحراسة لالتوليل عمل رقح بالحرجة االلم  ،لللرقح التاريخ مرولتا

()02

االلم ف التنبت م اوة اللنيقة لااستعارة بمجملعة م العللم المساعحس
النارية ف التنبت م اللالعة ف اطار رقح لنايق ا اراحية تحلر وللها

اما العمل النار للم ر فهل عملية التركيدب التداريخ ودي ردحمج الللدايع فد مجمدلع وضدار

يامل يحلر ف رف

الللت ف سياق زمر لاوح

لهرا ينير التدأريخ لالعمدل بدالمرهج التداريخ رقايدا ودلل بعدض التادلرات التد تهدتم بهدا فلسدفة

العالم منل ف فكرس اتاال التاريخ  ،مرطق التاريخ  ،الفهم لالتفسير لمدا بدي الللدايع مد لجدله لليدب

ال ااختال

 ،لالسبب لالرتيجة  ،لالوتمية التاريخية  ،لمحل توقق الملضلعية فد ح ارسدة التداريخ

 ،للضعية التاريخ

 -6المنهج النفسي : The psychological Method

لتستعمل كل العللم الت تجعل م السلل اارسار لتطلره ملضلعا لها

()02

لا يعتمددح المددرهج هرددا علددم ( التوليددل ) ااسددترباط لوددحه لارمددا يسددترح الددم اجد ار التجددارب

لح ارس ددات عل ددم ال ددرف

لفرلعد د تر ددحرا تو ددت م ددا يس ددمم بعل ددم ل ددرف

التجريبد د ال ددن احخ ددل مر دداهج

المالوظة المحعمة بااات العلمية كما تمارسدها العلدلم الطبيعيدة كمدا تكتمدل ادلرس المدرهج الرفسد

باايددارس الددم المددرهج المقددار – بااضددافة الددم المددرهج التجريبد – الددن يقددلم بمقاررددات  ،امددا بددي
رمانا مختلفة م اافراح  ،ال بي افراح يرتمل الم مجتمعات ال وضارات متبايرة
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لتميل المراهج الرفسية الم تقا ااسباب التد تقد

ل ار الظدلاهر الرفسدية  ،لتسدلم بالوتميدة

ظ دلاهر نات اسددا

فسدديلللج  ،امددا اارسددا الوددر ااراحس

وتم تابس مراهج علمية مد اللجهدة العلميدة  ،لا كاردت الوتميدة ا تظهدر فد السدلل اارسدار

اا انا غلبددت علي د االيددة لكرددا رقددي

المتوددرر م د اليددرلط الفسدديلللجية لااجتماعيددة فإر د ا يرطددل توددت مقللددة الوتميددة  ،لهرددا تريددأ

الواجة لفلسفة العللم لترالش الوتمية  ،لالسببية  ،لالورية

 -7اابستمولوجيا :

الخ

()08

ه د الح ارسددة الرقحيددة للعلددلم الحليقددة لاارسددارية  ،له د ح ارس دة تكددلي المعرفددة العلميددة لظرلفهددا،

لددنل تهددتم بح ارس ددة تدداريخ لمردداهج لمب دداح

لالملضلعات

()0١

العلددم  ،ان تددحر المعرف ددة بالتفادديل  ،لبترددلع العل ددلم

 -8اابستمولجيا اانعكاسية :
له د البددحايل المطرلوددة اليددلم لتلجي د مسدديرس البوددك ف د العلددلم ااجتماعيددة لالتربليددة لامنالهددا،

لت ددحع ارهد ددا تعححيد ددة لغي ددر عقايحيد ددة  ،لارهد ددا اا ددبوت ضد ددرلرية ا از التعقد ددح الق ددايم ف د د الظ د دلاهر
ااجتماعيد ددة  ،ويد ددك تتبرد ددم التفسد ددير العلم د د ف د د ميد دداحي مود ددحلحس مكاريد ددا لزماريد ددا لتيد ددير الد ددم
ااستحارية المعرفية غير الكاملة ف خطاب العلم

()32

 -9البحث اامبيريكي ( التحليلي في العلوم الطبيعية )
ا هددنا البوددك يجددر م د اجددل تلليددح العلددم لالمعرفددة لمختل د

التطبيقددات لالرتددايج الت د تسددتل

مرهما بطريقة علميدة لهد ف وزمدة مد ااجد ار ات ااساسدية التد يقدلم بهدا العلمدا لتوليدل الردلاحر

لااوساسددات الباطريددة لالللددايع الخددام الددم معرفددة مرهجيددة رظاميددة لفضددال عد المالوظددة ،لتيددتمل

تلد ااجد ار ات علددم التجربددة المضددبلطة لاددياغة الفرضدديات لاختبارهددا  ،لبرددا الرمددانا الرياضددية

لعرح هنا الوح يجب التأكيح علم ا القيا

لنابتا لماليمدا للاا فسدح

()31

 ،اودح ااسد

الن تستعمل الطريقة العلمية يجب ا يكدل ادويوا

الجلهريدة التد تقدلم عليهدا الطريقدة العلميدة  ،لابدح مد

فهددم ليمددة الطريقددة اامبيريكيددة  ،لرسددتعي بهددا مددا امك د ف د ملاضددعها ،ان ارهددا توسددم الرجدداح ع د
طريق اظهار الللايع النابتة كما يوال منال ف تجارب الطي ار ( )30لغير نل

()33

منهجية البحث في المقتضب
اتختل

مرهجية المبرح ع المرهجيدات الوحيندة لا ركدزت هدنه المرهجيدات علدم البودلك

العلميدة لالرفسددية لااجتماعيدة للددم تأخدن المرهجيددات الروليدة لاللغليددة نلد المأخددن مد البدداوني عرددح
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حراسة المراهج المختلفة ااخدرل مرفدرحس ألرهدا ركدزت علدم رلح المداحس ناتهدا متدأنرس بالمرداهج الغربيدة

ف د ترتيبهددا للبوددلك للددح اختلفددت رسددبيا عمددا جددا ع د االددحمي  ،يميددل مددرهج المبددرح الددم المددرهج

اابستملللج اكنر م ميل الم و مرهج آخر ويك يسعم هنا المرهج الم الحراسة الرقحيدة للعلدلم
الحليقددة لاارسددارية لهد ح ارسددة تكددلي المعرفددة العلميددة لظرلفهددا لح ارسددتها كوقيق دة لالعددة لددنل تهددتم
بح ارسددة تدداريخ لمبدداح

لمردداهج العلددم فه د تددحر المعرفددة ااجتماعيددة المحلرددة بالتفادديل لبترددلع

العللم لالملضلعات لحيما لما هل مراسدب لعادره ( )34لقدح لدحمت كتدب المدرهج التد اجهدحت رفسد

بالوالل عليها لافا عاما للمرهجية حل نكر تفاايل ااعمال الكتابية لتلضيس رمدلنا مادغر

أل بوك كا  ،لمد المعدرل

عد التقسديم الودحيك أل بودك كدا هدل التقسديم علدم لفدق وجدم

البوك  ،فلل كا البوك كبي ار لسم علم ابلاب نم فالل نم مباوك ال السام  ،لهنا هل المعدرل
ف د تقسدديم البوددلك لك د المبددرح لددح سددل مسددلكا سددهال لبسدديطا ويددك لسددم البوددك علددم اب دلاب حل

التمييددز بددي وجددم كددل بدداب مددع بقيددة اابدلاب ااخددرل  ،لالمهددم فد المقتضددب هددل مددا يتراللد البدداب

لالمالوظددة اللاضددوة ااخددرل ه د ا المقتضددب لددم يعددط لعددحح الاددفوات لزرددا ف د تقسدديم ويددك

يطلق اابلاب حل ترليم لعلم سبيل المنال ا الوار ما جا ف المقتضب فد الل بداب (( هدنا

باب م مسايل الفاعل لالمفعلل ))

فيد هد ف (( هددنا بدداب مددا وددن

()32

للح استغرق هدنا البداب تسدع ادفوات  ،لكاردت آخدر بداب

مد المسددتنرم تخفيفددا )) ( )32للددح اسددتغرق هددنا البدداب مددع العردلا

اربعة اسطر لنل فالتراسب الن تطلبد البودلك الوحيندة كمدا هدل سدايح غيدر ملجدلح فد المقتضدب
لمد د المالوظ ددات الج ددحيرس بال ددنكر هد د الخل ددط بالتا ددري

فالمقتض ددب يخل ددط ب ددي الملض ددلعات

الرولية لالملضلعات الارفية  ،لالملضلعات الحالية  ،ليحاخل بدي ملضدلع لآخدر كمدا معدرل
ف التبليب الوحيك

لقح لسم المبرح المقتضب علم اربعة اج از تضم الجز االل لاوحا لستي بابدا كاردت فد

اغلبهددا ملضددلعات ا درفية مددع بعددض الملضددلعات الروليددة  ،امددا الجددز النددار فقددح تضددم انرددي

لتسددعي بابددا كددا عك د

الجددز االل ويددك غلبددت في د الملضددلعات الروليددة لللددت الملضددلعات

الارفية  ،لتضم الجز النالك خمسة لتسعي بابا غلبت عليها الملضلعات الرولية علم غيرهدا
 ،امد ددا الجد ددز ال اربد ددع لااخيد ددر فقد ددح تضد ددم تسد ددعة لسد ددبعي بابد ددا لمجمد ددلع الفهد ددار اختلطد ددت في د د

الملضلعات الرولية بالملضلعات الحالية  ،لم الملضلعات الرولية الت نكرت ف السام الكالم
 ،لجمددع المددنكر السددالم  ،لااسددما السددتة لالرك درس لالمعرفددة  ،لالضددماير

الددخ  ،امددا الملضددلعات

الادرفية فمرهدا علددم سدبيل المنددال ماجدا مد الكلدم علددم ودرفي  ،لمددا كدا فددا ه لالا  ،لمدا اعتلددت
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عير مما ام همزس

لالتغليب  ،لاللفظ بالور

هنا السفر الرفي

الخ  ،لالملضلعات الحالية لمرها علم سدبيل المندال ا الوادر ف التسدمية
الخ لف كل ااولال فإ هنه المرهجية مهما كارت ا تقلل م ليمة

 ،الن يمنل جهحا جبدا ار لحمد المبدرح مقدحما فيد خحمدة كبيدرس للغدة الدرف المبجدل

ويك ا الرواس االايل كارلا يعملل بااجتهاح اليخا لاابتكار النات حل تلجي م اوح

الخاتمة والنتائج

الخاتمة

بعح هنه الجللة مع كتب البوك المختلف لقح لجحتها تاب ف مجرل لاودح ليقتدب

مرها م ااخر ا لم يغلب االتبا

اللاودح

م مااحر البوك االربية المختلفة ويدك كاردت هدنه الكتدب

ه د المربددع الددن حارت رلافددحه ف د كتبرددا البونيددة لكددا اافضددل لددل خلقددت مرهجيددة بونيددة خااددة

لمجالرا البون تضاهم ما يأت ب ااجارب لالن يتهافت علي البداونل العدرب لكأرد لدرآ جحيدح
ورزل اهلل ف غير لط العرب لعلم الرا

النتائج

ااهتمام ب لالسير علم خطاه

بعددح ح ارسددة كتدداب المقتضددب م د وجددل رسددم خارطددة نهريددة ع د الكتدداب المددنكلر لجددحت ا

مرهجيددة الكتدداب مرهجيددة بسدديطة غيددر متكلفددة غددرض الكتدداب مرهددا اياددال المدداحس الروليددة لالادرفية

لالحالية لكل الرا

اعتمددح المبددرح ألياددال ماحت د علددم اسددللب تسددمية عر دلا الملضددلع بالبدداب لددي

غيددر حل

اللجل الدم تفريدع العلدم فيهدا كمدا معمدلل بد اآل فهدم المبدرح االل لااخيدر ريدر المعرفدة لتيسديرها

لكل مهتم باللغة العربية لنل عرض ماحس المقتضب بأسهل اسللب لويسر طريقة
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 -2يرظر البوك العلم اساسيات الرظرية لممارسات العملية 04
 -2وضارس ااسالم 0١8
Science and Scientific Research in modern society 53. -2
 -8المرجع رفس 024
 -١البوك العلم اساسيات لممارسات العملية 30
 -12عحس الباوك ف يتم المباوك 00
 -11كي تكتب بونا ال مرهجية البوك 00
 -10يرظر مرهج البوك ااحب  ،01لالبوك العلم اساسيات الرظرية لممارست العلمية 22-22

جملة كلية الرتبية األساسية

05

العدد اخلامس والسبعون 2102

مقارنة بني مناهج البح ث احلديثة ومنهج املربد يف املقتضب  ....................................................أ .م .د .حسام عبد علي اجلمل
 -13لسا العرب بوك 112/0
 -14التعريفات 04
 -12مرهج البوك ااحب ف اعحاح الرسايل الجامعية 10
 -12اس البوك العلم 02
-12البوك العلم اساسيات الرظرية لممارست العلمية 28
 -18يرظر
Elements of Research p . 18 and , social work Research p. 2 .
 -1١يرظر البوك العلم اساسيات الرظرية لممارست العلمية 2١
 -02يرظر البوك العلم ف خاايف لتفكير العلم 22-48
 -01يرظر البوك العلم اساسيات الرظرية لممارست العلمية 23 -20
 -00مرهجية البوك الجامع 18-12
 -03ترظر الملسلعة الفلسفية العربية 22 -24
 -04يرظر علم ااجتماع لالمرهج العلم 182
 -02يرظر المرطق لفلسفة لعللم 022-022
 -02يرظر
Runes , op . 197 .
 -02يرظر المرطق لفلسفة العللم 024-020
 -08المحخل الم مراهج البوك العلمية 20-22
 -0١البوك العلم ف العللم ااجتماعية 0١
 -32البوك العلم برمانج ااساسية 41
 -31يرظر
Quantitive Science and th Definition of Measurement in psychology . 355 .
 -30يرظر
Introducting and Teaching Much –Needed under standing of the Scientific process , 849 .
 -33يرظر البوك العلم برمانج ااساسية 124 -120 ،
-34البوك العلم ف العللم ااجتماعية 0١
 -32المقتضب 121/1
 -32رفس 40١ /4

القران الكريم :
 -1اس

مصادر ومراجع البحث

البوك العلم ف العللم السللكية  ،فاخر عالل  ،حار العلم للماليي بيرلت ،ط1١80 ،0م

 -0اربدداه الددرلاس علددم اربدداه الرودداس تددالي

جمددال الددحي ابد الوسد علد بد يلسد

القفطددم (ت242هدد) ،

توقيددق مومددح ابددل الفضددل اب دراهيم  ،مطبعددة حار الكتددب لاللنددايق القلميددة بالقدداهرس  ،ط0،1402هد د -

 0222م

 -3البود ددك العلم د د اساسد دديات الرظريد ددة لممارسد ددت العمليد ددة  ،الد ددحكتلرس رجد ددا لويد ددح حليد ددحر  ،حار الفكد ددر
المعاار – بيرلت  ،حار الفكر حميق ،ط140١ ، 4هد 0228 -م
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 -4البوك العلم ف خاايف التفكير العلم  ،نللا عبيحات لآخرل  ،حار الفكر عمدا  1١8١ ،م
 -2البو ددك العلمد د فد د العل ددلم ااجتماعي ددة  ،عب ددح اهلل ابد دراهيم  ،الراي ددر المرك ددز النق دداف العربد د  ،ال ددحار
البيضا  ،بيرلت 0228 ،م  ،المكتبة العارية بيرلت ،ط 1402 ، 1هد 0222 -م

 -2بغية اللعاس ف طبقات اللغدليي لالروداس  ،للودافظ جدالل الدحي عبدح الدروم السديلط ( )١11توقيدق
مومح ابل الفضل اب ارهيم

 -2التعريفات لليري

عل ب مومح الجرجار  ،حار السرلر  ،بيرلت  ،ح ت

 -8وضددارس ااسددالم ف جلسددتا
1١22

جرلريبددالم  ،ترجمددة عبددح العزيددز تلفيددق جاليددح  ،حار ماددر للطباعددة ،

 -١عحس الباوك ف يتم المباوك  ،الحكتلر وس عاا  ،حار الملاسم ،ط143 ، 1هد  0211 -م
 -12علم ااجتماع لالمرهج العلم حراسة ف طرايق البوك لاساليب  ،حار المعرفة الجامعية ااسكرحرية،
ط 1١81 ، 0م

 -11كي

تكتب بونا ال مرهجية البوك  ،الحكتلر إميل يعقلب جرل

 -10لسا العرب لجمال الحي مومح ب مكرم ب مرظلر اافريق

بدر  ،بدال مكدا لا تداريخ طبدع

المار  ،حار الفكر  ،بيرلت ،ط2

 1412 ،هد  1١١2 -م

 -13المحخل الم مراهج البوك العلم  ،حكتدلر مومدح مومدح لاسدم  ،ط ،1حار الرهضدة العربيدة للطباعدة
لالرير 1١١١ ،م

 -14مراهج التفكيدر لللاعدح البودك فد العلدلم اارسدارية لااجتماعيدة الدحكتلر مومدح يديا  ،بيدرلت ،ط،0
 140١هد  0228 -م

 -12المقتضب ألب العبا

مومح بد يزيدح المبدرح ( ت  082ه د ) توقيدق مومدح عبدح الخدالق عضديمة ،

القاهرس  1412 ،هد 1١١4 -م

 -12المرطق لفلسفة العللم  ،بلل مل  ،ترجمة ف اح زكريا  ،الرهضة المارية  ،القاهرس ،ط1١24 ، 0م
 -12مرهج البوك ااحب ف اعحاح الرسايل الجامعيدة  ،جدلحس الركداب  ،حار ممداز حميدق  1413 ،ه د-
 1١١0م

 -18مرهج البوك ااحب الحكتلر عل جلاح الطاهر  ،مطبعة العار  ،بغحاح  1١22 ،م
 -1١مرهجية البوك العلم  ،الحكتلر سعيح يلس
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 -02الملسلعة الفلسفية العربية اي ار

مع زياحس  ،معهح اارما العرب بيرلت  1١82 ،م

 -01الرير ف الق ار ات العير ألب الخير مومح ب مومح الحميق اليهير بأب الجدزر ( ت 833هدد)
لحم ل عل مومح الضباع لخرا ايات زكريا عمحا  ،حار الكتب العلمية  ،بيرلت ،ط 1403 ، 0هد

0220 -م

 -00لفيات ااعيا لاربا ابرا  ،ألب العبا
توقيق الحكتلر اوسا عبا

اومدح بد مومدح بد ابد بكدر ابد خلكدا (ت281ه د ) ،

 ،حار ااحر بيرلت ،ط 022١ ، 2م
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