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 الرمحن الرحيمبسم اهلل 
 

 :مقدمة 

 ، وبعد.....  محمد بن عبدهللا الصادق األمين والمرسلين األنبياء سيد على والسالم والصالة العالمين رب هلل الحمد

 اهتمام تزايد كما ، والتقدم النمو في المختلفة المجتمعات طموحات لتزايد نتيجة العلمي والبحث بالعلم االهتمام تزايد فقد

 . الباحثين لدى والتربوي العلمي البحث كفايات بتنمية والتربوية العلمية المؤسسات

 التربوي البحث بمنهج تتصل التي والتساؤالت ، المناهج علم في كثيرة البحث قيد المطروحة والقضايا والمشكالت

 هذه تعالج التي النظر وجهات واختالف تباين إلى والتعدد الكثرة هذه وتؤدي ، أيضا   كثيرة التشريع مصادر في وتطبيقاته

 البحث هذا عليها ينطوي التي والمعالجة ، بالعلم المشتغلون يتبناها فنية ووسائل استراتيجيات هي البحث ومناهج،  القضايا

  . اإلسالمي التشريع مصادر في استخدامها وكيفية التربية في البحث مناهج بين الوثيق االرتباط تفترض

 

أقدم في هذا المتطلب لمادة مناهج البحث للدكتور محمد المبعوث  بحث حول المنهج االستنباطي أو االستداللي وأرجو من 

 ،،،هللا التوفيق والسداد وأن يجعل هذا العمل شاهد لي الشاهد علي 

 :محتويات البحث 

 مفهوم المنهج لغة وإصطالحا -

 منهج البحث ماالمقصود به -

 تصنيف مناهج البحث -

 أسباب االختالف تنصيف مناهج البحث -

 االستداللي أو االستنباطي المنهج -

 (اصطالحا-لغة) االستنباط منهج تعريف -

 االستدالل أدوات -

 االستدالل مباديء -

 االستنباط استخدام شروط -

 االستداللية أو االستنباطية الطريقة استخدام صعوبات -

 االستنباطي المنهج خصائص -

 االستنباطي المنهج استخدام مجاالت -

 االستنباطية الطريقة الستخدام أمثلة -

 االستنباطية الطريقة باستخدام البحث خطوات -

 االستنباطية والطريقة االستقرائية الطريقة بين مقارنة -

 معا تستخدمهما التي والطريقه واالستنباطية االستقرائية الطريقة باستخدام البحثية الخطوات بين مقارنه -

 توظيف رسالة في المنهج االستنباطي أو االستداللي -

 المراجع -

 

 المنهج مفهوم:  أوالا 

 : اللغة في المنهج

، َبـيِّن  :  َنْهج طريق  :  نهج   وُنهوج وُنُهج َنهجات والـجمع ، النَّْهج وهو واِضح 

 (84اآلية من: المائدة) (َوِمْنَهاجا   ِشْرَعة   ِمْنُكمْ  َجَعْلَنا لُِكل  : ) التنزيل وفـي.  كالـَمْنَهج:  والـِمنهاج. وَضُحه:  الطريقِ  َمْنَهج و

نا   واِضحا   َنْهجا وصار واْسَتبانَ  وَضحَ : الطريقُ  وأَنَهج  َنْهجا صار: الطريقُ  واْسَتْنَهج. الواِضحُ  الطريقُ :  والـِمنهاج ، َبـيِّ
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 : االصطالح في المنهج

 على تهيمن ، العامة القواعد من طائفة بواسطة العلوم في الحقيقة عن الكشف إلى المؤدي الطريق" عرفه العساف أنه 

(00، 6002، الفاضل ) " معلومة  نتيجة إلى يصل حتى ، عملياته وتحدد ، العقل سير  

 :البحث منهج: ثانيا 

 البحث؟ بمنهج المقصود هو ما

 العقل سير على تهيمن العامة، القواعد من طائفة بواسطة العلوم في الحقيقة عن الكشف إلى المؤدي الطريق" به ويقصد

 البحث ارتباط أن ،إال المنهج وحدة من المفهوم هذا يؤكده مما الرغم وعلى"معلومة نتيجة إلى تصل حتى عملياته وتحدد

 ما هناك أصبح ولهذا تطبيقه أساليب في تعددا ،يتطلب مختلفة أهداف لتحقيق وسعيه متعددة، ومكانية زمنية بأبعاد العلمي

  (.051ص،م6006، العساف) .البحث بمناهج بعد فيما يسمى

 :البحث مناهج تصنيف: ثالثا 

 المنهج - المقارنة الدراسات منهج – المستقبلية الدراسات منهج – التجريبي المنهج– الوصفي المنهج -التاريخي المنهج

 .االسالمية الدراسات منهج – األنثروجرافي المنهج – االستقرائي المنهج – االستنباطي

 :البحث مناهج تصنيف اختالف أسباب: رابعا 

المنهجيين؟ العلماء بين البحث مناهج تصنيف اختالف في  الرئيس السبب كانت التي العوامل هي ما هنا األهم السؤال

  

 : يلي فيما العوامل هذه المنهجية علماء غالبيه أجمل 

 المعلومات وتحلل ، أداة من بأكثر المعلومات لها وتجمع ، بحث منهج من بأكثر تجرى قد الواحدة الدراسة أن (0

 . طريقه من بأكثر

 تأثير من هذا ومال والمستقبل والحاضر منها الماضي.  فيها المؤثرة العوامل وتداخل اإلنسانية الظاهرة تعقد (6

 .التصنيف عملية على

 :التالية المصطلحات من مصطلح كل مفهوم في الكبير التداخل (3

 .البحث منهج -

 . البحث أداة -

 .  المعلومات تحليل طريقة  -
 (025 -023م،ص6006العساف،)

 :المنهج االستنباطي أو اإلستداللي : خامسا 

 .اليونانيين هم من أوائل من ساهم في تطوير األسلوب المنظم للحصول على المعرفة  يعد الفالفسفة

حيث ان عملية التفكير من العام الى الخاص من خالل ، وكان أرسطو وأتباعه من شجعوا على اتباع المنطق االستداللي 

 .جدل منطقي 

لعبارة األخيرة هي النتيجة والبقية يطلق عليهم وا، ويتكون الجدل من عدد من العبارات تقف إلى جانب بعضها البعض 

 .مقدمات تعطي براهين داعمة 

ويتكون القياس من مقدمة رئيسية ومقدمة فرعية   Syllogismوالنوع الرئيسي في المنطق االستداللي يطلق عليه القياس 

 (62،  6002، الضامن ). يتبعها نتيجة 

فقول النبي ( الكل ) ألنها أشبهت الخمر في كونها مسكرة ( أجزاء ) رات وأوضح مثال على ذلك تحريم جميع أنواع المخد

خير مثال على استخدام القياس في التوصل إلى المعرفة والحكم ( كل مسكر خمر والخمر حرام : ) صلى هللا عليه وسلم 

 (32،  0111، العنيزي )  .حيث قاس الفقهاء األجزاء وهي صور المخدرات على الكل المسكر وهو هنا الخمر 
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 أَوِ  األَْمنِ  ِمنَ  أَْمر   َجاَءُهمْ  َوإَِذا)  :وهذا واضح في قوله تعالى ، الطريقة االستنباطية لها كذلك أصل في القران الكريم 

وهُ  َولَوْ  بِهِ  أََذاُعوا اْلَخْوفِ  ُسولِ  إِلَى َردُّ ِ  َفْضلُ  َولَْوال ِمْنُهمْ  َيْسَتْنبُِطوَنهُ  الَِّذينَ  لََعلَِمهُ  ِمْنُهمْ  األَْمرِ  أُْولِي َوإِلَى الرَّ  َوَرْحَمُتهُ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ

َبْعُتمُ  ْيَطانَ  التَّ  . 43سورة النساء اآلية (  َقلِيال   إاِلَّ  الشَّ

، وسبب نزول هذه اآلية أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه بلغه أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قد طلق نساءه 

ع من منزله الى المسجد فوجد بعض األفراد يقولون ذلك فلم يشأ أن يستمع إلى ذلك وأراد أن يستمع من الرسول صلى فهر

فأستأذن ودخل على الرسول في منزله وسأل إن كان قد طلق نساءه فقال الرسول صلى هللا عليه ، هللا عليه وسلم نفسه 

 .ال فقال عمر هللا أكبر فنزلت هذه اآلية : وسلم 

يتنازعوا فيه ويختلفوا بل يجب عليهم الرجوع الى  ويفهم من اآلية انه اذا جا المسلمين أمر من خير أو شر فيجب أال

الرسول صلى هللا عليه وسلم وإلى أولي األمر منهم ألنهم مصدر اليقين أي مصدر المعلومات الصحيحة ولو فعل 

 .نهم المسلمون ذلك لعلمه من لديه القدرة على االستنباط م

وربما يفهم من ذلك أن هناك توجيها إلهيا على استخدام الطريقة االستنباطية في البحث أحيانا اذا البد من أن ترد الحوادث 

الفردية والوقائع الخاصة المطلوب بحثها ودراستها إلى المصدر األصلي الصحيح الذي يفسرها والذي قد يكون مصدرا أو 

 (338،  6000، منتصر  ). قانونا عاما أو مبدأ عاما 

حيث ان الطريقة االستقرائية تسمى الطريقة الحقيقة ، تعتبر طريقة البحث االستنباطية عكس الطريقة االستقرائية 

العتمادها   Mere methodالعتمادها على وقائع وحقائق ثابتة ومحددة فإن الطريقة االستنباطية تسمى الطريقة المجردة 

 ( 336،  6000، منتصر ) . لمالحظات المجردة منها على الحقائق الثابتة أكثر على االستنباط من ا

 

 :منهج االستنباط تعريف : سادسا 

 ، 43 النساء( لََعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتْنبُِطوَنُه ِمْنهُمْ : ) تعالى قوله ومنه كذا أنبطت من استفعال استخراج هو : اللغة في االستنباط

 يستخرجونه أي

 يخرج عرق كأنه الجبل من ماُيتحلب على كذلك ويطلق ماتحفر أول البئر من يخرج الذي الماء وهو:  الّنبط من واصله

  الصخور أعراض من

 الناس في ونشره أظهره أي العلم نبط يقالو، ومعنى يستنبطونه يستخرجونه بفكرهم 

 (36-6002،30،الوهبي )( 30، 6006، خندقجي )  

 العيون أبصار عن مستترا كان شيئا مستخرج كل : اصطالحا االستنباط الطبري جرير ابن يعرف :االستنباط اصطالحا 

 (6002،36، الوهبي ) .مستنبط له فهو القلوب معارف عن أو

) . يعرفه الجرجاني في كتابه التعريفات اصطالحا استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة القريحة  كما

 (66، 6000، الجرجاني 

هو عملية عقلية تمثل تطبيق العام على الخاص وهذا االنتقال جيد في حل المشكالت ولكنه ليس مفيدا في الوصول  أيضا

 (62،  6002، الضامن ) . ولذلك يتغلب األسلوب االستقرائي على هذه الجوانب ، لحقائق جديدة 

 .والتحليل النظر والتفكر والتأمل منهج أسلوبة الشرح ويعرف االستنباط بأنه و

هو منهج يقوم بتحليل النظريات وافتراض الفرضيات وجمع البيانات حتى يصل إلى النتائج والجزئيات والتي هي وأيضا 

 (83-86،   6004، عناية )  .محل منهج االستقراء ويبدأ بها 

وقواعد عامة ، ا قوانين مجموعة من المفاهيم واالراء التي تنسب إلى أصحابها وبحيث ينتج عنه:وتعرف النظرية بأنها 

 (83،  6004، عناية ) . يمكن أن تخضع لإلثبات والتحقق للتأكد من صحتها أو نقصها 

 (80،   6000، الدعيلج )  .استخالص النتائج من شيء نعرفه معرفة يقينية تلزم عنه : ويعرف االستنباط أيضا 
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 ويطلق عليه أيضا المنهج االستداللي أو الرياضي

ويسير إلى قضايا أخرى تنتج عنها ، ج االستداللي أو الرياضي أنه المنهج الذي يبدأ من قضايا يسلم بها ويعرف المنه

الخرابشة ، 20،   6000، الدعيلج )  .وهذا السير إما بواسطة القول أو بواسطة الحساب ، بالضرورة دون االلتجاء إلى التجربة 

 ،6006  ،10) 

 .مجهول بواسطة شيء معلوم ويعرف االستدالل اإلبانة عن شيء 

وعلى ذلك فالمنهج االستداللي أو االستنباطي في مجال العلوم العقلية يعني السير بالعقل من قضايا يقينية أو من مباديء 

 (80،   6000، الدعيلج ) . ثابتة مسلم بها حتى يستخلص منها قضايا أخرى دون االلتجاء إلى التجربة 

 :جملته يقوم على اكتشاف العالقات بين األشياء وهو نوعان  واالستدالل أو االستنباط في

 :الذي ينتقل فيه الذهن من قضية إلى أخرى دون توسط قضية ثالثة مثل  :االستدالل المباشر 

 .ألن مايصدق على الكل يصدق على الجزء من باب أولى ، بعض التجار أذكياء : كل تاجر ذكي فهي تنتج لنا 

 .يعني استخالص قضية من قضيتين أو اكثر وهو نوعان قياسي واستقرائي  :ر االستدالل الغير مباش

 (02-05،  6004، محيريق ، 80،   6000، الدعيلج )  .التمثيلي ومنه الشمولي : والقياسي منه 

 

 :أدوات االستدالل : سابعا 

أو مسلمات الى نتائج افتراضية غير مضمون  عملية أو قضية عقلية منطقية تنطلق من مقدمات مسلم بها:أوال القياس 

 .صحتها 

يختلف اختالفا تاما عن المنهج التجريبي حيث انه في معناه العام والواسع قيام االنسان في داخل  :التجريب العقلي : ثانيا 

 .عقله بكل الفكر والتحقيقات التي يعجز عن القيام بها في الخارج 

هذا النوع ليس له قيمة علمية ولكن له وع العباقرة والشعراء والفنانين وكما في حاالت جم، وقد يكون تجريبا عقليا خياليا 

 .قيم فنية وأدبية خالقة 

هو عملية عقلية عكسية وتبدأ من القضيه الصحيحة المعلومة الصحة الى استخراج كل النتائج ومعرفه  :التركيب : ثالثا 

 (045-048، 6005، عوابدي ). قضيه الصحيحة والمعلومة كل هذه النتيجة المراد استخالصها من هذه ال

 

 :مباديء االستدالل :ثامنا 

 :قسم رجال المنطق القدماء مباديء االستدالل الى ثالثة أقسام 

 :البديهيات  (1

 .وليس من الممكن البرهنه عليها ، البديهية هي قضية بينة بنفسها 

 :خاصيات فهي صادقة بال برهان وتتسم بثالثة 

البديهية أولية منطقية أي انها مبدأ اولي غير مستخلص او مستنتج من غيره ، بينة بنفسها بدون واسطة البرهان المنطقي 

قاعدة صورية عامة أو قضية مشتركة النها مسلم بها من كافة العقول على السواء والنها ، من المباديء والقضايا األخرى 

 .شاملة الكثر من علم واحد 

 .في العلوم الرياضية والعلوم اإلنسانية واالجتماعية البديهيات 
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 :المصادرات  (2

ويسلم بها  فهي ليست بينة وغير عامة ومشتركة ولكن يصادر على صحتها، قضايا تركيبية أقل يقينية من البديهيات 

تائج  دون الوقوع في لكن لها فائدة في امكانية استنتاج العديد من الن، بالرغم من عدم بيانها بوضوح للعقل ،  تسليما

 .تناقض 

 .توجد المصادرات في علم الرياضيات والعلوم الطبيعية وفي العلوم االنسانية واالجتماعية 

 :التعريفات  (3

 .والتعريف هو التعبير عن ماهية المعرف عنه وحده  وعنه كله ، هي قضايا وتطورات جزئية وخاصة بكل علم 

والمعرف وهو القول الذي يحدد خواص وعناصر ، وهو الشيء المراد تعريفه المعرف : يتركب التعريف من شيئين هما 

 .الشيء المعرف 

حيث  واإلداريةواالجتماعية والقانونية  واإلنسانيةوقد يكون تعريفا رياضيا أو تجريبيا كماهو الحال في العلوم الطبيعية 

 .يكون التعريف تعريفا متحركا ومتطورا ومتدرج في تكوينه 

الثالثة فيما بينها ومتكاملة ومتعاونة في تحقيق العملية االستداللية من اجل  المبادئلرجال المنطق تداخل هذه وقد ثبت 

 (043-021، 6005، عوابدي ) . استخراج النتائج والنظريات والبرهنة على صحتها 

 :عند استخدام االستنباط البد من مراعاة الجوانب التالية : تاسعا 

 .العامة لالفتراضات صحيحة أن تكون القاعدة  (0

 أن تكون القاعدة العامة على الحاالت المدروسة فقط (6

 :مثال على ذلك 

 .يقضي الناس وقتا أقل في ممارسة االنشطة التي يتقنونها  (0

 .يقضي الناس وقتا أكثر في ممارسة االنشطة التي يتقنونها  (6

ان السبب وراء أن الناس يقضون وقتا أقل في : كأن يقول فمن المثال األول يستطيع الباحث ان يبدأ من الخاص الى العام 

 .ممارسة االنشطة يعزى الى أنهم يؤدونها بكفاءة وبالتالي التحتاج وقتا أطول 

أما المثال الثاني فإن الباحث يمكن أن يرى ان سبب قضاء الوقت االطول في االنشطة يعزى الى استمتاع الناس فيها 

 (62،  6002 ،الضامن ) . ورغبتهم لها 

 

 :أو االستدالليةصعوبات استخدام الطريقة االستنباطية : عاشرا 

هذه الطريقة تعتمد على العقل فتحكم المنطق لعدم وضوح المباديء العامة وعدم دقتها وقد يكتنف هذه الطريقة بعض 

 :الصعوبات منها 

الباحث أحيانا إلى دراسة تفاصيل ودقائق موضوع والعوامل التي تؤثر فيها للوصول بنفسه  قد يظطر (0

إلى المباديء والقواعد العامة التي يستهدف استخدامها في تفسير الوقائع والظواهر العلمية وهذا 

 .يتطلب جهدا اضافيا كبيرا على الباحث 

 (333-336،  6000، منتصر ) . ق مسلم بها قد تعتمد هذه الطريقة على فروض معينة وكأنها حقائ (6

إال ، ي دفع حركة البحث العلمي رغم سيادة هذا الفكر االستداللي لفترة غير قصيرة في التوصل إلى المعرفة ومساهمته ف

بدأ الباحث مقدمة منطقية غير صحيحة فمن المؤكد أن النتيجة التي  ما ااذ، سلبياته وقصوراته  أنه سرعان ماظهرت

 (44-42، 0114، الرفاعي ) . صل إليها غير صحيحة كذلك سيتو

 : خصائص المنهج االستنباطي:الحادي عشر 

 يستند إلى األسلوب التحليلي السردي الشرحي االسترسالي (0

هو منهج سنده االستدالل بالعقل والتأمل والتفكر والقياس المنطقي في االستنباط للوصول إلى النتائج والحقائق  (6

 .العلمية 

 .هو منهج يبدأ من قضايا مبدئية مسلم بها إلى قضايا أخرى تنتج عنها بالضرورة دون اإللتجاء إلى التجربة  (3

 .ينطلق من مباديء ثابتة معروفة وعناوين عامة ليخرج منها بنتائج  (8

 .هو منهج يتناول العناوين والنظريات العامة ويحللها ليصل إلى نتائجها وفروعها  (5

 .كيك القضية إلى أجزائها هو منهج يقوم على تف (2

 .يهدف إلى إثبات نظرية قائمة للتأكد من صحتها في التطبيق  (2

 .يربط بين المقدمات والنتائج  (4

 (83-86،  6004، عناية )  .يبدأ بالكليات ثم منها إلى الجزئيات  (1
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 :مجاالت استخدام المنهج االستنباطي:الثاني عشر 

، عناية )  .واإلنسانية والقانونية واإلدارية والسياسية واالقتصادية واالجتماعية هو منهج يتعلق بالعلوم النظرية واألدبية 

6004 ،86) 

 .وكذلك في فقه المعامالت 

 :مثلة الستخدام الطريقة االستنباطية األ: الثالث عشر

لدراسة قاعدة اقتصادية عامة ليستخدمها في الحكم على  تستخدم في أبحاث االقتصاد اإلسالمي حين يكون الباحث مظطرا

 .جزئية علمية صغيرة برزت مؤخرا مواكبة للتطور الحديث 

والحكمة االقتصادية من تحريمه للوصول إلى الحكم االقتصادي   Usuryكدراسة القاعدة الفقهية العامة لتحريم الربا 

الربوية من منحها راتبا شهريا لبعض مودعيها يتناسب مع رصيد كل منهم اإلسالمي الصحيح فيما استحدثته بعض البنوك 

 (335،  6000، منتصر ) . المودع لديها 

 

 :خطوات البحث باستخدام الطريقة االستنباطية :الرابع عشر 

 :فيما يلي خطوات البحث العلمي باستخدام الطريقة البحثية االستنباطية 

 .يستوعب مشكلة بحثه جيدا ينبغي على الباحث أوال أن يفهم و (0

والتي تؤخذ على أنها صحيحة وذلك مثل ( سلوك بشري مثال ) يحدد الباحث أفكارا عامة عن سلوك معين  (6

 .الحقائق المدعاة واالتعين على الباحث افتراضها 

 .يقوم الباحث بصياغة هذه األفكار على هيئة نموذج أساسي باستخدام الرياضيات والمنطق  (3

بحل النموذج بإجراء عدة حسابات وتحويالت مسبقة للمعادالت الخاصة بهذه األفكار بداخل يقوم الباحث  (8

 .النموذج 

كمعرفة أوجه أو ابعاد للسلوك البشري ) يأمل أن ينتج عن حل النموذج الخروج بوصف لحقائق هامة جديدة  (5

 (332-335،  6000، منتصر ) . ج تكون على نفس درجة اليقين مثل الحقائق األصلية التي بدأ بها النموذ( مثال 

 

 :مقارنة بين الطريقة االستقرائية والطريقة االستنباطية :الخامس عشر 

 :مقارنة بين خصائص الطريقة االستقرائية والطريقة االستنباطية بالجدول التالي 

 

 الطريقة االستنباطية الطريقة االستقرائية

 .العام إلى الخاصاالتجاه من  االتجاه من الخاص إلى العام (0
حصر الوقائع واألحداث المختلفة وربطها ببعضها  (6

 .العامة  المبادئالستنتاج 
والقواعد  المبادئاستنباط وقائع وعالقات جزئية من 

 .العامة 
 .لها أصل في القرآن الكريم  .لها أصل في القرآن الكريم  (3

 .االجتماعية  تستخدم في العلوم .صعوبة استخدامها في العلوم االجتماعية  (8

 .قد تستخدم في العلوم التطبيقية  .للعلوم الطبيعية أو البيولوجية  مالئمةأكثر  (5
تسمى الطريقة الحقيقة العتمادها على وقائع  (2

 .وحقائق ثابتة ومحددة 
تسمى الطريقة المجردة العتمادها أكثر على االستنباط من 

 .المالحظات المجردة منها على الحقائق الثابتة 

تعتمد كثيرا على العقل وليس على النقل بتحكيم المنطق  .العامة  المبادئتمد على النقل والعقل الستنباط تع (2
 .العامة  المبادئفي حالة عدم وضوح 

 (332،  6000، منتصر ) 

 

 

فالباحث ، بشكل عام يمكن القول أن االستنباط يتمثل في مجموعة عمليات ذهنية تدور جميعها في العقل بعيدة عن الواقع 

 .من خالل اثبات أن الجزء يقع ضمن الكل ، يحاول اثبات أن مايصدق على الكل يصدق على الجزء أيضا 

القوانين أو النظريات من خالل االنتقال بنتائج اختبار حاالت أما االستقراء فيبدأ الباحث بمالحظة الجزئيات ليستمد منها 

الى تعميم هذه النتائج على شتى الحاالت التي تنتمي لنفس النوع وإن لم يتناولها  الالنهائيةمحددة من حاالت الواقع 

 .االختبار الفعلي 
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واقع أما االستقراء يركز الباحث على دراسة واالختالف بين المنهجين ان االستنباط يدور كلية في ذهن الباحث بعيدا عن ال

فالجمع بين هذين المنهجين يعطي نتائج ، حاالت محددة بشكل تجريبي مما يحد من امكانية بلوغ االختبار مستوى التعميم 

 (084،  0111، الذنيبات ، بوحوش ) . أفضل 

 

 

 

 

خطوات البحثية بإستخدام ي جدول يقارن بين الوفيما يل, خدم الطريقتين مع بعضهم في البحث وقد تست: السادس عشر 

 :الطريقة التي تستخدمها معا لطريقة االستقرائية واالستنباطية وا

 

 الطريقتين معا الطريقة االستنباطية الطريقة االستقرائية الطريقة/ المرحلة 

أفكار عامة أو  - .البداية  (0
) قوانين عامة 

تعتبر حقائق حتى 
 (يثبت خطؤها 

أفكار عامة أو  -
حقائق مدعاة أو 
بديهيات تجمع 
باألحداس أو 

اإللهام أو التفكير 
. 

جمع بعض  -
الوقائع 
المرتبطة 
بالمشكلة 
واالختيار 
التجريبي 

للمالحظات و 
أو وصفها 
 .الجزئي 

صياغة الفروض على ضوء  .اإلجراء البحثي  (6
األفكار والقوانين العامة 

ومالحظة الوقائع واألحداث 
ا الختبار واستخدامه

 .الفروض 

يصمم نموذج  -
أساسي باستخدام 

المنطق 
 .والرياضيات 

إيجاد روابط أو  -
عالقات أخرى 
لهذه الوقائع 

بجمع 
مالحظات 

توقع  –جديدة 
أحداس جديدة 
باستخدام 

التجربة والخطأ 
وإعادة 
 .الخطوات 

المحصلة النهائية  (3
. 

الحصول على  -
قوانين عامة 

أقل  )جديدة  
تحديدا أو أقل دقة 

وغالبا ما تكون ( 
خاصة بحالة 

تطبيقية معينة وال 
تزال هناك حاجة 
إلى مزيد من 
 .التنظير للبيانات 

نظريات مثبتة أو  -
قواعد يقينية مثل 

الحقائق 
 .والبديهيات 

نجاح البحث  -
األكيد من 

المبرر أن حدث 
يمكن من 

الحصول على 
وصف مفيد لما 
يمكن أن يحدث 
 في ظروف
 .معينة 

 
 (331،  6000، منتصر ) 
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 :نموذج دراسة اتبعت المنهج االستنباطي : أخيرا 

 : الرسالة عنوان( 1

  المدرسية البيئة خالل من وتطبيقاته الكريم القرآن ضوء في االجتماعية التربية منهج

 اإلسالمية التربية في الماجستير درجة لنيل مكمل بحث: المكرمة بمكة التربية كلية القرى أم لجامعة مقدم بحث

 والمقارنة

 الغانمي عبدهللا بن أحمد بن بلغيث:  الباحث إسم

 الشريف همام بن حامد بن نايف:  الدكتور إشراف

 

 : البحث أهداف

 الكريم القرآن في ومكانتها االجتماعية التربية منهج على التعرف( 0

 الكريم القرآن في االجتماعية التربية سمات على التعرف( 6

 الكريم القرآن في االجتماعية التربية أهداف على التعرف( 3

 الكريم القرآن في االجتماعية التربية عليها تقوم التي المباديء على التعرف( 8

 . المدرسية البيئة خالل من الكريم القرآن في االجتماعية التربية منهج لتفعيل مقترح تصور طرح( 5

 

 

 : البحث أهمية

 : يلي ما خالل من تبرز الموضوع هذا أهمية أن الباحث يرى

 للتربية األول المصدر الكريم القرآن وهو عام بوجه والحياة خاص بوجه االجتماعية للحياة منظم منهج بأعظم ارتباطه( 0

  اإلسالمية

 جميع وفي المجتمعات لجميع يصلح وما الحياة شؤؤن جميع يصلح بما العالم وتعالى سبحانه الخالق مصدره والذي

 . األوقات

 المصادر دون االجتماعية التربية منهج عن اإلسالمية غير والمراجع المصادر في بالبحث المهتمين على رد فيه( 6

 . له تناولها بعدم الزاعمين اإلسالمية

 رسم في ومساعدتهم التربوي الميدان في والعاملين اإلسالم في االجتماعية التربية منهج عن الباحثين حاجة يلبي( 3

 األفراد مختلف مع صالح منهج خالل من تحقيقها وسبل غاياتهم وتحديد وأساليبهم ووسائلهم االجتماعية التربوية أهدافهم

 . والنقائص العيوب من بالسالمة ويتسم واألوقات والبيئات

 تالميذهم بين واالخاء والمحبة التعاون روح بث في االجتماعية للتربية القرآني المنهج توظيف في المعلمين يساعد( 8

 . توازن في واالجتماعية الفردية التلميذ ذات وتحقيق االجتماع معاني وإذكاء

 الممارسات تمارس حين والتطبيق النظرية بين القائمة الفجوة وسد والمدرسة البيت بين الصلة توثيق على يساعد( 5

 . االجتماعية للحياة مصغر عملي كنموذج االجتماعية القيم ضوء على المدرسية

 

 : البحث منهج

 تصور وطرح المتضمن االجتماعية التربية منهج واستنباط الكريم القرآن آيات في البحث تتناول الباحث دراسة لماكانت

 المنهج الباحث اتبع لذلك دراسته مع يتناسب الذي المنهج اتباع الباحث على كان المدرسية البيئة في لتطبيقاتها مقترح

  االستنباطي

 

 : البحث حدود

 المتضمنة ومبادئها وسماتها الجماعة وأهمية مفهومها تحديد خالل من االجتماعية التربية تناول على الباحث جهد تركز

 . االجتماعية بيئته مع اإليجابي الفرد تفاعل  عملية تضبط والتي الكريم القرآن في

 والطالب المعلم مستوى وعلى وقوانينها المدرسة نظم مستوى على المدرسية البيئة في التربوية التطبيقات تناول كما

 . وتخطيطها المناهج وبناء التدريسية بالطرائق مايتعلق تناول دون بعمومها التعامالت جانب على واقتصر

 

 عن منهج االستنباط او االستدالل بتكلاب انثحبب ريثك فالتخا دجن دق اماتخ

  هبيلاسأو هقرط هل جهنمك هفنصي ضعبلاف 

 ,, ريكفت بولسأك رخآلا ضعبلاو

 

 

 ,,,إنتهى بفضل هللا وحمده 
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 :المراجع 

 

ديوان المطبوعات ،  مناهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث، ( 0111)، محمد محمود ،  الذنيبات، عمار ، بوحوش 

 . 6ط: الجامعية 

 . لبنان مكتبة:  لبنان،  التعريفات كتاب ، 6000،  الشريف محمد علي،  الجرجاني

 . 6ط، دار وائل : األردن ،  أساليب البحث العلمي، ( 6006)، عمر محمد عبدهللا ، الخرابشة 

،  مناهج البحث العلمي منطور تربوي معاصر( 6006)، نواف عبدالجبار ، خندقجي ، محمد عبدالجبار ، خندقجي 

 .عالم الكتب الحديث : األردن 

 . 0ط، دار صفاء : األردن ،  مناهج وطرق البحث العلمي( 6000-0830)إبراهيم عبدالعزيز ، الدعيلج 

 .0ط: دار وائل : األردن ، البحث العلمي تطبيقات إدارية واقتصاديةمناهج ، ( 0114)، أحمد حسين ، الرفاعي 

 . 0ط: دار المسيرة : عمان ،  أساسيات البحث العلمي( 0862-6002) منذر ، الضامن 

 .6ط،  الزهراء دار:الرياض ، السلوكية العلوم في البحث لى المدخل( م6006) محمد صالح، العساف

 .دار المناهج : األردن ،  ية إعداد البحث العلمي بكالوريوس ماجستير دكتوراةمنهج( 6004-0864)غازي ، عناية 

 . 0ط، مكتبة الفالح ،  مناهج البحث التربوي بين النظرية والتطبيق, ( 0111)، وآخرون ، يوسف ، العنيزي 

ديوان : الجزائر ، دارية مناهج البحث العلمي وتطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية واإل، ( 6005)، عمار ، عوابدي 

 . 5ط، المطبوعات الجامعية 

 القرآن الكريم

 .0ط، مجموعة النيل العربية : القاهرة ،  الدليل الشامل في البحث العلمي، ( 6004)، مبروكة عمر ، محيريق 

 . 0ط: دار الفكر العربي : مصر ،  خطوات وضوابط البحث العلمي( 0830-6000)أمين ، منتصر 

 الدراسات مركز: جدة، الكريم القرآن من االستنباط منهج ماجستير رسالة،6002-0864 عبدهللا مبارك فهد،  الوهبي

 0ط،  القرآنية والمعلومات

 

 

 

 


