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 المنهج المقارن 

 : (1)أوالً: بعض األصول التاريخية للمنهج المقارن

تمتد األصول الممارنة فً أصولها التارٌخٌة الى العصر المدٌم وإن لم تتخذ الطابع الذي تتسم 

مجتمعات معاصرة له تطبٌماً محلٌاً وعبر األلالٌم  به حالٌاً فمد طبك )أرسطو( طرٌمة الممارنة فً

لٌشمل المارات فتبٌن له من خالل الممارنة أن هنان ظواهر متشابهة فً مجتمعات معٌنة فً أسٌا 

مثالً وظواهر متشابهة خاصة بمجتمعات أخرى فً مناطك البرودة فً أوروبا ،كما استخلص 

خلدون( باستخدام الممارنة حٌث لارن بٌن  وجود ظواهر خاصة داخل كل لارة. كما لام )ابن

 ألوان البشر فً المناطك الحارة وبٌن ألوان ألرانهم فً المناطك المعتدلة أو الباردة.

كما ٌمارن )ابن رشد( بٌن كفاءات الرجال والنساء فً خدمة المجتمع واستنتج أن النساء لدٌهم 

ء األكبر من العمل وأرجع سبب إرهاق لدرات معٌنة شبٌهة بالرجال ولكن الرجال ٌتحملون العب

الرجال بالكثٌر من األعمال أن المجتمع لم ٌساوي بٌن الرجل والمرأة وبالتالً كان العبء األكبر 

 على الرجل .
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كما استخدم المنهج الممارن فً الكثٌر من الدراسات واألبحاث العلمٌة واالجتماعٌة 

ولكن لبل الخوض فً غمار المنهج الممارن ال بد لنا من التعرف  وااللتصادٌة منذ زمن طوٌل.

على بعض الخصائص التً ٌشترن فٌها المنهج الممارن مع غٌره من المناهج والتً ٌمكن 

 :(2)تلخٌصها بالتالً 

 .العمل المنتظم وذلن عبر مراحل متسلسلة ومترابطة إعتماداً على المالحظة والحمائك العلمٌة 

 عد عن التحٌز .الموضوعٌة والب 

  المرونة وتعنً لابلٌة التعدٌل بمرونة مع مرور الزمن لتواكب التطورات التً تطرأ على

 العلوم المختلفة.

  امكانٌة التثبت من نتائج البحث بطرق وأسالٌب علمٌة معترف بها 

 . التعمٌم وٌعنً االستفادة من نتائج البحوث العلمٌة فً دراسة ظواهر أخرى مشابهة 

  مستمبال على التنبؤ وٌعنً ذلن امكانٌة وضع تصور لما ٌمكن أن تكون علٌه الظواهرالمدرة . 

 : (3)ثانياً: مفهوم المقارنة وتعريفها

 هً المماٌسة بٌن ظاهرتٌن أو أكثر وٌتم ذلن بمعرفة أوجه الشبه واالختالف .

حادثتٌن اجتماعٌتٌن اصطالحاً: هً عملٌة عملٌة تتم بتحدٌد أوجه الشبه وأوجه االختالف بٌن و

أو التصادٌتٌن أو أكثر تستطٌع من خاللها الحصول على معارف أدق نمٌز بها موضوع الدراسة 

أو الحادثة فً مجال الممارنة والتصنٌف وهذه الحادثة ٌمكن أن تكون كٌفٌة لابلة للتحلٌل أو كمٌة 

عن الموضوعات لتحوٌلها الى كم لابل للحساب وتكمن أهمٌتها فً تمٌٌز موضوع البحث 

 األخرى وهنا تبدأ معرفتنا له.

وبشكل عام ٌمكن المول أنه تشمل طرٌمة الممارنة على إجراء ممارنة بٌن ظاهرتٌن اجتماعٌتٌن 

أو التصادٌتٌن أو طبٌعٌتٌن ...إلخ، بمصد الوصول الى حكم معٌن ٌتعلك بوضع الظاهرة فً 

أو التباٌن بٌن الظاهرتٌن المدروستٌن أو  المجتمع و الحكم هنا مرتبط باستخدام عناصر التشابه

وبالتالً فالممارنة نوع من البحث ٌهدف الى تحدٌد أوجه التشابه ، بٌن مراحل تطور ظاهرة ما

 واالختالف بٌن ظاهرتٌن أو أكثر أو بالنسبة لظاهرة واحدة ولكن ضمن فترات زمنٌة مختلفة.

ذاته ولكن معظم الدراسات الممارنة ال  على الرغم من أن المنهج الممارن هو منهج مستمل بحد

ٌمكن أن تتم دون االعتماد على مناهج أخرى مساندة مثل المنهج التحلٌلً حتى أن الكثٌر من 

الباحثٌن ٌمٌمون دراساتهم على منهج ٌطلك علٌه المنهج التحلٌل الممارن داللة على اعتماد 

هج التارٌخً للممارنة أو المنهج التجرٌبً الممارنة على بٌانات تحلٌلٌة وٌمكن أن ٌعتمد على المن
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أن البعض ذهب الى أن المنهج الممارن "هو منهج شبه تجرٌبً ٌختبر كل من العناصر الثابتة 

 ".(4)والعناصر المتغٌرة لظاهرة ما فً أكثر من مجتمع أو أكثر من زمان 

 :(5)ثالثاً : شروط المقارنة

واحدة بتجرد أي دون أن تكون مربوطة ٌجب أال تركز الممارنة على دراسة حادثة  .1

بالتغٌرات و الظروف المحٌطة بها وإنما ٌجب أن تستند الممارنة الى دراسة مختلف أوجه الشبه 

 واالختالف بٌن حادثٌن أو أكثر .

ٌجب على الباحث أن ٌجمع معلومات دلٌمة اذا كانت الممارنة معتمدة على دراسة مٌدانٌة  .2

اذا كانت الدراسة حول ظاهرة ال ٌمكن أن تبحث بشكل مٌدانً  ومعتمدة على دراسات موثولة

 كالممارنات التارٌخٌة.

أن تكون هنان أوجه شبه وأوجه اإلختالف فال ٌجوز أن نمارن ما ال ٌمارن فمثال ال نستطٌع  .3

أن نمارن بٌن أثر التضخم على الوضع المعٌشً مع أثر التدخٌن على الصحة فهما موضوعان ال 

 و اختالف جزئً بٌنهما بل هما متباعدٌن تماماً.ٌوجد تشابه أ

تجنب الممارنة السطحٌة إنما الغوص فً الجوانب األكثر عمماً لفحص وكشف طبٌعة الوالع  .4

 المدروس وعمد الممارنات الجادة و العمٌمة.

أن تكون الظاهرة المدروسة ممٌدة بعاملً الزمان والمكان لنستطٌع ممارنتها بحادثة مشابهة  .5

 ن أخر أو زمان أخر أو زمان ومكان أخرٌن.فً مكا

 :(6) الشروط المنهجية والذاتية في المقارنة

فللممارنة باعتبارها واحدة من طرق البحث العلمً بعض الشروط المهمة التً ترتبط بمحورٌن 

أساسٌٌن ٌشمل األول الشروط المنهجٌة للدراسة بٌنما ٌشتمل الثانً كل ما ٌتعلك بالمتطلبات 

للباحث وتمتعه بخٌال علمً ٌساعده على التجدٌد واإلبداع إضافة إلى لدرته على ممارسة  الذاتٌة

 أسالٌب البحث فً طرٌمة الممارنة بشكل دلٌك ودون تشوٌه أو تحرٌف.

ٌشكل االهتمام بالشروط المنهجٌة لطرٌمة لبحث العلمً أحد األسس المهمة  الشروط المنهجية: (1

ً البحث ولعل أهم هذه الشروط *مراعاة تحدٌد معاٌٌر ثابتة ألي دراسة تعتمد هذه الطرٌمة ف

للموازنة إضافة إلى *توخً طابع الموضوعٌة الذي ٌستدعً التمٌد بالوالع المادي وهو ما ٌعبَر 

عنه بالوالعٌة والموضوعٌة فً البحث. وتنبع أهمٌة تحدٌد معاٌٌر ثابتة للموازنة من كونها 

ً كان مجالها فال ٌمكن مثالً ممارنة حجوم أشٌاء تضفً طابع الدلة على البحث أو ا لدراسة أٌا

 معٌنة بمساحات أشٌاء أخرى. 
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وعلى هذا األساس نجد حمٌمة عملٌة الممارنة والتً هً عبارة عن إجراء موازنة بٌن الحوادث 

والظواهر الستخالص جوانب الشبه ونماط االتفاق من جهة والتعرف على جوانب االختالف 

 جهة أخرى. والتباٌن من

وبهذه الموازنة نتحمك من ممدار التشابه أو عدد نواحً االتفاق كما نتحمك من ممدار التباٌن 

الناتج عن صٌرورة التغٌٌر بسبب تٌار الزمن الذي ال ٌتولف وبسبب اختالف البٌئات الخارجٌة 

 التً  تعٌش فٌها الظاهرة والتً تؤثر فً هذه الظاهرة.

ثابتة للموازنة والممارنة اظهاراً لمواضٌع التعادل ومواضٌع التراجح  ففً االعتماد على معاٌٌر

 والتباٌن ومن ثم تبٌاناً لكمٌة التعادل وكمٌة هذا التباٌن التراجحً بٌن تلن المواضٌع.

أما الموضوعٌة فً البحث فإنها كما ذكرنا تتضمن معنى الوالعٌة التً تعنً التمٌد بالوالع المادي 

ً لدراستها وبالتالً ال ٌمكن الممارنة بٌن ظاهرتٌن لوجود الظاهرة وا ً أساسٌا لذي ٌعتبر شرطا

 خٌالٌتٌن أو من صنع بنات أفكار الباحث.

وهً مجموعة الشروط التً ٌجب على الباحث أن ٌتسم بها وهً ما ذكر فً  الشروط الذاتية: (2

 حلمة سابمة تحت مسمى أخالق الباحث أو أخاللٌات البحث. 

المقارنةرابعاً: أنواع 
 (1)

: 

وهً الممارنة بٌن حادثٌن اجتماعٌٌن أو التصادٌٌن أو أكثر وتكون  المقارنة المغايرة: (1

 أوجه االختالف فٌها أكثر من اوجه الشبه.

وهً ممارنة حوادث اجتماعٌة أو التصادٌة متباعدة عن بعضها أو  المقارنة الخارجية:  (2

نظام االشتراكً وأخر ٌتبع نظام إلتصاد السوق مختلفة عن بعضها مثالً الممارنة بٌن بلد ٌتع ال

 الحرة وتؤخذ فً هذه الحالة تأثٌر كل من الحالتٌن على جانب واحد مثل التنمٌة االلتصادٌة .

تدرس حادثة واحدة فمط فً زمان معٌن ومكان معٌن ولكن بالممارنة بٌن  المقارنة الداخلية: (3

ً والتً ٌمكن أن تكون هً األسباب أسباب هذه المشكلة للتوصل الى األسباب األكثر  ترجٌحا

الرئٌسٌة لها وكمثال على هذا النوع من الممارنة لد نموم بدراسة ظاهرة التضخم فً سورٌة بٌن 

ونستطٌع أن نضع مجموعة من األسباب التً لد ٌكون لها تأثٌر على  2002- 2002عامً 

رنة بٌن هذه األسباب ٌمكن لنا ظهور مثل هذه المشكلة ومن خالل تحلٌل كل سبب ومن ثم المما

 أن نستشف األسباب الرئٌسٌة لهذه المشكلة .

وهً الممارنة بٌن حادثٌن أو أكثر من جنس واحد تكون أوجه الشبه  : المقارنة االعتيادية (4

بٌنهما أكثر من أوجه االختالف مثالً ممارنة بٌن تغٌر أذواق المستهلكٌن بٌن منطمتٌن 

x)(،)y ضمن نظام حكم وتأثٌر التصادٌة واحدة ولكن لد ٌختلفان عن بعضهما (وهاتٌن المنطمتٌن

 بأمور بسٌطة مثل درجة التمدن .
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