محاضرة  : 1الموضوع  ( :ممدمات البحث )
م .د .عنود مدلول سبهان  /م.م.حسٌن علً حمٌد

سؤال  /1اهم المعلومات التً تدون على واجهة البحث ؟
الجواب /
-1اسم الوزارة
-٢اسم الجامعة او الكلٌة
-٣شعار الجامعة او الكلٌة
 -٤عنوان البحث
-٥الكلٌشة كون البحث ممدم لنٌل شهادة البكلورٌوس
 -٦اسم الطالب
-٧لمب المشرف واسمه الثالثً
-٨التارٌخ هجري ومٌالدي

سؤال  /٢سبب اختٌار مضمون اآلٌة المرآنٌة ؟

سؤال  /٣ما الفرق بٌن االهداء وشكر وتمدٌر ؟

سؤال  /٤ما المحتوٌات او الفهرست ؟
سؤال  /٥هل ترلم ممدمات البحث ؟

محاضرة : ٢

كلٌة الكوت الجامعة
لسم المانون
مادة اصول البحث المانونً

عنوان المحاضرة  :عناصر ممدمة البحث
استاذ المادة :م.د عنود مدلول سبهان
استاذ المادة  :م.م حسٌن علً حمٌد

ممدمة البحث  :بدأ البحث بالممدمة التً تعتبر من أبرز الطرق التروٌجٌة التً تجذب المراء لالطالع على كافة محتوٌاته ،وٌوصى
بكتابة ممدمة البحث بشكل مختصر وشامل فً الولت ذاته ،كما ٌوصى أن تُكتب بلغة لوٌة وواضحة ،على أن تكون ُمشولة وجاذبة
للمارئ ،مع الحرص على اختٌار موضوع حدٌث ومهم ،وذلن لتفادي ضٌاع الجهود فً لضٌة ُمستهلكة ،ولٌست محط اهتمام الناس،
ونظرا ً ألهمٌتها اخترنا أن نستعرض أهم العناصر التً تضمها ممدمة أي بحث علمً :

•

موضوع البحث :

او لضٌة البحث ،والذي ٌتمثل فً المشكلة التً ٌنالشها ،حٌث ٌجب أن ٌكون واضحا ً ودلٌما ً وشامالً.

اهمٌة البحث  :أي أبرز األسباب التً دفعت الكاتب أو الباحث للخوض فً هذه المضٌة ،وبذل كافة الجهود والتكالٌف
•
للبحث فٌها.
•

اهداف البحث  :أبرز األهداف الرئٌسٌة والفرعٌة المراد تحمٌمها عند االنتهاء من البحث.

االطار النظري  :أي نبذة عن أبرز الدراسات السابمة التً تناولت نفس المضٌة من الباحثٌن ،والتً عرضت معلومات
•
ّ
جٌدة ٌمكن االستفادة منها فً هذا البحث ،على أن ٌتم اختٌار الممٌز منها ،وأن ٌكون ضمن تصنٌف معٌن ومناسب.
فرضٌات الدراسة  :وتكون على شكل ُجمل شرطٌة ٌفترض الباحث صحتها ،وٌحتاج إلى إجراء البحث لٌثبت صحة ذلن
•
من عدمه ،وذلن من خالل جمع كافة األدلة العلمٌة والمنطمٌة والحجج والبراهٌن التً تؤٌد أو تعارض هذه الفرضٌات.
مجتمع البحث  :وهو المجتمع الذي ٌحمل خصائص معٌنة تعد مناسبة لمضٌة أو مشكلة البحث ،علما ً أنه ٌتم اختٌار عٌنة
•
من المجتمع ،وخاصة إذا كان حجمه كبٌراً ،على أن تحمل هذه العٌنة نفس خصائص المجتمع الذي ت ّم اختٌاره ،وتمثله.
حدود الدراسة  :والتً تنمسم إلى لسمٌن رئٌسٌن ،وهما :الحدود المكانٌة والزمانٌة ،حٌث تُمثّل الحدود المكانٌة المنطمة
•
ّ
الجغرافٌة التً اختٌرت إلجراء البحث علٌها ،أما الحدود الزمنٌة فتتمثل فً الفترة الزمنٌة المحددة للبحث ،والتً تمتد لعدة سنوات،
وتمثّل هذه الحدود إطارا ً مرجعٌا ً لمشكلة البحث.

الولت االفضل لكتابة الممدمة :

ٌُفضّل كتابة ممدمة البحث فً المرحلة األخٌرة من عملٌة الكتابة،وذلن ّ
ألن النتائج ال تكون واضحة ،وال تُعرف حتّى ٌنتهً الباحث
من كتابة البحث بشكل كامل ،كما ٌجب على الباحث بعد االنتهاء من كتابة الورلة البحثٌة مراجعة الهٌكل العام للورلة ،وطرٌمة جمع
البٌانات وترابطها ،وإعداد التمارٌر ،وتحلٌل النتائج م ّما ٌُساعده على تناسك الهٌكل العام للبحث.

اهمٌة كتابة ممدمة جٌدة :

تهدف كتابة الممدمة فً البحث العلمً إلى إعطاء المارئ فكرة ً واضحةً وعامةً ع ّما سٌتناوله البحث والفكرة التً سوف تُنالش فٌه،
حٌث ٌجب على الكاتب أن ٌُحدّد رأٌه وٌُبٌّن حجّته بنا ًء على ما ٌتناسب مع سؤال البحث ،فالبحث العلمً لٌس رواٌةً غامضةً تُبمً
المارئ فً حالة تشوٌك،إذ ٌنبغً أن تكون واضحةً وعلمٌة ،وٌنتمل ذكر المعلومات فٌها من الرؤٌة العامة ث ّم التضٌٌك والتركٌز على
موضوع البحث.

محاضرة  : ٣الكوت الجامعة
لسم المانون
مادة اصول البحث المانونً

عنوان المحاضرة  :لواعد االشارة الى المراجع والمصادر
استاذ المادة  :د .عنود مدلول سبهان
استاذ المادة  :م.م حسٌن علً حمٌد

ثالثا  :لواعد االشاره الى المراجع والمصادر
فً االشاره الى المراجع والمصادر لواعد مهمة ٌحسن للباحث المانونً ان ٌراعٌها  ،ومن هذه المواعد :
 _1ذكر المصدر ألول مره :
عند ذكر المصدر ألول مره ٌجب اعطاء معلومات وافٌة وكاملة للمصدر وذلن على النحو التالً:
أ_ اسم المؤلف واسم ابٌه واسم جده او لمبه ان كان ٌتلمب بأي لمب .
ب_ اسم الكتاب او المؤلف او البحث .
ج_ اذا كان المصدر ٌتألف من اجزاء متعددة فٌذكر الجزء الممتبس منه .
د_ رلم الطبعة .
ه_ مكان النشر .

و_ اسم المطبعة .
ز_ اسم الناشر .
ح _ تارٌخ النشر .
ط_ رلم الصفحة اوارلام الصفحات الممتبس منها  .واذا كان المصدر اطروحة غٌر منشوره فٌذكر مع ذلن اسم الجامعة الممدمة الٌها
االطروحة .
وفً حالة كون المصدر مماال او بحثا او وثٌمة او تمرٌرا او تعلٌما منشورا فً مجلة او دورٌة فٌذكر الباحث معلومات وافٌة عن
المجلة او الدورٌة والجهة التً تصدرها والعدد الذي ٌحتوي على تلن المواد .
 _٢ذكر المصدر للمره الثانٌة :
فً حالة ذكر المصدر المذكور فً الهامش السابك فٌكتب المصدر السابك مع تحدٌد رلم الصفحة الممتبس منها المعلومات  ،واذا كان
المصدر باللغة االنكلٌزٌة فٌكتب اختصار
) اي المرجع السابك مع تحدٌد رلم الصفحة ( Ibidem.
واذا اعترض المصدر مصدر اخر فٌكتب المصدر المذكور سابما مع تحدٌد رلم الصفحة .
 _٣تكرار ذكر المصدر :
فً حالة تكرار ذكر المصدر ٌجوز االلتصار على اسم المؤلف مع ذكر رلم الصفحة .
 _٤اختالف طبعات المصدر :
فً حالة اعتماد الباحث على طبعتٌن او اكثر من طبعات المصدر نظرا الختالف المعلومات واالراء من طبعة الى اخرى فٌجب
على الباحث ان ٌحدد الطبعة التً اعتمدها فً كل اشاره فً الهامش .
 _٥اعتمادة عدة مصادر لمؤلف واحد :
فً حالة اعتماد الباحث لعدة كتب لمؤلف واحد فٌجب تحدٌد المؤلف او الكتاب الذي اعتمده فً كل موضع ٌشٌر فٌه الى اسم المؤلف
مع تحدٌد ارلام الصفحات .
 _٦فً حالة النمل من مصادر اخرى :
اذا اراد الباحث االعتماد على رأي او فكره تعود لمؤلف مذكور فً مصدر مؤلف من لبل شخص اخر فعلٌه تضٌح ذلن كأن ٌمول :
بوتٌٌه  ،االلتزامات ج ٢المسم االول  .فمره ( )٥٥نمال عن الدكتور عبد المنعم فرج الصدة  ،فً عمود االذعان فً المانون المصري
 ،رسالة دكتوراه ن الماهره  ، 1٩٤٦هامش ( ، )٢ص. 1٢

محاضرة : ٨ ٧ ٦ ٥ ٤
البحث العلمً

تتنوع مناهج البحث العلمً وكلها تهدف إلى تحمٌك التطور والتمدم فً العلوم كافة  ،وفٌما ٌلً سوف نتحدث بالتفصٌل ع كل منهج
من مناهج البحث العلمً .

 -1المنهج التارٌخً :

وهو المنهج الذي ٌعتمد على إحٌاء الماضً من جدٌد  .وٌتم هذا األمر من خالل جمع األدلة والمعلومات الكافٌة حول الموضوع  ،و
إعادة دراسته  .لٌتم بعد ذلن عرض النتائج بشكل صحٌح  ،والتوصل إلى مجموعة من االستنتاجات والبراهٌن العلمٌة الواضحة .
وهو عبارة عن تحلٌل الظواهر واألحداث التً جرت فً الزمن الماضً  ،وممارنتها باألحداث التً تجري فً الزمن الحاضر ،
لٌكون هنان إمكانٌة للتنبؤ بالمستمبل .

أ-

أهمٌة المنهج التارٌخً :

ٌ -1ساهم المنهج التارٌخً فً حل المشكالت الحالٌة من خالل إسماطها على مشكالت حدثت فً الزمن الماضً .

ٌ -٢ساهم المنهج التارٌخً فً تسلٌط األضواء على ولائع وأحداث حدثت فً الزمن الماضً  ،وأحداث وولائع ستمع فً المستمبل .

ٌ -٣ؤكد المنهج التارٌخً النسبٌة التفاعلٌة للتفاعالت المختلفة والتً توجد فً األزمنة الماضٌة .

ٌ -٤سمح المنهج التارٌخً بإعادة تمٌٌم البٌانات بالنسبة لفروض معٌنة  ،لم تظهر فً الزمن الماضً  ،وظهرت فً الزمن الحاضر ،
وذلن من خالل استخدام وسائل البحث الحدٌثة .

ب -خطوات المنهج التارٌخً :

 -1تحدٌد مشكلة البحث التارٌخٌة  ،وتوضٌحها وصٌاغتها بطرٌمة جٌدة وواضحة خالٌة من الغموض .

ٌ -٢جب أن تعبر هذه المشكلة عن عاللة بٌن متحولٌن أو أكثر على األلل .

ٌ -٣جب على الباحث أن ٌموم بتحدٌد البعد الزمانً والمكانً للمشكلة التارٌخٌة التً ٌدرسها .

ٌ -٤جب على الباحث أن ٌموم بجمع البٌانات الالزمة لبحثه  ،وهنا ٌجب على الباحث الرجوع إلى المصادر األولٌة والثانوٌة ،
وٌجب أن ٌكون الباحث لادرا على التمٌٌز بٌن المصادر األولٌة والمصادر الثانوٌة .

 -٥بعد ذلن ٌجب على الباحث أن ٌتأكد من صحة البٌانات التً ٌموم بجمعها  ،وٌتحمك من صحتها .

 -٦بعد ذلن تبدأ مرحلة نمد البٌانات والتً تتم من خالل نمدها خارجٌا من خالل نمد المؤلف والتأكد من موضوعٌته  ،وعدم انحٌازه
ألي جهة كانت  ،والتأكد من أنه كتب هذه الوثٌمة التارٌخٌة بإرادته ودون أي ضغوط من أحد  ،وإن كانت المعلومات المذكورة فً
هذه الوثٌمة حٌادٌة  ،كما ٌتأكد من عدم وجود التنالض فٌها  ،أما بالنسبة لنمدها داخلٌا فٌتم التأكد من أن الوثٌمة التارٌخٌة لد لام
الباحث بكتابتها بخط ٌده  ،وبلغته عصره  ،وٌتم التأكد من خلوها من التزوٌر ومن أهلٌة كاتبها .

 -٧تدوٌن نتائج البحث التً ٌتوصل إلٌها الباحث من خالل بحثه العلمً .

ٌ -٨موم الباحث بعرض النتائج التً ٌتوصل إلٌها تبعا ألهداف البحث وأسئلته .

 -٩بعد ذلن ٌموم الباحث بمنالشة نتائج بحثه وبتفسٌرها تفسٌرا منطمٌا .

وفً النهاٌة ٌموم الباحث بعرض ملخص للبحث الذي أجراه ٌ ،عرض فٌه خطوات بحثه  ،كما ٌضع توصٌات البحث ،
-11
وعدد من الممترحات من أجل إكمال البحث فً المستمبل .

ت -ممٌزات المنهج التارٌخً :

 -1المنهج التارٌخً ٌتبع األسلوب العلمً  ،لذلن فإن الباحث ٌتبع خطوات البحث العلمً بشكل متسلسل من شعور بالمشكلة إلى
تحدٌدها إلى صٌاغة فرضٌات المالئمة والمناسبة لها .

 -٢الباحث فً المنهج التارٌخً ٌعتمد على المصادر األولٌة والثانوٌة لجمع البٌانات  ،وٌعد هذا األمر أمر جٌدا فً حال لام الباحث
بالتأكد والتحمك من صحة الوثائك .

ث -عٌوب المنهج التارٌخً :

 -1المعرفة التارٌخٌة لٌست كاملة  ،وذلن ألن الوثائك التارٌخٌة من المستحٌل أن تضم كافة التارٌخ اإلنسانً .

 -٢التارٌخ ٌكتبه المنتصر األمر الذي ٌؤدي إلى تشوٌه صورة الخاسر  ،ونسٌان األعمال الجٌدة له .

 -٣المصادر التارٌخٌة لد تتعرض خالل السنوات الطوٌلة إلى التلف والتزوٌر ،ولد ٌضٌع منها أجزاء معٌنة وبالتالً لد تفمد جزءا
من مصدالٌتها .

 -٤صعوبة تكوٌن الفروض وصعوبة التحمك من صحتها .

 -٥من الصعب للغاٌة إخضاع البٌانات التارٌخٌة للتجرٌب .

 -٦من الصعب التنبؤ وتعمٌم الظواهر التارٌخٌة  ،ألن تكرار نفس األحداث أمر صعب للغاٌة .

 -٢المنهج الوصفً :

ٌعرف أٌضا باسم المنهج التحلٌلً وٌعد من أكثر المناهج استخداما فً البحث العلمً ٌ .تمٌز المنهج الوصفً بمرونة كبٌرة  ،ولدرة
فائمة على دراسة الوالع دراسة دلٌمة للغاٌة  .من خالله ٌتم التعرف على األسباب التً أدت إلى حدوث الظاهرة  ،كما أنه ٌساعد
على وضع الحلول لهذه الظاهرة ٌ .موم المنهج الوصفً بتحلٌل الظاهرة التً ٌموم الباحث بدراستها  ،ومن ثم ٌمارنها مع الظواهر
األخرى  ،وٌحللها .

أ-

خطوات المنهج الوصفً :

 -1فً البداٌة ٌموم الباحث بتحدٌد مشكلة بحثه الرئٌسٌة  ،وٌبدأ بالبحث وجمع البٌانات عنها .

 -٢ومن ثم ٌموم الباحث بصٌاغة مشكلة بحثه على شكل سؤال أو عدة أسئلة .

 -٣بعد ذلن ٌموم الباحث بوضع الفرضٌات التً ٌجب أن تمكنه من حل مشكلة البحث  ،ومن ثم اختٌار الفرضٌة المناسبة للحل .

 -٤بعد ذلن تبدأ مرحلة اختٌار عٌنة الدراسة  ،وٌجب أن ٌكون الباحث صاحب خبرة فً هذا المجال لكً ٌختار عٌنة تتناسب مع
دراسته .

 -٥ثم ٌموم الباحث بتحدٌد حجم العٌنة ومن ثم ٌموم بشرحها .

 -٦بعد ذلن ٌختار أداة الدراسة المالئمة لبحثه العلمً من بٌن أدوات الدراسة المتعددة كاالستبٌان  ،والمالحظة  ،والممابلة ،
واالختبارات .

 -٧بعد ذلن ٌبدأ الباحث بجمع البٌانات المتعلمة ببحثه العلمً بطرق دلٌمة ومنظمة .

 -٨ومن ثم ٌموم باستخراج النتائج  ،ووضع التفسٌرات المنطمٌة لها ،ومنها ٌستخلص التعلٌمات التً سٌنشرها .

ب -مزاٌا المنهج الوصفً :

ٌ -1وفر المنهج الوصفً معلومات غاٌة فً الدلة عن والع الظاهرة أو األحداث التً لام الباحث بدراستها .

ٌ -٢ساهم المنهج الوصفً على شرح الظواهر المختلفة  ،والتنبؤ بالمستمبل .

ٌ -٣ساهم المنهج الوصفً فً فسح المجاالت أمام الباحثٌن للدراسة فً كافة المجاالت .

ٌ -٤ساهم المنهج الوصفً على استخراج العاللات بٌن الظواهر المائمة ومن ثم توضٌحها .

ج -عٌوب المنهج الوصفً :

 -1من الصعب على الباحث المستخدم للمنهج الوصفً أن ٌعمم النتائج التً ٌحصل علٌها  ،وذلن ألن المشكلة التً ٌدرسها مرتبطة
بمكان وزمان معٌنٌن .

 -٢التنبؤ فً المنهج الوصفً أمر صعب للغاٌة  ،وٌبمى محدودا ألن البحوث تتعرض لعوامل لد تلعب دورا فً تغٌٌرها .

 -٣صعوبة فرض واختبار الفروض  ،وذلن ألن جمع البٌانات ٌتم من خالل المالحظة .

 -٤لد ٌجد الباحث صعوبة فً تحدٌد المصطلحات  ،وذلن ألن اسم المصطلح لد ٌختلف بٌن باحث وآخر .

 -٥لد ٌجد الباحث صعوبة فً لٌاس بعض الخصائص لسبب ما .

 -٦أثناء جمعه للمعلومات لد ٌحصل الباحث على معلومات خاطئة لذلن ٌجب علٌه التأكد من المعلومات التً ٌجمعها .

 -٣المنهج التجرٌبً :

ٌ -1عد المنهج التجرٌبً من أكثر المناهج استخداما فً البحث العلمً .

ٌ -٢عتمد المنهج التجرٌبً على العلمٌة لكً ٌثبت الحمائك  ،وٌسن الموانٌن .

ٌ -٣عد المنهج التجرٌبً من المناهج التً ساهمت فً بناء الحضارة اإلنسانٌة بشكل كبٌر .

 -٤مر المنهج التجرٌبً بعدد كبٌر من المراحل حتى وصل إلى المرحلة الحالٌة .

أ-

خطوات المنهج التجرٌبً :

 -1المالحظة  ،وتعد المالحظة أول مراحل المنهج التجرٌبً  ،حٌث ٌالحظ الباحث والعة معٌنة  ،تتكرر بنفس األسلوب  ،وبنفس
الشكل األمر الذي ٌحفزه على دراستها .

 -٢تمثل هذه المالحظة ٌتوجب على الباحث دراستها  ،والغوص فً تفاصٌلها لمعرفة إن كانت إٌجابٌة أم سلبٌة .

 -٣بعد ذلن ٌموم الباحث بإجراء عدد من التجارب التً تساعده على اكتشاف الظاهرة وأسباب حدوثها .

 -٤بعد ذلن ٌبدأ الباحث فً وضع الفروض التً تتناسب مع المالحظة التً الحظها .

 -٥تساعد الفروض الباحث إلى اكتشاف الحمٌمة التً ٌبحث عنها  ،من خالل اإلجابات التً ٌكتشفها عن األسئلة .

 -٦التجربة التً ال ٌستطٌع الباحث اإلجابة عن وضع الفروض لها تعد تجربة عمٌمة .

 -٧بعد أن ٌنتهً الباحث من المالحظة ووضع الفروض تبدأ المرحلة األخٌرة من المنهج التجرٌبً وهً التجرٌب أو تحمٌك
الفروض .

 -٨وفٌها ٌموم الباحث من التحمك من صحة المالحظة التً الحظها والفروض التً وضعها .

 -٩لكً ٌكون الفرض صحٌحا ٌجب على الباحث أن ٌكرر التجربة أكثر من مرة .

ب -ممٌزات المنهج التجرٌبً :

 -1من خالل المنهج التجرٌبً ٌمكن للباحث الجزم بمعرفة أثر السبب على النتٌجة .

 -٢فً المنهج التجرٌبً ٌتم ضبط المغٌرات الخارجٌة ذات األثر على المتغٌر التابع .

ٌ -٣عد المنهج التجرٌبً من المناهج المرنة  ،وذلن ألن تعدد التصمٌمات لهذا المنهج جعلته ٌتكٌف مع كافة الظروف .

ت -عٌوب المنهج التجرٌبً :

 -1صعوبة تعمٌم نتائج التجرٌب  ،وذلن ألن التجرٌب ٌتم على مجموعة معٌنة من األفراد .

 -٢التجربة هً وسٌلة إلثبات نتائج معٌنة  ،وبالتالً فإنها ال تمدم معلومات جدٌدة .

 -٣النتائج ودلتها تعتمد بشكل أساسً على األدوات التً ٌموم الباحث باستخدامها فً بحثه .

ٌ -٤لعب ضبط الباحث للعوامل المؤثرة دورا كبٌرا فً التأثٌر على النتائج .

ٌ -٥تم إجراء التجارب فً ظروف اصطناعٌة  ،وبالتالٌة معرفة عٌنة الدراسة أنها تحت التجربة لد تجعلها تغٌر من تصرفاتها .

 -٦ال ٌستطٌع الباحث استخدام اإلنسان فً عدد من التجارب  ،وبالتالً لد ٌستخدم الحٌوانات وبالتالً ال تكون نتٌجة التجربة مطابمة
للوالع .

 -٤المنهج االستمرائً :

 -1االستمراء وهو كلمة ٌونانٌة تعنً ٌمود  ،وٌمصدون بها أن العمل هو الذي ٌمود اإلنسان .

 -٢هو عبارة عن عملٌة دلٌمة للغاٌة ٌهدف الباحث من خاللها إلى جمع البٌانات ومالحظة الظواهر المرتبطة بها .

 -٣وٌنتمل الباحث فً دراسته لهذا المنهج من الجزء إلى الكل .

ٌ -٤عتمد المنهج االستمرائً على استخدام عدد من االستنتاجات التً تموم على المالحظات  ،التجارب  ،والتمدٌرات .

ٌ -٥موم الباحث من خالل المنهج االستمرائً بتعمٌم الدراسة الخاصة التً لام بها على الدراسة العامة .

أ-

أنواع المنهج االستمرائً :

للمنهج االستمرائً نوعٌن هما :

 -1االستمراء النالص  :وٌعرف باسم االستمراء غٌر الٌمٌنً  ،ومن خالله ٌموم الباحث بدراسة جزء محدد من الظاهرة دراسة كاملة
 ،ومن ثم ٌموم بتعمٌم النتٌجة التً تظهر معه على كل الظاهرة .

 -٢االستمراء التام أو الكامل  :وٌعرف باسم االستمراء المٌنً  ،وفٌه ٌتناول الباحث الظاهرة من كافة جوانبها بالبحث  ،وبالتالً
ٌستطٌع الحكم علٌها  ،وٌحتاج تطبٌمه إلى ولت طوٌل  ،لذلن فإن هذا النوع ٌعانً من البطء .

ب -خطوات المنهج االستمرائً :

 -1تعد المالحظات هً أولى خطوات المنهج االستمرائً  ،وفٌها ٌموم الباحث بجمع كافة المعلومات والبٌانات المتعلمة بالظاهرة،
ومن ثم ٌموم بتحلٌلها  ،تصنٌفها  ،ومن ثم تلخٌصها .

 -٢تمسم المالحظات فً المنهج االستمرائً إلى نوعٌن وهما المالحظات الممصودة  ،وتعنً االهتمام بنص أو معلومة معٌنة ٌرى
الباحث أنها تساهم على توفٌر بٌانات تساعد البحث العلمً  ،والمالحظات البسٌطة  ،وهً المالحظة التً ٌموم الباحث باستنتاجها
بشكل مباشر ودون تحضٌر مسبك  ،وفً الغالب تأتً هذه المالحظة من خالل اطالع الباحث على موضوع مرتبط بالموضوع
الرئٌسً .

 -٣وبعد أن ٌنتهً الباحث من المالحظات ٌبدأ بوضع الفرضٌات التً من المفترض أن تموده للحل .

ٌ -٤جب على الباحث أن ٌموم بطرح أكثر من فرضٌة  ،ومن ثم ٌختار من ببٌنها الفرضٌة التً تناسبه .

 -٥ومن ثم ٌبدأ الباحث بإجراء التجارب  ،وذلن لكً ٌتأكد من مدى نجاح تطبٌك المنهج ضمن المجال الذي خصص له .

 -٦وٌعد المنهج االستمرائً من أهم مناهج البحث العلمً

محاضرة : ٩

