
  أساسيات في البحث العلمي إعداد الدكتورة مزوز بركو 
مزوز ، في  وكتبها برك  م  17:59 :الساعة 2010فبراير  25

 سلسلة محاضرات لطلبة الماجستير مسيلة تخصص علم النفس الجنائي 
 تعدها الدكتورة مزوز بركو 

  :أهمية البحث العلمي  -6
تنطوي أهمية البحث العلمي على أهمية الفكرة التي يسعى الباحث إلى تحقيقها ، وفي الحقيقة كل 

ا تشكل إضافة جديدة له، ومادام أي بحث سيضيف األبحاث العلمية تكتسي أهمية بالنسبة للعلم ألنه
يؤكد العلماء والباحثين أن  لذلكإلى العلم شيء فأهميته تكمن في اإلضافة التي سيقدمها هذا البحث، 

المنجزة  ةأو الدراسصياغة أهمية البحث البد أن تبتعد عن التقريرية وتحاول أن تموضع البحث 
  .ضمن ما يحتاجه العلم لهذه اإلضافة

 : أهداف البحث العلمي7- 
تنبع أهداف البحث العلمي من األهمية التي يوليها الباحث لدراسته من جهة كما أنها يمكن أن تبرز 

  :لب عند صياغتها طمن خالل تساؤالت وفرضيات البحث العلمي ، لكن يت

 اعتماد األسلوب التقريري الذي يجعل األهداف واضحة وتعكس مشكلة البحث وتساؤالته  -

 صيغة األهداف البد أن تكون في صورة واضحة وال تحمل الغموض  -

 ال يجب أن تتصف األهداف بالعمومية  -

 يجب أن تكون أهداف الدراسة ممكنة التحقيق وتتماشى وطبيعة البحث المراد إنجازه  -

الدراسة منقسمة إلى أهداف علمية وأخرى عملية ولكن يجب أن تكون دقيقة  أهدافأن تكون  يمكن -
 وقابلة للتحقيق 

  :المقدمة  *

المقدمة يجب أن تأتي وفق تسلسل منطقي ترتكز على قانون الكتابة من العام إلى الخاص، وهي ال 
باحث ويجب أن تحاول دعوة توضع فقط لمجرد العرض بل لتوضيح أهمية الموضوع الذي اختاره ال

  .القارئ إلى قراءة التقرير ويعمل الباحث قدر اإلمكان تفادي الغموض في طرح أفكاره

  :يجب أن تحتوي المقدمة على أهم النقاط التي يبحث فيها الباحث من حيث 

 تقديم الموضوع أو المشكلة التي نريد دراساتها ويكون هذا التقديم قصير  -

 لى فائدة أو أهمية الموضوع حتى يتقاسم القارئ مع الباحث أهمية الموضوع إدراج الحجج ع -

اإلشارة إلى ما سيجده القارئ لما يواصل قراءة البحث كما تقدم له عناصر مضمون التقرير ويتم  -
  .ذلك بعرض مختلف الفصول وتبرير طبيعة وترتيب هذه األجزاء

 الخاتمة  *

لنهائية للبحث العلمي ، أي ماذا قدم الباحث وماذا أنجز وإلى ما الخاتمة عموما تعبر عن النتيجة ا
  :توصل؟ لذلك تقتضي الخاتمة أن يجيب الباحث على التساؤالت التالية

 ؟ (دراسات سابقة )ماذا قدم اآلخرون  -

 ماذا كان ينقص ؟  -



 ماذا قدم البحث الحالي؟  -

 ماذا يمكن أن يقدم الحقا ؟  -

لكتابة خاتمة دراسة ما ، والباحث يجب أن يتبني الطريقة التي تنص على هناك عدة طرق مختلفة 
  :ضرورة توفر ثالثة أهداف في الخاتمة هي

إجراء تجميع عام لتحليل البيانات و تفسير النتائج ،بمعنى قيام الباحث بالتذكير بما هو :1هدف -
  .رتيب عناصر المشكلةأساسي لالحتفاظ به في هذا البحث، ويتم ذلك مثال عن طريق إعادة ت

  .تقديم المعارف الجديدة أو المختلفة المكتسبة في هذا البحث:2هدف -

  .اقتراح آفاق للبحث لمن يريد التعمق في المسألة، بمعنى اقتراح امتدادات ممكنة للدراسة:3هدف -
del.icio.us

 


