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اختيار موضوع البحث وتحديد العنوان
األستاذ الدكتور :صالح مفقوده
قسم اآلداب والمغة العربية
كمية اآلداب والمغات

جامعة محمد خيضر -بسكرة
ِ
َّ
وصياغة العنواف عمى الرغـ مف
الحديث عف عممية اختيار موضوِع البحث
لعؿ
َ
جوة ،ذلؾ أف أغمب
أىميتيا إال أف الحديث عنيا في ىذا المنبر قد اليؤتي أُكمَو بالصورة المر ّ

يحضر ىذه الندوة كاف قد اختار الموضوع وصاغ العنواف وىو اآلف في مرحمة اإلنجاز.
مف
ُ
موضوعو فيو في األغمب غير موجود بيننا ،وعمى الرغـ مف ذلؾ فقد
بعد
يختر ُ
َ
أما مف لـ ْ
تأيت التطرؽ ليذه النقطة لما ليا مف أىمية بالغة في البحث العممي وعمى مستقبؿ الباحثيف.
ار ُ
تعد مسألةُ اختيار موضوع البحث عمميةً عشوائية كما في السابؽ حيث كاف
لـ ْ

الشاعر الذي يريد في العصر الذي يريد،
الباحث ح ار في اختيار الموضوع الذي يريد ،يختار
َ
كما بكثير مف
ىذا األمر لـ يعد متاحا ولـ يعد مقبوال.
ُ
فاختيار موضوع البحث صار ُم ْح ً
الشروط المتعمقة بالتخصص والمستندة إلى اإلستراتيجية المرسومة.
إف عممية البحث في الماستر أو الدكتوراه ليست عمال فرديا منعزال ،إنما ىو خاضعٌ
حتما لسياؽ عاـ ،ولدفتر شروط أعدتو لجنة التكويف ومر عمى خبراء وحصؿ عمى موافقة

و ازرية وفي ضوء تمؾ المحاور تتـ عممية االختيار التي ترتبط أيضا بالمشرؼ الذي ينبغي أف
يكوف عمى صمة بالموضوع وأحيانا ىو الذي يقترح عمى طالبو الموضوع .ومع ذلؾ أو بالرغـ
مف ذلؾ فإف عممية االختيار تبقى عممية ميمةً لمغاية وتبقى مسألةً تتعمؽ بالباحث أوال فيو
مبنيا عمى معرفة بالموضوع.
مف يقرر ويبرر عممية االختيار الذي ينبغي أف يكوف ً
إف اختيار الموضوع تسبقو فترة مف التوتر والحيرة يعايِشيا الطالب حتى لو وجد

موضوعا جاى از مسمّما لو مف المشرؼ ومع ذلؾ يشعر الطالب أف مستقبمو العممي مرتبط بيذا
ٍ
باحث بالبحث الذي ناؿ بو شيادة الدكتوراه.
عرؼ كؿ
البحث ،وبالفعؿ ُ
سي ّ
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.عممية االختيار ىذه تخضع لمشروط اآلتية:

أف يكوف البحث في صميـ التخصص

أف يكوف في مجاؿ نشاط األستاذ المشرؼ.
أف يكوف لمباحث رغبة في الموضوع.
أىـ ما يمكف التأكيد عميو في ضوء االستراتيجية الجديدة لمديرية البحث العممي
لعؿ ّ
والتطوير التكنولوجي ىي ضرورة رسـ ىدؼ لمموضوع ،لماذا ىذا الموضوع بالذات؟ ماذا

يحقؽ الموضوع مف أىداؼ ،لقد حددت المديرية األىداؼ اآلتية:
Développement de service
Développement d’un process
)Développement d’un produit(1
ومف الطبيعي أف تكوف معظـ األىداؼ في المجاؿ األدبي والمغوي مف الصنؼ األوؿ
 Développement de serviceبمعنى تطوير الخدمات أي أف يمس البحث جانبا
اجتماعيا أو اقتصاديا أو نفسيا في المجتمع وأف يتصور الباحث عمى األقؿ الدور الذي يمكف

أف يؤديو في المجتمع ،إذا كاف الموضوع الذي يتناولو الباحث ال يسأؿ عنو أحد في المجتمع
وال يتـ عقد لقاء حولو وال يتـ السؤاؿ عف صاحبو وال استشارتو فمف األجدر بالباحث عدـ
التطرؽ ليذا الموضوع أصال ،يبقى تحديد اليدؼ بدقة والعمؿ عمى الوصوؿ إلى ذلؾ اليدؼ،
وليس المطموب مف الباحث تعييف أىداؼ بعيدة أو عسيرة التحقؽ فذلؾ يتعب الباحث ويكوف
عمى حسابو ،حدد ىدفا واضحا مجزءا وحققو عمى مراحؿ أو فمنقؿ سنوات أو فصوؿ بحيث

يتحقؽ البحث عمى مراحؿ وفي ىذه الحالة يحؽ لمطالب االستفادة مف الدعـ المادي لممخبر
ويصؿ في الموعد المحدد لممناقشة.
وقبؿ عممية االختيار البد مف القراءة الكثيرة لالطالع عمى خبايا الموضوع لتكوف
عممية االختيار مبنية عمى معرفة وأساس عممي ولكي نضمف ألنفسنا االستم اررية في العمؿ

ألف عممية االختيار السريع قد تجعؿ الباحث يتراجع عف بحثو أو يجد نفسو في طريؽ مسدود
وعندئذ سيخسر الكثير .ولتفادي ىذا الخطر البد مف القراءة المتأنية ،يقوؿ شوقي ضيؼ:
» ينبغي أال ييجم ناشئ عمى البحث في األدب قبل يتسمح لو بقراءات كثيرة فيو وفي
مباحثو حتى يجد نفسو ،وحتى تتكون شخصيتو تكونا أوليا)«(2
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القراءة واالطالع ينبغي أف تنصب عمى الكتب والمجالت والرسائؿ الجامعية التي
أنجزت في الموضوع أو قريبا مف الموضوع وبذلؾ يتبيف لمباحث ما إذا كاف الموضوع مطروقا
مف قبؿ أـ ال وىؿ فيو مراجع وأيف توصؿ البحث في ىذا المجاؿ وبالتالي يمكف صياغة
اإلشكالية ورسـ معالـ الطريؽ واالطمئناف إلى صالحية الموضوع لمتناوؿ ىذه اإلطاللة عف
محتوى الكتب ىي ما يطمؽ عميو الدراسات السابقة التي تحفظ الباحث مف الوقوع في التكرار
وتساعده عمى تحديد الجديد الذي سيقدمو.

)(3

إف عممية اختيار الموضوع ينبغي أف تحقؽ ىدفا ىو االطمئناف إلى أف ىناؾ ثغرة

عممية تقوـ بسدىا أو نقصا في فكرة تود إكماليا أو تصحيح نظرة في موضوع معيف فمثال تود

تصحيح فكرة شائعة عف العصر الجاىمي أنو عصر سذاجة وبساطة وتخمؼ فكري وتمضي
في ىذا السبيؿ .أو أنؾ تسعى لإلجابة عمى جممة مف التساؤالت المطروحة.
والخالصة ال ينبغي أف تتناوؿ الموضوعات الميتة المستيمكة التي ال تتوقع أف تأتي

فييا بالشيء الجديد ألف ىناؾ منافسة شرسة ستخوضيا مف خالؿ البحث ،يقوؿ شوقي ضيؼ
عف الباحثيف الناشئيف بأف» سباقا حادا عنيفا سينشب بينيم ،وبين من اتصموا بيذه البحوث،

يجدوا كل الجد في اإلكباب عمى ما ق أروا وأن
وأن واجبا عمييم ال أن يقرؤوىم فحسب ،بل أن ّ
يحاولوا -بكل ما استطاعوا -النفوذ إلى أفكار وآراء لم يصل إلييا سابقوىم في البحث وال
سجموىا في بحوثيم) «(4كما ينبغي عمى الباحث أف يتجنب الموضوعات الشائكة المعقدة التي
قد يبدأىا وال يجد فييا مخرجا فيكره البحث وتسوء أموره فميست الموضوعات المعقدة ىي

الجديرة باالىتماـ عمى اإلطالؽ عمى الباحث أف يكوف معتدال في تفكيره ،وأنصح شخصيا
الباحثيف بتناوؿ مدونات بحثية راقية تنفعيـ في التكويف وفي تنمية الذوؽ الفني واألدبي بغض
النظر عف انتماء ىذا األديب لمنطقتؾ أـ ال ،إذ أف الفكرة المغموطة التي يقوليا الباحثوف

الناشئوف إني أود نفض الغبار عف األديب المحمي ىي أمر مضر بالبحث العممي وبمستوى
الطالب ،أنا أقوؿ لمثؿ ىذا الذي يقوؿ ىذا الكالـ انفض الغبار عف نفسؾ أوال ،وبعد حصولؾ

عمى الشيادة يمكنؾ تخصيص مقالة أو كتاب عف ابف منطقتؾ أما أنؾ تغامر بجيدؾ في
سبيؿ أديب مغمور فيذا مضر بتكوينؾ.

ويؤكد الدكتور شوقي ضيؼ عمى الحرص عمى الدقة في اختيار الموضوع فال نعمد

لمتصدي لدراسة زمف كامؿ أو قطر كامؿ فكمما ضاؽ الموضوع كمما كاف األمر أحسف يقوؿ:
نذوة ال َم ْخبَر
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» ينبغي أن يعدل الباحث الناشئ عن بحث العصور من جميع أقطارىا وأطرافيا وأن يقتصر
عمى بحث بعض أعالميا أو بعض جوانب منيا محدودة ضيقة ،وكمما كان الموضوع أكثر

ضيقا كان أكثر صالحية لمبحث والدراسة)«(5

صياغة العنوان

تحديد عنواف البحث أمر في غاية األىمية ينبغي أف يمنحو الباحث الوقت الكافي

ألنو بعد تسجيؿ الموضوع يمكف أف تعدؿ في خطة البحث كما تشاء باالتفاؽ مع المشرؼ
ولكنؾ ال تستطيع تغيير العنواف ال بصورة جزئية وال كمية إال إذا تقدمت بطمب يوافؽ عميو
المشرؼ وتوافؽ عميو الجيات العممية وينبغي في كؿ الحاالت أف يكوف العنواف الجديد عمى
صمة بالعنواف القديـ حتى يحسب تعديال وليس تغيي ار ألنو إذا اعتبر تغيي ار تمغى السنوات
السابقة في البحث األوؿ وقد يعرض الباحث نفسو لخطر إلغاء التسجيؿ ،واذف فإف مسألة
صياغة العنواف ميمة وكما يقاؿ فإف البحث يق أر مف عنوانو وكثي ار ما رأينا المناقشيف يقفوف

مطوال عند العنواف  .فكيؼ تتـ صياغة العنواف؟
العنواف الجيد ينبغي أف يتصؼ بالجدة والدقة واالختصار والعممية وسنفصؿ ىذه
الكممات.

الجدة :فال ينبغي أف يكوف العنواف تك ار ار لكتاب أو لبحث آخر ،الصياغة يجب أف تكوف

مف إبداع الباحث ألف مجرد العثور عمى عنواف بنفس عنواف بحثؾ يجعؿ مف بحثؾ مثا ار
لمجدؿ ،بؿ وينبغي رفضو.
الدقة :وأعني بيا أف يكوف ىناؾ تطابقا بيف العنواف ومضموف البحث فإذا كاف البحث

يتكوف مف مجموعة فصوؿ فإف كؿ فصؿ يكوف جزءا مف العنواف بحيث يدؿ العنواف عمى

مجموع فصوؿ البحث ،ىذا خالفا لإلبداع الفني ففي ديواف شعري يمكف أف يكوف عنواف
الديواف ىو عنواف لقصيدة داخؿ الديواف ىذا األمر غير مقبوؿ عمى اإلطالؽ في البحث
سن اختيار عنوان البحث قدرة الباحث عمى اختزال موضوع بحثو بكممات
العمميُ ».يظير ُح ُ
محددة ودقيقة وشاممة؛ ما يقتضي التزامو باختيار عنوان مختصر يشمل مجال البحث
وموضوعو وظرفو زماناً ومكاناً«(6).
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االختصار :نجد أحيانا بعض العناويف طويمة جدا حتى أنيا تبمغ السطريف والثالثة أسطر
وىذا أمر يثير الشفقة عمى ىؤالء الباحثيف الذيف ال يتحكموف في لغتيـ فالعنواف ىو تسمية
لمبحث واالسـ يكوف موجزا.
العممية :إذا كاف أسػموب البحػث العممػي أسػموبا عمميػا خاليػا مػف األسػاليب اإلبداعيػة ومػف
المبالغات المفظية فإف ذلؾ يبدأ مف العنواف الذي ال ينبغي أف يكوف براقا جذابا ،فمػا يصػمح أف
يكػػوف عنوانػػا لمقػػاؿ صػػحفي ال يصػػمح أف يكػػوف عنوانػػا لبحػػث عممػػي  ،إف كػػؿ كممػػة ينبغػػي أف
تدؿ عمى معناىا الحقيقي بعيدا عف الخياؿ والمبالغات المفظية.
 -1ينظر ،Canevas DOCTORANT_LABO_2017_SUGGET ،مديرية البحث
العممي والتطوير التكنولوجي.
 -2شوقي ضيؼ :البحث األدبي ،طبيعتو– مناىجو– أصولو– مصادره ،دار المعارؼ الطبعة
السادسة ،ص .11

 - 3رسالة الدكتوراه :كيؼ تبدأ في اإلعداد ليا حتى مرحمة نيميا ،موقع تسعة www.
Ts3a.com
 -4شوقي ضيؼ  :المرجع السابؽ ،ص .11
 -5شوقي ضيؼ  :المرجع السابؽ ،ص .11
 -6طرائق البحث العلمي،
http://www.na.ae/ar/education/teacherprogram/generalinformation.aspx
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