نذوة ال َم ْخبَر ،البحث العلمي في اللغت واألدب العربي :واقعه ومشكالته

اختيار موضوع البحث بين الكيفية والمنطمق
الطالب :نبيل ربيع

قسم المغة واألدب العربي

كمية المغة واألدب العربي والفنون
توطئة:

جامعة باتنـــــة1-

بسم اهلل والحمد هلل ،وال حول وال قوة إال باهلل ،والصالة والسالم عمى أشرف األنبياء

والمرسمين وبعد:
يقول أحد المفكرين ":البحث العممي ىو أساس التقدم الثقافي والتربوي واإلقتصادي
والحضاري .والمال الذي ينفق في البحث العممي يعطي مردودا أكبر ،يفوق أضعاف ما بعطيو
في أي مجال آخر؛ لذلك صار ميدان تنافس بين الدول".

معموم أن إخراج أي بحث عممي ،يتطمب من الباحث كفاءة عممية عالية ،وجيدا عظيما،

وتفكي ار موضوعيا ،ودقة لغوية في مختمف مراحل عممو البحثي .حيث تختمف أصناف
األبحاث العممية تبعا إلخالف مناىجيا وغاياتيا وأحجاميا -شكال ومضمونا -الراجع
لمتخصص والمستوى العممي منيا عمى سبيل الذكر ال الحصر:
 -1الورقة العممية :وغالبا ما تكون ما بين خمسة عشر( )15إلى خمسة وعشرون()25

صفحة .يقدميا الطالب في مرحمة تكوينو كجزء متمم لتخصصو ،وىو ما يعرف حاليا ببحث

سداسي في مقياس معين.

 -2بحث التخرج :ويكون في حدود ما بين أربعون( )40إلى سبعون( )70صفحة .يقدمو
الطالب في مرحمة تخرجو ،سواء في مرحمة الميسانس أو الماستر ،وغالبا ما تكون فردية.

 -3رسالة الماجستير :وىي بحث يقدمو الطالب كجزء متمم لمتطمبات الحصول عمى درجة
الماجستير .غالبا ما تكون في حدود مئة( )100إلى مئة وخمسون( )150صفحة.

 -4اطروحة الدكتوراه :تكون في حدود مئتين وخمسون( )250إلى ثالثة مئة( )300صفحة.

يضيف فييا الباحث إضافة عممية في مجالو وتخصصو.
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 -5أبحاث الترقية :وىي خاصة باألساتذة الباحثين الجامعيين ،من حممة درجة الدكتوراه،
وذلك لنيل ترقية عممية ،وىي ىي عبارة عن بحث أكاديمي يعرضو األستاذ الباحث عمى لجنة

متخصصة لمنحو ترقية عممية في منصبو ،وىو ما يعرف حاليا بممف التأىيل الجامعي.
 -6األبحاث العممية :وىي خاصة بالمؤسسات العممية والشركات الصناعية والتجارية ،التي
تأخذ شكل استكشاف والتجريب.

وعمى الباحث أن يتحرى خالل بحثو العمق في الدراسة ،واألصالة في الطرح ،والجدية في

تناول الموضوع المراد بحثو؛ ليتوج بعد ذلك بإضافة عممية جديدة في حقول البناء المعرفي
اإلنساني ،مع إحاطتو بأخالقيات البحث العممي ،ويتصف بمواصفات الباحث العممي.
ومعموم أن أي بحث أكاديمي يمر بخطوات ومراحل أساسية نجمميا في:
 إختيار الموضوع وجمع الخطة. جمع المادة العممية. تحرير البحث. خدمة النص. -المرحمة النيائية.

فأىم عنصر في البحث العممي ىو اختيار الموضوع ،لكونو يعد حجرة عثر أمام الباحث،

فيعيش قمق معرفي ،مما يتولد لديو إشكالية حول قضية أو مسألة معينة ،ثم تتفرع من خالل
تمك اإلشكالية جممة من التساؤالت التي ينطمق منيا الباحث في مسار بحثو.

أىم ما يجب مراعاتو:1

ضيق
 -أن تكون اإلشكالية دقيقة جدا وموضوعة في إطار زمني ومكاني محددين .وكمما ّ

الباحث المشكمة كانت النتائج أعمق.

 -توسيع اإلشكالية عمى شكل نص متضمنا عناصر األسئمة ،والخروج عن الطريقة

الكالسيكية القديمة المتمثمة في شكل العناصر.

وحتى تتحدد معالم موضوع البحث ،يجب عمى الباحث أن تثير في مخيمتو جممة من
األسئمة ،مثل:
 -ما مدى قابمية الموضوع لمبحث؟.

 ما فائدة البحث في ذلك الموضوع؟.2
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 ما فائدة البحث في ىذا الموضوع؟. ما أىميتو؟. ىل ىو جديد؟ ىل ىو تطبيقي لحل مشكمة معاشة؟. أم ىو إنساني يسيم في إثراء البناء المعرفي والبحثي لممجال؟. -ىل تتوفر فيو المراجع والمصادر؟

 ىل يمكن الوصول لموسائل المطموبة فيو؟وبعد ذلك تتشكل لمباحث صورة ذىنية واضحة المعالم ،متكاممة األفكار ،تدفعو بعدىا إلى
وضع وصياغة العنوان ،أو ما يعبر عنو بالمدونة.
ما يجب مراعاتو وااللتزام بو في العنوان:

 -أن يكون واضحا.

 أن يكون مختص ار معبرا. أن ال يحتمل التأويل. أن يكتب في النصف االعمى من الصفحة ،ويتبعو بين قوسين العنوان الفرعي.خطوات البحث:

أىم ما يجب عمى الباحث القيام بو أثناء أعداد بحث عممي اكاديمي إنتياج الخطوات التالية:

 جمع المعمومات والحقائق. -تحديد مشكمة البحث :فإن اختيار مشكمة البحث من األمور األساسية التي يجب ان يقوم

بيا الباحث بنفسو ،فيو المسؤول عن عممية اإلختيار.2

كما أن الباحث عندما يريد أن يختار موضوعا لمبحث فإنو يسأل نفسو األسئمة التالية:
 أين أستطيع ان اجد الموضوع الجيد الذي أريد ان ابحثو؟. -ما الذي أفكر فيو عند اختياري موضوع البحث؟.

 ما التعديالت الضرورية التي عمي أن أجرييا بعد اختياري الموضوع؟. ما ىي األىداف من أسئمة البحث والفرضيات؟. كيف باإلمكان فحص ىذه األسئمة والفرضيات؟. ما ىو وجو الشبو واالختالف بين أسئمة البحث وفرضياتو؟.نذوة ال َم ْخبَر
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 كيف يمكن كتابة المقترح وكيف يمكن عرضو؟.3معايير اختيار موضوع البحث:

-يجب اختيار موضوع ذو أىمية كبيرة.

أن يكون الموضوع جديدا يطرح إشكال ويثري قضية معينة.أن يعالج مسألة محددة.-أن يبذل الباحث جيدا كبيرا.

مقومات البحث العممي:4

ترتبط أىمية البحث العممي إلى حد كبير بتحديد مقوماتو األولية ومنيا:

 -1تحديد مشكمة البحث:
تعني مشكمة البحث :موضوعات ،ومشكالت ،ومجاالت ،وأفكار البحث العممية ،وىي

إحدى مقومات البحث األساسية ،يساىم تحديدىا في بمورة وتوضيح أىمية البحث.
واالفتراضات التي يستند إلييا .ونوعية المعمومات ،والبيانات ،والوسائل ،والعينات ،واألمثمة،
والتجارب ،وأنواع المناىج العممية التي يستند إلييا في إعداد البحث.
 -2الجدة واألبتكار:

أي أن يكون جديداً ومبتك ارً  ،ويضيف معارف جديدة .فال يكون منقوالً  ،أو تقميدياً ،

أو ترجمة ،أو تك ار ارً .
وال تعني جدة البحث أن ال يكون مطروقاً من قبل ،ولكن يجب أن تتناول الدراسة جزئية
عممية ،أو فكرة ،أو مشكمة متعمقة بالبحث ولم تطرق من قبل.
 -3أىمية البحث:

فأصالة البحث تنبع من أىميتو ،وأىمية المشكالت التي يثيرىا ،والموضوعات التي

يتناوليا ،والمجاالت التي يمتد إلييـا ،وكذلك قيمـة ىذه المشكالت بالنسبة لممجتمع ،وبالنسبة
لغيرىا من مشكالت العموم األخرى.
وترتبط أصالة البحث أيضاً بمدى إىتمامات الباحث نفسو بالبحث ،ومدى حماسو لو.
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 -4أصالة البحث:
وتتبمور في جدية وأصالة اإلسيامات العديدة في ميادين المعارف اإلنسانية .وفي
أصالة واستقاللية األفكار التي ينبني عمييا البحث .فالبحث األصيل يستند إلى أفكار جديدة،
وآراء مستحدثة ،وليس إلى مجرد سرد آراء وأفكار لباحثين آخرين ،وفي قوالب جديدة.
ولكن يجوز لمباحث أن يستند إلى آراء وأفكار وممخصات اآلخرين ،وكذلك الدراسات،

والتعميقات المتصمة بموضوع معين ،واإلستنتاجات المنبثقة عنيا في تكوين األفكار الخاصة
بو ،وصياغة االفتراضات العممية ،واإلتيان بالبراىين ،واألدلة ،والبيانات التي تدعم أفكـاره،
وحمولو ،ووجيـات نظره.
 -5إمكانية البحث:

وتعني عدم الخوض في موضوعات معقدة ،وغامضة ،ومتشعبة ،تفوق قدرة الباحث

يقوم قدراتو وامكانياتو العممية ،وكذلك قدراتو عمى
عمى البحث ،من ىنا يجب عمى الباحث أن ّ
البحث ،والتقصي ،وعميو أن يسأل نفسو إذا كان باستطاعتو إعداد البحث.
 -6إستقاللية البحث:
وتعني أحقية ،وأسبقية الباحث في إستقالليتو إلعداد البحث ،وىذا عنصر أخالقي يبرز

مدى تقيد الباحث بقواعد الموضوعية العممية ،وقواعد السموك األدبي في اإلعداد.
خطوات اختيار موضوع البحث:
 -تحديد مجال البحث العممي.

 اإلطالع عمى كافة المصادر والمراجع ذات الصمة بالموضوع. حصر الكممات المفتاحية المستخدمة في البحث. القراءة المتأنية لمواضيع البحث.محاذير عند اختيار موضوع البحث:

 -تجنب المواضيع التي تتسم بالغموض.

 انتياج األسموب العممي في التعبير بدال عن األدبي. عدم اإلستعمال المصطمحات االدبية. تجنب الحشو والسرد. تجنب توظيف األفكار المخالفة.نذوة ال َم ْخبَر
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األىداف المتوخاة من اختيار مشكمة البحث:5

 -نولي العناية التامة بمشكمة البحث.

 -السعي إلضافة عممية جديدة لمبحث.

 التمكن التام من البحث :أي ان الباحث يضع اإلعتبارات التالية:* األرضية العممية التي يشكميا.
* حب االستطالع والميل لإلختصاص.
* تحميل المشكمة إلى عناصرىا.
* جمع البيانات والمعمومات.

* توفير الجانب المادي لمقيام بالدراسة الميدانية والتنقل.
* الزمن المحدد.
* اإللمام بالمغة وأساليبيا والتحكم في تقنياتيا.
أما المشرف فيو المرشد وباحث موضوعي يتحمى بالمطف وسمو األخالق ،يبحث عن

الحقيقة الموضوعية ،ويجب أن يكون صادقا في عممو ومواعيده ،يحترم رأي الباحث وال

يفرض رأيو عميو.6

 -بناء اإلطار المعرفي ،أي اإلحاطة بجزئيات الموضوع.

معايير اختيار المشكمة:7

* العوامل الداخمية:

 اىتمامات الباحث. -كفاءة الباحث.

 مصادر الباحث( المالية ،والوقت).* العوامل الخارجية:
 قابمية المشكمة لمبحث. -الجدوى.

 أىمية المشكمة ومدى إلحاحيا. أصالة المشكمة وجدتيا. الوسائل المتوفرة.6
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الخاتمة:

وفي ختام ىذه الرحمة البحثية لموضوع من مواضيع الساعة ،والذي ىو كيفية اختيار

موضوع البحث ،وقد أدليت بدلوي كباحث في مرحمة البحث ،كغيري من الباحثين إلبانة عن
معايير اإلنطالق في العمل البحثي ،وقد توصمت إلى النتائج التالية:

 تعد القدرة عمى كتابة البحوث والدراسات واعدادىا بأسموب عممي من المياراتاألساسية الالزمة لكل المخططين ومتخذي القرار وأعضاء الييئة التدريسية في الكميات
والجامعات والباحثين وطمبة الدراسات العميا وغيرىم .ولمتمكن من كتابة البحوث بأسسيا

العممية والمنيجية يجب اإللمام بخصائص البحوث وسماتيا واتباع القواعد المناطة بو.
اليوامش:

 1ينظر :دليل الباحث في كتابة البحث وشكمو( الخطة والبحث النيائي) ،جامعة الجنان،
طرابمس -لبنان ،شؤون التطوير ،اصدار رقم  ،2:ص( 4-3 :بتصرف).
 2ينظر :مادة منيج البحث العممي -المرحمة الثانية -من أعداد:

curriculum

 ، E :Ksultani,@yahoo.comص.1:

 3أساسيات البحث العممي :منذر الضامن ،دار المسيرة ،جامعة السمطان قابوس ،ص.63:
 4د .غازي حسين عناية :إعداد البحث العممي ،ماجستير ،دوكتوراه ،مؤسسة شباب الجامعة،
.2000
 5المرجع نفسو ،ص ،2-1:بتصرف.
 6المرجع نفسو ،ص1:

 7أساسيات البحث العممي :منذر الضامن ،ص ( ،66-65:بتصرف).
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