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 (د م ل) دكتوراه الثالث الّطور في العممي البحث إعداد صعوبات

 -العربي واألدب الّمغة طمبة -

 
 
 
 

  ممخص المداخمة:
تعّد الّدراسة الجامعية من أىم المراحل الّدراسية في حياة الطالب، فيي تمثل عصارة 

جون مرحمتيم ّل خريجي الجامعات والكميات يتو  ّن ج  أل جيوده طيمة سنوات وتحدد مستقبمو،
تي تقوم عمى مجموعة من الخطوات المدروسة خرج الّ ة ومشاريع التّ بالبحوث العمميّ  ىذه ةراسيّ الدّ 

والمنظمة؛ فتبدأ بفكرة وتنتيي بعدد من النتائج التي تدعم تمك الفكرة وتضيف الكثير إلى ميدان 
واجو الباحث ة، وخالل تمك الخطوات يالعمم والمعرفة وتكون قادرة عمى خدمة المجتمعات اإلنسانيّ 

ن تؤثر عمى طريقة إعداد البحث أالعديد من الصعوبات والمشاكل والعقبات التي من شأنيا 
 .وعمى دقة وصحة معموماتو

عوبات التي وفي ضوء الحديث السالف الذكر جاءت ىذه المداخمة لتكشف عن أىم الصّ 
في الطور الثالث  الباحث تواجو الباحث العممي الجامعي أثناء إنجازه لبحثو العممي خاصة

غة واألدب العربي، سواء كانت ىذه الصعوبات تتعمق بالجوانب ل م د( بمجال المّ  )دكتوراه
المنيجية أو تتعمق بتضارب المعمومات وطرق الحصول عمييا، أو صعوبات إدارية ومادية 

تخفيف تساعد في تفعيل وتنشيط حركة البحث العممي وال مالئمةحمول وصوال إلى تقديم  ،وغيرىا
 من عبء المسؤولية الممقاة عمى عاتق الباحث.
 محاور: أربعوعمى ىذا األساس جاءت الدراسة وفق 

 مفيوم البحث العممي. -1
 .غة واألدب العربيّ ل م د( بمجال المّ  ور الثالث دكتوراه)الطّ  فيّ العممي  البحث صعوبات -2
 الحمول المقترحة لمواجية ىذه الصعوبات. -3

 دنيا شـييب :الطالبة
 قسم اآلداب والمغة العربية

  اآلداب والمغاتكمية 
 بسكرة -محمد خيضر جامعة
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 مفيوم البحث العممي: -1
كثيرا وأثناء دراساتنا ما ي طمب منا إعداد بحث يندرج تحت موضوع البحث العممي، كما 
تتعدد األبحاث التي نقرأىا وتتفاوت مستوياتيا، ومعظميا يندرج تحت مسمى البحث العممي رغم 
فقدانو لمكثير من شروط البحث العممي الصحيح لوجود خمل في عنصر من عناصر البحث، 

جموعة معمومات مرصوصة في ورق، تفي غرضيا كبحث جامعي أو بحث فيكون عبارة عن م
 مدرسي أو مؤسساتي فقط، فما ىو البحث العممي إذا؟ 

تشير كممة البحث في معناىا البسيط المتداول إلى اكتشاف ماىية الشيء والتعرف إليو؛ 
صورة جمية، ولموصول إلى المفيوم الحقيقي لو، ال بد من التعريف بو ليكون المعنى واضحا ب

 وفيما يمي عرض لبعض التعريفات الخاصة بالبحث:
البحث: طمبك الشيء في التراب. والبحث: أن تسأل عن شيء  جاء في لسان العرب:" -

  (1) وتستخبر، وبحث عن الخبر وبحثو يبحثو بحثا سأل، وكذلك استبحثو واستبحث عنو"
موضوع ما، وجمع المسائل التي تتصل البحث: ىو بذل الجيد في  جاء في المعجم الوسيط:" -

 (2)بو"
فيو مصدر الفعل الماضي بحث بمعنى فتش، تقصى، تتبع، تحرى، حاول الكشف،  البحث:" -

فمعناه الطمب والتقصي لمحقيقة. والعمم: يعني اإلحاطة واإللمام بالحقائق وكل ما يتصل  أما لغة:
 (3)بيا"

تحمل معنيين، األول ىو طمب الشيء  وبوقوفنا بإنعام عمى ىذه المفظة، نجد أّنيا
والتفتيش عنو والتنقيب عن وجوده من عدمو، واآلخر السؤال عن الشيء، واالستفسار عن 

دراك الحقائق.(4)ماىيتو  ، أما كممة عممي فيي منسوبة إلى لفظة عمم وتعني المعرفة، وا 

و رغم تنوعيا وأّما في المعنى االصطالحي لمبحث العممي فقد تعددت تعريفاتو، إال أن
فإّنيا تكاد كميا تصب في قالب واحد، ولموصول إلى المفيوم الحقيقي لو، ال بّد من عرض بعض 

 التعريفات الخاصة بو:
عّرفو الصّباب بأّنو:" الوسيمة لموصول إلى تطوير المعرفة بطريقة منتظمة، وطريقة إيجاد  -

المجتمع في سبيل التقدم ويحقق ما حمول لمشكالت التغيير في مختمف النواحي لكي يسير 
 (5)يصبو إليو"
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وعّرفو محجوب بأّنو:" الّدراسة وفق منيج معين إلغناء المعرفة اإلنسانية؛ لخدمة المجتمع  -
 (6)خالليا يتم الحصول عمى المعرفة" اإلنساني فيو اإلدراك  والفيم الّمذان من

يقة ومنظمة وناقدة لمتوصل إلى حمول لمختمف أّما َدالْين فعرف البحث العممي بأّنو:" محاولة دق -
 (7)المشكالت التي تقمق اإلنسانية، بغية فيميا وحميا"

وي ستنتج من ذلك أّن البحث العممي ىو دراسة منّظمة ومتعمقة بغرض اكتشاف معمومات 
وحقائق جديدة، أو حّل مشكالت ما والوصول إلى نتائج معمومة، والتعريفات اّلتي تناولت 

ع تتعدد بتعدد الباحثين الذين تناولوا مفيوم البحث العممي، وتتباين بتباين واختالف الموضو 
 اختصاصاتيم وتوجياتيم وحقول اىتماماتيم.

أو المشاركة والبحث ىنا ىو: الجيد المبذول من قبل الباحث بذاتو، أو بمساعدة اآلخرين 
       الجامعية( وطمبة الدراسات العميا ية)معيم أو اإلشراف عميو، ويشمل طمبة الدراسات األول

 (8)الماجستير والدكتوراه( والبحوث الشخصية األكاديمية. )
ومن المتفق عميو أّن البحث العممي ميما كان انتماؤه، يمّر بمراحل وخطوات متسمسمة 

 :(9)يمكن حصرىا فيما يمي
 تحديد المشكمة أو عنوان الموضوع والبحث. -1
 والتي ليا عالقة بالبحث. المطموبةتحديد وجمع المصادر  -2
 تحديد طريقة البحث ووضع الخطة الالزمة. -3
 البدء بالقرارات والتحضيرات الكافية لمبحث. -4
خراجو بشكمو النيائي وفق المقاييس واألسس. -5  كتابة البحث وا 
 :العربيّ  غة واألدبور الثالث دكتوراه )ل م د( بمجال المّ الطّ  فيّ العممي  البحث صعوبات -2

تختمف البحوث في اختالف الحقول) العممية واالجتماعية، والفنية، واألدبية( كما تختمف 
بحث الدكتوراه"، حيث  في قيمتيا العممية، أّما البحث العممي الذي نحن بصدد الحديث عنو ىو"

حث يخصص لطالب الدكتوراه عادة في ىذه المرحمة وقت كاف يزيد أحيانا عمى السنة بكتابة ب
مفصل ومتخصص بطبيعة دراستو، وغالبا ما يتطمب أن يكون ىذا البحث أصيال وأن يضيف 

أستاذ متخصص( عمى ىذا النوع من البحث، ويخصص  مادة جديدة لممعارف البشرية، ويشرف)
لكن  .(11)وقتا كافيا لمراجعتو مع الطالب في مراحمو المختمفة... ويسمى بالعربية أطروحة دكتوراه

الباحث خالل ىذه العممية يصادف العديد من المشاكل والعقبات التي تعترضو وتحول دون 
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إنجازه لبحثو، وقد واجينا بعضيا سابقا في مراحل تعميمنا من الّدراسات العميا وال زلنا نواجييا 
اآلن ونحن بصدد إعداد أطروحتنا بتخصص األدب العالمي، حيث يمكن تصنيفيا إلى صعوبات 

 جية متعمقة بالباحث نفسو وصعوبات إدارية وأخرى مادية نذكر منيا:مني
فاختيار موضوع البحث مشكمة المشكالت كما قال الدكتور  صعوبة اختيار موضوع البحث: -1

محمد عبد المنعم خفاجي، فأولى مشكالت الموضوع واختياره ىي من يختار؟ أىو الباحث أم 
إلدارة الوصية عمى المشروع وبحثو؟ ىنا قد يواجو أم ىي ا (11)المشرف عمى أمور البحث؟

الدافعية الرغبة و  قتل تمكيعيق أو يالطالب صعوبة في حال ما فرض عميو موضوع البحث مما 
 في البحث. لديو
ذلك راجع إما لقمة توفر  صعوبة إجراء البحوث عن بعض الموضوعات المرغوب بحثيا: -2

دم توفر المصادر والمراجع األولية والثانوية حول البيانات وضعف قاعدة المعمومات، أو لع
المشكمة أو القضية التي تشكل موضوع البحث الخاص بالباحث، مما يستغرق منو وقتا وجيدا 
طويال جدا لمبحث عن مصادر أخرى لبناء إطاره النظري وقاعدة البيانات الخاصة بو حول 

 المشكمة.
من خالل التكميف البيداغوجي المفروض عمى  الكافي:العبء التدريسي وعدم توفر الوقت  -3

ل م د( خاصة إذا كان في غير تخصصو، فينجم عن  الطالب الباحث في الطور الثالث دكتوراه)
 ذلك قمة فرص التفرغ العممي لالنشغال بأنشطة التدريس.

دييا لقمة االىتمام بتحديث مصادر المعمومات ل عدم كفاية ومالئمة مكتبات الجامعات: -4
ىمال في تطوير وتأىيل الكوادر المسؤولة عنيا، وكذلك النعدم انتظام وانسيابية حصول  وا 

 الباحث عمى الكتب والمراجع من المكتبات الجامعية.
تفشي ب :المشكالت األكاديمية واإلدارية التي تواجو الباحث في عدد من الجامعات -5

غير الالتدخل التي يصادفيا الباحث بخصوص نشر مقالو العممي، أو  كتمكالبيروقراطية اإلدارية 
 .العممي وبحثالباحث و المبرر من قبل بعض القادة اإلداريين في 

مثال من أجل اقتناء الكتب  عدم توفر اإلمكانيات المادية الاّلزمة لدى الطالب الباحث: -6
ممي خاصة منيا المتوفرة خارج القطر والمراجع والدوريات العممية المساىمة في انجاز بحثو الع
ل م د( ممزم بالتفرغ لمبحث والّدراسة  الوطني، مع العمم أّن الباحث في الطور الثالث دكتوراه)

 والتكميف البيداغوجي فقط، فيو مطالب بالتنازل عن الوظيفة إن كان عامال.
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تأكد من مستواه وتصنيفو بغير الكفء دون دراية و  عدم تقدير مستوى الطالب الباحث: -7
 الحقيقي من قبل بعض األساتذة واإلدارة المسؤولة، مما قد يسبب لو إحباطا في مواصمة بحثو.

فبالرغم من التقدم في  قمة قنوات االتصال بين الطمبة الباحثين والمختصين من األساتذة: -8
بين  ة ماعممية االتصال وتقنية المعمومات التي أوجدت مساىمات كثيرة في توظيف المعرف

الجامعات في العالم إال أّن ىناك ضعف في عممية االتصال سواء ضمن الجامعة الواحدة أو 
بين مراكزنا البحثية في الجامعة والمراكز في الجامعات العربية  ضمن الجامعات األخرى، أو ما

 والعالمية.
إما لعدم وجود خمفية كافية أو نقص ىائل  وجود حالة من االنغالق الفكري لدى الطالب: -9

ما الفتقار الطالب الطرق واألساليب الصحيحة التي  عن الموضوع الذي يريد البحث عنو، وا 
تساعده في تجميع المعمومات وتحميميا فينظر إلى البحث نظرة مبيمة فييا نوع من الغموض، 

رفة الواحدة وتضاربيا أو نتيجة بحيث ال يعمم من أين يبدأ، وقد يأتي ذلك نتيجة تعدد المع
المشرف عمى الطالب، بعدم توضيح معمومات كافية يستطيع الطالبة من خالليا اتخاذ القرارات 

 وتصميم بحثو العممي.
 : (12)يصادف الباحث صعوبات تقنية ومنيجية جمة في تأسيسو لمحتوى البحث أىميا -11
أّن قراءتيا ومحاولة استخالص أفكارىا وتحميميا  الّصياغة الّمغوية: كثيرا ما تتوفر المادة، إال -

 ألجل صياغة ما يتطمبو البحث بمغة سميمة من بين الصعوبات التي تصادف الباحث.
في الّمغة  ل م د( التيميش وتنوع تقنياتو: يعاني طمبة ما بعد التدرج في الّطور الثالث دكتوراه) -

 ئد إلى عدة أسباب أىميا:العربّية وآدابيا من إشكالية التيميش وىذا عا
 .تعدد الموارد المنيجية العممية المرتبطة بيذا الجزء التقني من منيجية البحث 
 .عدم إتقان الباحث لمنيجية معينة، يعتمد تقنيتيا 
 .قمة اىتمام الباحث بالعممية التيميشية مما يصعب عميو األمور فييا 
رؤوس األقالم والجذاذات: تأتي إشكالية األخذ العشوائي لرؤوس األقالم من جية، وعدم  -

التعامل التقني السميم مع الجذاذات ذات الصعوبة في العودة إلييا أوال، وفي حسن توظيفيا ثانيا 
 غي العمل العممي وبالتالي عمد اإلستفادة منيا. 
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تيا: يعاني الباحث في العموم المغوية وكذا في قمة التمكن من الّمغات األجنبية، وحسن ترجم -
اآلداب إشكالية الوافد، خاصة في الوقت الراىن لذلك يجد الباحث العربي ذو المغة الوحيدة نفسو 

 لغة البحث" ترجمة سميمة. في مأزق من التمكن من عممية ترجمة المغة األولى إلى المغة اليدف"
اجب اتباعيا في البحث العممي ذي االرتباط بالعموم عدم التفريق بين المناىج العممية: الو  -

 الّمغوية واألدبية خاصة مما يصعب من ميمة إنجاز البحث من قبل الطالب الباحث.
 كما نجده يطرح أسئمة منيجية كثيرة في البدايات األولى لعممو أىميا:

رح مالمنيجية؟ ماضرورتيا في بناء وتأسيس البحث العممي؟ مادور المنيجية في ط -
 وتأسيسو؟  اإلشكال

 ؟ىمش لوأكيف  ؟قسم البحثأكيف  -
 ؟الخط المناسب لمكتابةماىو  -
من األسئمة التي تصاحب الباحث إلى غير ذلك  ...؟ضع بيا الغالفأالكيفية التي ماىي  -

 .في بداية طرحو لمبحث
ىذا إذا عن بعض الصعوبات التي من الممكن أن يصادفيا الباحث عامة والباحث في 

ل م د( خاصة، إلنجاز أطروحتو، فما  المغة العربية وآدابيا بالطور الثالث دكتوراه)تخصصات 
 الحمول التي يمكن اقتراحيا لمساعدتو في تخطي ىذه الصعوبات؟ 

 الحمول المقترحة لمواجية ىذه الصعوبات: -4
لصعوبة اختيار الموضوع: فعمى الباحث الذي يريد اختيار موضوع البحث أن يكتب  بالنسبة -1

عددا من الموضوعات التي يروق لو الكتابة فييا، ثم يعرضيا عمى أستاذه ليتشاور معو في 
الرأي، وليستمع إلى تجاربو الطويمة وآرائو الناضجة، ويمكن أن يتولى األستاذ اختيار الموضوع 

، شرط أن ال يجبر (13)ستاذ أقدر عمى فيم عقل الطالب وما يناسبو في البحثلمطالب، ألن األ
 الطالب لباحث عمى موضوع ال يرغب بالبحث فيو.

عمى الباحث أن يمتزم باختيار موضوع تتوافر فيو المصادر والمراجع: حتى يتمكن من  -2
 خالليا الحصول عمى المعمومات المطموبة.

ثين من التدريس: السيما أولئك المسجمين في ىذا الطور تخفيض نصاب الطالب الباح -3
ويعممون عمى إعداد أطروحتيم، ألن ذلك من شأنو أن يسيم في قياميم ببحوثيم بانتظام، أو 

 جعل مدة البحث أطول من المدة المخصصة ليم حتى يتمكنوا من انجازه قبل انقضائيا.
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ن حين ألخر بالمصادر والمراجع الحديثة العمل عمى تجديد محتويات المكتبات الجامعية: م -4
 مع ضرورة توفيرىا في أكثر من نسخة.

ضرورة التعاون من أجل محاربة البيروقراطية اإلدارية بكافة أشكاليا: ذلك بضرورة التعاون  -5
 وتكاثف الجيود في تفعيل واصالح إدارات الجامعات والكميات.

ترجمتيا: من خالل خطة مرحمية تعد بناء عمى ضرورة تنشيط حركة تأليف الكتب الدراسية و  -6
، ليستفيد منيا الباحث وتوفر عميو تكاليف الحصول (14)أولويات واحتياجات األقسام األكاديمية

 عمييا من خارج الوطن.
تقديم حوافز وتشجيعات معنوية لمطالب الباحث: مع تجنب الحكم المتسرع والغير مبرر عمى  -7

 ل إثبات مستواه الحقيقي وأىمية ما يقوم بو. مستواه ومنحو فرصا من أج
توفير قاعدة بيانات وتسييل الحصول عمى المعطيات المطموبة: من خالل تنسيق الكميات  -8

 والجامعات ووزارة التعميم العالي مع بقية الكميات والجامعات األخرى داخل أو خارج الوطن.
محتوية: ألن المحتوى ىو ضرورة مادية حسن القراءة وضرورة مراعاة الباحث لممفاىيم ال -9

ممموسة قبل أن يكون ضرورة منيجية، فعمى الباحث التدقيق فييا، وحسن توظيف واستعمال 
 رؤوس األقالم والجذاذات.

ضرورة تمكن الباحث من العممية المنيجية العممية السميمة: كالتيميشات والتذييالت وعدم  -11
 .(15)العمل العمميإىماليا ألنيا جزء أساس من إنجاح 

 .(16)ضرورة تكمن الباحث من العممية الترجمية: ألنيا ضرورة عصرية في الوقت الراىن -11
ل م د( بميدان  كانت ىذه مجمل صعوبات وىموم الباحث في الّطور الثالث دكتوراه)

األخير يمكننا الّمغة العربّية وآدابيا حاولت قدر اإلمكان رصدىا واقتراح حمول مالئمة ليا، وفي 
ال يخف عمى ذي بصيرة مكانة البحث العممي وأىميتو في تقدم البمدان وتطور األمم  القول بأنو،

ال يقوم وال يتقدم من غير أن تتوافر لو ورقييا، حيث أنو يعّد وسيمة ميمة لتطوير المعرفة، وىو 
اج في مؤسسات التعميم العالي الحرية والّدعم المادي والمرافق البحثية والحوافز المعنوية، كما يحت

لى إدارة داعمة تؤمن بأىمية البحث العممي في تقدم  إلى إستراتيجية عممية واضحة المعالم وا 
وقبل ذلك فيو يحتاج إلى باحثين جامعيين مؤىمين أكاديميا ومنيجيا  ،المجتمعاتو وتطور الدول 

سئمة وتمقي األجوبة والحمول ىو جديد وطرح األ ومعرفيا في ميادينيم قادرين عمى تقصي كل ما
 .المفيدة التي تحقق النتائج
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