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مقدمة المترجم
تكتسب الدراسات العميا  -الدراسة ما بعد المرحمة الجامعيػة  -أىميػة مت ازيػدة راػراض عمميػة وعمميػة لكػي الك يػر مػف مجتمعػات اليػوـ يت ازيػد عػدد
الطالب والطالبات الذيف يواصموف دراستيـ بعد المرحمة الجامعية مف أجؿ الحصوؿ عمى درجة عميا ( دبموـ ماجسيتر ودكتوراه ) لي مجاالت ليا
عالقة بدراستيـ الجامعية ارساس .لكف ما إف يكرغ طالب الدراسات العميا مف مرحمة المقررات ويكوف عميو إعداد أطروحة لتكممػة متطمبػات درجتػو
العميا نجده يواجو لي ىذه المرحمة الحيرة وعدـ الوضوح وذلؾ بسبب أف مقػررات الد ارسػة الجامعيػة ارسػاس وربمػا مقػررات الد ارسػات العميػا أيضػا

ال تساعد ك ي ار لي اختيار موضوع ارطروحة و إعداد الخطة وكتابة ارطروحة ومناقشتيا .لذلؾ سعينا إلى إيجاد مادة تساعد الطالب ( إضالة إلى
جيػػد ونصػػاشر مش ػرلييـ ) عمػػى تجػػاوز ىػػذه الصػػعاب .وبعػػد مسػػر ل دبيػػات المتػػولرة لػػي ىػػذا المجػػاؿ وق ػ اختيارنػػا عمػػى دليػػؿ كتابػػة ارطروحػػة
والػدلاع عنيػا  and Presenting Your Thesis or Dissertation" Writingمػف إعػداد الػدكتور س .جوزيػؼ ليكػيف

Dr. S.Joseph

 Levineمػف جامعػة واليػة ميتشػجاف بالواليػات المتحػدة ارمريكيػة .ولقػد اتصػمنا بالػدكتور جوزيػؼ الػذا والػؽ مشػكو ار عمػى نقمػو إلػى الم ػة العربيػة

حتػى تعػـ الكاشػػدة منػو .وعمػى الػػراـ مػف أف الػدليؿ يركػػز عمػى كتابػػة اطروحػات الد ارسػات العميػػا لكػف يمكػف االسػػتكادة منػو لػي مسػػتويات أخػر م ػػؿ
إعػػداد مشػػاري التخػػرج وكتابػػة اروراؽ والتقػػارير العمميػػة .وأود أف أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ لمػػدكتور إسػػماعيؿ خضػػر بقسػػـ الم ػػة العربيػػة وادابيػػا كميػػة
اآلداب جامعة الممؾ سعود عمى المراجعة الم وية لمدليؿ.
أمنياتنا لمجمي بالتوليؽ.
د .عمر عبد الجبار

مقدمة المؤلف

صػػمـ ىػػذا الػػدليؿ لمسػػاعدة طػػالب الد ارسػػات العميػػا عمػػى التككيػػر لػػي جوانػػب إعػػداد و تنكيػػذ ارطروحػػات و الػػدلاع عنيػػا
واليدؼ مف ذلؾ مشاركة بعض مف ارلكار العديدة التػي ظيػرت خػالؿ السػنوات القميمػة الماضػية و التػي جعمػت  -بكػؿ تككيػد
 مف ميمة إنجاز درجة عميا( دبموـ ماجستير أو دكتوراه ) أم ار أك ر سيولة و يس ار .عػادة مػا يركػز الػدليؿ مػف ىػذا النػوع عمػى التنكيػذ الكعمػي لمبحػث لكػف ىػذا لػيس ىػو اىتمػاـ ىػذا الػدليؿ وبػدال مػف التركيػز عمػى
جوانب م ؿ تحديد حجـ العينة االختيار الميداني و اختبار المقاييس اإلحصاشية المناسبة يركز ىذا الدليؿ عمى الجوانب شبو
السياس ػػية م ػػف العممي ػػة .مواض ػػي م ػػؿ اختب ػػار لجن ػػة داعم ػػة إع ػػداد تق ػػديـ ع ػػف نت ػػاش بح ػػؾ و اس ػػتراتيجيات كتاب ػػة البح ػػث و
مناقشتو.
بالطب إف العديد مف ارلكار المقدمػة ىنػا يمكػف اسػتخداميا  -و بكػؿ نجػاح  -بواسػطة العديػد مػف طػالب الد ارسػات العميػا لػي
العديد مف المجاالت .استخداـ ىذا الدليؿ ال يحمؿ أية ضمانات ضمنية أو اير ذلؾ .ونوصي لي حالة وجود شؾ ما بالرجوع
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إلى المشرؼ عمى البحث .ربما تكوف ألضؿ نصيحة نبدأ بيػا ىػي لكػرة عػدـ محاولػة إعػداد كػؿ البحػث بمكػردؾ .لمػف ارلضػؿ
إعداده تحت إشراؼ مشرلؾ بالحصوؿ عمى مساىمتو و مساعدتو م الحالظ عمى االتصاؿ بو لمعرلة ما يحدث.
اخذيف كؿ ذلؾ لي االعتبار نقدـ لؾ الدليؿ و نتمنى أف يساعدؾ عمى إنياء دراستؾ العميا لي ألضؿ شكؿ .ونتمنى لؾ حظا
سعيدا و بح ا جيدا.

أوالً :مرحمة التفكير

األفكار األساسية
 /1كف شامال لي تككيرؾ.
 /2قـ بتسجيؿ ألكارؾ كتابة.

 /3ال تتك ر أك ر مف الالزـ لي ىذه المرحمة بما يتوقعو منؾ اآلخروف.
 /4حاوؿ وض أىداؼ واقعية.
 /5ض جدوال زمنيا منسابا.

 /6إذا كنت تعمؿ خذ إجازة مف العمؿ عندما تكوف لي حاجة ماسة لذلؾ.
 /7حاوؿ إعداد دراسة أولية لتساعدؾ عمى إيضاح البحث.
مرحمة التككير ىي المرحمة التي تواجو لييا حقيقة أف عميؾ إكماؿ دراستؾ العميا و الحصوؿ عمػى الشػيادة العمميػة .عػادة مػا
تمضى المراحؿ المبكػرة مػف برنػام الد ارسػات العميػا لػي طػرؽ محػددة و واضػحة .لالم ارحػؿ اروليػة لػي برنػام الد ارسػات العميػا
تمضػػى بصػػورة تكػػوف مشػػابية لبػ ػرام الد ارسػػات قبػػؿ التخػػرج .ىنػػاؾ متطمب ػػات واضػػحة و كػػذلؾ التوقعػػات .و يتحػػرؾ طال ػػب
الدراسات العميا إلى ارماـ خطوة خطوة و يقترب أك ر مف إكماؿ البرنام  .ـ يبدأ البناء الواضر لي االختكاء تدريجيا و تكػوف
لػػي مواجيػػة مرحمػػة ارطروحػػة .ىػػذا وقػػت جديػػد و مختمػػؼ و الخط ػوات التاليػػة تحػػدد أك ػػر بواسػػطتؾ أنػػت و لػػيس المشػػرؼ أو
البرنام أو القسـ الذا تدرس ليو.
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 /1كف شامال لي تككيرؾ ال تحاوؿ تجاىؿ ارلكار بسرعة .قـ ببناء ألكػارؾ و انظػر لػي عػدد مشػاري البحػث المختمكػة التػي
يمكػف أف تحػددىا .و أعػط نكسػؾ امتيػاز أف تكػوف متسػعا و شػامال لػػي تككيػرؾ لػي ىػذه المرحمػة رنػؾ لػف تسػتطي القيػاـ بػػذلؾ
الحقا .حاوؿ أف تكوف خالّقا.
 /2قـ بتسجيؿ ألكارؾ كتابة .ىذا سيمكنؾ مف العودة إلى تمؾ ارلكار الحقا .كما أنو يمكف مف تعديؿ و ت يير لكػرة مػا .إذا
لـ تقـ بكتابة ألكارؾ ستكوف تمؾ ارلكار لي حالة مف الت ير المستمر و ربما ينتابؾ اإلحساس بكنؾ ال تتحرؾ لي أا اتجػاه.
إنو إلحساس عظيـ أف تجمس و تعيد النظر لي ارلكار العديدة التي ظممت تككر لييا إذا كانت تمؾ ارلكار مسجمة كتابة.
 /3لي ىذه المرحمة حاوؿ أال تتك ر أك ر مف الالزـ بما تشعر بو مف توقعات اآلخريف عنؾ ( زمالء الد ارسػة زمػالء العمػؿ
القسـ الذا تدرس ليو و ما إلى ذلػؾ ) .سػتتولر لػؾ لرصػة اختيػار موضػوع يكػوف حقيقػة م يػ ار الىتماماتػؾ إذا كػاف موضػوعؾ
أنت وحدؾ .ستكوف ىذه واحدة مف الكرص القميمة لي حياتؾ المينية لتركز عمى موضوع بحث يكوف مػف اختيػارؾ أنػت وحػدؾ
.
 /4ال تبدأ تككيرؾ بالتراض أف بح ؾ سيجمب لؾ االىتماـ العالمي .لبدال مف ذلؾ كف واقعيا لي تحديد أىدالؾ و تككد مف أف توقعاتؾ ممطكة ولييا

ما يمي-:

* إدراؾ أنؾ تكمؿ متطمبات أكاديمية.
* حقيقة أف عممية إجراء البحث ربما تكوف ميمة أو أك ر أىمية مف نتاش البحث نكسيا.

* لكرة أف كؿ مشروع البحث يجب أف يكوف تجربة تتعمـ منيا.
إذا وضعت كؿ ىذه ارلكار لي ذىنؾ أ ناء تككيرؾ لي بح ؾ ستكوف لديؾ لرصة ممتازة إلنياء موضوع بح ؾ بصورة جيدة.
 /5كف واقعيا حوؿ الوقت الذا ستمنحو لمشروع بح ؾ .لإذا كاف مشروع بح ؾ الذا تككػر ليػو يحتػاج إلػى عشػر سػنوات تقبػؿ
ذلؾ منذ البداية ـ تككد مف أف لديؾ عشر سنوات لتعطييا لذلؾ البحث أـ ال .إذا كاف موضوع البحث الذا تراػب لػي إعػداده
يحتاج إلى زمف أك ر مف الذا تنوا إعطاءه إياه لستكوف أمامؾ مشكمة.
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اعرؼ أنو مػف المبكػر عمػى تككيػرؾ  -لكنػو لػيس مػف المبكػر مطمقػا  -وضػ مسػودة جػدوؿ زمنػي .حػاوؿ اسػتخداـ
المراحؿ الستة لي الكقرة القادمة و قـ بوض بداية و نياية لكؿ مرحمة .ض جدولؾ الزمني لي مكاف واضر ( عمى شاشة
الحاسب اآللي م ال ) ليذكرؾ – باستمرار  -بمػا تقػوـ بػو .قػـ مػف وقػت آلخػر بتحػديث الجػدوؿ الزمنػي بتػواري جديػدة كمػا
ينب ي.
 /6إذا كنت ستكخذ إجازة مف عممؾ أ ناء قيامؾ بإعداد بح ؾ لإف ىذا الوقت – مرحمػة التككيػر -لػيس بالوقػت المناسػب رخػذ
إجػػازة .لمػػديؾ العديػػد مػػف الكػػرص إلنجػػاز مرحمػػة التككيػػر لػػي البحػػث مػػف ايػػر أف تكخػػذ إجػػازة .بػػالتراض أف ىنػػاؾ سػػت م ارحػػؿ
أساس أ ناء مشروع بح ؾ ربما تكوف المرحمة الرابعػة  -مرحمػة الكتابػة  -ىػي الوقػت ارلضػؿ رخػذ اإلجػازة النػؾ تحتػاج لييػا
لمتككير بصػورة جيػدة .لػالتمكف مػف الكتابػة أ نػاء لتػرات زمنيػة كبيػرة بػدوف تقطػ أمػر ميػـ واإلجػازة مػف مكػاف العمػؿ يمكػف أف
تجعؿ ذلؾ ممكنا .لكف اإلجازة لي مرحمة التككير قد ال تشكؿ استخداما لعاال لمزمف ال الي بعيدا عف العمؿ.
 /7سػػيكوف مػػف المكيػػد جػػدا لػػي ىػػذه المرحمػػة المبك ػرة إج ػراء بحػػث تمييػػدا ص ػ ير الختبػػار بعػػض ألكػػارؾ لمسػػاعدتؾ عمػػى
الحصوؿ عمى المزيد مػف ال قػة ليمػا تػود القيػاـ بػو .يمكػف أف ال تكػوف الد ارسػة معقػدة و تتم ػؿ لقػط لػي إجػراء عػدد محػدود مػف
المقػابالت ايػر الرسػػمية و بػدوف نيػػة تسػجيؿ مػا يقػػاؿ .أىميػة ىػػذه الد ارسػة تكمػف لػػي أنيػا تػػولر لػؾ لرصػة االقتػراب مػف بح ػػؾ
لتختبر ما إذا كنت قاد ار وميتما حقيقة بموضوع البحث .يمكنؾ القياـ بذلؾ بدوف أف تكوف قد ألزمت نكسؾ بعمؿ شػيء ال تػود
عممو .حاوؿ ذلؾ أوال.

األفكار األساسية

انيا :إعداد خطة البحث

 /8اق أر خطط بحوث أخر .
 /9قـ بإعداد مراجعة شاممة ل دبيات.

 /11قـ بتصوير المواضي ذات الصمة.

 /11الخطة يجب أف تم ؿ الكصوؿ ال ال ة ارولى مف ارطروحة.
 /12اجعؿ بح ؾ محددا.

ضمف خطتؾ عنوانا لبح ؾ.
ِّ /13

 /14نظـ بح ؾ حوؿ حزمة مف ارسشمة.
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 /15بعض االعتبارات التي تجب مراعاتيا لي تصميـ البحث:
أ /صمـ بح ؾ بصورة تخدـ مجتم البحث.
ب /اختر منيجؾ بحكمة.

ج /لكر لي مزج أك ر مف مني .
د /اختر مكاف البحث بعناية.

ىػ /تجنب إجراء البحث باالشتراؾ م جية أخر .
 /16حاوؿ االستكادة مف المجنة بطريقة لعالة:

أ /اختر الخبرات التي تدعمؾ.

ب /مشرلؾ ارساس حميكؾ.

ج /قدـ لمجنة خطة بحث مكتوبة بشكؿ جيد.

د /خطط جيدا الجتماع مناقشة الخطة.

لنكترض أنؾ قمت بعمؿ جيد مف التككير لي مشػروع بح ػؾ و أنػت جػاىز اآلف إلعػداد الخطػة .ال بػد مػف التنبيػو إلػى
أف الطػػالب الػػذيف تكػػوف لػػدييـ مشػػاكؿ لػػي إعػػداد خطػػة قابمػػة لمتطبيػػؽ ىػػـ عػػادة أولشػؾ الػػذيف يسػػتعجموف أ نػػاء مرحمػػة
التككير و يحاولوف االنتقاؿ بسرعة إلى مرحمة كتابة الخطة .ما يمي الكحص ارخير .ىؿ تجد حالتؾ لي أحػد ارحػواؿ
التالية ؟ إذا كاف ذلؾ كذلؾ لكنت جاىز إلعداد خطة بح ؾ-:
 أنا عمى معرلة بالبحوث ارخر التي أجريت لي مواضي ذات عالقة بموضوع بح ي-:
_ نعـ
_ ال
 لدا ليـ واضر لمخطوات التي سكقوـ بيا إلجراء بح ي-:
_ نعـ
_ ال
 أشعر بكف لدا المقدرة عمى إنجاز كؿ الخطوات الضرورية إلكماؿ مشروع بح ي-:
_ نعـ
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_ ال
 أنا أعمـ أف لدا الدوال و القو الكالية إلنجاز كؿ خطوات مشروع بح ي-:
_ نعـ
_ ال
إذا كانػػت كػػؿ اإلجابػػات بػػنعـ لكنػػت جػػاىز لكتابػػة خطػػة بح ػػؾ .وليمػػا يمػػي بعػػض ارلكػػار التػػي ستسػػاعدؾ لػػي إنجػػاز ىػػذه
الميمة:
 /8اق أر بعض خطط البحوث التي كتبت بواسطة اخريف .أحد عوامؿ الخطك أنو لػيس لػدينا تصػور عمػا يجػب أف تكػوف عميػو
خطة البحث .كيؼ نظمت الخطػط ارخػر ؟ مػا ىػي العنػاويف المسػتخدمة؟ ىػؿ تبػدو الخطػط ارخػر واضػحة بمػا يككػى؟
ىػػؿ توضػػر أف الكاتػػب عمػػى معرلػػة بالموضػػوع؟ ىػػؿ بإمكػػاني اتخػػاذ إحػػداىا كنمػػوذج لخطػػة بح ػػي؟ إذا لػػـ تجػػد خطػػط بحػػث
لمعاينتيا اسكؿ مشرلؾ ليريؾ بعضيا رنو مف المتوق أف يحتكظ ببعض الخطط لمشاري بحوث سابقة.
 /9تككد أف خطتؾ تحتوا عمى مراجعة شاممة ل دبيات الخاصة بموضوع بح ؾ .قد تبدو ىذه الككرة بدوف معنػى .بعػض
الطػػالب قػػد يػػر أف ىػػذه مجػػرد خطػػة و سػػيقوـ بإعػػداد مراجعػػة شػػاممة ل ديبػػات ل طروحػػة و ال يػػود إضػػاعة الوقػػت اآلف.
لكػػف ىػػذا ىػػو الوقػػت المناسػػب إلج ػراء مراجعػػة اردبيػػات .ارسػػاس المنطقػػي وراء مراجعػػة اردبيػػات يحتػػوا عمػػى حجػػة مػػف
قسميف ( -:أ) إف البحث مطموب ( ب) المػني الػذا وقػ عميػو االختيػار ىػو أك ػر المنػاى مناسػبة لسػ اؿ البحػث .لمػاذا
إذف تود أف تنتظر .اآلف ىو الوقػت المناسػب لمحصػوؿ عمػى المعمومػات و لتػتعمـ مػف اآلخػريف الػذيف سػبقوؾ .إذا انتظػرت
حتػػى مواعيػػد كتابػػة ارطروحػػة لتقػػوـ بمراجعػػة اردبيػػات لقػػد تػػكخرت ك ي ػ ار جػػدا .و بمػػا أنػػؾ سػػتقوـ بػػو لػػي وقػػت مػػا لمػػف
ارلض ػػؿ أف تق ػػوـ ب ػػو اآلف .إض ػػالة إل ػػى أن ػػو م ػػف المحتم ػػؿ أن ػػؾ تري ػػد أف تض ػػيؼ بع ػػض ارش ػػياء ل دبي ػػات عن ػػدما تكت ػػب
ارطروحة النياشية.
 /11مػ تػػولر االت التصػػوير و انتشػػارىا لإنػػو بإمكانػػؾ تجنػػب الك يػػر مػػف العنػػاء الػػذا واجػػو البػػاح يف السػػابقيف لػػي إعػػداد
مراجعػػة اردبيػػات .عنػػدما تق ػ أر شػػيشا ميمػػا لد ارسػػتؾ قػػـ بتصػػوير المػػادة أو الكق ػرة ذات الصػػمة بموضػػوع بح ػػؾ .احكػػظ مػػا
صػػورتو منظمػػا لػػي لشػػات و أقسػػاـ .مػػف الميػػـ جػػدا تصػػوير م ارج ػ االستشػػيادات التػػي قمػػت بيػػا رف ذلػػؾ سػػيمكنؾ مػػف
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مراجعة المواد التي تتضمنيا قاشمة المراج بسيولة و يسر .و عندما تقرر الجموس لكتابػة مراجعػة اردبيػات قػـ بػإخراج مػا
صورتو ضعو لي تسمسؿ منطقي و ترتيب متعاقب ـ ابدأ الكتابة.
 /11ما ىي خطة البحث عمى كؿ حاؿ؟ خطة البحث الجيدة يجب أف تحتوا عمى ال ال ة لصػوؿ ارولػى مػف ارطروحػة.
يجب أف تبدأ بعرض لمشكمة البحث و معمومات عف خمكيػة الموضػوع ( نموذجيػا ىػذا ىػو الكصػؿ اروؿ مػف ارطروحػة )
ـ تنتقؿ بعد ذلؾ إلى مراجعة اردبيات و الدراسات السابقة ( الكصؿ ال اني ) ـ تحديد مني البحث ( الكصؿ ال الث ).
با لطب يجب أف تكتب خطة البحث بصي ة الكعؿ المستقبمي .لتحويؿ خطة البحث الجيدة إلى الكصػوؿ ال ال ػة ارولػى مػف
ارطروحة ايِّر صي ة الكعؿ لػي الصػيااة مػف المسػتقبؿ إلػى الكعػؿ الماضػي ( مػف ىػذا مػا أود القيػاـ بػو إلػى ىػذا مػا
قمت بو ) .كما يجب عميؾ إجراء كؿ التعديالت بناء عمى الطريقة التي أجريت بيا البحث لعميا مقارنة بما اقترحتو لػي
الخطػػة .عػػادة مػػا يحػػدث أف المقاصػػد التػػي نضػػعيا لػػي خطػػة البحػػث تختمػػؼ لػػي الواق ػ

لػػذلؾ عمينػػا القيػػاـ بالتعػػديالت

التحررية المناسبة لنقؿ تمؾ المقاصد مف الخطة إلى ارطروحة.
 /12اجعؿ بح ؾ محددا جدا .ال تحاوؿ أف تجعؿ بح ؾ ي طي منطقة واسعة جػدا .قػد تعتقػد أف ذلػؾ سيشػوه مػا تػود القيػاـ
بو .وربما يكوف ذلؾ صحيحا لكف ستستطي إجراء البحث إذا كاف محددا بدقة .مشروع البحث الواس ال يمكػف القيػاـ بػو
عادة .تحديد مشروع بحث واس قد يبدو ألضؿ بالنسبة لؾ لكف مف الممكف أف يكوف مشروع بحث ال يمكف إدارتو .عندما
تكرغ مف إنجاز بح ؾ مف الميـ أف يكوف لديؾ شيء محدد و حاسـ لتقولو .ىذا مكف الحصوؿ عميو و تعزيػزه لػي مشػاري
البحوث المحددة بدقة و إال سيكوف لديؾ أشياء عريضة عف مناطؽ واسعة تولر القميؿ لقط مػف اإلرشػاد لمػذيف يتابعونػؾ.
عادة ما يكتشؼ الباحث أف ما أعتقد أنو مشروع بحػث جيػد قػد تحػوؿ و أصػبر مجموعػة مػف مشػاري البحػوث .قػـ بإنجػاز
مشروع واحد رطروحتؾ و احتكظ بالمشاري ارخر لحياتؾ المينية الحقػا .ال تحػاوؿ حػؿ كػؿ المشػاكؿ لػي مشػروع بحػث
واحد.
ضمف خطتؾ عنوانا لبح ؾ .خطة البحث الجيدة تحمؿ عنواف بحث جيػد و ىػو الشػيء اروؿ الػذا سيسػاعد القػارأ ليبػدأ
ِّ /13
ليـ طبيعة عممؾ .استخدمو بحكمة .اعمؿ عمى عنوانؾ لي بداية العممية و قـ بتنقيحو متى ما كاف ذلؾ ضروريا .مػف السػيؿ
عمى القارأ معرلة خطط البحث التي ركز لييا الطالب عمى عنواف البحث بشكؿ جيد و إعداد عنواف بحث جيد يعني-:
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* يحمؿ أىـ الكممات و يظيرىا لي البداية.
* يحد مف استخداـ الكممات ال امضة و المشوشة.
* يقوـ بتجزشة العنواف إلى عنواف رشيس و اخر لرعي إذا كاف العنواف مكونا مف عدد كبير مف الكممات.
* يتضمف الكممات الرشيسة التي ستساعد الباح يف لي المستقبؿ عمى الوصوؿ إلى العمؿ.
 /14مف الميـ أف تكوف خطػة بح ػؾ منظمػة حػوؿ حزمػة مػف ارسػشمة التػي سػتقود بح ػؾ .عنػدما تختػار ارسػشمة اإلرشػادية
حػػاوؿ كتابتيػػا بطريقػػة تػ طر لبح ػػؾ و تضػػعو لػػي منظػػور مػ البحػػوث ارخػػر

ىػػذه ارسػػشمة يجػػب أف تشػػكؿ الصػػمة بػػيف

بح ؾ و البحوث ارخر التي سبقتو .أسشمة بح ؾ يجب أف تعكس بوضوح العالقة بيف بح ػؾ و محػور د ارسػتؾ .يجػب أف
ال تذىب بعيدا لي ىذه النقطة و تجعؿ أسشمتؾ محددة جدا .يجب أف تبدأ بكسشمة عالشقية عريضة .م اؿ لس اؿ جيد -:
* ىؿ الدارسيف لي مواق تعميـ الكبار لي الريؼ لدييـ صكات مما مة لمدارسيف لي تعميـ الكبار بصورة عامة؟

م اؿ لس اؿ ضعيؼ-:

* ما ىي صكات دارسي تعميـ الكبار الريكييف؟

( محدد جدا )

م اؿ اخر لس اؿ ضعيؼ-:
د -كيؼ يمكف لوكالة  XYZأف تخدـ دارسي تعميـ الكبار لي الريؼ بشكؿ ألضؿ.
( ال يمكف تعميمو )
 /15ليما يمي المزيد مف ارلكار التي تتعمؽ بتحديد مشروع بح ؾ مف خالؿ خطة البحث-:
( أ ) تككػػد مػػف أف بح ػػؾ سػػيكيد أولشػػؾ المشػػاركيف لػػي البحػػث – المبحػػو يف أو مجتم ػ البحػػث – ال تنظػػر إلػػييـ
كمصادر لممعمومات و لمتحميؿ لقط .تككد مف أنؾ تعػامميـ كمشػاركيف لػي البحػث إذ إف مػف حقيػـ معرلػة مػا تقػوـ
بو لذلؾ لإف عميؾ مسشولية إشػراكيـ لػي النتػاش لمعرلػة رد لعميػـ تجاىيػا .لبح ػؾ يجػب أف ال يػزودؾ أنػت لقػط
بالكيـ الجديد و إنما مجتم البحث أيضا.
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( ب ) اختر مني البحث بحكمة .ال تبتعد و بسرعة عف اسػتخداـ المػني الكمػي رنػؾ تخشػى اإلحصػاء .المػني
النوعي لي البحث يمكف أف ي مر ليما جديػدا و م يػ ار .لكػف يجػب أف ال يػتـ اختيػاره كمػني لمبحػث بسػبب الخػوؼ
مف البحث الكمي.
( ج ) أحيانا يكوف المزج بيف المنيجيف :الكمي و النػوعي ىػو ارلضػؿ .يمكنػؾ مػزج الد ارسػة اروليػة النوعيػة ( لتحديػد مجتمػ
الدراسة بصورة واضحة لتطوير المقاييس بصورة محددة أو بوض القرينات لمدراسة ) م الدراسة التجريبيػة ارسػاس لمحصػوؿ
عمى مشروع بحث يعمؿ بصورة ألضؿ.
( د ) الق ػرار حػػوؿ مكػػاف إج ػراء البحػػث ق ػرار ميػػـ .إذا كنػػت مػػف منطقػػة أو مػػف بػػالد أخػػر لك ي ػ ار مػػا يتوق ػ منػػؾ العػػودة إلػػى
الموطف إلجراء البحث .قد ي مر ذلؾ نتاش ألضؿ لكنو سيخمؽ وضعا يتوق ليو منؾ أداء التزامات أخر اير البحث و أنػت
لي موطنؾ .لمعديد مف الطالب تكوف لرصػة إجػراء البحػث بعيػدا عػف المػوطف تجربػة ميمػة حيػث يكػوف لػي إمكػانيـ السػيطرة
عمى العديد مف العوامؿ المتداخمة التي ال يستطيعوف السيطرة عمييا لي الموطفِّ .
لكر مميا معتب ار موقكؾ الخاص قبؿ أف تقرر
حوؿ مكاف إجراء البحث.
( هـــ ) مػػاذا إذا كػػاف لػػديؾ الكرصػػة إلج ػراء بح ػػؾ باالشػػتراؾ م ػ وكالػػة أو مشػػروع بحػػث اخػػر يعمػػؿ لػػي موضػػوع لػػو عالقػػة
بموضػػوع بح ػػؾ؟ أحيانػػا يعمػػؿ ذلػػؾ بشػػكؿ جيػػد لكػػف ك يػ ار مػػا نجػػد أف باحػػث ارطروحػػة يتنػػازؿ عػػف حريػػة االيػػة عنػػدما يقػػرر
إجراء بح و باالشتراؾ م شخص اخر .تككد أف شروط التبادؿ لي صالحؾ .قد تحدث الكار ة أحيانا بسبب أف مشروع بح ػؾ
قػػد تػػكخر م قتػػا .أو أنػػؾ قػػد ضػػاعكت حجػػـ العينػػة رف الوكالػػة سػػتدل تكػػاليؼ بريػػد إرسػػاؿ االسػػتبياف لتػػدل الوكالػػة تكػػاليؼ
االسػػتبياف ارولػػي وتمتن ػ عػػف دل ػ تكػػاليؼ االسػػتبياف ارسػػاس .لمػػاذا سػػيحدث لبح ػػؾ لػػي ىػػذه الحالػػة .تعتقػػد أف تكمكػػة إج ػراء
البحث ال تمن إجراءه وأف شروط العمؿ م وكالة أخر ىي داشما ليسػت لػي مصػمحة الباحػث .لكػر مميػا قبػؿ تعػديؿ مشػروع
تحمؿ أخطاشؾ .ىذا ىو سبيمنا لنتعمـ.
بح ؾ ليالشـ شخصا اخر .تمت بسمطة و حرية اتخاذ ق ارراتؾ بنكسؾ و كذلؾ ٌّ
 /16يجب عدـ االستخكاؼ بمسكلة عرض الخطة عمى المجنة االستشارية المختصة .إذا قمت بواجبؾ بصورة جيدة ستجد
أف المجنة االستشارية أك ر عونا لؾ .حاوؿ ارلكار التالية-:
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( أ ) إذا كػػاف لػػديؾ الحريػػة لػػي اختيػػار لجنػػة أطروحتػػؾ قػػـ بػػذلؾ بحكمػػة .ال تركػػز لقػػط عمػػى الخب ػرات وتككػػد أنػػؾ
اخترت لمجنتؾ مقدرات داعمة لؾ وعمى استعداد لمساعدتؾ مف أجؿ إكماؿ بح ؾ بنجاح .لكنت بحاجة إلػى لجنػة
قػػد تحتػػاج إلػػى مسػػاعدتيا و تعػػرؼ أنيػػا سػػتقوـ بػػذلؾ .ال تػػنس أنػػو بإمكانػػؾ االتصػػاؿ بخبػراء المحتػػو الػػذيف ليسػػوا
أعضاء لي لجنتؾ لي أا وقت أ ناء قيامؾ بمشروع البحث.
( ب ) أسػتاذؾ ارسػػاس و مشػرلؾ و مرشػػدؾ و رشػػيس المجنػػة ىػػـ حمكػا ؾ .عنػػد عػػرض الخطػػة عمػػى المجنػػة تككػػد
مػػف أف أسػػتاذؾ ارسػػاس يػػدعمؾ بالكامػػؿ .أمػػض معػػو بعػػض الوقػػت قبػػؿ اجتمػػاع المجنػػة حتػػى يكػػوف مطمعػػا عمػػى
خطط ػؾ و تككػػد مػػف دعمػػو لػػؾ .اجتمػػاع مناقشػػة الخطػػة لرصػػة لػػؾ و لمش ػرلؾ لمحصػػوؿ عمػػى نصػػاشر المجنػػة .ال
تترؾ الشعور بكنؾ لي مواجية معيـ يتسمؿ إليؾ.
زود أعضاء المجنة بخطة بحث مكتوبة بشكؿ جيد قبؿ االجتماع بوقت كاؼ حتى يتمكنوا مف اإلطالع عمييا.
( ج ) ِّ

( د ) إذا كاف سػيطمب منػؾ عػرض الخطػة لػي اجتمػاع المجنػة لقػـ بالتحضػير الجيػد لػذلؾ .إذا كػاف عػرض بعػض
الرسػػوـ البيانيػػة ضػػرورا لمسػػاعدة أعضػػاء المجنػػة عمػػى الكيػػـ تككػػد مػػف أنػػؾ قػػد حضػػرت تمػػؾ الرسػػوـ بشػػكؿ جيػػد.
أسموب تقديمؾ و مخاطبتؾ يجب أف ال يقمؿ مف شكف أعضػاء المجنػة .اجعميػا تبػدو و كػكنيـ قػد قػ أروا خطتػؾ لكػف
ال تكترض الك ير و مر عمى كؿ التكاصيؿ بالتراض أف أحد أعضاء المجنة ربما يكوف تجاوز تمؾ الكقرة.

األفكار األساسية

ثالثاً :كتابة األطروحة

 / 17أبدا بكتابة الكقرات التي تعرليا بصورة أك ر مف ايرىا.
 /18أعد كتابة الخطة ككجزاء مف ارطروحة.

 /19لي المسودات ارولية مف ارطروحة استعمؿ ارسماء الحقيقية.
 /21اطب كؿ مسودة عمى ورؽ ذا لوف مختمؼ.

 /21استعمؿ الرسـ اليدوا إلعداد الرسوـ البيانية والجداوؿ لي المسودات ارولى.
 /22اجعؿ كتابتؾ واضحة واير اامضة.
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 /23قـ بمطالعة بعض االطروحات ارخر قبؿ أف تبدأ الكتابة.
 /24قدـ لمجداوؿ داخؿ النص اعرضيا ـ قـ بوصكيا.

 /25استعمؿ كممات متشابية أو متوازية متى ما كاف ذلؾ ممكنا.
 /26دع قاشمة المحتويات تساعدؾ لي تحسيف مسودة أطروحتؾ.

 /27اكتب الخالصات والتبعات الحقيقية و ال تعد طرح نتاش بح ؾ.
 /28تككد أف مقترحاتؾ لمبحث المستقبمي ذات معنى.

 /29الكصؿ اروؿ يجب كتابتو لي اخر مرحمة الكتابة.
ىػػذا ىػػو الجػػزء الػػذا ظمنػػا ننتظػره طػػويال .يجػػب أف نكتػػرض أنػػؾ قػػد حصػػمت عمػػى لكػرة جيػػدة عػػف البحػػث بعػػد الموالقػػة عمػػى
خطتػػؾ جم ػ البيانػػات و إج ػراء التحميػػؿ .أنػػت اآلف عمػػى وشػػؾ أف تبػػدأ كتابػػة ارطروحػػة .إذا قمػػت بػػالخطوات ارولػػى بصػػورة
جيدة لمف يكوف ىذا الجزء سيشا .لي الحقيقة ربما يكوف ممتعا.
 /17الخ ارلػػة الكبػػر حػػوؿ كتابػػة ارطروحػػة أف تبػػدأ بالكصػػؿ اروؿ و تنتيػػي بكتابػػة الكصػػؿ الخػػامس .نػػاد ار جػػدا مػػا يكػػوف
الوض كذلؾ .إف أك ر الطرؽ إنتاجا لي كتابة ارطروحة ىي أف تبدأ بكتابة تمؾ ارجزاء مػف ارطروحػة التػي تشػعر أنػؾ
أك ر ارتياحا ليا .ـ انتقؿ بعد ذلؾ إلكماؿ مختمؼ الكقرات كما تر  .لػي لحظػة مػا سػيكوف بمقػدورؾ أف تبسػط أمامػؾ كػؿ
الكقرات التي كتبتيا كما سيكوف بمقدورؾ وضعيا لي ترتيب متسمسؿ لتر ما ىو ناقص و تقوـ بإضالتو ل طروحػة .تبػدو
ىػػذه الطريقػػة أك ػػر معقوليػػة رنيػػا مبنيػػة عمػػى تمػػؾ الجوانػػب مػػف د ارسػػتؾ التػػي ت يػػر أك ػػر اىتمامػػؾ .امػػض م ػ مػػا ي يػػر
اىتمامؾ ابدأ الكتابة مف ىناؾ وابف عمى ذلؾ .لقػد وصػؼ ديكيػد كرانزيػؿ مػف جامعػة واليػة داكوتػا الشػمالية طريقػة الكتابػة
مف (ارلؼ إلى الياء) كما يمي -:انظر إلى الكقرات ارولى مف أطروحتؾ .إذا كنت مستعدا امض مباشرة و اكتبيا .إذا لػـ
تكف مستعدا انتقؿ مف لقرة إلى أخر خالؿ كؿ المقترح حتى تجد لقرة يمكف أف يكػوف لػؾ لييػا مػا تكتبػو .اكتبػو ػـ واصػؿ
تنقمؾ عبر الكقرات مف (ارلؼ إلى الياء) تكتب و تضيؼ إلى الكقرات التي تستطي الكتابة لييا وكمما لرات مف لقرة اتب
نكس الطريقة مف (ارلؼ إلى الياء) .ىذا سيساعدؾ عمى تصور النات النياشي لمجيودؾ مف البداية المبكرة لكتابتؾ و لي
كؿ مرة تكتب لييا تبني كامؿ ارطروحة مف (ارلؼ إلى الياء).
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 /18إذا كنػػت قػػد أعػػددت خطػػة بحػػث شػػاممة لإنػػؾ سػػتكالك عمػػى ذلػؾ اآلف .أخػػرج الخطػػة و ابػػدأ لػػي مراجعػػة مػػني البحػػث
اير صي ة الكعؿ مف المستقبؿ إلى الماضي ـ أضػؼ أيػة إضػالات أو تعػديالت بحيػث تعكػس الكقػرة عػف المػني
المقترح ّ
ما قمت بو حقيقػة .لقػد تمكنػت اآلف مػف نقػؿ بعػض الكقػرات مػف خطػة البحػث إلػى ارطروحػة .اآلف انتقػؿ إلػى لقػرة مشػكمة
البحػػث ومػػف ػػـ إلػػى الجػػزء الخػػاص بكدبيػػات البحػػث و د ارسػػاتو السػػابقة الموجػػودة لػػي الخطػػة و انقميػػا بػػنكس الطريقػػة التػػي
عدلت و نقمت بيا لقرة مني البحث مف خطة البحث إلى ارطروحة.
 /19يجب أف نكترض أنؾ تستخدـ جياز الحاسب اآللي لكتابة أطروحتؾ .إذا كانت دراستؾ تحتوا عمػى أسػماء أشػخاص
معينيف أو م سسات أو أماكف و يجب ت يير ىذه ارسماء لتولير قدر مف السرية ال ت ير ىػذه ارسػماء اآلف وامػض لػي
كتابػػة أطروحتػػؾ مسػػتخدما ارسػػماء الحقيقيػػة .و لػػي نيايػػة مرحمػػة الكتابػػة يمكػػف اسػػتبداؿ تمػػؾ ارسػػماء بكػػؿ سػػيولة و يسػػر
بواسطة الحاسب اآللي .إذا أجريت عممية إبداؿ ارسماء لي مرحمة مبكرة لقد يقود ذلؾ إلى بعض التشويش و اإلرباؾ .قـ
باإلبداؿ لي نياية الكتابة و تككد مف أنؾ قد قمت بو قبؿ إخراج ارطروحة لي شكميا النياشي.
 /21عندما تقوـ بطباعة مسودة لصؿ ما ستجد أف ىناؾ عدد مف الت ييرات يجب أف تجر

وقبػؿ أف تعػرؼ ذلػؾ سػتجد

أنؾ قد طبعت مسودة أخر لنكس الكصؿ .و يبدو مػف الصػعوبة الػتخمص مػف أا مػف المسػودتيف .بعػد حػيف سيصػبر مػف
الصعوبة بمكاف تذكر النسخة التي تعاينيػا ىػؿ ىػي ارولػى أـ ال انيػة؟ لػذلؾ قػـ بطباعػة مسػودة كػؿ لصػؿ مػف ارطروحػة
لػػي ورؽ مختمػػؼ المػػوف – عمػػى ارقػػؿ الصػػكحة ارولػػى -وم ػ اخػػتالؼ أل ػواف اروراؽ سػػيكوف مػػف السػػيؿ عميػػؾ تمييػػز
المسودة ارخيرة كما يمكنؾ أف تالحظ ما ىي المسودة التي يقرأىا أحد أعضاء المجنة م ال.
 /21أحد ارشياء الذا نود أف نمكت لػو االنتبػاه بشػكؿ خػاص ىػو اسػتخداـ بػرام معالجػة الكممػات إلنتػاج رسػوـ بيانيػة و
جػػداوؿ مكصػػمة .نالحػػظ أف العديػػد مػػف الطػػالب يمضػػي السػػاعات الط ػواؿ محػػاوال اسػػتخداـ ب ػرام معالجػػة الكممػػات إلنتػػاج
رسوـ بيانية يمكف أف ترسـ يدويا لػي  15دقيقػة لقػط .لػذلؾ لمػف اريسػر اسػتخداـ الرسػـ اليػدوا لمجػداوؿ و الرسػوـ البيانيػة
المكصمة ل طروحة .تككد مف أف لجنة المناقشة ستكيـ بوضوح الرسـ البياني لكف ال تضػي الوقػت لػي محاولػة جعمػو يبػدو
م اليا .بعد الكراغ مف الدلاع عف ارطروحة ىناؾ مف الوقت ما يككي إلنتاج جداوؿ و رسوـ بيانية مكصمة و م الية.
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 /22أسػػموب كتابػػة ارطروحػػة ال يقصػػد منػػو أف يكػػوف ممتعػػا لكتابػػة ارطروحػػة يجػػب أف تكػػوف واضػػحة و ايػػر اامضػػة
ولتػػتمكف مػػف ذلػػؾ عميػػؾ تحضػػير قاشمػػة بالكممػػات الدليميػػة أو المكتاحيػػة الميمػػة لبح ػػؾ .وبعػػد ذلػػؾ يجػػب أف تسػػتخدـ تمػػؾ
الكممات طواؿ عممية كتابة ارطروحػة .لػيس ىنػاؾ مػا ىػو أك ػر إ ػارة لمضػجر لمقػارأ مػف مسػودة تسػتخدـ كممػات متناوبػة
لتعنى بيا الشيء نكسو .إذا قررت أف تكوف إحد العبارات الدليمية لي بح ؾ ىي ورش العمؿ التربوية

لال تحاوؿ أف

تسػتبدؿ تمػػؾ العبػػارة بػػكخر م ػػؿ بػرام عمػى رأس العمػػؿ أو ورش العمػػؿ التعميميػػة أو الم سسػػات التربويػػة  .حػػالظ
داشما عمى العبارة نكسيا ورش العمؿ التربوية  .سيكوف واضحا جدا لمقارأ ماذا تعنيو بالضبط.
 /23قـ بمعاينة ا نتيف أو الث أطروحات نظمت و عرضت بصػورة جيػدة .تكحػص اسػتخداميا لمعنػاويف ارسػموب العػاـ
الطباعػػة و التنظػػيـ .اسػػتخدميا كنمػػوذج إلعػػداد أطروحتػػؾ .بيػػذه الطريقػػة سػػتكوف لػػديؾ لكػرة منػػذ بدايػػة عمميػػة الكتابػػة عػػف
كيكية كوف أطروحتؾ عندما تكرغ منيا و ىو ما يعتبر مساعدا جدا.
 /24قػػانوف بسػػيط إذا كنػػت تعػػرض بعػػض المعمومػػات لػػي صػػورة جػػداوؿ أو رسػػوـ بيانيػػة تككػػد مػػف أنػػؾ قػػدمت لمجػػدوؿ أو
الرسـ البياني لي نص ارطروحة .و بعد وض الجدوؿ أو الرسـ البياني ضمف ارطروحة تككد مف أنؾ قد ناقشػتو و قمػت
بػػالتعميؽ عمػػى محتوياتػػو .إذا لػػـ يكػػف لػػديؾ مػػا تقولػػو عػػف الجػػدوؿ أو الرسػػـ البيػػاني لربمػػا ي يػػر ذلػػؾ س ػ اال لمػػاذا وضػػعتو
ضمف ارطروحة إذف؟.
 /25قانوف بسيط اخر إذا كاف لديؾ سمسمة مف الجداوؿ المتشابية جدا حاوؿ استخداـ كممات متشابية لوصكيا .ال تحاوؿ
أف تكوف خالقػا و ممتعػا لػي كتابتػؾ.إذا كانػت كػؿ مقدمػة و مناقشػة لمجػداوؿ المتشػابية تسػتخدـ كممػات متشػابية جػدا لػإف
ذلؾ يمكف القارأ مف تحديد االختاللات بيف الجداوؿ بكؿ سيولة.
 /26كمنػػا عمػػى معرلػػة بكاشػػدة قاشمػػة المحتويػػات لمقػػارأ لكػػف مػػا ال ندركػػو أحيانػػا ىػػو أىميتيػػا لمكاتػػب والتػػي ال تقػػدر بػ مف.
اسػػتخدـ قاشمػػة المحتويػػات لتسػػاعدؾ عمػػى تحسػػيف أطروحتػػؾ .اسػػتعمميا لتػػر إذا مػػا كنػػت قػػد أاكمػػت شػػيشا مػػا أو لعػػرض
لقراتؾ لي أك ػر الصػور منطقيػة أو إذا كػاف مػف الضػرورا جعػؿ كمماتػؾ أك ػر وضػوحا .باسػتخداـ الحاسػب اآللػي يمكػف
نس و لصؽ عناوينؾ مف كؿ مػا كتبتػو إلػى قاشمػة المحتويػات .بعػد ذلػؾ ارجػ قاشمػة المحتويػات و تككػد مػف أنيػا واضػحة
بما يككي و مكيومة بصػورة جيػدة لمقػارأ .ربمػا قػد تنػدىش لمسػيولة التػي سػتتعرؼ بيػا عمػى كػؿ المنػاطؽ التػي تحتػاج إلػى
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المزيد مف االىتماـ لي أطروحتؾ .ال تنتظر حتى النياية لوض قاشمة المحتويات .ضعيا مبك ار بما يككى حتى تتمكف مػف
االستكادة مف المعمومات التي ستولرىا لؾ.
 /27إذا كنت ستضمف أطروحتؾ لقرة عف االستنتاجات و التبعات تككد مف أنؾ تعرض لعال استنتاجات و تبعػات .عػادة
مػػا يسػػتخدـ الكاتػػب ىػػذه الكقػرة إلعػػادة عػػرض نتػػاش البحػػث .ال تضػ زمػػف القػػارأ لقػػد قػ أر نتػػاش البحػػث و توقػ مػػف لقػرة
االستنتاجات أف تساعده عمى الكيـ الكمي لما قمت بو .ىذه الكقرة ميمة لي ارطروحة و أحيانا مف ارلضؿ القياـ بيا بعػد
لترة ابتعاد عدة أياـ مف البحث لتمكف نكسؾ مف وض البحث لي منظوره .إذا اتبعت ىػذه الطريقػة لمػف الم كػد أنػؾ سػتجد
العديد مف الر

التي ستساعدؾ لي ربط بح ؾ بمجاالت أخر  .عادة ما ألكر لي لقرة االستنتاجات كمقولة مف نوع :ماذا

بعد؟ .بمعنى اخر ما ىي ارلكار ارساس التي يمكف استنتاجيا مف دراستؾ رطبقيا لي المجاؿ الذا ييمني.
 /28مف أك ر ارجزاء سخكا لي ارطروحة الكقرة المتعمقة بمقترحات البحث المستقبمي لعادة ما يكتب ىذا الجزء لي نياية
عمميػػة الكتابػػة و يكػػوف قػػد تبقػػى القميػػؿ مػػف الطاقػػة لجعمػػو ذا معنػػى .المشػػكمة ارسػػاس مػ ىػػذا الجػػزء ىػػي أف المقترحػػات
عادة ما يكوف باإلمكاف عمميا قبػؿ إجػراء البحػث .اقػ أر ىػذا الجػزء و أعػد قراءتػو حتػى تتككػد مػف أنػؾ قػد وضػعت اقت ارحػات
بحث نابعة مف تجربتؾ لي إجراء البحث و النتاش المشتقة منو .تككد مف أف مقترحاتؾ لمبحػث المسػتقبمي تعمػؿ عمػى ربػط
بح ؾ بمشاري بحوث أخر لي المستقبؿ و تولر لرصة إضالية لمقارأ ليكيـ  -بشكؿ ألضؿ -ما قمت بو.
 /29اآلف حاف الوقت لكتابة الكصؿ ارخير .لكف ما ىػو الكصػؿ الػذا يػكتي أخيػرا؟ اعتقػادا ىػو أف الكصػؿ ارخيػر يجػب
أف يكوف الكصؿ اروؿ .أنا ال أعني ذلؾ حرليا .مف الم كد أنؾ قػد كتبػت الكصػؿ اروؿ لػي بدايػة ىػذه العمميػة .اآلف لػي
النيايػة أتػى الوقػػت إلعػادة كتابػة الكصػػؿ اروؿ .أعػد قػراءة الكصػؿ اروؿ باىتمػاـ بر يػػة أنػؾ اآلف قػد أكممػػت كتابػة الكصػػؿ
الخامس .ىؿ سيساعد الكصؿ اروؿ القارأ عمى التحرؾ لمكصػؿ الخػامس؟ ىػؿ المكػاىيـ ارساسػية الضػرورية لكيػـ الكصػؿ
الخامس موجودة لي الكصؿ اروؿ؟
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األفكار األساسية

رابعاً :الدفاع عن األطروحة

 /31احضر بعض الجمسات لمناقشة أطروحات أخر قبؿ أف يكتي دورؾ.
 /31ناقش بح ؾ م اآلخريف.

 /32ال توزع أجزاء مف بح ؾ عمى أعضاء لجنة المناقشة.
 /33الدلاع يجب أف يكوف جيد لريؽ عمؿ – أنت ومشرلؾ.
 /34التكف دلاعيا لي دلاعؾ.

 /35نظـ دلاعؾ كعرض تربوا.

 /36لكر لي تسجيؿ دلاعؾ عمى شريط صوتي.
 /37قـ بإعداد ورقة عممية عف حصيمة بح ؾ.

يا لو مف اسـ اللت لمنظر ( ..الدلاع عف ارطروحة ) يبدو و ككنو يشير إلى نػوع مػف الحػرب التػي تحػاوؿ كسػبيا .و بػالطب
م أربعة أو خمسة منيـ و أنت وحدؾ يبدو ارمر و ككنيـ قد كسبوا المعركة قبؿ أف تبدأ .كنت أتمنى لو أف يكػوف االسػـ ىػو
نػػدوة أو مناقشػػة ارطروحػػة .و أعتقػػد أف االسػػـ قػػد قػدـ صػػورة ألضػػؿ عمػػا يجػػب توقعػػو لػػي ذلػػؾ االجتمػػاع .ب ػػض النظػػر عػػف
االسػػـ الػػذا يعطػػى لالجتمػػاع حػػاوؿ أف تتػػذكر أف اليػػدؼ مػػف ذلػػؾ االجتمػػاع ىػػو لػػؾ لتعػػرض عمػػى الجميػ كيػػؼ كػػاف أدا ؾ
جيدا لػي إجػراء بحػث د ارسػتؾ و إعػداد أطروحتػؾ .إضػالة إلػى ذلػؾ يجػب أف يكػوف ىنػاؾ منػاخ حمقػة د ارسػية حيػث يقػيـ تبػادؿ
ارلكار. .بكؿ وضوح أنت أك ر الناس معرلة لي ىذا االجتماع عندما يتعمؽ ارمر بموضوعؾ .أعضاء المجنة جاءوا ليسػمعوا
منػػؾ و يسػػاعدوؾ لػػتكيـ بصػػورة ألضػػؿ البحػػث الػػذا وظكػػت لػػو نكسػػؾ خػػالؿ ارسػػابي الماضػػية .ىػػدؼ أعضػػاء المجنػػة ىػػو
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مساعدتؾ إلكماؿ متطمبات درجتؾ العممية .بالطب قد تظير بعض ارجندة ارخػر  .إذا حػدث ذلػؾ حػاوؿ البقػاء حيػث أنػت و
أعد توجيو االجتماع نحو برنامجؾ .وليما يمي بعض ارلكار التي ربما تساعدؾ عمى إبقاء االجتماع بجانب أجندتؾ أنت-:
 /31أك ػػر االقت ارحػػات أىميػػة نػػاد ار مػػا يتب ػ  .حػػاوؿ حضػػور دلػػاع (مناقشػػة أطروحػػة) أو ا نػػيف قبػػؿ دلاعػػؾ .أ نػػاء الػػدلاع
حػػاوؿ التركيػػز عمػػى التكاعػػؿ الػػذا يحػػدث .ىػػؿ يبػػدو الطالػػب مسػػترخيا ؟ مػػا ىػػي االسػػتراتيجيات التػػي يتبعيػػا الطالػػب ليبػػدو
مسترخيا؟ كيؼ تكاعؿ الطالب م المجنة؟ ىؿ يبدو أف الطالب استطاع اإلجابػة عمػى ارسػشمة بشػكؿ جيػد؟ مػا الػذا يمكػف
عممػو مػف أجػؿ جعػؿ الموقػػؼ ألضػؿ ممػا كػاف عميػو؟ مػػا ىػي ارشػياء التػي يجػب عميػػو تجنبيػا؟ بإمكانػؾ تعمػـ الك يػر مػػف
حضور م ؿ ذلؾ االجتماع.
 /31ابحث عف الكرص لتنػاقش بح ػؾ مػ أصػدقاشؾ و زمالشػؾ .أصػم باىتمػاـ رسػشمتيـ .انظػر إذا كػاف لػي إمكانػؾ تقػديـ
بح ػػؾ ل ػػي ص ػػورة واض ػػحة و متماس ػػكة .ى ػػؿ ىن ػػاؾ جوانػ ػب م ػػف بح ػػؾ مشوش ػػة بش ػػكؿ خ ػػاص و تحت ػػاج إل ػػى المزي ػػد م ػػف
اإليضاح؟ ىؿ ىناؾ أشياء نسيت أف تقوليا؟ ىؿ يمكنؾ ت يير ترتيب عرض المعمومات لتبدو أسيؿ ليما؟
 /32أتمنى أنؾ لـ تكف قد قمت بتوزي أجزاء مف أطروحتؾ عمى أعضاء لجنة المناقشة أ ناء مرحمة كتابتيا .أجػد أف ىػذه
الممارسة مزعجة جدا و تخمؽ الك ير مف المشاكؿ لمطالب .يجب أف تعمؿ بالقرب مف مشرؼ أطروحتػؾ .ىػو  /ىػي أك ػر
ارشخاص الذيف يجب إرضػا ىـ .ط ِّػور اسػتراتيجية مػ مشػرلؾ ليمػا يخػص كيػؼ و متػى تشػرؾ اآلخػريف ليمػا كتبتػو .لقػط
بعد أف يوالؽ مشرلؾ عمى ما كتبتو يمكنػؾ إشػراؾ اآلخػريف مػف أعضػاء المجنػة وعنػدىا يكػوف قػد اقتػرب وقػت الػدلاع .إذا
أشػػركت أعضػػاء المجنػػة لػػي ارجػزاء ايػػر الناضػػجة مػػف أطروحتػػؾ لسػػتجد نكسػػؾ لػػي موقػػؼ يطمػػب ليػػو منػػؾ أحػػد أعضػػاء
المجنة أف تعمؿ شيشا ما بينما يطمب عضو اخر شيشا اخر .ماذا تعمؿ لي ىذه الحالة .اإلجابة ارلضؿ ىػي أف ال تضػ
نكسؾ لي ىذا المكزؽ .اجتماع لجنة الدلاع يسمر الىتمامات أعضاء المجنة بالظيور لي مناخ تحػاورا ِّ
يمكػف مػف مناقشػة
و جيات النظر المتعارضة و حميا.
 /33مف الميـ و أنت تدخؿ الدلاع أف يكوف لديؾ اإلحساس بكنؾ ال تقوـ بو لوحدؾ .كمػا أشػرنا سػابقا مشػرلؾ ارسػاس
يجػػب أف تنظػػر إليػػو كحميػػؼ لػػؾ و يقػػؼ بجانبػػؾ لػػي الػػدلاع .ال تػػنس إذا ارتبكػػت أ نػػاء الػػدلاع سػػتربؾ مشػػرؼ أطروحتػػؾ
معؾ .لذلؾ أعط الكرصة لكما اال نيف بضػماف عػدـ االرتبػاؾ و اإلربػاؾ .قابػؿ مشػرؼ أطروحتػؾ قبػؿ الػدلاع و نػاقش معػو
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االسػػتراتيجيات التػػي سػػتتبعيا لػػي دلاعػػؾ .حػػدد المشػػاكؿ التػػي يمكػػف أف تحػػدث ونػػاقش طػػرؽ التعامػػؿ معيػػا حػػاوؿ جعػػؿ
الدلاع يبدو و ككنو مجيود لريؽ عمؿ.
 /34ال تكف دلاعيا لي دلاعؾ .قد يبدو ىذا مشوشا ىذا يقاؿ لكف أحيانا مف الصعب الولاء بو .لقد أمضيت قد ار معتب ار
مف الوقت لي بح ؾ و ىناؾ نزعة قوية لمدلاع عما قمت بو .عمى كؿ حػاؿ أعضػاء المجنػة قػد يكػوف لػدييـ منظػور جديػد
و بعػػض ارلكػػار الجيػػدة إلش ػراؾ كػػؿ االجتمػػاع لييػػا .ربمػػا تكػػوف ىنػػاؾ طػػرؽ سػػيمة لمتعامػػؿ م ػ ارلكػػار الجديػػدة أشػػياء
م ؿ -:شك ار لؾ عمى لكرتؾ سكعطييا الك ير مف االىتماـ بػذلؾ تكػوف قػد تمكنػت مػف إبطػاؿ موقػؼ قابػؿ لالنكجػار و
لـ تض نكسؾ أو عضو المجنة لي زاويػة ضػيقة .إضػالة إلػى ذلػؾ لإنػؾ لػـ تعػد بشػيء .حػاوؿ أف تكػوف مػاك ار سياسػيا لػي
ىذا الوقت وال تنسى أف ىدلؾ النياشي ىو إكماؿ درجتؾ العممية بنجاح.
 /35ربما يكوف أك ر اجتماعات الدلاع التي حضرتيا انعداما لمتنظيـ ىو ذلؾ الذا يبدأه مشػرؼ البحػث قػاشال لقػد قػرأتـ
ارطروحة .ما ىي أسشمتكـ لمطالب يا ليا مف لوضى .يبدأ طرح ارسشمة التي تقكز بالطالب مػف جػزء مػف ارطروحػة إلػى
اخر .ال يتولر الحد اردنى مف النظاـ و تكقد السيطرة عمى االجتماع نتيجػة لػذلؾ .لػي نكػس الوقػت لقػد تػدربت أف أحمػي
طالب ػػي م ػػف الوق ػػوع ل ػػي م ػػؿ ى ػػذا الش ػػرؾ بمس ػػاعدتيـ عم ػػى تنظ ػػيـ ال ػػدلاع كع ػػرض ترب ػػوا .وليم ػػا يم ػػي م ػػا نق ػػوـ بعمم ػػو-:

] أطمب مف الطالب تحضير تقديـ مف  21إلى  25دقيقػة يسػتعرض كػؿ ارطروحػة .يعػد ىػذا بمسػاعدة
سمسػػمة مػػف  11إلػػى  12قطعػػة مػػف الػػورؽ الكبيػػر ت بػػت تسمسػػميا عمػػى ح ػواشط ارلػػة االجتمػػاع عمػػى أف
تحمػػؿ كػػؿ ورقػػة الكممػػات الدليميػػة المكتاحيػػة الخاصػػة بمختمػػؼ جوانػػب الد ارسػػة .بعػػض اروراؽ تحمػػؿ
معمومات عف موق الدراسة أسػشمتيا و منيجيػا قطػ أخػر تعػرض نتػاش الد ارسػة و أخيػ ار ىنػاؾ قطػ
الورؽ التي تحمؿ االستنتاجات و التبعػات .بعػد إعػداد ىػذه اروراؽ -خػراشط الحػاشط  -قبػؿ وقػت كػاؼ
يستطي الطالب االسترخاء أ ناء التقديـ و استخداـ اروراؽ ككنيا خارطة طريؽ نحو اليدؼ .ميما كنت
متػػوت ار يمكنػػؾ أف تتػػرؾ خ ػراشط الحػػاشط تقػػودؾ أ نػػاء التقػػديـ .كتابػػة الحػػروؼ تػػتـ بقمػػـ عالمػػات أسػػود و
بعض المالحظات اإلضالية تػدرج لػي خػط صػ ير بواسػطة قمػـ الرصػاص ( بحيػث ال ي ارىػا أحػد حقيقػة
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) .لقػػد حاولنػػا ذلػػؾ عػػف طريػػؽ أدوات تسػػميط الضػػوء لكنيػػا لػػـ تعمػػؿ بشػػكؿ جيػػد رف اروراؽ الشػػكالة
المسػمط عمييػػا الضػػوء تختكػػي بعػػد ػواف قميمػػة .خػراشط الحػػاشط تبقػػى لي ارىػػا الجميػ و تسػػاعد عمػػى تركيػػز
االنتباه[ .

بإتباع ىذا التقديـ المحدد تبدأ المجنة لي طرح ارسشمة لكػف كمػا ىػو متوقػ تتبػ ارسػشمة خػراشط الحػاشط و يسػير كػؿ النقػاش
لي صورة منظمة .إذا كػاف ىنػاؾ ضػيوؼ لػي اجتمػاع المناقشػة لػإف ىػذا الشػكؿ مػف التقػديـ يسػاعدىـ عمػى المتابعػة و ليػـ مػا
أنجز مف خالؿ البحث.
 /36ل ّكػػر لػػي تسػػجيؿ الػػدلاع .اسػػتعمؿ مسػػجال صػ ي ار سػ ِّػجؿ كػػؿ التقػػديـ و أسػػشمة و تعميقػػات أعضػػاء المجنػػة ليػػذا يسػػاعد
بطريقتيف :أوال :يكوف لمطالػب تو يػؽ لالجتمػاع يسػاعده لػي إجػراء التعػديالت و التصػحير المطمػوب لػي ارطروحػة ويمكػف
لمطالػػب أف يسػػترخي و يسػػم لػػي ىػػدوء مػػا يقولػػو أعضػػاء المجنػػة رف المالحظػػات يسػ ِّػجميا المسػ ِّػجؿ .انيػػا :يمتمػػؾ الطالػػب
تسػػجيال داشمػػا لتقديمػػو لمد ارسػػة .االحتكػػاظ بػػكوراؽ الخ ػراشط و ش ػريط التسػػجيؿ يكػػوف مكيػػدا لػػي االسػػتكادة منيػػا مسػػتقبال لػػي
مراجعػػة البحػػث أو لػػي حالػػة طمبػػات أخػػر لتقديمػػو .بإتبػػاع المقترحػػات و ارلكػػار السػػابقة أتمنػػى أف يكػػوف بإمكانػػؾ إنيػػاء
برنام دراستؾ العميا لي وقتو المناسب و بصورة ممتعة.
 /37شيء أخير يجب إضالتو .قـ بإعداد ورقة عممية تشرؾ بواسطتيا اآلخػريف لػي نتػاش بح ػؾ .لػيس ىنػاؾ وقػت ألضػؿ
مف القياـ بذلؾ مف اآلف .بعد الدلاع مباشرة يكوف لديؾ معرلة ألضؿ بدراستؾ وأنت لي ألضؿ موقؼ لوض ألكارؾ عمػى
حوؿ كؿ ما است مرتو لػي بح ػؾ إلػى رأس
الورؽ .إذا أجمت ميمة الكتابة إلى وقت اخر لمف المحتمؿ أف ال تقوـ بيا أبداِّ .
ماؿ و أكسب بعض الكواشد اإلضالية .ابدأ الكتابة.
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