كيفية القيام بالبحوث الجيدة ومذكرات نهاية الدراسة
فارس جامعة سعد دحلب البليدة
مقــدمـة



يتوج ادلشوار اجلامعي عادة بإعتماد رسالة زبرج ،سواء تعلق األمر بالنسبة إىل طلبة

الليسانس و تعترب مذكرة لنيل شهادة الليسانس ،أو تعلق األمر بإعداد رسالة ماجستَت تعرب عن
الدراسات ما بعد التدرج يف البحث العلمي ،دون ذباىل العمل الذي يفوق ىذين العملُت
وادلتمثل يف أطروحة الدكتوراه و اليت دبوجبها يصبح الطالب متحصل على درجة علمية و دينح
ىذا اللقب الذي عادة ما يتعب ويشقى الفرد من أجل الوصول إليو وربقيقو.
ودلا كان موضوع دراساتنا السابقة ىو ربديد طرق كتابة الرسائل اجلامعية وربديد

مناىج الدراسات ادلختلفة يف ىذه الرسائل ،إرتأيت أن أتقدم هبذا البحث ادلتواضع و الذي
يشمل آخر طريقة يف رلال اإلعداد وىي ادلناقشة .
مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة البحث يف ندرة الدراسات ادلتخصصة ادلنشورة و اليت تتدخل فيها

العديد من األسباب ال سيما مظاىر التبعية العلمية والثقافية دلؤسسات التعليم العايل يف الوطن
العريب ويف مقدمتها ظاىرة اعتماد اجلامعات اجلزائرية يف إعداد أعضاء ىيئات التدريس على
جامعات الدول العربية و األجنبية ،وباألخص ندرة الدراسات الوصفية اليت تعتمد طريقة
ادلقارنة بُت أكثر من دولة عربية فيما خيص أماكن إعداد أعضاء ىيئات التدريس و الذين يف
واقع احلال ىم ادلناقشُت لعمل الطلبة يف هناية التخرج ،
إن ادلشكلة اليت بات يدرك أمهيتها الطلبة ادلناقشون يف الدراسات العليا  ،ىي أن

ادلتدرب يف اجلامعات اجلزائرية ال يكتسب فقط مهارات ومعارف رلردة أو زلايدة عن ثقافة
اجملتمع الذي أنتجها  .بل يعود الدارس إىل موطنو األصلي وقد تأثر بثقافة األستاذ ادللقن أو
ادلدرس تأثراً إجيابياً أو سلبياً  .من ىنا فإن ادلشكلة اليت يواجهها الطلبة فيما يتعلق
بالدراسات العليا يف اجلزائر ىي ازدياد درجة التبعية الثقافية للدول العربية واحتمال أن تصبح
تلك الدول أكثر اعتماداً دبرور الوقت .
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أهداف اندراسة:

هتدف ىذه الدراسة إىل تسليط الضوء على قضية مناقشة أعضاء ىيئة التدريس

للطالب أثناء مرحلة مراجعة العمل ادلنجز من أجل نيل درجة ادلاجستَت وحملاولة ربقيق أىداف
الدراسة كان البد من اإلجابة عن رلموعة األسئلة اآلتية :
ماذا نعٍت بادلناقشة ،وما ىي األساليب و الطرق ادلثلى يف التحاور و إيصال ادلعلومات

اليت مت مجعها يف الرسالة ،وكيف تتم طريقة تقدمي العرض ،و كيف يتم التعامل مع أعضاء
اللجنة ادلناقشة ،وكيف يتم إقناع األخرين بالرأي ،وكيفية التعامل مع اإلنتقادات ادلوجهة لعمل
الباحث ،وما ىي أفضل السبل للرد على ىذه اإلنتقادات و النقائص؟
ىذا ما سأتعرض إليو يف حبثي ادلتواضع وىذا من خبلل إستقراء مجيع البحوث الواردة

يف الفصلُت األول والثاين،وحضور العديد من ادلناقشات اخلاصة بالرسائل اجلامعية ،و البحث
عن طريقة ذبنبٍت و زمبلئي الطلبة الوقوع يف األخطاء أثناء العرض وطرح ادلوضوع يوم
ادلناقشة،كما ينبغي أن أشَت إىل ضرورة إختيار ادلشرف وكيفية التعامل معو .

وعلى ىذا فقد أدرجت يف حبثي ىذا األسلوب التحليلي معتمدا على ادلنهج

اإلستقرائي والذي يعتمد على النظرية النسبية و اليت تركز على عدم وجود حقائق عامة وثابتة و
أن احلقيقة دوما ىي نسبية ومتغَتة تتغَت بتغَت عوامل البيئة و الزمان وادلكان وبإستخدام ىذا
ادلنهج ديكن ربديد الطريقة أو الطرق ادلثلى يف مجع ادلادة األولية و مناقشة العمل ادلنجز الذي
كلف الباحث رلهودا ديكن أن يقيم إجيابا أو سلبا أو بإحداث تغيَتات عليو.
من أجل ىذا إرتأيت إتباع اخلطة التالية  :كيفية مجع ادلعلومات و إستخدامها وىذا

دبثابة مبحث أول يتضمن يف زلتواه مطلبُت مقسمُت كما يلي :مجع ادلعلومات مث التطرق إىل
إستخدام ىذه ادلعلومات وزلتوياهتا.
مع ذكر ادلرحلة األخَتة واليت عنونتها كمايلي :طريقة العرض و التقييم من طرف

اللجنة ادلناقشة و قسمتها بدورىا إىل مطلبُت األول خصصتو لطريقة العرض والثاين ربدثت فيو
عن تقنيات ادلناقشة وتقييم الباحث .
ىذا ما ورد ببحثي ادلتواضع وىو عمل من شأنو أن يلقى التجاوب أو الرفض ،كون

أن اإلنسان تعًتيو رغبة ملحة ال ديكن ألحد أن ينفيها عليو وىي زلاولة إضفاء األمهية على
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الذات فمن كان بوسعو أن يشبع تلك الرغبة ادلتأصلة يف نفوس اآلخرين بلغ أقصى ما يريد
وضمن عطفهم وتأييدىم بل إستطاع أن يوجههم كيف يشاء.

انًبحث األول :كيفية جًع انًعهىيات و إسحخدايها
إن توفَت مصادر ادلعلومات احلديثة يعد أساساً للبحث العلمي احلديث ،ومهما

حاولت ادلكتبات من ربديث مقتنياهتا الورقية ال ديكنها اإلحاطة باإلنتاج الفكري الضخم يف
زمن ثورة ادلعلومات واالتصاالت الذي يتزايد اإلنتاج فيو تزايداً مطرداً، .كما أن التطرق إىل
أنواع البحث العلمي يف البحوث السابقة و التعريف بع على أنو "وسيلة لئلستعبلم
واإلستقصاء ادلنظم مع إتباع اخلطوات "و أنو كذلك :عملية نظامية جلمع ادلعلومات لغرض
معُت.
و ىو زيادة وتنمية ادلعرفة ،جعل من الزمبلء يعملون كذلك على إظهار خصائص ىذا

البحث العلمي مركزين فيو على أنو :
منظم ومضبوط و أنو نشاط عقلي ،و أنو ذبرييب و حركي وذبديدي أي أنو إستبدال

متواصل دلعرفة دبعرفة جديدة … إخل.
إن الوصول إىل مجع ادلعلومات و إستخدامها تعٍت أن الباحث قد إقًتب من ىدفو أو

باألحرى من نقطة الوصول ،ألن ىذه العملية عادة ىي أصعب ادلراحل ،فكيف يتم يا ترى
مجع ىذه ادلعلومات و ضمها ربت عنوان مبحث أو مطلب أو فرع ،وكيف يتم إستخدامها و
الدمج بينها.


ىذا ما سنتعرض إليو من خبلل التطرق إىل ادلطلبُت التاليُت :

انًطـهب األول  :جًع انًعهىيات
ىذه العملية تأيت بعد أن يكون الطالب قد سأل نفسو عدة أسئلة قبل ربضَت مشرعو

منها :ىل موضوع البحث يدخل يف إىتماماتو ؟ىل أن ىذا ادلوضوع جديد؟ىل باإلمكان
إصلازه يف ادلدة احملدودة ؟ وكم سيكلفو ىذا البحث ؟
ديكن للباحث الوصول إىل مصادر معلومات حديثة ومتنوعة وعديدة عرب قواعد

البيانات وادلعلومات سواء النصية وغَت النصية والفهارس واألدلة والببليوغرافيات عدا ما ينشر
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إلكًتونياً من كتب ودوريات ،لتكون بشموليتها وتنوع موضوعاهتا وسرعة الوصول إليها دون

حدود جغرافية أو لغوية أو زمانية مكملة دلا جيده الباحث من مصادر تقليدية يف ادلكتبات.
ولكن قد يصعب على الطالب مجع ادلادة العلمية وتوظيفها ضمن العناوين اليت وضعها يف
سلطط حبثو و الذي تقدم بو إىل ادلشرف عن رسالتو يف بداية سباقو مع الزمن ،لذلك فإنو قد
يصعب عليو اإلجابة على العديد من األسئلة ،كونو قد يكون يكتب ألول مرة لآلخرين الذين
قد حيتلون حيزا كبَتا من تفكَته يف توجيو ادلعلومات إليهم ،فهل سيقوم بتوجيو ادلعلومات إىل


األساتذة ادلناقشُت أم أنو سيقوم بتوجيو معلوماتو إىل زمبلئو الطلبة.
إن كل تلك األسئلة قد جيد الباحث ذلا أجوبة بإزباذه أسلوب الوسطية واإلعتدال يف
الكتابة ،ألنو قد يضع نصب عينيو إقتناعو بادلوضوع أوال ،مث الشيء الذي يكتبو ،دون أن
جيعل من ىذا معتقدا راسخا بل أنو يعمل من أجل تطوير البحث و ذبديد الفهم لو ،كما أنو
ال جيب على الطالب أن يستهُت بنفسو فكم من أفكار صارت كتبا و رللدات ىي يف األصل
لطلبة مل يكونوا يعرفون مغزاىا فإستغلها غَتىم ( [.)]1

إن مجع ادلعلومات يكون عن طريق القراءة السابقة ،و اليت تعلقت دبوضوع البحث

العلمي و الذي تعترب ادلراجع ادلتخصصة فيو قليلة جدا ،ويف بعض األحيان غَت متوفرة لدى
الطالب وىو األمر الذي جيعل منو يف كل مرة يسقط يف فخ العشوائية و الفوضوية و السيما
عند قيامو دبعاجلة مواضيع سلتارة ،كما أن الطالب قد يلجأ إىل النقل الغَت أمُت بإستعمال
الًتمجة احلرفية وىو ما يؤدي بو يف األخَت إىل التعرض لئلنتقاد الكبَت و الشديد من طرف ىيئة
ادلناقشة اليت تعمل عادة على إظهار النقص الوارد على البحث و العيوب اليت وقع فيها
الطالب.كما أنو قد يتحصل الباحث على حجم ىائل من ادلعلومات قد يغَت مفهوم حبثو
والوصول إىل ادلعلومة ليضع ادلستفيد يف حالة انتقاء واختيار للمعلومة األكثر جدوى ونفعاً
ألخذ القرار أو البدء يف إصلاز العمل  .ويف حالة ادليسرة ادلادية للباحث فإنو بإمكانو أن يصل
إىل مقتنيات آالف ادلكتبات األكادديية والبحثية وىو األمر الذي يوقعو يف مغبة التأخر يف
اإلصلاز و التحرير.
جًع انًعهىيات عن طريق اإلنحرنث ويزاياها :

 vأ  /التخفيف من الوقت والتقليل من اجلهود ادلطلوبة إلصلاز مهمات البحث عن ادلعلومات
.شؤون قانونية . startimes
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ب  /تسهيل خدمات عدة مثل الربيد اإللكًتوين وإمكانية ربويل ادللفات.
ج  /يتيح إمكانية الوصول لنشر اإللكًتونيات والنشر الفوري للمعلومات وإىل تغطية األخبار بصورة
فورية.
د  /االشًتاك إلكًتونياً يف اجملبلت اإللكًتونية بصورة مباشرة عرب الربيد اإللكًتوين.
ه  /االطبلع على الندوات وادلؤسبرات والنشاطات العلمية والصناعية وادلعارض.
ومن العوامل اذلامة كذلك واليت تدعو إىل استخدام االنًتنيت أن مستخدم ادلكتبة اليوم خيتلف عنو
سابقاً ،فقد أثر تغَت منط احلياة على تغَت الرغبة يف ادلنتجات واخلدمات ،فأصبح أكثر وعياً ومعرفة
واطبلعاً خلدمات ومنتجات ادلعلومات اليت تقدم إليو بأشكاذلا احلديثة يومياً بل كل ساعة لًتضي
رغبتو ادلتغَتة ،شلا دعا مزودي اخلدمات وادلنتجات إىل التنافس باستمرار يف تقدمي أشكال وأنواع من
اخلدمات وادلنتجات ادلتعددة.
انًطهب انثــاني :إسحخداو انًعهىيات في انرسانة

لقد أصبحت وظيفة البحث العلمي وظيفة زلورية يف عمل اجلامعة بوصفها مؤسسة علمية

وفكرية ،وأصبحت مسعة اجلامعة مرتبطة حبجم ادلبالغ ادلالية اليت تنفق على األحباث اليت تنفذىا
اجلامعة وتنشر نتائجها سنوياً .وحقيقة فإنو ال ديكن أن نطلق اسم جامعة على أية مؤسسة
تعليم ِ
عال إذا مل يكن البحث العلمي أحد وظائف تلك اجلامعة تسَت جنباً إىل جنب مع
وظيفة التدريس ووظيفة خدمة اجملتمع  .فاجلامعة ال تستكمل صفاهتا وشليزاهتا األساسية إال
بوظيفة البحث العلمي ( [.)]2
ودبا أن البحث العلمي ىو مهمة أساسية من مهام اجلامعة ووظيفة ينبغي عليها أن

تؤديها ،فبلبد أن يكون للدراسات العليا نصيب يف ىذا اجملال .بل إن البعض يؤكد على أن
ضعف برامج الدراسات العليا وندرهتا يف بعض احلقول والتخصصات يُعد أحد أىم ادلعوقات
لعجلة البحث العلمي والتقدم الثقايف يف الببلد العربية.
فالدراسات العليا مرتبطة أوثق االرتباط بالبحوث العلمية  .وذلك ألهنا (أي الدراسات

العليا) هتدف إىل هتيئة الباحثُت وتطوير البحوث وأطرىا  ،إن الدراسات العليا يف حد ذاهتا
ىي أكرب ميدان لتدريب الباحثُت اجلدد  ،ابتداء من اختيارىم دلوضوعات رسائلهم العلمية اليت
يسجلوهنا  ،وخاصة مرحلة ادلاجستَت ،وانتهاء دبستخلصات تلك الرسائل عندما تنضج
وتستوي حبوثاً يدافع عنها أصحاهبا ،وتصبح عمبلً علمياً يتبادل بثقة بُت الدوائر العلمية
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ادلتخصصة واجلامعات ىي الوسط الطبيعي لتطوير خرجييها إىل باحثُت وىي ادلنبع الذي يغذي
مراكز البحوث بقواعدىا العلمية والتقنية  ،من خبلل اخلرجيُت الذين يعملون يف مراكز البحوث
ادلوزعة يف إدارات الدولة واذليئات وادلؤسسات العامة  ،كما إن الدراسات العليا يف اجلامعات
توفر للجامعات نفسها ومراكز البحث العلمي عموماً إمكانات ضخمة لتحسُت مستوى
خرجييها وزيادة مردودىم وربط اجلامعة حبل ادلشاكل االجتماعية واالقتصادية وغَتىا ،إن عمل
أستاذ اجلامعة (ادلشرف) بالدرجة األوىل جيب أن يكون مرتبطاً بالبحث ادلقدم من طرف

الطالب ذلك دلا لقيامو بأحباثو من فوائد مباشرة وغَت مباشرة  ،و قيامو بالبحث يكون عامبلً
مهماً للحفاظ على مستواه العلمي بوصفو باحثا جامعياً (وظيفتو البحث و اإلستقصاء) يف
الدراسات العليا إلصلاز حبثو (رسائل ادلاجستَت والدكتوراه) بفعالية وبشكل أفضل من خبلل
التدريب على إجراء حبوث علمية مبتكرة و إستخدام ادلعلومات اليت مجعها سابقا يف إطار
حبثو.






لذلك ينبغي على الطالب اجلامعي أن يوظف معلوماتو وفق ما يراه مناسبا ووفق منظور
األستاذ ادلشرف الذي يعمل على تقومي عمل الطالب و إخراجو يف الثوب ادلناسب،ويبُت
أسلوب الباحث منطقيتو يف فهم األشياء اليت قرأ عنها أو يتصورىا مستقببل أي فتح رلال
األفاق ادلستقبلي شريطة أن يفهم غَته ما يفكر فيو بإستعمال األسلوب السلس و الواضح و
ادلعتمد يف ادلعجم القانوين ألن األسلوب يعكس شخصية الباحث ويتم ىذا عن طريق ما يلي
:
إسحخداو انهغة انًفهىية :أي بنية التصرفات اللفظية عند الباحث مراعاة مع
ادلكونات الفيزيولوجية و البيئية اليت ربدد النطق باأللفاظ ،فمىت كانت عناصرىا واضحة أدى
ذلك إىل فهم موضوع الرسالة وحىت إىل إقناع الغَت بادلوضوع
انكهًات وانجًم  :إذا كانت احلركة ادلادية و البشرية ذبسدىا الرموز واحلركات و
التعابَت فإن ما بداخلها يأيت يف شكل تصورات و أفكار ورسائل تدور يف نفس اخلط ،لكن
بإستعمال منظومة مفردات نعٍت هبا اجلمل (فعل +فاعل +مفعول بو )فحىت يتم ضمان وصول
الرسالة إىل ادلستقبل جيب أن تكون ادلنظومة اللسانية واضحة ومستوحاة من الواقع ،ألن عدم
فهم الرسالة قد يعرض الطالب إىل مساءالت يف العرض قد تربكو وزبرج عن جادة الصواب(
[.)]3
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ولعل من أىم ادلشاكل اليت تعًتض الباحث ىي الصعوبات يف إستخدام ما مت مجعو من معلومات أو
الوصول إليو إما عن طريق الكتب العامة أو ادلتخصصة ،و إما عن الطريق األنًتنيت وىو األمر األشد
صعوبة وىذا لؤلسباب التالية :
عدم الرغبة لدى العديد من الباحثُت من استخدام تقانة ادلعلومات بنفسو ألنو معتاد

على الطرق التقليدية.
عدم قدرة الباحث على استخدام احلاسوب ،و بالتايل فإنو سيحجم عن استخدام التقنية
اإللكًتونية
 عدم توافر الدراية الكافية لدى الباحثُت يف تقنيات ضبط وتنظيم أوعية ادلعلومات البعيدةعن اللغة الطبيعية وادلعتمدة على لغة التوثيق من خبلل نظم التصنيف وقواعد الفهرسة وأدوات
التكشيف وادلستخلصات.
حَتة الباحث أمام الكم اذلائل من الوثائق ادلسًتجعة ذات الصلة ببحثو ،شلا يؤدي بو إىل
ادلتاىة والضياع واستغراق الساعات يف تصفحها واإلفادة منها.
يواجو الباحث أحياناً مشكبلت تتعلق بادلواقع على الشبكات ،حيث تظهر احلاجة إىل
تصنيف وتوصيف ادلواقع مع بيان نوعية وكم ادلعلومات اليت توفرىا ،كما ال يعرف كثَت من
الباحثُت أي أدوات البحث أنسب من غَتىا ،ىذا باإلضافة إىل احلاجة إىل حصر ادلواقع
ادلتخصصة ادلناسبة الىتمامات الباحث.
احلَتة اليت يقع فيها الباحث يف القدرة على احلكم على أي الوثائق أفضل وعلى صحة
ادلعلومات الواردة فيها ألنو من ادلعروف أن ما ينشر يف االنًتنيت ىو الغث والسمُت من
ادلعلومات و أن ما لديو من كتب ىو حيوي معظم أفكاره ،لذا وجب إستخدام ادلعلومات
بالشكل ادلناسب يف الرسالة ،وىذا قصد تفادي التكرار يف العناوين أو ربميلها التحميل الزائد
الذي خيرجها عن معناىا أي مبلحظة طغيان ادلعٌت على ادلبٌت ،ومن ىنا فالطالب رلرب وملزم
على أن جيعل من ادلشرف على الرسالة مسؤوال عما ورد هبا ،كما أنو جيب أن تكون
ادلعلومات الواردة بادلباحث و ادلطالب متساوية ومتقاربة من حيث الكم ،ىذا ما يسهل
إستخدام ادلعلومات ،سواء عن طريق الكتابة أو عن طريق العرض يوم ادلناقشة وىو العنوان
الذي سيتم التطرق إليو يف ادلبحث ادلوايل.
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انًبحــث انثــاني  :طريقة انعرض و انحقييى ين طرف انهجنة انًناقشة


إن حب الظهور يف معظم األحيان ىو الدافع األول إىل اجملادلة( [، )]4فالطالب يود
أن يعرض سعة إطبلعو وحسن تنقيبو يف ادلوضوع ادلطروح للمناقشة ،ومثل ىذا حيس الطرف
األخر أي ادلناقش ،فإذا قهر الطالب ادلناقش دبنطقو السليم وفاز عليو يف طرح فكرتو و إيصاذلا
إىل الغَت ،فإن ادلناقش لن يعترب ذلك إال إىانة من الطالب و العكس صحيح ،وجرحا لكرامتو
وىو قلما يغفر مثل ىذه األفعال  ،هبذا يكون الطالب قد وضع أمامو خصما دون نفع يذكر
،ذلذا جيب على الطالب أن ال يبلغ الزاوية احلرجة يف رلادلة ادلناقشُت.

يقول فرانكلُت بنجامُت "إذا جادلت وربديت ـفإما أن تنصر أو يتغلب عليك

خصمك ،فإذا ما أسغفك الفوز فإنو يكون فوزا أجوف ،إنو جيعلك زبسر حسن عبلقتك مع
الذي ذبادلو ،و قلما تكسب اإلثنُت معا ،الفوز وحسن العبلقة ،أما إذا غلبك خصمك فأنت
خاسر على كل حال"،ذلذا إرتأيت أن أتناول يف ىذا ادلبحث طريقة العرض دون تقييد للباحث
،مث طريقة ادلناقشة و التحاور مع جلنة التقييم ألن األساس ىو خضوع الطالب الباحث إىل آراء
اللجنة ادلناقشة رغم تضارهبا أحينا.
انًطهب األول :طريقة انعرض

إن كثَتا من الطلبة حيضرون أنفسهم المتحان ادلناقشة ويعتربونو امتحانا يضمن

صعودىم فمنهم من حياول العرض والدفاع عن حبثو دون أن خيضع ألساسيات علمية معروفة
سوف نتعرض ذلا بالتفصيل وقبل البدء يف ىذا العنصر حيب ان نشَت أوال اىل أن العرض
حيتوي على تقنيات التعبَت الكتايب الشفوي إذ جيب أن يكون عرض الطالب أمام جلنة

ادلناقشة يتميز بطرح إشكالية البحث وكيف فصل عناصرىا وماىية النتيجة اليت وصل إليها
وليس التحدث عن أشياء ضمنية واردة يف موضوع حبثو فالعرض يكشف قدرة الطالب على
تلخيص حبثو يف مدة وجيزة ال تتجاوز  22دقيقة وىي ادلدة اليت يبقى الطالب زلتار يف
ادلعلومات اليت يكررىا أثناء ادلناقشة كوهنا ال تعٍت اللجنة يف أي شيء وال تدخل ضمن
إطار التقييم وامنا الشيء الذي يهم اللجنة ىو منهجية العرض الذي يتحول اىل شبو حبث أو
اىل فصل إذ ال جيب رباشي كل العناصر ادلهمة حىت وان اكتفى بإشارة إليها ولو كانت
بسيطة.
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ومهما كان العرض وجيزا وسلتصرا كان ذلك سهبل للشروع يف مناقشة وجيهة دلوضوع

الباحث ،ان الطالب الذي يعرض حبشو معلومات ورد ذكرىا أصبل يف ادلذكرة ال ديكن أن
يصل اىل مستوى التعبَت احلقيقي على قوة حبثو لذا فبل داعي لتكرارىا رلددا وامنا عليو أن يقوم
يف عرضو باتباع اخلطوات التالية :
يطرح اإلشكالية



عناصر اإلشكالية



أدوات الربط بُت عناصر اإلشكالية

والنتيجة اليت ربصل عليها

ومع ىذا فإنو طيلة مدة العرض جيب أن يشعر الباحث بأنو متمكن من حبثو ىذا على

أن يقدم النتيجة التقديرية اليت وصل إليها الن العرض ىو استبيان نتيجة البحث  ،و إقراره يف
األخَت بإحتمال كونو غَت مصيب ال يضعف موقفو كما قد خييل إىل البعض على النقيض من
ذلك فالسامعون يشعرون باإلطمئنان إىل ما ستقول متأثرين بنزاىتك وحبك يف اإلنصاف وكل
ذلك تتضمنو عبارتك البسيطة ىذه ،وحىت ولو قدرت أن تثبت للمناقش خطأ الفكرة اليت
إطلعت عليها فإنو سيظل على إعتقاده السابق نفسو ،ىذه طبيعة النفس اإلنسانية فهي تتأثر
إنعكاسا بعدم قبول اجلديد ،وليس ادلطلوب من الباحث أو ادلناقش أن يغَت ىذه النفس
،ويبقى أحسن شيء ىو عدم الدخول يف اجلدال العقيم و أفضل األعمال أن يعًتف الشخص
خبطئو ألنو سيزيل ربامل األخرين عليو ( [)]5الذين قد يتحيزون لزميلهم ومن مث خيفف أثر
اخلطأ الذي جيب أن يعمد الباحث إىل التسليم بو ألنو كفيل بان جيعل ادلناقش يقف منك
موقف الرحيم السريع العفو،وعلى العكس من ذلك إذا أصررت على الدفاع عن خطئك.

انًطهب انثاني :انًناقشة و انحقييى ين طرف انهجنة
جقرير انًشرف:

×


إن تقرير ادلشرف يبقى ىو اآلخر يشكل جوىر البحث ألنو سوف يبصر اللجنة
بأشياء كان ال بد على الباحث أن يتناوذلا  ،لكنو رأى أهنا ليست ذات أولوية فارجعها وربدث
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عن غَتىا  ،وال جيب أن يثمن رلهود الباحث وال يقوم بالثناء واإلطراء على الباحث كأن يقول
أن ىذا الطالب نزيو أو جدي حىت يشفع لو ولبحثو.
جقرير انًناقشين :

إن للجنة ادلناقشة احلق يف طرح كل األسئلة اليت ترى أن الباحث مطالب إلجياد

إجابات ذلا سواء داخل حبثو أو يف عرضو
وإذا انطلقنا من جو األسئلة فبل ننتظر أن جييب الطالب و إمنا نؤكد أن السؤال

ادلطروح جيب أن يطرح ليوضح عنصرا مهما ردبا قد نسي الطالب اإلشارة إليو وعادة فالتعرف
على إمكانيات الطالب من خبلل إجاباتو عن أسئلة ادلناقشُت ادلليئة تارة باخلروج عن ادلوضوع
وتارة أخرى جييب نصف اإلجابة ومرة ثالثة نذكر أن الطالب لو عناصر اإلجابة لكنو ال ديلك
منهجية توصيل ادلعلومات إلفهام اللجنة دبا يريد الوصول إليو .
ومهما كانت قيمة البحث ال جيب أن يقلل من رلهود الطالب الباحث الذي استنفذ

وقتو يف الوصول إىل معلومات  .أو أن يتخذ أعضاء اللجنة من اكتشاف ىفوات ضلوية
وإمبلئية ال يستطيع الطالب مراقبتها بكل جدية وال جيب أن يتخذىا ادلناقش ذريعة للهجوم
على الطالب و إمنا جيب أن يركزوا على ادلنهجية ومناقشتها أصبل .
وإفادة الطالب بتقدير ىل كانت ادلنهجية ادلتبعة كافية إليصال الباحث اىل طور

النتيجة و ال ديكن اخلوض مع الباحث يف رلال ادلعلومات ادلستقاة باعتباره أحسن حاال يف
بعض األحيان من ادلناقشُت لطول خوضو يف ادلوضوع واكتسابو مطالعة متجددة أكسبتو
شخصيتو علمية ،دون أن ننسى اخلوض يف اجلانب ادلوضوعي للبحث ادلقدم كمادة علمية قد
تساعد يف طرف حبوث مستقبلية تكون أكثر صلاحا ومهمة ردبا ألهنا قد ربتوي على جديد
باستطاعة أي باحث أن خيرج بأفكار جديدة يستلهمها من ادلوضوع ادلطروح للمناقشة .
إجابات انطانب
إن الطالب الباحث ىو صاحب البحث  ،ىو العامل خبباياه أكثر من أي شخص

آخر وىو غَت مطالب أن يعلق بإجابات عن اجلوانب الثبلث للمنافسة (ادلنهجية – الشكل
وادلوضوع) ويركز إجاباتو حول العناصر ادلذكورة ويدقق أن شاء وال جيعل يف سؤال األستاذ
يشرفو مناقشة حبث
هتجما عليو بل أن يدخل يف سليلتو أن األستاذ ادلناقش ىو أستاذ لو وال ّ
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مسروق أدبيا أو ماديا فعلى الباحث أن يضع نفسو مكان ادلناقش وعليو أن ال يغًت وال ديلكو
الغرور ويتقبل بكل روح رياضية االنتقادات ادلوجهة إليو ويكون متماسكا قويا وجييب على
االنتقاد العلمي بكل صراحة دون اخلروج أو اإلحاطة من بعيد بادلوضوع  ،الن الرد الضعيف
ال يعتد بو ويؤثر على مظهره  ،كباحث وكأستاذ قد جيعلو يوما مناقشا فعليو تعلم التجارب
العلمية لكون اجلامعة ىي أحلى أيام وسنوات العمر فبل تيأس أيها الباحث وليكن صدوك
رحبا لكل االنتقادات  ،قد تصَت يف يوم من األيام اىل جانب من ناقشوك يوما .
وىاىي بعض الوصايا اليت قدمها لنا بعض من سبقونا يف ميدان التخرج وحىت من

األساتذة ادلختصُت يف رلال ادلنهجية أثناء وقت ادلناقشة وقد عمدت اىل إيرادىا بتعليق يتضمن
الدراسات النفسية للكاتب دايل كارنيجي :
من بُت األخطاء اليت يقع فيها الطالب أثناء ادلناقشة ،سواء يف مناقشة البحث أو يف

مناقشة الرسالة اخلاصة بالتخرج ىو إظهار و إستعراض ادلعلومات اليت ربصل عليها من خبلل
دراساتو السابقة و حبثو ادلعمق يف ادلوضوع ،لذلك وجب على الطالب دائما إزباذ موقف حذر
من خبللو يظهر عدم جزمو بأن اآلخرين على خطأ بسهولة تامة ،كأن يصرح أو يلمح قوال او
إشارة تدل داللة قطعية وربمل نفس ببلغة القول لو مت اإلفصاح عنها ،ألنو يف تلك اللحظة
يعٍت ىذا القول أو اإلشارة ما معناه :أن الشخص ادلقابل لك أو ادلناقش بليد تعوزه الرباعة و
ينقصو الذكاء و الدىاء و أن ادلتحدث دبثل ىذا األسلوب ديلك ذىنا متوقدا وحكمة أصيلة
يريد من خبلذلا إذالل الطرف ادلناقش قصد وضعو على الطريق الصحيح وىذا ىو ادلعٌت
الصحيح دلثل ىذه التصرفات ،فبل ديكن قبول ىذا التصرف أو القول ألنو حيط من قيمة
ادلناقش و إن كان على خطأ ألن الطالب لن يقبل دبثل ىذا التصرف لو صدر من ادلناقش ومع
ىذا فإن حسن التدبَت و السلوك وتقدير ادلوقف وضبط النفس يبقى ادلعيار الوحيد للمناقشة
اجلدية والفعلية.
إن فكرة اخلطا و الصواب ىي ادلؤثرة دوما على ادلناقشة ،خاصة إذا أكدنا بأن

ادلنهجية ىي ليست نفسها عند اجلميع ،فقد ندرس موضوعا عن دكتور أو أستاذ بصيغة معينة
ونفهمو بدرجة متساوية ،إال أنو قد يأيت يوم ويناقشك شخص آخر فهل يا ترى سيكون قولو
لك أو قولك لو بأنك سلطئ ىو احلل ؟.
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إن ىذا اجلزم ال يوصل إىل نتيجة مع من رباوره بنفس القدر الذي يوصلك إليو قولك
،قد أكون أنا سلطئا فلنفتش كبلنا عن احلقيقة

ألن عدم الكف عن اجملادلة والنقد جيعل الطرف اآلخر يتخذ موقفا دفاعيا أو قد

ينصرف بغضب ال ذبادل حىت ال زبسر ادلوقف
خــاجًــة :

يف ىذا النوع من الدراسات يقوم الباحث بتقدمي مذكرة هناية الدراسة وىذا عن طريق ربليل زلتوى الوثائق
الرمسية ادلكتوبة واليت تصف بطبيعتها ظاىرة تربوية معينة  ،وذلك هبدف الوصول إىل استنتاجات أو
تعميمات تتعلق بواقع احلال  ،أي يقوم الباحث بتنظيم وربليل الوثيقة أو الوثائق ادلكتوبة للتوصل من
خبلذلا إىل نتائج تتعلق باألسئلة ادلطروحة أو الفرضيات ادلوضوعة للدراسة إذن  ،فادلادة األولية للباحث
الذي يستخدم طريقة ربليل احملتوى أو ادلضمون ديكن أن تكون أي شكل من أشكال االتصال (
 ، ) Communicationsمع اإلشارة إىل غلبة ادلواد ادلكتوبة (كتب  ،روايات  ،جرائد  ،وثائق
رمسية  ،سجبلت  ،جداول إحصائية وبيانات)  ،ومع ىذا ديكن إضافة أشكال أخرى من أشكال االتصال
 ،مثل ادلوسيقى  ،والصور  ،واألحاديث أو اخلطب السياسية ،وديكن تفسَت تواضع نسبة أعضاء الطلبة
ادلناقشُت واحلاصلُت على مستوى الدرجة العلمية (ماجستَت) من جامعات جزائرية أو يف جامعة سعد
دحلب لعدة عوامل أمهها ما يلي :
التطور النسيب لربامج الدراسات العليا ( خاصة يف رلال اإلنسانيات والعلوم االجتماعية) يف اجلامعات
اجلزائرية واليت يشكل أعضاء ىيئات التدريس هبا مركز الثقل العددي بالنسبة ألنظمة التعليم العايل يف الوطن
العريب .
اعتماد اجلامعات اجلزائرية بصورة أساسية على طاقم تدريسي من محلة الدبلومات (دكتوراه دولة ،ماجستَت
،ليسانس ) وىي مؤىبلت سبنحها اجلامعة اجلزائرية نفسها .
عدم توفر بيانات حول مكان احلصول على ادلؤىل العلمي احلايل بالنسبة لعدد من األساتذة ادلدرسُت جزئياً
باجلزائر ،مع العلم بوجود عبلقات ثقافية تارخيية مع القارة األوربية وعلى درجة اخلصوص فرنسا  ،إضافة إىل
روسيا .
يبقى ىذا ىو ادلؤثر ادلباشر على التحصيل العلمي بالنسبة إىل طلبة ادلاجستَت و ىو السبب اجلدي و
الفعلي يف إختيار األستاذ ادلشرف على الرسالة ،و يبقى التأخر يف مناقشة الرسائل رغم إستفائها الشروط
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القانونية ادلطلوبة ىو ادلميز ،كون أن ىناك وجود عقليات قد ذبد لنفسها تذرعات تكمن يف السؤال التايل
:كيف لطالب يناقش اليوم رسالتو و يصبح لو مكانا شلاثبل دلناقشو غدا ؟يبقى ىذا من أىم العوامل ادلؤثرة
على نفسية الطالب الباحث ،ومع ىذا فهناك من ناقش رسالتو دون ذكر أي متاعب ،ويبقى أن يقيم
الطالب دوما دبوضوعية و ال يوجو إليو اإلنتقاد قصد التحقَت من شأنو أو اإلستخفاف بعملو ،ومىت زبلص
ادلناقشون و ادلدرسون لطلبة ادلاجستَت و ادلشرفون على رسائل الدكتوراه من ىذه العقدة وجد البحث
العلمي ضالتو يف ببلدنا و ربفز الطلبة أكثر من ذي قبل .
مع ما يصاحب ذلك من سلاطر ناذبة عن تواضع ،بل وزبلف مستوى (نوعية) اإلعداد يف اجلامعات آنفة
الذكر ،خاصة يف رلال الدراسات العليا وما يرتبط هبا من حبوث علميو .
بيد أن األمر ادلؤكد ىو أن اعتماد اجلامعات اجلزائرية على قدراهتا الذاتية يف تأىيل طلبتها يقلّل من تكاليف
منح ادلؤىل اجلامعي ويلغي مساوئو اليت أشَت إليها يف مقدمة ىذا البحث .وىذا ال يعٍت انغبلق اجلامعة
تعوض عن ىذا النقص وسائل االتصال
على ذاهتا إذ ستضعف يف ىذه احلالة إيطاراهتا التدريسية .وردبا ّ
العمبلقة وشبكة اإلنًتنت وسرعة وصول ادلطبوعات واألقراص ادلكتنزة بادلعلومات وإيفاد أعضاء ىيئات
التدريس يف اخلارج يف مهمات علمية بعد حصوذلم على مؤىبلهتم العليا يف الداخل ،وعقد االتفاقات
الثقافية مع اجلامعات األجنبية ،واالشًتاك يف ادلؤسبرات العلمية اليت تنعقد يف اخلارج مع توطيد العبلقات مع
اجلامعات ومراكز البحوث ادلتطورة يف اخلارج من خبلل قيام أعضاء ىيئات التدريس باجلامعات اجلزائرية
بزيارة تلك اجلامعات وادلراكز ،واالستفادة من اإلمكانات واخلربات ادلتقدمة يف رلال البحث العلمي.
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