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 البویرة –جامعة أكلي محند أولحاج 
 كلیة اآلداب و اللغات

  قسم اللغة و األدب العربي
 

  منھجیة البحث :مادة
  1ماستر 

  

مثل ما ھو دلیل الطالب إلى البحث،  ، منمجموعة من التساؤالت عن تجیب منھجیة البحث   

التي و من ھذه التساؤالت تنبثق مجموعة من اإلجراءات یكتب بحثا؟ ، كیفكیف یبحث

  .نجاز عملھ البحثيیعتمدھا الباحث إل

 إلى حقائق في مجال العلوم الباحثو المنھجیة في أبسط تعریفاتھا أن یصل بھا    

في مجال علوم اإلنسانیة  إلى نتائج موضوعیة مشفوعة بأدلة و حججالتجریبیة،و

مجموعة القواعد التي یتقید بھا للوصول إلى الھدف، فھي الطریقة أو  ،معتمدا علىاآلدابو

البحث  طرائقالوسیلة التي یعتمد علیھا إلنجاز عمل بحثي،یستعین في ذلك بمجموعة من 

  .المتعارف علیھا والمعتمدة في مجال البحث العلمي
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منھجیة البحث
.أ/ 

د سالم 
سعدون
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يتطلب تركيزا و جهدا فكريا  ، لذاهي مهمة معقدة و صعبة جدا ،التعبير عن فكرة ما كتابةً غير أن   
في  ، وو أمام هذا الواقع.تنطوي على مخاطر ، بلو كتابة مذكرة ال يمثل استثناء لهذه القاعدة.كبيرين

هناك  همثابحأ ففي مسار إنجاز،الكثير من العقبات التي يواجهها الطلبة ، هناكفترة اإلنجاز للمذكرة
  :منها الكثير من العقبات التي يمكن أن تبرز أثناء العملية

 غياب اإلحساس بقيمة المنجز: 

فيها عن قيمة  يتساءل ةكثيرالطالب، ففي حاالت  نجزهو الشعور بعدم قيمة العمل الذي ي اإلحساس    
فالبحث يمكن تشبيهه و مقارنته بالعدد الالمتناهي من .يصلح ما الهدف منه و ألي شيءو  ،قوم بهيما 

أنه عندما نركز اهتمامنا على واحدة من هذه القطرات  يقطرات الماء التي تشكل المحيط،فمن الطبيع
 ذاتها لتي تمأل الكأس هيا هانفس القطرةأن نتساءل عن جدوى النشاط البحثي لدينا،لكن نغفل عن أن 

  .التي تفيض الكأس

    .منهجية تبدأ بالشعور بقيمة الشيء الذي ننجزه، و المجال الذي ينتمي إليهو ال   

 أيضاى وى الرجوع إلي المشرف،و من الجدوهذا الشعور،فإنه من الجد)ة(و لما ينتاب الطالب   
من يشتغلون في حضور محاضرات أو المشاركة في الندوات ألنه المجال الذي يصادف فيه الطالب 

 .  و يدركون أهميتها ماماتهمجاله ويتقاسمون اهت

 القلق:Anxiété 

 أن يجتازها الطالب، خاصة في مرحلتي اختيارهناك الكثير من الحواجز النفسية التي يجب    
 و .المرحلتين يتعامل مع هاتينالكثير منهم يعيش فترة قلق و توتر حين و كتابة المذكرة، ف الموضوع

الرغبة /تالتوقعا ، فهذهنوعية استثنائية جازإن رغبة فيتتضاعف هذه الحالة لدى الطلبة الذين لديهم 
القليل من الضغط يمكن  إن. ليهإ وننجاز ما يطمحإالقلق من عدم التمكن من تثير الكثير من الخوف و

يقتل الروح المعنوية /بأن يتلف تحفيزي في الطالب،لكن الكثير من الضغط جدير تأثيرأن يكون له 
  .عرفة التحكم في هذا القلق،لذا وجب ممالفعالية لديهو
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 بالعزلة و الوحدة اإلحساس: 

األكبر الذي يطرحه الطلبة،ألن في المرحلة األولى من الدراسة التي  نشغالالعزلة هو اال/الوحدة    
أعماال على شكل عروض،الطالب يحس نفسه داخل العملية هو جزء من مجموعة،بينما في  افيهيقدم 

العزلة،يجب /و لمواجهة هذه الوحدة.مستويات أعلى يجد نفسه و حيدا في مواجهة عمله و لفترة أطول
لذا يشترط في تقديم مشاريع التكوين في الماستر (االندماج في فريق بحث أين يجد الدعم و النصح

  .،و في غياب هذه الفرق يجب المبادرة لتكوين فريق الدعم للعمل)مخبر إلىتناد االس

  .البحث محيطني الطلبة لنمط حياة تبعدهم عن تب بالعزلة، هو اإلحساسو من األمور التي تكرس 

 العجز/الشعور بعدم الكفاءة: 

يتولد لديه هذا الشعور  ، ونجاز بحثهالطالب رغم الجهد الذي يبذله في إو هو شعور كثيرا ما يعيشه    
تولد لدى الطالب شعور بعدم الكفاءة،فهي تمثل حالة / و إذا راود.ر أن عمله ال يتقدم كما يتمناهلما يقد

و عليه أن يطرح .و هي مرحلة ال بد من مراجعة المشرف فيها جمود تحتاج إلي باعث على العمل،
يقدر في هذه الحالة يجب أن  وع بحثه،و المشرفاألسئلة و طلب توضيحات إضافية عن موض

و يثمن  للخروج من هذا المأزق،وعليه أن يأخذ بيده، و يرفع من معنوياته مجهودات الطالب التي يبذلها
كما ال يجب أن ننظر إلى األستاذ المشرف بأنه العارف لكل شيء ألنه كان مثل .جودة عمله و كفاءته

الطالب في هذه الحالة هو أن  نشغالالو تفهم  تجابةسحسن اأمبتدئا،و الطالب في يوم من األيام باحثا
في مراحله األولى من بدايته  كان يشعر بالحاجة إليه يوفر األستاذ المشرف للطالب الشيء ذاته الذي

  .في البحث

 ، من التوقعات و األهداف التي يسطرها)التمكن من الموضوع(و غالبا ما يتولد الشعور بعدم الكفاءة   
 إلىو النظر  ةو إذا كان يستحسن دائما البحث عن الجود. يجب جعلها أكثر واقعية لذلك، لعمله الطالب

و في هذه الحالة حان الوقت .كن أن يتحول البحث عن الكمال عدو الجيديم ، فإنهاألعلى لتحقيق األدنى
  .البحث/لمراجعة و تكييف مقاربة كتابة المذكرة
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و الخطوات التي يجب  اإلجراءاتر مجموعة من ال يخفى على أحد أن كتابة عمل بحثي تمر عب   
 اإلحساسو هو ما يولد  بكم ما تبقى مما يتعين القيام به، إدراكتجاوزها،يتولد من خاللها شعور و 

ما  إلىبعدم التمكن،لكن عند التمعن فيما أنجز و بتشجيع المؤطر و مرافقته،يتمكن الطالب من االنتباه 
  .نجازالكفاءة و القدرة على العمل واإلب إحساسا هتم انجازه و يغذي في

  
 اغفال الهدف و األولويات: 

هدف عمله، مما يفقده معرفة البداية و النهاية و ما هو أولى عن يحدث أن ينسى أو يغفل الطالب    
إذا حدث  ، وكتابته أثناءنجاز عمله و بالتحدي إ أثناءو قد يحدث أن يحس الطالب بالضياع .من غيره

 اإلغفالبعد تحديدها يجب عدم  ، وعن الموضوع األولىبحثه و تساؤالته  إشكاليةذلك عليه بمراجعة 
  .عنها

  لهامإعدم وجود /manque d'inspiration 

هو نتيجة  اإللهاميحدث فجأة فيتدفق سحر من األفكار ،غير أن  اإللهامهناك الكثير ممن يعتقد أن   
سوء وهو نتيجة عدم االنتظام  اإللهامو نقص .هو تعويد العقل على الكتابة بانتظامو تحضير ذهني،

التفكير جيدا فيما يكتبه أثناء عملية :يجب أن يحرص الطالب علىو في هذه الحالة .تنظيم العمل
أهداف جزئية،و الحرص على الكتابة بصفة  إلىتدوين بحثه،و ذلك بوضع خطة عمل مقسمة 

هنه بأمور أخرى هذه المرحلة،حتى ال يشغل الطالب ذمنتظمة و مستمرة،و يستحسن التفرغ الكلي ل
  .تشتت تركيزه و جهده

 انعدام الحافز/ نقص: 

و هذا الحافز عادة ما يفتر لما تحين ،للنجاح في أي عمل البد من وجود حافز له، أو دافع ما      
يجب  .ينتاب حتى أوالئك الذين باشروا مشروعهم البحثي بحماس اإلحساسة كتابة المذكرة،و هذا مرحل

نعيش  أننتوقع  أنيجب .أن هذه الظاهرة طبيعية جدا و هي جزء من عملية البحثأن يدرك الطالب 
و الملل .الذي نرغب فيه تجاهاالما ننجزه ال يذهب في  وأال ننجز فيها شيئا  أسابيعحتى  أو أياملعدة 

الشيء غير المتوقع،و في هذه الحالة ال يجب القفز  وأهو وسيلة عند البشر في التعامل مع المجهول 
استمر لديك غياب  إذاو .نك لست كفئا و مؤهال لهأ أوشيئا ما غير صحيح  أناالستنتاج  إلىبسرعة 
  .الدوافععف ال مرحلة عابرة لضما هي إتلك المرحلة  فاعلم أن الحافز،



سعدون. األستاذ س/ 1ماستر/ البحثمنھجیة   5 

 

 صعوبة اإلقدام على العمل:   

فالكثير منهم يجدون صعوبة في ، تأجيل المهام التي تعد طويلة و مرهقة إلىيميل العديد من الطلبة    
هنا و.و كيف ينبغي القيام به الشروع في العمل ألنهم يجهلون أو ال يعرفون بوضوح ما يجب القيام به،

الفرعية التي يجب التوصل  األهدافيدخل دور المشرف في مساعدة الطالب على تحديد الهدف العام و 
  .بأبسط الطرق إليها

 اإلحساس بثقل عبء البحث: 

،و كلما تطور كلما تقدم العمل ليتخذ حجما غير متوقع اإلحساس/عادة ما ينشأ هذا االنطباع     
قضايا التي يثيرها البحث،والتي يمثل كل جانب منها بحثا مختلف ال كلما اكتشف الطالب ،المشروع

من  أهمية أكثركثيرة و كلها  أشياءهناك  نتتجه و لديك انطباع أ أينو عندما ال تعرف .آخر
فعندما تكون خارج .بعضها اآلخر،توقف و تأمل أهداف البداية و لقاء مع المشرف يعد مناسبا هنا

جوهر  إلىالطريق الصحيح،فهو الذي يريك طريق العودة  إلى إرجاعكالسكة فدور المشرف هو 
  .الرئيسي البحث

قد تكون خارج عمل  إضافية أعمااليكون المشرف هو الذي يطلب منك  نأو قد يحدث    
 .ال :هو انجاز المذكرة تعلم أن تقول أولويتكهنا يصبح العبء حقيقيا،فإذا كانت المذكرة،و

 اإلرهاق: 

سرية، و التوفيق بين هذه منهم التوفيق بين دراستهم و العمل و الحياة األهناك فئة من الطلبة يتطلب    
  .المجاالت المختلفة ليست دائما سهلة لتحقيقه

غير  مع الوقت درجة يصبح إلىفي مشروعه كله  جهدهعالوة على ذلك هناك من يستثمر وقته و    
على التوازن في فمن الضروري في مثل هذه الحاالت الحفاظ مجهود في بحثه،  أدنىقادر على 

  .وقت للراحة و االسترخاء لتجديد الطاقة إعطاء ، فيجبالنشاطات التي ينجزهامختلف األعمال و
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دعاء بحصر كل يواجهها الطلبة،فال يمكن اإل العقبات األساسية من بين أخرى /المعوقات هذه بعض   
يمكن أن يمثل التعامل المنهجي  التغلب على ما ذكر منها لكن ،بحوثهم نجازإ ناءأثما يواجه الطلبة 

 .الصحيح مع البحث

                               

  ...نجاز البحث إیتبع بخطوات                                       

 

  

 


