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 يمِحالر محنِالر اِ سمِبِ
 

واألَرضِ وما خلَق  ملَكُوت السمواتأَولَم ينظُروا في (
 ملُهأَج باقْتَر قَد كُوني ى أَنسع أَنو ءيش نم اللَّه

وننمؤي هدعب يثدح فَبِأَي( 
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 داءــــــإه
 

 ..إىل أساتذتي األفاضل
ن ينتظر،ن مرحل عنا وم 

 ،يف القلب باقيةٌمكانتكم 
واحرتامكم فرض واجب.. 

 م يزل لنا فخراً.لَ
 

ابنكم احملب 

 سفيان
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 ةــــدمــقـمـال
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على نبينا حممد 
سيد األولني واآلخرين، وعلى آله الطاهرين، وصحبه الغر 

 ، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.. وبعد..امليامني

ففي أواخر التسعينيات من القرن امليالدي املاضي، 
أبو (وهو األخ والصديق الحظ أحد أخوتنا األفاضل 

أن هناك مشكلة منهجية متكررة عمر صهيب حمسن) 
يواجهها أكثر طلبة الدراسات العلمية واهلندسية يف 

 -اجلامعات العراقية، وخصوصًا طلبة الدراسات العليا
ملشكلة تتعلق بكيفية إجراء مرحلة املاجستري. وهذه ا

، والتقدم فيه بدءًا بتحديد البحث العلمي الرصني
املشكلة البحثية، ومرورًا بإختيار األسلوب األمثل حللها، 
وتطبيق املنهج التجرييب املنضبط عليها، وصوًال إىل 
استخالص النتائج واحللول واالستنتاجات الصحيحة 
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علمية (األطروحة) منها، إضافة ملسألة كتابة الرسالة ال
بالصورة الصحيحة واملضمون املميز لتقدميها للقسم 

 .أو الدرجة العلمي ألغراض املناقشة ومنح الشهادة

واحلقيقة أن هذه املشكلة مل تكن مقصورة على طلبة 
املاجستري، بل هي موجودة بدرجات متفاوتة، على 
مستوى طلبة الدكتوراه، وطلبة السنوات املنتهية ملرحلة 
البكالوريوس الذين يتوجب عليهم إعداد حبث أو مشروع 

ولسنا نبالغ إذا ما قلنا أن بعضًا (أو كثرياً) من للتخرج. 
ني اجلدد يف اجلامعات ال يزالون يواجهون التدريسي

مشاكل من هذا القبيل عند حماولتهم اجناز البحوث 
 املطلوبة ألغراض الرتقية العلمية.

وقد أحسن ذلك األخ الفاضل ظنه يب عندما طلب من 
أن أقوم بإعداد خالصة خمتصرة أضع فيها أهم 
التوجيهات والنصائح اليت أراها مناسبة لكي يستطيع 
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بة جتاوز املشاكل املنهجية اليت يواجهو�ا يف إجناز الطل
حبوثهم العلمية واهلندسية، وكتابة التقارير العلمية 
(الرسائل أو األطاريح) املتعلقة �ا، وما خيص ذلك من 

. وفعًال أجبته إىل سياقات وإجراءات أكادميية معتمدة
 ذلك وأعددت خمتصراً مركزاً يف املوضوع، ومن َمثّ مت توزيع

ورغم  .نسخ منه على عدد من الطلبة ألجل االستفادة
ه من اسم وّ بساطة حمتوى ذلك املختصر واقتضابه، وخلُ 

، فقد لقي صدًا طيبًا عند الطلبة الذين املؤلف أو املِعدّ 
 تداولوه فيما بينهم.

وبعد مدة متتد حوايل عقد ونصف من الزمن منذ ذاك 
لعشرات من قمت خالهلا باإلشراف ومناقشة االتأريخ، 

طلبة املاجستري والدكتوراه، فضًال عن مشاريع التخرج 
لطلبة الدراسات األولية، ويف عدة جامعات عراقية، ال 

أن هذه املشكلة املنهجية يف مفرًا من االقرار بأجد 
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البحث العلمي والكتابة العلمية ما زالت حاضرة 
.. وأعتقد أن حلها ينبغي وموجودة لدى كثري من الطلبة

يكون أولوية ملن يتولون مناصب القيادة والتوجيه يف أن 
 الكليات واجلامعات.

وخالل السنوات السابقة كان بعض طلبة الدراسات 
العليا واألولية ممن يعملون حتت إشراف تدريسيني 

ضرون ملقابليت أو يتصلون يب طلبًا للنصيحة آخرين، حي
ل بشأن بعض املشاكل البحثية اليت يواجهو�ا، وهذا مش

طلبتنا الدارسني يف اجلامعات العراقية وطلبتنا املبتعثني 
 للدراسة يف اجلامعات العاملية املختلفة أيضاً. 

، وال تفاخرًا أو تكابراً، وأنا ال أقول ذلك َمّنًا وال أذى
فالطالب أو الزميل الذي يتصل يب طلبًا للمشورة أو 
النصيحة إمنا هو املتفضل علّي من بعد فضل اهللا تعاىل، 
وقد ورد يف األثر أن زكاة العلم هي تعليمه.. وعلمي 
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احملدود وخربيت املتواضعة (إن جاز أن أنسب إىل نفسي 
 مصدرمها) إمنا مها مظهرمها ال حيثعلمًا أو خربًة من 

، فال شيء مين وال من فضل اهللا تعاىل علّي وعلى الناس
 يل كي أُمنَّ به على أحد.. وهللا تعاىل املنة والفضل.

وقد سقت هذا الكالم ألؤكد وجود هذه املشكلة 
املنهجية اليت حنن بصددها يف جمال البحث العلمي، 

من  واجلوانب األكادميية األخرى املتعلقة �ا، وأنه
الضروري أن نسعى ملعاجلتها بشكل سليم وجذري إذا ما 

 .أردنا أن حنقق انطالقة حبثية حقيقة

وقبل بضعة أسابيع وبينما كنت أرتب بعض أوراقي 
القدمية، وقع بصري على نسخة من املختصر الذي 
أعددته قبل حوايل مخسة عشر عاماً، فقررت أن أقوم 

رجوة منه. فكان هذا بتنقيحه وتطويره إكماًال للفائدة امل
الكتاب (أو الكتيب) الذي بني يديك، والذي أرجو 
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هي أكرب اليت هذه املشكلة بنشره االسهام ولو جزئياً حبل 
من جمرد وضع مقرر دراسي خيص منهجية البحث 
العلمي يف بعض الكليات، أو وضع مقرر دراسي آخر 
للكتابة العلمية يف كليات أخرى. وبالتأكيد فأنا ال 

ول هنا يف هذا املختصر رصد مجيع أبعاد املشكلة وال أحا
وضع حلول شاملة متكاملة هلا. فاألمر حيتاج إىل جهود 

غري أين  أكرب، وتعمق واستقصاء يتعدى كل املختصرات.
ب جانبًا مهمًا وجوهريًا من جوانب اسأثري يف هذا الكت

املشكلة، قلَّ االنتباه له يف الكتب املتداولة حول 
البحث العلمي احلديثة. وهذا اجلانب يتعلق منهجيات 

املعريف بني -بأمهية وخطورة جانب التفاعل اإلنساين
األجيال املتعاقبة للمعلمني واملتعلمني، أو لألساتذة 

ومبا يضمن تواصل البناء العلمي والرتاكم املعريف والطلبة، 
والتوريث املنهجي، كون ذلك يعد شرطًا الزمًا لإلنتاج 

 ستدام.امل احلضاري
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حيتوي على توجيهات ونصائح  ابكما أن هذا الكت
عملية وتطبيقية تتعلق مبنهجية البحث العلمي والكتابة 
العلمية واجلوانب األكادميية املتعلقة �ما. وبذلك 

ب ال يغطي اجلوانب النظرية املتعلقة مبنهجيات افالكت
فال غىن البحث العلمي أو أساليب الكتابة العلمية. 

أو الباحث من اإلطالع وقراءة الكتب للطالب 
املتخصصة يف هذه املواضيع، وهي كثرية يف املكتبات. 

ب مساعدًا للقاريء يف تغطية اونأمل أن يكون هذا الكت
اجلوانب العملية للموضوع واليت ال يتم عادة تغطيتها يف 

 غريه من الكتب.

أيب وال أنسى أخريًا أن أتوجه بالشكر واالمتنان لألخ 
، والشكر الذي كان سببًا يف كتابة هذا املختصرعمر 

موصول إىل كافة أساتذيت الذين تتلمذت على أيديهم، 
وإىل كافة الزمالء والطلبة الذين من خالل استشار®م يل 
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أو نقاشهم معي نضجت األفكار، وتبلورت حلول 
 شيئاً فشيئاً.. ،املشاكل، وتوضحت جوانب الصورة

  

 اىل، عليه توكلت وإليه أنيب.وما توفيقي إال باهللا تع

 

 ومت الفراغ من تنقيحه

 ه١٤٣٥شعبان  ٢٩ليلة اجلمعة 

 م٢٦/٦/٢٠١٤املوافق 

 د.سفيان الجنابي

 األنبار -العراق
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َ
 القراء املو

َّ
 ه إليهم هذا الكتابج

هذا الكتاب موجه أساسًا إىل طلبة الدراسات العليا 
 ، ممنالبحث سنة(مرحلة املاجستري) الذين هم يف 

يدرسون يف التخصصات العلمية واهلندسية واحلاسوبية 
 املختلفة يف اجلامعات العراقية.

السنوات  وهو أيضًا موجه إىل طلبة الدكتوراه، وإىل طلبة
يف الكليات العلمية  املنتهية يف الدراسات اجلامعية األولية

واهلندسية واحلاسوبية يف كافة اجلامعات. كما أرجو أن 
ة لكافة الزمالء التدريسيني والباحثني، تكون فيه الفائد

وجلميع أبنائنا الطلبة، ولكل من يهتم بشؤون البحث 
 العلمي.

  



١٦ 
 

 الكتاب وخطته
ُ
 ترتيب

بعد مقدمة هذا الكتاب وإيضاح من هم القراء املوجه 
بدأ بطرح موضوع أظنه مهماً ، فإن ما تبقى منه يإليهم

العلمي. وهذا لكافة املهتمني بشؤون التعليم والبحث 
املوضوع يتعلق بضرورة إحياء منهجية التلقي املعريف 
املتفاعل بني النخبة من األساتذة والطلبة. وهذا ما من 
شأنه أن يوازن كفة امليزان بصناعة مناذج حمدودة العدد 

، بعد تمن العلماء املتميزين نوعيًا يف خمتلف التخصصا
 ومدارسنا. أن طغى معيار الكم على النوع يف جامعاتنا

تقريبيًا لفعاليات البحث  منوذجاً أوبعد ذلك سوف نضع 
العلمي وكتابة الرسالة العلمية لطلبة الدراسات العليا، 
ونوضح من خالله اجلدولة الزمنية املقرتحة لفعالياته 
الرئيسية املختلفة. وسوف نرسم خمططًا تبسيطيًا لذلك، 
وسيكون هذا املخطط هو األساس لتوضيح تسلسل 
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وترابط فعاليات البحث العلمي والكتابة العلمية يف 
مراحلها املتعاقبة. ويف كل مرحلة من هذه املراحل 
(الثمانية الرئيسية) سوف نضع توجيهاتنا ونصائحنا على 

ي يسهل للقارئ شكل نقاط خمتصرة، وبالشكل الذ
 الرجوع إليها يف مواضعها املناسبة.

الذي ينبغي أن  كما أننا سنعلق باقتضاب على املنطلق
يشرع منه طالب الدراسات العليا أو الباحث سريه. 
وسننبه أيضًا إىل املآل الذي يفرتض أن يؤول إليه أمر 
 ذاك الطالب بعد رحلته املضنية للحصول على الشهادة

 .أو الدرجة العلمية

وبعد اكتمال توضيحنا للتوجيهات اليت ختص مجيع 
طالب الدراسات العليا يف املراحل الرئيسية اليت مير �ا 

، سنضع بعض التوجيهات اليت ختص األمانة العلمية حبثه
  للباحثني، قبل أن خنتتم كتابنا بفقرة �ائية خمتصرة. 
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َ
 إتصال الس

َ
  دِ ن

ٌ
 ألصالة العلم ضرورة

إن من يستقرأ تأريخ احلضارة اإلنسانية سيجد أن مما  
 راحلاملكادت أن جتمع عليه كافة األمم احلية يف 

التأرخيية املختلفة هو أن يسعى النوابغ من طالب العلوم 
املتنوعة إىل التتلمذ املباشر على أيدي من اشتهر علمه 
وبرزت عبقريته من األساتذة. وكان الطالب منهم يهجر 
األوطان ويرتك األهل ويالزم األستاذ سنينًا طواًال. كما 

أقرانه من بعضًا ممن برز بني دومًا ينتقي كان األستاذ  أن 
الطالب وباَن تفوقه عليهم، ليختصه مبزيد من الرعاية 
والقرب والصحبة، حىت لكأن األستاذ يصنع من ذلك 

  الطالب النابغ املربّز خليفة له يورثه علومه ومعارفه.

يف القرون اليت قادوا فيها احلضارة ولقد كان للمسلمني 
لى اإلنسانية قصب السبق يف هذا املضمار والقدح املع

فيه. وقد كان مست طلب العلم الرفيع هذا عندهم، 
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والذي نبع من عقيدة التوحيد الناصع اليت مألت 
صدورهم، سببًا رئيسًا للقفزة احلضارية العظمى اليت 

. وكانت رحالت حققوها دون مثيل سابق أو الحق
طلب العلم اليت تستغرق السنني واألعمار حالة مألوفة 

 سالمية..ومعروفة يف اÂتمعات اإل

بل أن شدة اهتمام املسلمني بطلب العلم بالتلقي املباشر 
آدابًا خاصًة عن العلماء املربزين جعلهم يصوغون 

وأخالقًا مميزًة هلذا الطلب والتلقي، ويتوسعون يف ذلك، 
بسبب شدة اهتمام وهو ما ُعرف بأدب العلم واملتعلم. و 

ايل كابراً كانت مهة التلقي باإلسناد العالعرب باألنساب،  
يف مجيع العلوم سائدًة،  لدى علماء املسلمني عن كابر

حىت عابوا وشنعوا على من يأخذ علمه من قراءة الكتب 
فقط دون اجلثو على الركب بني أيدي العلماء، وعّدوا 

 األسانيد أنساباً للكتب.
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 احلافظ ابن حجر يف مقدمة كتابه فتح الباري:اإلمام قال 
الشرح بأسانيدي إىل األصل بالسماع وقد رأيت أن أبدأ (

فإّين مسعت  ،ن أسوقها على منط خمرتعأأو باإلجازة و 
فأحببت  ،نساب الكتبأبعض الفضالء يقول األسانيد 

 .)١()أن أسوق هذه األسانيد مساق األنساب

القرآن أما يف جمال تلقي الدين وعلوم الشرع احلنيف من 
�ما، فقد ُعدَّ  الكرمي واحلديث النبوي الشريف وما يتصل

قاَل ة. التلقي باإلسناد املتصل من خواص األمة اإلسالمي
َوِعْلُم اإلسناِد والروايِة ممّا خّصُه اُهللا بِه (ابُن تيميَة:  اإلمامُ 

) وجَعَله ُسلََّماً إىل الدرايِة، فأْهُل الِكَتاِب الَ أّمَة ُحمَمٍَّد(
املبتدعوَن من  إسناَد هلْم يأثروَن بِه املنقوالِت، وهَكَذا

ْن أعظَم اهللاُ 
َ
هذِه األّمِة أهِل الضالالت، وإمنّا اإلسناُد مل

                                                           
 ) فتح الباري شرح صحيح البخاري، اإلمام احلافظ ابن حجر العسقالين١(

 ه).٨٥٢(ت
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أهل اإلسالِم والسُّنَِّة يفرّقوَن بِه بَني من عليه املّنَة 
وغريُهْم من أهِل البدِع  ،الصحيِح والسقيِم واملعوِج واملقيمِ 

والكفاِر إمنا عندهْم نقوالٍت يأثروَ�ا بغِري إسناٍد وعلْيها 
من ديِنهم االعتماُد، وهْم ال يعرفوَن فيها احلقَّ من الباطِل 

وأما هذِه األمُة املرحومُة  وال احلاِيلّ من العاطِل.
وأصحاُب هذه األمِة املعصومِة فإنَّ أهَل العلِم منهم 
والدين هْم من أْمرِهْم على يقٍني، فَظَهَر َهلُْم الصَّْدِق من 

 .)٢()ْبُح ِلذي َعيـَْننيِ اْلَمْنيِ َكَما َيْظَهُر الصُّ 

وأنا هنا يف احلقيقة لست مهتما باخلوض يف تفاصيل 
مسألة اإلسناد وما يتعلق �ا من علوم كما هي بالعرف 
االصطالحي املنضبط لدى أهل احلديث النبوي 
الشريف، ولكين مهتم فقط بالتنبيه إىل ضرورة إحياء 

                                                           
تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية  ) جمموعة الفتاوى،٢(

 .هـ)٧٢٨احلراين (املتوىف: 
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الطلبة من أسلوب ومنهجية التلقي النوعي املباشر لنوابغ 
. هذا األسلوب الذي ال األساتذة املربزين يف كل علم

زال حيًا بشكل أو بآخر يف جامعات ومدارس الغرب 
العريقة واملميزة، بينما انقرض أو كاد من مدراسنا 

 وجامعاتنا.

وأنا ال أنكر وجود حماوالت هنا وهناك ملقاربة هذا 
  كلها)ل  األسلوب يف التعلم، إال أن معظمها (إن مل نقُ 

كان يفتقد إىل الشروط الالزمة للدميومة والنجاح، بسبب 
محى اإلنتاج الكمي للشهادات (على حساب النوع) 
اليت سادت جمتمعاتنا يف العقود األخرية، حيث أصبح 
الشهادة ُتطلب لذا®ا لغرض الوظيفة، بغض النظر عن 

 احلقيقة العلمية لتلك الشهادة.

امعاتنا يف عموم الدول وما وصل إليه احلال يف أغلب ج
العربية اإلسالمية، هو أن معظم القائمني على توجيه 
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تلك اجلامعات وعلى التدريس فيها مل يتلقوا أنفسهم 
العلم باألسلوب الصحيح وعلى املنهجية املثلى. ولذلك 
فهم ال يستطيعون إحياء هكذا منهجية يف جامعاتنا اليوم 

وعلى هذا املنوال  ألن فاقد الشيء ال ميكن له أن يعطيه.
فإن اخللل يف مؤسساتنا التعليمية عمومًا يزداد يومًا بعد 

، ومجيع املعاجلات الرتقيعية ال جتدي نفعاً كبرياً، فنحن  يوم
 كمن يدور يف حلقة مفرغة..

وال ريب أن معاجلة هذه املسألة برمتها حتتاج إىل جهود 
ال دولة كاملة ورمبا إىل جهود دول جمتمعة، غري أن ما 

يُدرك كّله ال يرتك ُجّله، ولعلي بالتنبيه إىل هذا اخللل 
أجد من حيمل الراية إىل مسافة أبعد، ولعل جهوداً 
خملصًة خفيًة تتكاتف، فيصبح اجلدول الضعيف �راً 

 .عظيماً، به ينفع اهللا تعاىل البالد والعباد
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وقد كان من املميزات الكربى يف اجلامعات العراقية (فيما 
بصدده)، واليت استمرت رمبا حىت السبعينيات أو حنن 

الثمانينيات من القرن امليالدي املنصرم، هو أن التعيني يف 
ئل الكليات (كمعيدين) كان غالبًا ما يقتصر على األوا

من الطلبة فقط. مث أن ذلك املعيد يقضى مدة مناسبة 
من الزمن يف عمله يف الكلية قبل أن يسمح له بإكمال 

عليا (سواء املاجستري أو الدكتوراه)، وخالل تلك دراسته ال
املدة يتعلم الكثري والكثري من أساتذته، وتتاح له فرصة  
كبرية لبناء شخصيته العلمية واألكادميية على النهج 

 السليم، ولتتشبع روحه بالعرف األكادميي املنضبط.

وحىت بعد إكمال الطالب للماجستري أو الدكتوراه، مل 
غالبا بتدريس املواد النظرية (بل أحياناً وال يكن يسمح له 

بل كان ينضم كمساعد  حىت العملية) بشكل مستقل.
ألحد التدريسيني ذوي اخلربة يف املخترب أو ساعات 
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املناقشة للمواد النظرية، ويستمر زمنًا على يكتسب اخلربة 
ممن سبقه، حىت يتأهل ليكون تدريسيًا أو باحثاً 

أخذ الالحق عن السابق. لذلك  متمكناً.. وهكذا كان ي
وأنا ال  كانت اجلامعات العراقية متميزة بشكل كبري.

، لكن اجلميع من أهل أّدعي أن الوضع فيها كان مثالياً 
السلك األكادميي متفقني على احلالة الصحية العامة اليت  

 كانت سائدة آنذاك. 

وأنا أزعم أين كنت من ضمن آخر دفعات طلبة 
الذين حضوا بفرصة التلقي املعريف  اجلامعات العراقية

املتفاعل من أكابر من أدركنا من األساتذة. وقد كان 
جتربة  السبب يف ذلك من بعد فضل اهللا تعاىل وتوفيقه

عراقية رائدة معروفة انطلقت يف أواخر الثمانينيات من 
القرن امليالدي املاضي، كان اهلدف منها االرتقاء مبستوى 

يف بعض التخصصات ذات  خنب خمتارة من الطلبة



٢٦ 
 

األمهية العلمية والتقانية اإلسرتاتيجية للدولة إىل مستوى 
اإلبداع العاملي من خالل التفاعل احلي والتلقي املباشر 

 والرعاية اخلاصة من قبل املتميزين من األساتذة.

نورها الحقاً الكثري من ورغم أن تلك التجربة قد أفل 
أصابت العراق عموماً  بسبب االنتكاسات املتتابعة اليت

بدءًا بدخول الكويت وما تاله، فقد أتاحت تلك 
التجربة لبعض من الطلبة الذين مشلتهم فرصة نادرة لبناء 
شخصيا®م العلمية واألكادميية على النمط األوسط 
الراقي. وأنا أجزم بأ�ا كانت جتربة تستحق اإلهتمام، 

العربية وأ�ا جديرة بالدراسة على مستوى عموم الدول 
، وأنه ميكن استلهام الكثري من الدروس منها واإلسالمية

لغرض االنطالق مبشروع جديد مماثل يتجاوز سلبيات 
 التجربة األوىل.
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جمال رحب متميز قياساً  وأين ألفخُر بأنه قد أتيح يل
بأقراين، بل قياساً إىل كثري ممن سبقين من الطالب، �لت 

املعرفة الصافية جلملة من خالله بنهم من منابع العلم و 
من األساتذة األفاضل، حىت إين ألشعر بأنين ابن هلم يف 

وأنا اليوم أحس  درب العلم واملعرفة ولست جمرد طالب.
بعمق أن بناء شخصييت العلمية واألكادميية، قد متت 
هندسته بدقة على أيدي أولئك اجلهابذة.. وأنا أرجو أن 

 أكون حسنة من حسنا®م.

أوقات رائقة معهم يف قاعات الدرس  فكم قضيت من
نهم عوخارجها، وأثناء وقت الدوام الرمسي وبعده، آخذ 

، واخللق ، واألفق املعريف الواسعالدقيق العلم التخصصي
األكادميي الرصني. وكم كانت تلك النقاشات احلامية 
حمفزة للعقل ليتجاوز ما هو مسطور يف الكتب وصوالً 

 اين ثاقب. إىل فلسفة راقية، وذوق وجد
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ولو ال خمافة أن يفوتين ذكر أحدهم، لسطرت أمسائهم 
. وإ�م ليستحقون أن تسطر أمساؤهم مباء مجيعا هنا تربّكاً 

الذهب، فكم عملوا بدأب، وكم بذلوا بصمت، مث مضوا 
نظريهم يف هذا الزمن  يف طريقهم، فلله َدّرهم من قوم قلّ 

الذي نطق فيه الرويبضة. وأنا على يقني باهللا تعاىل 
وحسن ظن به جّل شأنه أن يكون مقامهم عنده خرياً 

     مما ذكرُت.

توسعُت يف هذا الشأن ليس لكي أنبه إىل اخللل وقد 
الواقع حاليًا يف جامعاتنا فحسب، بل ألنبِّه أبنائي 

اجلدد أن ما ذكرته يف هذا  الطلبة وزمالئي من التدريسيني
الكتاب ويف غريه إمنا هو حصيلة املعرفة واخلربة اللتان 

أساتذيت صّباً. فأنا أؤدي هلم بعض األمانة  صّبهما يفّ 
قوة اليت حتملتها عمن سبقين، راجيًا أن يأخذوا ب

تواصل الوراثة املعرفية، كبذرة اخلري املدفونة يف تبأحسنها، ل
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م اخلري واملطر لتنمو شجر®ا املثمرة تربة طيبة، تنتظر موس
من جديد، فيميز اخلبيث من الطيب، ويعم اخلري يف 

 اآلفاق، ويومئذ يفرح املؤمنون بنصر اهللا تبارك وتعاىل.

وأخريًا فال بد يل هنا من أن أنبه إىل أن ما ذكرته من 
التلقي املعريف املتفاعل للنخبة ال يتعارض مطلقًا مع منط 

عات احلديثة، بل أن من شأنه تطوير هذه املدارس واجلام
اجلامعات واملدارس واإلرتقاء �ا. والدليل احلي على ذلك 
هو بعض الكليات واجلامعات العاملية العريقة واملتميزة يف 
أوربا والواليات املتحدة، اليت تعد عندهم أماكن لنخبة 

التعليم النوعي النخبة (إن جاز التعبري)، واليت ال زال منط 
  لنخبوي الذي ذكرناه فيها مطبقاً.ا
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 اجلدولة الزمنية للبحث

إن مما ينبغي أن ال يغيب عن ذهن طالب العلم أو 
الباحث هي األمهية الكربى والقيمة اخلطرية للوقت. فلم 

. وإن الوقت هو احلياةجيانب الصواب من قال بأن 
. من ضرورات العمل الناجحمها التخطيط والتنظيم 

ه. الزم للجناز والوقت ااملوازنة بني حجم اإلوجيب حتقيق 
 غالباً حقيقي ي مشروع أجناز إن خيتلف أحد على أ الو 

مة جلدولة زمنية ذات توقيتات حمددة وملزِ خيضع  ما
 .طراف املنفذةلأل

ًا مبسطًا للجدول الزمين الذي خمططلذلك وضعنا هنا 
الرسالة يفرتض أن يسري وفقه البحث العلمي وإجناز 

وهذا  ).١العلمية املتعلقة به، وكما يف الشكل رقم (
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الدراسات على طلبة توقيتاته نطبق تالزمين اجلدول 
، حيث أن املدة املاجستري بشكل مباشرمرحلة  -العليا

الزمنية بني (خط الشروع) يف البحث و(خط اإلجناز) 
شهراً)، وكما هو النظام  ١٢هي سنة تقوميية كاملة (

به يف اجلامعات العراقية، اليت تضع لدراسة املعمول 
املاجستري سنتني، األوىل تتضمن مقررات دراسية، والثانية 
خمصصة إلجناز البحث العلمي والرسالة العلمية املتعلقة 

 به.

هي تبقى ن فقرات املخطط إلطلبة الدكتواره فأما بالنسبة 
في ف، ربأكستكون الزمنية للبحث لكن املدة  ،نفسها
لطالب الدكتوراه اليت تعطى تكون املدة الزمنية  ةالعاد

(بني خط الشروع يف البحث وخط اإلجناز) حبدود 
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 خذ وقتاً أتسن بعض الفقرات إلذا ف شهراً). ٢٤سنتني (
جناز تنفيذ املراحل النظرية والعملية إل وخصوصاً  ،كربأ

) ١يف الشكل رقم يف املخطط  الفقرة خامساً (البحث 
املدة املقابلة يف حالة خذ حوايل ضعف أ�ا قد تإف

جناز طالب إن أىل بوضوح إوهذا يشري  .املاجستري
صالة من طالب أو  كثر عمقاً أن يكون أالدكتوراه ينبغي 

 .املاجستري

السنوات املنتهية ملرحلة الدراسات ما بالنسبة لطلبة أو 
خترجهم يكون  مشاريع )، فإن إجنازالبكالوريوساألولية (

خالل سنة دراسية واحدة (املدة الزمنية بني خط الشروع 
أشهر). لذلك  ٨يف البحث وخط اإلجناز تكون حبدود 

حالة من قل أ ن فقرات املخطط ستستغرق وقتاً إف
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ىل إن يصل أجنازهم العلمي إيشرتط بال  ألنه ،املاجستري
سلوب التدرب على أن أحيث  ،مستوى طلبة املاجستري

ملشاكل البحثية اجياد حلول إنون فوتعلم العلمي البحث 
ل نسعى ظن ومع ذلك فإننا ..رحلةهم يف هذه امليعترب األ

 .بداعىل اإلإ

ويف مجيع األحوال يُفرتض التعامل مع هذا اجلدول الزمين 
مبرونة كافية، حيث أن هناك خصوصيات لكل حالة ال 

نبغي ميكن ضبطها دومًا وفق قاعدة تامة اإلطراد. ومما ي
أن ينتبه طالب الدراسات العليا له بشكل دقيق هو 
االستمرار بقياس نسبة تقدمه الفعلية قياسًا باجلدول 

 .املخطط له مسبقاً 
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على ه عدم قدرتإدراك طالب الدراسات العليا لحالة ويف 
لسبب أو ضمن التوقيتات املطلوبة  هيفاء مبتطلبات حبثاإل

 احلصول على متديدمكانية إالحظ مدى عليه أن يفآخر، 
زمين بشكل رمسي من الكلية أو القسم العلمي املعين. 

 ،تاجهاحيضافية اليت الفرتة اإلجيدًا ر قدّ وعليه أيضًا أن ي
م بطلب مث يقو  .خريات غري احملسوبةأالت هابضع يف حسيو 

مبا و  ،التمديد يف الوقت املناسب والظرف املناسب
 ،العلمي والقسمييد املشرف أتاحلصول على  هيضمن ل

 .داريإشكال إوعدم الوقوع يف 

الكتاب سوف نقوم هذا من الصفحات التالية  ويف
وبشكل متتابع بتثبيت أهم التوجيهات واملالحظات اليت 
ختص كل فقرة أو مرحلة من اجلدول الزمين للبحث املبني 
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وسنكتفي بإدراج توجيهاتنا  ).١يف الشكل رقم (
ة وخمتصرة دون مزيد من هيئة نقاط معرب ونصائحنا على 

التعليق أو التفصيل حفاظًا على طبيعة الكتاب وحجمه 
 واهلدف املراد منه.
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 خمطط اجلدولة الزمنية): ١الشكل رقم (
 حالة املاجستري) كما يف-(التوقيتات تناسب حبثاً ملدة سنة كاملة

 

 المنطلق•

 )شهر ٣-٢: المدة(اختيار موضوع البحث : أوالً •

 )إقرار البحث رسمياً (خط الشروع •

 )شهر واحد: المدة(إيجاد المصادر األساسية : ثانياً •

 )شهر ٢: المدة(تحديد أبعاد المشكلة ووسائل المعالجة : ثالثاً •

 )طوال مدة البحث: المدة(تنمية عالقات التعاون مع جميع ذوي العالقة : رابعاً •

 )أشهر ٦: المدة(تنفيذ المراحل النظرية والعملية المختلفة للبحث : خامساً •

 )أشهر منذ خط الشروع ٩: المدة(كتابة التقارير وتحديث المصادر دورياً : سادساً •

 )أشهر ٣: المدة) (األطروحة(كتابة وطباعة الرسالة : سابعاً •

 )تسليم النسخ األولية للرسالة(خط اإلنجاز •

 ومتعلقاتها) األطروحة(مناقشة الرسالة : ثامناً •

 حصلت على الشهادة أو الدرجة العلمية فماذا بعد؟•
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 :قـلـطـنـامل
وضوح املنطلق ورسوخ أبعاده يف النفس مها  

ك منه درَ بىن عليه الغايات وتُ تُ  األساس الذي
 الوسائل املؤدية إليها.

 ن صّحْت بداياته أشرقْت �اياته. مَ  
 

  )التخصص(اختيار موضوع البحث : والً أ
هذه الفقرة يفرتض أن يتم اجنازها قبل املوعد  

الرمسي للشروع يف البحث، أي أنه يتم حتديد 
موضوع البحث وتسجيله رمسيا أثناء السنة 

(سواء يف الفصل الدراسي األول أو  التحضريية
  الثاين منها).

من تعول  وكلّ والدراية  تخصصصحاب الأاستشر  
  .عليه يف هذا الصدد
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 ن توسع اطالعك على التوجهات العامليةأحاول  
  .يف ختصصك العام األخرية

مكانياته احلالية إربط ذلك بتوجهات البلد و أ 
  .واملستقبلية

  .مهية موقعكأاملستقبلي و فكر بدورك  
نه منك أنك واعلم أمن شتقلل  الثق باهللا تعاىل، و  

  .لتنطلق املسرية وعليك املعوّ 
 ،مكاناتك الذاتيةإاحسب بشكل دقيق رغباتك و  

 .لق لهر ملا خُ ميسّ  نه كلٌ أواعلم 
فائدة من تكدس الكثريين  ضع يف اعتبارك انه ال 

خرى األ التخصصاتوترك ختصص معني يف 
  .متكامل فاحلياة كلّ  ،مهملة

 ،ن تبحث عن مشرف جيد مناسبأحاول  
ستشارة إواستمع الفكاره ك ،فكاركأواعرض عليه 

  قبل أن تقرر. مريف بادئ األ
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كليتك أو يف  املعمول �ا دارية الحظ االجراءات اإل 
وال تنس  العلمي يف هذا الشأن، قسمك

لة وجود عقد مع أمسأيضًا والحظ  .الذوقيات
، وما يتصل �ا من مساندة لدعم املشروع جهة

  سلبيات أو إجيابيات.

 

 ادر ـصـاد املـجـاي :ثانياً 
بعد إقرار البحث رمسياً، تكون اإلنطالقة من خط  

الشروع جبمع كافة املصادر ذات األمهية فيما يتعلق 
 مبوضوع البحث.

احبث عن املصادر العلمية املتعلقة ببحثك  
  مثل: ،باستخدام خمتلف الوسائل

 نرتنت خدمات شبكة األ �
 املختصةخدمات البحث يف قواعد املعلومات  �
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  والبحثية العلميةؤسسات امل �
رسائل  ،مؤمترات ،دوريات ،كتب(املكتبات  �

  جامعية، ...)
 املراسالتو  الشخصيةواملقابالت العالقات  �

 اخلارجية احمللية و 
بني  ن املصادر دورياً ما استجد ميعاد البحث ع 

  (كل شهر أو شهرين كأقصى حد) خرىأفرتة و 
مع  واالستشاراتالحظ تكثيف املراسالت  

  .املختصنيبقية و والزمالء االصدقاء 
حصلت باملصادر اليت  ن تعد جدوالً أميكنك  

وبعض أو نشرها ماكن وجودها أوتصنيفها و  عليها
الحظ (جل التوثيق النقاط املهمة املوجودة فيها أل

  اً).الحق فقرة كتابة التقارير
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 بعاد املشكلة ووسائل املعاجلة أحتديد  :ثالثاً 
عطاك فكرة أن يكون حبثك عن املصادر قد أجيب  

  .عامة حول املشكلة اليت ترغب معاجلتها
 حتديد مرحلة خالل املهمة البحثية النصائح ومن 

(وهي  معاجلتها وسيلة أو وطريقة البحث مشكلة
 -إجياد املصادرمرحلة –مرتبطة باملرحلة السابقة 

لكننا نصصنا عليها هنا بسبب غفلة بعض 
 حبث بإجراء الباحث يقوم أن هيالباحثني عنها) 

 موضوع يف احلديثة املصادر كافة عن شامل
 كبرية فرصة األنرتنت شبكة توفر حيث البحث،

 يُنصح اليت املصادر أهم ومن. الصدد هذا يف
 وأطاريح رسائل هي عليها باإلطالع الباحث

 يف مؤخراً  إجنازها مت اليت والدكتوراه املاجستري
 بعض تقوم حيث املعروفة، العاملية اجلامعات
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 بنشر) املتحدة الواليات يف وخصوصاً ( اجلامعات
 والرسائل األطاريح هذه ملثل الكاملة النصوص

 مواقع وهناك األنرتنت، شبكة على لطلبتها العلمية
 ومن. األطاريح هذه إىل الوصول تسهل معروفة

 ُنشرت اليت العلمية البحوث أيضاً  املصادر هذه
 وهناك. الرائدة العلمية واملؤمترات اÂالت يف مؤخراً 

 اÂاالت يف متخصصة مميزة ألكرتونية مكتبات
 وميكن ختصص، كل أهل يعرفها املختلفة العلمية
 اإلشرتاكات حبسب األنرتنت عرب إليها الوصول

 األلكرتونية اهلندسة جمال يف فمثالً . املؤسسية
 احلاسبات وعلوم وهندسة واإلتصاالت والكهربائية
 IEEE( مكتبة هناك املعلومات وتكنولوجيا

Xplore (ومكتبة )ACM Digital Library (ال 
 على اإلطالع من اÂاالت هذه يف للباحث غىن
 البحثية مشكلته حتديد قبل فيهما منشور هو ما
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 اإلطالع خالل ومن. عاجلتهام ووسائل وأبعادها
 العمل وتوصيات واالستنتاجات االسهامات على

 للباحث ميكن املصادر، هذه أمثال يف املستقبلي
 وأسلوب البحثية مشكلته عالية بدقة حيدد أن

 وهذه ..له املتوقع البحثي اإلسهام وأفق معاجلتها
 الفقرة هذه يف ذكرناها اليت اخلطوة أو النصيحة

 العمل يكون كي وضرورية أساسية تكون ما غالباً 
 حبسب جماله، يف العاملي للمسار مواكب البحثي

 ال أن الباحث على وهنا. الباحث وإطالع قدرة
 تتوفر أن ميكن اليت األخرى املصادر أيضا ينسى
 .   الصدد هذا يف يعينه مما لديه

صحاب اخلربة أواصل املناقشات مع املختصني و  
  .حول مشكلة البحث ووسائل املعاجلةوالزمالء 
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فكار بشكل مستمر أليه من إتتوصل  اعرض ما 
التواصل مع  ةن كثر أومكثف على املشرف حيث 

  .املشرف يف هذه املرحلة ضرورة حبثية
رائه يتم آىل نصائح املشرف و إوبعد االستماع  

االتفاق بينكما حول طبيعة املشكلة ووسائل 
 .حل البحث بشكل واضح وحمددااملعاجلة ومر 

ن يتوفر لديك من امكانيات عند أميكن  الحظ ما 
  .اختيار وسائل املعاجلة

داريات املتعلقة بوسائل البحث لتوفري تابع اإل 
  .جهزة واملتطلبات الالزمةاأل

 

 ةـات العامـالعالق :رابعاً 
العالقة الطيبة القائمة على التعاون واإلحرتام  

املتبادل مع اجلميع هو ُخُلق ينبغي أن يتحلى به 
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أثنائه، طالب العلم دائماً، قبل البدء بالبحث، ويف 
وبعد انتهائه. ويف الفقرات اآلتية نورد بعض 
 التوجيهات اليت ختص العالقة مع خمتلف األطراف.

  :)املشرفني(العالقة مع املشرف  
 مبا الو جتماعية طيبة مع املشرف إاصنع صلة  �

 ستاذ مع تلميذه خيل بعالقة األ
راءه شعر املشرف باحرتامك آلأمن غري متلق  �

 العلمية 
 االكادميي احملمود مع املشرف لتزم بالسلوك إ �
كثر من مشرف فاحرص على أذا كان هناك إ �

 مكان هم مجيعا بانتظام قدر اإلمقابلت
 خر مام اآلأحد املشرفني أال تنتقص من  �
خرين مام اآلأحد املشرفني أتنتقص من قدر  ال �

 خصوصا كادر القسم والطلبة 
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تنجزه على املشرف بشكل واضح  اعرض ما �
 يت بعد ذلك أواستشره فيما سي

  التدريسي والفين واإلداري: العالقة مع كادر القسم 
حافظ على عالقة طيبة مع اجلميع وجتنب  �

 مكان قدر اإل أحداالصطدام ب
هر احرتامك للقسم والكادر التدريسي يف أظ �

 تصرفاتك وال خترق التعليمات 
خرين عند اآلستاذة استفد من خربة األ �

ن كانوا إل البحثية حىت و مواجهتك للمشاك
 ختصاصك الدقيق إيف غري 

وطد صلتك مع املوظفني والفنيني وحاول  �
 مكانات القسم املتوفرة إستفادة من اإل

  :صحاب اخلربة والزمالءأالعالقة مع  
ختصاص إوطد الصلة مع كل من يعمل يف  �

 ختصاصك إقريب من 
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مكانيات من سبقوك إاستفد من خربة و  �
 وتناقش معهم يف تطور مراحل عملك 

عقد حلقات نقاشية مصغرة مع حاول  �
سلوب حبثه أزمالئك يطرح كل واحد منكم 

 خرين فيها راء اآلآىل إومشاكله ويستمع 
مع (مبختلف الوسائل) واصل املراسلة  �

سئلتك أرائك و آاملختصني يف اخلارج واطرح 
 عليهم 

  :املؤمترات والندوات 
�ا مهمة يف أىل نتائج تعتقد إعند وصولك  �

اعرض ذلك يف ورقة  ،حد مراحل البحثأ
حد املؤمترات أيف حبثية (بالتنسيق مع املشرف) 

، واستفد منهم يف راء احلاضرين �اآوامسع 
  تطوير عملك
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ميكنك من الندوات واملناقشات  احضر ما �
 واحملاضرات العلمية القريبة من ختصصك 

 

 جوانب البحث النظرية والعملية  :خامساً 
ساس فاعمل على بنائه اجلانب النظري هو األ 

يف  ن تكون فيلسوفاً أبل حاول  ،رصيناً  لديك بناءً 
  .ختصصك

عالمة هي  املعلوماتية املختلفة تااحلواسيب وتقني 
العصر فاستفد منها فارقة ومسة أساسية من مسات 

  .يف حبثكقدر ما تستطيع 
ن يكون يف أحاول  ،مكاناتاإلو عند توافر املواد  

فعلى الرغم من  ،حبثك جانب عملي تطبيقي
ىل إنه يضيف إف ،مشاكل اجلانب العملي

  .مهماً  عداً شخصيتك العلمية بُ 
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البحثية ىل موازنة بني اجلوانب إصول و حاول ال 
ليخرج حبثك بالصورة  ،املختلفةالنظرية والعملية 
  .املرجوةالرصينة املتكاملة 

مها ن اجلدية يف العمل واهلمة العالية أر تذكّ  
و كل جانب من أجناز كل مرحلة ضرورتان إل

  .جوانب البحث يف وقتها احملدد

 

 ر ـتابة التقاريـك :سادساً 
كتابة التقارير العلمية هو أسلوب ينبغي أن يعتمده  

طالب الدراسات العليا منذ بداية خط الشروع يف 
 إىل مرحلة كتابة رسالته العلمية. وحىت وصولهحبثه 

عند كلٍّ مما  خمتلفةعلمية  ن تكتب تقاريراً أد تعوّ  
  يأيت:
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عند قراءتك حول املوضوع معني له عالقة  �
 ببحثك 

 عند مراجعتك للبحوث السابقة يف موضوعك  �
أو حتليل جناز نظري إعند قيامك بتطوير  �

 ثناء سري البحث أمعني رياضي 
حاسويب و برنامج أجنازك جلانب عملي إعند  �

 رئيسي 
 على نتائج مهمة لتطور حبثك عند حصولك  �
 ،ن تكون وافية ومتكاملةأيالحظ يف هذه التقارير  

ويراعى فيها  .لتقييمها جهة رمسيةىل إمة �ا مقدَّ أوك
املعروفة الكتابة الفنية والعلمية وقواعد سلوب أ

(ننصح الطالب هنا باإلطالع  قواعد اللغةوكذلك 
اليت ختص أسلوب الكتابة على بعض املؤلفات 

  العلمية وطريقة كتابة البحوث والتقارير).
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طلع املشرف أهذه التقارير و نسخ من احتفظ ب 
ساسية اللبنات األ ، وهذه التقارير ستكونعليها

  رسالتك العلمية الحقاً.لكتابة 
برامج الطباعة ن تعد هذه التقارير باستخدام أ بجي 

شكال مع عمل كافة األاحلاسوب املتوافرة على 
  .واملخططات الالزمة

مي مستوى و على تقأيضًا ستساعدك هذه التقارير  
 ن تنجز تقريراً أحيث ينبغي  ،تقدمك يف عملك

كل شهر (خرى أبني فرتة و يف األقل منها واحدًا 
  ).مثالً 

لنشرها يف الدوريات  ثيةحبأوراق جناز إيضا أحاول  
 فهي ستساعدك كثرياً  ،عرضها يف املؤمتراتأو 

رسالتك العلمية صياغة لتوضيح الرؤية حول كيفية 
   .بشكلها العام )طروحةاأل(
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  )طروحةاأل(العلمية الرسالة كتابة  :سابعاً 
عد قائمة أ ،ىل املرحلة النهائيةإعند وصول العمل  

واعرضها  )طروحةاألالرسالة (تفصيلية مبحتويات 
  .على املشرف واتفق معه على صيغتها النهائية

ن االستفادة من التقارير اليت كتبتها ميكنك اآل 
 .بشكل كبري جداً  سابقاً 

قم باستالم نسخة من تعليمات كتابة الرسائل  
العلمية واألطاريح املعتمدة يف كليتك أو جامعتك، 

  وتقيد مبا فيها من ضوابط.
 حسب الفصول بدءاً الرسالة  تدرج يف طرح مادة 

مروراً  ،ىل مراجعة البحوث السابقةإ ،من التقدمي
سلوب أىل وصف إ ،والصياغات النظرية باخللفية

تها، مناقشو ىل النتائج إ ،ميو العمل وخطوات التق
  .االستنتاجات النهائية والتوصياتوحىت 
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من الرسالة ما يلي  الحظ عند كتابة كل فصل 
كتابة   نظام هنا خيص بشكل دقيق اوكالمن(

الكليات املعتمد يف أغلب  األطاريحالرسائل و 
واحلاسوبية، والذي يكون فيه معدل عدد اهلندسية 

  :)فصول ٧-٥الفصول حبدود 
بينه وبني الفصول  ن يكون الرتابط واضحاً أ �

 خرى األ
 أن يكون ذا استقاللية نسبية حيث يبتدأ �

و أشبه باخلامتة أمبقدمة بسيطة وينتهي بشيء 
 ستنتاج اإل

ن تكون الفصول متقاربة يف وز�ا وحجمها أ �
اللذين يكونان  خريول واألاأل نيعدا الفصل(

  عادة أصغر حجماً)
يف كافة  سلوب الكتابة موحداً أن يكون أ �

 الفصول 
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خري والفصل األ قدمة)امل(ول اهتم كثريا بالفصل األ 
  ).االستنتاجات والتوصيات(
الرسالة كتب ملخص ا  رسالة،فصول الجناز إبعد  

  .ومعرباً  ليكون دمساً 
  :يلي احرص عند الكتابة على ما 

 نقاط القوة يف عملك براز إ �
أو  ن تعده نقطة ضعفأميكن  ىل ماإشر أ �

 سلوب علمي موجزأب قصور
مبوضوع البحث  هلا عالقةعند وجود جوانب  �

 ذلك بّني  ،ليهاإتطرق تستطع اللكنك مل 
، أو باعتبار أن خارج نطاق حبثكباعتبارها 

الوقت املتاح للعمل مل يكن كافيًا لتغطيتها، 
وجيب عليك ان تكون مقنعًا وصرحيًا وواضحاً 

إىل بعض هذه ن تشري أوميكن  يف ذلك.. كما
 خري الفصل األيف يف التوصيات اجلوانب 
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استفد من بعض التفاصيل   ،عند احلاجة �
 كمالحق 

ىل مصادر البحث إشارة احرص على اإل �
ن يكون أواحرص على  ،بشكل واضح ومنظم

 احلديثة الرصينة هناك عدد كاف من املصادر 
صفحة الشكر والتقدير صفحة مهمة فاكتبها  

  .بذوق
وخذ  ،تكتبه على مشرفك بانتظام اعرض كل ما 
  .راءه بعني االعتبارآ
استغل الفرتة اليت يراجع املشرف فيها اجلزء الذي  

  تايل.يف كتابة اجلزء المن الرسالة قدمته له 
خرى طاريح اجليدة األاألالرسائل و اطالعك على  

  .يف الكتابة وحضورك املناقشات يساعدك كثرياً 
سلوب أالزمالء يف و ساتذة راء األآاستفد من  

  .فكارالكتابة وعرض األ
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و أن تطلع قبل املباشرة بالكتابة على كراس أيفضل  
  .لعلمية الفنيةسلوب الكتابة اأكتاب يف 

مسبقاً ن تكون قد طورت أيضا أويفضل  
مكانياتك يف قواعد ومفردات اللغة اليت تكتب إ

 .�ا
وبانتهاء هذه املرحلة تكون قد وصلت إىل خط  

. وإذا ما كنت قد قمت بعملك البحثي اإلجناز
بشكله الصحيح، فما عليك سوى أن حتسن 

العلمية خامتة كل ذلك وجتين مثرته مبناقشة رسالتك 
  بالطريقة املثلى، وكما موضح يف الفقرة الالحقة.

 

  متحان)(اإلالرسالة  ةـشـمناق :ثامناً 
 ،ن جلنة املناقشةأميكنك التداول مع املشرف بش 

كالمك بشكل مباشر مع رئيس ال حيبذ  لكن و 
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 احدمهأن قام إال إ ،نأو املقرر يف هذا الشأالقسم 
  .مبفاحتتك بذلك

ن تكون مواصفات أقدر اإلمكان احرص  
  :ما يليكاملناقشني  

 ماوموضوع البحث  تخصصالقرب من ال �
 مكن أ
 النفسية واخللق السليم  �
و أبينهم وبينك سابقة عدم وجود مشاحنات  �

 مع مشرفك 
بقضايا  ن يكونوا ممن استشر®م سابقاً أيفضل  �

  واضحاً  ختص حبثك ووجدت منهم تفهماً 
ساهلم أاحملدد و ليهم يف الوقت إ رسالةوصل نسخ الأ 

  .ذا كانوا يرغبون باللقاء بك قبل املناقشةإفيما 
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حدهم فاحرص على أمع  ذا حددت موعداً إ 
حضوره يف الوقت احملدد وتصرف معهم تصرف 

  .ستاذهأالتلميذ مع 
تصرف بلباقة وذوق فيما خيص ®يئة ظروف  

  .املناقشة
وقم  ،اهتم بالعرض الذي تقدمه يف بداية املناقشة 
مام زمالئك وتدريبية أمن حماولة جتريبية كثر أب

وقم باعداد العرض بصورة متقنة  ،وامسع لنصائحهم
  .وجذابة ومؤثرة

ميكنك القيام مبا  خالل الفرتة اليت تسبق املناقشة 
  يلي:
ساسيات حبثك مثلما تراجع تفاصيل أراجع  �

 العمل والنتائج 
و أنك تفهم كل مصطلح أمن  كد جيداً أت �

  رسالتكليه يف إشرت أموضوع 
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 صدقاء الذين القارب واألتكثر من دعوة األ ال 
حلضور اجلانب العلمي لتخصصك صلة هلم ب

بعد املناقشة الحقًا ن تدعوهم أوميكنك  ،املناقشة
 مناسب.ي مكان عام أىل إو أىل البيت إ
مهية أيعين الغاء  ن اهتمامنا باجلوهر الأتذكر  

ال يتجاوزن من الناس قد  اً ن كثري أحيث  ،املظهر
  .يف تقييمهم لك ولعملك املظاهر

  الرسالة: ثناء مناقشةأوضعك  
 من عملك  وواثقاً  كن هادئاً  �
وقلل من  ،ىل املقابل بشكل جيدإاستمع  �

جب بشكل واضح ولغة أمث  ،مقاطعتك له
 سليمة 

تظهر مبظهر املتعايل وال مظهر الضعيف  ال �
 املسكني 
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حدهم استفزازك فال تنجرف وراء أاذا ماحاول  �
 تزانك إاالستفزاز وحافظ على 

ي أحد يعرف كل شيء عن أنه ال أاعلم  �
 ال(فال تتحرج يف استخدام كلمة  ،شيء

 حيان يف بعض األ )عرفأ
يف حدهم وجود نقطة ضعف أذا اكتشف إ �

سلوب مقنع وال أفدافع عن حبثك بعملك، 
 ، واعرتف بالقصور إن وجد فهوتغايل يف ذلك

  من طبيعة البشر
 سلوب علمي رصني أدافع عن اجنازاتك ب �
عضاء لرئيس وأقدم شكرك  ،عند �اية املناقشة �

 مام احلضورأوللمشرف املناقشة جلنة 
بقبول الرسالة  عالن النتيجةإبعد انتهاء املناقشة و  

  أو األطروحة، ال يفوتك اآليت:
  فرداً  ساتذتك  فرداً أاشكر مشرفك و  �
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عضاء جلنة أعنك لدى  طيباً  اترك انطباعاً  �
 املناقشة 

 الأو الدرجة العلمية ن منح الشهادة أتذكر  �
وحىت ذلك  ،مر اجلامعياأل ال بعد صدورإيتم 

  اً من الناحية الرمسيةطالبال زلت احلني فانت 
اليت طُلبْت التصحيحات التعديالت و كمل أ �

النهائية رسالة م نسخ الوسلّ منك يف املناقشة، 
 يف الوقت احملدد إىل القسم العلمي 

أو  الشهادة كنحصدور األمر اجلامعي مببعد  
 ، تذكر اآليت:الدرجة العلمية

 كثر مبشرفيك وتواصل معهم أق صلتك وثّ  �
ساتذتك أاستمر بالتواصل مع قسمك و  �

 وزمالئك 
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 على 
َ
 ـمالدرجة العلمية فحصلت

َ
 ـعـاذا ب

ُ
 ؟د

دراستك وحبثك وبعد كل هذا اÂهود الذي بذلته يف 
، فال بد لك من وكتابة رسالتك أو اطروحتك العلمية

 وقفات صرحية مع نفسك تتفكر فيها باآليت:

هل هو أو الدرجة العلمية شهادة الحصولك على  
  ؟م وسيلةأغاية 

جمرد هي أو درجتك العلمية اليت نلتها شهادتك  
على طريق  واحدة (حىت وإن كانت كبرية)خطوة 

  !العلمية الواعيةبناء شخصيتك 
ليقاَل عنك؟ من  ؟جل ماذاأوكل هذا اجلهد من  

أجل املال؟ من أجل املنصب؟ أم هلدف أمسى من 
  ؟كله  ذلك
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 األمانة العلمية
إن موضوع األمانة العلمية هو من املواضيع اليت ينبغي أن 
تكون جزءًا ال يتجزأ من شخصية وأخالق الباحث 

األمانة العلمية هي جزء العلمي وطالب العلم. كما أن 
مرتبط ومتصل بشكل وثيق مبوضوع األمانة يف كل شيء  

العامة. وال خيفى االشتقاق اللفظي واالرتباط  بكليته
 املعنوي واالصطالحي لألمانة مع اإلميان.

وألن املوضوع ذو أبعاد كثرية ومتشعبة، فإننا ننصح 
ل القاريء بالرجوع إىل األدبيات العديدة املوجودة حو 

وضوابط االستالل اليت ينبغي أن يتقيد �ا  األمانة العلمية
الباحث العلمي عند استفادته من البحوث السابقة لغريه 
ومن املصادر األخرى. أما حنن فسوف نكتفي هنا 
ببعض التوجيهات املهمة لطلبة الدراسات العليا 
 وللباحثني عموماً يف هذا الصدد. وهذه التوجيهات هي:
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ملستطاع االستالل النصي من املصادر جتنب قدر ا 
السابقة. وعند وجود ضرورة الستالل فقرة (أو 

(كأن يكون تعريفًا مهمًا أو نص  فقرات) بنصها
نظرية علمية أو رياضياتية)، فعليك أن تضع النص 
املستل بني قوسني وتشري بشكل واضح إىل 

 مصدره.
أشر إىل املصادر اليت استفدت منها بصورة  

املواضع املتعلقة �ا من حبثك أو صحيحة يف 
، (وهذا ال يعين النقل النصي منها) رسالتك العلمية

وضع قائمة �ذه املصادر يف �اية البحث أو 
الرسالة، وتقيد بالسياق املعتمد يف كتابة عناوين 

وتفاصيلها (هناك سياقات متعددة لكيفية   املصادر
كتابة املصادر واإلشارة إليها، وعلى الطالب أو 
الباحث التأكد من السياق املعتمد لدى الكلية أو 

 اجلهة اليت سوف يسلم حبثه أو رسالته هلا).
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ال تبخس حق مصدر استفدت منه وترتك اإلشارة  
لياً إليه، وال تبالغ يف ذكر مصادر مل تستفد منها فع

 فتحشوها يف رسالتك أو حبثك.
كن منصفًا يف تقومي أعمال وجهود من سبقك،  

وال تعتقد أن انتقاص جهود اآلخرين كفيل برفع 
 شأن عملك.

جتنب ما يفعله البعض من تشكيل جماميع أو ِفَرق  
حبثية ومهية. حيث يقوم هؤالء باإلتفاق على أنه  

معه يضيف أمساء اآلخرين  كلما أجنز أحدهم حبثاً 
على أ�م مؤلفني مشاركني يف حبثه، دون أن يسهم 
أي منهم حقيقة يف هذا البحث.. فتكون احلصيلة 
الظاهرة هي أنه بدل أن يكون لكل منهم حبثاً 
واحداً، سيكون هلم مجيعًا حبوث عديدة مشرتكة  
كأ�ا أجنزت بعمل مشرتك لفريق حبثي حقيقي. 

 منتشر يف بعض اجلامعاتولألسف فهذا مسلك 
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يف دول معينة يعرفها أهل اخلربة �ذا الشأن. 
وتعارض هذا السلوك مع األمانة العلمية أمر ال 

 اختالف عليه.
ال تبالغ يف اإلطراء على عملك، وكن موضوعياً يف  

كل تقومي النتائج اليت توصلت إليها، واعلم أن  
 عمل ابن آدم ال خيلو من نقص.
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 ةــمـاتـاخل
يف �اية هذا الكتاب املختصر، ال أجد ِمسكًا أختتم به 

 َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اهللاُ  َصلَّى اللَّهِ  َرُسولَ الكتاب خرياً من حديث 
 َسهَّلَ  ِعْلًما، ِفيهِ  يـَْلَتِمسُ  َطرِيًقا َسَلكَ  َمنْ (: يـَُقولُ حيث 

 َأْجِنَحتَـَها َضعُ لَتَ  اْلَمَالِئَكةَ  َوِإنَّ  اْجلَنَِّة، ِإَىل  طَرِيًقا َلهُ  اللَّهُ 
 ِيف  َمنْ  َلهُ  َيْستَـْغِفرُ  اْلِعْلمِ  طَاِلبَ  َوِإنَّ  اْلِعْلِم، ِلطَاِلبِ  ِرًضا

 اْلَعاملِِ  َفْضلَ  َوِإنَّ  اْلَماِء، ِيف  اْحلِيَتانِ  َحىتَّ  َواْألَْرِض، السََّماءِ 
 ِإنَّ  اْلَكَواِكِب، َسائِرِ  َعَلى اْلَقَمرِ  َكَفْضلِ  اْلَعاِبدِ  َعَلى

 َوَال  ِديَنارًا يـَُورِّثُوا ملَْ  اْألَنِْبَياءَ  ِإنَّ  اْألَنِْبَياِء، َورَثَةُ  اْلُعَلَماءَ 
َا ِدْرَمهًا،  .)٣( )َواِفرٍ  ِحبَظٍّ  َأَخذَ  َأَخَذهُ  َفَمنْ  اْلِعْلَم، َورَّثُوا ِإمنَّ

                                                           
 اْلِعْلمِ  طََلبِ  َعَلى َواحلَْثِّ  اْلُعَلَماءِ  َفْضلِ  بَابُ يف سننه  ماجه ابنأخرجه  )٣(

ْرَداءِ  َأِيب  من طريق  .رضي اهللا تعاىل عنه، وصححه األلباين الدَّ
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فمن وفقه اهللا تعاىل إىل طلب العلم فقد وفقه إىل خري  
هو أن يرزق اهللا تعاىل كثري، ولكن التوفيق األعظم 

طالب العلم إخالص النية لوجهه تعاىل يف طلبه هذا، 
 وأن يكرمه بالقبول وسالمة الوصول.

وإمنا تتحقق اخلالفة يف األرض بالعمل الطيب النافع، 
واجلهد الرصني اهلادئ، القائم على العلم الصحيح 
واملتحقق بالقصد املليح. وقد كادت أمتنا أن تضل 

يف وسط الشعارات الرنانة  لعقود األخريةطريقها يف ا
الفارغة واجلعجعات اجلوفاء واألماين اخلرقاء. وقد بلغ 
السيل الزىب، وبلغت القلوب احلناجر، وآن أوان 
التصحيح اجلذري، وإّال وقعت ُسّنة االستبدال، قال 

 َيُكونُوا ال ُمثَّ  َغيـْرَُكمْ  قـَْوماً  َيْسَتْبِدلْ  تـَتَـَولَّْوا َوِإنْ تعاىل: (..
 .)٣٨حممد: سورة ( )أَْمثَاَلُكمْ 
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وقد حاولت يف هذا الكتاب أن أخلص النصيحة 
والتوجيه ألبنائي وإخواين من طلبة الدراسات العليا 
والباحثني العلميني من خالل إيراد مالحظات 
وتوجيهات يغلب عليها الطابع التطبيقي فيما خيص 

كادميية، أسلوب البحث العلمي والكتابة العلمية واأل
 على الوجه الذي تلقيته عن أساتذيت األفاضل.

إلساتذة وإين ألرجو أن تكون األنفاس املخلصة الطيبة ل
على أيدهم أصول العلم والبحث العلمي  ن تلقينامم

مبثوثة يف ثنايا هذا الكتاب، حىت َألَنَّ عبقها الفواح ميأل 
روح القارئ عبريًا وشذًى فوق ما تستطيعه كل 

 .الكلمات

وآخر دعوانا أن احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على 
أشرف املرسلني نبينا حممد، وعلى آله وصحبه أمجعني.
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 اتــويـتـحـمـال
 ٥                                         اإلهــــــداء     

 ٧                                          المقدمة     

 ١٥                  الكتاب  هذا إليهم المَوجَّه القراء

 ١٦                          وخطته     الكتاب ترتيبُ 

 ١٨               العلم  ألصالة ضرورةٌ  الَسَندِ  إتصال

 ٣٠                           للبحث  الزمنية الجدولة

 ٣٦          الزمنية اجلدولة خمطط): ١( رقم الشكل
 ٣٧                                          املـنـطـلـق

 ٣٧        )التخصص( البحث موضوع اختيار: أوالً 
 ٣٩                            املـصـادر ايـجـاد: ثانياً 
 ٤١       املعاجلة ووسائل املشكلة أبعاد حتديد: ثالثاً 



٧١ 
 

 ٤٤                           العامـة العالقـات: رابعاً 
 ٤٨         والعملية النظرية البحث جوانب: خامساً 
 ٤٩                           التقاريـر كـتابة: سادساً 
 ٥٢        )األطروحة( العلمية الرسالة كتابة: سابعاً 
 ٥٦               )اإلمتحان( الرسالة مناقـشـة: ثامناً 

 ٦٢        بَـعـُد؟ فمـاذا العلمية الدرجة على حصلتَ 

 ٦٣                                     العلمية  األمانة

 ٦٧                                      الخـاتـمــة      

 ٧٠                                      الـمـحـتـويــات  
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