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ة  ي  ميثاق -   ف إعداد أطروحة الدكتوراه   ي  العلموجودة البحث  ي  النقدالتفكري 
 والطالبواملشرف  اجلامعة بني ة ي  التكاملالعالقة 

 *حممد حمسن                                                                        

 

  علميّ ّي  منهج  على حنوٍ واكتشافه،    عنه،  والتفتيش   موضوٍع ما،  طلب البحث هو حماولة  
  مع احلقائق تعامل  تو   ّية القيماألحكام    من إطالقتبتعد    ، اتّمة ةٍ وضوعّ معاجلُته مبو منظَّم،  

 عات.التوّ سقط تُ و  دلّة املقنعة،والقضااي املعروضة ابأل

جديدة    ف  مبعار اإلنسان   د  يزوّ و   ،يف إطاره ّية علمإضافة  ق  قّ حيأن    يّ العلموعلى البحث  
للمجتمع.  ل  كّ تش  ،وأصيلة  البحث  فائدة كبرية  مبوضوٍع    املعرفة   لُ حتصي  يّ العلمغاية 

والوصول إىل    ،تغرّيااملتربط    حتتاج إىل حلول عرب  ،ّددةحم  ّية إشكال  ل  معّّي، أو معاجلةُ 
بعيدا     ا، مع  أو كليهما    ّية والكيفة  ّميّ الكوالرباهّي    البياانت  ومناقشة   ،ة يّ جوهر طرح أسئلة  

 ز.األفكار املسبقة والتحيّ  من

 ،البحث وفروضهمن أسئلة  ق  قّ التح  سبيل  يفها  باعُ تّ ا  جيبجمموعة إجراءات    مثّة   ،لذلك 
اليت  ة  يّ النظر وحتديد األطر    ،السابقة ات  يّ األدبمراجعة    ُحكم ا  وتتوّسلُ املشكلة،  تبدأ من  

  ُتصاغُ   وعناية.  ة  قّ بد  هالبحث  ،األسئلة وصوغ    للتفسري والتحليل  يّة فكر   ة  لّ مظل  كّ ستش
ستنباط من  اال   بوساطة أو    ،اتيّ األدبمن خالصات    ستقراءعن طريق االا  مّ إالفرضيات  

 املطروحة.ت  ايّ النظر 

ننا  كّ متاليت  ة  يّ البحث األدوات والتصاميم  ُء  انتقا  ،أيض ا  املناسبة ة  يّ املنهجومن اإلجراءات  
انتهاء   ،  ، وصوال  إىل مجع البياانتالفرضّياتاختبار  أو  ة  يّ البحثاألسئلة    عن من اإلجابة  
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  ، واألعرافتراعي املواثيق    أن   ذه اإلجراءاتينبغي ل و   .بتقدمي النتائج وتفسريها وحتليلها
 .العلميّ البحث   خالقّياتتلتزم أب وأن

 

 املفهومي  أو  ي  النظر اإلطار  

الباحث   يعتمد  ة يّ ملاه  فكرايً ا  ر  وّ تصم  دّ قتمرتابطة  ة  يّ نظر   ة بُنيأو  دة  دّ حم  يّة نظر عندما 
عتبارات  أن تكون احلامل الذي يراعي االة  يّ ر النظابستطاعة هذه األطر    ،ة يّ احلقيقاملشكلة  

فهي تقود   ،كالذي يضع احلصان أمام العربة   م امتاختصاص.  حلقل االة  يّ املعرفواملسارات  
لعملية ة  يّ األساسة  لّ املظل  كّ وتش،  ة يّ العلموتستخدم األدوات    ،املناسبة ة  يّ البحث املناهج  

ة  يّ عمليف  يوظَّف    الذي   تّيامل  يّ نظر ال نطلق  امل  هذا  من دونو .  النتائج وحتليلها  تفسري
البحث يف خانة الضبابية    يبقى  ،والتحليلعكس يف املناهج واألدوات  نيو   يفّ املعر اإلدراك  

من ة  يّ الفعلستفادة  أمام اال  اعائق  ل  كّ وتش  ،ة يّ املوضوعاليت حتجب الرؤية عن احلقائق  
. على  واالجتماعّية ة  يّ اإلنسانعالقات  للو أفضل للمجاالت    مٍ فه  بتأمّي   الكفيلة النتائج  

املثال الرسالة  صال  تّ واالإذا أردان يف علوم اإلعالم    ،سبيل  أثر  على  ة  يّ اإلعالمدراسة 
ة يّ نظر ، من  وتعقيداهتا  اإلعالميّ التأثري  ت  ايّ نظر علينا فهم مراحل  ب  جّ يتو ه  نّ فإ  ،اجلمهور

ة  يّ نظر إىل    وصوال    ، ستخدام واإلشباعاالة  يّ بنظر   ر امرو   ،اخلطوتّية  يّ نظر التأثري املباشر إىل  
  ل  أفض   مٍ فه ميّكن الباحث من  ت  ايّ النظر هذه  مه  دّ تقالذي  ر  وّ التص.  ة يّ الثقافالتأثريات  

اسائعتقاد الذي كان  من اال  ال  بدفاجلمهور.    يفلعملية أتثري وسائل اإلعالم   يف السابق    د 
تبين    ّية ،تراكم  بوصفه عملّية  إىل رؤية التأثري    ًيا حالالدراسات  جه  تّ ت  ،التأثري املباشر  عن

 ،القضااي املطروحة   يفنظرة اجلمهور وطريقة تفكريه  ب  يف ما يتعّلقاألفكار واملعتقدات  
 .ة يّ عامل    كانت أم ة  يّ حملأسواء  



  ّد لا منالب  ، أخرى   ةٍ يّ معرف  لٍ حقو يف  يف حقل اإلعالم أو  ت  ايّ للنظر ة  يّ النقدهذه القراءة  
الذي ينهل من املدارس    ،ة يّ النقديف طريقة تفكري الباحث    يًاأساس  اه  اجتال  كّ تشأن  

 م  دّ ليق  ،ة يّ والزمانة  يّ واملكان ة  يّ اجملتمع  ظروفهامراعاة  مع    ،ويقوم مبراجعتها  ،ة يّ والنظر ة  يّ الفكر 
 ز.واملركّ  املعّمقللقارئ التحليل 

 جودة أطروحة الدكتوراه بات ل  متط

الطالب بعد رحلة البحث والتنقيب    إليهالذي يصل    يّ العلمأطروحة الدكتوراه هي املنتج  
إجراءات  و بات  لّ متطجمموعة    ، مثّة ة يّ النهائ. لبلوغ هذه املرحلة  ع امواملمتعة يف آن  ة  قّ الشا

خارطة الطريق للولوج إىل إعداد  ل  كّ تش،  ة يّ األكادمييف عامل جودة الضوابط واملعايري  
يدفعنا إىل  ر  رسائل وأطاريح مستوفية كامل الشروط يف الشكل واملضمون. هذا األم

حقوق   على  الضوء  االتسليط  مشهد   وواجباهتم،  يّ التكامل   يّ الثالثنضباط  عناصر 
 يف اجلامعة واملشرف والطالب.ل  ثّ املتمو 

اجلهات  ل واملواثيق  دة  دّ حمووظائف  معّينة    أدوارة  يّ التكاملذه  والقوانّي  األنظمة  يف 
تصبح  ة يّ واألخالقة  يّ واإلدار ة  يّ األكادميواألعراف   دوهنا  من  شهادة   إعداد  ة يّ عمل، 

  البناء   ، شأهنا يف ذلك شأنمن األسس الناظمة واحلاكمة   خالية    ومواكبتها  الدكتوراه
الناظرد  دّ املتعاجلميل   يبهر  الذي  إىل األساسات    يف احلقيقة   يفتقر  أنّهغري    ،الطوابق 
 الصلبة. ة يّ الرتاسان

  ال  قلي ع  سّ التو من    ّد لناالبة  يّ العلماجلودة  للوصول إىل أطروحة دكتوراه مستوفية شروط  
ملعرفة حقوق    متزامن،وأحياان     ،يّ تسلسلعلى حنٍو  ع  ب  تُ ت ّ يف اإلجراءات اليت جيب أن  

 .وواجباهتم األطراف الثالثة 

 :نوجزها ابآليت ،وختتلف من جامعة إىل أخرى ة مّ عاهذه اإلجراءات هي 
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 واألكادميي   ي  اإلدار الطالب  ف  ملتقدمي   -1

العالقة   األخري شهاداته    بّية  يّ التكاملتبدأ مرحلة  بتقدمي  والطالب  واملشرف  اجلامعة 
إىل اجلهة املسؤولة عن قبول الطلبات )عادة  ة  يّ األكادميومشاركاته  ة  يّ العلموخرباته وأحباثه  

 بربانمج الدكتوراه.   لاللتحاقشؤون الطالب( 

،  ة صّ وخاة  مّ عا  ط اشرو ن  مّ تضتو   ،الطالب  فّ ملبات  لّ متط  ق امسبد  دّ حتأنظمة اجلامعات  
الطالب يف أن  ة  يّ مسؤولز  ترب   ويف هذا اإلطار،  . املستهدفختصاص  اال  على وفق حقل 

مستند   يَّ أ  ب اجانيرتك    ُيسقط وال  حبيث اله  فّ ملترتيب    ،مظّ من وعلى حنوٍ   ،ة قّ بديراعي  
  ة تصّ خامل من عناصر القبول لدى اللجان    ًياأساس  ر ا عنصل  كّ يشقد    يّ أكادميأو    يّ إدار 

  إّما على   الذي يعّده  يّ البحث  الطالب  شروع مهو    فّ املل. أبرز ما يف هذا  امللّفات  بدراسة 
فرديّة خالصة   ومببادرة  اخلاّصة  ويتابع    مشرف  أستاذٍ مع    ابلتوافق  أومسؤولّيته  يواكبه 

 يف عامل الدكتوراه. ة  يّ البحث رحلة الطالبمنطلق ل كّ سيش . هذا املشروععمله

انطالق ا من رؤية ُمفاُدها    اتلية،إىل مرحلة    يّ البحثتقدمي املشروع  ل  جّ تؤ بعض اجلامعات  
أن يستويف    الطالب،  نّ أ أستاذ  للتواصل مع  فرصة  متنحه اجلامعة    ،فّ امللشروط  بعد 

 مسبق ا ة  احملّددة  يّ البحث  املوضوع املختار من ضمن احملاوريتناسب اختصاصه مع    مشرف



حبثية  إىل فرق إىل خمتربات أو  ابالستناد هذه احملاور ددَّ حتُ  .ختصاصيف حقل اال ايً رمسو 
  سوق العمل   حاجات تراعى من خاللا    ة يّ حبث  ر  حماو أو    تٍ موضوعا  اختيار  على  تعمل

إغالق األبواب    أو  يعين إغفالال  هذا    ....الشاغرة  املوادّ   ال سّيما يفة  احلاجات التعليميّ و 
واليت   الطالب  يطرحها  اليت  املوضوعات  البحث    ّب تل أمام  وقضااي    يّ العلمحاجات 

 عامّ ، على حنٍو اإلنسان واجملتمع

 ختبارات واملعايري املعتمدة الختيار الطالب املقبولني اال -2

جبودة   يتعّلقما  منها  دة  دّ حممعايري  ات  فّ املللدراسة  ة  يّ واإلدار ة  يّ األكادمياللجان  تمد  ت ع
للغات  ابو   ،ملهارات اليت ميارسهاابو   ،الطالب  نهاخلربات اليت يتقاب و   ّي،البحثرسالة املاسرت  

جييدهاة  يّ األجنب عن    ،اليت  يف  ّية العلممشاركاته  فضال   واملؤمترات  الندوات    جمال   يف 
 اختصاصه الدقيق. 

من أساتذة ابحثّي  ل  كّ تتشة  يّ علمتقوم جلان   ّف،امللإذا استوىف الطالب شروط دراسة 
  معّينة   وفق معايري  على  ،لتقييم مشروع الدكتوراهصة  صّ املتخة  يّ البحثميتلكون اخلربات  

  اللجنة   أمام  املرحلة ميثلهذه    الطالب  اجتياز   بعد    .معتمدة يف اجلامعة   ،دةدّ حموضوابط  
 .املختار ناقشته يف املوضوعملو  ،شفهّية إلجراء مقابلة  نفسها

 : اآليتعلى  من تسليط الضوء  ّد لنا الب لإليضاح أكثر و  

   وضوابطه  التقييم - أ

الطالب  اها  طّ يتخ من أهم املراحل اليت جيب أن    وتقييمها  مشاريع الدكتوراهدراسة    عدّ تُ 
عون  تّ يتم  نمّ   ،بعناية لذلك يتم انتقاء أعضاء جلان التقدمي  يف برانمج الدكتوراه،    لُيقب ل

  أّوال    تقومجلان  هي   .ة يّ التقومييف إصدار األحكام  ة يّ واملوضوعة  قّ والدة  يّ األكادميابلنزاهة 
هي حريصة أشد احلرص على    واتلي ا،  يّ مالعللبحث  ابخيتّص    يف ماة  يّ العلمبواجباهتا  



وبذلك،    .ملوضوعات ذات فائدة للمجتمعة  يّ األكادميانتقاء أفضل املقارابت واملعاجلات  
دوره  عدم  إىل  تسعى    هي من  الطالب  ا  يّ الطليعحرمان  وأحياان  ة  يّ النوعإلضافة  يف 

 .البشريّ املعرفة ملخزون ة يّ اإلبداع

يف أصالة مشروع  ل  ثّ تتمأبرز املعايري اليت تعتمدها جلان التقومي لدراسة مشروع الدكتوراه  
وإسهاماته يف   أهدافه،  وحتديد  ووضوح  التخّصصياحلقل  ر  وّ تطالبحث،    ته يّ إشكال، 

وجناح ة  يّ واملعرفة  يّ النظر وتوظيف أطره  ته  ّياأدبمن مراجعة  ستفادة  الوا،  وفرضّياتهوأسئلته  
وارتباطها املراجع  والتحليل، وحداثة  التفسري  باع  تّ واالوثيق ابلبحث،    استخداماهتا يف 

لتقنّي   القراءة  ة  يّ املرجعستشهادات  واال ة  يّ العلمالكتابة  انت  وّ مكاإلجراءات  لتحسّي 
 .سناداإلوالفهم وطرائق  

 وضوابطها  املقابلة معايري   -ب

خيضع الطالب ملناقشة مشروعه مع اللجنة اليت    ،يّ البحثإضافة إىل عملية تقومي املشروع  
أخضعت موضوع الدكتوراه للدراسة والتمحيص. الغرض من إجراء هذه  أن  سبق لا  

إدراكه  مدى  و   ،موضوعهوإملامه بتعقيدات  الطالب  مدى فهم  اختبار  هو  ة  يّ الشفهاملقابلة  
تصميمهقات  وّ واملعللخدمات   وحسن  إلجنازه  متطلّ   ،القائمة  وفق  اليكل    باتعلى 

ة  يّ العلمالت  هّ املؤ  حتديد  إىل  تسعى اللجنة    ،. إضافة إىل ذلكّم ومتدرّجاتهالعا  يّ البحث
للقيام  الاّل ة  يّ والثقاف الطالب  زمة  أفكار  اكتشاف  وإىل  جمال    ّية اإلبداع ابلبحث،  يف 

وإىل فحص   عن    على قدرته  اختصاصه،  علمّية  وآرائهأفكاره  مضمون  التعبري  بلغٍة   ،
ابإلضافة    ،مبعايريها  وهي كفيلة لتقومي البحث  لة  مّ مكة  يّ مفصل. املقابلة مرحلة  سليمة 

رفضه أو    ل انضمامهقبو ة  يّ إمكان  ، بتحديدمعايري أخرى سبق أن خضع لا الطالبإىل  
 برانمج الدكتوراه.  يف



 ( ة ي  األكادميف اجلامعة )احلضانة  ومتابعتهم الطالبرعاية  -3

  ىّل تتو أن    ،وفق النظم احلاكمة والقوانّي واملواثيق املدرجة على  من مسؤولية اجلامعات  
متابعة   للطالب املقبولتيح  ي  ما  ورعايتها،بعنايتها    تتكّفل  أن  و   سليمة ة  يّ أكادميبيئة  هتيئة  

  ّي، النظر يف التأصيل  ة  يّ البحثق مقارابته  وتعمّ   يّ النقد  تفكريهتُغين    ة يّ سنو ة  يّ علمبرامج  
املعلومات والتنقيب عن  البحث  وتنوّ   ثقافته  وتعّمق  ،وتساعده يف  ه  تُعد  و ،  عهاالعاّمة 

 ختام رحلة الدكتوراه. يف للمثول أمام جلنة مناقشة أطروحته 

أساتذة  يعاوهنم    ،برتبة أستاذّي  يّ أكادميمن  فة  لّ املؤ تصاص  خعرب جلان اال  ،تقوم اجلامعة 
  يف الوقت عيِنه   ختدمرؤية شاملة  فق  و    على  ة يّ السنو إبعداد تلك الربامج    ،دونمساع

ى  مّ ستُ اليت  ة  يّ السنو . هذه الربامج  ة يّ الرتبو سة  سّ للمؤ ة  يّ العلمأهداف الطالب والسمعة  
أثناء  يف دة دّ واحملرة رّ املقة  يّ العلمرات رّ واملق دّ املواي  طّ تغ ،مساعدةة يّ أكادميأحياان  أنشطة 

واحملاضرات   الندوات  وتلحظ  الطالب،  احللقات    من  وتتحّققة،  صّ واخلاة  مّ العاقبول 
م أسس  ، وتعلّ ة يّ العلماملؤمترات    دّ عوتُ ،  االختصاص ورش العمل يف حقل  من  و ة  يّ البحث

، وتتابع  مة كّ احمل ة  يّ العاملت  اّل واجملت  ايّ الدور يف  ونشرها    ّية العلمتابة املقالة  يفّية كالنشر وك
 .التطبيقيّ   والعمليّ  يّ النظر حبث الطالب على املستويّي  ر وّ تط لصيقة بصورة 

 

هب املتابعة  تقوم  حتكيم  ذه  إمتام    تؤّدي   ،نة يّ معجلنة  عند  الفاحصة  اللجنة  عداد  إدور 
 األطروحة.

 ّي،األكادميعلى هذا النوع من النشاط    "ة يّ الدكتورال األايم  "تسمية  بعض اجلامعات  تطلق  
أثناء    يف  تّيرّ م واحدة )عادة يف السنة الثانية للدكتوراه( أو  ة  رّ م  لّ األق  يف وهو حيصل  

 للدكتوراه. ًيا رمسرة رّ املقة  دّ امل



  مع   ّي بعضهاأكادمي   يّ ثنائتعاون  ات  يّ اتفاقتلجأ الكثري من اجلامعات يف العامل إىل عقد  
وإقامة املؤمترات    ، اإلشراف املشرتك على أطاريح الدكتوراه  هذه االتّفاقّيات  لحظ ت  .بعض

ساتذة  أبّي  دة  دّ حمة  يّ زمن  ملّدةٍ ة  يّ العلموتبادل الزايرات    ،ة يّ البحثاخلدمات  تقدمي  و   ،دةحّ املو 
 ابالتّفاق وطاّلهبا.ة يّ املعنسات  سّ املؤ 

(  ه دكتورا  –ماسرت    -)إجازة  (LMD)مثل نظام ال     ،ة يّ العاملة  يّ األكادمياألنظمة  تعّد  
للحصول على شهادة    ًيا إلزام  اأمر  ة  يّ األكادميواألنشطة  الت  مّ املك هذه    إجناز    يّب، األورو 

 وفق نظام توزيع األرصدة املعمول به يف تلك اجلامعة. ، على الدكتوراه

  وتنظيمها.   كتابة أطروحة الدكتوراهيف بنية    ًصاخا  اب  أسلو معظم اجلامعات يف العامل  تعتمد  
وحيرتم حقوق    ،والنشر  البحثات  يّ أخالقص  خّ يل   ًياعلم  دليال  اهتا  يّ أدبجند يف    ،لذلك
 ،السليمة ة  يّ العلمالباحث من الكتابة  ن  كّ متويسهب يف اإلجراءات اليت    ،ة يّ الفكر ة  يّ امللك

  املصادر   ترتيب كتابة قائمة من منهجّية  و ة  يّ املرجعستشهادات  ال ااستخدام    ئق طرامن  و 
اجلامعات    املراجع.و  من  "  "ة يّ األنغلوفون"الكثري  اجلامعات  يف  ،  "ة يّ الفرنكوفونوبعض 

لتنظيم الرسائل    (APA)النفس    لملعة  يّ األمريكة  يّ اجلمعإىل نظام    يّل، تلجأ احلا الوقت  
ة  يّ االجتماع والعلوم  ة  يّ الرتبو وأطاريح الدكتوراه يف جماالت علم النفس والعلوم  ة  يّ اجلامع

 على سبيل املثال ال احلصر.  ،صال تّ واالوعلوم اإلعالم 
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  يّ العلمعملية إشراف األستاذ على أطروحة الطالب ركيزة أساسية من ركائز البحث    تُعدّ 
كالزرع من    وأ قبطان يصبح األمر كالسفينة من دون  يّ فعلومن دون إشراف  ّي،اجلامع

 دون ماء.



اليت   احلاكمة  واجلامعة   بّية  يّ امليثاقالعالقة  م  ظّ تناألطر  املشرف  وبّي    ،األستاذ  وبينه 
  اليت ة  يّ واإلدار ة  يّ نالقانو تلبية الشروط  لأتيت ملصلحة جودة أطروحة الدكتوراه و   ،الطالب

 املناقشة. طروحة ابلوصول إىل  السماح لل  تسبق مرحلة 

 . أكادميي ومنها ما إداري  هو املشرف أدوارا  متعددة يف عملية اإلشراف منها ما يؤّدي 
اللقاءات املنظمة مع الطالب طوال سنوات   أما اجلانب األكادميي فهو احلرص على 

العمل امليداين، وحثه على    يفاإلشراف، توجيه وتصويب أفكار يف املقارابت النظرية و 
إىل املراجع واملصادر املفيدة لبحثه،   رشادهإوالثقافية، و املشاركة يف األنشطة األكادميية  

وتشدد على التزام الطالب ابملخطط األساسي للمشروع مع تفح إمكانية التعديالت  
لتجاوز   بنفسه  الطالب  ثقة  تعزيز  أيضا   األساسية  املشرف  أدوار  ومن  البنيوية  غري 

حل  يف  للمسامهة  مساعدته  على  والعمل  والتحدايت،  اخلاصة   الصعوابت  مشاكله 
 جتماعية.  واال

تقارير إعداد  يف    هذا اجلانب  ل ثّ تموي  مسؤوٌل عنه.  األستاذ املشرفف  يّ اإلدار اجلانب  ا  مّ أ
من خاللا    تربز،  الطالباليت ينتمي إليها  ة  يّ البحثرائسة اجملموعة  لإلدارة القسم أو  ة  يّ دور 

الطالب التزا  ودّقة البحث  ر  وّ تطمراحل   مدى  تُ و   وتقنّياته،  العلمّية   هأبصول  م  يف  فيد 
 .ًياإلزام هاملطلوبة من ة يّ العلمحضور األنشطة   ته يفمشارك

بواجباته   االلتزام  الطالب  يهمل  للدكتوراهة  يّ األكادمي عندما  األوىل  السنة  على    ،منذ 
وعليه    ، يف العمل  ة ّديّ اجلابإلمهال وعدم  يسمح    وأاّل   ّدد ا، متشاألستاذ املشرف أن يكون  

من    ،القرار املناسب  يف اخّتاذلذلك عرب إعداد تقرير يساعد إدارة اجلامعة  حًدا  أن يضع  
 .، على سبيل املثال ال احلصرتسجيل الطالب إيقاف عملّية  مثل

بّي املشرف والطالب، لذلك  ة  يّ وفردبل هو عالقة مباشرة    ًيامجاع  اإلشراف عمال  ليس  
األقصى املسموح به لعدد الطالب    دّ احل د  دّ حت  وقوانينها   شهادة الدكتوراهمعظم أنظمة  



املتعارف عليه    نّ ولكحتت إشراف األستاذ الواحد. خيتلف األمر من جامعة إىل أخرى 
يف العلوم    الطالب حتت إشراف مشرف برتبة أستاذ السبعة   عدد جتاوز  يقضي بعدم  

  .ة يّ والطبيعيف العلوم البحتة  اإلنسانّية واخلمسة 

اًي،  سنو إلجناز ما هو مطلوب منه    ينّ الزم حيرص املشرف على إلزام الطالب ابجلدول  
يف األنظمة    ا لدراسة الدكتوراه املتعارف عليهرة  رّ املقيتجاوز عدد السنوات    وعلى أاّل 

األدىن لدراسة الدكتوراه هو    دّ احل   ،ة يّ األوروب اجلامعات  من  يف الكثري    .اإلجراءة  يّ املرع
هو  ف األقصى    دّ احل  . أّماة يّ واألدبة  يّ العلمتصاصات  خيف معظم االوذلك    ،ثالث سنوات
لعدد    ًداج. هناك استثناءات قليلة  دون سواها  ة يّ اإلنسانيف العلوم    وذلك  ،سبع سنوات

جلان    ،السنوات عرب  للدراسة  ختضع  ظروف  صة  صّ متخوعادة  يف   حالة   لّ كللنظر 
 .ومربّراهتا
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ابلنسبة هن الدكتوراه  رحلة  الطالب   اية  أو    إىل  الفاحصة  اللجنة  أمام  املثول  جلنة هي 
للعبور  ة  يّ واألكادمية  يّ اإلدار الشروط    لّ ك بعد أن تكون األطروحة قد استوفت    ،املناقشة 

هي  النهائّية   املرحلة إىل   من    يّ إلزام  رّ م.  الدكتوراه  شهادة  على  سة  سّ املؤ للحصول 
حتمّية هناية    اهنّ أ  متام ايدرك    إذ إنّهيف حياة الطالب،  ة  يّ جوهر ل  هي نقطة حتوّ و   ،ّية اجلامع

 . اجلامعيّ والتعليم  يّ العلميف البحث     جديدةة يّ أكادمي  رحلة  بداية ملرحلة تبّشر ب

ومن جامعة    ،آخرللدراسات العليا إىل    يّ تربو من نظام    ومعايريه  التقييمختتلف أنظمة  
على أساس واحد أال وهو اختبار مدى قدرة    تلتقيها  نّ ولكالعامل،    حول أخرى  إىل  

اختصاصه  وتعّمقه  الطالب موضوع  يف    بّ لتصقها  قّ حاليت  ة  يّ العلمواإلضافات    ،يف 
 . ة يّ واجملتمعة يّ اإلنسانخمزون املعرفة 



وأحياان  برتبة أستاذ مساعد   ،معظم اللجان الفاحصة من أساتذة برتبة أستاذل  كّ تتش
األطروحة مبعاجلة ز  يّ تتمعندما    .ا  .الدقيقة ملوضوع األطروحة ختصاصات  الامن ذوي  

  املتداخلة ة  يّ اإلنسانللعلوم  ة  يّ النظر واألطر  ة  يّ والبحث ة  يّ فاملعر املقارابت    بتعد دو   ،بة كّ مر 
ستعانة أبساتذة من ذوي اال  جيري املتقاربة مع العلوم البحتة،    ّت ح أو    ،بعضمع    بعضها

يف  ة  يّ العلملون على ربط األبعاد  ميعالذين    ،املناهجدة  دّ تعاملأو  ة  يّ بينال ختصاصات  اال
. أصبحت  دةدّ املتعاملسارات  يف    يّ العلمالتشبيك  ة  يّ أمهّ ويضيئون على    ،األطروحة مناقشة  

 نّ أل  ،الفاحصة جان  لّ لة  يّ العلمختصاصات  الادية  دّ تععلى  ع  جّ تش العامل    يفاجلامعات  
  على  واحدة بل ة يّ ومناهجة يّ معرفيف كثري من األحيان على مقاربة  ر ا مقتصالعلم مل يعد 

 .عة وّ متنة يّ ونظر ة يّ فكر ملدارس تركيبّية دية دّ تع

األدىن إىل سبعة    دّ احل يف  يرتاوح عدد أعضاء جلنة مناقشة أطروحة الدكتوراه من ثالثة  
جامعة.   لّ كيف  ة  يّ األكادميوهي ختتلف ابختالف األعراف والتقاليد    .احلد األقصى  يف
هو مخسة ة  يّ األوروبئد يف الكثري من اجلامعات  لعدد أعضاء اللجنة السا  يّ الوسطل  دّ املع

خمتلفة يف اللجنة، منهم    وأدواروظائف  ؤالء  لاألستاذ املشرف.    ضمنهم   من   ،أعضاء
  مع ملحوظات أساسّية   ،ة قشاألطروحة للمناة  يّ صالح   مدى يف    امسبق    ر ا تقري  دّ يعمن  

   .، قبل املناقشة ويصّوهباة  يّ جوهر   يراهاإبجراء التعديالت اليت    إّذاك  يقوم الطالب  .حولا
املناقشة    اأساسيً   جزء االقرّاء  األساتذة    هؤالء  تقرير  ليشكّ  أّما األساتذة  .  ة يّ النهائمن 

،أحيار ا تقري وندّ ويعاألطروحة  ونيقرأف املناقشون إىل   ًيارمسبتقدميه  ّيغري ملزم ملكّنه ان 
ّل تفصيالت  كيف    يقتصر على مناقشة الطالب يف جلسة الدفاع   ورهمفد  ،اجلامعة دارة  إ

التفكري  الطالب على    ثّ وحاألطروحة. ومن مهامهم األخرى طرح األسئلة وإبداء الرأي  
ة يّ الفكر   للمتعة   موإضافاهت  موملحوظاهت  موتساؤالهت  أعضاء الّلجنة   راءآال ُتطل ق  .  النقديّ 

تحفيزه  لو   ،هوضوع  متقانه  إ  للتحّقق من مدى   الطالب  اختبارهتدف إىل    بلحسب،  و 



إظهار  و   ،للنتائجة  يّ والتحليلة  يّ التفسري قدراته    لتفعيلو   ،أفكارهعن مضمون  دفاع  على ال
يف إطارها    مهدّ تق ديد الذي  اجل اإلضاءة على  املستخدمة، و ة  يّ النظر مدى ارتباطها ابألطر  

 .. العامّ 

اللجنة    هتمل  ة  يّ اللغو واألخطاء    يّ املرجعسناد  اإلبطبيعة  ق  لّ تتعاليت    امللحوظاتال 
 ابلشكل.قة لّ املتعواألمور األخرى  وتسلسلها، الفصولوتنظيم ة يّ والطباع

  األدوات املطلوبة منهم األساتذة  يدرك  و   ،للجان املناقشة   يّ التنظيماليكل  اجلامعة  ترسم  
ة يّ الفكر يكون قد استكمل استعداداته  فيبلغ هذه املرحلة    الذي   الطالبأّما    ويتقنوهنا.

يعرض موضوعه  ف  ،وتفصيالهتا  أطروحتهعناوين    للدفاع عن جممل   اجاهز  وأصبح  ة  يّ والنفس
ة  قّ بداملناسبة، ويستمع  ات  يّ والتقنابلربامج  ا  مستعين    ،ابألسلوب الذي يناسبه ويراتح إليه

الدفاع    مرحلة   يفوقته  وأيخذ    ،ة يّ ذكهنا بطريقة  يدوّ   ،وملحوظاهتم  أعضاء اللجنة إىل آراء  
عمق اتقانه  حماوال  إظهار  ،  األسئلة املطروحة   عنواإلجابة  يف اإليضاح والتفسري والتعليق  

 .ة يّ البحث ابألخالق لتزامه او تواضع الباحث بمقرونة  عالية بثقة  ،ملوضوعه

للتداول    الوقت املتاح لاكامل    منالفاحصة  اللجنة    تستفيدبعد االنتهاء من املناقشة،  
على   دّ والر على قدرات الطالب يف عملية التوضيح  من خالله  ز  كّ تر   .يّ اجلماعوالتقييم  

املطروحة  أحكامها املعّمقالبحث  يف  ة  يّ البحث  انتهإمكاتقّوم  و   ،التساؤالت  تصدر   .
تقديرات    ء  بناة  يّ التقييم   .فواملشرّ   ًداج د  يّ واجلد  يّ واجل املقبول    ترتاوح بّيدة  دّ حمعلى 

 ،يف التقدير  اثنّي  يارينخب  ة تكتفييّ األوروببعض اجلامعات  ونشري يف هذا اإلطار إىل أّن  
 .جًداف رّ مش واآلخرمقبول  أحدمها

جامعات كثرية   تغفل  على  ة  يّ إمكانال  وتصحيحات  تعديالت  إبجراء  الطالب  إلزام 
املناقشة  الزمنية إلجنازها، حبسب    .األطروحة بعد  الفرتة  وحجمها، بّي  تها  يّ أمهترتاوح 



وافقة رئيس  مبو   ،لة دّ املعبصيغتها    ،إىل اجلامعة   ًيا هنائم  دَّ تُقعلى أن    ،الشهر والثالثة أشهر
 اللجنة واملشرف على األطروحة. 

 

 

 خالصة 

الصفحات    ح ا واضيبدو   هذه  األطروحة   نّ أمن خالل  لعالقة  اب  مرهونة   تبقى  جودة 
ة يّ األكادميوالقوانّي احلاكمة والربامج    يّ واإلدار   يّ التنظيمبّي اليكل  ة  يّ والتفاعلة  يّ التكامل

الفكر    /سة سّ املؤ )رة  رّ املق وأصحاب  والرعاية    يّ املنهجوالتوجيه    يّ النقداجلامعة(، 
وقدرة    /)األستاذ  العلمّية والنزاهة  ة  يّ األكادمي   ّديّ اجل  واستعداده  الباحثاملشرف(، 

 )الطالب(.ة يّ النقدالبحث والتنقيب والكتابة ة يّ مسؤولل مّ لتح
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