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 أربع عشرة صفت جيب إن يتحلى بها الباحث اجليد
 
  

اتفقت معظم الكتابات في البحث العممي عمى أن أكثر المواصفات التي يجب أن يتحمى بيا 
 :الباحث الجيد ىي اآلتي

  العممية بأسرع وقت ممكن، بل عميو أن يتطمع أال يكون ىمو ىو الحصول عمى الشيادة
 .دائًما إلى الكمال في بحثو والخروج بو بصورة الئقة

  
  أن يتحمى بالتواضع والبعد عن الغرور، وأن يتجنب الكبر والُخَيالء، وأن يكون مستعدًّا

 .لقبول النقد بال غضب أو ضجر
  

   يوازن فيما بينيا بموازين ثابتة، أن يكون حاضر البديية، متوقد الذىن، يربط األفكار، و
ويستخمص النتائج السميمة، وأن يعود نفسو عمى التركيز وقوة المالحظة عند جمع 

 .المعمومات وتحميميا
  

  أن تتوفر لديو الرغبة الشخصية في الخوض في موضوع بحثو، ورغم أن ىذه الرغبة
 .البحث العمميالشخصية عامل مساعد ومحرك في نجاح البحث، فإنيا ضرورية في 

  
   أن يحرص عمى اختيار موضوع بحثو؛ بحيث يتناسب مع إمكانياتو وقدراتو، وىذا

يعني أن يكون مممًّا بشكل واف بمجال موضوع البحث نتيجة لخبرتو أو تخصصو في 
 .مجال البحث، أو لقراءاتو الواسعة والمتعمقة

  
  يتناسب الوقت المحدد أو  أن يخطط لمتقيد بالفترة الزمنية إلنجاز البحث، عمى أن

 .الرسالة مع حدود البحث الموضوعية والمكانية
  

   أن يخصص وقتًا كافًيا لمقراءة واالطالع والفيم والتعمق، وأن يعمل عمى أن ُيِممَّ بكل
 .جديد في موضوع بحثو
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  أن يبدأ في بحثو من السيل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المعقد )المركب(، ومن
الضمني، ومن المتفق عميو إلى المختمف فيو، ومن العام إلى الخاص،  الظاىر إلى

 .ومن الجمي إلى الغامض، ومن القديم إلى الجديد
  

  أن يتحمى بالصبر والتأني؛ فال ينبغي أن يسَأم، وَيَمل من الرجوع إلى مراجعة مصادره
 .مرة بعد أخرى، إلى أن يتضح لو األمر، ويصل إلى الغاية المقصودة

  
 يدخل في بحثو متجرًدا عن آرائو الخاصة وأىوائو الشخصية، وينظر إلى الموضوع  أن

نظرة غير منحازة، إال إذا كان األمر يمس عقيدتو، فال يتجرد الباحث عن عقيدتو عند 
 .صياغة القوانين واستنتاج النتائج

  
 أن يكون واسع األُفق: 

ويكذب ويخطئ كل األفكار األخرى؛ كما  بمعنى أن يتقبل فكر اآلخر، وأال يتعصب لفكرة واحدة،
يجب عميو أن يتجنب االجتيادات الخاطئة في شرح مدلوالت المعمومات التي يستخدميا 

 .ومعانييا
  

  أن يبتعد عن اآلراء التي لم يقم عمييا دليل، وال ينخدع بكثرة القائمين بفكرة ما أو
تعني العصمة من الخطأ، ومن  بشيرتيم؛ ألن الحق مستقل عن القمة والكثرة، والشيرة ال

ىنا فإن عمى الباحث أن يفحص كل ما يقرأ، وال يسمم بكل ما قرره غيره، بل عميو أن 
 .يفكر ويدرس ويوازن بين اآلراء؛ حتى تبرز شخصيتو

  
  أن يتحمى باألمانة العممية المتمثمة في دقة نقل النص عن الغير، وصراحة التعبير عن

ف، أو زيادة أو نقصان، ُيخل برأي األصل، وعميو أن مضمونو، دون لبٍس أو تحري
ينسب القول لقائمو، وأال ينقل في رسالتو فقرات نقميا باحث آخر، وأشار إلى مصادرىا، 
فيقوم ىو بنقل ىذه المصادر من اليوامش إلى رسالتو، وينسبيا إلى نفسو، عمى أنو اطمع 

 .عمييا مما يعتبر سرقة عممية
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 ثو كما ىي، فال يزيف في نتائجيا، وعميو أن يمتزم بنشر نتائج بحثو أن يقدم نتائج أبحا
بكيفية صحيحة، وأال يحذف منيا ما ال يتفق مع وجية نظره، كما يجب عميو أن يقبل 

 .بالتفسيرات المغايرة لتفسيره
  

ىذا وقد حدد بعض المنيجيين الصفات األساسية التي يجب أن تتوافر في الباحث الجيد في 
الذكاء، واألمانة، وحب االستطالع، والمبادأة، والمعرفة الكافية، والقدرة عمى االتصال اآلتي: 

الجيد الشفيى والمكتوب، وكذلك القدرة عمى التحميل النقدي، والتفكير المنطقي، مع التمتع بالحس 
 السميم، ويرون أنو إذا كان لدى الباحث الذكاء المطموب، لكنو لم يكن يتمتع بحب االستطالع

 .فمن يجد مشكمة صالحة لمبحث -والمبادأة 
  

ويرون إلى جانب ذلك ضرورة أن يتمتع الباحث عند بدء البحث بالكد والمثابرة، واإلبداع، 
والموضوعية، والترتيب والتنظيم، وحفظ المعمومات والممفات والوثائق في أماكنيا المناسبة؛ توفيًرا 

المكتبات المختمفة، وتصفح اإلنترنت، وتجميع لموقت والجيد، مع القدرة عمى الذىاب إلى 
 .المعمومات

  
ويقدم ىؤالء المنيجيون نصيحة لمباحثين قواميا: "ال تستسمم، كن مبدًعا في جعل األشياء ممكنة، 
وكن متجدًدا لحل المشاكل التي تواجيك، إذا وجدت تعميًقا سمبيًّا عمى بحثك، ال ترتبك، وال تشعر 

 .جب عميك أن تكون سعيًدا وشاكًراباإلىانة والغضب، بل ي
  

إن التعميقات السمبية ىي أقوى درجة لتنجح في بحثك، يجب أن يكون عقمك منفتًحا وراغًبا في 
 .التصحيح وقبول التوجييات واالقتراحات من اآلخرين

  
 


