ورقة علمية مقدمة لليوم الدراسي" :األخطاء اللغوية والمنهجية في البحوث
األكاديمية :تشخيص وحلول" ،يوم  ،1172 71 71جامعة البويرة ،الجزائر
موسومة بـ :كيف تنجز بحثا أكاديميا ناجحا؟ مع التمثيل ألخطاء يقع فيها الطلبة
إعداد د /لخذاري سعد ،أستاذ محاضر الصنف –أ-
قسم اللغة واألدب العربي ،جامعة البويرة (الجزائر)
تعتبر المنهجية األكاديمية موضوعا مهما لكل باحث أو طالب مقبل على إنجاز بحوث أو
مذكرات ،حيث إن فهم النقاط األساسية إلنجاز البحوث تضمن نجاح الباحث وقدرته على إنجاز
أي بحث مستقبال ،وبالتالي يصير الباحث يعالج المواضيع واإلشكاليات بطريقة علمية .ولما كان
األمر يعنينا كأساتذة باحثين مشرفين على بحوث ومذكرات ،وكذلك كمؤلفين نمتلك خبرة
متواضعة في مجال الكتابة ،بادرنا إلى طرح هذه المداخلة حتى نفيد الطالب الباحث ،ونفيد كل
من له عناية بمجال إنجاز الدراسات والتأليف ،فالموضوع مجاله واسع جدّا وفيه الكثير من الكالم
والتفاصيل والتشعبات ،ونحن في هذا البحث أردنا اختصار الموضوع في نقاط هامة وضرورية
إلنجاز أي دراسة ،وفي كل مرة نحاول أن نمثل ألخطاء لمسناها لدى الطلبة؛ سواء أثناء
اإلشراف عليهم ،أو أثناء مناقشتهم .فالفهم الجيد للمنهجية السليمة يعني نجاح الباحث في دراساته
وفتح آفاق إلنجاز بحوث أكاديمية راقية وناجحة مستقبال.
ولكي ننجح في إنجاز أي بحث علينا االلتزام بمجموعة من النقاط المهمة نذكر فيما يلي:
أوال :قبل الشروع في العمل
أ) ضرورة توفر حب للموضوع المراد دراسته :إن من أهم األمور التي على الطالب أن يفهمها
هو أن عليه أن يقترب من المواضيع التي لديه حب لها ،ورغبة تدفعه لخوض غمار تجربة بحثية
معينة ،فــ"...األمر الهام هو أن نقوم بالعمل عن متعة ،فإذا ما اخترتم موضوعا تهتمون به،
وقررتم أن تخصصوا له الوقت المناسب لبحثه فإنكم ستدركون أن العمل يمكن أن يكون بمثابة
لعبة أو مراهنة أو عملية بحث عن كنز مفقود .هناك نوع من الرضى الرياضي يتمثل في اقتناص
نص لم يكن من السهل العثور عليه ،وهناك شعور بالرضى عند التوصل إلى حل لمشكلة كانت
تبدو مستعصية .عليكم أن تعيشوا األطروحة والبحث فيها على أنّه تحدي ،فأنتم أصحاب ذلك
التحدي...األمر هو عبارة عن التوصل إلى حل من خالل مجموعة محددة من الحركات1"...؛
وكثيرا ما نجد الطلبة يذهبون مباشرة لمواضيع مستهلكة ومكررة وروتينية حتى وإن كان ال
يحبونها وال يتشوقون لخوض الموضوع الذي يختارونه ،كان من األفضل أن يكون لدى الطالب
مر بها أثناء مطالعاته ،فيجد نفسه منجذبا إلى جوانب من العلوم
ثقافة ومعلومات حول عدة قضايا ّ
وم تشوق أن يضع فيها بصمته ،هنالك يكون نجاح البحوث ،أن يختار الطالب مواضيع جديدة
ومشوقة ،ال مواضيع تلقفها عن اآلخرين وصارت موضة بين الطلبة الكل يشتغل عليها ،فحب
البحوث هو الذي يدفع الباحث أن يخصص لها أوقات كبيرة وإمكانيات مختلفة مادية ومعنوية،
وأن يتنقل في سبيل ذلك بين الجامعات والكتاب والمكتبات ألن كل شيء يهون في سبيل اإلشكالية
المطروحة التي تكتسي محبة وتقديرا.
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ب) التواضع العلمي :يشير "أمبرتو إيكو" إلى فكرة جد هامة ،وهي التواضع العلمي ،وهذا مما
له الدور الكبير في التحصيل األكاديمي الناجح ،وهذا ما الحظته خالل مسيرة بحثي المتواضعة،
يقول "إيكو" ":هذا هو التواضع العلمي ،فأي شخص قادر على أن يعلمكم شيئا ،وربما تمكنّا نحن
المتخصصين من أن يعلّمنا أحد ما شيئا ولو كان ذلك الفرد أقل منا تخصصا ،كما أن ذلك الذي ال
يبدو متخصصا في نظر فرد ما يكون غير ذلك في نظر آخرين واألسباب كثيرة ،أقولها ببساطة
هو أنه يجب أن ننصت باحترام وإالّ لكنا من النوع الذي يصدر أحكاما ذاتية ال قيمة لها أو أن
نقول إن ذلك المؤلف يفكر بطريقة مختلفة عن طريقتنا ،وأنه بعيد تماما عن أيديولوجيتنا ومن
ناحية أخرى فأقوى المناوئين يمكن أن ينوه لنا بأفكار جديدة ...ومن يدري فكم من أناس أكثر
قدرة ومهارة مني قد قرءوا ولكن لم يعثروا على شيء ،هذه الحادثة علمتني أنه إذا ما كنت أريد
البحث فال يجب أن أقلل من شأن أي مصدر ،وهذا مبدأ ينبغي أن يكون نصب أعيننا"2؛ وهذا ما
نالحظه لدى الطلبة الباحثين ،في بعض الحاالت يقدمون آراء غير علمية حول بعض المراجع
والمصادر بشكل فيه ازدراء لمؤلفات نتيجة أخذهم مواقف من مؤلفين أو بسبب حداثة أعمارهم
في البحث ،فالباحث الناجح يصغي لكل الكتب وكل المؤلفين من غير تمييز ،فكلما أجاد الطالب
في االستماع زادت قدرته على االستفادة واإلحاطة الشاملة للموضوع المعالج.
ج) اختيار موضوع البحث :إنه من البدايات التي يقوم بها أي باحث هو اختيار موضوع البحث،
و" الطريقة العملية في التوصل إلى اختيار بحث مناسب أن يتخير الباحث مجموعة من المصادر
والكتب في حقل التخصص متنوعة بين قديم وحديث ،تمثل مدارس فكرية متنوعة ،ومناهج
علمية مختلفة يعكف على تأملها ودراسة موضوعاتها بتأن وروية ولن تخونه هذه الدراسة في
اكتشاف عدد من البحوث والموضوعات التي تحتاج إلى زيادة في الدراسة والبحث ،وسيجد بعد
ذلك أمامه قائمة طويلة وعناوين كثيرة ،يلقي بعد ذلك عليها نظرة فحص واختبار ،ليقع اختياره
على أحدها مما يتوقع فيه مجاال واسعا للبحث والكتابة"3؛ وكثيرا ما يأتي إلينا الطلبة ويطلبون منا
عناوين جاهزة ،بدون أي مجهود بحثي يقومون به أو إطالع مسبق ،قد يمنح األستاذ المشرف
للطالب موضوعا للدراسة ،ولكن ذلك التصور يمكن أن يناسب األستاذ ،وليس الطالب الباحث،
ولهذا ننصح الطلبة المقبلين على إعداد بحوث تخرج أو القيام ببحوث مستقبال أن يبدءوا بقراءة
الكتب القديمة والحديثة ،ويوسعوا من مداركهم حتى تتضح تمفصالت وأبعاد المعارف
التخصصية لديهم ،فكلما كانوا مطلعين أكثر وقارئين جيدين ،كلما كانت قدرتهم على االبتكار
وطرح اإلشكاالت بطريقة أفضل وأنجع.
د) مخطط البحث :البد لكل بحث من مخطط منهجي علمي واضح ،وإن نجاح أي موضوع من
نجاح المخطط الموضوع؛" أي التقسيمات الرئيسة لموضوع البحث...بحيث يظهر الباحث
الترابط بين أجزاء البحث ،وعالقة الفصل بما قبله وبما يليه ،وبيان مسوغات هذا المخطط.
والم فروض في المقدمة أن تكون ذات صلة وثيقة بموضوع الرسالة ،ألنها تعد البداية الحقيقية
للبحث ،وأن تحرر في أسلوب علمي متين ،بحيث تكسب اهتمام القارئ...ومن المفروض أن
يكون بين أجزاء البحث تسلسل منطقي ،وترابط عضوي مع براعة في اختيار العناوين...وتجدر
اإلشارة هنا إلى وجوب التناسب بين أجزاء البحث ،وهذا التناسب ال يعني أن تأتي األقسام ،أو
األبواب ،أو الفصول بحجم واحدة ،وإنما يعني أنه من الخطأ في خطة البحث أن يأتي قسم أو
باب ،أو فصل بحجم يساوي أضعاف حجم قسم ،أو باب ،أو فصل آخر4"...؛ وكثيرا ما نجد
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الطلبة أثناء تأطيرهم ال يعطون االهتمام لحجم فصل مقارنة بفصل آخر ،وكذلك نجدهم يهتمون
بالحجم على حساب الكثافة المعرفية والمعالجة العلمية للموضوع ،وفي بعض الحاالت نجدهم
يضعون عناوين ال تؤدي الغرض المناسب أو ال عالقة لها بالموضوع ،وأحيانا نجد تنافر بين
أجزاء البحث بسبب عدم فهم الموضوع وترابطاته المنطقية .فالعمل البحثي كتلة مترابطة
تدر ٌج في المعالجة العلمية ،وليس كل كلمة أو جملة تصلح أن تدرج في عنوان،
متراصة ،وهناك ّ
فالعنوان شامل وسليم وإجرائي ،ويمكن تقسيم البحث إلى فصول ،والفصول إلى مباحث ،ويراعى
الترتيب الزماني والمنطقي للعناوين ،ومن األفضل أن يكون هناك توازن بين مضامين المباحث
والعناوين لكي يخرج البحث في أبهى صورة.
ه) اختيار المدونة :كل باحث البد له من مدونة يشتغل عليها ،فعندما يدرس ظواهر أو ظاهرة
ما ،عليه اختيار مدونة تسهل عليه الدراسة ،فالمدونة تتيح إجراء االختبارات وتطور الظاهرة،
وإجراء المقارنات المناسبة "،إن مجتمع البحث ( )Population researchيعني جميع مفردات
الظاهرة التي يدرسها الباحث ،فإذا كان الباحث يدرس مشكالت األسرة الريفية في األردن فإن
مجتمع بحثه هو األسر الريفية في األردن كافة ،وإذا كان يدرس مشكالت طالب المرحلة الثانوية
فإن مجتمع بحثه هو طالب المدارس الثانوية ،وإذا كان يدرس األمثال الشعبية فإن مجتمع بحثه
هو األمثال الشعبية ،وإن كان يدرس الشيكات السياحية فإن جمهور بحثه أو مجتمع بحثه هو
الشيكات السياحية5"...؛ وهذا دائما ما تالحظ حوله اللجان العلمية في مصادقتها على البحوث،
وهي أنهم يقولون بضرورة تحديد المدونة المدروسة ،كاالستعارة –مثال -التي يمكن دراستها عبر
ديوان شعري الذي يعتبر عينة بحث ،أو المحتوى اللغوي في كتاب مدرسي الذي يعتبر –كذلك-
مدونة ،أو دراسة ظاهرة صوتية في سورة من سور القرآن التي تعتبر بدورها مدونة ،وهذا ما
يغفل حوله دائما الطلبة أثناء تقديم بحوثهم ،فال يعقل أن يكون النشاط مفتوحا من دون محددات
بسبب ضيق الوقت والجهد المحدد ،فالعملية العلمية من أبجدياتها وجود عينة تُجرى عليها
التجارب والتفكيك والعزل ثم المقارنة بين العناصر ،الكتشاف اآلليات واألنساق التي تحكم هذه
العناصر.
ه) ضرورة اختيار المنهج المناسب :إن أول ما يُطلب من الباحث قبل الخوض في البحث
ضرورة االلتزام بالمنهج المناسب في معالجة اإلشكالية "،والمقصود بمناهج البحث العلمي تلك
المجموعة من القواعد واألنظمة العامة التي يتم وضعها من أجل الوصول إلى حقائق مقبولة حول
ا لظواهر موضوع االهتمام من قبل الباحثين في مختلف مجاالت المعرفة اإلنسانية...وبناء عليه
فإنه يمكن القول بأن المناهج التي تصلح للبحث عن حقيقة ظاهرة معينة تختلف باختالف
الموضوعات المطلوب بحثها من قبل الباحثين والذين يمكن أن يتبعوا مناهج علمية مختلفة،
وبشكل عام يمكن تعريف المنهج العلمي بأنه عبارة عن أسلوب من أساليب التنظيم الفعالة
لمجموعة من األفكار المتنوعة والهادفة للكشف عن حقيقة تشكل هذه الظاهرة أو تلك"6؛ فالمنهج
ضروري ألي موضوع بحث ،وعلى الباحث قراءة أبرز المعلومات المتعلقة باالمناهج ،لكي
يختار المنهج المناسب لبحثه ،وليس االختيار عشوائيا وغير مناسب مثلما نراه في البحوث التي
مرت علينا ،حيث أن الطالب يقول استخدمت المنهج الفالني ،وهو ليس لديه أبسط فكرة أو مفهوم
حول المنهج المستخدم .ومن أبرز المناهج :المنهج الوصفي ،المنهج التاريخي ،والمنهج
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المقارن...وذلك في حقل اللغة واألدب العربي ،فالطالب يتمثل منهجه عبر كامل البحث لكي
صل نتيجة يتوج بها بحثه.
يدرس المفاهيم والمعطيات والعناصر ليح ّ
ولنأخذ مثاال عن المنهج الوصفي "،بشكل عام ،يمكن تعريف هذا المنهج بأنه أسلوب من
أساليب التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقيقة عن ظاهرة أو موضوع محدد من خالل فترة
أو فترات زمنية معلومة وذلك من أجل الحصول على نتائج عملية تم تفسيرها بطريقة موضوعية
وبما ينسجم مع المعطيات الفعلية للظاهرة ،في حين يرى آخرون بأن المنهج الوصفي عبارة عن
طريقة لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهجية علمية صحيحة وتصوير النتائج التي
يتم التوصل إليها على أشكال رقمية معبرة يمكن تفسيرها"7؛ وهذا المنهج هو المستعمل بكثرة في
ٌ
دقيق وذو طبيعة رياضية صارمة لمعالجة الظواهر بدقة ،ومعرفة
البحوث األكاديمية ،وهو
عالقاتها ببعضها البعض للخروج بنتائج تفسيرية لإلشكالية ،ويمكن في ذلك توظيف الجداول
واألرقام والمخططات والمنحنيات البيانية وحساب النسب المئوية مثلما يوجد –مثال -في
األسلوبية اإلحصائية وفي حساب الظواهر اللغوية كتكرار األفعال واألسماء وأدوات الربط
والصفات والحذف ،وغيرها من الظواهر ،أو كدراسة االستعارة عبر مدونة من الكتب البالغية.
ثانيا :بعد مباشرة العمل
أ) األسلوب العلمي :كثيرا ما نرى في البحوث التي نعالجها أن الطلبة ال يتحكمون في األسلوب
العلمي الواجب االلتزام به ،فنجد كلمات مبتذلة ومملة وتكرار مخل ،وهلهلة في الجمل والفقرات،
فاألسلوب العلمي يأتي بإعمال العقل والفكر ،وبالتحكم في التخصص بكثرة اإلطالع ،وفي التأني
في عملية التحرير ،وتوفير الوقت والجهد الكافي ،يقول الباحث "أحمد عبد المنعم حسن"":
وبفرض أن الباحث لديه شيء جيد ليعرضه ،فإن في اختياره للكلمات وترتيبها يكون الفرق بين
العرض الفاتر الممل والعرض المشوق المثير لالهتمام ،ويكون العرض فاترا وممال حينما:
 -1تكثر فيه الصيغ المبتذلة ( ،)Clichesوالتفاهات (.)Platitudes
 -2يعتمد على اإلطناب المضجر ( ،)Verbosityواإلسهاب الزائد (. )Circumlocution
 -3يكثر فيه الغموض (.)Obscurity
 -4يكثر فيه استعمال صبغة المبني للمجهول ،فاألساس في الكتابة العلمية هو استخدام صيغة
المبني للمعلوم.
 -5يكثر فيه استعمال الكلمات الطنانة ( )Pretentionsوالعبارات المتكلفة (.)Stilited
 -6تكثر فيه العبارات التي ال محل لها في الموضوع.
أما العرض الجيد المثير لحماس القارئ واهتمامه فإنه يتميز بالوضوح ،واإليجاز
( ،)Concisenessمع البالغة والبراعة في اإليجاز (8")Succinctness؛ وهذا ما يزيد من
روعة البحث ونجاحه ،فالباحث ملزم باالختصار والشرح الدقيق والحذر في استخدام الجمل
والعبارات ،ألن البحث العلمي ليس كالما عاديا معروضا أمام أناس بسطاء بعيدين عن البحث
والجامعة ،فالكالم العلمي هو كالم بدون انفعال أو تحيز ،وليس صياغة بسيطة متكررة ومملة أو
4

صياغة جاهزة ،بل تحليل ذا مضمون وحمولة وإضافة بلغة سهلة موضوعية مباشرة ومرتبة
ترتيبا دقيقا منهجيا.
ب) تجنب األخطاء اللغوية :كثيرا ونحن نشرف على البحوث أو نناقشها نجد أن الطلبة مهما
قدمنا من مالحظات ال يتخلصون من مشكلة األخطاء اللغوية ،خاصة كتابة الهمزة ،وعدم التفريق
بين الضاد والظاء في الكلمات ،والجمل المبهمة التي ال نعرف على من تعود ،وكذلك في كتابة
عالمات الوقف" ،إن األخطاء اللغوية العادية –التي قد تكون مقبولة في لغة التخاطب وفي الكتب
والمقاالت غير العلمية -غير مقبولة على اإلطالق في الكتابة العلمية...ونكتفي في هذا المقام
باإلشارة إلى بعض األخطاء العامة التي يشيع ظهورها ،والتي منها مايلي:
 -1وجود ضمير بدون اسم يعود عليه ،أو أن يكون االسم الذي يعود عليه الضمير غامضا أو
غير صحيح.
 -2سوء استخدام الفاصلة ( )Commaقبل وبعد العبارات وأشباه الجمل؛ حيث يتعين استخدام
الفاصلة في الحاالت التي ال يتأثر فيها المعنى لو حدث أن حذفت العبارة أو شبه الجملة ،بينما
يجب عدم استخدام الفاصلة قبل وبعد العبارات وأشباه الجمل التي البد من وجودها لتحديد أو
تعريف العنصر الذي تصفه"9؛ فالبحث المنجز الذي نستلمه في الغالب ال يسلم من األخطاء
بسبب ضعف الباحثين في المجال اللغوي ،كالنحو والصياغة السليمة للجمل ،ما يتطلب من الطلبة
تقوية بحوثهم في اللغة وقضايا الشكل السليم للمنجز المكتوب ،وسبب األخطاء هو عدم المباالة
والمماطلة ،وهذا األمر يضر بالبحوث ونتائجها وجماليتها مما يمكن تداركه بالمراجعة والعمل
الدائبين.
ج) استخدام االنترنت :مما الشك فيه اليوم أن االنترنت صارت وسيلة ال غنى عنها في البحث
العلمي  ،مما يجعل من الضروري أن يكون لدى الطالب االتصال الدائم بها ،بما توفره من مراجع
ومصادر وتواصل مع كتاب ونقاد وباحثين ومن منتديات علمية "،إن من ميزات هذه الشبكة
تنوع المعلومات وإمكانية التعامل معها واالستفادة منها من جهة ،وقلة التجهيزات الالزمة لها من
جهة أخرى .ويستخدم في مجاالت متعددة :التجارة ،اإلعالم ،السياحة ،ويهمنا منها البحث
العلمي ،بحيث أصبحت استخدامات االنترنت في هذا المجال منطلقا ومرتكزا لكل باحث ،ولكل
مركز لألبحاث  ،أو معهد للدراسات ،وبواسطته يستطيع الباحث من االطالع على أحدث وأهم
المكتشفات والمخترعات التي توصل إليها العلماء في مختلف أرجاء العالم ،وفي كافة المجاالت
العلمية ،وقد أصبح استخدام االنترنيت في مجال شراء الكتب ينافس الوسائل التقليدية ،مما يجعل
أمر التوصل إلى ما يهدف إليه الباحث أو الطالب من مطالب علمية سهال وسريعا وغير
مكلف" 10؛ ولكن ينبغي التوثق جيدا من المعلومات المستقاة من االنترنت ،فليس كل ما يعرض
صحيح ،ألن كل من هب ودبّ يضع النصوص والتي قد تنتحل أحيانا ،ولكن هناك ملمح مميز في
المكتبات االلكترونية بين يدي الباحثين كونها توفر زادا معرفيا جيدا .ونجد أننا أحيانا نلتقي بطلبة
باحثين ال يجيدون أبجديات االنترنيت لعدم جرأتهم من جهة ،ومن جهة أخرى اعتيادهم على
الطرق التقليدية الجاهزة في البحث ،ألن االنترنت تتطلب خبرة وصبرا وممارسة لكي نستخدمها
استخداما سليما ،نجد في االنترنيت تواصل مع الباحثين ومخطوطات ممسوحة ضوئيا
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وموضوعة بين يدي الباحثين؛ مثلما تفعل جامعة الملك سعود للمخطوطات ،وكذلك أطروحات
ماجستير ودكتوراه.
د) المقابلة :تعتبر المقابلة أداة من أدوات البحث الناجح ،ألنها مصدر مباشر للمعلومة ،وهي
قليلة في البحوث التي نراها بالرغم من أهميتها ،فــ"...المقابلة أداة هامة للحصول على
المعلومات من خالل مصادرها البشرية ،وإذا كان الباحث شخصا مدربا ومؤهال فإنه سيحصل
على معلومات هامة تفوق في أهميتها ما يمكن أن نحصل عليه من خالل استخدام أدوات أخرى
مثل المالحظة أو االستبيان ،ذلك ألن المقابلة تم ّكن الباحث من دراسة وفهم التعبيرات النفسية
للمفحوص واالطالع على مدى انفعاله وتأثره بالمعلومات التي يقدمها ،كما أنها تم ّكن الباحث من
إقامة عالقات ثقة ومودة مع المفحوص مما يساعده على الكشف على المعلومات المطلوبة،
ويستطيع الباحث من خالل المقابلة أيضا أن يختبر مدى صدق المفحوص ومدى دقة إجاباته عن
طريق توجيه أسئلة أخرى مرتبطة بالمجاالت التي شك الباحث بها" 11؛ والمقابلة مفيدة جدا
للبحوث الجامعية التي نشرف عليها ،كمقابلة واستجواب الروائيين والنقاد والمؤلفين والمسؤولين،
كعبد المالك مرتاض ،وصالح بالعيد ،ويوسف وغليسي ،وعز الدين جالوجي ،وغيرهم ،فهي
طريقة مباشرة وجديدة للمعلومة ،يمكن أن نستقي منها أفكار وآراء قد ال تتواجد في كتبهم
وأعمالهم ،وال تتطلب إمكانيات كبيرة ،وتزيد من حيوية البحث وثرائه ،وتضفي جو من النقاش
على الساحة األكاديمية.
ه) االستبيان :هناك مجموعة من المواضيع ينفع معها االستبيان ،خاصة حقل التعليمية،
والتداولية ،والسيميائيات ،حيث يساعد في تحصيل المعلومات من المصدر ،ومن الواقع الحي،
فتأخذ عينة ،تُستقى منها التجارب "،يعتبر االستبيان أو االستقصاء أداة مالئمة للحصول على
معلومات وبيانات وحقائق مرتبطة بواقع معين ،ويقدم االستبيان بشكل عدد من األسئلة يطلب
اإلجابة عنها من قبل عدد من األفراد المعنيين بموضوع االستبيان...يمر بناء االستبيان أو
تصميمه بالمراحل التالية:
 -1تحديد هدف االستبيان في ضوء أهداف الدراسة وفي ضوء صياغة مشكلة البحث الرئيسة...
 -2تحويل السؤال...إلى مجموعة من األسئلة الفرعية حيث يرتبط كل سؤال فرعي بجانب من
جوانب مشكلة البحث.
 -3وضع عدد من األسئلة المتعلقة بكل موضوع من موضوعات االستبيان12"...؛
خالل اإلشراف نجد أن أغلب الطلبة يتهربون من االستبيان ألن فيه مواجهة ،وأخذ المعلومات
من محيطها الحقيقي ،لذلك تجدهم يذهبون إلى الموضوعات النظرية أو التطبيق المبتعد عن
الميدان ،ولكن البحث الحيوي النشط ،هو ذلك البحث الذي يالمس الواقع ويعالج ظواهره ،ومع
ذلك نجد من الطلبة من يبادر إلى إجراء االستبيان وينجح فيه ،ولكن عموم الباحثين ال يجربون
هذا النوع من المواضيع بالرغم من أهميته ،ما جعل أغلب البحوث بعيدة عن الواقع ومشاغله،
وصار البحث جسدا جامدا ال يفيد المحيط االجتماعي بشيء.
و) االقتباس الحرفي :يلزم على أي باحث أن يعرف كيف يقتبس بالطريقة المباشرة من دون
تغيير في المادة المقتبسة" ،يعني االقتباس الحرفي والمباشر استعانة الباحث بفكرة لآلخرين يثبتها
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في كتابه أو تقريره بشكل حرفي كما وردت من المصدر األصلي دون أي تبديل أو تغيير في
كلماتها .ويلجأ الباحث في الغالب إلى االقتباس الحرفي في حالة شعوره بأهمية المادة المقتبسة
وتعزيزها لفكرة أو رأي يطرحه أو لمحاولة التعليق ونقد المادة المقتبسة...في حالة كون المادة
المقتبسة طويلة وعدم حاجة الباحث إلى إظهار كامل المادة المقتبسة فيتم في هذه الحالة حذف
بعض األجزاء منها ،ويشار في هذه الحالة إلى المادة المحذوفة ،إذا كانت ال تزيد على سطرين
في كل مرة بنقاط"13؛ وهذا من أهم العناصر التي على الطالب إدراكها قبل الخوض في أي
بحث ،حيث أننا أثناء اإلشراف نالحظ أن الطلبة يأخذون نصوصا من مراجع من غير تهميش
أحيانا ،ومرات نجد صفحة أو صفحات ثم يشير الطالب إلى مرجع على أساس أنه أخذ منه ،وهذا
سلوك خاطئ ،فالطالب عليه االحتكام إلى األمانة العلمية والدقة في االقتباس ،وليست كل فكرة
تستحق أخذها من الكتب ،بل علينا أن نكون نابهين إلى األفكار األساسية التي تخدم الدراسة،
والموضوع المعالج ،فننوع المراجع ،فكرة من هنا وأخرى من هناك ،حتى يكتسب البحث
مصداقية ،وتركيزا معلوماتيا يزيد من وزنه وثرائه.

ز) االقتباس بتصرف :يمكن للباحث أن يتصرف في فقرة أو صفحة من كتاب ،ويكتبها بأسلوبه
ويلخصها ،ويغير في شكل النص األصلي ،وهو ":أن يعيد الباحث صياغة أفكار النص بأسلوبه
الخاص ،وهذا يتناسب إذا كان النص األصلي يعتريه ضعف في التعبير ،أو تعقيد في األسلوب،
أو عدم إحاطة باألفكار ،فيلجأ إلى إعادة صياغته بتعبير أقوى ،جامعا لألفكار التي يريد طرحها،
يسوغ
والتغيير البسيط لبعض عبارات المؤلف ،أو كلماته ال يعني إعادة صياغتها ،كما أن هذا ال ّ
نسبتها إلى الكاتب ،والسبيل لتفادي مثل هذا هو قراءة الجزء الذي يريد إعادة صياغته ،ثم يطوي
الكتاب ،ثم يبدأ في صياغة تلك األفكار بخبراته وأسلوبه"14؛ فالنص الجديد الذي يقدمه الباحث
هو ال ينسب بشكله إلى الكاتب األصلي ،ولكن يتم التنويه إلى أن الباحث قد اعتمد على نص
الكاتب ،فيكتب الباحث في التهميش عبارة (ينظر) ،ثم المعلومات المتعلقة بالمصدر أو المرجع
المؤلّف ،اسم المؤلَّف ،رقم الطبعة ،دار النشر ،البلد والسنة ،والصفحة) ،وكثيرا
المستخدم (اسم
ِّ
ما نجد الطلبة واقعين في أخطاء حول هذه القضية ،حيث يضعون أحيانا نصوصا طويلة من غير
تهميش ،وال يتصرفون فيها باالختصار ،وال يُعملون قدراتهم الفكرية والذهنية على الصفحات
الطويلة ،أو النص الطويل ،فيعتبر بذلك التلخيص والتصرف وسيلة لجلب نص قصير بأفكار
كبيرة ،وتخدم جزئية من جزئيات البحث موضوع الدراسة.
ح) استخدام الحواشي :تزيد البحوث األكاديمية ثرا ًء بكتابة الحواشي أسفل المتن "،هناك رأي
سائد يقول بأنه كلما كثرت الحواشي سواء في كتاب أو أطروحة دكتوراه فهذا عالمة على
الحصافة العلمية ،وكذلك يمكن أن يكون بمثابة ستار من الدخان نلقي به في وجه القارئ ،هناك
بالفعل بعض الكتاب الذين يميلون إلى استخدام الكثير من الحواشي إلضفاء الشكل الجاد على
أعمالهم ،وأن هناك الكثيرون أيضا ممن يكتبون الكثير من الحواشي غير الهامة .لكن ذلك كله ال
يمنع من ضرورة االستخدام الجاد للحواشي وضرورتها ،لكن ال يمكن أن نحدد الدرجة المطلوبة
في هذا المقام ،فكل ذلك يتبع طبيعة األطروحة"15؛ فالطلبة نجدهم يكتبون كل رسائلهم من غير
وجود وال حاشية ،مع أن هناك الكثير من العناصر في المتن تحتاج إلى شرح في الحاشية ،وأن
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هناك الكثير من القضايا في المتن تحتاج إلى شرحها بالحاشية ،وهذا لعدم فهم الطلبة أهمية
الحاشية ودورها الذي يثري البحث ويزيد من إفادته.
ط) النتائج والتوصيات :كل بحث البد له من نتائج ،ومن توصيات لتتويج الدراسة ،واإلجابة عن
اإلشكالية المطروحة في المقدمة "،لقد قام الباحث بالدراسة ليتعلم الحقائق ومبادئ معينة يضيفها
إلى المعرفة ،وتعتبر الدراسة مكتملة عندما يقوم الباحث بحل المشكلة ،أما التوصيات الناتجة عن
الدراسة ،فهي ليست إضافات للمعرفة ،إنها اقتراحات عن كيفية وضع المعلومات والمعرفة التي
تم الحصول عليها موضع استخدام ،وهذه ليست في الواقع مهمة الباحث ،رغم ذلك ليس هناك ما
يحول بين الباحث وبين إبداء التوصيات ،وتجري البحوث حاليا على وضع نتائج البحث ،ووضع
التوصيات أيضا بناء على نتائج دراسة الباحث ،بل تقديم نتائج البحث ووضع التوصيات أمرا
حيويا شأنه شأن نجاح الدراسة نفسها"16؛ ولذلك ،من األفضل تتويج كل فصل بنتائج ،ثم في
الخاتمة يتم تلخيص نتائج الفصول ،حتى نقول عن الباحث أنه استطاع أن يجيب عن التساؤالت
التي طرحها في بداية البحث ،وتعتبر التوصيات بمثابة وسيلة لطرق البحث بوسائل جديدة وآفاق
أرحب ،بحيث أن على الباحث أن ال يقول بأنه قتل الموضوع علما ،بل عليه أن يضع القارئ في
السياق المناسب لبحوث أعمق وأوسع ،وعلى نتائج الدراسة التي تعتبر خاتمة وزبدة العمل أن
تحاكي بالفعل ما تم دراسته ،وأن ال تكون أحكاما بعيدة عما تم تناوله ،ألن القراء سيكتشفون
بالفعل ما تم تداوله ومعالجته أثناء تقليبهم صفحات الدراسة ،ومن األحسن ،وضع النتائج على
شكل نقاط هامة ،أي عناصر مترابطة ،وكل نقطة تشير وتحيل إلى النقطة التي تليها ،لتظهر
هرمية البحث وتراتبيته  .ونشير إلى أخطاء يقع فيها الطلبة نجدها في بحوثهم هو أنهم يأتون
أحيانا بخواتيم تحاكي خاتمات جاهزة ،وبالتالي ال تتماشى بالفعل مع ما تم دراسته وتناوله،
وأحيانا نجد لغة مبتذلة ومكررة في الخاتمة ،وليست لغة علمية إجرائية صارمة ،متوجة لمسار
البحث وتمفصله وتماسكه العلمي.

خاتمة
البحث العلمي مسؤولية نبيلة على كل متعلم ،وإن أساس رقي الشعوب وتحضرها يقاس بمدى ما
أنجزه باحثوها من دراسات ،فكل قضية في الوجود تُطرح على ساحة النقاش العلمي الجاد حتى
نصير جز ًء من نظام هذا الوجود ونعيه حق الوعي ،ولكن ال يمكن أن نطلق لقب باحث على كل
من يدّعي ذلك ،فالباحث موضوعي في طرحه ،ولديه القدرة على المواجهة واستقاء المعلومة من
مصادرها وبوسائل عديدة ،والباحث الناجح منظم ويعالج القضايا كعينة محدودة واقعة عليها
التجارب والتفسيرات والتحليالت واالستنتاج ،كما أن الباحث ال يمكن له أن ينجح في أي
موضوع ما لم يكن يحبه ويُقبل عليه بشوق ،وقبل ُولوج أي بحث البد من التسلح بكفاية لغوية
وأدبية مقبولة ،فال يغتفر الخطأ الجسيم من متعلم متخصص ،كما أن ذلك الباحث عليه أن يكون
مسايرا لألحداث والتكنولوجيا والتطورات الحديثة ،حتى يحقق االستفادة الكاملة ،ولما يكتسب
ذلك الدارس كل هذه الخصال يستطيع بعدها أن يبدع ويقدم الحلول ،ويحقق مرتبة الخلود
لمنجزاته ويصير صانعا للفكر والثقافة والعلوم.

الهوامش
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