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١ JWא 
اإلنســان مــا لــم يعلــم، وبعــد فــإن للكتابــة أهميتهــا فــي شــتى الحمــد هللا الــذي علــم بــالقلم وعلــم 

مناحي الحياة منذ امتلك اإلنسان أدواتها األولى، حتى أن بداية التدوين (الكتابة)، تعتبر نقطـة فاصـلة 
تكتســب اللغــة أهميتهــا مــن كونهــا المعبِّــر األول عــن اإلنســان والنــاس، أفــرادًا و فــي التــاريخ اإلنســاني. 

وقــد يكــون عنــوان هــذا البحــث مثيــرًا لــبعض التســاؤالت، خصوصــًا حــول . ت وأمــمومجتمعــات وحضــارا
طبيعته، فهل هو بحث في اللغة أم فـي منـاهج البحـث أم فـي التفكيـر؟ الحقيقـة أنـه لـيس لغويـًا بحتـًا، 

فـي المنطـق والتفكيـر وال منـاهج  هـو بحـث ألن الباحث ليس متخصصًا في علـوم اللغـة واللسـانيات وال
  ها.ذه الحقول العلمية فرسانها وعلماؤها ومفكرو وٕان كان مهتمًا بها، فلهمي، البحث العل

هــذا البحــث يتنــاول خصــائص الكتابــة األكاديميــة ومتطلباتهــا اللغويــة فقــط، مــن حيــث هــي 
ــ ــة، مــن حي ــة ومنهجي ــة امــتالك حــدممارســة فكري نــى مــن المهــارات والقــدرات أد ث أن إدراكهــا ومحاول

مفيــد بــل ضــروري جــدًا لطــالب الدراســات العليــا وللبــاحثين والعــاملين فــي ، هــو أمــر مطلــوب، و اللغويــة
مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي، فهذه المتطلبات والمهـارات، ذات الطـابع اللغـوي، تـؤثر 

، وتؤثر في مدى قبولها وفي الحكم عليهـا، بمعـايير العقـل المكتوبةمباشرة في جودة المادة األكاديمية 
ــاديمي.والتف ــايير النشــر األك ــد، ومع ــر الناق ــة  كي ــدأ هــذه الورق ــة تب ــة لتوصــيف اإلشــكالية البحثي بمحاول

والعالقة بين األكاديمية  خصائص الكتابة بإيجاز وتركيز واألسئلة التي تحاول اإلجابة عليها ثم تعرض
السـتنتاجات والتوصـيات ، وتخـتم باوالمتطلبات اللغوية للكتابة األكاديميـة اللغة والتفكير والبحث العلمي

  المهمة.
٢ JWא 

ــر  إذا كــان للقــدرات والمهــارات اللغويــة أهميتهــا القصــوى فــي حيــاة اإلنســان، وٕاذا كانــت المعبِّ
عن شخصيته وحضوره وتفاعله مع ما حوله، فإن هذه المهارات والقدرات تكتسب قدرًا أكبـر مـن  األول

ب الدراسات العليا وللبـاحثين والمختصـين واألكـاديميين، لمـا ألعمـالهم األهمية للطالب الجامعيين وطال
التــي يجــب  وجهــودهم وكتابــاتهم مــن خصوصــية تنبــع مــن المســتوى العلمــي والكفــاءة والقــدرة العاليــة

  ومن الطابع الفكري إلنتاجهم. ،ويفترض أن يصلوا إليها
ن إلــى عــالم األكاديميــا وٕالــى وقــد الحــظ الباحــث ، وربمــا أنــه يشــاركه الكثيــرون، ممــن ينتمــو

مؤسسات التعليم العـالي، أن هنـاك ضـعفًا فـي جـودة البحـوث والرسـائل واألطروحـات العلميـة، وأن هـذا 
الضعف قد يكون مرده إلى ضعف المهارات والقدرات اللغوية. وال شك أن هذا الضعف، قد يمثل ظـاهرة 

المعروف أن مثل هذه الظواهر ال تفسر بعامل  اجتماعية (بالمعنى الطرائقي للظاهرة االجتماعية)، ومن
واحــد ولكــن بعــدة عوامــل، ولــذلك فــإن هــذه الورقــة تفتــرض أن الضــعف فــي المهــارات والقــدرات اللغويــة 
يمكن أن يكون عامال من العوامل المفسرة النخفاض جودة البحث العلمـي، بـل قـد يكـون العامـل األهـم 

  في بعض الحاالت.
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العلمـي هـو جهـد فكـري يعتمـد علـى القـدرة والمهـارة فـي التفكيـر،  ومن جهة أخرى فإن البحـث
مسـتوى معـين، يمكـن أن خصوصًا التفكيـر الناقـد، الـذي يتطلـب مسـتوى وقـدرات ومهـارات لغويـة، مـن 

األمــين لألفكــار، والمعالجــة والقالــب اللغــوي فكيــر، فاللغــة هــي الحامــل والخــازن تلغــة ال يطلــق عليهــا
والفكريــة، مالزمــة تكــوين وبنــاء، وال يمكــن فصــل اللغــة عــن المحتــوى الــذي  يالزمــان الجهــود المعرفيــة

). وقــد اهــتم كثيــر مــن المفكــرين وعلمــاء اللغــة واللســانيات ومؤسســات التعلــيم ٢٠٠٨تؤديــه (جاســم، 
العــالي العريقــة بهــذا األمــر، حتــى أن كثيــرًا مــن محتــوى القواعــد واألدلــة واألعــراف األكاديميــة، تعطــي 

 The Chicago)لغة البحث العلمي، بنفس القـدر الـذي توليـه لمنـاهج البحـث العلمـي نفسـه. أهمية كبرى ل

Manual of style,the 16th Edition)   
، التـي تجعـل العالقـة بـين القـدرات والمهـارات اللغويـة مـن للكتابة األكاديمية لغتها الخاصةإن 

، مـن جهـة ي)تطلـب ضـروري للبحـث العلمـفـي التفكيـر الناقـد ( وهـو أداة ومجهة، والمهارات والقدرات 
  أخرى، عالقة مهمة جدًا، يجب أال تغفل أو يقلل من أهميتها.

هــذه الورقــة تبحــث فــي اإلشــكالية المتعلقــة بهــذه العالقــة التالزميــة، مــن حيــث طبيعتهــا وأهميتهــا، 
ث وتأمالتـه بالتركيز علـى خصـائص الكتابـة األكاديميـة ومتطلباتهـا اللغويـة، بنـاًء علـى مالحظـة الباحـ

واســتقرائه، مســتفيدًا مــن مصــادر المعرفــة واألدبيــات المتاحــة حــول الكتابــة األكاديميــة. إشــكالية هــذه 
  الورقة وأهدافها، تتركز في محاولة اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

  ما خصائص الكتابة األكاديمية؟ ١-٢
 ما طبيعة العالقة بين اللغة والتفكير والبحث العلمي؟ ٢-٢

 ما المتطلبات اللغوية للكتابة األكاديمية؟ ٣-٢

٣ JWא 
ل معرفية: اللغة ولهـا علومهـا وهذا البحث يتناول العالقة بين المهارات والقدرات في ثالثة حق

وهــو حقــل  (Thinking)، والتفكيــر  Linguistics)علــوم اللســانيات واللغويــات (المســتقلة والثريــة، 
معرفيــــة متعــــددة، والبحــــث العلمــــي  بمشــــار  مــــنلفالســــفة والعلمــــاء، معرفــــي مســــتقل أيضــــا، أرق ا

(Scientific Search)  ًالعلوم الطبيعية واإلنسانية .  حقل تطور بتطور وهو أيضا  
، ، مـن المصـطلحات والمفـاهيمبـالكثير والكثيـر جـداً وهذه الحقـول المعرفيـة الثالثـة تزخـر ربمـا 

موضوعية استعراض ولو القليل منها في سياق هذا البحث التي من العبث ومن الخطل والالعلمية والال
ولــذلك ســوف يــتم تعريــف المصــطلحات والمفــاهيم الثالثــة الرئيســة: اللغــة والتفكيــر والبحــث المتواضــع، 

  ، وهي تعاريف من صياغة الباحث ويتحمل تبعات القصور فيها:ن، ومفهوم الكتابة األكاديميةالعلمي
  اللغة:١-٣

بأصــوات الكــالم  (Ideas)لموســوعة البريطانيــة، علــى أنهــا التعبيــر عــن األفكــار اللغــة، حســب ا ُتعــرف
(Speech- Sounds) ن جمًال تحمل مواد فكرية مج   .(Thought)معة في كلمات ُتكوِّ
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اللغة، بأنها القدرات والمهارات التي يستخدمها اإلنسان للتواصل والتعلم والتفاعل، من خالل  كما تعرف
 ،بسـيط ومعقـد فـي نفـس الوقـت ،ستماع والكتابة والقراءة، في نظـام عقلـي ونفسـيواال التحدثمهارات 

  . (http://uqu.edu.sa/page/ar/138867) يتمثل في الرموز والعالمات والتراكيب والمعاني والدالالت.

ويقصــد باللغــة فــي هــذا البحــث المكونــات ذات الطبيعــة اللغويــة، ألفاظــًا وعبــارات ونصوصــًا ومعــاني 
  ت وصياغة وأسلوبًا، في البحوث األكاديمية المكتوبة.ودالال
  الكتابة األكاديمية: ٢-٣

ــاؤه، ودالالتــه  ــه أدواتــه وألفاظــه وتراكيبــه وبن تعــرف الكتابــة األكاديميــة بأنهــا أســلوب ونســق لغــوي، ل
ومعانيــــه وصــــياغته وخصائصــــه، تكتــــب بــــه البحــــوث والدراســــات والرســــائل واألطروحــــات والتقــــارير 

األخـرى.  الكتابـةالعلميـة، ممـا يجعـل هـذا النـوع مـن الكتابـة متميـزة عـن غيرهـا مـن أنـواع والملخصات 
(Swales et al,2004).  

  البحث العلمي: ٣-٣
ُيعرف البحث العلمي في هذه الورقة أنه جهد وعملية منظمة بخطوات وطـرق علميـة منهجيـة محـددة، 

ــًا وكي ــًا، للوصــول إلــى اســتنتاجات موضــوعية تهــدف إلــى جمــع المعلومــات وتوثيقهــا وتحليلهــا، كمي في
ومنطقية، في موضوع معين، بهدف حل مشكالت محددة أو الوصول إلـى إجابـات ألسـئلة أو فرضـيات 

  ).١٨٥-١٨١:  ٢٠١٠، وآخرونخاضعة للنقد. (نوفل و معينة، قابلة لالختبار 
  التفكير: ٤-٣

لفعـل فكَّـر، ُيفكِّـر تفكيـرًا، وهـو إعمـال التفكير هو الوظيفة الرئيسة للعقـل البشـري، وأصـله اللغـوي مـن ا
العقل في أمـر مـا وترتيـب مـا ُيعلـم بـه للوصـول إلـى المجهـول فيـه، وهنـاك تعريفـات اصـطالحية كثيـرة 

متعـددة مـن التفكيـر، تنـدرج  اً وأصناف اً هناك أنواعللتفكير، يحار الباحث في المفاضلة بينها، وذلك ألن 
والتفكير الموجـه، وهـذا األخيـر ينقسـم بـدوره إلـى تفكيـر ناقـد  رالح أساسين هما: التفكير صنفينتحت 

وآخر إبداعي، وهناك من يصنف أنواع التفكير إلى أنـواع متعـددة أخـرى، ويمكـن ألغـراض هـذه الورقـة 
البحثية األخذ بتعريف التفكير الناقد على أنه يتضمن مجموعة مـن " العمليـات العقليـة واإلسـتراتيجيات 

يوظفها المتعلمون لحل المشكالت، والعمل على صنع القرارات وتعلم مفـاهيم جديـدة" ( والتمثيالت التي 
  ).٦٢المرجع نفسه،

٤ JWאא 
علــم والعلمــاء كتابــة طــالب ال وللعلمــاء، أ (Scholars)تعــرف الكتابــة األكاديميــة بأنهــا كتابــة العلمــاء 

  المتخصصين لزمالئهم،
‘Academic writing is writing done by Schoras for other scholars” (Dartmouth , Writing 
Program ) 

 بالمؤسســـات األكاديميـــة، وبمعنـــى آخـــر إنـــه األســـلوب الـــذي كمـــا تعـــرف بأنهـــا أســـلوب كتابـــة خـــاص
يستخدمه الطالب الجامعيون وطالب الدراسات العليا والمحاضرون عندما يحاولون اإلجابة على أسئلة 

  ،واألوراق األكاديميةوالرسائل واألطروحات ية محددة، في المقاالت أكاديم



 - ٥  -

"Academic writing is a particular style of writing that is characteristic of academic 
institutions. In other words, it is a style that is used by undergraduates, graduates, and 
lecturers when they explore particular academic questions in essays, dissertations, PhD 
theses, and academic papers" (Waylink English). 

ــة التــي تتــوج جهــد طــالب  ــة، الرســائل واألطروحــات العلمي ــة األكاديمي ــواع الكتاب ولعــل أهــم أن
تشـمل أيضـًا البحـوث والمقـاالت  إال أنهـاالدراسات العليا للحصول علـى درجتـي الماجسـتير والـدكتوراه، 

، والملخصـــات العلميـــة والمقـــاالت النقديـــة للكتـــب واألبحـــاث العلميـــة، العلمـــيالعلميـــة المقدمـــة للنشـــر 
والمراجعـــات  (Annotated Bibliography)والمقـــاالت النقديـــة التصـــنيفية للمراجـــع فـــي موضـــوع معـــين 

 Comparative and Historical) مقارنــة والتاريخيــةوالدراســات ال (Review of Literature)النظريــة 

Studies)  ـــة ـــة  (Lab Reports)والتقـــارير المخبري   ومـــا فـــي حكمهـــا (Abstracts)والملخصـــات العلمي
 (Way link enghish) .  

وال شك أن األسلوب والصياغة والمعالجة اللغوية الجيدة هي عامل مهم جدًا ومطلب ضـروري 
العلميـة وجـديتها وفائـدتها وقبولهـا واألبحـاث ومصداقية وموضـوعية الجهـود ومعيار للحكم على جودة 

في األوساط العلمية. ومن جهة أخرى، فـإن لغـة البحـث ، لغـة خاصـة، لهـا ألفاظهـا وجملهـا وتراكيبهـا 
وعباراتها ومعانيها وسياقاتها، على النحو الـدقيق الـذي يتطلـب البنـاء والتنظـيم الموضـوعي والمنطقـي 

الكتابـة األكاديميـة عمـل جـاد مكثـف المعنـى والمـنهج، لـه جمهـوره وقـراؤه الخاصـون، اللـذين للبحث. و 
ــة  ــًا أو مســتبطنًا، مــن خــالل الخصــائص والمعــايير العلمي ــًة ومجــازًا، حكمــًا معلن ــه، حقيق يحكمــون علي

  اللغوية، التي من أهمها ما يلي:و 
  :  (Objectivity)الموضوعية  ١-٤

موضوعية وليست عاطفية وال شخصـية، ولـذلك فإنهـا يجـب أال تحتـوي الكتابة األكاديمية لغة 
ـــام واآلراء ـــل مـــن األحك ـــى القلي ـــات والمســـلمات والتعميمـــات إال عل ، إال فيمـــا هـــو فـــي ســـياقه والنمطي

الكتابــة األكاديميـــة تركــز علـــى عمليــًا ومنهجيـــًا.  الموضــوعي الواضــح، الـــذي ال يؤاخــذ عليـــه الكاتــب
ة الدالــة وعلــى التحليــل والتفســير والتركيــب واالســتنتاج الموضــوعي. كمــا أن لومــات والجمــل الخبريــالمع

وتنـاقش الظـاهرات لتفهمهـا بأسـلوب " مـا هـو كـائن " ال بلغـة " مـا يجـب أن  تصفالكتابة األكاديمية، 
. وال شـك أن االسـتنتاجات والتوصـيات التـي تـأتي فـي  بدون مقدمات تحليلية تمهد وتؤيد ذلـك يكون "

 اً ص األكـاديمي المكتـوب، فيهـا ذات الكاتـب، بـل وخالصـة جهـده، ولكنهـا ليسـت آراء وأحكامـنهاية الـن
توصـل إليهـا منطقيـة لسـياق الموضـوع، ال تقوم على سند علمي، بـل يجـب أن تكـون خـواتيم ومقوالت 

  الكاتب من خالل منهج وتسبيب واستخالص واستنتاج منطقي ال ثغرة فيه.
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  :  (Responsibility)المسئولية  ٢-٤
الكاتـــب مســـؤول عـــن الـــنص والبحـــث الـــذي يكتبـــه، ســـواًء تعامـــل معـــه بمســـؤولية وعلميـــة 
وموضوعية، أو كان دون ذلك، ولذلك فـإن إحسـاس الباحـث واألكـاديمي وطالـب العلـم بمسـؤوليته عـن 
البحث تتطلب منه الجدية في القراءة المعمقة في موضوعه ومناقشته مـع األوسـاط العلميـة والبـاحثين 

لمتخصصين في الموضوع والحقل الذي ينتمـي إليـه البحـث، متخلقـًا بـأخالق طـالب العلـم مـن األمانـة ا
إثبـات وتوثيـق كـل مـا يسـتخدمه مـن قبول النقد وتحمل تبعـات اجتهـاده فـي المصـداقية، مـع والنزاهة و 

  حقائق وأفكار في بحثه، وعزوها ألهلها ومصادرها.
  :(Explicitness)الوضوح  ٣-٤

األكاديمية صريحة وسياق النص وتسلسـل األفكـار والعالقـات واضـحة ومنطقيـة، ومـن الكتابة 
مسؤولية الكاتب ومن واجبه تجـاه نفسـه ونصـه وقارئـه، أن تكـون الجمـل واألفكـار والفقـرات والعنـاوين 
الرئيسية والفرعية وكل أجزاء البحث مترابطة في سياق منطقي وموضوعي محكم، مستخدمًا كـل أدوات 

  المتاحة، لجعل المادة المكتوبة متماسكة ومفهومة ومقبولة في الدوائر العلمية.اللغة 
  :  (Precision)الدقة  ٤-٤

اللغــة األكاديميــة لغــة تســتخدم التــراث العلمــي وأدبيــات الموضــوع والحقــول المعرفيــة والمعرفــة 
قة وكاملـة فـي عـرض المتراكمة والتواريخ واألرقام والحقائق، ولـذلك فإنهـا يجـب أن تكـون دقيقـة وصـاد

النظريات والحقائق واإلحصائيات والمواقـف واالقتباسـات، فـالنص يجـب أن يكـون دقيقـًا وصـحيحًا فيمـا 
للقـارئ، وهـذا مـا  دقيقـة وواضـحةكـون تأن  لغة البحث وأسـلوبه وصـيغته وبنـاءه يجـبيتناوله، بل إن 
مـا أغفلـوه، أو وصـفوه خـارج بحث حتـى ال يحسـب علـيهم حثون عندما يضعون حدودًا للدرج عليه البا
  إطار بحوثهم.

  :  (Rationality)العقالنية  ٥-٤
لغة البحث العلمي لغة تقوم علـى المنطـق العقالنـي وٕاثبـات الحجـة وتقـديم البـراهين واإلقنـاع، 
وال مجال فيها للمبالغات وأي ضعف منطقي أو غموض أو خروج عن سياق البحث ومنهجيتـه، يـؤدي 

حث والباحث، بل قد يحكم القارئ ذو العقل النافذ علـى الباحـث ُحكمـًا سـلبيًا، وقـد إلى االنتقاص من الب
  ال يقبل في الدوائر العلمية وقد يرفض نشره في قنوات النشر األكاديمي المعتبرة.

  :(Formality)الرسمية  ٦-٤
ــًا ال يســتخدم اللهجــات وال الكلمــات العاميــة و  ال "األنــا" الكتابــة األكاديميــة تتطلــب أســلوبًا لغوي

الصــريحة وال التفخــيم للــذات باســتعمال "أنــا" الجماعــة، وال التعبيــر الشخصــي المباشــر مــن الكاتــب، 
لـه طابعـه وألفاظـه إنه أسـلوب األسلوب اللغوي األكاديمي يماثل الزي الرسمي في األعياد والمناسبات، 
وظـاهرة ومسـتخدمة فـي الوثـائق  وعباراته وبناؤه الخاص. وٕاذا كانت األساليب اللغوية الرسمية مطلوبة

القانونية، فإن الكتابة األكاديمية يجب أال تقل أهمية وال رسـمية عنهـا. التركيـز فـي الكتابـة األكاديميـة 
منصب على الموضوع، ولذلك ال يتم استخدام العبارات واألفعال التي تشير مباشـرة للكاتـب، إال بطريقـة 
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ثبـات موقفـه مـن نقطـة معينـة، بـالرغم مـن ضـرورة أن تكـون سـياق إل غير مباشرة أو عندما يتطلبهـا ال
  حاضرة ومؤثرة في النص، فهو جهده وعمله. ،المنهجية واللغويةو شخصية الباحث العلمية 

  : (Strength)القوة  ٧-٤
قــوة الــنص األكــاديمي وفصــاحته تــدل علــى عمــق التفكيــر وقــوة اللغــة ورجاحــة الفكــر والثقافــة 

فيقبلـه  قويًا كرسـالة بـين مرسـله الكاتـب ومتلقيـه القـارئ،جعل النص والبحث الواسعة والشاملة، وهذا ي
ويحكم عليه ويتحاور ويختلف معـه، بعكـس النصـوص ذات اللغـة الضـعيفة، التـي تجعـل القـارئ يعـزف 

  عنها ويهملها وال يكترث بها.
  :(Complexity and Density)والتعقيد  الكثافة ٨-٤

مكثفــة، وتحتــوي ألفاظــًا ومصــطلحات ومفــاهيم وتراكيــب وجمــًال اللغــة األكاديميــة لغــة معقــدة و 
متعددة ومعقدة ، وهي لغة قواعدية، ال يـتمكن منهـا إال المتعلمـون تعليمـًا  ونظريات وعبارات ونصوصاً 

  .(http://www.uefap.com/writing/features/featfram.htm)متقدمًا. 
  : (Faultlessness)السالمة اللغوية  ٩-٤

حــث العلمــي الجــاد، لغــة خاليــة مــن األخطــاء اللغويــة، مــن حيــث اختيــار األلفــاظ فــي لغــة البا
ســياقات البحــث، بالــدالالت والمعــاني التــي تقــوي الــنص ومــن حيــث ســالمة العنــاوين وتركيــب الجمــل 
واالستخدام الصحيح للقواعد النحوية واإلمالئية وبناء الفقرات، حتـى يكـون الـنص حـامًال وحاويـًا أمينـًا 

كار الجزئية والكلية وسياق البحث المنطقي. شخصية الباحث وبحثه يتـأثران سـلبًا وٕايجابـًا ، بمـدى لألف
سالمة اللغة، من العنوان حتى آخر كلمة، ولذلك فإن الكاتب الجيد يمضي وقتًا وجهدًا غير قليلين فـي 

المهـم أن يكـون مـن إن  تصحيح األسلوب والصياغة والتعديل والحـذف واإلضـافة والتصـحيح والتنقـيح.
األسلوب والصياغة والعنونة والتبويب والترقيم والتصنيف وبناء الفقـرات واسـتخدام أدوات الـربط وطـرق 
التوثيق وكتابة المراجع والمصادر وطريقة الطباعة، ومـا فـي حكمهـا، موحـدة ومقبولـة ومتناغمـة، فـي 

  جميع أجزاء البحث.
  :  (Hedging)الحذر  ١٠-٤

غة حذرة ال تستخدم كلمـات وال عبـارات قاطعـة وال تأكيديـة وال إدعائيـة، فيمـا اللغة األكاديمية ل
ال يمكن تأكيده أو توثيقه أو القطع فيه، وعندما يكون األمر أو السـياق يتطلـب موقفـًا مـن الكاتـب فـال 
بأس من استخدام اللغة التي تدل على موقفه ورأيه من األشـياء، بـالقوة اللغويـة التـي تتناسـب مـع مـا 
قدمــه مــن تحليــل أو اســتنتاجات. اللغــة األكاديميــة يمكــن أن تكــون لغــة رأي للكاتــب ولكــن باألســلوب 
والصياغة واأللفاظ المناسبة، وبعد أن يؤسس لذلك بالحقـائق والمنهجيـات واالسـتنتاجات العلميـة بلغـة 

  غير ذاتية. ،موضوعية



 - ٨  -

  :(Non- Sarcastic)عدم السخرية  ١١-٤
مـــن أعمـــالهم أو مـــن مـــواقفهم، ليســـت مقبولـــة فـــي الكتابـــة  الســـخرية مـــن األشـــخاص أو

األكاديمية، وٕاذا كان النص الذي يكتبه األكاديمي ال يتفق مع األشخاص أو مواقفهم أو أعمالهم، فـإن 
  لغة التفكير الناقد واللغة الراقية ألفاظًا وأسلوبًا ومعاني ودالالت هي اللغة التي يجب أن تستخدم.

  :  (Non-Biased)عدم االنحياز  ١٢-٤
أســـاس عقالنـــي  يعتبـــر االنحيـــاز ألســـباب ذاتيـــة أو شخصـــية أو حضـــارية أو قيميـــة، بـــدون

  لموقف الكاتب ورأيه، أمرًا مرفوضًا وغير مقبول في الكتابة األكاديمية. موضوعي تحليلي مؤسس
  :   (Organization)التنظيم  ١٣-٤

يفهـم ويتتبـع منطقيـًا فكـر الكاتـب، فهنـاك الكتابة األكاديمية، كتابة منظمة تسمح للقـارئ بـأن 
المدخل أو المقدمة وهناك جوهر البحث وهنـاك الخاتمـة، وهنـاك عنـاوين رئيسـة وأخـرى فرعيـة، وهنـاك 
ـــة المكتوبـــة.  ـــال العلمي ـــه األعم ـــا تتطلب ـــك مم ـــر ذل ـــربط، وغي ـــرقيم وال ـــق والت ـــات للتوثي إشـــارات وعالم

(http://www.2.elc.polyu.edu.hk/CILL/comstud1/Acadwrit.htm 
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هذا العنوان يفترض عالقة من نوع ما بـين هـذه النشـاطات اإلنسـانية الرئيسـية الثالثـة، وهـي 
، ومـن الصـعب ومـن غيـر في الحقيقة حقـول معرفيـة واسـعة ومتداخلـة مـع حقـول معرفيـة كثيـرة أخـرى

يم والمصـطلحات والنظريـات والعالقـات واألدبيـات التـي الدخول كثيرًا أو التوسع في المفـاهالموضوعي، 
يموج بهـا البحـر الواسـع لهـذه الحقـول المعرفيـة ، وسـيكون التركيـز علـى العالقـة القويـة جـدًا والـتالزم 

 اوطرقهـ االمكتـوب، وفـي أدواتهـ االلغوية وشكله االكبير بين اللغة والتفكير والبحث العلمي، في طبيعته
  .اووسائله

مـن خـالل ت دالالت يـدركها اإلنسـان بعقلـه، نا وقبلنا، أن اللغة هي كلمات ورمـوز ذاوٕاذا أدرك
حواسه، ويختزنها بمعناها، ثم يستخدمها في التفكير والسلوك، وٕاذا أدركنا أن مدخالت التفكير (التلقـي 

ءًة واالســتقبال العقلــي مــن خــالل الحــواس) هــي مــدخالت تســتخدم اللغــة إدراكــًا ومالحظــًة وفهمــًا وقــرا
، أداتـه اللغـةهـو البحـث العلمـي الـذي  ،للباحـث ًا وتفاعًال، وأن أحد أهم مخرجات هـذا التفكيـرواستماع

  فإن السؤال المطروح هو اآلتي:
هل يستطيع اإلنسان أن يفكر بدون لغة؟ وهل مخرجات التفكير ممكنة بدون لغة؟ وهل تؤثر 

  ؟في مخرجات التفكير، قوة وضعفاً  اللغة
عندما يمتلـك اإلنسـان لسؤالين األولين هي بالنفي، وعلى السؤال األخير بنعم، و اإلجابة على ا

لغتــان، لغــة قويــة ولغــة ضــعيفة، فإنــه يفكــر وينــتج أبحاثــه باللغــة األقــوى، وهــذا دليــل علــى أن التفكيــر 
 ،لتفكيـر ومدخالتـه ومخرجاتـهللغـة، فاللغـة هـي الوسـيلة الرئيسـة لالفعال ونواتجـه غيـر ممكنـة بـدون ا

الوسيلة الرئيسة للبحث العلمي (الذي هو نشاط فكري باألساس) ومدخالته هي للغة في نفس الوقت وا
  ومخرجاته.
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المقـروءة، أو المنطوقـة المســموعة، لفكـر يشـكل بـدوره اللغـة المكتوبـة وا ،اللغـة قالـب التفكيـر
حسوســـات) لعملـــة واحـــدة، وقـــوة ومســـتوى التفكيـــر الحســـي (التفكيـــر فـــي الم نواللغـــة والفكـــر وجهـــا

والتجريدي (التفكيـر فيمـا وراء المحسـوس) يعتمـدان علـى قـوة اللغـة والثـراء فـي رمـوز اللغـة وكلماتهـا 
وألفاظهــا وبنائهــا ومعانيهــا ودالالتهــا. ونفــس األمــر ينطبــق علــى البحــث العلمــي، فــي جميــع الحقــول 

والتفكيــر الســليم وفــي المعرفيــة. اللغــة رابــط مهــم ووســيلة رئيســة ال غنــى عنهــا فــي العمليــات العقليــة 
  البحث العلمي الذي هو ناتج ومخرج مهم من مخرجات التفكير.

  ) أدناه:١العالقة بين اللغة والتفكير والبحث العلمي، يمكن تصورها كما في الشكل (
  )١شكل رقم (

  العالقة بين مهارات وقدرات اللغة والتفكير والبحث العلمي
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ت" أو " النشاطات" الثالثة، متالزمة تالزم اللحم بالعظم، وأي قوة أو ضـعف فـي أي منهـا هذه "المتغيرا
 بـالمتغيرينينعكس في قوة أو ضعف في المتغيرين أو النشاطين اآلخـرين، ألن كـل منهـا يـؤثر ويتـأثر 

ي كـل كل منها سبب ونتيجـة لآلخـر، والعالقـة طرديـة بـين هـذه المتغيـرات الثالثـة، التغيـر فـاآلخرين، و 
  يؤثر في العامل الثالث، في نفس االتجاه.اآلخرين،  المتغيرينمنها وتأثيره على 

٦ JWאאא 
في الجزء السابق من هذه الورقة، تتطلب اهتمامًا  إليها،خصائص الكتابة األكاديمية، المشار 

النـوع مـن الكتابـة. وال شـك أن هنـاك مشـتركًا خاصًا وقدرات ومهارات لغوية متقدمـة، تتناسـب مـع هـذا 
لغويًا كبيرًا بين الكتابة األكاديمية وغيرها من أنواع الكتابة، والفرق يكمن في مستوى المهارات اللغوية 

فـي جانبـه اللغـوي،  ،واللغة العلمية واالصطالحية وقوة البناء والتركيب اللغـوي، وقـوة المنطـق والمـنهج

  
المھارات والقدرات
اللغوية (مھارات 

التحدث واالستماع 
والكتابة والقراءة)

  
قدرات ومھارات 
البحث العلمي 
(لغة البحث 

 العلمي)

  
  

  قدرات ومھارات
التفكير (لغة 

 التفكير)
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لبحث العلمي والكتابة األكاديمية، وقبل الحديث عـن المتطلبـات اللغويـة لغة ا ايفترض أن تتسم به مما
    للكتابة األكاديمية، فإن من المناسب اإلشارة إلى أن المختصين يشيرون إلى أن للغة وظائف:

 الرؤى والعواطف وفي نفس الوقت تنفس عن ، تمكن اإلنسان من التعبير عن ونفسية تعبيرية
  .حتقانات والضغوط والفرح والحزنمكنونات النفس واال

 .تواصلية وٕاخبارية، لإلرسال والتلقي والتواصل مع كل ما هو خارج الذات اإلنسانية 

 تحليليـــة وتقيميـــة، تمكـــن مـــن الكشـــف واإلظهـــار ومعرفـــة طبيعـــة األشـــياء والعالقـــات واآلثـــار 
 واألسباب والنتائج، لألشياء الواقعة والمحتملة.

  يــة، تــدعم التفكيــر والتأمــل والتخيــل، وٕاذا أخــرج اإلنســان المبــدع هــذا ٕابداعيــة وتحليلثقافيــة و
النشــاط فــي شــكل مكتــوب أو منطــوق، فــإن نــاتج ذلــك هــو العمــل اإلبــداعي العلمــي أو األدبــي 

 والفني.

  تفاهمية وتفاعلية، تمكن من التفاعل واتخاذ المواقـف والتصـالح واالخـتالف مـع مـا هـو خـارج
 .الذات

 الــتعلم والتعلــيم والمعرفــة واالســتفادة مــن جميــع مــن رفيــة وتعليميــة، تمكــن تأثيريــة إقناعيــة مع
 مصادر التعلم.

 .وصفية، تمكن من وصف ما يدركه اإلنسان بحواسه وٕاعادة تمثيلها 

  مرجعية، تخزن فيهـا المعلومـات واألفكـار والتـراث والنظريـات والعلـوم واألحـداث التاريخيـة ومـا
 في حكمها.

 ــة وتن ــة وتوثيقي ــا وتحــدد الخطــوات واإلجــراءات إجرائي ــائع وتنظمهــا وتوثقه ــدون الوق ــة، ت ظيمي
 وتسلسل األحداث والحقوق والواجبات وااللتزامات وما في حكمها.

 ومـا  والعالقـات والقـوانين الكونيـة تجريدية اختزاليـة رمزيـة، تصـور الواقـع المتـداخل والملتـبس
 اني ودالالت عميقة.وتختزله في رموز وكلمات وتعابير ذات مع وراء الطبيعة

 .عقلية تأملية، تدعم عمليات التفكير والتأمل واالستنتاج 

 ا اإلنسـان لتحقيـق منافعـه ومصـالحه، لتحقيـق ذاتـه ونمـو شخصـيته نفعية إنمائية، يستخدمه
) و(شـطب، ١٩٩٠وقدراته ومهاراته، وبالتالي تسهم في إنماء المجتمعات وتطويرها( يوسف، 

 .(alnoor.se)) و٢٠٠٩

إن وظائف اللغة وخصائص الكتابة األكاديمية، وطبيعة العالقة بين اللغـة والفكـر والبحـث العلمـي، لهـا 
 متطلباتها اللغوية، التي يمكن وصفها على النحو التالي:

  المستوى المتقدم للمهارات اللغوية: ١-٦
تـي تعتمـد مجموعهـا مهـارة اإلنسـان اللغويـة ال هناك أربع مهارات لغوية أساسـية ، تشـكل فـي

سالمة الحواس والقدرات العقليـة وقـدرات التفكيـر واسـتخدام اليـدين، وهـذه المهـارات األربـع مرتبـة على 
  حسب الترتيب المنطقي لها، هي على النحو التالي:
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  مهارة التحدث، وهي المهارة التي تعتمد بالدرجة األولى على استخدام اللسان والحلق واألوتار
لصوت والحديث والكالم، وهـي مهـارة النطق وغيرها مما له عالقة باومخارج الحروف وسالمة 

  شفهية. إرسال
  وهـي اسـة السـمع وهـي مهـارة إدراك وتلقـيالتي تعتمد علـى ح ةمهارة االستماع، وهي المهار ،

 لأللفاظ والكلمات والجمل والتعابير المنطوقة.استقبال مهارة 

  ،لمــات والجمــل والرمــوز واألرقــام المنطوقــة، وهــي مهــارة اســتخدام الحــروف والكمهــارة الكتابــة
 تحريرية. إرسال أو ما ينوب عنه للتعبير والتواصل والتدوين، وهي مهارة ،مدونة بالقلم

  مهارة القراءة، وهي مهارة النظر ( أو اللمس للكفيـف) إلـى مـا هـو مكتـوب أو مـدون بحـروف
 .استقبال تحريريةهارة وهي مأو رموز أو إشارات أو كلمات أو جمل أو تعابير ونصوص، 

كل هذه المهارات األربع، وما تتطلبه من مهارات فرعيـة مكملـة ومتكاملـة، هـي مهـارات تعلـم، 
وهي مهارات بحـث وكتابـة علميـة. ومـن المهـم التأكيـد علـى "فاعليـة" و"فعاليـة" هـذه المهـارات وكفـاءة 

تحــددان مــدى نمــو شخصــية الباحــث اســتخدامها، فمهارتــا التلقــي (القــراءة الفعالــة واالســتماع الفعــال) 
العلمية وقدرته على االستزادة العلمية والمعرفية، وهذا ضروري جدًا لتأهيل الباحث للخـوض فـي غمـار 

  البحث العلمي الذي يظهر من خالل مهارتي اإلرسال (التحدث الفعال، والكتابة الفعالة).
وضـوع الرسـالة، يحـث تكـون (لغـة) ويقصد بالفاعلية هنا الفهم واالسـتيعاب والتفكيـر الناقـد لم

الرسالة واضحة ودالة وقوية ومفهومة فهمـًا موضـوعيًا مشـتركًا للمرسـل (المتلقـي). وال شـك أن مهـارة 
هــي المهــارة اللغويــة المهمــة ألســاتذة الجامعــات والبــاحثين والطــالب اللــذين  الكتابــة العلميــة األكاديميــة

أو  مم به، لهومعيار يحك فارقة في شخصياتهم، عالمة، يشكل البحث العلمي واإلنتاج العلمي المكتوب
  .معليه
  االستخدام الصحيح لأللفاظ والمفردات: ٢-٦

سـماء مـن األاللغة بنـاء مركـب، وحدتـه األساسـية األلفـاظ، فـي أصـولها اللغويـة واشـتقاقاتها، 
صـا فـي الكتابـة . ومـن المهـم فـي الكتابـة السـليمة وخصو األخرى دواتاألصفات و الفعال و األضمائر و الو 

الصحيحة واشتقاقها الصـحيح وتوظيفهـا الصـحيح، فـي اللفظ أو الكلمة االهتمام باستخدام  ،األكاديمية
جميع أجزاء البحث، عناوين وبناء الجمل والفقرات و في صياغة الو لنص المكتوب، السياق الموضوعي ل

ـــة، مـــرورًا ب جـــوهر البحـــث والتحليـــل بـــدءًا مـــن عنـــوان البحـــث ومدخلـــه ووصـــف اإلشـــكالية والمنهجي
  واالستدالل وصوًال إلى التفسير واالستنتاجات والنتائج والتوصيات والخاتمة والمراجع والمالحق.

الكتابة األكاديمية بناء لغوي، له خصائصه اللغوية والمنهجية والعلمية، يمثـل اختيـار األلفـاظ 
عليــه مــن قارئيــه. الثــروة مــن  وتوظيفهــا، عــامًال مهمــًا فــي مــدى جــودة الــنص المكتــوب، وفــي الحكــم

المصــطلحات ، تحــدد قــوة الــنص المكتــوب مــن و واالشــتقاقات والمفــاهيم  والمترادفــاتاأللفــاظ والكلمــات 
  ضعفه.

  التأكد من سالمة المعاني والدالالت: ٣-٦
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لكــل كلمــة أو لفــظ ، وظيفــة ودور فــي بنــاء الجملــة، وٕاذا كــان التركيــز علــى الكلمــات واأللفــاظ 
دل علـى أي مـن تـي يمكن أن تحمل معنى في ذاتهـا، فـإن هـذه الكلمـة أو اللفـظ يمكـن أن الرئيسة، الت

  المعاني اآلتية:
 .معنى لغوي، مصدره المعاجم اللغوية  
 المفهـوم أو  ،في أدبيات الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه معنى اصطالحي ـ مفهومي ، موجود

 المصطلح.

 ،ولكنه مكيف ألهداف الباحث والبحـث وحـدوده  معنى إجرائي، مستمد من المعنى االصطالحي
 ومنهجيته.

 نــص مكتــوب، عــن موضــوع معــين، يســهم ويثــري المعنــى العــام، والــدالالت  ســياق المعنــى فــي
 الكلية للنص.

ومــن جهــة أخــرى، فــإن لكــل كلمــة أو لفــظ معنــى حقيقــي وآخــر مجــازي، كمــا أن لكــل كلمــة 
رى مـن معناهـا اللغـوي أو االصـطالحي. وال شـك أن تقترب بدرجة أو بـأخ أومرادفات، قد تتطابق معها 

األلفاظ قد تتعدد لتعني شيئًا واحدًا أو أشياء متقاربة، وهذا هو المقصود بالمترادفات وفي نفس الوقـت 
  قد تتعدد المعاني والدالالت للفظ أو الكلمة الواحدة.

اقات واألدوات اللفظية، إلى فإذا انتقلنا من معاني ودالالت األلفاظ والكلمات والمرادفات واالشتق
كامــل المعنــى فــي ســياق جملــة كاملــة المعنــى، فــإن معــاني األلفــاظ تكتســب أدوارًا محــددة فــي المعنــى ال

لفكــرة جزئيــة. وٕاذا انتقلنــا مــن الجمــل إلــى الفقــرات، فــإن معــاني األلفــاظ للجملــة، فالجملــة تحمــل معنــى 
لجـزء  مشـكلة معنـى وداللـة ،المعـاني الجزئيـة تعطي معنى وداللة أوسـع مـنومعاني الجمل ودالالتها، 

والقطــع اللغويــة إلــى الـنص كلــه، فــإن المعــاني والــدالالت  مـن موضــوع الــنص. وٕاذا انتقلنــا مـن الفقــرات
لبنــى الجزئيــة للــنص، هــي التــي تحــدد قــوة ووضــوح المعــاني لوعالقــات المعنــى الداخليــة فــي الــنص 

  لة " واضحة ومتكاملة المعنى من عدمه.والدالالت العامة للموضوع، بما يجعل " الرسا
وفــي ســياق هــذه الورقــة، يمكــن القــول بــأن لكــل موضــوع أو نــص أكــاديمي ســياقه العقالنــي، 

  له ثالثة معاٍن:، و المكون من أفكار متكاملة ومتسلسلة منطقياً 
 ــذي يقصــده الكاتــب ــى ال ــنجح المعنــى األول، هــو المعن ــد ي ــره ، وق ــد " إيصــاله " لغي ــا يري ، وم

ل في إيصال المعنى بدرجة أو بأخرى وقد ال ينجح، وهذا يعتمد في الدرجة األولـى علـى المرس
  مهاراته اللغوية والعلمية.

  المعنى الثاني وهو المعنى الذي يفهمه المتلقي (القارئ) مـن الـنص، وهـذا الفهـم يعتمـد لـيس
علــى مهــارات  واللغويــة، بــل يعتمــد أيضــاً  والفكريــة فقــط علــى قــدرة المرســل ومهاراتــه العلميــة

 واللغوية. والفكرية المتلقي العلمية

  المعنى الحقيقي والحقائق المكونة للموضوع، التي قد يقصر عنها الكتاب والمتحدثون، بسبب
ل أو فـي المبـذوالفكـري والعلمـي واللغويـة أو فـي الجهـد والفكريـة القصور في قدراتهم العلمية 

 .كليهما
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  التركيب الصحيح للجمل: ٤-٦
من أن الكلمـات واأللفـاظ هـي وحـدة البنـاء األساسـية فـي اللغـات، وبـالرغم مـن أن لهـا  بالرغم

معاني ودالالت في حد ذاتها واستخدامات ذات دالالت ومعاني متعددة، إال أن معـاني األفكـار والتعـابير 
.  في جميع شـؤون الحيـاة، ال تـأتي إال فـي جملـة مركبـة تركيبـًا صـحيحًا حتـى تصـبح " جملـة مفيـدة "

فالجملة عبارة عن تعبير لغوي ذي داللة ومعنى وفكرة مستقلة بذاتها، وٕاذا كانت في سـياق موضـوعي 
معين، فيجب أن تكون متوافقة ومتسقة مع السياق قبلها وبعدها. وفي النصوص المكتوبة (وفي اللغة 

لــه الجملــة، فكــرة والمعنــى الــذي تحمالمنطوقــة) هنــاك جمــل رئيســة وأخــرى شــرحية أو فرعيــة، تــدعم ال
  .ما تكون نقطة بعالمة من عالمات الترقيم، عادة تتحددوالجملة يجب أن تكون لها بداية ونهاية، 

  البناء الصحيح للفقرات: ٥-٦
الفقرة هي مجموعة من الجمل المترابطة في المعنى، تحمل أفكارًا جزئية في سياق فكرة أشمل 

. ويمكن النظر إلى الفقـرة علـى أنهـا جملـة موضـوعية نللعنواتعبر عنها الفقرة في سياق الفكرة الكلية 
(Topic Sentence)  مكونــة مــن عــدة جمــل، تحمــل الفكــرة الرئيســة للفقــرة(Main Idea) وفــي .

 ةالفقرة الواحـدة، هنـاك جملـة افتتاحيـة وربمـا تمهيديـة وهنـاك جمـل رئيسـة وأخـرى فرعيـة، وهنـاك جملـ
  اختتامية.

ل تجعــل بنــاء وتركيــب الجمــل ربــط وعالمــات تــرقيم بــين الجمــوفــي الفقــرة الواحــدة هنــاك أدوات 
، أكثــر تماســكًا وأكثــر أمانــة ودقــة ووضــوحًا فــي حمــل الفكــرة والمعنــى الكلــي للفقــرة. والبــد مــن والفقــرات

واســتخدام األلفــاظ والكلمــات والمصــطلحات المفتاحيــة   (Logical Order)الترتيــب المنطقــي للجمــل 
(Key Words) لى األفكار الجزئية للجمل والفكرة الرئيسة للفقرة األكثر داللة ع(Hoffman,et al,2000) .  

  االستخدام الصحيح ألدوات الربط: ٦-٦
أدوات الربط في الجملة الواحدة وبين الجمل في الفقرة الواحدة وبين الفقـرات، بـل وبـين أجـزاء 

وحـدة فـي ومتوافقـًا ومحـددًا  النص ومقدماته ومتونه ونتائجه وخواتيمه، هي ما يجعـل الـنص متماسـكاً 
موضوعية واحدة، فهي تربط األفكار ببعضها وتسهل االنتقال مـن فكـرة إلـى فكـرة ومـن جـزء إلـى جـزء، 

والمقارنة والتصنيف واالستنتاج، للكاتب وللقـارئ، وهـي تمثـل  والتسلسل والترتيب وتساعد على التمييز
فهومًا وسهًال، في أنساقه وسياقاته الموضوعية، "خارطة طريق" للبحث وتجعل هيكله وبناءه مقبوًال وم

  .(Hoffman, et al,2000)و (http:ww.waylink-enghish.co.uk/page:61020)زئية والكلية الج
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  الصياغة القوية للعناوين: ٧-٦
يقال بأن العنوان الجيد هو أقصر وأوجز ملخص لما تحته، ولذلك فإن صياغة العنوان وبنائـه 

إن عنـوان العمـل العلمـي المكتـوب يـدل أوًال علـى الحقـل مـة فـي الكتابـة األكاديميـة. اللغوي، قضـية مه
المنهجيـة الواجـب إتباعهـا ومتطلباتهــا  بـل وعلـى، ينتمـي إليـه وعلـى الموضـوع وحــدودهالمعرفـي الـذي 

فيجـب داخليـًا  العنـوانوٕاذا كـان  ،ألفاظه جيدة ومفتاحيـة ،البحثية والميدانية. العنوان الجيد موجز ودال
فـي مكانـه الصـحيح حسـب منطـق البحـث  الرئيس وأن يكونمع عنوان العمل العلمي  أن يكون متوافقاً 

  وما تحته وما فوقه. ،مع ما قبله وما بعده اً متسقأن يكون وسياقه العقالني و 
  الصياغة الصحيحة للتساؤالت والفرضيات: ٨-٦

 ويجــب أن تصــبشــكالية البحــث، تمثــل التســاؤالت والفرضــيات االنعكــاس العلمــي والمنهجــي إل
صياغتها، كألفاظ وجمل ومعاني ودالالت، مباشرة وبوضوح تام في اتجاه البحث عن اإلجابـات العلميـة 

معــاني ودالالت ومتطلبــات لغويــة، ال تكمــل إال لهــا أســلوب وصــياغة و الشــافية، لهــذه التســاؤالت، التــي 
  بها.
  والمصطلحات: مللمفاهيالصياغة الصحيحة واالستخدام الصحيح  ٩-٦

نسانية، وهذه اإل نشاطات البل في ، للمصطلحات والمفاهيم لغة خاصة بها في كل حقل معرفي
اللغــة االصــطالحية، هــي مــا يميــز لغــات العلــوم والحقــول المعرفيــة عــن بعضــها، وأي كتابــة علميــة أو 

رجـات البحـث تؤدي مباشرة إلى ضعف في مخ فيها الجانب االصطالحي ـ المفهومي،أكاديمية، يضعف 
سلبيًا على القيمة العلمية للنصـوص العلميـة المكتوبـة." لغـة المصـطلحات" تعـزز  ذلك العلمي وينعكس

فهم القارئ وتحدد انتماء البحث للحقل الذي ينتمي إليه وتوظف المعرفة االصطالحية وتبـين المسـتوى 
ضــع الحــدود العلميــة المعرفــي للباحــث وترفــع مســتوى الدقــة والوضــوح فــي لغــة البحــث وتســهم فــي و 

في تكييف بحثه لتحقيق أهداف وأغراض البحث، كما أنها تعدم للبحث، فضًال عن أنها تساعد الباحث 
  .منهجيته

  االستخدام الصحيح للغة األرقام والرموز واإليضاحات: ١٠-٦
تشـمل اللغـة الكميـة اللغة ليسـت حروفـًا وكلمـات فقـط، التـي طابعهـا كيفـي إلـى حـد كبيـر، بـل 

رقام والرموز االصطالحية والمختصرات والرسوم البيانية، وكـل مـا هـو متـاح للكاتـب مـن أدوات لهـا األ و 
ـ لغويـة ، لهـا دالالتهـا أدوات علميـة كـ الجـاد والمتمـرس ينظـر إليهـا الباحـثو طبيعة تواصـلية معرفيـة، 

لبحثيـة ويثبـت ، يستخدمها الباحث وطالب العلم، ليبحث عن الحقيقـة وليجيـب عـن تسـاؤالته اومعانيها
أو مسلمة غير مبرهنة. ومـن الضـروري أن يمتلـك الباحـث األكـاديمي القـدرة  معينةأو يرفض فرضيات 

  والمهارة الالزمة الستخدام هذه "اللغة" ، فذلك ما يزيد من علمية وموضوعية بحثه وجهوده العلمية.
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  تقوية األدوات اللغوية للتفكير الناقد: ١١-٦
مــن أهــم األدوات  (Critical Thinking)رات اللغويــة للتفكيــر الناقــد تعتبــر القــدرات والمهــا

والمهــارات الضــرورية لطــالب العلــم وللبــاحثين األكــاديميين، ومــن المهــم أن يمتلــك الباحــث والكاتــب 
أو يتناولـه  األكاديمي حدًا أدنى مـن القـدرة علـى التمحـيص والمحـاورة العقليـة لكـل مـا يسـمعه أو يقـرأه

يقبل ويرفض ويحاور ويسأل ويتأمل ويشك ويستنتج ويـربط ويأخـذ موقفـًا جـدليًا ويميز و بالبحث فيحلل 
. لغــة ذات العالقــة بموضــوعه نطلقــات والمســلمات والنظريــات واإلســهاماتوعلميــًا مــن االفتراضــات والم

ان ، مهمـا كـتـهتقبل كل مـا يقـال أو يكتـب علـى عال التفكير الناقد ولغة البحث العلمي المبني عليه، ال 
الفكريــة واللغويــة الباحــث الــذي يمتلــك المهــارات  تــى ولــو كــان ذو ســمعة علميــة متقدمــة.، حمصــدره
، يقبــل ويــرفض ويأخــذ موقفــًا، بنــاًء علــى معــايير علميــة ولغويــة، قوامهــا المنطــق والعقــل. والعلميــة

(htt://criticalreading.com/crtitcal_thinking.htm) .  
  اف األغلوطات:القدرة اللغوية على اكتش ١٢-٦

اللغــة ســالح ذو حــدين فــي يــد الباحــث، فــيمكن للغــة أن تجعــل منطــق البحــث قويــًا يــؤدي إلــى 
نتائج مقبولـة عقـًال ومنطقـًا وموضـوعًا، ويمكـن لهـا أن تـؤدي إلـى سـياق خـادع، منطقـي فـي ظـاهره ، 

 فيقع فـيقد، يوضع تحت مجهر العقل النا في تماسكه المنطقي والعقالني، حالما ولكنه مغلوط وخاطئ
، ومــن المعــايير العلميــة والمنهجيــة  (Fallacies)مــا يعــرف فــي علــم المنطــق باألغلوطــات المنطقيــة 

، وهو المنهج النقدي الـذي يتتبـع منطـق البحـث مـن  (Falsification)والمنطقية ما يسمى التكذيب 
ل إلـى مصـداقية البحـث فرضياته ومقدماته إلى منهجيته إلى نتائجه، مرورًا بمصادره ومراجعه، للوصـو
وال ثغـرة منطقيـة، تجعلـه وصـحة المقـدمات وأنهـا تـؤدي فعـًال إلـى االسـتنتاجات، وأنـه ال توجـد مغالطـة 

، وكـذلك فـإن مـن مبني على أغلوطة أو أكذوبة منطقية، تعمـدها الباحـث أو وقـع فيهـا عـن غيـر قصـد
    ).٢٠٠٧(زكور،  المهم أن يتأكد أن ال تقوده لغته إلى مغالطات منطقية

  إظهار الشخصية اللغوية: ١٣-٦
سواًء أراد الباحث أو لم يرد، فإن البحث مرآة عاكسة لقدراته ومهاراتـه لـيس فقـط فـي التفكيـر 
والمعرفة والبحث العلمي، بل في قدراتـه ومهاراتـه اللغويـة التـي هـي الحاويـة والموصـلة لكـل ذلـك. ومـا 

ث بالنص الذي يكتبه، مستخدمًا أقوى األلفـاظ واألدوات دام األمر كذلك، فإن من المهم أن يعتني الباح
للعوامل األخرى المؤثرة في جودة البحث، بمـا يجعـل واألساليب وأصرح العبارات، لتكون رافدًا موضوعيًا 

ــاني واألدوات واألســلوب  ــاظ والمع ــًا مــن ســالمة األلف ــرام، انطالق ــول واالحت شخصــيته كباحــث تلقــى القب
ه. كما أن من المهـم فـي هـذا الجانـب أن يستحضـر الباحـث العالقـة بينـه وبـين والصياغة اللغوية لبحث

القــارئ (المتلقــي) حتــى يفهــم القــارئ البحــث علــى النحــو الــذي يهــدف إليــه الباحــث، وهــذا يحــتم عليــه 
  استخدام وٕاظهار شخصيته اللغوية، الداعمة لشخصيته كباحث في حقله.
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  التشكيل والتنقيط والهمزة:سالمة  ١٤-٦
التـي تسـتخدم أدوات أخـرى غيـر الحـروف، لتعطـي  القليلـة عتبر اللغة العربية من بين اللغـاتت

معاني ودالالت مختلفة وٕان اشتركت فـي الحـروف ورسـمها وترتيبهـا. ولـذلك فـإن مـن األلفاظ والكلمات 
معنـى  المهم للباحث أن يكون حريصًا على سالمة التنقيط ومكان الهمزة، وأن يستخدم التشكيل لتثبيت

  اللفظ الذي يستخدمه.
  :سالمة الصياغة واألسلوب اللغوي ١٥-٦

، التــي يحكــم بهــا علــى جــودة العمــل العلمــي مــن أهــم المعــايير تعتبــر الصــياغة واألســلوب اللغــوي
  هناك ثالثة أنواع من األساليب اللغوية:و 

  وأجناســه األســلوب األدبــي، وهــو األســلوب اللغــوي الشــائع فــي حقــول اإلبــداع األدبــي والفنــي
التعبيريــة مثــل الشــعر والقصــة والروايــة والمســرح والمقــاالت والخطــب، وهــو أســلوب يخاطــب 
الوجدان والعاطفة واإلمتاع واإلقناع والتـأثير فـي اآلخـرين والتعبيـر عـن مـا يجـيش فـي دواخـل 
النفس من أفكار وتأمالت وفرح وحزن وتأثر وفضول وشجون وآمال وخيـاالت ورفـض وقبـول 

ور، ومــن خصائصــه المــزج بــين األخبــار واإلنشــاء والخيــال والواقــع والمحســنات وٕاعجــاب ونفــ
  .والصور البالغية وٕاظهار األحاسيس والعواطف والموسيقى اللفظية والجرس

  األسلوب العلمي، وهو األسلوب اللغوي المستخدم في الكتابات العلمية واألكاديمية من مقاالت
ف اإلســهام العلمــي فــي دراســة الظــواهر العلميــة بحــوث ودراســات وكتــب وأوراق علميــة، بهــد

، ومـن واإلنسانية، وتحليلها وتفسيرها واالستفادة منها ومعالجـة آثارهـا السـلبية علـى اإلنسـان
 خصائصه:

  األسلوب العلمي المتـأدب، ومثـال ذلـك أدب الخيـال العلمـي والكتابـات العلميـة واألكاديميـة فـي
، وهــو أســلوب يجمــع بــين األســاليب العرفانيــة والبرهانيــة المجــاالت األدبيــة واإلبداعيــة والفنيــة
أو  يب األدبيــة والبالغيــة والبيانيــة فــي الحقــل المعرفــيوالمنهجيــة الموضــوعية وبــين األســال

 ).٢٠٠٩الذي ينتمي إليه الموضوع. (بيرقردار،  النشاط

  ومن جانب آخر، هناك ثالثة جوانب أو ثالثة أساليب للكتابة:
  ،وهو األسلوب الـذي يعتمـد علـى األسـاليب البالغيـة والبيانيـة وسـحر الكلمـة األسلوب البياني

وال إلـى البرهنـة ودالالتها الواسعة وال يهدف بالضرورة إلى معرفة من نـوع أو مسـتوى معـين، 
على صحة فرضية علمية أو إعـادة النظـر فـي مسـلمة أو اإلجابـة علـى تسـاؤل علمـي يبحـث 

  معرفي أو شأن إنساني أو كوني معين. عن الحقيقة أو جزء منها، في حقل
  المعـــارف القضـــايا والظـــواهر و األســـلوب العرفـــاني، وهـــو األســـلوب المعرفـــي الـــذي يبحـــث فـــي

المتنــــاول قابلــــة لالســــتخدام والفهــــم والتحليــــل والحقــــائق ويوثقهــــا ويصــــنفها ويجعلهــــا فــــي 
 واالستنتاج.
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 والطــرق العلميــة المنهجيــة  األســلوب البرهــاني، وهــو األســلوب العلمــي الــذي يســتخدم المنطــق
ــة أو كشــف  ــة لتســاؤالت منطقي ــة، أو البحــث عــن إجاب إلثبــات أو دحــض ونفــي فرضــية معين

 لغموض ، أو البحث عن الحقيقة أو جانب منها، في شأن معين من شؤون الحياة.

نقـــد العقـــل العربـــي.  حـــولوهـــذه األســـاليب هـــي مـــا أشـــار إليـــه المفكـــر الجـــابري فـــي سلســـلة كتبـــه 
  ).١٩٨٦و ١٩٨٤ي،(الجابر 

هذه األساليب كلها متاحة للكاتب األكاديمي، ولكن األسلوب العلمـي العرفـاني والبرهـاني، هـو األسـلوب 
األكاديمية في أوساطها العلمية،  للحكم على األبحاثالذي سيحاكم عليه، كمعيار من المعايير العلمية 

  قبولها للنشر األكاديمي.مدى و 
٧ JWא 

 بإيجاز في هذه الورقة، يمكن الوصول إلى االستنتاجات اآلتية: من ما عرض

 مــن أنهــا نــوع متميــز وخــاص مــن الكتابــة لهــا ســماتها وخصائصــها، بحكــم  الكتابــة األكاديميــة
  أعقد وأرقى أنواع الكتابة، وأكثرها حيوية وفائدة.

  توبــة، عمليــات المكوالجهــود العلميــة اللغــة والتفكيــر ومنتجــات ومخرجــات ونــواتج هــذا التفكيــر
 متداخلة، ومتزامنة، يقوي بعضها بعضًا ويضعف بعضها بعضًا.

 المهــارات والقــدرات اللغويــة الضــعيفة، البــد وأن تــنعكس ســلبًا علــى جــودة الكتابــة األكاديميــة 
 ، والعكس صحيح.وموضوعيتها وعلميتها

 فاظًا وأدوات وتراكيب المهارات والقدرات اللغوية العالية، والمستوى العالي من التمكن اللغوي أل
ومعاني ودالالت، مفيد جدًا في حياة اإلنسان، فاللغـة ومهاراتهـا مـرآة عاكسـة لشخصـية الفـرد 
وهي تحدد مكانته االجتماعية والوظيفية، وهذا هـو المشـترك بـين النشـاط األكـاديمي المكتـوب 

 ،رط الضـروريوالنشاطات الحياتية األخرى، غير أن هذه المقولة تكتسب صـفة الضـرورة والشـ
 لجودة الكتابة األكاديمية.

٨ JWא 
نفســه، خــالل الفتــرة والــزمن الــذي يطــور فيــه بحثــه وبعــد  الكاتــب األكــاديميأن يســأل يوصــي الباحــث 

  األسئلة التالية: أسئلة مهمة، من أهمها مباشرة وقبل نشرهالبحث إنجازه 
 والتركيـب والبنـاء  معـاني والـدالالتهل لغة البحث خالية من العيـوب اللغويـة فـي األلفـاظ وال

 وغيرها؟ واألسلوب والصياغة

  هل لغة البحث توصل فكرة البحث وأطروحته إلى المتلقي، بأقوى وأوضح ما يمكن؟ 

  للمعـاني فـي سـياق الموضـوع، متوافـق مـع الفهـم المحتمـل للقـراءة؟ أم أن هل فهم الباحـث
ربما بسبب ضـعفه  لدرجة أو في النوعالقراء أو بعضهم قد يخرجون بفهم مختلف، إما في ا

 ؟اللغوي
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  هــــل البحــــث خــــاٍل مــــن األدوات اللغويــــة التــــي قــــد تضــــعف منطــــق البحــــث وعقالنيتــــه
(Rationality) األغلوطات المنطقية  ، مما قد يؤدي للوقوع في شرك(Fallacies)؟ 

 لمي؟هل البحث مكتمل، من حيث تشبعه بلغة التفكير واللغة االصطالحية ولغة البحث الع 

  ـــه وســـياقه ـــوان فـــي مكان ـــة المعنـــى، وهـــل العن ـــوان صـــحيحة ومكتمل هـــل صـــياغة كـــل عن
 الموضوعي الصحيح؟

  ـــي الســـياق ـــرة ضـــرورية أو مهمـــة ف ـــى وتحمـــل فك ـــرة تضـــيف للمعن ـــة أو فق هـــل كـــل جمل
 الموضوعي لجزئيات البحث وكلياته؟
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