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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
 

 ألساليب األكاديميةعربي ل نحو معجم  
 صـ  ريــ  الحاصر ــن. د

 
 

 :ملخص
اهتماًما كبريًا بعلم الصناعة القاموسي بكل -اهلوية الثقافية ور اللغة يف اكتشاف الذات، وتشكيلتويل األمم اليت تعي د

 ولوياتاأل ضمن لديهااملعجمايت وضع التأليف ي  ويف سبيل ترمجة هذا االهتمام، . تفاصيل أبعاده، ودقيق وظائفه
 أيًضابل متكني اللغة يف هويتها ويف ترسيخ مكانتها،  ليس فقط يف؛ ملا له من دور يف برامج التخطيط اللغوي سرتاتيجيةاال

معجم مختص لفكرة  يؤسس من خالله امقرتحً  ؛ ليقدمومن هنا، يأيت البحث احلايل. تطوير طرق تعلمها وتعليمهايف 
مع مادته من الكتب واألحباث باألساليب األكاديمية ويستهدف  .والرسائل العلمية اليت كتبت بعناية فائقة األكادميية ُت 

الكتابة األكادميية يف األحباث النظرية بشكل أساسي، وكذلك من يتعلمون العربية هذا النوع من املعاجم املهتمني يف حقل 
على املستوى  التحدث حىت يف مهارة، أو الكتابة ةمهار من أساليب ميكن استعماهلا يف  به بوصفها لغة ثانية هلم؛ ملا ميدهم

  . العلمي
 

خصائص الكتابة؛ األساليب األكادميية ؛الكتابة األكادميية؛ املعجم :الكلمات المفتاحية         

    

 مقدمة .1
والسيما طالب الدراسات  -تعد مرحلة الكتابة األكادميية من أصعب مراحل البحث العلمي؛ إذ جيد الباحث

صعوبة يف إجياد العبارات واألساليب األكادميية املناسبة عندما يريد صوغ وعرض أفكار حبثه بشكل  -العليا
ا خيتلف عن لغة احلديث، فكيف إذا كانت وال غرو يف ذلك فلغة الكتابة تتطلب جهدً . أكادميي مقنع ورصني

، وموضوعية يف يف ألفاظها، ودقيقة يف عباراهتا، وحمددة يف مفاهيمها واضحةأكادميية تتطلب لغة كاتبًة الكتابة  
األساليب األكادميية اليت  انتقاء   -ومما يعني على إضفاء صفة العمل األكادميي على النتاج العلمي. نتائجها

ية األكادمي األساليبوال تكاد ختلو لغة من هذه . تقدم للفكرة وتشرحها وتربر أسباب دعمها أو رفضها
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اليت تصلح ألن  ،  Academic Pharsebankأو ما يسمى ببنك األساليب األكادميية االصطالحية،
 . تستخدم يف أي منط من أمناط الكتابة األكادميية مع حتوير بسيط يتطلبه طبيعة موضوع البحث

 ؤلفحسب علم الباحث، ليس يف املكتبة العربية معجم من هذا النوع، بل إن احملاوالت لوضع مو 
فأغلب ما جند . ابينها وبني أنواع الكتابة األخرى يكاد يكون معدومً  والتفريقيعىن بتقعيد الكتابة األكادميية، 

ال يعدو أن يكون إرشادات عامة لطريقة كتابة البحوث العلمية  -فيما ألف حول طرق كتابة البحث العلمي
وهذا النمط يف التأليف، يف أغلبه، غين . ي ركز فيه على مصادر البحث العلمي ومنهجيته، وطريقة التوثيق العلمي

تأسيس  الومن هنا، يأيت البحث احلايل حماواًل . ه على الطرق السريعةت، فضاًل عن كتابيف الكم، فقري يف الكيف
مع مادته من الكتب واألحباث والرسائل العلمية اليت كتبت بعناية  لفكرة معجم خمتص باألساليب األكادميية ُت 

 -من حيث املنهج –كما يستفيد البحث يف إجياد هذا النوع من املعاجم . فائقة من حيث العرض واألسلوب
 . النوع من التأليفهذا  عرفتمن ُتارب اللغات األخرى، وخاصة اإلجنليزية، اليت 

  
فقد  ،أما ما خيص األول. ُتدر اإلشارة هنا إىل أمرين هامني يتعلقان مبادة هذا املعجم، وباملستهدفني به

ومن هنا . من الكتب والرسائل واألحباث العلمية النظرية بشكل انتقائي مادة هذا املعجم ، كما أسلفت،مجعت
، حبكم ختصص رمبا، و فإن املستهدفني هبذا العمل هم أولئك املختصون بالعلوم النظرية على وجه اخلصوص

شرحية مادة هذا املعجم رمبا تفيد  أنيتعلق ب ،واألمر اآلخر. العلوم اللغوية بشكل أخصاملختصون ب الباحث،
. هلم العربية بوصفها لغة ثانيةاللغة دارسي  هبم وحاجة هلذا املعجم، أعين أكثر انتفاًعا يكونون من الدارسني

وهذا االنتفاع ليس حمصورًا يف الكتابة وحسب، بل يتعدى إىل إمكانية االستفادة من هذه األساليب يف مهارة 
  .   يف لغة احلوار العلمي مناسباحملادثة عند توظيفها بشكل 

 
التسلسلي  وفق موضوعاهتا على النحو املنطقي اليبجاء املنهج املتبع لتصنيف هذه األسوقد 

 :على هذا النحو املتبع يف األحباث العلمية
 أساليب التعريف مبوضوع الدراسة 
  مقدمة البحثافتتاحية أساليب  
  التأسيس ألمهية موضوع الدراسةأساليب 
  الدراسةاإلشارة إىل قضايا جدلية حول موضوع أساليب 
 أساليب اإلشارة إىل أهداف الدراسة 
 أساليب اإلشارة إىل أهم احملاور والنقاط املناقشة 
 أساليب شرح املصطلحات 
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 أساليب اإلشارة إىل الدراسات السابقة 
 أساليب خاصة بالوصف العام للدراسات السابقة ذات الصلة 
 أساليب خاصة بالوصف العام للدراسات السابقة نًصا على املوضوع 
 أساليب خاصة بالوصف العام للدراسات السابقة تكشف إملام الباحث هبا 
  أساليب خاصة ببيان النقص يف الدراسات السابقة 
 أساليب خاصة بالنقد واملراجعات 
 باألسئلة واإلشكاليات والعوائق نقاشأساليب خاصة ب 
 أساليب خاصة بإبراز اآلراء النقدية للباحثني اآلخرين 
  مبناقشة أفكار ونتائج البحثأساليب خاصة 
 أساليب عرض نتائج البحث بشكل عام 
 أساليب شرح نتائج البحث 
 أساليب عرض النتائج غري املتوقعة 
 أساليب ربط نتائج البحث بنتائج حبوث سابقة اتفاقًا أو اختالفًا 
 أساليب عرض املقرتحات والتوصيات للبحوث املستقبلية 
   كتابة خامتة البحثأساليب 
 لخيص حمتوى البحثت أساليب 
 إعادة صياغة أهداف البحث أساليب 
 تلخيص نتائج البحث أساليب 
 إبراز أمهية نتائج البحث أساليب 
  إبراز نقاط الضعف يف البحثأساليب 

 
فإن هدف  ،وفق التصنيفات املوضوعاتية أعاله املعجم مادة هذاعرض الحظ، الحًقا، عند أخريًا، وكما سي  

فكرة اليت مجعت بشكل انتقائي؛ ليعطي القارئ  األكادميية األساليبهذه عينات من  ذكراملقرتح هو هذا 
؛ للرتكيز املبحث املوايل خيصص البحث   فيما يلي،. أن يكون عليه ذا املعجمهل يرادالذي الشكل  واضحة عن

 .حة؛ متهيًدا لعرض مادة املعجم املقرت على التعريف بالكتابة األكادميية، وتوضيح بعض خصائصها
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 الكتابة األكاديمية .2
 ومعانيه وبناؤه، ودالالته راكيبهتعرف الكتابة األكادميية بأهنا أسلوب ونسق لغوي، له أدواته وألفاظه وت

وامللخصات العلمية، مما  وصياغته وخصائصه، تكتب به البحوث والدارسات والرسائل واألطروحات والتقارير
 عن ، نقاًل (Swales et al,2004  غريه من أنواع الكتابة األخرىجيعل هذا النوع من الكتابة متميز عن 

ويعرفها حممد الديوري  (.Craswell ،Crème & Lea 2003 2004، وانظر5 ، ص1122الشهراين 
الكتابة اليت يطلب من كل الطلبة واألساتذة اجلامعيني "بأهنا  اتعريًفا بسيطًا مباشرً ( 12، ص 1110)

باجملال الذي ( اخل...سفية، علمية، تقنيةأدبية، فل)تعماهلا مصطلحات خاصة ، وختتص باس"والباحثني إجنازها
 . يبحث فيه من طرف املؤلف والقارئ

 
يكتبها طالب الدراسات العليا وال تنحصر الكتابة األكادميية يف الرسائل واألطروحات العلمية اليت 

للحصول على درجيت املاجستري والدكتوراه، بل تتعدى ذلك إىل كل عمل أكادميي يتطلب تفكريا علمًيا 
وعصًفا ذهنًيا، من مثل البحوث واملقاالت العلمية املقدمة للنشر العلمي، وامللخصات العلمية واملقاالت 

 .النقدية ومراجعات الكتب واألحباث العلمية
 

 خصائص الكتابة األكاديمية .2-1
ويرجع ذلك إىل أهنا . ا أو جزئًيا يف أنواع الكتابات األخرىتتطلب الكتابة األكادميية خصائص قد تنعدم كليً 

حىت تصل إىل  واملنطقي املوضوعي والتنظيم أسلوب يف الكتابة له ألفاظه وتراكيبه ومجله اليت تتطلب البناء
 ؛1122الشهراين ؛ Jordan 1999 ينظر)ومن أبرز خصائص الكتابة األكادميية . إجناز علمي مقنع

Murray 2012:) 
 

 الموضوعية .2-1-1
دها تفضل دوما عدم اإلحالة على من أبرز خصائص الكتابة األكادميية ابتعادها عن اخلصوصية؛ لذلك جن

ويرجع السبب إىل أن االهتمام الرئيس يف الكتابة األكادميية جيب أن  .املؤلف أو القارئ كناية أو تصرحًيا
جند الكتابة األكادميية  ،ولتحقيق هذا اهلدف. ينصب فقط على املعلومة اليت تعطيها، واحلجة اليت تريد إثباهتا

 .ُتنح يف الغالب إىل استعمال األمساء والصفات أكثر من استخدام األفعال واألحوال
 

 قالنيةالع .2-1-2
اللغة اليت تستخدمها الكتابة األكادميية ينبغي أن تقوم على املنطق العقالين من خالل إثبات احلجة وتقدمي 

  .، وُتنب املبالغات والذاتالرباهني واإلقناع
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 والتعقيد الرسمية .2-1-3
، وأن تكون استعمال األلفاظ والتعابري العامية بتعد عنتعين هذه اخلاصية أن الكتابة األكادميية ينبغي أن ت

وتلك الكلمات واألساليب ال . اليت تعطي لغة البحث قوة ووضوًحا قة يف استخدام الكلمات واألساليبدقي
 .بد أن تكون شائعة ومعروفة بني املختصني يف املوضوع املراد دراسته

ن تستعمل ألفاظًا عالية الضرورة يف األخرية أولكون لغة احلديث أسهل نسبًيا من لغة الكتابة، فإنه من 
؛ ختفف من تعقيدها يف مصطلحاهتا ومفاهيمها ولغتها وتركيبها لغتهاوأساليب صحيحة يف  ،ستوى اللغويامل

  . القواعدية اليت تستعصي كثريًا على غري املختص
 

 والدقة الوضوح .2-1-4   
ا يف غموضه، وإمنا هي نص علمي ينشد تقدمي املعلومة أحيانً ليست نًصا أدبًيا متكن قوته  ابة األكادمييةالكت

ينبغي على الباحث أن يكون واضًحا يف أساليبه، حذرًا يف اختيار مفرداته،  ،ومن هنا .للقارئ بكل وضوح
اجلمل القصرية البسيطة، ومبتعًدا عن اجلمل  ، مستعماًل مركزًا على الربط بني أجزاء البحث بشكل منطقي

 .ما أمكن ،الطويلة
 

 الحيطة والحذر .2-1-5
تستعجل يف التوصل إىل أحكام قاطعة  والاللغة األكادميية لغة حذرة ال تسعى إىل إطالق األحكام العامة، 

(. ، وبكل تأكيدا، وال شكقطعً )كذلك ال تستخدم لغة تأكيدية من مثل . دلة الكافيةقبل عرض األ
فإنه خيتار وينتقي أدق األلفاظ املناسبة من خالل لغة موضوعية مدعمة  ،وعندما يريد الباحث ذكر رأيه

  .  املنهجيات واالستنتاجات العلميةمعتمدة على و  ،احلقائقب
 

 أساليب مقدمة البحث .3
يعمد ، ذلكتحقيق ول. لدراسته من خالهلاهناك الكثري من الطرق اليت يستطيع الباحث األكادميي أن ميهد 

 :واحدة أو أكثر من االسرتاتيجيات اآلتية اعتمادأغلب الباحثني األكادمييني يف كتابة مقدماهتم إىل 
 

 التعريف املباشر مبوضوع البحث. 
  املعريف للبحث، أو أمهية املوضوعإلشارة إىل السياق التارخيي و االتأسيس بأساليب. 
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  الدراسات السابقة اليت حياول البحث احلايل احلديث عن مشكلة البحث أو اخللل املوجود يف
 .معاجلته

 احلديث عن اهلدف العام للبحث. 
 وضع خارطة طريق لرسم أبرز النقاط اليت سيتحدث عنها البحث. 
  توضيح وبيانشرح املصطلحات اليت حتتاج إىل. 

 
النظرية فيما خيص  ساليب اليت يكثر ورودها يف مقدمات األحباث تلك األ ألمثلة منسرد  ،وفيما يلي

 ":املقدمة"كتابة 
 

 التعريف بموضوع البحث. 3-1
 ...............نقرتح من خاللهو .........ينحصر موضوع البحث احلايل يف -
 ................ يتمحور موضوع البحث حول -
 ..........................، وهو.....يعاجل هذا البحث موضوًعا مهًما من -
 ..................افرتاض نظري مفاده أن  يصدر هذا العمل عن  -
 .............يدور هذا البحث حول -
 ...........ناقًشا علميا موضوعيا ينطلق من................يناقش هذا البحث قضية -
-  
 بحثالتأسيس ألهمية موضوع ال.3-2

 ...............ا يف الدرس اللغوي قدميا وحديثا من أبرز القضايا طرقً  -
لدى طالب التعليم العام والعايل " الضعف اللغوي.......... "لقد أصبح من الصعب ُتاهل إشكالية  -            

 ".على حٍد سواء
 .....اليت ........ شكاليةمعاجلة إل......... يأيت هذا البحث؛ ليقدم للمهتم حبقل الدراسات -
 ...وحنوها، مطلب ضروري ملحإن اإلفادة من املناهج احلديثة يف دراسة العربية  -
 .........يشكل حجز الزاوية لفهم كثري من ..... الفهم الدقيق ملصطلح   -
 ......من الضروري أصبح -...............يف ظل خلو املكتبة العربية من دراسة رصينة عن  -
 .......يف جماالت عدة من أبرزها ......حول الدراسةشهدت العقود األخرية اتساع  -
 ............أحد أبرز التشكالت اجلديدة للبحث يف حتديد معامل......... ميثل  -
 ..........، ويقرتح.....ا يتعلق بـإن البحث احلايل يعاجل موضوعا جديدً  -
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 ......يرصد هذا البحث مسارات  -
 

 بحثلى قضايا جدلية حول موضوع الاإلشارة إ. 3-3
 .دون املأمول............جاءت نتائج ما كتب حول  -
 .................حول.............. يف اآلونة األخرية، اتسعت هوة اخلالف بني -
 ................ينقصها ............ كانت أغلب النقاشات اليت دارت حول   -
 ......غري أن ............من أهم القضايا طرًحا يف الدرس اللغوي قدميا وحديثا قضية -
 ............من أهم وأكثر القضايا جدال يف احلقل .............كانت قضية   -
 .......يكون معدوًما؛ لألسباب عديدة، من أبرزها...................... يكاد االتفاق حول قضية -
 

 بحثموضوع ال أسباب اختيار. 3-4
 ........ولعل أبرز الدوافع الكامنة وراء هذا البحث-
 ............غياب  دراسة مستقلة شاملة تنظم كل لعل أهم الدوافع إىل إجناز هذا البحث، -
 ..............ومن الدوافع أيًضا ما بدا لنا من نقص يف االهتمام بـ-
 ........دفعين إىل كتابة هذا البحث-
 .........حفزتنا على اختيار املوضوعوألن أي عمل ال ميكن أن حيوز قيمته إال حبوافزه، فإن من الدوافع اليت  -
 

 بحثأساليب اإلشارة إلى أهداف ال. 3-5
 ..........إن اهلدف من وراء تأليف هذا الكتاب يندرج ضمن -
 .............، متكن يف.........إن الغاية من البحث يف -
 .............يهدف البحث احلايل إىل -
 .............................تنشد الدراسة احلالية  -
 .....................تسعى هذه الورقة إىل اإلجابة عن األسئلة التالية -
 ..........الغرض من هذه الورقة هو استعراض ونقد البحوث اليت أجريت مؤخرا حول -
 ................هذا البحث هو حماولة لتأصيل مفهوم -
 .................البحث على يف الصفحات التالية سريكز  -
 ....................يف هذه الورقة العلمية سأدافع عن الرأي الذي يقول -
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 أساليب اإلشارة إلى أهم المحاور والنقاط المناقشة. 3-6
، بينما .......األول  املبحثيتناول .......... باحثعة مولكي حيقق البحث أهدافه، سيتم تقسيمه إىل أرب -

 ..............يتناول الثاين
 ....تتم  بـــخت   وأخريا، ..............، مث تنتقل إىل حتليل...................تناقش الدراسة احلالية أوال -
قل ، عندها تنت...............، مث تؤصل ملفهوم.....تبدأ هذه الورقة مبراجعة نقدية للدراسات السابقة حول -

 ..............إىل
، مث يقدم وصفا مفصال .............................يتعامل الفصل األول من هذه الدراسة مع  -

 .....لظاهرة
 ...................يقدم الفصل األخري تقييًما موضوعًيا لـ -
 

 أساليب شرح المصطلحات. 3-7
، سوف تتبىن هذه الدراسة التعريف الذي ...........بينما هناك العديد من التعريفات املقرتحة ملصطلح -

  ................والذي ميكن تلخيصه يف، ............اقرتحه
 ................إىل............. سوف خيتصر خالل فصول هذه الدراسة مصطلح  -
 ..... بدل مصطلح .......... سوف نستخدم يف دراستنا هذه مصطلح  -
  

 أساليب اإلشارة إلى الدراسات السابقة. 4
استيعاب مجيع أو جل ما كتب حول املوضوع مدار البحث، ليس  يةميمن أبرز وأهم خصائص الكتابة األكاد

ولطريقة عرض . فقط بذكرها يف قائمة املصادر واملراجع، بل بالدراسة والنقد وجعلها جزًءا رئيًسا يف منت البحث
 : فيما يلي  ذكر أمثلة منها. الدراسات السابقة أساليب شىت تستعملها الكتابة األكادميية

 

 ذات الصلة السابقة خاصة بالوصف العام للدراساتأساليب . 4-1
 .................، ومن أبرزها................هناك العديد من الدراسات اليت تناولت موضوع-
 ..............يف............. صف دور تبكثري من الدراسات اليت ........ يزخر احلقل -
، هي الدراسة اليت قام ....................عناية بالغة بـ لعل أوىل وأهم األحباث اجلادة اليت أولت -
 ............................. .هبا
ويف مقدم . عناية ملحوظة.............خالل السنوات العشر املاضية أوىل اللغويون العرب املعاصرون اجلانب -

 .....................هذه الدراسات ما ألفه 
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 .................ظهر العديد من األحباث اللغوية اليت حاولت نقد  يف اآلونة األخرية، -
 

 نًصا على الموضوعأساليب خاصة بالوصف العام للدراسات السابقة . 4-2
 ...................أكثر اللغويني قدميا وحديثا جممعون على أن -
ذكر أمساء )اإلدعاء، غري أن كثريين من أمثال جند دليال على هذا .................. يف الدراسة اليت قام هبا  -

 ............مرده ، وجدوا يف هذا الدليل ضعًفا(الباحثني
، أن كثريا من املفاهيم اليت كانت سائدة عن ...............ملوضوع ( اسم الباحث)أوضحت دراسة  -

 .......................................مل تكن صحيحة، بيد أنه مل يشر إىل............ 
 ...................ويف احلق أننا ال نستطيع أن نتصور ما ذهب إليه هذا الباحث، غري أنه -
 

 تكشف إلمام الباحث بهالأساليب خاصة بالوصف العام للدراسات السابقة . 4-3
بعض  لتوسع والرتكيز، وإن جاءهبذا ا -حسب معرفيت –وهو موضوع مل تتناوله الدراسات السابقة ....  -

ا يف بعض البحوث والدراسات دون هدف قاصد إىل تناوهلا على الصورة اليت تناولتها هذه الدراسة رضً أجزائه ع  
 ....وانتهجتها

، عندما ألف ....يف تعليم اللغات مل يكن معروفا حىت سنة ..............سرتاتيجيةاالرتكيز على أمهية تبين  -
 ..........، وكشف فيه عن .................كتابه الشهري .............. العامل 

ذكر .........)الكشف عن دور اللسانيات يف خلق بيئة أكثر واقعية للدرس اللغوي مل يكن معروفا قبل  -
 (.الدراسة أو مؤلفها

 ........................لقد ذهب كثري من الباحثني املعاصرين إىل أن -
 

 أساليب خاصة ببيان النقص في الدراسات السابقة . 4-3
يف جمال دراسة هود املبذولة اجلكثافة وإن دلت على   ،فهذه الدراسات(....بعد ذكر عدد من الدراسات) -

 ........... .  ......ة اليت من أبرزهامأغفلت بعض اجلوانب امله -يف حقيقة األمر –إال أهنا.......
مكاهنا  تراوح، إال أهنا بقيت ...............على الرغم من أن العديد من الدراسات السابقة نصت على  -

 ...... ...........يعاجله من خالل ، وهو أمر حياول البحث احلايل أن........................فيما خيص
 ................قط يف ينحصر ف............ ظل اجلهد الذي قامت به الدراسات السابقة عن -
 .مقنعة بالشكل املرضي............. مل تكن النتائج اليت عرضتها الدراسات السابقة حول -
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بالرتكيز على بعض القضايا اليت كانت ستغري كثريا من ................... البحث الذي كتبه  ْعن  يـ  مل  -
 .النتائج لو تطرق إليها

 .شرًحا وافيا هلذه الظاهرة -حسب علم الباحث-ىت اليوم مل تقدم الدراسات السابقة ح -
 ...... .لـ فسريًا، بينما مل تقدم لنا ت..............لـ فسريًاركزت أكثر الدراسات السابقة على تقدمي ت -
 

 والمراجعاتأساليب خاصة بالنقد . 5
وهذا يعين أنه جيب . يستعملها يف حبثهمن بني الصفات اهلامة للكاتب األكادميي أن يكون ناقًدا للمصادر اليت 

أن ال يكون دوًما يف موقف املوافق لكل ما يقتبسه يف حبثه، بل جيب عليه أن يتناول ما يرجع إليه وما يتناوله يف 
هي بالضروري خالية من  ؛ إذ ليس كل معلومة ظهرت مطبوعة يف كتاب أو جملة علمية،حبثه بالنقد والتمحيص

وهذا يتطلب من الباحث . فال بد من ذكر أسباب تبين أو رفض الرأي املؤيد أو املعارض. النقص واخلطأ
سبقوه يف  ا يف احلجج واملناهج اليت يوردها يف حبثه، أو أن يستعني بآراء باحثني آخريناألكادميي أن يبحث ناظرً 

أكثر  ،قيد الدراسة ،املقرتحات اليت تساعد على جعل البحث ح بعضدى النقد البناء ذلك باقرتا ويتع. نقدها
 . اوعمقً  نضًجا

  : فيما يلي سرد أمثلة على هذا النوع من األساليب
 

 األسئلة واإلشكاليات والعوائقبنقاش أساليب خاصة . 5-1
 ...................من بني األسئلة اليت حياول البحث احلايل اإلجابة عنها -
 ...............، هو أن (البحث أو الباحث)أبرز ما ميكن توجيهه للحجة اليت ذكرها من  -
البحث أو )، ما ذكره (البحث أو الباحث)النتائج اليت توصل هلا  بهمن أهم ما ميكن أن تنتقد  -

 (.....................الباحث
؛ وذلك يرجع إىل عدة ...............فشل يف إجياد تفسري لـ ( البحث أو الباحث)املنهج الذي اتبعه  -

 ............. .أسباب
 ...............من أهم اإلشكاليات اليت رمبا تنتج عن تبين مثل هذا الرأي، هي أن -
 ....................مل يستطع التحليل املتبىن أن يزيل التناقض املوجود بني  -
إىل إعادة نظر؛ إذا ما أردنا أن  جتا حت........... ثه عن يف حب( اسم الباحث)يبدو أن احلجة اليت ذكرها  -

 ...................نقدم تفسريا دقيقا لـ
 ..............من بني االنتقادات اليت وجهت للدراسة اليت قام هبا  -
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أبرز تلك ، ومن ............ا من األسئلة للنظرية اليت جاء هبا هناك العديد من الدراسات اليت وجهت كثريً  -
 .............................األسئلة 

، اإلجابة على كثري من اإلشكاليات اليت أثارهتا ......................مل يقدم التحليل الذي أتى به  -
 . الدراسات اليت سبقته

 .........................سؤاال يف غاية األمهية حول............. لقد أغفلت نظرية  -
 :.......من أبرز االنتقادات اليت ميكن توجيهها للنظرية املتبناه يف هذا البحث، السؤال التايل ولعل -
األمر وقفت عاجزة  حقيقةا لكثري من اإلشكاليات، إال أهنا يف على الرغم من أن هذه النظرية قدمت تفسريً  -

 ........................ويأيت يف مقدمتها. عن تقدمي تفسري لعدد من اإلشكاليات األخر
 ......................هناك بعض املشاكل العامة اليت البد من اإلشارة إليها قبل احلديث عن -
 .بشيء من التفصيل.................. احلديث عنوسنحاول يف هذا املبحث  -
 

 لباحثين اآلخرينل اآلراء النقديةأساليب خاصة بإبراز . 5-2
 ........أشاروا إىل -................على سبيل املثال -تناولوا هذه القضيةأكثر الباحثني الذين  -
من قبل كثري من الدارسني يف اآلونة األخرية، وكانت نتائجهم متقاربة، غري ............. درست ظاهرة -
 ...........................حاول أن ( اسم الباحث)
من النقد بواسطة عدد كبري من  اواجهت سيال كبري ............. .يف( اسم الباحث)النظرية اليت ابتدعها  -

 .الدراسات اليت كتبت يف السنوات العشر األخرية
قدم نقًدا علمًيا ، و .........حول( سم الباحثا)تناول بالتفصيل النتائج اليت توصل هلا ( اسم الباحث) -

 ....................حقل ألغلبها معتمًدا على عدد من الدراسات اليت ظهرت مؤخرًا يف
؛ لسبب ........حول( اسم الباحث أو الدراسة)من السهل جدا رد مجيع احلجج اليت جاءت هبا دراسة  -

 ......................................هو وجيهٍ 
 

 نتائج البحثأفكار و بمناقشة أساليب خاصة . 6
أحدمها يعين مناقشة األفكار والقضايا واألسئلة اليت بدور حوهلا . يف الكتابة األكادميية بعدان" املناقشة"ملصطلح 

وتعد هذه املرحلة من أصعب . ، واآلخر يعين مناقشة ما ينتج عنها من نتائج ومعطياتبأبعادها املختلفة البحث
   :كما هو موضح يف املباحث الفرعية اآلتية  عناصرها لتشعب مراحل البحث العلمي؛ وأعقد
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 عرض نتائج البحث بشكل عامأساليب . 6-1
 ......كد النتائج اليت توصل إليها البحثؤ ت/تعرض-
 ......، كان ........املتعلق بـحدى اإلجابات اليت توصلت هلا الدراسة حول السؤال الشائك إ -
 ..............، أي دليل على -....وفق ما عرضه البحث يف الفصل  -مل تقدم النظرية  -
 ..............، توصل البحث إىل النتيجة التالية...........حول  -
 ........................... تلك النتيجة املتعلقة بـــ من أكثر النتائج قيمة كانت -
 ...........فيما يتعلق( اسم البحث أو الباحث)مل تؤيد نتائج البحث الزعم الذي أثاره  -
 ........................، اتضح أنه.............مع .............. من خالل مقارنة  -
 .....................مما يعين........................ومن الالفت أن نلحظ العالقة بني -
بالنتيجة  ، اخلروج  ..................إنه ميكن بالنظر إىل ، ف........................أما فيما يتعلق بـ -

 ...................................:........التالية
 .......................رمبا تكون هناك عوامل أخرى تساعد على -
 .دليل يدعم هذا الرأي، ولكن ليس مثة ........ويذهب بعض الباحثني إىل  -
 

 أساليب شرح نتائج البحث. 6-2
 ...........التفسرياتومن أبرز هذه . هناك عدة تفسريات حمتملة هلذه النتيجة -
 ................ميكن أن يكون من التفسريات احملتملة هلذه النتيجة التفسري اآليت -
 ...............ا هلذه النتيجة على وجه اخلصوص، إذا ما عرفنا أنا واضحً قد ال جند تفسريً  -
 ....................دراسةليس هناك سبٌب مقنع لوجود هذا التناقض الواضح يف نتائج  -
 ..............رمبا يكون هذا التضارب عائًدا إىل -
 ........كان الختيار هذا املنهج أثر على خروج الدراسة احلالية مبثل هذه النتائج  -
 .........................لألسباب اليت هذه العوامل رمبا تقدم لنا شرًحا -
 .......................مر بنا يف فقرة سابقة أن  -
 ....................، واآلن بقي أن نناقش يف هذا الفصل......سبق أن أشرنا من قبل إىل -
 .......وبعبارة أخرى ميكن القول أن... .هي أنو غري أن علينا أن نوضح حقيقة معينة يف هذا اجملال،  -
 ................................ومجلة القول -
 ...............................القول وصفوة-
 



13 

 

 المتوقعةأساليب عرض النتائج غير . 6-3
 ........ا حولومن املثري للدهشة، أن النتائج اليت توصل إليها البحث تبطل الزعم الذي كان سائدً  -
يكن ، مما يعكس أن االستقراء حول هذه الظاهرة مل .................... مل يكن هناك مثة اختالفات بني  -

 .مكتمل اجلوانب
 ............هذه النتيجة على وجه اخلصوص مل تكن متوقعة، ورمبا تقرتح أن  -
 ........ألنخيلص البحث احلايل إىل هذه النتيجة؛ ا أن ما مستغربً  حدٍ  إىلكان   -
 ....................على عكس املتوقع، كانت نتائج البحث يف جمملها مؤيدة لـ -
 

 أو اختالفًا اتفاقًاأساليب ربط نتائج البحث بنتائج بحوث سابقة . 6-4
يف حبثه ........ النتائج اليت توصل هلا البحث احلايل متناغمة مع النتائج اليت توصل هلا -

 ..................حول
 .جاءت نتائج هذه الدراسة متوافقة وبقدر كبري مع نتائج الدراسات السابقة حول الظاهرة نفسها -
 ...................هناك أوجه تشابه ظاهرة بني ما توصلت له الدراسة احلالية واألحباث اليت قام هبا  -
يف حبثه .......... يجة اليت ذكرهاوهذه النتيجة على وجه اخلصوص تلتقي مع نفس النت -

 .....................عن
 .............، واليت تتلخص يف......................يعزز هذا االستنتاج الفكرة اليت أثارها  -
 ..............ليس يف نتائج البحث احلايل أي دعم للنتائج اليت توصلت هلا البحوث السابقة حول ظاهرة -
نتائج حبوث سابقة، تأيت نتائج الدراسة احلالية على النقيض متاما مع نتائج تلك الدراسات يف كثري ع مقارنة م -

 ..................ومن أبرز تلك اجلوانب. من اجلوانب
، إال أهنا تلتقي مع (اسم الباحث أو البحث)على الرغم من اختالف نتائج البحث احلايل مع نتائج دراسة  -

 .........إال أهنا تأيت متوافقة يف كثري من اجلوانب مع الدراسة اليت جاء هبا/ ......كتبهاالدراسة اليت  
 

 أساليب عرض المقترحات والتوصيات للبحوث المستقبلية. 6-5
ا من الدارسات حول النتائج اليت توصل إليها البحث احلايل، إال أن مزيدً وعلى الرغم من أمهية  -

 ..................من األمهية مبكان، إذا ما أردنا أنيصبح ........................ 
للتحقق  ؛............كز على ير أن  ..........قرتح على أي حبث مستقبلي حولي   وبناء على ذلك،  -

 .....................من
 .البحوث حول هذا املوضوعومن هنا تصبح احلاجة ملحة ملزيد من .... -
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 . وهذه قضية مهمة جيب أن على الدراسات املستقبلة يف هذا احلقل أن توليها جل اهتمامها....... .  -
 . وغين عن القول، أن نؤكد على أمهية أن تدرس هذه القضية بعمق أكثر يف البحوث  املستقبلية -
 .وريًا وحاجة ملحةالقضية ضر وهنا يصبح عمل حبث أو أكثر حول هذه ....  -
 

 أساليب خاصة بكتابة خاتمة البحث. 7
أوىل هذه الوظائف ختليص النقاط األساسية اليت نوقشت خالل . خلامتة البحث وظيفتان يف البحوث األكادميية

أما وظيفتها الثانية فهي إعطاء احلكم والتعليق النهائي على ما متت مناقشته وذكر أهم النتائج . البحث
 اقرتاح بعض املقرتحات للبحوث املستقبلية؛ إلكمال وسد والتوصيات، ورمبا ذكر جوانب الضعف؛ ومن مث  

هنا على أن اخلامتة ميكن أن تكون  التنبيهوجيب . كما وضح يف املبحث السابق  الدراسةنتائج يف النقص الواقع 
العلمية املختصة؛  اجملالتكتلك اليت تنشر يف   ةيف البحوث األكادميية القصري ( ترجع لتقدير الباحث)اختيارية 

( خامتة البحث)بقيت اإلشارة إىل أن  .، فال موجب للتكراراملناقشةاخلاص بقل احلوذلك ألهنا قد تغطى يف 
جيب أن تكون خمتصرة ومركزة، ال تتعدى أسطرًا يف البحوث القصرية، وال تتعدى صفحتني أو ثالث يف البحوث 

 .عرض لبعض األساليب املساعدة عند كتابة مبحث اخلامتةفيما يلي . الطويلة
 

 أساليب خاصة بتلخيص محتوى البحث. 7-1
 ...........................حاولت هذه الورقة أن تسلط الضوء على أهم-
 .......................ناقش البحث احلايل قضية-
 ..............................أهميف هذه الدراسة نوقشت وشرحت -
 ...............تفرد هذا البحث، بناء على أحباث سبقته، بدراسة-
 ....................تناولت الدراسة احلالية بشيء من التفصيل ظاهرة-
 

 أساليب خاصة إعادة صياغة أهداف البحث. 7-2
 .......الرئيسيف هذا البحث، كان اهلدف  -
 ................الدراسة لتقدم جاءت هذه  -
 .......ميكن لنا اآلن أن.... بالعودة إىل الفرضية اليت أثارها البحث يف -
 .......أن تقدمي تفسريا لـ -ح يف املقدمةكان الغرض من الدراسة احلالية كما وض    -
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 نتائج البحث بتلخيصأساليب خاصة . 7-3
 ..................نتائج، كان من أبرزهالقد توصلت الدراسة احلالية إىل عدة  -
 .......................لعل من أبرز وأهم النتائج اليت أظهرها البحث احلايل  -
 .................كما أنه مت توضيح األسباب حول..... -
عض ، ميكن لنا اآلن أن نستنتج ب...................بعد أن عرضت الدراسة شرًحا مفصال لألسباب  -

 .............................النتائج اهلامة، ومن أبرزها
ومن بني تلك . إىل استنتاج عدة نتائج كانت غائبة يف الدراسات السابقةأدى التحليل الذي تبنته الدراسة  -

 .....................................النتائج
 

 أساليب خاصة بإبراز أهمية نتائج البحث. 7-4
 .........على رفع مستوى فهمنا لألسباب احلقيقة وراء ظاهرة -إىل حٍد كبري-هذه النتائج تساعد  -
للدراسات املستقبلية اليت تنوي مواصلة الكشف  هذه النتائج اليت توصل هلا البحث احلايل ستكون أساًسا قويًا -

 ..................................عن
ومن أوىل هذه ............... . تائج يضيف إضافات كثرية إىل حقلما توصل إليه البحث من ن -

 ......................اإلضافات
: ؛ وذلك من األوجه اآلتية.................لقد جاءت نتائج هذه البحث تأييًدا للدراسة اليت قام هبا -

....................................... 
 ...............................إضافًيا خبصوص دلياًل  ةالدراس لقد أضافت -
الكثري  علمًيا، لكنها أضافت ......................شيًئا حولبينما مل تضف هذه الدراسة  -

 .............................حول
 

 أساليب خاصة بإبراز نقاط الضعف في البحث. 7-5
يأيت يف  اليت قد اإلشارة إىل بعض ما قد يوجه هذا البحث من انتقادات ،هنا ،ومن املهم -

 .................................مقدمتها
إال أنه أخفق يف ................. على الرغم من أن البحث احلايل استطاع أن يدرس أهم جوانب  -

 .................................إىل؛ ويرجع ذلك ....................
 .....................من أبرز ما قد يوجه إىل نتائج هذه الدراسة من نقد، رمبا ميكن يف  -
 ................ أن يقدم حتليال منطقًيا لـ -لعدة أسباب-مل يستطع هذا البحث -
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 .......................:............ومما قد يعد نقًصا يوجه هلذه الدراسة ما يلي -
 ...............، لسبب بسيط هو............................ومل يتطرق البحث احلايل إىل دراسة -
 
 

 الخاتمة. 8
 ؛ يستفيد منه الباحثونحاول هذا البحث أن يقدم مقرتًحا حول وضع معجم عريب خاص باألساليب األكادميية

وقد وضح البحث أن هذا . على وجه اخلصوص هلم ومتعلمو العربية بوصفها لغة ثانية على خمتلف مستوياهتم
النوع من التأليف ينعدم يف املكتبة العربية على الرغم من أمهيته يف ظل الصعوبات اليت يواجهها طالب 
الدارسات العليا حني يصلون إىل مرحلة الكتابة النهائية يف أطروحاهتم العلمية، أو تلك الصعوبات اليت يعاين 

، يف حقل الدراسات العلياعندما يريدون مواصلة صلتهم بالعربية أكادميًيا  منها متعلمو العربية بوصفها لغة ثانية
وضع  التأكيد عليه هو أن   ،هنا ،ومما حيسن .بوجه عام (العلمي)أو التحدث  أو حىت يف ممارستهم للكتابة

ت البحث كهذا، سيساعد على تقنني الكتابة األكادميية ومتكني املهتمني هبا من معرفة خطوات وتقسيما  معجمٍ 
 . وعناوين لعناصره املكونة له مشفوعة بأساليبها وطرق التعبري عنهاالعلمي من خالل ما ميدهم به من تقسيمات 

استثمار املدونات اللغوية  من خاللواإلثراء يميز هذا املعجم أنه قابل لإلضافة سولعل من أبرز ما 
بطريقة تسمح باالستفادة من حمتواها  يف املستقبل رقمنتهايف حالة  لعلميةاخلاصة بقواعد البيانات للرسائل ا

بكل أسلوب  زويدهفيه من خالل ت واألكادميينيإسهام الباحثني  كما ميكن إثراء هذا املعجم من خالل. النصي
فيما لو وضع هذا املعجم  ،أكثر إثراء وعدًدا إسهاماهتم ستكونوبالطبع . جيد تقع أعينهم عليه خالل قراءاهتم

       .احلقول اليت اقرتحها البحث وفقإلنرتنت، وأتيح للباحثني تطعيمه مبختلف األساليب األكادميية على شبكة ا
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