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  أخطاء الباحثین في كتابة المقاالت العلمیةمن 

  مسعود فلوسي /د.أ

  الجزائر – 1جامعة باتنة –أستاذ بكلیة العلوم اإلسالمیة 

  الصادرة عن الكلیة" اإلحیاء"رئیس تحریر مجلة 

  

عن الشروط الضروریة المطلوبة عادة في كتابة ونشر المقاالت كتبنا  مقال سابقفي 

ھ من ضوابط عند كتابة المقاالت ما یجب التزامُ  ـ بكل وضوحـ نا واألبحاث العلمیة، وبی

وھذه . بھا قبل إرسال المقال للنشروضرورة مراعاة ھذه الضوابط والحرص على التحقق 

ـ في الحقیقة ـ لیست جدیدة، ولسنا نحن الذین استحدثناھا، فھي معلومة ومعروفة الضوابط 

س حتى للطالب في مرحلة اللیسان نا ، ولم یكن دورُ ضمن مادة منھجیة البحث العلمي سوتَُدرَّ

  .سوى التذكیر بھا ولفت االنتباه إلیھا

المثالب والنقائص التي یجب تالفیھا عند كتابة و خطاءاألأن نشیر إلى  وفي ھذه المقالة نود

  :وھي كما یلي .وتحریر المقاالت واألبحاث بغرض نشرھا في مجالت علمیة محكمة

  :ب التركیزالعمومیة وغیا -1

یتناولھا بالدراسة من جوانبھا ومتعلقا بنقطة محددة  یتطلب المقال العلمي أن یكون مركزا

ث أن كان وإن حدالمختلفة، فال یمكن في مقال موجز أن نحیط بجوانب موضوع كبیر، 

الموضوع واسعا فسیأتي المقال ضعیفا وغیر ذي أھمیة علمیة، وستأتي المعلومات فیھ ذات طابع 

  .مي وال تنتھي إلى نتائج محددةعمو

وھذا مع األسف ما یحدث بالنسبة لكثیر ممن یكتبون مقاالت ویرسلونھا إلى المجالت 

نشر بسبب سعة موضوعاتھا وعدم تركیز العلمیة لنشرھا فیھا، حیث تَُردُّ ھذه المقاالت وال تُ 

  .أصحابھا على نقاط محددة بعینھا

  :محددة أھدافو واضحة عدم االنطالق من إشكالیة -2

المقاالت كذلك؛ أن أصحابھا ال ینطلقون في من التي تؤخذ على كثیر  مؤاخذاتمن ال

، وھو ما إعدادھا من إشكاالت علمیة واضحة تستدعي البحث فیھا والعمل على اإلجابة عنھا

  .األبحاث التي یكتبونھاأو  تیترتب عنھ انعدام أھداف یُراد الوصول إلیھا من خالل المقاال
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ن كثیرا ممن یرسلون مقاالتھم ھدفھم األول واألخیر ھو النشر ألجل المناقشة أو التأھیل إ

آخر، وھذا ما یجعلھم ال یحسنون اختیار أو الترقیة، دون أن یكون ھناك ھدف علمي 

الموضوعات التي تستحق أن تكون مجاال للبحث، بل عادة ما یلجؤون إلى الكتابة في موضوعات 

  .رفض مقاالتھم وال تحظى بالنشرھي أن تُ  المتوقعة أیضا بحث، والنتیجةلم یبق فیھا ما یُ 

  :وعدم مراعاة ما یمیز بینھا وبین المقال غفال االھتمام بالدراسات السابقةإ -3

كثیر من المقاالت تتناول موضوعات معروفة وكتبت فیھا دراسات كثیرة، ومع ذلك 

ابقة وال یھتمون باالطالع علیھا ومعرفة ما یتجاھل أصحاب ھذه المقاالت تلك الدراسات الس

والغریب أن یدعي بعض أصحاب المقاالت أن موضوعات مقاالتھم  .انتھى إلیھ أصحابھا فیھا

غیر مطروقة ولم یسبق ألحد أن تناولھا بالدراسة، مع أننا نجد في كل موضوع من ھذه 

  .الموضوعات عشرات الدراسات السابقة

راد بحثھ عدم االطالع على الدراسات السابقة في أي موضوع یُ والنتیجة التي تترتب على 

أو الكتابة فیھ؛ أن یتناول صاحب المقال الموضوع بطریقة بدائیة بسیطة وأن یكرر ما قالھ غیره، 

  .بل یأتي مقالھ قاصرا ودون المستوى المطلوب في البحث العلمي

  :غیاب األمانة العلمیة -4

عرفھ العصر الحدیث وسائل الوصول إلى المعلومات أتاح التطور التكنولوجي الذي 

. بأسھل السبل، ومكن الباحثین من الوصول إلى الدراسات السابقة في موضوعاتھم بأیسر الطرق

وقد كان المفترض أن یستفید الباحثون من ھذا التطور التكنولوجي في ترقیة البحث العلمي في 

ات السابقة في الموضوعات المختلفة في تحقیق الدراسواالنتفاع بمختلف المیادین والمجاالت 

إال أن الذي حدث، مع األسف؛ أن بعض ذوي النفوس  .المزید من الرقي والتطور العلمي

الضعیفة من المنتسبین إلى البحث العلمي بدون استحقاق أو تأھیل، اتخذوا من سھولة الوصول 

بالسطو على  ، مكتفینبحث والتحریرإلى المعلومات وسیلة إلى عدم بذل أي جھد في القراءة وال

جھود غیرھم واالستیالء على إنتاجھم العلمي، متصورین أن ال أحد سینتبھ إلى فعلتھم أو یكتشف 

سرقاتھم، ناسین أو متناسین أن الوسیلة التي مكنتھم من سرقة جھود غیرھم ھي نفسھا التي ستقود 

  .إلى كشف ھذه السرقات وفضحھا

رسلون مقاالت للنشر في بعض المجالت العلمیة في ھذه الورطة، إنھ كثیرا ما یقع من ی

 بكل سھولة كتشف ھذا االنتحالفیلجؤون النتحال أعمال غیرھم ونسبتھا إلى أنفسھم، وكثیرا ما یُ 

بھ  تكتبالحبر الذي  حتى رمى في سلة المھمالت، ألنھا ال تستحقویكون مصیر مقاالتھم أن تُ 

  .یھعل تطبع یمكن أن والورق الذي
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  :غیاب منھج واضح ومحدد في البحث -5

التي یقع فیھا من یكتبون مقاالت ویرسلونھا للنشر؛ غیاب منھج واضح  األخطاءمن 

أن  صاحب المقال ومحدد یسیر كاتب المقال على قواعده في مقالھ أو بحثھ، حیث یتصور

ب المنھج معناه افتقار المطلوب ھو كتابة مقال أو بحث وانتھى األمر، دون أن ینتبھ إلى أن غیا

  .المقال أو البحث إلى الناظم األساس الذي یجعلھ یستحق أن یسمى بحثا علمیا

، حیث یتبین عند قراءتھا أن أصحابھا لم یسیروا ھذا ما لوحظ في كثیر من المقاالتو

واضحة ومحددة، فیختلط فیھا الوصف بالتحلیل بالتأریخ باإلحصاء بالمقارنة، علیھا وفق مناھج 

بل ربما وجدنا صاحب المقال یدعي أنھ انتھج منھجا معینا في بحثھ، إال أننا عند االطالع الكامل 

  .على المقال نجده لم یستعمل األدوات المتعارفة في ھذا المنھج ولم یوظف قواعده

المقال على منھج واضح ومحدد ھو أھم ما یمیز المقال العلمي عن إن السیر في البحث أو 

 وبإغفال ھذا األمر یفقد المقال طابعھ العلمي األكادیمي وھو ما یجعلھ. غیره من أنواع المقاالت

  .یفقد استحقاقھ للنشر كذلك

  :إھمال العنایة بالجانب الھیكلي للبحث أو المقال -6

، حیث یكتفي تتعرض للرفضرا في المقاالت التي الشائعة كثی عیوبوھذا أیضا من ال

كاتب المقال بسرد المعلومات متتابعة دون تسلسل منطقي أو موضوعي، وأحیانا حتى دون 

. عناوین تفصل بین عناصر المقال، فیأتي المقال ھشا وضعیفا ومفتقرا إلى الوحدة الموضوعیة

  .نطالق فیھ من فكرة واضحةوھو ما یكشف عن اختیار عشوائي لموضوع المقال وعدم اال

إن التقسیم الھیكلي للبحث أو المقال ذو أھمیة بالغة في إبراز وحدتھ الموضوعیة والتسلسل 

المنطقي ألفكاره والمعلومات التي یتضمنھا، ومن دونھ سیكون الكالم في المقال مرسال بطریقة 

  .عشوائیة وغیر نافعة للقارئ وحتى للكاتب نفسھ

  :في التوثیق العلمي المتعارفة ألكادیمیةإھمال الشروط ا -7

بعض المقاالت یظھر من خاللھا أن أصحابھا لیس عندھم أدنى فكرة عن الطرق العلمیة 

ھم طرقا جدیدة لم یسبق أن أنفس المتعارفة في التوثیق العلمي، بل تجدھم یبتكرون من عند

من كتب مناھج وطرق البحث وال نجد لھا ذكرا في أي كتاب  استعملھا أحد من الباحثین قبلھم

  .العلمي

  :االكتفاء بالدعاوى الجزافیة دون إثباتھا باألدلة العلمیة -8

كثیر من أصحاب المقاالت ال یكلفون أنفسھم عناء التدقیق في الدعاوى التي یطلقونھا في 

ندھم عتبر ع، فھم ینطلقون من أفكار مسبقة في الموضوع تُ صحتھا وإثباتمقاالتھم والتدلیل علیھا 
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حقائق مسلمة، ولذلك فھم یدیرون مقاالتھم على محاولة إثبات ھذه األفكار وحمل القارئ على 

التسلیم بھا، دون أن یقدموا لھ ما یؤكد ھذه األفكار أو یثبت صحتھا وسالمة المقدمات التي أفضت 

  .إلیھا

  :ضعف التحریر العلمي وغلبة طابع النقل والترتیب -9

على كثیر من المقاالت؛ ضعف التحریر العلمي، حیث عادة حظ الالتي تُ  المؤاخذاتمن 

تفتقر إلى المتانة والرصانة والحضور العلمي ألصحابھا، وسبب ذلك ھو تصور كثیر من 

بینھا، المنتسبین إلى البحث األكادیمي أن الكتابة العلمیة ھي جمع المعلومات وترتیبھا والتنسیق 

حضور علمي من خالل الشرح والتحلیل والمناقشة والنقد  و المقالدون أن یكون لصاحب البحث أ

  .واالستنتاج

وھذا مع األسف ما نالحظھ في معظم الرسائل الجامعیة التي نناقشھا، وفي أغلب المقاالت 

  .التي نقرؤھا في المجالت العلمیة الصادرة عن مؤسساتنا الجامعیة

یقرؤون وال یكتبون وال یطورون  إن مشكلة كثیر من المنتسبین إلى البحث العلمي أنھم ال

، ال غیر و الترقیةیل أمھاراتھم البحثیة والتحریریة في حیاتھم العلمیة، وإذا كتبوا فلغرض التأھ

  .وھو ما یجعل ما یكتبونھ حینئذ یأتي ضعیفا وال یرقى إلى المستوى األكادیمي المطلوب

  :عدم االھتمام بالناحیة اللغویة في تحریر البحث -10

لمعاني والوسیلة األساس لتوصیلھا، وأي ضعف في ھي وعاء اـ كما ھو معلوم ـ  اللغة

وعلى الرغم من أھمیة اللغة في البحث  .بیان والتوضیحاللغة معناه الضعف في الاستعمال 

العلمي، إال أن كثیرا من كتاب المقاالت ال یلقون لھا باال، بل لعلھا آخر ما یھتمون بھ، حیث تأتي 

حونة بأخطاء لغویة فادحة في المفردات والتراكیب یُفترض أال یقع فیھا حتى تالمیذ مقاالتھم مش

  .المراحل األولى من التعلیم

ھذا الضعف اللغوي ینعكس تلقائیا على المحتوى العلمي للمقال، حیث یأتي الكالم فیھ 

  .رفض المقال وال یحظى بالنشرمشوشا وتأتي المعاني غامضة ومبھمة، والنتیجة أن یُ 

من الضروري أن یھتم الباحثون بترقیة مھاراتھم اللغویة، وأن یعملوا على تطویر  ھإن

أنفسھم من ھذه الناحیة، ألن أي نقص في ھذا الجانب یعتبر نقصا في الشخصیة العلمیة للمنتسب 

  .إلى البحث العلمي

  :إھمال تصحیح أخطاء الطباعة -11

ابة مقاالتھم على أجھزة اإلعالم اآللي، بعض أصحاب المقاالت، بمجرد أن ینتھوا من كت

إلى إرسالھا للنشر، دون أن یعطوا أنفسھم فرصة لقراءتھا ومراجعتھا وتصحیح  بحماس یبادرون
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رفض ھذه المقاالت من قبل ھیئات التحریر أو من قبل والنتیجة أن تُ . ما یقع فیھا من أخطاء

الع علیھا، ألن ما یتبادر إلى الذھن عادة أن مین بمجرد االنطباع األولي عند االطكَّ الخبراء المحَ 

  .الخلل في الشكل دلیل على الخلل في المضمون

ھي األسباب الرئیسة التي تُرفض ألجلھا المقاالت وال  والمؤاخذات ھذه المحاذیر والمثالب

خواننا وزمالؤنا وإنا لنرجو أن یحرص إ. في المجالت األكادیمیة الجامعیة تحظى بالنشر

على عدم الوقوع فیھا، حتى تحظى مقاالتھم بالنشر وتجد  وطلبة الدكتوراه ساتذةاألمن  الباحثون

 .طریقھا إلى القراء، وتُسجل في الموازین العلمیة ألصحابھا وإنتاجھم األكادیمي


