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 المستخلص:
القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي لدى طلبة تنمية مهارات هدف البحث الحالي إلى    

طالبًا  (15)تكونت مجموعة البحث منقد و .الدراسات العليا بكلية التربية جامعة الزقازيق
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تم إعداد و .المناهج وطرائق تدريس اللغة العربيةالدبلوم المهني تخصص وطالبةً من طلبة 

، واختبار مهارات القراءة المحاضردليل وودليل الطالب، مهارات القراءة التحليلية، قائمة 

المنهج التجريبي القائم على التصميم شبه التجريبي  استخدام وتم .التحليلية للخطاب األكاديمي

 وتم قياس مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي قبليًا، ثمذي المجموعة الواحدة، 

واستخراج  ،التحليلية للخطاب األكاديميلمهارات القراءة القياس البعدي ثم ، البحث تطبيق

-Paired-Samples tاختبار)ت( للعينات المرتبطة إحصائيًا باستخدام  تهامعالجالنتائج و

test، ( بين مـتوسطي 0,01)أسفر ذلك عن وجود فـرق دال إحصائيًا عـنـد مسـتـوىقد و

القراءة درجــات طلبة مجموعة البحث فيما بين القياسين القبلي والبعدي الختبار مهارات 

وفي  .البعدي قياسعلى حدة لصالح ال رئيس بعدككل وفي كل التحليلية للخطاب األكاديمي 

اإللكتروني تهيئة البيئة الداعمة لتفعيل التعلم التشاركي بضوء نتائج البحث أوصى الباحث 

وما تتطلبه من  ،خصوًصا في ظل جائحة كورونا بالجامعات والمؤسسات التعليمية األخرى

، ووضع خطة استراتيجية للتغلب على المعوقات المحتملة التي تحول دون تباعد اجتماعي

تفعيله، وعقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا لتدريبهم على 

 فعيل التعلم التشاركي اإللكتروني.كيفية ت

 .كاديميطاب األالخ -القراءة التحليلية –التعلم التشاركي اإللكتروني: الكلمات المفتاحية

 
 
 
 
 
 
 

The Effectiveness of Electronic Collaborative Learning in Developing the 

Analytical Reading Skills of Academic Discourse of Post-Graduate Students 

at the Faculty of Education 

Prepared by   
Dr. Essam Mohammed Abdo Khattab  

Abstract 

The aim of the current research is to develop analytical reading skills for 

academic discourse of the post-graduate students at the Faculty of Education, 

Zagazig University. The research group consisted of (15) male and female 
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students specialized in curriculum and Methods of teaching (Arabic). To 

achieve the goal of the research, a list of analytical reading skills, students' 

worksheets and a lecturer guide were prepared. The experimental design was 

used. The analytical reading skills' test was pre-administered to the research 

group. The analytical reading skills' test was then post-administered to the 

research group. Paired-Samples t-test was used for the statistical analysis. 

Results revealed a statistically significant difference at the level of (0.01) 

between the mean scores of the research group of the pre and post 

administration of the analytical reading skills' test as awhole and for each main 

domain in favour of the post administration. In light of the research results, the 

researcher recommended a supportive environment for creating electronic 

collaborative learning in universities and other educational institutions, and 

developing a strategic plan to overcome potential obstacles that prevent it from 

being activated, and holding training courses for under and post-graduate 

students to train them to activate electronic collaborative learning.                                                

Key Words: Electronic collaborative learning- Analytical Reading-

Academic Discourse. 

  

 
 

 

 

 :البحث مقدمة
ِم قَرأ بِٱس ٱ ﴿ بمنزلة رفيعة في الدين اإلسالمي، فأول ما نزل من القرآن الكريمحظيت القراءة    

ي َخلَ قَ َرب ِ َك  ِِ مي ة الق  راءة إنم ا ي دل عل ى أهفوإن دل عل ى ش ىء، ، 1س ورة العل ق، اةي ة: ﴾ ٱلَّ 

لتعل  يم اأداة  الق  راءةورس  وله الك  ريم،  -ع  زو ج  ل -وخصوص  يتها م  ن ب  ين س  ائر م  ا أم  ر ه

طالع ه ويرق ى التعبي ر بفض ل م ا ي ،ويتط ور كتسب المعارف، وينمو الفكرت  وبواستطها والتعلم، 

  مفكرين والعلماء.للالقارئ من نماذج تعبيرية منتقاة 

أنقى فع المثل، و، وأرالتي تنقل إلينا أسمى اإللهاماتفهي أنبل الفنون، من والقراءة ال تزال    

لعقل االمشاعر التي عرفها الجنس البشري، كما أنها وسيلة الفرد في االتصال بما ينتج 

فالمعرفة  أساس عملية البناء الثقافي في حياة كل إنسان،البشري من ثقافة وفكر، وهي بهِا 

د محموالقراءة ذات أثر كبير في تكوين الشخصية الناضجة المتكاملة. )  رسخهاالتي ت

 **(191: 2017الناقة،
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تسبه مكن أن يكالعالقة وطيدة بين قراءة المتعلم واتساع آفاق عقله، حيث يزداد معدل ما يو    

في ي وثقاممارسة أنشطة القراءة التحليلية، التي تشتمل على زاد فكري ولغو خاللمن أفكار 

 .ثاسة والبححقها من الدرالتحليلية القراءة  عطاءيجب إ لِا، يسهم في تنمية الثروة اللغوية

 ى أفكاروبة إلتهتم بترجمة الكلمات المكت ألنها ؛والقراءة التحليلية أرقى أنواع القراءة    

دفع نها تكما أمن استيعاب النص، ليكون جزًءا من المعرفة الخاصة به،  قارئمكن الت   ،ذكية

 وكأنه، امهاراته بوصفه محلالً وناقدً وتجعله يوظف ، المقروء التعمق في النص إلىالقارئ 

  (14:2017يسري مقبل،) .يخاطب مؤلف النص

على  ب قدرةالقراءة التحليلية ضرورة ملحة في برامج اإلعداد الجامعي، التي تتطلت عد و    

 تحليلوالتحليل والنقد، ودراسة الموضوعات بعمق؛ ليتمكن الطالب من فهم المعاني بدقة، 

تعرض له يما لية من خالل القراءة التحليلوهِا ال يكون إال المقروء، ونقده، وإبداء الرأي فيه، 

 (57:2016إبتسام عباس، )من قراءات في سائر مقررات اإلعداد.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ة، ونظاملعربيالتالي: )المؤلف، السنة: الصفحة(  في توثيق المراجع ا توثيق*  يتبع الباحث نظام ال

Ver. 6 .APA  .في توثيق المراجع األجنبية 

ء استقص  ا ف  ي أثن  اءوتش  غل الق  راءة التحليلي  ة أهمي  ة خاص  ة ل  دى طلب  ة الدراس  ات العلي  ا     

، به  دف إش  باع يةدراس  ال همموض  وعاتت الس  ابقة ذات الص  لة باألدبي  ات التربوي  ة والدراس  ا

 .حاجاتهم المعرفية من خزينة التراث العلمي عبر األجيال المتالحقة

الِي  ؛يبيالتحليل الترك :ومن المعينات التي تساعد القارئ على الولوج إلى النص المقروء    

ا، يً ليالً داللأجزاء الكالم، وإنما يتعدى ذلك إلى تحليل التراكيب اللغوية تحيقتصر على معرفة ال 

ي ؤدي  :واس تخدام الس ياق ؛وذلك باإلفادة من علم النحو في فه م ال دالالت الكامن ة ف ي التركي ب

بعض ل التوص ل إل ى دالالت  ف ييساعد الطال ب فهو  :واستخدام المعجم ؛ينمعال في تحديد دوًرا

 (64:2001م يهتد إليها من خالل السياق. ) أحمد عوض،الكلمات التي ل

 نيًا أمطاب ديدراسة أنماط الخطاب المختلفة، سواء أكان الخلوتستخدم القراءة التحليلية      

نائية، برفية وكل خطاب يؤوب إلى خريطة ذهنية ومع ،سياسيًا أم إبداعيًا أم أكاديميًا... إلخ

لخطاب اهو البحث عن هِه الخرائط اعتماًدا على أدوات يسعف بها؛ ففي الخطاب ودور محلل 

ريطة تمد خالسردي يمكن تتبع خريطة العالقات بين الشخصيات مثالً، وفي الخطاب اإلقناعي نع

لقراءة ولِا فا ،(38:2017محمد بازي، )الحجج والمرجعيات والمواقف تبعًا لقصدية المؤلف.

طاب ح الخيره، كما أنها تمن، وهي المدخل األساسي لفهمه وتفسعملية مالزمة لتحليل الخطاب

 معناه، وتزنه بميزانه.

وهِا والمتأمل في واقع مهارات القراءة التحليلية لدى طلبة كليات التربية يلحظ ضعفها،      

( التي أشارت إلى ضعف مهارات القراءة التحليلية لدى 2009ما أكدته دراسة هدى مصطفى )

( التي 2013لة الجامعية، وحاجتهم لتنمية تلك المهارات، ودراسة خلف محمد )طالب المرح

أكدت ضعف طالب شعبة اللغة العربية بكلية التربية في مهارات القراءة التحليلية، وأن 

التدريس من خالل األساليب المعتادة ال يسهم في تمكينهم من هِه المهارات، ودراسة ابتسام 

نتائجها انخفاًضا ملحوًظا في مستوى مهارات القراءة التحليلية ( التي أظهرت 2016عباس)
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لدى الطالبات المعلمات بكليات التربية، وأوصت بتدريب أعضاء هيئة التدريس على كيفية 

 تنمية مهارات القراءة التحليلية لدى الطالبات.

هِا  غلتوقراءة تحليلية، وقد  تتطلب أنماط الخطاب التيوالخطاب األكاديمي أحد أهم     

 تلقي،في نسيج البحث العلمي في اةونة األخيرة من حيث البناء، والصياغة، وال الخطاب

عة، بالجام لعلميوالتحليل؛ كونه أداة التفكير العلمي. كما أنه الوسيلة المستخدمة في التواصل ا

ات و فرضيأو طرق للتحليل أوالحامل للمضامين اللغوية من حقائق منظمة أو نتائج مستنبطة، 

لدراسة لظاهرة اجتماعية قابلة كونها  تبط بالمنهج المتبع في دراسة اللغةلالختبار، وير

 (278:2002.) شريف بوشحدان،  العلمية

سواء  طرحهاالمجاالت، ويختلف باختالف الحقائق التي ي تعددويتنوع الخطاب األكاديمي ب     

والتواصل  التفاعل اللغوي،ب يمتازالخطاب األكاديمي و ،حجاجية متفسيرية أ مكانت وصفية أأ

بعة في المت المتصف بالرؤية العلمية بين متخاطبين أو أكثر لنقل تصور ما، أو توضيح الطريقة

 .تشخيص فكر جديد، واستلهام النصوص المكتوبة، أو معالجة مشكلة معينة

نًا؛ دراس ة التماس ك اللغ وي للخط اب كك ل ش كالً ومض مواألك اديمي ويتطلب تحليل الخطاب      

للغوي  ة كون  ه بن  اًء محكًم  ا ينتظم  ه نس  يج مت  رابط، وه  ِا يس  تلزم تجني  ًدا قويً  ا لق  درة ال  دارس ا

هي قمة  ذلك أن اللغة ؛والفكرية، باإلضافة إلى حساسية الِوق، وقوة الشعور، ونفاذ البصيرة 

( ، وم  ن ث   م ف   إن الق   راءة 103:2011ك بومنج   ل،البراع  ات اإلنس   انية وأش   رفها ) عب  د المل   

لمي  ة؛ الس  ريعة للخط  اب ال ت ع  د تحل  يالً، فالتحلي  ل يس  تلزم جه  وًدا مض  نية، واس  تخدام أدوات ع

 لتحقيق األهداف المنشودة منه. 

ويقص د ب ه بني  ة  :: ش كل الخط ابه ي وينط وي تحلي ل الخط اب عل ى ثالث ة ف روع متض افرة    

ن  ص لغ  وي متماس  ك تتحق ق في  ه ش  روط النص  ية، أي التماس  ك  إن هالخط اب اللغوي  ة م  ن حي  ث 

 إلى ذلك والحِف... إلخ، ويضاف ،واإلحالة ،التكرار ؛الشكلي بأدوات الربط وعالقاته المعروفة

لخط اب: اومض مون  ؛ا من غي رهن آخر، وفنً عا مما يميز نصً  ،التقاليد الشكلية والعرفية للكتابة

يقص  د ب  ه اإلط  ار وه: يت  س  ياق الخط  اب ومرجعو ؛أي الرس  الة والمعن  ى ال  ِي يحمل  ه الخط  اب

 (394:2012،محمودالمعرفي والثقافي واإليديولوجي الِي أنجز الخطاب في ضوئه.) وليد 

 دراسةو ه تحليلالوتتعدد أغراض تحليل الخطاب األكاديمي، فقد يكون الغرض المنشود من     

 طلبةصلة طيد لغة الخطاب األكاديمي وأسلوبه ومنهجه ومكوناته وترتيب عناصره، وتو

عن  هو البحث تحليلمن الغرض الالدراسات العليا بأنماط الخطاب األكاديمي؛ وقد يكون 

 ي مجالوتعرف جهود الباحثين ف، األخطاء الشائعة سواء الفكرية أو اللغوية أو المنهجية

 قليد،ل والتلتحديد األصالة والتجديد أو النق هو التقييم من التحليل غرضالمعين؛ وقد يكون 

 قبول الخطاب أو رفضه. مكنوبناء عليه ي

ي فكاتب وتكمن أهمية تحليل الخطاب األكاديمي في تعرف النهج التنظيمي الِي سلكه ال    

لقائمة اقات عرض أفكاره، والتطور البنائي لألفكار الرئيسة والتفاصيل الداعمة، وإدراك العال

اب. الخط مما يسهم في تحسين التأليف الكتابي بإنشاء تصورات عقلية مماثلة من ،بين الجمل

 (49:2016ة خطابية، زما) أل

إلى وجود تأثير إيجابي في مجال تحليل الخطاب وتشير نتائج الدراسات والبحوث السابقة     

على العديد من نواتج التعلم  خاصوجه ب، والخطاب األكاديمي عاموجه بلتحليل الخطاب 

الخطاب األكاديمي  تحليلأن نتائجها  أكدت Hyland (2011) هايالندالمختلفة، فدراسة 
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 كل من وايت ولوينثال، ودراسة الدراسات العلياأسهم في تنمية مهارات الكتابة لدى طلبة 
(2011)White & Lowenthal  بناء  فيساعد تحليل الخطاب األكاديمي  أن أثبتت

 أشارت Kristin(2014)كريستين  ودراسة، لدى الطالب الجامعيين الشخصية األكاديمية

لدى طلبة  تنمية المهارات البحثية في سهمأ الخطاب األكاديمي تحليلب أن االهتمامإلى نتائجها 

توصلت إلى فاعلية تحليل الخطاب في تنمية  (2017وليد محمود )دراسة و، الدراسات العليا

 اللغة ومهاراتها. فنونتعليم باستثمار تحليل الخطاب في أوصت المفردات اللغوية، و

ي ر غالخط اب أنم اط ، ف إن الواق ع يش ير إل ى أن ه م ن الخط اب األك اديميتحليل أهمية  ورغم    

ط  اب الخالخط  اب األدب  ي وتحلي  ل ا م  ا ي  تم التركي  ز عل  ى ، فكثي  رً كمج  ال للبح  ث الملتف  ت إليه  ا 

 يوج د ، وف ي المقاب ل يك اد الاءالديني، ولعل ذلك م ا أدى إل ى تخ ريج كثي ر م ن األدب اء والخطب 

 ).كم ا ه و ف ي الخط اب األدب ي والخط اب ال دينيف ي مي دان تخصص هم  العلماءالعدد الكافي من 

 (202:2007بشير إبرير،

طاب خلل ضعف طلبة الدراسات العليا في مهارات القراءة التحليليةمشكلة وللتصدي ل    

لفرصة ايتيح  إذ إنه، التعلم التشاركي اإللكتروني استخدام ، يسعى البحث الحالي إلىاألكاديمي

ي لكترونييسر عملية االستقصاء اإلولممارسة التفكير التشاركي في أثناء عملية التحليل، 

 ة مفردةدالل لحصول على المعلومات التي تتطلبها عملية التحليل، فإذا تعثر الطالب في معرفةل

جية كنولوتمن خالل الوسائط ال المعاجم اإللكترونية بسهولة ويسر إلىيمكنه الدخول  ،معينة

قصاء االست استخداموإذا أراد القائم بالتحليل التحقق من صحة معلومة معينة يمكنه ، المتاحة

 اإللكتروني للوصول إلى غايته.

في  تعلمون معًايعمل فيه الم ،دخل للتعلم الجماعي المشتركم  اإللكتروني التعلم التشاركي و    

حيث يتم اكتساب ، محددة أهداف لبلوغويتشاركون في إنجاز مهمة معينة  ،مجموعات

 كية بينيتم التركيز على الجهود التشاركما المعارف والمهارات من خالل العمل المشترك، 

لتعلم ع من ا، وهِا النوامجرد استقبالهوليس  المتعلمين في اكتساب المعارف الجديدة وتوليدها

 (337:2018ومحمد السيد،عماد عبد العزيز، ) .يجعل المتعلم الركيزة األساسية فيه

من وني ( العناصر األساسية في التعلم التشاركي اإللكتر337:2016محمد سليمان)ويبين    

 الشكل اةتي:خالل 

 األساسية في التعلم التشاركي اإللكتروني.( يبين العناصر 1شكل)
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التي تعد من أهم  (Blog)منها: المدوناتفوتتعدد أدوات التعلم اإللكترونى التشاركى،     

وأكثرها نمًوا وانتشاًرا فهي وسيلة جديدة تحفز الطالب  ،أدوات التعلم التشاركي اإللكتروني

العملية التعليمية من خالل إبداء آرائهم وتعليقاتهم حول الخبرات التي لها  على المشاركة في

وهي تمثل محررات قاعدة  Wiki)عالقة بموضوع التعلم؛ ومحررات الويب التشاركية )

بيانات متشعبة، وتسمح بالتبادل المعرفى من خالل وجهات النظر المختلفة، مما يثرى خبرات 

زائريها، كما أن محتواها دائم التجدد بشكل سريع يتالءم مع التكنولوجيا، وهي تطبيق لمفهوم 

 -Podcasting والتدوين الصوتى والمرئى ؛التعلم الجماعى المشترك
Videocasting) )Webcasting  ،رائهم آيتيح للمتعلمين التعبير عن أفكارهم و وهو

من خالل الصوت والصورة؛ والشبكات االجتماعية وهي تتيح للمتعلمين الفرصة للتواصل مع 

والواتس آب  ،(Facebook)بوك الفيسا: بعضهم، ومن أشهرها وأكثرها استخدامً 

(WhatsApp)،  واليوتيوب(YouTube) والجوجل بلس ،(Google)+ (. ،رانيا علي

188:2016) 

بيئة  ( التي يمكن أن توفر2,0الويب)وتعد شبكات التواصل االجتماعية من أكثر أدوات   

تاز به ا تم، بمالجهات والمؤسسات التعليميةاألفراد ومناسبة لتطبيق التعلم التشاركي لمختلف 

ن موغيرها  ،واالندماج ضمن مجموعات ،التشاركيمن خصائص التفاعل والنشاط ودعم العمل 

 (760:2015،أمل الموزاناإلمكانات التربوية التي تنطوي عليها هِه الشبكات.) 

ي أو سمعضها بالتنوع، فبعتمتاز التعلم التشاركي اإللكتروني أدوات  يستنتج مما تقدم أنو   

و مباشر أ؛ وبعضها يستخدم بشكل في الوقت نفسه سمعي ومرئيوبالبعض اةخر  فقط، مرئي

 غير متزامن.أو غير مباشر بشكل  ستخدموالبعض اةخر ي ،متزامن

ويتطلب استخدام التعلم التشاركي اإللكتروني إتقان بعض المهارات العقلية، مثل: حل     

المشكالت واتخاذ القرار، والتفكير الناقد، ومعالجة األفكار؛ والمهارات التكنولوجية، مثل: 

( والمدونات، وشبكات التواصل االجتماعي؛ والمهارات االجتماعية، مثل: 2,0استخدام الويب)

التواصل، والتفاوض، وإبداء الرأي، واحترام اةخرين وتقبل االختالف معهم، وتكوين عالقات 

مع الزمالء والمعلمين، وتحمل المسئولية االجتماعية، والعمل بروح الفريق.) مروة 
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(، وهِا يعني ضرورة امتالك طلبة الدراسات العليا للكفايات التكنولوجية التي 18:2016الباز،

 تؤهلهم لممارسة التعلم التشاركي بكفاءة.

ة لحاجابسبب  ضروقد زادت أهمية استخدام التعلم التشاركي اإللكتروني في الوقت الحا    

رات المتغي ر بعضسلوبًا، وظهوالماسة إلى تغيير إدارة نظم التعلم السائدة فلسفةً، وأهدافًا، وأ

التعلم  الِي حال دون استمرار ، (Covid-19)ناوروس ك  ووالمستجدات، التي من أبرزها فير

ا لما ؛ نظرً التقليدي، ومن ثم أصبح استخدام التعلم التشاركي اإللكتروني ضرورة وليس خياًرا

 من خالل استخدامه بشكل متزامن أو غير متزامن فمن الممكنمرونة االستخدام، من يمتاز به 

 .التقنيات التكنولوجية الحديثة

 التعلم التشاركي اإللكتروني فقد تناولته بعض الدراسات، ومنها: دراسة ونظًرا ألهمية     

التي أسفرت نتائجها عن وجود تأثير للتعلم التشاركي ( (Andrews, 2009 أندروز

 المشرفي ودراسة .االستيعاب القرائي لدى طلبة المرحلة األساسيةفي تحسين اإللكتروني 
AL-Mashrafi (2012) أكدت أن استخدام استراتيجية التعلم التشاركي اإللكتروني التي

أسهم في تنمية مهارات التحدث لدى الطالب الِين يتعلمون اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية، نتيجة 

، والتفاعل بين الطالب والمعلم. ودراسة أنفسهم ين الطالبالمناقشات والحوارات التي دارت ب

أن التعلم التشاركي عبر الويب أدى إلى ارتفاع  هاأظهرت نتائج التي (2015وفاء الدسوقى )

الدبلوم الخاص تخصص مستوى فاعلية الِات األكاديمية ومستوى دافعية اإلتقان لدى طالب 

مستوى فاعلية الِات ، باإلضافة إلى وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائيًا بين تكنولوجيا التعليم

أشارت إلى أن استخدام التي ( 2016)مصطفى طه  ودراسة األكاديمية ومستوى دافعية اإلتقان.

في تنمية مهارات تصميم له تأثير إيجابي التعلم التشاركي القائم على الشبكة العالمية 

عبد شة. ودراسة يبالمقررات اإللكترونية واالتجاه نحوها لدى أعضاء هيئة التدريس بجامعة 

التعلم التشاركي القائم على الشبكة العالمية  فاعليةتوصلت إلى  التي (2018)السويطالعزيز 

( 2019)يدجد المودراسة أحمد عب .الرقمي لدى طلبة كلية التربيةفي تنمية مهارات البحث 

طلبة  لدى تنمية مهارات الحوسبة السحابيةأكدت فاعلية التعلم التشاركي اإللكتروني في التي 

التي أثبتت فاعلية  (2020)ودراسة محب الرافعي الدبلوم العام بكلية التربية جامعة الملك خالد.

القرن الحادي والعشرين مهارات تنمية البرنامج القائم على التعلم التشاركي اإللكتروني في 

 لدى تالميِ المرحلة اإلعدادية.

 ،عديدةزايا م اإللكتروني لتعلم التشاركيل، يمكن القول إن الدراسات السابقة وباستقراء     

فق ويتوا ،لتعلمبيئة جديدة ل وفر، ويزيد من تفاعلهم، وينحو التعلم المتعلمين فهو يثير دافعية

ملية جية في العأحد أنماط توظيف التقنيات التكنولووهو  ،التكنولوجيابالجيل الحالي اهتمام مع 

ب على ساعد في التغلتالقرن الحادي والعشرين، والتي مهارات هي عماد  التيالتعليمية، 

 ، وزيادة أعدادات: قلة الوقت المخصص للمحاضرمنهابعض مشكالت التعلم التقليدي، 

 راسة فيجد دولم تو لتي تعوق عمليتي التعليم والتعلم.، كما أنه يواجه بعض التحديات االطالب

 استخدامحاولت تنمية مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي ب -علم الباحث –حدود 

 زز إجراء البحث الحالي.ع، مما يالتعلم التشاركي اإللكتروني

 حساس بمشكلة البحث:اإل
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ة الدراسات طلبوحاجة للخطاب األكاديمي القراءة التحليلية مهارات التمكن من أهمية رغم     

ت في ي أجريالدراسات الت هأكدت ، وهِا ماضعفهافإن الواقع الحالي يشير إلى  ،العليا إليها

يم د العظدراسة ريم عبمجال تحليل المقروء وفهمه وتفسيره ونقده، ومن بين هِه الدراسات: 

عربية، لخطاب لدى متعلمي اللغة الاللغوي لتحليل ال( التي أشارت إلى ضعف مهارات 2015)

ائي التي أسفرت نتائجها عن انخفاض مهارات التحليل القر (2016) عباس ابتسامدراسة و

ان دراسة مروولدى الطالبات، وأرجعت هِا الضعف إلى قلة االهتمام بالتحليل اللغوي. 

 ةالتحليلي القراءةمهارات في  اضعفً ( التي أكدت أن طلبة كليات التربية يعانون 2016السمان)

م إبراهيودراسة ، المتعلقة بالمستوى الصرفي، والمستوى النحوي، والمستوى التركيبي

ه، أجزائ عجز المتعلمين عن تحليل ما يقرءون، وتحليل الكل إلى( التي أشارت إلى 2018على)

تستند  لتدريسستراتيجيات حديثة في اإوتحديد العالقة بين هِه األجزاء، مما يبرر الحاجة إلى 

ضعف  ( التي أكدت2020سامية عبد ه )ودراسة  إعمال العقل والتأمل واالستنتاج. إلى

ت يجياستراتالمتعلمين في مهارات القراءة التحليلية، وأرجعت ذلك إلى غياب استخدام اإل

 التدريسية المناسبة لتنميتها واالرتقاء بها. والنماذج

طلبة  لتحديد مستوى ؛أجرى الباحث دراسة استكشافية لتعميق اإلحساس بمشكلة البحثو    

اب ية للخطلتحليلمهارات القراءة التطبيق اختبار ب الدبلوم المهني في مهارات القراءة التحليلية

 األربعاء يوم ( طالبًا وطالبة19)األكاديمي على مجموعة من طلبة الدبلوم المهني بلغ عددهم

 في بعدمهارات القراءة التحليلية  ضعفعن  هاأسفرت نتائجو، 2019نوفمبر 13قالمواف

توسط مأما  ؛(٪47) متوسط درجاتهم ككل حيث بلغ البنية الفكرية للخطاب األكاديميتحليل 

توسط م ؛ وأما(٪32)للخطاب األكاديمي ككل فبلغ  لغويةدرجاتهم في بعد تحليل البنية ال

إلى قصور  رييش وهِا، (٪21)درجاتهم في بعد تحليل البنية المنهجية للخطاب األكاديمي فبلغ 

ت لدراساالخطاب األكاديمي، وقد يرجع هِا الضعف لدى طلبة لفي مهارات القراءة التحليلية 

إلى  إضافة العليا إلى نقص الوعي بالمعايير التي يتعين تحليل الخطاب األكاديمي في ضوئها،

لعليا ايؤهل طلبة الدراسات  لخطاب األكاديميلبالقراءة التحليلية مقرر خاص  تدريسعدم 

ة مشكل ًصا وتمحيًصا وتقويًما، مما يجعلللتعامل مع النصوص األكاديمية، التي تتطلب فح

 جديرة بالبحث.البحث الحالي 

 مشكلة البحث:
لدى مي لخطاب األكاديل التحليلية القراءةمهارات  ضعفمشكلة البحث الحالي في  حددتت    

امعة جالمناهج وطرائق تدريس اللغة العربية بكلية التربية تخصص  الدبلوم المهنىطلبة 

 :ةتيإلجابة عـن التساؤالت اةل الحاليالبحث  سعيالمشكلة  هِهل وللتصدي، الزقازيق

تخصص  ىالدبلوم المهنطلبة ل الالزمةللخطاب األكاديمي اءة التحليلية ما مهارات القر -1

  ؟المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية

 لقراءةستخدام التعلم التشاركي اإللكتروني في تنمية مهارات اال ما التصور المقترح -2

دريس تتخصص المناهج وطرائق  طلبة الدبلوم المهنى لدىللخطاب األكاديمي التحليلية 

 اللغة العربية؟ 
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 تحليليةتنمية مهارات القراءة الالتعلم التشاركي اإللكتروني في  ما فاعلية استخدام -3

ة تخصص المناهج وطرائق تدريس اللغ طلبة الدبلوم المهنىلدى  للخطاب األكاديمي

 العربية؟ 

 حدود البحث:
اقتصر البحث الحالي على الحدود اةتية:      

:الحدود الموضوعية -1     

خطاب للمنهجية المتعلقة بتحليل البنية الفكرية، واللغوية، والمهارات القراءة التحليلية  -  

 األكاديمي 

 فأكثر من آراء السادة المحكمين. ٪80التي تحظى بوزن نسبي     

 عربية.تحليل بعض نماذج الخطاب األكاديمي في مجال المناهج وطرائق تدريس اللغة ال -  

 تجاص، والمنالتعلم من خالل االتصال بين األشخالتعلم التشاركي اإللكتروني:  أنماطبعض  -  

 .التشاركي    

وك والفيسب ،(Whats-App)استخدام بعض أدوات التعلم التشاركي، مثل: الواتس آب  -  

(Facebook) 

 هِه التطبيقات لدى طلبة الدراسات العليا. وتوافر  لسهولة استخدامهما،     

س تخصص المناهج وطرائق تدريمجموعة من طلبة الدبلوم المهنى  :الحدود البشرية -2

                                           ( طالبًا وطالبةً. 15بلغ عددهم) بكلية التربية جامعة الزقازيق اللغة العربية

  /2019 يالبحث خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامع : تم تطبيقالحدود الزمنية -3

2020.       

 هدف البحث:
:حالي إلىالبحث ال هدف     

 تخصص الدبلوم المهنىلدى طلبة األكاديمي لخطاب ل تنمية مهارات القراءة التحليلية -1

 .المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية بكلية التربية جامعة الزقازيق

 أهمية البحث:
ج الحديثة في مجال المناه يستمد البحث الحالي أهميته من انسجامه مع التطورات -1

وجية التي أكدت ضرورة استخدام تقنيات تكنول وتكنولوجيا التعليم،التدريس  وطرائق

ن جهة ممن جهة، وبين المتعلمين أنفسهم  ينوالمتعلم حديثة تضمن التفاعل بين المعلم

ن من من الموضوع الِي يبحثه، وحاجة طلبة الدراسات العليا إلى التمكوكِلك ؛ أخرى

 مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي.

 لخطوات،المفهوم، واألهمية، وا :القراءة التحليلية من حيث قدم إطاًرا نظريًا حولي   -2

 المفهوم، واألهمية، والخصائص وطرائق :والمهارات؛ والخطاب األكاديمي من حيث

 :يثوني من حالتشاركي اإللكترالتعلم يأصل للفكر التربوي في ميدان والتحليل، واألبعاد؛ 

  .المتعلمولمعلم ستراتيجيات، وأدوار اوالنظريات التي يستند إليها، واإلالماهية، واألهمية، 

 كنهم منِي يمساعد طلبة الدراسات العليا في تنمية مهارات القراءة التحليلية، األمر الي   -3

للغة إنها ا ية إذعند الكتابة األكاديم الفهم العميق لمضمون الخطاب األكاديمي، واإلفادة منه

 ليا.ت الع، كما أنها من متطلبات الباحثين في الدراساالتي يكتب بها الخطاب األكاديمي
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ءة ت القراة مهارالكيفية استخدام التعلم التشاركي اإللكتروني في تنميإرشاديًا قدم دليالً ي   -4

 التحليلية للخطاب األكاديمي.

نه في مفادة مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي ي مكن اإلي قدم اختباًرا لقياس  -5

 أو في تقييم مهارات الباحثين من طلبة الدراسات العليا. ،دراسات الحقة

ربية مقترحات بحثية للباحثين في المناهج وطرائق تدريس اللغة الع سهم في تقديمي   -6

ى ية لدلدراسة أثر أو فاعلية التعلم التشاركي اإللكتروني في تنمية المهارات اللغو

 .األخرى المتعلمين في مختلف المراحل التعليمية

 أداة البحث:
 اختبار مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي. -1

 ت البحث:إجراءا
 :اةتية إلجراءاتا لوفقً سار البحث الحالي   

ألدبيات من خالل مراجعة اللخطاب األكاديمي بمهارات القراءة التحليلية إعداد قائمة  -1

ليل وتح ،بمهارات القراءة التحليلية التربوية، والدراسات والبحوث السابقة ذات الصلة

المناهج وطرائق تدريس اللغة على مجموعة من المحكمين في ثم عرضها  الخطاب

 قائمة.للية لصورة النهائإلى ا؛ للحكم عليها ثم حساب الوزن النسبي لها، والتوصل العربية

لية لتحليإعداد التصور المقترح الستخدام التعلم التشاركي في تنمية مهارات القراءة ا -2

ن وعة معلى مجمللخطاب األكاديمي، ثم دليل المستخدم لطلبة الدبلوم المهني، وعرضهما 

 ت.لحوظاالمحكمين في المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية؛ للحكم عليهما وإبداء الم

وعة ى مجمإعداد اختبار لقياس مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي ثم عرضه عل -3

 ظاهريمـن المحكمين في المناهج وطرائق تدريس اللغـة العربية؛ للتأكد من الصدق ال

 في صورته النهائية. االختبار ته للتطبيق، ووضعوصالحي

لوم الدبتطبيق اختبار مهارات القراءة التحليلية استطالعيًا على مجموعة من طلبة  -4

يز لحساب الصدق والثبات، والسهولة والصعوبة والتمي ) غير مجموعة البحث(المهنى

 والزمن المناسب لإلجابة عن االختبار. 

عربية المناهج وطرائق تدريس اللغة ال تخصص الدبلوم المهنىاختيار مجموعة من طلبة  -5

 لتطبيق أداة البحث عليهم تطبيقًا قبليًا. بكلية التربية جامعة الزقازيق

بحث وعة اللمجمالمادة التعليمية المتعلقة بالقراءة التحليلية للخطاب األكاديمي تدريس  -6

 باستخدام التعلم التشاركي اإللكتروني.

طبيقًا تالبحث  على مجموعةللخطاب األكاديمي  مهارات القراءة التحليليةاختبار تطبيق  -7

 بعديًا.

 باستخدام األساليب اإلحصائية المناسبة.ومعالجتها  نتائجالاستخراج  -8

 ائجنتعنه  أسفرتما في ضوء  تقديم التوصيات والمقترحاتو وتفسيرهاالنتائج  تحليل -9

 .البحث

 :البحث تمصطلحاتحديد 
 :Electronic collaborative learningالتعلم التشاركي اإللكتروني  -1
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يه الطالب التعلم اإللكتروني يتعاون فأنماط نمط من بأنه: ( 50:2008نبيل عزمي )عرفه     

 ،نترنتاإلعبر  معينو البحث عن مفهوم أ ،كتابة ورقة بحثية :، مثلمعًا؛ لبلوغ هدف محدد

 ويكون المعلم هو عضاء،أو خمسة أربعة أمجموعات عمل مكونة من  من خاللويتم ذلك 

 المراقب دون تدخل مباشر من جانبه في التفاعل الِي يتم بينهم عن طريق المناقشة

 و البريد االلكتروني.أ اإللكترونية

 وم المهن يناتج التفاع ل ب ين المحاض ر وطلب ة ال دبلأنه: بفي البحث الحالي  إجرائيًا عرفوي      

 ؛م اعي، وبين الطلبة أنفسهم عب ر ش بكات التواص ل االجتالمحاضرات اإللكترونية التفاعلية في

داخ    ل التفاع    ل س    واء أك   ان  ،(Facebook)والفيس    بوك  ،(WhatsApp)ال   واتس آب 

ا لكترونيً  إواةراء واألفك  ار المعلوم  ات تب  ادل ل ؛أم غي  ر مت  زامن ابينه  ا؛ متزامنً   مالمجموع  ات أ

 المنتج التشاركي.والوصول إلى 

 Analysis Reading Academic للخط اب األك اديمي الق راءة التحليلي ة -2
Discourse : 

ل ى ق درة الف رد ع بأنه ا:الق راءة التحليلي ة  (90:2003)حسن شحاتة، وزينب النج ار عرف    

فه م والفحص المدقق لمادة علمية ما، وتجزئتها إلى عناصرها، وتحديد ما بينه ا م ن عالق ات، 

أو تجرب ة  او فنيً أا ا أو تاريخيً ا أو علميً ا أدبيً البناء التنظيمي لها، وقد تكون المادة العلمية نصً 

 علمية.
نش اط أنها: إجرائيًا ب للخطاب األكاديميالقراءة التحليلية مكن تعريف ي   ما تقدم،وفي ضوء     

ة المتض منة بنية الفكرية واللغوية والمنهجي طلبة الدبلوم المهني األ استكناهي مارس إبان  عقلي

لغ ة للمتخصصين ف ي المن اهج وطرائ ق ت دريس ال نتاج العلمي المنشور في المجالت العلميةلبا

وح دة اس تبانة مالم ح الوتحدي د العالق ات ب ين مكونات ه، و ،فهم مضمون الخط اببغية ؛ العربية

ف ه ا المؤل والقوالب اللغوية المستخدمة في التعبير عن األفكار، والمنهجي ة الت ي اتبع ،الفكرية

حص ل في ضوء معايير موضوعية محددة، وت قاس إجرائيًا بالدرجة التي ي في خطابه، ويتم ذلك

ع د له ِال للخط اب األك اديمير مهارات الق راءة التحليل ة عليها طلبة الدبلوم المهني في اختبا ا م 

 الغرض.

 لبحث:ا أدبيات
 ؛تغيراتهبم والدراسات السابقة ذات الصلة من البحث اإلطار النظريهِا الجزء  ناوليت     

، يوم المهنالدبللطلبة  الالزمة للخطاب األكاديميمهارات القراءة التحليلية ب إلعداد قائمة

اءة ارات القرفي تنمية مه التعلم التشاركي اإللكتروني استخدام لكيفيةالمقترح تصور ال إعدادو

 :يه ةرئيس ثالثة محاور تناول ذلكتطلب ، والتحليلية للخطاب األكاديمي

 (.والمهارات المفهوم، واألهمية، والخطوات،) القراءة التحليلية :المحور األول

 (.واألبعاد وطرائق التحليل، والخصائص واألهمية، المفهوم،)الخطاب األكاديمي:المحور الثاني

، د إليهايستن الماهية، واألهمية، والنظريات التي)التعلم التشاركي اإللكتروني:المحور الثالث

تشاركي لم الستراتيجيات، وأدوار المعلم والمتعلم، والدراسات السابقة التي تناولت التعواإل

 النحو اةتي: تفصيل ذلك علىو .(اإللكتروني

 المحور األول: القراءة التحليلية.
 مفهوم القراءة التحليلية: -أولا 
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 عرفه   ا أحم  د ع   وض فق  دورد ف  ي األدبي  ات التربوي   ة ع  دة تعريف  ات للق   راءة التحليلي  ة،     

ات ا مس تويالنشاط القرائي التحليلي الِي يمارسه الطال ب ب وعي مس تخدمً بأنها:  (62:2001)

وف ق  التحليل اللغوي؛ الستخالص الدالالت اللغوي ة م ن ال نص س عيًا إل ى تفس يره والحك م علي ه

ب محم د المرس ي، وس مير عب د الوه اوعرفها كل م ن  أدوات لفظية وتحليلية وفكرية وتِوقية.

نات ه إجراءات عملية في ق راءة ال نص، تتمي ز ب إجراء التحلي ل والنق د لمكو ( بأنها:46:2005)

وف ي المض مون إل ى أجزائ ه، وذل ك  ،برد الك ل ف ي الش كل ،األساسية من حيث شكله ومضمونه

والبح  ث ف   ي خص  ائص المف  ردات والجم   ل  وخص   ائص ك  ل مك  ون، بتع  رف مكون  ات الش  كل،

 منها. والضمنية المضامين المباشرة والتراكيب واألساليب، واستخالص 

ل  ى يت  رجم أفك  ار ال  نص، ورم  وزه إ عقل  ي نش  اطويس  تنتج مم  ا تق  دم أن الق  راءة التحليلي  ة     

ل ي، مهارات التفكي ر التحليومن خالل توظيف الخبرات والمعارف السابقة،  أصولها ومصادرها

ط اب، ، وذل ك لف تح مغ اليق الخالتفكير الت أملي، والتفكي ر اإلب داعي، والح س اللغ ويمهارات و

 والحكم عليه.

 أهمية القراءة التحليلية: -ثانياا
 ومن خاللها، قدوالفهم وحسن االستخالص والنالتفكير إلثارة وسيلة  القراءة التحليليةعد ت      

 وهي، قةوالتعبيرات المبدعة والخالالمفردات واألساليب اللغوية المناسبة  القارئيكتسب 

ية، كاديمأي أن القراءة التحليلية متطلب سابق للكتابة األ ،مدخل إلنشاء النصوص الموازية

ن علمية مدة الجمع الما في أثناءهِا النوع من القراءة العلماء وطلبة الدراسات العليا  حتاجوي

  .قبل الشروع في كتابة التقارير البحثية ،بعمق وتأمل هاالكتب والمراجع وفحص

ر، القراءة التحليلية م ن الض روريات الت ي تف رض نفس ها ف ي عالمن ا المعاص لقد أصبحت و    

له ا فه م آلياته المختلفة بقصد تحليلها ونقدها وتقويمها، ويمكن للف رد م ن خالوفي التعامل مع 

ثر عه والتأما يقرأ بطريقة تمكنه من التعامل مع النص المقروء تعامالً يتيح له فرصة التفاعل م

 أفض ل أس لوب يمك ن، باإلضافة إلى أنه ا (46:2005عبد الوهاب، المرسي، وسمير محمد )به.

ق در بكناه مضمون كتاب ما، فه ي ال تعن ي االط الع واالس تفادة فحس ب، تي اسللمرء أن يتبعه ف

 ل ى معرف ةإا من االرتقاء بالقارئ إلى أفق الكات ب ال ِي يق رأ ل ه، ومحاول ة النف اذ ما تعني نوعً 

 )يه.ونقده، والوقوف على جوانب القصور لد مناقشتهشىء من مصادره وخلفياته الثقافية، بل 

 (49:2008عبد الكريم بكار،

( أن الق  راءة التحليلي  ة تس  اعد ف  ي فه  م النص  وص 2005وق  د أك  دت دراس  ة محم  د حنف  ي )     

 ( أك دت أن الق راءة2017القرآنية ل دى ط الب الص ف األول الث انوي، ودراس ة س امح ش حاتة )

 مه ا، كم االتحليلية هي األداة التي تمكن المتعلم من تحليل النصوص األدبي ة وغي ر األدبي ة وفه

 ا تساعد في تنمية القدرات الفكرية لدى المتعلم.أنه

ه  ا ل  دى وإذا كان  ت الق  راءة التحليلي  ة عل  ى ه  ِا الق  در م  ن األهمي  ة، فيتع  ين تنمي  ة مهارات     

ليه ا حت ى ، فه م بحاج ة إسيما طلب ة الدراس ات العلي ا المتعلمين في جميع المراحل التعليمية، ال

، ي ةاكتس اب الملك ة النقدف ي  ومن ثم فه ي تس اعد يتمكنوا من فهم مضمون الخطاب األكاديمي،

 وتنمية مهارات التفكير التحليلي. 

 خطوات القراءة التحليلية:  -اثالثا 



 تنمية مهارات القراءة التحليلية فيفاعلية التعلم التشاركي اإللكتروني 

................................................ 

14 
 

أله داف مع ه ا بطريقة تمكنه م ن تحليل ه تحل يالً تتح ق المقروءمكن للقارئ أن يفهم النص ي      

 أش ارالت ي المنشودة م ن الق راءة بعام ة، وعملي ة التحلي ل بخاص ة، وذل ك م ن خ الل الخط وات 

 :وهي (47:2005) وسمير عبد الوهاب محمد المرسي،من  كل إليها

ق ارئ هِه الخطوة من الخطوات المهمة في القراءة التحليلية، فالوتعد المسح أو الفحص:  -1

ك يلجأ إلى إجراء عملية المسح أو الفحص مستخدًما كالً من ال تفحص واالس تخالص، وذل 

ج راء للوقوف على المعنى العام أو الفكرة الرئيسة للموضوع ال ِي يق رؤه، وي تم خالله ا إ

 فحص سريع للمادة المقروءة.

لعملي   ة تتض   من ص   ياغة األس   ئلة المالئم   ة ع   ن الموض   وع أو الم   ادة وه   ِه ا الس   ؤال: -2

ت المق  روءة، ويس  عى الق  ارئ م  ن خ  الل الق  راءة إل  ى اإلجاب  ة عنه  ا، كم  ا أن ه  ِه العملي  ا

تساعده عل ى اس تيعاب المعلوم ات المتض منة ف ي ك ل ج زء، وتص بح الفق رات بالنس بة ل ه 

 مجموعة من التسلسالت المتتابعة.

ي ف  طرحه االخطوة يتم البحث السريع في النص عن إجابات ألسئلة ت م وفي هِه  القراءة: -3

أو  تس تجوب اعتق ادات الكات ب -ب ِلك –مرحلة سابقة، وعندما تجد إجابات ألسئلتك، فإنك 

 المؤلف.

 وتستغرق بع ض الوق ت لتس تدعي لنفس ك ك الً م ن الس ؤال واإلجاب ة السرد أو االستدعاء: -4

إيج از ا للنقاط الرئيس ة الت ي قرأته ا، وتكت ب بس رعة ووتعطي اهتماًما خاصً  ،التي وجدتها

وتض  ع ملحوظات  ك عل  ى هيئ  ة  ،طفي  ف م  ن ال  ِاكرة م  وجًزا للج  زء ال  ِي قرأت  ه بأس  لوبك

 عناوين رئيسة موجزة.

لمعرف ة أو التنقيح: وخالله ا ي تم التفكي ر ف ي كيفي ة ت الؤم م ا قم ت بقراءت ه م ع ا المراجعة -5

 الكاملة التي تم تغطيتها في الموضوع.

 ما يلي:( فحددوا خطوات القراءة التحليلية في192:2009)ونأما نبيل عبد الهادي وآخر    

 جع.مصادر أو مراالقراءة عن الموضوع المحدد في عدة  -2اختيار موضوع محدد للبحث. -1

 مراجع.الموازنة بين ما كتب في هِه المصادر أو ال -4تحليل المادة المقروءة.       -3

 اق واالختالف عن الموضوع المحدد.تحديد مواطن االتف -5

 التلخيص والصياغة مع إعطاء رأي الباحث.  -6

 فيما يرى الباحث أن القراءة التحليلية تمر بالخطوات اةتية:    

تحديد الكلمات التعرف على نوع الخطاب وشكله الخارجي، واالستكشاف: ويشمل  -1

 تقسيم مضمون الخطاب إلى عناصر أوالعنوان، ووضع خطوط تحتها، و فيالمفتاحية 

 وحدات فكرية متتابعة ومترابطة لتيسير تحليله. 

مرات  ممارسة التفكير التأملي، وقراءة الخطاب المراد تحليله عدة ويتضمن  التأمل: -2

 .بالتي يدور حولها الخطا الفكر المحورية ستخالصال ؛قراءة تأملية فاحصة عميقة

 ، وتحديد الهدف منه.فهم مضمونه الخطابذلك لاالستيعاب: و -3

 وأنماط الخطاب الموازية.الموازنة: بين مضمون الخطاب  -4

 يهيحكم القارئ على اتساق الخطاب وانسجامه، وصحته، وبناء عل خاللهومن  النقد:  -5

 قبوله أو رفضه.

 مهارات القراءة التحليلية: -رابعاا
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ف  ت تن  اول المتخصص  ون والب  احثون مه  ارات الق  راءة التحليلي  ة بالدراس  ة والبح  ث، واختل     

طبيع  ة مج  ال الق  راءة ول  م يتفق  وا عل  ى ع  دد مح  دد له  ا؛ ويرج  ع ذل  ك إل  ى توجه  اتهم حوله  ا، 

 ي  لاس  تخدامها لتحلختل  ف إل  ى ح  د م  ا ع  ن يلخط  اب اإلب  داعي ا س  تخدامها لتحلي  لالتحليلي  ة، فا

ان ب تحلي ل الجالتركي ز عل ى ، فعل ي س بيل المث ال ف ي الخط اب اإلب داعي ي تم لخطاب األك اديميا

 .تحليل الجانب المنهجيالتركيز على الخطاب األكاديمي يتم بينما في التِوقي، 

وعة كثيرة ومتن مهارات القراءة التحليلية أنإلى ( 118،2008حسن شحاتة) شارأ وقد    

نطقي، ير المتقديم الحجج واألدلة، والتمييز بين االستنتاج المنطقي وغ: ومتداخلة ومن أهمها

غير واستخالص النتائج من المادة المقروءة، والتمييز بين األفكار المرتبطة بالنص و

 مهارات القراءةفقسمت ( 2011) رانيا مصطفي أما .تنتاج هدف الكاتبالمرتبطة، واس

 ،اظاأللف ل، وتشمل: تحليمهارات التحليل النحوي للبنية السطحية قسمين هما: إلىالتحليلية 

تحليل و ،األفكار ، وتشمل: تحليلالداللي للبنية العميقة تحليلومهارات ال ؛الجملتحليل و

 .المعاني

لغوية  مهاراتمهارات القراءة التحليلية إلى ثالثة أقسام هي:  (2013)خلف محمد  قسمو   

ات العالق، والمعاني المعجمية لبعض الكلمات في النص المقروء تحديد ونحوية، وتشمل:

بط ، والرأهمية تنوع األساليب النحوية في النص، وتوضيح الداللية التي تربط مكونات النص

ارات مه؛ وساليب النحوية والصرفية وأثرها في المعنىاأل، وتحديد اإلعراب والمعنىبين 

، صيبط الند مكونات الترايحد، وتالمعاني المجازية في النص المقروءتفسير  ، وتشمل:بالغية

ها ية وأثربديعاأللوان ال، والصور البيانية المتضمنة بالنص، والتراكيب المتصلة بعلم المعانيو

، وءالمعاني الضمنية في النص المقراستنتاج  مل:، وتشمهارات االستنتاج؛ وفي المعنى

 ،ي النصبين األفكار المرتبطة وغير المرتبطة ف، والتمييز بين األسباب والنتائجوالربط 

 بؤ، والتنالترابط الفكري والعاطفة في النص والكشف عن األخطاء وتصنيفها، واستنتاج

 لنص. اباألحداث من خالل فهم 

يل تحلمهارات القراءة التحليلية إلى ثالثة أقسام هي:  (2016عباس) إبتسام وقسمت   

ة من استنتاج األفكار الرئيس، واستخالص الفكرة المركزية من الموضوعاألفكار، وتشمل:

ت سلمااستنتاج الم، وتحديد المعاني الجزئية التي انتظمتها كل فقرة، والمادة المقروءة

تنتاج اس، وقفهم الدالالت اللغوية للمفردات من السياي: ؛ وتحليل المعانوالتعميمات من النص

كليات ل التحلي، وتحليل المقروء في ضوء الخبرة الِاتية، والمعاني الضمنية غير المصرح بها

اك رإد، واستنتاج أهداف الكاتب من النص؛ وتحليل العالقات:والمسائل العامة إلى تفاصيلها

ة فرعي وضع عناوين، واألفكار مع المشكالت الحاضرةربط العالقات بين األفكار في النص، و

 ألجزاء النص حسب أفكاره.

رة العامة تحديد الفكفأشار إلى أن مهارات القراءة التحليلية هي:  (2018)إبراهيم علىأما      

لل  نص، واس  تخراج المع  اني الص  ريحة م  ن ال  نص، واس  تخالص المع  اني الض  منية، وتوض  يح 

ية النص، وتوضيح مواطن الجم ال ف ي ال نص، وتحلي ل المواق ف اإلنس انإيحاءات األلفاظ داخل 

م ن  في النص، وتحدي د العالق ات ب ين أج زاء ال نص، والتعبي ر ع ن الخ واطر والت أمالت الِاتي ة

  خالل النص، وتحديد القيم المتضمنة في النص، وطرح أسئلة تعكس الفهم العميق للنص.

يلية في األدبيات التربوية والدراسات السابقة، فإن هناك ورغم تباين مهارات القراءة التحل     

اتفاقًا على بعض هِه المهارات، مثل: تحديد الفكرة الرئيسة للنص، وما يندرج تحتها من أفكار 
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، وسوف فرعية، واستنتاج العالقات القائمة بين األفكار، وكِلك تحليل البنية اللغوية للنص

  .للخطاب األكاديمي مهارات القراءة التحليليةقائمة إعداد  يسترشد الباحث بهِه المهارات عند

 :األول المحورتعقيب على 
ور ق د يمكن القول إن األدبيات التربوي ة والدراس ات الس ابقة الت ي ت م عرض ها ف ي ه ِا المح    

 مكنت الباحث مما يأتي:

ن متعريف إجرائي لمهارات القراءة التحليلية في ضوء ما ورد في األدبيات  صياغة -1

 تعريفات    اصطالحية.

 ا.وحاجة طلبة الدراسات العليا إليه ،مهارات القراءة التحليلية إتقانتوضيح أهمية  -2

 لقراءة التحليلية.لتعرف الخطوات الالزمة  -3

قائم ة ضع تصور مب دئي لو ومن ثم ،التحليليةإدراك التصنيفات المتعددة لمهارات القراءة  -4

 القراءة التحليلة المرجو تنميتها في البحث الحالي. مهارات

هتم ت االختالف بين البحث الحالي والدراس ات الس ابقة، فجمي ع الدراس ات الس ابقة ا بيان  -5

مي ة تنالبح ث الح الي  س تهدفامهارات القراءة التحليلي ة للنص وص األدبي ة، بينم ا تنمية ب

صل بين القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي، حيث إنه الخطاب المستخدم في التوا مهارات

 الباحثين واألساتِة في مرحلة الدراسات العليا.
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  .: الخطاب األكاديميالثانيالمحور 
 :الخطاب األكاديمي مفهوم -أولا 

لتأثر نظًرا مما أدى إلى تعدد مفاهيمه؛ حظي الخطاب باهتمام الدارسين في مجاالت مختلفة،     

 ،تصورات متمايزة غير أنها متكاملة توليد في سهماألمر الِي أ، كل دارس بمجال تخصصه

( بأنه: مجموعة من النتاجات الفكرية، التي ي راد 85:2007رفته نعيمة سعدية )عحيث 

  ثي ووردوعرفه كار إيصالها إلى متلق عبر نصوص مسموعة أو مكتوبة أو مرئية.
Carusi& Waard ( 2009:45)  بأنه: نص إقناعي له هدف محدد، تم تأليفه

بواسطة شخص متخصص أو مجموعة من األشخاص، بهدف التأثير في جمهور القراء، 

سلسلة  ( بأنه:90:2016رفه بهاء الدين مزيد )عويمتاز بالترابط واالنسجام بين مكوناته. كما 

تضبط استخدامها قواعد وعادات لغوية متعارف عليها، وتنتج من العالمات اللغوية التي 

، وعرفته دالالت تنتقل من مرسل إلى مستقبل في حقول معرفية، وسياقات ثقافية واجتماعية

( بأنه: نص محكوم بوحدة كلية واضحة يتألف من صيغ تعبيرية 3:2016هند بنت الحازمي)

 متوالية ومترابطة تصدر عن فرد يبلغ رسالة ما.

يس ويرى الباحث أن قصر الخطاب على أنه عالمات أو رموز ال يعبر عن حقيقته، فل    

نقل ل ؛الخطاب مجرد عالمات ساكنة، وإنما هو رسالة يتفاعل بها الكاتب مع المستقبلين

 قبل.لسؤال يشغل كال من المرسل والمست يم جوابقدتأو معينة حل مشكلة مضمون مفيد أو 

لغة ر رسالة عبيتبين أن الخطاب نظام متقن ي عبر عن  ةالسابق اتالتعريفومن خالل      

وية غة لغالتواصل سواء أكان محكيًا أم مكتوبًا، ويتألف من مجموعة من الجمل المصوغة صيا

لخطاب خاصة، تختلف باختالف الهدف منه، وأيا كان نوع ا بنيةدقيقية، كما أن لكل خطاب 

 وشكله ومضمونه، فإن اللغة الفصحى هي المكون األساسي لمادته.

ة العلمية عن ناتج المعرف والمعبرالنص المكتوب : بأنهفيعرف  الخطاب األكاديمي أما      

ال باالكتم والتشكيل وانتهاءً ا بالبناء مرورً و تخطيطالمن المستخلص من أنشطة العالم بداية 

لة البحثي المعبر عن جم نتاجال: يعرف بأنهو، (200:2007الدريسي، فرحات) واإلنتاج.

  .(97:2008محمود األستاذ، ).في مجال معين التصورات والتوجهات الفكرية

عبر عن ي   ،علميلغوي  نتاجيتبين أن الخطاب األكاديمي  وباستقراء التعريفين السابقين     

ن موعة مالكتابية مع زيادة وعيه بالعمل الِي يقدمه، فيعرض مجكاتب متميز ي طور أدواته 

أنماط  كما أنه نمط من ،وكيفية التصدي لها عينةلمشكلة ممنهجية بطريقة الرؤى الفكرية 

  التواصل العلمي بين المؤلف وأقرانه في المجال نفسه، وجمهور القراء بشكل عام.

ت في أسهم النص وحله إلى وحداته التي نيدتف :تحليل الخطاب األكاديمي في قصد به أما     

اط ستنبالبنائه الشكلي وداللته؛ للتعرف على وظيفة كل عنصر منها في الخطاب وأثرها فيه؛ 

منهج علمي في دراسة النص ، كما أنه (92:2013) محمود عكاشة، أسراره ومقاصده.

ر عناصو ،عام بدراسة النص دراسة شكلية تحلل بنيته التركيبيةالمكتوب يعتني في إطاره ال

ترابطه وتماسكه على المستوى اللغوي، ويعتني من ناحية أخرى بدراسة بنية النص 

 (355:2017 محمود، وليد)     وترابطها الداللي. ،وانسجام قضاياه ،المنطقية

طلبة الدبلوم المهني  استكناه يتضمنا على ما تقدم، فإن تحليل الخطاب األكاديمي وتأسيسً     

لألبنية الفكرية واللغوية والمنهجية المتضمنة بالخطاب األكاديمي؛الستبانة مالمح الوحدة 
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الفكرية والقوالب اللغوية المستخدمة في التعبير عن األفكار، والمنهجية التي اتبعها المؤلف 

 في خطابه.

 لخطاب األكاديمي:تحليل لأهمية  -انيا ثا
ن رؤى أكثر أنماط الخطاب تأثيًرا في الفكر بما يتضمنه ممن إن الخطاب األكاديمي     

كيفية دة، وباألفكار البحثية الجدي الباحثين ومن ثم فإن تحليله يمد  ، وتصورات بحثية أصيلة

ة كما أنه يزيد مساح ،وضوح ضمن ترتيب وتتابع وسياق متدرج متصاعد متنامنظمها في 

خاَطب لفهم العالقات القائمة في الخطاب، و خاِطب والم  اب استيعاالتصال الفكري بين الم 

ثم  مضمونه، وتعرف طرائق عرض األفكار، وصياغتها في قوالب لغوية محددة ودقيقة، ومن

 كيفية التفكير والتعبير معًا. القائم بالتحليليعي 

ك أنه ان ذلقدمها تحليل الخطاب من طبيعة موضوعه ومنهجه، وبيوتنطلق المميزات التي ي       

قل ثالً ينراه ميتخِ مادته من وقائع لغوية حقيقية، فهو يتعامل مع اللغة في سياق االستعمال فت

يد معاني المفردات من معانيها المعجمية الساكنة إلى معانيها في بنية الخطاب.) ول

 ( 119:2012محمود،

هة من مواج ثينباحن اليتمك، والفكريةوالمهارات  اللغوية المهارات تنميةهِا باإلضافة إلى     

من  نهوكتسبي، والتكيف مع األحوال والمقامات المختلفة بما مالمشكالت المختلفة التي تعترضه

أن علمية، و تساؤالتإنشاء و، وقدرة كبيرة على التحليل واالستخالص، تطبيقيةمنهجية 

 (212:2007.) بشير إبرير،تخصصالها في مجال ونجربعدها ألبحاث ي   وايخطط

 شكالً  ومن خالل تحليل الخطاب األكاديمي يدرك المحلل مواصفات الكتابة المعيارية     

ي لمعانومضمونًا، ويتدرب على كيفية إنتاج خطاب مماثل تترابط فيه الجمل والعبارات، وا

ية. ة عالثم يقوده إلى إنتاج خطاب مماثل بكفاءة ودق واألفكار بأسلوب منسجم متوافق، ومن

 ه.     اتهم منما ف إن صرح العلم ال يعلو إال باطالع األواخر على علم األوائل وإدراكهم يل:فكما ق

في العديد  هرتأثيوأهمية تحليل الخطاب  -أيًضا –الدراسات والبحوث السابقة  وتؤكد نتائج     

يجابي إوجود تأثير  El Attar (2013)العطار دراسةحيث أكدت نتائج ، من نواتج التعلم

ى طالب ية لدتحليل الخطاب في تنمية مهارات الكتابة الناقدة والوعي الثقافي باللغة األجنبل

أن  أوضحتالتي ( 2016ة خطابية )زودراسة ألما .جامعة الزقازيق كلية التربية النوعية

البات لدى ط والكتابة التفسيرية ،تنمية مهارات الكتابة الجدليةتدريس بنية الخطاب أسهم في 

خطاب أثبتت فاعلية تحليل الف Towfeelis (2017) توفيليس دراسةأما  .الصف العاشر

 .يقالزقاز امعةج األكاديمي في تنمية أنماط الكتابة الجدلية واإلقناعية لدى طالب كلية الهندسة

حليل فأكدت فاعلية البرنامج المقترح القائم على ت Attia (2018) عطيةأما دراسة و

 .أجنبية كلغة راءة الناقدة لدى الطالب الدارسين للغة اإلنجليزيةالخطاب في تنمية مهارات الق

 ةأهميول بقة حوالدراسات السا ،ا بين ما ورد في األدبيات التربويةوي الحظ أن هناك اتفاقً    

ها على استقصاء مادته العلمية من مصادر طالبال مساعدةفي  الخطاب األكاديمي تحليل

قية يجب تقديم نماذج حقيومن ثم  ها على أسس صحيحة قوية، وقواعد علمية سليمة،ئوبنا

  ، والمضمون.والشكل ،واألسلوب ،لمحاكاتها على مستوى البنية بها الباحثون ييحتِ

 خصائص الخطاب األكاديمي: -ثالثًا

نظًرا ، األخرى خطابالأنماط غيره من  لىع تميزهبخصائص الخطاب األكاديمي  ختصي   
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كما بينها كل من شريف بوشحدان  الخصائص هِهو ،صاغ بهاي  لطبيعة اللغة التي 

 يلي: كما ( 7:2011د الشهراني)ي(؛ وسع89:2003؛ وبسام العمري ) (272:2002)

صعة ال نا رضوإنما تع ر،ـثـدة معنيين أو أكــكرة الواحــفال ينبغي أن تحتمل الف الوضوح: -1

سر ف. وقد وينعدم فيها المجاز وتغيب الصيغ، وعبارات التفخيم واإلجالل، يهاـوض فـمــغ

ن ة أبيوكانت اإلشار ح،ـصـداللة أوضح وأفـت الـلما كانـكـالجاحظ البيان في قوله: "

ص هِا اخت، والداللة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان". ولوأنجع أنفعوأنور، كان 

  .بينةالخطاب األكاديمي بخضوعه التام لصياغة لسانية 

غوية ويتجلى في عدم مفارقة األلفاظ في الخطاب األكاديمي، وتراكيبه الل اإليجاز: -2

حشو المعجمية وجنوحها إلى اإليجاز، وإغفال االستطراد، وخلوها من ال لمرجعياتها

  .ليس له عالقة بالحقل الفكري المعرفي عما اإلطناب، واالستغناءو

ي  ة لغ  ة الخط  اب األك  اديمي الج  اد خالي  ة م  ن األخط  اء اللغوي  ة: النحو الس  المة اللغوي  ة: -3

 ،ِفا ف ي الح ا كبي رً وجه دً  ط ويالً ا واإلمالئية، ل ِلك يقض ي مؤل ف الخط اب وقتً  والصرفية

 عديلوت ،واإلضافة

 جميعها. بحيث تكون مقبولة ومتناغمة في أجزاء الخطاب ،والصياغة ،األسلوب     

ديم ـتق  وة، ـج  ـبات الحـقالني، وإث  ـق الع  ـنط  ـاب األك  اديمي يس  تند إل  ى المـ: فالخط  منطقي  ةال -4

واإلقن  اع ، وأي ض  عف أو خ  روج ع  ن المنهجي  ة ي  ؤدي إل  ى االنتق  اص م  ن البح  ث   ينـبراه  ـال

غ رة ثال  ي ةعلم أس انيدثم يجب أن تكون االستنتاجات أو التوصيات مستندة إل ى  والباحث، ومن

 .افيه

 هعليج وهِا ق،واالنسجام واالتساعمق الفكر، وقوة اللغة، بالخطاب األكاديمي  يمتاز: عمقال -5

 .معه ويختلف ويتحاور ،ويحكم عليه ،كرسالة بين مرسله ومتلقيه، فيقبلهقويًا  انصً 

من وليست عاطفية و موضوعيةلغة اللغة المستخدمة في الخطاب األكاديمي  الموضوعية: -6

لى ما إباإلضافة  .على مقدمات منطقية تبنينتاجات يجب أن ـ، فاالستهواءفال مجال لأل ثم

يصعب  الفضفاض الِيباإلجرائية، إذ يجب تالفي الكالم فإن الخطاب األكاديمي يتسم  سبق،

 قياسه وتحديده.

مع يج ويتضح من الخصائص السابقة للخطاب األكاديمي أنه خطاب صارم دقيق متماسك     

 كما، اإليجازووعمق المعالجة، ، والمنهجية العلمية ،وسالمة البنيان اللغوي ،بين أصالة الفكر

 لىعالقدرة  طلبة الدراسات العليا إكسابومن ثم يجب ، هوملفوظات هأنه مرتب في أفكار

 في الدوائر العلمية. ميزأكاديمي م   خطابمن إنشاء  وايتمكن حتى ؛تحليله

 :األكاديمي تحليل الخطاب طرائق -رابعاا
تحليل الخطاب مجال واسع موضوعه الخطاب ومنهجه التحليل، وهو تخصص ثري  إن   

خصب اكتسب جدارته وسيادته العلمية كونه يهتم باالستخدام الوظيفي للغة، ويوفر للباحث 

مداخل منهجية متعددة لتحليل أنماط الخطاب المختلفة بالنظر إلى المدارس اللسانية المختلفة 

ميدان الستثمار المعطيات وللسانيات التطبيقية،  شرعي نتاج أنه كماوخلفياتها النظرية. 

المنهجية المختلفة التي وفرتها اللغة في دراسة الخطاب وتحليله على المستوى البنيوي، 

التداولي، لِا أصبح علًما قائًما بِاته له خلفياته النظرية المستوى السيميائي، والمستوى و

لم تعد قراءة و، (13:2012إبرير، بشير.) ه وإجراءاتهوأسسه المعرفية وموضوعه ومناهج

الخطاب قائمة على أساس البنى المفردة على مستوى الكلمة أو الجملة، وإنما أصبح ينظر إلى 
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الخطاب على أنه منظومة محكمة البناء واإلنشاء بصورة متماسكة من األلفاظ والمعاني، وهِا 

 (181: 2016باسم البديرات، ) التحليل اللغوي.ا في بروز مناهج جديدة في األمر كان سببً 

في غوي تتنوع طرائق تحليل الخطاب األكاديمي طبقًا لتنوع موضوعه، والمستوى اللو      

انيات؛ توجهات تحليل الخطاب باختالف بؤرة التركيز لدى علماء اللس تتفاوت لِا ،الخطاب

ة النفسي انياتفعلماء اللسانيات االجتماعية يهتمون ببنية التفاعل االجتماعي، أما علماء اللس

اللية ت الدفيتجه اهتمامهم إلى قضايا تتصل باللغة واإلدراك، ويهتم فالسفة اللغة بالعالقا

 (   9:1997الجمل وخصائصها النظمية. ) محمد لطفي، ومنير التريكي، القائمة بين أزواج من

 يهاعلطريقة واحدة متفق  ( أنه ال توجد41:2017 )وفي هِا الصدد، أكد محمد بازي     

لتي الفكرية ا للمرجعية اأن يبني أدواته تبعً أو المحلل لتحليل الخطاب، ولِلك يمكن للدارس 

تضي تقو .، وما تتطلبه معطيات موضوع التحليلمن أدوات تحركه، ثم ما تقدمه علوم النص

 عرضه لماذا تموما الموضوع المحوري للخطاب؟ : اةتيةاألسئلة  طبيعة تحليل الخطاب طرح

في  المستعملة اتما نوع الكلموما البنيات المترابطة بشكل عنقودي؟ وعلى هِا النحو؟ 

 اتسقت كيفوالتي تم إدراجها في الخطاب؟ وكيف تترابط داخل الخطاب؟  ما القضيةو ؟الخطاب

 مكونات الخطاب؟ 

ت تخصصاولعل التباين في تحليل الخطاب بين المتخصصين والباحثين يرجع إلى تعدد ال     

ا أو وزوايا الرؤى، واختالف مضمون الخطاب نفسه، والهدف من التحليل سواء كان تعليمً 

  للنصوص المختلفة.تفسيًرا أو تأويالً أو نقًدا  شرًحا أو

 أبعاد تحليل الخطاب األكاديمي: -خامساا
ه دف لا لطبقً وعناص ره تحلي ل الخط اب تحديد أبع اد  الدراسات والبحوث السابقة استهدفت     

لخط  اب البني  ة اللغوي  ة ف  ي ااهتم  ت بتحلي  ل   Drid (2010) دري  د دراس  ةفم  ن التحلي  ل؛ 

لت  ي ت  ربط العالق  ات الداخلي  ة اك  ِلك و واألس  اليب، والتراكي  ب(،           المف  ردات) األك  اديمي

اس ة ودر المقاصد والغايات والخلفيات الفكرية الكامنة ف ي الخط اب.و ،وحدات الخطاب ببعضها

الداللي    ة، وبنيت    ه الش    كلية،  ة الخط    ابتحلي    ل بني     عل    ىرك    زت ( 2013ف    اتن حج    ازي )

عاته ا الواجب مرااللغوية الجوانب ( فحددت 2015دراسة ريم عبد العظيم ) أما واستراتيجياته.

ربط ، وأدوات ال ي الخط ابتحدي د دالل ة اإلش ارات اللفظي ة ال واردة ف  وهي: تحليل الخطاب عند

ة ب للداللمتماسًكا ومنسجًما، وتحديد الصيغ اللغوية التي يستخدمها المخاط هاللفظي التي تجعل

ف ه على الغرض الِي يريد تضمينه في خطابه، وتمييز الحجج التي يسوقها المؤلف لتحقي ق هد

وه  و  ؛اهتم  ت بتحلي  ل البع  د اللس  انيف( 2016دراس  ة هن  د بن  ت الح  ازمي ) وأم  ا م  ن الخط  اب.

ي   ر والبع  د اةخ  ر غ .النحوي  ة والمعجمي  ة والداللي  ة الناحي  ة م  ن خط  ابالمتعل  ق ب  داخليات ال

م ف ي وهو المتعلق بخارجيات الخطاب، والِي يتمركز على مع ايير االتس اق واالنس جا ؛اللساني

 الخطاب. 

أنها اتفقت  تحليل الخطاب في الدراسات السابقة، غيرأبعاد ا مما تقدم تشعب يتضح جليً و     

ة من بمجموع يتطلب قيام المحللهِا ، واللغة والسياق الِي تستخدم فيهفي دراسة العالقة بين 

ه م عرضتوفي ضوء ما  عمليات التفكير لفهم العالقات القائمة بين أفكار الخطاب ومفرداته.

 ك على، وذلمكن للباحث تحديد أبعاد تحليل الخطاب األكاديميأمن أدبيات ودراسات سابقة 

 :النحو اةتي
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 لخطاب األكاديمي: في اتحليل البنية الفكرية  -1 
مع  مجموعة من األفكار يتم تقديمها بشكل مبتكر ومترابط يتناسبعبارة عن الخطاب 

 هالليتحومي، مكونات الخطاب األكادي أحدوالبنية الفكرية  .رؤية مؤلف الخطاب إلقناع المتلقي

، وتحديد واستنتاج األفكار الجزئية في الخطاب ،الخطاب في رئيسةالالفكرة  استخالصب يكون

 من حيثب الواردة في الخطااألفكار  علىعالقة األفكار الجزئية بالفكرة الرئيسة، والحكم 

 ؛ واألصالة أو التقليد.الوضوح أو الغموض؛ والصحة أو الخطأ

 لخطاب األكاديمي: في اتحليل البنية اللغوية  -2
لب ويتط ،لغوية تتكون من سلسلة من المفردات، والجمل، والعبارات منظومةالخطاب    

 األلفاظ تحديد داللةويكون ب :األلفاظ تحليل األكاديمي في الخطاب ويةاللغالبنية تحليل 

لة ديد دالتحب ويكونتحليل الجمل: ؛ وومعانيها، والحكم على التالؤم بين األلفاظ والمعاني

 وباألسلنوع تحديد بويكون تحليل األسلوب: ؛ وتركيبهاوالحكم على  ،الجمل ومعانيها

 .الخطاب في واالنسجام مظاهر االتساقتحديد و ،وخصائصه

 لخطاب األكاديمي: في اتحليل البنية المنهجية  -3
ات الخطوو ،خطابهفي المؤلف المنهجية هي الطريقة الواضحة التي يجب أن يسلكها      

 :ةتيةعناصر اال يشمللخطاب األكاديمي في اتحليل البنية المنهجية و ،التطبيقية لإلطار الفكري

غوار أاألدوات المعينة على سبر  ومنهو أول ما تقع عليه عين القارئ، ف ؛عنوان الخطاب

عنوان الدرجة التطابق بين  عن لبحثباالخطاب، وفهم معانيه، وتحليل عنوان الخطاب يكون 

 الرتكازمحور اتعد التي  المشكلةو؛ المنطقي لمكوناته ، ودقة الصياغة، والترتيبمضمونالو

ليها إاستند ي على األدلة التأو قدمها، والحكم تها يكون بالبحث في أصال هاوتحليل، في الخطاب

ب فهي الهدف أو الغاية من الخطاو ها، وهل تم تحديدها بدقة أم ال؟مؤلف الخطاب لتأكيد

 هباطويكون تحليل الهدف بالحكم على مدى ارت المحرك الرئيس والضابط لنجاحه أو فشله؛

ا يها إميكون بالحكم علتحليلها الدراسات السابقة وبطبيعة المشكلة المتضمنة بالخطاب؛ و

 ويكون: لمنهجاباالنتماء أو عدم االنتماء؛ الشمول أو عدم الشمول؛ الحداثة أو القدم؛ وتحليل 

مق عن الع يكون بالبحثتحليلها و النتائج:وبالحكم على مناسبة منهج البحث لطبيعة المشكلة؛ 

 ؟ة أم الالدراسات السابقاإلطار النظري أو السطحية في التفسير، وهل تم التفسير في ضوء 

عدم  حداثتها أو قدمها؛ وارتباطها أو لىعحكم يكون بالتحليلها و المصادر والمراجع:و

 ها. رتبت عدمأو  يبهارتتارتباطها؛ 
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 تعقيب على المحور الثاني:
قد  لمحورايمكن القول إن األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تم عرضها في هِا    

 مكنت الباحث مما يأتي:

  .تتعريف إجرائي للخطاب األكاديمي في ضوء ما ورد في األدبيات من تعريفا صياغة -1

 .إليهوحاجة طلبة الدراسات العليا  تحليل الخطاب األكاديميأهمية  إبراز -2

 .ألخرىاغيره من أنماط الخطاب  لىإدراك الخصائص التي يمتاز بها الخطاب األكاديمي ع -3

 وأبعاده.اديمي مناهج تحليل الخطاب األك برزتعرف أ -4

 المحور الثالث: التعلم التشاركي اإللكتروني:
 ماهية التعلم التشاركي اإللكتروني: -أولا 
 لِا، هو أحد تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت فى مجال التعليم التشاركي اإللكترونيالتعلم      

 , 2010ن ادمإتعددت تعريفاته حيث عرفه قد حظي باهتمام الباحثين في الوقت الحالي، و
101)) Edman   :من خالل بين المتعلمين  التواصلعلى  عتمدي ،أسلوب تعليمي تفاعليبأنه

استخدام ب، هداف تعليميةأل الوصولأو  امنجاز المهإل يةفي مجموعات صغيرة تشارك العمل

معرفة لليغير دور المتعلم من متلق أدوات االتصال والتواصل المختلفة عبر الويب، ومن ثم 

محمد وعرفه لمعرفة إلى موجه ومرشد وميسر. لإلى منتج لها، وكِلك دور المعلم من ملقن 

ستراتيجية التي يتعلم من خاللها الطالب في مجموعات صغيرة، اإل: بأنه (184:2011)على 

، ويسعون القدرات واالستعددات بينهم فروق في( طالب 6-4حيث تتكون كل مجموعة من )

ستراتيجية تحويل نظام الصف إلى مجموعات، ويتم إلنجاز مهام مشتركة، وتتطلب هِه اإل

، كما يعين قائد لكل مجموعة امحددً  ادورً  طالبكل  ؤديتقسيم العمل داخل المجموعة، بحيث ي

عن الوصول إلى قرارات جماعية لدمج األعمال المنفردة ألعضاء المجموعة،  يكون المسئول

 م النقاش المدار سواء عن طريق لوحة المناقشات أو الدردشة أو البريد اإللكتروني،وتنظي

ستراتيجية من خالل ورش العمل الجماعية أو عن طريق المشروع ويتم التفاعل في هِه اإل

مهارات ال، وفي أثناء هِا التفاعل تنمو لديهم لطالبالجماعي الِي يتم بشكل جماعي بين ا

ستراتيجية الموجه أو المستهدف تنميتها، ويصبح المعلم وفقا لهِه اإل ةجتماعياالشخصية وال

عبد ه عايد، وحمدي عبد العزيز  كما عرفه والمرشد والميسر للعملية التعليمية.

منظومة من التفاعالت الديناميكية التي تحدث بشكل متزامن أو غير  بأنه: (516:2017)

عبر مواقع التواصل  أنفسهم متزامن، وتتم بين المتعلمين والمعلم، أو بين المتعلمين

  االجتماعي.

 وباستقراء التعريفات السابقة يمكن استنتاج اةتي:   

نجاز ؛ إللميناالجتماعي بين المتعهو التفاعل اإليجابي اإللكتروني جوهر التعلم التشاركي  -1

كتساب اأكانت من أجل الوصول إلى األهداف المنشودة سواء  المهام التشاركية المحددة

 تنمية مهارات. ممعارف أ

 مل معنجاح الطالب في استخدام التعلم التشاركي اإللكتروني يعتمد على إجادة التعا -2

 .له الداعمةتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وتوفير البيئة 

لشكل الل اخح التعلم التشاركي اإللكتروني ثالثة أنماط من التفاعل يمكن توضيحها من تيي -3

 اةتي:
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 ( أنماط التفاعل في التعلم التشاركي اإللكتروني.2شكل)                       

 
وات وأدجل، الشبكات المختلفة لجو دون توافرالتعلم التشاركي اإللكتروني  يتعِر استخدام -4

 :قع الشبكات االجتماعية مثلالتحاور الصوتي أو الكتابي، وموا

 .Whats Appأو تطبيق ،(Facebook)بوكالفيس

 التعلم التشاركي اإللكتروني: أهمية -ثانياا
 لتعلم عنعلم فيمكنه ا، فأما المتمعًاوالمعلم لمتعلم ل التعلم التشاركي اإللكتروني تتعدد مزايا     

عي، جتمابعد دون الحاجة إلى الِهاب إلى المؤسسة التعليمية، وذلك عبر قنوات التواصل اال

وطيدة  القاتكون عيوفر الوقت والجهد والتكاليف التي يتكبدها في التعلم التقليدي، ويومن ثم 

م بالمها رتبطةستقصاء المعلومات المالبحثية في أثناء ا همهارات تنمو، ومع الزمالء أو المعلم

علمين، المت وأما المعلم فيمكنه من خالل هِا النمط من التعلم اكتشاف قدرات المرجو تنفيِه،

شاد باإلضافة إلى تخفيف العبء التدريسي عن المعلم؛ ويقتصر دوره على التوجيه واإلر

 .والتعزيز

يسهم  ترونيالتعلم التشاركي اإللكأن استخدام إلى ( 20-19:2016 )مروة البازوقد أشارت     

 :في تنمية القدرة على

يح وتصح وذلك من خالل التواصل الكتابي مع اةخرين، :التواصل الكتابي عبر الويب -1

 والرد على تعليقاتهم المختلفة. أخطاء الكتابة،

ها، ونقدتقديم أفكار جديدة، وتحليلها، وتقييمها، تم عن طريق تو :معالجة األفكار -2

 .وصياغة الحجج واألدلة بطريقة مقنعة

تماع قراءة إسهامات األقران، واالسويتم بصور متعددة منها:  التفاعل مع اةخرين: -3

مع  إشارات توضح التجاوب، واستخدام كلمات أو رموز أو (الشات)باهتمام في أثناء 

راد نقاش مع أفواحترام قواعد المشاركة في المحادثة وااللتزام بها، والاةخرين، 

 المجموعة حول إجراءات تنفيِ المهمة.

عد وضع خطة زمنية لتنفيِ كل مهمة بدقة، واختيار مووذلك من خالل إدارة الوقت:  -4

 تنفيِمحادثة يناسب المجموعة، واحترام موعد المحادثة، وااللتزام بالوقت المحدد ل

 .المهمة

النمط األول

من التفاعل

.تفاعل الطالب مع المحتوي•

ي النمط الثان

من التفاعل

.تفاعل الطالب مع الطالب اآلخرين•

ثالنمط الثال

من التفاعل

.تفاعل الطالب مع المعلم•
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تشارك حث الزمالء على ال اإللكتروني يتمفأثناء التعلم التشاركي تحمل المسئولية:  -5

ور ع الدم، وااللتزام بالقواعد األخالقية للعمل في المجموعة، والتكيف اموإنجاز المه

ة المثابرفي المجموعة، واالستعداد لتبادل األدوار في المجموعة، وكل طالب المنوط به 

 والتحمل وصوالً للهدف.

حو نجابي اركي اإللكتروني يسهم في التوجه اإليباإلضافة إلى ما سبق، فإن التعلم التش

 التعلم.

تشاركي ( أن أهمية التعلم ال351: 2018ويرى كل من عماد عبد العزيز، ومحمد السيد)     

ن جهة م المعلممن جهة، وبينهم وبين  أنفسهمتكمن في تعزيز التفاعل واأللفة بين الطالب 

وتوضيح  العالقات الشخصية، وتحفيز التفكير النقدي،زيادة الثقة بالنفس، وتقوية وأخرى، 

 األفكار من خالل المناقشة والحوار، ويقلل من قلق الفصول الدراسية بشكل ملحوظ.

، وق بهالوث يمكنوإذا كان التعلم التشاركي اإللكتروني على هِا القدر من األهمية، فإنه     

امن كل متزنترنت، وبشفي أي مكان متصل باإليمكن استخدامه ، إذ السيما وأنه يمتاز بالمرونة

 بادلنتيجة ت وغير متزامن، مع إمكانية الحصول على كم كبير من المعلومات في وقت قصير

 المعارف واألفكار من خالل العمل التشاركي.

 النظريات التي يستند إليها التعلم التشاركي اإللكتروني: -الثااث
 :همهاأإلى مجموعة من النظريات التربوية لعل اإللكتروني يستند التعلم التشاركي      

  النظرية االتصالية: -1
لفضل في ا، ويرجع ظهرت هِه النظرية نتيجة تأثر مجتمع المعرفة بتكنولوجيا االتصاالت     

يعتمد  ، الِي يرى أن التعلم الرقمي في العصر الحالي لم يعدSiemensظهورها إلى سيمنز

لِي ابطي االفردي للمعرفة وتخزينها واسترجاعها، بل يعتمد على التعلم الترعلى االستحواذ 

تمام االه يحدث من خالل التعامل مع مصادر المعرفة المختلفة، والمشاركة في المجتمعات ذات

راحل مالمشترك، وأن تفاعالت الطالب مع أقرانهم في إطار التعلم التشاركي تشتمل أربع 

 ي ضوءف التشاركى التعلمو ، والتعاون، والجماعية.والتشارك ،لمتصلة تتمثل في: االتصا

ب من الطال النظرية االتصالية يدمج بين التعلم الرسمي الِي يقدمه المعلم حتى يستفيد جميع

دونات، ( الم2.0خبراته، باإلضافة إلى توفير مساحات تعلم تشاركية من خالل أدوات الويب)

ت ها تحاورن فيها ويتشاركون المعلومات التي بحثوا عنبوك وغيرها، ويتحالويكي، والفيسو

 لتعلمإرشاد المعلم وتوجيهه، ويعد ناتج هِه المشاركات تعلما رسميا يضاف إلى نتائج ا

  (199:2019يد،مجأحمد عبد الو؛ 258:2015الرسمي الِي قدمه المعلم.) نجالء فارس، 
 النظرية البنائية االجتماعية: -2

 إنتاجهاوعرفة تؤكد النظرية البنائية االجتماعية ضرورة إعطاء المتعلم الفرصة الكتساب الم   

فراد أاج مع االندمللمتعلم تتيح  إذفي أطر اجتماعية، ويتحقق ذلك فى بيئة التعلم التشاركى، 

ة لمشاركوامن خالل التعاون من ثم يتحقق النمو المعرفي ، و همواإلفادة من خبرات مجموعته

 (182:2016) رباب يوسف، والتفاعل مع األقران.

 استراتيجيات التعلم التشاركي اإللكتروني: -رابعاا
لعزيز، عبد ا عماد حددهات ستخدم استراتيجيات عديدة في بيئة التعلم التشاركي اإللكتروني،    

 :فيما يلي (347: 2018 )ومحمد السيد
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 استراتيجية المنتج التشاركي: -1
ن ملمين تعتمد هِه االستراتيجية على العمل الجماعي التشاركي بين مجموعة من المتع     

 نشطةخالل شبكة اإلنترنت بتقنياتها االتصالية، حيث يتقاسم فيها الطالب األهداف واأل

ين ويتبادلون الخبرات والمعلومات، التي تساعدهم في الوصول إلى منتج نهائي مستخدم

 ني.لكتروختلفة، مثل: المنتديات التعليمية، وغرف الحوار، والبريد اإلأدوات التواصل الم

 استراتيجية محاكاة الويب: -2
علم يئة التدوات بأاالستراتيجية إلى التكامل بين أدوات بيئة التعلم عبر الويب مع  هِهتستند     

ة زامنالمت الصفي، بحيث يساعد كل منهما اةخر، وذلك باستخدام أدوات التواصل والتشارك

ي، وغير المتزامنة عبر الويب، مثل: الحوار، ومؤتمرات الفيديو، والبريد اإللكترون

 والمحاضرات عبر الويب.

 استراتيجية التعلم من خالل التصال بين األشخاص : -3
على صياغة فكرة واحدة عامة، ويقوم أعضاء المجموعة  تقوم هِه األستراتيجية    

يجية ستراتباالستجابات لهِه الفكرة باالعتماد على قدراتهم المعرفية، وتندرج تحت هِه اال

طالب طريقة تبادل التدريس، كجزء من إجراءات عمل المجموعة، وهي تدعم التشارك بين ال

 والمعلم.

 :شارك  -زاوج –فكر استراتيجية  -4
الب أن طوفيها يقسم المعلم طالبه إلى مجموعات صغيرة، ويطرح سؤاالً، ويطلب إلى كل     

و ضيف أيفكر بمفرده في اإلجابة عن هِا السؤال، ثم يناقش زميله فيما توصل إليه بحيث ي

 يعدل، ثم مشاركة هِا الحل مع بقية األقران.
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  :الملف المتنقلاستراتيجة  -5
بأدائها،  تقوم كل مجموعةو ،محددةيكلف المعلم المجموعات بمهمة ستراتيجية في هِه اال    

 لترحيليستمر اوتعليقات، العبر ترحيل ملف المهمة للمجموعة المجاورة لمراجعتها وكتابة 

 حتى يعود ملف المهمة إلى المجموعة األصلية بعد قيام كل المجموعات بمراجعته.

ني، لكتروويالحظ أن هناك بعض القواسم المشتركة بين استراتيجيات التعلم التشاركي اإل   

خالل  فِ منحيث إنها تدعم التفاعل اإليجابي بين المتعلمين، كما أنها تمتاز بالمرونة، وتن

 ،تعلمبعض الوسائط التكنولوجية، وتسهم في إضفاء جو من اإلثارة والتشويق على بيئة ال

 جاهات اإليجابية نحو التعليم والتعلم.توترسي اال

 أدوار المعلم والمتعلم في التعلم التشاركي اإللكتروني: -خامساا
 أشار سورمنين وآخرون وقدتتعدد أدوار المعلم في التعلم التشاركي اإللكتروني،    

Sormunen et al  (2013: 65) :إلى أن أدوار المعلم هي 

 باألدوات الالزمة لتنفيِ التعلم التشاركي اإللكتروني.تجهيز بيئة التعلم  -1

 تحفيز المتعلمين على تبادل المعرفة والتشارك. -2

 إدارة بيئة التعلم، وتقسيم المتعلمين إلى مجموعات. -3

 تحديد المهام التشاركية المطلوب تنفيِها من قبل المتعلمين. -4

 ات والحوارات.متابعة عمل المجموعات واالستماع إلى المناقش -5

 التدخل في الوقت المناسب، وتقديم المساعدة والتوجيه للطالب. -6

 تقييم أداء المجموعات وتقديم التعزيز والتغِية الراجعة. -7

 روفح  ددها ك  ل م   ن كاب  ديفيرو ورومي    أدوار الم  تعلم ف   ي ال  تعلم التش  اركي اإللكترون   يأم  ا   

(2012: 34) 

Capdeferro and Romero  فيما يلي: 

لوجية من خالل الوسائط التكنوكتساب المعارف وتنمية المهارات الالتشارك والتفاعل  -1

 المتاحة.

 تبادل المعارف واألفكار من خالل العمل التشاركي. -2

 المسئولية الفردية والجماعية معًا. -3

 إنجاز المهام المكلفين بها. -4

 التي تناولت التعلم التشاركي اإللكتروني: السابقةالدراسات  -سادساا
تعلم التراتيجيات اسا من التوجهات التربوية الحديثة التي تنادي بضرورة استخدام انطالقً     

تتمركز حول المتعلم، وتعتمد علي التفاعل االجتماعي كأساس لبناء المعرفة، وتوظف التي 

لالنتقال من األساليب التقليدية إلى عالم االبتكار  ؛والتعلم تكنولوجيا فى مجال التعليمالتطبيقات 

، فقد استهدفت الدراسات السابقة تقصي أثر مع تطورات العصر ومتطلباته بالتزامنوالتجديد 

استخدام التعلم التشاركي اإللكتروني في العديد من نواتج التعلم المختلفة، ومنها: فاعلية  وأ

لتعلم ل وجود تأثير إيجابي نتائجها عن التي أسفرت Kevin (2009)دراسة كيفين 

 المشكالت تنمية القدرة على تحليللتشاركي اإللكتروني في بيئات التعلم اإلفتراضية في ل

( أكدت فعالية البرنامج التدريبي القائم 2010دراسة محمد والي)و .موازنة بالتعلم التقليدي

المعلمين لتكنولوجيا التعلم في على التعلم للتشاركي عبر الويب في تنمية كفايات توظيف 
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( أثبتت فاعلية التعلم التشاركي في تنمية القدرة على 2011دراسة محمد فرغلي ). والتدريس

( 2013دراسة همت قاسم )نجاز لدى طالب المرحلة الثانوية. والتفكير الجمعي، والدافعية لإل

إلنترنت في تنمية مهارات حل تشاركي عبر االتعلم المقترح لبيئة النظام التوصلت إلى فاعلية 

بيكو  دراسة. والمشكالت واالتجاهات اإليجابية نحو بيئة التعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم

التي أشارت إلى وجود تأثير  Bikowski & Vithanage(2016) وفيتابيج

إيجابي للكتابة التشاركية عبر الويب في تنمية مهارات الكتابة باللغة اإلنجليزية لدى طالب 

، وأن الكتابة التشاركية لها تأثير إيجابي موازنة المرحلة الجامعية بالواليات المتحدة األمريكية

أثر  التي استهدفت تقصي (2018يد) عماد عبد العزيز، ومحمد السودراسة  بالكتابة الفردية.

استخدام بعض استراتيجيات التعلم التشاركي اإللكتروني )استراتيجية المنتج التشاركي، 

واستراتيجية محاكاة الويب للفصل التقليدي( في تنمية التحصيل المعرفي ومهارات تصميم 

وتوصلت إلى  ،م القرىبتكاري لدى عينة من طالب جامعة أالمقررات اإللكترونية والتفكير اال

أن استراتيجية محاكاة الويب كان لها تأثير أكبر من المنتج التشاركي في تنمية التحصيل 

ن القدرة على التفكير المعرفي ومهارات تصميم وإنتاج المقررات اإللكترونية وتحسي

( أكدت فاعلية التعلم التشاركي عبر 2018أحمد مقبل)ودراسة محمد أزرول، بتكاري. واال

عة الفيسبوك في تحسين مهارات الكتابة باللغة العربية لدى الطلبة الماليزيين في الجام

( التي أثبتت فاعلية التعلم 2019دراسة شيماء أبو المجد)اإلسالمية العالمية بماليزيا. و

في مجالي المقال األكاديمي، والتلخيص لدى التشاركي في تنمية مهارات الكتابة األكاديمية 

 كلية التربية جامعة عين شمس.طالب 

 :تاج اةتياستنمكن ي  التعلم التشاركي اإللكتروني وباستقراء الدراسات السابقة التي تناولت    

ازن ة مواعلية ، كما أنه يمتاز بالفالتعلم التشاركي اإللكتروني أكثر فاعلية من التعلم الفردي -1

 بالتعلم التقليدي.

ام استخدببعض الدراسات اهتمت بتصميم بيئة للتعلم التشاركي اإللكتروني، وبعضها اهتم  -2

 استراتيجيات التعلم التشاركي اإللكتروني.

رائق قلة الدراسات التي استخدمت التعلم التشاركي اإللكتروني في مجال المناهج وط -3

ابقة ات السالبحث الحالي مع الدراسد اتفق وق تدريس اللغة العربية في حدود علم الباحث.

الهدف و األدواتاألسلوب وويختلف عنها في  التعلم التشاركي اإللكتروني، هفي استخدام

 .التشاركي اإللكتروني الِي من أجله تم استخدام التعلم

 :تعقيب
كي بعد عرض األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي أجريت في التعلم التشار   

 اإللكتروني، ي مكن القول:

 .لتقليديإن التعلم التشاركي اإللكتروني ظهر كرد فعل لالنتقادات التي وجهت إلى التعلم ا -1

اع  ل هن  اك مجموع  ة م  ن ال  دعائم الت  ي يس  تند إليه  ا ال  تعلم التش  اركي اإللكترون  ي وه  ي التف -2

بح دود  وبين الطالب أنفسهم دون التقي د ،تيسير عملية التواصل بين المعلم وطالبهووالتشارك 

 أو الزمان أحيانًا) التعلم التشاركي غير المتزامن(. المكان
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فهيًا اصل شتروني يستمع الطالب إلى معلمه وأقرانه، ويتومن خالل التعلم التشاركي اإللك -3

ألمر اظاته، أقرانه داخل المجموعة، ويقرأ األفكار التي يطرحها بقية أقرانه، ويدون مالح مع

 الِي يسهم في نمو المهارات اللغوية لدى المتعلم.

م التعلأسمهت األدبيات التربوية في تمكين الباحث من وضع تصور لكيفية استخدام  -4

 التشاركي اإللكتروني في تنمية مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي.

 صياغة فروض البحث بشكل موجه. وجهت الباحث نحونتائج الدراسات السابقة  -5
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 فروض البحث:
موعة ( بين مـتوسطي درجــات طلبة مج0,05يوجد فـرق دال إحصائيًا عـنـد مسـتـوى ) -1

ب للخطا القياسين القبلي والبعدي الختبار مهارات القراءة التحليليةالبحث فيما بين 

 . البعدي قياساألكاديمي ككل لصالح ال

موعة ( بين مـتوسطي درجــات طلبة مج0,05يوجد فـرق دال إحصائيًا عـنـد مسـتـوى ) -2

تحليل عد بفي  البحث فيما بين القياسين القبلي والبعدي الختبار مهارات القراءة التحليلية

 البعدي.  قياسللخطاب األكاديمي لصالح الالبنية الفكرية 

موعة ( بين مـتوسطي درجــات طلبة مج0,05يوجد فـرق دال إحصائيًا عـنـد مسـتـوى ) -3

ل عد تحليفي ب البحث فيما بين القياسين القبلي والبعدي الختبار مهارات القراءة التحليلية

 البعدي.  قياسلصالح الالبنية اللغوية للخطاب األكاديمي 

موعة ( بين مـتوسطي درجــات طلبة مج0,05يوجد فـرق دال إحصائيًا عـنـد مسـتـوى ) -4

ل عد تحليفي ب البحث فيما بين القياسين القبلي والبعدي الختبار مهارات القراءة التحليلية

 البعدي.  قياسالبنية المنهجية للخطاب األكاديمي لصالح ال

 إجراءات البحث:
 إعداد قائمة مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي: -أولا 
 مر إعداد قائمة مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي بالخطوات اةتية:    

 هدف القائمة: -1
ه ا ؛ لتنميتنىالدبلوم المهطلبة ل مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي الالزمةتحديد      

 التشاركي اإللكتروني. من خالل التعلم

 مصادر إعداد القائمة: -2
اسة ل: در، مثالقراءة التحليلية وتحليل الخطابالدراسات والبحوث التي تناولت مهارات  -أ

، (2013) فاتن حجازي(، ودراسة 2013) خلف محمد(، ودراسة 2011) رانيا مصطفى

 (.2016(، ودراسة إبتسام عباس )2015ودراسة ريم عبد العظيم )

 .يكاديموتحليل الخطاب األ األدبيات التربوية المتصلة بمهارات القراءة التحليلية  -ب

 استبانة آراء الخبراء والمتخصصين في المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية. -ج

 الصورة األولية للقائمة:  -3
، ديمياألكا للخطاب القراءة التحليلية، تم حصر مهارات المصادر السابقةبعد االطالع على     

ديمي األكا ؛ البعد األول: تحليل البنية الفكرية في الخطابرئيسة ثالثة أبعادوتصنيفها في 

يندرج ديمي وتحليل البنية اللغوية في الخطاب األكا مهارات؛ والبعد الثاني: ست هيندرج تحتو

حته ندرج تكاديمي ويمهارات؛ والبعد الثالث: تحليل البنية المنهجية في الخطاب األست تحته 

ا، وغير مهمة جًدا، ومهمة إلى حد م )خيارات األهميةتم وضع  منهاوأمام كل مهارات،  سبع

 مهمة(.

 عرض القائمة على المحكمين: -4 
للتأكد من صدق القائمة تم عرضها على مجموعة من المحكمين في المناهج وطرائق     

 درجةإلبداء وجهة نظرهم في ؛ (1) ملحق امحكمً  أحد عشرتدريس اللغة العربية بلغ عددهم 

درجة مناسبة األداة للهدف الِي وضعت له، ودرجة اتفاق المهارات مع األبعاد الرئيسة، و
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حِف تعديل أو وسالمة الصياغة اللغوية، وإضافة أو  ،الدبلوم المهنىأهمية المهارات لطلبة 

مظاهر االتساق في تي: تحديد مهارما يرونه من مهارات، وقد رأي بعض المحكمين إضافة 

وبعد االنتهاء من التحكيم تم حساب  هدف المؤلف من الخطاب،واستنتاج الخطاب األكاديمي، 

لمهارات، وتم تقدير استجابة المحكمين على النحو التالي: هِه المهارة )مهمة لالوزن النسبي 

 مهمة( ت قدر بدرجة واحدة. جًدا( ت قدر بثالث درجات؛ )مهمة إلى حد ما( ت قدر بدرجتين؛ )غير

 1× 3+ ك 2× 2+ ك 3× 1ك                                 

معادلة حساب الوزن النسبي =  

 100× ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    3× عدد المحكمين                                   

 ميألكاديللخطاب ا القراءة التحليليةوقد بلغ معامل االتفاق بين المحكمين حول مهارات    

 تحليل، بينما حظيت مهارة (80٪( مهارة على وزن نسبي أكثر من)81)حظيتو (،90,90٪)

تصف تحيث أشار المحكمون أنها  (٪80) األدبيات التربوية في الخطاب بوزن نسبي أقل من

 بالعمومية؛ لِا تم استبعادها.
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 الصورة النهائية للقائمة:  -5
 مكونة من ئيةفي صورتها النها للخطاب األكاديمي مهارات القراءة التحليليةقائمة  أصبحت     

ست ه رج تحتتحليل البنية الفكرية للخطاب األكاديمي ويند؛ البعد األول: ثالثة أبعاد رئيسة

ات، بع مهارتحليل البنية اللغوية للخطاب األكاديمي ويندرج تحته سوالبعد الثاني: مهارات؛ 

بلغ لك وبِ ت،مهارا سبع للخطاب األكاديمي ويندرج تحته منهجيةتحليل البنية الوالبعد الثالث: 

مت توبِلك  .(2) ملحق( مهارة 20للخطاب األكاديمي ككل) عدد مهارات القراءة التحليلية

 لخطابما مهارات القراءة التحليلية ل اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة البحث ونصه:

  ربية؟األكاديمي الالزمة لطلبة الدبلوم المهنى تخصص المناهج وطرائق تدريس اللغة الع
اب ة للخطالتشاركي في تنمية مهارات القراءة التحليليالتصور المقترح الستخدام التعلم -اثانيً 

  :األكاديمي

 مر إعداد التصور المقترح  بالخطوات اةتية:    

 :التصور المقترح منطلقات -1
ة لدى طلب القراءة التحليلية للخطاب األكاديميوجود مؤشرات تدل على ضعف في مهارات  -

 تكشافية.الدراسات والبحوث السابقة، والدراسة االسأكدته نتائج ما ، وهِا الدبلوم المهني
كي يص بح القراءة التحليلية التي تتطلب عمقًا في التفكير، وم ن خ الل ال تعلم التش ارطبيعة  -

 ناتج عقلين أفضل من ناتج عقل واحد وهكِا.
ي   ة كثي   ر م  ن النظري   ات التربوي   ة، مث   ل: النظري   ة البنائيس   تند إل   ى ن ال  تعلم التش   اركي إ -

 االجتماعية،

 والنظرية االتصالية، والنظرية التعلم القائم على المشروعات.     

 توظيفوالتعلم الرسمي وغير الرسمي لمواجهة التحديات الحالية،  اإلفادة من مميزات -

   .التعلم عن بعد التكنولوجيا في

 :التصور المقترحتحديد أسس إعداد  -2
 مجموعة من األسس هي: التصور المقترحروعيت عند إعداد     

 مراعاة خصائص طلبة الدبلوم المهني واحتياجاتهم. -
رات المهام التشاركية لتشمل جميع المهاالشمول والتكامل واالستمرارية في تقديم  -

 المستهدفة بالتنمية.
لمناس بة اإتاحة الحرية لطلب ة ال دبلوم المهن ي الختي ار أدوات ال تعلم التش اركي اإللكترون ي  -

 لهم.
 ة بالقراءة التشاركية لتعزيز التفاعل بين الطلبة.العناي -
 تعزيز.االهتمام بالتقويم المستمر، وتوفير التغِية الراجعة المناسبة، وتنوع أساليب ال -
 مراحل التصور المقترح: -3 

 ، وتشمل:مرحلة التحليل -أ    

 التعامل القدرة على تمتلكتحليل خصائص طلبة الدبلوم المهني: الختيار المجموعة التي  -  

 مع التقنيات التكنولوجية، ويتوافر لديها االتصال باالنترنت.
لخطاب مهارات القراءة التحليلية ل تنمية وتتمثل في: التصور المقترح أهداف ليلتح -  

 باستخدام التعلم التشاركي اإللكتروني. األكاديمي
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ة ة لدى طلبالتعلم التشاركي المتاح تحديد أدواتتحليل البيئة التعليمية: وذلك من أجل  -  

ر من أو غيتبادل المعلومات واألفكار بشكل متزافي استخدامها  ، والتي يمكنالمهني الدبلوم

 متزامن.
 مرحلة التصميم، وتشمل: -ب   

 .إللكترونيا التعلم التشاركي تقديمه من خالل أدواتالمستهدف  مييعلتاختيار المحتوى ال -  
 عبارات سلوكية. فياألهداف اإلجرائية  صياغة -  
 وترتيب عناصره بحيث يشمل األهداف المرجو تحققها.تنظيم المحتوى  -  
 .اركي(، والمنتج التشاالتصال بين األشخاص التعلم من خالل) تنفيِالاختيار أسلوب  -  
 الخطاب نهجية فيالمتحليل البنية الفكرية أو اللغوية أو المتعلقة ب المهام التشاركية صميمت -  

 األكاديمي.
    لعرض بعض األفكار واإلجابة عن بعض التفاعل بين المحاضر والطلبة نمطتحديد  -  

ج المنتج لتنفيِ بعض المهام واألنشطة من أجل إنتا ، وبين الطلبة أنفسهماالستفسارات    

 التشاركي.
 تحديد أساليب التقويم. -  

 ، وتشمل:تنفيِمرحلة ال -ج  

كما هو موضح  Whats App ))في الواتس آب إنشاء جروب خاص بمجموعة البحث -

 بالشكل اةتي:
 ( الجروب الخاص بمجموعة البحث3شكل )                            
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 عرض المحتوى بطريقة تفاعلية تشاركية. -
 .وطالبات ( طالب5-4تقسيم مجموعة البحث إلى مجموعات صغيرة) -
ور كية، ودالمهام التشاركية المتعلقة بكل مهارة، وتشمل: الهدف من المهمة التشارتحديد  -

ة ، ووضع خطة للتنفيِ ثم تطبيقها خالل الموعد المحدد بطريقداخل المجموعة الطالب

 .صحيحة
 .تقديم التغِية الراجعةعرض المجموعات ومناقشتها، و -

 مرحلة التقويم، وتشمل: -د  

 القبلي: لتحديد مستوى الخبرات السابقة لدى مجموعة البحث. التقويم -

 لراجعة. التغِية ديم االتقويم البنائي: لتقييم أداء الطلبة فيما أنجزوه في المهام التشاركية؛ لتق -

 .التقويم النهائي: للتأكد من فاعلية التعلم التشاركي اإللكتروني - 

ترح ما التصور المق وبِلك تمت اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة البحث ونصه:    

 كاديمياب األالستخدام التعلم التشاركي اإللكتروني في تنمية مهارات القراءة التحليلية للخط

 لدى طلبة الدبلوم المهنى تخصص المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية؟

 :دليل الطالب -4
تروني، ركي اإللكإعداد دليل لطلبة الدبلوم المهني لتوعيتهم بكيفية استخدام التعلم التشاتم    

، خدامهومتطلبات استخدامه، والضوابط التي يتعين مراعاتها لبلوغ الهدف المنشود من است

لخطاب لحليلية يتعين تنفيِها لتنمية مهارات القراءة التالتي  التشاركيةالمهام  باإلضافة إلى

 (3) ملحقكاديمي.األ

 :المحاضردليل  -5
قراءة ارات المهاستخدام التعلم التشاركي اإللكتروني في تنمية  لبيان كيفيةتم إعداد دليل    

مة، صفحة العنوان، والفهرس، والمقد، وقد تضمن الدليل: التحليلية للخطاب األكاديمي

شاركي ونبِة مختصرة التعلم الت، للمحاضر، وإرشادات ومحتوى الدليل ،من الدليل فوالهد

 ( 4)ملحقالقراءة التحليلية للخطاب األكاديمي.واإللكتروني، 
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 :مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديميإعداد اختبار  -ثالثاا
 اةتية: بالخطواتمهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي إعداد اختبار  مر 

 تحديد الهدف من الختبار: -1
 لمهنىالدبلوم الدى طلبة مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي قياس مستوى     

 تخصص المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية.

 مصادر إعداد الختبار: -2
 التي تم التوصل إليها.القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي قائمة مهارات  -

لخط اب القراءة التحليلي ة وتحلي ل ااستهدفت قياس مهارات الدراسات والبحوث السابقة التي  -

 مثل: 

(، ودراس      ة ف      اتن 2013(، ودراس      ة خل      ف محم      د)2011دراس      ة راني      ا مص      طفى)   

 (،2013حجازي)

 (.2016(، ودراسة إبتسام عباس)2015ودراسة ريم عبد العظيم)   

 آراء الخبراء في المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية. -

 الختبار: مكونات -3
ة مه  ارات الق  راءلقي  اس  االختي  ار م  ن متع  ددمف  ردة م  ن نم  ط  أربع  ينتك  ون االختب  ار م  ن     

لطلب ة المس تهدف تنميته ا، باإلض افة إل ى بطاق ة تعليم ات توض ح لالتحليلية للخطاب األك اديمي 

ل وت  م توزي  ع مف  ردات االختب  ار كم  ا ه  و موض  ح بالج  دو كيفي  ة اإلجاب  ة ع  ن مف  ردات االختب  ار،

 اةتي:
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 (: 1جدول )

 مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمياختبار  مواصفات

 

 الرئيسبعد ال

عدد المهارات 

 تندرجالتي 

 تحته 

 أرقام األسئلة
 عدد األسئلة

 الدرجة و

 المخصصة

الوزن 

 النسبي

تحليل البنية  -1

في     الفكرية 

  .لخطابا

6 
4 ،7 ،10 ،13  ،15 ،

18 ،21 ،22 ،25 ،27 ،

32 ،39 

12 30٪ 

تحليل البنية  -2

 اللغوية 

 في الخطاب.    

7 1 ،2 ،6 ،8 ،12 ،14 ،

16 ،26 ،31 ،34 ،35 ،

37 ،38 ،40 

14 
35٪ 

تحليل البنية  -3

  المنهجية

 في الخطاب.    

7 3  ،5  ،9 ،11 ،17 ،19 ،

20 ،23 ،24،28 ،29 ،

30 ،33 ،36 

14 
35٪ 

 المجموع
20 

 
40 

100٪ 

  :عرض الختبار على المحكمين -4
رة تم التأكد من صدق االختبار من خالل عرضه على مجموعة من المحكمين من ذوي الخب      

محكم  ين؛ وذل  ك  تس  عةواالختص  اص ف  ى المن  اهج وطرائ  ق ت  دريس اللغ  ة العربي  ة بل  غ ع  ددهم 

خط اب مه ارات الق راءة التحليلي ة للإلبداء آرائه م ومالحظ اتهم ح ول ص الحية االختب ار لقي اس 

وق د  ة،، وكفاي ة التعليم ات المقدم ال دبلوم المهن ى، ومناسبة مفردات ه لمس توى طلب ة األكاديمي

هم ى بعض إلى صالحية االختبار لقياس مهارات القراءة التحليلية، وأوص المحكمين أشار بعض

االختب  ار، وتج  انس الب  دائل، وت  م مراع  اة ذل  ك عن  د وض  ع االختب  ار ف  ي ص  ورته بتقل يص حج  م 

 النهائية.

 التجربة الستطالعية لالختبار: -5
ا وطالب ةً ( طالبً 18استطالعيًا على)مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي طبق اختبار    

وذل  ك  30/10/2019البح  ث( ي  وم األربع  اء المواف  ق)غي  ر مجموع  ة ال  دبلوم المهنىم  ن طلب  ة 

مع  امالت الس  هولة والص  عوبة والتميي  ز به  دف تحدي  د ال  زمن المناس  ب لإلجاب  ة عن  ه، وحس  اب 

 الصدق والثبات.و

 زمن الختبار: -6
 إلجابة عنتم حساب زمن االختبار من خالل تقدير الزمن الِي استغرقه جميع الطلبة في ا    

  .يقةدق( 95( دقيقة، وبقسمة مجموع األزمنة على عدد الطلبة، فكان)1710)فكاناالختبار 

 معامل السهولة والصعوبة والتمييز: -7
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عدد لى الإيشير معامل السهولة إلى نسبة الطالب الِين أجابوا عن المفردة إجابة صحيحة    

عادلة م المولحساب معامل السهولة لمفردات االختبار تم استخدا ،الكلى المشارك في االختبار

 اةتية:

 مجـ ص                          

ـــــــ      حيث )مجـ ــــــــــــــــــــــــــمعامل السهولة = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ص( يشير إلى عدد اإلجابات الصحيحة.

 مجـ ص + مجـ خ                          

ر تم )مجـ خ ( يشير إلى عدد اإلجابات الخطأ، ولحساب معامل الصعوبة لمفردات االختبا

لسابقة امعامل السهولة، وبتطبيق المعادلة  -1استخدام المعادلة اةتية: معامل الصعوبة=

كاديمي ب األءة التحليلية للخطاتراوح معامل السهولة والصعوبة لمفردات اختبار مهارات القرا

حسب ما يراه المتخصصون في القياس والتقويم  (، وهي نسب مناسبة74,0-26,0بين)

راد، صالح م (. )80,0-20,0أن معامالت السهولة والصعوبة يجب أن تتراوح بين ) التربوي

 (211: 2000وأمين سليمان،

ا إلى م تقسيمهتنازليًا، ث طلبةدرجات ال ولحساب معامل التمييز لمفردات االختبار تم ترتيب    

لى عالحــاصلين طلبة ( من ال٪27الفئة العليا" وتتضمن ) "مجموعتين: المجموعة األولى

لحاصلين ا طلبة( من ال٪27أعلى الدرجــــات، والمجموعـة الثانية"الفئة الدنيـا" وتتضمن)

 وتم حساب معامل التمييز وفقا للمعادلة اةتية: على أدنى الدرجات.

 مجموع درجات الفئة الدنيا –مجموع درجات الفئة العليا                   

 ________________________________       =معامل التمييز 

  الطالبعدد                                  

، (72,0-36,0)وبتطبيق المعادلة وجد أن معامل التمييز لمفردات االختبار تراوح ما بين     

، وهو في المستوى المسموح به حسب ما يراه المتخصصون في القياس والتقويم التربوي

 (289: 2007)صالح الدين عالم، (.3,0) ≤حيث يمكن قبول معامل التمييز إذا كان 

 صدق الختبار: -8
 تم التحقق من صدق االختبار من خالل:   

 صدق المحكمين: -أ   

 تم عرض االختبار على مجموعة م ن المحكم ين ف ى المن اهج وطرائ ق ت دريس اللغ ة العربي ة ،

اق وقد أشار المحكم ون إل ى ص الحية االختب ار لقي اس م ا وض ع لقياس ه، وق د بل غ معام ل االتف 

 .(٪71)بينهم 

 :صدق االتساق الداخلى -ب   

و موضح كما ه، لالختبار ككلتم حساب معامل االرتباط بين درجة كل مفردة والدرجة الكلية     

 بالجدول اةتي:
 : (2جدول )

 وداللتها والدرجة الكلية لالختبار اتالمفرد اتمعامل االرتباط بين درج 
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رقم 
 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

رقم  االرتباط

 المفردة

 معامل

 االرتباط

رقم 
 المفردة

معامل 

 االرتباط

رقم 

 المفردة

معامل 

 االرتباط

1 543,0** 9 802,0** 
17 

625,0** 
25 

430,0** 
33 

449,0** 

2 424,0** 10 718,0** 18 349,0** 26 278,0* 34 424,0** 

3 499,0** 11 240,0* 
19 

531,0** 
27 

457,0** 
35 

279,0* 

4 604,0** 12 291,0* 20 387,0** 28 279,0* 36 668,0** 

5 732,0** 13 555,0** 
21 

232,0* 
29 

345,0** 
37 

505,0** 

6 578,0** 14 407,0** 
22 

622,0** 
30 

473,0** 
38 

242,0* 

7 291,0* 15 631,0** 23 546,0** 31 799,0* 39 675,0** 

8 755,0** 16 382,0** 
24 

239,0* 
32 

567,0** 
40 

372,0** 

 (01,0(.                 ** معامل االرتباط دال عند مستوى )05,0دال عند مستوى )* معامل االرتباط 

ب ين  ( أن مع امالت ارتب اط المف ردات بالدرج ة الكلي ة لالختب ار تراوح ت2يتضح من جدول)     

صدق  مما يشير إلى( 01,0( ، ومستوى)05,0عند مستوى)، وهي قيم دالة (802,0 -240,0)

ي ة رج ة الكلكما تم حساب معامالت االرتب اط ب ين أبع اد االختب ار والد االتساق الداخلي لالختبار.

 لالختبار، كما هو موضح بالجدول اةتي:
 (: 3)جدول

 االرتباط بين أبعاد االختبار والدرجة الكلية لالختبارمعامالت 

 االرتباط وداللتهامعامالت  األبعاد

 **711,0 الفكرية للخطاب األكاديمي.تحليل البنية  -1

 **567,0 تحليل البنية اللغوية للخطاب األكاديمي. -2

 **462,0 تحليل البنية المنهجية للخطاب األكاديمي. -3

 ص دقر إل ى يمم ا يش  (01,0)( أن قيم معامل االرتباط دالة عن د مس توى 3يتضح من جدول)    

 االتساق الداخلي لالختبار.

 الختبار: ثبات -9

ت دراسالاطلبة مجموعة من تم حساب الثبات باستخدام طريقة إعادة تطبيق االختبار على      

باط االرت بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول، وتم حساب معامل مجموعة البحث()غير العليا

وهي  (،725,0)فكانت قيمة معامل االرتباط تساويبين التطبيقين باستخدام معادلة بيرسون، 

مكن (، مما يشير إلى أن االختبار على درجة مناسبة من الثبات ي01,0)دالة عند مستوى

 الوثوق به.

 الصورة النهائية لالختبار. -10
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 (5)ملحقبعد التحقق من صدق االختبار وثباته أصبح صالًحا للتطبيق.    

 مفتاح تصحيح الختبار: -11

ر كل وتم تقدي ،القراءة التحليلية للخطاب األكاديميمهارات تم إعداد مفتاح تصحيح الختبار     

لية وبِلك بلغت الدرجة الكوصفر إذا كانت خطأ، ، إذا كانت صحيحة مفردة بدرجة واحدة

 (6)ملحق ( درجة.40لالختبار)
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 منهج البحث والتصميم التجريبي: -رابعاا
 اقتضت طبيعة البحث الحالي استخدام:    

لسابقة الدراسات والبحوث ا لتأسيس اإلطار النظري ومراجعةالمنهج الوصفي التحليلي:  -1

 ذات 

 .ني إللكتروااألكاديمي، والتعلم التشاركي  الخطابومهارات القراءة التحليلية، ب الصلة     

قلة لظًرا المنهج التجريبي: القائم على التصميم شبه التجريبي ذي المجموعة الواحدة؛ ن -2

 ةيق أدا، وقد تم تطببينهم وصعوبة ضبط متغير العمر الزمني، الدبلوم المهنىعدد طلبة 

 ينقياسج النتائ وازنةالبحث، وم ةثم التطبيق البعدي ألدا تنفيِ تجربة البحثالبحث قبليًا ثم 

 يةفي تنم التعلم التشاركي اإللكترونياستخدام القبلي والبعدي معًا؛ للكشف عن فاعلية 

 لدى طلبة الدبلوم المهني.  مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي

 التطبيق الميداني للبحث: -خامساا
 مر التطبيق الميداني للبحث بالخطوات اةتية:    

 اختيار مجموعة البحث: -1

دريس تالمناهج وطرائق  تخصص الدبلوم المهنىتم اختيار مجموعة البحث من بين طلبة     

حثهم على  وتم ة،( طالبًا وطالب24بلغ عددهم) ، وقداللغة العربية بكلية التربية جامعة الزقازيق

 .هاوالمهارات المستهدف تنميت وأهميته البحثالمشاركة اإليجابية، وتزويدهم بأهداف 

 :األكاديميمهارات القراءة التحليلية للخطاب التطبيق القبلي لختبار  -2

حث وعة البعلى طلبة مجم مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديميتم تطبيق اختبار     

  .تطبيقًا قبليًا 19/2/2020الموافق ربعاءقبليًا يوم األ

 تدريس المادة التعليمية: -3

فاعلية تريقة تدريس المادة التعليمية المتعلقة بالقراءة التحليلية للخطاب األكاديمي بط    

ن ملنمط اباستخدام التعلم التشاركي اإللكتروني عبر الوسائط التكنولوجية التي تدعم هِا 

 . 2020يونيو 14وانتهى األحد  2020فبراير 26التعلم، وقد بدأ التدريس من يوم األربعاء
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 :البحث تطبيق خاللالصعوبات التي واجهت الباحث  -4

 تطبيق البحث منها: خاللواجهت الباحث مجموعة من الصعوبات   

وتعِر  اعتِار بعض الطلبة عن المشاركة بسبب عدم توافر الوسائط التكنولوجية لديهم، -أ

 باإلنترنت.  االتصال

شديد، القلق ال بحالة منفي مصر أصاب الطلبة  (Covid-19)روناوس ك  وتفشي فير -ب

 تطالباانعكس سلبًا على الدافعية لإلنجاز لدى بعض الطلبة، السيما عند إصابة إحدى الو

 س.وبالفير

 أثناء تطبيق البحث.عليها في  الضغط الشديدضعف شبكة اإلنترنت بسبب  -ج

بعض  كثرة االختالفات بسبب تحديد موعد اللقاءات المتزامنة، فقد يناسب موعد معين -د

 اةخر. هميناسب بعض الطالب وال

، صللب إلى الخدمة العسكرية وبالتالي انقطع عن التواط  مجموعة البحث  أحد طالب -هـ

يص ي تقلواعتِر إحدى الطالبات عن استكمال الفصل الدراسي نظًرا لزواجها، كل هِا أسهم ف

 ( طالبًا وطالبة فقط.15)لىمجموعة البحث إ

 لختبار مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي:التطبيق البعدي  -5

ة لتحليليراءة امهارات القتم تطبيق اختبار  الدراسة الميدانية للبحث،عقب االنتهاء من تنفيِ   

م رصد ث 21/6/2020وذلك يوم األحد الموافق مجموعة البحث بعديًا،على  للخطاب األكاديمي

 الدرجات تمهيًدا لمعالجتها إحصائيًا.

 أساليب المعالجة اإلحصائية: -سادساا
تائج البحث، ومعالجة ن اةمجموعة من األساليب اإلحصائية في ضبط أدالباحث استخدم    

 التطبيقين القبلي والبعدي، وهِه األساليب هي: 
لبحث الفرق بين : Paired-Samples t-testاختبار)ت( للعينات المرتبطة  -1

 يمي.التطبيقين القبلي والبعدي الختبار مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاد

:  عزتل صححةمعادلة الكسب الم -2
سد

سص




   +

د

سص 
  +

ص

سص 
 

 .كليةد(: الدرجة ال )حيث)ص(: متوسط التطبيق البعدي،)س(: متوسط التطبيق القبلي،    

 رتفعة؛ فإن الفاعلية تكون م (1,8)ساويتوإذا كانت قيمة الكسب المصححة أكبر من أو     

 ت )عز(؛ ومنخفضة إذا كانت أقل من ذلك.1,5)ويساتومتوسطة إذا كانت أكبر من أو     

 (29:2013حسن،    

 نتائج البحث ومناقشتها وتفسيرها:
ي والبعدي القبل قياسينمعالجة نتائج التمت من أسئلة البحث  الثالثعن السؤال  لإلجابة    

تبطة ت المر)ت( للعيناباستخدام اختبار القراءة التحليلية للخطاب األكاديميختبار مهارات ال

Paired-Samples t-test، وفيما يلي عرض النتائج التي تم التوصل إليها في ضوء 

 :اةتية اختبار صحة فروض البحث

 

 نتائج اختبار صحة الفرض األول ومناقشتها وتفسيرها: -أوالً 
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ن ( بي0,05)فـرق دال إحصائيًا عـنـد مسـتـوىيوجد  ينص الفرض األول على أنه:     

ات مهار مـتوسطي درجــات طلبة مجموعة البحث فيما بين القياسين القبلي والبعدي الختبار

 هِاة وللتحـقق من صحالبعدي.  قياسلصالح الالقراءة التحليلية للخطاب األكاديمي ككل 

 ي:لمعرفة داللة الفرق كـما هـو موضح بالجدول اةت)ت( اختبارالـفرض تـم استخدام 
 (:4جدول)

 يقيمة)ت( وداللتها للفرق بين متوسطي درجات مجموعة البحث في القياسين القبلي والبعد 

  ككل  الختبار مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي 

 االنحراف المتوسط العدد قياسال

 المعياري

 الفاعلية مستوى الداللة قيمة ت

 05,3 40,16 15 القبلي
67,9 01,0 

56,1 

 26,2 33,31 15 البعدي متوسطة

 ( اةتي:4)يتضح من جدول  

 قراءةالبعدي الختـبار مهارات ال قياسفي ال بحثارتفاع متوسط درجات مجموعة ال -1

بنسبة مئوية  ( درجة33,31)ككل، حـيث بلغ األكاديمي التحليلية للخطاب

ية ( درجة بنسبة مئو40,61)كانف القياس القبليدرجات ، أما متوسط (٪32,87)قدرها

ة تحسن مستوى مهارات القراءة التحليلية لدى مجموع، وهِا يشير إلى (٪14)قدرها

 البحث في القياس البعدي موازنة بالقياس القبلي.

في  (01,0)هي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى( و67,9)قيمة)ت( المحسوبة تساوي -2

 وبناء عليه يمكن قبول الفرض األول.، المهارات ككــل

م التعل فاعلية شير إلىوهي قيمة تفي المهارات ككل،  (56,1)لغتقيمة الفاعلية ب -3

بة دى طللالتشاركي اإللكتروني في تنمية مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي 

 .الدبلوم المهني

 تبادل اةراءلأتاح الفرصة للطلبة التعلم التشاركي اإللكتروني الباحث ذلك إلى أن  ويعزو    

اه االنتبوالتركيز وأسهم في رفع مستوى اليقظة و ،بما يوفره من عوامل جِب وإثارة واألفكار

بة للطل رتزويد المحاضممارسة عمليات التحليل، وباإلضافة إلى تقديم نموذج لكيفية  ،لديهم

 تي تتيحية البمصادر متنوعة إلثراء المادة التعليمية، واإلفادة من خدمات المكتبة اإللكترون

دعيم برة وتوتشجيع الطلبة على المثا، أي مكان الوصول إلى المادة التعليمية في أي وقت ومن

الب والتواصل المستمر بين المحاضر والطلبة من جهة، وبين الطالمشاركات اإليجابية، 

هم من ومكن تفاعلهم اإليجابيزاد من  خالل تنفيِ المهام التشاركيةأنفسهم من جهة أخرى 

 حمدي عبدعبده عايد، و كل منه مهارات القراءة التحليلية. ويتسق ذلك مع ما أكدتنمية 

شاركي عالقة وطيدة بين التعلم التأن هناك ( 2018)(؛ وعبد العزيز السويط 2017العزيز)

 اإللكتروني وعمق التعلم، إذ إنه يكسب المتعلمين القدرة على 

خلف  ذكرهوما  .مهارات التطبيق والتحليل والتركيبينمي لديهم العمل الجماعي و

 ليةالتحلي استخدام االستراتيجيات التفاعلية يسهم في تنمية مهارات القراءة( أن 2013)محمد

 ن.لدى المتعلم
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اركي تعلم التشال فاعليةوتتفق هِه النتيجة مع نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي أثبتت    

( ، 2010)محمد واليفي تحسين العديد من نواتج التعلم المختلفة، مثل: دراسة  اإللكتروني

محب (، ودراسة 2019)شيماء أبو المجد(، ودراسة 2019) أحمد عبد الحميدودراسة 

لتي ا( 2018)تختلف مع نتائج دراسة منى الغامدي، وإبتسام عباس بينما  ،(2020)رافعيال

السؤال  وبِلك يكون الباحث قد أجاب عن .التعلم التشاركياستخدام أشارت إلى عدم فاعلية 

ية ي تنمبحث ونصه: ما فاعلية استخدام التعلم التشاركي اإللكتروني فالثالث من أسئلة ال

ناهج مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي لدى طلبة الدبلوم المهنى تخصص الم

 وطرائق تدريس اللغة العربية؟

 نتائج اختبار صحة الفرض الثاني ومناقشتها وتفسيرها: -ثانياا
ين ب( 0,05يوجد فـرق دال إحصائيًا عـنـد مسـتـوى ) أنه:ينص الفرض الثاني على     

ات مهار مـتوسطي درجــات طلبة مجموعة البحث فيما بين القياسين القبلي والبعدي الختبار

عدي. الب قياسالقراءة التحليلية في بعد تحليل البنية الفكرية للخطاب األكاديمي لصالح ال

 و موضحلمعرفة داللة الفرق كـما هـت( )م اختبارالـفرض تـم استخدا هِاوللتحـقق من صحة 

 بالجدول اةتي:
 (:5جدول )

 ديقيمة )ت( وداللتها للفرق بين متوسطي درجات مجموعة البحث في القياسين القبلي والبع 

 .في بعد تحليل البنية الفكريةالختبار مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي 

 التطبيق المهارات 

 

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

 ت

 مستوى

 الداللة

 

 الفاعلية

استخالص الفكرة الرئيسة من  -1

 الخطاب.

 0 ,78 93,0 القبلي
03,4 01,0 

61,1 

 41,0 73,1 البعدي متوسطة

استنتاج األفكار الجزئية من  -2

 الخطاب.

 82,0 86,0 القبلي
79,4 01,0 

80,1 

 74,0 80,1 البعدي مرتفعة

تحديد عالقة األفكار الجزئية  -3

 بالفكرة 

 الرئيسة في الخطاب.    

 63,0 1 القبلي
81,5 01,0 

88,1 

 كبيرة
 49,0 93,1 البعدي

األفك  ار ال  واردة الحك  م عل  ى  -4

 في الخطاب

أو حيث: الوضوح  من    

 .الغموض

 52,0 67,0 القبلي
77,5 01,0 04,2 

 مرتفعة
 70,0 80,1 البعدي

األفك  ار ال  واردة الحك  م عل  ى  -5

 في الخطاب

 .أو الخطأ الصحةحيث:  من    

 75,0 86,0 القبلي
غير  55,1

 دالة

47,0 

 ضعيفة
 67,0 06,1 البعدي

األفك  ار ال  واردة الحك  م عل  ى  -6

 في الخطاب 

 أو التقليد.من حيث: األصالة     

 54,0 73,0 القبلي
12,5 01,0 

76,1 

 متوسطة
 42,0 66,1 البعدي

 93,1 05,5 القبلي البعد ككل
88,7 01,0 

61,1 
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 متوسطة 47,1 98,9 البعدي

 ( اةتي:5يتضح من جدول )

ة ارتفاع متوسط درجات مجموعة البحث في القياس البعدي الختـبار مهارات القراء -1

ئوية مبنسبة ( درجة 9,98حـيث بلغ ) في بعد تحليل البنية الفكريةالتحليلية للخطاب 

ية ( درجة بنسبة مئو5,05(، أما متوسط درجات القياس القبلي فكان)٪83,16قدرها )

وازنة مجموعة البحث في القياس البعدي م أداء(، وهِا يشير إلى تحسن ٪42,08قدرها )

 بالقياس القبلي.

ي ( ف0,01( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )7,88قيمة )ت( المحسوبة تساوي ) -2

عية، مهارات فر خمس، وفي القراءة التحليلية للبنية الفكرية في الخطاب ككلمهارات 

 .ثانيوبناء عليه يمكن قبول الفرض ال

لفكرية للخطاب االقراءة التحليلية المتعلقة بالبنية مهارات  ( في1,61)قيمة الفاعلية بلغت  -3

 ،ومتوسطة ،مرتفعة ، أما المهارات الفرعية فتباينت بيننسبة متوسطةهي ككل، 

 يفةضع، وينمهارتومتوسطة في  ؛اتمهارثالث وضعيفة، حيث كانت الفاعلية مرتفعة في 

 في مهارة واحدة.

ية ة التحليلمهارات القراءتنمية في فاعلية التعلم التشاركي اإللكتروني ويعزو الباحث      

الص استخ نالتي تعيتوعية الطلبة بالكلمات المفتاحية  المتعلقة بتحليل البنية الفكرية إلى

 الطلبة تكليفو ،، وكِلك تحديد المتغير المستقل والمتغير التابع أو المتغيراتالفكرة الرئيسة

نية ل البالتي تتطلب ممارسة القراءة التشاركية إبان تحلي بمجموعة من األنشطة اإلثرائية

ا من الفكرية للخطاب األكاديمي، واستخدام أنماط مختلفة من التفاعل التي تتطلب قدرً 

هارة مفي المناقشات والتفاوض كل هِا ساعد في نمو هِه المهارات. أما انخفاض الفاعلية 

لى عتمد عذلك إلى أنها من المهارات التي ت عيرجف ؛الحكم على األفكار الواردة في الخطاب

لة في مرح تدئين، وهِا ال يتوافر مع الطلبة المبوامتالك مهارات النقد ،تراكم الخبرات السابقة

  .الدراسات العليا

 ات القراءةوتتفق نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة التي أجريت في مهار     

سة (، ودرا2018(، ودراسة إبراهيم علي )2016مروان السمان )التحليلية، مثل: دراسة 

 ( التي أسفرت نتائجها عن تحسن مستوى المتعلمين في مهارات2020سامية عبد ه )

 القراءة التحليلية في القياس البعدي موازنة بالقياس القبلي.

 نتائج اختبار صحة الفرض الثالث ومناقشتها وتفسيرها: -ثالثاا
ين ب( 0,05يوجد فـرق دال إحصائيًا عـنـد مسـتـوى ) ينص الفرض الثالث على أنه:    

ات مهار مـتوسطي درجــات طلبة مجموعة البحث فيما بين القياسين القبلي والبعدي الختبار

بعدي. ال سقياالقراءة التحليلية في بعد بتحليل البنية اللغوية للخطاب األكاديمي لصالح ال

و كـما هـ لمعرفة داللة الفرق)ت( اختبارالـفرض تـم استخدام اختبار  هِاصحة  وللتحـقق من

 موضح بالجدول اةتي:
 (:6جدول )

 ديقيمة )ت( وداللتها للفرق بين متوسطي درجات مجموعة البحث في القياسين القبلي والبع 
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 اللغويةالختبار مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي في بعد تحليل البنية 

 التطبيق المهارات 

 

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى قيمة ت

 الداللة

 الفاعلية

تحديد داللة األلفاظ  -7

 ومعانيها.

 22,1 26,1 القبلي
76,3 01,0 

13,1 

 28,1 80,1 البعدي ضعيفة

الحكم على التالؤم بين  -8

 األلفاظ 

 والمعاني.    

 89,0 20,1 القبلي
02,3 01,0 

23,1 

 ضعيفة
 54,0 73,1 البعدي

تحديد داللة الجمل  -9

 ومعانيها.

 05,1 13,1 القبلي
45,3 01,0 

60,1 

 79,0 86,1 البعدي متوسطة

الحك    م عل    ى تركي    ب  -10

 الجمل الواردة

 في الخطاب.     

 90,0 93,0 القبلي
21,4 01,0 

73,1 

 متوسطة
 44,0 80,1 البعدي

تحدي  د ن  وع األس  لوب  -11

 وخصائصه

 في الخطاب.     

 88,0 86,0 القبلي
48,5 01,0 

03,2 

 مرتفعة
 75,0 93,1 البعدي

تحديد مظاهر االتساق  -12

 الواردة في

 الخطاب.     

 59,0 80,0 القبلي
89,1 05,0 

02,1 

 ضعيفة
 .,84 15,1 البعدي

تحديد مظاهر  -13

 االنسجام الواردة 

 في الخطاب.     

 8,0 93,0 القبلي
07,2 05,0 

87,0 

 ضعيفة
 47,0 33,1 البعدي

 البعد ككل
 61,1 11,7 القبلي

24,6 01,0 
35,1 

 21,1 60,11 البعدي ضعيفة

 ( اةتي:6يتضح من جدول )    

ة ارتفاع متوسط درجات مجموعة البحث في القياس البعدي الختـبار مهارات القراء -1

مئوية  ( درجة بنسبة11,60)حـيث بلغ لغويةالتحليلية للخطاب في بعد تحليل البنية ال

ية ( درجة بنسبة مئو7,11(، أما متوسط درجات القياس القبلي فكان)٪82,85قدرها )

وازنة (، وهِا يشير إلى تحسن أداء مجموعة البحث في القياس البعدي م٪50,78قدرها )

 بالقياس القبلي.

ي ف( 0,01( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )6,24محسوبة تساوي )قيمة )ت( ال -2

ات مهارخمس في كِلك في الخطاب ككل، و لغويةمهارات القراءة التحليلية للبنية ال

الفرض  ( في مهارتين، وبناء عليه يمكن قبول0,05فرعية، ودالة إحصائيًا عند مستوى )

 .لثالثا

 لغويةنية المهارات القراءة التحليلية المتعلقة بالب ( في بعد1,35قيمة الفاعلية بلغت ) -3

 ،بين مرتفعة فتراوحتمهارات الفرعية في ال، أما ضعيفةللخطاب ككل، هي نسبة 

ومتوسطة في  ؛واحدة وضعيفة، حيث كانت الفاعلية مرتفعة في مهارة ،ومتوسطة

 .اتمهارأربع ومنخفضة في  ؛مهارتين
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س ي القياديمي فللبنية اللغوية للخطاب األكاالقراءة التحليلية  اتويعزو الباحث تحسن مهار    

، مهنيلوم الالدبإلى تراكم الخبرات اللغوية عبر السنوات الدراسية السابقة لدى طلبة البعدي 

ر ، باإلضافة إلى ممارسة التفكيمن قبل وممارستهم التحليل اللغوي للنصوص األدبية

وتقديم  فيِ المهام المرتبطة بكل مهارة من المهارات،، واإلفادة من بعضهم، وتنالتشاركي

 التساقاتحديد مظاهر  تيمهاربضعف الفاعلية في التغِية الراجعة المناسبة. وفيما يتعلق 

وامل تبط بعأن التمكن من مهارات القراءة التحليلية ير إلى ، فقد يعزىفي الخطاب واالنسجام

ة الماد اللغوية للطالب، وخلفيته المعرفية، ونوعأخرى غير طريقة التدريس منها: الثروة 

   المقروءة وطبيعتها وصعوبتها.

 نتائج اختبار صحة الفرض الرابع ومناقشتها وتفسيرها: -رابعاا
( ب  ين 0,05يوج  د ف  ـرق دال إحص  ائيًا عـن  ـد مسـت  ـوى ) ي  نص الف  رض الراب  ع عل  ى أن  ه:    

رات لقياس ين القبل ي والبع دي الختب ار مه امـتوسطي درجــات طلبة مجموعة البحث فيما ب ين ا

بع  دي. ال قي اسالق راءة التحليلي  ة ف ي بع  د تحلي ل البني  ة المنهجي ة للخط  اب األك اديمي لص  الح ال

ه ـو  لمعرف ة دالل ة الف رق ك ـماقيم ة ) ت( ال ـفرض ت ـم اس تخدام اختب ار  هِاوللتحـقق من صحة 

 موضح بالجدول اةتي:
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 (:7جدول )

قيمة )ت( وداللتها للفرق بين متوسطي درجات مجموعة البحث في القياسين القبلي والبعدي الختبار  

 في بعد تحليل البنية المنهجية مهارات القراءة التحليلية للخطاب األكاديمي

 التطبيق المهارات                    

 

المتوسط 

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

قيمة 

 ت

 مستوى

 الداللة

 الفاعلية

تحليل عنوان  -14

 .الخطاب

 55,1 01,0 11,5 64,0 73,0 القبلي

 57,0 53,1 البعدي متوسطة

تحليل المشكلة  -15

 .المتضمنة في الخطاب

 35,1 01,0 28,4 46,0 60,0 القبلي

 65,0 27,1 البعدي ضعيفة

استنتاج هدف  -16

 المؤلف من الخطاب.

 12,1 01,0 37,5 49,0 66,0 القبلي

 93,0 20,1 البعدي ضعيفة

تحلي       ل الدراس       ات  -17

 السابقة في الخطاب.

 46,1 01,0 66,5 72,0 80,0 القبلي

 49,0 60,1 البعدي متوسطة

تحلي          ل الم          نهج  -18

 .المستخدم في الخطاب

 54,1 01,0 92,4 51,0 53,0 القبلي

 47,0 33,1 البعدي متوسطة

مناقشة النتائج  حليلت -19

 وتفسيرها في

 .الخطاب     

 01,0 41,3 27,0 33,0 القبلي
40,1 

 ضعيفة  
 39,0 1 البعدي

الحكم على المصادر   -20

 والمراجع الواردة 

 .في الخطاب     

 01,0 17,6 47,0 60,0 القبلي
15,2 

 مرتفعة
 76,0 82,1 البعدي

 

 البعد ككل

 01,0 35,8 05,2 25,4 القبلي  
51,1 

 متوسطة
 24,1 75,9 البعدي

 ( اةتي:7يتضح من جدول )

ة ارتفاع متوسط درجات مجموعة البحث في القياس البعدي الختـبار مهارات القراء -1

ة مئوية ( درجة، بنسب9,75حـيث بلغ ) منهجيةالتحليلية للخطاب في بعد تحليل البنية ال

ية ( درجة بنسبة مئو4,25القبلي فكان)(، أما متوسط درجات القياس ٪69,64قدرها )

وازنة (، وهِا يشير إلى تحسن أداء مجموعة البحث في القياس البعدي م٪30,35قدرها )

 بالقياس القبلي.

ي ف( 0,01( وهي قيمة دالة إحصائيًا عند مستوى )8,35قيمة )ت( المحسوبة تساوي ) -2

 جميعوفي  ككل،األكاديمي طاب لخل منهجيةبنية الالمتعلقة بالمهارات القراءة التحليلية 

 .رابعمهارات فرعية، وبناء عليه يمكن قبول الفرض الال

 منهجيةلا( في مهارات القراءة التحليلية المتعلقة بالبنية 1,51قيمة الفاعلية بلغت ) -3

أما في المهارات الفرعية فتراوحت بين مرتفعة  ،توسطةللخطاب ككل، هي نسبة م

ث الفاعلية مرتفعة في مهارة واحدة؛ ومتوسطة في ثالومتوسطة وضعيفة، حيث كانت 

 مهارات؛ ومنخفضة في ثالث مهارات.
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لبة طوعية تويعزو الباحث ارتفاع نسبة الفاعلية في مهارة القراءة التحليلية ككل إلى      

 لمتعلقةبات االدبلوم المهني بمعايير تحليل الخطاب األكاديمي، وممارسة بعض األنشطة والتدري

ج من م نموذمهارة من مهارات القراءة التحليلية، وزيادة التنافس بين المجموعات، وتقديبكل 

ة من لموجهاقبل المحاضر لكيفية تحليل البنية المنهجية في الخطاب األكاديمي، ثم الممارسة 

لى إيرجع ف. وأما انخفاض الفاعلية في المهارات األخرى؛ قبل الطلبة، ثم الممارسة المسقلة

 لى أنهاإضافة وعي األكاديمي، كما أن هِه المهارات تتطلب وقتًا طويالً إلتقانها، باإلنقص ال

 تحتاج لكثير من الممارسات.

 توصيات البحث:
 ي وصي الباحث بما يلي: الحالي في ضوء نتائج البحث    

 لتعليميةاسات تهيئة البيئة الداعمة لتفعيل التعلم التشاركي اإللكتروني بالجامعات والمؤس -1

 خصوًصا في ظل جائحة كورونا، وما تتطلبه من تباعد اجتماعي. األخرى

ية ى كيفعقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا لتدريبهم عل -2

 تفعيل التعلم التشاركي اإللكتروني.

ه ل؛ لما التعلم التشاركي اإللكتروني فعيلعضاء هيئة التدريس بالجامعات على تأتشجيع  -3

  من مزايا متعددة.

علم وضع خطة استراتيجية للتغلب على المعوقات المحتملة التي تحول دون تفعيل الت -4

 التشاركي اإللكتروني.

ليلية التح القراءةتطوير الالئحة الداخلية بكلية التربية جامعة الزقازيق؛ إلدراج مقرر  -5

دى اديمي لتشكيل الوعي األكفي سهام برامج الدراسات العليا، لإل لخطاب األكاديمي ضمنل

 .الطلبة

هداف ألالنطالق نحو  تحليل الخطاب األكاديميمعايير بتزويد طلبة الدراسات العليا  -6

 واضحة.

 .ياات العلالدراس لدى طلبةللخطاب األكاديمي العناية بتنمية مهارات القراءة التحليلية  -7

لخطاب ل ةتحليلممارسة القراءة البصرهم بكيفية الدراسات العليا ي  إعداد دليل لطلبة  -8

 األكاديمي.

 .يميةكاداأل العناية بالفهم العميق لمضمون الخطاب األكاديمي لالنتفاع به عند الكتابة -9

 .ةلتحليليالقراءة امهارات قياس البحث الحالي في البحوث الالحقة عند  اةاإلفادة من أد -9

 مقترحات البحث:
 استكماالً للبحث الحالي، يقترح الباحث إجراء البحوث اةتية:    

 شفهيصل الالتعلم التشاركي اإللكتروني في تنمية مهارات التوا أثر استخدام استراتيجية -1

 .الدراسية المختلفة احلالمرالمتعلمين في لدى 

 الدبلوم طلبة تصميم بيئة للتعلم التشاركي اإللكتروني لتنمية مهارات القراءة الرقمية لدى -2

 .المهني تخصص تكنولوجيا التعليم

دى لناقد استخدام التعلم التشاركي اإللكتروني المتزامن في تنمية مهارات االستماع ال -3

 الطالب المعلمين بكليات التربية.
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اصل تنمية مهارات التول( 2.0التشاركي عبر الويب) قائم على التعلمبرنامج مقترح  -4

 اإللكتروني لدى طلبة كلية التربية.الكتابي 

 ىدرة علالتكنولوجية وتتبع أثره في تنمية الق كفاياتاللتنمية  مقترح برنامج تدريبي -5

 استخدام التعلم التشاركي اإللكتروني لدى طلبة الدراسات العليا.

 التشاركي اإللكتروني وسبل التغلب عليها. دراسة معوقات استخدام التعلم -6

ية ي تنمدراسة مقارنة بين استراتيجيات التشاركي اإللكتروني لتحديد أكثرها فاعلية ف -7

 .القراءة التحليليةمهارات 

 

 

 

 المراجع
 المـراجع العــربية:أولا: 

يل ارات التحل(: مستوى طالبات كلية التربية في التفكير التأملي وعالقته بمه2016)إبتسام بنت عباس

 .88-54ص ص (، الجزء الثاني،169العدد)مجلة كلية التربية جامعة األزهر، القرائي، 

 تحليلية لدى(: استخدام التدريس التأملي في تنمية بعض مهارات القراءة ال2018إبراهيم محمد على )

 .111-75(، ص ص200العدد)مجلة القراءة والمعرفة، األول اإلعدادي، تالميذ الصف 

 ية التصالية(: فاعلية بيئة تعلم إلكترونية تشاركية قائمة على النظر2019أحمد صادق عبد المجيد )

 للتربية لعربيةمجلة اتحاد الجامعات التنمية مهارات الحوسبة السحابية لدى طالب كلية التربية، 

 .222-198(، العدد األول، ص ص17كلية التربية، جامعة دمشق، المجلد )وعلم النفس، 

لقراءة وية في ا(: تقويم األداء التدريسي لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة الثان2001أحمد عبده عوض )

ة مجلة البحوث النفسيمهارات القراءة التحليلية،  تهموالنصوص األدبية في ضوء تنمي

 .103-56(، العدد الثاني، ص ص16ية، جامعة المنوفية، المجلد )كلية التربوالتربوية، 

دى لة التفسيرية النص في تحسين الكتابة الجدلية والكتاب بنية(: أثر تدريس 2016ألمازة راجح خطابية )

 كلية التربية، جامعة اليرموك، األردن.رسالة دكتوراه، طالبات الصف العاشر، 

لعات مقترح لبيئة تدريب إلكتروني تشاركي متمايز في ضوء تط(: تصور 2015أمل على الموزان )

ب لتدريلأعضاء هيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن والتوجهات المستقبلية 

 .792-756(، الجزء الثاني، ص ص164العدد)، مجلة كلية التربية جامعة األزهر، اإللكتروني

لعربية المجلة الية في نص شعري ضمن معطيات علم النص، (: قراءة تحلي2016باسم يونس البديرات)

 .218-181ص ص(، 133العدد ) (،34، المجلد )، جامعة الكويتللعلوم اإلنسانية

امعة عين مجلة كلية التربية ج (: الخطاب العلمي العربي في الجامعات،2003بسام مصطفى العمري )

 .105-87ص ص الجزء الثالث، (،27العدد)شمس، 

للغة  ئريمجلة المجمع الجزا(: الخطاب العلمي وبعض خصوصياته: رؤية تعليمية، أ2007إبرير)بشير 

 .246-201(، ص ص6العدد ) ،العربية

، (10لعدد )، امجلة كلية اةداب واللغات(: آليات تحليل الخطاب في كتاب سبويه، ب2007بشير إبرير)

 .32-11ص ص

(، ص 97عدد )ال ، الهيئة المصرية العامة للكتاب،تحليل الخطاب أدوات(: 2016بهاء الدين محمد مزيد)

 .134-90ص
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ار المصرية ، القاهرة، الد8،طتعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق(: 2008حسن سيد شحاتة )

 اللبنانية.

 لبنانية.ال، القاهرة، الدار المصرية التربوية المصطلحاتمعجم (: 2003حسن شحاتة،وزينب النجار)

لقراءة ا(: فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التفاعل في تنمية مهارات 2013خلف حسن محمد)

علم لتربية وفي ا دراسات عربيةالتحليلية والنقد األدبي لطلبة شعبة اللغة العربية بكلية التربية، 

 .139-105(، ص ص43)العدد النفس،

 ات التنظيم(: أثر استخدام بيئة تعلم إلكتروني تشاركي على تنمية بعض مهار2016فاروق علي) رانيا

 ،اضياتمجلة تربوية الريالذاتي والتحصيل لمادة الرياضيات لدى طالب المرحلة الثانوية، 

 .203-182(، ص ص12)(، العدد19المجلد)

ات نمية مهار(: فاعلية استراتيجية قائمة على عمليات ما وراء المعرفة في ت2011)رانيا محمد مصطفى

، ستيرماج ةرسالالقراءة التحليلية والوعي ببنية النص األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي، 

 سكندرية. كلية التربية، جامعة اإل

ه في تنمية الثاني للويب وأثر الجيلالتعلم التشاركي القائم على (: 2016)رباب عبد المقصود يوسف

لمهم، مط تعناألولى وفق  الصفوفمهارات تصميم وإنتاج األلعاب التعليمية اإللكترونية لطالبات 

 .207-171(، ص ص1العدد)(، 5)المجلد ،المجلة الدولية التربوية المتخصصة

ين ربية الناطقللغة الع(: تنمية مهارات تحليل الخطاب اللغوي لدى متعلمي ا2015ريم أحمد عبد العظيم)

ق هج وطرمجلة دراسات في المنابلغات أخرى باستخدام برنامج قائم على النظرية التداولية، 

 .118-71(، ص ص210العدد)التدريس، 

مية في تن SQ3R(: فاعلية برنامج قائم على استراتيجية الخطوات الخمس2017سامح محمد شحاتة)

(، 190لعدد)امجلة القراءة والمعرفة،  مهارات القراءة التحليلية لدى طالب المرحلة الثانوية،

 .65-46ص ص

عض اجح لتنمية ب(: استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة على نظرية الذكاء الن2020سامية محمد عبد هللا)

 ة القراءةمجل، يذ المرحلة اإلعداديةمهارات القراءة التحليلية وكفاءة الذات القرائية لدى تالم

 .118-15(، ص ص221العدد)والمعرفة، 

لدراسات ا، كلية الكتابة األكاديمية خصائصها ومتطلباتها اللغوية(: 2011سعيد بن على الشهراني)

 العليا، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية.

للغة امجلة ، االعالي: الخطاب اللساني نموذجا (: واقع الخطاب العلمي في التعليم 2002شريف بوشحدان)

 .295-270(، ص ص6العدد)العربية، كلية اةداب، جامعة عنابة، الجزائر، 

 هارات الكتابةم(: فاعلية برنامج قائم على التعلم التشاركي في تنمية 2019شيماء إبراهيم أبو المجد)

 س.التربية، جامعة عين شم كليةرسالة دكتوراه، األكاديمية لدى طالب كلية التربية، 

 

 ر المسيرة.، األردن، داالقياس والتقويم التربوي في العملية التدريسية: (2007صالح الدين عالم)

 لقاهرةا، االختبارات والمقاييس فى العلوم النفسية والتربوية(: 2000صالح مراد، أمين سليمان)

 دار الكتاب الحديث .       

ارات ية لتنمية مهاستخدم التعلم التشاركي القائم على الشبكة العالم :(2018)عبد العزيز مطيران السويط

، لنوعيةاالمجلة العربية للتربية البحث العلمي الرقمي لدى طلبة كلية التربية األساسية، 

 .227-175ص ص ،(2)العدد

 .، دمشق، دار القلم6طالقراءة التحليلية، (: 2008عبد الكريم بكار)
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ضية على تنمية المشكلة الريا تصميمأثر نمطين للتشارك في  :(2017وحمدي عبد العزيز)هللا عايد،  عبد

وك، عة تبعمق الفهم الرياضي والوعي اإلبداعي بحل المشكلة لدى طلبة السنة التحضيرية بجام

 .553-511ص ص ،(2)العدد ،(18)، المجلدمجلة العلوم التربوية النفسية

ي لمحمود (: مالمح منهج عربي في تحليل الخطاب: قراءة في المنهج التذوق2011)بومنجل عبد الملك

 .122-95(، ص ص10)العدد الجزائر، ، مركز البصيرة للبحوث،مجلة دراسات أدبية شاكر،

، زتتصحيح نسبة الكسب المعدلة لبالك) نسبة الكسب المصححة لع(: 2013)عزت عبد الحميد حسن

 .37-21ص ص ،(79)العدد ،(23)المجلد ،النفسيةالمجلة المصرية للدراسات 

ي تنمية ف(: أثر استخدام بعض استراتيجيات التعلم التشاركي 2018عماد عبد العزيز، ومحمد السيد)

م أامعة جالتحصيل المعرفي ومهارات تصميم وإنتاج المقررات اإللكترونية لدى عينة من طالب 

(، ص 9العدد)مجلة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية، القرى وتفكيرهم البتكاري، 

 .403-335ص

األدبي  الناديمجلة (: استخدام لسانيات النص في تحليل الخطاب اللغوي، 2013فاتن خليل حجازي )

 .294-261(، ص ص34، العدد )الثقافي بجدة

 سي للعلومالمجمع التون(: فنا التفكير والتعبير في الخطاب العلمي العربي، 2007) فرحات الدريسي

 تونس، وزارة الثقافة. واةداب والفنون،

 بعض أبعاد برنامج مقترح قائم على استراتيجية التعلم التشاركي لتنمية :(2020محب كامل الرافعي)

جمعية ال ة،تالميذ المرحلة اإلعدادي التنمية المستدامة ومهارات القرن الحادي والعشرين لدى

 .25-4ص ص ،(191(، العدد )23، المجلد )المصرية للتربية العلمية

التواصل  فاعلية برنامج تعليمي قائم على التعلم للتشاركي عبر :(2018أحمد مقبل)ومحمد أزرول، 

 لة العلوممجية، لدى الطلبة الماليزيين الناطقين بغير العرب الكتابةالجتماعي في تحسين مهارات 

 .45-17ص ص ،(4العدد) ،(45)المجلد، التربوية

كلية  مجلة(: تحليل الخطاب: معالم التساند المنهجي ومقومات تأصيل النموذج، 2017)محمد بازي

 .63-32ص ص ،(1)، المجلداةداب والعلوم اإلنسانية

الب نية لدى ط(: فاعلية برنامج مقترح للقراءة التحليلية في فهم النصوص القرآ2005محمد بهاء حنفي)

 كلية التربية، جامعة طنطا.رسالة ماجستير، الصف األول الثانوي، 

 ، عمان، دار المسيرة.موسوعة المصطلحات التربوية(: 2011)محمد السيد على

مية ركي في  تنقائم على التعلم التشا الجتماعكتروني في علم ( فعالية مقرر إل2011)محمد سيد فرغلي

، وراهة دكترسالالقدرة على التفكير الجمعي، والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحلة الثانوية، 

 كلية التربية، جامعة عين شمس.

فايات ي تنمية ك(: فعالية برنامج تدريبي قائم على التعلم للتشاركي عبر الويب ف2010محمد فوزي والي)

امعة ، كلية التربية، جرسالة دكتوراهتوظيف المعلمين لتكنولوجيا التعلم في التدريس، 

 السكندرية.

ي لنشر العلم، جامعة الملك سعود، وحدة اتحليل الخطاب(: 1997)محمد لطفي، ومنير التريكي

 والمطابع.

، مكتبة ، دمياطقضايا تربوية حول تعليم اللغة العربية(: 2005)سمير عبد الوهابومحمد المرسي، 

 نانسي.

ربوية (: تطوير استراتيجية تعلم تشاركي قائمة على تطبيقات جوجل الت2016محمد وحيد سليمان)

يئة والتجاه نحوها لدى أعضاء ه وأثرها في تنمية مهارات تصميم المقررات اإللكرونية

-17ص(، ص 71العدد) مجلة دراسات عربية في التربية وعلم النفس،التدريس بجامعة يبشة، 

56. 
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مجلة ، (: تحليل الخطاب التربوي واألكاديمي في الجامعات الفلسطينية2008محمود حسن األستاذ)

 .247-182(، ص ص1(، العدد)12غزة، المجلد )جامعة األقصي، 

 جامعات.، القاهرة، دار النشر للتحليل الخطاب في ضوء نظرية أحداث اللغة(: 2013مود عكاشة)مح

 ، القاهرة، دار الفكر العربي.تعليم اللغة العربية ألبنائها(: 2017)محمود كامل الناقة

 ة في تنمية(: برنامج نموذج تدريسي مقترح قائم على نظرية التلقي النقدي2016مروان أحمد السمان)

لتربية، لية ا، كمجلة كلية في العلوم التربوية القراءة التحليلية والتأويلية للنصوص األدبية،

 .92-13ص ص ،(4(، العدد )40جامعة عين شمس، المجلد)

ذوى لفي تنمية مهارات تدريس العلوم  فاعلية مقرر إلكتروني مقلوب(: 2016)مروة محمد الباز

البحث  ةمجل، الحتياجات الخاصة ومهارات التعلم التشاركي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية

 .43-1ص ص ،(1)(، العدد29المجلد) في التربية وعلم النفس،

كات بحث فاعلية تصميم بيئة تعلم إلكترونية في تنمية مفاهيم محر :(2016مصطفى عبد الرحمن طه)

، معرفةءة والالقرامجلة ، ةلدى طالب كلية التربي الويب غير المرئية ومعتقدات الكفاءة الذاتية

 .132-23ص ص ،(174العدد)

ة في تنمي شاركي(: فاعلية بيئة تعليمية إلكترونية قائمة التعلم الت2018عباس) إبتسامو منى الغامدي،

لدراسات لسالمية الجامعة اإلمجلة ، األميرة نورةبجامعة  التفكير الناقد لدى طالبات كلية التربية

 .105-83(، ص ص2العدد) (،26)المجلدالتربوية والنفسية، 

 ، القاهرة، دار الفكر العربي.تكنولوجيا التعليم اإللكترونى(: 2008نبيل جاد عزمي)

، عمان، تفكيرمهارات اللغة وال(: 2009خالد عبد الكريم)وعبد العزيز أبو حشيش، ونبيل عبد الهادي، 

 دار المسيرة.

 ل التربويةأثر التفاعل بين األساليب التشاركية القائمة على تطبيق جوج(: 2015)نجالء محمد فارس

ة لة كلي، مجطالب الدراسات العليادى ل والمثابرة األكاديمية على التحصيل والرضا التعليم

 .337-237(، ص ص6العدد) (،25)المجلد التربية باالسكندرية،

ي قاصد  امعةجمجلة األثر، (: تحليل الخطاب واإلجراء العربي: قراءة في القراءة، 2007نعيمة سعدية)

 .96-78(، ص ص11العدد)، مرباح، الجزائر

 ام التعلم(: برنامج مقترح لتنمية مهارات القراءة التحليلية باستخد2009حمن)رهدى مصطفى عبد ال

(، ص 150العدد)مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس،  التعاوني لدى الطالب المعلمين،

 .159-138ص

هارات حل تنمية مفي  عبر اإلنترنت تشاركي(: فعالية نظام مقترح لبيئة تعلم 2013)همت عطية قاسم

ية ، كلهرسالة دكتورا، المشكالت والتجاهات نحو بيئة التعلم لدى طالب تكنولوجيا التعليم

 ، جامعة عين شمس.النوعية التربية

لقراءة مجلة ا (: تحليل الخطاب وتعليم اإلنشاء للناطقين بغير العربية،2016هند بنت الحازمي)

 .10-1(، ص ص181د)العدوالمعرفة، 

 (، ص9لعدد)امجلة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها،  (: تحليل الخطاب،2012)وليد أحمد محمود

 .400-351ص

ا، غات وآدابهمجلة جامعة أم القرى لعلوم الل (: تحليل الخطاب وتعليم اللغة،2017وليد أحمد محمود)

 .156-115(، ص ص18العدد)

لى ة التصالية عأثر التعلم التشاركي عبر الويب القائم على النظري (:2015) الدسوقي الدين صالح وفاء

 مجلة تعليم،لدى طالب الدبلوم الخاص تكنولوجيا ال اإلتقانفاعلية الذات األكاديمية ودافعية 

 .162-129، ص ص(62)العدد ،دراسات عربية في التربية وعلم النفس
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وت عال (: أثر تدريس النصوص القرائية باستراتيجية التساؤل والتفكير بص2017يسري محمد مقبل)

لوم مجلة العفي تحسين مهارات القراءة التحليلية والكتابة لدى تلميذات الصف الخامس، 

(، ص 4العدد) ،(44)المجلد ،كلية الدراسات العليا، جامعة العلوم اإلسالمية العالمية، التربوية

 .16-1ص
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