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املصتدمص:
ىدؼ البحث الحالي إلى تنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي لدى طمبة
طالبا
الدراسات العميا بكمية التربية جامعة الزقازيؽ .وقد تكونت مجموعة البحث مف()51
ً

وطالب ًة مف طمبة الدبموـ الميني تخصص المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية .وتـ إعداد

قائمة ميارات القراءة التحميمية ،ودليؿ الطالب ،ودليؿ المحاضر ،واختبار ميارات القراءة
التحميمية لمخطاب األكاديمي .وتـ استخداـ المنيج التجريبي القائـ عمى التصميـ شبو
قبميا،
التجريبي ذي المجموعة الواحدة ،وتـ قياس ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي ً

ثـ تطبيؽ البحث ،ثـ القياس البعدي لميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي ،واستخراج
إحصائيا باستخداـ اختبار(ت) لمعينات المرتبطة Paired-Samples t-
النتائج ومعالجتيا
ً
إحصائيا عػنػد مسػتػوى( )9,95بيف مػتوسطي
 ،testوقد أسفر ذلؾ عف وجود فػرؽ داؿ
ً
درجػػات طمبة مجموعة البحث فيما بيف القياسيف القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة

التحميمية لمخطاب األكاديمي ككؿ وفي كؿ بعد رئيس عمى حدة لصالح القياس البعدي .وفي
ضوء نتائج البحث أوصى الباحث بتييئة البيئة الداعمة لتفعيؿ التعمـ التشاركي اإللكتروني
خصوصا في ظؿ جائحة كورونا ،وما تتطمبو مف
بالجامعات والمؤسسات التعميمية األخرى
ً
تباعد اجتماعي  ،ووضع خطة استراتيجية لمتغمب عمى المعوقات المحتممة التي تحوؿ دوف
تفعيمو ،وعقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس وطمبة الدراسات العميا لتدريبيـ عمى
كيفية تفعيؿ التعمـ التشاركي اإللكتروني.

الكممات المفتاحية :التعمـ التشاركي اإللكتروني– القراءة التحميمية -الخطاب
األكاديمي.
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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
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 ReadingAcademic Discourse.
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وكدوُ البخح:
ػر
حظيػػت القػراءة بمنزلػػة رفيعػػة فػػي الػػديف اإلسػػممي ،فػػنوؿ مػػا نػػزؿ مػػف القػػر ف الكػػريـ ﴿ ٱقػ أ
ِبٱسػ ِػـ رَبػػؾ ٱلَّػ ِػذي خمػػؽ ﴾ سػػورة العمػػؽ ،ا يػػة ،5:واف دؿ عمػػى شػػىء ،فإنمػػا يػػدؿ عمػػى أىميػػة
الق ػراءة وخصوصػػيتيا مػػف بػػيف سػػائر مػػا أمػػر ا﵀ -عػػزو جػػؿ -رسػػولو الكػػريـ ،والق ػراءة أداة

التعميـ والػتعمـ ،وبواسػتطيا تكتسػب المعػارؼ ،وينمػو الفكػر ويتطػور ،ويرقػى التعبيػر بفضػؿ مػا
يطالعو القارئ مف نماذج تعبيرية منتقاة لممفكريف والعمماء.
والقراءة ال تزاؿ مف أنبؿ الفنوف ،فيي التي تنقؿ إلينا أسمى اإلليامات ،وأرفع المثؿ ،وأنقى
المشاعر التي عرفيا الجنس البشري ،كما أنيا وسيمة الفرد في االتصاؿ بما ينتج العقؿ
البشري مف ثقافة وفكر ،وىي بيذا أساس عممية البناء الثقافي في حياة كؿ إنساف ،فالمعرفة
التي ترسخيا القراءة ذات أثر كبير في تكويف الشخصية الناضجة المتكاممة ( .محمود
الناقة**)555 :9953،
والعمقة وطيدة بيف قراءة المتعمـ واتساع فاؽ عقمو ،حيث يزداد معدؿ ما يمكف أف
يكتسبو مف أفكار خمؿ ممارسة أنشطة القراءة التحميمية ،التي تشتمؿ عمى زاد فكري ولغوي
وثقافي يسيـ في تنمية الثروة المغوية ،لذا يجب إعطاء القراءة التحميمية حقيا مف الدراسة
والبحث.
والقراءة التحميمية أرقى أنواع القراءة؛ ألنيا تيتـ بترجمة الكممات المكتوبة إلى أفكار
ذكية ،تمكف القارئ مف استيعاب النص ،ليكوف جزًءا مف المعرفة الخاصة بو ،كما أنيا تدفع
وناقدا ،وكننو
القارئ إلى التعمؽ في النص المقروء ،وتجعمو يوظؼ مياراتو بوصفو محممً
ً
يخاطب مؤلؼ النص( .يسري مقبؿ)50:9953،

وتعد القراءة التحميمية ضرورة ممحة في برامج اإلعداد الجامعي ،التي تتطمب قدرة عمى
التحميؿ والنقد ،ودراسة الموضوعات بعمؽ؛ ليتمكف الطالب مف فيـ المعاني بدقة ،وتحميؿ
المقروء ،ونقده ،وابداء الرأي فيو ،وىذا ال يكوف إال مف خمؿ القراءة التحميمية لما يتعرض لو
مف قراءات في سائر مقررات اإلعداد (.إبتساـ عباس)13:9952،

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

* يتبع الباحث نظام التوثيق التالي( :المؤلف ،السنة :الصفحة) في توثيق المراجع العربية ،ونظام Ver.
 APA .6في توثيق المراجع األجنبية.
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وتشػػغؿ الق ػراءة التحميميػػة أىميػػة خاصػػة لػػدى طمبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي أثنػػاء استقصػػاء
األدبيػػػات التربويػػػة والدراسػػػػات السػػػابقة ذات الصػػػمة بموضػػػػوعاتيـ الدراسػػػية ،بيػػػدؼ إشػػػػباع
حاجاتيـ المعرفية مف خزينة التراث العممي عبر األجياؿ المتمحقة.
ومػػف المعينػػات التػػي تسػػاعد القػػارئ عمػػى الولػػوج إلػػى الػػنص المقػػروء :التحميػػؿ التركيبػػي؛
الذي ال يقتصر عمى معرفة أجزاء الكمـ ،وانما يتعػدى ذلػؾ إلػى تحميػؿ التراكيػب المغويػة تحمػيمً
دالليا ،وذلؾ باإلفادة مف عمـ النحو في فيـ الدالالت الكامنػة فػي التركيػب؛ واسػتخداـ السػياؽ:
ً
دور في تحديد المعني؛ واستخداـ المعجػـ :فيػو يسػاعد الطالػب فػي التوصػؿ إلػى دالالت
يؤدي ًا
لبعض الكممات التي لـ ييتد إلييا مف خمؿ السياؽ ( .أحمد عوض)20:9995،

دينيا أـ
وتستخدـ القراءة التحميمية لدراسة أنماط الخطاب المختمفة ،سواء أكاف الخطاب ً
أكاديميا ...إلخ ،وكؿ خطاب يؤوب إلى خريطة ذىنية ومعرفية بنائية،
إبداعيا أـ
سياسيا أـ
ً
ً
ً
اعتمادا عمى أدوات يسعؼ بيا؛ ففي
ودور محمؿ الخطاب ىو البحث عف ىذه الخرائط
ً

م ،وفي الخطاب اإلقناعي
الخطاب السردي يمكف تتبع خريطة العمقات بيف الشخصيات مث ً

تبعا لقصدية المؤلؼ (.محمد بازي،)94:9953،
نعتمد خريطة الحجج والمرجعيات والمواقؼ ً
ولذا فالقراءة عممية ممزمة لتحميؿ الخطاب ،وىي المدخؿ األساسي لفيمو وتفسيره ،كما أنيا
تمنح الخطاب معناه ،وتزنو بميزانو.
والمتنمؿ في واقع ميارات القراءة التحميمية لدى طمبة كميات التربية يمحظ ضعفيا ،وىذا
ما أكدتو دراسة ىدى مصطفى ( )9995التي أشارت إلى ضعؼ ميارات القراءة التحميمية لدى
طمب المرحمة الجامعية ،وحاجتيـ لتنمية تمؾ الميارات ،ودراسة خمؼ محمد ( )9959التي
أكدت ضعؼ طمب شعبة المغة العربية بكمية التربية في ميارات القراءة التحميمية ،وأف
التدريس مف خمؿ األساليب المعتادة ال يسيـ في تمكينيـ مف ىذه الميارات ،ودراسة ابتساـ
انخفاضا ممحوظًا في مستوى ميارات القراءة التحميمية
عباس( )9952التي أظيرت نتائجيا
ً

لدى الطالبات المعممات بكميات التربية ،وأوصت بتدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى كيفية

تنمية ميارات القراءة التحميمية لدى الطالبات.
والخطاب األكاديمي أحد أىـ أنماط الخطاب التي تتطمب قراءة تحميمية ،وقد توغؿ ىذا
الخطاب في نسيج البحث العممي في ا ونة األخيرة مف حيث البناء ،والصياغة ،والتمقي،
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والتحميؿ؛ كونو أداة التفكير العممي .كما أنو الوسيمة المستخدمة في التواصؿ العممي
بالجامعة ،والحامؿ لممضاميف المغوية مف حقائؽ منظمة أو نتائج مستنبطة ،أو طرؽ لمتحميؿ
أو فرضيات لمختبار ،ويرتبط بالمنيج المتبع في دراسة المغة كونيا ظاىرة اجتماعية قابمة
لمدراسة العممية (.شريؼ بوشحداف)934:9999 ،
ويتنوع الخطاب األكاديمي بتعدد المجاالت ،ويختمؼ باختمؼ الحقائؽ التي يطرحيا سواء
أكانت وصفية أـ تفسيرية أـ حجاجية ،والخطاب األكاديمي يمتاز بالتفاعؿ المغوي ،والتواصؿ
المتصؼ بالرؤية العممية بيف متخاطبيف أو أكثر لنقؿ تصور ما ،أو توضيح الطريقة المتبعة
في معالجة مشكمة معينة ،أو تشخيص فكر جديد ،واستمياـ النصوص المكتوبة.
ويتطمب تحميؿ الخطاب األكاديمي دراسػة التماسػؾ المغػوي لمخطػاب ككػؿ شػكمً ومضػموًنا؛

قويػػا لقػػدرة الػػدارس المغويػػة
محكمػػا ينتظمػػو نسػػيج متػػرابط ،وىػػذا يسػػتمزـ
بنػػاء
كونػػو
ً
تجنيػػدا ً
ً
ً
والفكريػػة ،باإلضػػافة إلػػى حساسػػية الػػذوؽ ،وقػػوة الشػػعور ،ونفػػاذ البصػػيرة ؛ ذلػػؾ أف المغػػة ىػػي
قمة البراعػات اإلنسػانية وأشػرفيا ( عبػد الممػؾ بومنجػؿ ، )599:9955،ومػف ثػـ فػإف القػراءة
ػودا مضػػنية ،واسػػتخداـ أدوات عمميػػة؛
السػػريعة لمخطػػاب ال تعػػد تحمػػيمً ،فالتحميػػؿ يسػػتمزـ جيػ ً
لتحقيؽ األىداؼ المنشودة منو.
وينطػػوي تحميػػؿ الخطػػاب عمػػى ثمثػػة فػػروع متضػػافرة ىػػي :شػػكؿ الخطػػاب :ويقصػػد بػػو بنيػػة
الخطػاب المغويػػة مػػف حيػػث إنػػو نػػص لغػوي متماسػػؾ تتحقػػؽ فيػػو شػػروط النصػػية ،أي التماسػػؾ
الشكمي بندوات الربط وعمقاتو المعروفة؛ التكرار ،واإلحالة ،والحذؼ ...إلػخ ،ويضػاؼ إلػى ذلػؾ
نصا عف خر ،وف ًنا مف غيػره؛ ومضػموف الخطػاب:
التقاليد الشكمية والعرفية لمكتابة ،مما يميز ً
أي الرسػػالة والمعنػػى الػػذي يحممػػو الخطػػاب؛ وسػػياؽ الخطػػاب ومرجعيت ػو :ويقصػػد بػػو اإلطػػار
المعرفي والثقافي واإليديولوجي الذي أنجز الخطاب في ضوئو (.وليد محمود)950:9959،
وتتعدد أغراض تحميؿ الخطاب األكاديمي ،فقد يكوف الغرض المنشود مف التحميؿ ىو
دراسة لغة الخطاب األكاديمي وأسموبو ومنيجو ومكوناتو وترتيب عناصره ،وتوطيد صمة طمبة
الدراسات العميا بننماط الخطاب األكاديمي؛ وقد يكوف الغرض مف التحميؿ ىو البحث عف
األخطاء الشائعة سواء الفكرية أو المغوية أو المنيجية ،وتعرؼ جيود الباحثيف في مجاؿ
معيف؛ وقد يكوف الغرض مف التحميؿ ىو التقييـ لتحديد األصالة والتجديد أو النقؿ والتقميد،
وبناء عميو يمكف قبوؿ الخطاب أو رفضو.
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وتكمف أىمية تحميؿ الخطاب األكاديمي في تعرؼ النيج التنظيمي الذي سمكو الكاتب في
عرض أفكاره ،والتطور البنائي لألفكار الرئيسة والتفاصيؿ الداعمة ،وادراؾ العمقات القائمة
بيف الجمؿ ،مما يسيـ في تحسيف التنليؼ الكتابي بإنشاء تصورات عقمية مماثمة مف
الخطاب ( .ألمازة خطابية)05:9952 ،
وتشير نتائج الدراسات والبحوث السابقة في مجاؿ تحميؿ الخطاب إلى وجود تنثير إيجابي
لتحميؿ الخطاب بوجو عاـ ،والخطاب األكاديمي بوجو خاص عمى العديد مف نواتج التعمـ
المختمفة ،فدراسة ىايمند ) Hyland (2011أكدت نتائجيا أف تحميؿ الخطاب األكاديمي أسيـ
في تنمية ميارات الكتابة لدى طمبة الدراسات العميا ،ودراسة كؿ مف وايت ولوينثاؿ
( White & Lowenthal )2011أثبتت أف تحميؿ الخطاب األكاديمي ساعد في بناء الشخصية
األكاديمية لدى الطمب الجامعييف ،ودراسة كريستيف ) Kristin(2014أشارت نتائجيا إلى أف
االىتماـ بتحميؿ الخطاب األكاديمي أسيـ في تنمية الميارات البحثية لدى طمبة الدراسات
العميا ،ودراسة وليد محمود ( )9953توصمت إلى فاعمية تحميؿ الخطاب في تنمية المفردات
المغوية ،وأوصت باستثمار تحميؿ الخطاب في تعميـ فنوف المغة ومياراتيا.
ورغـ أىمية تحميؿ الخطاب األكاديمي ،فإف الواقػع يشػير إلػى أنػو مػف أنمػاط الخطػاب غيػر
ػر مػػا يػػتـ التركيػػز عمػػى تحميػػؿ الخطػػاب األدبػػي والخطػػاب
الممتفػػت إلييػػا كمجػػاؿ لمبحػػث  ،فكثيػ ًا
الديني ،ولعؿ ذلؾ مػا أدى إلػى تخػريج كثيػر مػف األدبػاء والخطبػاء ،وفػي المقابػؿ يكػاد ال يوجػد
العدد الكافي مف العمماء في ميداف تخصصيـ كمػا ىػو فػي الخطػاب األدبػي والخطػاب الػديني(.
بشير إبرير)999:9993،
ولمتصدي لمشكمة ضعؼ طمبة الدراسات العميا في ميارات القراءة التحميمية لمخطاب
األكاديمي ،يسعى البحث الحالي إلى استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني ،إذ إنو يتيح
الفرصة لممارسة التفكير التشاركي في أثناء عممية التحميؿ ،وييسر عممية االستقصاء
اإللكتروني ل محصوؿ عمى المعمومات التي تتطمبيا عممية التحميؿ ،فإذا تعثر الطالب في معرفة
داللة مفردة معينة ،يمكنو الدخوؿ إلى المعاجـ اإللكترونية بسيولة ويسر مف خمؿ الوسائط
التكنولوجية المتاحة ،واذا أراد القائـ بالتحميؿ التحقؽ مف صحة معمومة معينة يمكنو استخداـ
االستقصاء اإللكتروني لموصوؿ إلى غايتو.
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معا في
والتعمـ التشاركي اإللكتروني مدخؿ لمتعمـ الجماعي المشترؾ ،يعمؿ فيو المتعمموف ً
مجموعات ،ويتشاركوف في إنجاز ميمة معينة لبموغ أىداؼ محددة ،حيث يتـ اكتساب
المعارؼ والميارات مف خمؿ العمؿ المشترؾ ،كما يتـ التركيز عمى الجيود التشاركية بيف
المتعمميف في اكتساب المعارؼ الجديدة وتوليدىا وليس مجرد استقباليا ،وىذا النوع مف التعمـ
يجعؿ المتعمـ الركيزة األساسية فيو( .عماد عبد العزيز ،ومحمد السيد)993:9954،
ويبيف محمد سميماف( )993:9952العناصر األساسية في التعمـ التشاركي اإللكتروني مف
خمؿ الشكؿ ا تي:
شكؿ( )5يبيف العناصر األساسية في التعمـ التشاركي اإللكتروني.

وتتعدد أدوات التعمـ اإللكترونى التشاركى ،فمنيا :المدونات) (Blogالتي تعد مف أىـ
انتشار فيي وسيمة جديدة تحفز الطمب عمى
نموا و ًا
أدوات التعمـ التشاركي اإللكتروني ،وأكثرىا ً
المشاركة في العممية التعميمية مف خمؿ إبداء رائيـ وتعميقاتيـ حوؿ الخبرات التي ليا عمقة
بموضوع التعمـ؛ ومحررات الويب التشاركية ( (Wikiوىي تمثؿ محررات قاعدة بيانات متشعبة،
وتسمح بالتبادؿ المعرفى مف خمؿ وجيات النظر المختمفة ،مما يثرى خبرات زائرييا ،كما أف
محتواىا دائـ التجدد بشكؿ سريع يتمءـ مع التكنولوجيا ،وىي تطبيؽ لمفيوـ التعمـ الجماعى
المشترؾ؛ والتدويف الصوتى والمرئى) ، Webcasting ) Podcasting- Videocastingوىو يتيح
لممتعمميف التعبير عف أفكارىـ و رائيـ مف خمؿ الصوت والصورة؛ والشبكات االجتماعية وىي
استخداما :الفيسبوؾ
تتيح لممتعمميف الفرصة لمتواصؿ مع بعضيـ ،ومف أشيرىا وأكثرىا
ً
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( ،)Facebookوالواتس ب ( ،)WhatsAppواليوتيوب ( ،)YouTubeوالجوجؿ بمس ((.)+Google
رانيا عمي)544:9952 ،
وتعد شبكات التواصؿ االجتماعية مف أكثر أدوات الويب( )9,9التي يمكف أف توفر بيئة
مناسبة لتطبيؽ التعمـ التشاركي لمختمؼ األفراد والجيات والمؤسسات التعميمية ،بما تمتاز بو
مف خصائص التفاعؿ والنشاط ودعـ العمؿ التشاركي ،واالندماج ضمف مجموعات ،وغيرىا مف
اإلمكانات التربوية التي تنطوي عمييا ىذه الشبكات (.أمؿ الموزاف)329:9951،
ويستنتج مما تقدـ أف أدوات التعمـ التشاركي اإللكتروني تمتاز بالتنوع ،فبعضيا سمعي أو
مرئي فقط ،وبالبعض ا خر سمعي ومرئي في الوقت نفسو؛ وبعضيا يستخدـ بشكؿ مباشر أو
متزامف ،والبعض ا خر يستخدـ بشكؿ غير مباشر أو غير متزامف.
ويتطمب استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني إتقاف بعض الميارات العقمية ،مثؿ :حؿ
المشكمت واتخاذ القرار ،والتفكير الناقد ،ومعالجة األفكار؛ والميارات التكنولوجية ،مثؿ:
استخداـ الويب( )9,9والمدونات ،وشبكات التواصؿ االجتماعي؛ والميارات االجتماعية ،مثؿ:
التواصؿ ،والتفاوض ،وابداء الرأي ،واحتراـ ا خريف وتقبؿ االختمؼ معيـ ،وتكويف عمقات
مع الزممء والمعمميف ،وتحمؿ المسئولية االجتماعية ،والعمؿ بروح الفريؽ (.مروة
الباز ،) 54:9952،وىذا يعني ضرورة امتمؾ طمبة الدراسات العميا لمكفايات التكنولوجية التي
تؤىميـ لممارسة التعمـ التشاركي بكفاءة.
وقد زادت أىمية استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني في الوقت الحاضر بسبب الحاجة
سموبا ،وظيور بعض المتغيرات
الماسة إلى تغيير إدارة نظـ التعمـ السائدة فمسفةً ،وأىدافًا ،وأ ً
والمستجدات ،التي مف أبرزىا فيروس كورونا ) ،(Covid-19الذي حاؿ دوف استمرار التعمـ
نظر لما
خيارا؛ ًا
التقميدي ،ومف ثـ أصبح استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني ضرورة وليس ً
يمتاز بو مف مرونة االستخداـ ،فمف الممكف استخدامو بشكؿ متزامف أو غير متزامف مف
خمؿ التقنيات التكنولوجية الحديثة.
ونظر ألىمية التعمـ التشاركي اإللكتروني فقد تناولتو بعض الدراسات ،ومنيا :دراسة
ًا
أندروز) ) Andrews, 2009التي أسفرت نتائجيا عف وجود تنثير لمتعمـ التشاركي اإللكتروني في
تحسيف االستيعاب القرائي لدى طمبة المرحمة األساسية .ودراسة المشرفي AL-Mashrafi
)(2012التي أكدت أف استخداـ استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتروني أسيـ في تنمية ميارات
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التحدث لدى الطمب الذيف يتعمموف المغة اإلنجميزية كمغة ثانية ،نتيجة المناقشات والحوارات
التي دارت بيف الطمب أنفسيـ ،والتفاعؿ بيف الطمب والمعمـ .ودراسة وفبء انذضىلً
( )5105التي أظيرت نتائجيا أف التعمـ التشاركي عبر الويب أدى إلى ارتفاع مستوى فاعمية
الذات األكاديمية ومستوى دافعية اإلتقاف لدى طمب الدبموـ الخاص تخصص تكنولوجيا
إحصائيا بيف مستوى فاعمية الذات
التعميـ ،باإلضافة إلى وجود عمقة ارتباطية دالة
ً
األكاديمية ومستوى دافعية اإلتقاف .ودراضخ مصطفى طو( )9952التي أشارت إلى أف
استخداـ التعمـ التشاركي القائـ عمى الشبكة العالمية لو تنثير إيجابي في تنمية ميارات
تصميـ المقررات اإللكترونية واالتجاه نحوىا لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة يبشة.
ودراسة عبد العزيز السويط( )9954التي توصمت إلى فاعمية التعمـ التشاركي القائـ عمى
الشبكة العالمية في تنمية ميارات البحث الرقمي لدى طمبة كمية التربية .ودراسة أحمد عبد
المجيد( )9955التي أكدت فاعمية التعمـ التشاركي اإللكتروني في تنمية ميارات الحوسبة
السحابية لدى طمبة الدبموـ العاـ بكمية التربية جامعة الممؾ خالد .ودراسة محب
الرافعي( )9999التي أثبتت فاعمية البرنامج القائـ عمى التعمـ التشاركي اإللكتروني في تنمية
ميارات القرف الحادي والعشريف لدى تمميذ المرحمة اإلعدادية.
وباستقراء الدراسات السابقة ،يمكف القوؿ إف لمتعمـ التشاركي اإللكتروني مزايا عديدة،
فيو يثير دافعية المتعمميف نحو التعمـ ،ويزيد مف تفاعميـ ،ويوفر بيئة جديدة لمتعمـ ،ويتوافؽ
مع اىتماـ الجيؿ الحالي بالتكنولوجيا ،وىو أحد أنماط توظيؼ التقنيات التكنولوجية في
العممية التعميمية ،التي ىي عماد ميارات القرف الحادي والعشريف ،والتي تساعد في التغمب
عمى بعض مشكمت التعمـ التقميدي ،منيا :قمة الوقت المخصص لممحاضرات ،وزيادة أعداد
الطمب ،كما أنو يواجو بعض التحديات التي تعوؽ عمميتي التعميـ والتعمـ .ولـ توجد دراسة
في حدود – عمـ الباحث -حاولت تنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي باستخداـ
التعمـ التشاركي اإللكتروني ،مما يعزز إجراء البحث الحالي.

اإلحصاط مبعهمُ البخح:
رغـ أىمية التمكف مف ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي وحاجة طمبة الدراسات
العميا إلييا ،فإف الواقع الحالي يشير إلى ضعفيا ،وىذا ما أكدتو الدراسات التي أجريت في
مجاؿ تحميؿ المقروء وفيمو وتفسيره ونقده ،ومف بيف ىذه الدراسات :دراسة ريـ عبد العظيـ
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( )9951التي أشارت إلى ضعؼ ميارات التحميؿ المغوي لمخطاب لدى متعممي المغة العربية،
ودراسة ابتساـ عباس ( )9952التي أسفرت نتائجيا عف انخفاض ميارات التحميؿ القرائي
لدى الطالبات ،وأرجعت ىذا الضعؼ إلى قمة االىتماـ بالتحميؿ المغوي .ودراسة مرواف
السماف( )9952التي أكدت أف طمبة كميات التربية يعانوف ضعفًا في ميارات القراءة التحميمية

المتعمقة بالمستوى الصرفي ،والمستوى النحوي ،والمستوى التركيبي ،ودراسة إبراىيـ

عمى( )9954التي أشارت إلى عجز المتعمميف عف تحميؿ ما يقرءوف ،وتحميؿ الكؿ إلى
أجزائو ،وتحديد العمقة بيف ىذه األجزاء ،مما يبرر الحاجة إلى إستراتيجيات حديثة في
التدريس تستند إلى إعماؿ العقؿ والتنمؿ واالستنتاج .ودراسة سامية عبد ا﵀ ( )9999التي
أكدت ضعؼ المتعمميف في ميارات القراءة التحميمية ،وأرجعت ذلؾ إلى غياب استخداـ
اإلستراتيجيات والنماذج التدريسية المناسبة لتنميتيا واالرتقاء بيا.
ولتعميؽ اإلحساس بمشكمة البحث أجرى الباحث دراسة استكشافية؛ لتحديد مستوى طمبة
الدبموـ الميني في ميارات القراءة التحميمية بتطبيؽ اختبار لميارات القراءة التحميمية لمخطاب
طالبا وطالبة يوـ األربعاء
األكاديمي عمى مجموعة مف طمبة الدبموـ الميني بمغ عددىـ(ً )55
الموافؽ59نوفمبر  ،9955وأسفرت نتائجيا عف ضعؼ ميارات القراءة التحميمية في بعد
تحميؿ البنية الفكرية لمخطاب األكاديمي ككؿ حيث بمغ متوسط درجاتيـ ()603؛ أما متوسط
درجاتيـ في بعد تحميؿ البنية المغوية لمخطاب األكاديمي ككؿ فبمغ ()699؛ وأما متوسط
درجاتيـ في بعد تحميؿ البنية المنيجية لمخطاب األكاديمي فبمغ ( ،)695وىذا يشير إلى
قصور في ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي ،وقد يرجع ىذا الضعؼ لدى طمبة
الدراسات العميا إلى نقص الوعي بالمعايير التي يتعيف تحميؿ الخطاب األكاديمي في ضوئيا،
إضافة إلى عدـ تدريس مقرر خاص بالقراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي يؤىؿ طمبة
وتقويما ،مما
وتمحيصا
صا
ً
الدراسات العميا لمتعامؿ مع النصوص األكاديمية ،التي تتطمب فح ً
ً
يجعؿ مشكمة البحث الحالي جديرة بالبحث.

وعهمُ البخح:
تتحدد مشكمة البحث الحالي في ضعؼ ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي لدى
طمبة الدبموـ المينى تخصص المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية بكمية التربية جامعة
الزقازيؽ ،ولمتصدي ليذه المشكمة سعي البحث الحالي لإلجابة عػف التساؤالت ا تية:
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 -5ما ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي المزمة لطمبة الدبموـ المينى تخصص
المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية؟
 -9ما التصور المقترح الستخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني في تنمية ميارات القراءة
التحميمية لمخطاب األكاديمي لدى طمبة الدبموـ المينى تخصص المناىج وطرائؽ تدريس
المغة العربية؟
 -9ما فاعمية استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني في تنمية ميارات القراءة التحميمية
لمخطاب األكاديمي لدى طمبة الدبموـ المينى تخصص المناىج وطرائؽ تدريس المغة
العربية؟

حدود البخح:
اقتصر البحث الحالي عمى الحدود ا تية:

 -5احلدود املىضىعًُ:
 ميارات القراءة التحميمية المتعمقة بتحميؿ البنية الفكرية ،والمغوية ،والمنيجية لمخطاباألكاديمي
التي تحظى بوزف نسبي  649فنكثر مف راء السادة المحكميف.
 تحميؿ بعض نماذج الخطاب األكاديمي في مجاؿ المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية. بعض أنماط التعمـ التشاركي اإللكتروني :التعمـ مف خمؿ االتصاؿ بيف األشخاص،والمنتج
التشاركي.
 استخداـ بعض أدوات التعمـ التشاركي ،مثؿ :الواتس ب ( ،)Whats-Appوالفيسبوؾ()Facebook
لسيولة استخداميما ،وتوافر ىذه التطبيقات لدى طمبة الدراسات العميا.
 -9احلدود البعريُ :مجموعة مف طمبة الدبموـ المينى تخصص المناىج وطرائؽ تدريس
طالبا وطالبةً.
المغة العربية بكمية التربية جامعة الزقازيؽ بمغ عددىـ(ً )51
 -9احلدود السوًٍُ :تـ تطبيؽ البحث خمؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الجامعي
.9999 /9955
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ِدف البخح:
ىدؼ البحث الحالي إلى:
 -5تنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي لدى طمبة الدبموـ المينى تخصص
المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية بكمية التربية جامعة الزقازيؽ.

أِىًُ البخح:
 -0يستمد البحث الحالي أىميتو مف انسجامو مع التطورات الحديثة في مجاؿ المناىج
وطرائؽ التدريس وتكنولوجيا التعميـ ،التي أكدت ضرورة استخداـ تقنيات تكنولوجية حديثة
تضمف التفاعؿ بيف المعمـ والمتعمميف مف جية ،وبيف المتعمميف أنفسيـ مف جية أخرى؛
وكذلؾ مف الموضوع الذي يبحثو ،وحاجة طمبة الدراسات العميا إلى التمكف مف ميارات
القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي.
نظريا حوؿ القراءة التحميمية مف حيث :المفيوـ ،واألىمية ،والخطوات،
إطار
ًا
 -5يقدـ
ً
والميارات؛ والخطاب األكاديمي مف حيث :المفيوـ ،واألىمية ،والخصائص وطرائؽ
التحميؿ ،واألبعاد؛ وينصؿ لمفكر التربوي في ميداف التعمـ التشاركي اإللكتروني مف حيث:
الماىية ،واألىمية ،والنظريات التي يستند إلييا ،واإلستراتيجيات ،وأدوار المعمـ والمتعمـ.
 -3ي ساعد طمبة الدراسات العميا في تنمية ميارات القراءة التحميمية ،األمر الذي يمكنيـ مف
الفيـ العميؽ لمضموف الخطاب األكاديمي ،واإلفادة منو عند الكتابة األكاديمية إذ إنيا
المغة التي يكتب بيا الخطاب األكاديمي ،كما أنيا مف متطمبات الباحثيف في الدراسات
العميا.
إرشاديا لكيفية استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني في تنمية ميارات القراءة
 -4يقدـ دليمً
ً
التحميمية لمخطاب األكاديمي.
اختبار لقياس ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي يمكف اإلفادة منو في
ًا
 -5يقدـ
دراسات الحقة ،أو في تقييـ ميارات الباحثيف مف طمبة الدراسات العميا.
 -6يسيـ في تقديـ مقترحات بحثية لمباحثيف في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية
لدراسة أثر أو فاعمية التعمـ التشاركي اإللكتروني في تنمية الميارات المغوية لدى
المتعمميف في مختمؼ المراحؿ التعميمية األخرى.
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أداَ البخح:
 -5اختبار ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي.

إجراءات البخح:
سار البحث الحالي وفقًا لإلجراءات ا تية:

 -5إعداد قائمة بميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي مف خمؿ مراجعة األدبيات
التربوية ،والدراسات والبحوث السابقة ذات الصمة بميارات القراءة التحميمية ،وتحميؿ
الخطاب ثـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف في المناىج وطرائؽ تدريس المغة
العربية ؛ لمحكـ عمييا ثـ حساب الوزف النسبي ليا ،والتوصؿ إلى الصورة النيائية
لمقائمة.
 -9إعداد التصور المقترح الستخداـ التعمـ التشاركي في تنمية ميارات القراءة التحميمية
لمخطاب األكاديمي ،ثـ دليؿ المستخدـ لطمبة الدبموـ الميني ،وعرضيما عمى مجموعة
مف المحكميف في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية؛ لمحكـ عمييما وابداء
الممحوظات.
 -9إعداد اختبار لقياس ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي ثـ عرضو عمى مجموعة
مػف المحكميف في المناىج وطرائؽ تدريس المغػة العربية؛ لمتنكد مف الصدؽ الظاىري
وصمحيتو لمتطبيؽ ،ووضع االختبار في صورتو النيائية.
استطمعيا عمى مجموعة مف طمبة الدبموـ
 -0تطبيؽ اختبار ميارات القراءة التحميمية
ً
المينى( غير مجموعة البحث) لحساب الصدؽ والثبات ،والسيولة والصعوبة والتمييز
والزمف المناسب لإلجابة عف االختبار.
 -1اختيار مجموعة مف طمبة الدبموـ المينى تخصص المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية
قبميا.
بكمية التربية جامعة الزقازيؽ لتطبيؽ أداة البحث عمييـ تطبيقًا ً

 -2تدريس المادة التعميمية المتعمقة بالقراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي لمجموعة البحث
باستخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني.
 -3تطبيؽ اختبار ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي عمى مجموعة البحث تطبي ًقا
بعديا.
ً

 -4استخراج النتائج ومعالجتيا باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة.
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 -5تحميؿ النتائج وتفسيرىا وتقديـ التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنو نتائج
البحث.

حتديد وصطمخات البخح:
 -5التعمـ التشاركي اإللكتروني :Electronic collaborative learning
عرفو نبيؿ عزمي ( )19:9994بننو :نمط مف أنماط التعمـ اإللكتروني يتعاوف فيو
معا؛ لبموغ ىدؼ محدد ،مثؿ :كتابة ورقة بحثية ،أو البحث عف مفيوـ معيف عبر
الطمب ً
اإلنترنت ،ويتـ ذلؾ مف خمؿ مجموعات عمؿ مكونة مف أربعة أو خمسة أعضاء ،ويكوف
المعمـ ىو المراقب دوف تدخؿ مباشر مف جانبو في التفاعؿ الذي يتـ بينيـ عف طريؽ
المناقشة اإللكترونية أو البريد االلكتروني.
ائيا في البحث الحالي بننو :ناتج التفاعػؿ بػيف المحاضػر وطمبػة الػدبموـ المينػي
ويعرؼ إجر ً
في المحاضرات اإللكترونية التفاعمية ،وبيف الطمبػة أنفسػيـ عبػر شػبكات التواصػؿ االجتمػاعي؛
الػواتس ب ( ،)WhatsAppوالفيسػػبوؾ ( ،)Facebookسػواء أكػػاف التفاعػػؿ داخػػؿ المجموعػػات أـ
إلكترونيػػػا والوصػػػوؿ إلػػػى
بينيػػػا؛ متزام ًنػػػا أـ غيػػػر متػػػزامف؛ لتبػػػادؿ المعمومػػػات واألفكػػػار وا راء
ً
المنتج التشاركي.

 -9القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي : Analysis Reading Academic Discourse
عرؼ حسف شحاتة ،وزينػب النجػار( )59:9999القػراءة التحميميػة بننيػا :قػدرة الفػرد عمػى
الفحص المدقؽ لمادة عممية ما ،وتجزئتيا إلى عناصرىا ،وتحديد ما بينيػا مػف عمقػات ،وفيػـ
فنيػا أو تجربػة
عمميا أو
أدبيا أو
تاريخيا أو ً
ً
ً
نصا ً
البناء التنظيمي ليا ،وقد تكوف المادة العممية ً
عممية.
ائيػا بننيػا :نشػاط
وفي ضوء ما تقدـ ،يمكف تعريؼ القراءة التحميمية لمخطاب األكػاديمي إجر ً
عقمي يمارس إباف استكناه طمبة الدبموـ الميني األبنية الفكريػة والمغويػة والمنيجيػة المتضػمنة
بالنتاج العممي المنشور في المجمت العممية لممتخصصػيف فػي المنػاىج وطرائػؽ تػدريس المغػة
العربية؛ بغية فيـ مضػموف الخطػاب ،وتحديػد العمقػات بػيف مكوناتػو ،واسػتبانة مممػح الوحػدة
الفكرية ،والقوالب المغوية المستخدمة في التعبيػر عػف األفكػار ،والمنيجيػة التػي اتبعيػا المؤلػؼ
ائيػا بالدرجػة التػي يحصػؿ
في خطابو ،ويتـ ذلؾ في ضوء معايير موضوعية محددة ،وتقاس إجر ً
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عمييا طمبة الدبموـ الميني في اختبار ميػارات القػراءة التحميمػة لمخطػاب األكػاديمي المعػد ليػذا
الغرض.

أدبًات البخح:
يتناوؿ ىذا الجزء مف البحث اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات الصمة بمتغيراتو؛
إلعداد قائمة بميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي المزمة لطمبة الدبموـ الميني،
واعداد التصور المقترح لكيفية استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني في تنمية ميارات القراءة
التحميمية لمخطاب األكاديمي ،وتطمب ذلؾ تناوؿ ثمثة محاور رئيسة ىي:
المحور األوؿ :القراءة التحميمية( المفيوـ ،واألىمية ،والخطوات ،والميارات).
المحور الثاني:الخطاب األكاديمي(المفيوـ ،واألىمية ،والخصائص وطرائؽ التحميؿ ،واألبعاد).
المحور الثالث:التعمـ التشاركي اإللكتروني(الماىية ،واألىمية ،والنظريات التي يستند إلييا،
واإل ستراتيجيات ،وأدوار المعمـ والمتعمـ ،والدراسات السابقة التي تناولت التعمـ التشاركي
اإللكتروني) .وتفصيؿ ذلؾ عمى النحو ا تي:

احملىر األوه :الكراءَ التخمًمًُ.
أوالً  -وفّىً الكراءَ التخمًمًُ:
ورد فػػػي األدبيػػػات التربويػػػة عػػػدة تعريفػػػات لمقػػػراءة التحميميػػػة ،فقػػػد عرفيػػػا أحمػػػد عػػػوض
مسػتخدما مسػتويات
( )29:9995بننيا :النشاط القرائي التحميمي الذي يمارسو الطالػب بػوعي
ً
سػعيا إلػى تفسػيره والحكػـ عميػو وفػؽ
التحميؿ المغوي؛ السػتخمص الػدالالت المغويػة مػف الػنص ً
أدوات لفظية وتحميميػة وفكريػة وتذوقيػة .وعرفيػا كػؿ مػف محمػد المرسػي ،وسػمير عبػد الوىػاب

( )02:9991بننيا :إجراءات عمميػة فػي قػراءة الػنص ،تتميػز بػإجراء التحميػؿ والنقػد لمكوناتػو
األساسية مف حيث شكمو ومضمونو ،بػرد الكػؿ فػي الشػكؿ ،وفػي المضػموف إلػى أجزائػو ،وذلػؾ
بتعػػػرؼ مكونػػػات الشػػػكؿ ،وخصػػػائص كػػػؿ مكػػػوف ،والبحػػػث فػػػي خصػػػائص المفػػػردات والجمػػػؿ
والتراكيب واألساليب ،واستخمص المضاميف المباشرة والضمنية منيا.
ويسػػتنتج ممػػا تقػػدـ أف الق ػراءة التحميميػػة نشػػاط عقمػػي يتػػرجـ أفكػػار الػػنص ،ورمػػوزه إلػػى
أصوليا ومصادرىا مػف خػمؿ توظيػؼ الخبػرات والمعػارؼ السػابقة ،وميػارات التفكيػر التحميمػي،
وميػػارات التفكيػػر التػػنممي ،والتفكيػػر اإلبػػداعي ،والحػػس المغػػوي ،وذلػػؾ لفػػتح مغػػاليؽ الخطػػاب،
والحكـ عميو.
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ثاًًٌا  -أِىًُ الكراءَ التخمًمًُ:
تعد القراءة التحميمية وسيمة إلثارة التفكير والفيـ وحسف االستخمص والنقد ،ومف خمليا
يكتسب القارئ المفردات واألساليب المغوية المناسبة والتعبيرات المبدعة والخمقة ،وىي مدخؿ
إلنشاء النصوص الموازية ،أي أف القراءة التحميمية متطمب سابؽ لمكتابة األكاديمية ،ويحتاج
ىذا النوع مف القراءة العمماء وطمبة الدراسات العميا في أثناء جمع المادة العممية مف الكتب
والمراجع وفحصيا بعمؽ وتنمؿ ،قبؿ الشروع في كتابة التقارير البحثية.
ولقد أصبحت القراءة التحميميػة مػف الضػروريات التػي تفػرض نفسػيا فػي عالمنػا المعاصػر،
وفي التعامؿ مع لياتو المختمفة بقصد تحميميا ونقدىا وتقويميا ،ويمكف لمفرد مف خمليػا فيػـ
مػػا يق ػ أر بطريقػػة تمكنػػو مػػف التعامػػؿ مػػع الػػنص المقػػروء تعػػاممً يتػػيح لػػو فرصػػة التفاعػػؿ معػػو

والتػػنثر بػػو (.محمػػد المرسػػي ،وسػػمير عبػػد الوىػػاب ،)02:9991،باإلضػػافة إلػػى أنيػػا أفضػػؿ
أسموب يمكف لممرء أف يتبعو في استكناه مضموف كتاب مػا ،فيػي ال تعنػي االطػمع واالسػتفادة
نوعا مف االرتقاء بالقارئ إلى أفؽ الكاتب الذي يقػ أر لػو ،ومحاولػة النفػاذ
فحسب ،بقدر ما تعني ً
إلػػى معرفػػة شػػىء مػػف مصػػادره وخمفياتػػو الثقافيػػة ،بػػؿ مناقشػػتو ونقػػده ،والوقػػوؼ عمػػى جوانػػب
القصور لديو (.عبد الكريـ بكار)05:9994،
وقد أكػدت دراسػة محمػد حنفػي ( )9991أف القػراءة التحميميػة تسػاعد فػي فيػـ النصػوص
القر نيػػة لػػدى طػػمب الصػػؼ األوؿ الثػػانوي ،ودراسػػة سػػامح شػػحاتة ( )9953أكػػدت أف القػراءة
التحميمية ىي األداة التي تمكف المتعمـ مف تحميؿ النصوص األدبية وغير األدبيػة وفيميػا ،كمػا
أنيا تساعد في تنمية القدرات الفكرية لدى المتعمـ.

واذا كانػػت الق ػراءة التحميميػػة عمػػى ىػػذا القػػدر مػػف األىميػػة ،فيتعػػيف تنميػػة مياراتيػػا لػػدى
المتعمميف في جميع المراحؿ التعميمية ،ال سيما طمبػة الدراسػات العميػا ،فيػـ بحاجػة إلييػا حتػى
يتمكنوا مف فيـ مضموف الخطاب األكاديمي ،ومف ثـ فيي تساعد في اكتساب الممكػة النقديػة،
وتنمية ميارات التفكير التحميمي.

ثالجًا  -خطىات الكراءَ التخمًمًُ:
يمكف لمقارئ أف يفيـ النص المقروء بطريقة تمكنو مف تحميمو تحميمً تتحػؽ معػو األىػداؼ

المنشػػودة مػػف القػراءة بعامػػة ،وعمميػػة التحميػػؿ بخاصػػة ،وذلػػؾ مػػف خػػمؿ الخطػوات التػػي أشػػار
إلييا كؿ مف محمد المرسي ،وسمير عبد الوىاب ( )03:9991وىي:
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 -5المسح أو الفحص :وتعد ىذه الخطوة مف الخطوات الميمة في القػراءة التحميميػة ،فالقػارئ
مستخدما كمً مف التفحص واالسػتخمص ،وذلػؾ
يمجن إلى إجراء عممية المسح أو الفحص
ً
لموقػوؼ عمػػى المعنػػى العػػاـ أو الفكػػرة الرئيسػػة لمموضػوع الػػذي يقػػرؤه ،ويػػتـ خمليػػا إجػراء
فحص سريع لممادة المقروءة.
 -9السػػػؤاؿ :وىػػػػذه العمميػػػة تتضػػػػمف صػػػياغة األسػػػػئمة الممئمػػػة عػػػػف الموضػػػوع أو المػػػػادة
المقػػروءة ،ويسػػعى القػػارئ مػػف خػػمؿ الق ػراءة إلػػى اإلجابػػة عنيػػا ،كمػػا أف ىػػذه العمميػػات
تسػػاعده عمػػى اسػػتيعاب المعمومػػات المتضػػمنة فػػي كػػؿ جػػزء ،وتصػػبح الفقػرات بالنسػػبة لػػو
مجموعة مف التسمسمت المتتابعة.
 -9القراءة :وفي ىذه الخطوة يتـ البحث السريع في النص عف إجابات ألسئمة تػـ طرحيػا فػي
مرحمة سابقة ،وعندما تجد إجابات ألسئمتؾ ،فإنؾ – بذلؾ -تستجوب اعتقػادات الكاتػب أو
المؤلؼ.
 -0السرد أو االسػتدعاء :وتسػتغرؽ بعػض الوقػت لتسػتدعي لنفسػؾ كػمً مػف السػؤاؿ واإلجابػة
خاصػا لمنقػاط الرئيسػة التػي قرأتيػا ،وتكتػب بسػرعة وايجػاز
اىتمامػا
التي وجػدتيا ،وتعطػي
ً
ً
موجز لمجزء الذي قرأتو بنسموبؾ ،وتضع ممحوظاتػؾ عمػى ىيئػة عنػاويف
ًا
طفيؼ مف الذاكرة
رئيسة موجزة.

 -1المراجعػة أو التنقػيح :وخمليػا يػػتـ التفكيػر فػي كيفيػػة تػمؤـ مػا قمػػت بقراءتػو مػع المعرفػػة
الكاممة التي تـ تغطيتيا في الموضوع.
أما نبيؿ عبد اليادي و خروف( )559:9995فحددوا خطوات القراءة التحميمية فيما يمي:
 -5اختيار موضوع محدد لمبحث -9.القراءة عف الموضوع المحدد في عدة مصادر أو مراجع.
 -9تحميؿ المادة المقروءة.

 -0الموازنة بيف ما كتب في ىذه المصادر أو المراجع.

 -1تحديد مواطف االتفاؽ واالختمؼ عف الموضوع المحدد.
 -2التمخيص والصياغة مع إعطاء رأي الباحث.
فيما يرى الباحث أف القراءة التحميمية تمر بالخطوات ا تية:
 -5االستكشاؼ :ويشمؿ التعرؼ عمى نوع الخطاب وشكمو الخارجي ،وتحديد الكممات
المفتاحية في العنواف ،ووضع خطوط تحتيا ،وتقسيـ مضموف الخطاب إلى عناصر أو
وحدات فكرية متتابعة ومترابطة لتيسير تحميمو.
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 -9التنمؿ :ويتضمف ممارسة التفكير التنممي ،وقراءة الخطاب المراد تحميمو عدة مرات قراءة
تنممية فاحصة عميقة؛ الستخمص الفكر المحورية التي يدور حوليا الخطاب.
 -9االستيعاب :وذلؾ لفيـ مضمونو الخطاب ،وتحديد اليدؼ منو.
 -0الموازنة :بيف مضموف الخطاب وأنماط الخطاب الموازية.
 -1النقد :ومف خملو يحكـ القارئ عمى اتساؽ الخطاب وانسجامو ،وصحتو ،وبناء عميو
قبولو أو رفضو.

رابعًا  -وّارات الكراءَ التخمًمًُ:
تنػػػاوؿ المتخصصػػػوف والبػػػاحثوف ميػػػارات القػػػراءة التحميميػػػة بالدراسػػػة والبحػػػث ،واختمفػػػت
توجيػػاتيـ حوليػػا ،ولػػـ يتفق ػوا عمػػى عػػدد محػػدد ليػػا؛ ويرجػػع ذلػػؾ إلػػى طبيعػػة مجػػاؿ الق ػراءة
التحميميػػة ،فاسػػتخداميا لتحميػػؿ الخطػػاب اإلبػػداعي يختمػػؼ إلػػى حػػد مػػا عػػف اسػػتخداميا لتحميػػؿ
الخطاب األكاديمي ،فعمي سػبيؿ المثػاؿ فػي الخطػاب اإلبػداعي يػتـ التركيػز عمػى تحميػؿ الجانػب
التذوقي ،بينما في الخطاب األكاديمي يتـ التركيز عمى تحميؿ الجانب المنيجي.
وقد أشار حسف شحاتة( )554،9994إلى أف ميارات القراءة التحميمية كثيرة ومتنوعة
ومتداخمة ومف أىميا :تقديـ الحجج واألدلة ،والتمييز بيف االستنتاج المنطقي وغير المنطقي،
واستخمص النتائج مف المادة المقروءة ،والتمييز بيف األفكار المرتبطة بالنص وغير
المرتبطة ،واستنتاج ىدؼ الكاتب .أما رانيا مصطفي ( )9955فقسمت ميارات القراءة
التحميمية إلى قسميف ىما :ميارات التحميؿ النحوي لمبنية السطحية ،وتشمؿ :تحميؿ األلفاظ،
وتحميؿ الجمؿ؛ وميارات التحميؿ الداللي لمبنية العميقة ،وتشمؿ :تحميؿ األفكار ،وتحميؿ
المعاني.
وقسـ خمؼ محمد ( )9959ميارات القراءة التحميمية إلى ثمثة أقساـ ىي :ميارات لغوية
ونحوية ،وتشمؿ :تحديد المعاني المعجمية لبعض الكممات في النص المقروء ،والعمقات
الداللية التي تربط مكونات النص ،وتوضيح أىمية تنوع األساليب النحوية في النص ،والربط
بيف اإلعراب والمعنى ،وتحديد األساليب النحوية والصرفية وأثرىا في المعنى؛ وميارات بمغية،
وتشمؿ :تفسير المعاني المجازية في النص المقروء ،وتحديد مكونات الترابط النصي،
والتراكيب المتصمة بعمـ المعاني ،والصور البيانية المتضمنة بالنص ،واأللواف البديعية وأثرىا
في المعنى؛ وميارات االستنتاج ،وتشمؿ :استنتاج المعاني الضمنية في النص المقروء،
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والربط بيف األسباب والنتائج ،والتمييز بيف األفكار المرتبطة وغير المرتبطة في النص،
والكشؼ عف األخطاء وتصنيفيا ،واستنتاج الترابط الفكري والعاطفة في النص ،والتنبؤ
باألحداث مف خمؿ فيـ النص.
وقسمت إبتساـ عباس( )9952ميارات القراءة التحميمية إلى ثمثة أقساـ ىي :تحميؿ
األفكار ،وتشمؿ:استخمص الفكرة المركزية مف الموضوع ،واستنتاج األفكار الرئيسة مف المادة
المقروءة ،وتحديد المعاني الجزئية التي انتظمتيا كؿ فقرة ،واستنتاج المسممات والتعميمات
مف النص؛ وتحميؿ المعاني :فيـ الدالالت المغوية لممفردات مف السياؽ ،واستنتاج المعاني
الضمنية غير المصرح بيا ،وتحميؿ المقروء في ضوء الخبرة الذاتية ،وتحميؿ الكميات
والمسائؿ العامة إلى تفاصيميا؛ وتحميؿ العمقات:استنتاج أىداؼ الكاتب مف النص ،وادراؾ
العمقات بيف األفكار في النص ،وربط األفكار مع المشكمت الحاضرة ،ووضع عناويف فرعية
ألجزاء النص حسب أفكاره.
أمػػا إب ػراىيـ عمػػى( )9954فنشػػار إلػػى أف ميػػارات الق ػراءة التحميميػػة ىػػي :تحديػػد الفكػػرة
العامػػػة لمػػػنص ،واسػػػتخراج المعػػػاني الصػػػريحة مػػػف الػػػنص ،واسػػػتخمص المعػػػاني الضػػػمنية،
وتوضيح إيحاءات األلفاظ داخؿ الػنص ،وتوضػيح مػواطف الجمػاؿ فػي الػنص ،وتحميػؿ المواقػؼ
اإلنسػػانية فػػي الػػنص ،وتحديػػد العمقػػات بػػيف أج ػزاء الػػنص ،والتعبيػػر عػػف الخ ػواطر والتػػنممت
الذاتية مف خمؿ النص ،وتحديد القيـ المتضمنة في النص ،وطرح أسئمة تعكس الفيػـ العميػؽ
لمنص.
ورغـ تبايف ميارات القراءة التحم يمية في األدبيات التربوية والدراسات السابقة ،فإف ىناؾ
اتفاقًا عمى بعض ىذه الميارات ،مثؿ :تحديد الفكرة الرئيسة لمنص ،وما يندرج تحتيا مف
أفكار فرعية ،واستنتاج العمقات القائمة بيف األفكار ،وكذلؾ تحميؿ البنية المغوية لمنص،

وسوؼ يسترشد الباحث بيذه الميارات عند إعداد قائمة ميارات القراءة التحميمية لمخطاب
األكاديمي.
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تعكًب عمِ احملىر األوه:
يمكف القػوؿ إف األدبيػات التربويػة والدراسػات السػابقة التػي تػـ عرضػيا فػي ىػذا المحػور قػد
مكنت الباحث مما ينتي:
 -5صياغة تعريؼ إجرائي لميارات القراءة التحميمية في ضوء ما ورد في األدبيات مف
تعريفات

اصطمحية.

 -9توضيح أىمية إتقاف ميارات القراءة التحميمية ،وحاجة طمبة الدراسات العميا إلييا.
 -9تعرؼ الخطوات المزمة لمقراءة التحميمية.
 -0إدراؾ التصنيفات المتعددة لميارات القراءة التحميميػة ،ومػف ثػـ وضػع تصػور مبػدئي لقائمػة
ميارات القراءة التحميمة المرجو تنميتيا في البحث الحالي.
 -1بياف االختمؼ بيف البحػث الحػالي والدراسػات السػابقة ،فجميػع الدراسػات السػابقة اىتمػت
بتنميػػة ميػػارات القػراءة التحميميػػة لمنصػػوص األدبيػػة ،بينمػػا اسػػتيدؼ البحػػث الحػػالي تنميػػة
ميػػارات الق ػراءة التحميميػػة لمخطػػاب األكػػاديمي ،حيػػث إنػػو الخطػػاب المسػػتخدـ فػػي التواصػػؿ
بيف الباحثيف واألساتذة في مرحمة الدراسات العميا.

احملىر الجاٌٌ :اخلطاب األنادميٌ.
أوالً  -وفّىً اخلطاب األنادميٌ:
نظر
حظي الخطاب باىتماـ الدارسيف في مجاالت مختمفة ،مما أدى إلى تعدد مفاىيمو؛ ًا
لتنثر كؿ دارس بمجاؿ تخصصو ،األمر الذي أسيـ في توليد تصورات متمايزة غير أنيا
متكاممة ،حيث عرفتو نعيمة سعدية ( )41:9993بننو :مجموعة مف النتاجات الفكرية ،التي
يراد إيصاليا إلى متمؽ عبر نصوص مسموعة أو مكتوبة أو مرئية .وعرفو كارثي وورد
)Carusi& Waard ( 2009:45بننو :نص إقناعي لو ىدؼ محدد ،تـ تنليفو بواسطة
شخص متخصص أو مجموعة مف األشخاص ،بيدؼ التنثير في جميور القراء ،ويمتاز
بالترابط واالنسجاـ بيف مكوناتو .كما عرفو بياء الديف مزيد ( )59:9952بننو :سمسمة مف
العممات المغوية التي تضبط استخداميا قواعد وعادات لغوية متعارؼ عمييا ،وتنتج دالالت
تنتقؿ مف مرسؿ إلى مستقبؿ في حقوؿ معرفية ،وسياقات ثقافية واجتماعية ،وعرفتو ىند بنت
الحازمي( )9:9952بننو :نص محكوـ بوحدة كمية واضحة يتنلؼ مف صيغ تعبيرية متوالية
ومترابطة تصدر عف فرد يبمغ رسالة ما.
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ويرى الباحث أف قصر الخطاب عمى أنو عممات أو رموز ال يعبر عف حقيقتو ،فميس
الخطاب مجرد عممات ساكنة ،وانما ىو رسالة يتفاعؿ بيا الكاتب مع المستقبميف؛ لنقؿ
مضموف مفيد أو حؿ مشكمة معينة أو تقديـ جواب لسؤاؿ يشغؿ كم مف المرسؿ والمستقبؿ.
ومف خمؿ التعريفات السابقة يتبيف أف الخطاب نظاـ متقف يعبر عف رسالة عبر لغة
مكتوبا ،ويتنلؼ مف مجموعة مف الجمؿ المصوغة صياغة
محكيا أـ
التواصؿ سواء أكاف
ً
ً
لغوية دقيقية ،كما أف لكؿ خطاب بنية خاصة ،تختمؼ باختمؼ اليدؼ منو ،وأيا كاف نوع
الخطاب وشكمو ومضمونو ،فإف المغة الفصحى ىي المكوف األساسي لمادتو.
أما الخطاب األكاديمي فيعرؼ بننو :النص المكتوب والمعبر عف ناتج المعرفة العممية
انتياء باالكتماؿ
مرور بالبناء والتشكيؿ و
المستخمص مف أنشطة العالـ بداية مف التخطيط و ًا
ً
واإلنتاج( .فرحات الدريسي ،)999:9993،ويعرؼ بننو :النتاج البحثي المعبر عف جممة
التصورات والتوجيات الفكرية في مجاؿ معيف (.محمود األستاذ.)53:9994،
وباستقراء التعريفيف السابقيف يتبيف أف الخطاب األكاديمي نتاج لغوي عممي ،يعبر عف
كاتب متميز يطور أدواتو الكتابية مع زيادة وعيو بالعمؿ الذي يقدمو ،فيعرض مجموعة مف
الرؤى الفكرية بطريقة منيجية لمشكمة معينة وكيفية التصدي ليا ،كما أنو نمط مف أنماط
التواصؿ العممي بيف المؤلؼ وأقرانو في المجاؿ نفسو ،وجميور القراء بشكؿ عاـ.
أما تحميؿ الخطاب األكاديمي فيقصد بو :تفنيد النص وحمو إلى وحداتو التي أسيمت في
بنائو الشكمي وداللتو؛ لمتعرؼ عمى وظيفة كؿ عنصر منيا في الخطاب وأثرىا فيو؛ الستنباط
أسراره ومقاصده ( .محمود عكاشة ،)59:9959،كما أنو منيج عممي في دراسة النص
المكتوب يعتني في إطاره ال عاـ بدراسة النص دراسة شكمية تحمؿ بنيتو التركيبية ،وعناصر
ترابطو وتماسكو عمى المستوى المغوي ،ويعتني مف ناحية أخرى بدراسة بنية النص المنطقية،
وانسجاـ قضاياه ،وترابطيا الداللي.

( وليد محمود)911:9953 ،

وتنسيسا عمى ما تقدـ ،فإف تحميؿ الخطاب األكاديمي يتضمف استكناه طمبة الدبموـ
ً
الميني لألبنية الفكرية والمغوية والمنيجية المتضمنة بالخطاب األكاديمي؛الستبانة مممح
الوحدة الفكرية والقوالب المغوية المستخدمة في التعبير عف األفكار ،والمنيجية التي اتبعيا
المؤلؼ في خطابو.
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ثاٌ ًا  -أِىًُ حتمًن لمدطاب األنادميٌ:
تنثير في الفكر بما يتضمنو مف رؤى
ًا
إف الخطاب األكاديمي مف أكثر أنماط الخطاب
وتصورات بحثية أصيمة ،ومف ثـ فإف تحميمو يمد الباحثيف باألفكار البحثية الجديدة ،وكيفية
نظميا في وضوح ضمف ترتيب وتتابع وسياؽ متدرج متصاعد متناـ ،كما أنو يزيد مساحة
االتصاؿ الفكري بيف الم ِ
خاطب والمخاطب لفيـ العمقات القائمة في الخطاب ،واستيعاب
مضمونو ،وتعرؼ طرائؽ عرض األفكار ،وصياغتيا في قوالب لغوية محددة ودقيقة ،ومف ثـ
معا.
يعي القائـ بالتحميؿ كيفية التفكير والتعبير ً

وتنطمؽ المميزات التي يقدميا تحميؿ الخطاب مف طبيعة موضوعو ومنيجو ،وبياف ذلؾ

م
أنو يتخذ مادتو مف وقائع لغوية حقيقية ،فيو يتعامؿ مع المغة في سياؽ االستعماؿ فتراه مث ً

ينقؿ معاني المفردات مف معانييا المعجمية الساكنة إلى معانييا في بنية الخطاب (.وليد

محمود)555:9959،
ىذا باإلضافة إلى تنمية الميارات المغوية والميارات الفكرية ،وتمكيف الباحثيف مف مواجية
المشكمت المختمفة التي تعترضيـ ،والتكيؼ مع األحواؿ والمقامات المختمفة بما يكتسبونو
مف منيجية تطبيقية ،وقدرة كبيرة عمى التحميؿ واالستخمص ،وانشاء تساؤالت عممية ،وأف
يخططوا بعدىا ألبحاث يجرونيا في مجاؿ التخصص (.بشير إبرير)959:9993،
ومف خمؿ تحميؿ الخطاب األكاديمي يدرؾ المحمؿ مواصفات الكتابة المعيارية شكمً

ومضموًنا ،ويتدرب عمى كيفية إنتاج خطاب مماثؿ تترابط فيو الجمؿ والعبارات ،والمعاني

واألفكار بنسموب منسجـ متوافؽ ،ومف ثـ يقوده إلى إنتاج خطاب مماثؿ بكفاءة ودقة عالية.

فكما قيؿ :إف صرح العمـ ال يعمو إال باطمع األ واخر عمى عمـ األ وائؿ وادراكيـ ما فاتيـ منو.
أيضا -أىمية تحميؿ الخطاب وتنثيره في العديد
وتؤكد نتائج الدراسات والبحوث السابقة – ً

مف نواتج التعمـ ،حيث أكدت نتائج دراسة العطار) El Attar (2013وجود تنثير إيجابي لتحميؿ
الخطاب في تنمية ميارات الكتابة الناقدة والوعي الثقافي بالمغة األجنبية لدى طمب كمية
التربية النوعية جامعة الزقازيؽ .ودراسة ألمازة خطابية ( )9952التي أوضحت أف تدريس
بنية الخطاب أسيـ في تنمية ميارات الكتابة الجدلية ،والكتابة التفسيرية لدى طالبات الصؼ
العاشر .أما دراسة توفيميس ) Towfeelis (2017فنثبتت فاعمية تحميؿ الخطاب األكاديمي في
تنمية أنماط الكتابة الجدلية واإلقناعية لدى طمب كمية اليندسة جامعة الزقازيؽ .وأما دراسة
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عطية ) Attia (2018فنكدت فاعمية البرنامج المقترح القائـ عمى تحميؿ الخطاب في تنمية
ميارات الق راءة الناقدة لدى الطمب الدارسيف لمغة اإلنجميزية كمغة أجنبية.
ويمحظ أف ىناؾ اتفاقًا بيف ما ورد في األدبيات التربوية ،والدراسات السابقة حوؿ أىمية

تحميؿ الخطاب األكاديمي في مساعدة الطالب عمى استقصاء مادتو العممية مف مصادرىا
وبنائيا عمى أسس صحيحة قوية ،وقواعد عممية سميمة ،ومف ثـ يجب تقديـ نماذج حقيقية
يحتذي بيا الباحثوف لمحاكاتيا عمى مستوى البنية ،واألسموب ،والشكؿ ،والمضموف.
ثالثًا -خصائص الخطاب األكاديمي:

نظر
يختص الخطاب األكاديمي بخصائص تميزه عمى غيره مف أنماط الخطاب األخرىً ،ا
لطبيعة المغة التي يصاغ بيا ،وىذه الخصائص كما بينيا كؿ مف شريؼ بوشحداف

( )939:9999؛ وبساـ العمري ()45:9999؛ وسعيد الشيراني( )3:9955كما يمي:
 -5الوضوح :فم ينبغي أف تحتمؿ الفػػكرة الواحػػدة معنييف أو أكػثػر ،وانما تعرض ناصعة ال
غػػمػوض فػييا ،وينعدـ فييا المجاز وتغيب الصيغ ،وعبارات التفخيـ واإلجمؿ .وقد فسر
الجاحظ البياف في قولو" :ػكػمما كانػت الػداللة أوضح وأفػصػح ،وكانت اإلشارة أبيف وأنور،
كاف أنفع وأنجع ،والداللة الظاىرة عمى المعنى الخفي ىو البياف" .وليذا اختص الخطاب
األكاديمي بخضوعو التاـ لصياغة لسانية بينة.
 -9اإليجاز :ويتجمى في عدـ مفارقة األلفاظ في الخطاب األكاديمي ،وتراكيبو المغوية
لمرجعياتيا المعجمية وجنوحيا إلى اإليجاز ،واغفاؿ االستطراد ،وخموىا مف الحشو
واإلطناب ،واالستغناء عما ليس لو عمقة بالحقؿ الفكري المعرفي.
 -9السػػممة المغويػػة :لغػػة الخطػػاب األكػػاديمي الجػػاد خاليػػة مػػف األخطػػاء المغويػػة :النحويػػػة
ػر فػػي الحػػذؼ،
والصػػرفية واإلممئيػػة ،لػػذلؾ يقضػػي مؤلػػؼ الخطػػاب وقتًػا طػػويمً وجيػ ًػدا كبيػ ًا
واإلضافة ،وتعديؿ
األسموب ،والصياغة ،بحيث تكوف مقبولة ومتناغمة في أجزاء الخطاب جميعيا.
 -0المنطقيػػة :فالخط ػػاب األكػػاديمي يسػػتند إلػػى المػنط ػػؽ الع ػػقمني ،واث ػػبات الحػج ػػة ،وتق ػػديـ
الػبراى ػػيف واإلقنػػاع  ،وأي ضػػعؼ أو خػػروج عػػف المنيجيػػة يػػؤدي إلػػى االنتقػػاص مػػف البحػػث
والباحث ،ومف ثـ يجب أف تكوف االستنتاجات أو التوصيات مستندة إلػى أسػانيد عمميػة ال ثغػرة
فييا.
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 -1العمؽ :يمتاز الخطاب األكاديمي بعمؽ الفكر ،وقوة المغة ،واالنسجاـ واالتساؽ ،وىذا
قويا كرسالة بيف مرسمو ومتمقيو ،فيقبمو ،ويحكـ عميو ،ويتحاور ويختمؼ معو.
نصا ً
يجعمو ً
 -2الموضوعية :المغة المستخدمة في الخطاب األكاديمي لغة موضوعية وليست عاطفية
ومف ثـ فم مجاؿ لألىواء ،فاالستػنتاجات يجب أف تبني عمى مقدمات منطقية .باإلضافة إلى
ما سبؽ ،فإف الخطاب األكاديمي يتسـ باإلجرائية ،إذ يجب تمفي الكمـ الفضفاض الذي
يصعب قياسو وتحديده.
ويتضح مف الخصائص السابقة لمخطاب األكاديمي أنو خطاب صارـ دقيؽ متماسؾ
يجمع بيف أصالة الفكر ،وسممة البنياف المغوي ،والمنيجية العممية ،وعمؽ المعالجة،
واإليجاز ،كما أنو مرتب في أفكاره وممفوظاتو ،ومف ثـ يجب إكساب طمبة الدراسات العميا
القدرة عمى تحميمو؛ حتى يتمكنوا مف إنشاء خطاب أكاديمي مميز في الدوائر العممية.

رابعًا  -طرائل حتمًن اخلطاب األنادميٌ:
إف تحميؿ الخطاب مجاؿ واسع موضوعو الخطاب ومنيجو التحميؿ ،وىو تخصص ثري
خصب اكتسب جدارتو وسيادتو العممية كونو ييتـ باالستخداـ الوظيفي لمغة ،ويوفر لمباحث
مداخؿ منيجية متعددة لتحميؿ أنماط الخطاب المختمفة بالنظر إلى المدارس المسانية المختمفة
وخمفياتيا النظرية .كما أنو نتاج شرعي لمسانيات التطبيقية ،وميداف الستثمار المعطيات
المنيجية المختمفة التي وفرتيا المغة في دراسة الخطاب وتحميمو عمى المستوى البنيوي،
قائما بذاتو لو خمفياتو النظرية
عمما ً
والمستوى السيميائي ،والمستوى التداولي ،لذا أصبح ً
وأسسو المعرفية وموضوعو ومناىجو واجراءاتو (.بشير إبرير ،)59:9959،ولـ تعد قراءة
الخطاب قائمة عمى أساس البنى المفردة عمى مستوى الكممة أو الجممة ،وانما أصبح ينظر
إلى الخطاب عمى أنو منظومة محكمة البناء واإلنشاء بصورة متماسكة مف األلفاظ والمعاني،
سببا في بروز مناىج جديدة في التحميؿ المغوي ( .باسـ البديرات:9952،
وىذا األمر كاف ً
)545
وتتنوع طرائؽ تحميؿ الخطاب األكاديمي طبقًا لتنوع موضوعو ،والمستوى المغوي في

الخطاب ،لذا تفاوتت توجيات تحميؿ الخطاب باختمؼ بؤرة التركيز لدى عمماء المسانيات؛
فعمماء المسانيات االجتماعية ييتموف ببنية التفاعؿ االجتماعي ،أما عمماء المسانيات النفسية
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فيتجو اىتماميـ إلى قضايا تتصؿ بالمغة واإلدراؾ ،وييتـ فمسفة المغة بالعمقات الداللية
القائمة بيف أزواج مف الجمؿ وخصائصيا النظمية ( .محمد لطفي ،ومنير التريكي)5:5553،
وفي ىذا الصدد ،أكد محمد بازي(  )05:9953أنو ال توجد طريقة واحدة متفؽ عمييا
تبعا لممرجعية الفكرية التي
لتحميؿ الخطاب ،ولذلؾ يمكف لمدارس أو المحمؿ أف يبني أدواتو ً
تحركو ،ثـ ما تقدمو عموـ النص مف أدوات ،وما تتطمبو معطيات موضوع التحميؿ .وتقتضي
طبيعة تحميؿ الخطاب طرح األسئمة ا تية :ما الموضوع المحوري لمخطاب؟ ولماذا تـ عرضو
عمى ىذا النحو؟ وما البنيات المترابطة بشكؿ عنقودي؟ وما نوع الكممات المستعممة في
الخطاب؟ وما القضية التي تـ إدراجيا في الخطاب؟ وكيؼ تترابط داخؿ الخطاب؟ وكيؼ
اتسقت مكونات الخطاب؟
ولعؿ التبايف في تحميؿ الخطاب بيف المتخصصيف والباحثيف يرجع إلى تعدد التخصصات
تعميما أو
وزوايا الرؤى ،واختمؼ مضموف الخطاب نفسو ،واليدؼ مف التحميؿ سواء كاف
ً
نقدا لمنصوص المختمفة.
ًا
شرحا أو
تفسير أو تنويمً أو ً
ً

خاوصًا  -أبعاد حتمًن اخلطاب األنادميٌ:

استيدفت الدراسات والبحػوث السػابقة تحديػد أبعػاد تحميػؿ الخطػاب وعناصػره طبقًػا لميػدؼ

مػػػف التحميػػػؿ؛ فدراسػػػة دريػػػد ) Drid (2010اىتمػػػت بتحميػػػؿ البنيػػػة المغويػػػة فػػػي الخطػػػاب
األكػػاديمي( المفػػردات

واألسػػاليب ،والتراكيػػب) ،وكػػذلؾ العمقػػات الداخميػػة التػػي تػػربط

وحدات الخطاب ببعضيا ،والمقاصػد والغايػات والخمفيػات الفكريػة الكامنػة فػي الخطػاب .ودراسػة
فػػػػػاتف حجػػػػػازي ( )9959ركػػػػػزت عمػػػػػى تحميػػػػػؿ بنيػػػػػة الخطػػػػػاب الدالليػػػػػة ،وبنيتػػػػػو الشػػػػػكمية،
واستراتيجياتو .أما دراسة ريـ عبد العظػيـ ( )9951فحػددت الجوانػب المغويػة الواجػب مراعاتيػا
عنػػد تحميػػؿ الخطػػاب وىػػي :تحديػػد داللػػة اإلشػػارات المفظيػػة الػواردة فػي الخطػػاب ،وأدوات الػػربط
ػجما ،وتحديػػد الصػػيغ المغويػػة التػػي يسػػتخدميا المخاطػػب
المفظػػي التػػي تجعم ػو متماس ػ ًكا ومنسػ ً
لمداللػػة عمػػى الغػػرض الػػذي يريػػد تضػػمينو فػػي خطابػػو ،وتمييػػز الحجػػج التػػي يسػػوقيا المؤلػػؼ
لتحقيػػؽ ىدفػػو مػػف الخطػػاب .وأمػػا دراسػػة ىنػػد بنػػت الحػػازمي ( )9952فاىتمػػت بتحميػػؿ البعػػد
المسػػاني؛ وىػػو المتعمػػؽ بػػداخميات الخطػػاب مػػف الناحيػػة النحويػػة والمعجميػػة والدالليػػة .والبعػػد
ا خػػر غيػػر المسػػاني؛ وىػػو المتعمػػؽ بخارجيػػات الخطػػاب ،والػػذي يتمركػػز عمػػى معػػايير االتسػػاؽ
واالنسجاـ في الخطاب.
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جميا مما تقدـ تشعب أبعاد تحميؿ الخطاب في الدراسات السابقة ،غير أنيا
ويتضح ً

اتفقت في دراسة العمقة بيف المغة والسياؽ الذي تستخدـ فيو ،وىذا يتطمب قياـ المحمؿ
بمجموعة مف عمميات التفكير لفيـ العمقات القائمة بيف أفكار الخطاب ومفرداتو .وفي ضوء
ما تـ عرضو مف أدبيات ودراسات سابقة أمكف لمباحث تحديد أبعاد تحميؿ الخطاب األكاديمي،
وذلؾ عمى النحو ا تي:

 - 1حتمًن البًٍُ الفهريُ يف اخلطاب األنادميٌ:
الخطاب عبارة عف مجموعة مف األفكار يتـ تقديميا بشكؿ مبتكر ومترابط يتناسب مع
رؤية مؤلؼ الخطاب إلقناع المتمقي .والبنية الفكرية أحد مكونات الخطاب األكاديمي ،وتحميميا
يكوف باستخمص الفكرة الرئيسة في الخطاب ،واستنتاج األفكار الجزئية في الخطاب ،وتحديد
عمقة األفكار الجزئية بالفكرة الرئيسة ،والحكـ عمى األفكار الواردة في الخطاب مف حيث
الوضوح أو الغموض؛ والصحة أو الخطن؛ واألصالة أو التقميد.

 - 2حتمًن البًٍُ المغىيُ يف اخلطاب األنادميٌ:
الخطاب منظومة لغوية تتكوف مف سمسمة مف المفردات ،والجمؿ ،والعبارات ،ويتطمب
تحميؿ البنية المغوية في الخطاب األكاديمي تحميؿ األلفاظ :ويكوف بتحديد داللة األلفاظ
ومعانييا ،والحكـ عمى التمؤـ بيف األلفاظ والمعاني؛ وتحميؿ الجمؿ :ويكوف بتحديد داللة
الجمؿ ومعانييا ،والحكـ عمى تركيبيا؛ وتحميؿ األسموب :ويكوف بتحديد نوع األسموب
وخصائصو ،وتحديد مظاىر االتساؽ واالنسجاـ في الخطاب.

 - 3حتمًن البًٍُ املٍّجًُ يف اخلطاب األنادميٌ:
المنيجية ىي الطريقة الواضحة التي يجب أف يسمكيا المؤلؼ في خطابو ،والخطوات
التطبيقية لإلطار الفكري ،وتحميؿ البنية المنيجية في الخطاب األكاديمي يشمؿ العناصر
ا تية :عنواف الخطاب؛ فيو أوؿ ما تقع عميو عيف القارئ ،ومف األدوات المعينة عمى سبر
أغوار الخطاب ،وفيـ معانيو ،وتحميؿ عنواف الخطاب يكوف بالبحث عف درجة التطابؽ بيف
العنواف والمضموف ،ودقة الصياغة ،والترتيب المنطقي لمكوناتو؛ والمشكمة التي تعد محور
االرتكاز في الخطاب ،وتحميميا يكوف بالبحث في أصالتيا أو قدميا ،والحكـ عمى األدلة التي
استند إلييا مؤلؼ الخطاب لتنكيدىا ،وىؿ تـ تحديدىا بدقة أـ ال؟ واليدؼ أو الغاية مف
الخطاب فيي المحرؾ الرئيس والضابط لنجاحو أو فشمو؛ ويكوف تحميؿ اليدؼ بالحكـ عمى
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مدى ارتباطو بطبيعة المشكمة المتضمنة بالخطاب؛ والدراسات السابقة وتحميميا يكوف بالحكـ
عمييا إما باالنتماء أو عدـ االنتماء؛ الشموؿ أو عدـ الشموؿ؛ الحداثة أو القدـ؛ وتحميؿ
المنيج :ويكوف بالحكـ عمى مناسبة منيج البحث لطبيعة المشكمة؛ والنتائج :وتحميميا يكوف
بالبحث عف العمؽ أو السطحية في التفسير ،وىؿ تـ التفسير في ضوء اإلطار النظري
الدراسات السابقة أـ ال؟ والمصادر والمراجع :وتحميميا يكوف بالحكـ عمى حداثتيا أو قدميا؛
وارتباطيا أو عدـ ارتباطيا؛ ترتيبيا أو عدـ ترتبيا.

تعكًب عمِ احملىر الجاٌٌ:
يمكف القوؿ إف األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي تـ عرضيا في ىذا المحور قد
مكنت الباحث مما ينتي:
 -5صياغة تعريؼ إجرائي لمخطاب األكاديمي في ضوء ما ورد في األدبيات مف تعريفات.
 -9إبراز أىمية تحميؿ الخطاب األكاديمي وحاجة طمبة الدراسات العميا إليو.
 -9إدراؾ الخصائص التي يمتاز بيا الخطاب األكاديمي عمى غيره مف أنماط الخطاب األخرى.
 -0تعرؼ أبرز مناىج تحميؿ الخطاب األكاديمي وأبعاده.

احملىر الجالح :التعمي التعارنٌ اإللهرتوٌٌ:
أوالً  -واًُِ التعمي التعارنٌ اإللهرتوٌٌ:
التعمـ التشاركي اإللكتروني ىو أحد تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت فى مجاؿ التعميـ ،لذا
حظي باىتماـ الباحثيف في الوقت الحالي ،وقد تعددت تعريفاتو حيث عرفو إدماف 2010 ,
) Edman )101بننو :أسموب تعميمي تفاعمي ،يعتمد عمى التواصؿ بيف المتعمميف مف خمؿ
العمؿ في مجموعات صغيرة تشاركية إل نجاز المياـ أو الوصوؿ ألىداؼ تعميمية ،باستخداـ
أدوات االتصاؿ والتواصؿ المختمفة عبر الويب ،ومف ثـ يغير دور المتعمـ مف متمؽ لممعرفة
إلى منتج ليا ،وكذلؾ دور المعمـ مف ممقف لممعرفة إلى موجو ومرشد وميسر .وعرفو يحًذ
عهً ( )1102:411ثأَه 2اإل ستراتيجية التي يتعمـ مف خمليا الطمب في مجموعات صغيرة،
حيث تتكوف كؿ مجموعة مف ( )2-0طمب بينيـ فروؽ في القدرات واالستعددات ،ويسعوف
إلنجاز مياـ مشتركة ،وتتطمب ىذه اإلستراتيجية تحويؿ نظاـ الصؼ إلى مجموعات ،ويتـ
محددا ،كما يعيف قائد لكؿ مجموعة
دور
تقسيـ العمؿ داخؿ المجموعة ،بحيث يؤدي كؿ طالب ًا
ً
يكوف المسئوؿ عف الوصوؿ إلى ق اررات جماعية لدمج األعماؿ المنفردة ألعضاء المجموعة،
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وتنظي ـ النقاش المدار سواء عف طريؽ لوحة المناقشات أو الدردشة أو البريد اإللكتروني،
ويتـ التفاعؿ في ىذه اإل ستراتيجية مف خمؿ ورش العمؿ الجماعية أو عف طريؽ المشروع
الجماعي الذي يتـ بشكؿ جماعي بيف الطمب ،وفي أثناء ىذا التفاعؿ تنمو لدييـ الميارات
الشخصية واالجتماعية أو المستيدؼ تنميتيا ،ويصبح المعمـ وفقا ليذه اإلستراتيجية الموجو
والمرشد والميسر لمعممية التعميمية .كما عرفو عجذ هللا عبَذ ،وحًذٌ عجذ انعسَس
( )7102:415بننو :منظومة مف التفاعمت الديناميكية التي تحدث بشكؿ متزامف أو غير
متزامف ،وتتـ بيف المتعمميف والمعمـ ،أو بيف المتعمميف أنفسيـ عبر مواقع التواصؿ
االجتماعي.
وباستقراء التعريفات السابقة يمكف استنتاج ا تي:
 -0جوىر التعمـ التشاركي اإللكتروني ىو التفاعؿ اإليجابي االجتماعي بيف المتعمميف؛ إلنجاز
المياـ التشاركية المحددة مف أجؿ الوصوؿ إلى األىداؼ المنشودة سواء أكانت اكتساب
معارؼ أـ تنمية ميارات.
 -5نجاح الطمب في استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني يعتمد عمى إجادة التعامؿ مع
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت ،وتوفير البيئة الداعمة لو.
 -3يتي ح التعمـ التشاركي اإللكتروني ثمثة أنماط مف التفاعؿ يمكف توضيحيا مف خمؿ
الشكؿ ا تي:
شكم( )5أًَبط انتفبعم فٍ انتعهى انتشبركٍ اإلنكتروٍَ.

• تفاعل الطالب مع المحتوي.

النمط األول
من التفاعل

• تفاعل الطالب مع الطالب اآلخرين.

النمط الثاني
من التفاعل

• تفاعل الطالب مع المعلم.

النمط الثالث
من التفاعل
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 -4يتعذر استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني دوف توافر الشبكات المختمفة لجوجؿ ،وأدوات
التحاور الصوتي أو الكتابي ،ومواقع الشبكات االجتماعية مثؿ :الفيسبوؾ( ،)Facebookأو
تطبيؽ.Whats App

ثاًًٌا  -أِىًُ التعمي التعارنٌ اإللهرتوٌٌ:
معا ،فنما المتعمـ فيمكنو التعمـ
تتعدد مزايا التعمـ التشاركي اإللكتروني لممتعمـ والمعمـ ً
عف بعد دوف الحاجة إلى الذىاب إلى المؤسسة التعميمية ،وذلؾ عبر قنوات التواصؿ
االجتماعي ،ومف ثـ يوفر الوقت والجيد والتكاليؼ التي يتكبدىا في التعمـ التقميدي ،ويكوف
عمقات وطيدة مع الزممء أو المعمـ ،وتنمو مياراتو البحثية في أثناء استقصاء المعمومات
المرتبطة بالمياـ المرجو تنفيذه ،وأما المعمـ فيمكنو مف خمؿ ىذا النمط مف التعمـ اكتشاؼ
قدرات المتعمميف ،باإلضافة إلى تخفيؼ العبء التدريسي عف المعمـ؛ ويقتصر دوره عمى
التوجيو واإلرشاد والتعزيز.
وقد أشارت مروة الباز(  )99-55:9952إلى أف استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني
يسيـ في تنمية القدرة عمى:
 -0التواصؿ الكتابي عبر الويب :وذلؾ مف خمؿ التواصؿ الكتابي مع ا خريف ،وتصحيح
أخطاء الكتابة ،والرد عمى تعميقاتيـ المختمفة.
 -5معالجة األفكار :وتتـ عف طريؽ تقديـ أفكار جديدة ،وتحميميا ،وتقييميا ،ونقدىا،
وصياغة الحجج واألدلة بطريقة مقنعة.
 -3التفاعؿ مع ا خريف :ويتـ بصور متعددة منيا :قراءة إسيامات األقراف ،واالستماع
باىتماـ في أثناء (الشات) ،واستخداـ كممات أو رموز أو إشارات توضح التجاوب مع
ا خريف ،واحتراـ قواعد المشاركة في المحادثة وااللتزاـ بيا ،والنقاش مع أفراد المجموعة
حوؿ إجراءات تنفيذ الميمة.
 -4إدارة الوقت :وذلؾ مف خمؿ وضع خطة زمنية لتنفيذ كؿ ميمة بدقة ،واختيار موعد
محادثة يناسب المجموعة ،واحتراـ موعد المحادثة ،وااللتزاـ بالوقت المحدد لتنفيذ
الميمة.
 -5تحمؿ المسئولية :فنثناء التعمـ التشاركي اإللكتروني يتـ حث الزممء عمى التشارؾ
وانجاز المياـ ،وااللتزاـ بالقواعد األخمقية لمعمؿ في المجموعة ،والتكيؼ مع الدور
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المنوط بو كؿ طالب في المجموعة ،واالستعداد لتبادؿ األدوار في المجموعة ،والمثابرة
والتحمؿ وصوالً لميدؼ.

باإلضافة إلى ما سبؽ ،فإف التعمـ التشاركي اإللكتروني يسيـ في التوجو اإليجابي نحو

التعمـ.
ويرى كؿ مف عماد عبد العزيز ،ومحمد السيد(  )915 :9954أف أىمية التعمـ التشاركي
تكمف في تعزيز التفاعؿ واأللفة بيف الطمب أنفسيـ مف جية ،وبينيـ وبيف المعمـ مف جية
أخرى ،وزيادة الثقة بالنفس ،وتقوية العمقات الشخصية ،وتحفيز التفكير النقدي ،وتوضيح
األفكار مف خمؿ المناقشة والحوار ،ويقمؿ مف قمؽ الفصوؿ الدراسية بشكؿ ممحوظ.
واذا كاف التعمـ التشاركي اإللكتروني عمى ىذا القدر مف األىمية ،فإنو يمكف الوثوؽ بو،
السيما وأنو يمتاز بالمرونة ،إذ يمكف استخدامو في أي مكاف متصؿ باإل نترنت ،وبشكؿ
متزامف وغير متزامف ،مع إمكانية الحصوؿ عمى كـ كبير مف المعمومات في وقت قصير نتيجة
تبادؿ المعارؼ واألفكار مف خمؿ العمؿ التشاركي.

ثالجًا  -الٍظريات اليت يصتٍد إلًّا التعمي التعارنٌ اإللهرتوٌٌ:
يستند التعمـ التشاركي اإللكتروني إلى مجموعة مف النظريات التربوية لعؿ أىميا:
 -5النظرية االتصالية:
ظيرت ىذه النظرية نتيجة تنثر مجتمع المعرفة بتكنولوجيا االتصاالت ،ويرجع الفضؿ في
ظيورىا إلى سيمنز ، Siemensالذي يرى أف التعمـ الرقمي في العصر الحالي لـ يعد يعتمد عمى
االستحواذ الفردي لممعرفة وتخزينيا واسترجاعيا ،بؿ يعتمد عمى التعمـ الترابطي الذي يحدث
مف خمؿ التعامؿ مع مصادر المعرفة المختمفة ،والمشاركة في المجتمعات ذات االىتماـ
المشترؾ ،وأف تفاعمت الطمب مع أقرانيـ في إطار التعمـ التشاركي تشتمؿ أربع مراحؿ
متصمة تتمثؿ في :االتصاؿ ،والتشارؾ ،والتعاوف ،والجماعية .والتعلم التشاركى في ضوء
النظرية االتصالية يدمج بيف التعمـ الرسمي الذي يقدمو المعمـ حتى يستفيد جميع الطمب مف
خبراتو ،باإلضافة إلى توفير مساحات تعمـ تشاركية مف خمؿ أدوات الويب( )2.0المدونات،
والويكي ،والفيسبوؾ وغيرىا ،ويتحاورف فييا ويتشاركوف المعمومات التي بحثوا عنيا تحت
إرشاد المعمـ وتوجييو ،ويعد ناتج ىذه المشاركات تعمما رسميا يضاؼ إلى نتائج التعمـ
الرسمي الذي قدمو المعمـ (.نجمء فارس914:9951 ،؛ وأحًذ عجذ انًجُذ)01125101،
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 -9النظرية البنائية االجتماعية:
تؤكد النظرية البنائية االجتماعية ضرورة إعطاء المتعمـ الفرصة الكتساب المعرفة وانتاجيا
في أطر اجتماعية ،ويتحقؽ ذلؾ فى بيئة التعمـ التشاركى ،إذ تتيح لممتعمـ االندماج مع أفراد
مجموعتو واإلفادة مف خبراتيـ  ،ومف ثـ يتحقؽ النمو المعرفي مف خمؿ التعاوف والمشاركة
والتفاعؿ مع األقراف ( .رباب يوسؼ)549:9952،

رابعًا  -اشرتاتًجًات التعمي التعارنٌ اإللهرتوٌٌ:
تستخدـ استراتيجيات عديدة في بيئة التعمـ التشاركي اإللكتروني ،حددىا عماد عبد العزيز،
ومحمد السيد(  )903 :9954فيما يمي:

 - 1اشرتاتًجًُ املٍتج التعارنٌ:
تعتمد ىذه االستراتيجية عمى العمؿ الجماعي التشاركي بيف مجموعة مف المتعمميف مف
خمؿ شبكة اإلنترنت بتقنياتيا االتصالية ،حيث يتقاسـ فييا الطمب األىداؼ واألنشطة
ويتبادلوف الخبرات والمعمومات ،التي تساعدىـ في الوصوؿ إلى منتج نيائي مستخدميف
أدوات التواصؿ الم ختمفة ،مثؿ :المنتديات التعميمية ،وغرؼ الحوار ،والبريد اإللكتروني.

 - 2اشرتاتًجًُ ذلاناَ الىيب:
تستند ىذه االستراتيجية إلى التكامؿ بيف أدوات بيئة التعمـ عبر الويب مع أدوات بيئة
التعمـ الصفي ،بحيث يساعد كؿ منيما ا خر ،وذلؾ باستخداـ أدوات التواصؿ والتشارؾ
المتزامنة وغير المتزامنة عبر الويب ،مثؿ :الحوار ،ومؤتمرات الفيديو ،والبريد اإللكتروني،
والمحاضرات عبر الويب.

 - 3اشرتاتًجًُ التعمي وَ خاله االتصاه بني األظداص :
تقوـ ىذه األستراتيجية عمى صياغة فكرة واحدة عامة ،ويقوـ أعضاء المجموعة
باالستجابات ليذه الفكرة باالعتماد عمى قدراتيـ المعرفية ،وتندرج تحت ىذه االستراتيجية
طريقة تبادؿ التدريس ،كجزء مف إجراءات عمؿ المجموعة ،وىي تدعـ التشارؾ بيف الطالب
والمعمـ.
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 - 4اشرتاتًجًُ فهر– زاوج  -ظارك :
وفييا يقسـ المعمـ طمبو إلى مجموعات صغيرة ،ويطرح سؤاالً ،ويطمب إلى كؿ طالب أف

يفكر بمفرده في اإلجابة عف ىذا السؤاؿ ،ثـ يناقش زميمو فيما توصؿ إليو بحيث يضيؼ أو
يعدؿ ،ثـ مشاركة ىذا الحؿ مع بقية األقراف.

 - 5اشرتاتًجُ املمف املتٍكن:
في ىذه االستراتيجية يكمؼ المعمـ المجموعات بميمة محددة ،وتقوـ كؿ مجموعة بندائيا،
عبر ترحيؿ ممؼ الميمة لممجموعة المجاورة لمراجعتيا وكتابة التعميقات ،ويستمر الترحيؿ
حتى يعود ممؼ الميمة إلى المجموعة األصمية بعد قياـ كؿ المجموعات بمراجعتو.
ويمحظ أف ىناؾ بعض القواسـ المشتركة بيف استراتيجيات التعمـ التشاركي اإللكتروني،
حيث إنيا تدعـ التفاعؿ اإليجابي بيف المتعمميف ،كما أنيا تمتاز بالمرونة ،وتنفذ مف خمؿ
بعض الوسائط التكنولوجية ،وتسيـ في إضفاء جو مف اإلثارة والتشويؽ عمى بيئة التعمـ،
وترسي اال تجاىات اإليجابية نحو التعميـ والتعمـ.

خاوصًا  -أدوار املعمي واملتعمي يف التعمي التعارنٌ اإللهرتوٌٌ:
تتعدد أدوار المعمـ في التعمـ التشاركي اإللكتروني ،وقد أشار سورمنيف و خروف
) Sormunen et al (2013: 65إلى أف أدوار المعمـ ىي:
 -5تجييز بيئة التعمـ باألدوات المزمة لتنفيذ التعمـ التشاركي اإللكتروني.
 -9تحفيز المتعمميف عمى تبادؿ المعرفة والتشارؾ.
 -9إدارة بيئة التعمـ ،وتقسيـ المتعمميف إلى مجموعات.
 -0تحديد المياـ التشاركية المطموب تنفيذىا مف قبؿ المتعمميف.
 -1متابعة عمؿ المجموعات واالستماع إلى المناقشات والحوارات.
 -2التدخؿ في الوقت المناسب ،وتقديـ المساعدة والتوجيو لمطمب.
 -3تقييـ أداء المجموعات وتقديـ التعزيز والتغذية الراجعة.
أمػػػا أدوار المػػػتعمـ فػػػي الػػػتعمـ التشػػػاركي اإللكترونػػػي فحػػػددىا كػػػؿ مػػػف كابػػػديفيرو وروميػػػرو
) Capdeferro and Romero (2012: 34فيما يمي:
 -5التشارؾ والتفاعؿ ال كتساب المعارؼ وتنمية الميارات مف خمؿ الوسائط التكنولوجية
المتاحة.
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 -9تبادؿ المعارؼ واألفكار مف خمؿ العمؿ التشاركي.
معا.
 -9المسئولية الفردية والجماعية ً
 -0إنجاز المياـ المكمفيف بيا.

شادشًا  -الدراشات الصابكُ اليت تٍاولت التعمي التعارنٌ اإللهرتوٌٌ:
انطمقًا مف التوجيات التربوية الحديثة التي تنادي بضرورة استخداـ استراتيجيات التعمـ

التي تتمركز حوؿ المتعمـ ،وتعتمد عمي التفاعؿ االجتماعي كنساس لبناء المعرفة ،وتوظؼ

تطبيقات التكنولوجيا فى مجاؿ التعميـ والتعمـ؛ لمنتقاؿ مف األساليب التقميدية إلى عالـ
االبتكار والتجديد بالتزامف مع تطورات العصر ومتطمباتو ،فقد استيدفت الدراسات السابقة
تقصي أثر أو فاعمية استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني في العديد مف نواتج التعمـ
المختمفة ،ومنيا :دراسة كيفيف ) Kevin (2009التي أسفرت نتائجيا عف وجود تنثير إيجابي
لمتعمـ لمتشاركي اإللكتروني في بيئات التعمـ اإلفتراضية في تنمية القدرة عمى تحميؿ المشكمت
موازنة بالتعمـ التقميدي .ودراسة محمد والي( )9959أكدت فعالية البرنامج التدريبي القائـ
عمى التعمـ لمتشاركي عبر الويب في تنمية كفايات توظيؼ المعمميف لتكنولوجيا التعمـ في
التدريس .ودراسة محمد فرغمي ( )9955أثبتت فاعمية التعمـ التشاركي في تنمية القدرة عمى
التفكير الجمعي ،والدافعية لإل نجاز لدى طمب المرحمة الثانوية .ودراسة ىمت قاسـ ()9959
توصمت إلى فاعمية النظاـ المقترح لبيئة التعمـ التشاركي عبر اإلنترنت في تنمية ميارات حؿ
المشكمت واالتجاىات اإليجابية نحو بيئة التعمـ لدى طمب تكنولوجيا التعميـ .ودراسة بيكو
وفيتابيج ) Bikowski & Vithanage(2016التي أشارت إلى وجود تنثير إيجابي لمكتابة
التشاركية عبر الويب في تنمية ميارات الكتابة بالمغة اإلنجميزية لدى طمب المرحمة الجامعية
بالواليات المتحدة األمريكية ،وأف الكتابة التشاركية ليا تنثير إيجابي موازنة بالكتابة الفردية.
ودراسة عماد عبد العزيز ،ومحمد السيد(  )9954التي استيدفت تقصي أثر استخداـ بعض
استراتيجيات التعمـ التشاركي اإللكتروني (استراتيجية المنتج التشاركي ،واستراتيجية محاكاة
الويب لمفصؿ التقميدي) في تنمية التحصيؿ المعرفي وميارات تصميـ المقررات اإللكترونية
والتفكير االبتكاري لدى عينة مف طمب جامعة أـ القرى ،وتوصمت إلى أف استراتيجية محاكاة
الويب كاف ليا تنثير أكبر مف المنتج التشاركي في تنمية التحصيؿ المعرفي وميارات تصميـ
وانتاج المقررات اإللكترونية وتحسيف القدرة عمى التفكير االبتكاري .ودراسة محمد أزروؿ،
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وأحمد مقبؿ( ) 9954أكدت فاعمية التعمـ التشاركي عبر الفيسبوؾ في تحسيف ميارات الكتابة
بالمغة العربية لدى الطمبة الماليزييف في الجامعة اإلسممية العالمية بماليزيا .ودراسة شيماء
أبو المجد( ) 9955التي أثبتت فاعمية التعمـ التشاركي في تنمية ميارات الكتابة األكاديمية
في مجالي المقاؿ األكاديمي ،والتمخيص لدى طمب كمية التربية جامعة عيف شمس.
وباستقراء الدراسات السابقة التي تناولت التعمـ التشاركي اإللكتروني يمكف استنتاج ا تي:
 -5التعمـ التشاركي اإللكتروني أكثر فاعمية مف التعمـ الفردي ،كما أنو يمتاز بالفاعميػة موازنػة
بالتعمـ التقميدي.
 -9بعض الدراسات اىتمت بتصميـ بيئة لمتعمـ التشاركي اإللكتروني ،وبعضيا اىتـ باستخداـ
استراتيجيات التعمـ التشاركي اإللكتروني.
 -9قمة الدراسات التي استخدمت التعمـ التشاركي اإللكتروني في مجاؿ المناىج وطرائؽ
تدريس المغة العربية في حدود عمـ الباحث .وقد اتفؽ البحث الحالي مع الدراسات
السابقة في استخدامو التعمـ التشاركي اإللكتروني ،ويختمؼ عنيا في األسموب واألدوات
واليدؼ الذي مف أجمو تـ استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني.

تعكًب:
بعد عرض األدبيات التربوية والدراسات السابقة التي أجريت في التعمـ التشاركي
اإللكتروني ،يمكف القوؿ:
 -5إف التعمـ التشاركي اإللكتروني ظير كرد فعؿ لمنتقادات التي وجيت إلى التعمـ التقميدي.
 -9ىنػػاؾ مجموعػػة مػػف الػػدعائـ التػػي يسػػتند إلييػػا الػػتعمـ التشػػاركي اإللكترونػػي وىػػي التفاعػػؿ
والتشارؾ وتيسير عممية التواصؿ بيف المعمـ وطمبو ،وبيف الطػمب أنفسػيـ دوف التقيػد بحػدود
المكاف أو الزماف أحيا ًنا( التعمـ التشاركي غير المتزامف).

شفييا
 -9مف خمؿ التعمـ التشاركي اإللكتروني يستمع الطالب إلى معممو وأقرانو ،ويتواصؿ
ً

مع أقرانو داخؿ المجموعة ،ويق أر األفكار التي يطرحيا بقية أقرانو ،ويدوف ممحظاتو ،األمر
الذي يسيـ في نمو الميارات المغوية لدى المتعمـ.

 -0أسميت األدبيات التربوية في تمكيف الباحث مف وضع تصور لكيفية استخداـ التعمـ
التشاركي اإللكتروني في تنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي.
 -1نتائج الدراسات السابقة وجيت الباحث نحو صياغة فروض البحث بشكؿ موجو.
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فروض البخح:
إحصائيا عػنػد مسػتػوى ( )9,91بيف مػتوسطي درجػػات طمبة مجموعة
 -5يوجد فػرؽ داؿ
ً
البحث فيما بيف القياسيف القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة التحميمية لمخطاب
األكاديمي ككؿ لصالح القياس البعدي.
إحصائيا عػنػد مسػتػوى ( )9,91بيف مػتوسطي درجػػات طمبة مجموعة
 -9يوجد فػرؽ داؿ
ً
البحث فيما بيف القياسيف القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة التحميمية في بعد تحميؿ
البنية الفكرية لمخطاب األكاديمي لصالح القياس البعدي.
إحصائيا عػنػد مسػتػوى ( )9,91بيف مػتوسطي درجػػات طمبة مجموعة
 -9يوجد فػرؽ داؿ
ً
البحث فيما بيف القياسيف القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة التحميمية في بعد تحميؿ
البنية المغوية لمخطاب األكاديمي لصالح القياس البعدي.
إحصائيا عػنػد مسػتػوى ( )9,91بيف مػتوسطي درجػػات طمبة مجموعة
 -0يوجد فػرؽ داؿ
ً
البحث فيما بيف القياسيف القبمي والبعدي الختبار ميارات القراءة التحميمية في بعد تحميؿ
البنية المنيجية لمخطاب األكاديمي لصالح القياس البعدي.

إجراءات البخح:
أوالً  -إعداد قائىُ وّارات الكراءَ التخمًمًُ لمدطاب األنادميٌ:
مر إعداد قائمة ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي بالخطوات ا تية:

ِ -1دف الكائىُ:

تحديػػػد ميػػػارات القػػػراءة التحميميػػػة لمخطػػػاب األكػػػاديمي المزمػػػة لطمبػػػة الػػػدبموـ المينػػػى؛

لتنميتيا مف خمؿ التعمـ التشاركي اإللكتروني.

 -2وصادر إعداد الكائىُ:

أ -الدراسات والبحوث التي تناولت ميارات القراءة التحميمية وتحميؿ الخطاب ،مثؿ :دراسة
رانيا مصطفى ( ،)9955ودراسة خمؼ محمد ( ،)9959ودراسة فاتف حجازي
( ،)9959ودراسة ريـ عبد العظيـ ( ،)9951ودراسة إبتساـ عباس (.)9952
ة -األدبيات التربوية المتصمة بميارات القراءة التحميمية وتحميؿ الخطاب األكاديمي.
ج -استبانة راء الخبراء والمتخصصيف في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية.
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 -3الصىرَ األولًُ لمكائىُ:

بعد االطمع عمى المصادر السابقة ،تـ حصر ميارات القراءة التحميمية لمخطاب

األكاديمي ،وتصنيفيا في ثمثة أبعاد رئيسة؛ البعد األوؿ :تحميؿ البنية الفكرية في الخطاب
األكاديمي ويندرج تحتو ست ميارات؛ والبعد الثاني :تحميؿ البنية المغوية في الخطاب
األكاديمي ويندرج تحتو ست ميارات؛ والبعد الثالث :تحميؿ البنية المنيجية في الخطاب
جدا،
األ كاديمي ويندرج تحتو سبع ميارات ،وأماـ كؿ منيا تـ وضع خيارات األىمية( ميمة ً
وميمة إلى حد ما ،وغير ميمة).

 - 4عرض الكائىُ عمِ احملهىني:
لمتنكد مف صدؽ القائمة تـ عرضيا عمى مجموعة مف المحكميف في المناىج وطرائؽ
محكما ( ممحؽ)5؛ إلبداء وجية نظرىـ في درجة
تدريس المغة العربية بمغ عددىـ أحد عشر
ً
مناسبة األداة لميدؼ الذي وضعت لو ،ودرجة اتفاؽ الميارات مع األبعاد الرئيسة ،ودرجة
أىمية الميارات لطمبة الدبموـ المينى ،وسممة الصياغة المغوية ،واضافة أو تعديؿ أو حذؼ
ما يرونو مف ميارات ،وقد رأي بعض المحكميف إضافة ميارتي :تحديد مظاىر االتساؽ في
الخطاب األكاديمي ،واستنتاج ىدؼ المؤلؼ مف الخطاب ،وبعد االنتياء مف التحكيـ تـ حساب
الوزف النسبي ل مميارات ،وتـ تقدير استجابة المحكميف عمى النحو التالي :ىذه الميارة (ميمة
جدا) تقدر بثمث درجات؛ (ميمة إلى حد ما) تقدر بدرجتيف؛ (غير ميمة) تقدر بدرجة واحدة.
ً
ؾ + 9× 5ؾ + 9 × 9ؾ5× 9
معادلة حساب الوزف النسبي = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ × 599
عدد المحكميف× 9
وقد بمغ معامؿ االتفاؽ بيف المحكميف حوؿ ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي
( ،)659,59وحظيت( )54ميارة عمى وزف نسبي أكثر مف( ،)649بينما حظيت ميارة تحميؿ
األدبيات التربوية في الخطاب بوزف نسبي أقؿ مف ( )649حيث أشار المحكموف أنيا تتصؼ
بالعمومية؛ لذا تـ استبعادىا.
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 - 5الصىرَ الٍّائًُ لمكائىُ:
أصبحت قائمة ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي في صورتيا النيائية مكونة
مف ثمثة أبعاد رئيسة؛ البعد األوؿ :تحميؿ البنية الفكرية لمخطاب األكاديمي ويندرج تحتو ست
ميارات؛ والبعد الثاني :تحميؿ البنية المغوية لمخطاب األكاديمي ويندرج تحتو سبع ميارات،
والبعد الثالث :تحميؿ البنية المنيجية لمخطاب األكاديمي ويندرج تحتو سبع ميارات ،وبذلؾ
بمغ عدد ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي ككؿ( )99ميارة ( ممحؽ .)9وبذلؾ تمت
اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث ونصو :ما ميارات القراءة التحميمية لمخطاب
األكاديمي المزمة لطمبة الدبموـ المينى تخصص المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية؟

ثانيا-التصور المقترح الستخداـ التعمـ التشاركي في تنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاب
ً
األكاديمي:

مر إعداد التصور المقترح بالخطوات ا تية:

 - 1وٍطمكات التصىر املكرتح:
 وجود مؤشرات تدؿ عمى ضعؼ في ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي لػدى طمبػةالدبموـ الميني ،وىذا ما أكدتو نتائج الدراسات والبحوث السابقة ،والدراسة االستكشافية.
 طبيعة القراءة التحميمية التي تتطمب عمقًا في التفكير ،ومػف خػمؿ الػتعمـ التشػاركي يصػبحناتج عقميف أفضؿ مف ناتج عقؿ واحد وىكذا.

 إف الػػػتعمـ التشػػػاركي يسػػػتند إلػػػى كثيػػػر مػػػف النظريػػػات التربويػػػة ،مثػػػؿ :النظريػػػة البنائيػػػةاالجتماعية،
والنظرية االتصالية ،والنظرية التعمـ القائـ عمى المشروعات.
 اإلفادة مف مميزات التعمـ الرسمي وغير الرسمي لمواجية التحديات الحالية ،وتوظيؼالتكنولوجيا في التعمـ عف بعد.

 - 2حتديد أشض إعداد التصىر املكرتح:
روعيت عند إعداد التصور المقترح مجموعة مف األسس ىي:
 مراعاة خصائص طمبة الدبموـ الميني واحتياجاتيـ. الشموؿ والتكامؿ واالستمرارية في تقديـ المياـ التشاركية لتشمؿ جميع المياراتالمستيدفة بالتنمية.
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 إتاحػة الحريػػة لطمبػة الػػدبموـ المينػػي الختيػار أدوات الػػتعمـ التشػاركي اإللكترونػػي المناسػػبةليـ.
 العناية بالقراءة التشاركية لتعزيز التفاعؿ بيف الطمبة. -االىتماـ بالتقويـ المستمر ،وتوفير التغذية الراجعة المناسبة ،وتنوع أساليب التعزيز.

 - 3وراحن التصىر املكرتح:
أ -مرحمة التحميؿ ،وتشمؿ:
 تحميؿ خصائص طمبة الدبموـ الميني :الختيار المجموعة التي تمتمؾ القدرة عمى التعامؿمع التقنيات التكنولوجية ،ويتوافر لدييا االتصاؿ باالنترنت.
 تحميؿ أىداؼ التصور المقترح :وتتمثؿ في تنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاباألكاديمي باستخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني.
 تحميؿ البيئة التعميمية :وذلؾ مف أجؿ تحديد أدوات التعمـ التشاركي المتاحة لدى طمبةالدبموـ الميني ،والتي يمكف استخداميا في تبادؿ المعمومات واألفكار بشكؿ متزامف أو غير
متزامف.
ب -مرحمة التصميـ ،وتشمؿ:
 اختيار المحتوى التعميمي المستيدؼ تقديمو مف خمؿ أدوات التعمـ التشاركياإللكتروني.
 صياغة األىداؼ اإلجرائية في عبارات سموكية. تنظيـ المحتوى وترتيب عناصره بحيث يشمؿ األىداؼ المرجو تحققيا. اختيار أسموب التنفيذ (التعمـ مف خمؿ االتصاؿ بيف األشخاص ،والمنتج التشاركي). تصميـ المياـ التشاركية المتعمقة بتحميؿ البنية الفكرية أو المغوية أو المنيجية فيالخطاب األكاديمي.
 تحديد نمط التفاعؿ بيف المحاضر والطمبة لعرض بعض األفكار واإلجابة عف بعضاالستفسارات ،وبيف الطمبة أنفسيـ لتنفيذ بعض المياـ واألنشطة مف أجؿ إنتاج المنتج
التشاركي.
 -تحديد أساليب التقويـ.
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ج -مرحمة التنفيذ ،وتشمؿ:
 إنشاء جروب خاص بمجموعة البحث في الواتس ب( ( Whats Appكما ىو موضحبالشكؿ ا تي:

شكؿ ( )9الجروب الخاص بمجموعة البحث

 عرض المحتوى بطريقة تفاعمية تشاركية. -تقسيـ مجموعة البحث إلى مجموعات صغيرة( )1-0طمب وطالبات.
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 تحديد المياـ التشاركية المتعمقة بكؿ ميارة ،وتشمؿ :اليدؼ مف الميمة التشاركية ،ودورالطالب داخؿ المجموعة ،ووضع خطة لمتنفيذ ثـ تطبيقيا خمؿ الموعد المحدد بطريقة
صحيحة.
 عرض المجموعات ومناقشتيا ،وتقديـ التغذية الراجعة.د -مرحمة التقويـ ،وتشمؿ:
 التقويـ القبمي :لتحديد مستوى الخبرات السابقة لدى مجموعة البحث. التقويـ البنائي :لتقييـ أداء الطمبة فيما أنجزوه في المياـ التشاركية؛ لتقديـ التغذيةالراجعة.
 التقويـ النيائي :لمتنكد مف فاعمية التعمـ التشاركي اإللكتروني.وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث ونصو :ما التصور المقترح
الستخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني في تنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي
لدى طمبة الدبموـ المينى تخصص المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية؟

 - 4دلًن الطالب:
تـ إعداد دليؿ لطمبة الدبموـ الميني لتوعيتيـ بكيفية استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني،
ومتطمبات استخدامو ،والضوابط التي يتعيف مراعاتيا لبموغ اليدؼ المنشود مف استخدامو،
باإلضافة إلى المياـ التشاركية التي يتعيف تنفيذىا لتنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاب
األ كاديمي (.ممحؽ)9

 - 5دلًن احملاضر:
تـ إعداد دليؿ لبياف كيفية استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني في تنمية ميارات القراءة
التحميمية لمخطاب األكاديمي ،وقد تضمف الدليؿ :صفحة العنواف ،والفيرس ،والمقدمة،
واليدؼ مف الدليؿ ،ومحتوى الدليؿ ،وارشادات لممحاضر ،ونبذة مختصرة التعمـ التشاركي
اإللكتروني ،والقراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي(.ممحؽ)0
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ثالجًا  -إعداد اختبار وّارات الكراءَ التخمًمًُ لمدطاب األنادميٌ:
مر إعداد اختبار ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي بالخطوات ا تية:

 - 1حتديد اهلدف وَ االختبار:
قياس مستوى ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي لدى طمبة الدبموـ المينى
تخصص المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية.

 - 2وصادر إعداد االختبار:
 قائمة ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي التي تـ التوصؿ إلييا. الدراسات والبحوث السابقة التي استيدفت قيػاس ميػارات القػراءة التحميميػة وتحميػؿ الخطػابمثؿ:
دراسػػػػػػػة رانيػػػػػػػا مصػػػػػػػطفى( ،)9955ودراسػػػػػػػة خمػػػػػػػؼ محمػػػػػػػد( ،)9959ودراسػػػػػػػة فػػػػػػػاتف
حجازي(،)9959
ودراسة ريـ عبد العظيـ( ،)9951ودراسة إبتساـ عباس(.)9952
-

راء الخبراء في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية.

 - 3وهىٌات االختبار:
تكػػوف االختبػػار مػػف أربعػػيف مفػػردة مػػف نمػػط االختيػػار مػػف متعػػدد لقيػػاس ميػػارات الق ػراءة
التحميمية لمخطاب األكاديمي المستيدؼ تنميتيػا ،باإلضػافة إلػى بطاقػة تعميمػات توضػح لمطمبػة
كيفيػػة اإلجابػػة عػػف مفػػردات االختبػػار ،وتػػـ توزيػػع مفػػردات االختبػػار كمػػا ىػػو موضػػح بالجػػدوؿ
ا تي:
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جذول (2)0
يىاصفبد اختجبر يهبراد انمراءح انتحهُهُخ نهخطبة األكبدًٍَ
انجعذ انرئُص
 -0تحهُم انجُُخ
انفكرَخ فٍ
انخطبة.

عذد انًهبراد
انتٍ تُذرج
تحته

أرلبو األضئهخ

عذد األضئهخ
وانذرجخ
انًخصصخ

انىزٌ
انُطجٍ

6

،05 ، 03 ،01 ،7 ،4
،57 ،55 ،55 ،50 ،01
31 ،35

05

٪31

 -5تحهُم انجُُخ
انهغىَخ
فٍ انخطبة.

7

،04 ،05 ،1 ،6 ،5 ،0
،35 ،34 ،30 ،56 ،06
41 ،31 ،37

04

 -3تحهُم انجُُخ
انًُهجُخ
فٍ انخطبة.

7

،07 ،00 ،1 ، 5 ، 3
،54،51 ،53 ،51 ،01
36 ،33 ،31 ،51

04

انًجًىع

51

41

٪35

٪35
٪011

 - 4عرض االختبار عمِ احملهىني:
تػػـ التنكػػد مػػف صػػدؽ االختبػػار مػػف خػػمؿ عرضػػو عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف مػػف ذوي
الخبػػرة واالختصػػاص فػػى المنػػاىج وطرائػػؽ تػػدريس المغػػة العربيػػة بمػػغ عػػددىـ تسػػعة محكمػػيف؛
وذلػػؾ إلبػػداء رائيػػـ وممحظػػاتيـ حػػوؿ صػػمحية االختبػػار لقيػػاس ميػػارات القػػراءة التحميميػػة
لمخطػػػاب األكػػػاديمي ،ومناسػػػبة مفرداتػػػو لمسػػػتوى طمبػػػة الػػػدبموـ المينػػػى ،وكفايػػػة التعميمػػػات
المقدمة ،وقد أشػار بعػض المحكمػيف إلػى صػمحية االختبػار لقيػاس ميػارات القػراءة التحميميػة،
وأوصى بعضيـ بتقميص حجـ االختبار ،وتجانس البدائؿ ،وتـ مراعػاة ذلػؾ عنػد وضػع االختبػار
في صورتو النيائية.

 - 5التجربُ االشتطالعًُ لالختبار:
طالبػػػا
طبػػػؽ اختبػػػار ميػػػارات القػػػراءة التحميميػػػة لمخطػػػاب األكػػػاديمي اسػ
ػػتطمعيا عمػػػى(ً )54
ً
وطالب ًة مف طمبة الػدبموـ المينى(غيػر مجموعػة البحػث) يػوـ األربعػاء الموافػؽ9955/59/99
وذلػػػؾ بيػػػدؼ تحديػػػد الػػػزمف المناسػػػب لإلجابػػػة عنػػػو ،وحسػػػاب معػػػاممت السػػػيولة والصػػػعوبة

والتمييز والصدؽ والثبات.

 - 6زوَ االختبار:
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تـ حساب زمف االختبار مف خمؿ تقدير الزمف الذي استغرقو جميع الطمبة في اإلجابة
عف االختبار فكاف( )5359دقيقة ،وبقسمة مجموع األزمنة عمى عدد الطمبة ،فكاف()51
دقيقة.

 - 7وعاون الصّىلُ والصعىبُ والتىًًس:
يشير معامؿ السيولة إلى نسبة الطمب الذيف أجابوا عف المفردة إجابة صحيحة إلى العدد
الكمى المشارؾ في االختبار ،ولحساب معامؿ السيولة لمفردات االختبار تـ استخداـ المعادلة
ا تية:
مجػ ص
معامؿ السيولة = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

حيث (مجػ ص) يشير إلى عدد

اإلجابات الصحيحة.
مجػ ص  +مجػ خ
(مجػ خ ) يشير إلى عدد اإلجابات الخطن ،ولحساب معامؿ الصعوبة لمفردات االختبار تـ
استخداـ المعادلة ا تية :معامؿ الصعوبة= -5معامؿ السيولة ،وبتطبيؽ المعادلة السابقة
تراوح معامؿ السيولة والصعوبة لمفردات اختبار ميارات الق ارءة التحميمية لمخطاب األكاديمي
بيف( ،)9,30-9,92وىي نسب مناسبة حسب ما يراه المتخصصوف في القياس والتقويـ
التربوي أف معاممت السيولة والصعوبة يجب أف تتراوح بيف ( ( .)9,49-9,99صمح مراد،
وأميف سميماف)955 :9999،
ولحساب معامؿ التمييز لمفردات االختبار تـ ترتيب درجات الطمبة تناز ًليا ،ثـ تقسيميا إلى
مجموعتيف :المجموعة األولى" الفئة العميا" وتتضمف ( )693مف الطمبة الحػػاصميف عمى
أعمى الدرجػػػػات ،والمجموعػة الثانية"الفئة الدنيػا" وتتضمف( )693مف الطمبة الحاصميف عمى
أدنى الدرجات .وتـ حساب معامؿ التمييز وفقا لممعادلة ا تية:
مجموع درجات الفئة العميا– مجموع درجات الفئة الدنيا
معامؿ التمييز = ________________________________
عدد الطمب
وبتطبيؽ المعادلة وجد أف معامؿ التمييز لمفردات االختبار تراوح ما بيف (-9,92
 ، )9,39وىو في المستوى المسموح بو حسب ما يراه المتخصصوف في القياس والتقويـ
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التربوي ،حيث يمكف قبوؿ معامؿ التمييز إذا كاف ≥ (( .)9,9صمح الديف عمـ:9993،
)945

 - 8صدم االختبار:
تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار مف خمؿ:
أ -صدؽ المحكميف:
تـ عرض االختبار عمػى مجموعػة مػف المحكمػيف فػى المنػاىج وطرائػؽ تػدريس المغػة العربيػة ،
وقد أشار المحكموف إلى صػمحية االختبػار لقيػاس مػا وضػع لقياسػو ،وقػد بمػغ معامػؿ االتفػاؽ
بينيـ (.)635
ب -صدؽ االتساؽ الداخمى:
تػػـ حسػػاب معامػػؿ االرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ مفػػردة والدرجػػة الكميػػة لمختبػػار ككػػؿ ،كمػػا ىػػو
موضح بالجدوؿ ا تي:
جذول (2 )5
يعبيم االرتجبط ثٍُ درجبد انًفرداد وانذرجخ انكهُخ نالختجبر ودالنتهب
يعبيم
االرتجبط

انًفردح

يعبيم
االرتجبط

رلى
انًفردح

0

**1,543

1

**1,115

5

**1,454

01

**1,701

3

**1,411

00

*1,541

4

**1,614

05

*1,510

5

**1,735

03

**1,555

6

**1,571

04

**1,417

7

*1,510

05

**1,630

1

**1,755

06

**1,315

رلى

* يعبيم االرتجبط دال عُذ يطتىي (.)1,15

رلى
انًفردح
07
01
01
51
50
55
53
54

يعبيم
االرتجبط

**1,655
**1,341
**1,530
**1,317
*1,535
**1,655
**1,546
*1,531

يعبيم
االرتجبط

رلى
انًفردح

رلى

55

*1,431
*

33
34

انًفردح

56

*1,571

57

*1,457
*

35
36

51

*1,571

51

*1,345
*

37

31

*1,473
*

31

30

*1,711

31

35

*1,567
*

41

يعبيم
االرتجبط

**1,441
**1,454
*1,571
**1,661
**1,515
*1,545
**1,675
**1,375

** يعبيم االرتجبط دال عُذ يطتىي ()1,10

يتضح مف جػدوؿ( )9أف معػاممت ارتبػاط المفػردات بالدرجػة الكميػة لمختبػار تراوحػت بػيف
( ،)9,499 -9,909وىي قيـ دالة عند مسػتوى( ، )9,91ومسػتوى( )9,95ممػا يشػير إلػى
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صدؽ االتساؽ الداخمي لمختبار .كما تـ حساب معاممت االرتبػاط بػيف أبعػاد االختبػار والدرجػة
الكمية لمختبار ،كما ىو موضح بالجدوؿ ا تي:
جذول(2)3
يعبيالد االرتجبط ثٍُ أثعبد االختجبر وانذرجخ انكهُخ نالختجبر
يعبيالد االرتجبط ودالنتهب

األثعبد
 -0تحهُم انجُُخ انفكرَخ نهخطبة األكبدًٍَ.
 -5تحهُم انجُُخ انهغىَخ نهخطبة األكبدًٍَ.
 -3تحهُم انجُُخ انًُهجُخ نهخطبة األكبدًٍَ.

**1,700
**1,567
**1,465

يتضػػح مػػف جػػدوؿ( )9أف قػػيـ معامػػؿ االرتبػػاط دالػػة عنػػد مسػػتوى ( )9,95ممػػا يش ػير إلػػى
صدؽ االتساؽ الداخمي لمختبار.

 - 9ثبات االختبار:
تـ حساب الثبات باستخداـ طريقة إعادة تطبيؽ االختبار عمى مجموعة مف طمبة
الدراسات العميا (غيرمجموعة البحث) بعد مرور أسبوعيف مف التطبيؽ األوؿ ،وتـ حساب
معامؿ االرتباط بيف التطبيقيف باستخداـ معادلة بيرسوف ،فكانت قيمة معامؿ االرتباط
تساوي( ،)9,391وىي دالة عند مستوى( ،)9,95مما يشير إلى أف االختبار عمى درجة
مناسبة مف الثبات يمكف الوثوؽ بو.

 - 10الصىرَ الٍّائًُ لالختبار.
صالحا لمتطبيؽ( .ممحؽ)1
بعد التحقؽ مف صدؽ االختبار وثباتو أصبح
ً

 - 11وفتاح تصخًح االختبار:

تـ إعداد مفتاح تصحيح الختبار ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي ،وتـ تقدير
كؿ مفردة بدرجة واحدة إذا كانت صحيحة ،وصفر إذا كانت خطن ،وبذلؾ بمغت الدرجة الكمية
لمختبار( )09درجة( .ممحؽ)2
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رابعًا  -وٍّج البخح والتصىًي التجرييب:
اقتضت طبيعة البحث الحالي استخداـ:
 -5المنيج الوصفي التحميمي :لتنسيس اإلطار النظري ومراجعة الدراسات والبحوث السابقة
ذات
الصمة بميارات القراءة التحميمية ،والخطاب األكاديمي ،والتعمـ التشاركي اإللكتروني .
نظر لقمة
 -9المنيج التجريبي :القائـ عمى التصميـ شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة؛ ًا
عدد طمبة الدبموـ المينى ،وصعوبة ضبط متغير العمر الزمني بينيـ ،وقد تـ تطبيؽ أداة
قبميا ثـ تنفيذ تجربة البحث ثـ التطبيؽ البعدي ألداة البحث ،وموازنة نتائج
البحث ً
معا؛ لمكشؼ عف فاعمية استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني
القياسيف القبمي والبعدي ً
في تنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي لدى طمبة الدبموـ الميني.

خاوصًا  -التطبًل املًداٌٌ لمبخح:
مر التطبيؽ الميداني لمبحث بالخطوات ا تية:

 - 1اختًار دلىىعُ البخح:
تـ اختيار مجموعة البحث مف بيف طمبة الدبموـ المينى تخصص المناىج وطرائؽ تدريس
طالبا وطالبة ،وتـ حثيـ
المغة العربية بكمية التربية جامعة الزقازيؽ ،وقد بمغ عددىـ(ً )90
عمى المشاركة اإليجابية ،وتزويدىـ بنىداؼ البحث وأىميتو والميارات المستيدؼ تنميتيا.

 - 2التطبًل الكبمٌ الختبار وّارات الكراءَ التخمًمًُ لمدطاب األنادميٌ:
تـ تطبيؽ اختبار ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي عمى طمبة مجموعة البحث
قبميا.
قبميا يوـ األ ربعاء الموافؽ 9999/9/55تطبي ًقا ً
ً

 - 3تدريض املادَ التعمًىًُ:

تدريس المادة التعميمية المتعمقة بالقراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي بطريقة تفاعمية
باستخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني عبر الوسائط التكنولوجية التي تدعـ ىذا النمط مف
التعمـ ،وقد بدأ التدريس مف يوـ األربعاء 92فبراير 9999وانتيى األحد  50يونيو. 9999
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 - 4الصعىبات اليت واجّت الباحح خاله تطبًل البخح:
واجيت الباحث مجموعة مف الصعوبات خمؿ تطبيؽ البحث منيا:
أ -اعتذار بعض الطمبة عف المشاركة بسبب عدـ توافر الوسائط التكنولوجية لدييـ ،وتعذر
االتصاؿ باإلنترنت.
ب -تفشي فيروس كورونا) (Covid-19في مصر أصاب الطمبة بحالة مف القمؽ الشديد،
سمبا عمى الدافعية لإلنجاز لدى بعض الطمبة ،السيما عند إصابة إحدى الطالبات
وانعكس ً
بالفيروس.
ج -ضعؼ شبكة اإلنترنت بسبب الضغط الشديد عمييا في أثناء تطبيؽ البحث.
د -كثرة االختمفات بسبب تحديد موعد المقاءات المتزامنة ،فقد يناسب موعد معيف بعض
الطمب وال يناسب بعضيـ ا خر.
ىػ -أحد طمب مجموعة البحث طمب إلى الخدمة العسكرية وبالتالي انقطع عف التواصؿ،
نظر لزواجيا ،كؿ ىذا أسيـ في تقميص
واعتذر إحدى الطالبات عف استكماؿ الفصؿ الدراسي ًا
طالبا وطالبة فقط.
مجموعة البحث إلى(ً )51

 - 5التطبًل البعدٍ الختبار وّارات الكراءَ التخمًمًُ لمدطاب األنادميٌ:

عقب االنتياء مف تنفيذ الدراسة الميدانية لمبحث ،تـ تطبيؽ اختبار ميارات القراءة التحميمية
بعديا ،وذلؾ يوـ األحد الموافؽ 9999/2/95ثـ
لمخطاب األكاديمي عمى مجموعة البحث
ً
إحصائيا.
تمييدا لمعالجتيا
رصد الدرجات
ً
ً

شادشًا  -أشالًب املعاجلُ اإلحصائًُ:

استخدـ الباحث مجموعة مف األساليب اإلحصائية في ضبط أداة البحث ،ومعالجة نتائج
التطبيقيف القبمي والبعدي ،وىذه األساليب ىي:
 -5اختبار(ت) لمعينات المرتبطة  :Paired-Samples t-testلبحث الفرؽ بيف التطبيقيف القبمي
والبعدي الختبار ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي.

ص س
ص س
ص س
+
+
 -9معادلة الكسب المصححة لعزت:
ص
د س
د
حيث(ص) :متوسط التطبيؽ البعدي(،س) :متوسط التطبيؽ القبمي (،د) :الدرجة الكمية.
واذا كانت قيمة الكسب المصححة أكبر مف أو تساوي( )5,4فإف الفاعمية تكوف مرتفعة؛
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ومتوسطة إذا كانت أكبر مف أو تساوي()5,1؛ ومنخفضة إذا كانت أقؿ مف ذلؾ(.عزت
حسف)95:9959،

نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا:
لإلجابة عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث تمت معالجة نتائج القياسيف القبمي والبعدي
الختبار ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي باستخداـ اختبار(ت) لمعينات المرتبطة
 ،Paired-Samples t-testوفيما يمي عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ضوء اختبار
صحة فروض البحث ا تية:
أوالً -نتائج اختبار صحة الفرض األوؿ ومناقشتيا وتفسيرىا:

إحصائيا عػنػد مسػتػوى( )9,91بيف
ينص الفرض األوؿ عمى أنو :يوجد فػرؽ داؿ
ً
مػتوسطي درجػػات طمبة مجموعة البحث فيما بيف القياسيف القبمي والبعدي الختبار ميارات

القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي ككؿ لصالح القياس البعدي .ولمتحػقؽ مف صحة ىذا
الػفرض تػـ استخداـ اختبار(ت) لمعرفة داللة الفرؽ كػما ىػو موضح بالجدوؿ ا تي:
جذول(2)4
لًُخ(د) ودالنتهب نهفرق ثٍُ يتىضطٍ درجبد يجًىعخ انجحث فٍ انمُبضٍُ انمجهٍ وانجعذٌ
الختجبر يهبراد انمراءح انتحهُهُخ نهخطبة األكبدًٍَ ككم
انمُبش

انعذد

انًتىضظ

االَحراف
انًعُبرٌ

انمجهٍ
انجعذٌ

05
05

06,41
30,33

3,15
5,56

لًُخ د

يطتىي انذالنخ

انفبعهُخ

1,67

1,10

0,56
يتىضطخ

يتضح مف جدوؿ( )0ا تي:
 -5ارتفاع متوسط درجات مجموعة البحث في القياس البعدي الختػبار ميارات القراءة
التحميمية لمخطاب األكاديمي ككؿ ،حػيث بمغ( )95,99درجة بنسبة مئوية
قدرىا( ،)634,99أما متوسط درجات القياس القبمي فكاف( )52,09درجة بنسبة مئوية
قدرىا( ،)605وىذا يشير إلى تحسف مستوى ميارات القراءة التحميمية لدى مجموعة
البحث في القياس البعدي موازنة بالقياس القبمي.
إحصائيا عند مستوى( )9,95في
 -9قيمة(ت) المحسوبة تساوي( )5,23وىي قيمة دالة
ً
الميارات ككػػؿ ،وبناء عميو يمكف قبوؿ الفرض األوؿ.
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 -9قيمة الفاعمية بمغت( )5,12في الميارات ككؿ ،وىي قيمة تشير إلى فاعمية التعمـ
التشاركي اإللكتروني في تنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي لدى طمبة
الدبموـ الميني.
ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف التعمـ التشاركي اإللكتروني أتاح الفرصة لمطمبة لتبادؿ ا راء
واألفكار بما يوفره مف عوامؿ جذب واثارة ،وأسيـ في رفع مستوى اليقظة والتركيز واالنتباه
لدييـ ،باإلضافة إلى تقديـ نموذج لكيفية ممارسة عمميات التحميؿ ،وتزويد المحاضر لمطمبة
بمصادر متنوعة إلثراء المادة التعميمية ،واإلفادة مف خدمات المكتبة اإللكترونية التي تتيح
الوصوؿ إلى المادة التعميمية في أي وقت ومف أي مكاف ،وتشجيع الطمبة عمى المثابرة
وتدعيـ المشاركات اإليجابية ،والتواصؿ المستمر بيف المحاضر والطمبة مف جية ،وبيف
الطمب أنفسيـ مف جية أخرى خمؿ تنفيذ المياـ التشاركية زاد مف تفاعميـ اإليجابي ومكنيـ
مف تنمية ميارات القراءة التحميمية .ويتسؽ ذلؾ مع ما أكده كؿ مف عبدا﵀ عايد ،وحمدي
عبد العزيز()9953؛ وعبد العزيز السويط ( )9954أف ىناؾ عمقة وطيدة بيف التعمـ
التشاركي اإللكتروني وعمؽ التعمـ ،إذ إنو يكسب المتعمميف القدرة عمى
العمؿ الجماعي وينمي لدييـ ميارات التطبيؽ والتحميؿ والتركيب .وما ذكره خمؼ
محمد( )9959أف استخداـ االستراتيجيات التفاعمية يسيـ في تنمية ميارات القراءة التحميمية
لدى المتعممف.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي أثبتت فاعمية التعمـ
التشاركي اإللكتروني في تحسيف العديد مف نواتج التعمـ المختمفة ،مثؿ :دراسة محمد
والي( ، )9959ودراسة أحمد عبد الحميد ( ،)9955ودراسة شيماء أبو المجد(،)9955
ودراسة محب الرافعي( ،)9999بينما تختمؼ مع نتائج دراسة منى الغامدي ،وابتساـ عباس
( )9954التي أشارت إلى عدـ فاعمية استخداـ التعمـ التشاركي .وبذلؾ يكوف الباحث قد
أجاب عف السؤاؿ الثالث مف أسئمة البحث ونصو :ما فاعمية استخداـ التعمـ التشاركي
اإللكتروني في تنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي لدى طمبة الدبموـ المينى
تخصص المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية؟
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ثاًًٌا ٌ -تائج اختبار صخُ الفرض الجاٌٌ ووٍاقعتّا وتفصريِا:
إحصائيا عػنػد مسػتػوى ( )9,91بيف
ينص الفرض الثاني عمى أنو :يوجد فػرؽ داؿ
ً
مػتوسطي درجػػات طمبة مجموعة البحث فيما بيف القياسيف القبمي والبعدي الختبار ميارات
القراءة التحميمية في بعد تحميؿ البنية الفكرية لمخطاب األكاديمي لصالح القياس البعدي.
ولمتحػقؽ مف صحة ىذا الػفرض تػـ استخداـ اختبار(ت) لمعرفة داللة الفرؽ كػما ىػو موضح
بالجدوؿ ا تي:
جذول (2)5
لًُخ (د) ودالنتهب نهفرق ثٍُ يتىضطٍ درجبد يجًىعخ انجحث فٍ انمُبضٍُ انمجهٍ وانجعذٌ
الختجبر يهبراد انمراءح انتحهُهُخ نهخطبة األكبدًٍَ فٍ ثعذ تحهُم انجُُخ انفكرَخ.
انًهبراد

انتطجُك

انًتىضظ
انحطبثٍ

االَحراف
انًعُبرٌ

 -0اضتخالص انفكرح انرئُطخ
يٍ انخطبة.
 -5اضتُتبج األفكبر انجسئُخ يٍ
انخطبة.
 -3تحذَذ عاللخ األفكبر انجسئُخ
ثبنفكرح
انرئُطخ فٍ انخطبة.
 -4انحكممى عهممً األفكممبر انممىاردح
فٍ انخطبة
يٍ حُث 2انىضىح أو
انغًىض.
 -5انحكممى عهممً األفكممبر انممىاردح
فٍ انخطبة
يٍ حُث 2انصحخ أو انخطأ.
 -6انحكممى عهممً األفكممبر انممىاردح
فٍ انخطبة
يٍ حُث 2األصبنخ أو انتمهُذ.

انمجهٍ
انجعذٌ
انمجهٍ
انجعذٌ
انمجهٍ
انجعذٌ

1,13
0,73
1,16
0,11
0
0,13

1 ,71
1,40
1,15
1,74
1,63
1,41

5,10

انمجهٍ
انجعذٌ

1,67
0,11

1,55
1,71

5,77

1,10

انمجهٍ
انجعذٌ

1,16
0,16

1,75
1,67

0,55

غُر
دانخ

انمجهٍ
انجعذٌ

1,73
0,66

1,54
1,45

5,05

1,10

0,76
يتىضطخ

انمجهٍ
انجعذٌ

5,15
1,11

0,13
0,47

7,11

1,10

0,60
يتىضطخ

انجعذ ككم

لًُخ
د

يطتىي
انذالنخ

4,13

1,10

4,71

1,10
1,10

انفبعهُخ
0,60
يتىضطخ
0,11
يرتفعخ
0,11
كجُرح
5,14
يرتفعخ
1,47
ضعُفخ

يتضح مف جدوؿ ( )1ا تي:
 -5ارتفاع متوسط درجات مجموعة البحث في القياس البعدي الختػبار ميارات القراءة
التحميمية لمخطاب في بعد تحميؿ البنية الفكرية حػيث بمغ ( )5,54درجة بنسبة مئوية
قدرىا ( ،)649,52أما متوسط درجات القياس القبمي فكاف( )1,91درجة بنسبة مئوية
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قدرىا ( ،)609,94وىذا يشير إلى تحسف أداء مجموعة البحث في القياس البعدي
موازنة بالقياس القبمي.
إحصائيا عند مستوى ( )9,95في
 -9قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( )3,44وىي قيمة دالة
ً
ميارات القراءة التحميمية لمبنية الفكرية في الخطاب ككؿ ،وفي خمس ميارات فرعية،
وبناء عميو يمكف قبوؿ الفرض الثاني.
 -9قيمة الفاعمية بمغت ( )5,25في ميارات القراءة التحميمية المتعمقة بالبنية الفكرية
لمخطاب ككؿ ،ىي نسبة متوسطة ،أما الميارات الفرعية فتباينت بيف مرتفعة ،ومتوسطة،
وضعيفة ،حيث كانت الفاعمية مرتفعة في ثمث ميارات؛ ومتوسطة في ميارتيف ،وضعيفة
في ميارة واحدة.
ويعزو الباحث فاعمية التعمـ التشاركي اإللكتروني في تنمية ميارات القراءة التحميمية
المتعمقة بتحميؿ البنية الفكرية إلى توعية الطمبة بالكممات المفتاحية التي تعيف استخمص
الفكرة الرئيسة ،وكذلؾ تحديد المتغير المستقؿ والمتغير التابع أو المتغيرات ،وتكميؼ الطمبة
بمجموعة مف األنشطة اإلثرائية التي تتطمب ممارسة القراءة التشاركية إباف تحميؿ البنية
قدر مف
الفكرية لمخطاب األكاديمي ،واستخداـ أنماط مختمفة مف التفاعؿ التي تتطمب ًا
المناقشات والتفاوض كؿ ىذا ساعد في نمو ىذه الميارات .أما انخفاض الفاعمية في ميارة
الحكـ عمى األفكار الواردة في الخطاب؛ فيرجع ذلؾ إلى أنيا مف الميارات التي تعتمد عمى
تراكـ الخبرات السابقة ،وامتمؾ ميارات النقد ،وىذا ال يتوافر مع الطمبة المبتدئيف في مرحمة
الدراسات العميا.
وتتفؽ نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة التي أجريت في ميارات القراءة
التحميمية ،مثؿ :دراسة مرواف السماف ( ،)9952ودراسة إبراىيـ عمي ( ،)9954ودراسة
سامية عبد ا﵀ ( )9999التي أسفرت نتائجيا عف تحسف مستوى المتعمميف في ميارات
القراءة التحميمية في القياس البعدي موازنة بالقياس القبمي.

ثالجًا ٌ -تائج اختبار صخُ الفرض الجالح ووٍاقعتّا وتفصريِا:
إحصائيا عػنػد مسػتػوى ( )9,91بيف
ينص الفرض الثالث عمى أنو :يوجد فػرؽ داؿ
ً
مػتوسطي درجػػات طمبة مجموعة البحث فيما بيف القياسيف القبمي والبعدي الختبار ميارات
القراءة التحميمية في بعد بتحميؿ البنية المغوية لمخطاب األكاديمي لصالح القياس البعدي.
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ولمتحػقؽ مف صحة ىذا الػفرض تػـ استخداـ اختبار اختبار(ت) لمعرفة داللة الفرؽ كػما ىػو
موضح بالجدوؿ ا تي:
جذول (2)6
لًُخ (د) ودالنتهب نهفرق ثٍُ يتىضطٍ درجبد يجًىعخ انجحث فٍ انمُبضٍُ انمجهٍ وانجعذٌ
الختجبر يهبراد انمراءح انتحهُهُخ نهخطبة األكبدًٍَ فٍ ثعذ تحهُم انجُُخ انهغىَخ
انًهبراد

انتطجُك

انًتىضظ
انحطبثٍ

 -7تحذَذ دالنخ األنفبظ
ويعبَُهب.
 -1انحكى عهً انتالؤو ثٍُ
األنفبظ
وانًعبٍَ.
 -1تحذَذ دالنخ انجًم
ويعبَُهب.
 -01انحكمممى عهمممً تركُممممت
انجًم انىاردح
فٍ انخطبة.
 -00تحذَممذ َممىع األضممهىة
وخصبئصه
فٍ انخطبة.
 -05تحذَممممممممممذ ي مممممممممممب ر
االتطبق انىاردح فٍ
انخطبة.
 -03تحذَذ ي ب ر
االَطجبو انىاردح
فٍ انخطبة.

انمجهٍ
انجعذٌ
انمجهٍ
انجعذٌ

0,56
0,11
0,51
0,73

0,55
0,51
1,11
1,54

انمجهٍ
انجعذٌ
انمجهٍ
انجعذٌ

0,03
0,16
1,13
0,11

0,15
1,71
1,11
1,44

4,50

انمجهٍ
انجعذٌ

1,16
0,13

1,11
1,75

5,41

1,10

انمجهٍ
انجعذٌ

1,11
0,05

1,51
.,14

0,11

1,15

0,15
ضعُفخ

انمجهٍ
انجعذٌ

1,13
0,33

1,1
1,47

5,17

1,15

1,17
ضعُفخ

انمجهٍ
انجعذٌ

7,00
00,61

0,60
0,50

6,54

1,10

0,35
ضعُفخ

انجعذ ككم

انفبعهُخ

االَحراف لًُخ د
انًعُبرٌ

يطتىي
انذالنخ

3,76

1,10

0,03
ضعُفخ

3,15

1,10

0,53
ضعُفخ

3,45

1,10

0,61
يتىضطخ

1,10

0,73
يتىضطخ
5,13
يرتفعخ

يتضح مف جدوؿ ( )2ا تي:
 -5ارتفاع متوسط درجات مجموعة البحث في القياس البعدي الختػبار ميارات القراءة
التحميمية لمخطاب في بعد تحميؿ البنية المغوية حػيث بمغ( )55,29درجة بنسبة مئوية
قدرىا ( ،)649,41أما متوسط درجات القياس القبمي فكاف( )3,55درجة بنسبة مئوية
قدرىا ( ،)6 19,34وىذا يشير إلى تحسف أداء مجموعة البحث في القياس البعدي
موازنة بالقياس القبمي.
إحصائيا عند مستوى ( )9,95في
 -9قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( )2,90وىي قيمة دالة
ً
ميارات القراءة التحميمية لمبنية المغوية في الخطاب ككؿ ،وكذلؾ في خمس ميارات فرعية،
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إحصائيا عند مستوى ( )9,91في ميارتيف ،وبناء عميو يمكف قبوؿ الفرض
ودالة
ً

الثالث.

 -9قيمة الفاعمية بمغت ( )5,91في بعد ميارات القراءة التحميمية المتعمقة بالبنية المغوية
لمخطاب ككؿ ،ىي نسبة ضعيفة ،أما في الميارات الفرعية فتراوحت بيف مرتفعة،
ومتوسطة ،وضعيفة ،حيث كانت الفاعمية مرتفعة في ميارة واحدة؛ ومتوسطة في
ميارتيف؛ ومنخفضة في أربع ميارات.
ويعزو الباحث تحسف ميارات القراءة التحميمية لمبنية المغوية لمخطاب األكاديمي في
القياس البعدي إلى تراكـ الخبرات المغوية عبر السنوات الدراسية السابقة لدى طمبة الدبموـ
الميني ،وممارستيـ التحميؿ المغوي لمنصوص األدبية مف قبؿ ،باإلضافة إلى ممارسة التفكير
التشاركي ،واإلفادة مف بعضيـ ،وتنفيذ المياـ المرتبطة بكؿ ميارة مف الميارات ،وتقديـ
التغذية الراجعة المناسبة .وفيما يتعمؽ بضعؼ الفاعمية في ميارتي تحديد مظاىر االتساؽ
واالنسجاـ في الخطاب ،فقد يعزى إلى أف التمكف مف ميارات القراءة التحميمية يرتبط بعوامؿ
أخرى غير طريقة التدريس منيا :الثروة المغوية لمطالب ،وخمفيتو المعرفية ،ونوع المادة
المقروءة وطبيعتيا وصعوبتيا.

رابعًا ٌ -تائج اختبار صخُ الفرض الرابع ووٍاقعتّا وتفصريِا:
ػػائيا عػنػػػػد مسػتػػػػوى ( )9,91بػػػيف
يػػػنص الفػػػرض الرابػػػع عمػػػى أنػػػو :يوجػػػد فػػػػرؽ داؿ إحصػ ً
مػػتوسطي درجػػػػات طمبػة مجموعػػة البحػث فيمػػا بػيف القياسػػيف القبمػي والبعػػدي الختبػار ميػػارات
القػراءة التحميميػػة فػػي بعػػد تحميػػؿ البنيػػة المنيجيػػة لمخطػػاب األكػػاديمي لصػػالح القيػػاس البعػػدي.
ولمتحػقؽ مف صحة ىػذا الػػفرض تػػـ اسػتخداـ اختبػار قيمػة ( ت) لمعرفػة داللػة الفػرؽ كػػما ىػػو
موضح بالجدوؿ ا تي:
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جذول (2)7
لًُخ (د) ودالنتهب نهفرق ثٍُ يتىضطٍ درجبد يجًىعخ انجحث فٍ انمُبضٍُ انمجهٍ وانجعذٌ الختجبر
يهبراد انمراءح انتحهُهُخ نهخطبة األكبدًٍَ فٍ ثعذ تحهُم انجُُخ انًُهجُخ
انًهبراد
 -04تحهُم عُىاٌ
انخطبة.
 -05تحهُم انًشكهخ
انًتضًُخ فٍ انخطبة.
 -06اضتُتبج ذف
انًإنف يٍ انخطبة.
 -07تحهُممممممم انذراضممممممبد
انطبثمخ فٍ انخطبة.
 -01تحهُمممممممممم انًمممممممممُه
انًطتخذو فٍ انخطبة.
 -01تحهُمممممممممم يُبلشمممممممممخ
انُتبئ وتفطُر ب فٍ
انخطبة.
 -51انحكى عهً انًصبدر
وانًراجع انىاردح
فٍ انخطبة.
انجعذ ككم

انتطجُك

انًتىضظ
انحطبثٍ

االَحراف
انًعُبرٌ

لًُخ
د

يطتىي
انذالنخ

انفبعهُخ

انمجهٍ
انجعذٌ
انمجهٍ
انجعذٌ
انمجهٍ
انجعذٌ
انمجهٍ
انجعذٌ
انمجهٍ
انجعذٌ
انمجهٍ
انجعذٌ

1,73
0,53
1,61
0,57
1,66
0,51
1,11
0,61
1,53
0,33
1,33
0

1,64
1,57
1,46
1,65
1,41
1,13
1,75
1,41
1,50
1,47
1,57
1,31

5,00

1,10

4,51

1,10

5,37

1,10

5,66

1,10

4,15

1,10

0,55
يتىضطخ
0,35
ضعُفخ
0,05
ضعُفخ
0,46
يتىضطخ
0,54
يتىضطخ

3,40

1,10

انمجهٍ
انجعذٌ

1,61
0,15

1,47
1,76

6,07

1,10

انمجهٍ
انجعذٌ

4,55
1,75

5,15
0,54

1,35

1,10

0,41
ضعُفخ
5,05
يرتفعخ
0,50
يتىضطخ

يتضح مف جدوؿ ( )3ا تي:
 -1ارتفاع متوسط درجات مجموعة البحث في القياس البعدي الختػبار ميارات القراءة
التحميمية لمخطاب في بعد تحميؿ البنية المنيجية حػيث بمغ ( )5,31درجة ،بنسبة مئوية
قدرىا ( ،)625,20أما متوسط درجات القياس القبمي فكاف( )0,91درجة بنسبة مئوية
قدرىا ( ،)6 99,91وىذا يشير إلى تحسف أداء مجموعة البحث في القياس البعدي
موازنة بالقياس القبمي.
إحصائيا عند مستوى ( )9,95في
 -2قيمة (ت) المحسوبة تساوي ( )4,91وىي قيمة دالة
ً
ميارات القراءة التحميمية المتعمقة بالبنية المنيجية لمخطاب األكاديمي ككؿ ،وفي جميع
الميارات فرعية ،وبناء عميو يمكف قبوؿ الفرض الرابع.
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 -3قيمة الفاعمية بمغت ( )5,15في ميارات القراءة التحميمية المتعمقة بالبنية المنيجية
لمخطاب ككؿ ،ىي نسبة متوسطة ،أما في الميارات الفرعية فتراوحت بيف مرتفعة
ومتوسطة وضعيفة ،حيث كانت الفاعمية مرتفعة في ميارة واحدة؛ ومتوسطة في ثمث
ميارات؛ ومنخفضة في ثمث ميارات.
ويعزو الباحث ارتفاع نسبة الفاعمية في ميارة القراءة التحميمية ككؿ إلى توعية طمبة
الدبموـ الميني بمعايير تحميؿ الخطاب األكاديمي ،وممارسة بعض األنشطة والتدريبات
المتعمقة بكؿ ميارة مف ميارات القراءة التحميمية ،وزيادة التنافس بيف المجموعات ،وتقديـ
نموذج مف قبؿ المحاضر لكيفية تحميؿ البنية المنيجية في الخطاب األكاديمي ،ثـ الممارسة
الموجية مف قبؿ الطمبة ،ثـ الممارسة المسقمة .وأما انخفاض الفاعمية في الميارات األخرى؛
فيرجع إلى نقص الوعي األكاديمي ،كما أف ىذه الميارات تتطمب وقتًا طويمً إلتقانيا،
باإلضافة إلى أنيا تحتاج لكثير مف الممارسات.

تىصًات البخح:
في ضوء نتائج البحث الحالي يوصي الباحث بما يمي:
 -1تييئة البيئة الداعمة لتفعيؿ التعمـ التشاركي اإللكتروني بالجامعات والمؤسسات التعميمية
خصوصا في ظؿ جائحة كورونا ،وما تتطمبو مف تباعد اجتماعي.
األخرى
ً
 -2عقد دورات تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس وطمبة الدراسات العميا لتدريبيـ عمى كيفية
تفعيؿ التعمـ التشاركي اإللكتروني.
 -3تشجيع أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات عمى تفعيؿ التعمـ التشاركي اإللكتروني؛ لما لو
مف مزايا متعددة.
 -4وضع خطة استراتيجية لمتغمب عمى المعوقات المحتممة التي تحوؿ دوف تفعيؿ التعمـ
التشاركي اإللكتروني.
 -5تطوير المئحة الداخمية بكمية التربية جامعة الزقازيؽ؛ إلدراج مقرر القراءة التحميمية
لمخطاب األكاديمي ضمف برامج الدراسات العميا ،لإلسياـ في تشكيؿ الوعي األكاديمي
لدى الطمبة.
 -6تزويد طمبة الدراسات العميا بمعايير تحميؿ الخطاب األكاديمي لمنطمؽ نحو أىداؼ
واضحة.
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 -7العناية بتنمية ميارات القراءة التحميمية لمخطاب األكاديمي لدى طمبة الدراسات العميا.
 -8إعداد دليؿ لطمبة الدراسات العميا يبصرىـ بكيفية ممارسة القراءة التحميمة لمخطاب
األكاديمي.
 -9العناية بالفيـ العميؽ لمضموف الخطاب األكاديمي لمنتفاع بو عند الكتابة األكاديمية.
 -5اإلفادة مف أداة البحث الحالي في البحوث المحقة عند قياس ميارات القراءة التحميمية.

وكرتحات البخح:
استكماالً لمبحث الحالي ،يقترح الباحث إجراء البحوث ا تية:

 -5أثر استخداـ استراتيجية التعمـ التشاركي اإللكتروني في تنمية ميارات التواصؿ الشفيي
لدى المتعمميف في المراحؿ الدراسية المختمفة.
 -9تصميـ بيئة لمتعمـ التشاركي اإللكتروني لتنمية ميارات القراءة الرقمية لدى طمبة الدبموـ
الميني تخصص تكنولوجيا التعميـ.
 -9استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني المتزامف في تنمية ميارات االستماع الناقد لدى
الطمب المعمميف بكميات التربية.
 -0برنامج مقترح قائـ عمى التعمـ التشاركي عبر الويب( )2.0لتنمية ميارات التواصؿ الكتابي
اإللكتروني لدى طمبة كمية التربية.
 -1برنامج تدريبي مقترح لتنمية الكفايات التكنولوجية وتتبع أثره في تنمية القدرة عمى
استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني لدى طمبة الدراسات العميا.
 -2دراسة معوقات استخداـ التعمـ التشاركي اإللكتروني وسبؿ التغمب عمييا.
 -3دراسة مقارنة بيف استراتيجيات التشاركي اإللكتروني لتحديد أكثرىا فاعمية في تنمية
ميارات القراءة التحميمية.
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املراجع
أوالً :املـراجع العــربًُ:
إبتسام بنت عباس( :)2116مستوى طالبات كمية التربية في التفكير التأممي وعالقتو بميارات التحميل
القرائي ،مجمة كمية التربية جامعة األزىر ،العدد( ،)169الجزء الثاني ،ص ص.88-54

إبراىيم محمد عمى ( :)2118استخدام التدريس التأممي في تنمية بعض ميارات القراءة التحميمية لدى
تالميذ الصف األول اإلعدادي ،مجمة القراءة والمعرفة ،العدد( ،)211ص ص.111-75

أحمد صادق عبد المجيد ( :)2119فاعمية بيئة تعمم إلكترونية تشاركية قائمة عمى النظرية االتصالية
لتنمية ميارات الحوسبة السحابية لدى طالب كمية التربية ،مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية
وعمـ النفس ،كمية التربية ،جامعة دمشق ،المجمد ( ،)17العدد األول ،ص ص.222-198

أحمد عبده عوض ( :)2111تقويم األداء التدريسي لمعممي المغة العربية بالمرحمة الثانوية في القراءة
والنصوص األدبية في ضوء تنميتيم ميارات القراءة التحميمية ،مجمة البحوث النفسية والتربوية،

كمية التربية ،جامعة المنوفية ،المجمد ( ،)16العدد الثاني ،ص ص.113-56

ألمازة راجح خطابية ( :)2116أثر تدريس بنية النص في تحسين الكتابة الجدلية والكتابة التفسيرية لدى
طالبات الصف العاشر ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة اليرموك ،األردن.

أمل عمى الموزان ( :)2115تصور مقترح لبيئة تدريب إلكتروني تشاركي متمايز في ضوء تطمعات
أعضاء ىيئة التدريس بجامعة األميرة نورة بنت عبد الرحمن والتوجيات المستقبمية لمتدريب

اإللكتروني ،مجمة كمية التربية جامعة األزىر ،العدد( ،)164الجزء الثاني ،ص ص.792-756
باسم يونس البديرات( :)2116قراءة تحميمية في نص شعري ضمن معطيات عمم النص ،المجمة العربية
لمعموـ اإلنسانية ،جامعة الكويت ،المجمد ( ،)34العدد ( ،)133ص ص.218-181

بسام مصطفى العمري ( :)2113الخطاب العممي العربي في الجامعات ،مجمة كمية التربية جامعة
عيف شمس ،العدد( ،)27الجزء الثالث ،ص ص.115-87

بشير إبرير(2117أ) :الخطاب العممي وبعض خصوصياتو :رؤية تعميمية ،مجمة المجمع الجزائري لمغة
العربية ،العدد ( ،)6ص ص.246-211

بشير إبرير(2117ب) :آليات تحميل الخطاب في كتاب سبويو ،مجمة كمية ا داب والمغات ،العدد
( ،)11ص ص.32-11

بياء الدين محمد مزيد( :)2116أدوات تحميؿ الخطاب ،الييئة المصرية العامة لمكتاب ،العدد (،)97
ص ص.134-91
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حسن سيد شحاتة ( :)2118تعميـ المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ،ط ،8القاىرة ،الدار المصرية
المبنانية.

حسن شحاتة،وزينب النجار( :)2113معجـ المصطمحات التربوية ،القاىرة ،الدار المصرية المبنانية.

خمف حسن محمد( :)2113فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجيات التفاعل في تنمية ميارات القراءة
التحميمية والنقد األدبي لطمبة شعبة المغة العربية بكمية التربية ،دراسات عربية في التربية وعمـ

النفس ،العدد( ،)43ص ص.139-115

رانيا فاروق عمي( :)2116أثر استخدام بيئة تعمم إلكتروني تشاركي عمى تنمية بعض ميارات التنظيم
الذاتي والتحصيل لمادة الرياضيات لدى طالب المرحمة الثانوية ،مجمة تربوية الرياضيات،

المجمد( ،)19العدد( ،)12ص ص.213-182

رانيا محمد مصطفى( :)2111فاعمية استراتيجية قائمة عمى عمميات ما وراء المعرفة في تنمية ميارات
القراءة التحميمية والوعي ببنية النص األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي ،رسالة ماجستير،

كمية التربية ،جامعة اإلسكندرية.

رباب عبد المقصود يوسف( :)2116التعمم التشاركي القائم عمى الجيل الثاني لمويب وأثره في تنمية
ميارات تصميم وانتاج األلعاب التعميمية اإللكترونية لطالبات الصفوف األولى وفق نمط تعمميم،
المجمة الدولية التربوية المتخصصة ،المجمد( ،)5العدد( ،)1ص ص.217-171

ريم أحمد عبد العظيم( :)2115تنمية ميارات تحميل الخطاب المغوي لدى متعممي المغة العربية الناطقين
بمغات أخرى باستخدام برنامج قائم عمى النظرية التداولية ،مجمة دراسات في المناىج وطرؽ
التدريس ،العدد( ،)211ص ص.118-71

سامح محمد شحاتة( :)2117فاعمية برنامج قائم عمى استراتيجية الخطوات الخمس SQ3Rفي تنمية
ميارات القراءة التحميمية لدى طالب المرحمة الثانوية ،مجمة القراءة والمعرفة ،العدد( ،)191ص

ص.65-46

سامية محمد عبد اهلل( :) 2121استراتيجية تدريسية مقترحة قائمة عمى نظرية الذكاء الناجح لتنمية بعض
ميارات القراءة التحميمية وكفاءة الذات القرائية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،مجمة القراءة
والمعرفة ،العدد( ،)221ص ص.118-15

سعيد بن عمى الشيراني( :)2111الكتابة األكاديمية خصائصيا ومتطمباتيا المغوية ،كمية الدراسات
العميا ،جامعة نايف العربية لمعموم األمنية.

نموذجا ،مجمة
شريف بوشحدان( :)2112واقع الخطاب العممي في التعميم العالي :الخطاب المساني
ً
المغة العربية ،كمية ا داب ،جامعة عنابة ،الجزائر ،العدد( ،)6ص ص.295-271
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شيماء إبراىيم أبو المجد( :)2119فاعمية برنامج قائم عمى التعمم التشاركي في تنمية ميارات الكتابة
األكاديمية لدى طالب كمية التربية ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة عين شمس.
صالح الدين عالم( :)2117القياس والتقويـ التربوي في العممية التدريسية ،األردن ،دار المسيرة.
صالح مراد ،أمين سميمان( :)2111االختبارات والمقاييس فى العموـ النفسية والتربوية ،القاىرة
دار الكتاب الحديث .

عبد العزيز مطيران السويط( :)2118استخدم التعمم التشاركي القائم عمى الشبكة العالمية لتنمية ميارات
البحث العممي الرقمي لدى طمبة كمية التربية األساسية ،المجمة العربية لمتربية النوعية،
العدد( ،)2ص ص.227-175

عبد الكريم بكار( :)2118القراءة التحميمية ،ط ،6دمشق ،دار القمم.

عبد اهلل عايد ،وحمدي عبد العزيز( :)2117أثر نمطين لمتشارك في تصميم المشكمة الرياضية عمى
تنمية عمق الفيم الرياضي والوعي اإلبداعي بحل المشكمة لدى طمبة السنة التحضيرية بجامعة
تبوك ،مجمة العموـ التربوية النفسية ،المجمد( ،)18العدد( ،)2ص ص.553-511

عبد الممك بومنجل( :)2111مالمح منيج عربي في تحميل الخطاب :قراءة في المنيج التذوقي لمحمود
شاكر ،مجمة دراسات أدبية ،مركز البصيرة لمبحوث ،الجزائر ،العدد( ،)11ص ص.122-95

عزت عبد الحميد حسن( :)2113تصحيح نسبة الكسب المعدلة لبالك( نسبة الكسب المصححة لعزت،
المجمة المصرية لمدراسات النفسية ،المجمد( ،)23العدد( ،)79ص ص.37-21

عماد عبد العزيز ،ومحمد السيد( :)2118أثر استخدام بعض استراتيجيات التعمم التشاركي في تنمية
التحصيل المعرفي وميارات تصميم وانتاج المقررات اإللكترونية لدى عينة من طالب جامعة أم
القرى وتفكيرىم االبتكاري ،مجمة بحوث عربية في مجاالت التربية النوعية ،العدد( ،)9ص

ص.413-335

فاتن خميل حجازي ( :)2113استخدام لسانيات النص في تحميل الخطاب المغوي ،مجمة النادي األدبي
الثقافي بجدة ،العدد ( ،)34ص ص.294-261

فرحات الدريسي ( :)2117فنا التفكير والتعبير في الخطاب العممي العربي ،المجمع التونسي لمعموـ
وا داب والفنوف ،تونس ،و ازرة الثقافة.

محب كامل الرافعي( :)2121برنامج مقترح قائم عمى استراتيجية التعمم التشاركي لتنمية بعض أبعاد
التنمية المستدامة وميارات القرن الحادي والعشرين لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،الجمعية
المصرية لمتربية العممية ،المجمد ( ،)23العدد ( ،)191ص ص.25-4
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محمد أزرول ،وأحمد مقبل( :)2118فاعمية برنامج تعميمي قائم عمى التعمم لمتشاركي عبر التواصل
االجتماعي في تحسين ميارات الكتابة لدى الطمبة الماليزيين الناطقين بغير العربية ،مجمة العموـ
التربوية ،المجمد( ،)45العدد( ،)4ص ص.45-17

محمد بازي( :)2117تحميل الخطاب :معالم التساند المنيجي ومقومات تأصيل النموذج ،مجمة كمية
ا داب والعموـ اإلنسانية ،المجمد( ،)1ص ص.63-32

محمد بياء حنفي( :) 2115فاعمية برنامج مقترح لمقراءة التحميمية في فيم النصوص القرآنية لدى طالب
الصف األول الثانوي ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة طنطا.

محمد السيد عمى( :)2111موسوعة المصطمحات التربوية ،عمان ،دار المسيرة.

محمد سيد فرغمي( )2111فعالية مقرر إلكتروني في عمم االجتماع قائم عمى التعمم التشاركي في تنمية
القدرة عمى التفكير الجمعي ،والدافعية لإلنجاز لدى طالب المرحمة الثانوية ،رسالة دكتوراه ،كمية

التربية ،جامعة عين شمس.

محمد فوزي والي( :) 2111فعالية برنامج تدريبي قائم عمى التعمم لمتشاركي عبر الويب في تنمية كفايات
توظيف المعممين لتكنولوجيا التعمم في التدريس ،رسالة دكتوراه ،كمية التربية ،جامعة االسكندرية.

محمد لطفي ،ومنير التريكي( :)1997تحميؿ الخطاب ،جامعة الممك سعود ،وحدة النشر العممي
والمطابع.

محمد المرسي ،وسمير عبد الوىاب( :)2115قضايا تربوية حوؿ تعميـ المغة العربية ،دمياط ،مكتبة
نانسي.

محمد وحيد سميمان( :)2116تطوير استراتيجية تعمم تشاركي قائمة عمى تطبيقات جوجل التربوية وأثرىا
في تنمية ميارات تصميم المقررات اإللكرونية واالتجاه نحوىا لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة
يبشة ،مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس ،العدد( ،)71ص ص.56-17

محمود حسن األستاذ( :)2118تحميل الخطاب التربوي واألكاديمي في الجامعات الفمسطينية ،مجمة
جامعة األقصي ،غزة ،المجمد ( ،)12العدد( ،)1ص ص.247-182

محمود عكاشة( :)2113تحميؿ الخطاب في ضوء نظرية أحداث المغة ،القاىرة ،دار النشر لمجامعات.
محمود كامل الناقة( :)2117تعميـ المغة العربية ألبنائيا ،القاىرة ،دار الفكر العربي.

مروان أحمد السمان( :)2116برنامج نموذج تدريسي مقترح قائم عمى نظرية التمقي النقدية في تنمية
القراءة التحميمية والتأويمية لمنصوص األدبية ،مجمة كمية في العموـ التربوية ،كمية التربية ،جامعة

عين شمس ،المجمد( ،)41العدد ( ،)4ص ص.92-13
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مروة محمد الباز( :)2116فاعمية مقرر إلكتروني مقموب في تنمية ميارات تدريس العموم لذوى
االحتياجات الخاصة وميارات التعمم التشاركي لدى الطالب المعممين بكمية التربية ،مجمة البحث
في التربية وعمـ النفس ،المجمد( ،)29العدد( ،)1ص ص.43-1

مصطفى عبد الرحمن طو( :)2116فاعمية تصميم بيئة تعمم إلكترونية في تنمية مفاىيم محركات بحث
الويب غير المرئية ومعتقدات الكفاءة الذاتية لدى طالب كمية التربية ،مجمة القراءة والمعرفة،

العدد( ،)174ص ص.132-23

منى الغامدي ،وابتسام عباس( :)2118فاعمية بيئة تعميمية إلكترونية قائمة التعمم التشاركي في تنمية
التفكير الناقد لدى طالبات كمية التربية بجامعة األميرة نورة ،مجمة الجامعة اإلسممية لمدراسات

التربوية والنفسية ،المجمد( ،)26العدد( ،)2ص ص.115-83

نبيل جاد عزمي( :)2118تكنولوجيا التعميـ اإللكترونى ،القاىرة ،دار الفكر العربي.
نبيل عبد اليادي ،وعبد العزيز أبو حشيش ،وخالد عبد الكريم( :)2119ميارات المغة والتفكير ،عمان،
دار المسيرة.

نجالء محمد فارس( :)2115أثر التفاعل بين األساليب التشاركية القائمة عمى تطبيق جوجل التربوية
والمثابرة األكاديمية عمى التحصيل والرضا التعميم لدى طالب الدراسات العميا ،مجمة كمية
التربية باالسكندرية ،المجمد( ،)25العدد( ،)6ص ص.337-237

نعيمة سعدية( :)2117تحميل الخطاب واإلجراء العربي :قراءة في القراءة ،مجمة األثر ،جامعة قاصدي
مرباح ،الجزائر ،العدد( ،)11ص ص.96-78

ىدى مصطفى عبد الرحمن( :)2119برنامج مقترح لتنمية ميارات القراءة التحميمية باستخدام التعمم
التعاوني لدى الطالب المعممين ،مجمة دراسات في المناىج وطرؽ التدريس ،العدد( ،)151ص

ص.159-138

ىمت عطية قاسم( :)2113فعالية نظام مقترح لبيئة تعمم تشاركي عبر اإلنترنت في تنمية ميارات حل
المشكالت واالتجاىات نحو بيئة التعمم لدى طالب تكنولوجيا التعميم ،رسالة دكتوراه ،كمية

التربية النوعية ،جامعة عين شمس.

ىند بنت الحازمي( :)2116تحميل الخطاب وتعميم اإلنشاء لمناطقين بغير العربية ،مجمة القراءة
والمعرفة ،العدد( ،)181ص ص.11-1

وليد أحمد محمود( :)2112تحميل الخطاب ،مجمة جامعة أـ القرى لعموـ المغات و دابيا ،العدد(،)9
ص ص.411-351

وليد أحمد محمود( :)2117تحميل الخطاب وتعميم المغة ،مجمة جامعة أـ القرى لعموـ المغات و دابيا،
العدد( ،)18ص ص.156-115
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 أثر التعمم التشاركي عبر الويب القائم عمى النظرية االتصالية:)2115( وفاء صالح الدين الدسوقي
،عمى فاعمية الذات األكاديمية ودافعية اإلتقان لدى طالب الدبموم الخاص تكنولوجيا التعميم
.162-129 ص ص،)62( العدد،مجمة دراسات عربية في التربية وعمـ النفس

 أثر تدريس النصوص القرائية باستراتيجية التساؤل والتفكير بصوت عال في:)2117(يسري محمد مقبل
، مجمة العموـ التربوية،تحسين ميارات القراءة التحميمية والكتابة لدى تمميذات الصف الخامس

.16-1 ص ص،)4( العدد،)44( المجمد، جامعة العموم اإلسالمية العالمية،كمية الدراسات العميا
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