شبكة ضياء للمؤتمرات والدراسات

النقد وصوت (األان) يف القراءة األكادميية
غيداء اجلويسر*
متهيد:
كان من املفرتض أن تكون هذه الورقة فصال ضمن كتاب ،لكن حلسن احلظ تنشرها اليوم شبكة ضياء
كورقة تتوفر كنص كامل وجماين على الشبكة العنكبوتية لشىت أحناء العامل العريب ،ويف هذا الصدد أرجو أن
املرجوة اليت بُ ِذل هذا اجلهد من أجلها ،يستهدف هذا العمل بشكل خاص
يق ّدم هلم هذا احملتوى الفائدة َّ
طالب وطالبات البكالوريوس واملرحلة األوىل من الدراسات العليا  -املاجستري يف جمال العلوم اإلنسانية
شخصي ،له ماله وعليه ما عليه .ال
جتهاد
واالجتماعية ابلتحديد .الب ّد من اإلشارة إىل أ ّن هذا العمل ا ٌ
ّ
ّأدعي فيه اإلملام الكامل ،وال أنكر كذلك إملامي آبليّات النّقد األكادميي ،حبكم خربيت يف اجملال األكادميي
ملدة  ٨سنوات حىت اآلن ،بداية من املاجستري ووصوال للدكتوراه حاليا.

مقدمة :جتربة شخصية :خطوات تعلّم النّقد األوىل
ننبهر حنن  -املبتدؤون يف سالمل الدراسات العليا والبحث العلمي  -ابحملتوى األكادميي ،قد ينمو لدينا احلس
قاصا من
النّقدي األكادميي يف مرحلة املاجستري لكننا ال جنرؤ على كتابة ذلك ،أل ّن النّقد  -قد يُ َع ُّد  -انت ً
"هيبة" الباحث الذي حيمل لقب الدكتور أو أ.د؛ إ ّن اختالف معىن النقد بني الثقافات يش ّكل سوء فهم،

"مثبِطًا ثقافيًّا" (الزبيدي ٢٠١٢ ،مقتبس يف
تعرف النّقد ابنتقاد اآلخرين والذي قد يكون ُ
فالثقافة العربية ّ
املالكي .)٢٠١٤ ،أتذ ّكر هنا نصيحة أحد األكادمييني (يف بريطانيا) يل ،حينما كنت أحتدث ابنبهار عن

1
مبسمى ورقة 'علمية' وحبث 'علمي’؛ الكثري منها -
بعض البحوث األجنبية عن املرأة العربية" :ال تنخدعي ّ

خاصة يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية  -ليس بتلك املوضوعية اليت تتخيّلينها" .قد أعزو إحاطته (صاحب

ي مالحظاتهم النقدية على هذه الورقة ،وهم على الترتيب :سمر الموسى في النسخة األولية لهذا
* أتوجّه بالشكر الجزيل لكل من أهدوا إل ّ
العمل ،روال رشوان ومالحظاتها حول الفقرات ال ُمت َر َج َمة) و د .عبد الرحمن الشقير للنسخة النهائية ،فلهم كل االمتنان والتقدير
 1المنشورة في الدوريات العلمية اإلنجليزية (باللغة اإلنجليزية).
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النصيحة) بتحيّز الباحثني لتخصصه يف جمال علم اإلنسان ،وقد كان هو من دلّين على كتاب االستشراق
إلدوارد سعيد وحثّين على قراءته !2من هنا ،ومبا أ ّن البحوث "الغربية" 3اليت حنيطها هبالة من التّقديس ال ختلو
من النّقد كذلك ،تتضح أمهية تناول موضوع القراءة األكادميية النّقدية ،هذه الورقة حتاول اإلجابة على
السؤال :كيف تنقد حمتوى أكادمييًّا؟
 1احملتوايت:
تتناول هذه الورقة القالب التقليدي للكتابة األكادميية ،وأشرح فيها  -ابختصار  -أساسيات الكتابة
األكادميية ،4واليت على أساسها يتم أتطري احملتوى األكادميي ،هذا اجلزء أيخذك يف جولة تعريفية ملاهية
القواعد اليت يُ َبىن عليها النّص األكادميي إذا كنت مستجدا على اجملال األكادميي وطُلِب منك نقد ورقة
علمية ،ستتعرف هنا على األجزاء الرئيسية هلذا القالب األكادميي ،واملعايري اليت يقيّم هبا امل َح ِّكم األكادميي
ُ
عرض عليه ،أتناول هنا قالبا واحدا ضمن احملتوى األكادميي :األوراق العلمية ،وسأغفل
الورقة العلمية حينما تُ َ
الب أخرى (سأعطي حملة بسيطة عنها يف الفقرة التالية) واليت ال تتسع هلا املساحة هنا ،وبعدها سأنتقل
قو َ
لنقد اللغة ،التفكري النقدي والقراءة األكادميية الناقدة .كذلك سوف أجيب عن التساؤل :ملاذا حنن حباجة
شرحا وأمثلة؛ ويف اجلزء قبل
للقراءة النقدية األكادميية؟ ،سأتناول كذلك مفهوم صوت/شخصية الباحث ً
مقرتحا خلطوات نقد احملتوى األكادميي.
منوذجا ً
األخري أق ّدم ً
 كما بدأت  -أختم خبالصة حتتوي على جتربيت األكادميية الشخصية يف القراءة والكتابة األكادميية بني5
أعرج كذلك على احملتوى العريب األكادميي ،وعرب هذا اجلزء ابلتّحديد أسلّط
بيئتني أكادمييتني خمتلفيت  .و ّ

 2يذ ّكرني ذلك بنصيحة أخرى مشابهة' :يجب على كل طالب دكتوراه عربي أن يقرأ االستشراق إلدوارد سعيد'.
ي تنصيص ألنني ضد استخدام/تعميم لفظة الغرب ،فالغرب يختلف هناك ،الدول األوروپية وهناك القارة األمريكية
 3أضع ذلك بين عالمت ّ
والقارة األسترالية وغيرهم ،وفي كل منها يوجد دول وواليات مختلفة ،فالغرب لفظة تعميم غير موضوعية.
 4هذه الورقة تتناول الكتابة األكاديمية في ضوء القراءة النقدية األكاديمية ،وليست مرجعًا للكتابة األكاديمية.
 5السعودية وبريطانيا .
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الضوء على الفرق الذي ملسته بني النّقد يف احملتوى األكادميي "الغريب" 6ونظريه العريب ،وأختم بتقدمي بعض
صدى لدى من يرغب ابالستفادة.
املقرتحات لتحسني منهجية وممارسة النّقد األكادميي العريب ،لعلّه جيد
ً
 2قوالب احملتوى األكادميي:
ختتلف قوالب احملتوى األكادميي حسب الوسيلة املتوفرة :الطباعة الورقية ،احملاضرات الشفاهية ،املقاطع املرئية.
إضافة ملا توفّره الشبكة العنكبوتية من الكتب اإللكرتونية ،العروض التقدميية والتدوين الصويت ،كل تلك
وسائل خمتلفة يتم قولبة احملتوى األكادميي هبا إليصاهلا جلمهور معني ،تطور احملتوى األكادميي يف السنوات
األخرية ووصل للمدوانت اإللكرتونية ،يف احملتوى العريب نذكر على سبيل املثال مدونة البحث العلمي اليت
أسسها عبد الرمحن حريري ،7بل وإن وسائل التواصل االجتماعي قد دخلت هذا اجملال ليس فقط ابلتسويق
للمحتوى األكادميي كوسيلة إعالمية ،بل فيما يضيفه األكادمييون عليها من أفكار ،نقاشات وحتليالت،
مرجعا لألكادمييني ،مثل حساب " أكادمييون
فنجد أ ّن هناك حساابت أكادميية مت إنشاؤها خصيصا لتكون ً

سعوديون " على منصة تويرت.8

على كل حال  -كما أسلفت  -القالب األكادميي الذي تتناوله هذه الورقة هو األوراق العلمية فقط ،وذلك
لألسباب التالية :أوال ألهنا أكثر املراجع اليت يقلّبها الباحث كمصادر لدراسته ،صحيح أن ال ُكتُب كاملة أو
الفصول منها هي من املراجع املهمة ،لكن تظل األوراق العلمية هي األسهل واألسرع يف القراءة واالقتباس؛
السبب الثاين هو حمدودية املساحة هلذا العمل ،فال ميكن تناول كل أشكال قوالب احملتوى األكادميي يف ورقة
واحدة ،حيث أن لكل منها معايري معينة ،فما ينطبق على الرسائل العلمية ال ينطبق على الكتب ،وما ينطبق
جرا ،لذلك ارأتيت الرتكيز على قالب الورقة
على الفصول األكادميية ال ينطبق على األوراق األكادميية وهلّم ّ
العلمية للمحتوى األكادميي والذي أستعرض أبرز أقسامه يف القسم التايل.

 6أرجو العودة للحواشي في الصفحة السابقة عن استخدام لفظة الغربي
7http://educad.me
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 3اهليكل التقليدي للكتابة األكادميية :كي تقرأ البد أن تفهم كيف متت كتابة النص
 3.1مقدمة حول العُرف األكادميي يف الكتابة:
حمددا ،وذلك أبن تتناول فكرة واحدة فقط تقوم بتكرارها
حينما تكتب ورقة علمية يٌطلَب منك أوال أن تكون ً
وتناوهلا خالل ورقتك لتصل يف النهاية إىل املناقشة واخلالص (جاستيل و داي ٢٠٠٨ ،ص ،)٤٣هذا الرتكيز

والرتابط املنطقي هو األصل يف سهولة وصول املعلومة للقارئ وسهولة استيعاب احمل ّكم هلذا احملتوى ،ولك
أنت أيضا كناقد ،مهمة الرتكيز ليست مهمة سهلة أبدا رغم أهنا تبدو كذلك :حسنا سأختار فكرة واحدة
تقول لنفسك ،يبدأ التحدي ابلقراءة عن موضوعك .9مث تبدأ يف الكتابة فتكتشف أبنك تريد أن تقرأ مزيدا
من املراجع ألن الكتابة هي وسيلة أساسية لتحديد ما تريد أن تكتب عنه ،هذا التحديد يظهر يف النص
األكادميي من خالل عدة حماور :املستخلص ،املقدمة ،العناوين الرئيسية للمراجعة النظرية ،10نتائج الدراسة
ومن مث املناقشة واخلالصة.
 3.2التحديد والشمول:
رغم أن التحديد هو معيار حموري للكتابة األكادميية ،فالشمول كذلك معيار آخر ،فكيف ذلك؟ ،عند كتابة
املستخلص واملقدمة حتديدا ،يُطلَب منك دائما أن تبدأ ابألعم مث األخص؛ ورغم أن الباحث يتناول فكرة
حمورية واحدة فال ينبغي له إمهال اإلطار العام ملوضوعه (املرجع السابق ،ص .)٩٢.فمثال :لو تناولنا موضوع
11

التحدايت اليت تواجهها املمرضات السعودايت يف إحدى قرى اململكة العربية السعودية

يف إحدى

املستشفيات يف إحدى األقسام ،يعترب هذا حتديدا للموضوع والعينة معا جيد؛ ولكن :ال ميكن أن يقرأ
الباحث عن األحباث اليت تناولت املمرضات السعودايت يف السعودية فقط ،بل البد أن يقرأ ويُلِم ابملوضوع
من كل جوانبه ،بل ويعكس ذلك من خالل اإلطار النظري واملناقشة معا؛ أبنّه قد اطلع على بعض
 9ولست بصدد تناول ذلك هنا فهو يخص آلية اختيار المراجع التي ستستخدمها في كتابة بحثك أكثر من تعلقه بالقراءة األكاديمية النقدية
 10مراجعة الدراسات السابقة .
 11حينما أر ّكز على المملكة العربية السعودية فذلك بحكم خبرتي الشخصية .
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الدراسات حول ثقافة اجملتمع السعودي عموما ،اتريخ ختصص التمريض يف السعودية للطالبات (إنشاء
القسم واخلرجيني) ،إحصاءات عن املمرضات يف السعودية ،دراسات حول املمرضات يف الدول اإلسالمية،
العربية واخلليجية ،كل ذلك إىل جانب السعودية والدراسات العاملية اليت تناولت التحدايت اليت تواجهها
املمرضات عموما بغض النظر عن الدولة .
 3.3املنهجية:
املنهجية هي أهم جزء يف البحث ،بل إن هناك مقولة يتداوهلا طالب الدراسات العليا ميكن اعتبارها من
"احملكيات األكادميية" ،12تفيد أبن امل َح ِّكم سيقوم بقراءة املستخلص مث املنهجية وعلى أساسهما سيقرر إن
ُ
كان سيستكمل قراءة بقية احملتوى أم ال؛ املنهجية البد أن تستشهد بطريقة حبث معينة وأن تكون مفصلة يف
خطواهتا ،فمثال ستجد يف أغلب األوراق العلمية العربية" :اتبعت الدراسة املنهج الوصفي ابستخدام منهج
االستبانة ومت استخدام النسب املئوية لتحليل البياانت" ،وسيضيف الباحث ضمن هذه اجلزئية بعض املراجع
ككتب مناهج البحث العلمي والتحليل اإلحصائي ،إذن فمن املعايري األساسية لكتابة احملتوى األكادميي
هي منهجيته ،مدى وضوحها ،شفافيتها واستنادها على مراجع و دراسات سابقة تناولت عينة مشاهبة لعينة
الدراسة حمل البحث؛ فإذا عدان ملثال التمريض السابق ،وافرتضنا أن الباحث سيستفيد من حبوث سابقة
كيفية/نوعية ،13سيذكر يف املنهجية  -إذا أراد البناء على منهجية هذه الدراسات  -أن فالن وفالن خرجا
بقائمة لرتميز 14النتائج سنعتمد عليها خالل حتليل بياانت الدراسة (كون وفوسرت ،١٩٩٣ ،ص.ص -١٠٤
.)١٠٥
 3.4عرض النتائج:
يعتمد هذ اجلزء على النقطة السابقة ،وهي منهجية الدراسة؛ فهل البحث كمي ،كيفي ،أم جيمع ما بني
املنهجني (البحث املختلط/املزيج)؟ على كل حال ،هنا جييب الباحث عن أسئلة دراسته وحياول ربط
 12على غرار الموروث الشعبي واألساطير الشعبية .
 13لم تعتمد على االستبيانات واألرقام بل استخدمت المنهج النوعي/الكيفي عن طريق المالحظة أو المقابالت وخالفه .
 14الترميز هو تصنيف بيانات الدراسة إلى فئات باستخدام كلمات أو جمل معينة بغرض تحليل البيانات  -خاصة الكيفية/النوعية منها.
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النتائج ،تفسريها أو حىت عرض تناقضها ،هناك فرق بني عرض النتائج  -كما الحظت  -بني األعراف
األكادميية يف دول خمتلفة؛ مثال ،أثناء حتضريي لرسالة املاجستري كنت أتلقى مالحظات متكررة بوجوب
اقتصار فصل النتائج على العرض والوصف بدون التفسري أو النقاش؛ عرض رأيي كباحثة؛ بينما يف رسالة
الدكتوراه وجدت أن رأي الباحث هو جزء ال يتجزأ من كتابة النتائج حتت شرط واحد وهو أال خيتلط ذلك
ابملناقشة يف ضوء الدراسات السابقة ،و كذلك أالّ يستخدم الباحث كلمات تفيد ابالحتمالية والرتجيح مثال
ابستخدام عبارات :قد يكون معىن ذلك ،قد يشري ذلك إىل ...إخل ،للداللة على عدم جزم الباحث حبتمية
رأيه.
 3.5املناقشة واخلالصة:
هناك فرق بني املناقشة واخلالصة ،فاألوىل تناقش نتائج الدراسة يف ضوء الدراسات السابقة ،إىل أي مدى
تتفق/ختتلف معها؟ كذلك تشدد على أمهية البحث والبد أن حتتوي على جزء يوضح حمدودية الدراسة،
يوضح الباحث فيها أبنه "مل يكتشف الذرة" داعيا لدراسات قادمة تتناول املوضوع لتجيب على تساؤالت
كثرية مل تتمكن دراسته من اإلجابة عليها؛ كذلك االعرتاف مبحدودية العينة والنتائج  -والذي يعترب امتدادا
للمنهجية ،اخلالصة واليت هي أوسع قليال من املستخلص ،تلخص البحث ملن ال ميلك الوقت لقراءة الدراسة
كاملة ،برتكيزها على أهم النقاط يف كل قسم من أقسام الدراسة (جاستيل و داي ،٢٠٠٨ ،ص.)١١٢.
 3.6املراجع:
جبانب حتدي عدد الكلمات ،يواجه الباحث حتداي آخر وهو اختيار عدد معني من املراجع ،والبد أن يتم
حتري
استخدام هذه املراجع يف أكثر من جزء يف الورقة العلمية :املقدمة ،مراجعة األدبيات السابقة واملناقشةّ ،
ال ّدقة يف املراجع ال يقتصر على توثيقها كرتتيب اسم املؤلف ،السنة ،الناشر إخل ،بل ختضع املراجع لعدد من
املعايري ،مثال :هل تناولت يف عناوينها الكلمات املفتاحية للبحث العلمي حمل الدراسة؟ ،هل هي مراجع
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حديثة15؟ ،هل تصب يف جمال البحث أي يف التخصص نفسه؟ إذ أن التخصصات العلمية قد تتناول
مواضيعها متشاهبة من زوااي خمتلفة ،كذلك قد حتتوي املراجع على مقاالت صحفية ومواقع إلكرتونية ،لكن
غلبة هذا النوع منها يؤثر على مدى قوة االستناد العلمي للمحتوى األكادميي ،أضف إىل ذلك إذا ما كان
الباحث قد أغفل بعض املراجع املتعارف عليها يف جمال معني ،وال يتم ّكن من معرفة ذلك سوى القارئ
املتعمق والذي هو على اطالع واسع مبا مت نشره يف جمال حبثه.

 4النّقد وصوت األان :ما مها وملاذا؟
 4.1النقد ليس ابلضرورة انتقاصا :النقد لغة
يكون االنطباع األول  -غالبًا  -عن كلمة نقد ،هو العيوب والسلبيات ،بينما النقد لغة حيتمل الوجهني .ن َقد
ف َجيِّ َد َها ِم ْن َرِديئِ َها
َّر ِاه َمَ :ميَّ َزَها ،نَظََر فِ َيها لِيَ ْع ِر َ
ّ
الشيءََّ :بني حسنَه ورديئه ،أظهر عيوبه وحماسنه ،نَ َق َد الد َ
(قاموس املعاين .16ولنأخذ النّقد األديب (العريب) كمثال ،والذي حيتوي على شرح األبيات وتشريح
أبياات شعرية أو رواية
خصائصها اللغوية ومواطن ّقوهتا إىل جانب مناقشة بعض عيوب النّص ،سواء كانت ً
شراح" :فالنقد هو معرفة القيمة ،أو البحث عن العيوب" (شراح .حامت.)٢٠١١ ،
إخل .وهنا يقول حامت ّ
إذن فالنّقد عملية ال يقصد منها التثبيط ،بل تناول حمتوى ما بغرض إيصاله لشرحية معينة من خالل التعريف
به واقرتاح طرق حتسينه  -إن وجدت.
هنا ننتقل ملفهوم التفكري النّقدي ،والذي من املهم أن نستعرضه بشكل خمتصر قبل أن نتناول القراءة
األكادميية النقدية .أقتبس هنا تعريفني للتفكري النقدي" )١( :التفكري النقدي هو ذلك النمط من التفكير
الذي يميز بين الموضوعات ،ويبحث عنها ،ويرحب بالتناقضات التى تساعد على التقدم والتطور،
واالهتمام بتحديد األحكام والمبادىء العامة وليس باإلصرار على الجزئيات فقط بما يؤدي إىل اكتشاف
وم َرت َجم يف إبراهيم،
العناصر المتضمنة مع تاليف األحكام المسبقة ،أو التعصب لرأي معين" (مقتبس ُ
 15باستثناء المراجع األساسية كالنظريات التي من المفضل العودة لمصدرها القديم األصلي مثال
/نقدhttps://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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إبراهيم)٢٠١٥ ،؛ (" )٢التفكري النقدي :نشاط عقلي مت ٔا ّمل وهادف ،يقوم على احلجج املنطقية" (مبدوعة
ومقبال .)٢٠١٥ ،نستخلص عدة حماور يف التفكري النقدي ميكن أن نوظّفها يف النقد األكادميي :التمييز،

َّخص :برهن
البحث ،النظرة ال ُكليّة/الشمولية ،املوضوعيةُ ،ح ّجة الباحث أو ابلتحديد
ابحملاجةَّ :17
ّ
حاج الش ُ

ابحلُّ َّجة والدَّليل ليقنع اآلخرين (قاموس املعاين).18
 4.2ملاذا النقد األكادميي؟

"لطاملا اعتربت تفسريات النصوص األدبية محالة أوجه ،وذلك كوهنا تعتمد على سياق قراءة كل من كاتبها
وقارئها أيضا ،كما يتباين ابملثل لديهما القارئ والكاتب تفسري النص نفسه ومنظور قراءته إما على حنو
سطحي أو متعمق ..لذا فإ ّن القراءة املتعمقة تتطلب بشكل كبري استثمار الوقت وتوظيف القدرات اإلدراكية
واملوارد املعرفية معا" (مرتجم بتصرّف ،أولينيك وآخرون)٢٠١٧ ،
لن نبالغ إن قلنا أب ّن ال وجود حملتوى أكادميي دون النّقد ،وأ ّن النّقد األكادميي هو روح البحث العلمي ،فالعلم
ِ
ين
حبد ذاته عملية مراجعة وحتسني مستمرين ،وإن كان العلم يُ َبىن ابلرتاكم ،فإ ّن هذا ّ
الرتاكم حبد ذاته قد بُ َ
على إرث كامل من املراجعة املستمرة؛ إ ّن اهلدف من التفكري النقدي هو عدم أخذ األمور حولنا

لشك ،التحليل والفهم قبل كل شيء؛ إ ّن التّفكري النّقدي هو
كمسلّمات ،وأن نقوم إبخضاعها للسؤال ،ا ّ
الذي بُنيت عليه العلوم مجيعا مبا فيها العلوم االنسانية واالجتماعية ،وبتش ّكيل املنّاهج واملمارسات التّعليمية

 -حسب معايري التّفكري النّقدي  -تنهض اجملتمعات وتتش ّكل احلضارات.

لكن عددا من الدراسات العربية قد اعرتفت مبحدودية وقصور التّفكري
ورغم أنين لست من هواة جلد ال ّذاتّ ،

النّاقد لدى الطّالب يف العامل العريب من خمتلف املراحل التّعليمية (انظر مثال :العبد الالت والكفاوين،

٢٠٠٧؛ احلدايب واألشول .)٢٠١٢ ،ولألسف ،فإ ّن كلمة البحث العلمي يف اجملال األكادميي  -كما أشرت
ساب ًقا يف املقدمة ُ -حتاط عادة هبالة من القداسة ،فيظن الطّالب أبنّه ال ميلك احلق يف إبداء رأيه ،طرح
17

سأتناول هذا المصطلح في جزء آخر
) /المحاجةhttps://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/
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تساؤله أو حىت رفض ما يقدمه له احملتوى األكادميي ،يف هذا السياق يقول إبراهيم إبراهيم" :أما حنن يف عاملا
العريب فلم يلْقَ التفكري النقدي :تعليما وتدريبا وتنمية عناية منهجيّة منظمة يف مؤسساتنا الرتبوية واجلامعية؛
عىن ابلتفكري التقاريب؛ منذجة التالميذ والطالب يف قوالب
بل واجملتمعية ،وما زالت مناهجنا وطرق تدريسنا تُ َ
اثبتة ال خترج عن املألوف ،ال يسمح فيها للطالب ابلنقد والتمحيص ملا يتلقونه من معلومات؛ احتكار
الكبار (املعلمني) للصواب واملعلومات الصحيحة يف ظل ثقافة تعلي من التقولب وتنهى عن االختالف"
(إبراهيم ،إبراهيم.)٢٠١٥ ،
السرقات العلمية ،أو كأدىن حد ممارسات القص واللصق مع اإلشارة للمرجع
قد يُ َف ِّسر ذلك ّ
تفشي ظاهرة ّ
دون ظهور شخصية الباحث ،واليت ميكن تعريفها ب " :جمموعة من املهارات والصفات اليت تدل على مت ّكن

الباحث من موضع حبثه ومت ّكنه من أدوات البحث ومناهجه" (السلمي ،عياض .)٢٠١٢/١٤٣٣ ،فمثال
يستخدم الباحث عبارات التقرير والنقل :قال فالن ،أثبت عالن ومن مث يدرج إىل خالصة وصفية "حبتة"
للدراسات السابقة ،وحىت إن جتاوزان مرحلة املراجعة النظرية ،فإن املنهجية ال ختلو من ذلك ،فيتّ بّع الباحث

منهجا علميًّا معيّنا وكأنّه يبصم عليها دون أن يوضح مدى االختالفات أو التّحدايت اليت واجهته يف تطبيق
تلك املنهجية.

أضف إليها اتّباع النّظرايت املأخوذة من إطار خيتلف متاما عن اإلطار الفكري واجملتمعي للباحث ،وكأ ّن
النّظرية هي عقيدة دينيّة جيب أن تُتّبع ،رغم أ ّن أحد األهداف الرئيسية من البحوث العلمية هو مراجعة
النظرايت ونقدها وحتسينها ملواكبة املتغريات اجملتمعية؛ كل ذلك يرسم لنا اإلجابة على السؤال أعاله :ملاذا
النّقد األكادميي؟ فبدون النّقد األكادميي لن يتم ّكن الباحث من طرح إضافة علميّة جديدة ،وسيكون متاما

كمن فسر املاء ابملاء ،إذن ،بعد توضيح احلاجة للنقد األكادميي ،فما دخل صوت (األان) يف كل ذلك؟ هذا
ما ستجيب عليه الفقرة التّالية.
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 4.3ما دخل صوت (األان) للباحث مبا سبق؟
اف حمددة للقراءة :أنت تقرأ لتفهم ،تقتبس ومن مث
كقارئ أكادميي أنت ال تقرأ للمتعة ،بل لديك أهد ٌ
املبين على أسس "علميّة" .ما املقصود
تكتب ،ما تكتبه هو منتوجك الفكري اخلاص ،هو خالصة "رأيك” ّ
بصوت األان هنا؟ ،األكيد أهنا ال تعين أان اليت نستعيذ هبا ب “أعوذ ابهلل من كلمة أان" ،ولكنّها صوتك
البحثي الذي جييب على سؤال حمدد :ما عالقة ذلك ببحثي؟ والذي تتفرع عنه أسئلة أخرى :إىل أي مدى
خيتلف أو يتفق هذا احملتوى مع دراسيت؟ سواء يف منهجيته ،إطاره النظري أو نتائجه .كيف ميكن أن يبين
توضح موقع األان البحثية خالل
هذا احملتوى عملي وكيف ميكن أن أبين (أان) عملي عليه؟ ،كل تلك نقاط ّ
القراءة األكادميية .فأنت  -جمددا  -تقرأ ألجل أهداف معيّنة ،وكل فكرة ختطر عليك أثناء القراءة
األكادميية ،هي مبثابة خيط تش ّكل به خريطتك البحثيّة بشكل عام.
 4.4مراحل نقد احملتوى األكادميي املكتوب
قمت بعرض العُرف األكادميي يف تقسيم احملتوى األكادميي :مقدمة ،مراجعة نظرية ،منهجية ،حتليل البياانت
ُ

 النتائج ،املناقشة ،امللخص مث املراجع .من املهم التأكيد على أّن هذا التسلسل قد خيتلف لدى الباحثنيوكذلك لدى اجملالت األكادميية /العلمية امل َح َّكمة (جاستيل و داي ٢٠٠٨ ،ص ،)٤٣فقد يكون لدى
ُ
بعضها مرونة عالية برتك احلرية الكاملة للباحث أن يقوم بتقسيم حبثه كما شاء ،كأن يبدأ مثال جبزء جديد،
يطرح فيه سبب اختياره الشخصي ملوضوع البحث ،أو أن يقوم بتغيري العناوين فبدال من املقدمة ،يظل
احملتوى هو حمتوى املقدمة ،لكن العنوان خيتلف ،على سبيل املثال :اهلدف من هذا البحث /بيان أمهية
البحث ضمن ختصص (ما) إخل ،كذلك خيتلف هذا التسلسل حسب التخصصات ،وهنا أرّكِز كما أسلفت

على العلوم االجتماعية واالنسانية فقط ،على كل حال ،يف هذا اجلزء أعرض منهجية عملية مقرتحة التّباعها
خالل القراءة األكادميية النقدية.
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 4.5النقاط احملورية للنقد:
 4.5.1النقد حسب املعايري األكادميية:
(أ) العنوان واملستخلص:
هل عكس العنوان أهم احملاور اليت تناوهلا يف منت البحث؟ ،هل ذكر الباحث يف املستخلص :مدخال عاما عن
علما أب ّن هناك مدراس خمتلفة يف كتابة املستخلص مثل
دراسته ،منهجيتها ،نتائجها وأمهيتها بشكل خمتصر؟ً ،

الوصفي ،اإلخباري والتحليلي (احلمداين.)٢٠١٣ ،

(ب) املراجعة النظرية:
يتم احلكم على املراجعة النظرية للدراسات السابقة حسب معايري عدة :هل ذكر الباحث أشهر الدراسات
اليت تناولت موضوع حبثه؟ ،هل فنّد/عرض الباحث هذه الدراسات حسب تصنيفات /تيمة معينة19؟ ،أم
اكتفى بسرد منهجياهتا ونتائجها دون أن يعلّق عليها؟ ،تتعدد هذه التصنيفات حبسب طرق خمتلفة ،فمثال قد
صنّف حسب التسلسل التارخيي (تواريخ نشرها) ،أو حسب منهجياهتا إخل؛ ويعود االختيار لذلك للباحث
تُ َ
نفسه حسب ما يراه مناسبا للهدف الذي يصبو إليه من خالل استعراض األدبيات السابقة ،وهو غالبا

وضح الباحث من خالل االستعراض السابق كيف خيتلف ،يتفق
أخريا هل ّ
إيضاح قيمة حبثه حمل الدراسة ،و ً
ويضيف حبثه حمل الدراسة يف ضوء ذلك؟

 19كما يستخدم المحتوى األكاديمي العربي في دول شمال أفريقيا كلمة تيمة المأخوذة من كلمة  themeباإلنجليزية؟
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(ج) املنهجية
ليس من السهل إجياز/تناول جوانب النقد األكادميي لقسم املنهجية ،وذلك الختالف اجملاالت البحثية ،وتبعا
لذلك اختالف املنهجية املناسبة لكل دراسة؛ على كل حال ،ميكن ذكر بعض احملاور اليت ميكن االستضاءة
وضح الباحث اخلطوات اليت اتبعها يف املنهجية بشكل
عليها خالل قراءة قسم املنهجية هبدف نقدها :هل ّ
واضح؟ ،مثال :اختيار العينة ،أخالقيات البحث ،أدوات الدراسة إخل؟،هل ذكر الباحث املصادر األكادميية
اليت اعتمد عليها يف كل خطوة؟ ،هل فنّد الباحث أسباب اختياره هلذه املنهجية؟ ،مل هي مناسبة ملوضوع
حبثه وِملَ ملْ ي ُقم ابختيار منهجية خمتلفة :مثال :ملاذا اختار البحث النوعي بدال من الكمي ،أو العكس ،أو
ملاذا اختار املنهج املختلط/املزيج مثال؟ ،هل ق ّدم الباحث منهجية حتليل البياانت بشكل واضح يف هناية هذا
القسم؟ (كون وفوسرت ،١٩٩٣ ،ص .)١٠٦
(د) حتليل البياانت  -النتائج:
كما أسلفت يف :اهليكل التقليدي للكتابة األكادميية ،أ ّن الرتابط املنطقي يعترب من أهم معايري البحث
العلمي ،فالعمل كله من العنوان وحىت النهاية يصب يف هدف واحد ،وجييب على أسئلة معينة وحمددة .قسم
النتائج ال خيرج عن هذه املنظومة ،فهو استعراض "للدليل" على أمهية نتائج هذه الدراسة ،إجابتها على
أسئلتها واتباعها للمنهجية كذلك ،على كل حال ،ختتلف حماور النقد حسب املنهجية ،فهل البياانت كمية
أم نوعية أم كمية ونوعية معا؟؛ سنذكر هنا بعض النقاط :هل قام الباحث بعرض النتائج بطريقة سلسلة
وواضحة ،مثال من األكثر عموما لألكثر حتديدا؟ ،هل اتبع الباحث كل ما قام بذكره يف قسم املنهجية؟،
مثال :الطرق اإلحصائية التحليلية؟ ،هل أجاب الباحث على أسئلة حبثه املذكورة يف املقدمة؟ ،هل هناك
أسئلة خطرت عليك أيها القارئ عن النتائج ومل يقم الباحث ابإلجابة عليها؟ ،أم أنك واجهت بعض
الغموض أو فقدت التفسري املنطقي لبعض املعلومات (أو املصطلحات) اليت وردت خالل عرض النتائج ومل
تتمكن من فهمها؟ ،مع مالحظة أهنا ختتص ابلنتائج فقط وليست من ضمن املصطلحات العلمية املتعارف
ورد هلا حاشية؟ (املرجع السابق ،ص.ص .)١٠٦-١٠٥
عليها ،مثال :كلمة من هلجة املبحوثني مل تٌ َ
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(هـ) املناقشة
(حماجة) الباحث ،فهي تربط بني ثالثة
تعترب املناقشة من أهم أجزاء الورقة العلمية ،ألهنا هي لُب ُح ّجة
ّ
حماور )١(:النتائج )٢( ،الدراسات السابقة )٣( ،واملسامهة العلمية ضمن اجملال البحثي هلذه الدراسة.20
حجته من خالل الربط ما
وحىت ننقد جزء املناقشة ميكن أن نطرح التساؤالت التالية :هل عرض الباحث ّ
بني :اهلدف من الدراسة ،املنهجية ،النتائج والدراسات السابقة؟ ،مبعىن هل أجاب على األسئلة التالية :هل
أضافت النتائج شيئا مل تتوصل إليه الدراسات السابقة؟ ،هل تواترت نتائج البحث حبيث أهنا أكدت نتائج
الدراسات السابقة واتفقت معها؟ ،ما هو دور املنهجية اليت اختارها يف التّوصل هلذه النتائج؟ ،وهل ت ّفردت
نتائجه  -مقارنة ابلدراسات السابقة  -بسبب املنهجية اليت اختارها؟ ،هل ذكرت املناقشة حمدودايت
الدراسة؟ ،مثال :وعي الباحث مبحدودية العينة ،جمتمع البحث ،املنهجية إخل؟ ،وأخريا هل طرحت املناقشة
أسئلة أكثر اتساعا من موضوع البحث نفسه؟ ،وهذه النقطة ابلذات تكشف عمق الباحث ووعيه أب ّن حبثه

كامال (جاستيل و داي ،٢٠٠٨ ،ص١١٢.؛ كون وفوسرت،١٩٩٣ ،
هو مبثابة خطوة وليست ُسلَّ ًما ً
ص.)١٠٦.

 20الحقيقة أنني نادرا ما أجد جزء المناقشة حاضرا في المحتوى العربي األكاديمي ،وكذلك أفتقد جزء :محدوديات الدراسة والذي يستعرض
ما لم يقم البحث بتناوله وما يدعو غيره من الباحثين في هذا المجال لتسليط الضوء عليه
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(و) اخلالصة:
تُ َو َّجه ابستمرار نصيحة لطالب الدكتوراه" :إذا قمت بشرح حبثك لطفل يف السادسة ومتكن هو ابلتايل من
فهم ما قلته ،حينها فقط أتكد من استيعابك لبحثك وقدرتك على إيصاله لآلخرين بشكل واضح" .اهلدف
حىت يتمكن من عرضه بعد ذلك على اآلخرين،
من هذه النصيحة ،هي قدرة الباحث من فهم حبثه أوال ّ
وأل ّن الشيء ابلشيء يذكر ،أييت امللخص كرسالة أخرية من الباحث يشرح ما قام به وما توصل إليه ،مشددا
القراء (وأان منهم) على العنوان ،املستخلص مث
على قيمة كليهما (موضوع البحث ونتائجه) .قد مير بعض ّ
معرجني على املراجعة النظرية واملنهجية ،وذلك حسب
اخلالصة فقط .والقليل جدًّا سيقرؤون الورقة كاملةّ ،
اختالف هدفهم من االطالع على البحث .21هنا أتيت أمهية اخلالصة :إيصال أهم ما يريد الباحث من

القارئ أن يعرفه عن العمل الذي بني يديه ،وأن يتذكره حينما مير عليه امسك أو عنوان حبثه بعد ذلك ،لذلك
حني هتم بنقد امللخص اسأل نفسك :هل خلّص يل الباحث :هدفه ،منهجيته ،نتائجه وإسهامه العلمي؟

21

تذ ّكر هنا ماذُكِر سابقا في :ما دخل صوت (األنا) للباحث بما سبق؟ عن الهدف من القراءة األكاديمية .
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(ز) املراجع
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نقد املراجع يرتبط بنقد املراجعة النظرية للدراسات السابقة ،وهناك عدة نقاط ميكن أن ننقد فيها قائمة
املراجع :هل غلب على املراجع مصادرها العلمية؟ (كتب أكادميية أو أوراق يف جمالت علميّة ُحم َكمة عوضا

عن مقاالت صحفية مثال .)23هل قام الباحث  -تبعا لسنة نشر الدراسة  -إبدراج مراجع حديثة ،مثال
اليت نُ ِشَرت آخر  ٥سنوات كحد أقصى (حممد وآخرون .)٢٠١٥ ،هل قام الباحث ابلتنوع  -يف حال
احملتوى العريب  -بني املراجع العربية واألجنبية؟
 4.5.2النقد حسب موقع الباحث:
ِ
أصل هنا للجزء األخري قبل اخلالصة ،وهو صوت األان يف القراءة النقدية األكادميية ،وفيه أتناول أجزاء احملتوى
األكادميي اليت سبق استعراضها ،وكيف ميكن نقدها حسب موقع الباحث ،سأكتفي إبيراد بضعة أسئلة
حمورية تنطبق وتتناول كل جزء من البحث:
أ -يف العنوان :إىل أي مدى يتفق أو خيتلف عنوان حبثي عن هذه الورقة؟ ،هل أحتاج إلعادة صياغة عنوان
البحث اخلاص يب؟
ب -يف املستخلص :كيف ميكن أن يتشابه أو خيتلف عرض حبثي يف املستخلص عنه؟ ،كذلك يف الكلمات
املفتاحية :هل هناك أية كلمات مفتاحية ميكن إضافتها للقائمة؟ وهل ميكن أن أستخدم بعض هذه
الكلمات املفتاحية يف البحث عن دراسات أخرى يف ذات اجملال أو أضيفها لقائمة الكلمات املفتاحية يف
دراسيت؟
ج -يف املراجعة النظرية :هل قمت  -أان  -ابالطالع على الدراسات املذكورة؟ ،هل هناك دراسات جديدة
ومهمة البد أن أضيفها لبحثي؟ ،إىل أي مدى ميكنين تقييم جودة حبثي /اتساع اطالعي على األدبيات يف
هذا اجملال؟ ،ماهي االقرتاحات اليت ميكن أن أضيفها إلخراج هذه اجلزء بشكل أفضل؟
مر عليهم العمل أو المؤسسة التي
 22هناك جزئيات أخرى تضاف لألوراق العلمية مثل إخالء مسؤولية الباحث وشكر المح ّكمين الذين ّ
دعمت هذا البحث ماديا ،وهي أجزاء تختلف من مجلة ألخرى وناشر آلخر.
 23رغم جواز استخدامها طبعا لكن "وكان بين ذلك قواما"
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د -يف املنهجية :إىل أي مدى ختتلف منهجية هذه الدراسة عن حبثي ،وكيف ميكن أن أانقش حجيت يف
اختيار منهجية خمتلفة يف نفس اجملال يف ضوء هذه الدراسة؟ ،ماهي اإلضافات-التعديالت  -اليت كان من
املمكن التوسع فيها لو كنت  -فرضا  -أان اليت قمت ابلدراسة وِمل؟
هـ يف النتائج :ماهي األسئلة اليت مل جيب عليها الباحث؟ ،ماهي اإلجاابت اليت وددت أن يتوسع فيها؟ ،لو
كانت هذه البياانت حتت يدي :كيف كان من املمكن أن أعرضها بشكل خمتلف؟
و -يف املناقشة :ما الذي ميكن  -من وجهة نظري  -أن أضيفه هلذه اجلزء؟ ،كيف ميكن أن أستفيد /أقوم
ابلبناء على املناقشة يف ضوء حبثي احلايل؟
ز -يف اخلالصة :كيف أستفيد من هذا اجلزء يف كتابة خالصة حبثي؟
ح -يف املراجع :ماهي املصادر اليت سبق اطالعي عليها وماهي املصادر اليت متر علي للمرة األوىل؟ ما مدى
 -كما سبق ذكر ذلك  -اتساع معرفيت مبجال حبثي أو حاجيت للمزيد من االطالع؟
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 5النّقد األكادميي يف احملتوى العريب
قبل أن أصل خلتام الورقة ،أعرض هنا وجهة نظري عن أسباب غياب األان البحثية يف احملتوى األكادميي
العريب .24الحظت أ ّن األدبيات املتوفرة ابللغة العربية عن القراءة األكادميية ،الكتابة األكادميية وشخصية
الباحث ،مصدرها احملتوى األكادميي "الغريب" بشكل أساسي ،وذلك برتمجتها للعربيّة وتعريبها ،سأشيد
ببع ض اجلهود الثمينة واليت بدأت ابلظهور يف السنوات األخرية خاصة بواسطة طالب الدراسات العليا
(السعوديني حتديدا) ،هبدف تسليط الضوء على جهودهم يف إثراء احملتوى األكادميي العريب.
 5.1النقد ابلتلميح ال التصريح:
إ ّن املراجعات النظرية لألدبيات السابقة يف احملتوى العريب األكادميي متيل للوصف أكثر من التحليل ،و كأ ّن
التصريح ابلنقد أحد احملرمات األكادميية ،أضف إىل ذلك غياب شخصية الباحث (األان)؛ أين تقع دراستك
ضمن الدراسات السابقة؟ ،حينما يستخدم الباحث عبارات ك  :فالن قال كذا ،فهل هو يستشهد هبذا
االقتباس ألنه منسوب للباحث أم ألنه مقتنع فعال بذلك؟ ،أتذكر خالل مرحلة ترقية الدكتوراه ،خضت مع
مشرفيت نقاشا حادا قالت يل فيه" :لقد فقدان صوتكِ ،
أنت ختتبئني خلف كل تلك االقتباسات" ،انتبهت
لذلك فعال حينما راجعت املسودة اليت قدمتها ووجدت أنين كنت "أختبئ" خلف االستشهاد العلمي دون
التصريح حبجيت البحثية ،كان ذلك املوقف مفصليًّا كي أتعلم الفرق بني الكتابة األكادميية اليت اعتدت عليها
علي تعلّمه من جديد.
وبني ما جيب ّ

24

البد من التأكيد ّ
أن رأيي الذي أعرضه هنا عن المحتوى العربي األكاديمي يقتصر فقط على ما اطلعت عليه من رسائل وأوراق أكاديمية
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كنت أراجع منذ فرتة بعض الدراسات العربية يف جمال دراسيت  -وسائل التواصل االجتماعي  ،-ووجدت
ورقتني علميتني  -أعتربمها من أفضل ما قرأت حىت اآلن  -قامتا بنقد املنتوج العريب األكادميي يف جمال
وسائل التواصل االجتماعي ،إال أنين كذلك مل أستطع إغفال نقطة مهمة :نُ ِسب هذا النقد نوعا ما
للمجهول! رغم ذكر نقاط الضعف اليت تعرتي املنتوج األكادميي يف هذا اجملال ،سواء يف منهجيته ،نظرايته
 ...إخل ،فلم يتم التصريح أبي األعمال يقصد الباحثان؟ ،ومت االكتفاء بذكر عدد من األوراق العلمية يف
هناية الورقة ضمن قائمة املراجع ،هل كانت تلك صدفة أم أهنا عُرف عريب أكادميي للنقد :ال أعلم.
شر ابخلري
 5.2جهود تُـبَ ِّّ
خالل حبثي عن القراءة والكتابة األكادميية ،وجدت أ ّهنما أصبحتا مادتني تُ َد َّرسان يف جامعتني سعوديتني:
جامعة امللك سعود (القراءة األكادميية) 25وجامعة امللك عبد العزيز (الكتابة األكادميية) ،26وأمتىن أن حتذو
عموما
اجلامعات األخرى حنو هذه اخلطوة ،و أن تق ّدم هاتني املادتني بشكل سنوي للطالب من األكثر ً

(السنة التحضريية) إىل األكثر ختصصا (السنة األخرية) حسب طبيعة كل من القراءة والكتابة األكادميية يف

كل ختصص ،خالل هذا العام ( )٢٠١٧قامت جامعة امللك سعود ابستضافة حماضرة عن مفهوم شخصية
27
السياق ،ظهور العديد من
الباحث وكيف ميكن تطبيقها يف الكتابة األكادميية  .أضف كذلك يف هذا ّ
اجلهود اإلثرائية يف اجملال األكادميي خالل األربع سنوات األخرية  -تقريبًا ،بواسطة عدد من املبتعثني وخرجيي

االبتعاث على منصة تويرت واملدوانت كذلك .واليت قدموا من خالهلا مفاهيم :الكتابة األكادميية ،التفكري
النقدي والقراءة النقدية (يف اجملال األكادميي) وشخصية الباحث ،على سبيل املثال :مبادرة “مكسب وأبدع
" اليت تسعى للتدريب على أسس البحث العلمي الصحيحة ،28وأختم بذكر تدوينة تناولت مفهوم شخصية
الباحث ضمن احملتوى األكادميي العريب (الصالحي.)٢٠١٦ ،

http://faculty.ksu.edu.sa/altowaim/Pages/Academic_Reading.aspx
http://abalghafari.kau.edu.sa/Show_Subject.aspx?SN=19886&Site_ID=856&Lng=AR
 27انظر هنا مثال https://girlsusc.ksu.edu.sa/en/node/3579
?28 http://academicres.org/demo/index_ar.php
25
26
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 6خامتة:
كانت هذه أمثلة قليلة عن بعض اجلهود اليت تسعى لبناء جيل أكادميي انقد ،من خالل القراءة األكادميية
مبمارسة مهارة التفكري النقدي ،والكتابة الناقدة بتوظيف شخصية الباحث ،يف دراسة حديثة (،)٢٠١٧
حاولت التّعرف على مدى فعالية األوراق العلميّة كمصدر قراءة أويل لطالب اجلامعات ،هبدف بناء احلس
النّقدي األكادميي ،وخلصت من خالل الدراسة للتايل:

تتجاوز خطط القراءة اجلامعية جمرد االطالع على النصوص األكادميية التقليدية ،ولذلك يتطلب األمر إدماج
أنشطة تفاعلية ختتص مبوضوع القراءة بشكل مكثف ،والتأكيد على أن جتارب القراءة واالطالع السابقة ال
تنتج ابلضرورة قراءة جامعية ذات مستوى أكادميي ما مل يتم توجيهها جيدا من قبل خمتصني( .وارد،
.)٢٠١٧
نوجه دعوة للجامعات العربيّة بتخصيص مواد عامة لطالب السنة األوىل والتخصص على حد سواء،
من هنا ّ

وذلك لبناء مهاريت القراءة األكادميية الناقدة واليت ستثمر جهودها  -إبذن هللا  -يف منتوج الكتابة األكادميية
(حتديدا) من دراسة نشرهتا جامعة امللك عبد العزيز يف عام
الناقدة ،أود أن أختم ابإلشادة ابلفصل الثالث
ً
 ،)٢٠٠٧( ١٤٢٨بعنوان" :آليات تعليمية لتنمية مهارة القراءة النقدية يف مؤسسات التعليم العايل" ،واليت
29
أخريا أدعوكم ملشاهدة مقطع ڤيديو
تتناول دور مؤسسات التعليم العايل يف تنمية مهارة التفكري النقدي ً .

رائع عن حمفزات ومعوقات القراءة النقدية األكادميية من وجهة نظر عدد من الطالب العرب يف اجلامعة

الربيطانية املفتوحة ،30والذي يعرض بعض األفكار لتنمية مهارة القراءة األكادميية من خالل ما سبق عرضه
يف الدراسة السابق ذكرها :من إدراج التفاعل االجتماعي ضمن نشاطات القراءة األكادميية ،وقد أضاف
الطالب اقرتاحا آخر بدور الوسائط املتعددة ،يف اندماجهم وتفاعلهم مع النّص األكادميي بل وحتفيزهم على
قراءته.
 29في قائمة المراجع
 30في قائمة المراجع كذلك
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مصادر مقرتحة يف سياق ما مت التطرق إليه حول الكتابة والقراءة األكادميية النّقديّة والتّفكري النّقدي
منصات التعليم املفتوحة:
ّ

منصة دورات :تعلم التفكري النقدي عرب اإلنرتنت ل د /أسيل العوضي
ّ

https://www.dawrat.com/kw/en/course/ltfkyr-lnqdy/

منصة رواق :مدخل إىل التفكري النقدي ل د .أمرية خملوف
ّ

https://www.rwaq.org/courses/critical_thinking

ُكتُب:

تكوين التفكري النقدي :النظرية والتطبيق بوازفري ،جاك (مرتجم) ترمجة :حممد صاحل انحي الغامدي وقسم
السيد آدم بله ،مركز النشر العلمي  -جامعة امللك عبدالعزيز ()٢٠١١
http://www.kau.edu.sa/Files/320/Researches/60558_31407.pdf

التفكري النقدى :دليل خمتصر ،تريسي بويل  -جاري كم (مرتجم) ترمجة :عصام زكراي مجيل ،املركز القومي
للرتمجة (http://nct.gov.eg/nct-ar-2556.html )٢٠١٥
املراجع:
 −داوود احلدايب و ألطاف األشول ،اجمللة العربية لتطوير التفوق ،العدد ( ٢٠١٢ - )٥م
https://www.ust.edu/tdaj/count/2012/2/1.pdf
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 −سعاد امساعيل العبد الالت وعطاف حممد الكفاوين ،مستوى التفكري الناقد لدى طلبة جامعة الطفيلة
التقنية يف األردن وعالقته ببعض املتغريات .جملة العلوم االجتماعية واإلنسانية ،جامعة عدن ،اجمللد العاشر،
العدد العشرون يناير -يونيو٢٠٠٧ ،م
http://iu.edu.jo/files/arts/publication_art/su3ad/
مستوى20%التفكري20%الناقد20%لدى20%طلبة20%جامعة20%الطفيلة20%التقنية20%يف%
20.pdfاالردن20%وعالقته20%ببعض20%املتغريات
 −مؤسسات التعليم ا لعايل وشحذ التفكري النقدي واالبتكار ،حنو جمتمع معرفة ،سلسلة دراسات يصدرها
مركز اإلنتاج اإلعالمي جلامعة امللك عبد العزيز ،اإلص دار العش رون ،ردمد ١٦٥٨-٣٥٦٦ :رقم اإليداع:
٢٦٧٣/١٤٢٨
_http://www.kau.edu.sa/Files/862/Files/147636
االصدار20%2020%مؤسسات20%التعليم20%العايل20%وشحذ20%التفكري20%النقدي%
20.pdfواالبتكار
, Blaj-Ward L. Reading Practices in Academic Settings.وارد −
Language Learning and Use in English-Medium Higher Education.
Cham: Springer International Publishing, 2017, 81–100.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-63239-1_5
 −عياض بن انمي السلمي ،ظهور شخصية الباحث يف الرسالة١٤٣٣/٥/٢٥ ،ه
https://faculty.psau.edu.sa/filedownload/doc-5-pdfd56184285e24d57eebb9540ac92d8cbf-original.pdf
 −إبراهيم الشافعي إبراهيم ،التفكري النقدي معوقاته ومداخل تنميته ،املؤمتر الدويل األول لكلية الرتبية ،الرتبية
آفاق مستقبلية ،يف الفرتة من  ٢٥ - ٢٣مجادى اآلخرة  ١٤٣٦ه  ١٥-١٢ ،إبريل  ،٢٠١٥مبركز امللك
عبد العزيز احلضاري٢٠١٥ ،
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http://www.buicfedu.gt4host.com/uploads/powerpoints/PDF/WS/W
S_07.pdf
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=147286
 تشرين- أكتوبر18  الثالاثء، القراءة النقدية بني فكي النص املفتوح والنص املغلق اجلمهورية، حامت شراح−
٢٠١١ ،األول
http://www.algomhoriah.net/newsweekarticle.php?sid=147286
٢٠١٥ ، تنمية التفكري النقدي يف التعليم. طوطاوي زوليخة زوجة مبدوعة و هديبل ميينة زوجة مقبال−
http://www.ummto.dz/IMG/pdf/_-_2015_.pdf
− حنان املالكي, Almalki, H. 2014. How culturally situated notions
of'Politeness' forms influence the way Saudi postgraduate students
write academic English? (Doctoral dissertation, Monash University.
Faculty of Arts. School of Languages, Literatures, Cultures and
Linguistics).
−
http://awej.org/images/Theseanddissertation/HananSalemAlmalki/ha
nan%20salem%20almalki%20full%20thesis.pdf
− أولينيك وآخرون, Oleinik, A., Kirdina-Chandler, S., Popova, I., &
Shatalova, T. 2017. On academic reading: citation patterns and
beyond. Scientometrics, 1-19.
https://link.springer.com/article/10.1007/s11192-017-2466-z
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٢٠١٦ ، تدوينة شخصية الباحث، سعود الصالحي−
http://saudedu.blogspot.co.uk/2016/02/blog-post.html
7
٢٠١٥  سبتمرب٢١ ، مراكز التميز يف التدريس والتعلم، القراءة النقدية−
https://www.youtube.com/watch?v=ue1bj4oyFb0 8
ISBN ، الدار املصرية اللبنانية،٢٠٠٩ ، كيف تكتب حبثاً علمياً وتنشره، ابربرا جاستيل روبرت أ داي−
3-978-270-977
− كون وفوسرت, Cone, J. D., & Foster, S. L. 1993. Dissertations and
theses from start to finish: Psychology and related fields. American
Psychological Association.
٢٠١٣ ، اخلالصة، الكتابة العلمية، حممد احلمداين−
http://www.iraqidatepalms.net/Uploaded/file/ABSTRACT%20In%20Scientific%20
Writing.pdf
٢٠١٥ ، العراق، وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، فؤاد قاسم حممد وآخرون−
http://www.uomosul.edu.iq/public/files/01_20_17_18_25_58.pdf

