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 التعريف بالكتاب: 

العليا    كتاب  د  ع  ي   الدراسات  النقدية لطلبة  والقراءة  املصادرالكتابة  بالربامج االجتامعية  لطلبة  ل  أحد  امللتحقني 

والراغبني   جماالهتا.  كتابة  يف  واإلنسانية  بجميع  العلمية  الكتاب األدبيات  ح    وهذا  الطلبةْصر ليس  عىل  بإمكان    بل  ، ا 

ا يفيد  و   ،عملهم املهنيفيه يف بداية    د  ا ور  د االستفادة مم د  ني ال  ي  األكاديم ت    أيضر الن عل  يف  ني الزمالء  ي  ظراء من األكاديمم 

واحد حقٍل  يف  إمكانية .  العاملني  إىل  املقرم إ  باإلضافة  يف  املراجع  كأحد  الدراسيةدراجه  يتضمم   ،رات  ملا  من  وذلك  نه 

   تابة النقدية.كوكذلك ال ،املقروءةنقد النصوص  آليات و  ،ذايتمة حول النقد المعلومات قيم 

ا الكتاب   د  ع  ي  و ا مرجعر .  أثناء كتابة العمل البحثي  يف يساعد املرشفني عىل طلبة الدراسات العليا يف توجيههم  أيضر

ن    ، ح يف الكتابرْ ولزيادة فاعلية الطم  م  وقد  اء.  للقرم تأكيد املعاين  التي من شأهنا    والتساؤالت   األمثلة العديد من  ب  فقد ض 

  ، لذلك  . والنقد الذايتد فاعلية التعلم  يزيما    توضيحيةٍ   ومتارين    ألنشطةٍ اإللكرتونية    الروابطمن    العديدأضاف املؤلفان  

 والكتابة األكاديمية.  ةلقراءندرة املراجع اخلاصة با  العربية يف ظل   للمكتبة  بكونه داعامر وإضافةر ز تاب يتميم كفال

عىل   الكتاب  الطم   ٍج نه  م    تنظيمٍ اعتمد  ي م  عل  ت  ويف    ، حرْ يف  حول    ومتحور   ، الذاتيةالنقدية    ةوالكتاب  ة القراء  مهاريت 

  ئالقاربتقييم ق يتعلم ا حدمهأ  ، نْي اجتاه   يعبارة عن بحث ذتأكيد عىل أن اخلطاب األكاديمي  ال أوالمها  ،ني  رئيست  نْي فكرت  

  ىل إلرفع مستوى احلجج للوصول  الكاتب    فيه   يسعى  واآلخرتطوير احلجج،    رقهم يفوط  اإلقناع  اآلخرين يف    حاوالتمل

  النقدية   املراجعات  وكتابة  اتدبيم لأل  النقدي  التحليل ف  وأما الفكرة األخرى  بام يطرح.  قناعهمإو   فنيستهد  اء امل  رم الق  مجهور  

 .  هلا 

   : الثة أبوابإىل ث مة قسم م  صالر ف عرش     ثامنية   اشتمل الكتاب عىل وقد 

ن  ا  لي    وتأهيل املرء   ، والكتابة النقدية الذاتية  ة البدء يف القراءرشوحات تتعلق بكيفية  الباب األول    تضمم صبح قارئر

ا يف نقده وكاتبرا ي   اكتساب مهارات القراءة    عىل الباب األول عىل تقديم تقنيات تساعد    ز  ركم كام    يد النقد الذايت. ماهرر

رسلها الكاتب  ف عىل اإلشارات التي ي  التعر  و  ، "ناقد"  كلمة  تعريف معنىب  أدالفصل األول بف  ؛ةوالكتابة النقدية الذاتي 

األعراف  كذلك عىل  د  وأكم  .أثناء الكتابة ة قنعيف عرض احلجج امل  الدقة  ي ر  كذلك ت  تقييم مربراته، وو ، يف النص املقروء

ربط  ال   مم ن ث  ومي   ،هدف للقراءة النقدية   بتحديدينصح  كام    ،رشوط النجاح األكاديمي   ن النقد الذايت أحد  وْ ك  واألكاديمية  

النقدية  بني   النقدية. القراءة  الثاين  أما  و  والكتابة  التمع    ي  نع  فالفصل  النبرضورة  اختيار  يف  خالل    املقروء ص  ن  من 
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ا  ن الفصل  وتضمم   . قراءهتا   املرغوبي   لمواد  لمن النصائح التي تساعد عىل االنتقاء األمثل    استعراض عددٍ  تفاصيل  أيضر

 بينها.  من انتقاء األفضل  عىل  ئالقارما يساعد  للنصوص واألدبيات والفرق بينها ق بتصنيفات تتعلم 

أهم التساؤالت التي يب  و  ، بشكل نقديص  آليات قراءة امللخم ب  بالبدءعرض الكتاب يف الفصل الثالث    جيتدرم و

قراءة النص بطريقة نقدية من خالل تديد  إىل  الفصل الرابع    ينطلق يف و  . ةالمع دعم ذلك بأمثلة فعم   ئأن يطرحها القار

اكتساب    عليهل  سه  ي  ذلك  ف  ؛من القراءة   ي  ني جْ للغرض امل    ئوتقييم القارأخرى للمراجعة  أسئلة فرعية  و  ، سؤال رئيس 

ت  و  ،ة املقنعواالستنتاجات  مهارة تديد احلجج   التي  الق    ،ناقصة  د  ع  متييز تلك  م  رم وتدريب  ز نقدي من  وج  اء عىل كتابة 

نرا  الفصل اخلامس    جاءو  . دة دم باع خطوات م  من األسئلة وات    خالل اإلجابة عن عددٍ  تضم  عملية البدء الفعيل  ل  ا رشحر م 

،  اءرم د من الق  دم ه لمهور م  جم و  كاديمي م  أتكوين نص وكيفية  ، وتكوين احلجج اخلاصة بالكاتب ، بالكتابة النقدية الذاتية

يف    نا فل  ؤامل  انتقل  . ولك اخلالصةتلكتابة    توضيحي    مع مثالٍ   واحدٍ   إنشاء خالصة نقدية لنص  ييل ذلك توضيح كيفية  

ة  شاء خالصة نقدية خاصم نإ و  ه تقييم   تمم   نص    لكل  نة  قاري وهي بناء خالصة نقدية م    ، مةتقد  مرحلة م    ىل إالفصل السادس  

 به.

  ؛ يف الباب األول   ةمتعلم اآلليات امل    ق  فْ التي تم تقييمها و    لألدبياتق  تعم  إىل مرحلة التحليل امل  انتقل    : الباب الثاين

يف  العميق  التي تساعد عملية البحث  و  ،ومكوناهتا   ة رسم اخلريطة الذهنيةطريقبيان  تي حيث احتوى الفصل السابع عىل  

ت  الفصل    ويستعرض.  األدبيات التي  وأدواته  التفكري  اخل  أحد    د  ع  الثامن طرائق  الذهنية مكونات  فصم   ؛ ريطة  ها  ل  حيث 

تم   ج، والنظرياتوالنامذ  ،والتصنيفات، ووجهات النظر   ،واالستعارات  ،يف املفاهيم فان  املؤل   اب يف  التي يستخدمها الك 

حيث تم تقسيم    ؛ هتا وم ومدى ق  بحاث  إجراء األ  كشف أسباب عىل    القارئ  تدريبعىل  الفصل التاسع    زرك  وي    فاهتم.مؤلم 

الفكرية  مبنيم   املشاريع  أقسام  أربعة  الإىل  عىل  منها ة  الفهم،   ، غرض  والتدريب.   وهي:  والعمل،  النقدي،    والتقييم 

العارش    واستعرض املعرفيةاالد  الفصل  الثالثو  ، عاءات  ترتبطل  ةاألنواع  التي  البحثية،  )املعهبا    ألدبيات  النظرية،  رفة 

  ،عاءات تلك االد  ضافة إىل رشوحات خلصائص عاءات املعرفية لكل نوع، باإلة صياغة االد  لكيفيم  تفصيلٍ مع  ،العملية( 

   .ق منهام التحق   القارئ وكيف يستطيع  ،عيه الذي يدم  اليقني درجة و ، ف النص  ؤل  الذي يراه م   التعميم  مدىو

  فان يف الفصل احلادي عرشاملؤل    يناقش   ، ددم م    لنص  عميق  ذهنية يف كتابة تليل  باستخدام اخلريطة ال  ق يتعلم وفيام  

  رقط  وة يتليل ة رْش ع  ح تساؤالت رْ ط  ة آليم  إىل  - يف الفصل الرابعالتي تم مناقشتها -جز نقدي كيفية االنتقال من كتابة مو

  ة  تفصيلي  تعليقات    كام حرصا عىل إضافة  ، عملية التحليل النقدي  عميل    مثالٍ با الكتاب  ف  ؤل  م    واستعرض  .ها نعاإلجابة  
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سئلة  األ  ةمن خالل اإلجابة عىل العرشلنٍص معني    عىل تليٍل نقدي  ا عملير   مثاالر ويطرح الفصل الثاين عرش   .وتوضيحات  

تابة مراجعة نقدية وبلورة احلجة يف إطار  ك  كيفية  عىل   الضوء   عرش    ط الفصل الثالث سل  ي    ويف ختام الباب الثاينالتحليلية.  

املراج  ،ذلك تلك  كتابة  م    من  عةوتتم  نقدي  تليل  استخدام  لنص  كتمي خالل  ع    .عنيم م    ل  تم  لبناء  رْ وقد  تفاصيل  ض 

النقدية  املراجعة من ناحية عدد الكلامت وكذلك املحتوى   ،واحد  أدب    لعملٍ   املراجعة    بتحديد متويات كل جزء من 

ا بمثالٍ  النقديم لتطبيق    متبوعر امل  و  ة ألحد املقاالت األدبية. كتابة املراجعة  نة  قاري ات بناء مراجعة نقدية م  فان آليم ؤل  أضاف 

 ة. عدد الكلامت واملحتويات لكل جزئيم  مع تديد  واحدٍ  ألكثر من نص  

ا  وم  ستهدف تزويد القارئني بآليات توظيف املراجعات النقدية التي تعلم ت  عىل مخسة فصول   الباب الثالث  واحتوى 

يساعد يف تديد السامت  حيث   ، لألدبيات املراجعة النقدية بناء  ز عىل رك   ي  فالفصل الرابع عرش   . نْي ل   األوم نْي يف الباب   كتابتها 

ا م  يم توجقد  ، وي  ألدبياتالنقدية لراجعة  املجودة  تزيد من  التي   ل  كتمي تليل م  عتامد عىل  باال  ، قديةلكتابة املراجعة النامر  نظم هر

الباب  تم رشح   بني ما من خالل المع  ها  لألدبيات املراد نقد   النقديم اخلالص   )نْي ل   األوم نْي ه يف  امل  ة  مي قاري ة    ، ن نص  نة ألكثر 

للبنية األساسية    للمكونات الرئيسةبالتفصيل  الكتاب    ا ف  ؤل  م  عرض  . وهنا  ( نصوصمن ال  دٍ نة لعدقاري واملراجعة النقدية امل  

 م  دع  م  هلا   والصيغة النهائية للمراجعة النقدية 
 مثال. ب ذلك نْيي

عرش    أما  اخلامس  األطروحاتفيناقش    الفصل  يف  النقدية  املراجعات  دمج  ركم كيفية  وقد  دراج  إأمهية  عىل    ز  . 

راء قناع  إل  واالستفادة منها بمهارةٍ   من أجل توليد أدلة جتريبية وتليلها حة  واألدبيات يف األطر ة الباحث وتديد  بحجم   الق 

الع  والس  بلورة احلجج  كيفية  لييل ذلك رشح    أمهية بحثه. التي تزيد من جودة األطروحة ورْش امت  الرئيسة  قناع هيئة  إ 

ي امل   الفتيش و   .بجدوى األطروحة   ني شي ناقي ين وامل  ختربي ا  صل  مل  لكيفية االستفادة من األدبيات يف    ةر مم مه   نصائح    عىل أيضر

أجزاء األطروحة البياناتوأهدافها آلية صياغة األسئلة  ك  ، مجيع  التمهيد لمع  الفصل  وينتقل    . ضها وتفسريها رْ وع    ، 

  ، (التي تعتمد عىل النمط االستقرائي )  البديلة   طروحات األكيفية تطبيق املراجعات النقدية يف  عرض    ىلإ  السادس عرش  

تدعيم الطرح  و   ،هذه احلججنشاء  إل  مع تكييف أكثر من عنص   ،لبناء احلججدة  تعد  عمليات م    االعتامد عىل يتم    بحيث

 . رات واالستنتاجاترب  للم   بأمثلة توضيحية 

عرش    ويتضمن  السابع  يف  ت س  التي  دوات األ  الفصل  األطروحةهم  بنية  للعملية    وتديد   ، بلورة  الكلية  احلجة 

من    أثناء تشكيلها   يف   ة احلجم   ةي منطقيم   ق من درجةي فهي تساعد الباحث بشكل كبري يف التحق    ؛طروحة املكتوبة األالبحثية و

التحق  سه  ت    مقرتحةٍ   نامذج  ض  رْ ع  خالل   عملية  النامذج    ضافةإ  تمقد  و   . قل  لتكييف  بنى  وسائل  مع  يتناسب  بام 
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ا.   البديلةاألطروحات   ا    ، وامللخص  العنوان ب  اءر ابتد  لميع أجزاء األطروحة   ا قرتحر م    ا ختطيطر م الكتاب  قد  وي    أيضر ومرورر

   .باخلامتة  وانتهاءر  ، بالفصول

ا  ، وفيه نقاشوخامتته  ، هذا هو الفصل األخري للكتابعرش   الثامن الفصل  يف األوراق    ألدبياتستخدام اعن 

  الفصل    ن تضمم   كام  . ها يف مؤمترات مثالر ئها إللقا ؤنشا إالتي يتم    العروض التقديمية و  ،لغرض النرشب  كت  كالتي ت  البحثية  

من  الشفوية( وعروض املؤمترات العلمية )لتتالءم مع مقاالت املجالت األكاديمية  لبلورة احلجج الكلية   اسرتاتيجياٍت 

 عدد الكلامت واملحتويات الرئيسة.  وتوضيح ، تفصيلية لكل أجزاء البحثخالل استعراض مقرتحات  

او بالدرجة األوىل لطلبة    ةه أهنا موجم   ئالكتاب احتوى عىل معلومات قد يبدو للقار  أنم إىل  من اإلشارة    دم ب    ال  ،أخرير

  ستفادة العىل ا التطوير املهني  يف  ع مجيع الراغبني  شج  وت    ،يف املجال األكاديمي  من ه ، ولكنها تفيد مجيع م  الدراسات العليا 

عىل    علومات داخل الكتاب امل   عرض  حاوال   املؤلفني أن  إضافةر إىل  بلورة األفكار وتنظيمها.  من آليات انتقاء األدبيات و

ا   ،جاذب و  مالئم   نحو إىل ذلك،  أثناء التطبيق.    واملتابعة واإلرشاف يف  العميل التطبيق  ب  قراءة الكتاب   اقرتان   معخصوصر

 .  اتجازهتا للنرش يف املنصم إأو  مجاالت تكيم األبحاث ومناقشتها بالعمل يف ني الراغبني ي  األكاديم  يفيد   فالكتاب

   

 

 


