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١

  المستخلص 

فى البحوث اللغویة ) metadiscourse(یعرف بالمیتا خطاب  تهدف هذه الدراسة إلى بحث ومقارنة ما

اإلنجلیزیة والعربیة كأحد أدوات الكتابة األكادیمیة التى یجب أن یجیدها الباحث حتى یتسنى له النشر فى 

بحث لغوى منشور فى الفترة مابین  ٩٠تقوم الدراسة بتحلیل قسم المناقشة فى و . الدوریات العالمیة

بحث لغوى مكتوب باللغة  ٣٠: إلى ثالث مجموعات كالتالى  مقسمة )٢٠١٣(وحتى ) ٢٠٠٥(

و  بحث لغوى مكتوب باللغة اإلنجلیزیة ومنشور فى دوریات ٣٠اإلنجلیزیة ومنشور فى دوریات عالمیة، 

صدارات مصریةبحث لغوى مكتوب باللغة العربیة ومنشور فى دوریات  ٣٠مصریة،  إصدارات ٕ هدف ب وا

ت التى تواجه الباحثین المصریین عند النشر فى الدوریات العالمیة وكذلك معرفة الوقوف على التحدیا

أوضحت نتائج . مدى إتباع الباحثین المصریین للمعاییر األكادیمیة العالمیة عند الكتابة باللغة اإلنجلیزیة

لتى تم الدراسة استخدام المیتاخطاب فى قسم المناقشة فى المجموعات الثالث من البحوث اللغویة ا

تحلیلها، وهذه النتائج قد تكون بمثابة دلیلٍ واضح على عالمیة أدوات المیتاخطاب وكذلك كونها مكون 

كما أظهرت نتائج الدراسة أن أدوات المیتاخطاب كانت . أساسى إلظهار مدى حضور الكاتب فى النص

منها فى مثیالتها ) إلنجلیزیةباللغة ا(أكثر شیوعًا فى البحوث اللغویة المنشورة فى الدوریات العالمیة 

المنشورة فى الدوریات المصریة، بینما كانت أقل شیوعًا فى البحوث اللغویة المنشورة فى الدوریات 

المصریة المكتوبة باللغة العربیة، ولهذا فإن هذه النتائج توضح أهمیة استخدام المیتاخطاب فى المقاالت 

مقاالت البحثیة األكادیمیة المنشورة فى دوریات عالمیة بشكلٍ البحثیة األكادیمیة بشكلٍ عام وكذلك فى ال

وقد أوصت الدراسة بأهمیة أن یقوم المتخصصین اللغویین ومصمموا المناهج بإدخال طرق .خاص

استخدام المیتاخطاب فى المقررات الدراسیة الخاصة بتدریس الكتابة فى المرحلة الجامعیة بشكلٍ عام وفى 

  .لكتابة األكادیمیة بشكلٍ خاصالمقررات المتعلقة با

  



 

 
 
 

٢

 
  ملخص الرسالة

  :ةمقدم .١

المیتـــا  مصـــطلح بصـــیاغة زیللـــج هـــاریسویـــدعى  حـــد علمـــاء اللغـــةأقـــام  ١٩٥٩ فـــى ســـنة

 ومــع مــرور ،صفــى الــن ةثانویــللــى المعلومــات اإة شــار واســتخدمه لإل) metadiscourse( ١خطــاب

ْ ’ أو التـأثیر فـى توجیـهمحاوالت المتحدث أو الكاتـب  یعنى أصبحو  المصطلح الوقت تطور َ م ل قبِ سـت

ً (النص هتمـام االمصـطلح محـل  أصـبحذ ذلـك الحـین ومنـ ،)مسـموعاً  مأ كان هذا النص مكتوباً  سواء

تعـددت  كمـا .وغیـرهم كـونر ،سـویلس ،كوبـل فانـدى ،الندمثال كین هایأالباحثین اللغویین  كثیر من

 الخطــابمثــل الخطــاب عــن  تعریفــاتقبــل البــاحثین فظهــرت  مــن هــذا المصــطلح اوالت تعریــفمحــ

(Vande Kopple, 1985) ‘discourse about discourse’   النص عن أو النص   

‘text about text’ )(Moreno, 1997 ن أ علـــى تفقـــوان معظـــم اللغـــویین اأ الإ

التـــى یســـتخدمها الكاتـــب  ةدوات اللغویـــمصـــطلح شـــامل یضـــم كـــل األهو  "المیتـــا خطـــاب"مصـــطلح 

بـــداءو  ،التفاعـــل مـــع القـــارىءو  ،لتنظـــیم الـــنص ٕ ه الـــنص الـــذى یكتبـــه تجـــا كاتـــبتجاهـــات الا وأ آراء ا

  .ك تجاه القارىءوكذل

  :نوعین من المعانى هما دیعتمد مفهوم المیتا خطاب على وجو  و

بالمعلومـــات د القـــارىء یمـــ وهـــو الـــذى: )propositional meaning( المعنـــى الموضـــوعي.١

   .عن الموضوع ةساسیاأل

ُ و  :)metadiscoursal meaning( المیتــا خطــابى المعنــى .٢ التــى  اللغویــة دواتقصــد بــه األی

  .لي القارىءإكاتب النص  آراءاتجاهات أو  و القیام بنقللتوجیه القارىء أ تخدمها الكاتبیس
                                                

ولكن تم اختیار  “خطاب یصف الخطاب”أو  “التعلیق على الخطاب”مثل   )metadiscourse(توجد العدید من الترجمات لمصطلح   ١
  جامعة القاھرة  -محمد عنانى أستاذ األدب اإلنجلیزى بكلیة اآلداب:بناء على ترجمة الدكتور “المیتا خطاب”مصطلح 

  لونجمان-الشركة المصریة العالمیة للنشر. القاھرة.المصطلحات األدبیة الحدیثة ).١٩٩٧(عنانى



 

 
 
 

٣

 هـى الكتابـة األكادیمیـةن أعتقـاد بـاال عدید من الدراسات التى تتعـارض مـعظهرت الومن هنا       

ِ أو التــد يأالــر  بــداءإعــن محــاوالت  تمامــاً  اً بعیــد مجــرد نقــل للحقــائق بشــكل موضــوعي ــقخل مــن  َ ل ب

 ةال عملیــمـا هـى إ الكتابـة األكادیمیــةأن  األبحـاث تلــك ظهـرتأو . رىء بمــا یكتبـهاقنـاع القـإل الكاتـب

حتـــى  الكاتـــب ةوالبـــراهین التـــى تؤیـــد رؤیـــ ةدلـــتـــوافر فیهـــا األارىء تالقـــبـــین الكاتـــب و  ةمقنعـــ ةمناقشـــ

ِ یتسنى قبولها من  َ ق عدیـد مـن الدراسـات لهـذا ظهـرت الو  ،مـنهم المتخصصـین أولئك ةالقراء خاصل ب

حتـى  الحـذرو  دقـةسـلوب یجمـع مـابین الأب ةاألكادیمیـ األبحـاثنتـائج  ةصیاغ ةهمیعلى أالتى تؤكد 

  مثلة هذه الدراساتأومن  فى مجاله كلٌ یتم قبولها من الباحثین والمتخصصین 

 ) Beauvais, 1989; Hyland, 2005; Swales, 1990; Vande Kopple, 1985(.   

  البحث ةمشكل .٢

ٍ  ةالكاتـــب علـــى صـــیاغ ةن قـــدر أ ممـــا ســـبق یتضـــح   صـــحیح وتمكنـــه مـــن اســـتخدام  الـــنص بشـــكل

 ساسـیاً أ مطلبـاً ت أصـبحDiscourse community)  (ه البحثـيلمجتمعـ ةالمالئمـ ةسـالیب الكتابـأ

 ةلتوعیــ إجــراء العدیـد مــن الدراســات وهــذا یعنـى ضــرورة .فــى الـدوریات العالمیــة لنشــرحتـى یمكنــه ا

عنــــد  خاصـــة ةالعالمیــــ ةاألكادیمیـــ لتـــزام بالمعــــاییراإل وأهمیــــة الكتابــــة األكادیمیـــة ةبطبیعـــالبـــاحثین 

 ونظـــراً  .ةكادیمیـــاأل ةكتابـــالفـــى مجـــال  ســـتخداماا كثـــراأل ةالتـــى تعـــد اللغـــ ةاإلنجلیزیـــ ةباللغـــ ةالكتابـــ

 لمعـــاییرا تبـــاعا ةفـــإن مهـــار  فـــى مجـــال البحـــث العلمـــى ةاإلنجلیزیـــ ةاللغـــ التـــى تحظـــى بهـــا ةللمكانـــ

 .فره فـى كـل البـاحثینالبـد مـن تـوا ت مطلبـاً أصـبح عند الكتابة باللغة اإلنجلیزیـة العالمیة األكادیمیة

، ســــالجر مــــایر(و )١٩٩٦، كــــونر(مثــــال أبعــــض البــــاحثین طرحــــه  مــــا اً تعقیــــد ةلوممــــا زاد المســــأ

الثقافیـة و  اللغویـة الخلفیـاتالخـتالف  تبعـاً  الكتابـة األكادیمیـةسالیب ومعاییر أختالف إعن ) ٢٠٠٨

 Native(كلغــة أم  اللغــة األنجلیزیــة كــون المؤلــف یتحــدث أصــبحن ألــى إدى أ للبــاحثین ممــا



 

 
 
 

٤

English speaker(   ن كــان عــامًال / العلمــىعوامــل النجــاح فــى النشــر حــد أیعــد ٕ األكــادیمى، وا

 .األخرى مثل الخبرةالغیر لغویة العوامل  بعض من أقل تأثیراً 

  

فــى  )metadiscourse( مــا یعــرف بالمیتــا خطــاب مقارنــةبحــث و إلــى  ةتهــدف هــذه الدراســ ولهــذا

ن یجیــدها الباحــث أالتـى یجــب  الكتابــة األكادیمیــةدوات كأحــد أ العربیـةو  ةاإلنجلیزیــ اللغویــةالبحـوث 

 األبحـــاث مـــننـــواع أ ثـــةثال بمقارنـــة الدراســـةتقـــوم و  .العالمیـــة النشـــر فـــى الـــدوریاتحتـــى یتســـنى لـــه 

  :وهى اللغویة

  .المنشورة فى دوریات عالمیة اإلنجلیزیة اللغویةاألبحاث 

   .المنشورة فى دوریات مصریة ةاإلنجلیزی اللغویة األبحاث

  .ةفى دوریات مصری ةالمنشور  ةالعربی اللغویة األبحاث

 ةالعالمیــالنشــر فـى الـدوریات  عنـده البــاحثین المصـریین وقـوف علـى التحــدیات التـى تواجـبهـدف ال 

 ةباللغـــ ةنـــد الكتابـــع ةالعالمیـــ ةاألكادیمیـــ تبـــاع البـــاحثین المصـــریین للمعـــاییرإمـــدى  ةلك معرفـــوكـــذ

 ةشـاركمعلـى ال البـاحثین المصـریینتسـاعد هذه الدراسات سوف  ن مثلأ ةوتعتقد الباحث، ةنجلیزیاإل

   .العالمى كادیميبشكل فعال فى البحث األ

  البحث ةسئلأ.٣

  لمنشـــورة فــى الـــدوریات العالمیـــةا اللغویــةفــي البحـــوث  كثــر شـــیوعاً اب األشـــكال المیتــا خطـــأمــا  .١

ــــة ــــدوریات ،باللغــــة االنجلیزی ــــدوریاتو  ،المصــــریة باللغــــة االنجلیزیــــة صــــداراتواإل ال  صــــداراتواإل ال

  ؟المصریة باللغة العربیة

  ؟المیتا خطابفى استخدام  السابق ذكرها الثاالختالف بین المجموعات الثو  وجه التشابهأ ما ٢.

  ؟بین الشعوب ختالفات الثقافیةااللى إ )إن وجدت( ختالفاإلوجه أى من أل تعود ه.  ٣



 

 
 
 

٥

  الدراسة ةعین.٤

 )٢٠٠٥(بحث لغوى منشور فى الفترة مابین  ٩٠ى ف قسم المناقشةبتحلیل  تقوم الدراسة

مكتوب بحث لغوى  ٣٠: كالتالى  لى ثالث مجموعاتإ األبحاث هتنقسم هذو  )٢٠١٣(وحتى 

 بحث لغوى مكتوب باللغة اإلنجلیزیة ٣٠ ،فى دوریات عالمیة ومنشور ة اإلنجلیزیةباللغ

ومنشور فى  ةالعربی بحث لغوى مكتوب باللغة ٣٠ ،مصریة و إصدارات ومنشور فى دوریات

صدارات مصریةو دوریات  ٕ  .ا

  منهجیة الدراسة .٥

ق ذكرهــا الســاب الــثالثالبحــث  عینــةمجموعــات فــى  دوات المیتــا خطــابأ تحدیــد وتصــنیف .١

  .) Vande Kopple, 2002(على  تصنیف  بناء

 دوات المیتا خطاب فى كل أوتكرارات  یجاد نسبإل ة المالئمةت اإلحصائیإجراء التحلیال .٢

  .البحث ةلعین من المجموعات الثالث مجموعة

خـــتالف اإلو  أوجـــه التشـــابه البحـــث  لمعرفـــة ةلعینـــالمجموعـــات الـــثالث بـــین  عقـــد مقارنـــات .٣

  .المیتا خطابدوات أفى استخدام بینها 

  نتائج الدراسة. ٦

اســـتخدام المیتاخطـــاب فـــى قســـم المناقشـــة فـــى المجموعـــات الـــثالث مـــن أوضـــحت نتـــائج الدراســـة 

ٍ  ىالتــ اللغویــةالبحــوث  علــى عالمیــة أدوات  واضــح تــم تحلیلهــا، وهــذه النتــائج قــد تكــون بمثابــة دلیــل

كمــا أظهــرت  .المیتاخطــاب وكــذلك كونهــا مكــون أساســى إلظهــار مــدى حضــور الكاتــب فــى الــنص

فى البحـوث اللغویـة المنشـورة فـى الـدوریات  دوات المیتاخطاب كانت أكثر شیوعاً أنتائج الدراسة أن 

، بینمــا كانــت أقــل المصــریة نشــورة فــى الــدوریاتمنهــا فــى مثیالتهــا الم )نجلیزیــةباللغــة اإل( العالمیــة

شیوعًا فى البحوث اللغویة المنشورة فى الدوریات المصریة المكتوبة باللغـة العربیـة، ولهـذا فـإن هـذه 



 

 
 
 

٦

 ذلك فـىوكـ خطاب فـى المقـاالت البحثیـة األكادیمیـة بشـكلٍ عـامنتائج توضح أهمیة استخدام المیتاال

  .المقاالت البحثیة األكادیمیة المنشورة فى دوریات عالمیة بشكلٍ خاص

 وقـــد أوصـــت الدراســـة بأهمیـــة أن یقـــوم المتخصصـــین اللغـــویین ومصـــمموا المنـــاهج بإدخـــال طـــرق

بشـكلٍ  المرحلـة الجامعیـة فـى استخدام المیتاخطاب فـى المقـررات الدراسـیة الخاصـة بتـدریس الكتابـة

  .عام وفى المقررات المتعلقة بالكتابة األكادیمیة بشكلٍ خاص

  مكونات الدراسة.٧

  تتكون الدراسة من خمسة فصول

  مقدمة: الفصل األول

  .فكرة عامة عن الموضوع وعرض لمبررات الدراسةویتناول هذا الفصل تقدیم 

  الدراسات السابقة  :الفصل الثاني

 genre" تحلیـل األنـواع األدبیـة  مفهـوم بمناقشـة یبدأ الجزء األول، ینقسم هذا الفصل إلى جزأینو  

analysis" ـــــى نمـــــوذج ســـــویلس ـــــز عل ـــــةل )١٩٩٠(مـــــع التركی ـــــواع األدبی ـــــل األن ـــــم  تحلی ـــــة ث المختلف

یستعرض بعض األمثلة للدراسات القائمة على هذا  المفهوم وخاصـة تلـك التـى ركـزت علـى تحلیـل 

المیتـــا " شـــرح  تفصـــیلى لمفهـــوم   أمـــا الجـــزء الثـــانى فیتضـــمن.قســم المناقشـــة فـــى المقـــاالت البحثیـــة

التـــى  ةالســابق  ض الدراســاتبعـــ أیضــاً یســتعرض كمـــا .  وكــذلك التصـــنیفات المختلفــة لــه " خطــاب

المیتــا علــى الدراســات التــى تتنــاول  مــع التركیــز المیتــا خطــاب فــي اللغــات المختلفــة اســتخدام تقــارن

  . فى دوریات عالمیة وأخرى محلیة نجلیزیةباللغة اإل اللغویة المنشورة خطاب في األبحاث

  منهجیة الدراسة: ثالثالفصل ال

  .المتبع فى تحلیل البیاناتشرح تفصیلى لعینة البحث والمنهج  ویتناول هذا الفصل

  النتائج: رابعالفصل ال



 

 
 
 

٧

  .نتائج التى تم التوصل إلیها بعد تحلیل البیاناتلل تفصیلیة ومناقشة شرح ویتناول هذا الفصل

  الخاتمة :لخامسالفصل ا

الدراســة  ةأسـئل جابـة علـىكــذلك اإل و التـى تـم التوصـل إلیهـا تلخـیص للنتــائج هـذا الفصـل تضـمنوی

                    .قصورها وتوصیاتهاجوانب توضیح و 

  

  


