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 . الملخص 1

تشكل مهارات التحليل والنقد للمحتويات لإلعالمية أحد أهم ركائز التربية اإلعالمية التي تحتاج  

للنشر والتعزيز لدى الجماهير لتتمكن من كشف الرسائل المباشرة وغير المباشرة في  

تهدف هذى  المحتويات اإلعالمية، خصوًصا في عصر التدفق اإلعالمي الذي نعيشه اليوم. 

مهارات  لهذه ال هم استخدامالطالبات بمهارات النقد والتحليل ومدى مدى وعي  قياسالدراسة الي 

استخدمت الدراسة  كاألفالم والمسلسالت. لوسائل اإلعالم المرئية والمسموعة  عند تعرضهم

( طالبة من طالبات 120المنهج الوصفي المسحي بإجراء استبيان على عينة عمدية تتكون من )

ي قسم اإلعالم في جامعة الملك سعود. وتشير أهم النتائج إلى وجود  مرحلة البكالوريوس ف

مستوى جيد في مهارات النقد اإلعالمي وتطبيقها لدى أفراد العينة، مما يخالف نتائج الدراسات 

السابقة، وهذا قد يعود إلى تخصص أفراد العينة في اإلعالم ودراستهم للمقررات المتعلقة بتنمية  

  اقد والتحليل، كمقرر النقد اإلعالمي والتربية اإلعالمية. مهارات التفكير الن 
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Abstract. 

The skills of analysis and criticism of the media represent an important pillar of 

media literacy that needs to be disseminated and strengthened among the masses in 

order enable them to reveal direct and indirect messages in media contents, 

especially in the era of media production flood in which we live today. This study 

aims to measure the students' awareness of criticism and analysis skills and the 

extent to which they use these skills when exposed to audio-visual media content 

such as movies and drama. The study used the descriptive survey method by 

conducting a questionnaire on a deliberate sample consisting of (120) female 

undergraduate students in the Department of Media at King Saud University. The 

major results indicate that there is a good level of media criticism among the 

sample members, which contradicts the results of previous studies. These results 

might be due to the sample members’ specialization in media studies and their 

study of modules related to developing critical thinking and analysis skills, such as 

media criticism and media literacy. 

 Key words: Critical skills - critical thinking - media criticism - media 

exposure – movie-watching. 
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 :المقدمة 

المدرسة   فيبمجموعة من المعتقدات والمعلومات يتعلمها من البيئة المحيطة به  الفرد ينشأ

تلك المعلومات قد ال تكون بالضرورة صحيحة أو دقيقة، لكن   ،وداخل األسرة ودائرة األصدقاء

أهمية كبيرة ألنه   يمثل  لتفكير النقديافإن  لذلكدون تحقق.  اإلنسان يبني عليها تصوراته للحياة

التي قد تكون مخطئة إلى ممارسة التحليل   يخرج الفرد من االعتماد على التصورات التلقائية 

 . والتقييم والنقد لكل ما يتعرض له

إن التفكير الناقد ومهاراته تجعل الفرد يتعرف بعمق على كيفية التفاعل مع اإلعالم في عصر  

ي اإلعالمي الذي هو مفتاح الثقافة اإلعالمية، ولتحقيق هذه  االنفتاح الرقمي، وبالتالي يمتلك الوع

نحتاج الى تصميم ونشر استراتيجيات لنشر   -باعتبارها قاعدة أساسية للتربية اإلعالمية-المهارة 

  (.25،  2019ثقافة التربية اإلعالمية )حامد وإبراهيم، 

لكن   حاليا،ائل للترفيه والتسلية  من أهم الوس اإلنتاج الدرامي والسينمائي اليوم يعتبرال شك أن 

من أجل   ويتم تعليمها للمراهقين والصغار  أن تتبع ينبغيقواعد وأصول  يحتاج إلى لها   التعرض

دون التعرض لتأثيراتها السلبية التي قد تكون تأثيرات قيمية أو معرفية أو سلوكية  تحقيق التسلية 

تقديم الرسائل  الوعى واإلدراك بكيفية  إن مقاومة هذه التأثيرات يحتاج إلى قدر من سلبية.

هذا الوعي يحتاج ألدوات من مهارات التفكير الناقد   والتأثيرات السلبية في هذه المحتويات، 

من هذا البحث هو محاولة قياس مستوى   لذا فإن الهدف األساسي .والتحليل والمالحظة وغيره

هل يمتلك الطالب النقد، التحليل و  لدى طالب الجامعة، ومدى امتالكهم لمهارات مهاراتهذه ال

والرمزيات  فهم المشاهد هل يحاول ؟ مهارة أن ينقد ويحلل المحتوى الذي يشاهده ويسمعه

خالل   والتأثيرات المباشرة وغير المباشرةالرسائل   يكتشفالموجودة باألفالم والمسلسالت وأن  

يع تمييز أنواع التأثيرات  هل يستط  للمحتويات اإلعالمية؟النقد والتحليل  مهاراتاستخدام 

العاطفية والقيمية وغيرها؟ هل يقوم بالبحث عن المعلومات عن األفكار التي يسمعها أو يتعرض  
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لها للتأكد من صحتها؟ هذا البحث يحاول تقديم صورة عن مدى تواجد هذه المهارات لدى  

 طالبات الجامعة ومعرفة مكامن الخلل أو النقص إن وجدت. 

 : أهمية البحث 

عصر التدفق اإلعالمي وكثرة تعرض فئة المراهقين والشباب لألفالم والمسلسالت من المهم   في

أن يمتلكوا مهارة النقد والتحليل التي تساعدهم على تصنيف وتقييم ما يتعرضون له، واكتشاف  

رة  الرسائل المبطنة التي قد تؤثر في القيم واألخالقيات. إن امتالك مهارة التفكير الناقد يعني قد

 الجمهور على الوعي بما يتم تقديمه وبثه وبالتالي عدم التأثر به فكرًيا وسلوكًيا. 

لذا فإن قياس مدى امتالك شريحة الشباب لهذه المهارة ومدى تطبيقهم لها أثناء تعرضهم لألفالم  

والمسلسالت يشكل أهمية كبيرة في هذا العصر. فقد أشارت العديد من الدراسات السابقة في 

، والشيخ، حامد،  ٢٠٠٦مرعي ونوفل، ها لعدم امتالك فئة الشباب لهذه المهارة )انظر: نتائج 

دوره في  (. وبناء على ذلك يكتسب هذا البحث أهمية كبيرة ل2017، حمد، نده، 2010إبراهيم، 

قياس مستوى المهارات النقدية لدى أفراد العينة. وهو يعتبر من األبحاث النادرة التي حاولت  

ارة النقدية المتعلقة بالمشاهدة أو التعرض لألفالم والمسلسالت، خصوًصا ضمن  قياس المه

، حيث لم تطلع الباحثة على دراسات مماثلة على شريحة الطالبات  حدوده الزمانية والمكانية 

 الجامعيات في المملكة العربية السعودية. 
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 : مشكلة البحث 

  بمهارات النقد والتحليل، ومدى وعي طالبات جامعة الملك سعود    يحاول البحث قياس مستوى

 .  استخدامهم لهذه المهارات أثناء تعرضهم للمحتويات اإلعالمية المرئية من أفالم ومسلسالت

 :   أسئلة البحث

 يسعى البحث لإلجابة على ثالثة أسئلة رئيسية، هي: 

 ؟ تفكير الناقدمهارات الب مدى وعي أفراد العينة  ما .1

والتحليلامدى    ما .2 النقد  لمهارات  العينة  أفراد  لألفالم   ستخدام  تعرضهم  أثناء 

 والمسلسالت؟

اثناء    ما .3 العينة  أفراد  يستخدمها  التي  والتحليل  النقد  مهارات  لنوع  ألفالم تعرضهم 

 ؟والمسلسالت

   : اإلطار المفاهيمي

ا لعدة اعتبارات، منها:  يعتبر التفكير الناقد ضرورة تربوية وفكرية ال غنى عنه : التفكير الناقد

أن تنمية التفكير الناقد لدى الطلبة يؤدي إلى فهم أعمق للمحتوى الذي يتعرضون له، وأن  

توظيف التفكير في مجاالت الحياة األخرى كالتعليم يحول عملية اكتساب المعرفة من عملية  

التفكير الناقد على   النقديمؤسسة التفكير عرفت وقد  (.noris, 1985خاملة إلى نشاط عقلي ) 

 ,Foundation for Critical Thinking) "فن تحليل وتقييم التفكير بهدف تحسينه"أنه 

2006, p. 4) .حكم هادف ومنظم ذاتًيا على المادة مع األخذ    على أنه كما عرفه فاشيون

 ,Facioneكم )باالعتبار األدلة والبراهين والسياقات والطرق والمعايير التي استند إليها الح 

2010, 8.)  
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 ( مهارات التفكير الناقد إلى خمس أصناف: Facione, 2009, 7وقد قسم فاشيون )

 مهارات فرعية  مهارات أساسية

التفسير  

Interpretation 

 Categorization التصنيف -

 Decoding Significance)فهم الرموز(  فك التشفير -

 Clarifying Meaningالمعاني  فهم -

 Analysisالتحليل  

 Examining Ideas دراسة األفكار -

 Identifying Arguments تحديد الحجج -

 Analyzing Arguments تحليل الحجج -

 Evaluationالتقييم  
 Assessing Claimsاالدعاءات تقييم  -

 Assessing Arguments  تقييم الحجج -

االستنباط  

Inference 

 Querying Evidence عن الدليل البحث -

 Conjecturing Alternatives بدائل التخمين -

 Drawing Conclusions استخالص النتائج -

الشرح 

Explanation 

 Stating Results  النتائج عرض -

 Justifying Procedures تبرير اإلجراءات -

 Presenting Arguments تقديم الحجج -

 الحكم الذاتي 

Self-Regulation 

 Self-examination الفحص الذاتي -

 Self-correction تصحيح الذات -
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 التالي:كهذه المهارات  (Facione, 2009) وقد شرح فاشيون 

أو وهو عملية    :interpretation  التفسير .1 المواقف  أو  الخبرات  أهمية  أو  فهم معنى 

التي    المعاييرالبيانات أو األحداث أو األحكام أو المعتقدات أو القواعد أو اإلجراءات أو  

 وتتجلى مهارات التفسير الفرعية في:  .يتعرض لها الفرد

فهم أو صياغة الفئات أو الفروق أو األطر  : ويقصد به  Categorizationالتصنيف   1.1

  وصف األحداث أي  لفهم المعلومات أو وصفها أو توصيفها أو صياغتها بشكل مناسب.  

 . التصنيفات أو األطر المناسبة عبروما إلى ذلك بحيث تأخذ معاني مفهومة   واألفكار

  لكشف عن المحتوىوهو ا  :Decoding Significanceفك التشفير )فهم الرموز(   1.2

أو   الدوافعأو  المضمون العاطفي أو الوظائف التوجيهية، أو النوايا    وكشفووصفه،  

مثل في اللغة   األغراض أو القيم، أو وجهات النظر أو المعايير أو العالقات االستنتاجية

 والسلوكيات االجتماعية والعالمات والرموز. 

من خالل  الفكرة    صياغةعادة  : أي القدرة على إClarifying Meaningفهم المعاني   1.3

المعاني السياقية أو التقليدية أو المقصودة للكلمات   وفهم  الوصف أو التعبير المجازي،

أو األفكار أو المفاهيم أو البيانات أو السلوكيات أو الرسومات أو الرموز أو القواعد أو  

 . األحداث

مهارة    :Analysis  التحليل .2 المقصو وهي  االستنتاجية  العالقات  بين  تحديد  والفعلية  دة 

البيانات أو المفاهيم أو األوصاف أو غيرها من أشكال التمثيل التي تهدف إلى التعبير عن  

 المعتقدات أو األحكام أو الخبرات أو األسباب أو المعلومات أو اآلراء.

األفكار   2.1 مهارة    :Examining Ideasدراسة  به  تلعبه  ويقصد  الذي  الدور  تحديد 

  المقصود أن تلعبه في سياق الحجة أو االستدالل أو اإلقناع.  التعبيرات المختلفة أو 

فهم   إلى  العباراتو  المصطلحاتباإلضافة  أو  المفاهيم  أو  األفكار  لتحديد  ،  مقارنة 
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المشاكل   أو  البعض و القضايا  لتلك األجزاء مع بعضها  المفاهيمية  العالقات  لتحديد 

 . ومع الكل

الحجج   2.2 أو    :Identifying Argumentsتحديد  البيانات  من  مجموعة  إعطاء 

األوصاف أو األسئلة أو التمثيالت الرسومية، لتحديد ما إذا كانت المجموعة تعبر،  

أو تهدف إلى التعبير، عن سبب أو أسباب لدعم أو معارضة بعض االدعاءات أو 

 اآلراء أو وجهات النظر. 

أو أسباب تهدف إلى سبب  : أي البحث عن  Analyzing Argumentsتحليل الحجج   2.3

 . دعم أو معارضة بعض االدعاءات أو اآلراء أو وجهات النظر

التي تصف تصورات    أشكال التعبيرتقييم مصداقية  هو القدرة على    :Evaluation  التقييم .3

البيانات    لهذه التعبيرات أو ؛ وتقييم القوة المنطقية  وقيم وإدراك وتجارب فرٍد ما )أو أفراد(

 أو األوصاف أشكال التمثيل األخرى. 

تقييم درجة المصداقية في وهي القدرة على    :Assessing Claimsتقييم االدعاءات   3.1

تقييم مستوى الثقة الواجب وضعه في احتمالية  لتقييمه، و   مصدر المعلومات أو الرأي

 . أو حقيقة أي موقف أو حكم أو اعتقاد أو رأي

اAssessing Argumentsتقييم الحجج   3.2   عرض حجة   لحكم على ما إذا كان: أي 

المرءي معينة   قبول  أنه  لها  برر  أو  دة)مؤك  "ةصحيح "  اعلى  األرجح  "(،  على 

شير إلى هذا ي   وتقييم ما إذا كان  حول الحجة  إثارة أسئلة أو اعتراضات. و "ةصحيح 

تقييمها. يجري  التي  الحجة  في  على  و  ضعف  تعتمد  الحجة  كانت  إذا  ما  تحديد 

ضات أو افتراضات خاطئة أو مشكوك فيها ثم تحديد مدى تأثير هذه االفتراضات افترا

 بين االستنتاجات المعقولة والمضللة  ، والتمييزبشكل حاسم على قوتها

على    : Inference  االستدالل .4 استنتاجات  القدرة  الستخالص  الالزمة  العناصر  تحديد 

الفرضيات؛   لتشكيل  امعقولة؛  عبر  واستنباط  وذلك  الصلة  ذات  المعلومات  في  لنظر 
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العواقب الناتجة عن البيانات أو التصريحات أو المبادئ أو األدلة أو األحكام أو المعتقدات  

 . أو اآلراء أو المفاهيم

التي تتطلب  المواضع  لتعرف على  ي ا أ  :Querying Evidence  البحث عن دليل 4.1

لتلك   لمعلومات التي قد توفر هذا الدعملبحث وجمع  في الحجج، وإجراء عملية  الدعم  

  أو المعقولية   بالقبوللحكم على تلك المعلومات  الحجة أو االستنتاج، مع القدرة على ا 

plausibility 

بدائل متعددة    أي تخمين وصياغة  : Conjecturing Alternativesتخمين البدائل   4.2

عرض  أو  فرض سلسلة من االفتراضات المتعلقة بسؤال ما،  عبر    مشكلة ما  لتفسير

نتائج محتملة للقرارات أو المواقف أو  أو تخمين  ،  فرضيات بديلة بخصوص حدث ما

 النظريات. 

تطبيق أساليب ويقصد به القدرة على    :Drawing Conclusions  استخالص النتائج  4.3

ي تحديد الموقف أو الرأي أو وجهة النظر التي يجب أن يتخذها االستدالل المناسبة ف

معينة. قضية  أو  مسألة  بشأن  تقديم  المرء  عبر  أو    وذلك  العبارات  من  مجموعة 

الستنتاج حكم أو عالقة   -من القوة المنطقية   مناسبمستوى  ب-األوصاف أو األسئلة  

أنواع فرعية مختلفة من االستدالل،  أو محصلة، عبر   التفكير بشكل    : مثلتوظيف 

أو  حسابي  أو    تناظري فلسفي  غيره،    علميأو  االستنتاجاتأو  من  أي  أو   لتحديد 

، وأٌي منها يكون مبرًرا بشدة أو مدعوًما باألدلة الموجودة   يمكن أنالعديدة    التخمينات

 المتوفرة. أو اعتباره أقل معقولية من خالل المعلومات رفضه أو استبعاده   يجب

تبرير هذا المنطق من  م؛  هنتائج تفكير  وهو قدرة الفرد على ذكر  : Explanation  الشرح .5

حيث االعتبارات اإلثباتية والمفاهيمية والمنهجية والمعيارية والسياقية التي استندت إليها  

 ؛ وتقديم المنطق في شكل حجج مقنعة. هنتائج 
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ووصفها   ئجالقدرة على عرض وبيان النتا وهي    :Stating Results  عرض النتائج 5.1

 وتوضيح كيف توصل لها وقام بتقييمها.  بشكل دقيق

اإلجراءات 5.2 على  وهي    : Justifying Procedures  تبرير   اإلثباتات تقديم  القدرة 

ه  في تكوين تفسيرات   الفردالمفاهيمية والمنهجية والمعيارية والسياقية التي استخدمها  

بدقة هذه العمليات   يسردأن    دللفرأو تحليالته أو تقييمه أو استدالالته، بحيث يمكن  

 . لمعالجة أوجه القصور المتصورةن  أو يقيمها أو يصفها أو يبررها لنفسه أو لآلخري 

ومبررات    أسباب الفرد على تقديم    قدرة   :Presenting Arguments  تقديم الحجج 5.3

 السياقي   الفهمالتصورات أو    فهم  االعتراضات أو   أو لقبول بعض االدعاءات    وأدلة

 .التي يقدمها االستنتاجية أو التحليلية أو التقييمية  ألحكامه

مراقبة األنشطة المعرفية  للفرد ب ذاتي  الوعي  وهو ال  :Self-Regulation  الحكم الذاتي .6

ويتم      التي تعلمها.في تلك األنشطة، والنتائج    التي استخدمها، والعناصر  التي يقوم بها

تطبيق    ذلك خالل  وال  مهاراتمن  بهدف التحليل  للفرد  االستنتاجية  األحكام  على  تقييم 

 . التحقق من صحة استدالل الفرد أو تصحيحه

لتفكير في منطق الفرد والتحقق من النتائج  هو ا  :Self-Examination  الفحص الذاتي 6.1

إجراء  عبر    الناتجة والتطبيق الصحيح والتنفيذ الصحيح للمهارات المعرفية المعنية.

ومدروس   ذاتي  اعتناقها.تقييم  وأسباب  الفرد  تفكير  وا  آلراء  تأثر  مدى  على  لحكم 

المرء بأوجه القصور في المعرفة، أو الصور النمطية أو التحيزات أو العواطف أو  

التفكير في دوافع باإلضافة إلى   أي عوامل أخرى تقيد موضوعية الفرد أو عقالنيته.

ن المرء قد سعى إلى أن يكون  الفرد وقيمه ومواقفه واهتماماته بهدف تحديد ما إذا كا

في   وعقالني  ومنطقي  للحقيقة  ومحترم  وموضوعي  وشامل  ومنصف  متحيز  غير 

 . تقييماته أو استدالالتهالوصول إلى تحليالته وتفسيراته،  
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عندما يكشف الفحص الذاتي عن أخطاء أو أوجه    :Self-correctionتصحيح الذات   6.2

إجراءات معقولة لتصحيح تلك  ة على في الفهم أو االستنتاج، يكون هناك قدر قصور

 (. Facione, 2009)  تعديلهااألخطاء و 

 :   الدراسات السابقة

هناك العديد من الدراسات السابقة التي طرحت موضوع مهارات النقد اإلعالمي أو التفكير  

الناقد، لكنها تختلف عن الدراسة الحالية في مجال التخصص )نقد األفالم والمسلسالت( أو في  

في ما يلي سيتم طرح أهم الدراسات  الحدود الزمانية والمكانية أو في منهج البحث أو طرقه. 

 ة القريبة من موضوع الدراسة وعالقتها بموضوع الدراسة.السابق

(، تنمية مهارات النقد واإلنتاج للرسائل االتصالية لدى الجمهور:  2014منصور، حسن )

تهدف الدراسة إلى رصد أبرز االتجاهات   دراسة تحليلية نقدية ألدبيات التربية اإلعالمية:

االستراتيجيات التي اقترحتها تلك األدبيات لتنمية  المتعلقة بالتربية اإلعالمية ورصد األساليب و 

مهارات الجمهور في نقد الرسائل االتصالية الصادرة من وسائل االتصال التقليدي والجديد.  

الدراسة وصفية وتعتمد المنهج المسحي، والتحليل البعدي إلعادة استخدام تراث البحوث  

ين ألدبيات التربية اإلعالمية: األول يركز  السابقة. وتوصلت الدراسة إلى وجود اتجاهين رئيسي 

على دور المؤسسات التعليمية والمناهج الدراسية، والثاني: يتناول التربية اإلعالمية بمفهومها 

األوسع الذي يستهدف كل أفراد المجتمع ويستمر مدى الحياة. وربطت معظم األدبيات بين تنمية  

ئل اتصالية مسؤولة، باإلضافة إلى تكوين  مهارات النقد وتحفيز الجمهور على إنتاج رسا

جماعات الضغط. كم الحظ الباحث اهتماًما بحثًيا في الدراسات غير العربية مع استخدامها 

لمناهج تجريبية، مقابل ندرة األبحاث والدراسات العربية في هذا المجال واستخدامها المناهج  

 الوصفية. 

لناقد لدى طلبة كلية العلوم التربوية  مستوى مهارات التفكير ا ، (٢٠٠٦)  ونوفل مرعي

هدف البحث إلى استقصاء مستوى مهارات الناقد لدى طلبة كلية العلوم   :( الجامعية )األونروا
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( 510التربوية الجامعية )األونروا(، حيث تكون البحث من جميع طلبة الكلية والبالغ عددهم )

حقيق الهدف الرئيس للبحث استخدم  طالب وطالبات يمثلون المستويات الدراسية األربعة. ولت

.  ومدى مناسبتها صائصه الباحثان اختبار كاليفورنيا لمهارات التفكير الناقد بعد التحقق من خ 

أظهرت نتائج البحث أن درجة امتالك مهارات التفكير الناقد لدى أفراد عينة البحث دون  

(، كما أظهرت نتائج البحث وجود فرق في مستوى  0.8المستوى المقبول تربوياً والذي حدد ب )

مهارات التفكير الناقد تبعاً لمتغير الجنس وذلك لصالح اإلناث، فيما كانت هناك فروق تبعاً  

وى الدراسي وذلك لصالح طالب السنة األولى والثانية، ودلت النتائج أيضاً على وجود  للمست 

عالقة إيجابية بين معدل شهادة الدراسة الثانوية العامة ومستوى مهارات التفكير الناقد في مهارة  

االستدالل، والمعدل التراكمي من جهة ثانية ومستوى مهارات التفكير الناقد في مهارات  

 اء، واالستدالل، والتقييم. االستقر

(، أثر تطبيق برنامج التربية اإلعالمية إلكساب مهارات  2019) الخياط، يوسف، درويش 

ر  ثهدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أ المشاهدة النقدية لألفالم السينمائية لدى المراهقين:

الم السينمائية لدى  تطبيق برنامج التربية اإلعالمية إلكساب مهارات المشاهدة النقدية لألف

المراهقين وذلك من خالل تطبيق برنامج للتربية اإلعالمية من إعداد الباحثة. تم تحديد عينة من  

طالب وطالبة مقسمة بالتساوي بين الذكور واإلناث.   30طالب جامعة دمياط مكونة من 

ئية بين  واستخدمت الباحثة المنهج التجريبي. أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصا

درجات الطالب قبل وبعد التعرض لمحتوى التربية اإلعالمية لصالح القياس البعدي واكتسابهم  

 لمهارات المشاهدة النقدية وواقعية إدراكهم لمضمون األفالم السينمائية. 

  تم تقديم طرحفي هذه الورقة  :إشكالية تلقين النظرية والنقد السينمائيين ، (2014) بلمسلوك 

من    يعدان  لنقد السينمائي والنظرية السينمائيةلسينمائي وإشكالية تدريسه كمهارة. فاحول النقد ا

أصعب المقاييس والمواد المدرسة في تخصص الدراسات السينمائية، وأكثر المواد إشكاال قياسا  

من أن البرنامج المسطر لهذين   انطالقاوهذا ما يلمسه أغلب أساتذة التخصص،   ،لمواد أخرى 
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المادتين صار يمثل معوقا أساسيا في تحصيل الطلبة، وهو ما دفع بالكثير منهم إلى االجتهاد  

بحثا عن برنامج مثالي يقارب النقد والنظرية في مجال السينما من الميادين األدبية والفنية بحثا  

  في وترى الباحثة أن إن اإلشكال  عن مخرج إلشكالية تلقين النظرية والنقد في عالم الفن السابع.

  والذين ن، األساتذة المدرسي  عن  الموسوعية غياب في يتمثل السينمائيين  والنقد النظرية  تلقين

 السينما المعقد.  عالم ليفهموا فقط المتخصصة المقروئية حدود   يتجاوزوا  أن عليهم

استخدام طالب الجامعة لمواقع التواصل االجتماعي وعالقته  ، (2010) ، حامد، إبراهيم الشيخ

قامت الباحثة في هذا البحث بمحاولة التعرف على مدى   بتنمية بعض مهارات النقد اإلعالمية:

استخدام طالب الجامعة لمواقع التواصل االجتماعي، وعالقة ذلك بتنمية مهارات التفكير الناقد 

لديهم. وهي دراسة وصفية تستخدم منهج المسح اإلعالمي وتمثلت أدواتها في استبيان ومقياس  

حثات( وتم تطبيقها على عينة عمدية من مستخدمي مواقع  الستخدام الفكر الناقد )من تصميم البا

سنة( قوامها   21—17االجتماعي، على مجتمع المراهقين المصريين )فئة عمرية  التواصل

فرد موزعة بالتساوي بين الذكور واإلناث، في ثالث جامعات. وتوصلت في نتائج   450

ء استخدامهم لمواقع التواصل  الدراسة إلى ضعف درجة الوعي اإلعالمي لدى المبحوثين أثنا

 االجتماعي. 

هدف هذا البحث إلى التعرف  ( تطور مهارات التفكير الناقد لدى الراشدين: 2017) حمد، نده

( سنة، والجنس  23، 19،21على تطور مهارات التفكير الناقد لدى الراشدين تبعًا لمتغير العمر )

فرد لكل عمر من األعمار   80بواقع  طالب وطالبة 240)ذكور، إناث(. تكونت عينة البحث من 

( أن الراشدين من  1عن طريق تطبيق اختبار التفكير الناقد. وتوصل البحث إلى النتائج التالية:  

( لم تظهر فروق ذات داللة إحصائية في التفكير الناقد  2طلبة الجامعة ليس لديهم تفكير ناقد، 

ة في التفكير الناقد تبعًا للعمر لصالح ( توجد فروق ذات دالل إحصائي 3تبعًا لمتغير الجنس، 

 العمر األكبر. 
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 : البحث  وأدوات منهج 

استبيان  المنهج الوصفي القائم على وصف وتحليل البيانات التي تم جمعها بواسطة  تم استخدام

تمثل بعض   فقرة (11)تتكون االستبانة من  لإلجابة على أسئلة البحث. قامت الباحثة بتصميمه، 

قامت الباحثة ببناء  التطبيقات الهامة لمهارات التفكير الناقد عند التعرض للمحتوى اإلعالمي.

 ,Facioneاالستبانة بناء على المهارات الرئيسية والفرعية التي طرحها فاشيون في دراسته )

الوعي   حيث استخدمت فقرتين لكل مهارة من مهارة التحليل مع فقرة إضافية حول (.7 ,2009

واستخدمت   . بمفهوم مهارات التفكير الناقد وبكيفية استخدامه عند التعرض لألفالم والمسلسالت

باستخدام  الباحثة فقرات مخصصة للتأكد من المصداقية، وللتأكد من ثبات االستبيان قامت 

ة  % من أفراد العين 10طالبة( يمثلن  12بإعادة االستبيان بعد أسبوع على عدد )معامل كوبر  

  تم استخدام وقد% وهي نسبة ثبات مناسبة.  93وكان الفارق بين إجابات الطالبات متقارًبا بنسبة  

وصولها لهم  للتحقق من  التي تم إرسالها فقط ألفراد العينة بشكل مباشر االستبانة اإللكترونية 

ائًما"  تم استخدام مقياس ليكرت الخماسي لقياس االستجابات بإجابات تترواح بين "د  .تحديدًا

 و"ال أبدًا". 

الدراسة خالل الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي  أجريت : حدود البحث الزمانية

 ه.١٤٤٢

  اآلدابطالبات جامعة الملك سعود من كلية تم تطبيق البحث على :  مجتمع وعينة البحث

 . الثامنإلى  الرابعمن طالبات المستوى   طالبة (120)عدد العينة وكان عالم  إتخصص 

نظًرا لعدم وجود عالقة بين متغيرات، حيث أن الدراسة تهدف  أسلوب المعالجة االحصائي: 

لقياس مهارات النقد بشكل مباشر دون ارتباط بعوامل متغيرة أخرى، فقد تم استخدام التكرارات  

 البسيطة والنسب المئوية. 



 

16 
 

  3نقاط لـ"غالًبا"، و  4نقاط لكل إجابة "دائًما"،   5لكل فقرة باحتساب ) weight تم وضع وزن

لـ"ال أبدًا"( ثم احتساب المتوسط الحسابي للمهارات الفرعية   1و لـ"قلياًل"،  2لـ"أحياًنا"، و 

 الستخراج متوسط وزن للمهارة الرئيسية. 

حساب المتوسط  (، وبناًء عليها تم 0.8( أي )5/  4احتساب طول الفئة على أن تكون )ثم تم 

 المرجح والرأي كالتالي:

 العبارة
 المتوسط المرجح 

Weighted mean 

 1.80 – 1 ال أبدًا 

 2.61 – 1.81 قلياًل 

 3.42 – 2.62 أحياًنا 

 4.23 -3.43 غالًبا 

 5 - 4.24 دائًما
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 : رض النتائج ع

 عند ترتيب وعرض النتائج تم التوصل إلى ما يلي: 

 ال ابدا  قليالً  أحيانا  غالبا  دائما  العبارة  المهارة الفرعية المهارة الرئيسية  م.

١ 
الوعي بمفهوم الفكر  

 الناقد 
 ٪  ٦.٦ ٪  ١٠ ٪  ٣٦.٧ ٪  ٢٠ ٪  ٢٦.٧ مهارات التفكير الناقدأعرف معنى  

2 

استخدام مهارات 

الناقد بشكل الفكر 

 عام 

 
أستخدم مهارات التفكير الناقد عند 

 مشاهدتي لألفالم والمسلسالت
2١٠ ٪  ٣٦.٧ ٪  ٢٠ ٪  ٣.٣  ٪ 10  ٪ 

3 

التفسير 

Interpretation 

Categorizati

on 

 لألفالم والمسلسالتعند التعرض 

بين   المالحظة والمقارنةستطيع أ

المالحظات المتكررة في عدة 

أفالم/مسلسالت لتكوين "نمط" عما 

 يتكرر عرضه

١٠ ٪  ١٠ ٪  ٤٣.٣ ٪  ٢٠ ٪  ١٦.٧  ٪ 

4 

Decoding 

Significance 

 

أستطيع فهم الرمزيات والرسائل  

المبطنة في األفالم والمسلسالت 

 التي أشاهدها 

٢٣.٣ ٪  ١٣.٣  ٪ 3٣.٣  ٪ 2٣.٣ ٪  ٦.٧  ٪ 

5 

Clarifying 

Meaning 

فيلم/مسلسل بإمكاني خالل مشاهدة 

فرز ما هو سلبي أو معارض لقيمي 

 وما هو إيجابي أو متوافق مع قيمي

٠ ٪  ٣.٣ ٪  ٣٣.٣ ٪  ١٦.٧ ٪  ٤٦.٧  ٪ 

6 

عند التعرض لوسائل اإلعالم  

ستطيع االستنتاج والبحث عن أ

وتوقع   تفسير منطقي للحوادث

 أسبابها 

٠ ٪  ٦.٦ ٪  ٤٠ ٪  ٣٣.٣ ٪  ٢٠  ٪ 

7 
 التحليل

Analysis 

Identifying 

arguments 

ستطيع أ لفيلم /مسلسل مشاهدتيعند 

التي تطرح  االنتباه لبعض األفكار

 في الحوار 

٣.٣ ٪  ١٦.٧ ٪  ٤٣.٣ ٪  ٢٣.٣ ٪  ١٣.٣  ٪ 
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8 
Examining 

Ideas 

 لألفالم والمسلسالتعند التعرض 

تكرر بعض   أن أالحظستطيع أ

 أفالم/مسلسالتالمالحظات في عدة 

١٠ ٪  ١٠ ٪  ٤٣.٣ ٪  ٢٠ ٪  ١٦.٧  ٪ 

9 
Analyzing 

Arguments 

خالل مشاهدة فيلم/مسلسل بإمكاني 

فرز ما هو سلبي أو معارض لقيمي 

 وما هو إيجابي أو متوافق مع قيمي

٠ ٪  ٣.٣ ٪  ٣٣.٣ ٪  ١٦.٧ ٪  ٤٦.٧  ٪ 

10 

 Evaluationالتقييم 

Assessing 

Arguments 

أستطيع تمييز الحقائق من اآلراء 

التي تعرض في حوارات 

 المسلسالت واألفالم

٣.٣ ٪  ١٠ ٪  ٢٦.٧ ٪  ٢٣.٣ ٪  ٣٦.٧  ٪ 

11 

Assessing 

Arguments 

& claims 

أستطيع تمييز التأثير العاطفي  

والتأثير القيمي أو المعرفي حين  

 أشاهد فيلم أو مسلسل 

٣.٣ ٪  ١٦.٧ ٪  ٢٦.٧ ٪  ١٣.٣ ٪  ٤٠  ٪ 

12 

Assessing 

Arguments 

& Claims 

عند مشاهدتي لفيلم أو مسلسل أنتبه 

للكلمات في الحوارات ومعانيها  

 ومدلوالتها

2٢٣.٣ ٪  ٦.٧  ٪ 33.3  ٪ ٣.٣ ٪  ٦.٦  ٪ 

13 

االستدالل 

Inference 

Querying 

Evidence 

أقوم بالبحث عن مزيد من 

حول بعض  الموثوقة المعلومات

تطرح في التي واألفكار المواضيع 

 الفيلم/المسلسل للتأكد منها 

٠ ٪  ١٠ ٪  ٤٠ ٪  ٢٦.٧ ٪  ٢٣.٣  ٪ 

14 

Conjecturin

g 

Alternatives 

حين أفكر في تفسير لحدث/فكرة 

معينة في الفيلم/المسلسل فإني أضع 

 عدة احتماالت أو تفسيرات كبدائل

١٠ ٪  ١٠ ٪  ٤٣.٣ ٪  ٢٠ ٪  ١٦.٧  ٪ 

15 
Drawing 

conclusion 

تقييم  أفكاري ألستنتجأستطيع جمع 

محتوى الفيلم ورسالته عن نهائي 

 بعد مشاهدته 

٦.٦ ٪  ١٠ ٪  ٣٦.٧ ٪  ٢٠ ٪  ٢٦.٧  ٪ 

16 
الشرح 

Explanation 

Stating 

Results 

أستطيع جمع أفكاري عن 

الفيلم/المسلسل وصياغتها وترتيبها 

 لطرحها على اآلخرين 

٦.٦ ٪  ١٠ ٪  ٣٦.٧ ٪  ٢٠ ٪  ٢٦.٧  ٪ 
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 التفكير الناقد الرئيسية والفرعية ومعدالت تكرارها لدى أفراد العينة: مهارات  1جدول 

17 
Presenting 

Arguments 

حين أعرض رأيي عن  

الفيلم/المسلسل فإني أستطيع شرحه 

 بشكل واضح لآلخرين 

٣.٣ ٪  ١٠ ٪  ٢٦.٧ ٪  ٢٣.٣ ٪  ٣٦.٧  ٪ 

18 
Justifying 

Procedures 

حين أشرح رأيي عن الفيلم/المسلسل 

لآلخرين أقوم بدعمه باألدلة  

 والبراهين واالستشهادات 

١٠ ٪  ١٠ ٪  ٤٣.٣ ٪  ٢٠ ٪  ١٦.٧  ٪ 

19 

 الحكم الذاتي

Self-Regulation 

Self-

Regulation 

وطرح  مسلسل أولم يعند مشاهدة ف

أحاول صياغة   فكرة معينة فيه،

 حولها لتقييم صحتها  في ذهني أسئلة

١٠ ٪  ١٠ ٪  ٣٣.٣ ٪  ٢٦.٧ ٪  ٢٠  ٪ 

20 
Self-

correction 

أغير رأيي في فيلم أو مسلسل بعد 

 ومدلوالتهأن أفكر في رسائله 
٣.٣ ٪  ١٦.٧ ٪  ٢٦.٧ ٪  ١٣.٣ ٪  ٤٠  ٪ 

21 
Self-

Regulation 

أحاول أال أجعل تعاطفي مع األبطال 

كشخصيات يكون مبرًرا لتقبل 

األفكار التي يحملونها أو الممارسات 

 التي يقومون بها 

١٦.٧ ٪  ٤٦.٧  ٪ 26.6  ٪ 10  ٪ ٠  ٪ 
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 وبالنظر للنتائج يمكن اإلجابة على تساؤالت البحث كالتالي:

 التفكير الناقد؟ مهارات بما مدى وعي أفراد العينة السؤال األول:  .1

%( ما بين  46.7" على أقل من النصف )مهارات التفكير الناقدأعرف معنى حصلت عبارة "

 وهذا يشير إلى نسبة كبيرة من الطالبات يعتقدن أنهن يعرفن مهارات التفكير الناقد  دائًما وغالًبا.

   .ويمتلكن الوعي العام حول هذا المفهوم

أثناء تعرضهم    ما مدى استخدام أفراد العينة لمهارات النقد والتحليل السؤال الثاني:   .2

 لألفالم والمسلسالت؟ 

" على نسبة  عند مشاهدتي لألفالم والمسلسالتمهارات التفكير الناقد أستخدم  حصلت عبارة "

%( ما بين دائًما وغالًبا، وهي أقل من نسبة أفراد العينة الذين ذكروا أن لديهم معرفة  43.3)

بالمفهوم. وهذا يشير إلى أن نسبة التطبيق واالستخدام أقل من الوعي، لكن النسبة بشكل عام  

 مرتفعة نسبًيا. 

3.30

3.35

3.40

3.45

3.50

3.55

3.60

3.65

3.70

االستدالل 

Inference
Analysis  التفسير التحليل

Interpretation
الشرح 

Explanation
-Selfالحكم الذاتي Evaluationالتقييم 

Regulation

 : مستوى مهارات التفكير الناقد الرئيسية لدى أفراد العينة1رسم بياني  
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الثالث:   .3 مهاراتالسؤال  نوع  اثناء    ما  العينة  أفراد  يستخدمها  التي  والتحليل  النقد 

 ؟ ألفالم والمسلسالتتعرضهم ل

 بالنظر للمهارات الستة للتفكير الناقد يمكننا أن نرى النتائج تشير إلى ما يلي: 

بلغ معدل    مهارة الحكم الذاتي: حصلت مهارة الحكم الذاتي على أعلى نسبة حيث  .1

( وبلغت نسبة اإلجابات بدائًما وغالًبا على مهاراتها الفرعية  3.69وزن عباراتها ) 

، أي أن أكثر من نصف أفراد العينة ذكر أنه يمتلك مهارة الحكم (% 54.5نسبة ) 

 الذاتي وتقييم أفكاره النقدية ومراجعتها وتعديلها. 

مهارة التقييم: حصلت مهارة التقييم على المركز الثاني التي يستخدمها أفارد العينة   .2

( بمعدل وزن  وبمعدل  3.68وذلك  أنهم  54.4)(،  يذكرون  العينة  أفراد  %( من 

دائًما أو غالًبا يستخدمون مهارات تقييم األفالم والمسلسالت التي يطلعون عليها  

 حجج والجدليات المطروحة فيها. ويستطيعون تمييز التأثيرات وتقييم ال

%(  47.8%(، وبمعدل )3.55مهارة الشرح: حصلت مهارة الشرح على وزن ) .3

 من أفراد العينة ذكروا أنهم يستخدمونها دائًما أو غالًبا.

%(  47.5(، وبمعدل ) 3.53مهارة التفسير: حصلت مهارة التفسير على وزن )  .4

 أو غالًبا. من أفراد العينة ذكروا أنهم يستخدمونها دائًما

%(  45.6(، وبمعدل ) 3.52مهارة التحليل: حصلت مهارة التفسير على وزن ) .5

 من أفراد العينة ذكروا أنهم يستخدمونها دائًما أو غالًبا.

مهارة االستدالل: حصلت مهارة االستدالل على أضعف استخدام لدى أفراد العينة  .6

%( فقط من أفراد  44.5(، وبمعدل ) 3.46مقارنة بغيرها من المهارات بوزن ) 

 العينة ذكروا أنهم يستخدمونها دائًما أو غالًبا.
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 :  النتائج مناقشة

  جيد نسبًيابشكل  النقد والتحليل  يستخدمون مهارات أفراد العينة  أن  بشكل عام إلىالنتائج   تشير

%( يفهمون  46.7من أفالم ومسلسالت، حيث أن قرابة النصف ) أثناء التعرض لوسائل االعالم

أثناء مشاهدتهم لألفالم  %( ذكروا أنهم يستخدمونها 43.3، و)معنى مهارات التفكير الناقد

وهذا متوقع حيث أن معدل تطبيق واستخدام أي مهارة يكون عادة أقل من المعرفة   والمسلسالت.

   ر.بالمهارة، ويحتاج لممارسة وتدريب متكر

أما بالنسبة للمهارات الست للتفكير الناقد فتشير النتائج إلى تحققها بنسبة كبيرة لدى أفراد العينة  

حيث أن االتجاه العام لجميع المهارات الست هو استخدامها "غالًبا"، وبنسبة تقارب نصف  

 العينة. 

كثر تحققًا حسب  كانت نسبة تحقق المهارات الست لدى أفراد العينة متقاربة لكن المهارة األ

لألفكار، كما   الذاتيوالتصحيح النتائج كانت مهارة "الحكم الذاتي" أي مراجعة التفكير والنقد  

تحققت مهارة التقييم بشكل مرتفع كذلك لدى الطالبات وهذا يشير لقدرة جيدة على تمييز  

الث وهذا يشير  المحتويات وتأثيراتها، كذلك كانت نسبة تحقق مهارة الشرح جيدة في المركز الث 

لقدرة الطالبات على التواصل والتعبير وشرح األفكار والنقد بطريقة واضحة. وبمعدل متقارب  

كانت مهارة التفسير جيدة من ناحية تفسير الرموز والمعاني والرسائل االتصالية في األفالم  

 والمسلسالت.

وهذا   ف لدى الطالبات.لكن المالحظ هو أن مهارتي التحليل واالستدالل كانت األقل واألضع

متوقع ألنهما من أصعب مهارات التفكير الناقد وتحتاج إلى ممارسة وتدريب. فمهارة التحليل  

والفعلية بين  تحديد العالقات االستنتاجية المقصودة هي مهارة ( 2009كما ذكر فاشيون )

إلى التعبير عن  البيانات أو المفاهيم أو األوصاف أو غيرها من أشكال التمثيل التي تهدف 

. وهي مهارة تتطلب  المعتقدات أو األحكام أو الخبرات أو األسباب أو المعلومات أو اآلراء
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تحديد الجدليات أو الحجج ثم تحليلها وتفكيكها وربطها  دراسة األفكار المعروضة، و القدرة على 

 وتدريب وتطبيق ليتمكن منها الفرد.  ببعض. وهي تحتاج لرؤية شمولية 

تحديد العناصر الالزمة  القدرة على  (2009) كما شكر فاشيونفهي ة االستدالل مهارأما 

لنظر في المعلومات ذات الصلة وذلك عبر التشكيل الفرضيات والستخالص استنتاجات 

. هذه المهارة  التصريحات أو المبادئ أو األدلة أو األحكام أو المعتقدات أو اآلراء أو المفاهيمك

ي األضعف لدى الطالبات )أو األقل تحققًا(، وذلك يشير لوجود قصور في  ه أظهرت النتائج أنها

قدرة الطالبات على البحث عن معلومات موثوقة قبل التأكد من رأي أو معلومة واالقتناع بها  

 والوصول لنتيجة أو محصلة نهائية حول المحتوى اإلعالمي الذي تتعرض له. 

ع نسبة الوعي حول مهارات التفكير الناقد عند  إن النتائج بشكل عام إيجابية وتشير الرتفا

حيث أن االتجاه العام والمحصلة النهائية للنتائج تشير إلى تحقق    التعرض لألفالم والمسلسالت،

وهذا قد يكون عائدًا لكون الطالبات    ،المهارات الستة للتفكير الناقد لدى الطالبات باتجاه "غالًبا"

%( دراسة مقرر "التربية اإلعالمية"  72رة منهن ) من تخصص اإلعالم، وسبق لنسبة كبي 

لكون   ، باإلضافةوالذي يتضمن الكثير من مهارات النقد  كمقرر اختياري ضمن خطة القسم

 الذي يتضمن أساسيات النقد اإلعالمي.  "النقد اإلعالمي "مقرر  %( منهن قد درسن  68)

ضعف لدى أفراد العينة في  إن نتائج هذه الدراسة تختلف عن الدراسات السابقة التي وجدت 

، والشيخ، حامد،  ٢٠٠٦مرعي ونوفل، لدى طالب الجامعات )مثل: مهارات التحليل والنقد 

(، وهذا قد يكون كما ذكر الختالف تخصص أفراد العينة في  2017، حمد، نده، 2010إبراهيم، 

    هذه الدراسة، أو الختالف الحدود الزمانية والمكانية.

نتائج هذه الدراسة تشكل فارقًا في مجالها. وبناًء عليها، تقترح الباحثة إجراء  إن وبشكل عام، ف

دراسات تجريبية أو مقارنة تقارن مهارة التفكير الناقد بين الطالب الذين سبق لهم دراسة مقرر  

التربية اإلعالمية مع غيرهم، حيث أن هذا األمر تم تأييده من قبل في دراسات سابقة، وسيكون  
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في التركيز على أهمية تدريس مقرر التربية اإلعالمية ومهارات النقد والتحليل  له دور 

 اإلعالمي. 

 : الخالصة والتوصيات 

 من خالل النتائج التي توصلت إليها الدراسة تستطيع الباحثة عرض مجموعة من التوصيات: 

المباشرة    المجتمع  أفرادتدريب   • في المحتويات    مباشرةالوغير  على تمييز األهداف 

عبر رسائل إعالمية متنوعة وعبر    ى الفردالوعي بكيفية تأثيرها علنشر  و   اإلعالمي

 . قنوات مختلفة

وتدريسها خصوًصا للطالب في مراحل التعليم الجامعي،    التربية اإلعالمية  دعم برامج •

الوعي  في رفع  نظًرا ألهميتها  المختلفة  التخصصات  لكافة  إضافية  وإدخالها كمادة 

 . إلدراك وتعزيز مهارات النقد والتحليل للمحتويات اإلعالميةوا

إجراء المزيد من الدراسات التي تقيس مستوى المهارات النقدية لدى الطالب أثناء   •

 تعرضهم للمحتويات المرئية ومدى تغيرها عبر الحدود الزمنية أو المكانية.

المهارات النقدية على الطالب،  إجراء المزيد من الدراسات المشابهة لدراسة مستوى   •

 عينات أكبر وأكثر تنوًعا واختالفًا.

التي يمكن أن  • العوامل والمتغيرات  إجراء دراسات تجريبية تحاول دراسة وتجربة 

 يؤثر وجودها أو عدمه على مستوى المهارات النقدية لدى الطالب بشكل عام.
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وم  (. مستوى مهارات التفكير الناقد لدى طلبة كلية العل٢٠٠٦)  مرعي، توفيق ونوفل، محمد.11

 التربوية الجامعية )األونروا(. 
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