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 اإلعالنات ورهىز دالالت تىظيف على قائن هقرتح برناهج فاعلية
 طريقة باستخذام الفني النقذ ههارة لتنوية التلفسيىنية

 هقرر يف هتىسط الثاني الصف طالب هن لعينة برييس تشارلس
  الفنية الرتبية

ىدفت الدراسة إلى الوقوؼ عمى مدى فاعمية برنامج مقترح  _ممخصال
قائـ عمى توظيؼ دالالت ورموز اإلعالنات التمفزيونية لتنمية ميارة 
النقد الفني باستخداـ طريقة تشارلز بيريس لعينة مف طالب الصؼ 

الفنية. كما وىدفت إلى التعرؼ عمى الثاني متوسط في مقرر التربية 
طريقة "تشارلز بيريس" مف خالؿ فيـ وتحميؿ األسس والمعاني 
والصور الواردة في اإلعالف التمفزيوني وفؾ )رموزىا ودالالتيا(. 
ولإلجابة عمى فروض الدراسة قاـ الباحث باستخداـ المنيجيف الوصفي 

عداد بطاقة مالحظة ح ددت أبعادىا وفقًا التحميمي وشبو التجريبي، وا 
إلطار الدراسة النظري، وبعد التأكد مف صالحيتيا تـ التوصؿ لصورة 
البطاقة النيائية، تـ تطبيقيا عمى أفراد عينة الدراسة، والبالغ عددىـ 

( طالباً، ولموصوؿ إلى النتائج تـ استخداـ اختبار )ت( لعينتيف 15)
الصفري القائؿ  مرتبطتيف. وأىـ ما توصمت إليو الدراسة رفض الفرض

ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالب قبؿ 
تطبيؽ البرنامج المقترح )تشارلز بيريس( وبعده. واألخذ بالفرض البديؿ 
وىو )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطالب 

ة مقارن 93.40(، عند "لصالح البرنامج المقترح "طريقة تشارلز بيريس
كما أف قيمة االرتباط بيف  .90.73بدرجات االختبار القبمي عند 

. وقيمة اختبار ت 0.819الدرجات قبؿ الطريقة وبعدىا مرتفع عند 
وىذا يعني أف طريقة "تشارلز بيريس"  0005( وىي أقؿ مف -2.779)

أحدثت تأثيرًا في مستوى الميارة النقدية لدى الطالب. وفي ضوء ما 
سة مف نتائج أوصت بإدخاؿ طريقة "تشارلز بيرس" أسفرت عنو الدرا

 .في تنمية ميارة النقد الفني في مقرر التربية الفنية لممرحمة المتوسطة
: دالالت ورموز اإلعالنات التمفزيونية، النقد الفني، الكممات المفتاحية

 .طريقة تشارلز بيريس
 

 المقدمة. 1
ال شؾ أف معمـ التربية الفنية الناجح ىو مف يوظؼ      

معرفيًا كاف ىذا  –إمكانياتو ويبتكر أساليبو في خدمة طالبو 
فتحسيف وتنمية ميارة قراءة العمؿ الفني  –التوظيؼ أو مياريًا 

لدى الطالب مف أىـ ركائز وأىداؼ منيج التربية الفنية في 
 .التعميـ
فيو يؤسس معايير ينتيجيا  فحينما يمارس المعمـ النقد     

طالبو في الحكـ عمى األعماؿ الفنية أيًا كاف إنتاجيا، سواًء 
[. 1أكانت ىذه األسس والمعايير بطريقة مباشرة أـ غير مباشرة ]

عندما ينظر إلى دور الفف في [: "2] وفي ذلؾ يذكر البسيوني
التحميؿ النفسي، فإف الفكرة العامة عف الفف باعتباره وسيمة 

الية لمتعبير، ال تكوف عادة محور االىتماـ بالنسبة لممجاؿ جم
النفسي، إذ أف ىناؾ معاني أخرى ىامة تأخذ سبيميا في البروز، 

 ."ويجب أف تمقى مف االىتماـ ماىي جدير بو
كما أف اإلعالنات التمفزيونية تمعب دورًا كبيرًا في حياتنا،      

ا كالخدمية وتمدنا بالمعمومات التجارية منيا أو غيرى
والتوعوية...إلخ. وتحقؽ لنا فوائد عديدة كأفراد وجماعات، فضاًل 
عف كونيا تساىـ في اإلسراع بعمميات التنمية االقتصادية 
وتحقيؽ الرواج التجاري. وىذا ما لـ يتـ استغاللو في خدمة 
منيج التربية الفنية بشكؿ عاـ والنقد الفني بشكؿ خاص. ففي 

طرأ عمى منيج التربية الفنية، ومف ضوء المستجدات التي ت
كمعمـ لمتربية  –خالؿ مسيرة الباحث في مينة التعميـ العاـ 

 –كمنيج  –الفنية الحظ قصورًا في تحقيؽ أىداؼ التربية الفنية 
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وتحديدًا في )اليدؼ النقدي(، وقد يكوف ىذا القصور ناتجًا عف 
ش إىماؿ بعض المعمميف، أو في إعداد المنيج، أو واقع ور 

التربية الفنية في مدارس التعميـ العاـ، فتطبيؽ أىداؼ مقرر 
التربية الفنية ال تقتصر عمى المعمـ فقط، إذ أف ىناؾ محاور 
وأطراؼ أخرى ذات عالقة تساىـ في ىذا القصور ال يسع 
المجاؿ لذكرىا. واختيار اليدؼ النقدي، ال يعني بالضرورة، 

يا؛ )تاريخ الفف، تحقيؽ األىداؼ األخرى، أو غض الطرؼ عن
نما مف باب تحديد اليدؼ، وىو  اإلنتاج الفني، التذوؽ الفني(، وا 

 (.تنمية )النقد الفني
ويعتبر النقد الفني األساس الثاني الذي تقـو عميو نظرية     

التربية الفنية المبنية عمى الفف بوصفو مادة دراسية. وقد وصؼ 
 "Elliot Eisnerأحد أعالـ ىذه النظرية وىو "اليوت آيزنر

أىمية النقد الفني بالمدارس فقاؿ: "ال يمكنني أف أفكر في خطة 
بحث مستقبمية في مجاؿ التربية الفنية غير الدراسة الدقيقة 
والوصؼ، والتفسير، والتقويـ لما يحدث في عالـ الواقع بالفصوؿ 

 ].3الدراسية" ]
و كما أف عدـ وضوح االستراتيجيات بالنسبة لممعمـ، تجعم     

عرضة لمفشؿ، وكذلؾ ضعؼ معرفة المعمـ بأثر االستراتيجية 
التعميمية في تحقيؽ اليدؼ المطموب. وتمعب استراتيجيات 
التدريس دورًا ىامًا في تحقيؽ األىداؼ التعميمية ويتوقؼ نجاحيا 

 ].4] عمى فعالية ىذه االستراتيجيات
وفي ىذا البحث، يحاوؿ الباحث قدر المستطاع توظيؼ      

الدالالت والرموز المستمدة مف اإلعالنات التمفزيونية، في تنمية 
ميارة النقد الفني، مف خالؿ طريقة مبتكرة تربط الطالب بالمنيج 
مف خالؿ اإلعالنات التمفزيونية، مستعينًا بعد اهلل عز وجؿ بمف 

 .أدلوا دلوىـ في ىذا المجاؿ
 مشكمة الدراسة. 2

زاوية في نجاح أي عممية تشكؿ طرائؽ التدريس حجر ال      
ىذه  –تدريسية أو تعميمية يقـو بيا المعمـ، السيما إف كانت 

تحقؽ أىدافيا عمى صعيد  –الطرائؽ أو االستراتيجيات التدريسية 
      المناىج التعميمية بشكؿ عاـ ومناىج التربية الفنية بشكؿ خاص. 

 تكويف لمنظومة الجديدة الصورة تشكيؿ يالضرور  مفو      
، العالمية الحداثة تساير التي المعمـ  لمعايير تضمينيا اليـو
 التركيز حيث مف وبرامجيا، المعمـ إعداد مؤسسات في الجودة
 لكي لممعمـ الصحيح االختيار عمى والحث الجدد المعمميف عمى
[. فالتعمـ 5]. والتعميـ التربية منظومة نجاح في المشاركة يتـ

التعمـ ويسرع مف التفاعؿ  البصري يساعد عمى تحسيف نوعية
 ].6بيف المتعمميف ]

وتسعى وزارة التعميـ في بذؿ الجيود الكبيرة وخصوصًا منذ      
لتطوير وتحديث مناىج التربية الفنية، ففي وثيقة  1432عاـ 

( ركزت عمى دمج التقنيات في نشر 2008التربية الفنية عاـ )
ترجمتيا إلى واقع الثقافة الفنية في توظيؼ األحاسيس واألفكار و 

مادي مف خالؿ التأمؿ والوصؼ والتحميؿ والنقد والوعي بالقيـ 
 ].7الفنية والجمالية ]

وعميو يمكف القوؿ بأف مشكمة الدراسة جاءت لموقوؼ عمى      
مدى فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى توظيؼ دالالت ورموز 

داـ طريقة اإلعالنات التمفزيونية لتنمية ميارة النقد الفني باستخ
تشارلز بيريس لعينة مف طالب الصؼ الثاني متوسط في مقرر 

 .التربية الفنية
 أسئمة الدراسةأ. 
ما العناصر التي تقـو عمييا طريقة "تشارلز بيريس" في  -1

تحميؿ األسس والمعاني والصور الواردة في اإلعالف التمفزيوني 
 وكيؼ يتـ فؾ )رموزىا ودالالتيا(؟

برنامج مقترح قائـ عمى توظيؼ دالالت  ما مدى فاعمية -2
ورموز اإلعالنات التمفزيونية لتنمية ميارة النقد الفني باستخداـ 
طريقة تشارلز بيريس لعينة مف طالب الصؼ الثاني متوسط في 

 مقرر التربية الفنية؟
 فرضية الدراسةب. 
ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات  -1

 .البرنامج المقترح )تشارلز بيريس( وبعده الطالب قبؿ تطبيؽ
 أهداف الدراسةج. 
 رنامج مقترح قائـ عمى توظيؼ ػة بػػػاعميػدى فػػى مػػوؼ عمػػالوق -1



              
 

341 

 دالالت ورموز اإلعالنات التمفزيونية لتنمية ميارة النقد الفني
باستخداـ طريقة تشارلز بيريس لعينة مف طالب الصؼ الثاني 

 .التربية الفنيةمتوسط في مقرر 
التعرؼ عمى طريقة "تشارلز بيريس" مف خالؿ فيـ وتحميؿ  -2

األسس والمعاني والصور الواردة في اإلعالف التمفزيوني وفؾ 
 (.)رموزىا ودالالتيا

 أهمية الدراسةد. 
تكمف أىمية الدراسة في العمؿ عمى إثراء المجاؿ النقدي،      

الفني لمطالب وتقييميـ، مف خالؿ إيجاد طريقة لتدريس النقد 
لكؿ  –تمت صياغتيا مف قبؿ الباحث  –وذلؾ بابتكار استمارة 

موضوع مف مواضيع التربية الفنية. مستمدة مف طريقة "تشارلز 
 ."بيرس
 حدود الدراسةه. 

الحدود الموضوعية: فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى توظيؼ 
ة النقد الفني دالالت ورموز اإلعالنات التمفزيونية لتنمية ميار 

باستخداـ طريقة تشارلز بيريس لعينة مف طالب الصؼ الثاني 
 .متوسط في مقرر التربية الفنية

الحدود المكانية: منطقة الرياض مدرسة عمرو بف امية 
 .المتوسطة

 .ىػ1437الحدود الزمانية: الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ 
 مصطمحات الدراسة و. 

  Semantics:الداللة
لفظ "دلؿ" واشتقاقاتيا نقُؼ عمى المفيـو العاـ ليذا  في المغة:

 .عالمة ، إشارةٌ  فالداللة لغة:، المفظ
،/  اْدُلؿْ  َيُدّؿ، َدَلْمُت، دؿ    ودليؿ، َداؿّ  فيو وِداللًة، َداللةً  ُدؿ 

 :َمْدلوؿ والمفعوؿ
 أرشده الش يءِ  عمى الش خَص  دؿ  /  الش يءِ  إلى الش خَص  دؿ   

 ].8]. المكافَ  لو عي ف ، قاده ، إليو وىداه
 يعرفيا "بيرس": بأنيا ىي الشكؿ أو الصورة التي نعرؼ مف

 ].9خالليا األشياء التي تشبييا أو تمثميا أو تدؿ عمييا ]
 Symbologie  الرمز

تعرفو موسوعة "ويكيميديا كومونس": ىو عمـ يتناوؿ دراسة       
معيف والرجوع بعض العالمات المستخدمة ضمف ثقافة أو ديف 

إلى مصدرىا الرئيس، باإلضافة إلى تأثيرىا عمى الطقوس الدينية 
 وطريقة تعامؿ الناس مع ىذا الرمز سواء دينيًا أو ثقافياً 

(Wikimedia Commons) 
 : الُماَلَحَظةُ 
دغ يمي الذي العيف بِشؽ   النظرُ  وىو الم ْحظ، مف مفاعمةٌ   .الصُّ

 َأو طبيعيّ  حاؿٍ  َأو شيءٍ  مراقبةُ (: العممي البحث في) والُماَلَحَظةُ 
 َأو عمميّ  لغرض يبدو ما وتسجيؿُ  يحُدث، كما طبيعي   غير

 ].10]. َعَمميّ 
 TV advertisement  اإلعالن التمفزيوني

ىو مجموعة مف الوسائؿ الفنية المتنوعة المستخدمة مف      
تعريفو خالؿ الوقت المباع مف التمفزيوف إلى الجميور بقصد 

بسمعة أو خدمة وفكرة بالشكؿ المضموف الذي يؤثر في معموماتو 
وميولو وقيمو وسموكو االستيالكي وأمثالو وسائؿ المقومات 

 ].11] الثقافية األخرى
 Art Criticism  النقد الفني

 وظيفة ييف لمنقد فقط واحدة وظيفة عف نتحدث عندما     
 فينا القيمة حكـ تؤيد مبررات إلى االىتداء أي التقدير أو الحكـ
 أخرى وظائؼ لمنقد أف غير لمنقد فقط واحدة وظيفة عف نتحدث

 فالوظيفة وليذا الفني، العمؿ يوضح أو يفسر أف يحاوؿ فيو
 النقد ميمة توازي بؿ ميمة تعتبر الفني لمعمؿ الوصفية التفسيرية
 ].12]( التقدير) أو( الحكـ) المعروفة

الفني إجرائيًا: ىو ممارسة معمـ التربية أما تعريؼ النقد     
الفنية لعممية الوصؼ والتحميؿ والحكـ لألعماؿ الفنية التي 
ينتجيا الطالب قبؿ البرنامج المقرح وبعده في حصة التربية 
الفنية، لدى طالب المرحمة المتوسطة، وقد صمـ الباحث بطاقة 

 .خاصة لمبرنامج
 Stage Intermediate المرحمة المتوسطة

حدى مراحؿ التعميـ العاـ ومدتيا ثالث سنوات، وىي إىي      
 .والمرحمة الثانوية انتقالية وسيط بيف المرحمة االبتدائية مرحمة
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 Card Observation بطاقة المالحظة
المالحظة في المغة: "النظر إلى الشيء المالحظ بمؤخر 

 العينيف، داللة عمى التدقيؽ، كما يقاؿ: ال حظو
بمعنى نظر إلى أيف يبصر، أو مراقبة الشيء، فرعى أي راعاه، 

، يعني مراقبتيا  ].13] النجـو
[ 14] العساؼأما المعنى االصطالحي لممالحظة: فقد عرفيا 

 لخبراتو اكتسابو في العادي نسافاإل يستخدميا وسيمة ىيبأنيا: 
 نسمع أو نشاىده ما خالؿ مف خبراتنا نجمع حيث ومعموماتو

 مف يجعؿ معيناً  منيجاً  يتبع فإنو يالحظ حيف الباحث ولكف. عنو
 . معينة لظاىرة دقيؽ فيـ أو واعية لمعرفة أساساً  مالحظاتو

يعرؼ الباحث بطاقة المالحظة بأنيا أداة فأما التعريؼ اإلجرائي 
عممية مبتكرة وفقًا لطريقة "تشارلز بيريس" النقدية، واستخداميا 

االعماؿ الفنية، وتقييميا، في التوصيؼ والتحميؿ، والحكـ عمى 
والتعرؼ عمى مدى فاعميتيا بالمرحمة المتوسطة في منطقة 

 .الرياض بمدرسة عمرو بف أمية المتوسطة
  اإلطار النظري. 3

 :األلوان ودالالتها
حيف خمؽ اهلل سبحانو وتعالى الحياة خمؽ كؿ ما فييا       

فاأللواف وجعمو مسخرًا لإلنساف ومف ىذه المخموقات األلواف 
إحدى مخموقات اهلل التي سخرىا لنا، فدورىا ال يقؼ فقط عند 
الترفيو النفسي واألنس التي تضفيو األلواف عمى النفس البشرية 
بؿ إف األمر يتعدى ذلؾ بكثير فمقد أثبتت الدراسات الحديثة أف 
األلواف ليا تأثير عمى خاليا اإلنساف. فخمؽ اهلل سبحانو وتعالى 

الموف وجعؿ الزىور ليا ألواف محددة والشجر بالموف السماء بيذا 
األخضر كؿ تمؾ األمور لـ تخمؽ عبثا ولكف لحكمة ربانية وىذا 
ما تـ اكتشافو حديثا فمكؿ لوف موجة معينة وكؿ موجة ليا تأثير 

  [15].عمى خاليا اإلنساف وجيازه العصبي وحالتو النفسية
 :"ما هي طريقة "تشارلز بيريس

قبؿ البدء بطريقة "تشارلز بيريس"، يجب التنويو عمى أنيا ليست 
الطريقة الوحيدة فيناؾ طرؽ أخرى، مثؿ "فيمدماف" و"ريتشرد 
بوؿ" و"ايزنر"، وغيرىـ. لكف المجاؿ ال يسع لذكر تمؾ الطرؽ 

 .النقدية
القادـ سوؼ يتناوؿ الباحث الجزء التحميمي  وفي نياية المحور
ؼ األمريكي "تشارلز بيرس" الذي طوره باسـ وفقًا لطريقة الفيمسو 

 :)السيموطيقا لالتصاؿ(، حيث قسمو إلى
وىو الجانب الوظيفي في  Pragmatic الجانب الوظيفي -

 (.اإلشارة أو )العالمة
وىو المتعمؽ بمعنى اإلشارات أو  Semantic لجانب الدالليا -

 .)العالمات( ومعانييا
المتعمؽ بالقواعد التي وىو  Syntactic الجانب التركيبي -

تحكـ عالقة العالمة بغيرىا مف العالمات األخرى بصرؼ النظر 
 .عف معناىا

 :قسـ "بيرس" العالمات إلى ثالثة أنواع
وىي عالمة تشبو الشيء الذي تمثمو لذا  ICON األيقونة -1

فإنو مف السيؿ تفسيرىا، ولذلؾ تستخدـ العالمات األيقونة في 
الدولية حيث تتعدد المغات المفظية المطارات والممتقيات 

لممتردديف عمييا بحيث يصعب مخاطبتيـ جميعًا بمغة واحدة، 
بينما يسيؿ عمى أي شخص تفسير العالمات التي تعني دورة 

 .مياه أو التميفوف أو باب الخروج مثالً 
وىي عالمة ترتبط منطقيًا بما تمثمو حيث  Index المؤشر -2

تاج وجود النار مف وجود الدخاف، يمكف عمى سبيؿ المثاؿ استن
 .وىذا االرتباط بينيما قائـ عمى خبراتنا السابقة

وىو عالمة ليا معنى متفؽ عميو بينما ال  Symbol الرمز -3
يوجد ارتباط منطقي بيف ىذا المعنى وذلؾ الرمز، فيو شيء قد 

 .تعممناه ولـ نستنتجو
 :ويمكف عقد المقارنة بينيـ في الجدوؿ وفؽ التالي
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 1 جدول
 المقارنة بين عالمات األيقونة والمؤشر والرمز

 الرمز المؤشر األيقونة نوع العالمة
 االصطالح العالقة السببية التشابو تحقؽ المعنى عف طريؽ

 العالمة التجارية الدخاف / النار الفوتوغرافيا مثاؿ ليا.
 التعمـ االستنتاج التعرؼ ما يقـو بو المفسر.

 :لمعالمة جوانب ثالثة ىناؾ أف" موريس تشارلز" بيف وقد
  Pragmatic البراجماتيؾ -1

 باستخداماتيا المتعمؽ العالمة، في الوظيفي الجانب وىو     
 مثالً  سموكو، في عميو وآثرىا يفسرىا مف أو يصدرىا مف بواسطة
 ."يؤلمني ذراعي" عبارة

 Semantic  السيمانتيؾ -2
 يعنيو ما أي) العالمات معنى أو بمغزى المتعمؽ وىو     
 Cuesالمرئية والتمميحات كاألصوات لمعالمة المادي الشكؿ
 (الواحدة لمكممة المختمفة المعاني بحصر المعاجـ تقـو ولذلؾ
 .عالمة ىي والكممة

 Syntactic  السينتاكتؾ -3
 مف بغيرىا العالمة عالقة تحكـ التي بالقواعد المتعمؽ وىو     

 المثاؿ سبيؿ عمى. معناىا عف النظر بصرؼ األخرى العالمات
 ىو اإلعالف منيا يتكوف التي العناصر بيف العالقة يحكـ ما فإف

 .والبساطة والتأكيد واالتزاف كالوحدة التصميـ أسس
 :السابقة الدراسات. 4

 ذات. الجامعية والرسائؿ الدراسات، مف مجموعة تناوؿ تـ     
 :كالتالي وىي البحث، موضوع في العالقة
 األسس توضيح إلى ىدفت دراسة بتقديـ[ 3] الضويحي قاـ     
 والتعرؼ الفف عمى المبنية الفنية التربية نظرية عمييا قامت التي
 تطبيقيا إمكانيات إلى التوصؿ بيدؼ ومساوئيا محاسنيا عمى

 ىذه مكونات دراسة إلى النتائج أىـ وأشارت. المممكة بمدارس
 والنقد. الجماؿ وعمـ. الفف تاريخ: تشمؿ والتي األربعة النظرية
 مف التربوي والعائد تطبيقيا، وطرؽ الفني، واإلنتاج. الفني

 تطبيؽ مشكالت النتائج أظيرت كما. العاـ التعميـ في وجودىا
 النقاد آراء مف االستفادة بعد عمييا، التغمب وكيفية النظرية ىذه

 الدراسة، ىذه مع البحث ىدؼ ويشترؾ. الغرب في نقدوىا الذيف

 في وواضح جديد مفيـو تطبيؽ إلى لموصوؿ يسعياف كونيما
 .مثالً  الفني كالنقد الفنية، التربية منيج
 عمى التعرؼ إلى ىدفت دراسة بتقديـ[ 4] الزىراني قاـ كما     
 التدريس الستراتيجيات الفنية التربية معممي استخداـ مدى

 التربية معممي عزوؼ أسباب ومعرفة المادة تدريس في الحديثة
 تدريس في الحديثة التدريس استراتيجيات استخداـ عف الفنية
 ىدؼ ويشترؾ. منو والحد العزوؼ ىذا لعالج سبؿ وضع المادة
 في مقترحة حموالً  يتناوالف كونيما الحالية، الدراسة مع البحث

 .الفنية التربية منيج في الحديثة التدريس استراتيجيات
 فاعمية معرفة إلى ىدفت بدراسة[ 6] البعطوط وقامت     

 التربية تدريس في البصري التعمـ عمى القائـ المقترح البرنامج
 المرونة، الطالقة،) ميارة في اإلبداعي التفكير تنمية عمى الفنية

 ميارة في الناقد التفكير وتنمية( االكماؿ التفاصيؿ، االصالة،
 التفسير، المناقشات، تقويـ باالفتراضات، التنبؤ االستنتاج،)

 يبحثاف كونيما الدراسة، مع البحث ىدؼ ويشترؾ(. االستنباط
 .المونية التصميمات في والرموز الدالالت أو العالمات عف

 عمى التعرؼ إلى ىدفت بدراسة[ 16] الزايدي قاـ كما      
 التربية معممي لدى (DBAE) التنظيمي االتجاه تطبيؽ مستوى
 نظر وجية مف الطائؼ بمدينة المتوسطة بالمرحمة الفنية

 مع البحث ىدؼ ويشترؾ. والمعمميف التربوييف المشرفيف
 مستويات كأحد الفني النقد مجاؿ يناقشاف كونيما الدراسة،
 .الفنية التربية منيج في التطبيؽ
 مبادئ تحديد إلى ىدفت دراسة بتقديـ[ 1] المطيري وقامت     
 والكشؼ. الفنية التربية معممة تحتاجيا التي التعميمي الفني النقد
 الفني النقد لمبادئ الفنية التربية معممة تطبيؽ مدى عف

لقاء. التعميمي  مبادئ مف لكؿ نسبة وأدنى أعمى عمى الضوء وا 
 كونيما الدراسة، مع البحث ىدؼ ويشترؾ. التعميمي الفني النقد
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 منيج في النقدي المجاؿ تطبيؽ مدى عمى الوقوؼ في يسعياف
 .المتوسطة المرحمة وتحديداً  الفنية التربية
 واقع عمى التعرؼ إلى ىدفت بدراسة[ 7] الطويرقي وقاـ     
 نظر وجية مف المطورة الفنية التربية مناىج في التقنية دمج

 خالؿ مف المكرمة مكة بمنطقة التربوييف والمشرفيف المعمميف
 تقنية لدمج الدافعة العوامؿ وتحديد دمج مدى عف الكشؼ

. توافرىا ينبغي التي والمتطمبات الصعوبات وتحديد المعمومات
 عممية في يسعياف كونيما الدراسة، مع البحث ىدؼ ويشترؾ

 التصميمات في ىي كما الفنية، التربية مناىج في التقنية دمج
 .الحالية الدراسة في اإلعالنية

 التحديات: بعنواف دراسة بتقديـ ،[17] الشمري قاـ وأخيراً      
 الدراسية المقررات تدريس في الفنية التربية معممي تواجو التي

 الدراسة ىدفت وقد( حائؿ منطقة في المتوسطة بالمرحمة الحديثة
 التمفزيوني اإلعالف تصميـ يمعبو الذي الدور عمى الوقوؼ إلى
 مع البحث ىدؼ ويشترؾ(. المتمقي) المشاىد عمى التأثير في

 تواجو التي التحديات عمى الوقوؼ في يسعياف كونيما الدراسة،
 .المتوسطة المرحمة في الفنية التربية منيج تدريس

 :السابقة الدراسات عمى التعقيب
 تناوليا في السابقة، الدراسات عف الحالية الدراسة اختمفت     
 أي تناولتيا أف يسبؽ لـ الفني النقد مجاؿ في جديدة لطريقة
 تشارلز" طريقة وىي – الباحث عمـ حسب – سابقة دراسة
 .المتوسطة المرحمة في الفنية التربية منيج في وتوظيفيا" بيريس

 واإلجراءات . الطريقة5
 الدراسة أ. منهج

 شبو والمنيج التحميمي الوصفي المنيج الباحث اتبع     
 .التجريبي
 الدراسة ب. عينة

 المتوسطة المرحمة مف طالباً  15 مف الدراسة عينة تكونت     
 بف عمرو مدرسة مف عشوائية بطريقة اختيارىـ تـ الثاني الصؼ
 .السعودية العربية المممكة في الرياض منطقة في المتوسطة أمية

 الدراسة ج. أدوات
 :المالحظة بطاقة: أوالا 

 في الواردة لمعناصر وفقاً  المالحظة بطاقة تصميـ تـ     
 :التالي الجدوؿ

 2 جدول
 المالحظة بطاقة مكونات

مجاالت التقويم حسب 
 تصنيف

 "تشارلز بيرس"

 توزيع النسبة ( درجات لكل فقرة أو سؤال11) بنود التقييم
 

الدرجة 
 المستحقة
 لمطالب

الدرجة 
 الكمية
11 

 الناحية الوظيفية درجات
Pragmatic 

 ( مناسب.3ىؿ مكاف الشخص في المقطع ) -أ
( 6ىؿ ركز اإلعالف عمى ظيور الشخص الذي يمبس الرمادي في المقطع ) -ب

 (.4( )3( )2بنفس التركيز عمى الشخص الذي يمبس األزرؽ في المقطع )
 لماذا ظيرت صورة )األرز والدجاج( وكذلؾ )البرجر( في اإلعالف. -ج
 ( لماذا تـ التركيز عمى الوجبة.2في المقطع ) -د

 
 % لكؿ فقرة10

 
% مف المجموع 40

 الكمي لألسئمة

 

الناحية الداللية 
Semantic 

 ( اغمب األشخاص يمبسوف األزرؽ.1لماذا في المقطع ) -أ
 ( إلى األفضؿ أـ األسوأ.7)( و4تحوؿ الوجبات في المقطعيف ) ىؿ كاف -ب
 لماذا لوف الخمفية زرقاء كاممة.( 8في المقطع ) -ج

 % لكؿ فقرة10
% مف المجموع 30

 الكمي لألسئمة

  

الناحية التصميمية 
The design 

 ما أكثر لوف ظير في اإلعالف. -أ
لماذا تـ تصوير اإلعالف في النيار ولـ يتـ في الميؿ، ويتضح ذلؾ بشكؿ  -ب

 (.7( )4( )3( )1أكبر مف خالؿ النوافذ في المقاطع )
 ( لماذا اندىش الشخص الذي يجمس في المنتصؼ.5في المقطع ) -ج

 % لكؿ فقرة10
 

% مف المجموع 30
 الكمي لألسئمة

  

المجموع الكمي   
100% 
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 3 جدول
 (الفني لمنقد) التحصيمي التقويم عناصر

 تحميؿ وحدة العمؿ الفني و إدراؾ عناصر العمؿ الفني أ
 ربط الموف بالداللة ز توظيؼ القيـ المونية في الصور ب
 إدراؾ عناصر أخرى لمعمؿ الفني ح ربط العالقات المونية ج
 إدراؾ مساحة العمؿ الفني ط الشكؿ والمضموف د
 تفسير االرتباط ي تفسير العالقات المونية ىػ

 :ثانياا: االختبار التحصيمي
اختبار تحصيمي، تـ لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تصميـ      

تطبيقو قبميًا وبعديًا لنفس المجموعة، حيث احتوى االختبار عمى 
محاور رئيسة ومف ثـ تدويف درجات  3أسئمة منبثقة مف  10

الطالب والمالحظات الوصفية، في جدوؿ تحصيمي ثـ تطبيؽ 
البرنامج المقترح وبعد ذلؾ تـ إعادة االختبار )البعدي( عمى 

مـ مسبؽ، ولمتحقؽ مف صدؽ االختبار نفس المجموعة دوف ع
تـ عرضو عمى عدد مف المحكميف إلبداء الرأي حوؿ صالحية 
فقراتو، ولمتحقؽ مف ثباتو تـ استخداـ معامؿ )ألفا كرونباخ( الذي 

( وىو معامؿ ثبات 0.90أشار إلى تمتعو بمعامؿ ثبات بمغت )
 .مناسب لتطبيقو عمى عينة الدراسة

 :إجراءات الدراسة
ئة غرفة المصادر لعرض مجموعة مف اإلعالنات تيي -1

 .التمفزيونية في حصة التربية الفنية
اإلجابة عمى األسئمة الواردة في بطاقة المالحظة وىي  -2

محاور رئيسة  3أسئمة منبثقة مف  10موزعة كميًا وعددىا 
 (.الناحية التصميمية –الناحية الداللية  –)الناحية الوظيفية 

 .االختبار األوؿ )القبمي( وتدويف الدرجاتتطبيؽ  -3
تطبيؽ استراتيجية تشارلز بيريس في شرح دالالت ورموز  -4

 .كوادر ونقدىا 8اإلعالنات التمفزيونية بعد تقسيـ اإلعالف إلى 
 .تطبيؽ االختبار مرة أخرى )البعدي( وتدويف الدرجات -5
نتائج المقارنة بيف االختباريف القبمي والبعدي وتحميؿ ال -6

 .ومناقشتيا
 نتائج. ال6

لإلجابة عمى السؤاؿ األوؿ الذي ينص عمى "ما العناصر      
التي تقـو عمييا طريقة "تشارلز بيريس" في تحميؿ المعاني 
والصور الواردة في اإلعالف التمفزيوني وكيؼ يتـ فؾ )رموزىا 
ودالالتيا(؟" قاـ الباحث بتحميؿ اإلعالف التمفزيوني وصفيًا، كما 
ورد في طريقة "تشارلز بيريس" ومف ثـ توظيفيا تجريبيًا )لخدمة 
أىداؼ البحث(، ونظرًا لعدـ اتساع المجاؿ سوؼ يكتفي الباحث 
بنموذج تحميمي واحد فقط. حيث تـ تجزئة الكادر اإلعالني مف 

( أجزاء، ليتناسب مع تتابع الموضوع والحفاظ عمى التتابع 1-8)
 :كما ىو موضح في الشكؿ التاليالموني في الكادر اإلعالني، 

 

 
 1المقطع 

 

 
 2المقطع 
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 1شكل 
 [18] إعالن مشروب بيبسي، يظهر في العديد من القنوات العربية

 "تحميل اإلعالن عمى طريقة "تشارلز بيريس
 :وصؼ اإلعالف

يصؼ اإلعالف نوع مف أنواع المشروبات الغازية )بيبسي(، وىو 
 .مشروب ذو شعبية طاغية جدًا عمى المستوى العالمي

 Pragmatic  مف الناحية الوظيفية -1
( في 3المقطع )حافظ المصمـ عمى مكاف الشخص في  - أ

 .منتصؼ الصورة بعد مد الذراع
استخدـ المصمـ األلواف الرمادية الفاتحة في لباس اغمب  - ب

ممثمي ىذا المشيد، فيي تتناسب مع تقديـ المنتج وكذلؾ مع 
األجواء الصاخبة داخؿ المطعـ، وركز المصمـ عمى صاحب 

( مف 4( )3( )2المباس األزرؽ بشكؿ أكبر كما في المقطع )
 (.6لشخص صاحب الموف الرمادي في المقطع )ا

أبرز المصمـ وجبة األرز والدجاج وكذلؾ البرجر  - ج
 .الرتباطيما بمشروب البيبسي

( ركز المصمـ عمى الوجبة في بؤرة المشاىد 2في المقطع ) - د
حتى يمحظ التحوؿ الذي سيطرأ عمييا بعد ضرب عمبة البيبسي 

 .عمى الطاولة
 Semantic  الدالليةمف الناحية  -2
الموناف األبيض والرمادي بدرجاتو، ىما الطاغياف عمى  - أ

اإلعالف بشكؿ عاـ، سواء في الخمفية، أو في لباس األشخاص، 
والسبب أف األلواف المحايدة تسمح بتواجد األلواف األخرى في أي 
تصميـ، فيكوف ليا الصوت األكبر ويتضح أكثر في المقطع 

(1.) 
 حولت ػ(، ت7( و)4ع )ػػطػقػمػدًا الػػديػحػالف، تػػع اإلعػػاطػقػي مػػف - ب

 
 3المقطع 

 
 4المقطع 

 
 5المقطع 

 
 6 المقطع

 
 7المقطع 

 
 8المقطع 
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الوجبات الصغيرة إلى وجبات كبيرة مع منتج )البيبسي(، فييا 
بداع ىذا المشروب وجمب الفرح والسرور  .داللة عمى تميز وا 

( فيو لوف 8الموف األزرؽ يكتسح المشيد في المقطع ) -ج
 .لوف السماء والبحريبعث عمى النشاط واالنتعاش، كما ىو 

 The design  مف الناحية التصميمية -3
نجح المصمـ في اإلعالف مف تحقيؽ األسموب الدعائي في  - أ

 .قوة االتزاف )الموني(، واكتساح الموف األزرؽ في كافة العناصر
اختيار المصمـ وقت النيار تحديدًا لقوة وبيجة اإلضاءة،  -ب

 (.7( )4( )3( )1ويتضح أكثر في المقطع )
وضع المصمـ المنتج في بؤرة محددة، وىي )الشخصية  -ج

الحاممة لممشروب(، وينتقؿ مف كادر آلخر مع الحفاظ عمى 
الفكرة والشخصية وتناسقيما الحركي والتعبيري، كما في اندىاش 

 (.5الشخص في المقطع )
مما سبؽ نستطيع تحقيؽ ىدؼ تنمية )النقد الفني( بعد ربط ىذه 

في حصة التربية الفنية مف خالؿ  –ارلز بيريس تش –الطريقة 
)تحميؿ الدالالت والرموز الموجودة في اإلعالنات التمفزيونية( 

 :كالتالي
 محور الناحية الوظيفية -
إدراؾ الطالب لعناصر العمؿ الفني في )كاالتزاف والتقابؿ  -1

 (.والتماثؿ( مف خالؿ الفقرة )أ
المونية بالصورة  في الفقرة )ب( يوظؼ الطالب القيـ -2

 .المناسبة، بمعنى إعطاء المبررات النقدية باألدلة

 (.ربط العالقة بيف الوجبة والمشروب مف خالؿ الفقرة )ج -3
أف ينتقد الطالب عالقة الشكؿ بالمضموف فنيًا مف خالؿ  -4

 (.الفقرة )د
 محور الناحية الداللية -
 .)كالتضاد( مثالً في الفقرة )ىػ( يفسر الطالب العالقة المونية  -5
أف يحمؿ الطالب وحدة العمؿ الفني )ارتباط الجزء بالكؿ(  -6

 (.مف خالؿ الفقرة )و
 (.ربط الموف بالداللة كما في الفقرة )ز -7
 محور الناحية التصميمية -
 (.في الفقرة )ح( يتحقؽ ما تـ في الفقرة )أ -8
العمؿ أف يدرؾ الطالب أىمية )االنتشار الموني( في مساحة  -9

 (.الفني مف خالؿ الفقرة )ط
في الفقرة )ي( أف يفسر الطالب مدى ارتباط المشروب  -10

 .باألشخاص األكثر مشاىدة
لإلجابة عمى سؤاؿ الدراسة الثاني الذي ينص عمى "ما مدى 
فاعمية برنامج مقترح قائـ عمى توظيؼ دالالت ورموز 

باستخداـ طريقة اإلعالنات التمفزيونية لتنمية ميارة النقد الفني 
تشارلز بيريس لعينة مف طالب الصؼ الثاني متوسط في مقرر 
التربية الفنية؟" تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات 
المعيارية لنتائج االختباريف القبمي والبعدي كما ىو موضح في 

 :الجدوؿ التالي

 4جدول 
 واالنحرافات المعيارية لنتائج االختبارين القبمي والبعديالمتوسطات الحسابية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد االختبار
 6.28 90.73 15 القبمي
 6.05 93.40 15 البعدي

يالحظ مف الجدوؿ السابؽ وجود فروؽ ظاىرية بيف متوسطات 
مقارنة  93.40درجات الطالب في االختبار البعدي التي بمغت 

. ولمتأكد مف داللة 90.73بنتائج االختبار القبمي الذي بمغ 

الفروؽ اإلحصائية تـ استخداـ اختبار )ت( كما ىو موضح في 
 :الجدوؿ التالي
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 5جدول 
 نتائج اختبار ت الختبار داللة الفروق بين متوسطات االختبار القبمي واالختبار البعدي

 الداللة اإلحصائية قيمة "ت" درجات الحرية االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المجموعة
 015. -2.779- 14 6.28 90.73 15 القبمي
 6.05 93.40 15 البعدي
( -2.779يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت بمغت )      

وىذا يعني أف طريقة "تشارلز بيريس"  0005وىي أقؿ مف 
 .أحدثت تأثيرًا في مستوى الميارة النقدية لدى الطالب

االرتباط بيف ولمتأكد مف فاعمية البرنامج تـ حساب معامؿ 
متوسطات نتائج االختباريف القبمي والبعدي كما ىو موضح في 

 :الجدوؿ التالي
 6جدول 

 معامل االرتباط بين نتائج االختبارين القبمي والبعدي
 الداللة اإلحصائية االرتباط العدد االختبار

 0.000 0.819 15 القبمي & البعدي
يالحظ مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة االرتباط بيف الدرجات       

والقيمة  0.819قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده مرتفع وقد بمغ 
( وىي 0.05وىي أقؿ مف ) 0.000االحتمالية المصاحبة ىي 

 .داللة عمى أف رفض الفرض الصفري كاف قرارًا صائباً 
 :دراسةممخص لنتائج ال

مف خالؿ نتائج السؤاؿ األوؿ أمكف التعرؼ عمى العناصر  -1
التي تتكوف منيا المعايير واألسس التي تـ وضعيا مف قبؿ 
المختصيف، أمثاؿ "تشارلز بيريس"، مف أجؿ قراءة وفيـ وتحميؿ 

 .العناصر والمكونات البنيوية لإلعالف
البرنامج مف خالؿ األساليب اإلحصائية واالختبارات أثبت  -2

المقترح القائـ عمى توظيؼ دالالت ورموز اإلعالنات التمفزيونية 
فاعميتو في تنمية ميارة النقد الفني باستخداـ طريقة تشارلز 

  .بيريس
مف خالؿ النتائج اإلحصائية تـ رفض الفرض الصفري  -3

القائؿ بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات 
البرنامج المقترح )تشارلز بيريس( وبعده. الطالب قبؿ تطبيؽ 

واألخذ بالفرض البديؿ وىو )توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 
بيف متوسط درجات الطالب لصالح البرنامج المقترح "طريقة 

مقارنة بدرجات االختبار القبمي  93.40(، عند "تشارلز بيريس
 .90.73عند 

 الطريقة وبعدىاكما أف قيمة االرتباط بيف الدرجات قبؿ       
( وىي اقؿ مف -2.779. وقيمة اختبار ت )0.819مرتفع عند 

وىذا يعني أف طريقة "تشارلز بيريس" أحدثت تأثيرًا في  0005
 .مستوى الميارة النقدية لدى الطالب

 التوصيات. 7
إجراء المزيد مف البحوث والدراسات الفنية بشكؿ عاـ، وعمى  -1

نظرًا لشح وندرة الدراسات مجاؿ )النقد الفني( بشكؿ خاص، 
 .والبحوث الجامعية في ىذه الموضوعات تحديداً 

إعادة تطبيؽ ىذه الدراسة وتعميميا عمى نطاؽ أوسع، سواء  -2
 .عمى صعيد افراد العينة أو مجتمع الدراسة

توظيؼ بعض الطرؽ أو النظريات التي ال ترتبط بالتربية  -3
النقدية(، فيي نظرية الفنية مباشرة مثؿ )طريقة تشارلز بيريس 

 .ترتبط بالمجاؿ اإلعالني
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ABSTRACT_ The study aimed to stand on the effectiveness of hiring based on semantics and 

symbols of television advertising to promote the artistic skill of using the cash method of Charles 

Perez for a sample of second graders average in the decision of art education program proposal 

recognition method. ،"Charles Perez" By understanding and analysis of the 2foundations and the 

meanings and images contained in the television advertising and decoding (symbols and their 

significance). To answer the study hypotheses, the researcher use of the curriculum (analytical 

descriptive) as well as the (semi-empirical), and the preparation of the note card set dimensions 

according to the framework of a theoretical study, and after confirmation of the validity of the 

measure was reached for the image of the final card, and thus applied to the study sample, totaling 

(15 ) students, and the practice test is the t-test for two samples linked. The most important 

findings of Rejected the imposition of a zero-view there are no statistically significant differences 

between the average scores of student's differences before the application of the proposed 

program (Charles Perez) and beyond. The alternative of taking imposition (no statistically 

significant differences between the average scores of students differentials in favor of the proposed 

program, "Charles Perez way."), When compared to 93.4000 varying pretest when 90.7333.kma 

that the value of the link between the scores before and after the high way at 0.819. The value of 

the test T. (2.779-) which is less than.05 this means that the method of "Charles Perez" made a 

difference in cash at the skill level of the students. In the light of the outcome of the results of the 

study, it recommended Input method "Charles Pierce" in the development of art criticism skill in 

the decision of art education at intermediate school. 

KEYWORD: semantics and symbols of television, television advertising, method of Charles 

Perez. 

 

 

 


