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 والتي هي كالتالي:مراحل تذوق االحساس الجمالي 

: أن االحساس Aesthetic Sensitive Phaseأواًل: مرحلة الحساسية الجمالية 
الجمالي صفة من الصفات العامة التي يمتاز بها البشر عن سائر عالم 
الحيوان.. فمنذ نشوء االنسان على األرض..، وهذه الخاصية موزعة بين 
الناس ولكن على نسب متفاوتة من المستويات المختلفة، ومع ذلك فأنها 

أن تؤدي وظيفتها  تتطلب تدريبًا وتهذيبًا وثقافة مع الممارسة حتى تستطيع
الجمالية عن وعي وفهم وأدراك سليم وتأتي الحساسية الجمالية باستجابة 
لعضو من الحواس الخمسة الثارة حسية شكلية أو تعبيرية فيقرر االنسان بان 
االحساس بالجمال هو االحساس بالتناسق الممتع الذي يتمثل في االستجابة 

 العاطفية للشيء أو استشعاره.
: عملية عقلية، Aesthetic Awareness Phaseرحلة االدراك الجمالي ثانيًا: م

 معرفية، تنظيمية، يقوم العقل فيها بتفسير ما تستقبله الحواس جماليًا . 
فاالدراك الجمالي يتحدد بحاالتها الوجدانية فالشيء ذاته يثير فينا شعورين 

ادة في وقت معين، متضادين في حالتين مختلفتين، فقد يشعرنا منظر طبيعي بالسع
وفي وقت أخر يثير فينا شعورًا بالحزن وهذا مما يثير باالرتباط الحاصل بين أدراك 
الجمال وشعورنا الخاص. بمعنى أن الجمال مرتبط بالشعور بشكل ال يقبل الشك 

 واالنسان هو المتغير وفق أحاسيسه.
 

المعلومات : Aesthetic Experience Phaseثالثًا: مرحلة الخبرة الجمالية 
والخبرات التي يجوز عليها الفرد، يؤدي به الى تذوق الجمال. وتعد حالة 
معينة من االندماج مع مثير أو موضوع جمالي، ال لسبب أال مواصلة 
التفاعل معه نتيجة ما نشعر به من متعة واكتشاف وارتياح أو قلق، بتأثير 

 من هذا التفاعل. 



وشيء ما يشمل قيم انسانية ومميزات أو وتعد رد فعل نفساني يقع بين الفرد 
صفات نشعر بها ويتحد هذا الشعور بعنصري التفاعل وفق ما يراه. )عبد العزيز( 

 وهما:
 مميزات الشيء الظاهرة )حجمه، شكله، خطوطه، ألوانه، أصواته،...(. -1
 شخصية الفرد )غرائزه، رغباته، مثله العليا المكتسبة من حيث دراسته أو بيئته(  -2

 
: يضع المتذوق Aesthetic Standard Stageرابعًا: مرحلة المعيار الجمالي 

للجمال معيارًا خاصًا يستطيع القياس فيه وفق مبادئ وقواعد وتقنيات العمل 
( أن النهج الذي يعتمد تصورًا مسبقًا 7، ص2009وواجهته الجمالية )يوسف، 

ار ما يكشف لنا من عن مفهوم الجمال فيتم الحكم على جمالية الشيء بمقد
عناصر جمالية مقرة سلفًا في المعيار الذي نلتزمه، أم أننا نستنبط معايير 
الجمال من الشيء ذاته من خالل أجراء عملية استقرائية باعتمادنا المنهج 
الوصفي لمعرفة العناصر التي أدت الى اعجابنا بالشيء فنعدها سببًا للجمال 

ذا التوجه الوصفي من تغير في معنى مهما كانت، وال يخفى ما يعينه ه
 الجمال بحسب الظروف واألهواء واألزمان واألشياء.

: وضع خطة Aesthetic Education Stageخامسًا: مرحلة التربية الجمالية 
وأهداف لتربية الحس والوجدان في تذوق الفنون الجميلة والتطبيقية، واعطاء 

النظرة الجمالية للطبيعة والمجتمع عامل الجمال األولوية في تذوق الفن أو في 
 وللتقنيات والصناعات والحرف. 

: لتتم هذه المرحلة البد Aesthetic Taste Stageسادسًا: مرحلة التذوق الجمالي 
من توافر خبرات وثقافة وروى وتربية لكي يبنى المتذوق )أو المتلقي( تذوقه 

االستجابة للمؤثرات على أسس جمالية صحيحة  أن التذوق هو القدرة على 
الجمالية تجعل مشاعر الشخص تهتز لها وتجعله يعيش معها ويستمتع بها 

 ويجعلها جزءًا من حياته ورصيدًا يزداد على مر الزمان.
 
 



 Aesthetic Valuesالقيم الجمالية: 

معينة يعتقد أن  أن التمييز بين موضوعية القيم متوقفة عادة على تميزات
المدرسة الذاتية في القيم تتجاهلها أو تقلل من قيمتها أن هذه التميزات تؤدي الى 
تقسيم ميدان القيم الجمالية الى ثالث أنواع وفق ما يراه )هنتر ميدر( مستقلة عن 

 بعضها البعض ولكل منها يؤدي الى استجابة من نوع خاص لدى المشاهد وهي:
 Sensual Valuesالقيم الحسية:  -1

تنشأ من أدراك ألوان أو أشكال أو أصوات معينة على نحو مستقل عن 
التنظيم الشكلي الذي تتجسد فيه هذه العناصر، وعن الفكرة أو )المعنى( الذي 
يفترض أن العمل الفني يعبر عنه، مثل األلوان تبعث لذة حتى لو كانت تبدو بقعا 

 منفصلة.
 Formal Valuesالقيم الشكلية:  -2

أقل وضوحًا من نظائرها الحسية وأنها اعقد منها. وهي تنشأ من اللذة التي 
يجدها الذهن في أدراك جميع أنواع العالقات وقد تكون هذه عالقات هوية أو تشابه 
أو مماثلة أو تضاد...الخ وقد تقع هذه العالقات بين العمل الكامل وبين أجزاءه أو 

فة من أنواع شتى، مثل امكانيات العالقات البعض منها أو بين كليات فنية مختل
الكامنة في اللون. وهذه ال تشمل فقط التقابل بين األصباغ والدرجات اللونية، بل 
تشمل أيضًا على التعارض بين األلوان الباردة المنكمشة )األزرق واألخضر مثاًل( 

 وبين األلوان الحارة العدوانية )األحمر واألرجواني مثاًل(.
 Relational Valuesاالرتباطية: القيم  -3

تسمى أيضًا بالقيم اللفظية أو التصويرية أو األدبية أو الرمزية أو قيم 
المضمون وهي التي تضفي على الموضوعات الجمالية معنى يمكن التعبير عنه 
بالكلمات وتصبح مرتبطة بالموضوعات ألنها تذكر المشاهد أو السامع بأشياء أو 

 )أو كانت توجد( خارج المجال الجمالي. أفكار أو حوادث توجد
 

 Theasthetic Patternsاألنماط الجمالية: 



وضعععع علمععععاء العععنفس تصععععنيفًا ل نمععععاط الجماليعععة االدراكيععععة ل طفعععال والمععععراهقين والبععععالغين 
بحيث يمثل كل نمط معن هعذه األنمعاط طريقعة مختلفعة فعي التفكيعر وادراك األشعياء واالسعتجابة 
لها، ويرى )جودي( "ان لهذا التصنيف أهميته في الكشف ععن الفعوارق الفرديعة بعين التالميعذ، 

ذا التصعنيف علعى تععداد هعذه األنمعاط، بعل رتبعت وفصعلت تبععًا لقربهعا أو بععدها ولم يقتصر ه
عن الطبيععة، وتبععًا لمقعدار معا تحملعه معن قعيم وعالقعات تشعكيلية غنيعة ومقعدار معا تحملعه معن 
تعععاطف وتخيععل وانفعععال. وكععل نمععط مععن هععذه األنمععاط طريقععة مختلفععة فععي أدراك الموضععوعات 

 الجمالية واالستجابة لها. 
 يما يلي هذه األنماط:وف
 Objectiveالنمط الموضوعي  -1

تكون اسعتجابته موجهعة أساسعًا العى الخصعائص المميعزة للموضعوع الجمعالي، يهعتم فيعه الفعرد 
بععالتعبير عععن الموضععوع الطبيعععي ونقععاء ألوانععه وبريقهععا ويعتمععد علععى مقععاييس معينععة فععي تقريععر 

 تحليلية نقدية. العمل الفني والمشاهد ينظر الى العمل الفني نظرة
 Physiogicalالنمط الفسيولوجي   -2

تكععون اسعععتجاباته فسعععيولوجية ويقصعععد بهعععا االسعععتجابات االنفعاليعععة والحركيعععة، وبمعععا فعععي ذلعععك 
حركععععات العينععععين الدالععععة علععععى الععععتقمص، ويحكععععم علععععى الموضععععوع تبعععععا لطبيعععععة األحاسععععيس 

 الشخصية للمشاهد، فاألحاسيس تلعب دورها في هذا النمط.
 Associaliveالنمط الترابطي  -3

 تستثار فيه الذاكرة والخبرات السابقة بشكل خاص، من خالل العمل الفني.
 Charatecالنمط المزاجي أو االنفعالي )الشخصي(  -4

وينسعععب هعععذا العععنمط للفعععرد بععععض الخصعععال التعبيريعععة والفراسعععية للعمعععل الفنعععي، وينظعععر العععى 
ويتميعز بنغمعة انفعاليعة قويعة فعالفرد هنعا يعبعر ععن  الموضوع على أنه له حياة وطابععًا خاصعًا،

 ذاته وما يثير نفسه من معان وذكريات
 

 Stages of Aesthetic Educationمراحل التربية الجمالية 

 سنوات 5المرحلة األولى منذ الوالدة حتى 



تشمل وضع بعرامج تحعوي )قصصعا وروايعات وادابعا ومسعرحيات( للطفعل تعمعل علعى تحقيعق 
ة فععععي أن تسععععتعمل عععععالم الطفععععل علععععى المسععععتوى النفسععععي والتربععععوي حتععععى يسععععتطيع هععععذه النظععععر 

األطفعععال )بواسعععطة الصعععور والرسعععوم االضعععاحية( التععععرف علعععى الحقيقعععة فعععي الحيعععاة ومعععن ثعععم 
الحقيقعة فعي الفعن حيعث يععيش األطفععال بمعلء مشعاعرهم فعي الحعدث القصصعي أو الروائععي أو 

 ته كبطل مسرحي.الغرائبي في مسرح الطفل دون أن يفقد ذاتي
 المرحلة الثانية بين سن السابعة والعاشرة:

والجمعععوح لتقععععدم التربيععععة  (Fantasy)تحتفعععي فععععي هعععذه المرحلععععة عناصععععر الخيعععال والفنتازيععععا 
الجماليععة حلععوال واقعيععة تتضععمن تعععديل األزدواجيععة او الثنائيععة بععين الخيععال والحقيقععة الععى صععورة 

 الثنائية بين االحتمالية والحقيقة.
 المرحلة الثالثة قرب ين الرشد:

يتقععدم هععذه المرحلععة بمعلومععات جماليععة تقتععرب فععي واقعهععا مععن واقععع الحيععاة العاديععة واألحععوال 
 االجتماعية. 

هععذه المراحععل الععثالث فععي التربيععة الجماليععة تحععاول أن تحععل المشععكلة الجماليععة علععى العمععوم 
 عند الطفل والشاب كل بحسب مرحلته.

 
 Theories on Aesthetic Educationالجمالية  نظريات في التربية

البعععد معععن التععععرف علعععى األسعععس العلميعععة لالتجاهعععات الفكريعععة التعععي تنطلعععق منهعععا ممارسعععات 
التربية الجمالية، والنظريات التي تناولت موضوع التربية الجمالية فترغب الباحثة ببيان معنعى 

األفكار المنطقيعة والمترابطعة والتعي تهعدف النظرية في التربية الجمالية على أنها مجموعة من 
 الى:

 تطبيق أفضل تنظيم لمجال ممارسة األنشطة الجمالية. 

 تجنب المشكالت التي تعوق ممارسة األنشطة الجمالية. 

 التعرف على االمكانيات والدوافع التي تحقق ممارسة النشاط الجمالي. 

 تطوير البناء الوجداني والمعرفي واالدراكي للتلميذ. 

 فهم معرفة السلوك االنساني قبل وأثناء وبعد ممارسة النشاط الجمالي. 
 وفيما يلي توضيح ألهم النظريات التي تناولت التربية الجمالية:



 أواًل: نظرية تصوير مجال االدراك:
 Theory of Perception Photography 

الععالم فعي أوائعل استخدمت هذه النظريعة فعي مجعال التربيعة الفنيعة والجماليعة فعي بععض دول 
الستينات القعرن الماضعي ان هعذه النظريعة تعتمعد علعى أربععة أسعس تتكامعل معع بعضعها لخلعق 

 االنسان المبدع والمبتكر والمتذوق للجمال والفن في كل جانب من جوانب الحياة.
 وهذه األسس:

 تهيئة التلميذ الدراك المجال المرئي: -1
 تهيئة البيئة النفسية الطفل -2
 ة الطفل لتناول المعلومات البصريةتهيئ -3
 تهيئة الطفل ليعبر عن استجاباته ويكون مبتكرًا: -4
 

 Optical Theory the tangibleثانيًا: نظرية الحسي بصري 

تفتععرض هععذه النظريععة أن الفععرد يععتالئم مععع مععا يحععيط بععه وان هععذا الععتالؤم ال يعععدل بععالخبرة، 
قعععد يعععيش فعععي بيئعععة، ويتفاعععل معهعععا ولكنهععا ال تعععؤثر فعععي تعبيراتععه االدراكيعععة. فتقسعععم  فاالنسععان

 النظرية األفراد الى قسمين:
  بصععري هععو االنسععان الععذي يهععتم بمظععاهر األشععياء ويعطععي أهميععة أكثععر لمععا تحملععه

األشياء من قيم انفعالية، وهدفه الدائم هعو رؤيعة التفاصعيل البصعرية للمعدركات التعي يراهعا فعي 
 الطبيعة أو األشياء.

  حسي هو االنسان الذي يرجع األشياء لخبعرة ذاتيعة، ويعتبعر ذاتعه، هعي األسعاس فعي
الحكم علعى األشعياء، وال يعينعه الواقعع أو مدركاتعه فعي شعيء، فهعو ال يهعتم بتفاصعيل األشعياء، 
 أو نسععبها، أو أبعادهععا كمععا هععي فععي الواقععع، ولكنععه يبععالا فععي نسععبها بهععدف الوصععول الععى قيمععة

 تعبيرية أو انفعالية معينة تحقق ذاته.
 Theory of art For artثالثًا: نظرية الفن للفن 

أسععععس )كانععععت( هععععذه النظريععععة، حععععين رأى أن الجمععععال المحععععض ال يتمثععععل أال فععععي الشععععكل 
المحععض، وال يوجععد فععرق بععين الفكععر والشععكل، فكععل شععكل جميععل هععو فكععرة جميلععة، فععالفكرة هععي 

 قمة تجريد الشكل.



 
 نظرية العمليات العقلية وتطبيقاتها في التربية الجمالية: رابعًا:

( هععععذه النظريععععة موضععععحًا أن هنععععاك عوامععععل متشععععابهة 1956) (Gilford)أسععععس جيلفععععورد  
بالنسبة للقدرات العقلية وتطبيقًا على هذه النظرية في مجال التربية الجمالية تؤسس العمليعات 

 العقلية على ثالث أركان هي:
 Recognitionالتعرف:  -أ

يقصععد بععه قععدرة الفععرد علععى تنعععاول عالمععه المرئععي )المثيععرات(، واكتشععاف المعرفععة المرتبطعععة 
بعععذلك الععععالم المرئعععي فعععالفرد ال يسعععتطيع أن يتععععرف لموقعععف مععععين دون أن يععععرف عنعععه شعععيئًا، 

 ومتى عرف بعض الشيء عن المدركات يمكنه حينئذ )االستجابة(.
 Recallالتذكر:  -ب

أن يرسم أو يصور أو يصنع أي شيء دون أن يتعذكر الخبعرة السعابقة فعي  الفرد ال يستطيع
هععذا المجععال، أو يسععترجع مدركاتععه التععي تسععهم فععي اسععتجاباته خععالل الشععكل أو اللوحععة أو مععا 
شابه ذلك، فاالنسان الذي ال يملك ذاكرة ال يمكنه التعبير عن خبراتعه وأفكعاره، فالعذاكرة مععين 

 للتعبير عن الخبرة.
 Evaluationتقويم: ال -جـ

أن التقععويم يهععدف الععى الوقععوف علععى االيجابيععات والسععلبيات التععي يتضععمنها نمععوذج التفكيععر 
 )لجبلفورد( وبدون التقويم ال يمكن أن نقف على مستوى األداء في األنشطة وممارستها. 

 
 
 
 

 
 

 


