
 

 

 

 التربية الجمالية

 المرحلة الثانية

 صباحي/مسائي

 مدرس المادة

 الدكتورة انسام اياد علي

 )المحاضرة االولى(

 

 

 



إّن تربية مجتمعاتنا تنحصر في الشكل دون المضمون فعند حديثنا عن اللغة يكوون       
همنووا هووو الحعوواا علوو  الرموووب والكلمووة بر ووم ا ومبناهووا دون تغييوور  و تجديوود بوودعو  
الحعووواا علووو  هويوووة الحضوووارك ر ووووة  و  شوووكال كيميوووة ومضوووامين ت ليديوووة ولي ووو  

اعياً وتعبيوراً لغويواً يج ود العكور والععول مرحليواً   ن الحضارك فكراً  و قيماً  و نشاطاً ابد
مجتمعنووا يعتموود علوو  الناوور المجوورد دون الععوول التطبي ووي النشووط ويعووانون موون م ووافة 
فاصلة بين العكر الناري المجرد والعمل التطبي ي    ن ة يعرفون في واقو  حيوات ة ا وة 

 اق  والطبيعة  ما ويجادلون بشأنه، ولكن ة ال يعرفونه  ذا ر وه في الو
 

عملية تنمية شاملة ومتكاملة ومستمرة لإلنسان في جميع جوانب التربية     
الحياة الثقافية واالجتماعية واالنفعالية واالدراكية والعقلية والعلمية والوجدانية 
وخصوصا الجمالية من اجل بناء انسان قادر على مواكبة الحياة ومواجهتها في 

 آن واحد لخدمة نفسه ومجتمعه على اكمل وجه ممكن . 
 

وحدد العالقاتددلشلعالةددين الشددء لع  دد ل لقيمااة ووساايلة لتهاانيب االنفعاااال   الجمااال      
فهو يؤثر في النفس البشرية، وفي الجمال تنظايم لادوافع الانفس عالتيلت ركهللحوعسنل".

وهيئتهااا الباةنااة، والن الجمااال ياانظم دوافعنااا النفسااية تنظيمااا  عاليااا  فنشااعر باالرتيااا  
   كينة،والنشاة والمنفعة والس

 
 ن  ي معكر في تطوير التعلية عليه  ن يض  مع وة الجمال كشيء يمكن ادراكه، ضمن 
اهتماما  المدر وة والمع ود التعليموي، الن وايعتنوا هوي بنواء ال ودرا ، وتو وي  فور  
االختيار، فعندما تتمبق الورو  وينعصول العمول عون المتعوة يغيوف الشوغل عون االل واة، 

 -وتكون الحاجة شديدك ال  الجمال وادراكه  كبور و كثور  هميوة وتتعكك الوحدك والتناغة،
ليكون الجمال و يلة ال تعادك الوحدك المع ودك فوي المجتمو ،  -ال  عني بذلك درا ة العن

كما اراها في الحياك العامة واألعية، فاذا كوان عوالة الطبيعوة محكومواً بوال وانين، وعوالة 
لجمال هو الحريوة، ون وتعيد  نع ونا مون جديود عون الرو  محكوماً بالواجف األخيقي، فا

طريووا الحيوواك الجميلووة وال يمكوون لجمووال الحيوواك موون ا ووور  ال بووادراك هووذا الجمووال، 
وبحرية العن في التعبير عن فووق م وتويا  المعرفوة الت ليديوة  فوالعن نوول مون الترجموة 

العوون قبوول  ن للجمووال البوواد  فووي الطبيعووة  و المتجلووي فووي نعوووا البشوور، فالجمووال هووو 
 يترجة 
 ن التربيووة العنيووة هووي صووياغة عيقووة االن ووان بووالعن ف ووط وهووي تشوومل  والً تنميووة        

الحووف للعوون والحاجووة الداخليووة  ليووه وثانيوواً تطوووير ا ووتيعاف معنوو  العوون وقيمتووه الخاصووة 
ما ولغته التصويرية  ما التربية الجمالية فت وة عل  صياغة عيقة االن ان الجمالية بكل 

يمتلك قيمته جمالية في العالة  في الطبيعة، والمجتم  واالن وان   وجمي   شوكال النشواط 
 االن اني الحياتي وكل ما تصنعه اليد االن انية وعالة التكنيك 

 
تبين مما ت دة  ن التربية الجمالية ال ت تصر عل  العنون بل تشمل كول مجواال            

ة جماليوة، فت و ة فوي تكووين المبواد  النع وية العاموة النشاط العملوي التوي تكشول عون قوي



التي تحدد عيقة االن ان الجمالية بالعالة كاأللعاف و دوات ا والحيواك العالليوة والمدر وية 
ومعاملة كبار ال ن وتأثيرا  الطبيعة والمدينة  و الشوارل ومنجوبا  العمول واالشوتراك 

 في العمل والعن 
شترك فيه عنصر التوجيه ال  العرد في تربية م وتمرك مود  إّن مع وة التربية الجمالية ي

حياته في ا تن ويا بوين انحواء شخصوية العورد موا يووحي المباوجوة بوين ال وو  االدراكيوة 
وبين الودواف  الح وية والوجدانيوة والتوي تح وا التووابن بوين ال وية العلميوة والت نيوة وبوين 

 ن التربيووة الجماليووة عموواد موون  قووو  ال ووية الجماليووة والروحيووة والخل يووة، فأصووب  ال ووول 
 عمدك التربية الم تمرك مد  الحياك ألمن اذ تجديدها لمعارفنا وبيادت ا با تمرار بل من 
اذ عدها  داك لدواة االبدهار الث افي، فمن الضروريا  الملحة االبتداء ب وا مون المرحلوة 

 االبتدالية 
قق وجدان المتعلم "تنمية الجانب التربوي الني ير التربية الجمالية

وشعوره، ويجعله مرهف الحس مدركا للنوق والجمال، فيبعث نلك في نفسه 
 السرور واالرتيا  ويرتقي بوجدانه وتتهنب انفعاالته ومعامالته. 

 
 وتفضي الحاجة الى تربية جمالية على وفق االعتبارا  االتية:

وتنموي لودي ا االح واا  ت ت دل الشخصية في  بعادها الوجدانيوة والنع وية والذهنيوة -1
 بالجمال وال درك عل   عمال الخيال والنبول الم تمر نحو االبدال واالبتكار 

تتعلا بعملية االبدال والتذوق العني التي تورتبط بودورها بعمليوا  االدراك والتصوور  -2
 والتعكير والتصرل لد  االن ان 

 وووي ية وال وووينمالية مشووورول شوووامل ومتكامووول تصوووف فيوووه التربيوووة التشوووكيلية والمو -3
 والم رحية ولكل ا وما قد تلت ي عند بؤرك عامة وهي تعت  للشخصية  

إّن التربية الجمالية حاجة اجتماعية وضرورة حياتية يتعين على المؤسسا  التربوياة 
المساااهمة فاااي تفاصااايلها ،ان تعنااي بتربياااة الااان ء تربيااة تكاملياااة تساااتهدف تكاااوين 

توجها  السليمة لتجديد الهدف من الحياة وموقف كل الشخصية والقادرة على تبني ال
 فرد اتجاه الحياة باستقاللية تامة بعيدة عن االمالء والفرض.

 

 أهمية التربية الجمالية:

وسيية من ييانوسييتعبنر والةييينور والييس نمييانر ييا  ن عييتنوةغييتن ييانر  اييت  نو   ييت ن ت اييمن .1
نتوج ىنبوضوحنوين يح منر ل وغنفسجبنأخذهتنوسة من إلمالءنور وست ي.ن

تشييجعنم ييىنت ييوسينر ميي نر جعييت ين  و عةييذهنوتتشييقنمييان غت رتيي،نو   رتيي،نر ب ر سييمهن .2
قىنور  ييانور يسييلنور و،ييوسيهنومييان ييانخييالان شييتلتت،نر  اسييمنر دت ييمن ييت   نور عوسييس

ليسقغييتنفا ييذنر ل ييتانر ييىنأمعييتبنر معسقييمنفعييتنتاشسيي،نر  اييوتنوييين يياو هلنوت  اييتتغلن
 وأوتت هلنوينومةغلنورتجتهتتغل.ن



تاييي نأحييي نخ يييوانر ييي وتءنر عغعيييمنرنرءنتمييي ات نر قييييتنر ميييت  نور اشييييسانويييين جوعيييعن .3
ر يييىنتاعسيييمنر حسيييت ننر عا و يييت نوويييينكيييبنر وتاو وحسيييتن يييذرن ميييانويييينأ ييي نر متحيييم

نفت جعتانوتذو ،نوينوح رتنلالبات.
تتييوسانرتجتهييت نر  سييتتنوتييشاينوييين شييتميمنوو سيي،نوتسييغلنوييين ييست منر رءمنوتقوسييمن .4

 اوق رتيييي،نوت ييييوسينر تفةييييين ييييان يييي ت نر و عةييييذنر جعت سييييمنوخت ييييمنر عجييييتانر   اييييت ين
نور دستانور ودةبنور و تةينر عجي .

سيييتتنوتسيييغلنويييينر ايييتءنمت عييي،نر يوحييييهنوضييي  نتييي اةين ويييعن سيييووانر فقتويييمنر  اسيييمن إل  .5
نوستعبنر مالمنر ات منم س،.ن

تاعسييمنر عةييوانتجييتمنر سييوعوتءنفت جعييتاهنووييينتا ييعنر عوضييومت نر  اسييمهنوتاشييس نحسييت ن .6
 ر و عةذنر وح ر سمهنورايرءنحستت،نفشبن تنهونحعةبنوينر مست نر  ست سم.

ر دسييتان  تييمن  نم ييىنر والةييينر  اييينورايييرءنتقوسييمن  تييمنر عالحاييمنور و  ييبهنوتشييجسعنر قيي  .7
مايي مهن عييتناسييتم منم ييىنركوسييت نر تفةييين ييانر دلييير نر ا عسييمنور د لسييمنور حوعت سييمن

 ور  اسمن عتنتاعينفس،ن وحنر عفت سمنور م نر جعت ي.

تاعسمنوت وسينذ تءنر وال ةذنو   رتغلنم ىنر  غيلهنو غيت رتغلنر حوعت سيمنو ي  رتغلنم يىن .8
ر خييييسانوضتفضيييتومنر يييىنأ غيييتنسيييوتوتنر قيييو نر عمي يييمن واعسيييمنربيييي رمت نر ت،يييتان يييعن

نلللللل ر وال ةذ.
 وظائف التربية الجمالية 

ل-ويمي لعيجلزلوظلئفهللبملليأتي:
أوً :نتيضسييمنر ييذوبنر جعييت ينور قيي   نم ييىنر وقييوسلنور و يسييانبييةان ييتنهييونحعييت ينو ييتنهييون
 ةييينحعييت يهنوتيضسييمنر عو ييقنر جعييت ينرتجييتمنر ور ييعنفييتذنفو ييعانر  اييبنر عوحيي،ن  يي وتءن

نوحعتامن بن تنهون رععنور ساين ب رم،نو ق ،نر ىنر ور عنر عمس .
بنم،ييهنويت عسلنر جعت سيمنتشيشبنر عدي وتنات سيًت:نتاعيبنم يىنرا،يتانر عيسلنر جعت سيمنفشي

نر جعت ينما نر  ستتنر ذ ن انخال ،نام  نرتجتهتت،ن مونر جعتا.
ات فًت:نر  ر نر حشتمنر جعت سمنور وينتو  بنر م ر نم ةغتنوين يح من  شيي نسيورءنويين

نر عا انأمنر ع  سمهن ان لبنر عا لنأونر ور  فا.
 

 


