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  التربية الفنية  اسسالمادة:         جامعة ديالى                        

المرحلة :االولى                                                                       ون الجميلة      كلية الفن

 م.عمر قاسم علي .امدرس المادة :    قسم التربية الفنية                

                                        

 12ملخص المحاضرة :                                           

 الفنية التربية النفسية النظريات

من االبحاث وبرز كثير من المفكرين في  مع بداية القرن العشرين ظهر كثير         

 ييي قال اال يييالي  مييييدان الفييين و دري ييي  وكيييد ادو  لييي  الييي  و يييود ثيييور  فكريييية 

د علي  حقيا م موازيية ل لي  الحقيا م المك شيفة في  المييادين وال ظريات القديمية و ككي

 -ال ربوية االخرو واهم ال ظريات ال    حدثت عن طبيعة ال شاط الف   ه  :

 -النظرية الفطرية :اوال :

كطعت ه ه ال ظرية شيوطا بعييدا واخي ت مكا ية مرموكية ع يد العدييد مين              

،واهيم مين في  هي ا الم يمار المربين علي  ميدو اكثير مين  ري  كيرن مين الزميان 

 كيلييو( ت وادر فك ييور لو فيلدتو بعيي  وف يير العملييية الف ييية عليي  ا هييا فطرييية هييو  

 زت.و الر  هورف  

الفطر  اهيم ريحا  ال ظريية الفطريية لي ا الفن  ابع من ان  -وغيرهم كثير من كالو :

ي بثييم عيين هيي ه ال ظرييية ،عييد   ظريييات فردييية   ييدر(  ميعييا  حييت ع ييوان ال ظرييية 

 -الفطرية وه ه ال ظريات ه  :

 -النظرية المعرفية : -1

يعرفيي  المييا يييراه  ان الطفييف فيي  راح ارييحا  هيي ه ال ظرييية ير ييم مييا       

ف  ر وم الم علمين ا ما ه  دليف علي  عيدم   ي  ،وان ال شوهات ال    بدو 

م يي واهم الفكييرح ،او عييدم معييرف هم ل فاريييف االشيييال  ييوال كييان  ليي  فيي  

 . األلوان وااالح ام او الم احات او ال    

 

 -النظرية التطورية : -2

اع مدت ه ه ال ظرية عل  اع بار العمير الزم ي  ا يال العمليية الف يية         

كلمييا  قييدمت بيي  ال يين  ييزداد ر ييوما   اك ميياال و طييورا  فاإل  ييانو طورهييا 
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ي يم  بمراحيف ال عبيير الف ي   ع راح  ال ظرية وهو لو فيلدت ما،وعلي  و 

 من الوالد  ح    ن الثام ة عشر.

   -نظرية التحليل النفسي : -3

 

في  اال  يا( الف ي  ،فالع ارير المر يية  الشعور بأثارو ه م ه ه ال ظرية        

يشاهدها اال  ان ، خر( ف  عقل  و ف   و حوف ال  اشيكاف  خ لي  عين ال   

 الواكع المر   ومك  ها  فرويدت.

 

 -:نظرية الجشطلت  -4

ي ظر ال شطال يون ال  العملية الف ية  ظر  مغاير  ،فهم ي ظروا لل  يا(         

فيالم علم ييدر  االشييال  لألشييالا  الكلي  الف   عل  ا    شاط  ا   عين االدر

 كالكليات ثم يقوم ب حليف ا زا ها فيما بعد .

 

 -التاثيرية: النظريةثانيا: 

اميا مين الطبيعية   يأثيريع قد ارحا  ه ه ال ظرية ان العملية الف يية هي        

بشكف عام ،ل ل  فيا هم يوكيدون علي  درا ية  ياري  او االفراد او الح ارات 

ف ان  حمف اثار الثقافية ال ي  عياي في  ظلهيا الن  ألحالفن الن االعماف الف ية 

ركي يي   فيي   شييكيف شخرييية الفييرد وفيي  بعييدين الثقافيية هيي  العامييف اال ا يي  

وهيي ا و يي  الخييال  مييع للفطيير  فيي   ليي   وألعالكيي الف ييية وا  ا يي  الف يي  ،

 ال ظرية الفطرية.

 

 -ثالثا : النظرية التفاعلية :

ال ييابقين  الييرييينو قيييم   ييرا بييين   قيي  ال ظرييية ال فاعلييية فيي  الو ييط      

وارحا  ه ه ال ظرية يع قدون ان العمف الف ي  ميزي  مين الفطير  ال ي  يوليد 

بها اال  ان ومن الثقافة ال    حيط بي   يوال محليية او عالميية ،ومين الطبيعية 

عا يد  البي ة تال   يعيي فيهيا ،ومين ه يا كا يت  يب   شياب  ر يوم الم علميين 

زما ا ومكا يا وكيان اف يف الم علميين في   ال  عر  ية ال   ال  الفطر  اال  ا

البي ييية ال يي  ي فيياعلون معهييا ويشيياهدون   المكشييراتر ييومهم الالحقيية ب ييب  

   ع اررها .

                    


