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 علم النفس 

ٌعد علم النفس احد مٌادٌن المعرفة االنسانٌة الحدٌثة نسبٌا ذات الصلة الوثٌمة بكافة مجاالت 

, وٌهدف الى دراسة ظاهرة السلون االنسانً السوي والشاذ من وموالفها الٌومٌة الحٌاة 

واسفرت عن ذلن والدة اجل فهمه والتنبؤ به وتوجٌهه الوجهة المثلى , لذا تعددت مجاالته 

فروع مزدوجة المنشأ , أي كل منهما ٌنشأ من ابوٌن احدهما علم النفس واالخر هو العلم 

( فرعا 33ت فروع علم النفس التطبٌمً حوالً )الذي ٌهتم بذلن المٌدان المجاور حتى بلغ

وعلم النفس االجتماعً وعلم نفس النمو وعلم كعلم النفس التربوي وعلم النفس االجتماعً 

النفس الفنً وٌعرف علم النفس بأنه العلم الذي ٌدرس الموانٌن العامة لتفاعل الكائن مع بٌئته 

ن علم النفس هو دراسة السلون بوجه وما ٌنتج عن ذلن من اثار ندعوها بالسلون , أي ا

 عام من حٌث الناحٌة العملٌة شعورٌة كانت او ال شعورٌة .

هو اإلنسان من حٌث أنه كائن حً ٌرغب وٌحس وٌدرن العام ان موضوع علم النفس 

وٌفضل وٌتذكر وٌتعلم وٌتخٌل وٌفكر وٌرٌد وٌفعل وأنه أنتاج المجتمع ألذي ٌعٌش فٌه 

  . وٌستعٌن به

فأن علم النفس ٌبحث فً الحاالت النفسٌة من سرور وألم وارتٌاح وفرح وحزن وعلٌه 

وتصمٌم وتردد , وكذلن ٌبحث فً العملٌات العملٌة من تذكر وتفكٌر وتخٌل وانتباه 

وادران , وٌبحث اٌضا فً االستعدادات الطبٌعٌة والمكتسبة كالذكاء والمواهب المختلفة 

 والحاجات .

 -ثالثة اوجه من النشاط وهي : وهكذا فعلم النفس يدرس

نشاط خارجً ٌتمثل بسلون لفظً وحركً , سواء  النشاط الحركً واللفظً : وهو -1

 اكان حركٌا او حسٌا او لفظٌا .
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عند المٌام بالتخزٌن واالسترجاع بما النشاط الذهنً والعملً : اي ما ٌفعله الدماغ  -2

والتفكٌر  كاألدراندة واخرى معم كاإلحساستشمل علٌه من عملٌات عملٌة بسٌطة 

 والذاكرة .... الخ .

الوجدانً : وهو سلون داخلً باطنً ذاتً لائم على اساس او النشاط العاطفً  -3

 االنفعاالت كالخوف , الحب , الكره , الدافعٌة , والمٌول .... الخ .

كن فصله عن تدخل وال ٌم ةبه االنسان ٌنطوي تحت هذه االنشطعلما ان اي عمل ٌموم    

وذهن ٌعمل )نشاط عملً(  ند الكتابة هنان ٌد تتحرن ) نشاط حركً (, فعنشطة االخرى اال

, اي ان واحساس باالرتٌاح او الضٌك عند اتمام العمل بنجاح او عدمه )نشاط وجدانً ( 

ٌمكن فصلها الن كل نشاط ٌصدر عن االنسان فً اثناء  هنان ارتباط بٌن هذه االنشطة و ال

تفاعله مع البٌئة لٌس نشاطا نفسٌا فحسب او جسمٌا فمط بل ٌصدر عن االنسان بأجمعه 

 وحدة جسمٌة نفسٌة متكاملة .باعتباره  

 النفس علم دراسة من الهدف

 الى ٌؤدي يالذ بالشكل االنسان لصالح وتوجٌهه بالسلون ٌهدف علم النفس الى التحكم   

 .  والجماعات لإلفراد النفسٌة الصحة تحسٌن

 السلوك معنى

 االنسان عن ٌصدر ما كل بانهلما كان علم النفس هو دراسة السلون لذلن ٌعرف السلون    

ما  وهذا , والسباحة والعزف والمشً والكتابة كالكالم خارجً حركً ونشاط عملٌات من

 .  الموضوعً او الظاهري بالسلون ٌسمى

 والتخٌل كالتفكٌر شعورٌة حاالت من داخلً نشاط من االنسان عن ٌصدر ما كل اما 

 . الذاتً او الباطنً بالسلون واحالم الٌمظة والشعور باالرتٌاح فٌدعى والتصمٌم

 ٌشمل كل ما ٌفعله االنسان وكل ما ٌشعر به وكل ما ٌفكر به . وعلٌه فالسلون
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 علم النفس الفني

 نطبٌعة علم النفس الفنً ال بد من ان نعرف بأن هذ العلم ٌتكون من مٌدانٌولبل التكلم عن 

 -هما :و

 المادة الخام المتمثلة بالعمل الفنً .وهو الذي ٌمدم : الفن  -1

 العمل هذا ظهور وراء الكامنة النفسٌة العوامل بتحلٌل ٌموم الذيوهو :  النفس علم -2

 .من الناس  غٌره عن ابدعها الذي الشخص تمٌز التً والعملٌة النفسٌة والخصائص

ٌعرف علم ٌمكن ان ان علم النفس الفنً ٌبحث بموانٌن ابداع الفنان لنتاجه الفنً , لذا 

النفس الفنً بأنه احد فروع علم النفس التطبٌمً الذي ٌدرس الخصائص النفسٌة 

وتكوٌن  بٌة الجمالٌةالفنً واالدران واالعمال االدبٌة والتربٌة الفنٌة والتر لألبداع

اما الفنان فٌعرف بأنه ذلن الشخص الذي ٌمارس احد الفنون الجمٌلة الذوق الفنً . 

المائمة اوال ولبل كل شًء على اشباع الحس الجمالً عن طرٌك كمال االدران 

 ابداعٌا كان ام تمثٌله .

 الفن مفهومه ومعانيه

 ٌربطه من وهنان جمالٌة آثار منه تتولد وانتاج  نشاط جعله من منها متعددة معانً للفن

 تلمائً نشاط الفن ان اساس على والمهنة الفن بٌن ٌفرق من وهنان غاٌة وتحمٌك بالمنفعة

 . للكسب تهدف مأجورة صناعة فهً المهنة اما حرفً

 -من هذا المنطلق حددت معان عدة للفن سنورد اهمها على النحو االتي :

للفن : ٌعد الفن اداة اتصال فكري هام بٌن البشر لذا فهو ٌعرف بأنه  ًالمعنى االتصال -1

ضرب من النشاط البشري الذي ٌتمثل فً لٌام الفنان بتوصٌل عواطفه الى االخرٌن 

 .مستعمال فً ذلن بعض العالمات الخارجٌة بطرٌمة شعورٌة ارادٌة 
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ن عملٌة التحوٌر الفن حسب اراء هذا االتجاه هو عبارة عالفن بمعنى نشاط صنعً /  -2

وبهذا المعنى ٌشمل لفظ الفن شتى  او التغٌٌر التً ٌدخلها الفنان على مواد الطبٌعة .

الفنون المٌكانٌكٌة والصناعٌة والتطبٌمٌة والعنصر المشترن الذي ٌمرب هذه الفنون 

من الفنون الجمٌلة هو الصناعة او االنتاج ولكن كلما ابتعدت هذه الفنون عن الٌة 

تدنو من الفنون الجمٌلة , وعلٌه ال بد لهذه الفنون من ان تنطوي على  فأنها الصناعة

ابداع خٌالً وترف كمالً واٌهام ارادي ورمزٌة ال شعورٌة او شعورٌة ونزوع غٌر 

 ممٌد نحو اللعب او المتعة .

او نتماء بٌن الموجودات المحٌطة به لدرة الفنان على اال المعنى االنتمائً للفن : وهً -3

نوعٌات معٌنة ذات صفات متباٌنة وٌموم بنملها الى المشاهد بصٌغة التً ٌتخٌلها 

 -اخرى . وٌموم االنتماء على مجموعة من االسس النفسٌة وهً :

النمط النفسً : اذ لسم )ٌونن( الناس الى فئات او انماط منهم انبساطً ومنهم  - أ

 ٌالئم شخصٌته .انطوائً والفنان ٌندرج بحسب طبٌعته وفك النمط الذي 

الخبرات الوجدانٌة : وهً تلن الخبرات المترسبة منذ الطفولة الباكرة لدى  -ب

 الفنانٌن والتً تؤثر على نحو او اخر فً شخصٌته .

االحداث االنٌة الولوع : وهً االحداث التً تهز وجدان الفنان بشدة وتدفع به الى  -ج

مات االلتصادٌة او مشكالت اخرى اتخاذ منحى معٌن كالصدمات االنفعالٌة او االز

هذا ما حدث مع الفنان )فان كوخ( الذي لم ٌكن موفما فً حٌاته ولكنه عندما ومثال 

 اتجه الى الرسم برع به .

االساس التربوي : وهو االساس الذي ٌخضع له الفنان فً مراحل حٌاته المتباٌنة ,  -د

 وجدان الفنان وعمله . اي جمٌع الخبرات الممصودة وغٌر الممصودة التً تشكل
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االساس النفسً االجتماعً : وٌتمثل ذلن بالتفاعل النفسً بٌن الفنان وبٌئته  -هـ 

  االجتماعٌة التً ٌعٌش فً اطارها والتً تؤثر فً انتماءاته .

وٌمصد به ان الفنان ٌتلمى المؤثرات الجمالٌة من الوالع ثم  المعنى االنطباعً للفن :  -4

نفسه وٌمٌم بٌنها عاللات جدٌدة لم تكن موجودة فً الوالع البٌئً  فًٌعمد الى تخزٌنها 

الذي استحدثت منه .وهذا ٌعنً ان الفنان ٌسٌر فً مراحل ثالثة : التلمً من الخارج 

 وتصنٌع ما ٌتلماه بداخله ثم التمدٌم او مرحلة االبانة الفنٌة .

ترجع الى ما الفنان  : وٌمصد بالمعنى االجتماعً ان اعمالالمعنى االجتماعً للفن  -5

ٌحمله فً اعناله من عناصر فنٌة مستمدة من الوالع بضمنها عوالم خٌالٌة ٌصوغها 

اذ ان العناصر الفنٌة هً عناصر موضوعٌة  .بصٌاغة ذاتٌة بعٌدا عن بٌئته المحلٌة

 –ولكن صٌاغة تلن العناصر وتمدٌمها من جدٌد انما ٌكون بوساطة شٌئٌن : االول 

المهارة الفنٌة التً ٌتمتع بها الفنان فً طرٌمة ادائه والتً  –مزاج الفنان , والثانً 

 تمٌزه عن سواه .

 الخارجً بالوالع مباشرا   ارتباطا   مرتبطا   المعنى بهذا الفن:  للفن الموضوعً المعنى -6

 او تطابك هنان ٌكون بحٌث البٌئة فً حوله موجود هو لما مصور مجرد الفنان ان او

 .  االشٌاء عالم فً الخارجً الوالع وبٌن الفنان ٌنتجه ما بٌن تأثٌر

 العالقة بين علم النفس والنشاط الفني

 -ٌمكن ان نلخص العاللة بٌن علم النفس وعلم النفس الفنً على النحو االتً :

ٌدرس علم النفس النشاط االنسانً فً جوانبه كافة , فً حٌن ٌتخذ علم النفس الفنً   -1

 ان ونتاجه الفنً موضوعا لدراساته وابحاثه .من الفن

ان النشاط الفنً كان ٌمثل احد المصادر التً اعتمدها علماء النفس فً اكتشافاتهم من  -2

 الفنٌة واالدبٌة . لألعمالخالل دراستهم 
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ان الفنانٌن اخذوا ٌستلهمون الموضوعات النفسٌة وٌتخذون منها موضوعات  -3

والمصص المسرحٌة والرواٌات فً االفالم السٌنمائٌة الفنٌة كما انعكس ذلن  ألعمالهم

 ... الخ .

ان التحلٌل النفسً ٌعنً بالكشف عن المعنى النفسً للشكل الفنً من اٌن اتى , وما  -4

 هً مواصفاته وممٌزاته .


