
 

 

مبادئ التربٌة الفنٌة جامعة دٌالى                                             المادة:    

                االولىكلٌة الفنون الجمٌلة                                          المرحلة :

 م.عمر لاسم علً ا.لسم التربٌة الفنٌة                                   مدرس المادة :

                                                     

 1ملخص المحاضرة :                                                               

 مفهوم التربية الفنية

 تربٌة :ال

 لغة هً التنمٌة والزٌادة  .

 اصطالحا هً التنشئة والتنمٌة .

التربٌة : تعدٌل لسلون االفراد وتنمٌتهم من جمٌع النواحً العملٌة والجسمٌة 

والحركٌة والنفسٌة واالجتماعٌة وتطوٌر عمولهم من الناحٌة االٌجابٌة حتى تصبح 

 لدٌهم المدرة فً حل مشكالتهم بأنفسهم.

موعة من العملٌات التً ٌموم بها المجتمع بنمل معارفه واهدافه بشكل مج هً او

 ، وٌعرفها كل من متجدد ومستمر للحفاظ على بماءه 

 تضفً الى الجسم والنفس كل جمال وكمال .: التربٌة افالطون 

 عملٌة اعداد العمل للتعلٌم.: ارسطو  

بمعناها الواسع تعامل االنسان مع البٌئة المحٌطة به ،بمعناها الضٌك التعلٌم  :  لودج 

 المدرسً .

 تعبٌرا عن العواطف واالحاسٌس واالنفعاالت. فهواما الفن 

عملٌة تركٌب خامة او مجموعة من الخامات المختلفة واخراجها الى الشكل  -

 النهائً الذي ٌتمٌز بالجمال.

 على شكل معٌن من خالل خامة معٌنة .عملٌة اخراج الفكرة  -

 كل ما ٌخرجه االنسان من عالم الخٌال الى عالم الحس. -

 ترتٌب مجموعة من العناصر المختلفة واخراجها بشكل جمالً . -

 التعبٌر من خالل استخدام الخامات المختلفة للحصول منها على اعمال جٌدة. -



 

 

ت واالحاسٌس من لالبها النظري الفن هو تعبٌر عن الذات وتحوٌل االنفعاال  -

 الى ما هو محسوس وهو العمل الفنً .

عن طرٌك الممارسات الفنٌّة  االفراد تسلوكٌامحاولة تغٌٌر  هًتربٌة الفنٌّة اذن فال 

، ومفهوم التربٌة ، إلى األفضل، وإلى ما ٌنفعهم وٌزّودهم بالمعلومات والمفاهٌم

فً نفس  جدان محاولة تنمٌة العاطفة والو ة ال ٌعنً تعرٌفها فمط بل ٌشمل الفنٌّ 

  .المتلمً او المتعلم 

دورا كبٌرا فً تشكٌل اذواق االفراد وتعالج ركن مهم فً وللتربٌة الفنٌة       

تكوٌنهم كً ٌستجٌبوا للمؤثرات الخارجٌة استجابات صحٌحة، فهً وسٌلة لالرتماء 

لوجدان والمهارات وتكمل بسلون االفراد وتسهم فً التكامل االجتماعً وترلً ا

 النمو االنسانً .

 وللتربٌة الفنٌة اٌضا ادوار مهمة فً 

تعدٌل اٌجابً فً سلون االفراد عن طرٌك تشكٌلهم للخامات المختلفة  -1

 والحصول منها على اعمال جٌدة متفننة.

 تربٌة شاملة للفرد عن طرٌك الفن . -2

 تهم لألعمال الفنٌة وتذولها .عملٌة تهذٌب سلون المتعلمٌن من خالل ممارس -3

التربٌة الفنٌة كمصلح لم تكن معروفة لبل المرن العشرٌن حٌث الفنون الجمٌلة ان  

والتطبٌمٌة هً المسٌطرة فً المدارس والمؤسسات التعلٌمٌة، اما التربٌة المعاصرة 

فهً التربٌة عن طرٌك الفن من خالل ممارسة االنشطة الفنٌة واالستفادة من 

 العلوم االخرى التً تعتبر الفنون التشكٌلٌة والعلوم من اهم مصادرها. مجاالت

تدرس التربٌة الفنٌة فً المدارس عامة كمادة منهجٌة ممررة فً مجالٌن عملً     

 -ونظري وهما ٌبرزان فً ثالثة محاور رئٌسٌة مهمة :

 تطوٌر مستوى المتعلم من خالل تعلم الفن . -1

 لمتعلم وزٌادة التذوق.تدعٌم المعلومات لدى ا -2

 فً الربط بٌن الفن والحٌاة. المتعلمدعم انتماء  -3

 

 



 

 

 -:للفن عاللات معوالبد ان نذكر ان 

 علم الجمال -1

ال ٌوجد ممٌاس ثابت لمٌاس الجمال هً عملٌة عملٌة وذاتٌة بحتة ،اما المٌم    

مثل فً الفائدة الجمالٌة تعنً مدى احتواء العمل الفنً على اسس بنائٌة وجمالٌة تت

 التً ٌجنٌها كال من الفنان او المتذوق معا .

 التذوق الفنً-2

التذوق عبارة عن عملٌه تذولٌه تتم بٌن الفنان الذي ٌبدع العمل الفنً والمتذوق      

او المشاهد للعمل الفنً محتواها العمل الفنً ، فالعمل الفنً عبارة عن رسالة 

الفنً ومحتواها العمل نفسه وهنان عوامل تؤثر فً ٌشاهدها المتذوق المشاهد للعمل 

لدرة المتذوق منها ثمافته وطبٌعة البٌئة التً ٌعٌش فٌها والزمن الذي ٌعٌش فٌه ومن 

 شخص ألخر.

 النمد-3

النمد المدرة على تحلٌل وتفسٌر العمل الفنً ،اي محاولة لراءة رموز العمل      

 الفنً ومعرفة السلبٌات واالٌجابٌات او مواطن الموة والضعف فٌه .

 التراث الفنً-4

او حصٌلة التجارب البشرٌة الناجحة للجنس البشري عبر  ةجٌالتراث الفنً نت

 -العصور فً مجاالتها المختلفة التً وصلت الٌنا عبر العصور وهً نوعان :

 )رسمٌة للدولة وفنون شعبٌة(


