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المادة:مبادئ التربٌة الفنٌة          جامعة دٌالى                            

المرحلة :االولى                                                                       ون الجمٌلة      كلٌة الفن

 م.عمر قاسم علًا.مدرس المادة :     قسم التربٌة الفنٌة                

                                        

 6--5ملخص المحاضرة :                                           

 الفلسفً للتربٌة لفنٌة االساس

فاة  ي تةاا ااةبال  الفنية  شةان ااة ال الماةن ا  ةر التربية  س ران شان مد       

بطريمة   بأعمالةه   يمة مت مله على الميام بماؤ ليته فا  يريةد ان يرةرا انةه  هعميم

 ا يم م به.مد ن شر ر  لكنه يريد المررف   ا دران ل هالي

 اطةةارا مريريةةا لةةه  ات اذهةةامرلةةم التربيةة  الفنيةة   لةةد  مةةن نمةة  مفاةة م الفلاةةف       

يفلاةةا  بالتةال  ي اةن منرة رر  رؤيتةه  ييرلةه   اآلراءياةاعد علةى فاةم ال بةرا  

الماةةا ا المانيةة  ممةةا يمةة در الةةى ان ييرةةا مةةن المترلمةةين شةةركاء ااااةةين فةة  عمليةة  

ممةا ي هلةه الةى  الترلم ، ييرله لادرا على ااتثمار الم اهل  الطالةا  الكامنة  لةديام

 ت ميك اهداا التربي  الفني  .

 

مةن  ةة ا   تنطلةك التربية  الفنيةة  مةن فلاةف  بنةةاء الفةرد المبةدل ال اةةاس المفكةر     

الر دة بالفن الى مم ماته  اغناءر بالر لا  اليمالية  مةن  ة ا ت ااةه  تفاعلةه مةن 

 ادراكةه الر لةا     الم يط  بةه  تفامةه ل رةارته   رةارا  الشةر ل ا  ةر البي

التربيةة  مةةن  ةة ا الفةةن فاةة   بمبةةد فلاةةف  التربيةة  الفنيةة    تأ ةةذ بةين الفةةن  ا ناةةان ،

 تارى الى تكاما ا ناان من يمين ي انبه  رفن دري  التذ ق الفن  لديه .

 

 (9151-9551اوال :جون دٌوي )

مةن  يةه الفةن  يرلةه يةرتبط ب يةاة ا ناةان   اياتةه  ياةدا الةى  (دية   )غيةر    

علةى افتةراا ان الفلاةف  ييةل ان  اعادة التة انن بينةه  بةين البي ة  التة  يرةي  فياةا

تنفاا عنه  ان تشةبن  اياتةه  مةا ي اياةه مةن مشةك   تريةك  تتاا بالميتمن   

 ديةد فلاةفته اليمالية  هة  ا اةاس فة  ت  رك  نم ر الشاما  كان كتابه )الفن  بةرة(

انةه ا تةار الفةن  فيه رر رة ان يك ن الفنان اناان كغيرر من البشةر ا  ما ياء اهم 

 6--5م 
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 لةه كميم   عما ف   ياته فيرا الفن اناانيا بابل اندمايه بال ياة ا ناةاني  الرامة  

 اف   ريفي  ، ه  اداة التنمي   ت ميك الميم ال اي   الرملي   التيريبي  .

تةةاي  تشةة به س الفةةن ن ةة ر هةة  ال بةةرة  التيربةة  ،فررفةةه علةةى انةةه عمةةا ان ااةةا   

 ت انن بين الكا ن ال    البي   .رغبا  المنفر  الت  

كما رفا)دي  ( التميين بين الراهرة الفني   اليمالي  ، ن ا  لةى تثيةر الةى فرةا   

لة  يةرتبط  ابدال  الثاني  عملية  ادران  تةذ ق  ااةتمتال ،فاليمةاا عنةدر  اة   عم

  بميم  الفرةا التيريبة  الةذ  امتلةن ال بةرة فةت فر لديةه لة   مةن الة ع   اكةد انةه 

با  بد مةن اعتبةارر عناةرا مةن عملية  تكيةا عامة  تةتم الى فام الفن ف  ذاته  ابيا

بةةين ا ناةةةان  الرةةالم ال ةةةاري   هةةذر غايةةة  التربيةة   مةةةا تنشةةدر ان ي مةةةك التكيةةةا 

  الت انن للفرد من بي ته .

 

 ثانٌا: هربرت رٌد 

)ية ن دية  (  فلاةفته فة  يرةا الفةن يةنء فة   بأفكةار تةأثرمرااةر  ه  مفكةر     

الفةةن ي اةةلنا الةةى ميةةا   يديةةدة مةةن  اكةةد علةةى ان  لألفةةرادعمليةة  ترةةديا الاةةل ن 

تما ليم  عن غيرهةا مةن  المررف  غير الت  اعتدنا علياا ، ان هذر المررف   ميمي   

الفنةةان عةةن غيةةرر هةة  تماةةكه ب براتةةه ا دراكيةة  بةةد  مةةن  مةةا يميةةنالمرةةارا ، ان 

يةةةد،  ان النشةةةاط الفنةةة  فةةة  اةةةميمه عمليةةة  نميةةةاد  راء ا  اةةةاس ا   راء التيرا 

تركيل ل برة ادراكي  على ا رة انماط ذا  مرةان  اشةكاا ذا  د     لةه ليمتةه 

 الكبر  ف  بناء الش اي   ت ميك التكاما النفا  .

ف  المنةاه  اهمي  عن د ر الرلم  المررف     يمان للفن د را ترب يا ا (ريد) اكد    

 انتمد م لا الميتمن الالب  من الفن اذ اعتاد ا ادراا الر اطةا  ا نفرةا   ت ة  

بال ال مرم ا ، ال الن ان التربي  الفني  ال يداني   تنمية  المةدرة علةى الرؤية  الفنية  

ى اتا ةةة  تةةة انن بةةةين المررفةةة  ال يدانيةةة   المطالرةةة   اةةةمال الم اةةةيمى ترمةةةا علةةة

  ا دران ال يدان . 

ريد( ان الفن ا د  اةا ا المررفة  ،  عةالم الفةن نرةام مةن المررفة    يمةا  يشير )  

هة   اةيل   اةي   عةن طريةك الفةن ف  ليمتةه لنناةان عةن عةالم الفلاةف  ،  التربية  

 . هام  من  اا ا المررف 

المما د بالتربي  عن طريةك الفةن هة  بةأن يكة ن الفةن  اةيل  مةن ال اةا ا الترب ية  

الت  تم م  تاذل الال ن اإلناان  ،  ذلةن نن الفةن بطبيرتةه عبةر ماةارر التةاري   
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الماةةا ل لل رةةارا   الةةديانا  البشةةري  كةةان  مةةا يةةناا م نمةة   من ةةان  ليانةةل 

الرل   النرةام .  يتميةن الفنةان ب اااةيته ال ير  الا ال  كما  ن الفن يرمن للدل   

 المرهف   عشمه لليماا .

يادا مااق التربي  عةن طريةك الفةن  لةى  عطةاء الفةن مننلتةه ال مة  بةين المرةارا  

الطالةةل ماةةارة   اكاةةالللداراةةين فةة  در اةةام  مرينةةااإلناةةاني   الترب يةة  ليكةة ن 

الب ةة  عةةن اليمةةاا كمةةا  ن الفةةن ياةةاعد فةة  تاةةذيل ان ةة ق مةةن  يةة    رةةر ري  

  الار  ن   اإلبدال . 


