
 









  :محاضرة فً أصول التربٌة بعنوان 

 التربية الجمالية
  (وظائفها   -أهدافها   –أهميتها   –مفهومها  )

 

 
ستاذ الدك تور              

أ
شراف  ال

أ
 تقديم الطالب                                                                        ا

حمد حسن كاظم                      مقداد اسماعيل الدباغ
أ

 ا
ضول تربية                                                                    م   درس ال  م  ادة        

أ
 ماجستير ا

 



 الهداف السلوكية للمحاضرة

 :بعد االنتهاء من هذه المحاضرة ٌنبغً على الطالب أن 

 ٌُعرف مفهوم الجمال1.

 ٌُعرف مفهوم التربٌة الجمالٌة2.

 ٌُدرك أهمٌة التربٌة الجمالٌة للفرد والمجتمع3.

 ٌستوعب أهداف التربٌة الجمالٌة4.

 ٌستوعب وظائف التربٌة الجمالٌة5.

خصائص التربٌة الجمالٌة فً الفلسفة ٌُعدد 6.

 .االسالمٌة 

 



 ؟ما المقطود بمفهوم الجمال 

الجمااال تعمااٌم  ااامل ٌتحخااه ماان خاللااق تدراك العال ااا  أنَّ 

حواس وسائر ، والخلب  ، ، والنفس والسمعالمرٌحة للبصر، 

ااهدنُ الذي الجمال ف ، اإلنسان فاً الطبٌعاة فاً وجاق امارأة  ه ا

هاااو جمااال نع اااخق تنَّمااا أو لوحاااة فنٌااة  أو زهاارة أو فرا ااة 

  العناصرلرؤٌة هذه الراحة بالفطرة نتٌجة 

أما الجمال فً المفهوم اإلسالمً فهاو ٌتجااوز حادود الجماال 

فالجماال ساامة بااارزة ، واإلنسااانً الفناً تلااى الجماال ال ااونً 

فالخاله سبحانق وتعاالى صانع ال اون ،  ال ونمن سما  هذا 

 . فأبدعوخله ،  صنعقوأحسن 
 



ضناف الجمال
أ

 ا

 :٢ٛ سئ٤غ٤خ ثالثخ أط٘بفا٠ُ  َظ٘ق اُجٔب٣ٍ

 :الماديالجمال   – 1
٣ٌٕٝٞ ك٢ األٓٞس أُبد٣خ أُذغٞعخ ٖٓ عٔبء ٝأسع 

 . رُيٝد٤ٞاٗبد ٝأجغبد ٝؿ٤ش 

 :الجمال المعنوي –2
   ٝاُوِت٣ٝذسًٚ اُؼوَ ،  أُجشداد٣ٌٕٝٞ ك٢ 

 : معا  الجمال المادي المعنوي   -3
  ٝأُجشدادٝٛٞ جٔبٍ ٣جٔغ ث٤ٖ اُظ٘ل٤ٖ اُغبثو٤ٖ أُذغٞعبد 

 . ٓؼب  ٣ُْٝذَسى ثبُذٞاط ٝاُؼوَ ، 

 



 خطائص الجمال وسماته

 : أٜٛٔب  ٝاُغٔبدٖٓ اُخظبئض ِجٔبٍ ٓجٔٞػخ ُ

ٝ اُؼ٤ٞةٝاُغالٓخ ٖٓ اإلروبٕ اُذهخ ٝاإلثذاع 

ٝاُزٞاصٕاُز٘بعن ٝ اُز٘ٞع 

 ٝاُزٞاكن ٝاالٗغجبّٝاُزشاثظ اُٞدذح 

 اُوظذ. 



 تطور فلسفة علم الجمال 

 ٍهذّ اُجٔب 

  ٕٞٝاُجٔبٍٝآسائٚ ػٖ اُلٖ أكالط 

  رجبٙ اُجٔبٍاأسعطٞ آساء 

  ّاُجٔبٍ ٝاإلعال 

  ٕٞد١ٞ٣ ج 

  ٣ٞٛغٔبٕد٤ٗظ   



 التربية الجمالية

  , الخبزكان معك رغيف ان من  إذا  
   الزهورأحدهما واشتِر به باقة من  فبع  

 

 (حكمة صينية)                          
 



 التربية الجمالية

 ؟ما المقطود بالتربية الجمالية 

  ااد بااق الجانااب التربااوي الااذي ٌر ااه وجاادان تعبٌاار ٌُْخصا
ومااادر ا  ،  الحاااسوٌجعلاااق مرهاااف ،  و اااعورهالفااارد 
فٌبعااااك ذلااااك فااااً نفسااااق الساااارور  ، والجمااااالللااااذوه 

هاذا ،  ل  انفعاالتقفٌرتخى وجدانق وتتهذب ،  واالرتٌاح
 عندهٌساعد على  وة اإلرادة وصده العزٌمة 

 هااااالجمالٌااااة حسااااب نظرٌااااة أفالطااااون التربٌااااة و ً :
توظٌف  ل أنواع الفنون لتنماى اإلحسااس بالجماال مان 

 . المٌادٌن ل زواٌاه فٌدر ق الفرد فً  ل 
 



 التربية الجمالية

 ٝ ُ٢ٛ اُز٢ رش٠ٓ  :اُجٔب٤ُخ اُزشث٤خ جٕٞ د١ٞ٣ ؼش٣ق ٣

إ٠ُ إٗٔبء ػبطلخ اُجٔبٍ اٌُبٓ٘خ ك٢ اُ٘لظ ٝرُي ػٖ 

َّٕ اُزشث٤خ اُجٔب٤ُخ  طش٣ن روذ٣شٗب ٝإٗزبج٘ب ُِجٔبٍ، أل

كضال  ػٖ ر٤ٔ٘زٜب اُوذسح ػ٠ِ روذ٣ش اُجٔبٍ رؼَٔ ػ٠ِ 

ْٕ ٣زٞكش  رشج٤غ األكشاد ػ٠ِ االثزٌبس ٝاإلثذاع شش٣طخ أ

 االعزؼذادك٤ْٜ ٛزا 

 ٝ ٟ٢ ٛ خ اُزشث٤خ اُجٔب٤ُخٝظ٤لإٔ س٣ذ  ٛشثشد٣ش

 .  ث٤ٖ اُذٞاط ٝٓب دُٜٞب ٖٓ ث٤ئخ ٓٞضٞػ٤خاُزٞك٤ن 

 

 



 التربية الجمالية

 اُزشث٤خ ث٤ٖ ِوبءاُ دظ٤ِخ ٢ٛ: اإلعالّ ك٢ اُجٔب٤ُخ اُزشث٤خ آب 

 اإلعال٢ٓ ٓلٜٞٓٚ ك٢ اُجٔبٍ ٝث٤ٖ اإلعال٢ٓ، ٓلٜٜٞٓب ك٢

 

 :ك٢ رزٔثَ ٝاُز٢ االعال٤ٓخ اُجٔب٤ُخ اُزشث٤خ خظبئض أْٛ
ٛ٘ييبى رشث٤ييخ جٔب٤ُييخ إعييال٤ٓخ ٓ٘لظييِخ ػييٖ ث٘ييبء اُزشث٤ييخ ُيي٤ظ   -1

َّٕ اُزشث٤خ اُجٔب٤ُيخ داخِيخ كي٢ ٤ًيبٕ اُزشث٤يخ  اإلعال٤ٓخ اُؼبٓخ، ثَ إ
اُؼبٓخ، ك٢ٜ عٔخ ٓيٖ عئبرٜب ٝخبطيخ ٓيٖ خظبئظيٜب، كبُجٔيبٍ 
ب ٣وّٞ ثـ٤يشٙ ٝػِي٠ ٛيزا كٌيَ رشث٤يخ  ك٢ األطَ ال ٣وّٞ ث٘لغٚ ٝإَّٗٔ

 .إعال٤ٓخ ك٢ٜ رشث٤خ جٔب٤ُخ
أُييٜ٘ا اإلعييال٢ٓ ؿب٣ييخ اُزشث٤ييخ، ٝاُجٔييبٍ عيئخ ٓييٖ رذو٤يين     -2

 .عٔبد ٛزا أُٜ٘ا
 



 التربية الجمالية

َّٕ ًال  ٖٓ اُزشث٤خ ٝاُجٔيبٍ ٣يشرجظ ثيبُٜٔ٘ا،   -3 ٝٛ٘يبى أ
إ٤ُيٚ دي٤ٖ رظيبة أُليب٤ْٛ ثبُخِيَ ٣ٝظيجخ شجغ ٣ُ ٓو٤بط 
 جٔبال  اُوجخ 

اُزشث٤خ اُجٔب٤ُخ ك٢ اإلعيالّ ٓيٖ خظبئظيٜب اُؼٔيّٞ   -4
ٝاُشٍٔٞ، ك٢ٜ رشث٤خ ج٤ٔيغ أُغي٤ِٖٔ، أٝ ًيَ ٓيٖ اُزيضّ 
ب رٔزذ ػجيش د٤بريٚ ًِٜيب ٤ُٝغيذ هبطيشح  ثبإلعالّ، ًٔب أَّٜٗ

ٗليييظ ظيييجؾ رُ ػِييي٠ ٓشدِيييخ ٓيييٖ ٓشاديييَ اُؼٔيييش، ٝٛييي٠ 
ثٜيزا ٝ ٗشيبطبرٚج٤ٔيغ جَٔ رُ اإلٗغبٕ ثظجـزٜب ٠ٛٝ اُز٢ 

كيي٢ ًييَ ا٤ُٔييبد٣ٖ اُزيي٢ ٣ٔزييذ إ٤ُٜييب اُ٘شييبط  اُجٔييبٍ ٣ييذخَ
 . اإلٗغب٢ٗ

 



همية التربية الجمالية
أ

 ا

اخزلي٠ ُٝيٞ ،  أخضيشا  األسع ُْ ر٘جذ ٣بثغب  أٝ إرا رظٞس 

ًٝبٗييذ ،  هبرٔييخٝالدييذ اُغيئبء سٓبد٣ييخ  ، ٝأُييبءاُشييجش 

ٝؿبثييذ ٝرييٞاسد أُييٞإ األصٛييبس ،  ٓزشييبثٜخٝجييٞٙ اُجشييش 

ْٕ رظٜش ٤ًق ،  اُلشاشبد ٌٖ أ ْٔ  ؟ اُذ٤بح٣ُ

 

 سؤال للمناقشة
 

 

 



هداف التربية الجمالية
أ

 ا

 ٓشبػشٛبٝرشه٤خ  ُِلشد أُزٌبِٓخاُشخظ٤خ ر٤ٔ٘خ 1.

 ٝأُٜبساد ا٤ٍُٔٞر٤ٔ٘خ اُوذسح ػ٠ِ اُززٝم اُجٔب٢ُ ٝاًزشبف  2.

 ر٤ٔ٘خ األخالم  3.

 اُوذسح ػ٠ِ اإلثذاع ر٤ٔ٘خ  4.

 بالٗزٔبء ٝاُٞدذح االجزٔبػ٤خث اُشؼٞس ر٤ٔ٘خ5.

   ٜٓ٘برأَٓ اُطج٤ؼخ ٝاعزخالص اُو٤ْ اُجٔب٤ُخ  ٠اُوذسح ػِر٤ٔ٘خ 6.

 .  ر٤ٔ٘خ اُذٞاط 7.



 وظائ ف التربية الجمالية

 .إ٠ُ عالٓخ اُطجغ ، ٝطذخ اُزٝم، ٝاعزوبٓخ اُلطشحرؤد١ 1.

رشهيين ٝجييذإ اُلييشد ٝشييؼٞسٙ ٝرشرويي٢ ثٜٔييب، ٝرجؼِييٚ ٓييذسًب  2.

 .ُِزٝم اُجٔب٢ُ

كيي٢  رلييزخ األكيين اُؼوِيي٢ ٝاُ٘لغيي٢ ٝاُٞجييذا٢ٗ ُييذٟ اإلٗغييبٕ 3.

 ٝأُؼبسفػٖ أعشاس اُخِن ٝاالعزضادح ٖٓ اُؼِّٞ اٌُشق 

ُزذو٤ن اٌُث٤ش ٖٓ اُـب٣بد اُزشث٣ٞيخ اُزي٢ ريذػٞ إ٤ُٜيب ٞع٤ِخ ً 4.

 .اُزشث٤خ اُذذ٣ثخ

ْٕ ٣ييذسًٞا ٣ٝذِِييٞا ٣ٝوييذسٝا األشيي٤بء اُزيي٢ 5. رٌٔييٖ األكييشاد ٓييٖ أ

   ٣شٜٝٗب، ٣ٝغٔؼٜٞٗب، ٣ٝزؼبِٕٓٞ ٓؼٜب ك٢ ث٤ئزْٜ

 

 



 وظائ ف التربية الجمالية

 أكشاد أُجزٔغ ػ٢ِ اعزـالٍ أٝهبد اُلشاؽ رذسة 6.

ْٕ ٣جؼِٚ ؼذ رُ 7. اُطلَ اإلػذاد اُخبص ٝاٌُبَٓ اُز١ ٖٓ شأٗٚ أ

 ٝأُجزٔغ٣ضداد رلبػال  ٓغ اُج٤ئخ 

سٝح إثبسح ٚ ٖٓ خالٍ ك٢ إطالح أُجزٔغ ٝاعزوبٓزرُْغْٜ 8.

   اُج٘بء اُ٘وذ

ك٢  اإل٣ٔب٢ٗٓٞاطٖ اإلشؼبع  ٝرؼض٣ض ُجؼثٝع٤ِخ ٜٓٔخ  9.

 - .اُ٘لظ اُجشش٣خ

 

 

 

 



 نهاية المحاضرة

 اشكر لكم حسن اإلصغاء

 

 



 الهداف السلوكية للمحاضرة

 :بعد االنتهاء من هذه المحاضرة ٌنبغً على الطالب أن 

 ٌُعرف مفهوم الجمال1.

 ٌُعرف مفهوم التربٌة الجمالٌة2.

 ٌُدرك أهمٌة التربٌة الجمالٌة للفرد والمجتمع3.

 ٌستوعب أهداف التربٌة الجمالٌة4.

ٌُعدد خصائص التربٌة الجمالٌة فً الفلسفة 5.

 .االسالمٌة 

 


