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 المادة: تذوق سٌنمائً
 

 المجتمع فً الفن دور

 المجتمع ألفراد النفسٌة الحٌاة فً بالػ تأثٌر ذا فهو للمجتمع بةبالنس كبرى أهمٌة للفن          

 التفاهم أداة فهو لذلك,االجتماعً والتماسك السٌاسٌة التكتالت وفً االجتماعٌة حٌاتنا وفً

  العالمً

 -:المجتمع و الفنٌة التربٌة

 فً اجله من استحدثت الذي األساسً الدور ذلك ؼٌر أخرى ادوار الفنٌة للتربٌة أصبح     

 و اإلنسان سلوك لترقٌة التربٌة إسهامات فً تشكل مجتمعة األدوار هذه و,  التعلٌم مجال

  -:ومن اهمها. المجتمع

 : الفنً الفن فً التذوق دور -

 الفنً التذوق إن ٌجد التارٌخٌة مراحلها لكل الفنٌة التربٌة فً األهداؾ لصٌاؼة المتتبع إن    

 وال تذوق بال إنتاج فال بالتذوق وتتبعه اإلنتاج على تستند فالصٌاؼة ولذا الفن إنتاج مع ٌتالزم

 .الناس معه ٌتفاعل إنتاج بال تذوق

 : اإلعالم فًالفن  دور-

 وسائل بكل محاصر اإلنسان أصبح حتى وقت كل فً و اإلنسان حٌاة اإلعالم ؼزا       

 الثقافً التربوي بتكوٌنها المعاصرة الفنٌة التربٌة و, عنها عازؾ أو لها متابع كان سواء اإلعالم

 التربوي دوره للفن أصبح و الرمانٌة و المكانٌة اإلعالمٌة للوسائل حاضر مجال أصبحت الفنً

 للفن المعٌاري الضبط عامل بمثابة اإلعالم وسائل داخل الفنٌة التربٌة دور فبات فٌها الثقافً و

 و التربوٌة و الفنٌة األحكام إصدار على القدرة مقومات من تمتلكه بما اإلعالم فً المستخدم

 . المستوٌات كل على األعمار لكل الفئات لكل العام المجتمعً للصالح اإلعالم معطٌات توجٌه

 الناس ومن ٌؤدٌها التً األساسٌة الوظائؾ أدركنا ما إذا عاّمة بصورة الفن أهمٌة تتضح        

 .الفن أجل من هو فالفن وظٌفة للفن ٌقول َمن  

  والفنون وظٌفة لها الفّنٌة المجاالت بعض هناك أنّ  إلى ٌستندون الرأي هذا وأصحاب      

 األجٌال تلك تنتهً حٌث باقٌة وهً األجٌال, تتناقلها مهمة وحضارة تراثا   تعد عام بشكل

 .وؼٌرها والرومانٌة والسومرٌة اإلسالمٌة والحضارة البابلٌة كالحضارة



 المظاهر بٌن والربط والمقارنة والفحص والتأّمل اإلدراك من عدٌدة بمراحل الفّنان وٌمر    

 .العناصر بهذه المنظمة القوانٌن إلستخالص وبعضها

 ال ما به المحٌطة األشٌاء فً ٌرى خاصة طبٌعة ذا إنسانا   الفّنان من تجعل المراحل هذه كل      

 .بالفرد المحٌطة البٌئة وتأّمل إلدراك وسٌلة فالفن ذلك وعلى العادي, اإلنسان ٌراه

 خالله من ٌعكس ومشاعر أحاسٌس من بداخله عما للتعبٌر ٌحتاج إّنما واإلنسان          

 وتكامل النفس عن للتعبٌر وسٌلة الفن أنّ  نرى فبذلك الفّنان ٌعٌشها التً واألوضاع الظروؾ

 .الشخصٌة

ٌة إلى دعوة وهو السلٌمة, اإلجتماعٌة القٌم تأكٌد فً بارز دور وللفن         ومشاركة الحرِّ

 أوقات شؽل فً الوسائل أهم من أٌضا   وهو الناس, من ؼٌره مع وانفعاالته أحاسٌسه الفنان

ي مرٌحة وهواٌة الفراغ  تنمٌة فً عالقة للفن أنّ  كما والمدركة, المتأملة الشخصٌة بناء إلى ٌؤدِّ

 .وتطوٌره اإلقتصادي الجانب

 -: المعرفة فً الفن  دور-

 حقبة فً المدرسة فً األخرى المقررات مع للتعلم دراسٌة كمادة الفنٌة التربٌة شكلت        

 كلباترٌك ولٌم"  بها ناد والتً المشروع بطرٌقة والمسماة التدرٌس طرق إحدى وتطبٌق انتشار

 تكوٌن على البعض بعضها مع الدراسٌة المواد تكافل طرٌق عن المعرفة تكامل إلى ودعا" 

 المعرفة طرٌق عن لتعلمها متكاملة صورة فً لهم وتقدٌمها المتعلمٌن عند واألفكار المفاهٌم

 .  والممارسة والخبرة

 

 -:  االبتكارالفن  فً  دور -

 الموجودة الجوانب من ؼٌره دون الفن صناعة تقنٌات على تعتمد كمادة الفنٌة التربٌة كانت      

 القدرات على تعتمد آلٌة عملٌة الفن ممارسة عملٌة فأصبحت ومعرفة وجدان من الفن فً

 ضرورة االنظارالى لفت إلى ذلك بعد والنفسٌة التربوٌة الدراسات ساعدت وقد , المهارٌة

 على وساعد الفنٌة التربٌة من الهدؾ تعاظم وهكذا , التعبٌر فً الحرٌة من قدرا الطفل إعطاء

 التعلٌمٌة العملٌة من أسمى كهدؾ المدرسة فً الفن تدرٌس أهداؾ من كهدؾ االبتكار تحقٌق

 . االجتماعٌة للحٌاة والتطور والنمو للنهوض المدرسٌة

 :  التراثالفن  فً  دور -

 جانبها وكذلك التذوق أو باإلنتاج سواء التعلٌمً جانبها التراث فً الفنٌة التربٌة تحقق      

 معرفة واكتساب اإلنسان خلفها رموز عن الكشؾ فً األخرى المجاالت مع مشتركا االجتماعً

 وتقدم رقً درجات فتزداد العالقة تواصل لٌتحقق الماضً إلى تضاؾ جدٌدة رموز لنتاج جدٌدة

 . المستقبل تجاه اإلنسان

 :أّنه حٌث من والمجتمع للفرد الفن دور تلخٌص وٌمكن



 .وتذّوقه الحضاري التراث دراسة -1

 .المحٌطة البٌئة وتأّمل إدراك -2

 .الشخصٌة وتكامل النفس عن التعبٌر -3

 .السلٌمة اإلجتماعٌة القٌم تأكٌد -4

 .الفراغ أوقات شؽل -5

 اإلقتصادي الجانب دعم -6

 


