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 الملخص     

ٌعتبر الفن اسلوب ترتقً به األمم وتتمٌز به المجتمعات. ومع الظروف السٌاسٌة التً تمر بها بالدنا فً السنوات االخٌرة، 

ظهرت الرغبة الملحة فً تطوٌر مجال التعلٌم والحاجة البتكار مناهج معاصرة لتدرٌس الفن والتصمٌم، باعتبارها من 

حلٌلٌة للمنهجٌات األكادٌمٌة القدٌمة والحدٌثة حٌث انها تمكننا من الوصول إلى العلوم الهامة. وٌهدف البحث للدراسة الت

أسباب تطور المنهجٌات بما ٌتالءم مع متطلبات العصر، فإذا ما القٌنا نظرة على تطور المفهوم األكادٌمً نجد أنه أتخذ 

ً إبداع الفنون كلها، وأن تعلٌم الفنون أشكاالً مختلفة فً تطبٌقه على مر العصور، فنجد مصر هً أول من سبق العالم ف

بدأ من خالل الورش التً أقامها الفنانٌن الكبار فً أوروبا ثم اصبح تلقً الدروس من خالل الكنائس. فقد حدثت التغٌرات 

والطفرة الكبٌرة فً الفن نتٌجة لدخول بعض العلوم مثل التشرٌح والمنظور والرٌاضٌات وسمً ذلك الوقت بعصر 

ثم تطور األمر لظهور ما ٌسمى باألكادٌمٌات التً نشأت فً مجال الفنون البصرٌة، وهً مؤسسات انشئت فً النهضة. 

المقام األول لتعلٌم الفنانٌن، وتوفٌر مكان كمعرض للطالب وللفنانٌن الناضجٌن الذٌن تم قبولهم كأعضاء فً األكادٌمٌة. 

من الحاكم وحاشٌته، منذ أواخر القرن الخامس عشر من أمثلتها: وقد تم تأسٌس أكادٌمٌات رسمٌة خاضعة للدولة بإشراف 

فً برٌطانٌا وتخرج  8768فً فرنسا و"األكادٌمٌة الملكٌة للفنون"  8648"األكادٌمٌة الملكٌة لفن النحت والتصوٌر" 

تطور إلى ٌومنا هذا. منهم الكثٌر من الفنانٌن الكبار وظهرت من خاللهم المذاهب الفنٌة والمدارس المختلفة التً ظلت فً 

ومن أمثلة األكادٌمٌات المعاصرة التً استفادت من النظام األكادٌمً هً أكادٌمٌة "أنجل للفنون" تم إنشائها فً فلورنسا 

وهً قائمه على إحٌاء فنون عصر النهضة وٌستند التعلٌم فٌها على تعزٌز الجانب المهارى لدي الدارسٌن وقدمت  8997

ٌق هذا الهدف. ومن نماذج المناهج المعاصرة األكثر نجاحاً وانتشارا حول العالم هً منهجٌات التعلٌم نماذج متفوقة فً تحق

البرٌطانً ونخص بالذكر مادة الفن والتصمٌم المؤهلة لكلٌات الفنون وذلك لما فٌه من إمكانٌات تعزز قدرات الطالب 

مة التً حققت المواكبة للتطور الملموس فً مجاالت الفنون اإلبداعٌة والذاتٌة والفكرٌة والثقافٌة وهً تعتبر من األنظ

 والتكنولوجٌا . 
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Abstract: 

The Art considered as a manner which nations rise up with. Although after the last political 

conditions in our country. There was an urgent desire appeared about the development of 

education and the need to create a teaching contemporary art and design curricula, as a one of 

the important subjects. The research aims to an analytical study for ancient and modern 

academic methodologies, as it enables us to have access to the reasons for the development of 

art and design teaching methodologies In accordance with the age requirements. If we have a 

look at the evolution of the academic concept and how it has taken different forms in its 

application through  ages, will find Egypt's first ever world in all arts creativity, and arts 

education had begun  through workshops by the masters of art in Europe, then lessons had 

been received through churches. The changes and the great mutation in art occurred as a result 

of the entry of some sciences like Anatomy, Perspective and Mathematics, this time called the 

Renaissance. After that it turns to what called academies which were founded in the filled of 

visual arts, it were institutions which primarily established for the education of artists and 

providing place as an exhibition for students and artists whom were accepted in the academy . 

Then Official state-controlled academies have been established under the supervision of the 

Governor and his entourage, since the late 15th century and its examples: " Royal Academy of 

Sculpture and Painting 1648", in France and the "Royal Academy of Arts" 1768 in Britain, 

which a lot of great artists had graduated from then the appearance of many art movements 

after that tell our time. There are Examples of contemporary academies that have benefited 

from the academic system like "Angel Academy of Arts" founded in Florence since 1997. It is 

based on revival of the arts of the Renaissance; it depends on strengthen the skills side for the 

student and provides superior models in achieving this aims. There is also one of the most 

successful contemporary curriculum models around the world is the British education 

methodologies IGCSE specially the art and design subject that qualified for the faculties of 

arts. It has possibilities to enhance students' creative abilities, self-intellectual and cultural 

abilities, and one of the systems that has been keeping abreast of the tangible development in 

the fields of arts and technology. 

 مقدمة: 

ُتدعم طموحاته وتستّشعر احتٌاجاته. وال ٌزال الفن منذ قدٌم األزل أسلوب ترتقً بهه األمهم الفن نافذة تشرف على المجتمع, 

وتتمٌز به المجتمعات, حٌث أّن الفنون تعدُّ أٌضا وسٌلة تربوٌة تساهم فً تثقٌف أفراد المجتمع وتساهم فً نشأة الفرد، ومع 

صر، والرغبة الملحة للمصرٌٌن فً االرتقاء بهبالدهم ونفهض الظروف السٌاسٌة واالجتماعٌة األخٌرة التً تمر بها بالدنا م

حالة الجمود التً قبع فٌها المجتمع لسنوات عدٌدة، اتجهت األنظار بقوة الى تطوٌر مجال التعلٌم، وٌعد تعلٌم الفنون عموما 

شههكل خههاص ٌخلههق مههن اهههم العلههوم التههً تسههاعد علههى االرتقههاء بههالحس الجمههالً للمجتمعههات. وإن تعلههٌم الفههن والتصههمٌم ب

مجتمعات قادرة على تذوق الجمال ورافضة لكل مظاهر القبح البصري. ورغم ان األسالٌب األكادٌمٌة التقلٌدٌة هً األكثهر 

إتباعاً فً تدرٌس الفن والتصمٌم فً كلٌات الفنون إال أن هناك أتجاه قوى للبحث عن طهرق اكثهر ابتكارٌهة وموائمهة إلٌقهاع 

وجٌة والثقافٌة، ومن هنا جاءت الحاجة البتكهار منهجٌهة معاصهرة لتهدرٌس الفهن والتصهمٌم تهدمج العصر ومستجداته التكنول

بههٌن االبتكارٌههة واالكادٌمٌههة وذلههك مههن خههالل الدراسههة التحلٌلٌههة للمنهجٌههات األكادٌمٌههة الحدٌثههة والمنههاهج المعاصههرة كههالتً 

فادة من بعهض اٌجابٌهات ههذه المنهجٌهات بمها ٌهتالءم مهع تدرس فً منهج التعلٌم البرٌطانً فً مادة الفن والتصمٌم . واالست
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البٌئة العربٌة، والذي ٌمكن من خالله تعزٌز القدرة على التذوق الفنً والجرأة واالنطالق بالخٌال وابتكهار حلهول تصهمٌمٌة 

 تحقق التنافسٌة العالمٌة التً نطمح إلٌها فً بلدنا.

 مشكلة البحث

 ن والتصمٌم المحلٌة ومعطٌات العصر ومستجداته التكنولوجٌة والفكرٌة.وجود فجوة بٌن منهجٌة تدرٌس الف   -8

 الحاجة إلى تطوٌر منهجٌات تدرٌس الفن والتصمٌم بما ٌتالئم مع مستجدات العصر. -2

 أهداف البحث:

 ٌهدف البحث الى تسلٌط الضوء على مفهوم األكادٌمٌات وتطورها عبر العصور. -8

 لمنهجٌات القدٌمة والحدٌثة مما ٌمكنا من تطوٌر المناهج المعاصرة لتدرٌس الفن.ٌهدف البحث إلى الدراسة التحلٌلٌة ل -2

 منهجٌة البحث:

 ٌتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً والمنهج االستنباطً .

 الكلمات المفتاحٌة:

فههً تعلههٌم الفههن المنههاهج المعاصههرة  –منههاهج تعلههٌم الفههن والتصههمٌم المحلٌههة -األكادٌمٌههات الحدٌثههة  –مفهههوم األكادٌمٌههة 

 االبتكار.  –والتصمٌم

 المحور األول /  مفهوم الفن األكادٌمً وبداٌة نشأته

اتخذ المفهوم األكهادٌمً علهى مهر العصهور أشهكاالً مختلفهة دون أن ٌتضهح مصهطلح " األكادٌمٌهة ". وإن كانهت قهد اختلفهت 

مهن الفنهون، لهذلك ٌختلهف معهها المفههوم األكهادٌمً لفهن التعهالٌم األكادٌمٌهة الفنٌهة قهدٌماً بهاختالف البٌئهة المحٌطهة لكهل نهوع 

الرسم، ومعاٌٌر القٌاس التً تقاس من خاللها مستوى اإلبداع الفنً لهذه الفنهون وتطورهها لكهن هنهاك تعهالٌم عامهة قهد تتفهق 

عههة ههً العنصههر علٌهها الفنهون جمٌعههاً، والتعهالٌم المنهجٌههة األكادٌمٌهة عنهد اإلغرٌههق والتهً نسههتخلص منهها أن محاكهاة الطبٌ

 (1األساسً فً فهم الفن وهً المصدر الرئٌسً إلبداع الفنان فً شتً أنواع الفنون".)

: االلتزام بالقواعد والقهوانٌن والتقالٌهد التزامهاً حرفٌهاً، ومهن ثهم فههً محاكهاة طبهق  Academies"وتعنً كلمة األكادٌمٌة 

األصل للنموذج األصلً دون أن تبرز فٌها شخصٌة الفنان، حٌث ٌنحصر االهتمام فهً الشهكل أكثهر مهن المضهمون، ولههذا 

 (2عدتها الحركات الفنٌة فناً جامداً مقٌداً.")

 ظهور الفن األكادٌمً

هوم األكادٌمً لتعلم فن التصوٌر قدٌماً ٌتم من خالل الورش الخاصة على أٌدي بعض الفنانٌن المهرة، ثم أصبح كان المف

تلقً دروس الفن من خالل الكنائس والكاتدرائٌات. اما فً عصر النهضة ظهرت الرغبة الشدٌدة فً التطوٌر والتجدٌد 

مولٌة الفنان وإحٌاء تراث الماضً وإدخال المهارات والتقنٌات والنهوض بالفن والعلم معاً، حٌث اآلراء التً تنادي بش

والقٌم الجدٌدة لفن التصوٌر فً ذلك الوقت، فعندها تحول المفهوم األكادٌمً من مجرد إتقان الفنان لبعض المهارات إلً 

والفلك والرٌاضٌات، ربط تلك المهارات بالعلم فأصبح المنهج األكادٌمً لفن التصوٌر ٌضم معه علم التشرٌح والمنظور 

وبذلك نجد أن المنهج القدٌم ال ٌعرف الضعف وال ملل، بل كان ٌنادي الفنانٌن األكادٌمٌٌن بالدقة والمهارة والصبر على 

                                                           
1

 .641، ص6991ٝ٘قف غؽاة، ربؼٝص اىزؽثٞخ اىفْٞخ ّٗظؽٝبرٖب، ظاؼ اىفنؽ اىعؽثٜ، اىقبٕؽح،    
2

، 0222ضٞؽٝخ ٍسَع عجع اىعؿٝؿ فزر هللا، فِ اىؽقٌ ٗعالقزٔ ثبىعؼاقخ اىَْٖدٞخ ىيزظ٘ٝؽ، ؼقبىخ ٍبخكزٞؽغٞؽ ٍْش٘ؼح،خبٍعخ اإلقنْعؼٝخ،  

 .17ص
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التعلم بجانب االستعداد الفطري لدٌهم. فقد بدا الرسامون فً إقامة الورش، ونظراً ألن كان هناك الكثٌر من العمل فقد 

عاونتهم وكانوا ٌعتبروا بمثابة تالمٌذهم. فلقد أمضى كل الفنانٌن شبابهم كمتدربٌن أو مساعدٌن وظفوا مساعدٌن لم

متواضعٌن فً بداٌة األمر، ٌتعلمون وٌحترفون على اٌدي اساتذتهم داخل ورش العمل. وإذا تعلموا جٌداً ٌقوم الفنان منهم 

ٌصبحون فنانٌن أساتذة بشكل رسمً وٌقومون بمهمة تدرٌب بعمل قطعة فنٌة. وإذا تم االعتراف بهذه القطعة فإنهم بذلك 

 1)    الفنانٌن الجدد وٌستطٌعوا أن ٌمارسوا ذلك فً ورشهم الخاصة.)

 "وكانت منهجٌة الرسم فً الورش والمراسم التً أسسها الفنانٌن تعتمد على ثالثة أشٌاء أساسٌة ٌجب مراعاتها"  

ا: لغة مألوفة أو مشتركة لدي كل الدارسٌن بمختلف جنسٌاتهم، ثالثا: المبادئ أوال: إتباع نظام معٌن فً التعلٌم، ثانٌ

 األساسٌة التً قامت علٌها جمٌع الفنون السابقة من الناحٌة الفكرٌة. وقد كان التعلٌم الفنً فً مدرسة الفنون الجمٌلة

موذج المتمثل أمامه, أوال بالخط ثم ٌضع والورش والمراسم الخاصة ٌعتمد كلٌا على الرسم، فإن الدارس ٌتعلم أن ٌرسم الن

الظالل, فٌبدأ بالجزء ثم ٌنتهً بالكل. معظم الرسوم كانت من الجسم اإلنسانً. وكان ٌوجد اٌضا دروس للتشرٌح 

 (.2()8(، أنظر الشكل)2والمنظور)

   

 

 

 :الرسم والتصوٌر عند القدماء المصرٌٌن

لقد سبقت مصر العالم كله فً إبداع الفنون الجمٌلة والتطبٌقٌة منذ سنوات حضارتها األولى فً عصر ما قبل األسرات وما 

 بعده واستمرت فً اإلبداع والتطوٌر لعدة قرون. 

واسالٌب ٌحكمها وقد كانت البنائٌات التصمٌمٌة فً التصوٌر ثنائً األبعاد فً أعمال المصرٌٌن القدماء تنطوي على قواعد 

الٌات تتوارث عبر األسرات المختلفة. "هناك أسس قام علٌها الفن المصري مثل استخدام المسقطٌن األفقهً والرأسهً معهاً، 

وهذا وإن بدا مخالفاً لما ندركه بحواسنا قد قصد به إلى إلباس الصور لوناً من التموٌه السحري. فقهد تبنهً الفنهان المصهري 

وحاول أن ٌقدم الجوانب األكثر تمثٌالً وتوضٌحاً لكل عنصر فً المشهد بدالً مهن محاولهة لخلهق مشههد  السطح ثنائً األبعاد

ٌكرر العالم الواقعً. حٌث قدم الفنان كل عنصر فً المشهد من الزاوٌة األكثر تمٌزاً له، ثم قام بتجمٌع تلك العناصهر سهوٌاً 

والخصهر، واألطهراف فهً الصهور الجانبٌهة ل شهخاص مهع ظههور  لخلق صورة متكاملة. وٌعد هذا سبباً فً إظهار الوجهه،

 عٌن واحدة واألكتاف األمامٌة.

هذه المشاهد المتكونة من الصور المركبة والمعقهدة تقهدم معلومهات كاملهة حهول مختلهف العناصهر المهراد التعبٌهر عنهها فهً 

لفنان المصري المشاهد التهً ٌعبهر عنهها مها (، ٌعرض ا3المشهد، بدالً من تلك المصممة من زاوٌة أو وجهة واحدة الشكل)

                                                           
1
  Nicholas Wadley, Impressionist and post-Impressionist drawing, Laurence King, Singapore,1991, p.17 

   
2
 Nicholas Wadley, Impressionist and post-Impressionist drawing, Laurence King, Singapore,1991, p.17-18 

( محاضرة طبٌعة حٌة لطلبة األكادٌمٌة 1الشكل)

 1826الدنٌماركٌة للفنون الجمٌلة 
( محاضرة طبٌعة حٌة من مدرسة الفنون الجمٌلة  بفرنسا  2الشكل)

 1800أٌخذت الصورة فً اواخر 
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بهٌن خطههوط متوازٌههة تعهرف باسههم السههجالت، ههذه السههجالت تفصههل بههٌن المشهاهد فضههال عههن أنهها تعتبههر خطههوط  ارضههٌة 

ل شكال الموجودة، أمها إذا كانهت المشهاهد بهدون سهجالت فهالمراد هنها ههو إثهارة الفوضهى مثهالم معركهة أو مشهاهد الصهٌد 

 (.4( كما هو فً الشكل)1الفرٌسة أو الجٌوش األجنبٌة دون خطوط أرض") وسوف تظهر غالباً 

    

                                                  

 

 (م.  000-1000)  Middle Agesالرسم والتصوٌر فً العصور الوسطى 

كلها تنتج الفهن بأسهلوب واحهد ممٌهز بدأ الرسم فً القرون الوسطى كشأن محلى، وقد تضخمت تجمعات الورش التً كانت 

 ٌمثل مخطوطات الزٌنة بنوع خاص من الرسم، أو اللوحات التً تتمتع بنمط معٌن من االشكال.

ثم قام الرسامون المحلٌون بالتقاط األسهالٌب الجدٌهدة وتوظٌفهها فهً اعمهالهم حتهً اصهبح مهن الطبٌعهً بالنسهبة للفنهانٌن ان  

كجهزء مهن تهدرٌبهم فكهانوا ٌقبلهون بالعمهل فهً أكبهر قهدر مهن األمهاكن المختلفهة بحٌهث ٌسافروا لبعض سنوات حول أوروبا 

ٌتعلمون انماطا وتقنٌات جدٌدة. وقد شجع الرسامون تدوٌن الملحوظهات واإلسكتشهات علهى النظهر حهولهم بحثهاً عهن اإللههام 

قههالم الرصههاص عههرف بههالقلم بعههد وصههولهم لههدٌارهم، وكههانوا ٌرسههمون اإلسكتشههات علههى الههورق، مسههتخدمٌن نوعههاً مههن األ

المعدنً، باإلضافة إلى األلوان المائٌة المصنوعة من الصهبغات الممزوجهة بالمهاء. ثهم بهدأوا فهً وضهع رسهوم مفصهلة مهن 

الطبٌعة مزجوها بأفكار وتصامٌم من أسفارهم. مع هذا المهزج والتنسهٌق لهم ٌعهد الفنهانون بحاجهة لالعتمهاد علهى النسه  مهن 

 (  2اساتذتهم.)

الفن البٌزنطً هو السائد وقتها وهو فن ٌتصف بالجمود ولكن برغم ذلك،" فإننا ال ننسهى أنهه مهن حفهظ لنها مكتشهفات وكان 

المصورٌن اإلغرٌق ، ثم بدأت تلك األنماط المحلٌة فً اإلخفاء بهبطء. "وظهل معظهم فنهانً العصهور الوسهطى ٌمٌلهون إلهً 

مٌماتهم اكثهر حٌوٌهة. ولكهن كهان ذلهك علهى وشهك التغٌهر وكهان البهد مهن التبسٌط واستخدام األلوان البراقة االمعة لتبدو تص

.)ظهور عبقرٌة تخرج بالفن البٌزنطً عن جموده وتنطلق به إلً عالم جدٌد
3
) 

 (م.:1000-1000) Renaissanceالرسم والتصوٌر فً عصر النهضة 

ضهة. "وكهان معظهم سهكان أوروبها حدث تغٌرات فً فنون التصوٌر والنحهت التهً وضهعت األسهس لمها عرفنهاه بعصهر النه

  أمٌٌن فً ذلك الوقت وبالتالً ال ٌستطٌعون قراءة الكتاب المقدس بأنفسهم )فقد كان اإلنجٌل فً ذلك الوقت نادراً 

                                                           
1
  https://www.khanacademy.org/humanities/ancient-art-civilizations. 

2
 Abigail Wheatley, The Story of Painting, Usborne Books, United Kingdom, 2007,p.27. 

3
 The Illustrated Story of Art, Dorling Kindersley (DK), London, 2013 , p.5. 

( تصوٌر جداري من األسرة الثامنة عشر 3الشكل)
هد صٌد القرن الخامس عشر قبل المٌالد، ٌوضح مش

لنخت والعائلة وهم ٌصطادون الطٌور المائٌة، مقبرة 
 نخت، األقصر.

مشهد قتال فوضوي على صندوق مرسوم من مقبر توت ( 4الشكل)

 عنخ أمون فً المتحف المصري بالقاهرة)المملكة الحدٌثة(
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فهتعلم النهاس  فكهان الفهن أن ذاك وسهٌلة تخهدم المعرفهة الدٌنٌهة( وباهظ الثمن ألن لم ٌكن هناك مطابع وكان ٌهتم نسهخه ٌهدوٌاً 

القصص التً مهن شهأنها مسهاعدتهم فهً الوصهول إلهى الجنهة، مهن خهالل االسهتماع إلهى كلمهات  اب المقدسقصص من الكت

 (1")الكاهن فً الكنٌسة، ومن خالل النظر فً اللوحات والمنحوتات.

وظهرت موجة عظٌمة ووصل فٌهها عصهر النهضهة لقمتهه الذهبٌهة بقٌهادة لٌونهاردو دافٌنشهً، رافائٌهل وماٌكهل أنجلهو. وبهدأ 

 (2( م.)8521 - 8511هذه المرحلة الذهبٌة أثناء هذه الفترة ) نشاط

 أسلوب لٌوناردو دافٌنشً فً فن الرسم والتصوٌر :

هناك بعض المبادئ التً هً من الضروري أن ٌعرفها كل من ٌتجه لٌتعلم فن التصهوٌر، فقهد كهان أسهلوب التقهوٌم لطهالب 

لومهات للمصهور وفهً ذلهك ٌقهول لٌونهاردو دافٌنشهً فهً كتابهه نظرٌهة المنهج األكادٌمً القدٌم هو التهدرج فهً اكتسهاب المع

التصوٌر" ٌجب على المصور الشاب الذي ٌتعلم فً البداٌة المنظور، ثم علٌه بعد ذلك أن ٌلم بنسب وعالقات كافة األشٌاء، 

سهم مهن الطبٌعهة، وٌتهدبر و ٌقوم بعد هذا بنقل رسومات أستاذ قدٌر، لٌتعود على النسب الصحٌحة ل عضاء، ثم ٌبدأ فهً الر

فً هذه المرحلة المنطق والقواعد التً تعلمها، وعلٌه ان ٌتبع ذلك بمشاهدة أعمال األساتذة المقتدرٌن والفنانٌن الكبهار وفهً 

 (.3النهاٌة علٌه أن ٌنتقل إلى األداء العلمً، وان ٌركز كل جهده فً العمل كفنان")

 أسلوب ماٌكل انجلو فً الرسم والتصوٌر:

ننا نالحظ بوجه عام على إنتاج ماٌكل أنجلو فً الرسم، أنه كان متأثراً كل التهأثر بطرٌقهة إنتاجهه فهً النحهت، فقهد كانهت " أ

الناحٌة الغالبة فً رسمه للجسم اإلنسانً هً الناحٌة التشرٌحٌة فهً إبهراز العضهالت التهً تبهدو فهً قهوة وعنهف، كمها كهان 

 (4التكوٌن")ٌبرز صورة الحركة فً جمٌع أعضاء الجسم و

قال ماٌكل انجلو واقفهاً فهً منتصهف الحجهرة، محاطهاً بكهل أعضهاء  8665سبتمبر  5وفً إحدى المحاضرات باألكادٌمٌة  

األكادٌمٌة " انه ٌنبغً فهً رأٌهه ان تملهك األكادٌمٌهة القوالهب المصٌصهٌة ألحسهن التماثٌهل القدٌمهة جمٌعهاً والرسهم المحفهور 

رسٌن، حتً ٌمكنهم ان ٌتعلموا الرسم بتلك األسالٌب القدٌمة، ومنذ البدء ٌعهودون أذههانهم علهى والتماثٌل النصفٌة لتعلٌم الدا

الجمال الذي سٌكون فً خدمتهم خالل حٌاتهم، فإذا جعل أحد المعلمٌن الدارسٌن ٌرسمون الطبٌعة منذ البداٌة فإنه ٌضرهم، 

دارسهٌن ملٌئهة فحسهب باألشهكال الطبٌعٌهة فلهن نكهون أبهداً فالطبٌعة بالتقرٌب ضئٌلة وتافههة، ومهن ثهم فهإذا كانهت مخهٌالت ال

قادرٌن على إنتاج أي شًء جمٌل وعظٌم، ألن هذه الخصائص ال تلتمس فً الطبٌعة، وأولئك الذٌن ٌسهتفٌدون مهن النمهاذج 

دارسهٌن غٌهر الحٌة ٌنبغً تماماً أن ٌكونوا بارعٌن جداً لٌعرفوا عٌوبهم وٌصلحوها تلك التً لن ٌستطٌع إصهالحها شهباب ال

( وقد نختلف مع هذا الراي لما حدث مهن تطهور فهً المهدارس الفنٌهة التهً جهاءت بعهد عصهر النهضهة واعتمهد  5المدرب")

 فنانٌها على الطبٌعة اعتمادا كبٌرا فً موضوعاتهم المقدمة مثل المدرسة التأثٌرٌة. 

                                                           
1
  https://www.khanacademy.org/humanities/renaissance.  

2
  Roy Bolton, A brief  history of painting 2000 BC to AD 2000 , Carroll & Graf Publishers, New York, 2004, 

p19 
3

 .91،ص0222زظ٘ٝؽ، رؽخَخ عبظه اىكٞ٘ٛ، اىٖٞئخ اىَظؽٝخ اىعبٍخ ىينزبة، اىقبٕؽح، ىّٞ٘بؼظٗ ظافْٞشٜ، ّظؽٝخ اى 
4

 6971ثؽٗد عنبشخ،فُْ٘ عظؽ اىْٖضخ "اىؽْٝٞكبّف"اىدؿء اىزبقع،اىٖٞئخ اىعبٍخ اىَظؽٝخ ىينزبة،اىقبٕؽح،  
5

 ٍبخكزٞؽ غٞؽ ٍْش٘ؼح، خبٍعخ اإلقنْعؼٝخ ضٞؽٝخ ٍسَع عجع اىعؿٝؿ فزر هللا، فِ اىؽقٌ ٗ عالقزٔ ثبىعؼاقخ اىَْٖدٞخ ىيزظ٘ٝؽ، ؼقبىخ 
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 الثانً/ األكادٌمٌات الحدٌثة ونشأتهاالمحور 

 Académie royale de peinture et de( 1001األكادٌمٌة الملكٌة لفن التصوٌر والنحت)

sculpture  

ككٌان حر وألعضائها جمٌعا حق التمتع بالحقوق نفسها ومنح القبول لعدد غٌر محدود، تم  8648تم تأسٌسها بفرنسا سنة 

إذ كان الملك هو الراعً األول فً الفن حٌث كان ٌعبر عن مشٌئة  Louis XIV( الرابع)ذلك من قبل الملك لوٌس 

الدولة واصبح جزًء ال ٌتجزأ عنها، فأحاط الملك نفسه بكوكبة من الفنانٌن والمثقفٌن وكان كل منهم علماً خفاقاً فً مٌدانه،  

وبتوجٌه من الفنان  Jean Baptiste Colbert( )وكان هذا الحدث تحت رعاٌة الوزٌر ذو النفوذ جان بابتٌست كولبٌر

, غٌر أن بدأت األكادٌمٌة الملكٌة مهامها كذراع سلطوي للدولة . وعلى هذا Charles Le Brun( تشارلز لوبرون)

                                                           


ززٚ ٗفبرٔ. ٕٗ٘ أزع أثؽؾ ٍي٘ك اىج٘ؼثُ٘, ر٘ىٚ اىسنٌ  6146(. ٍيل فؽّكب ٍْػ 6167 - 6162)  (Louis XIVى٘ٝف اىؽاثع عشؽ )ثبىفؽّكٞخ:  

. مبُ ٝيقت ثَيل اىشَف ٗغىل 6116ِ" فٜ ٕٗ٘ ثكِ اىطبٍكخ إال أّٔ ىٌ ٝنِ َٝيل اىكٞطؽح اىفعيٞخ ززٚ ر٘فٜ ؼئٞف اى٘ؾؼاء "اىنبؼظْٝبه ٍبؾاؼٝ

 الٕزَبٍٔ ثبألظة ٗاىفِ. ٕٗ٘ اىػٛ قبً ثجْبء قظؽ فؽقبٛ فٜ فؽّكب.


ً، ٗأىزسق ثطعٍخ اىعٗىخ ، ٗٗقع عيٞٔ األضزٞبؼ إلظاؼح ٍؿؼعخ )اىنؽظْٝبه ٍبؾاؼاُ( 6169(، فٜ فؽّكب عبً Colbertٗىع خبُ ثزٞكذ م٘ىجٞؽ ) 

 األضٞؽ ٝ٘طٜ ثٔ ىعٙ اىَيل ى٘ٝف اىؽاثع عشؽ.فأظٙ ٍَٖزٔ ثْدبذ ٍَب خعو 

(. رَنِ colbertismٗٝعزجؽ م٘ىجٞؽ ٍِ ظعبح اىَػٕت اىزدبؼٛ فٜ فؽّكب، ززٚ قَٞذ ٕػٓ اىكٞبقخ اىزٜ أّزٖدٖب فٜ ٕػا اىَٞعاُ ثبقَٔ اىن٘ىجؽركٌ )

 ضاله فزؽح قظٞؽح ٍِ ٍضبعفخ اٝؽاظاد اىَيل ٗخعو ٍِ ثالظٓ أق٘ٙ ظٗىخ فٜ أٗؼٗثب.


( ٗىع فٜ ثبؼٝف، ٕ٘ ؼقبً فؽّكٜ ٗ ظٝن٘ؼار٘ؼ، ٕٗ٘ اىؽقبً األٗه ىيَيل ى٘ٝف اىؽاثع عشؽ، ٍعٝؽ أمبظَٝٞخ 6192 - 6169ؿ ى٘ثؽُٗ،) رشبؼى 

 اىَينٞخ ىيؽقٌ ٗاىْسذ، ٗ خ٘ثالُ اىَينٜ. ٗٝظٖؽ غىل ضبطخ فٜ ؾضؽفخ قظؽ فؽقبٛ ٗقبعخ اىَؽاٝب.

 مصلى سقف: اللٌبٌة العرافة أنجلو، ماٌكل( 7)الشكل

× 4.45 مقاس م1512-1508( روما-الفاتٌكان)السٌستٌنا،

 الفرٌسكو بخامة متر،  3.80

( ماٌكل أنجلو، صورة لخلق ادم )جزء من سقف 8الشكل)

 روما( -السٌستٌنا، الفاتٌكان

( لٌوناردو دافٌنشً :عشق المجوس وتقدٌم 5الشكل)
الهداٌا للطفل ٌسوع، متحف اوفٌزي، فلورٌنسا األبعاد: 

م ، ألوان زٌتٌة على خشب، تارٌخ  ٢٫٤٣ xم  ٢٫٤٦
 م.1481العمل: 

( لٌوناردو دافٌنشً، رسم توضٌحً إلستخدام لٌوناردو 6الشكل)

 وحة.للمنظور وتكوٌن الشكل الهرمً الموجود فً الل
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النحو، فإنه ٌفترض السٌطرة الكاملة تقرٌبا على الفن الفرنسً وبدأت فً ممارسة تأثٌراً كبٌراً على الفن فً أوروبا ، 

 (1وللمرة األولى مفهوم العقٌدة الجمالٌة  ٌتطلب الحصول على موافقة رسمٌة من الدولة.)

. وهكذا Salonsسلسلة طوٌلة من المعارض الفنٌة الدورٌة الرسمٌة التً تسمى صالونات  8667 األكادٌمٌة فًبدأت 

أدي ذلك إلى فرض صارم لمجموعة حٌث أصبحت األكادٌمٌات وسٌلة لنقل مفهوم الحكم المطلق إلى عالم الجمالٌات. 

ضٌقة من القواعد الجمالٌة فً كل الفنون التً تندرج ضمن الوالٌة القضائٌة ل كادٌمٌة. وهذا النهج وجد أرضاً خصبة 

، الذي نشأ فً النصف الثانً من القرن الثامن عشر، والذي تبنته Neoclassicalخاصة فً نمط الكالسٌكٌة الجدٌدة 

 (.2)األكادٌمٌة بحماس

 : The Royal Academy of Arts( 1601األكادٌمٌة الملكٌة للفنون )

فً   Burlington Houseهً مؤسسة فنٌة ومن أقدم المدارس الفنٌة فً برٌطانٌا، توجد فً منزل بٌرلٌنجتون 

، بلندن، إنجلترا. وٌعتبر مبناها من أحد معالم لندن التً ٌمكن تمٌٌزها بوضوح فً هذا الشارع. Piccadillyبٌكادٌللً  

األكادٌمٌة الملكٌة ال تتلقى دعماً مالٌاً من الدولة أو المملكة. ومن أهم المصادر الرئٌسٌة إلٌراداتها العامة، استضافة 

 واالستمتاع، واالبتكارالهدف منها هو التشجٌع على اإلبداع معارض فنٌة وتمول من الفنانٌن والمعمارٌٌن البارزٌن. و

 (.3بالفنون البصرٌة من خالل المعارض والتعلم والمناقشات)

كانت مدارس األكادٌمٌة الملكٌة أول مؤسسة تقدم تدرٌب متخصص للفنانٌن فً برٌطانٌا. وقد تم وضع خطة برنامج 

. Académie de peinture et de sculptureت الفرنسٌة التدرٌب الرسمً على غرار أكادٌمٌة الرسم والنح

 االستنساخ. أكد رٌنٌولدز على أهمٌة Joshua Reynolds (تشكلت من قبل المبادئ التً وضعها جوشوا رٌنولدز)

ل من األعمال الفنٌة القدٌمة، ورسم التماثٌل الجصٌة األثرٌة، ومن المودٌل الطبٌعً. وقال أن مثل هذه التدرٌبات ستجع

والتشرٌح، والتارٌ ،  الكٌمٌاءاساتذة فً  تأسٌسالفنان قادراً على أن ٌبتكر اعمال ذات قٌمة فنٌة وأدبٌة عالٌة. فقد تم 

 واألدب القدٌم.  

 التالٌة:أما فً الوقت الحالً ٌتم اختٌار المرشحٌن للقبول فً األكادٌمٌة على األسس 

  والتزامهممدي قابلٌة وقدرات الفرد. 

  ثالث سنوات.وهً  الدراسةالتركٌز على قابلٌة زٌادة التطوٌر خالل مدة 

 (4ٌتم إعطاء الطالب الفرصة مرتٌن كل عام لعرض أعمالهم فً األكادٌمٌة الملكٌة.) 

 :The Angel Academy of Art" 1996أكادٌمٌة انجل للفنون 

فهً تعٌد إحٌاء معرفة فنون  على النهج األكادٌمً القدٌم. فلورنساهً مؤسسة خاصة لتعلٌم الرسم والتصوٌر أقٌمت فً 

بإٌطالٌا،  84عصر النهضة الذهبً ، وٌحتوي برنامجها على تعلٌم التقنٌات التً بدأت  فً وقت مبكر من القرن ال

قرن التاسع فالمناهج الدراسٌة وأسالٌب التدرٌس فٌها ترتكز على تلك التً كانت تمارس فً األكادٌمٌات األوروبٌة فً ال

 Michael John Angel( .5)عشر وتم إنشائها من قبل الفنان "ماٌكل جون انجل" 

                                                           
1

 627،ص6977َظؽٝخ اىعبٍخ ىينزبة، اىقبٕؽح،، اىٖٞئخ اى0ثؽٗد عنبشخ، فُْ٘ عظؽ اىْٖضخ اىجبؼٗك 
2
  https://www.britannica.com/art/academy  

3
 https://en.wikipedia.org.  


( مبُ ٍظ٘ؼاً إّديٞؿٛ غٗ قيطخ، ٍٗزطظض فٜ ؼقٌ اىظ٘ؼ اىشطظٞخ ٕ٘ ٍِ ؼٗج 6190فجؽاٝؽ  06 - 6106ٝ٘ىٞ٘  61خ٘ش٘ا ؼْٝ٘ىعؾ ) 

 " اىزٜ رعزَع عيٚ فنؽح اىزَدٞع ىيغٞؽ مبٍو. Grand Styleىَْط اىعظَخ فٜ اىزظ٘ٝؽ  "
4
   https://en.wikipedia.org 

5
  http://www.angelartschool.com/mja.html 

https://en.wikipedia.org/
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فالقواعد التً تنص علٌها األكادٌمٌة قابلة للتعلم والتطبٌق، ففً غضون ثالث سنوات من التدرٌب ٌكون الدارس متقناً لتلك 

بخطوة فهً تعلم الطالب المهارات االزمة بدقة لعمل القواعد واألساسٌات. حٌث ٌكمن نجاح هذه الطرٌقة فً التعلم خطوة 

 ( .1لوحة فنٌة مثالٌة ")

حٌث اعدت خصٌصا لكً   lithographsبمجموعة من المطبوعات الحجرٌة  باالستعانة" ٌبدأ البرنامج فً العمل 

جموعة من المطبوعات ٌتدرب الطالب على المهارات األساسٌة للرسم الدقٌق ، فتقوم األكادٌمٌة بتقدٌم وتوفٌر أفضل م

 (.9الشكل)(  )Charles Bargueالخاصة بشارلز بارجو

 للحصول على أقصى قدر من الدقة والتنفٌذ، تستخدم األكادٌمٌة طرٌقة معروفة تسمى  "طرٌقة الساٌت ساٌز" 

sight-size method المفاهٌم مع الواقع ،  وٌتضمن المنهج اٌضا نظام القٌاس المقارن الذي ٌتعلم فٌه الطالب لدمج

حٌث ٌعتبر هذا النظام فرٌد من نوعه بٌن محترفٌن الواقعٌة الحدٌثة، وٌشار إلى هذا النظام أٌضاً على أنه تطور منهجً 

"systematic progression" ًأو تعلٌم وتعلم منهج "systematic teaching and learning( "2  .) 

 :Sight- Size methodطرٌقة الساٌت ساٌز" 

،"وشعار الساٌت ساٌز . فان الهدف من ذلك ٌسمح لك  الحجم Sizeالمشهد او البصر، وتعنً كلمة  Sightوتعنً كلمة  

أن تقارن عملك الفنً بدقة على الطبٌعة مباشرة وهو اٌضا اسلوب لتعلٌم الرسم وتصوٌر للعناصر واألشكال تماماً كما 

 (.81()9شكال )" األ8:8مقٌاس رسم  باستخدامتظهر أمام الفنان، 

" فٌقوم الفنان أوالً بتحدٌد افضل نقطة أو موقع ٌظهر منه العنصر وسطح الرسم حتً ٌظهرا بنفس الحجم معا. ثم ٌقوم 

ادوات مختلفة فً عملٌة القٌاس، مثل المرآه، أو الخٌوط، او العصى، ثم ٌبدأ الفنان برسم العنصر عندما ٌظهر  باستخدام

لبداٌة حٌث ٌتثنى له العنصر والرسم بنفس األبعاد. فعندما ٌحدث ذلك بشكل صحٌح، فتكون من النقطة التً حددها من ا

 (. 3نتٌجة الرسم بهذه الطرٌقة دقٌقة وواقعٌة للغاٌة ")

وتستند  هذه الطرٌقة فً البداٌة على استخدام نماذج "برجو" الذي تم تعرٌفه من قبل التً ٌتم نسخها بإتباع خطوات محددة 

 الشكل الموجود فً النموذج.  للوصول إلى

      

                                                           
1
  http://www.angelartschool.com/methods.html 


 Charles Bargue ( ٘6776 - 6701شبؼىؿ ثبؼخ:) 

( ٗقبً  ثبثزبمؽ ظٗؼح رعؼٝجٞخ ىزعيٌٞ اىؽقٌ. ٍِٗ أشٖؽ ٕػٓ اىعٗؼاد lithographٍظ٘ؼ فؽّكٜ ٍٗزطظض اٝضبً فٜ اىطجبعخ اىسدؽٝخ )ٕ٘ 

 Jean-Léonٗرعع ٗازعح ٍِ أمثؽ ظؼٗـ اىؽقٌ  اىنالقٞنٞخ رأثٞؽاً ٗرٌ رظََٖٞب ثبىزعبُٗ ٍع خِٞ ىُٞ٘ خٞؽًٗ  Cours De Dessinاىزعؼٝجٞخ 

Gérôme (، ٗمبُ اىٖعف ٍِ عَو ٕػٓ اىعٗؼاد اىزعؼٝجٞخ 6924-6704٘ؼ ّٗسبد فؽّكٜ ٍِٗ إٌ األمبظَِٝٞٞ فٜ ٕػا اىز٘قٞذ )ٕٗ٘ ٍظ

ضَِ اىَطج٘عخ، ٕٜ اؼشبظ اىطبىت ىنٞفٞخ اىؽقٌ ٍِ اىق٘اىت اىدظٞخ ثٌ ظؼاقخ اعَبه فْٞخ مجٞؽح ٗأضٞؽاً اىؽقٌ ٍِ ٍ٘ظٝو زٜ ٍِ اىطجٞعخ. ٍِٗ 

 (.6776-6772َبىٌٖ عيٚ َّبغج ثبؼخ٘ ٌٕ ثبثي٘ ثٞنبق٘ ٗفبُ خ٘ش، زٞث قبٍ٘ ثْكح ٍدَ٘عخ ثبؼخ٘ مبٍئ فٜ  )اىفْبِّٞ اىػِٝ اؼرنؿد اع

https://en.wikipedia.org/wiki/Charles_Bargue 
2
 https://www.sightsize.com/about/ 

3
 https://www.sightsize.com 

( أحد األمثلة لطلبة من أكادٌمٌة انجل للفنون ٌقومون 9الشكل )
 برسم قطعة نحتٌة من نماذج برجو، حٌث ٌتبع فٌها الدقة فً
النسب والمسافات والظالل حتى تظهر كما هً أمامهم دون 

 تحرٌف.

(  بعض الفنانٌن ٌقومون برسم طبٌعة حٌة بطرٌقة 10الشكل)
 . 1980الساٌت ساٌز فً احدي المراسم لتعلٌم الفن فً امرٌكا 
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أنها طرٌقة جٌدة للطالب فً مراحله األولى فً تعلم الفن او المبتدئ  sight-size ونستخلص من طرٌقة "الساست ساٌز"

وهذا ٌعتبر من أهم  8:8بشكل عام، فحٌث أنها طرٌقة تقوم فً األثاث على الدقة واالمانة الشدٌدة فً نقل التفاصٌل بنسبة 

وذلك بالتمرٌن المستمر والمنتظم ممٌزاتها ألنها بذلك تنمً لدٌه مهارة المالحظة والتً تعتبر من أساسٌات تعلم الرسم 

لبعض الوقت، وتسمح لعمل المقارنة بصرٌاً للحظة من الزمن بطرٌقة اسهل بكثٌر من مناهج الرسم االخرى، ومن أراء 

بعض الذٌن تعلموا بهذا المنهج ٌالحظ ان هناك تقدم ملموس فً عمله عن  السابق، ولكن مع الوقت أعتقد أن علٌنا أن نقبل 

االستنساخ لما هو فً الواقع امامنا كما هو، ألن االستمرار لفترة كبٌرة على هذا النمط قد ٌؤدي إلى  م الدقة أوقدرا من عد

فقد مهارة االبتكارٌة والعفوٌة وتعطٌل الخٌال وتحجٌم القدرة على االنطالق بأسالٌب أخرى قد تكون أكثر جماال وإبداعاً 

العصر من استخدام لخامات وتكنولوجٌا حدٌثة وإرضاء للثقافات البصرٌة  ٌتطلبهالما فٌها من تجدٌد ومواكبة للحداثة التً 

لدى االجٌال الجدٌدة التً تنجذب وراء كل ما هو مختلف وحدٌث ومبهر فً مجال الفنون البصرٌة، وتسعى بقوة وسرعة 

 وراء تطور العلم لخلق أفكار إبداعٌة تختلف عن كل ما سبق .

 بكلٌات الفنون: لاللتحاقالمؤهلة   IGCSEمٌم البرٌطانٌةمنهجٌة تدرٌس الفن والتص

المحلٌة، التً تعرف اآلن "بتقٌٌم  االمتحاناتنقابة   Local Examinations Syndicate" شكلت جامعة كامبرٌدج  

ا ، وٌهدف إلى رفع المعاٌٌر فً التعلٌم بإدارة االمتحانات للطلبة الذٌن لٌسوCambridge Assessmentكامبردج"  

والدولٌٌن ، وٌتم العمل على تطوٌر  المواطنٌنخصٌصا للطالب  IGCSEأعضاء فً الجامعة وقد أُعد  منهج كامبرٌدج 

وٌعتبر واحد من المؤهالت األكثر رواجا . عام لٌكون مالئم للدول المختلفة 25هذا المنهج بشكل مستمر منذ أكثر من 

مستوٌات  3والتً تتدرج إلى  IGCSE( وبالنسبة لمادة الفن والتصمٌم فً منهج كامبرٌدج 1").والمعترف بها حول العالم

فإنه ٌقوم بتنمٌة  A2(، وأخر مرحلة فً المستوى المتقدم AS( والمستوي المتقدم )O Levelمن المبتدئ وٌسمى )

 مجموعة من المهارات وٌهدف إلً تمكٌن المتعلمٌن من التطور فً:

 ٌل من المالحظة المباشرة والتجارب الشخصٌة.القدرة على التسج 

 .القدرة على تحدٌد وحل المشاكل فً األشكال البصرٌة أو غٌرها 

 .ًاإلبداع، والوعً البصري، والفهم النقدي والثقاف 

 واالبتكارٌةالشخصٌة التخٌلٌة  االستجابة. 

 .الثقة والحماس والشعور باإلنجاز فً ممارسة الفن والتصمٌم 

 جرٌب لمجموعة من الوسائط المتعددة، والخامات والتقنٌات، بما فً ذلك الوسائط الجدٌدة المشاركة والت

 والتكنولوجٌا، حٌثما ٌكون ذلك مناسباً.

، طبٌعة صامتة، مصنوعات ٌدوٌة، التجارب الشخصٌة، ةوتشتمل المواد على مناظر طبٌعٌة، دراسة طبٌعة حٌة، بورترٌ

من مصادر أدبٌة. ومن المحتوي أٌضا مواد تؤهل الطالب لعمل مطبوعات  المستوحاةة المفاهٌم التجرٌدٌة، األفكار البصرٌ

التكنولوجٌا الحدٌثة فً ذلك  واستخداموسائط وخامات متعددة  وجدٌدة وغٌر تقلٌدٌة فً عمل واحد  واستخداموصور 

 وتعلم كل البرامج المستخدمة فً انتاج الصور واألفالم وتعدٌلها وإخراجها.

درجة مقسمة على خمسة  811فٌتم وضع الدرجات للدورة الدراسٌة فتكون الدرجات من مجموع   معاٌٌر التقٌٌمأما 

 أهداف هً: 

  االستقصاءالبحث،  التسجٌل،: القدرة على 8الهدف . 

                                                           
1
  http://www.cie.org.uk/about-us/who-we-are/our-history/ 
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  وتطوٌر األفكار.  االستكشاف: القدرة على 2الهدف 

  ٌة.: القدرة على التنظٌم والعالقة بٌن األشكال المرئ3الهدف 

  القدرة على االختٌار والتحكم فً الخامات والوسائط وخطوات العملٌة التنفٌذٌة. 4الهدف : 

  (1: الرؤٌا الشخصٌة وأسلوب العرض ل عمال.)5الهدف 

 

( نموذج من مشارٌع احد الطلبة الذٌن درسوا بالمنهج البرٌطانً تدعى "نٌكاو هٌندٌن" من نٌوزٌالندا، وهو 88الشكل)

عبارة عن أكثر من عمل تحضٌري ومحاوالت لعمل تكوٌنات تصمٌمٌة حٌث استخدمت الطالبة تقنٌات متعددة وتجارب 

ة وقامت بتجعٌدها ووضعها كخلفٌة للعمل لتضع علٌها طبقات واستخدمت أوراق الكرافت القدٌم األكرٌلٌكلونٌة بخامة 

األلوان فتحدث تأثٌرات ومالمس مختلفة، وهنا ٌظهر حرٌة الطالب فً استخدامه الخامة المالئمة لعمله وعمل اكثر من 

اولت ان تقتبس تجربة بحرٌة تامة وذكرت الطالبة أنها تأثرت بأحد الفنانٌن المعاصرٌن فً بلدتها حٌث تابعت اعمالها وح

من اسلوب الفنانة فً عملها. ومن ممٌزات المشروع أٌضاً أن الطالبة لم تكتفً بالتجارب الٌدوٌة بل قامت باستخدام احد 

برامج معالجة الصور برنامج الفوتوشوب وادخلت علٌه احد تجاربها وقامت بعمل بعض اإلضافات علٌها فأخرجت المزٌد 

 من التجارب الرائعة. 

  

"أولٌفٌا وٌلٌامسون" من اسبانٌا فً هذه التجربة  اجزاء وأحد تفصٌالت من مشروع اخر لطالبة أخري تدعى (82كل)الش

استخدمت الطالبة تقنٌات وتجارب اخري فً التنفٌذ مثل المنادٌل الورقٌة واألحبار واأللوان المائٌة فأدي ذلك إلحداث 

لطبقات نتٌجة ل حبار وشفافٌة األلوان المائٌة مما أعطً إحساس تأثٌرات ومالمس جدٌدة مع وجود الشفافٌة وظهور ا

من فنان من الفنانٌن المعاصرٌن واستعانت  بأكثرفً مشروعها  تأثرتبراق وملًء بالبهجة. وذكرت الطالبة انها 

 بأسالٌبهم المختلفة فً عملها الفنً لتخرج بتجارب جدٌدة خاصة بها.

                                                           
1
  Syllabus, Cambridge IGCSE, Art & Design (0400), Cambridge International  Examination. 

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-art-and-design-0400/  

http://www.cambridgeinternational.org/programmes-and-qualifications/cambridge-igcse-art-and-design-0400/
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 :االتًنستخلص من المنهج 

النظام الصارم فً تحدٌد المهام ووضع جدول زمنً للطالب ٌساعده فً إنجاز مراحل المشروع المطلوب  -

 وتحقٌق 

 دون الكثٌر من العناء والضغط الذهنً. أفكاره   

 إلمكانٌات الحدٌثة والتكنولوجٌا المتطورة تساعد فً عملٌة اإلبداع واإلنجاز فً ما هو مطلوب من الطالب.     ا -

ة مهارات الطالب الشخصٌة والكتابٌة وذلك من خالل تقدٌم ورقة بحثٌة مع المشروع المقدم ٌشرح فٌها تنمٌ -

 الطالب 

  اختٌاره.خامات من  استخدامتنفٌذ موضوع بعٌنه و الختٌارأسبابه والبعد الفلسفً لدٌه    

  دراٌا باألسالٌب  علىإقامة ورش تدرٌبٌة للطلبة فً مختلف الدول لتبادل الثقافات مما ٌجعل الفنان الدارس  -

المعاصرة والمستخدمة حول العالم ولٌس مقتصر على ما هو موجود فً بلدته فقط مما ٌجعله أكثر تمٌزاً عن   

لب نفسه فً حاجة لرؤٌة أعمال الفنانٌن واتباع أعمالهم االستلهام من الفنانٌن المعاصرٌن ، فقد ٌجد الطا -غٌره . 

 إلً أن 

ٌجد من هو مؤثر بالنسبة له وٌبدأ فً إتباع أسلوبه بل وٌمكن ان ٌقٌم مقابلة شخصٌة معه وٌحضر ورشة    

  تدرٌبٌة 

 له لٌرى كٌفٌه تنفٌذه ألعماله الفنٌة وٌتعلم منه.   

حرٌة التجربة واالستكشاف للتقنٌات والخامات الجدٌدة ودمجها مما ٌجعل الطالب أكثر جرأة وقدرة على  -

  تطوٌر

 ألفكار واستخراج أسلوب خاص له.ا  

لكل مرحلة فالمنهج  االمتحاناتالتدرج فً المنهج حٌث ٌوجد تدرج فً نوع المدخالت والمواضٌع ومستوي  -

(، وأخر AS( والمستوي المتقدم )O Levelٌسمى ) المبتدئالعادي او  متدرج لثالث مراحل هم المستوي

 (.A2مرحلة فً المستوى المتقدم)

 النتائج والتوصٌات

 أوال النتائج

 ت فً فرنسا واألكادٌمٌة الملكٌة الجوانب األكادٌمٌة فً التعلٌم القدٌم مثل األكادٌمٌة الملكٌة لفن التصوٌر والنح

للفنون فً برٌطانٌا تعزز الجانب المهاري لدي الدارس من خالل إتباع معاٌٌر وقواعد محددة فً تنفٌذ أي عمل 

 فنً.    

 .المناهج المعاصرة فً تعلٌم الفنون لها نتائج واضحة وجٌدة ألنها تخاطب متطلبات العصر 

 والتصمٌم من خالل إضافة العلوم  علٌم الفنالمناهج األكادٌمٌة القدٌمة والحدٌثة كان لها شدٌد األثر فً تطوٌر ت

 الجدٌدة مثل المنظور والتشرٌح ونظرٌات اللون وغٌرها.

 .ًالمناهج المعاصرة فً تعلٌم الفن والتصمٌم تعزز الجانب اإلبداعً لدي الطالب مثل المنهج البرٌطان 
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  الساٌت ساٌز"تعتبر طرٌقة" sight-size لتأسٌس رنسا، هً طرٌقة جٌدة التً تستخدمها اكادٌمٌة انجل فً فلو

الجٌدة، ولكن  لطالب من مهارة المالحظة البصرٌةالطلبة فً المراحل األولى فً تعلم الفن لما ٌكتسبه ا

 .االبتكارعلٌها قد ٌفقد الطالب القدرة عن االستمرار

 إلى تحقٌق  النظام وتحدٌد اهداف المشروع الذي سٌقوم به الطالب مع تحدٌد الجدول الزمنً ٌؤدي بالطالب

 أهدافه دون الكثٌر من العناء.

 ٌة مواكبة للعصر مما ٌتٌح له وجود اإلمكانٌات الحدٌثة المتطورة، تساعد الطالب فً إنتاج وإبداع أعمال فن

 أكثر فً سوق العمل فٌما بعد. فرص

  ًر مناكبر قد استٌعابالتدرج فً المنهج من مستوي مبتدئ لمستوى متقدم ٌعطً الطالب فرصة اكبر ف 

 .االبتكارٌةالمعلومات والمدخالت وبالتالً تزداد عنده الثقافة البصرٌة والقدرة 

 ثانٌا التوصٌات:

   مناهج المعاصرة لما لها من تعزٌزٌوصى باالحتفاظ بالجوانب اإلٌجابٌة فً التعلٌم األكادٌمً القدٌم إلى جوار ال 

والتعرٌفات الجمالٌة لرفع  اإلٌجابٌات، وضع القواعدمهارات الدارس خاصة فً المراحل األولى، ومن هذه 

ار للتعرف على اسالٌب مختلفة العام لدي المتلقً ومن هذه الجوانب اٌضاً استنساخ ألعمال الفنانٌن الكب الذوق

 ممارسة العمل الفنً. عند

 بد من التأكٌد علٌها فالمعاصرة ال ٌمكن إغفالها وال ,تعزٌز جوانب المعاصرة الحدٌثة فً التواصل مع المجتمع

 فً المناهج الجدٌدة.

  ًواضح ألنه ٌساعد الطالب فً إنجازٌوصً بوضع مناهج تحتوي على نظام محدد وله أهداف وجدول زمن 

 العمل المطلوب.

 م وتوفٌر مقابالت شخصٌة وعمل التشجٌع على االستلهام من الفنانٌن الكبار والمعاصرٌن وزٌارة معارضه

بمشاهدة الفنان وهو ٌقوم  أرض الواقعب المباشر إن امكن، مما ٌساعد الدارس على االحتكاكتدرٌبٌة لدٌهم  ورش

 .أعماله وٌعرف األسالٌب الجدٌدة المتبعة إلبداع أعمال مبتكر بتنفٌذ

 أهم المراجع

 أوال المراجع العربٌة:

 .8996، دار الفكر العربً، القاهرة، تارٌ  التربٌة الفنٌة ونظرٌاتها .ٌوسف غراب، 

، الدار المصرٌة اللبنانٌة، فن الرسم عند  قدماء المصرٌٌند .احم ،قدر مراجعة .مختار ،ترجمة السوٌفً .ولٌم ه.بٌك 

 م.8997

 .8987الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،القاهرة،  فنون عصر النهضة الرٌنٌسانس، .ثروت عكاشة، 

 . 8988العامة المصرٌة للكتاب،القاهرة ،الباروك، الهٌئة  2، فنون عصر النهضة .عكاشة، ثروت 

 .8998، النحت والتصوٌر، ، الهٌئة المصرٌة العامة للكتاب،الفن المصري القدٌم .عكاشة، ثروت 
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 2113مكتبة أنجلو المصرٌة، القاهرة   جوله فً فن وتارٌ  التصوٌر الزٌتً، .أسامة الفقى، 

 .2112دار المعرف، مصر،  فً الفن الحدٌث، اتجاهات .محسن محمد عطٌة، 

 2118دار المعارف، فنون الغرب فً العصور الحدٌثة، .نعمت إسماعٌل عالم، 

، رسالة ماجستٌر غٌر منشورة، فن الرسم وعالقته بالدراسة المنهجٌة للتصوٌر .خٌرٌة محمد عبد العزٌزفتح هللا،  

 .2111جامعة اإلسكندرٌة، 
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