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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  8641فً فرنسا و"األكادٌمٌة الملكٌة للفنون"  8461"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  8996

ٌ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 

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