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 :Keywordsكلمات دالة    :Abstractملخص البحث 
صص ر متخإن غاية دراسة تاريخ الفن هي غاية معرفية ترتبط بمخزون علمي ونظري، هذا إذا كان الدارس غي

خرج هذا ين ال رامجها ، وعلى األغلب فدارس الفنون عند دراسته لتاريخ الففي دراسة الفنون بشتى أشكالها وب

برغم  رفي ،المخزون النظري  إال في صورة محتوى بحثي أو توثيقي أو اجتياز امتحان يقيم مدى تحصيله المع

حين  ريلنظاأن دارس الفنون باألخص لو كان ممارس للفن في احتياج إلى محتوى آخر يجاور المحتوى المعرفي 

ة لدراسة طبيقيتُعرض عليه اشكالية الربط بين الماضي والحاضر ، ذلك المحتوى هو عبارة عن مقاربة قِيًمية ت

ج التعليمية الخاصة فبدون شك جميع البرام .تاريخ الفن تساعد في تحديد أسس علمية ألساليب االستنباط واالستلهام

مخرجات لك الن الستغاللها في بعض مخرجات تلك البرامج ، تبالفنون تحتاج إلى مرجعية معرفية لتاريخ الفنو

مكتملة واضجة المعتمدة على التطبيق والتنفيذ وتهدف إلى التواصل بالماضي، وإذا ما كانت الدراسة واعية ون

خ راسة تاريدة من وتشمل مقاربة قِيًمية تطبيقية ذات آليات مدروسة لدراسة تاريخ الفن ، تحققت الغاية الحقيقي

لدى دارس  الهدفمشكلة البحث :  .الفن، ولذلك جاءت هذه الدراسة لتضع مقاربة تطبيقية لدراسة تاريخ الفن

ي النقل فثير منها ل الكتاريخ الفن هو المقاربة الِقيًمية عند النقل أو االستلهام ، لذى نحن نواجه بعض المشكالت ب

قيقية حعرفة اقع الفنون ومنها ما يُنقل دون وعي ومعن الفنون والحضارات ، فمنها ما هو نقل يشوه جوهر وو

 ينهج الوصفالم   منهجية البحث: ومنها ماهو مباشر وواضح بحيث ينفي وجود المقاربة االبتكارية الواعية. 

ل الدارس ، ما يجع تحقيق مقاربة قِيًمية تطبيقية ذات منهجية تجاور المحتوى النظري هداف البحث : أ . التحليلي

ة سماته و قيمذلى استخراج سمات جوهرية تخدم عملية المقاربة الِقيًمية التطبيقية ليُخرج عمل معاصر قادر ع

فكرة  قافات وحضارات الشعوب بطريقة علمية، بعيدة عنثإحياء وكذلك  التشبث بالماضي وذو ملمح معاصر

الى  فةاإلضاب، اسة تاريخ الفنمفردات وعناصر در االستنساخ، من خالل إيجاد ما هو أشمل وأعمق في األخذ عن

حقيقية مة الخلق آليات تحكم وتضبط عملية المقاربة البتكار أعمال معاصرة في مختلف التخصصات تحكمها القي

 لعملية المقاربة.   
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  Introductionمقدمة 
خ تاريلال تخلوا البرامج التعليمية لدارسي الفنون من دراسة مفصلة 

الفن بشتى فتراته ومختلف مدارسه ، حتى وإن تنوعت مجاالته: 

 اسيةيق، نقد، فلسفة الفن وجمالياته، جميعها محاور استأريخ وتوث

البد من استيعابها في محتوى دراسة تاريخ الفن، وربما وضعت 

دد لها أهداف واضحة تح، مناهج مختلفة تحكم العملية التعليمية 

س اتجاهات الدراسة التي تحقق الغاية األساسية في اكساب الدار

ة يًميقِ تاريخ الفن وتحقق مقاربة مهارات بعينها، تثري عملية دراسة 

ع تطبيقية بمنهجية علمية لكي تحول دراسة تاريخ الفن من الطاب

علي النظري فقط إلى الطابع العملي التطبيقي، وهو رابط حقيقي وف

ً كنوع من أنواع المقاربة التطبيقي ة يربط الماضي بالحاضر معا

رة حقيق الفكالمعاصرة تحت معايير تكسبه أصالة وقيمة، ربما تم ت

شكل من قبل بعض المختصين في مجال تاريخ الفن وإنما لم يطبق بال

غير  يقهاالكاف ولم يتم تحديد آلية لتنفيذ المبدأ ، أو ربما كان تطب

ملتسق بدراسة تاريخ الفن ذاته ، أي أنه جاء في صورة مشروع 

 خاص بمحتوى علمي آخر. 

ة عرفيمخ الفن هي غاية نحن نعلم أن الغاية األساسية من دراسة تاري

ترتبط بمخزون علمي ونظري ربما ال يخرج للنور إال عن طريق 

حين محتوى بحثي و توثيقي ، فائدته سلسلة بحثية تطورية أخرى ، و

ً لألسف يترك لغير المتخصصين  يستفاد من دراسته تطبيقيا

والدارسين ويأتي هذا بسبب إهمال وضع خطة تدريسية عملية 

ها الدراسة الهامة تجاور الدراسة النظرية وتدعموتطبيقية لهذه 

ة وتكسبها طابع خاص يميزها عن باقي الدراسات التاريخية البحت

 ذا مانه إالتي يتم دراستها فيما هو دون المجاالت الفنية ، والواقع أ

 رامجتجاورت بعض مقترحات للمقاربات الِقيًمية الفنية وطبقت مع ب

عد يسا ائج تلك التطبيقات وبالتالي سوفدراسة تاريخ الفن سنشاهد نت

م تما  ذلك في بناء أسس علمية ألساليب االستنباط واالستلهام من كل

 دراسته بشكل علمي واعِ.

س على األغلب تتطلب دراسة تاريخ الفن مساحة تفرغ كبيرة للدار

ال ألعملما يحتويه المنهج من كم هائل و ُمثقل بالفترات والِحقب وا

تهم فنية لذى سنجد أن معظم دارسين تاريخ الفن أثقلالتاريخية ال

ادئ ين بالدراسة وشغلتهم عن الجانب العملي التطبيقي برغم أنهم فنان

 ، فمايخيةذي بِدء ، أحبوا أن يُثقلوا قدراتهم الفنية بمعرفتهم التار

اسة المانع من استنباط ُسبل مقاربة تحقق قيمة فنية تجمع بين در

وف ها سستفادة منه فعلياً على أرض الواقع، بعدتاريخ الفن وبين اال

يخرج لنا جيل واعي على دراية بجوهر الحضارات والفنون يحمل 

ة لفنيفي داخله معرفة قوية بالجوانب التاريخية وتترجمها قدراته ا

 والتطبيقية وتعززها فهمه آلليات النقل والمقاربة.    

 Statement of the Problemمشكلة البحث 
يخ ارس تاريخ الفن دارس من نوع يختلف كثيراًعن دارس التارإن د

ن بوجه عام، فدراسة تاريخ الفن يجب أن تكون أهدافها مغايرة ع

دارسة تاريخ الحضارات ، رغم أنهما ربما يشتركان في محتوى 

ية ِقيًمة المشابه كثيراً إال أن الهدف لدى دارس تاريخ الفن هو المقارب

ر لكثيام ، لذى نحن نواجه بعض المشكالت بل اعند النقل أو االستله

 منها في النقل عن الفنون والحضارات ، فمنها ما هو نقل يشوه

 منهاجوهر وواقع الفنون ومنها ما يُنقل دون وعي ومعرفة حقيقية و

  عية.ماهو مباشر وواضح بحيث ينفي وجود المقاربة االبتكارية الوا

اضي ى محاولة الربط بين المالكثير من االستلهامات التي تهدف إل

بل  والحاضر في الغالب تتجاهل الجوهر الحقيقي للفنون القديمة ،

د ويترك مجال االستلهام لغير المتخصصين ربما لندرة أوقلة وجو

 لفن.النماذج التي يمكن وصفها بأنها نتاج دراسة متخصصة لتاريخ ا

 Significanceالبحث مية أه
بالحضارات والتراث إلى عملية ضبط  تحتاج االستلهامات المتأثرة

فني في شتى المجاالت حتى وإن كانت تشمل الفنون البصرية، كأحد 

الدراسات العلمية التي تُكِسب العمل قيمة ذات سمات ومعايير وتقنن 

ظهور األعمال األقل جودة وأقل قيمة، ووضع عملية دراسة تاريخ 
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نيات الدارس الفنون في إطار يُستفاد منه بحيث تستوعب إمكا

 التنفيذية والتطبيقية وعدم جعل الدراسة مجرد دراسة نظرية.      

 Objectivesأهداف البحث 
ربة زايدة هدف من أهداف دراسة تاريخ الفن أال وهي تحقيق مقا -

جعل يقِيًمية تطبيقية ذات منهجية تجاور المحتوى النظري ، ما 

ً تحت مظلة   وطرق الدارس مرتبط بالماضي والحاضر معا

علمية تجعله قادر على استخراج سمات جوهرية تخدم عملية 

ته سما المقاربة الِقيًمية التطبيقية ليُخرج عمل معاصر ذو قيمة

 .التشبث بالماضي وذو ملمح معاصر

ة إحياء وإغناء ثقافات وحضارات الشعوب بطريقة علمية، بعيد -

مل كل البعد عن فكرة االستنساخ، بل من خالل إيجاد ما هو أش

 وأعمق في األخذ عن مفردات وعناصر دراسة تاريخ الفن.

صرة خلق آليات تحكم وتضبط عملية المقاربة البتكار أعمال معا -

    ربة.في مختلف التخصصات تحكمها القيمة الحقيقية لعملية المقا

ومن شروط اإلبداع تنوع المعرفة وغزارة الخبرة من خالل  -

 نظري، لذلك ال يجب أناالستفادة المستفيضة من المحتوى ال

ق تحق تكون عملية استنباط المقاربات الِقيًمية التطبيقية التي

الجانب العملي طاغية بحيث تؤثر أو تعطل الهدف الهام 

ة على والرئيسي من دراسة تاريخ الفن، أي أنه يجب المحافظ

 نفس نسبة الكم المعرفي وعدم السماح بأي خلل بسبب مجاورة

 طبيقي المحتوى النظري. المحتوى العملي الت

  Terminology and conceptsمصطلحات ومفاهيم 
 مفهوم المقاربة: /1/1

 أو نالفنا بها يتناول التي الطريقة بمفهومها البسيط هي المقاربة

 والمقاربة هي أساسه، يقدم الذي الموضوع الباحث أو الدارس

 ليهاع يتأسس المبادئ من مجموعة من يتكون معين اتجاه نظري عن

 رىأخ وبعبارة ، وأساليبها خطواتها طريقة دراسي ، تحدد برنامج 

  .التدريس طريقة يحكم الذي والتصور الفلسفة هي

ة رتبطويقصد بها الكيفية العامة، أو الخطة المستعملة لنشاط ما )م

حل بأهداف معينة(، والتي يراد منها دراسة وضعية، أو مسألة، أو

، أو االنطالق في مشروع ما، وقد مشكلة، أو بلوغ غاية معينة

قع ذي ياستخدمت في هذا السياق كمفهوم تقني للداللة على التقارب ال

عن  ينهاببين مكونات العملية التعليمية والتعلمية، التي ترتبط فيما 

ة علميطريق عالقة منطقية، لتتآزر فيما بينها من أجل تحقيق غاية ت

 وفق استراتيجية تربوية.

يتم  التيوبة األساليب والمبادئ العامة الخاصة بالتعليم يقصد بالمقار

لتي اإستخدامها في ممارسة التدريس ويعني بذلك الفلسفة التربوية 

لم تستخدم لوصف المعتقدات حول طريقة تعلم الناس وهو ما يعني ع

أصول التدريس رفيع المستوى لكي يصف نهج واسع بين العمل 

 على إنها قرار تعليمي يتخذه والفلسفة ويمكن تعريف المقاربة

 المدرس لكي يدعم تعلم الطالب ومشاركتهم وهي التفاعالت التي

 تحدث بين الطالب وبين المعلم .

 مفهوم القيمة: /1/2

 اعتمدت تعريفات وتوصيفات ظلت ثابتة في مضمونها لفترة طويلة

يم الق ، ولكن ما يحدث هو كسر الفنانين للنموذج القديم في تعريفات

بل  فني،جمالية فلم تعد هي مجرد المشاعر اإليجابية تجاه العمل الال

اعتبرت الفوضى واالضطرابات البصرية والتشوهات الطبيعية 

ها قيمتللبعض األعمال قيًما جيدة من الناحية الجمالية وموضع تقدير 

يم الق الجمالية، لهذا السبب يمكن أن تتداخل المعاني و تتحرك داخل

 . )نب )إيجابي( إلى آخر )سلبي( أو العكسالجمالية من جا

وبعيدا عن التعريفات الكثيرة والمتعددة فالعمل يمكن أن يكون قيَماً 

بطرق مختلفة أي يمكن تقديره لقيمته االقتصادية أوالتاريخية 

أوالعملية أوالمفيدة أوالعاطفية أو لمظهره أو جميعهم معاً، وهذا ليس 

ييز بين القيم الجمالية ، وإنما تمتد الموضع الذي من خالله يتم التم

الدراسة لتشمل الخبرة التي يمكن أن تولد االنسجام والتوازن والعديد 

من الخصائص األخرى حتى وإن لم تشمل في طياتها فكرة الجمال، 

 فالجمال نوع من أحد أنواع القيم وليس القيم كلها.

وتنوع  وبوجه عام فإن القيم متعددة والجوهر واحد ، رغم تعدد

 جوهربالمفاهيم حول القيم لكنها تلتقي في نقطة أساسية لها عالقة 

حكم القيم والمتمثل في كونها بمثابة مستوى أو مقياس أو معيار ن

بمقتضاه ونقيس به نحدد على أساسه المرغوب فيه أو المرغوب 

 عنه.

 مفهوم تاريخ الفن: /1/3

 التراث الفنيالموجزة جدا بأنه  عرفه جودي  بصورته المختصرة

 اريختالذي خلفه اإلنسان منذ القدم حتى الوقت الحاضر. وبوجه عام 

ا الفن هو دراسة األشياء الفنية في تطورها التاريخي وسياقاته

 األسلوبية.

تاريخ الفن ليس مجرد سعي وراء سيرة ذاتية فدور مؤرخو الفن 

 باالضافة إلى تجذير دراساتهم هو محاولة اإلجابة بطرق محددة

ما  تاريخيًا على أسئلة مثل: ما هو المفتاح؟ مالمح هذا النمط ؟

ناك هالمعنى الجوهري الذي نقلته تلك القطعة ؟ قيمته بصريا ؟ هل 

؟  عنيةنقطة تالق بين الفنان وأهدافه بشكل جيد ؟ ما هي الرموز الم

و أالتسلسل التاريخي الزمني ؟من هم الرعاة ؟ من كانوا معلميه 

ى كان الجمهور ؟ من كانوا تالميذه ؟ ما هي القو معلميها ؟ من

 التاريخية التي شكلت أعمال الفنان. 

 مفهوم المعاصرة: /1/4

هو  عاصرالفن مجال دائم التغير كما أنه يتوسع باستمرار ، والفن الم

ذو ، و شكل من أشكال التجديد الشامل لمفاهيم الفن وأساليب التعبير

عدد ة بتاعل مع البيئة المحيطة المتأثرطبيعة ديناميكية وهو نتاج تف

اط بأنمالثقافات ، وبالتالي هي تعبر عن تلك الثقافات بشكل متجدد و

 تنتج بطرق متعددة ومفاهيم مستحدثة يوم بعد يوم. 

ر ربما يفهم من لفظ المعاصرة أنه مناقض للفظ األصالة وهذا غي

 نما هيصحيح ، فإذا كانت األصالة ليست رصيدا تاريخيا فحسب وإ

ت ليس اإلرادة والقدرة الذاتية على اإلبداع ، وإذا كانت المعاصرة

ل المغاالة في الحاضر وليست انسالخا من الجذور وإنما هي تفاع

مستديم مع مستجدات العصر ورفض االنزواء مع الماضي . فإن 

 المعاصرة الحقيقية هي االتصال بجذور ثقافية واجتماعية.

  Theoretical frameworkاالطار النظري 
 رؤية حديثة في دراسة تاريخ الفن /2

م لمعلتعتبر طريقة الممارسة التعليمية المناسبة التي سوف يختار ا

،  يميةإستخدامها هي السبيل للهدف المراد تحقيقه من العملية التعل

وف تي سوكل ُمحاضر يقرر المقاربة أو المبادئ التربوية المناسبة ال

، لذى يمكن تقسيم المقاربة  رور الوقتيستخدمها ويطورها بم

ئية لبناالتدريسية إلى أربع نظريات هم : السلوكية ، والبنائية ، وا

 .االجتماعية ، والتحرر

من  تعتبر السلوكية أسلوب تدريس تقليدي وهذه النظرية السلوكية:

هو ية والنظريات التي تقوم على أن المعلم هو مركز العملية التعليم

نهج يدة في المحاضرة حيث يتم من خالله المعرفة من مالسلطة الوح

دراسي سلوكي يتكون من شرح وتعلم وتكرار مرتب ومنظم يتم 

عن  قيادته من المعلم، وهو ما يعني تدريس كل مادة بصورة منفصلة

األخرى ، ويتم فيها إستخدام التعليم المباشر والدروس في 

 . المحاضرات

سمى في مركز التعلم وت الدارسجعل وهي النظرية التي تالبنائية: 

ارب بعلم التعلم غير المرئي وهي نظرية يتم تعلمها من خالل التج

 نظريةوتقوم هذه ال، والتفكير وتقوم على عمل المشاريع واإلستفسار 

اء ببن المعلمعلى األفكار التي يستعد الدارسون لتعلمها وفيها يقوم 

 هنا يشمل حديث أقل سالدراألنشطة لكي يسهل عملية تعلمهم ، و

هذه للمدرس ويركز على الفردية وله وتيرة أبطأ ونتائج خفيفة ، و

 . النظرية تعتبر أسلوب تدريسي تقدمي

وهي من النظريات التي فيها التعلم ال يمكن البنائية االجتماعية: 

حدوثه إال في سياقة اإلجتماعي، ففيها التعلم هو عملية تعاونية تقوم 

معلم ، وهذه النظرية تقوم على إعتبار أن علم أصول بين الطالب وال
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التدريس البنائية اإلجتماعية هو مزيج من أولويتين هم توجيه المعلم 

وفيها يتم إستخدام المعلم لفكرة العمل  والتركيز على الطالب،

الجماعي فيقوم بتوظيف مجموعات صغيرة ويحد من االختيار في 

نموذج المعلم وطرح األسئلة و  الموضوعات ، ويمكن أيًضا إستخدام

 .التعليمات الفردية والزوجية والفصلية بأكملها

وهي طريقة نقدية ونهج تحرري يقوم على وضع صوت التحرر: 

في  الطالب في المركز وجعله مركز اإلهتمام مع وجود الديمقراطية

اف المحاضرة حيث يتم وضع القيمة على وجود المعلم كمتعلم وإكتش

داخل  ويتم إستخدام النظرية التحررية. داخل المحاضرة المواد معًا

ولي المحاضرة من خالل إستخدام أمثلة غير قياسية ويمكن للطالب ت

دور المعلم واتخاذ قرار بشأن موضوع الدرس أو الموضوع الذي 

يريدونه ويجب أن يوفر المعلم مساحة وفرصة للطالب لعرض ما 

 و خطاب.تعلموه ويمكن أن يتخذ ذلك شكل عرض أ

ويمكن اختصار تلك النظريات في منهجين يشكالن رؤيتين في 

 هما:المقاربة إحداهما رؤية تقليدية وأخرى رؤية حديثة ومعاصرة و

 كرؤية، والمقاربة باألهداف ) المقاربة بالمحتوى )كرؤية تقليدية(

 معاصرة منشودة(  

 الرؤية التقليدية لدراسة تارخ الفن: /2/1

تاريخ الفن بأنها ممارسة تقتضي فهم السياق يمكن وصف دراسة 

ام الزمني ، واألهمية االجتماعية ، ودوافع مؤسسه ، والنهج الع

ط الخ للفترة المعنية ، وبعض من التوثيق ، وتحليل النموذج من حيث

 والشكل واللون والملمس والتكوين وباقي العناصر التشكيلية ،

 وافدةة ال، والتأثيرات الفني وجوهر الفنون دينية أم رمزية أم دنيوية

 أو المتأصلة ، وحركة التطوير   

ن ى زمبدأ تاريخ الفن في القرن التاسع عشر ولكن له سوابق تعود إل

ن الف أقدم ، وفيما يلي أوائل هؤالء المؤرخين وممهدي دراسة تاريخ

 راسةاليضاح الرؤية التقليدية التي قامت من خاللها معظم مناهج د

 تاريخ الفن:

: يعتبر بليني  يطاليا(إ -)كومو  Pliny the Elderبلينيوس األكبر 

فة أشهر مؤرخ روماني فقد كانت كتاباته لها دور في إثراء الثقا

ذا العمل مجلدًا في التاريخ الطبيعي، علًما بأن ه 37الرومانيّة وله 

 كان يُستخدم في العصور الوسطى.

 -1511 –يطاليا إ -)فلورنسا  Giorgio Vasariجورجو فازاري 

 ( : وهو فنان ومهندس معماري وله كتاباته الشهيرة لسيرة1574

ات الفنانين اإليطاليين ، والذي اعتمدت عليه الكثير من الدراس

 التاريخية. 

 -1864)سويسرا( ) Heinrich Wölfflinهاينريش ولفلين 

ا ميً ( : يطلق عليه أبو تاريخ الفن الحديث ، وقدم منهًجا عل1945

لفن سة ااريخ الفن مع التركيز على ثالثة مفاهيم. أواًل، حاول درالت

رنة لمقااباستخدام علم النفس، ثانيًا، قدم فكرة دراسة الفن من خالل 

وذلك بمقارنة اللوحات مع بعضها البعض كما كتب عن " النهضة 

. والباروك" وكان أول من أظهر االختالفات بين أسلوب الفترتين

 فن على أساس أفكار الشعوب.وأخيًرا، درس ال

فرانز  و (1905 -1858)فيينا( )  Alois Rieglالويس ريجل

كانا  ( :1909 -1853)النمسا( )  Franz Wickhoffويكهوف

كر أول جيل من مدرسة فيينا ، ومدرسة فيينا هي مدرسة رئيسية لف

 الميل، وقد تميز بمورتيز تاوسينجالفن التاريخي وكالهما من طلبة 

يجل رادة تقييم فترات اإلهمال في تاريخ الفن ، كتب كل من إلى إع

ًضا وويكهوف في فن العصور القديمة المتأخرة ، كما ساهم ريجل أي

 في إعادة تقييم الباروك.

Sigmund Freud (1856- 1939 : ) فرويد والتحليل النفسي

ً فكتب كتابًا عن  ن لفناااتبع نظريات نفسية في دراسة الفن هو أيضا

سية ناردو دا فينشي واستخدم فيه لوحات ليوناردو الستجواب نفليو

 الفنان وتوجهه العاطفي. 

( : استخدم المنهج النقدي 1818- 1883)Karl Marx ماركس 

وسمي بالماركسية، حيث حاول تاريخ الفن الماركسي إظهار كيف 

تحتوي الصور على معلومات حول االقتصاد، وكيف يمكن للصور 

ً  أن تجعل الوضع والذي استخدمه المؤرخون  .الراهن يبدو طبيعيا

كليمنت الفنيون أيضاً ، ربما كان الماركسي األكثر شهرة هو 

 .ماير شابيرو  جرينبيرج

 : ت؟"مقال ليندا نوشلين بعنوان "لماذا لم يكن هناك فنانات عظيما

ت ساعد على إشعال ما سمي )بتاريخ الفن النسائي( خالل سبعينيا

ات ن، وكان واحدًا من المقاالت الهامة حول الفنانالقرن العشري

 فاعلاإلناث وساهم في تدعيم حركة الموجة النسائية التي تعتني بت

،  نساءالنساء مع الفنون كفنانات تحت إطار نقدي إلظهار اإلقصاء لل

ة قافيمعتبرات أن االستبعاد من ممارسة الفن كان نتيجة للظروف الث

 ة الفنية.التي قلصتدورهن في الحرك

فبها  والتي ظهرت على الساحة في العقود األخيرة ، علم المتاحف : 

 أصبح جمع وعرض المتاحف مجااًل متخصًصا لدراسة تاريخ الفن.

ينقسم مجال تاريخ الفن تقليديا إلى تخصصات قائمة على أساس 

م العصور أو التسلسل الزمني أوالمناطق ، باإلضافة إلى التقسي

ة قد يتخصص دارس في "الهندسة المعمارية في فترالفرعي فمثالً 

 أو عصر ما " أو في "منحوتات عصر بعينه " وهكذا. 

وربما تُضع أسس تقليدية لدراسة تاريخ الفن من قِبل بعض 

( )كجمعية كلية الفنون في الواليات المتحدةالمنظمات المهنية 

College Art Association  CAA   وهي أهم منظمة لتاريخ

ن. كما توجد منظمات مماثلة في أنحاء أخرى من العالم  الف

تتخصص في أفرع بعينها مثل التاريخ المعماري وتاريخ فن عصر 

عية النهضة في إنجلترا على سبيل المثال فهي المنظمة األولى )جم

 The UK Association of Art Historiansمؤرخي الفن( 

 وتنشر مجلة بعنوان تاريخ الفن.

ن ان سرد لبدايات دراسة تاريخ الفن ، الذي يجمع بيفيما سبق ك

وكما  ،أساليب مختلفة ومتنوعة ولكنها تظل هي المقاربات التقليدية 

 ي فيأشرت فيما سبق أن المقاربة بالمحتوى هي ممثل الدور التقليد

ائمة ؟ : ق المقاربة بالمحتوىدراسة تاريخ الفن فوجب معرفة ماهي  

 عتمداهتماما كبيرا للمحتوى الدارسي الم على الكم المعرفي وتولي

 على ما يضعه القائم على العملية التعليمية من مضمون تفصيلي

للمنهج مرتبط بمخزون من الكتب والمراجع والوثائق ، ومقسم 

محاور علمية مفصولة عن دور تخصص الطالب ، وفي المقاربة 

رر للمق بالمحتوى المعلم هو مالك المعرفة والتلميذ هو المستهلك

وى ينحصر دوره إلى حد كبير على الحفظ ، أي أن المقاربة بالمحت

 ة فيتعليم متمركز حول المعرفة، يجعل الدارس يتلقى المعارف كغاي

ج حد ذاتها يخرجها يوم اإلختبار وال يمتلك أدوات تحريكها خار

 حدود المادة. 

 رؤية معاصرة لدراسة تارخ الفن: /2/2

ر لفن تساهم في تنمية العديد من األفكاإن تدريس مادة تاريخ ا

ذه هوالمفاهيم والقيم والمهارات لدى الطلبة مما يتطلب من مدرس 

 المادة أن يكون ملما بطرق وأساليب التدريس التي تساعده على

 اعهاتحقيق ذلك فاألمر ليس مجرد إلقاء معلومات وإلزام الطالب سم

تساب يتعداه إلى إكساب الطالب القدرة على تفعيل المعلومة واكبل 

 الزمالمهارة والقدرة على النقد، أي أن هناك هدف البد أن يكون م

 لدراسة تاريخ الفن.

فيمكن تعريف كلمة )الهدف( بأنه سلوك مرغوب فيه يتحقق لدى 

ل قاب المتعلم نتيجة نشاط يزاوله كل من المدرس والمتعلم وهو سلوك

 ن يكون موضع مالحظة وقياس وتقويم .أل

ما  وفي تعريف آخر )األهداف( : هي نوايا أو مقاصد تحدد بموجبها

 يُنتظر من المتعلم فعله بعد مجموعة من المعارف.

و أرى أن المقاربة باألهداف في دراسة تاريخ الفن هي مطلب 

معاصر وحديث ، ولكن ماهي تلك األهداف ؟ فبطبيعة الحال لكل 

مج تربوي مجموعة من األهداف الواضحة التي نسعى إلى برنا

ضع تحقيقها وبقدر وضوح تلك األهداف بقدر ما يسهل على المعلم و

 خطة أو أسلوب أو طريقة تحقق األهداف المرجوة.    

تعليم يفرض اإلثارة واألجوبة أي وجود ُمثير  والمقاربة باألهداف:

سلوك و يُجزأ فيه يؤدي إلى استجابة ، ويتمحور حول تطور ال

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 .)(المحتوى إلى مراحل متدرجة من البسيط إلى المعقد

ومن الضروري عدم ترك تلك الطريقة لتصبح عملية روتينية ، 

بات الث بمعنى أن المادة التدريسية ثابتة ، فيغلب على طابع األهداف

امة بحيث أن المعلم يشتق أهداف المادة الدراسية من األهداف الع

ً مما يؤدي إلى ملل، أو أن نالثابتة ويكر ا تركهرها كل سنة تقريبا

ذين لتجرفنا إلى انشاء )سجل عام( استخدامه فقط لتبرير أولئك ال

و أيشعرون بالقلق من المساءلة في تعليم الطلبة من قبل الهيئة 

 المؤسسة التعليمية لمعرفة ما هو متوقع اخراجه منهم. 

لم "معرفة الفن / تعو  ""صنع الفنوإذا ما أعتبرنا أن كالً من 

فن، هما هدفان من ضمن األهداف التعليمية لدراسة تاريخ ال الفن"

الفن" ،  و "معرفة الفن / تعلم "فإنه البد من التفريق بين "صنع الفن

هم الف أو كفرق بين الكفاءة الفنية ونظرية الفن ، من أجل تجنب سوء

دلين وليس يجب توضيح أن هذين االختصاصين بالطبع ليسا متبا

متعارضين ، وال يمكن فصلهما بشكل صارم ولكن يجب فهمهما 

نع ن "صعلى أنهما متداخلين، تتطلب الكفاءة الفنية "معرفة الفن" أل

ية ناح الفن" ليس مجرد روتين تقني بل هو عملية معقدة معرفيًا ، من

 مليةأخرى ال يمكن الحصول على كفاءة نظرية الفن بدون القدرة الع

 لفردلشعور بالفن وفهمه كفنان ممارس، فإن المعرفة النظرية على ال

ة لعملية واتؤثر دائًما على إنتاج الفرد للفن ، ومعرفة األسئلة التقني

مع و. ةتثري أيًضا المؤرخين والنقاد وفهم الجماليات لألعمال الفني

ذلك فإن التمييز بين "صناعة الفن" و "معرفة الفن" له صلة 

 حتاجياحية التربوية، فمثالً على وجه التحديد ال بالموضوع من الن

فن دارسي تاريخ الفن ونظرياته إلى تعلم وتجربة كيفية صناعة ال

كممارسة ، على الرغم من أن دراساتهم قد تكون حول "صناعة 

ل عماالفن" من الناحية النظرية، فهمهم األساسي هو النظري فهم األ

يخ تار عها بأيديهم. هكذا طالبالفنية ، وليس الخبرة العملية في صن

 ، إال فنيةالفن ، على الرغم من أنهم قد يتعلمون الكثير من القضايا ال

 ظريةنأنهم ال يطورون حقًا الكفاءات فنيًا ولكن فقط دراستهم حول 

 .)(الفن

 آليات تحقيق المعاصرة في دراسة تاريخ الفن: /2/3

ة أساسها المعرفترتبط دراسة تاريخ الفن بطبيعة خاصة ليست في 

ي هم فالتاريخية والتوثيقية فحسب ، وإنما البد وأن يُكتشف ما يسا

استنباطات لمقاربات حديثة ومعاصرة مستمدة من جوهر أصول 

األعمال والقطع المنتمية ألي عصر من العصور بعيدة عن فكرة 

حتى وإن جعلناه هدف جديد االعادة واالستنساخ ، لتحقيق هدف 

ياء ، وهو التطبيق العملي واإلح راسة تاريخ الفنفرعي من فروع د

حسب تخصص كل برنامج من البرامج التعليمية، بحيث يرى 

الدارس أن هناك هدف واضح وهام من وراء دراسته لتاريخ الفن 

 بخالف الجانب المعرفي فقط. 

ثة لحديالرؤية ا وأرى ضرورة كبيرة في الدمج بين الرؤية التقليدية و

ما كلفن مع األخذ في االعتبار تحقيق بعض اآلليات لدراسة تارخ ا

 يلي : 

ي لزمناأهمية إنهاء دراسة الفصول الدراسية بترتيبها التاريخي   -

 كما يجب ، دراسة معرفية تحليلية و وصفية أميل للتفصيلية

 ة.المكانية التشبع وفهم الجوانب الجوهرية لكل حقبة تاريخي

رفية خطوة بعد الدراسة المعضرورة البدأ بالجانب النقدي كأول  -

ن مالسابقة كعقد المقارنات بين فترة واألخرى وفتح أول باب 

 أبواب االبداع المعتمد على المالحظة المتأنية.

التدريب المستمر والدؤوب على الربط بين االسلوب الفني  -

والفكر الشخصي وبين ما تم ادخاله في الذاكرة من خالل عملية 

الخطوة يعتمد على أمرين غاية في المعرفة ، ونجاح تلك 

األهمية األول : الدراسة الصحيحة والمنهج السليم الذي يقدمه 

األستاذ للدارس ، والثاني : اتاحة الفرصة للدارس أن يستحضر 

كل ما يجول برأسه من أفكار وأساليب خاصة به دون الحجر 

على أفكاره أو فرض ما يعيق العملية االبداعية ويتحقق ذلك 

ول معظم األفكار وعدم الرفض ألي فكرة كخطوة تحضيرية بقب

قبل خطوة االختيار النهائية والتي ال يجب أن تكون موجودة في 

 مرحلة التدريب و التجريب.     

مرحلة االختيار وهي إطالق العنان للدارس أن يضع كل ما تم  -

دراسته بالمعرفة والتحليل والنقد في بوتقة واحدة تعتمد في المقام 

األول على فكرته ورؤيته الخاصة وعلى أسلوبه الفني الذي 

يسعى إلى إظهاره أوالً ثم السعي في محاولة دمج فكرته واسلوبه 

مع الفكر والجوهر التاريخي الذي تم التأثر به ، الخراج ُمخرج 

حضاري تطبيقي جديد له أهداف معاصرة بعيدة كل البعد عن 

القديمة ، أي أن استحضار الفكر االستنساخي لألعمال األصلية 

االعمال القديمة يأتي من خالل استدعاء لجوهر الفنون الفديمة 

 وليس استدعاء بصري بحت. 

ادلة لمتباتأتي مرحلة بلورة الفكرة النهائية من خالل عملية النقد  -

، في المرحلة األولى من عملية هذه البلورة هي استطاعة 

ه ه إليلموجام النقد األكاديمي الدارس أن ينقد عمله أوالً قبل ان يت

قد الن ثم تأتي عملية وضع القيمة الفنية للُمخرج الفني من خالل

 األكاديمي الفني.

 تأتىيالجدير بالذكر هو ايضاح آليات نقد الدارس لعمله ، وذلك  -

 بالرجوع لمصادره العلمية في جميع مراحل والدة فكرته لكي

لتراث ، فمن يتالشى المساس بجوهر ومظهر التاريخ وا

المحظورات التشويه أو احداث خلل في األساسيات سواء 

اساسيات جوهرية أو تصميمية  فنية، وإن وِجد بعض ما قد 

يسمى تشويه فالبد وأن يكون مقصود وليس عن عدم معرفة 

 ودراسة بغرٍض ما في نفس المصمم الدارس.  

 تقاهال يجوز بأي حاٍل من األحوال أن تكون مرجعية الدارس ُمس -

لهم من تجارب اآلخرين في ايجادهم لُمقاربة تاريخية بين اعما

ديد جوأعمال إحدى الحضارات أو الفنون ، فالبد أن يكون ميالد 

 ذو طابع يميز الدارس مأخوذ مباشرة من الفترة أو الفترات

هام ستلالزمنية المُختارة ، وهذا ما يمكن أن أطلق عليه اسم )األ

صل مما يساعد أكثر في تجنب عملية المأخوذ من األ النقي(

 التشويه الغير مباشرة. 

       بعض طرق المقاربة أثناء الدراسة: -
المحتوى ذو مرونة وذو  يكونبحيث  التوجيهات المفتوحة: -

و إجابات عديدة ممكنة ال يتم فيها توجيه الطالب بسهولة نح

 . إجابة واحدة صحيحة

 توىى الجمع بين المحوالتعليم هنا يقوم عل التعلم المتكامل: -

من مجال واحد أو موضوع  أكثروالمهارات المأخوذة من 

واحد ويكون التعلم ناجح في حالة وجود محتوى به عدد من 

 المجاالت المختلفة التي يمكن التعرف عليها بسهولة ويكون

 جيد في حالة أنه يمكن إستخدامه في أكثر من مجال.

وهو قائم على األسئلة  :التعلم باالستعالم أو التعلم الذاتي -

والتحديات التي  المشكالتالموجهة للدارس لمواجهتها وحل 

يقابلونها وتكون هذه الحالة ناجحة عندما يتم تزويد الطالب 

بأسئلة أو مشاكل لحلها ويتم إعطائهم التوجيهات للوصول إلى 

وفيها يقوم الدارس  اإلستعالم الموجهالحل ، وقد يسمى أحيانًا 

 كبير من المسئولية ويسمى هذا التعلم بالتعلم الذاتي بتحمل قدر

. 

ية حركتلبية إحتياجات المتعلمين المرئية وال تعليمات متباينة: -

 والسمعية وتكون جيدة جدًا عندما يستخدم بها استراتيجيات

 . من الصعوبات يعانونالدارسين الذين 

 خبرات حقيقية للتعلم أي وجودوهو يعني  التعلم التجريبي: -

تعلم ملموس واستخدام مصادر حقيقية للمعلومات والعمل مع 

 اسياألشياء الحقيقية حيث يوفر التعلم خبرة خارج الفصل الدر

 . كمعالجة لقضايا ومشاكل العالم الحقيقي

 وهي تقوم على توفير األدوات تقييم وتقويم تعلم الطالب:  -

 تالمعلوماالمساعدة للطالب والمعلمين لكي يتم الحصول على 

ه الختامية حول مدى تعلم الطالب وأدائهم ويمكن أن تشمل هذ

  همغيرواألدوات أسئلة التفكير ونماذج التقييم وقوائم المراجعة 

 الفن تاريخ تدريس في قِيًمية مقاربة وضع في للباحثة نموذج /3
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  الدراسية البرامج لمختلف

 الفن تاريخ تدريس في قِيًمية مقاربة بوضع التوجه أسباب ضمن من

 البحث مشكالت في طرحها تم والتي المشكالت بعض مواجهة هي

 إلى المقاربة ومحتوى عناصر تُقِسم الباحثة جعل ما وهو ، سبق فيما

 التي التقليدية الطريقة هي وذلك بالمحتوى المقاربة األول: جزئين

 عناصرها بشتى الفنون دراسة على قائم معرفي محتوى على تعتمد

 التاريخية الحقب حسب تطبيقية( فنون – تصوير – نحت – )عمارة

 والنقد والتحليل السرد طريق عن علمية أساليب خالل ومن

 الُمسبقة ،والمؤثرات للجوهر التفصيلي والفهم ، واالستنتاج

 الجديد ومواكبة الحديثة والدراسات األبحاث مراعاة مع والالحقة.

 بالهدف المقاربة ني:والثا التجديد. أو الحذف أو باالضافة يسمح مما

 على اضافته تم ،الذي الباحثة من المقدم اإلضافي النموذج وهو

ً  توصف والتي الفن تاريخ دراسة  فقط، نظرية دراسة بأنها دائما

 الدراسة توظيف هو الجديدة المقاربة هذه اضافة في حدث ما ولكن

 بين جديدة صلة خلق في المعرفية العملية واستغالل النظرية

 المجاالت تخدم معاصرة استلهامات خالل من والحاضر الماضي

           الدراسية. البرامج من برنامج كل داخل توظيفها عند المختلفة

 النموذج: أهداف

 المختلفة والمعارف المفاهيم استيعاب على قادر دارس تخريج -

 الذي لبرنامجا طبيعة عن تختلف بمار لتيا و، تعلمهاي التي

 علمهت ام ينب لربطا لىع ادرق لكنهو ،الدارس فيه يتخصص

 على لكذ نجاح نيةامكا لعلما مع – وه خرجهي وفس ام وبين

 – ألخرىا الفنية ، التطبيقية ، لجميلةا لفنونا ستوياتم جميع

 الفنون فروع جميعل وشاملة رنةم لدراسةا نأ عنيي ام وهذا

 ائمالد السؤال لىع االجابة وه الهدف هذاو (8 -1 شكل) المرئية

 في والذي لفن؟ا تاريخ راسةد نم لفائدةا ما) لدارسا بلقِ  من

 مباشرة ائدةف له وليس عرضيو له عِطلمُ  نهجم نهأ عتقديُ  الغالب

    خصصه.ت صميم في تصب

 سيئ هو وما وثمين قيم هو ما بين التمييز على الدارس مقدرة -

 سيئة أخرىو جيدة ماذجن عرض اللخ نم وذلك ، ورديء

 تقييم في منه ستبيانا وطلب لدارسا على سئلةأ حطر ومحاولة

 انتك سواء، لماضيا نم لمستوحاةا لمعاصرةا ألعمالا أحد

 أقرانه عمالأ أو قرانه،ا طارا ارجخ لمعلما هل قدمهاي اعمال

 األهواء عن عيدةب الدارس جاباتا كونت نأ لىع فسه.ن والدارس

 عهايض علمية اسسو نقدية ؤيةر على عتمدت بل الشخصية

 المعلم.

 الفن تاريخ دراسة ،إلن البرامج جميع تخصصات تغطية محاولة -

 صعُب أو ندر وإن الجميع، تشمل أن يجب عامة دراسة هي

 يمكن ، لها المباشر العرض خالل من البرامج من برنامج تغطية

 والتشكيلية الفنية التوظيف طرق من مستنبطة علمية أسس وضع

 على تطبيقه يمكن فني ُمرشد ةبمثاب يكون لكي معين لبرنامج

 التفكير طرق الدارس يُعلم موازي استنباط أي ، آخر برنامج

  المباشر. النقل وليس

 للتوظيف نماذج عرض خالل من المختلفة الطرق قبول -

 مغايرة فنية وطرق بأشكال الواحد البرنامج داخل واالستلهامات

 المباشر امنه – االستلهام في مختلفة فنية مدارس أي – لبعضها

 ، 9 )شكل واالستلهام والتوظيف النقل في مباشر الغير ومنها

10 .) 

 سوف ما وبين معارف من درسه ما توظيف بفكرة الدارس تشبع -

 على عتمدت خطة ضعو اللخ نم وذلك ، عمالأ نم ينتجه

 ومتسلسل  ائمد بشكل  حاضرةم لك يف لعرضا استمرار

 نم ألولا لجزءل ليالتا ءالجز بجعله لمقاربةا هذه لمحتوى

 حتوىم رضع بحيث ، لنظريةا الدراسةب لخاصةا المحاضرة

 وعرض الدارسو لمعلما ينب المناقشاتو الصورب لنموذجا هذا

 لتفكيرا آفاق تحف نواعأ نم كنوع ، ليهاع االجابةو االستبيانات

 تشكيلية قيم استخراجو الفني لتوظيفا يفيةك يف لدارسا لدى

 خدمي مرة لك في لمحتوىا كوني نأ ىعل ، حديثة وتصميمية

  معاً. البرامج جميع

 عرض خالل فمن ، التجريب ممارسة من للدارس فرصة اتاحة -

 لفنيةا التفكير ساليبأ لىع التطالعا مكنهي لنموذجا هذا

 للنموذجو االستلهام، لياتعم يف المتنوعةو لمختلفةا واألدوات

 و لمناقشاتوا لعرضا هو األول: اإلتجاه اتجاهين المقدم

 لعرضا ذاه بطر هو لثاني:ا واإلتجاه ، واالتطالع والتحليل

 الدارس قومي الدراسة هامم منض نم مهمةك جريبيت بمشروع

 قيمي ثم وتنفيذه( لتصميما وضع وأ قطف صميمت وضع) بتنفيذها

  لمعلم.ا قِبل من عليها

 أغلب في محتوى من تحمله وما الفن تاريخ دراسة إن الواقع وفي

 كاف وقت بوجود للدارس يسمح ال بحيث ُمكثف يكون لظنا

 نجعله أن يمكننا الهدف هذا فإن ، بأكمله الثاني االتجاه لتطبيق

 وليس السابقين االتجاهين أجزاء أحد يستوعب مرن هدف

ً  يشملهما أن بالضرورة  األول االتجاه يشمل أن ضرورة مع جميعا

 ، فقط واالتطالع العرض مرحلة عند يقف أن يمكن بحيث بأكمله

  الثاني. اإلتجاه في التنفيذ دون التصميم وضع مرحلة عند يقف أو

 

 
 مج تصميم األثاث، وتطبيقها على براVictor Vasarelyفازاريلي  فيكتورنموذج لمقاربة في دراسة تاريخ الفن مستوحاه من أعمال الفنان  (1)شكل

 
 مالتصمي برامج ىعل من دراسة الحضارة المصرية القديمة )قناع توت عنخ آمون( ، وتطبيقها ستوحاهم الفن تاريخ دراسة في لمقاربة نموذج (2)شكل
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 امجبر على وتطبيقها حتب( ، خنوم من دراسة الحضارة المصرية القديمة )جزء من جدارية بمقبرة مستوحاه الفن تاريخ دراسة في لمقاربة نموذج (3)شكل

 وجات ، مع إمكانية تطبيق نفس خطوات التفكير االبتكاري على برامج أخرىالمنس  تصميم

 
على  صلح للتطبيقت ،(  Pablo Picasso لوحات للفنان بيكاسو) مدارس الفن الحديث دراسة من مستوحاه الفن تاريخ دراسة في لمقاربة نموذج (4)شكل

 متداخلة مع برامج المسرح والسنيما وفنون الرسم على الجسد(أكثر من برنامج )برامج التصوير الفوتوغرافي و البرامج ال

 
 برامج على طبيقهاوت ، ( Henri Matisse لوحة للفنان ماتيس) مدارس الفن الحديث دراسة من مستوحاه الفن تاريخ دراسة في لمقاربة نموذج (5)شكل

 الجرافيك )نموذجين لتصميم شعارات تجارية(

 
 ،( Wassily Kandinskyكاندينسكي  فاسيلي للفنان لوحة) الحديث الفن مدارس دراسة من مستوحاه الفن تاريخ دراسة في لمقاربة نموذج (6)شكل

 تصميم الحلي والموضة برامج على وتطبيقها

 
 وتطبيقها ،( Leonardo da Vinci ليوناردو دافيشي للفنان لوحة) عصر النهضة دراسة من مستوحاه الفن تاريخ دراسة في لمقاربة نموذج (7)شكل

 فنون الرسم والتصوير بطرق ومدارس وأساليب تشكيلية مختلفة برامج على
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 لموضةا برامج على وتطبيقها ، الخزف اإلغريقي() الحضارة اإلغريقية دراسة من مستوحاه الفن تاريخ دراسة في لمقاربة نموذج (8)شكل

 

 
 والتوظيف النقل في مباشرة غير فنية الموضة يوضح االستلهام بطريقة برنامج داخل واالستلهام للتوظيف نموذج عرض (9)شكل\

 ) مستوحى من دراسة الحضارة المصرية القديمة(

 
ً  برنامج داخل واالستلهام للتوظيف على العكس هنا ففي هذا النموذج عرض (10)شكل  في مباشرة فنية يوضح في هذه المرة االستلهام بطريقة الموضة أيضا

 (القديمة المصرية الحضارة دراسة من مستوحى) ظيف والتو النقل
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   Resultsالنتائج 
 الوصول لوضع نموذج لمقاربة قيمية لدراسة تاريخ الفن ذو -

 محتوى ُمحدد األهداف. 

خ اريإثبات نجاح نموذج المقاربة القيمية التطبيقية لدراسة ت -

ن الفن من خالل تطبيقات الدارسين و مقدرتهم على الربط بي

  انب المعرفية والقدرات االبتكارية والتنفيذية.    الجو

تحقيق عنصر التطوير والتحديث المستمر على محتوى  -

هو  ما الدراسة ، لما يتمتع به النموذج الُمقدم من مواكبة لكل

 ليةحديث في شتى برامج الفنون التعليمية مما يثري ويدعم عم

 ارس. دراسة تاريخ الفن ويضع لها مكانة أصيلة لدى الد

ة تحقيق عنصر االثارة والتشويق لدى الدارس بتحويل الدراس -

من دراسة نظرية فقط إلى دراسة تجريبية في األغلب تكون 

 هي الدراسة األكثر متعة عند دارس الفنون. 

ضمان تخريج جيل قادر على التفكير بشكل أعمق حين  -

يتعرض الشكالية الربط بين الماضي والحاضر وبين األصيل 

ع عاصر ، جيل يحتفظ بكل القيم الجوهرية الفنية لجميو الم

مخرجات العصور السابقة مع امكانية اخراجها في أعمال 

معاصرة تحفظ لها مكانتها دون االخالل بأصول وجوهر 

 قومقيمتها، مما يجعلنا نلفظ كل ما هو رث ورديئ من أعمال ي

 بها غير المختصين وغير الدارسين لتاريخ الفن.

  Recommendationsالتوصيات 
أوصي بأن يضاف إلى لوائح تلك الدراسة هذا النموذج  -

ى كمقاربة قيَمية لدراسة تاريخ الفن مما يجعل اضافة محتو

 تنفيذي يجاور المحتوى النظري الزامي يتمتع بمستوى جودة

 أعلى مما يمكن أن يكون إذا كان اختيارى وليس إلزامي. 

ذي تداخل المحتوى التنفيأن تكون هناك نسبة محددة مدروسة ل -

بجوار المحتوى النظري بحيث ال تطغى أبداً على الجوانب 

 المعرفية الهامة التي يجب أن يكتسبها الدارس في مراحله

 لتقليلو اأالتعليمية ، وحتى ال نُفِقد دراسة تاريخ الفن أهميتها 

 من دراسة محتوى يتمتع بفترات وعصور تاريخية فنية هامة.

 التي ينتجها وينفذها الدارس كنتيجة لتطبيقدعم األفكار  -

ته ضافنموذج المقاربة القيمية حتى يشعر بأهمية وقيمة ما تم ا

 اصةعلى دراسته النظرية ، سواء دعم قائم على التقييمات الخ

بالمعلم أو دعم آخر يشارك فيه أعضاء خارجيين لتبنيه 

 وتنفيذه وانجاحه.  
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