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 ملخص البحث

فترة مرور الوطن العربً بجائحة كرونا الكل لمس الدور البارز الذي لعبه الفن و الفنانٌن فً هذه الفترة على المستوى  فً

المحلً والعالمً، فامتألت صفحات التواصل االجتماعً ووسائط اإلعالن بالفن المعبر عن الوضع و االزمة، و هذا 

ة الفن بحٌاة االنسان و ما مدى اهمٌته، فمع ظهور االزمة وجدنا ٌطرح تساإالت عن حاجة االنسان للفن و ما عالل

الفنانون هم أول من تفاعلوا مع المجتمع تعبٌرا عن آرائهم، فتارة نجدهم متضامنون مع الصفوف األولى، و تارة منتمدون 

عزز تراثه الوطنً. الظواهر السلبٌة و تارة أخرى مشاركون فً الدور التوعوي، لٌسجل الفنان و ٌوثك االحداث و لٌ

  فٌتجلى بوضوح أهمٌة الفن من الناحٌة التربوٌة و النفسٌة و اإلنسانٌة.

( بؤن الفن هو عاللة اإلنسان بالعالم المرتبطة بالمعنى والغاٌة من إٌصال المعنى، فؤلوى 4002وضح رٌتشارد اندرسون )

تعلٌم الفن فً حٌاتنا الٌومٌة، وللمجتمع ككل بطرٌمة  مٌزة للفن هً عاللته بحٌاتنا. فلذلن، ٌجب تسلٌط الضوء على أهمٌة

 معاصرة.

واستهدف البحث دراسة تحلٌل األطر النظرٌة لمفاهٌم التعلٌم الرلمً للتربٌة الفنٌة وعاللته بالنظرٌات العلمٌة والفنٌة 

 ونا.المعاصرة وكذلن دوره التعلٌم الرلمً للتربٌة الفنٌة فً مواجهة األثار السلبٌة لجائحة كور

وتناول البحث دراسة مجموعة نماط هامة مرتبطة بموضوع البحث وهً: دراسة لتطبٌمات التعلٌم الرلمً فً التربٌة الفنٌة 

التً تساعد المتعلم فً التحصٌل عن بعد كما تناول البحث أٌضا استخدامات هذه التطبٌمات الرلمٌة فً التغلب على سلبٌات 

 السلبٌة الوارد حدوثها .جائحة كورونا وغٌرها من الظواهر 

وخلص البحث الى نتٌجة هامة وهً: أن التطوٌر فً أنظمة الفنون والتربٌة الفنٌة ٌجب ان ٌواكب عصر الرلمنة، كما 

 توصل البحث الى ان هنان آثار سلبٌة لجائحة كورونا على تعلٌم الفن والتربٌة الفنٌة.

 الكلمات المفتاحية:

 جائحة كورنا ,األثار السلبٌة ,مواجهة , التعلٌم الرلمً

Abstract  
Through the Corona pandemic period in the Arab world, everyone touched the prominent role 

that the art and artists played in this period at the local and global levels. This raises questions 

of the human need for art, how art is related to our life, and why it is vital? 

We can see clearly with the rise of the crisis. The artists were the first who interact with the 

society expressing their views: solidarizing with the frontline, Critiquing negative attitudes, 

and educating their society. Accordingly, the artists document the events and reinforce their 

social heritage. Therefore, the significance of art is interrelated clearly from the educational, 

psychological, and humanitarian aspects. 
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Richard Anderson (2004) contended that art has a culturally significant meaning, as human’s 

relation to the world is linked to meaning and the purpose of communicating meaning. The 

most powerful feature of art is its relation to our life. Therefore, my intention is to illuminate 

the usefulness of art in our everyday lives, and for society at large. 

The research aims to study and analyze the theoretical frameworks for digital education 

concepts in art education confronting the negative effects of the Corona pandemic. The 

research covered important points related to the research study. For instance: a study of the 

applications of digital education in art education that supports the student through distance 

learning. Also, the research discussed the uses of these digital applications to overcome the 

negative aspects of the Corona pandemic or any other struggles that could occur. 

The research guided to an important conclusion: that development in the arts and art education 

systems must keep pace with the era of digitization and the research also found that there are 

negative effects of the Corona pandemic on teaching art and art education. 

Keywords: 
Digital education, facing, negative effects, pandemic Corona 

 مقدمة :

غزى فٌروس كرونا العالم لٌشل الحركة االجتماعٌة و االلتصادٌة و السٌاسٌة، لتعٌش المجتمعات  2020فً بداٌة عام 

بعزلة و تباعد اجتماعً، ففرض االغالق و العزل و التباعد، فوجد االنسان نفسه محاصر فً بٌته لٌواجه نفسه و افكاره 

تسح الفن مٌادٌن االعالم و وسائل التواصل االجتماعً، مع هذه التجربة، فً هذه الفترة وجدنا تفاعل ملحوظ مع الفن، فاك

لٌعبر الفنان عن الوضع الجاري و ٌساهم كفرد فعال فً المجتمع بالتوعٌة ، و ٌنتمد بعض األوضاع الغٌر صائبة ، و 

 ٌتضامن مع الصفوف األولى من المطاع الصحً و العسكري و المدنً. 

جتمع بموانٌن الحجر و العزل، تعطلت كل االعمال ما عدا الفن فهً الوسٌلة و مع فرض االغالق و إلزام االفراد فً الم

االنسانٌة للتفاعل مع المحٌط، فارتفعت مشترٌات األدوات الفنٌة و الرسم و لوحظ االلبال على الفنون بؤنواعها، و انتعشت 

المحترفٌن بل من كل فئات المجتمع، الدورات الفنٌة عبر موالع الشبكة االلكترونٌة، و لم ٌمتصر الفن على الفنانٌن 

فتوجهت االسر و االفراد بطرٌمة عفوٌة بإشغال فراغهم بالفن للخروج من هذه الضغوطات النفسٌة التً أفرزتها هذه 

الجائحة، فكان الفن كوسٌلة للتنفٌس و استجابة للضغوط النفسٌة لألحداث المحٌطة، لٌتجاوز الفن تؤثٌرات جائحة كورونا 

 بة نافذة مفتوحة للخروج من الضٌك لتطل على العالم الخارجً.  فكان بمثا

فلم ٌنعزل الفنان بل هو من أول من تفاعل و تضامن مع محٌطه، لٌوثك االحداث فً سجالت التارٌخ، فالفنان من طبعه 

إل، ما هً أهمٌة و من هنا ٌنطلك التساٌمتلن إحساس ملح بؤهمٌة التعبٌر عن آرائه لٌنسجم مع مجتمعه و ٌعزز وطنٌته، 

 الفن فً حٌاة االنسان؟ هل له دور ثانوي ام حٌوي؟ و اذا كان كذلن، كٌف نفعل دور الفن فً مجال التربٌة و التعلٌم. 

 مشكلة البحث:

تضامنا مع ازمة كرونا العالمٌة ٌسعى البحث الى إٌضاح دور التربٌة الفنٌة فً مواجهة األثار النفسٌة و السلبٌة لجائحة 

، وتحدي صعوبات التعلٌم عن بعد للممررات التطبٌمة للتربٌة الفنٌة، و سٌتناول البحث أٌضا استخدامات هذه كورونا

 التطبٌمات الرلمٌة فً التغلب على سلبٌات جائحة كورونا وغٌرها من الظواهر السلبٌة الوارد حدوثها .
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 أهداف البحث : 

التعلٌم الرلمً للتربٌة الفنٌة وعاللته بالنظرٌات العلمٌة والفنٌة  استهدف البحث دراسة تحلٌل األطر النظرٌة لمفاهٌم

 المعاصرة وكذلن دور التعلٌم الرلمً للتربٌة الفنٌة فً مواجهة األثار السلبٌة لجائحة كورونا.

الفنٌة وتناول البحث دراسة مجموعة نماط هامة مرتبطة بموضوع البحث وهً: دراسة لتطبٌمات التعلٌم الرلمً فً التربٌة 

التً تساعد المتعلم فً التحصٌل عن بعد كما تناول البحث أٌضا استخدامات هذه التطبٌمات الرلمٌة فً التغلب على سلبٌات 

 جائحة كورونا وغٌرها من الظواهر السلبٌة الوارد حدوثها .

 قد يفيد البحث الحالي فيما يلي:

 ر النفسٌة فً ولت االزمات.التؤكٌد على الدور الفعال للتربٌة الفنٌة لتخفٌف اآلثا 

 .تعزٌز الوطنٌة و روح المٌادة من خالل اندماج الفرد بالمجتمع و حل لضاٌاه 

 .تؤكٌد الدور التوعوي و التضامنً للفن فً المجتمع 

 .التعرف على أسالٌب التربوٌة الحدٌثة فً التعلٌم التطبٌمً عن بعد 

 تطبيق البحث:

فً  2فً المستوى طالبة( تصوٌر 30) 1فً المستوى تصوٌر طالبة( 40طالبه منهن) 70تم تطبٌك البحث على أجمالً 

لسم التربٌة الفنٌة ، كلٌة التربٌة األساسٌة ، بدولة الكوٌت حٌث تم عرض صور ولوحات تعبر عن األوضاع الجارٌة من 

 اآلثار النفسٌة و االجتماعٌة الزمة كرونا. 

عن ازمة جائحة كرونا وتعبر عن األوضاع الجارٌة فً الكوٌت سواء كانت  حٌث ُكلفت الطالبات بعمل موضوع ٌتحدث

رسالة توعوٌة او نمد او تضامنا مع الصفوف االمامٌة او تعبٌر شخصً للحالة النفسٌة، فً البداٌة تعرفت الطالبات على 

و درست الطالبات من خاللها بعض الفنانٌن المحترفٌن فً الكوٌت و نالشنا تفاعلهم و لوحاتهم التً عبرت عن االزمة، 

مفاهٌم التكوٌن و األسس االجمالٌة التً من خاللها ٌرسل الفنان رسائله عبرها، بعد البحث لامت الطالبات بعمل التكوٌن 

الخاص بهن مع متابعة أستاذ المادة ، وفً نهاٌة الفصل الدراسً تم عمل حلمة نمد شرحت كل طالبة اعمالها من الناحٌة 

 مٌم المستفادة من العمل. الفنٌة و ال

 منهج البحث : 

وأتبع البحث المنهج الوصفً التحلٌلً فٌما ٌخص اإلطار النظري ، كما ٌتبع المنهج التجرٌبً فٌما ٌخص الجانب العملً 

 للبحث .

 أدوات البحث : 

 تم تصمٌم استبٌان و ممابالت شخصٌة الستطالع رأي الطالبات لمعرفة الى أي مدي استفادة الطالبات من اهداف الدرس.  

 فرض البحث:

امكان معالجة اآلثار السلبٌة لالزمات و الضغوطات من خالل التربٌة الفنٌة من خالل التعبٌر عن االوضاع و التفاعل 

 معها بإٌجابٌة . 

 للدراسة : اإلطار النظري

لمد برز دور الفن من خالل االزمة جائحة كورونا و تجاوب الفنانون على المستوي المحلً و العالمً فً مواجهة االزمة، 

لٌعزز الفن روح االنتماء والتكافل االجتماعً والعافٌة المجتمعٌة مع الوطن وشعوب العالم، فكان الفن بمثابة رمز االنتماء 
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ة عالمٌة موحدة لتضامن الشعوب، لتكون الوسٌلة الوحٌدة لتنتصر اإلنسانٌة فً هذه المعركة. مما الوطنً واإلنسانً و لغ

أهمٌة الفن و دوره فً حٌاة االنسان، فٌما ٌلً نتطرق لبعض تعارٌف الفن و أهمٌته من وجهة نظر  استدعى تساإالت عن

 الباحثٌن و المفكرٌن.   

 ما هو الفن:

للفن بشكل عام بؤنه " ثمافة مجتمعٌة تحمل معنى مهم ، من خالل الرموز تنفذ بمهارة و ( ٌعرف 4002توم أندرسون )

 اتمان فً وسط حسً مإثر.

( الفن " بؤن عاللة اإلنسان بالعالم المرتبطة بالمعنى والغاٌة من إٌصال المعنى، فنرى 4002وعرف رٌتشارد اندرسون )

ن كوسٌلة لتوثٌك حكمتهم أو رإاهم العمٌمة، الحمٌمة المبنٌة على الخبرة ذلن فً العدٌد من المجتمعات الذٌن استثمروا الف

 البشرٌة التً عادة تكون لها لبول جماعً. 

( بؤن 4002و بما ان الفن معنى مهم و ممٌز و الذي ٌؤتً من التجارب ومعتمدات المجتمع، استدل رٌتشارد أندرسون )

ٌنمل دائًما معانً مهمة ثمافًٌا، و ٌعتبر الفن بشكل عام كجهاز االعالم الذي  الفن مساهمة ال تمدر بثمن لمجتمعنا ، ألن الفن

 ٌمثل لٌم المجتمع كمظاهر للحمٌمة.

أن الفن حاجة بٌولوجٌة ونفسٌة ، فاإلنسان ٌسعى إلى صنع معانً من خالل  (2005)فسر أندرسون ومٌلبرانت  و

ستخدمت المجتمعات والثمافات الفن لبناء معنى لمساعدة أنفسهم األشكال الجمالٌة لٌإثر فً محٌطه كنوع من التواصل، فا

واألجٌال الجدٌدة فً الحفاظ على تراثهم ومعتمداتهم ونملها، و لذلن الفن عادة ٌكون عن شًء مهم و جوهري فً حٌاتنا، 

ٌة، لذلن الفن ٌجب أن فاألبحاث تإكد ان الوظٌفة األساسٌة للفن على مر التارٌخ فً جمٌع الثمافات هً سرد لصصنا البشر

فالشكل الجمالً هو مجرد  ٌتجاوز نفسه، أبعد من كونه زخرفً أو جمٌل، ٌساعدنا على معرفة من نحن وما نإمن به،

وسٌلة تستخدم كنوع من التواصل المإثر، و ٌستخدم الفنان مهارات فً التكوٌن والتمنٌة للفت االنتباه لخلك لطعة مإثرة 

 اإلنسانٌة. تخبرنا شٌئًا عن التجربة

نستنتج ان جوهر الفن هو خلك معنى، إنه وجهات نظرنا فً الحٌاة ولصصنا وآراءنا، لغة الفن هً طرٌمتنا البشرٌة 

للتواصل عبر األجٌال والحفاظ على تراثنا وهوٌتنا، ٌعمل الفن كوسٌلة للتواصل، وهو أساس المجتمع الدٌممراطً 

(Dewey, 1934)فمط، بل ٌمثل المٌم المشتركة للمجتمع. وبالتالً، نحن بحاجة إلى استعادة  ، لذلن، الفن ال ٌمثل الفرد

الغاٌة الجوهرٌة من الفن إلنعاش احتٌاجات المجتمع، و استخدام الفن من أجل إحٌاء التواصل الفنً و كوسٌلة للتضامن ، 

مختلف لتمدٌمه، والفن البصري بالتؤكٌد هنان وسائل ووسائط كثٌرة ألحٌاء هذا التواصل، و لكن كل وسٌط لدٌه شًء 

 (.4004ٌعطً اسلوبا فرٌدا لفهم حٌاتنا )بارون وأٌزنر ، 

 التربية الفنية وتعزيز الروح القيادية و والوطنية:

ٌمكن أن ٌكون التربٌة الفنٌة هو الحل لمشاكلنا االجتماعٌة، ألنه مكان مناسب لسماع اآلراء المختلفة وتمدٌر وجهات نظر 

، و تشجع التربٌة الفنٌة على االنطالق فً التحدث عن اآلراء، و هذا ما (Greene, 1993) ل الفن مختلفة من الخال

ٌمٌز التربٌة الفنٌة عن غٌرها من الممررات العلمٌة، فالتربٌة الفنٌة تعطً مساحة للطالب للتعبٌر عن نفسه و تحترم آرائه 

تكون متنفس عن الضغوطات او إعطائه إحساس بؤهمٌته الخاصة التً تعبر عن شخصه و محٌطه و بٌئته، و التً لد 

كفرد فعال بالمجتمع، ولد ٌكون شبابنا لادرٌن على االستلهام والمعافاة والتغٌٌر وإحداث فرق، و ذلن بإعطاء فرصة 

 للجمٌع باختالف خلفٌاتهم بإدالء الرأي و االنصات لهذه اآلراء. 



 0202العدد األول                                                         فبراير  – المجلد االول –التراث والتصميم مجلة 

63 

ث فٌه الجمٌع ، وٌستمعون إلى بعضهم البعض ، فإن إنتاج الفن لٌس شؤنًا المجتمع السوي الحمٌمً هو المجتمع الذي ٌتحد

( أن الفن ٌعمل كمولد رئٌسً 4002، و توضح جود ) (Gude, 2009) منفرًدا ، ولكنه رأي وصوت نتشاركه معًا

 للمعنى الثمافً ، وٌنبغً أن تتضمن المجتمعات المتحضرة من العدٌد من األصوات و اآلراء. 

التربٌة الفنٌة تعطً الطالب فرصة إلبداء رإٌتهم الخاصة و المشاركة فً الحوارات من خالل تمثٌل تجارب حٌاتهم فً 

 العمل الفنً، فً الولت نفسه ، ٌنمً الطالب مهارات لفهم موالف و آراء بعضهم البعض، 

مة بؤنفسهم و احترام آراء اآلخرٌن و فهم فتكون مساحة للجمٌع لتكوٌن الرأي الجماعً، و هذه الخاصٌة تعطً الطالب الث

المجتمع الحضاري المائم على التضامن و حرٌة الرأي للوصول فً النهاٌة إلى حل وسط نهائً ٌتماسمه أعضاء 

المجموعة، و الهدف هو التعرف على أنفسهم فً المجتمع األوسع، ال ٌهدف مشروعً إلى التواصل فحسب ، بل ٌمضً 

 .تغٌٌر للطالب. الن الطرٌمة المعمدة فً تنفٌذ العمل الفنً لها المدرة على التؤثٌر على صانع فً الممابل لدًما للتؤثٌر على ال

(Dewey, 1934) 

لفهم الفن كممارسة حضارٌة هو فهمه من وجهات نظر متعددة من خالل جوانبه االجتماعٌة والثمافٌة. ٌمكن استخدام الفن 

الوظٌفة الكاملة للفن، ٌجب أن تكون ذات معنى وأن تتواصل مع مشاهدٌها، الفن للدٌكور أو لذاته. ومع ذلن، لتحمٌك 

المإثر له المدرة على حفاظ اعراف المجتمع أو إلهام التغٌٌر، الجزء األساسً فً تدرٌس الفن هو ربطه وربطه بحٌاتنا 

  (Chalmers ,1987) .  االجتماعٌة ، لتمكٌن الطالب من فهم الفن ووظائفه بشكل كامل

 الثقافة والتطور الفكري للمجتمع

و هو مإسس نظرٌة التطور المعرفً االجتماعً ان العمل اإلنسانً لٌس بمعزل  Lev Vygotskyٌؤكد الباحث الروسً 

، فال ٌمكننا فهم العملٌات العملٌة الداخلٌة بدون الرجوع الى المحٌط الخارجً لحٌاة (Veer,2007)عن بٌئته االجتماعٌة 

من أجل فهم سلون اإلنسان ٌجب علٌنا دراسة األوضاع و الظروف الخارجٌة مثل حٌاته االجتماعٌة و الثمافٌة اإلنسان ، ف

و التارٌخٌة، فاإلنسان عاللته بالبٌئة المحٌطة عاللة متالزمة، فهً عاللة تفاعلٌة متبادلة ، كل منهما ٌإثر وٌتؤثر بآخر. و 

عالم الخارجً ٌؤتً من خالل التفاعل مع البٌئة و ترجمته لها من خالل ان ارتباط عمل االنسان فً ال Vygotskyٌوضح 

فالمعرفة التً ٌحصل علٌها االنسان هً نتٌجة هذه الترجمة ومحاولة  .(Derry, 2013) الخبرات المعنوٌة التً ٌمر بها

معانٌه الخاصة به و ذلن من فهم منطمً للعالم الخارجً و ذلن من خالل بناء فهم للذات، فالعمل ٌعمل بشكل مستمل لبناء 

خالل تكوٌن اآلراء و تشكٌل الفرضٌات، لذلن كل انسان له تصوره الخاص لعالمه، و له وسائله الخاصة الكتساب 

 المعرفة.

من وجهة النظر هذه، ٌتضح لنا ان كل شعب له أسلوبه و المعانً الخاصة به التً ٌبنٌها لنفسه و ذلن من خالل اعتماداتهم 

بتؤسٌسها من خبراتهم و تفاعالتهم مع بٌئتهم المحٌطة التً هً فً تغٌر مستمر مع الزمن، و ان كل شعب له  التً لاموا

فالمجتمع   . (Sivan,1986)مصادره و وسائله الخاصة الكتساب هذه المعرفة ، و من أهم هذه الوسائل اللغة و الرموز 

 ات واألخالق التً لها دور أساسً فً تكوٌن المعلومات المعرفٌة.هو المصدر األولً الذي ٌزود األفراد بالمعرفة والمعتمد

وبناًء على ما سبك، ٌتضح لنا ان للمجتمع تؤثٌر أساسً لتشكٌل وتطور العملً والفكري لألفراد، الذي ٌختلف من شعب 

جتمع ٌطور ( ، فمع مرور الزمن، كل م(Sivan, 1986لشعب والذي لد ٌحد من الفرص التً ٌوفرها للرجل و المرأة 

نظام خاص به وأدواته ورموزه الخاصة مثل الكتابة واللغة والمعتمدات، من خاللها ٌصوغ سلوكٌاته التً تمٌزه عن غٌره 

والتً تساهم فً تشكٌل وظائف العمل، وبالتالً، فإن كل مجتمع  . (Tudge & Winterhoff, 1993) من الشعوب 

ذه النظم و السلوكٌات معرضة للتغٌٌر و ذلن مع تطوٌر األسالٌب والوسائل ٌبنً مستوٌات مختلفة من النظم التنموٌة، وه

 التً ٌمر بها المجتمع مع مرور التارٌخ.
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فهم التطور المعرفً لإلفراد من الناحٌة االجتماعٌة، و فهم الفن كرموز بصرٌة لمحاولة االنسان   ساعد تفسٌر فٌجوتسكً

عانً تبنى من مجتمعه من خالل الرموز و من أهمها الرموز البصرٌة و الذي فهم الحٌاة من خالل خلك المعنى، و هذه الم

ٌتوارثها األبناء للحفاظ على تراثهم أو إلهام التغٌٌر، فهذه الرموز لابلة للتغٌٌر أو التؤكٌد أو التجدٌد. فهم أهمٌة التطور 

لى االندماج مع مجتمعهم من خالل المشاركة المعرفً خاصة فً فلسفة التعلٌم فً مجال التربٌة الفنٌة، لتشجٌع الطالب ع

فً التعبٌر الفنً، فالرموز البصرٌة هً لغة عالمٌة، و الفن هو اللغة المشتركة التً تجمع اإلنسانٌة. و الوسٌط المشترن 

 .(Freedman, 2000)الذي ٌعزز التواصل الفعال ولدٌه المدرة على حل اختالفاتنا 

 

 (0-2لتصوير)عرض لنماذج لألعمال المشاركة 
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