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المحلي   المستوي  علي  وأهمية  مكانة  الفنية  التربية  تحتل 
وبناء   التعليمية  برامجها  وتفرد  بتعدد  والعالمي  واالقليمي 

المصرية يواجهها    . الشخصية  التي  المعاصرة  التحديات  ولعل 
ا المفاهيمي  والتحول  الحاضر  الوقت  في  العربي  لي  مجتمعنا 

ثقافة االبداع واالبتكار، يفرض ذلك التحول العديد من المتطلبات  
البحثية الضرورية واالهتمام بدور البحث العلمي في ظل االنفتاح  
نعيشه   الذي  والمعلومات  المعرفة  عصر  ومتطلبات  التعليمي، 
اليوم، وتحقيق طموحات التربية الفنية علي المدي الطويل وما  

لل االستراتيجية  اجراءات  ابرزته  واتخاذ  تميزها  التي  سمات 
وسياسات موثقة للحفاظ علي حقوق الملكية الفكرية وااللتزام  
لذلك   المنظمة  للقوانين  طبقا  العلمي  النشر  اخالقيات  بمعايير 

لالمن والسالمة المناسبة  العمل  لبيئة  المراجع    . وحماية  وتوافر 
ية بما  العلمية والدوريات واالنفتاح علي شبكة المعلومات الدول

 . يحقق مخرجات التعليم المستهدفة
 

اهتمام التربية الفنية بتنمية مهارات الطالب علي البحث والتجريب 
وتنمية القدرة  االبداعية ومواكبة التعليم للواقع العملي وربط  
الفعلية   الممارسة  عند  تحقيقه  يمكن  بما  التعليمية  البرامج 

  التعليمية البرامج  تلبي  للمهنة، لذلك تحرص التربية الفنية علي ان  
من حيث تنوعها ومحتواها احتياجات سوق العمل، والعمل علي  
استحداث لوائح جديدة بناء علي ما يمكن تحقيقه من مؤشرات 
مواكب   وبشكل  التعليم  جودة  معايير  علي  القائمة  التطوير 
للمتغيرات الفكرية والمفاهيمية الحالية للفنون المعاصرة كما ان 

يساعد والتعلم  التعليم  اساليب  المخرجات    توافر  تحقيق  علي 
المستهدفة الميداني    . التعليمية  للتدريب  برامج  وجود  ان  كما 

المعلومات   تدعيم  علىيساعد   وربط  المستمر  التعليم  مبادئ 
 . النظرية بالجوانب التطبيقية ورفع مستوي االداء

 
هيئة   اعضاء  من  مؤهلة  بشرية  كوادر  الفنية  بالتربية  يتوافر 

المعاونة   التأهيل  التدريس والهيئة  كثر االصول  أحيث يعد هذا 
علي   والعمل  المعرفة  علي  المبني  الجديد  االقتصاد  قيمة في 
منهم   كل  يستطيع  كي  الكوادر  هذه  ومهارات  قدرات  تنمية 
 . التعامل مع مخرجات هذا العصر في ظل معايير اخالقيات المهنة 

         
العلمية   الباحثين في نشر االبحاث  آليات لمساعدة  محليا  تتوافر 

الداخلية   اللوائح  لتحديث  وهناك سعي  المجاالت،  لجميع  ودوليا 
ظل  وفي  موثقة  دولية  علمية  دورية  لتكون  العلمية  للمجالت 

من   الصادرة  العلمي  بالنشر  الخاصة  القواعد  المجلس  تطبيق 
 . للجامعات وقواعد ونظام عمل اللجان العلمية  األعلى

 
واالهتمام بعالقة الفن  يجب ان تتسم االبحاث العلمية بالحداثة  

التكنولوجية    األخرىبالعلوم   الوسائط  استخدام  في  والبحث 
كمنطلقات   العلمية  جمالية،  مفاهيميةوالنظريات  فلسفية،   ،

روح   مع  تماشيا  والمستحدثات  التطورات  تواكب  تربوية  تقنية، 
علمية   تطبيقات  بوجود  واالهتمام  ونشرها    لألبحاثالعصر 

للتطوير   سعيا  هذه  وتوثيقها  ووجود  التعليم  لمجال  الفعلي 
النهضة من االبحاث العلمية يساهم في تحسين الوضع التنافسي 

 . للمؤسسة التعليمية
 

العالم اليوم يعاني من جائحة كورونا وكيف اثرت علي التعليم  
فقد لفتت االنتباه للتعليم االلكتروني واالعتماد عليه في العملية 

التعل  وتعزيز  التعليمية الحياة  مهارات  مدي  والتعلم  الذاتي  م 
ورؤية واستشراق المستقبل من ناحية المضمون ونوعيته وتوفير  
الكفاءات الالزمة باعتبار ان التنمية البشرية هي القاعدة لرقي 

 . التفكير المنطقي وضرورة تنميتها باستدامة
 

مما يدعو لعمل نهج جديد للبحث العلمي في العصر الرقمي الذي  
ماذا نفعل ما بعد كورونا؟ ما هي    . بداع واالبتكاريعتمد علي اال

وما هي اهم االليات التي تضمن تعليم عالي    األخرى  التحديات
الجودة، التحول الرقمي في مجال التعليم ليس خيارا في هذا  

في    باإليجابمؤثر  مما يكون له دور    -العصر بل اصبح ضرورة حتمية
 -تصنيف الجامعات  

 
جائحة   كاشفةان  كانت  ذلك  . كورونا  بعد  من    . ماذا  تعلمنا  ماذا 

االزمات التي قد تواجهنا للخروج من االزمة الي االنطالق لرؤي  
الهوية   تدعم  التي  العلمية  بالبحوث  والنهوض  مستقبلية 
الثقافية والمسئولية االجتماعية للتربية الفنية وتحديات المجتمع  

ا االبحاث  في  المستدامة  التنمية  رقي وتضمين  بهدف  لعلمية 
فرص   لتحسين  النسان  االساسية  االحتياجات  وتحقيق  المجتمع 
الحصول علي تعليم عالي الجودة، واطالق مشروعات بحثية عربية  
مشتركة واالستفادة من العقول المبدعة من جيل الشباب خريجي  
التربية الفنية بما لديهم من طاقات ايجابية للوصول للمنتج الفني  

ب يتميز  المصري،  الذي  بالسوق  تسويقه  يمكن  مفاهيمي  بعد 
 . العربي واالفريقي
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فقد ان االوان ان تتحد الدول العربية واالفريقية ويكون للتربية  
المشتركة دور فعال في تنمية االقتصاد    العلمية  بأبحاثهاالفنية  

المصري وبالتالي بمقدور التربية الفنية ان تقوم بدور رئيسي في  
مجتمعات اكثر استدامة من الناحية البيئية    التحول المطلوب الي

المدني  المجتمع  ومبادرات  الحكومية  المبادرات  مع  بالتنسيق 
ووجهات   القيم  يصوغ  والتربية  الفنون  فتعليم  الخاص  والقطاع 
الفنية   المهارات والمفاهيم  تنمية وتطوير  النظر ويساهم في 

ا االيجابية  المشاركة  اهمية  تتاكد  وبالتالي  لفعالة  واالدوات 
بحثية   ابداعية  ادوات  خالل  من  اتصال  قنوات  وفتح  بالمجتمع 
جديدة   تعليميمة  برامج  الستحداث  يدعو  ما  وهذا  حديثة، 
الحتياجاته   المالئمة  وضمان  العمل  سوق  في  للمنافسة 

 . المستقبلية
 

استجابة لمتطلبات سوق العمل المحلي والعالمي وما توصي به  
جديدة   برامج  بفتح  المصرية  الجامعات  تسعي  العلمية،  االبحاث 
الربط   التعليم تستهدف  العالمية في مجال  التطورات  لمواكبة 
والدمج بين التخصصات العلمية المختلفة في تخصص بيني، مما 

ة للتفكير والبحث  يساعد علي خلق رؤي مستحدثة وطرق جديد
القدرة علي   النظر لكوادر بشرية لديها  العلمي وتبادل وجهات 

 . التنمية  ألغراضمختلفة  التعامل مع مجاالت  


