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 ملخص:-

ينتج عنه ترابط شديد بين الفن والحياة اإلجتماعية ، ويقوم الفن بعمل هذا المجتمع بصورة كبيرة مما تنمية  يؤثر الفن على 

عن طريق غرس مجموعة من القيم واآلراء التي تؤثر بدورها على إحساس الشخص الذاتي ، ويحافظ الفن بدوره على 

أي مكان ، والفن يعني ذاكرة المجتمع الجماعية ، حيث نوثق عن طريق الفن التاريخ المبني على الحقائق في أي زمان و

التواصل ، كما أنه وسيلة يمكن بها التغيير اإلجتماعي ، وله آثار إيجابية على الحياة الشخصية ، وعلى المجتمع أيضا،ومن 

هنا جاءت الفكرة وهى )اتوبيس السعادة الفنى ( هو عباره أتوبيس فنى متنقل  يقدم عدة من األنشطه الفنية المختلفة المجاالت 

سم والنحت والتصوير والطباعة والخزف واألشغال الفنية يستهدف  فئه العمرية وهى  )المراهقين والبالغين( الذين من الر

، بشكل فنى وبتصميم مبتكر من الداخل والخارج، مما يلفت األنظار مهمشهيعشون فى القرى والمحافظات والمدن الفقيرة وال

لى هذه التجربة فى إطار خارج عن المالوف، حيث تقوم هذه االنشطه عادتاً فى إليه وخاصتاً هذه الفئه ، ويجعلهم  يقبلون ع

القاعات والمدارس والمراكز الثقافيه ولكن غالبا ماتبعد هذه األماكن للمارسة هذه األنشطه عن تلك القرى والنجوع وتقوم 

الت لمناسبات وايضا تقل هذه االنشطه مثل هذه الفاعليات فى المحافظات وعلى فتراه بعيدة فى صوره مهرجانات او احتفا

فى المحافظات البعيده لبعد المسافات ، حيث يمكن لإلتوبيس يقودهم الى أى مكان من هذه القرى او المحافظات البعيدة ، 

وايضا يمكن الجمع بين االنشطه الفنية و األماكن المميزه والثقافية التى تتميز بها كل محافظه او قريه سواء من مناظر 

طبيعية وسياحية او اثريه ،  تشجيعاً لهم لمعرفه بلدهم واإلهتمام  والتمسك أكثر بهويتهم  وثقافتهم الساحلية او الوجه القبلى 

من المدن  لما تحتوى من مناظر خالبة ساحرة   وآثارسياحية  وثقافة تحتوى على عادات وتقاليد وتراث فنى ،كل هذه 

و تقويم سلوكهم وتأهيلهم نفسياَ وفنياَ وثقافياَ ومهارياً ومجتمعياَ ، واكتشاف  المواهب عوامل تساعد على بناء من شخصيتهم 

،واستثمارها اإلستثمار األمثل  نحو االتجاه الصحيح ، بعيدا عن العنف واالنحراف والظروف االسرية 1وتوظيفها وتوجيهها 

ؤدى بهم الى البحث عن عمل لكسب الرزق او يصدر منه المفككه او الفقر والجهل تللك الظروف القاسية المجتمعية التى ت

تصرفات خاطئه نتيجه لما واجه من هذه الظروف القاسية ، فمن خالل هذا المشروع )األتوبيس السعاده الفنى( يقوم بجزء 

األنشطه من التوجيه والتعبير واحتواء هذه الفئه والعمل على  تأصيل هويتهم وانماءها إتجاه وطنهم مصر من خالل هذه 

إمكانية وضع مخطط  لوجود رعاه يرعون المشروع ويشجعونه ويحتضنوه لتغطية تكاليفة هذا المشروع الفنى ، مع 2الفنية 

للعمل على استمراه وعدم اختفاءه ،  وهى اقامت ورش تعريفية يذهب ريعها للمشروع )عن طريق عمل ورش فنية لسيدات 

ت الخيريه ، وعمل رحالت لهم خارج وداخل القاهرة لتعزيز التكافل المجتمعى وآنسات المجتمع ورجال االعمال والجمعيا

وتجديد النشاط وتبادل الخبرات( بمقابل مادى او بتذكره أومفتوحه لهم لترك لهم الساحه لكيفية وجود اى طريقه من المساهمه 

 والمشاركه المجتمعية .

 الكلمات المفتاحية:

 المجتمعية التنمية، ، السعاده اتوبيس
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Abstract: 

Art affects the development of society greatly, which results in a strong interdependence 

between art and social life, and art does this by instilling a set of values and opinions that in 

turn affect a person’s sense of self, and art in turn preserves the collective memory of society, 

where we document through art history It is based on facts at any time and any place, and art 

means communication, as it is a means by which social change is possible, and it has positive 

effects on personal life, and on society as well. The various artistic activities in the fields of 

drawing, sculpture, photography, printing, ceramics and art works target the age group 

(adolescents and adults) who live in villages, governorates, and poor and marginalized cities, in 

an artistic manner and with an innovative design from inside and outside, which draws attention 

to it, especially this group, and makes them accept this experience. In an out-of-the-ordinary 

setting, where these activities are usually carried out in halls, schools and cultural centers, but 

often these places to practice these activities are far from those villages and hamlets and such 

as These events are in the governorates and at a long time in the form of festivals or celebrations 

for occasions and also these activities are less in the far governorates due to the distances, where 

the bus can lead them to any place of these remote villages or governorates, and also it is 

possible to combine artistic activities with the distinctive and cultural places that characterize 

them. Each governorate or village, whether from natural, touristic or archaeological landscapes, 

to encourage them to know their country and take care and adhere more to their identity and 

culture, coastal or the tribal face of the cities, because of the charming landscapes, tourist 

monuments and culture that contain customs, traditions and artistic heritage, all of these factors 

help to build their personality Evaluating their behavior and rehabilitating them 

psychologically, technically, culturally, skillfully and socially, and discovering talents, 

employing them, directing them, and investing them in the optimal direction towards the right 

direction, away from violence, deviation, broken family conditions, poverty and ignorance. As 

a result of what he faced from these harsh conditions, through this project (Al-Saada Technical 

Bus) he performs part of the J, express and contain this category and work on the rooting and 

development of their identity towards their homeland Egypt through these artistic activities, 

with the possibility of drawing up a plan for the presence of sponsors who sponsor, encourage 

and embrace the project to cover the costs of this artistic project to work on its continuity and 

not to disappear. Organizing art workshops for women and ladies of society, businessmen and 

charitable societies, and making trips for them outside and inside Cairo to promote community 

solidarity, renewal of activity and exchange of experiences) in return for a fee or ticket or open 

to them to leave them the space for how there is any way of community contribution and 

participation. 
 

Keywords: 

Happiness Bus, Development , Community 

 

 خلفية الدراسة:-

يلعب الفن دوراً هاما فى عملية التنمية فى المجتمعية  وخاصاً لدى هذه الفئه من  )المراهقين والبالغين ( فهو يساعد على 

تحسين الصحة النفسية لألفراد وتنمية الحس الفنى الذى يتبعة بالضرورة زيادة فى خيال األبداعى الفنى لديهم ، الذى يساعد 

والعمل على اإلرتقاء به ، وتعتمد هذه االنشطه الفنية فى )اتوبيس السعادة الفنى( على  على تحسين العمل الفنى وجودته
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وهى الطريق الى المعرفة واكتشاف هويته ونفسه ، التى تهدف إلى إعالء الروحانية فيه ، فهو  3 فلسفة )اإلنثروبوصوفيا(

ا هى أقرب لهؤالء الذين يبحثون فى قلوبهم ،ويفكرون بحاجه مستمرة الى القلب والشعور،والحس ،والفن ،والتعبيرعن ذاته، لذ

فى بعض األسئلة حول طبيعة اإلنسان والكون والمجتمع بقدر مايشعرون بالجوع والعطش "رودلف شتاينر"،وتبنى هذه 

، لكن هناك النظرية الى إستنتاج ربما ليس جديداً:)وهو أن الكون ال يمكن اختزاله في المواد الفيزيائية والكميائية والطاقة

عالما روحيا، منظم في اشكال معقدة، ومستويات مختلفة، ويعتقد أن البشر يتمتعون بتلك الروحانية الغيرمرتبطه بالماديات 

، لكن اإلنسان بحاجة إلى تطوير وتمرين تلك الروحانية خاصة بعد طغيان العالم المادي والضغوط المجتمعية المختلفة 

، تلك التمارين التي تطور الروحانية والحدس والشعور باآلخر، والتواصل معهم و العمل على القاسيه منها، وسيطرة العقل

التطويربصفه مستمره للحفاظ على هذا التواصل مع اختالف االدوات واالساليب والطرق التى تساعد على هذا التواصل 

الت فنية مختلفه مبتكره وافكار بناءه  تساعد على والتقارب ليحدث المشاركه او التنمية المجتمعية ، مع استخدام ادوات ومجا

 .4 التعبير الفنى عن شخصية وتقويم سلوك ) المراهقين وللبالغين( وهي جزء أساسي من فلسفة )األنثروبوصوفي(

نطالق وتعتبر األنشطه الفنية فى هذا االتوبيس الفنى مثل: الرسم والتلوين والتشكيل والممارسه الفنية المختلفه يعد نقطة إ

وتعتمد  وحلقه تواصل بالذاته بالعالم الخارجي، مع فهم وترجمه طريقه تعبيره من خالل رسم الشكل واللون والسطح والخط

هذه األنشطه الفنية على تمارين تأهيل وتوجيه المراهقين والبالغين على حرية التعبير واحترام اآلخر والشعور باآلثار 

زيز القدرة على التأمل ومراقبة اللذت ونظرته لعالمه، والتركيز على ما يريد  تحقيقيه أو العاطفية المحفزة لأللوان، أو تع

 .التعبير عنه في اللوحة أو التشكيل النحتي

 

 مشكلة الدراسة:-

قد انتشرت الحافالت والمكتبات المتنقلة للمحافظات لفترة زمنية وجيزه من الزمن ، الى ان تالشت البعض منها واندثرت  

، وارتبطت هذه الحافالت باألنشطة الفنية  أو المهرجانات وغيرها من الفاعليات المختلفة ، التى تحدث فى المناسبات فقط  

لى االكثر، وكانت تترك أثراً طيباً وتنشر البهجه فى نفوس األطفال والمراهقين والكبار، لفتره زمنيه قصيره  يوم أو اسبوع ع

مثل: )مهرجان القراءة للجميع(، ومن هنا فكرت الباحثة فى طريقه ووسيلة جديده، تساعد على إعادة إحياء تلك البهجه 

لمحافظات المهمشة والقرى الفقيرة ، ومع إنحصار والسعاده ، مع األهتمام بالفنون إلعادة نشرها مره أخرى للوصول لتلك ا

دور نشر التربية الفنية فى تلك المحافظات ، وأهمية هذه الفنون للتنمية المجتمعية وخاصة من الفئه العمريه من ) للمراهقين 

ى ترتبط بمناسبات فقط والبالغين( ، واستخدام الطرق التقليدية وفى األماكن المحدده والثابتة والفترات الزمنيه القصيره الت

مثل : العيد الوطنى للمحافظه وتقام الفاعليات فى المدارس والورش الفنية،وفى  المكتبات العامة والقصور الثقافة وبعض 

المعارض والمبانى والنوادى االجتماعية مراكز الشباب ،  وغالباً تقام باقى المناسبات والفاعليات والمهرجانات فى القاهرة 

قريبه منها ولكن دون الوصول الى المحافظات والقرى والمدن المتتطرفة الفقيرة لبعد المسافات وبتكاليف أكبر لو والمدن ال

اقيم فى مثل هذه، وهكذا تصبح هذه المحافظات البعيده والقرى الفقيرة ، تفتقد عنصر الرفاهيه أو  وتنغلق ويغلب عليها 

ميه لألسرة المصرية البسيطة مما يتهمش أبناء تلك األسر مما يؤدى الى مشاكل والضغوطات والفقر ومعوقات الحياه اليو

إندثار مواهبهم وتوجيهها نحو الطريق الخطاء، مما يجعلهم ناقمين على وطنهم و البعض منهم يفرون الى الهجره الغير 

رزقه، توفر حياه كريمه شرعيه أمال فى العثور على وطن آخر يحتضنهم ويتهتم بمواهبهم مع تحقيق فرص عمل يكسب منه 

 له وألسرته.
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 وبناءا عليه دار سؤال البحث :

ما التصور المقترح لمخطط أتوبيس السعادة الفنية لمعالجة بعض مشاکل القري المتطرفة والفقيرة والمرتبطة بمهارات س 

 المراهقين والبالغين فنياً ويساعد على التواصل والتنميةالمجتمعية؟

 

   -:فرض البحث-

 كن وضع تصور نظرى لتنمية المجتمعية)المراهقين والبالغين( باستخدام  األنشطة الفنية ألتوبيس السعادة الفنى. يم-

 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة التالية

 ما التصور المقترح لشکل أتوبيس السعادة الفنية داخلياً وخارجيا "المعايير والشروط المالئمة للوظيفة والتصميم"؟

االنشطططة المقترح تقديمها لشططباب البالغين والمراهقين لتنمية مهاراتهم الفنية أو بعض الحرف من خالل أتوبيس السططعادة ما 

 الفنية؟

 

 -أهداف الدراسة:-

 ."تخطيط تصور لمخطط أتوبيس السعادة الفنية "مخطط داخلي و خارجي-

للشباب البالغين والمراهقين من خالل أتوبيس السعادة  وضع خطة مقترحة لألنشطة والمجالت المختلفة التي يمکن تقديمها-

 الفني لتنمية المجتمع.

اسطططتحداث وسطططائل وطرق لنشطططر الفن في القري والمحافظات لتنمية بعض المهارات والبالغين واالنتماء الوطني من خالل -

 الفنية.تقديم بعض األنشطة الفنية والرحالت ألهم المعالم اآلثار بإستخدام أتوبيس السعادة 

 

 -أهمية البحث:-

قد يسططططهم البحث في توفير وسططططيلة سططططهلة وسططططريعة وجاذبة ومبتکرة أتوبيس السططططعادة الفنية القامة الورش الفنية يسططططهل -1

وصوله وتنقله بين المحافظات واالماکن المتطرفة يستهدف الشباب والبالغين والمراهقين من الجنسين لنشر الفن والتواصل 

 .المجتمعي

يسطططاعد أتوبيس السطططعادة الفنية القائمين على تعليم الفنون بوجه عام والتربية الفنية بوجه خاص في اکتشطططاف المواهب قد -2

 .واصحاب الحرف من المراهقين وتوجيهم بما يتماشي مع سوق العمل

والصناعات القابلة قد يسهم استخدام أتوبيس السعادة الفنية على حث الشباب على االبداع واالنتاج وبخاصة في الحرف -3

 .لالندثار وتنمية المجتمع والحفاظ على هويته وتراثه الثقافي والفني من خالل توفير المکان المهني لهذا

 -يتبع البحث المنهج الوصفى التحليلى فى عده خطوات تتمثل فيما يلى:منهجية البحث :

 أوالً : االطار النظرى للبحث وينقسم الى: 

 وخاصة للفئة )المراهقين والبالغين(.التنمية المجتمعية  -1

 دور الفنون فى التنمية المجتمعية،) أتوبيس السعادة الفنى ( . -2

 

 ثانياً: األطار التطبيقى للبحث: انقسم الي:

( طالب من الدبلوم التأهيلى وخريجين الكلية من كلية 50لعينه )  google drive formsاستطالع رأى طريق -1

 ان، وذلك االستطالع أمن فى ظل أزمة كرونا ولحصد أكثر نتائج بطريقة سريعة وامنة.جامعة حلو-التربية الفنية
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 ويشمل:لتصميم باستخدام الجرافك ألتوبيس السعادة الفنى  وضع تصور  -2

 تصميم وصورللمخطط الداخلى ألتوبيس .  -

 صور مقترحه لالتوبيس من الخارج. -

وسيدات المجتمع -للمراهقين والبالغين  (السعادة الفنى بالنسبة:صور لالنشطة والورش المقترحة من خالل األتوبيس  -

 .)والرعاه 

-  

 -مصطلحات البحث:-

اب هو األتوبيس الفنى: كَّ رحالت أو حافله متنقلة يمكن تنفيذ بداخلها اى  أتوبيس حافلة أو سّيارة كبيرة ذات مقاعد لنقل الرُّ

 نشاط فنى ويمكنه التنقل ايضاَ.

حسب هوبهاويس هي تطور البشر في عالقاتهم المشتركة وهذا ما يسميه بالتوافق في العالقات  : 5 التنمية المجتمعية

ولهذا ينظر ، العالقات االجتماعية االجتماعية، فتغير البناء االجتماعي ال يعنى شيئا بالنسبة له ما لم يحدث تغيير في طبيعة

 .إلى التنمية االجتماعية على أنها تنمية عالقات اإلنسان المتبادلة

 

 -أوالً : االطار النظرى:-

 -)المراهقين والبالغين(:التنمية المجتمعية وخاصة للفئة -1

ان تنمية المجتمع وتحقيق التقدم والرقي والرفاهية أصبح هدفا مشتركا لجميع المجتمعات والبلدان المعاصرة، غير أن هناك 

، إن موضوع التنمية  المجتمعية اصبح 6تباينا في الوسائل واإلمكانيات المادية والبشرية واألطروحات الفكرية والفلسفية

 " بالمجتمعات النامية 1952دي ألكبر عدد من المجتمعات اإلنسانية والتي يسميها " آلفرد سوفين " عام بمثابة تح

dévloppés sous Pays ومنه ربط التنمية بالتخلف واعتبرهما مفهومان يجب تحديدهما في إطار مشترك ذلك أن،

نسانية( ، والثاني يوضع في إطار تحليلي أي تحليل األول يوضع في إطار تاريخي )أي مراحل التطور والتقدم للمجتمعات اإل

األوضاع األجتماعية واألقتصادية للمجتمع وخاصة عندما تكون اإلحتياجات المادية األساسية لإلنسان ) تغذية ، صحة، تعليم 

ن والدارسين أو من ( غير محققة، وعليه أصبح مفهوم التنمية من المفاهيم الشائعة والكثيرة األستعمال سواء من قبل الباحثي

قبل الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المختصة وغيرالمختصة، وقد إهتمت المجتمعات النامية بهذا الموضوع بإعتباره 

آدات وطريقة لمواجهة التخلف، كما بذلت جهود عديدة وكبيرة لتحديد مفهوم التنمية فقد عرفت التنمية، على أنها العملية 

صادية التي تقضي على التدنى بكل مؤشراته وأسبابه كما ونوعا والتي اليمكن أن تتم إال في إطار إنتاج االجتماعية واإلقت

،وينظر البعض اآلخر إلى التنمية على أنها 7اجتماعي معين حيث تحدد القوانين لهذا النمط مسيرة ومهام التنمية بشكل عام

 ة مجتمع حديث، ونفترض توافر بعض الخصائص منها الدينامية ،عملية تستند إلى اإلستغالل الرشيد للموارد بهدف إقام

أنها العملية  1955والتغير، واالستقالل، والتأثر والقوة والوحدة الداخلية،ولقد جاء في تعريف هيئة األمم المتحدة للتنمية عام 

ي ومبادراته، تم عرضها في عام المرسومة لتقدم المجتمع جميعه إقتصاديا واجتماعيا إعتمادا على إشتراك المجتمع المحل

على أنها العمليات التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين األحوال اإلقتصادية واالجتماعية والثقافية  1956

،ويرى كل من 8ولمساعدتها على اإلدماج في حياة األمة و المساهمة في تقدمها بأقصى قدر مستطاع في المجتمعات المحلية

أن التنمية تكون بتخلي المجتمعات المتخلفة عن السمات التقليدية السائدة فيها، " Rostow" "سيلتر" و "والت رستو -"هـ

بينما يرى " شوداك " أنها عملية تغيير جذري في المجتمع من نواح  .وتبني الخصائص السائدة في المجتمعات المتقدمة

و غيرها،ولقد حقق مفهوم التنمية عند البعض من الدارسين في مجال علم مختلفة سواء إقتصادية أو إجتماعية أو ثقافية أ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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اجتماع التنمية وفق نظرية الحلقة المتنوعة للفقر والتي تم ربطها فيما بعد بعملية االستثمار أي بمعنى اإلنتاج ،وإعادة االنتاج 

العلماء لكن اتفقوا على مبدا واحد هو ،ومما سبق ذكره ومع اختالف 9التي طورت على يد كل من "مالتوس " و" ريكاردو

موضوع التنمية عملية معقدة شاملة تضم جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية وااليديولوجية، فهي اذن 

تكتسي صفة العمليات المخططة والموجهة التي تحدث تغييرا في المجتمع يهدف الى تحسين المستوى المعيشي ويحقق 

،وتعرف تنمية المجتمع بأنها العملية التي يمكن عن 10اهية وإستغالل لكافة االمكانيات والطاقات المتوفرة بالمجتمعالرف

في والفنية  طريقها تنسيق وتوحيد جهود األفراد و الهيئات الحكومية لتحسين الظروف االجتماعية واإلقتصادية والثقافية 

،ويعد المحافظات النائية والبعيدة تواجه بعض من المشاكل والظروف 11والمتطرفهالمجتمعات المحلية والمحافظات النامية 

الحياتية القاسية من الفقروقلت  توافر الخدمات االساسية لحياه االنسان الكريمه مما تلجأ بعض األسر إلى وخاصتا  لدى 

ه ويعولها او يبحث عن طريقه او البالغين والمراهقين الى  الخروج للعمل لجلب الرزق ليستطيع ان يصرف على اسرت

 هجرة غير شرعية ايضا للبحث عن األموال والحياة المعيشية المستقرة . 

  

 : المراهقة والبالغين" "

والسلوك، فهذا نتاج للثقافة السائدة في المجتمع،ومرحلة من أخطر المراحل التي يمر بها اإلنسان  Attitudes هى االتجاهات

التي تتسم بالتجدد المستمر، والترقي في معارج الصعود نحو الكمال اإلنساني الرشيد، وتحدث فيها ضمن أطواره المختلفة 

مجموعة من التغيرات الجسمية والعقلية والنفسية واالجتماعية، ومن ضمنها التغيرات التي تطرأ على وظائف الغدد الجنسية، 

دنية والعقلية وتأخذ صفات المراهق في الظهور وتستمر في وهي فترة خصبة في حياة اإلنسان إذ تنمو فيها القدرات الب

 .12التطور إلى أن تصل إلى مرحلة الرشد حيث يباشر دوره في الحياة العملية باستقالل كامل وحرية مطلقة

ن المراهق كما تتميز فترة المراهقة بأنها قد تكون عنيفة منطلقة ال تتناسب مع مثيراتها وال يستطيع المراهق التحكم بها كما أ

يسعى إلى االستقاللية عن الكبار وتكوين شخصيته المستقلة وقد يالحظ عليه انطواءه وتمركزه حول ذاته وخجله وإحساسه 

بالذنب أو الخطيئة. كما تتميز هذه المرحلة بفيض غزير من العاطفة والحماس، وتختلف أشكال المراهقة من فرد ألخر 

الجتماعية واألدوار االجتماعية التي يقوم بها المراهقون في مجتمعهم وأي استراتيجية باختالف الظروف األسرية والعادات ا

تربوية للتعامل مع المراهق البد وأن تنبني على فهم هذه الخصائص واستيعابها، و إال كانت النتيجة انفالت زمام األمور من 

مراهقة هي مرحلة عمرية تمر باإلنسان مثلها مثل أي فال .يد المربين وبالتالي انجرار المراهق نحو السلوكيات المنحرفة

مرحلة عمرية أخرى لكن المختلف فيها هي التغيرات التي تحدث للمراهق والقرارات الصعبة التي ينبغي على اآلباء اتخاذها 

لفرد ألنه قد يتخبط لتنشئته إما بطريقة صحيحة أو خاطئة ، وبالتالي ففترة المراهقة تعتبر من أصعب المراحل التي يمر فيها ا

بين محنة وأخرى أثناء محاولته تحديد هويته وتأكيد ذاته بين المحيطين به والمخالطين له وال سيما أعضاء أسرته الذين قد 

يخطئون في تفسير خصائص نموه العضوي واالنفعالي واالجتماعي، وأن أزمة المراهقة تختلف في شكلها ومضمونها 

ظروفا اجتماعية وحضارية  -في المحل األول-حضارة ألخرى، وأن المراهق يعكس في أزمته وحدتها من مجتمع آلخر، ومن

-معينة، ال ظروفا بيولوجية ونفسية، فاألزمة ال تكون استجابة لتغيرات داخل الفرد نفسه، وإنما تكون نتيجة الستجابة البقعة

بالرغم من أن مرحلة مرحلة المراهقة تعتبر مرحلة التي يعيش فيها للتغيرات التي تطرأ عليها،  -أي المجتمع والحضارة

مليئة بالمشكالت واالضطرابات المختلفة التي يتعرض لها المراهق إال أنها مرحلة هامة في حياة الفرد حيث تظهر أهميتها 

 -:13من خالل
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عنها خارج النطاق  أن المراهق في هذه الفترة يحاول التخلص من اعتماده على والديه، ويحمل مسؤولية نفسه والبحث -

المجتمعى والثقافى والعادات والتقاليد الذى يعيش فيه سواء بالنقم عليه والغضب والبحث عن إنتماء آخرخارج االطار 

 المجتمعى الذى يعيش فيه ،أمال من تحقيق ذاته.

 يسعى إلى االستقاللية بالرغم من حاجته الملحة للمساعدة. -

 ع حاجاته المختلفة وفق معايير اجتماعية معينة.يسعى إلى تحقيق ميوالته، وإشبا -

يحاول تحقيق  - .الوصول إلى التفكير في اتخاذ القرارات فيما يتعلق بمستقبله وتحديد اتجاهات حياته المهنية والشخصية -

  .الحرية على الرغم من وقوفه أمام صراعات انفعالية تعرقل تفكيره

والعقلي، المعرفي واالجتماعي، والجنسي الذي تطرأ على حياة المراهق والتي  كما تظهر أهميتها من حيث النمو الجسمي-

 .تساعده على أن يكون راشدا مهيئا للخروج إلى مجتمعه يفيد ويستفيد

 

 -دور الفنون فى التنمية المجتمعية،) أتوبيس السعادة الفنى ( : -2

وسلوك األفراد داخل المجتمع والذى ينتج بالضرورة  الفنون ليست مجرد "منتج" فحسب ولكن الفنون تشمل أسلوب الحياة

عنه عملية التنمية ،وكذلك للفن أهمية كبرى بالنسبة للمجتمع فهو ذا تأثير بالغ فى الحياة النفسية ألفراد المجتمع وفى حياتنا 

 . 14االجتماعية، فهوأداة التفاهم العالمى يأتى وظائف الفن فى المجتمع

 عن النفس من وطاة الضغوط المختلفة .وسيلة للتسلية والترويح  -

 خلق تيارات وموجات عارمة من المشاركة المجتمعية مما يؤدى الى استقرار مجتمعى. -

 له وظيفة تربوية هامة اذ أنه أداة لتربية المشاعر والتسامى والتسامح بالحس واالدراك الفنى والفكرى واالبداعى . -

ار التاريخية والمناظر الطبيعية السياحية الساحرة  وابراز أهميتها مما يساعد له وظيفة عملية تتمثل فى الحفاظ على اآلث -

 على تقوية الحس االنتماء بالوطن وتأصيل الهوية الثقافية والفنية وأثر من الناحية القومية.

د وتنمية ومن هنا نجد للفنون دور هام فى عملية التنمية فى المجتمع فهى قادرة على تحسين الصحة النفسية لألفرا -

الحس الفنى الذى يتبعه بالضرورة زيادة فى خيال االبداع لدى المراهقين والبالغين الذى ينتج عنه تحسين العمل الفنى 

ان التعبير الفنى هو أحد عوامل نمو الفرد ،كذلك هو سلوك يهدف الى سعادة الفرد وهو مجال من مجاالت ،و15وجودته

ويهتم به المتخصصون فى التربية الفنية واآلباء واالمهات وعلماء النفس والجمال البحث العلمى المتعارف عليه عالمياً 

والتحليل النفسى واألخصائيين األجتماعيين،كما يقصد به "مايستطيع الفرد تنفيذه من عمل تشكيالت فنية معبراً بها ، عن 

لمس والفراغ فهو عملية عقلية ديناميكية جمالية ،وهو رغبة أو إثراء أو دافع مستخدماً القيم الفنية والجمالية الخط واللون والم

الطريقة التى يصور بها المراهقين والبالغين ويعبر فيها عما يحس به ويشعربه ويعد طريقه تنفيسيه يفرغ الشحنات المكبوته 

وتكون مراه صادقة  عما مايدور بداخله ويكون ملجاءاً اليه يعبر به عن الضغوطات والظروف االسرية والحياتيه والمجتمعية

تكشف عن شخصيته الفريده واخراج موهبته ومايميزه عن غيره أثناء تعبيره الفنى حيث يبالغ فى بعض االحيان ويحذف 

اشخاص او مواقف او يعزل نفسه عن الكون او يكون ناقما وغاضبا من شخص او من ظروفه او مجتمعه اوبلده يكون له 

هنا يستطيع الفن والتعبير الفنى التعرف عليه ومساعدته فى مشكاالت التى يواجهها هويه بعيده عن كل شئ يضايقه ،ومن 

، الن ظروف المجتمع الذى يعيش فيه  16وبالتالى نستطيع ان نحلها او نستطيع ان نوجه الى من يستطيع حلها من المسؤلين

ويشتغل إلعالة أسرته وممكن يشتغل فى أشغال  وحياه الفقر يفقده التفكير عن الرفاهية  والتعليم كل حياته منذ طفولته يعمل

غير  أدمية مثل اصحاب هذه األعمال أو لظروف أسرية قاسية ألحد االبوين، كل هذه عوامل لها األثر على المراهقين 

،ومن هنا جاءت فكره   17والبالغين وتأثير على سلوكهم وتصرفاتهم مما يجعلهم ناقمين على هذا المجتمع بل والبلد أيضا 
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البحث  هو توفير وسيلة تعبيريه فنية  وهى)أتوبيس السعادة الفنى(  تلف المحافظات البعيدة والمتطرفه وخاصتاً القرى 

والنجوع  الفقيرة  ويكون االتوبيس بشكل فنى من الخارج والتصميم الداخلى مهيىئ لالقامة الورش واالنشطة الفنية لتكون 

المستهدفه حيث هدفنا مساعدتهم على التعبير عن انفسهم وتقويه فكرة االنتماء وحب  جاذبة للبالغين والمراهقين وهذه الفئه

، وطبعا 18الوطن وتكون هذه االنشطه والورش برحالت ومزارات سياحية لمعالم المحافظات والطبيعه لتقوية هذا االنتماء

النشطه بهذا الجمال والسحر للمحافظه او عن طريق االتوبيس يسهل علينا التنقل بل واقامة الورش فى هذه المناطق لدمج ا

التراث والثقافة ، والسعى على ربطها  بالفن واالنشطة الفنية الخاصة بالمراهقين والبالغين فى المحافظات والقرى النائية ، 

وتحويل هذا المراهق والبالغ من شخص ناقم على مجتمعه الى شخص منتمى  محب  مبدع مبتكر مكتشف شخصيته 

ة بلده او قريته، و يتعلم من هذه االنشطه الفنية  التى  تحمل مجاالت فنية  مختلفه مالئمه لهذه الفئه العمرية وميولهم ومقدرقيم

مثل التشكيل بالصلصال او االشغال الفنية او الطباعه او النحت او الخزف او الرسم والتصوير، كلها فنية تعبيريه يمكن 

تكره ،يمكن التطوير وتطويعها الى  "منتج فنى " يحمل طابعاً مميزا وهوية ثقافيه فنيه ، تحويلها الى اعماال فنية مبدعة ومب

يعكس من خاللها جمال وسحر وثقافة وأصاله وفن هذه المحافظه أو القرية النائية ويعد مصدر رزق له وألسرته ،مع 

 . 19مساعدته التغلب على مشكالته ويصبح فردا نافعاً يخدم مجتمعة ولبلده 

وال ننسى استمرار ونجاح اى مشروع يحتاج الى عوامل مهمه من دعم فنى واموال ودعاية واعالن ورعايه من جهات 

المجتمع المختلفه سواء حكومية أو رعاه رجال أعمال او جمعيات اهلية او سيدات وانسات المجتمع من الجهود المجتمعية 

ال او االنسات من افراد المجتمع لمعرفتهم بهدف هذا المشروع الفنى وما المانع فى عمل رحله ترفيهيه مثال لسيدات االعم

وعمل ورش فنية بمقابل مادى ينفق به على هذا المشروع وطبعا مع انتقاء ما الورش الفنية المقدمه وربطها ايضا بمزارات 

ورشه تجمع الباللغين لهذه المحافظات تشجيعا لهم الستمرار فى رعايه واحتضان هذا المشروع الفنى وممكن دمجها ب

، ليعمل على تكاتف ومشاركه مجتمعية بال تميز للغه او لون او مستوى اجتماعى او  20والمراهقين بهذه الجمعيات والرعاه

فوارق طبقية بالعكس يحمل نوع من الحب وااليخاء  وتكاتف بين طبقاته والمساهمه والتعرف على ثقافات وعادات وتقاليد 

تؤدى الى تنمية المجتمع والعمل على استقراره اقتصاديا وفنيا وثقافيا ومهنيا وعلمياً وعملياً ورفعت  وتراث وخبرات مختلفه

 البلد.

 

 األطار التطبيقى للبحث: انقسم الي: -1ثانياً: 

( طالب من الدبلوم التأهيلى وخريجين الكلية من كلية 50لعينه )  google drive formsاستطالع رأى طريق -1

 جامعة حلوان، وذلك االستطالع أمن فى ظل أزمة كرونا ولحصد أكثر نتائج بطريقة سريعة وامنة.-يةالتربية الفن

 يهدف التعرف على:اهداف استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس: 

 اشتراك  العينه فى مثل هذه المشاركات المجتمعية) القدرة على المبادرة ( . -

و العمل على التنمية المجتمعية )القدره على التفكير بطريقة فيها من االبداع  صياغة مبتكرة )ألتوبيس السعاده الفنى ( -

 واالبتكار والخروج عن المألوف(.

 مساعدة الفن على انتشاره فى مثل هذه المحافظات والقرى المتطرفه والنائيه الفقيرة . -

المجتمع والسعى الى تنمية وتأصيل  وتعزيز تنمية القدرة علي التواصل بين الفنان ومجتمعه والعمل على نشر بين فئات -

 هويته وانتمائه لوطنه .
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 هل الفن مرتبط بالتنمية المجتمعية؟ –السؤال األول:

 %77نسبة  واالحظ هنا اإلجابة

 يوافق

15% 8% 

 اليوافق احيانا او غالبا 

 

ان الفن مرتبط بالتنمية لالجابات التى ، حصل بالموافقه  %77ويالحظ من هذه اإلجابات أن السؤال األول جاء بنسبة من -

احيانا يوافقون على ان الفن مرتبط بالتنمية المجتمعية ،اما بنسبة   %15عليها من الخرجين الكليه والطالب الدبلوم التاهيلى 

 فيوجد بعض االشخاص اليعترفون بان الفن يساعد على التنمية المجتمعية. 8%

 فى جمعيات اوانشطة اجتماعية أوورش فنية للممارسة الفن بها ؟هل اشتركت  –:السؤال الثانى 

 %80نسبة  واالحظ هنا اإلجابة

 يوافق

15% 5% 

 اليوافق احيانا او غالبا 

 

بالموافقه  ان يشتركون فى مبادرات او انشطه او ورش  %80ويالحظ من هذه اإلجابات أن السؤال األول جاء بنسبة من -

احيانا يوافقون اشتراكهم   %15لالجابات التى ، حصل عليها من الخريجين الكليه والطالب الدبلوم التأهيلى فنية واجتماعية 

فى مثل هذه االنشطه والمبادرات او الورش الفنية والخدمية النها غالبا تكون مبادرات تطوعيه وقد يشتركون فيها ولكن كلما 

شخاص اليشاركون النشغالهم باعمال اخرى فى نظرهم اهم من هذه فيوجد بعض اال %8اتحاح لهم الفرصه ،اما بنسبة 

 المبادرات .

الفن التشكيلى دور مميز فى النهوض بالفرد والجماعة وغرس القيم الفنية وتأصيل الهوية  هل-1

 ؟   سؤال مغلقواالنتماء الوطنى 

 نعم نعم الى حد ما ال

% 6.6 % 26.5 % 66.9 

- 

" %66.9" وجدأنمن خريجين الكلية والطالب الدبلوم التأهيلى الويالحظ من هذه اإلجابات أن السؤال االول جاء مابين مؤيد 

 إعتبر أن الفن التشكيلى دور مميز فى النهوض بالفرد والجماعة وغرس القيم الفنية وتأصيل الهوية واالنتماء الوطنى.

بانه الفن التشكيلى له دور مميزا والجماعة وغرس القيم الفنية وتأصيل الهوية "  احيانا معترفون %26.5" بينماوجدأن -

 واالنتماء الوطنى.

" إعتبرواأنه يرفضون دور الفن التشكيلى وان له دورا مييزا فى النهوض بالفرد والجماعه %6.6"فى  وجدأن -

 والجماعة وغرس القيم الفنية وتأصيل الهوية واالنتماء الوطنى.

الذهاب الى محافظات بعيدة وقرى نائية للمارسة الفن بها ؟وماهى المحافظه ؟ وماهى هل سبق -2

 ؟  مغلق + سؤال مفتوحاالنشطة الفنية التى قمت بممارستها

 نعم نعم الى حد ما ال

% 15 % 25 % 60 
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" %60 وجدأنالدبلوم التأهيلى المن خريجين الكلية والطالب ويالحظ من هذه اإلجابات أن السؤال االول جاء مابين مؤيد -

ذهبوا الى محافظات بعيده وقرى نائيه للمارسه الفن بها وبعضهم ذكروا اسوان المنيا سوهاج  االسكندريه بنى سويف 

وكفرالشيخ الصعيد واالسماعليه ..الخ واقاموا بها ورش مثل :)الرسم التصوير النحت الخزف اشغال فنية معادن جلد نسيج 

من رسموا على جدران والبيوت لتحسين مظهرها ليكون طابع فنى يحمل نوع من التراث واالصاله والهوية  ( ويوجد ايضا

 الثقافية واالنتماء للقريه او للمحافظه .

 .عيات الخيرية يوجد بهم اسر فقيرهذهبوا وقرى ولكن حول القاهره الفيوم والجيزه والمرج والنهضه والجم %25وجد أن  -

 يذهبون ولم يشاركوا فى اى مبادرات من هذه. لم %15وجدأن  -

 .سؤال مفتوحماهى الفئة المستهدفة هذه التى قمت معاها بمارسة هذه االنشطة الفنية -3

 -وتناولت االجابات على هذا السؤال طرق التسويق كالتالى : -  

 سنه . 16و 15الفئات العمريه مابين ثالثة سنوات حتى الشباب مابين  -   

 سنه االجداد وهذا فى الجمعيات الخيرية .80سنه حتى 30ويوجد ايضا ماتعاملو فئه العمريه  -  

 .سؤال مفتوحماهى الوسيلة التى قمت بالذهاب بها الى هذه المحافظة  -4

 -وتناولت االجابات على هذا السؤال طرق التسويق كالتالى : -  

 -االتوبيسات-منى     مكروباص-الباصات -المواصالت المختلفه مثل) القطار اختلفت هنا االيجابات فى استخدام وسائل  -   

 السيارات عامتا وخاصة الشخصية (.

 

 هل سبق لك ان سمعت عن الحافالت المتنقة مثل المكتبات المتنقلة؟ وهل سبق لك االشتراك بها؟ -5

 سؤال مغلق

 نعم نعم الى حد ما ال

% 5 % 35 % 60 

- 

" %60وجدأنمن خريجين الكلية والطالب الدبلوم التأهيلى الويالحظ من هذه اإلجابات أن السؤال االول جاء مابين مؤيد 

 سمعوا ولم يشتركون بها الن كانت فى فتره زمنيه للمهرجان القراءه للجميع ولم يقيم بها ورش الفنية  .

 احيانا يسمعون بها عن هذه المكتبات  . %35واخرين -

 لم يسمعون بهذه المكتبات. %5واقلية  -

سؤال  هل ترغب فى االشتراك فى اتوبيس السعاده الفنى ؟وماهو رايك فى هذا المشروع الفنى ؟ -6

 مغلق

 نعم نعم الى حد ما ال

% 5 % 15 % 80 

 

" %80وجدأنالتأهيلى المن خريجين الكلية والطالب الدبلوم ويالحظ من هذه اإلجابات أن السؤال االول جاء مابين مؤيد -

يريدون فى االشتراك فى مثل هذه المشاريع مثل اتوبيس السعاده الفنى بكل حب وشغف على االطالء وتايد هذه االفكار 

 خارج اطار الصندوق وتسساعد على التنمية المجتمعية .
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 المجتمع.قد احيانا ممكن ان يشاركو فى مثل هذه المشاريع التى تساعد على تنمية  %15وجد أن  -

 اليفضلون االشتراك فى مثل هذه المبادرات. %5وجد أن  -

ماهو تقيمك عن نشر الفن بهذه االفكار الجديدة مثل )ألتوبيس السعاده الفنى(؟ وايهما افضل لك  -7

 سؤال مغلق. االماكن الثابته مثل الحجرات والقاعات واالتليهات والورش الفنية الثابته أو المتحركة ؟

 نعم الى حد مانعم  ال

% 8 % 15 % 77 

 

" %77وجدأنمن خريجين الكلية والطالب الدبلوم التأهيلى الويالحظ من هذه اإلجابات أن السؤال االول جاء مابين مؤيد -

مؤيدين للفكرة ويفضلون ممارسه االنشطه الفنيه النها تخرج عن االطار التقليدى ونوع من التجديد والتنوع وربطها بالرحالت 

 الهم معالم والمزارات السياحيه والتراثيه والثقافيه وتساعد على  المواهب الفنية .

 احيانا يفضلون  نشر الفن عن طريق هذه االفكار الجديده  والمشاريع المبدعه.  %15وجد أن  -

 يرفضوا مثل هذه االفكار. %8وجد أن  -

والتراثية والثقافية والطبيعية وربطها باالنشطة هل تحبذ فكرة الرحالت واكتشاف المعالم السياحية  -8

 سؤال مغلق. الفنية التى يقدمها  الورش الفنية لالتوبيس السعاده الفنى؟

 نعم نعم الى حد ما ال

% 5 % 10 % 88 

 

%" 88 وجدأنمن خريجين الكلية والطالب الدبلوم التأهيلى الويالحظ من هذه اإلجابات أن السؤال االول جاء مابين مؤيد -

 يحبذون فكرة الرحالت وربطها باالنشطه الفنية هذا يعطى جو من التعبير الفنى واالبداع واالبتكار.

 احيانا يفضلون ارتباط االنشطه الفنيه بهذه الرحالت التى يمر بها اتوبيس السعاده الفنى. %10وجد أن  -

 بالرحالت.اليحبذون ذلك وربطها باالنشطه الفنية  %5وجد أن  -

 سؤال مغلق. هل مثل هذه االفكار تساعد على تنمية المجتمع وخاصة فئة )البالغين والمراهقين(؟ -9

 نعم نعم الى حد ما ال

% 3 % 20 % 77 

 

%" 77 وجدأنمن خريجين الكلية والطالب الدبلوم التأهيلى الويالحظ من هذه اإلجابات أن السؤال االول جاء مابين مؤيد   -

 يوافقون ان مثل هذه االفكار المبتكرة تساعد فى تنمية المجتمع وخاصة فئه )البالغين والمراهقين(.

 احيانا  تصلح هذه االفكار لهذه الفئه العمرية . %20وجد أن  -

 اليوفقون ان هذه االفكار تصلح مثل هذه للبالغين والمراهقين. %3وجد أن  -

هل يمكن لهذا المشروع الفنى التوبيس السعاده ينال استحسان الحكومه الجمعيات وسيدات  -10

المجتمع  ورجال االعمال لدعم  ورعايته بالجهود واالموال ألستمراره وتطويره؟ وهل لديك مقترحات 

 سؤال مغلق + مفتوح.اخرى؟ 

 نعم نعم الى حد ما ال

% 10 % 15 % 75 
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%" 75 وجدأنمن خريجين الكلية والطالب الدبلوم التأهيلى الويالحظ من هذه اإلجابات أن السؤال االول جاء مابين مؤيد  -

يوافقون ان ينال اجتذاب واستحسان ،الرعاه والحكومه والجمعيات االهلية ،بل والعمل على تشجيعهم ودعمهم بكل 

 القامه المشروع والعمل على استمراره وتطويره. مايتوافرلديهم من تسهيالت ودعاية واعالن واموال 

 يتشككون فى هذا الدعم لهذا المشروع او الفكره. %15وجد أن  -

 اليوافقون وال يدعمون مثل هذه االفكار. %10وجدأن  -

هل يوجد معوقات لهذا المشروع الفنى )التوبيس السعادة الفنى( وهل تعرض البالد لهذا -13 -11

 سؤال مغلق.الوباء كرونا قد يؤثر على تنفيذه واستمراره؟ 

 نعم نعم الى حد ما ال

% 0 % 10 % 90 

 

%" 90 وجدأنوالطالب الدبلوم التأهيلى المن خريجين الكلية ويالحظ من هذه اإلجابات أن السؤال االول جاء مابين مؤيد   -

يوافقون أن الوباء كروونا يوقف من هذه االفكار والمشروعات النشار الفيرس على البلد وعلى  بالد العالم مما يؤدى الى 

 وقف مثل هذه االنشطه والتجمعات.

االقتصاد والتنميه مع عمل يتشككون ان يتوقف هذه االفكار الن الزما الحياه تستمر وتستمر عجله  %10وجد أن -

 االحتطياطات اآلمنه.

 وجد أن اليوجد مؤيد ان يتنفذ المشروع او االفكار فى مثل هذه الظروف التى تمر بها البلد والعالم ككل. -

 

 -نتيجة استطالع الرأى:-

والمشاريع التى تؤدى الى التنمية  ان كثير من خريجين الكلية التربية الفنية  والطالب الدبلوم التأهيلى يؤيدون االفكارالمتجدد-

المجتمعية وخاصة فكرة )االتوبيس السعاده الفنى( المتنقل ويستطيع ان يجذب انتباه الجمهور او الفئه  العمرية وهو )البالغين 

م ويذهبون والمراهقين (  الموجودين داخل المحافظات والقرى النائية والمتطرفه الفقيره  التى يجعلون اوالدهم يتركون التعلي

الى االعمال لكسب الرزق العاله اسرهم وذويهم  ويتعرضون لضغوطات حياتيه ومشاكل مجتمعية، والهدف من هذه المبادره 

 مساعدتهم عن التعبير عن انفسهم وتعديل سلوكهم وتوجيهها الى المكان الصحيح والعمل على تنمية المجتمع.

ربية الفنية و التأهيلى يؤيدون فكرة الرحالت والمزارات السياحية لمعرفه وجد أن كثير من الخريجين والطالب كلية الت -

ثقافات وعادات وتقاليد وتراث البلد والمناظر الخالبه وربطها باالنشطه الفنية لما تحتوى من مجاالت مختلفه مثل التصوير 

اف المواهب الفنية  وتوجيه السلوك الرسم واالشغال الفنية والنحت والخزف والنسيج الثراء هذه الورش الفنية والكتش

والحرص على التنمية المجتمعية وتقويه الحس الوطنى لدى المراهقين والبالغين  وممكن من خالل هذه الورش الفنية  

 وتحويل االعمال الفنية لمنتج فنى مميز قد يكون مصدرا لكسب الرزق لديه .

دبلوم التأهيلى نحو ان لو طرحت مثل هذه االفكارالجديده والمشاريع البنائه وجود تأيد من الخريجين الكلية التربية الفنية وال -

تالقى استحسان من الحكومه والرعاه والجمعيات االهلية ورجال األعمال وسيدات وانسات المجتمع ويشجعون هذه االفكار 

اتوبيس السعاده الفنى والعمل على سواء دعمهم ماديا اجتمعاعيا ودعايه واعالن وتسهيالت للعقبات والمشاكل التى يواجه 

 استمراره وتطويره.
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 ويشمل:لتصميم باستخدام الجرافك ألتوبيس السعادة الفنى  وضع تصور-2

 صور مقترحه لالتوبيس من الخارج. -

 تصميم وصورللمخطط الداخلى ألتوبيس . -

ات المجتمع وسيد-للمراهقين والبالغين  (صور لالنشطة والورش المقترحة من خالل األتوبيس السعادة الفنى بالنسبة: -

 .)والرعاه 

 

 السعادة الفنى : تصميم األتوبيس-

ية ومجهزا للرحالت والم فة المعايير المطلوبة ليكون مهئ لإلقامت األنشططططططططة والورش الفن يه تطبيق كا زارات روعي ف

ث األلوان و التصطططططميمية الداخلية من حي للمحافظات والقرى النائية والمتطرفه الفقيرة وروعى ايضطططططا فيها كافة التفاصطططططيل

ئة عمرية و اإلضاءة و ممرات الحركة و عناصر األمان ليتناسب مع استخدام الفئة المستهدفه من حيث اإلستخدامات لكل ف

 إجتماعية على حدى.

 

 :أتوبيس السعادة الفنى 

نى مع وضمممممع تصمممممور أل شمممممخاص مخطط مبدئى من الخارج والداخل بالجرافك مقترح لتصمممممميم أتوبيس السمممممعادة الف-

 -متر: 2.5×  5.72ابعادة   -:بالداخله

    

   
 (  يوضح لمجموعة من الصور توضح ابعاد االتوبيس الفنى.1شكل )
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 حة خارجية لألشكال أتوبيس السعادة الفنى:امثلة لتصميمات فنية مقتر-

 

 

 
 ( يوضح تصور لمجموعة مختلفة لألشكال فنية للشكل الخارجى لألتوبيس.2شكل )

 

 خلي و خطوات التجهيز :امثلة للتصميم الداخلي للفراغ الدا-

 -خطوات تجهيز االتوبيس :-

 تجهيز األرضيات بألواح الفينيل الماصة للصدمات. -

 تجهيز األرضيات و الحوائط و دهانها بمواد التأسيس. -

 تغليف الحوائط بمواد عازلة للصوت و ماصة للصدمات لتوفير عنصر األمان. -
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 ( مجوعة مختلفة للصور توضح خطوات التجهيز لألتوبيس.3شكل )

 

ئم األنشممطة عايير تصممميم األتوبيس )التصممميم الداخلي لألتوبيس  والخارجى عند القيام بالرحالت( و الذي يجب ان يالم -

 لغين و المراهقين من حيث :المستخدمة للبا

 نوعية األثاث و الوانه و خاماته  -1

 وسائل الحماية  -2

 ممرات حركة واسعة و آمنة  -3

 وسائل عرض من شاشات و بروجيكتور -4

 اماكن لتعليق و عرض األعمال  -5

 اماكن تخزين األدوات من الوان و مقصات و اوراق ... إلخ -6

 يوضح توزيع طرق لالشخاص مع اقامة الورش الفنية بالداخل.  -7

سى مريحة وعدم  سات والكرا مراعاه ان تكون الوان التصميم الداخلي مبهجة و محببة و مشجعة للبالغين والمراهقين، الجل

 وضع اي زوايا حادة او معدنية مراعاة لعنصر األمان.
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 ق توزيع الورش الفنية .يع العنصراألدمى وضع معاييرلتصميم األتوبيس من الخارج والداخل وطر( لمجموعة من الصور لمقترح توز4شكل )

 

مخطط تنفيذى بالجرافك يوضممح ) التصممميم الداخلى لألتوبيس وتقسمميمات الداخلية والتقسمميمات المختلفة للورش الفنية -

 -وغيرها(:

 

 

    منطقة جلوس دائرية مسقط افقي لمنطقة العمل في اتوبيس الفن الخاص بالبالغين و المراهقين يتكون من :-

 
 مخطط تنفيذى بالجرافك يوضح التصميم الداخلى والخارجى لالتوبيس.ل ( يوضح تصور5شكل )
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تعرف عليهم ومكن نتناول بالحديث معهم عن الورش واالنشطه الفنية و اإلسترخاء و استراحة ومنطقة العمل و تتكون من لل

عرض منطقة لتعليق اللوحات و  و امامها وحدة جلوس ثابتة وحدة مكتبة مثبت بها شاشة L منضدة كبيرة على شكل حرف 

  المنتجات الفنية.

 

لمسار ورشه او نشاط فنى للفئه البالغين  مثال: تخطيطىممارستها في اتوبيس السعادة)امثلة لألنشطة التي يمكن -

 والمراهقين (:

ن الكليه او ممكن استاذ م-افراد 5الى  3يعتمد على وجود فريق مكون من خريجين الكليه التربية الفنية يتراوح عددهم من 

ال عن األدوات  والعدة واأللوان والخامات وعامل والتنظيم معالج فنى نفسى ومسؤل او اثنان عن االداره ومسئوو-معيد 

مر الورشة االفراد  والسائق، يعتمد اتوبيس السعادة وورش عمل "رحلة جوا نفسك للتعبير الفنى " مرتين اسبوعيا، تست

حدة ة واساعتين, تتخله استراحة ربع ساعة، ورش العمل منفصلة ومتصلة فى نفس الوقت حيت يمكن للمراهق حضور ورش

شاعره ماو اكثر من ورشة , كل ورشة مختلفة عن سابقاتها وكلها تعتبر رحلة أمنة داخل ذات االنسان و التعبير عن 

ن جلد ومعادن م –االشغال الفنية  –التصميم -التصوير  –الخزف  –ومكنوناته بطريقه فنيه بمختلف المجاالت)النحت 

اقالم -الوان شمع-طباشيرى  الوان باستيل-ه األنشطه :)الوان باستيل شمعى ونسيج (،الخامات واالدوات المستخدمه فى هذ

حرص فى مقصات )مع ال-طمى-ختلف المقاسات فرش للرسم بم-الوان مائية -الوان خشب -اقالم رصاص -فلوماستر 

 ء و ملونة (.اوراق بيضا-استخدامها مع العمالء(

التلوين باأللوان  -   drawing shaded الرسم المظللين)لمراهقالموضوعات واالنشطه المقترحه للفئه البالغين وا-

 CLAY FORMINGلتشكيل بالصلصال ا-طريقة الرسم بالطبقات اللونية  -(wet on wetالمائية على لوحات رطبة )

حى موضعات ( وال ننسى الخروجات والمزارات للمناظر الطبيعيه الخالبه واالثار السياحيه فى كل محافظه ومن هنا نستو

 )امثله لصور الموضوعات المقترحة (.منها تحث على ابراز االنتماء وحب الوطن. 

 

 
 للمجاالت الفنية المختلفة للموضاعات.( يوضح مجموعة من الصور ألنشطة الورش الفنية 6شكل )
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 -الدعاية واالعالن :-

و على انسطططططتجرام   Facebookتماعى مثل صطططططفحة على ال فايسطططططبوك انشطططططاء حسطططططاب على شطططططبكات التواصطططططل االج-

Instagram .خاص باتوبيس السعادة الفنى 

 ين.تعلق باالنشطه والورش الفنية للمراهقين والبالغمينشر على الصفحة كل ما هو -

نشططر على الصططفحة  خط سططير اتوبيس السططعادة الفنى  واماكن  والمحافظات والقرى التى تتم بها الوقوف القامة الورش ي -

 الفنية .

وضع على الصفحة كل بعض المعلومات عن مجاالت الورش الفنية  و عن كيفية التواصل مع االخرين عن طريق الفنون ي-

 وطرق المشاركه فى هذه الفاعلية.

 

 -أيضا نقوم برحلة الهدف منها تشجيع الرعاه والمستثمرين والجمعيات للتعرف على الفكرة عن قرب :و-

افظات   للممارسة  السيدات أو الرعاه أو الجمعيات االهلية من الطبقة الراقية وضع لهم برنامج ترفيهى فنى لمحافظه من المح

ة و المرح و فريغ المشاعر السلبية و شحن الطاقة في جو من األلفبعض األنشطة الفنية و التي من شأنها المساعدة على ت

توبيس السعاده الهدوء والحب ، يذهب و ممكن بتذكره او بعائد المادي يذهب ريعه فى األنفاق على هذا  المشروع الفنى )األ

 الفنى ( الذي يستهدف فئة األطفال و المراهقين في المناطق العشوائية الفقيرة .

 

 الباحثة إلى النتائج التالية: والتوصيات: توصلت النتائج•

 بقت الباحثة استطالع الرأي يهدف الى التعرف على إيجاد تصور مقترح اتوبيس السعادة الفنى لتنمية المجتمع.ط-

 أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام اسلوب األتوبيس الفنى  يساعد على تعرف الفنان  وتقارب طبقات المجتمع والعمل على-

نشر االفكار الفنية  الغير تقليدية للمحافظات والقرى االشد فقراً، لتكاتف المجتمع ليسود نوع من االيخاء والمحبه واالستقرار 

واالنتماء للفئه المستهدفه فى هذا البحث وهم البالغين والمراهقين وازاله كل الضغوط الحياه القاسيه، واالفكار السلبية ومحاوله 

 تهذيبها عن طريق الفن وطريقه التعبير عنها باخراجها من خالل هذه االنشطه الفنية.لتعديل السلوك و

 . امکانية وضع تصور ألتوبيس السعادة الفنية ذو معايير وظيفية وجمالية-

تنمية لدى الشباب و امکانية تطبيق استخدام أتوبيس السعادة الفنية في القري والنجوع والمحافظات لتنمية االبداع والمهارات-

 .انتمائهم الوطني

مه والرعاه نمية الناحية الجمالية للمجتمع والرقى بالذوق والحس الفنى والتعاون والمشاركه فى مثل هذه االفكار ودعم الحكوت-

 ورجال االعمال وسيدات المجتمع بكل مايستطيع ان يقدموه للهذه الفئه  العمرية الفقيره .

لوصول اليهم ت والصعوبات التى تختفى بل تقل فى هذه المحافظات والقرى النائية واالتحررمن القاعات الثابتة والمعوقا

 بكل سهوله ويسرممايساعد على نشر الفن فى مختلف المحافظات والقرى فى جمهوريه مصر العربية.

 

 -وتوصى الباحثة بالتوصيات التالية: - 

 على نشر الفنون وتساعد على التنمية المجتمعية.الهتمام باألفكارالمتجددة الفنية التي من خاللها تساعد ا-1

لمادي والتسهيالت للحصول على الرخص من البنوك أو الجهات والمؤسسات الحكومية للمشروع الفني اتواصل الدعم -2

كه مجتمعية وخاصة لفكرة )االتوبيس السعاده الفنى ( المتحرك للوصول الى هذه المحافظات والقرى المتطرفه ليحدث مشار

 مكن من خاللها فتح مشاريع اخرى او احتضانها.ي
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االهتمام بهذه االفكار )االتوبيس الفنى ( واتاحة له الفرصة لتسويقة فى باقى االجزاء من الجمهوريه مصر العربية -3

 والعالمية التى تواجه الفقر وعدم الترفيه والرقى والتنمية المجتمعيه  من خالل الفنون.

ا يمتلكون من مهارة وفن وخبرة مرو بها أثناء دراستهم الفنية لخريجين وخاصة الكليات الفنية لماالهتمام  بالشباب وا-4

 والعلمية والعمل على تشجيعهم واذالل كل الصعوبات امامهم وتشجيع من لديهم افكار مبدعة ومبتكرة.
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