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 تصميم بعض المشروعات الصناعية المتكاملة وقياس فاعليتها فى تنمية 

 مهارات ريادة األعمال واالتجاه نحوها لدى طالب 

 المدرسة الثانوية الصناعية 

 

 * أ.م.د. أشرف فتحى محمد على

 مستخلص ال

: تحديد مهارات ريادة األعمال التي ينبغي تنميتها لدى طالب تخصص  الخرفةص  تمثلت أهداف البحث في

واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  من رالل الفجوع لمجموع  من المصادر، ثم وضع تصور مقتصف  

لتصميم بعض المشفوعات الصناعي  الصغيفة لهؤالء الطالب من رالل مجموعص  مصن اإلجصفاءات، وتصم 

)الطباع  بالشاش  الحفيفي ( وهو من المشفوعات التي تم تحديدها لطالب الصف الثالث،   ارتيار مشفوع

ثم تدريس هذا المشفوع للطالب لقياس ةاعليته ةي تنمي  المفصاهيم واألداءات المهاريص  والفياديص  واالتجصا  

ادى لدى الطالب بعد : هناك تحسناً ةى األداء المعفةى والمهارى والفيومن أهم نتائج البحثنحوها لديهم، 

 -كما تفوق الطالب ةى األداء البعدى علصى مقيصاس االتجصا  نحصو المشصفوعات  -تدريس محتوى المشفوع 

وتوجد عالق  ارتباطي  موجب  بين نتائج االرتبار المعفةصى، وبطاقص  مالة ص  األداء المهصارى والفيصادى، 

ةصى مسصتويات األداء ةصى االرتبصار المعفةصى ومقياس االتجا  نحو المشفوعات، وهو ما يعنى أن االرتفاع  

صاةبه ارتفاع ةى مستويات األداء ةى بطاق  المالة  ، وتحسن اتجاهات الطالب نحو المشفوعات والتي 

 قدمت لهم بطفيق  تجمع بين الجوانب الن في  والعملي  ةي كل موةد يحقق المعنى .

 

المدرسصص  الثانويصص   -مهصصارات ريصصادة األعمصصال  -المتكاملصص  المشصصفوعات الصصصناعي   الكلمااات الماتاةيااة 

 تخص  الخرفة  واإلعالن . -الصناعي  

 

 المقدمة  

تعتمد تنمي  المجتمعات اعتماداً كبيفاً على وجود ن ام تعليم راقى النوعي ، ويصصعب الحفصاع علصى قصيم     

المساواة والديمقفاطيص  دون أن يصوةف المجتمصع للمصواطنين مسصتوى جيصداً مصن التعلصيم، هصذا ة صالً عصن أن 

  من رالل تكوين قوة عمصل المستويات المتميخة للتعليم ضفورة لالزدهار االقتصادى واالجتماعى وراص

ديناميكي  ذات مفون  ومهارة عالي ، وتكاد تكون الحاج  إلى العامل غيف الماهف تختفصى ةصى االقتصصاديات 

المتقدم  التى تأثفت بالعولم  والثورة التكنولوجي  والعوامل التى كانت أكثف ةيوي  ةى تحديد ثفوة األمصم، 

ق لعوامل جديدة هى معفة  قصوة العمصل واتجاهاتهصا ومهاراتهصا، كالمال، العمل، والموارد، وأةسحت الطفي

وال تستطيع أم  تفغب ةى ضمان التماسك االجتماعى لهصا واالزدهصار االقتصصادى أن تفضصى بتعلصيم ةصى 

 مستوى أقل من المستوى العالمى المتقدم .              
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اد مواردهصا البشصفي  بصصورة شصامل  مصن وتهدف المجتمعات النامي  والمتقدم  على ةد سصواء إلصى إعصد     

رالل البفامج والمناهج المتعددة، والتى يساهم كل منها ةى بنصاء شخصصي  الفصفد بصصورة متكاملص ، األمصف 

إن التفبيص    الذى ينعكس على مجال عمله وأداء دور  ةصى تطصويف ونه ص  مجتمعصه ةصى كاةص  المجصاالت .

المجتمع لمواجه  تلك التغيفات المجتمعي  ةي شتي مجاالت   ومؤسساتها كانت والزالت معني  بإعداد أةفاد 

الحياة، وإكسابهم القدرة على التفاعل اإليجابي معها بل والمساهم  ةي تطصويف المجتمصع وتنميتصه ةصى كاةص  

 جوانبه ومجاالته .

وإنمصا وتشيف التجارب المختلفص  إلصى أن معيصار الفقصى والتقصدم لصيس بصامتالك الثصفوات الطبيعيص  ةقص ،     

بامتالك "اإلنسان" القادر على التغيف، والتحول من ةال إلى ةال أة ل، والقادر على التخطصي  والتن صيم 

واالستثمار األمثل إلمكانياته، وللموارد الطبيعي  المحيط  بصه، والتعامصل معهصا بعقليص  واعيص ، واسصتغاللها 

 االستغالل األمثل من أجل مخيد من الفقى والتقدم .

تتبع لالتجاهات الحديث  ةى التفبي  يالةظ أنها قد تحولت من التفكيخ على اإلجاب  عن سصؤال مصاذا والم    

نعلم متعلم اليوم ؟ إلى االهتمام بكيف نعلمه ؟ ألن المعلومات وهيكل المهارات تتغيف باستمفار، ةال جدوى 

على الطصالب، واكتسصابهم   من تخخينها ةى عقول الطالب، باإلضاة  إلى أهمي  عفض المشكالت المختلف 

، 2008المفصصاهيم المناسصصب  ومهصصارات التفكيصصف والبحصصث وتحديصصد المشصصكالت وةلهصصا )كوجصصك، و رصصفون، 

(، لذا ةمشارك  المتعلم ةى النشاط بصورة ةعال  تؤدى إلى تعلصم أكثصف 298، ص 2008(، )عباس،  83ص 

المصتعلم نمصواً شصامالً متكصامالً . وتؤكصد نفعاً وتوعيفاً، وأبقى أثفاً، وأكثف رسصوراً، وكصذلك تصؤدى إلصى نمصو 

المشاهدات يوماً بعد يوم أن المجتمعات المتقدم ، والتى قطعت أشواطاً ةى عمليات التطويف، لصم تحقصق مصا 

ةققته إال من رالل إعطاء العمل اليدوي، والبحث التكنولصوجي االهتمصام األكبصف ةصى مشصاريعها التفبويص ، 

 حياة مدرالً لكل عملي  إنمائي  . وجعلت من التعليم المفتب  بال

وإذا كان هذا األمف يُعد ضفورة ةى شتى أنواع التعليم بصصصصصف  عام ، ةإننا أةصصصصصوج ما نكون إليه ةصى     

مجال التعليم الصناعى بصف  راصصصصصصص ، ةيث أنه التعلصصصصصصصصيم الذى تقع عليه المسئولي  ةى توةيف الكوادر 

 الفني  الالزم  

عمل ةى المجاالت الصناعي  واإلنتاجي  على ارتالف مستوياتها. ويفتكصخ هصذا التعلصيم علصى عصدة ركصائخ لل

 أهمها:

ارتباط العلوم الن في  بالتطبيق العملى والمعفة  بتطبيقاتها التكنولوجيص ، مصن رصالل التفبيص  الشصامل   -1

 التى تفب  العلم بالعمل .

علمى السفيع والتكنولوجيا المتطورة، والتكيف مع اةتياجات القدرة على التطويف ةتى يالةق التقدم ال -2

 ومتطلبات العصف.

إعداد الخفيج إعداداً جيداً، مع ضمان تحقيق المستوى الفنصى والثقصاةى والعلمصى والسصلوكى المطلصوب  -3

 لالنخفاط ةى المهن  بكفاءة تجعله منتجاً متميخاً، وأن يجمع بين مهارة الفكف وتقان  اليد، ويكتسب مصن

بفامجه ومناهجه مهارات بمستويات محددة ةى هفم العمالص  الفنيص ، وةقصاً لخطص  التنميص  االقتصصادي  

 (. 120، ص 1999المجالس القومي  المتخصص ، واالجتماعي  )
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إن تحديات القصفن الحصادى والعشصفين تتطلصب تغييصف هيكصل التعلصيم الصصناعىي ةصالتعليم الصذى يواجصه تلصك 

لتقليدى الذى يقوم على تلقين الطالب كماً من المعلومات الن في ، قصد تنسصى بمجصفد التحديات ليس التعليم ا

تأدي  االمتحان، ولكن التعليم المطلوب هو التعليم الوعيفى الذى يعمل من أجل التقدم والتنمي ، تعلصيم يجصدد 

طالصب شخصي  الطالب والمجتمع ةى نموذج عصفى يتوةد ةيصه الن صفى والعملصى، تعلصيم يصصقل عقصل ال

وينمى قدراته على التصور والخلق واالبتكار، وةى نفصس الوقصت ينمصى لديصه القصدرة علصى التطبيصق، تعلصيم 

يجمع بين األصال  والمعاصفة، تعليم يساعد الطالب على التعامل مع أةدث تطصورات العلصم والتكنولوجيصا 

 ( .215، ص 1993وتحدياتها )البهواش، 

(، إلى أن معفة  عصصف المعلومصات تختلصف عصن 2005ى، ةجازى )وةى هذا اإلطار يشيف كل من عل    

معفة  الماضى ةى كثيصف مصن رصائصصها، والتصى مصن أهمهصا: معفةص  سصفيع  دائمص  التجصدد تحفصظ للعقصل 

ةيويته، معفة  أكثف صالب  من رالل الحوار الفعال بين الن فى والتطبيقى، والصل  الوثيق  بعالم الواقع، 

ة وصفها البعض " ة ارة االنفصال ": انفصال الغايات عن الوسائل، والتفبي  معفة  تخلصنا من ة ار

 ( .203عن التعليم، والن فى عن العملى، واألكاديمى عن المهنى )ص 

(، العيسصصصوي، 2001(، عيصصصاد )1998(، صصصصال  )1993وتقتصصصف  الدراسصصصات والبحصصصوث: طلبصصصه )   

(، 2012، راضي )(2009أبو زيد )(،  2009(، ةمخة )2007(، عياد )2006(، ةتحي )2004الجبفي)

بل لتطصويف منصاهج التعلصيم 2018(، محمصد )2015أةمصد ) (،2014مخيصو )(،  2013الدسوقي ) ( عصدة سصُ

 الصناعى، منها: 

 تطويف المناهج الدراسي ، بما يتمشى مع رو  العصف ومتغيفاته العلمي  والتكنولوجي  . -1

الدراسصي  بهصدف رةصع المسصتوى الثقصاةى للطصالب، وتصدعيم تعديل رطص  الدراسص  والمنصاهج والكتصب   -2

 التدريب العملى والجوانب التطبيقي  .

تخطي  المقفرات الدراسي  ةى ضصوء التطصورات الحادثص  ةصى المجصاالت المختلفص  للمعفةص  والناةيص   -3

 الصناعي .

المهصارات المهنيص  االهتمام بالتصدريب المهنصى لطصالب التعلصيم الصصناعى، ةتصى يتسصنى لهصم اكتسصاب   -4

 الالزم .

إثفاء المقفرات الحالي  للتعليم الصناعى بحيث تساعد على تخفيج الفنى القادر على التكيف ةى عصالم  -5

 مفتو  بحيث يكون قادراً على االنتقال من عمل إلى  رف، ةى عالم سفيع التغيف.

 كالت.تطويف أساليب التدريس وطفائقه بحيث تقوم على تنمي  اإلبداع وةل المش -6

وتعتبف ةتفة تعلم الطالب بالمدرس  الثانوي  الصناعي  من أهم ةتفات اكتسصاب المفصاهيم وتعلمهصا، وتكصوين 

المهارات العملي  والتكنولوجي  واالجتماعي ، ةهى ةتفة التعفف والتعلم والممارسص  واسصتطالع وتجفيصب، 

تقانهصا والنجصا  ةيهصا، واكتسصاب هصذ  يستمتع ةيها الطالب باألعمال الجديصدة وتجفيبهصا، ةتصى يصتمكن مصن ا

المفاهيم وتكوين تلك المهارات تؤهله للنجا  ةى ةياته واالستمفار ةى التعلم مدى الحياة، الذى أصب  مصن 

متطلبات عصفنا الحالى . وقد عهف االهتمام بالتعليم الصناعى ةى مصف رالل العقدين الماضيين كمحاول   

فبوي  العديد من الفعاليات أهمها: محاول  توثيق العالق  بصين المصدارس لالرتقاء به، ةيث شهدت الساة  الت
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الثانوي  الصناعي  والمؤسسات االقتصادي  الموجودة بالبيئ ، سواء أكانت مؤسسصات إنتاجيص  أو تجاريص  أو 

 بذل بعض الجهود ةى تحقيق االتصال بين العلوم الن في  وتطبيقاتها العملي . -ردمي  

(، إلصى أن التغيصفات العميقص  ةصي مجصاالت المعفةص  وتكنولوجيصا 2010طار يشيف الجمنى )وةى هذا اإل    

المعلومات واالتصاالت والتشصغيل أثصفت بشصدة ةصي المدرسص  ومهامهصا، وطصفق ومنصاهج التعلصيم وهيكلتصه 

ي أن وتن يمه، وهذ  التغييفات أثارت السؤال الحاسم التالى: ما هي المدرس  أو ما هصو المعهصد الصذى ينبغص

يكون لنا مجتمع المعفة  ؟ وقد أدت اإلجاب  على هذا السؤال إلصى عهصور نمص  تعليمصى جديصد، ةاالسصتجاب  

بشكل مالئم لالةتياجات الجديدة للمجتمعات واألشخاص ال يمكن أن تقصف مهم  المؤسس  التعليميص  علصى 

النحو التالى: ن فاً لسصفع  تجديصد نقل المعفة  ةق  . وةى هذا السياق يحدد األهداف الجديدة للمدرس  على 

المعارف وتعقيد المشاكل ةإن الهدف األول هو أن يتعلم المتعلم كيف يتعلم، ويتعلم كيفي  التكيف، ليس كاةياً 

أن يعطى الطفل أو المفاهق أو الشاب بعض المعارف التي تصب  بالي  ةي سنوات قليل  بعد دروله الحيصاة 

ات والمواقصف )رو  المبصادرة وةصب المعفةص  وبعصث المشصاريع، والحمصاس المهني ، بل أن يصتعلم السصلوكي

للمخاطفة والتجفب  وتحمل المسئولي ( ةالهدف إذاً هو تخويد المجتمع ال بالملقنين بل بفيادى أعمال )ص، 

 ( .44، 43ص 

نوات إن مفاهيم جصصصصصصديدة قصد بصفزت ةصي المجصال التفبصوي واسصتفعت االهتمصام والمناقشص  رصالل السص    

األريفة، ولعل المفاهيم األكثف إثارة للجدل هصي مفصاهيم: الكفصاءة والتكلفص  والجصصصصصصودة والتشصغيل والتعلصيم 

للفيادة . وقد وضع الجدل القائم ةول هذ  المسأل  تيارين وجهاً لوجه، أولئك الذين يعتقدون أن المدارس ال 

الصذى هصم مسصئولون عنصه، وأولئصك الصذين يمكن أن تغصض الطصفف عصن مشصكل  المسصتقبل المهنصى للشصباب 

يعارضون اعتفاضهم الكالسيكى ويفون أن مهم  المدرس  األولى هي تعليم ونقل المعفة  . لكصن األةكصار 

الجديدة هي التي ما ةتئت تسصتحوذ علصى مخيصد مصن التأييصد، وكثيصف مصن البلصدان تتجصه نحصو بنصاء المهصارات 

التي يتوجب تعليمهصا تلصك التصي تسصمى مهصارات الحيصاة والتصي   والكفايات ةي المدرس ، ومن بين المهارات 

( مصن القصانون التصوجيهى 3( راصص  الفقصفة )57تت من المبادرة، واتخاذ القفار والفيادة . وتؤكد المصادة )

( على أن المدرس  تصخود الطصالب بالمهصارات 2002/    7/    23للتفبي  والتعلم المدرسى )والذى صدر ةي  

ى رو  االبتكار وتعطيهم القدرة علصى إنشصاء المشصفوعات والتخطصي  لتنفيصذها باسصتخدام الفيادي  التي تنم

معاييف األهداف المحددة، هذ  المهارات يمكن اكتسابها بواسط  نشاطات ةفدي  وجماعي  ةي جميع المصواد 

ب علصى ةي الن ام التعليمى، ولذلك ةإن اكتساب المهارات الفيادي  وةصق القصانون هصي هصدف تعليمصى يتوجص

 المدرس  تحقيقه .    

ومن دالئل االهتمام العالمى بهذا االتجا  عمل دراس  تناولت التعلصيم للفيصادة ةصي الصدول العفبيص ، وهصذا     

( البفيطانيص : دراسص  ةالص  عصن الصدول star REALالمشفوع مشتفك بين من مص  اليونسصكو ومؤسسص  )

  اليونسكو والتي تم ةيها الصفب  بصين التعلصيم للفيصادة العفبي  )األردن، تونس، عمان، مصف(، وتؤكد دراس

والتنمي  االجتماعي  واالقتصادي ، وكيف يمكن للتعليم للفيادة أن يعخز ةفص التوعيف للشباب والخفيجين  

ةي القطاع الخاص وتخويد الشباب بالمعفة  والمهارات الالزم  إلدارة وإنشصاء مؤسسص  عمصل صصغيفة أو 

 متوسط  . 

لمهارات الحياتي  لفيادة األعمال تعليم الطالب المهارات التي تخيصد مصن ةصفص العمصل والتفكيصخ ومن ا    

على أساليب مختلف  لتشجيعهم على االلتحاق بسوق العمل ويت من ذلصك مهصارات تن صيم المشصاريع، مثصل 

لتعلصيم للفيصادة صنع القفار، والتفكيف الموجه نحو ةل المشاكل، واالن باط، كما يتعلم الشباب من رصالل ا
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المهصصارات التن يميصص  مت صصمن : إدارة الوقصصت، التنميصص  القياديصص ، والمهصصارات الشخصصصي  الدةينصص ، وجميعهصصا 

 ( .99، ص 2010مهارات قابل  للتحويل ويبحث عنها أصحاب العمل )عابدين، 

لمجصال ةيصث أعصدت كما يشيف تقفيف اليونسكو إلى أن من م  العمل الدولي  كان لها اهتمصام بصالب بهصذا ا    

، 2010واعتمصدت بصفامج وةصخم تدريبيص  موزعص  علصصى ثالثص  بصفامج متتابعص  )التعلصيم لفيصادة األعمصصال، 

إبصصدأ وطصصور  -( SYBإبصصدأ مشصصفوعك الخصصاص ) -( KAB( وهصصى: تعصصفف إلصصى عصصالم األعمصصال )128ص 

ن لممارس  العمل (، ويعد ذلك االتجا  ةكفاً جديداً نحو إعداد الطالب والخفيجيSIYBمشفوعك الخاص )

الخاص وإقام  مشفوعات صناعي  صغيفة دون انت ار لقطار التوعيف الحكصومى الصذى يتصأرف ة صور  

كثيفاً وةي الغالب األعم لن يصل، ومن هنا أصب  دور المدرس  يتعدى الدور التقليدي ةصي كونهصا مؤسسص  

نصتج معصاً، والصذى يصفب  بصين التعلصيم الستهالك المعفة  إلى دورها األرةب الذى يشكل اإلنسان المتعلم الم

بالعمل، ويخود المتعلم بمهارات اإلنتصاج والتسصويق لمواجهص  التحصديات التصي يخلقهصا عصالم سصفيع التغيصف، 

ومواجه  المواقف الحياتي  المتجددة التي تتطلب امتالك مهارات الحيصاة، وهصذ  النقلص  النوعيص  مصن التعلصيم 

، 2001لتعليم واإلنتاج تأتى متناغم  مع  ليات العصف ومتطلباتصه )شصحاته،  للجميع إلى التعليم للتميخ إلى ا

 ( .79ص 

وانطالقاً من هصصصصصصصذ  الفؤي  ةإن تبنى المدرسص  الثانوي  الصناعي  للمشفوعات اإلنتاجيص  سصوف يعبصف     

و العالمصصصصصي ، لصذلك عن ةكف تفبوى متطور لتطبيق مصصصصصؤشفات الفعالي  على المدرسصصصصصص  لالنتقال بها نح

يجب أن ننطلق ةي األرذ بهذ  المشفوعات بمجموع  مصن األبعصاد التفبويص  واالقتصصادي  لعصل أبفزهصا مصا 

 يأتي:

 إرساء ن فة ةديث  مختلف  ومتطورة نحو دور المدرس  ةي المجتمع وعالق  كل منهما باآلرف . -1

من رالل توةيف ةفص ةقيقي  لتصدريب الطصالب إيجاد  لي  جديدة لت مين الن فة المستقبلي  ةي التعليم   -2

على أدوارهم المستقبلي  بما يتطلبه ذلك من إكسابهم مفاهيم ومهارات إستشفاف المستقبل والتعامل مع 

 وقائع ةياتي  ةقيقي  .  

تكصصفيس مفهصصوم التعلصصيم بالعمصصل وتحقيصصق التصصفاب  بصصين الن فيصص  والتطبيصصق، وربصص  المنصصاهج الدراسصصي   -3

ئ  والمجتمع، مما قد يساعد على تحديد الميصول المهنيص  لصدى الطصالب، والتعصفف علصى باةتياجات البي

 اتجاهاتهم بطفيق  عملي ، بما ينعكس على ةسن التوجيه المهنى واألكاديمى بأسلوب علمى مخط  .

إكسصصاب الطصصالب عديصصد مصصن المهصصارات والقصصيم ال صصفوري  الالزمصص  إلنسصصان عصصصف المعلوماتيصص ، مثصصل  -4

ن يم، الدق  واألمان  المهني ، ةسن إدارة الوقت واةتفامه، اةتفام العمل اليدوى، الصبف التخطي  والت

وتحمل المسئولي ، القدرة على اتخاذ القفار، تقديف العمل التعاونى وممارسصته، اكتسصاب ثقاةص  الحصوار 

 واإلقناع ..

 اقعي  .إكساب الطالب مهارات التفكيف الشامل وأسلوب ةل المشكالت بطفيق  علمي  و -5

 ( .59، ص 2002المدرس  المنتج  تفب  المتعلم بحفك  سوق العمل المتغيف )سليمان،  -6

 إكساب الطالب الخبفات والقدرات التي يتسل  بها أقفانهم ةي الدول المتقدم  . -7

توةيف أساليب جديدة يمكن من راللها مواجه  مشكالت تسفب الطالب من التعليم، مما يجعل المدرس   -8

 جاذب  للطالب، األمف الذى يساعد على تعميق والء الطالب وانتمائه للمدرس  والمجتمع . بيئ  تفبوي 

 تحقيق الحوار والنقاش المفقود ةي مجتمع المدرس  بين المعلمين والمتعلمين . -9

 سد الفجوة بين التعليم الصناعى واةتياجات سوق العمل . -10
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المتميخ ةي ضوء تغيف مواصفات اإلنتاج وةى ضوء ق ايا التأكيد على أهمي  توةيف متطلبات التعليم  -11

 ( .3، ص 2001الجودة )بهاء الدين، 

ومن ثم يمكن تنفيذ المشفوعات اإلنتاجي  بالمدرس  الصناعي  لتحقيق العديد من الفوائد التفبوي  التي تعصود 

متلك المقومات واإلمكانيصات على تنمي  ورراء المجتمع، ةالتعليم الصناعى بطبيع  أهداةه تعليم منتج، ألنه ي

لتنفيذ المشفوعات اإلنتاجي ، ن فاً لتوةف المنصاهج الدراسصي  الن فيص  والعمليص ، والصورش بمصا تحتويصه مصن 

أدوات ومعصصدات وتجهيصصخات، باإلضصصاة  إلصصى المعلمصصين والمصصدربين القصصائمين علصصى تنفيصصذ العمليصص  التعليميصص  

 والتدريبي  . 

اإلعصالن أةصد التخصصصات ةصى التعلصيم الصصناعى، والصذى يتميصخ بتعصدد ولما كان تخص  الخرفة  و    

أعماله واستيعابه للكثيف من الطالب إلعداد الفنى الالزم ألداء متطلبات أعمال هذا التخص ي ةإن الخطص  

الدراسي   تت من مجموع  من مواد الثقاة  العام ، والمواد الفني  الن في ، والتدريبات المهني ، ولكصل مصن 

  المواد والتدريبات دور أساسى ةى تخويد الطالب بالمعارف والمفاهيم والمهارات والقصيم واالتجاهصات هذ 

التى يفتفض أن تساعدهم على التكيف مع المجتمع ومتطلبات سوق العمصل ومسصايفة التطصور التكنولصوجى 

خرفة  واإلعصالن مصع السفيع لإلسهام بوعى ةى بناء المجتمع وتقدمه . وتتفق األهداف العام  لتخص  ال

تلك الن فة الشامل  والمتكامل  ةى إعداد الطصالب، إال أنصه وبصالن ف إلصى الخطص  الدراسصي  لهصذا التخصص  

يالةظ أنه مازال يعانى مما يعانى منه التعليم الصناعى من مشكالت، انفصال المصواد الفنيص  الن فيص  عصن 

فكخ علصى الحفصظ والتلقصين واالسصت هار واالعتمصاد التدريبات المهني ، وأن تدريس هذ  المقفرات مازال ي

على الطفق التقليدي  علصى الصفغم مصن تنصوع محتصوى المقصفرات الدراسصي ، ة صالً علصى إهمصال األنشصط  

التعليمي  التى من الممكن أن تساعد بتنوعها ةى إثفاء المواقف التعليمي  للموضوعات الدراسي   المختلفص ، 

ن مخفجات المدرس  الثانوي  الصناعي  بصورتها الحالي  ال تتناسب مع مستوى والنتيج  الفعلي  لذلك هى أ

الجصصودة المطلوبصص  ةصصي مفاةصصل اإلعصصداد، وكصصذلك ةصصي كاةصص  عمليصصات اإلنتصصاج، كمصصا أنهصصا ال تلبصصى اةتياجصصات 

 ومتطلبات سوق العمل .

 مشكلة البحث  

 استشعف الباةث بمشكل  هذا البحث من رالل مايلي:     

 أوالً  االطالع علي نتائج وتوصيات الدراسات والبحوث السابقة 

رغصصم أن هنصصاك جهصصود تبصصذل لتطصصويف التعلصصيم الثصصانوى الصصصناعى إال أن مخفجصصات المدرسصص  الثانويصص   -

ومفد ذلصك أن تقنيصات سصوق   الصناعي  بصورتها الحالي  ال تتناسب مع مستوى متطلبات سوق العمل،

العمصصل تقفصصخ قفصصخات واسصصع ي ن صصفاً للتقصصدم التكنولصصوجى المتسصصارع ةصصى دنيصصا العمصصل، أمصصا ةصصى المدرسصص  

 الصناعي  ةإن ةال  المناهج القائم  ال تسايف المستجدات رارج المدرس  .

لمدرسص  وتشيف الدراسات والبحصوث والتقصاريف التصى تناولصت التعلصيم الصصناعى أن مسصتوى رفيجصى ا -

الثانوي  الصناعي  الذين يلتحقون بسوق العمل وهم يمثلون الغالبي  الع مى منخفض األداء، ومصن أهصم 

النتائج التى توصلت إليها تلك الدراسات، وجود ةجوة بين العفض والطلب من هؤالء الخفيجين، وأن 

ملى المعتمصد علصى رلفيص  هناك ضعفاً ةى مستوى أدائهم يتطلب زيادة التدريب ورةع مستوى األداء الع

 ن في  تكنولوجي .
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( ةصصى دراسصصتها عصصن واقصصصصصصصصصصع التعلصصيم 1995كمصصا بينصصت المن مصص  العفبيصص  للتفبيصص  والثقاةصص  والعلصصوم ) -

الثانصصصصصصصصصوى الصناعى ةى البالد العفبي  وسبل تطويف ، بأن التعليم الصناعى ةى البالد العفبي  عام  

مفجوة منه بفاعلي  وكفاي  عاليتيني ن فاً للمشكالت التى يعانى منها هصذا ال يستطيع تحقيق األهداف ال

التعليم والتى من شأنها أن تعيق تحقيق جميع أهداةه، وهذا يعنى أن هناك  ةاج  إلصى عمليصات تطصويف 

 ( .51عاجل  )ص 

تعلصيم ( أن أهم أسباب التدهور الحالى ةى ال1998كما أوضحت دراس  المجالس القومي  المتخصص  ) -

الفنى الصناعى يتمثل ةى انفصال التعليم الن صفى ةصى هصذ  المصدارس عصن التصدريب العملصى، )مصدرس 

ن فى يختلف عن المدرس العملى، وكل منهما يعمل علصى ةصدة دون تنسصيق أو تصخامن بصين الصدروس 

 ( .66)ص 

ئج والتوصيات الفئيسص  ( إلى النتا2010كما تشيف دراس  اليونسكو: التعليم للفيادة ةي الدول العفبي  ) -

التى يمكن التوصل إليها من دراس  الحال  عن التعليم للفيادة ةي عديد من الدول ومن بينها مصصف، مصا 

 يلى: 

على الفغم من أن كثيفاّ من العناصف والجوانب واألبعاد المتعلقص  بصالتعليم   النظام التعليمي والتدريبي  -1

ن صام التعليمصي، أو كجهصود ومصدرالت مصن رصارج الن صام للفيادة مأروذة بعصين االعتبصار كجصخء مصن ال

التعليمي إال أن ن اماً شامالً ومحدد األبعاد للتعلصيم والفيصادة يكصون قصادراً علصى تخلصل جميصع المكونصات 

والمدرالت والعمليات المتعلق  بالن ام التعليمي غيف مأروذ باالعتبار بشكل مالئم ةي الن ام التعليمي . 

بأن تتولى وزارات التفبي  والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمصي، والعمصل، تبنصي   ولذلك ةإنه يوصى

»التعليم للفيادة« كمفهوم شامل ومتعدد الجوانصب بحيصث يصنعكس علصى المصدرالت والعمليصات المختلفص  

 للن ام التعليمي والتدريبي . 

ذ  والدراسصات التقييميص  ذات العالقص  بينت دراس  الحال  هص  المنهاج والكتب المدرسية وأدوات التقييم  -2

بعض تفاصيل جوانب القوة وال عف واالةتياجات ةي الن ام التعليمي ةيمصا يتعلصق بالمنصاهج، والكتصب 

المدرسي ، وأدوات التقييم . ويوصى ةي هذا المجال استثمار نتائج الدراسات التقييمي  ةيثما يلخم كجخء 

 وم شامل ةي الن ام التعليمي كما سبق اإلشارة إليه. من التوجه لتبنى التعليم للفيادة كمفه

: لكي يحقق »التعليم للفيادة« أغفاضه عن طفيق مهن  التعليم، ال بصد مصن أن يكصون مت صمناً المعلمون -3

ةي بفامج إعداد المعلمين قبل الخدم ، وةي بفامج تدريبهم ةي أثناء الخدم  . ويبصدو أن هصذين الجصانبين 

 يناالن العناي  الالزم  ةي الوقت الحاضف بشكل شامل ون مي .  من تأهيل المعلمين ال

: يمكن للشفكاء المحليين وبخاص  مؤسسات المجتمع المصدني، أن يلعبصون دوراً دور الشركاء المحليين -4

ايجابياً ةي دعصم العناصصف واألبعصاد المختلفص  المتعلقص  بصالتعليم للفيصادة ةصي الن صام التعليمصي . ويوصصى 

ع هذا الدور بشكل أكبف، وتوجيهه ليفكخ بصورة راص  على »التعليم للفيادة«، كمفهوم بتوسيع وتشجي

 شامل. 

يمكن للمن مات اإلقليميص  القيصام بصدور مفيصد ةصي دعصم »التعلصيم للفيصادة« ةصي الصدول   التوجيه اإلقليمي  -5

اطات العلميص  العفبي  عن طفيق نشاطات مختلف  مثل تطويف المواد التعليميص ، وتنميص  القصدرات والنشص

 )المؤتمفات، وورش العمل، وغيف ذلك( . وتشمل هذ  المن مات من م  العمل العفبي ، .... وغيفها. 

هناك العديد من المبادرات المتعلق  بالتعليم للفيصادة علصى المسصتوى الصدولي، مثصل تلصك   التوجيه الدولي  -6

التي تتوالها اليونسكو ومن م  العمل الدولي  . ويوصى ةي هذا المجال ب فورة االستثمار الفعال لمثل 

)ص،ص عنهصا هذ  المبادرات على المستويين الوطني واإلقليمصي، وكصذلك اسصتثمار التجصارب المنبثقص  

36 ،37. ) 
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 ثانياً  توصيات المؤتمرات 

(، المصؤتمف الصدولي 2011بالفجوع لتوصيات المؤتمف القومي للتعليم الفني واةتياجصات سصوق العمصل )    

(، ةيث أكصدت مناقشاتها وتوصياتها على أن هناك ضعف ةي بفامج 2012للتعليم الفني الواقع والمأمول )

 كنولوجي  الحادث  بسوق العمل .إعداد العامل الفني بالمدارس الثانوي  الصناعي  ال يتالئم مع التطورات الت

 ثالثاً  استطالع رأى الخبراء والمتخصصين بسوق العمل 

من رصالل لقصاءات مفتوةص  مصع الخبصفاء والمتخصصصين ورجصال األعمصال بسصوق العمصل ةصي مجصاالت     

)الدهانات والخرفة  واإلعالن والتسيق والديكور( ةيث عفض عليهم الباةصث نسصخ  مصن بفنصامج إعصداد 

مل الفني ةي هذا التخص ، وقد أكدوا جميعاً بعد مطالعص  محتصوى البفنصامج أنصه يفتقصد إلصى كثيصف مصن العا

المهارات والمعارف المفتبط  بالتكنولوجيا الحديث  ةي مجال التخص  مما يقلل من ةفص التحاق الفنيين 

فةص  والصديكور بسوق العمل، ةيث أصبحت المصانع والشفكات التي تعمصل ةصي مجصاالت الصدهانات والخر

واإلعالن تعتمد علي الطفق الحديث  ةي العمل سواء ةي الخامات واألدوات والمعدات والتجهيخات، أو ةي 

 أساليب وطفق التنفيذ .

 رابعاً  استطالع رأى المعلمين والموجهين 

( مصن الخبصفاء والمتخصصصين مصن المعلمصين والمصوجهين بالمدرسص  30ةيث تم اسصتطالع رأى عصدد )    

ثانوي  الصصناعي  ةصول مصدى مفاعصاة بفنصامج إعصصصصداد ةنصي الخرصصصصصصصصصفة  واإلعصالن بصصورته الحاليص  ال

 وت منه لمفاهيم ومهارات 

ريادة األعمال وتأهيل الخفيج إلقام  مشفوعات صناعي  صغيفة، وقد أشارت النتائج إلصى وجصود قصصور 

لمفصاهيم والمهصارات، ومازالصت الكتصب المدرسصي  ةي بفنامج إعداد الفني بوضعه الحالي ةيما يتعلصق بتلصك ا

على وضصعها الحصالي تسصتخدم الممارسصات التقليديص  سصواء ةصي إعصداد وتقصديم المحتصوى أو تن يمصه أو ةصي 

تدريسه، وبالتالي يصعب علي الطالب االلتحاق بسصوق العمصل وإقامص  مشصفوعات صصناعي  صصغيفة بعصد 

 تخفجهم .

            وبذلك تتحدد مشكلة البحث فى     

ضعف مهارات ريادة األعمال واالتجا  السلبى نحو إقامص  المشصفوعات الصصناعي  الصصصصصصصصصغيفة لصدى     

طصصصصصصصصالب تخص  الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصصناعي ، هصذا مصن ناةيص ، وانفصصال المصواد 

ى ةيما يتعلمو  من ناةي  أرفى، األمف الذى الفني  الن في  عن تطبيقاتها العملي  بما يؤدى إلى ضياع المعن

 ينعكس سلباً على تدنى مهاراتهم العملي ، وكذا على عملي  توعيف وتشغيل الخفيجين بسوق العمل .

 أسئلة البحث  

ما مهارات ريادة األعمال التصي ينبغصي تنميتهصا لصدى طصالب تخصص  الخرفةص  واإلعصالن بالمدرسص   -1

 الثانوي  الصناعي  ؟ 

ر المقتصصف  لتصصصميم بعصصض المشصصفوعات الصصصناعي  الصصصغيفة لطصصالب تخصصص  الخرفةصص  مصصا التصصصو -2

 واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  ؟
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ما ةاعلي  بعض المشصفوعات الصصناعي  الصصغيفة ةصي تنميص  المفصاهيم واألداءات المهاريص  والفياديص   -3

واالتجصصا  نحوهصصا لصصدى طصصالب الصصصف الثالصصث ةصصي تخصصص  الخرفةصص  واإلعصصالن بالمدرسصص  الثانويصص  

 الصناعي  ؟ 

المت صصمن   هصصل توجصصد عالقصص  ارتباطيصص  موجبصص  بصصين تنميصص  المفصصاهيم واألداءات المهاريصص  والفياديصص ، -4

 بالمشفوعات الصناعي  الصغيفة واالتجا  نحوها ؟   

 أهداف البحث          

 يهدف هذا البحث إلى:                

تحديد مهارات ريادة األعمال التي ينبغي تنميتها لدى طالب تخصص  الخرفةص  واإلعصالن بالمدرسص   -1

 الثانوي  الصناعي  .

المشصفوعات الصصناعي  الصصغيفة لطصالب تخصص  الخرفةص  وضع تصصور مقتصف  لتصصميم بعصض   -2

 واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  .

قياس ةاعلي  بعض المشفوعات الصناعي  الصغيفة ةي تنمي  المفصاهيم واألداءات المهاريص  والفياديص   -3

 واالتجا  نحوها لدى طالب تخص  الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  .

عالق  االرتباطي  بين تنمي  المفاهيم واألداءات المهاري  والفياديص  واالتجصا  نحصو المشصفوعات قياس ال -4

 الصناعي  الصغيفة لدى طالب تخص  الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  . 

 قد يفيد هذا البحث:أهمية البحث         

فةصات لتطصويف المقصفرات والبصفامج مخططى ومسئولى مناهج التعليم الصصناعى بمصا ي صعه مصن مقت -1

 بالمدرس  

 الثانوي  الصناعي  ةي ضوء متطلبات ريادة األعمال من رالل تقديم قائم  بمهارات ريادة األعمال . 

المعلمين بما يقتفةه من موضوعات معاصفة، وبما يقتفةه من أنشط  ووسصائ  تكنولوجيص ، تناسصب  -2

ادة األعمال من رالل إعداد وتصميم أدل  للمعلمصين الموضوعات المطفوة  وتتماشى مع متطلبات ري

 تحتوى العديد من اإلستفاتيجيات الفعال  واألنشط  والوسائ  التكنولوجي  المقتفة   . 

الطالب بما يقدمه لهم من موضوعات ومفاهيم معاصفة تتماشى مع إعدادهم األكاديمى ومع توجهصات  -3

 الم ريادة األعمال والمال والعولم  االقتصادي  . عصف المعفة  من إعداد طالب مؤهلين للدرول لع

دعم التوجهات التفبوي  ةى مجصال تطصويف التعلصيم ورصوصصاً التعلصيم الصصناعى ةصى ضصوء توجهصات  -4

 مفاهيم ومهارات ريادة األعمال ةى مجتمعات المعفة  .

 يقتصف البحث الحالي علي:ةدود البحث   

عي  الصصغيفة مصن بفنصامج إعصداد ةنصى الخرفةص  مجموع  من المشفوعات الصناةدود موضوعي :   -1

 واإلعالن.  

 م . 2021 -2020ةدود زماني : سوف يتم تجفيب هذا البحث ةى الفصل الدراسي األول من العام  -2

 ةلوان الثانوي  الصناعي  بنات بمحاة   القاهفة .ةدود مكاني : مدرس   -3

الخرفةصص  واإلعصصالن بالمدرسصص  الثانويصص  ةصصدود بشصصفي : عينصص  مصصن طصصالب الصصصف الثالصصث تخصصص   -4

 الصناعي .
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 مواد وأدوات البحث 

 مواد  البحث  -

 دليل المعلم ةي تدريس مشفوع )الطباع  بالشاش  الحفيفي ( . -1

 كتاب الطالب ةي مشفوع )الطباع  بالشاش  الحفيفي ( . -2

 أدوات البحث  -

 المت من  بالمشفوعات الصناعي  الصغيفة .ارتبار معفةي: لقياس مدى اكتساب الطالب للمعارف  -3

بطاق  مالة  : لقياس مدى اكتساب الطصالب لصاداءات المهاريص  والفياديص  المت صمن  بالمشصفوعات  -4

 الصناعي  الصغيفة .

 مقياس االتجا : لقياس مدى نمو االتجا  نحو المشفوعات الصناعي  الصغيفة لدى الطالب . -5

 فروض البحث  

البحصث ةصى   مجموعص بصين متوسصطى درجصات الطصالب    (0.01)عند مستوى    ياً إةصائ يوجد ةفق دال   -1

 االرتبار المعفةى بين التطبيقين القبلى والبعدى لصال  متوس  درجات الطالب ةى التطبيق البعدى.

البحصث ةصى   مجموعص بين متوسصطى درجصات الطصالب    (0.01)يوجد ةفق دال إةصائياً عند مستوى   -2

ى والفيصصادى بصصين التطبيقصصين القبلصصى والبعصصدى لصصصال  متوسصص  درجصصات بطاقصص  مالة صص  األداء المهصصار

 الطالب ةى التطبيق البعدى .

البحصث ةصى   مجموعص بصين متوسطي درجصات الطصالب    (0.05)يوجد ةفق دال إةصائياً عند مستوى   -3

مقياس االتجا  نحو المشفوعات الصناعي  الصغيفة بصين التطبيقصين القبلصى والبعصدى لصصال  متوسص  

 درجات الطالب ةى التطبيق البعدى.

توجد عالق  ارتباطيص  موجبص  بصين اتقصان الطالصب للمفصاهيم واألداءات المهاريص  والفياديص  المت صمن   -4

 نحوها .بالمشفوعات الصناعي  الصغيفة، واالتجا  

 منهج البحث وإجراءاته 

استخدم البحث الحالى المنهج شبه التجفيبى لتعفف ةاعلي  بعض المشفوعات الصناعي  الصصغيفة ةصى     

تنمي  المفاهيم واألداءات المهاريص  والفياديص  واالتجصا  نحوهصا لصدى عينص  مصن طصالب تخصص  الخرفةص  

 جفاءات وةقاً لما يلى:واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي ، وسارت اإل

  وت من المحاور اآلتي :  أوالً  اإلطار النظرى

 ( رطوات ومفاةل تنفيذها.. –مميخاتها  –المحور األول: المشفوعات الصناعي  المتكامل : )تعفيفها   -1

 عوامل نجاةها ...( . –رصائصها  –أهداةها  –)تعفيفها األعمال: المحور الثانى: مهارات ريادة  -2

 أهداةها( . –المحور الثالث: المدرس  الثانوي  الصناعي : )تعفيفها  -3

 أهداف تخص  الخرفة  واإلعالن( . –المحور الفابع: تخص  الخرفة  واإلعالن: )تعفيفه  -4

 –أهميص  االتجصا     –المحور الخامس: االتجا  نحو المشصفوعات الصصناعي  الصصغيفة )مفهصوم االتجصا    -5

 قياس االتجاهات(. –تجاهات دراس  اال –وعائف االتجاهات 
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 ثانياً  الدراسة الميدانية  

تحديد مهارات ريادة األعمال التي ينبغي تنميتها لدى طالب تخصص  الخرفةص  واإلعصالن بالمدرسص   -1

 الثانوي  الصناعي ، من الفجوع لمجموع  من المصادر منها:

 الدراسات والبحوث السابق  المفتبط  بالموضوع .           -

 األدبيات التي تناولت مهارات ريادة األعمال . -

 مقابالت للخبفاء والمتخصصين بسوق العمل .   -

 استخالص قائم  بأهم مهارات ريادة األعمال التي ينبغي تنميتها لدى ةنى الخرفة  واإلعالن .  -

محكمين من الخبفاء والمتخصصين والقائمين بالتوجيه والتدريس، ثم عفض القائم  على السادة ال -

 وبعد تعديل ما يلخم يتم التوصل للصورة النهائي  لها .

وضع تصور مقتف  لإلطار العام لتصميم بعض المشفوعات الصصناعي  الصصغيفة لطصالب تخصص   -2

ن المصصادر: تحليصل الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي ، من رالل الفجصوع لمجموعص  مص

مقابالت للخبفاء والمتخصصصين   –مالة   بعض الفنيين بسوق العمل    –محتوى المقفرات الدراسي   

. 

 ثم عفضه على السادة المحكمين، إلبداء الفأي ةوله وتعديل ما يلخم . -

  قياس ةاعلي  بعض المشفوعات الصناعي  الصغيفة ةي تنمي  المفصاهيم واألداءات المهاريص  والفياديص -3

واالتجا  نحوها لدى طالب تخص  الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي ، ةيث تم ارتيصار 

الهصدف   –مشفوع )الطباع  بالشاش  الحفيفي ( وقد ت من إعداد  العناصف التالي : )عنوان المشفوع  

لصخمن الصالزم ا  –محتوى المشصفوع    –األهداف اإلجفائي     –األسس التي يقوم عليها    –العام للمشفوع  

وسصائل تقصويم جوانصب الصتعلم  –مصادر التعلم الالزمص    –األنشط  التعليمي     –طفق التدريس    -للتنفيذ  

 بالمشفوع( .

 إعداد أدوات البحث، والتي تمثلت ةي: -4

 ارتبار معفةى: لقياس مدى اكتساب الطالب للمعارف والمفاهيم المت من  بالمشفوع . -أ

 ب الطالب لاداءات المهاري  والفيادي  المت من  بالمشفوع .بطاق  مالة  : لقياس مدى اكتسا -ب 

 مقياس اتجا : لقياس مدى نمو االتجا  نحو المشفوعات الصناعي  الصغيفة لدى الطالب . -ت 

عفض المشفوع المختار وأدوات البحث على السادة المحكمين من الخبفاء والمتخصصين ةي مجصال  -5

المتخصصين األكاديميين ةي التعليم الصناعى، وبعد تعديل المناهج وطفق تدريس التعليم الصناعى، و

 ما يلخم يصب  المشفوع وأدوات البحث ةي صورة قابل  للتطبيق .

 تجفب  البحث: -6

من طصالب الصصف الثالصث تخصص  الخرفةص  واإلعصالن مصن مدرسص  بمحاة ص  مجموع   ارتيار   -أ

 القاهفة .

 .البحث  مجموع تطبيق أدوات البحث قبلياً على الطالب  -ب 

 البحث .مجموع  تدريس المشفوع المقتف  للطالب  -ت 

 البحث . مجموع تطبيق أدوات البحث بعدياً على الطالب  -ث 

 التوصل لنتائج البحث ومعالج  البيانات وتحليلها ومناقشتها . -7

قياس العالق  االرتباطي  بين تنمي  المفاهيم واألداءات المهاري  والفياديص  واالتجصا  نحصو المشصفوعات  -8

 الصناعي  الصغيفة لدى طالب الصف الثالث تخص  الخرفة  واإلعالن . 
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 تقديم توصيات ومقتفةات البحث . -9

 تقديم البحوث المستقبلي  . -10

 مصطلحات البحث 

 Integrated industrial projectsلة  المشروعات الصناعية المتكام  -1

( المشفوعات اإلنتاجي  بأنها: هي التن يم المنهجى الذى يبنى ةي ضوء العديد من 2007يعفف عياد )    

المعارف والمهارات والقيم التفبوي  والمجتمعي ، وتن م هذ  المشفوعات تن يماً دقيقاً، وتت من مجموع  

لسف  واألسس التي تقوم عليها هذ  المشفوعات، وتت من جميع جوانب من اإلجفاءات تتمثل ةي تحديد الف

مقصفرات التصدريبات المهنيص ، كمصصا تت صمن مجموعص  مصن الخبصصفات المفتبطص  لتحقيصق أهصداف المقصصفرات 

المطورة للوصول إلى منتج عالى الجودة يقبل المناةس  ةي سوق العمل ةي ضوء المستحدثات التكنولوجي  

 ( .21)ص 

ةي هذا البحث إجفائياً بأنها: تن يم منهجى يقصدم مصن   المشروعات الصناعية المتكاملةالباةث    ويعفف    

رالله مجموع  من الخبفات التفبوي  المتفابط  والمتكامل  ةصي المجصاالت المتنوعص  للخرفةص  واإلعصالن، 

األهصداف   –  األسس التي يقوم عليهصا  –ويت من كل مشفوع منها مجموع  من العناصف )ةلسف  المشفوع  

العام  ....(، والتي تقدم للطالب ةصي تخصص  الخرفةص  واإلعصالن بالمدرسص  الثانويص  الصصناعي  بصصورة 

تساعد  ةي إقام  مشفوعات مماثل  وتقديم منتجات عالي  الجودة تستطيع المناةس  ةي الواقع الفعلى لسصوق 

 العمل . 

 Entrepreneurship skillsمهارات ريادة األعمال    -2

تعدد تعفيفات ريادة األعمال، ةيث عفةت بأنها: " بدء عمل تجارى وتن يم المصوارد ال صفوري  لصه،     

 (. Daft, 2010,p. 174مع اةتفاض المخاطف المفتبط  بذلك العمل" )

( أن ريادة األعمال تعنى: " القدرة على استحداث عمل ةف يتسصم 2011ويفى الشميفى والمبيفيك  )    

باإلبداع والحداث  ويتصف بالمخاطفة المحسصوب ، وتصأتى نتيجص  لتصداعيات عوامصل اقتصصادي  واجتماعيص  

 ( .58معقدة، كذلك عوامل سيكولوجي  وتكنولوجي  وقانوني  " )ص 

(، من رالل الفجوع للعديد من المفاجع بأنها: "الفغب  ةصى إنشصاء مشصفوع 2019فى )كما تعفةها ري    

جديد من رالل أةكار إبداعي  تهدف الى كفاءة استثمار الموارد االقتصصادي ، مصع القصدرة علصى تصوةيف سصبل 

 ( .7النمو والسيطفة على األسواق، وتحمل المخاطف " )ص 

إجفائياً ةصي هصذا البحصث بأنهصا: القصدرة علصى إقامص  مشصفوعات   مهارات ريادة األعمالويعفف الباةث      

 صناعي  

صغيفة رائدة ةي مجاالت الخرفة  واإلعالن مصع تصوةيف كاةص  المصوارد واإلمكانصات التصي تكفصل للمشصفوع 

وللفنصى ةصصي هصذا التخصصص  نجاةصصه بسصوق العمصصل علصصى أن يحصوى أةكصصاراً إبداعيصص  ت صمن لصصه االسصصتمفار 

 المحسوب  .   والمناةس  والمخاطفة
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  Industrial secondary Schoolالمدرسة الثانوية الصناعية   -3

هى المدرس  التى تستقبل طالبها بعد االنتهاء من مفةل  التعليم األساسصى، وتهصدف إلصى إعصداد العمالص      

الفني  الماهفة، المخودة بالمعارف والمهارات والقيم واالتجاهات التى تساعدهم على التكيف مصع متطلبصات 

ء المجتمع وتقدمه، ومصدة الدراسص  سوق العمل ومسايفة التطور التكنولوجى السفيع، لإلسهام بوعى ةي بنا

بهذ  المدرس  ثالث سنوات، يمن  الناجحون ةي نهاي  هذ  المفةل  دبلوم المدارس الثانويص  الصصناعي  ةصي 

 (. 22، ص 2006أةد التخصصات )وزارة التفبي  والتعليم، 

 Decoration and advertising specialtyتخصص الزخرفة واإلعالن    -4

يعد تخص  الخرفة  واإلعالن أةد التخصصات التى تندرج تحت شعب  الصناعات الخرفةيص  إةصدى     

الشعب العشف التى ت مها المدرس  الثانوي  الصناعي ، ويتميخ هذا التخص  بتعدد أعماله ومهنه التصى ال 

لمسصات ةنيص  وبفيصق غنى عنها ةى ةياتنا اليومي  بما ت فيه على األماكن والمنشآت والمجتمصع كاةص  مصن  

جذاب وراة  للنفس البشفي  التى تبحث دائماً عن الجمال والفن والذوق الفةيع، لذا يعصد مصن التخصصصات 

الهام  وال فوري  ةى عصفنا الفاهن وكل العصور. وي م تخصص  الخرفةص  واإلعصالن أربعص  أقسصام 

فص ، وتنفيصذ التطبيقصات الخرصصصفةي  رئيس  وهى أعمال الدهانات والتشطيبات المتنوع  على األسصط  المختل

 على أسصط  متعددة، 

وتصميم وتنفيصذ اإلعالنصات، ثصم قواعصد وأصصول تنسصيق المنصازل والحصدائق ونواةصذ العصفض والصديكورات 

  السفيع  . 

 االتجاه نحو المشروعات الصناعية المتكاملة    -5

العقلصى تولصد تصأثيفاً ديناميصاً علصى   بأنصه "ةالص  مصن االسصتعداد   االتجااه(،  2003عفف اللقانى، الجمصل )    

استجاب  الففد، تسصاعد علصى اتخصاذ القصفارات المناسصب ، سصواء كانصت بصالقبول واإليجصاب أو الصفةض ةيمصا 

 ( .7يتعفض له من مواقف ومشكالت" )ص 

إجفائياً ةي هذا البحث بأنه: مجموع  اسصتجابات   المشروعات الصناعية المتكاملةويعفف االتجا  نحو      

الطالب ةى تخص  الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  نحو المشفوعات الصناعي  الصغيفة 

المتكامل  ةي مجال تخصصه والتى توض  شعورهم العام نحوها ون فتهم إليها سواء بالقبول أو الصفةض، 

 ليها الطالب ةي مقياس االتجا  المعد لهذا الغفض .والتى تقاس بالدرج  التى يحصل ع

 أوالً  اإلطار النظرى للبحث 

 تناول اإلطار الن فى للبحث المحاور التالي :        

 Integrated industrial projects  المشروعات الصناعية المتكاملة المحور األول 

، ةيث قام 1918( أول من قدم هذا التن يم المنهجى عام w. H. Kilpatrikيعد )وليم هيفد كلباتفيك     

( بوضصع المنصاهج التفبويص  بطفيقص  مسصايفة John Deweyبتفجم  األةكار التي نادى بها )جصون ديصوى 

غفضصي  أو  ألغفاض الطالب، إلى مفهوم عملى تطبيقى، بحيث تن م هذ  المناهج ةي صورة مشصفوعات 
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، 2003قصدي  متصصل  بحيصاة الطصالب ومنبثقص  مصن ةاجصاتهم ورغبصاتهم )مجلص  ملتقص  التفبيص  والتعلصيم،  

 (. 248ص 

وقد رل  )كلباتفيك( إلى أن المشفوع نشاط هادف من جانب المتعلم يتم ةي بيئص  اجتماعيص ، ويقصصد     

أي نشاط يقوم به الطالب لحل مشصكل  يعتبصف  بالنشاط الهادف ما يقوم به المتعلم لحل المشكالت، وبذلك ةإن

 ( .199، ص 1996)عميفة،  Projectمشفوعاً 

وقد ميخ )كلباتفيك( بين النشاط الذى يعد مشفوعاً عن غيف ، ةإذا كان اتجا  الطالب نحو العمل بفغبص      

ةهصو عمصل  واستمتاع، وكانت دواةعه إليه ذاتي  ةهو مشفوع، أما إذا شصعف أنصه مفصفوض عليصه ومكلصف بصه

روتينى، ويجب أن تكون ةكفة المشفوع نابع  مصن المعلصم أو الطالصب، طالمصا أن الطالصب يتبناهصا ويتقبلهصا 

 (.Daniel & N. Tanner, 1980, p.304بصدق . )

 ماهوم المشروعات الصناعية الصغيرة     -1

ديصداً أو أكثصف يعفف المشفوع بأنه محاول  لتطبيق مبصاد  ورصصائ  مصنهج النشصاط بصصورة أكثصف تح    

داةعي ، والمقصود بالمشفوع هو أن يقوم الطالب بسلسل  من ألوان النشاط الهادف التي تؤدى إلصى تحقيصق 

 ( .74، ص 1994غفض ذي أهمي  بالنسب  لهم . )سليمان، 

( بأنه: تن يم منهجى وأسلوب للتدريس يتم استخدامه بصورة تطبيقيص  لمصنهج 1996كما يعفةه الكلخة )    

ط ويكون تطبيقه ذو ةاعلي  إذا كان له أهمي  اجتماعي  ويسيف وةق أهداف واضح  ودواةصع قويص  مصن النشا

قبل الطصالب، ويشصمل مهصارات البحصث ومواجهص  المشصكالت، وإتقصان األداءات ةصي التنفيصذ، ويشصتفك ةصي 

 ( .177تن يمه المعلمون والطالب ةي ضوء أهداف محددة )ص 

ع بأنه طفيق  تعليمي  تهدف إلى تأكيد ةدوث تعلم ملموس، يت   مصن ( المشفو1998ويعفف بيونف )    

رالل اكتساب المعارف والعادات والسلوكيات، وإتقان المهارات بصورة مباشفة وغيف مباشصفة، بواسصط  

ةهم المعانى وأهصداف األنشصط  التصي يت صمنها المشصفوع، بحيصث ي هصف ذلصك ةصي صصورة منصتج لمحتصوى 

 ( .114ان )ص المشفوع ي هف ةيه اإلتق

( المشفوع بأنه: إستفاتيجي  تعليمي ، وأسلوب لتن يم محتوى المنهج يعتمد على 1998وتعفف صال  )    

توصيف المنتج، ويتطلب من الطالب وضع رط  لإلجفاءات العلمي  والفني  والتكنولوجي  الالزم  لتنفيذ ، 

والمعصصدات ةصصي تكامصصل إلنتصصاج المنصصتج  ثصصم تطبيصصق المعلومصصات والمهصصارات المفتبطصص  بالخامصصات والعمليصصات 

 (.15بالمواصفات والشفوط المحددة مسبقاً )ص 

( المشصصصصصصصصصفوع بأنه أسلوب للتدريس، ةيث يتم تنفيذ  من رصالل قيصام 2000ويعفف قاموس التفبي  )    

 الطصصالب بمجموعصص  مصصن المهصصام وإتقصصان مجموعصص  مصصن التصصدريبات التصصي عصصادة مصصا يصصتم تحديصصدها مصصن المعلصصم

 ( .149)ص 

( المشفوع بأنه: سلسل  من األنشط  التي يقوم بها الطالب سواء كان منفصفداً أو 2002ويعفف عخيخ )    

 ( .130بالتعاون مع غيف ، بغفض تحقيق أهداف تعليمي  محددة )ص 

( بأنه: إةدى طفق التدريس الحديث  والمتطورة المنفذة ةي البالد المتقدمص ، وهصى 2006ويعفةه زياد )    

تقوم على التفكيف ةي المشفوعات التي تثيف اهتمامات الطالب الشخصي ، وأهداف المنهج الموضصوع مصن 
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فة العلميص ، والممارسصات قبل الخبفاء، وتجمع هذ  الطفيق  بين القفاءة واالطالع علصى المشصفوع، والخبص

 . (39)ص  النشط  التي يقوم بها الطالب .

( المشفوعات اإلنتاجي  بأنها: هي التن يم المنهجى الذى يبنصى ةصي ضصوء العديصد 2007ويعفف عياد )    

من المعارف والمهارات والقيم التفبويص  والمجتمعيص ، وتصن م هصذ  المشصفوعات تن يمصاً دقيقصاً، وتت صمن 

مشصفوعات، وتت صمن مجموع  من اإلجفاءات تتمثل ةي تحديد الفلسف  واألسس التصي تقصوم عليهصا هصذ  ال

جميع جوانب مقفرات التدريبات المهني ، كما تت صمن مجموعص  مصن الخبصفات المفتبطص  لتحقيصق أهصداف 

المقفرات المطورة للوصول إلى منتج عالى الجودة يقبل المناةس  ةي سوق العمل ةصي ضصوء المسصتحدثات 

 (.21التكنولوجي  )ص 

ةي هذا البحث إجفائياً بأنها: تن يم منهجى يقصدم مصن   ةالمشروعات الصناعية المتكاملويعفف الباةث      

رالله مجموع  من الخبفات التفبوي  المتفابط  والمتكامل  ةصي المجصاالت المتنوعص  للخرفةص  واإلعصالن، 

األهصداف العامص   –األسس التصي يقصوم عليهصا   –ويت من كل منها مجموع  من العناصف )ةلسف  المشفوع  

ب ةصي تخصص  الخرصصصصصصصصصفة  واإلعصالن بالمدرسص  الثانويص  الصصناعي  بصصورة ....(، والتي تقصدم للطالص

 تساعد  ةي إقام  مشفوعات 

 مماثل  وتقديم منتجات عالي  الجودة تستطيع المناةس  ةي الواقع الفعلى لسوق العمل . 

 أهمية المشروعات الصناعية الصغيرة  -2

لفواةد الهامص  التصي يمكصن أن تصؤثف بشصكل كبيصف ةصي أةد ا  تعتبف إقام  المشفوعات الصناعي  الصغيفة    

عملي  التنمي  االقتصادي ، كما أنها تعتبف من األمور الهام  لخصفيج المدرسص  الثانويص  الصصناعي  ةصي ةصال 

رفوجه لسوق العمل، كما أنها توةف ةفص عمل جديدة للحد من مشكل  البطال ، وكصذا مالءمتهصا لل صفوف 

جين إلى العمل . ويواجه ارتيار المشفوع تحدياً يصفتب  بتحديصد ةكصفة وعنصوان االقتصادي  وتطلعات الخفي

وموضوع المشفوع راص  مع ما تعلمه الطالب طصوال ةتصفة الدراسص  مصن مقصفرات مختلفص  ذات أهصداف 

متنوع  اكتسبوا منها المعصارف الن فيص  والمهصارات العمليص ، السصتخدامها بشصكل شصامل أثنصاء العمصل ةصي 

 (.wei, & Fang, 2011,p. 408ذا يجعل األمف صعباً عند ارتيار المشفوع )المشفوع، وه

كما أشارت البحوث والدراسات أن المشفوعات الصغيفة تصؤدى دوراً هامصاً ةصي بنصاء وتحقيصق التنميص      

 االقتصادي  والبشفي  الشامل ، وزيادة معدالت النمو االقتصادى ويمكن توضي  هذ  األهمي  ةيما يلى: 

  األسواق المتخصص  والمحدودة والتي ال تدرل ةصي اهتمامصات المشصفوعات الكبصفى ممصا يلبصى ردم -

 ( .5، ص 2009ةاج  هذ  األسواق وتوةيف متطلباتها )محمد، 

 ( .38، ص 2001العمل على زيادة معدل دوران رأس المال )أكاديمي  البحث العلمى،  -

وعاً وتلبي  الةتياجات السوق والمستهلك )جمع ، ةفخ اإلبداع والتطويف والتحسين لتقديم سلع أكثف شي -

 ( .30، ص 2000يوسف، 

توةيف ةفص عمل جديدة والمساهم  ةي توليد الدرل والقيم  الم اة ، راص  ةي ةتفات إعادة الهيكل   -

 ( .  clow, 1997, p.15وسياس  التصحي  )
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 مميزات المشروعات الصناعية     -3

يفى الباةث أن هناك مميخات متعددة الستخدام المشفوعات الصناعي  كتن يم منهجى لمحتوى منصاهج     

 ومقفرات تخص  الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  يمكن توضيحها ةيما يلى:

الصتعلم تنمى المفاهيم والمهارات العملي  والمهني  لدى الطالب بصورة متفابط  ومتكامل ، بما يحقصق  -أ

 ذي المعنى ةي ذهن وعقل ووجدان وسلوك المتعلم .

تنمى لدى الطالب رو  العمل التعاونى والعمل ةي ةفيق، من رالل المشفوعات الجماعي ، وكذلك   -ب 

 رو  التناةس الحف الموجه من رالل المشفوعات الففدي  .

 دى به التفبي  الحديث  .تشجع تففيد التعليم ومفاعاة الففوق الففدي  بين الطالب، وهذا ما تنا  -ت 

يعد الطالب ةي هذا النشاط محور العملي  التعليمي  والتفبوي ، ةهو الذى يختصار بعصض المشصفوعات   -ث 

 ويخط  لها وينفذها تحت إشفاف وتوجيه ومتابع  المعلم .

تعلمصه تعمل هذ  الطفيق  على إعداد الطالب وتهيئته للحياة رارج المدرسص ، ةيصث يقصوم بتطبيصق مصا  -ج

ن فياً ةى الواقع العملى، وتشجيعه على العمل واإلنتاج، ةالتعلم ال يكصون صصحيحاً وال يحقصق أهداةصه 

 إال إذا استطاع الطالب رب  النواةى الن في  بالنواةى العملي ، وهذا أة ل أنواع التعليم .

 وتحمل المسئولي  .  تنمى عند الطالب الثق  بالنفس وةب العمل، كما تشجعه على اإلبداع واالبتكار، - 

 اكساب المتعلم القدرة على اتخاذ القفار وةل المشكالت التي تواجهه بطفيق  علمي  صحيح  .  -خ

 اكساب المتعلم القدرة على إدارة الوقت واةتفامه، واالستثمار األمثل له . -د 

 اكساب المتعلم القدرة على التقييم والنقد الموضوعى والبناء للذات ولآلرفين . -ذ 

من الخصائ  التي يمكن أن تميخ المشفوعات الصناعي  الصصغيفة )الغفةص  التجاريص  الصصناعي ، وأي اً  

 ( ما يلى: 3، ص 2000

 سهول  التنقل الجغفاةى ..( . –استقاللي  ومفون  اإلدارة  –المفون : )سهول  التأسيس  -

 نسب  الطاق  المستغل  .ارتفاع  –استخدام ةنون وأساليب اإلنتاج .                            -

 قصف ةتفة استفداد رأس المال المستثمف .  –التخص  الدقيق ةي المنتجات .                           -

 ( إلى بعض الخصائ  التي تميخ المشفوع الصغيف وهى: 2003كما يشيف هيكل )

 س المال نسبياً .صغف ةجم رأ –صغف ةجم المشفوع مقارن  بالمشفوع الكبيف .                    -

 يعتمد على تكنولوجيا بسيط  . –ال يحتاج المشفوع الصغيف إلى مساة  كبيفة ألداء نشاطه .       -

 درج  المخاطفة ليست كبيفة .  -قد يعنى ببعض اةتياجات المشفوعات الصناعي  الكبفى .         -

 . (37يوةف ةفص عمل للشباب، وبالتالي اإلسهام ةي ةل مشكل  البطال  )ص  -

 خطوات المشروعات الصناعية  -4

لتنفيذ المشفوعات الصناعي  الصغيفة مجموع  من الخطوات وضحتها األدبيات والبحوث والدراسصات     

(، )صصال ، 199، ص 1996(، )عميصف ،  227، ص 1995(، )اللقانى،  75، ص 1994السابق  )سليمان،  

 ذ  المفاةل بالتفصيل ةيما يلى:( وسوف يتم تناول ه139، ص 2001(، )سعادة، إبفاهيم،  75، ص 1998
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 الخطوة األولى  اختيار المشروع 

ذلك ألن االرتيار الجيد يسصاعد  تعد عملي  ارتيار المشفوع من أهم رطوات أو مفاةل إنجاز المشفوع    

االرتيار المناسب يعفض المشصصفوع للفشل الحتمي  ةي نجا  المشفوع، بينما االرتيار السيئ أو الفشل ةي

من الخطوات األرفى الالةق  رطوات عديم  الجصدوى وتتسصبب ةصي إهصدار الوقصت وعلصى المعلصم   ويجعل

لتحقيق هذ  الخطوة مفاعاة مجصموع  من المعاييف التي يعتبف تواةصفها مصن الشصفوط ال صفوري  الرتيصار 

 المشفوعات بحيث تتواةف لها ضمانات النجا ، وهذ  المعاييف هى:

البه بتحديد أغفاضهم ورغباتهم واألهداف المفاد تحقيقها مصن المشصفوعات قيام المعلم بالتعاون مع ط -

 وارتيار المشفوع المناسب للطالب.

 أن يتم ارتيار المشفوع ةي ضوء الميول الحقيقي  للطالب . -

ويف ل عند ارتيار المشفوع أن يكون من النصوع الصذي يفغصب ةيصه الطالصب ولصيس المعلصم، ألن ذلصك  -

المشفوع ألنه ةي الغالب سوف يشعف  يدةصصصصصصصصصصع الطالب ويشجعه على القصصصصصيام بالعمل الجاد وإنجاز

 بنوع من الفضصصى 

إذا كان المشفوع من النصصصصوع الذي ال يلبي رغب  أو ميصل لصدى  والسفور ةي إنجاز ، والعكس صحي 

 الطالب.

 يمكن إنجاز  .  النوع الذيكما يفاعى ةي ارتيار المشفوع أن يكون من  -

 أن يفتب  المشفوع ارتباطاً وثيق الصل  بالحياة االجتماعي  للطالب، ةتى تكون ةائدته ملموس  . -

 أن يكون المشفوع متوازناً ومتنوعاً ةي أهداةه، إذ ينبغي أال يتسم بالنمطي  والتقليدي  . -

 د على تنفيذ المشفوع .مفاعاة كاة  ال فوف واإلمكانات المدرسي  المتاة  التي تساع -

 أن تكون هناك رط  زمني  للوقت الذى يستغفقه تنفيذ كل مشفوع ةتى ال يطغى أةدهما على اآلرف . -

 أن يكون المشفوع غنياً بالخبفات ةكلما تنوعت كلما أسهمت ةي تحقيق العديد من األهداف التفبوي .  -

ئدة على الطالب ويف صصصصصصل أن يكون على وأريفاً يجصصب أن يكون المشفوع من النوع الذي يعود بالفا -

 عالقصصص  مباشفة أو غيف مباشفة بالمنهج الدراسي لكي يعود على الطالب بفائدة تفبوي .

 الخطوة الثانية  وضع خطة المشروع 

قبل البدء ةي تنفيذ المشفوعات التي تم ارتيارها ال بد من وضع رط  مفصل  تبين سصيف العمصل ةصي كصل    

جفاءات الالزم  إلنجاز ، وذلك ل مان نجا  المشصفوع، وهصذ  الخطصوة تمثصل اإلطصار العصام مشفوع واإل

 لمعالج  المشفوع المفاد تنفيذ ، وعند وضع الخط  ينبغي مفاعاة ما يلى:

 أن تكون رطوات الخط  واضح  ال لبس ةيها وال غموض، وإال كانت مسبب  الرتباك الطالب . -

 تحديد الهدف العام للمشفوع . -

التقيصيم(، وكصل مفةلص   –التنفيصذ  –اإلعداد  -حديد المفاةل التي يمف بها المشفوع )التمهيد للمشفوع ت -

 من هذ  المفاةل تت من ما يلى:

 تحديد المدى الخمنى الالزم لتنفيذ كل مفةل  من مفاةل المشفوع . -أ

 تحديد األهداف اإلجفائي  المفاد تحقيقها رالل كل مفةل  من مفاةل المشفوع .  -ب 
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 تحديد المحتوى العلمى والمفاهيم الالزم  لكل مفةل  من مفاةل المشفوع .  -ت 

 تحديد األنشط  التعليمي  التعلمي  ودور كل من المعلم والمتعلم ةي تنفيذها .  -ث 

 تحديد طفق وإستفاتيجيات التدريس المناسب  لكل مفةل  من المفاةل . -ج

 من مفاةل المشفوع .تحديد مصادر التعلم المناسب  لخطوات تنفيذ كل مفةل   - 

 تحديد وسائل التقويم المناسب  لكل مفةل  من المفاةل .  -خ

 الخطوة الثالثة  تنايذ المشروع 

يتم رالل تلك الخطوة تفجم  الخط  التي تم صياغتها سابقاً ووضعها موضع التنفيذ، ويصتم تنفيصذ رطص      

المشفوع ةي صورة مفاةل يت   ةيها دور كل من المعلم والطالب، ةيث تقوم كل مجموع  من الطالب 

 ي تتمثل ةي:بشكل متعاون بتنفيذ المهام واألنشط  التي تطلب منهم، رالل مفاةل المشفوع والت

 المفةل  األولى: التمهيد للمشفوع: تت من الجانب الن فى، ولكل من المعلم والطالب دورهما ةيها . -

المفةل  الثاني : اإلعداد للمشفوع: وةى هصذ  المفةلص  يصتم إعصداد وتنفيصذ المهصام المناسصب  لطبيعص  كصل  -

 مشفوع .

 التنفيذ الفعلى للمشفوع .المفةل  الثالث : تنفيذ المشفوع: وةى هذ  المفةل  يتم  -

المفةل  الفابع : تشطيب وإرفاج المشفوع: لي هف المشفوع بصورة جمالي ، ويكون مقبصوالً بسصوق  -

 العمل .

 الخطوة الرابعة  تقييم المشروع  

تأتى الخطوة الفابع  واألريفة من رطوات المشفوع وهى تقييم المشصفوع والحكصم عليصه، وتتمثصل هصذ     

 الخطوة 

 كم على المشفوع منذ بدايته وةتى نهايته . ويتم هذا التقييم مع مفاعاة ما يلى:ةي الح

أن يشتفك المعلم والطالب ةي عملي  التقييم، ةإذا كان المشفوع ةفدى ةيطلب المعلم من كل طالصب أن  -

يقدم عفضاً لنتائج مشفوعه، ويقوم الطالب بمناقشته ةي المشفوع من رصالل التعليقصات واآلراء، أمصا 

 إذا كان المشفوع جماعى ةيمكن مناقشته مع مجموع  أرفى من الطالب أو يقوم المعلم بمناقشتهم .

من أهم أهداف التقييم أنه يعطى الدالئل والمؤشفات للمعلم على ما تم تنفيذ  رالل مفاةصل المشصفوع،  -

 ويتعفف على نواةى القصور ويعالجها .

المشصفوع ةصي ضصوء العائصد التفبصوي علصيهم، ومصدى يتم الوقوف على مدى نجا  الطالب ةي ارتيصار   -

 مساهمته 

 ةي تنمي  جميع جوانب شخصياتهم العقلي  والمهاري  والوجداني  واالجتماعي  وغيفها .

كذلك يمكن الوقوف على طبيع  الخط  التصي تصم وضصعها مصن أجصل تنفيصذ المشصفوع مصن ةيصث شصمول  -

صصف المفونص  ةيهصا أثنصاء عمليص  التنفيصذ، ومصدى الخط  لكاة  جوانب المشصصصصصصصفوع، ومصدى تصواةف عن

 ارتباطها بالواقع الذى 

 تم تنفيذ المشفوع ةيه، ومدى مناسب  الوقت المحدد سلفاً ةي الخط  من أجل إنجاز المشفوع .
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يتم كتاب  تقصصصصصصصصفيف عن المصصصصصصصصشفوع يشمل األهصداف التصي كصان يفجصى تحقيقهصا، ومصا تحقصق منهصا  -

م يتحقق، مع توضي  األسباب التي ةالت دون تحقيق بعض األهداف، هذا باإلضاة  إلصى بالفعل، وما ل

توضي  مدى ةعالي  الخط  التي تم صياغتها والمشكالت التصي عوقصت عمليص  التنفيصذ، والمصدة الخمنيص  

المستغفق  من ةيث كفايتها ومناسبتها لعملي  التنفيصذ ومصا توصصل إليصه الطصالب مصن مقتفةصات قصدمت 

 لم أثناء تقييم المشفوعات وذلك لالستفادة منها ةي تطويف المشفوعات المستقبلي  . للمع

وقد راعى الباةث هذ  الخطوات األربع  بما تتطلبه من معاييف عنصد تخطصي  وإعصداد وتنفيصذ المشصفوعات 

 الصناعي  المت من  . 

 إدارة المشروعات الصناعية الصغيرة  -5

يقصصصد بهصصا تطبيصصق المعفةصص  والمهصصارات واألدوات واألسصصاليب التقنيصص  علصصى أنشصصط  المشصصفوع لتحقيصصق     

متطلباته، ويتم تحقيق إدارة المشفوعات عصن طفيصق تطبيصق عمليصات إدارة المشصفوعات وتكاملهصا ابتصداًء 

أهداف المشفوع،  بالتخطي  والتنفيذ والمفاقب  والتحكم، ومديف المشفوع هو الشخ  المسئول عن تحقيق

 ( على ما يلى:8، ص 2004وتشتمل إدارة المشفوعات )معهد إدارة المشفوعات، 

 وضع أهداف واضح  يمكن تحقيقها . –تحديد المتطلبات .                            -

 توازن المتطلبات التناةسي  للجودة والنطاق والوقت والتكلف  . -

 والتوقعات للعديد من أصحاب المصلح  ةي المشفوع .تكييف المواصفات والخط  نحو االهتمام  -

وإدارة المشفوعات الصصغيفة تعتمصد كغيفهصا علصى الخبصفة والقصدرة علصى المتابعص  والمثصابفة، ةكثيصف مصن 

أصحابها لهم قص  نجا  وتحولوا إلى رجال أعمال كبار، وإلدارة المشفوعات الصغيفة أصول وقواعد 

المشفوع، ةهناك ال فائب والتأمينات والقوانين واللوائ  المن م  لسصيف العمصل، ينبغي أن يلم بها صاةب  

دراس  تجارب وربفات اآلرفين والقدرة على التخطي  والقيادة، ومن ثم ةإن صاةب المشصفوع الصصغيف 

البد له من اكتساب مهارات وسمات المديف الناج ، كما أنه ةي ةاجص  إلصى اإللمصام بقواعصد إدارة اآلرصفين 

والقدرة على تحفيخهم للوصول بهصم إلصى األهصداف المفجصوة بأقصل تكلفص  وةصى أقصل زمصن ممكصن )كسصاب، 

 ( .44، ص 2007

 متطلبات تنايذ المشروعات الصناعية الصغيرة  -6

يستوجب تنفيذ المشفوعات الصناعي  الصغيفة من طالب ورفيج المدرس  الثانوي  الصصناعي  )وثيقص  

( أن يكون قصادراً علصى 7، ص 2010لمؤسسات التعليم قبل الجامعي،    معاييف ضمان الجودة واالعتماد 

 ما يلى:  

 امتالك مهارات عالي  متواةق  مع المعاييف القومي  .               -أ

 االنتماء إلى المهن  .  -ب 

 إدراك قيم إتقان العمل واإلرالص واألمان  ةيه .  -ت 

 جال مهنته، واالرتقاء بمستوا  االجتماعى إمتالك قاعدة علمي  وثقاةي ، تؤهله لمتابع  التطور ةي م -ث 

 المتابع  والتعليم والتدريب على المستجدات . -ج

 مفاعاة أسس السالم  المهني  واألمان ةي الممارس  . - 
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 التمكن من االلتحاق بسوق العمل مباشفة، أو التأقلم بسفع  مع ةاجات السوق . -خ

 خصائص التعلم القائم على المشروع  -7

( 2017  –  2012لمشفوعات مجموع  من الخصائ  )إستفاتيجي  التعلصيم الفنصي،  للتعلم القائم على ا

 يمكن تحديدها ةيما يلى:

 يفكخ على األسئل  المفتوة  والمهام التي تثيف التحدى . -أ

 يخلق الحاج  إلى معفة  المحتوى والمهارات األساسي  . -ب 

 يتطلب التحقق من المعفة  أو رلق معفة  جديدة . -ت 

 التفكيف الناقد، والتمكن من ةل المشكالت، والتعاون، ومختلف أشكال االتصاالت .يتطلب  -ث 

 يوةف مجاالت لوصول أصوات الطالب ويعخز ةق االرتيار . -ج

 يشتمل على التغذي  الفاجع  والتقييم والتحقق والتكفار . - 

 عفض النتائج أمام الجمهور ونشفها متطلب أساسى . -خ

 

 التعلم القائم على المشروعات أدوار المعلم والطالب في  -8

يمكن تحديد أدوار المعلم ةي التعلم القائم على المشفوع بحيث يكون ميسفاً لتعلم الطالب، ضب  التعليم     

ةصصي المصصدارس والطصصالب ةهصصى مسصصئولي  مشصصتفك  تتطلصصب منصصه أن يسصصاعد الطصصالب علصصى ارتيصصار وتخطصصي  

التنفيصصذ، والمتابعصص  الدقيقصص  وتوجيصصه النصصص  المشصصفوعات، وتن صصيم األهصصداف والمحتصصوى، ووضصصع رطصص  

واإلرشاد أثناء العمل، وبمجفد االنتهاء من المشفوع على المعلم أن يوةف التغذي  الفاجعص  التصي تسصاعدهم 

على تعخيصخ وتحسصين مهصاراتهم عنصد تنفيصذ المشصفوعات المسصتقبلي ، وانطالقصاً مصن أن الصتعلم القصائم علصى 

زمام عملي  التعلم الخاص  وامتالك القدرة على إنجاةها، لتمكيصنهم مصن أن  المشفوع يدةع الطالب المتالك

يكونوا مسئولين عصن تعلمهصم، ولصذلك تفتكصخ أدوار الطصالب ةصي طصف  األسصئل ، وبنصاء المعفةص ، وإثصفاء 

المناقشات، وتحديد ةلول لق ايا ةقيقي  تم إثارتها والعمل على اإلجاب  عن تسصاؤالتها، وتوسصيع مهصارات 

ستماع النش ، كما يتطلب منهم التفكيف بعقالني  ةي كيفي  ةل المشصكالت، والمثصابفة والمتابعص ، وكصذلك اال

صياغ  األهداف وارتيار المشفوع، ووضع الخطص  بالتعصاون مصع المعلصم وتحصت إشصفاةه، وةسصن تقصديف 

والسعى الحثيصث   الخمن الالزم لتنفيذ أنشط  المشفوع، وتوزيع األدوار راص  ةي المشفوعات الجماعي ،

 نحو تحقيق األهداف المفجوة من هذا المشفوع .  

 Entrepreneurship skillsمهارات ريادة األعمال  المحور الثانى  

( 2006تم تعفيف " التعليم للفيادة " ةي وثيق  مشتفك  لليونسكو ومن مص  العمصل الدوليص   ةصي العصام )    

(: 17، ص 2010بعنوان )نحو ثقاة  للفيادي  ةي القفن الواةد والعشفين( كما يلي )المصفى، و رصفون، 

والثق  بالنفس عن طفيق  " ين ف للتعليم الفيادي بشكل عام كمقارب  تفبوي  تهدف إلى تعخيخ اةتفام الذات 

تعخيخ المواهب واإلبداعات الففدي ، وةي الوقت نفسه بناء القصيم والمهصارات ذات العالقص  والتصي ستسصاعد 

الطالب ةي توسيع ن فتهم إلى التعليم الدراسي وما يليها من ةفص. وتبنصى األسصاليب الالزمص  لصذلك علصى 

 ي  وتلك المتعلق  بالتخطي  للمسار الوعيفي " . استخدام النشاطات الشخصي  والسلوكي  واالتجاهات

ويمكن القول نتيج  لذلك أن التعليم للفيادة والمجاالت التي يتخللها وتتخللصه تتميصخ بصالتنوع، ويمكصن أن     

تشمل جميع المدرالت والعمليات والممارسات التطبيقي  ةي التعليم، بما ةي ذلك جميع المباةث والمفاةصل 
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اميصص  وغيصصف الن اميصص  بصصدرجات ومقاربصصات متفاوتصص . ويشصصمل ذلصصك علصصى المسصصتوى الن مصصي التعليميصص  الن 

المدرالت المتعلق  بالحاكمي  والتشفيعات والتمويل والمنصاهج وإعصداد المعلمصين وأدوار الجهصات المختلفص  

ت المعني  ةي القطاعين العام والخصاص . أمصا علصى مسصتوى المؤسسص  التعليميص ، ةصإن ذلصك يشصمل المصدرال

المتعلق  باألساليب التعليمي ، والفحصوص ومصن  الشصهادات، والنشصاطات الالصصفي  والالمدرسصي ، واإلدارة 

 المدرسي ، وتنمي  قدرات العاملين.

(: 45، ص 2009كما يوجد عدة تعفيفات للتعليم للفيادة ومنها ما ورد ةي وثائق وتقصاريف )اليونسصكو،      

اةص  الفيصادة واالبتكصار وةصل المشصاكل والمواطنص  النشصط  وتفسصي  الثقص  التعليم للفيادة هو رلق عقلي  وثق

بالنفس لدى األةفاد وةى قدرتهم على النجا  ةي كل ما ارتاروا . والهدف من التعلصيم للفيصادة هصو مسصاعدة 

الشباب ليصبحوا مبتكفين ومشاركين نشطاء ةصي سصوق العمصل . يتكصون التعلصيم للفيصادة مصن جميصع أنصواع 

التي تعطى الطلب  القدرة والفؤي  للوصول إلصى الفصفص المختلفص  واسصتغاللها . أنصه يعنصى تنميص    التجارب 

قدرة األةفاد على التوقع واالستجاب  للتغيفات ةي المجتمصع وتشصجع األةصفاد علصى وضصع واتخصاذ المبصادرة 

ويشتغل لحسابه والمسئولي  والمخاطفة . ليس كل شخ  يتلقى تعليماً للفيادة سوف يصب  باعث مشفوع  

الخاص، ولكن المهارات المكتسب  وراص  عندما تفتب  بالمهارات العملي  المطلوب  سوف تسهم ةي إثفاء 

الشخصي  وزيادة القدرات الففدي  للتوعيف والمواطن  . ويعفف التعليم للفيادة من قبل المجلس األوروبى 

 بص )المهارات األساسي  الجديدة( . 

 األعمال ماهوم ريادة  -1

تعفف ريادة األعمال بأنها: " بدء عمل تجارى وتن يم الموارد ال فوري  له، مصع اةتصفاض المخصاطف     

(، ويفكخ هذا التعفيف على بعد المخاطف المفتبط  باألعمال Daft,2010, p. 48المفتبط  بذلك العمل")

 التجاري  .

عنى: " القدرة على اسصتحداث عمصل ةصف يتسصم ( أن ريادة األعمال ت2011ويفى الشميفى والمبيفيك )    

باإلبداع والحداث  ويتصف بالمخصاطفة المحسصوب ، وتصأتى نتيجص  لتصداعيات عوامصل اقتصصادي  واجتماعيص  

معقدة، كذلك عوامل سيكولوجي  وتكنولوجي  وقانوني  "، ويفكخ هذا التعفيف على بعد االبتكصار واالبصداع 

وب ، كذلك العوامل االقتصادي  واالجتماعيص  وغيفهصا مصن العوامصل، ةى ريادة األعمال، والمخاطفة المحس

 (.49مما يجعله يختلف عما سبقه الذى ركخ على بعد المخاطف ةق  )ص 

نقالً عن المفكخ االمفيكى للتعليم الفيصادى بأنهصا: " العمليص  التصى تعصد األةصفاد Hill ( (2011ويعفةها     

الففص التى يغفل عنها اآلرفون، والتمتع بفؤى جديصدة وتقصديف   بمفاهيم ومهارت معين  تمكنها من إدراك

الذات، وتخود الففد بالمعلومات المطلوب  إلدراك الففص وجمع الموارد على قاعصدة المخصاطفة، وتعخيصخ 

(، ويفكصخ هصذا التعفيصف علصى بعصد p. 43الفغب  للمبادرة بإطالق وممارسص  إدارة األعمصال التجاريص "، )

ات ةى ريادة األعمال، كذلك بعد المخاطفة، وبما يشكل إضاة  للتعفيفين السصابقين وأكثصف المفاهيم والمهار

 شموالً منهم. 

( بأنها:"الفغب  ةى إنشاء مشفوع جديد من رالل أةكار إبداعي  تهصدف إلصى كفصاءة 2019وتعفةها ريفى )

األسواق، وتحمل المخاطف".  استثمار الموارد االقتصادي ، مع القدرة على توةيف سبل النمو والسيطفة على

 (. 7)ص 
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إجفائياً ةصي هصذا البحصث بأنهصا: القصدرة علصى إقامص  مشصفوعات   مهارات ريادة األعمالويعفف الباةث      

صناعي  صغيفة رائدة ةي مجاالت الخرفةص  واإلعصالن مصع تصوةيف كاةص  المصوارد واإلمكانصات التصي تكفصل 

عمصصل علصصى أن يحصصوى أةكصصاراً إبداعيصص  ت صصمن لصصه للمشصصفوع وللفنصصى ةصصي هصصذا التخصصص  نجاةصصه بسصصوق ال

 االستمفار والمناةس  والمخاطفة المحسوب  .   

 أهداف التعليم لريادة األعمال  -2

( إلصى بنصاء 2012يسعى تعليم ريادة األعمال كما تشيف من م  األمم المتحدة للتفبيص  والعلصوم والثقاةص  )    

مهصارة ةصل المشصكالت، وتخلصق لصديهم المواطنص  النشصط ،  عقلي  تتبنى المبادرة، وتسعى لالبتكصار وتمتلصك

وتساعد الشباب ليكونوا مبتكفين ومشاركين ةى سوق العمل، ويتم تطبيقه من رالل مجموع  من البصفامج 

التى تصوةف للطصالب امصتالك الفؤيص  المسصتقبلي  لالسصتفادة مصن الفصفص المختلفص ، ورةصع قصدرة الفصفد علصى 

يص  واالقتصصادي  واالسصتجاب  لهصا، وتشصجعهم علصى تطصويف الصذات والمبصادرة استشفاف التغيفات االجتماع

( 2010(.       كما يؤكد تقفيف اليونسكو )التعليم لفيصادة األعمصال، 118وتحمل المسئولي  والمخاطف )ص 

أن التعليم والتدريب للفيادة ليس مصطلحاً جديداً، لكن المفهوم وراء المصصطل  تصم تطصويف  ةصديثاً ليكصون 

كثف شموالً من إعصداد إلنشصاء مؤسسص  صصغيفة، وأصصب  يمثصل مهصارة أساسصي  لكصل الملتحقصين بصالتعليم . أ

واعتادت المصصصصصصفاجع والنصوص التعليمي  واألبحاث ةي مجال التعليم للفيادة أن تففق بصين ثالثص  أهصداف 

 (:109رئيس  للتعليم الفيادى هي )ص 

 ات الصغيفة كخيار قابل للتطبيق لمساراتهم الوعيفي  .زيادة وعى جميع األةفاد بإقام  المشفوع -أ

إمداد هؤالء الذين اتخذوا قفارهم بهذا الخيار بالجدارات والكفصاءات )المعفةص  والمهصارات( الالزمص   -ب 

 الستشعار ةاج  السوق وتشكيل ةكفة مشفوع صغيف ثم متابع  الفكفة ةتى بلورتها .

 على اكتساب الجدارات اإلداري  الالزم  للعمل الحف .مساعدة الذين قفروا بداي  مشفوع صغيف  -ت 

ولعل أةد التطبيقات المعفوة  جيداً لهذا التصنيف هو الن ام الذى أعدته من م  العمل الدوليص  مصن بصفامج 

 وةخم تدريبي  موزع  على ثالث  بفامج متتابع  كالتالى:

 ( .SYBمشفوعك الخاص )( .        الثانى: إبدأ KABاألول: تعفف على عالم األعمال )

 ( .SIYBالثالث: إبدأ وطور مشفوعك الخاص )

ويوةد المفهوم الجديد للتعليم للفيادة كل هذ  األهداف، بل ويتعداها إلى مصا وراء تلصك األهصداف . كمصا أكصد 

( أنه رالل العقود الثالث الماضي  اسصتجاب الن صام التعليمصى ةصي مصصف بفاعليص  وإيجابيص  2010بدوى، )

اهات العالمي  ةصي التعلصيم، وأدرلصت العديصد مصن المبصادرات ةصي بصفامج تطصويف التعلصيم، ونكتفصى هنصا لالتج

 (: 111، 110باإلشارة إلى بعض المبادرات التي لها عالق  بمفهوم التعليم للفيادة ومنها)ص، ص 

 . 1970استحداث مادة المجاالت العملي  ةي التعليم األساسى ةي العام  -1

 بفنامج المهارات الحياتي  . -9اري  ةي التعليم الثانوى .        إدرال مواد ارتي -2

 استخدام تكنولوجيا المعلومات ةي تطويف التعليم . -10بفنامج عالم سمسم لتوعي  األطفال .             -3

 بفنامج التعلم من أجل المستقبل . -11إنشاء الشبك  القومي  للتدريب عن بعد .          -4

 مشفوع المدارس التناةسي  . -12المدارس الذكي  .                       مشفوع  -5

 دعم إستفاتيجي  التعلم النش  . -13مشفوع التطويف القائم على المدرس  .            -6
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 .ومي  ل مان جودة واعتماد التعليمإنشاء الهيئ  الق -14إنشاء أكاديمي  للتدريب المهنى للمعلمين .       -7

وةقصصوق اإلنسصصان، والبيئصص ، مفهصصوم( يتعلصصق بالمواطنصص ،  21نصصاهج الدراسصصي  لتوةيصصد عصصدد )تطصصويف الم -8

 .وغيفها

 أهمية ريادة األعمال   -3

 ( ةيما يلى:odo, 2001,p. 27لفيادة األعمال أهمي  كبيفة ةيث يحددها )    

 جديدة . رلق تكنولوجيا ومنتجات وردمات  -تعمل على زيادة اإلنتاجي   -تدعيم النمو االقتصادى  -

 أن لفيادة األعمال مميخات كثيفة يمكن توضيحها ةيما يلى:Bolaarinwa  (2001)كما يفى 

تساعد الطالب على تكوين أساس معفةى عن وعيف  وإدارة المشفوع التجارى، وتنمي  مستوى التعود  -

 والشعور بالفاة  ةي بيئ  العمل .

 المهني  والمهارات الوعيفي  والخبفات العملي  .تلعب دوراً مكمالً ةي تطويف المعارف  -

تقدم ةفصاً للطالب الكتساب الخبفة الوعيفي ، واكتساب وادرار واستثمار األموال ةي مفةل  مبكفة،  -

 وهذا يسهم ةي الثق  ةي قدراتهم واإلةساس باالعتخاز بالنفس .

 .(p. 152)مشفوع بعد التخفج تقلل من معدل البطال  وإقبال الطالب على التوعف الذاتي وامتالك  -

 خصائص ريادة األعمال   -4

 ( رصائ  رواد األعمال ةى النقاط التالي :2012يحدد الحشوة )    

 رصائ  مفتبط  بإدارة األعمال: التخطي ، التسويق، التمويل وغيفها . -

 رصائ  مفتبط  باإلبداع واالبتكار . -

 االتصال وبناء العالقات والتفاوض . -

 المخاطفة، وإتخاذ القفار .مهارات  -

 مهارات التفكيف الناقد والتحليلى واالبداعى وةل المشكالت. -

مهصصارات الثقصص  بصصالنفس واالعتمصصاد علصصى الصصذات، والقصصدرة علصصى إةصصداث التغييصصف والتصصأثيف والمبصصادرة.  -

 (.79)ص 

لي  مصن ( إلى سمات الشخ  الفيادى وهى: التحكم الذاتى وضب  السلوك، درج  عا2010)  Daftويشيف  

الطاق ، الداةعي  والفغب  ةى االنجاز، تحمل الغموض وتحمل المخاطفة المحسوب ، الصوعى بقيمص  الوقصت، 

 (.p. 187الثق  بالذات، االبداع واالبتكار )

 األعمال  ريادةمهارات  -5

 ( ومنها:Kamal, 2015, p. 59تت من ريادة األعمال كثيف من المهارات )

القصصدرة  –العالقصصات الشخصصصي  الجيصصدة  –لصصى: إدارة التكنولوجيصصا المهصصارات الفنيصص : وتت صصن مصصا ي -أ

 الوعى البيئي . –تن يم العمل دارل ةفيق  –التن يمي  

 –الداةعيص   –اتخصاذ القصفار  –صياغ  األهصداف  –المهارات اإلداري : وتت من ما يلى: التخطي    -ب 

 التفاوض . –المحاسبي   –التسويق 
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القدرة علصى   –اإلبداع    –مواجه  المخاطف    –يلى: التن يم الذاتي    المهارات الفيادي : وتت من ما  -ت 

 اإلصفار . –إمتالك الفؤي  الثاقب   –تغييف الفؤي  

 إستراتيجيات ريادة األعمال  -6

القدرة على تعصفف المشصكالت وةلهصا  Harris, Alma, 2005, p.38)يت من اإلبداع ) اإلبداع: -أ

 بكفاءة 

واقتدار، ةهو عملي  تعفف المشكالت والوعى بمواطن ال عف والثغفات وعدم االنسجام والنق  

ةي المعلومات والبحث عن ةلول والتنبؤ، وصياغ  ةفضيات جديدة، وارتبار الففضيات، وإعصادة 

صياغتها من أجل التوصصل إلصى ةلصول أو ارتباطصات جديصدة باسصتخدام المعطيصات المتصواةفة ونقصل 

 .لآلرفين النتائج 

االبتكصصار: يعنصصى الوصصصول لفكصصفة جديصصدة تصصفتب  بالتكنولوجيصصا، وتصصؤثف ةصصي المؤسسصصات المجتمعيصص ،  -ب 

ةاالبتكار جخء مفتب  بالفكفة الجديدة، والمن م  االبتكاري  هي التي تقدم ردمات جديدة ذات قيمص  

عبيف عن السصلوك ةي الخدمات واألةكار واإلجفاءات والعمليات من رالل ت اةف جهود العاملين للت

 ( .Lackus, 2015, p.20االبتكارى ةي إيجاد هذ  المنتجات والخدمات المتطورة )

المبادأة: وتعنى المشارك  ةي ةل المشكالت المسصتقبلي  ومواجهص  االةتياجصات والتغيصفات، ومصدى  -ت 

فار تقديم ردمات جديدة تعتمد على تقني  متطورة، وتت من نسب  عالي  من المخاطفة من رالل إقص

مالةق  أو عدم مالةق  المناةسين باإلبداع، والمفاضل  بين المحاوالت الحقيقي  ةصي النمصو واإلبصداع 

 ( .90، ص 2008والتطور، ومحاول  التعاون مع المناةسين من أجل اةتوائهم )بالل السكارنه، 

 

 عوامل نجاح المشاريع الريادية   -7

 شاريع الفيادي  ةيما يلى: ( إلى عوامل نجا  الم2016يشيف عبد الفتا  )    

 االستقاللي  وامتالك الداةعي  العالي  والقيادة الفاعل  .  -

 امتالك المعفة  عن المهن المتواةفة والمشاريع الفيادي  التى يحتاجها سوق العمل .  -

 امتالك مهارات التفويج والتسويق للسلع، ومهارات المعامالت التجاري  دارليا ورارجيا ً. -

 األدنى من مواصفات الصناع  المعتمدة دارلياً ورارجياً.معفة  الحد   -

 الداةعي  والتهيؤ الذاتى والسعى نحو إقام  المشاريع الفيادي  .  -

 التعفف على سبل تمويل المشفوعات الفيادي  وةل المشكالت . -

 الفب  بين الجامعات ومفاكخ البحث العلمى ومؤسسات الدول  المهتم  بفيادة األعمال . -

 لفات بين المؤسسات المهتم  بفيادة األعمال وكاة  أجهخة الدول  . عمل تحا -

 إمتالك المعفة  المتعلق  بفيادة األعمال والقوانين والتشفيعات والففص المتاة  .  -

 (.638القيام بدراسات الجدوى ودراسات السوق )ص  -القدرة على التخطي  االستفاتيجي .        -
 

 محورين )األول والثانى( الدراسات السابقة المرتبطة بال -8

 أشارت العديد من الدراسات إلى ضفورة االهتمام بتدريس ريادة األعمال ةي المفاةل التعليمي  ومنها:     
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( إلصى قيصاس مصدى اهتمصام معاهصد وجامعصات اإلدارة بمفهصوم 2014)    H, Rohit ةقد هدةت دراسص   -

( محاضصصف ةصصى جامعصصات الهنصصد وسصصنغاةورة، 232ريصصادة األعمصصال مصصن رصصالل تصصصميم اسصصتبيان لعصصدد )

% مصن العينص  عبصفوا عصن التصخامهم بتصدريس مفاهيمهصا،   85وماليخيا، وقد أسصصصصصففت النتائج عن أن  

 كذلك ةصصصصصصفص الجامعات 

 (p.71)دريسها، وأوصت الدراس  بأهمي  تدريس بفامج ريادة األعمال ةى الجامعات . على تطويف ت

إلى قياس تدريس بفنامج لفيصادة األعمصال  Ramasamy & Rathinam (2015) وقد هدةت دراس  -

على طالب إدارة األعمال، الهندسص ، اآلداب والعلصوم رصالل سصت  أشصهف، وقصد أعهصفت نتصائج القيصاس 

حو مفاهيم الفيادة والتوعف، والسلوك اإلدراكى، كما أعهصفت النتصائج التصأثيف األكبصف البعدى التوجه ن

لطالب إدارة األعمال عن باقى المجموعات وبما يعخز من أهمي  تدريس مفاهيمها لطصالب الجامعصات 

 (p.256)من أجل البدء ةى مشفوعات ريادي  . 

امعات ومؤسسات التعلصيم العصالى ةصى إلى دور الج  Rakeh & Others (2015)وقد أشارت دراس   -

تعليم ريادة األعمال من رالل قياس مدى وعى الطالب بمفاهيمها ودور الجامعات ةى عملي  التطصويف 

ةى عمان، وقد أثبتت الدراسصصصصصصصصص  اهتمام، الطصصصصصصصصصصالب بالبدء ةى مشفعهم الخاص ولكصصصصصصصن بعصد 

اسصص  بأهميصص  تصصوةيف بصصفامج ريصصادة األعمصصال لصصدى طصصالب إمصصدادهم بالمعفةصص  الخاصصص ، وأوصصصت الدر

 (p.924)الجامعات. 

إلصى إلقصاء ال صوء علصى المفصاهيم والخبصفات Gustav & Agnieszk   (2016)وقصد هصدةت دراسص  -

ودورها ةى التدريس المعاصف لفيادة األعمال، وقد أوصت الدراس  ب فورة تدارل كصل مصن مفصاهيم 

ريس مفاهيم ريادة األعمال ووضصعهم جميعصاً ةصى إطصار مفصاهيمى مصن الفعل ورد الفعل والخبفة مع تد 

 .(p.700)أجل تحقيق ةاعلي   تدريس بفامج ريادة األعمال . 

إلى أن ريادة األعمال تعد عامالً مهماً ةصي النمصو االقتصصادي، والتعلصيم lucy   (2018)وتشيف دراس   -

ذلصك  ةهنصاك قصصور ةصى االهتمصام بتصدريس العالي هو المكصان المناسصب لتنميص  ريصادة األعمصال. ومصع 

مفاهيمها ةى الجامعات واالسصتفادة مصن ربصفات أصصحاب المشصفوعات الصصغيفة، وتوصصى الدراسص  

باالهتمام باجفاء المخيد من الدراسات ةول أهمي  تصدريس بصفامج لفيصادة األعمصال مصع التفكيصخ علصى 

إدارة المخصصاطف، ارتيصصار أة صصل البصصدائل مفصصاهيم محصصددة مثصصل الكفصصاءة الذاتيصص ، الفصصفص االسصصتثماري ، 

 (p.155)االستثماري ، إتخاذ القفار . 

ةى بناء نمصصصصصصصصصصصوذج تعليمى ةى إطصصصصصصصار التكامصل Martin &Urve ( (2018وقد ساهمت دراس   -

ة بين عمليتى التعليم والتعلم لتعليم ريادة األعمال وتطويف البفامج الدراسي  من أجل تدعيم تدريس رياد 

 (.(p.696األعمال بين محاضفى الفيادة . 

إلى دور ةاضنات  األعمال من أجل   Kenechukwu & Mulugeta  (2018)وقد أشارت دراس    -

تحسين القدرات الفيادي  ةى تصدريس ريصادة األعمصال لصدى طصالب الجامعصات، ورصوصصاً بعصد زيصادة 

اس  بأهمي  تعليم ريادة األعمال كصذلك (، وقد أوصت الدر2006معدالت البطال  ةى نيجيفيا منذ عام )

 (p.154)توةيف البنى التحتي  ومصادر التمويل الالزم  لنجا  المشفوعات الفيادي  . 

( ةصى دراسص  شصملت سصت  جامعصات مصصفي  ةكوميص  علصى ضصفورة تصواةف 2011ةيث أكد زيصدان ) -

وتوصلت الدراس  إلصى السمات الفيادي  لدى طالب الجامعات من أجل إقام  مشفوعات صغيفة رائدة 

عدد من السمات الفيادي  الهام  مثل اإلبداع واالبتكار واالستقاللي  لدى طالب الجامعات مما يفغبون 

 ةى إقام  مشفوعات ريادي  .
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( إلى أهمي  المشفوعات الصغيفة ودورها ةى دعم عمليات التنمي  2015وقد أشارت دراس  محمود ) -

د توصصلت الدراسص  إلصى ضصفورة تفسصي  ثقاةص  ريصادة االعمصال، االقتصادي  واالجتماعي  بمصف، وق

 اإلسهام ةى ةل مشكل  البطال ، االستفادة من دور المشفوعات الصغيفة ةى عل اقتصاد المعفة  .

إلى التعصفف علصى تصأثيف تعلصم ريصادة األعمصال لصدى طصالب الجامعص    Kibry  (2011)وهدةت دراس    -

 البفيطاني  

عمال وعلوم الحاسب، وقد أعهفت الدراس  وجصود عالقص  ارتباطيص  موجبص  بمصف ةى أقسام إدارة األ

بين تدريس بفنامج لفيادة األعمال لدى طالب المجموع  التجفيب  مقارن  بالمجموع  ال صابط  التصى 

لم تدرس بفنامج ةى ريادة األعمال والفغب  ةى إقام  وتأسيس مشفوعات راص  بهم بعد التصصصصخفج، 

 وأوصت الدراس  

ب فورة تدريس بفامج ريادة األعمال لدى طالب الجامعات ألهميتها ةصى إقامص  مشصفوعات صصغيفة 

 رائدة .   

( إلى التعفف على تأثيف التعلم لفيادة األعمال على توجهات  الخصفيجين 2011)  Hillوهدةت دراس    -

عالقص    ةى بفنامج ماجستيف إدارة األعمال نحو إقام  مشفوعات راصص ، وأوضصحت الدراسص  وجصود 

بين تدريس مفاهيم ريادة األعمال وتأسيس مشفوعات صغيفة راص ، وبما يعخز مصن أهميص  تصدريس 

 مفاهيم وبفامج ريادة األعمال .

على الفغب  ةى إقام  مشفوعات صغيفة رائدة لدى الطالب الصذين Gibson ( (2011وأكدت دراس   -

يدرسون بفامج لفيادة األعمال ةى الجامعات األمفيكي  مقارن  مع الطالب الذين ال يدرسون بفامجهصا 

ةى كليات المجتمع، وقد أوصت الدراس  ب فورة تدريس بصفامج ريصادة األعمصال لصدى جميصع طصالب 

 الجامعات . 

الحالي  مع تلك الدراسات ةى التفكيخ على ضفورة تواةف بفامج ةصى ريصادة التعلصيم وتعلصيم وتتفق الدراس   

الطالب كاةص  المفصاهيم والمهصارات الخاصص  بفيصادة األعمصال، وتختلصف الدراسص  الحاليص  ةصى إضصاة  بعصد 

 ، ودور المشفوعات الصناعي  الصغيفة التي تقدم للطالب ةي المدارس الثانوي  الصناعي  بصورة متكامل

اإلبداع واالبتكار كفكائخ ةى كل من ارتيصار وتنفيصذ المشصفوعات وريصادة األعمصال، إضصاة  إلصى دراسصات 

جدوى المشفوعات الصغيفة الفيادي  . وقد استفادت الدراس  الحالي  من هصذا البعصد ةصى تحديصد العديصد مصن 

لمشصفوعات الفياديص ، اإلبصداع المفاهيم منها ريادة األعمال، رصصائ  ريصادة األعمصال، مصصادر تمويصل ا

 وريادة األعمال، المشفوعات الصغيفة، التخطي  االستفاتيجى واإلدارة االستفاتيجي  وغيفها .   

 المحور الثالث  المدرسة الثانوية الصناعية  

هى تلك المدرس  التى تقوم بإعداد ةئ  الفنى الصالزم للعمصل ةصى قطاعصات اإلنتصاج والخصدمات   تعرياها     

تصنيع، ومصصصصدة الدراسصصصصصص  بها ثالث سنوات، يلتحق بها الطالب بعد إتمصام مفةلص  التعلصيم األساسصي، وال

 ويمن  ةى 

 نهايتها شهادة دبلوم المدارس الثانوي  الصناعي  )ن ام السنوات الثالث( ويحدد بها نوع التخص  .
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 أهداف التعليم الثانوى الصناعى  

تفصيالً لما نصت عليه القوانين ةإن أهداف تلصك المصدارس الصصناعي  يمكصن تحديصدها ةصى ثالثص  أبعصاد     

 متكامل  كما يلى:

 استكمال اإلعداد اإلنسانى والقومى للطالب من رالل:  -أ

 تنمي  القيم واالتجاهات الديني  واإلنساني  واالجتماعي  لديه . -

 تنمي  مهاراته اللغوي  )العفبي  واألجنبي ( بالقدر الذى يسم  له باستخدامها .  -

 ةهم أساسيات المعفة  العلمي  واإلنساني  المعاصفة . -

 تنمي  االتجا  اإليجابي نحو العمل ةى مختلف صور  . -

 تنمي  قدراته الجسمي  على نحو يمكنه من الحياة ةى صورة صحي  سليم  . -

 مواصل  التعليم والنمو العلمى والمهنى من رالل: إعداد الطالب ل  -ب 

 إنماء المفاهيم العلمي  األساسي  التى يتطلبها التعليم ةى مستوياته العليا. -

 إنماء مهارات التعلم الذاتي . -

 إعداد الطالب ةى المجاالت الصناعي  على مستوى الفنى من رالل:  -ت 

هارات راصص  ال تتصواةف طصفق اكتسصابها ةصى إتقان الطالب للعمليات الصناعي  التى تحتاج إلى م -1

 محي  العمل الصناعى العادى.

 إكساب الطالب القدرة على أداء العمليات الصناعي  ةسب األصول الفني  الصحيح  .  -2

تهيئ  ةفص التفاب  المهنى ةى الحصفف الصصناعي  المتصصل  ببع صها، والتعصفف علصى عالقصات  -3

 ممارس  أى من الحفف المتكامل  . الصناعات المتكامل  ببع ها ةتى يتمكن من

 إتقان استخدام العدد والماكينات طبقاً لقواعد األمان والسالم . -4

 إكساب الطالب القدرة على معفة  المصطلحات الفني  ومفادةاتها بلغات أجنبي  . -5

 تخويد الطالب بالثقاة  العلمي  والعملي  التى تساعدهم على ما يلى: -6

 الالزم  لإلنتاج من ةيث المواصفات والخواص المالئم  .انتقاء الخامات  -

 معفة  التوزيع الجغفاةى للثفوات المعدني  المحلي ، ومصادر القوى والخامات. -

 دراس  كيفي  تفكيب اآلالت وتشغيلها وصيانتها . -

 إكساب الطالب الصفات التى تؤهلهم مستقبالً لاعمال القيادي  ةى محي  العمل . -7

هذ  األهداف قد أكدت على ضفورة تحاشى التخص  ال يق، وذلك إلتاة  الففص أمام   من المالةظ أن

الطصصصصصصصصالب للعمل ةى مجصصصصاالت مهني  متكاملص ، ويتسصم تخصصصصص  الخرفةص  واإلعصالن بتعصدد أعمالصه 

 وكثفة مجاالته، 

 مع الذى يعيش ةيه .وةى ذلك متسع للطالب الرتيار العمل الذى يناسبه، ومتطلبات األعمال ةى المجت

 المحور الرابع  تخصص الزخرفة واإلعالن 

هو الطالب رفيج مفةل  التعليم األساسى والذى يلتحق بتخص  الخرفة  فنى الزخرفة واإلعالن   

 واإلعالن  
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وهو أةد التخصصات التى تت منها الشعب  الففعي  للخرفةص  )مجموعص  الصصناعات الخرفةيص ( بصالتعليم 

الصناعى )ن ام الثالث أو الخمصس سصنوات( ويُعنصى بصالمقفرات الدراسصي  الالزمص  إلعصداد الفنصى الثانوى  

 والفنى األول الذى يقوم بواجبات ومهام هذا التخص  .

 تخصص الزخرفة واإلعالن 

يعصصد تخصصص  الخرفةصص  واإلعصصالن أةصصد التخصصصصات التصصى ت صصمها المدرسصص  الفنيصص  الصصصناعي  ن صصام     

عداد ةئ  الفنى، والسنوات الخمس إلعداد ةئ  الفنى األول، ويتميخ هذا التخصص  بتعصدد السنوات الثالث إل

أعماله وكثصفة مجاالتصه وي صم أربعص  أقسصام رئيسصي : القسصم األول وهصو الخصاص بأعمصال الصدهانات علصى 

ختلفص : أما القسم الثانى ةهو الخاص بإجفاء التطبيقات الخرفةي  على أسط  ورامات م  -األسط  المختلف   

أما القسم الثالث ةهو الخصاص بتصصميم اإلعالنصات   -الخجاج، الخخف، الخشب، المعادن، الجدران، القماش  

 أما القسم الفابع واألريف ةهو الخاص بأعمال التنسيق والديكور.  -والشعارات وأغلف  الكتب وغيفها 

الت بالنسب  له والتى تتفق مع قدراتصه وهذا التنوع يساعد الطالب على ارتيار أنسب هذ  األقسام والمجا    

وميوله، وبالتالي تكون لديه الفغب  ةى استمفار التعلم والتطويف ليصل إلى درج  اإلبداع التى نفجوها ةي 

 أداء رفيجى هذا التخص  .

 أهمية تخصص الزخرفة واإلعالن 

ل والوةصاء بمتطلبصات يعد تخص  الخرفة  واإلعصالن أةصد أهصم المصصادر الفئيسص  إلمصداد سصوق العمص    

المؤسسات الصناعي  واإلنتاجي  والخدمي  بالعمال  الفني  الماهفة، وهو من التخصصات التى ال غنى عنها 

ةى ةياتنا اليومي  لما ي يفه من لمسصات ةنيص  وجماليص  وذوق رةيصع يبعصث ةصى الصنفس اإلةسصاس بالجمصال 

زرفةيص  أو أعمصال الصدهانات أو أعمصال مفتبطص  والفاة  والسكين ، ةيث ال يخلو منخل من لوة  ةنيص  أو 

بالتنسيق والديكور، ة الً عن كونه من التخصصات المكمل  لجميع التخصصصات األرصفى، وي هصف ذلصك 

واضحاً ةى مجاالت التشييد والبناء والقفى السياةي  وةى صناع  قطع األثاث الخشبي  والمعدني  وغيفها، 

 ونوعياتها وأشكالها المختلف  على هذ  األسط  .  ةيث تتعدد أعمال الخرفة  بمجاالتها

 أهداف تخصص الزخرفة واإلعالن   

 (: 75، ص 2006تتمثل األهداف العام  والخاص  لهذا التخص  ةيما يلى )وزارة التفبي  والتعليم،    

 )أ( األهداف العامة  

مجال تخصصه، وتدريبه للتعامل مصع اكتساب المهارات الفني  لتنمي  قدرة الخفيج على أداء العمل ةى   -1

 التطورات الحديث  التى تستجد ةى التخص  .

 اكتساب الخبفات والمعلومات الفني  والقائم  على أسس علمي  . -2

 إكساب الخفيج المهارات الالزم  لطفق األداء المختلف  . - 3

 مواجه  المشكالت الفني  التى تحدث ةى أساليب العمل . -4

 فق صيان  المعدات واآلالت التى يستخدمها الخفيج .اإللمام بط -5
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 اإللمام بالقواعد األساسي  لوسائل األمن الصناعى المتعلق  بصناعته . -6

اكتساب المهارات التى تساعد  على تنمي  قدراته االبتكاري  واإلبداعي ، وراص  ةى تطصويف وتحسصين   -7

 لتخصصه . استخدام اآلالت أو ةى طفق وأساليب العمل بالنسب 

 تنمي  االتجاهات السلوكي  المفيدة لمجال صناعته.  -8

 إكسابه القدرة على التكيف مع األعمال المستحدث  وةقاً ل فوف العمل. -9

 )ب( األهداف الخاصة  

تقت ى أن يتحقق لدى رفيجى تخص  الخرفة  واإلعالن األهداف اآلتي ي وةقاً لما جاء ةى اإلطصار  

 (: 17،16، ص، ص 2005يم الفني )المفكخ القومى للبحوث التفبوي ، العام لتطويف مناهج التعل

 التعفف على العدد واألدوات المستخدم  ةى تخص  الخرفة  واإلعالن .  -1

 القدرة على استخدام العدد واألدوات طبقاً لقواعد األمان الصناعي . -2

 التعفف على الخامات المختلف  ومواصفاتها . -3

 لتلف الدهانات والعمل على تجنبها وعالجها .التعفف على العوامل المسبب   -4

 القدرة على إعداد وتأسيس األسط  المختلف  قبل دهانها . -5

 القدرة على تنفيذ الخطوات الخاص  بالدهانات الخيتي  والسيليلوزي  . -6

 اكتساب مهارات عمليات الطباع  بالشاش  الحفيفي  )سلك سكفين(. -7

 القدرة على التذوق الفنى واإلةساس بالقيم الجمالي  وأساليب العفض المختلف .  -8

القدرة على اسصتخدام الخامصات واأللصوان والعينصات ةصى تشصكيل الخلفيصات الخاصص  بعمليصات التنسصيق  -9

 والعفض.

 اكتساب مهارات تنفيذ التقنيات الخرفةي  كالكفاكليه والفيليف والكفوماندل. -10

 ممارس  رطوات عمليات التذهيب واألكسدة على األسط  المختلف . -11

 القدرة على استخدام العناصف الخرفةي  ةى التشكيل البنائي لتصميم اإلعالن. -12

 دراس  لن فيات االتصال وعالقتها باإلعالن . -13

 القدرة على مخج األلوان للحصول على درجات لوني  مبتكفة . -14

 السلوكي  الخاص  بتخص  الخرفة  واإلعالن و دابها.  اكتساب العادات  -15

القدرة علصى ةصصف وتقصديف تكصاليف تنفيصذ المنصتج ةصي صصورة عمصل مقايسصات وةقصاً لقواعصد التن صيم   -16

 الصناعى. 
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ويالةظ مما سبق أن هذ  األهداف تن  صفاة  على تنمي  قدرة الطالب علصى مواجهص  المشصكالت الفنيص  

العمصل، وكصذلك اكتسصاب المهصارات التصى تسصاعد  علصى تنصصمي  قصصدراته االبتكاريص  التى تحدث ةى أسصاليب  

 واإلبداعي ، وراص  ةى تطويف وتحسين استخدام اآلالت أو ةى طفق وأساليب العمل بالنسب  لتخصصه . 

 الخطة الدراسية لتخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية 

 ي  مجموع  المقفرات التالي :تت من الخط  الدراس          

 مقررات الثقافة العامة  -1

 –الفياضيات  –التفبي  القومي    –اللغ  األجنبي     –اللغ  العفبي     –وتشمل المواد التالي  )التفبي  الديني       

العلوم .....(، وتهدف إلى إكساب الطالب الثقاة  العام  ةى جوانب المعفة  المختلفص ، وعصدد سصاعات هصذ  

(، %24(، وةصى الصصف الثالصث )%32(، وةى الصف الثصانى )%32قصصصصصصفرات ةى الصف األول تمثل )الم

 ( من مجموع عدد ساعات الخط  الدراسي  .%29وعلى مستوى الصفوف الدراسي  الثالث  تمثل )

 المقررات الانية النظرية  -2

 –تصذوق ةنصى(    –عمليصات    –عصدات  م  –)رامات    –الفسم الفنى    –وتشمل المواد التالي  )الفسم الهندسى     

زرارف ..(، وتهدف هذ  المقصفرات الفنيص  إلصى إكسصاب الطصالب المعصارف   –أمن صناعى وصح  مهني   

الفني  التخصصي  الن في  التى تساعدهم ةى اتقان المقفرات العملي   )التدريبات المهني ( وسهولها وجودة 

(، وةصى الصصف %32(، وةى الصف الثانى )%25ل )تنفيذها، وعدد ساعات هذ  المقفرات ةى الصف األو

( مصن مجمصوع عصدد سصاعات الخطص  %31(، وعلى مستوى الصفوف الدراسي  الثالث  تمثصل )%37الثالث )

 الدراسي  .

 مقررات التدريبات المهنية   -3

وهى التطبيقات العملي  التى يمارسصها وينفصذها الطصالب دارصل ورشص  الخرفةص ، وتهصدف إلصى إكسصاب     

المهارات العملي  الالزم  لممارس  المهن  وهى مفتبط  بالمقفرات الفنيص  التخصصصي  الن فيص ، الطالب  

ةصى الصصف (، و%36(، وةصى الصصف الثصانى )%43وعدد ساعات هذ  المقفرات ةى الصف األول تمثل )

( مصن مجمصوع عصدد سصاعات الخطص  %40(، وعلى مستوى الصفوف الدراسي  الثالث  تمثل )%39الثالث )

الدراسي  . والجدول التالى يوضص  الخطص  الدراسصي  لتخصص  الخرفةص  واإلعصالن والتنسصيق بالمدرسص  

 الثانوي  الصناعي  ن ام السنوات الثالث:
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 الدراسية لتخصص الزخرفة واإلعالن بالمدرسة الثانوية الصناعية ( الخطة 1جدول )
 

 المقررات 

عدد   الصف الثالث  الصف الثانى الصف األول 

الحصص  

للصاوف  

 الثالثة 

 

النساااابة 

 المئوية

عدد  

الحصص  

 لكل مقرر 

النسبة  

 المئوية 

عدد  

الحصص  

 لكل مقرر 

النسبة  

 المئوية 

عدد  

الحصص  

 لكل مقرر 

النسبة  

 المئوية 

مة 
عا
ال
ة 
اف
ثق
 ال

اد
مو

 

 تربية دينية

 لغة عربية

 لغة أجنبية

 تربية قومية

 رياضيات

 علوم عامة  

تربيااااااااااااة 

 رياضية

2 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

  

 

 

 

32 % 

2 

3 

3 

1 

2 

2 

1 

 

 

 

 

32 % 

 

2 

3 

3 

- 

2 

- 

1 

 

 

 

 

24 % 

 

 

 

 

39 

 

 

 

 

29 % 

إجمالى عادد 

 الحصص

14 14 11 

ية 
ان
ال
د 
وا

لم
ا

 

 رسم فنى

رسااااااااااااام 

 هندسى

 خامات

 معدات

 عمليات

 تذوق فنى

 أمن صناعى

 زخارف

تنظاااااااااااايم 

 صناعى

 مقايسات

إدارة 

 مشروعات

4 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

- 

- 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

25 % 

5 

- 

1 

1 

  2 

- 

1 

2 

1 

1 

- 

 

 

 

 

 

 

 

32 % 

 

6 

- 

1 

1 

3 

- 

- 

2 

- 

2 

2 

 

 

 

 

 

37 % 

 

 

 

 

 

42 

 

 

 

 

 

31 % 

إجمالى عدد 
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 ةصص كل صف
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 –يت   مما سبق أن الخط  الدراسي  قد تناولت عديد من جوانصب إعصداد الطالصب )المصواد الثقاةيص    تعقيب 

التدريبات المهني ( وعلى الفغم من أهمي  التصفاب  والتكامصل بصين جوانصب اإلعصداد   –المواد الفني  الن في   

م الصصناعى بصصف  عامص  وةصى الثالث إال أن الواقع الحالي، والدراسات والبحوث السابق  ةي ميصدان التعلصي

تخص  الخرفة  واإلعالن بصف  راص  يشيفا إلى اةتقاد جوانب اإلعداد إلى التكامصل سصواء بصين المصواد 

الثقاةي  والفني  أو ةتى بين المواد الفني  الن في  بع ها ببعض ة الً عن ضعف االرتبصاط والتكامصل بصين 

ا يؤثف سلباً ةي معصارف ومهصارات الخصفيج ةصال يصصل إلصى الجوانب الفني  الن في  والتدريبات المهني ، مم

التعلم ذو المعنى، وضعف وتدنى  داءاته المهنيص  ممصا يحصول دون التحاقصه بسصوق العمصل، وتحتصاج جهصات 

العمل إلى بفامج تدريب تحويليه إلعداد  بالكيفي  التي تتطلبها قطاعات العمل واإلنتاج وهذا يمثل هدراً ةي 

 لف  كبيفة قد ال تستطيع مع م المؤسسات اإلنتاجي  تحملها . الوقت والجهد وتك
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كما ينبغي أن يت من محتوى بفنامج اإلعداد الحصالي للتطصورات التكنولوجيص  الحديثص  وت صمينها ةصي     

 المقفرات الدراسي  لمساعدة الخفيج على تحقيق جودة التعامل معها .   

 المحور الخامس  االتجاه نحو المشروعات الصناعية   

نفسي ، وله مكوناته ووعائفه ورصائصه، ويعد من    attitude يعبف االتجا      النفس عن ةال   ةي علم 

 أهم جوانب الشخصي ، ون فاً ألهميته ةي هذا البحث ةيمكن تناوله بشئ من التفصيل ةيما يلى: 

 ماهوم االتجاه  -1

ارتلف علماء النفس ةي تصورهم لمفهصوم االتجصا ، ونصتج عصن ارصتالف رؤيصتهم العديصد مصن التعفيفصات     

 ( نكتفي منها بخمس : 149، ص 2001)منصور، 

االتجا  "ةال  استعداد عقلي عصبي، تن م عن طفيق الخبصفة، وتباشصف تصأثيفاً موجهصاً أو ديناميكيصاً ةصي  -

 استجابات الففد نحو جميع الموضوعات أو المواقف المفتبط  بها". 

االتجا  "تن يم مكتسب، له صف  االسصتمفار النسصبي للمعتقصدات التصي يعتقصدها الفصفد، نحصو موضصوع أو  -

 لالستجاب ، باستجاب  تكون لها األة لي  عند ". موقف، ويهيئه 

 االتجا  "نخع  الففد أو استعداد  الُمسبَق إلى تقويم موضوع ما أو رمخ يفمخ له بطفيق  معين ".  -

االتجا  درج  العاطفي  اإليجابي  أو السلبي  المفتبط  بموضوع نفسي معين، ويقصد بالموضوع النفسصي  -

 مؤسس  يمكن أن يختلف الناس ةي عاطفتهم تجاهها إيجاباً أو سلباً. أي شعار أو شخ  أو موضوع أو 

 االتجا  "استجاب  غيف عاهفة نتيج  لحاةخ، وتعد ذات مغخى اجتماعي ةي مجتمع الففد". -

إن االتجصا  ةالص  اسصتعداد عقلصي أو عصصبي  (All port ومن التعفيفات التي يتكفر ذكفهصا قصول )ألبصورت 

مت عن طفيق الخبفات  الشخصي  تعمل على توجيه استجابات الفصفد لكصل تلصك األشصياء والمواقصف التصي نُّ ِّ

»إن االتجصا  تهيصؤ أو اسصتعداد ألن نف صل أو ال  (:Guilford تتعلق بهذا االستعداد. وكصذلك قصول )جيلفصورد 

نطوي نف ل نوعاً من األمور أو األعمال االجتماعي ، وإنه من الناةي  النفسي ، ينطوي على اعتقادات كما ي

 على مشاعف، وإن هذ  الخاص  األريفة هي التي تميخ  عن الميل«. 

بأنه "ةال  من االستعداد العقلى تولد تأثيفاً دينامياً على استجاب    االتجاه  (2003وعفف اللقانى، الجمل )    

ض لصه مصن الففد، تساعد على اتخاذ القفارات المناسب ، سواء كانت بالقبول واإليجاب أو الفةض ةيما يتعصف

 ( .7مواقف ومشكالت" )ص 

إجفائياً ةي هذا البحث بأنه: مجموعص  اسصتجابات   المشروعات الصناعية الصغيرةويعفف االتجا  نحو      

الطالب ةى تخصصصصص  الخرصصصفة  واإلعصالن بالمدرسص  الثانويص  الصصناعي  نحصو المشصفوعات الصصناعي  

 الصغيفة ةي 

ص  شعورهم العصام نحصصصصصصصصصصصصصصصوها ون صفتهم إليهصا سصواء بصالقبول أو مجال تخصصصصصصصه والتى توضصصصصصصصص

 الفةض، والتى تقاس 

 بالدرج  التى يحصل عليها الطالب ةي مقياس االتجا  المعد لهذا الغفض .
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 أهمية االتجاهات   -2

تؤدي االتجاهات دوراً ةاسماً ةي التعصصصصصصصليم واألداء، ألّن مشصاعف المتعلمصين واتجاهصاتهم نحصو المصواد     

الدراسي  واألنشط  المدرسي  األرفى، وكذلك اتجاهاتهم نحو زمالئهم ومعلميهم وذواتهم تؤثف ةي قصدرتهم 

اتجاهصات نفسصي  مناسصب  لصدى المتعلمصين على تحقيق األهداف التعليمي ، ألن التعلم الذي يؤدي إلى تكصوين  

يكون أكثف جدوى من التعلم الذي يؤدي إلى اكتساب المعفةص  ةقص . ويعصود سصبب ذلصك إلصى أن االتجاهصات 

النفسي  تبقى  ثارها ويحتفظ بها مدة طويل ، بينما تخ ع الخبفات المعفةي  بصورة عام  لعوامل النسيان. 

لتفاعل االجتماعي، والعمل المشتفك مع اآلرفين، وةي قدرتهم على كما تؤثف االتجاهات ةي قدرتهم على ا

تحقيق ذواتهم، ومن ثم تؤثف ةي قدرتهم على التكيف واالستجاب  للتغيفات المستمفة التي يتصدون لها ةصي 

المجتمع من ةولهم. ويفى الباةثون ةي سيكولوجي  الشخصي ، أن الشخصي  ةي جانب كبيف منها مصا هصي 

التجاهات النفسي  التي تتكون عنصد الشصخ  ةتصؤثف ةصي عاداتصه وميولصه وعواطفصه وأسصاليب إال مجموع  ا

سلوكه المختلف . وأنه على قدر تواةق االتجاهات النفسي  وانسجامها واتساقها تكون قوة الشخصصي ، وعلصى 

ميص  ومصن وجهص  الن صف االجتماعيص  تكمصن أه قدر ةهمنا التجاهصات الفصفد يكصون ةهمنصا لحقيقص  شخصصيته.

االتجاهات ةي أنها أةد المحددات الفئيس  ال ابط  والموجه  والمن م  للسلوك االجتمصاعي، وعلصى ذلصك 

ةإن أي تغيف اجتماعي يتطلب أوالً معفة  االتجاهات السصائدة بصين أةصفاد المجتمصع، ومعفةص  مصدى قابليتهصا 

رض مع ما قد يوجصد مصن اتجاهصات للتعديل والتحويل نحو التغيف المفغوب ةيه، إذ إن اتجاهات جديدة تتعا

متأصل  وراسخ  ةي النفوس، كثيفاً ما يؤدي إلى التفكك واالضطفاب، ويعوق ةدوث مصا نفمصي إليصه مصن 

 تطور وتقدم. 

 خصائص االتجاهات  -3

جعلت رصائ  االتجاهات موضوعاً لكثيف من الدراسات، ولكن نتائج هذ  الدراسات لم تكن متفق  ةي      

 ( يمكن ذكفها ةيما يلى: 158، ص 2001كل ما تذكف ، واعتماداً على ما تبفز  هذ  الدراسات )منصور، 

 ، ولكنه يمكن  ال يخ ع للمالة   مباشفة، شأنه ةي ذلك شأن الذكاء والشخصي االتجا  ةادث نفسى: -أ

 أن يدرس عن طفيق السلوك الذي ي هف  والذي يمكن أن يكون موضوع مالة   مباشفة. 

االتجا  تهيؤ: إنه يبدو على شكل استعصصصصصصصصصداد أو نخوع للقيام بفعل ينصصصصصصصطوي على عالقصصصصصصصصصصصص     -ب 

 بين الشخ  وموضوع االتجا  .

 أي إنه مستقطب، وله محوران: مع أو ضد، تف يل أو ال تف يل، تحبيذ أو رةض.  االتجا  محوري:  -ت 

متعلَّم :  -ث  ل االتجاهات  تكون  ال  إنها  تفاعل أي  من  وتأتي  مكتسب   هي  بل  وراثي  لعامل  الشخ   دى 

 الشخ  مع محيطه، ومن الخبفات الناجم  عن هذا التفاعل . 

 االتجا  متخص : أي إن لكل اتجا  موضوعه الخاص به، نحو الن ام الفأسمالي أو نحو الحفي .  -ج

ا  بثالث درجات من االتجا  متغيف أو متحول: أي إنه ينطوي على درجات، وقد يهتم قياس االتج  -ح

 الشدة وقد يتناول عدداً من الدرجات يفوق ذلك .

األشخاص    -خ لصصصصصصصصدى  عقلي  جانب  بين  تفاعل  على  ينصصصصصصصصصطوي  إنه  أي  عاطفي:  عقلي  االتجا  

أو   عاطفي  إلى  وجانب  االنتبا   يجب  ذلك  ومع  العقلي،  للجانب  االتجاهات  ةي  الغلب   ولكن  انفعالي، 

 قوة الجانب العقلي وقوة الجانب العاطفي. تفاوت األشخاص ةي 
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نسبياً: -د  ثابت  تكّون   االتجا   بعد  ةياته  من  لسنوات  الشخ   لدى  االتجا   استمفاري   ةي  ذلك  ويبدو 

إدراكه  وةي  االتجا   بموضوع  المتصل   الشخ   ذلك  أعمال  ةي  واضحاً  الثبات  هذا  وي هف  االتجا ، 

 للعالم ةوله. 

د الماضي وبعد المستقبل، ويبدو ذلك واضحاً ةي استمفار  مستقبالً وةي  ةفيه بع االتجا  ثالثي األبعاد: -ذ 

إجفاءات اعتماد االتجاهات للتنبؤ بما يمكن أن يفعله صاةبها إذا واجهته عفوف تتصل بموضوع تلك  

 االتجاهات، وةيه بعد الحاضف ويبدو ةي عهور االتجا  ةاضفاً، عن طفيق أنماط السلوك المعبفة عنه. 

 تجاهات وظائف اال -4

تعد االتجاهات من المكونات األساسي  للشخصي ، ويحقق وجودها لدى الشخ  مجموع  من الوعائف     

 ( أهمها ما يلي: 246، ص 2008)الفةاعى، 

أو   -أ بمكاةآت  تفتب   أنها  عن  االتجاهات  تكّون  ةح   يكشف  إشباعها:  أو  الحاجات  إرضاء  وعيف  

عقوبات راةقت استجابات لدى الشخ  بدت ةي قوله أو ةعله مما يتصل بشخ  أو ةكفة أو موضوع  

االتجا  اجتماعي،   تكّون  ةإن  معاً،  األمفين  أو  ةعله  أو  قوله  أي  استجابته،  دعم  التعخيخ  ينال    وةين 

 يستمف ويتعمق. 

التقويمي : -ب  االتجا    الوعيف   تف يل  ةي  مت من   األولى  ناةيتين:  من  لالتجا   التقويمي   الوعيف   ت هف 

تف يله    - أمفاً  أو    -أو عدم  إيجابي   )قيم   قيم  ما لدى صاةب االتجا   لذلك األمف  أن  يدل على  مما 

االتجا   دالل   ةي  ةتكون  الثاني   الناةي   أما  سلبي (.  قيم،    قيم   ن ام  أو  الشخ ،  لدى  معين   قيم  على 

 ويبدو الشخ  ةي اتجاهه كأنه يقول معتخاً: هذا أنا. 

األصل ةي االتجا  أنه ن ام ي هف ةي أنماط من السلوك بينها تناسق وةيها  وعيف  الدةاع عن »األنا«: -ت 

ي هف ةيها    مستوى مقبول من الثبات، وذلك على الفغم من وجود ارتالف ةي ال فوف التي يمكن أن

مناقش    االتجا  ةي  هذا  يبدو  التعليم وكيف  نحو مهن   اتجا  شاب  الحال  االتجا . ومثال هذ   موضوع 

يسهم بها هذا الشاب وةي تعامله مع المعلمين وةي سلوكه المعبف عن ارتيار المهن . إن هذ  الوعيف  

يتعامل التناسق بين مكونات »األنا«، الذي  مع الواقع لدى صاةب االتجا ،    يؤديها االتجا  ةي توةيف 

وةي دعم تقفيف الذات لدى هذا الشخ  وهو يداةع عن نفسه أمام عفوف الحياة والسيما ةين يكون  

 هذا االتجا  الحج  التي بها يواجه الشخ  عفوف الواقع وةين يقول: »هذا أنا«.

 تكوين االطمئنان لديه، وةي  تساعد االتجاهات صاةبها ةي ةهم عالمه ةهماً يسهم ةي  الوعيف  المعفةي : -ث 

 جعل ةوادث هذا العالم ذات معنى راص. إنها توةف للشخ  نوعاً من الثبات والوضو  ةي الفؤي . 

المجتمع،  -ج ذلك  من  ةئ   أو  ومجتمعه،  الففد  بين  االتجا   يفب   اآلرفين:  مع  والتوةد  االنتماء  وعيف  

اآلرفين   مثل  بأنه  وشعور   الفئ   تلك  أو  المجتمع  ذلك  إلى  باالنتماء  الفصصصصصصصصفد  ذلك  شعور  ويدعم 

 ويؤلف وةدة معهم،  

 الموجود لدى الشخ  . بهذ  الصورة يمكن ةهم وعيف  االتجا  اإليجابي نحو القومي  

  دراسة االتجاهات  -5

ورد ةي ةقفات سابق  أن االتجاهات ال تخ ع للمالة   مباشفة وأن كشفها يكون عن طفيق أنماط      

 ( وهناك رمس طفائق شائع  ةي دراس  االتجاهات: oskamp, 1989, p.114السلوك المعبفة عنها. ) 
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موجه  بفكفة تكوين ن في  ةول االتجاهات. ويهتم  تعفف الطفيق  األولى بأنها ن في  وأنها دراس    -أ

ةي   والتفاوت  يأرذ مجفا ،  االتجاهات وكيف  وتعديل  االتجاهات،  بتكون  الطفيق  بهذ   اآلرذ  الباةث 

االتجاهات من جانبها اإليجابي وجانبها السلبي، لينتهي إلى وضع ن في  ةول طبيعتها ومكانتها ةي  

 ن ام الشخصي .  

الثا -ب  الطفيق   تن يم  وتعفف  ةي  واضح   الطفيق   هذ   وتبدو  المالة  .  على  قائم   وصفي   بأنها  ني  

 مالة   

علمي  متعددة الخطوات والتكفار تتناول سلوك مجموع  من األةفاد تكون اتجاهاتهم موضوع الدراس  

 وتكون  

وقت  الغاي  سبف تلك االتجاهات لديهم ووصفها. ولكن هذ  الطفيق تواجه صعوبات عادة بسبب من ال

علمي   بمالة    القيام  على  األشخاص  تدريب  من صعوب   بسبب  وكذلك  المالة  ،  تستغفقه  الذي 

 دقيق .

يوةف   -ت  التجفيبي  وةيها تن يم تجفب  موضوعها أمف علمي ما تن يماً  الثالث  ةهي الطفيق   أما الطفيق  

 ةيه 

يغلب أن تن م التجفب  للتحقق  شفوط ال ب  والتحكم بالمتغيفات وإمكان استخفاج النتائج بلغ  الكم. و

من ةفضي  تم تأليفها من قبل. وكثيفاً ما تعصصصصصصتمد هذ  الطفيق  ةي التعفف على االتجا  الذي يتكون  

 لدى الطلب  

تلك  أو  الموضوع  ذلك  ربفات  تبفز  كثيفة  لمؤثفات  تعفضهم  بعد  دراسي  موضوع  أو  مهن   نحو 

 المهن .

دراس  االتجاهات على االستفتاء الذي يتناول مجموع  كبيفة من األةفاد وةي الطفيق  الفابع  تعتمد   -ث 

 ةي مجتمع ما. وةيه تجمع اآلراء ةول أنماط من السلوك تعبف عن اتجا  ما دليل على ذلك االتجا  .

ويكون القياس بالطفيق  الخامس  التي تعتمد ةي دراس  االتجاهات، على مقياس علمي موثوق أعد من  -ج

ا لكشف  تقدم  قبل،  التي  اإلجابات  من  انطالقاً  ما  نحو موضوع  أشخاص،  أو مجموع   تجا  شخ ، 

 استجاب  لعبارات المقياس. 

  قياس االتجاهات  -6

يعتمد قياس االتجاهات على اإلجابات التي يقدمها الشخ  عن عبارات ن مت تن يماً علمياً دقيقاً ةي      

 اً موثوقاً. مقياس ر ع إلجفاءات علمي  معين  قبل أن يعد مقياس 

وقد تأرذ العبارة صيغ  سؤال، وقد تكون بياني  وصفي . وتتناول العبارات ةي المقياس الواةد كل الجوانب 

والتفصيالت المتصل  بموضوع االتجا  وما يحتمل أن ي هف من أنماط ةي السلوك المعبف عن ذلك االتجا   

ب  كلم ، أمام كل عبارة تبين مدى انطباق تلك  . وين م المقياس تن يماً يسم  بوضع إشارة بسيط ، أو كتا

بشدة   أواةق  وسلباً:  إيجاباً  المواةق   العلم أن »المدى« يوضع ةي درجات من شدة  العبارة على ةاله، مع 

 ع يم . ةتى.. ال أواةق أبداً. كذلك ين م المقياس تن يماً يسم  بنقل إجابات الشخ  إلى لغ  الكم . 

 وةي مقدم  الطفائق المعتمدة ةي ةساب النتائج الكمي  للمقياس طفيقتان:     

)ثورستون - باسم  األولى  باسم   Thurstone) تعفف  الثاني   وتعفف  بها،  بدأ  الذي 

الذي اعتمدها ةي المقاييس التي بناها لعدد من االتجاهات. وتقوم طفيق  ثورستون   (Likert )ليكفت 

السلَّ  القيم   استخفاج  قيم   على  من  انطالقاً  بالعبارة  الخاص   لإلجاب   السلَّم(  ضمن  القيم   )أي  مي  
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الوسي  ةي إجابات المجموع  التي تم اعتمادها ةي بناء المقياس. ولما كانت قيم  الوسي  هي القيم  

من الحاالت، ةإن المحصل  إلجابات    %50من الحاالت وتحتها    %50التي تقابل اإلجاب  التي تقع ةوقها  

مفحوص تكون بجمع القيم السلّمي  التي ةصل عليها كل من إجابات لدى مقارنتها مع القيم السلّمي   ال

 الموضوع  للمقياس المعد علمياً من قبل. 

كمي   - قيم  من   على  ةتقوم  والتفبوي   النفسي   البحوث  ةي  استعماالً  األكثف  وهي  ليكفت،  طفيق   أما 

ارة الواردة ةي المقياس، وينطلق من  إجاب  المفحوص محددة لكل درج  من درجات اإلجاب  عن العب

 قيم  كمي  من ذلك األساس. 

ةإذا كانت اإلجابات المختلف  من م  ةي المقياس على أساس درج  من رمس درجات أعالها »أواةق  

عن   المفحوص  الشخ   يقدمه  تعبيف  منهما  كل  والمخالف   )المواةق   بشدة«  »أرالف  وأدناها  بشدة«، 

( عالمات وعالم  بالتدرج، ةإن إجاب  شخ  عن عبارة  5نت القيم الكمي  ممنوة  ما بين )نفسه( وكا

( عالمات، ويكون مجموع العالمات التي ةصل عليها نتيج  إجابات عن كل  4ما بقوله أواةق تكون ) 

 عبارات المقياس هو التعبيف عن مستوى شدة وجود االتجا  لديه، أي االتجا  موضوع القياس. 

ذا صيغت بعض األسئل  صوغاً سلبياً ةيجب البدء بقلب األجوب  ةتى تعد اتجاهاً إيجابياً أو سلبياً،  أما إ

االتجا    مقياس  إعداد  ةي  الباةث  استخدم  وقد  ثالثاً.  ليكفت  درجات  تكون  ذلك عندما  تطبيق  ويسهل 

كمي  محددة نحو المشفوعات الصناعي  الصغيفة مقياس ليكفت الخماسى والذى يعتمد على من  قيم  

لتقديف   وذلك  المقياس،  ةي  الواردة  العبارة  على  الطالب  يبديها  التي  االستجابات  من  استجاب   لكل 

الثانوي    بالمدرس   واإلعالن  الخرفة   تخص   ةي  الثالث  الصف  بطالب  الخاص   االستجابات 

 الصناعي  ووضعها ةي صورة درجات ليسهل التعامل معها وةساب ومقارن  نتائجها .    

 انياً  الدراسة الميدانية  ث

 سارت إجفاءات الدراس  الميداني  للبحث وةق الخطوات التالي :          

 التي ينبغي تنميتها لدى طالب تخصص الزخرفة واإلعالن  تحديد مهارات ريادة األعمال -1

لما كان السؤال األول من أسئل  البحث هو: ما مهارات ريادة األعمال التي ينبغي تنميتهصا لصدى طصالب     

تخص  الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  ؟ ولإلجاب  عن هذا السؤال قام الباةث بالفجوع 

أوصت بأهمي  ريادة األعمال  لمجموع  من المصادر منها: االستعان  بالعديد من الدراسات والبحوث التى

وأهمي  تدريسها للطالب والخصفيجين ةصى كاةص  المؤسسصات التعليميص  والتحفيصخ علصى إقامص  المشصفوعات 

األدبيات التي تناولت مفصاهيم ومهصارات   -الصغيفة الفائدة ورصوصاً طالب المدرس  الثانوي  الصناعي   

وبصذلك تصم اسصتخالص قائمص  بمهصارات   -العمصل  مقابالت للخبفاء والمتخصصين بسصوق    -ريادة األعمال  

ريادة األعمال التي ينبغي تنميتها لدى ةنى الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصصناعي  ةصي صصورتها 

 المبدئي  . 

ةصي مجصال  (1)تم عفض القائم  المبدئي  على مجموعص  مصن السصادة المحكمصين الخبصفاء والمتخصصصين   -

 يم الصناعى، وقسم التعليم الصناعى، وذلك إلبداء  رائهم ةول ما يلى:مناهج وطفق تدريس التعل

مصدى ارتبصاط المهصارات الففعيص  بالمهصارات   -مدى أهمي  المهارات الفئيسص  والمهصارات الففعيص  .     -

 الفئيسي  .

 

 المحكمين على قائمة مهارات ريادة األعمال .الخبراء والمتخصصين : أسماء السادة (1ملحق رقم )
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 مدى دق  الصياغ  العلمي  واللغوي  .  -مدى مالءم  تلك المهارات للطالب.                -

تفق مع م المحكمين على: أن جميع المهارات الفئيس ، والموضوعات والمهارات الففعي  المفتبطص  وقد ا

بها هام  وضفوري  بالنسب  لطالب تخص  الخرفةص  واإلعصالن بالمدرسص  الثانويص  الصصناعي ، كمصا أن 

 صياغتها العلمي  والفني  واللغوي  جيدة . 

 5، وقصد اشصتملت علصى عصدد )(2)وبذلك تم التوصل لقائم  مهارات ريادة األعمال ةي صصورتها النهائيص    -

مهارة ةفعي ( ةصي جوانصب متعصددة . ويمكصن توضصي  تلصك المهصارات ةصي   51مهارات رئيس (، وعدد )

 الجدول التالى:

 ( يبين عدد المهارات الرئيسية والارعية لريادة األعمال2جدول )

 عدد المهارات الففعي   عدد المهارات الفئيس  م

 16 المهارات الشخصي    1

 9 مهارات التواصل مع اآلرفين 2

 6 المهارات الفني  3

 10 المهارات اإلداري   4

 10 المهارات الفيادي   5

 مهارة(   51إجمالي المهارات الففعي  = ) مهارات(  5إجمالي المهارات الفئيس   = )

 

ويفى الباةث أنه من ال فورى أن يتم ت مين هذ  المهصارات الفياديص  المحصددة رصالل تنفيصذ الطصالب  -

تنفيذ المشصفوع   –وضع الخط     –للمفاةل المختلف  للمشفوعات الصناعي  الصغيفة )ارتيار المشفوع  

األنشط  التعليميص    –المحتوى    –عناصفها ومكوناتها )األهداف  .....(، كما ينبغي أن تت من ةي جميع  

وسائل التقويم( وذلك للتأكد من اكتساب الطالب لها وتمكصنهم منهصا .   –طفق واستفاتيجيات التدريس    –

 وبالتوصل لقائم  مهارات ريادة األعمال، يكون الباةث قد أجاب عن السؤال األول من أسئل  البحث .

 :العام لتصميم المشروعات الصناعيةوضع اإلطار  -2

لما كان السؤال الثانى من أسئل  البحث هو: ما التصور المقتف  لتصميم بعض المشفوعات الصصناعي      

 الصغيفة لطالب تخص  الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  ؟ 

ة والتي ينبغي أن تقدم للطصالب ولإلجاب  عن هذا السؤال ولتحديد بعض المشفوعات الصناعي  الصغيف    

بصورة تحقق التفاب  والتكامصل بصين جوانبهصا الن فيص  والعمليص ، كمصا ينبغصي أن تت صمن مهصارات ريصادة 

األعمال التي يفاد من الطالب تعلمها، تم الفجوع لمجموع  من المصادر منها: تحليل محتصوى المقصفرات 

مقصابالت   –مقابالت للمعلمين والموجهين ةي هذا التخصص     –الدراسي  الفني  الن في  وتطبيقاتها العملي   

مفاجع  البحوث والدراسات   –مفاجع  األدبيات والمفاجع العلمي     –للخبفاء والمتخصصين بسوق العمل  

السابق  المفتبط  بهذا المحور، وقد توصل الباةث إلى عدد من المشفوعات الصناعي  الصصغيفة وضصعها 

ام بإعداد استطالع رأى للخبفاء والمتخصصين ةصول المشصفوعات الصصناعي  ةي صورة قائم  مبدئي ، وق

  المستخلص  من اإلجفاءات السابق ، وتم عفضه على السادة المحكمين وطلب الباةث منهم وضصع عالمص

غيف مناسب ( أمام كل مشفوع مصن المشصفوعات المحصددة،   –إلى ةد ما    –)√( ةي إةدى الخانات )مناسب   

 لفأي إلى تعفف رأى المحكمين ةول: وهدف استطالع ا

 

 (: قائمة مهارات ريادة األعمال في صورتها النهائية  2ملحق رقم )
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 مناسب  المشفوعات الصناعي  الصغيفة لطالب تخص  الخرفة  واإلعالن . -

 مدى مناسب  المشفوعات الصناعي  الصغيفة لطالب الصفوف الدراسي  المختلف  . -

إضصاة  مشصفوعات صصناعي  أرصفى يصفون   -صح  الصصياغ  العلميص  والفنيص  واللغويص  للمشصفوع .    -

 .     إضاةتها

وتم ةساب النسب  المئوي  الستجابات المحكمين ةي كل مشفوع من المشفوعات الصناعي  المقتفةص  لكصل 

صف دراسى، وتم ةساب نسب  التكفارات الخاص  بمواةق  السادة المحكمين ةكانت نسب  المواةق  تتصفاو  

ء  راء السصادة المحكمصين %( . وقد تم إجفاء بعض التعديالت المقتفة  على ضصو  100إلى    %94ما بين )

 ومنها:

 إعادة تفتيب المشفوعات الصناعي  للصفوف الدراسي  المختلف  . -

 تقسيم المشفوعات على مدار العام الدراسى . -

 إعادة صياغ  مسمى بعض المشفوعات الصناعي  . -

وبعد االنتهاء من إجفاء التعديالت والمقتفةات على ضوء نتائج استجابات السادة المحكمين تأكد الباةث 

من صالةي  المشفوعات الصناعي  الصغيفة ومناسبتها لطالب الصفوف الدراسي  الثالث ةصي تخصص  

 .  (3)صها النهائي  الخرفة  واإلعصصصصصصصصصصصصصالن بالمدرس  الثانوي  الصصصصصصناعي  وتكون ةي صورتصص

 والجصصصصصصدول التالى يبين توزيصصصصصصصصصصع المشفوعات الصناعي  على الصفوف الدراسي  الثالث:

 ( توزيع المشروعات الصناعية الصغيرة على الصاوف الدراسية الثالث3جدول )

 وقت التنايذ  الصف الثالث  الصف الثانى  الصف األول م

بدهان الكيم  لوة  جداري  تنفذ  1

 بليكو 

 لوة  جداري  تنفذ بدهان  

 الك  -الديكو 

الفصل   لصق ورق الحائ 

 الدراسى  

التشكيل المجسم بخام  أدةى   2 األول

 ةوم

التشكيل المجسم بخام   التشكيل المجسم بالورق المقوى 

 البفسبكس 

التشكيل على األوانى  3

 الخجاجي  بالشمع

الفخاري   التشكيل على األوانى 

 بالفيليف

التشكيل على األوانى 

 الفخاري  بالموزاييك 

الخرفة  على الجلد   4

 بالصبغات 

الخرفة  على الجلد بالحفق   الخرفة  على الجلد بالحفق 

 والصبغات

لوة  جداري  تنفذ بالدهانات  لوة  ةني  تنفذ بدهان الالكيه 5

 الخيتي 

الطباع  بالسلك سكفين  

 الحفيفي ( )الشاش  

الفصل  

 الدراسى  

تقني  الخجاج المعشق    6 الثانى

 بالج   

تقني  الخجاج المعشق 

 بالفصاص  

 تقنيات الحفف على الخجاج 

الخرفة  بالكيم جفانو والكيم   الخرفة  بقشفة الخشب 7

 ستون

 الخرفة  بكسف الفرام 

الكوالج المحفور على  الكوالج الغائف المشقق  الكوالج البارز المشقق  8

 الخشب 
 

 

   في صورتها النهائية ( : قائمة المشروعات الصناعية الصغيرة3حق رقم )مل
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الفصل   ةي  منها  أربع   ينفذ  دراسى  صف  لكل  مشاريع  ثماني   هناك  أن  السابق  الجدول  من  نالةظ 

عفض  ةي  التدرج  يالةظ  كما  الثانى،  الدراسى  الفصل  ةي  المشفوعات  باقى  وتنفذ  األول  الدراسى 

كل   المشفوعات بحيث تقدم المفاهيم والمهارات العملي  المت من  بها تبعاً لمستوى وقدرات الطالب ةي

 صف دراسى .  

 خطوات تصميم المشروعات الصناعية 

ت منت رطوات تصميم المشفوعات الصناعي  الصصغيفة المقتفةص  إلعصداد ةنصى الخرفةص  واإلعصالن     

 بالمدرس  الثانوي  الصناعي ، العناصف التالي :

 ةلسف  المشفوعات الصناعي :  .1

انبثقت ةلسف  هذ  المشفوعات من ةلسف  الكون الذى رلقه هللا تبارك وتعالى بصورة متكامل  من مص ، 

تمد األةفاد ةى تعاملهم، والسصعى نحصو تلبيص  اةتياجصاتهم علصى بع صهم الصبعض، والصذى بدونصه تصخداد إذ يع

عوامل الفناء للبشفي  جميعاً، ةالعلم، والعمل ةى إطار من االستقفار والفاة  النفسصي  النابعص  مصن التمسصك 

  ةصى مجتمعصه ناةعصاً لنفسصه بالقيم الديني  هى من وم  رباني  متكامل  ت من للففد سالمته وسصويته، ةيصصب

العمل  -ولغيف ، ةينال ةب هللا والناس ةى الدنيا والسعادة والفوز ةى اآلرفة. أليست هذ  الجوانب )المعفة  

 القيم( هى ما تسعى التفبي  ةى كل زمان ومكان إلى تفبي  النشئ عليها من رالل بفامجها المختلف ؟ -

لمواد التكنولوجي  بشقيها الن فى والعملى سعياً لتحقيق وةدة من تلك الن فة نبعت ةكفة التكامل بين ا

المعفة ، وبقاء أثف التعلم لدى الطالب لفتفات طويل ، بما تحقق لديهم من ةوائد ع يم  تتمثل ةصى ةصصول 

المعنى من تلك الخبصفات التصى قصدمت إلصيهم هصذا مصن ناةيص ، والتصآزر بصين الجوانصب المعفةيص  والمهاريص  

 لتى ت هف ةى السلوك القيمى لكل منهم من ناةي  أرفى . والوجداني  ا

 أسس بناء المشفوعات الصناعي :  .2

 للمشفوعات الصناعي  الصغيفة المقتفة  مجموع  من األسس، ةددها الباةث ةيما يلى: 

 مناسب  المفاهيم والمهارات لقدرات وميول واهتمامات الطالب ةى الصفوف الدراسي  المختلف . -1

 ارتباط ما يتعلمه الطالب من ربفات بالواقع الفعلى لسوق العمل. -2

االهتمام بتنمي  الجوانب المهاري  للطالب، باعتبار أن الجانب العملى أو األدائى هو أبفز ما يميخ هصذا  -3

 النوع من التعليم، وجودة أداء الفنى هى نتيج  طبيعي  لجودة عمليات اإلعداد التى تعفض لها .

التعاون بين الطالب ةى تنفيذ أنشط  المشفوعات الصناعي ، ةيث إن هذا التعاون ينمى لديهم جوانصب  -4

 جوانب معفةي  ....(. -مختلف  منها )جوانب اجتماعي  

سواء ةصى عمليصات التخطصي  أو  -التعاون بين الطالب والمعلم ةى تنفيذ أنشط  المشفوعات الصناعي    -5

فصصصاً متعصصددة للطصصالب لتحقيصصق الصصذات، والقصصدرة علصصى تحمصصل المسصصئولي ، يتصصي  ة -التنفيصصذ أو التقصصويم 

 واإليجابي ، واإلقبال على العمل بحب .

الحفص على تقديم الخبفات للطالب ةى صورة متكامل  بين الجوانب الن في  والعمليص  تصنعكس علصى  -6
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 أداء الطالب سواء دارل المدرس ، أو ةى سوق العمل .

  الصغيفة ةى تنفيذ أنشطتها على العديد من مصادر الصتعلم، والتصى تتمثصل تعتمد المشفوعات الصناعي -7

ةى المفاجع العلمي ، كتاب  التقاريف، استخدام األةصالم المصصورة، اسصتخدام أجهصخة العصفض المختلفص ، 

العينات، النماذج، الخيارات الميدانيص  للشصفكات والمصصانع، االسصتعان  بصالخبفاء والمتخصصصين ةصى 

 لمهني . المجاالت ا

 تن يم المحتوى ةى صورة مشفوعات، وهى من أة ل التن يمات المنهجي  لتحقيق التكامل . -8

اعتماد المشفوعات الصناعي  على بعض وسائل لتقصويم مخفجصات ونصواتج الصتعلم، مثصل االرتبصارات  -9

ب لقياس الجوانب المعفةيص ، وبطاقصات مالة ص  لقيصاس الجوانصب المهاريص ، ومقصاييس لتقصويم الجوانص

 الوجداني  .

مشارك  الخبفاء والمتخصصين ةى المجاالت المهني ، وةى مجال المناهج وطفق التدريس ةى ضصب   -10

 المشفوعات الصناعي  ومهارات ريادة األعمال من رالل المشارك  وإبداء اآلراء والتحكيم عليها .

 ت المتاة  ةى المدرس  .قابلي  المشفوعات الصناعي  للتنفيذ، من رالل استغالل الموارد واإلمكانيا -11

 األهداف العامة للمشروعات الصناعية  .3

يتحدد الهدف العام لهذا المشصفوعات الصصناعي  ةصى إعصداد الفنصى ةصى تخصص  الخرفةص  واإلعصالن، 

بالمدرس  الثانوي  الصناع ، ن ام السنوات الثالث، القادر على تنفيذ مهام وواجبات مهنتصه بصصورة مثلصى، 

بالمعارف والمهارات العملي  والفيادي  والقصيم واالتجاهصات الالزمص  لصذلك بطفيقص  متكاملص ، بمصا وتخويد   

ينعكس أثف  ةى تفقي  أدائه، وجودة األعمال والمنتجات التى يقوم بتنفيذها ةي سوق العمل، وينبثق من هذا 

 الهدف العام مجموع  من األهداف ذات الصل ، يمكن تحديدها ةيما يلى:

 الطالب للمفاهيم والمهارات المفتبط  بالدهانات والتشطيبات على األسط  المختلف  . اكتساب  -1

 اكتساب الطالب للمفاهيم والمهارات المفتبط  بتنفيذ بعض التطبيقات الخرفةي  على الجدران . -2

 اكتساب الطالب القدرة على تنفيذ بعض التطبيقات الخرفةي  على الفخار والخخف . -3

 اهيم والمهارات المفتبط  بالتطبيقات الخرفةي  على الخجاج .اكساب الطالب المف -4

 تنمي  قدرة الطالب على تنفيذ بعض التطبيقات الخرفةي  على الخشب . -5

 تنمي  قدرة الطالب على تنفيذ بعض التطبيقات الخرفةي  على األقمش  . -6

 .القدرة على إقام  مشفوعات صناعي  رائدة ةي سوق العمل اكتساب الطالب  -7

 الطالب على تنفيذ أعمال التنسيق والديكور لاغفاض المختلف  .   تنمي  قدرة -8

 تنمي  قدرة الطالب على إعداد الخرارف والتصميمات المناسب  لاسط  المختلف  .   -9

لفسصومات والخرصارف والتصصميمات تنمي  قدرة الطالصب علصى التجديصد واالبتكصار ةصى إعصداد وتنفيصذ ا -10
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 المختلف  .

 تنمي  قدرة الطالب على ةصف مساةات األسط  المفاد دهانها، وتقديف التكلف  اإلجمالي  لها. -11

 تنمي  قيم واتجاهات الطالب نحو االهتمام بالعدد، واألدوات المستخدم  ةى تنفيذ األعمال المختلف  . -12

 على الخامات الالزم  للعمل واالستخدام األمثل لها. تنمي  قيم واتجاهات الطالب نحو المحاة   -13

 تنمي  قيم واتجاهات الطالب نحو العمل الجماعي، إلنجاز ما يطلب منهم من أعمال . -14

 تنمي  قيم واتجاهات الطالب نحو المحاة   على جماليات بيئ  ومكان العمل . -15

 . اإلطار العام للمشروعات الصناعية، ويشمل  4

 اإلجرائية أ. األهداف 

ةصصى ضصصوء األهصصداف العامصص  السصصابق  قصصام الباةصصث بصصصياغ  األهصصداف اإلجفائيصص  لكصصل مشصصفوع مصصن 

المشفوعات المقتفةص ، وراعصى ةيهصا التنصوع، لتشصمل جوانصب النمصو المتعصددة، ولتناسصب قصدرات وميصول 

ى كصل منهصا، الطالب، كما راعى ةيها التدرج ةى كل جانب من جوانب النمو، لتصل إلى مستويات عليصا ةص

 مع الواقعي  والوضو  .

 ب. تحديد محتوى المشروعات الصناعية 

يقصد بمحتوى المشفوعات الصناعي  الصغيفة تلك المفاهيم والمباد  والقصوانين والمهصارات العمليص  

والفيادي  التى وقع عليها االرتيار لتكون األساس العلمى السليم ةى إعداد الطالب لمهصام وواجبصات مهنتصه، 

التى سيتم تن يمها ةى إطار ةلسف  التكامل بين الجوانب الن في  والتطبيقات العملي ، بما يسهم ةى تحقيصق و

أهداف المشفوعات الصناعي ، لذا ةقد قام الباةث بالفجوع إلى مجموع  من المصادر لتجميصع المحتصوى، 

 وهى: 

 ت الخرفة  .الفسائل العلمي  )ماجستيف ودكتورا ( التي تناولت موضوعاتها مجاال -

 الموسوعات العلمي  والتكنولوجي  المفتبط  بمجاالت الخرفة  المختلف  .  -

 المواصفات الفني  لمنتجات الشفكات والمصانع التى تعمل ةى هذا المجاالت . -

 الكتب والوثائق الخاص  بوزارة القوى العامل  والتدريب . -

 مالة   أداء بعض الفنيين بسوق العمل . -

 لكتب والمفاجع العلمي  المتخصص ، وقد ت من المحتوى المجاالت المهني  التالي : ا -

 الدهانات الحديث  .  -1

 تقنيات الخرفة  على الخجاج . -2

 تقنيات الخرفة  على األقمش . -3

 تقنيات الخرفة  على الفخار والخخف .  -4

 تقنيات الخرفة  على الخشب . -5

 تقنيات التصويف الجدارى . -6
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 تقنيات الخرفة  على الجلد .  -7

 تقنيات الطباع  بالسلك سكفين )الشاش  الحفيفي (  . -8

ثم قام الباةث بتوزيع محتوى المجاالت المهني  بما تت منه مصن معصارف ومهصارات وقصيم علصى الصصفوف 

الدراسي  الثالث بما يناسب كل صف، مستخدماً المدرل التطبيقي، وةي صورة تن يم منهجصي يعتمصد علصى 

لمشفوعات، وروعي ةيه أن يكصون بصه قصدر مصن المفونص ، بحيصث يصتم ةصذف أو إضصاة  بعصض المعصارف ا

 والمهارات، أو تعديل ما يلخم لمسايفة المستجدات والتطورات الحديث ، وروعي ةيه أي اً:

 أن يفتب  المحتوى بالواقع الفعلى لسوق العمل. .1

 مناسب  المحتوى لحاجات وميول واهتمامات الطالب. .2

 الشمول والتنوع ةى الموضوعات المقدم  )المجاالت المهني  المختلف (. .3

 تن يم المحتوى بصورة تفاعى التكامل بين المواد التكنولوجي  وتطبيقاتها العملي  . .4

 أن يكون المحتوى مناسباً لخمن تدريسه . .5

 بسوق العمل أن يت من مهارات ريادة األعمال التي تؤهل الطالب إلقام  مشفوعات صناعي  رائدة  .6

 جا. األنشطة التعليمية 

ارتار الباةصث األنشصط  التعليميص  التصى تناسصب مسصتوى الطصالب، ودرجص  ن صجهم العقلصى والبصدنى، 

وراعى ةيها التنوع بما يالئم األهداف والمحتوى الدراسى ةى كل صف، وقد اشصتملت علصى أنشصط  دارصل 

 المدرس  مثل:

 المشفوعات التى يتم دراستها.تنفيذ األعمال والمهام التى تتطلبها  -

 النشاط التعاونى بين الطالب ةى إنجاز األعمال المفتبط  بموضوعات المشفوع . -

 المشارك  مع المعلم ةى عفض الوسائل التعليمي  المختلف  . -

 القيام بتنفيذ العفوض العملي ، لتوضي  رطوات بعض العمليات الصناعي  . -

 ناقشات والحوار ةول موضوع الدرس .التفاعل اإليجابى بين الطالب ةى الم -

 إجاب  الطالب عن األسئل  المتنوع  التى تقدم قبل الدرس وأثناء  وبعد  . -

 * أما األنشط  التى تتم رارج المدرس  ةتتمثل ةى:

 كتاب  بحوث وتقاريف بصورة ةفدي ، أو جماعي  مفتبط  بموضوعات المشفوع . -

 خدم  ةى تنفيذ األعمال المختلف  .جمع بعض العينات التى تمثل الخامات المست -

 الخيارات الميداني  لبعض الشفكات التى تعمل ةى مجال: الدهانات وإنتاج الفخار وغيفها . -

 .(Interbuild)زيارة المعارض المتخصص  ةى مجال البناء والتشييد والديكور  -

 زيارة المتاةف )متحف الفن اإلسالمى ومتحف الفن المصفى القديم( . -
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 إجفاء المقابالت مع المتخصصين ةى المجاالت المهني  المختلف  بسوق العمل. -

وسواء كان النشاط الذى يقوم به الطالب دارل الفصل أم رارجه ةإن الشئ المؤكد هنا أنه ال يخلو من ةوائد 

 ع يم ، وهو رطوة مهم  ةى سبيل تحقيق أهداف المشفوعات الصناعي  الصغيفة .

  ية د. الوسائل التعليم

أما الوسائل التعليمي  ةهى عنصف أساسى من عناصف المشفوعات الصناعي  الصغيفة، وال تقل أهميص      

عصن بصصاقى العناصصصف، لصصذا ةقصصد ةصصفص الباةصصث علصصى اسصصتخدام مجموعصص  مصصن الوسصصائل التعليميصص  المفتبطصص  

الطصصالب، بموضصصوعات المشصصفوعات الدراسصصي ، وراعصصى ةيهصصا مناسصصبتها للمحتصصوى واألهصصداف، ومسصصتوى 

والتنصصوع بحيصصث تشصصتمل علصصى موضصصوعات متعصصددة مفتبطصص  بالمجصصاالت المهنيصص  المختلفصص  التصصى ت صصمنتها 

بالتصات  -الكتالوجصات المتنوعص    -المشفوعات الصناعي  المقتفةص ، ومصن أمثلتهصا: الصصور الفوتوغفاةيص   

ات الصصناعي  المفتبطص  عينصات مصن الخامصات المسصتخدم  ةصى تنفيصذ العمليص  -األلوان للتشطيبات المختلفص   

 -اإلنتفنصت    -بصفامج الكمبيصوتف    -األدوات المستخدم  ةى تنفيصذ األعمصال الفنيص     -بالموضوعات الدراسي   

 باإلضاة  إلى مصادر ووسائل أرفى. -أجهخة عفض الصور  -األةالم المتحفك   -األةالم الثابت  

 ه. طرق واستراتيجيات التدريس 

طه للمشفوعات الصناعي  المتكامل  على ارتيار استفاتيجيات تصدريس متعصددةي اعتمد الباةث ةى تخطي    

بمصصا يناسصصب كصصل مشصصفوع مصصن المشصصفوعات، وقصصد راعصصى ةيهصصا مناسصصبتها للطصصالب، والمحتصصوى الدراسصصى، 

واألهداف المطلوب تحقيقها . ةعندما يتطلب الموقف التعليمصى عصفض معلومصات ومفصاهيم جديصدة تسصتخدم 

ر والمناقش ، والعصف الذهنى، وعندما يتطلب الموقف التعليمصى عصفض رطصوات تنفيصذ استفاتيجي  الحوا

مهارة من المهارات المت من  بالمشفوع تستخدم استفاتيجي  البيان العملى، وعندما يكون التعاون والعمل 

علصى الجماعى هدةاً من أهداف الدرس ةتستخدم استفاتيجي  الصتعلم التعصاونى، أو العمصل ةصى مجموعصات، و

العكس من ذلك يستخدم العمل الففدى ةينما يتطلب الموقف أن يقوم كل طالب بمجهود راص إلنجاز عمل 

معين يطلب منه دون سوا  تنفيذ ، وعندما يوضع الطالب ةى موقصف يمثصل مشصكل  ةقيقيص  وهصذ  المشصكل  

كل ، كأن يطلب مصنهم تتحدى قدراتهم وتحتاج إلى تعاون وت اةف جهود كل أةفاد المجموع  لحل هذ  المش

تنفيذ رطوات نوع معين من الدهانات أو التشطيبات باستخدام الموارد واإلمكانصات المتاةص ، والتصى تتمثصل 

ةى الخامات واألدوات الالزم  للعمل، تستخدم استفاتيجي  ةصل المشصكالت، ة صالً عصن اسصتخدام مهصارات 

لجيصصد لعناصصصف ومهصصارات العمصصل، التعخيصصخ تصصدريس هامصص  ةصصي الموقصصف التعليمصصى مثصصل: التهيئصص ، والشصصف  ا

 لالستجابات السليم  والصحيح ، وغيفها .

 و . وسائل التقويم 

التقويم عملي  شامل  لكل جوانب العملي  التعليمي ، وهو عملي  مستمفة، تتم أثناء الصدرس وقبلصه وبعصد ،     

فض المحدد منه، لذا استخدم وةى كل مفةل  من هذ  المفاةل تختلف وعيفته ووسائله ةسب الهدف، والغ

الباةث مجموع  من وسائل التقويم المتنوعص ، لقيصاس مصدى اكتسصاب الطصالب للمفصاهيم والمهصارات والقصيم 

واالتجاهات المت من  بكل مشفوع من المشصفوعات الصصناعي  المقتفةص ، ةفصى الجانصب المعفةصى وضصع 

تخدم بطاقات المالة   لتقويم األداء المهارى االرتبارات )الشفهي  والتحفيفي (، وةى الجانب المهارى اس

للطالب أثناء تنفيذ رطوات العمل بالدهانات والتطبيقات الخرفةي  والتشطيبات المختلف ، واستخدم مقاييس 
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لتقويم المنتجات الفني  التى يقوم الطالب بتنفيذها، وكذلك استخدم مقاييس االتجاهات لتحديد مصدى اكتسصاب 

 جداني  المت من  بالمشفوعات الصناعي  المقتفة  .الطالب للجوانب الو

 استطالع الرأي ةول اإلطار العام للمشروعات الصناعية المقترةة  . 5

قام الباةث بتوزيع المشفوعات الصناعي  المت من  بالمجاالت المهني  المحددة، بما تت صمنه مصن مفصاهيم       

مشفوع(، وقد   24ومهارات وقيم على الصفوف الدراسي  الثالث ةى صورة مشفوعات دراسي  بلب عددها ) 

يمي  وطصفق وإسصتفاتيجيات  ت من كل مشفوع منها )األهداف اإلجفائي  والمحتوى الدراسي واألنشط  التعل 

التدريس ومصادر التعلم ووسائل التقويم( وكذلك الخمن المخص  لتدريس كل منها، ووضع تلصك العناصصف  

ةى استمارة اسصتطالع رأى وذلصك ةصى رانصات مستعفضص  لتكصون أمصام المحكمصين صصورة متكاملص  لعناصصف  

فاء والمتخصصصين ةصي المنصاهج وطصفق  المشفوعات التدريسي  المت من ، وطلب من السادة المحكمين الخب 

 التدريس، ما يلى: 

غيف مناسصب( أمصام كصل عنصصف مصن عناصصف تكصوين   –( ةى ران  من رانتين )مناسب  وضع عالم  ) .أ

 المشفوع، وذلك للحكم على مناسب  وارتباط كل منها .

 أة ل صورة ممكن  .إبداء أي  مالة ات أو تعليقات أو إضاةات يفونها، للوصول بهذا المخط  إلى  .ب 

تم ةساب متوسطات النسب  المئوي  آلراء المحكمين ةى كل عنصف من عناصف المشفوعات الدراسي  

(، وقام الباةث بصإجفاء التعصديالت التصى اقتفةهصا %100 – 95المحددة، وقد وجدت أنها تفاوةت ما بين )

الصفأى، أو ةصى بعصض العناصصف   بعض المحكمين سواء ما ارتصب  منهصا بالشصكل العصام السصتمارة اسصتطالع

المكون  للمشفوع، وبهذا تأكد الباةث من أن األهداف اإلجفائي  والمحتوى الدراسى واألنشصط  التعليميص ، 

وطفق واستفاتيجيات التدريس ومصادر التعلم، ووسائل التقويم، مفتبط  ةيما بينها هذا مصن ناةيص ، ومصن 

ة . وبهصذا تصم التوصصل إلصى الصصورة النهائيص  للمشصفوعات ناةي  أرفى مناسبتها لتحقيق األهصداف المحصدد 

 ، واإلطمئنان إلى مالئم  المشفوعات الصناعي  الصغيفة للتطبيق.(4)الصناعي  الصغيفة المقتفة  

مما سبق يكون الباةث قد أجاب عن السؤال الثصانى للبحصث، ةيصث أمكصن وضصع تصصور للمشصفوعات 

مل بين بعض المواد التكنولوجي  وتطبيقاتها العمليص ، وذلصك لتنميص  الصناعي  الصغيفة، والقائم  على التكا

 المهارات العملي  والفيادي  لدى طالب تخص  الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  .

 قياس فاعلية المشروعات الصناعية   -3

لما كان السؤال الثالث من أسئل  البحث هو: ما ةاعلي  بعض المشفوعات الصناعي  الصغيفة ةي تنميص      

المفاهيم واألداءات المهاري  والفيادي  واالتجا  نحوها لدى طالب الصصف الثالصث ةصي تخصص  الخرفةص  

ليص  المشصفوعات الصصناعي  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  ؟ ولإلجاب  عن هذا السؤال ولقياس ةاع

التي تم تحديدها، قام الباةث بارتيار مشفوع )الطباع  بالسصلك سصكفين( أو مصا يسصمى )الطباعص  بالشاشص  

الحفيفي (، والصذى يعطصى نجصا  تنفيصذ  مؤشصفاً علصى نجصا  بصاقى المشصفوعات، وهصو أةصد المشصفوعات 

لمدرس  الثانويص  الصصناعي ، وذلصك المستخلص  من مقفرات الصف الثالث تخص  الخرفة  واإلعالن با

 لاسباب التالي :

 

 (: اإلطار العام للمشروعات الصناعية الصغيرة في صورتها النهائية .4ملحق رقم )
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يشتمل هذا المشفوع على مجموع  من المهارات األدائي ، تتصف بكونها أكثف عمقصاً واتسصاعاً بمقصدار  -

 أكبف من تلك المهارات التى تم دراستها ةى الصف األول والثانى .

 الجوانب الن في  والعملي  .يت   ةى هذا المشفوع التفاب  والتكامل بصورة أشمل ةيما بين  -

 مناسب  موضوعات المشفوع مع اإلمكانيات المتاة  بالمدرس  الثانوي  الصناعي  . -

 .األقمش ...(  –ورق الحائ   –درولها ةي كثيف من المجاالت المهني  المختلف  )صناع  السيفاميك  -

 اةتياج سوق العمل إليها بصف  دائم  . -

 ي تنفيذها .عدم اةتياجها إلمكانات كبيفة ة -

 عدم اةتياجها لمساةات كبيفة ةي تنفيذ مهاراتها . -

 إمكاني  تنفيذها ةي أي مكان وبعمال  محدودة .   -

 تواةف الخامات والمواد واألدوات الالزم  لتنفيذها بصورة جيدة . -

 إمكاني  تسويق منتجاتها والحصول على رب  وةيف من ممارستها بسوق العمل . -

األسس التي  –الهدف العام للمشفوع    –مشفوع العناصف التالي : )عنوان المشفوع  وقد ت من إعداد هذا ال

 –طفق التصدريس المناسصب     -الخمن الالزم للتنفيذ    –محتوى المشفوع    –األهداف اإلجفائي     –يقوم عليها  

لك ةيما وسائل تقويم المشفوع( . ويمكن توضي  ذ  –مصادر التعلم الالزم   –األنشط  التعليمي  المت من  

 يلى:

  خطوات تصميم المشروع

   :الطباع  بالشاش  الحفيفي (عنوان المشروع   ) .1

تخيف الباةث هذا العنوان الرتباطه بموضوع المشفوع الذى يتناول عفضاً لصبعض أسصاليب الطباعص  

 الحديث  أال وهو أسلوب الطباع  بالشاش  الحفيفي  على األسط  المختلف  .

 زمن تدريس المشروع  .2

ةص ( ةى األسصبوع، ويتبصاين زمصن تصدريس   12أسابيع، بواقع )أربع   يقتف  تدريس هذ  المشفوع ةى     

عملى(، بحيث يستوةى كل جانب أو موضوع منها كاة  مواصفات   –كل موضوع بحسب طبيعته )ن فى  

 الشف  والتوضي  الجيد .

 مقدمة المشروع  .3

موضوع تطبيق الخرفة  على األسط  المختلفص ، مصع التفكيصخ علصى أسصلوب هصام يتناول هذا المشفوع     

وضفورى، أال وهو أسلوب الطباع  بالشاش  الحفيفي  على األسط  المتعددة، من ةيث تعفيف الطباعص  
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بصف  عام  والتفكيخ على الطباعص  بالشاشص  الحفيفيص  بصصف  راصص ، ثصم تعصفف مفاةصل تطصور طصفق 

عصفف رطصوات الطباعص  بالشاشص  الحفيفيص  علصى األسصط  المختلفص ، ويختصتم هصذا الطباع ، ويلصى ذلصك ت

المشفوع بتعفف أنواع األةبار والملونات التى تستخدم ةى تنفيذ الطباع  على األسط  المختلف ، ثم تعفف 

ل األدوات والمعدات المستخدم  ةى تنفيذ رطوات الطباع  بالشاش  الحفيفي  على األسط  المختلف ، ويتخل

ذلك ارتيار تصميمات ةني  يصل  تنفيذها بهذا األسلوب، وبعد اإللمصام بهصذ  المفصاهيم يصتم التصدريب العملصى 

على تنفيذ هذ  الخطوات، وبذلك تتحقق االستفادة من هذا الموضوع الذى تكاملت ةيه المعفةص  والممارسص  

 معاً، لدى الطالب.

 األهداف اإلجرائية للمشروع  .4

 هذا المشفوع من المتوقع أن يصب  كل طالب قادراً على أن:ةى نهاي  تدريس 

 فى الجانب المعرفى .  أ

 يُعفف الطباع  بالشاش  الحفيفي . -1

 يعدد أهمي  الطباع  ةي ةياتنا اليومي  . -2

 يشف  مفاةل تطور طفق الطباع . -3

 يوض  رطوات إعداد وتجهيخ الشابلون. -4

 يشف  كيفي  إعداد الصورة السالب . -5

 طي  الشابلون بالجيالتين الحساس.يشف  كيفي  تغ -6

 يصف عملي  التصويف العادى للشابلون. -7

 يقارن بين التصويف العادى والتصويف الميكانيكى ةى إعداد الشابلون. -8

 يشف  كيفي  إجفاء عملي  اإلعهار للشابلون. -9

 يوض  أهمي  عملي  التقوي  للشابلون بعد تصويف . -10

 الطباع .يشف  رطوات تنفيذ ثالث  أنواع من طفق  -11

 يقارن بين طفق الطباع  اليدوي  واآللي  من ةيث جودة المنتج . -12

 يعطى أمثل  ألةبار الطباع  المستخدم  على األسط  المختلف . -13

 يحدد الوصف العام والتفكيب ألدوات تنفيذ الطباع  بالشاش  الحفيفي . -14

 الحفيفي  .يشف  رطوات ومفاةل تنفيذ مشفوع صناعى بتقني  الطباع  بالشاش   -15

 يحدد معاييف تحقيق التميخ ةي أي مشفوع صناعى يفاد تنفيذ  بسوق العمل . -16
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 فى الجانب المهارى  .ب

 يجيد عملي  إعداد وتجهيخ الشابلون المستخدم ةى الطباع . -1

 يغطى ةفيف الشابلون بالمادة الحساس  لل وء بصورة جيدة . -2

 لنوعي  العمل المطلوب تنفيذ  .يمتلك رؤي  ثاقب  ةي ارتيار التصميميات المناسب   -3

 يجيد تنفيذ رطوات عملي  التصويف للفسومات والتصميمات المختلف  . -4

 يحسن تقديف الوقت المناسب لتعفيض الشابلون لل وء أثناء عملي  التصويف . -5

 يتقن عمليات إعهار الفسومات بعد عملي  التصويف . -6

 اإلعهار .يجيد عمليات تقوي  الشابلون بعد عملي   -7

 ينفذ رطوات الطباع  بالشاش  الحفيفي  على األسط  بكفاءة عالي . -8

 يجيد استخدام األدوات الالزم  للعمل بأسلوب الطباع . -9

 يستخدم األةبار والملونات الالزم  بطفيق  صحيح . -10

 يجيد تنفيذ بعض الخرارف بطفيق  التففيب والطبع )االستنسل(. -11

 ار المناسب  لاشكال والخرارف الهندسي .يتحكم ةى ارتيار األلوان واألةب -12

 يطبق قواعد األمان والسالم  المهني  أثناء تنفيذ الطباع . -13

 يجيد استخدام التكنولوجيا الحديث  ةي تنفيذ عمليات الطباع  . -14

 يبدع ةي تنفيذ رطوات الطباع  بالشاش  الحفيفي  . -15

 . يجيد تسويق المنتجات المنفذة بهذا األسلوب الفني والخرفةى -16

 يجيد اتخاذ القفارات المناسب  عبف مفاةل تنفيذ العمل . -17

 يمتلك القدرة على مواجه  المخاطف التي تحدث أثناء العمل . -18

 فى الجانب الوجدانى   .جا

 يهتم بالقفاءة ةول موضوع الطباع  بالشاش  الحفيفي . -1

 يثيف نقاط جديدة ةول موضوع الطباع  بالشاش  الحفيفي  . -2

 ى تنفيذ عمليات إعداد وتنفيذ رطوات الطباع .يشتفك مع زمالئه ة -3

 يعتنى بن اة  مكان وبيئ  العمل بعد اإلنتهاء من تنفيذ األعمال. -4
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 يحاةظ على األدوات والمعدات المستخدم  ةى تنفيذ العمل. -5

 يحاةظ على الخامات الالزم  للعمل ويفشد من استخدامها . -6

 توعيفها.يفاضل بين الفسومات والخرارف ويحسن  -7

 يبذل مجهوداً إلرفاج أعماله الفني  بصورة الئق  جذابه. -8

 يبادر بحل األسئل  المفتبط  بموضوع الطباع  ووضعها ةى ملفه الخاص. -9

            محتوى المشروع   .5 

 ت من محتوى المشفوع العناصف اآلتي :      

 أهمي  الطباع  ةي ةياتنا اليومي  . -1

 بالشاش  الحفيفي .تعفيف الطباع   -2

 طفيق  التصويف( . - طفيق  البيفوةيلم -الملو المباشف  -تطور طفق الطباع :)طفيق  اإلستنسل  -3

 رطوات الطباع  بالشاش  الحفيفي : -4

 إعداد الصورة السالب . –ب            إعداد وتجهيخ الشبلون )الشاسيه(. -أ

 التغطي  بالجيالتين الحساس.  -د           تكوين الدهان الجيالتينى الحساس.   -جص         

 التقوي  . -اإلعهار.         ز -الميكانيكى(.                   و –التصويف )العادى  -          

 اآللي (.                        -طفق الطباع : )اليدوي  -5

  أةبار الطباع  وألوانها الصابغ . -6

 مفاةل الطباع . -7

 تنفيذ عملي  الطباع  بالشاش  الحفيفي  .األدوات المستخدم  ةى  -8

 مهارة تنفيذ األشكال والخرارف الهندسي  المستخدم  من الطفز التاريخي ، وتلوينها. -9

 مهارة تنفيذ بعض الخرارف بطفيق  التففيب والطبع )االستنسل(.  -10

 والزمن الالزم للتدريس  تخطيط دروس المشروع .6

تم تخطي  دروس المشفوع على ضصوء الصخمن المتصا  للتجفيصب، والجصدول التصالى يبصين توزيصع هصذ      

 الدروس، والخمن المحدد لتدريس موضوعاتها بصورة متكامل  .
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 ( يبين تخطيط دروس المشروع والزمن الالزم للتدريس4جدول )

 التاري 
الدر 

 س
 عنصصصصوان الدرس

 عدد الحص  
إجمالى عدد  

 الحص  
ن ف

 ى
 عملى

  - 6 الطباع  وأهميتها ةي ةياتنا . .1 األول 

48 

 ةص  
 12 - إعداد تصميمات تصل  للتنفيذ بأسلوب الطباع . .2 الثانى 

 12 6 الطباع  بالشاش  الحفيفي  على الخجاج. .3 الثالث 

 12 - تنفيذ الطباع  بالشاش  الحفيفي  على األسط  . .4 الفابع  
     

الجدول السصابق أن موضصوعات المشصفوع يصتم تدريسصها بطفيقص  متكاملص ، ةيصث يصتم عصفض يالةظ من   

الجوانب الن في  أوالً، ويلى ذلك ارتيصار وإعصداد التصصميمات المناسصب  لطفيقص  العمصل، ثصم تنفيصذ الجانصب 

 مختلف  .العملى مباشفة، مما يؤدى إلى إتقان الطالب لمهارات تنفيذ هذا األسلوب الخرفةى على األسط  ال

 التدريس . طرق واستراتيجيات 7

استخدم الباةث مجموع  متنوع  من طفق واستفاتيجيات التصدريس التصى يصفى مناسصبتها ةصى تحقيصق 

األهداف اإلجفائي  للمشفوع، ةيث استخدم لكل موقف تعليمى ما يناسبه من طفق واستفاتيجيات تدريس، 

الحوار والمناقش ، والعصف الذهنى، وعند توضي  رطصوات تنفيصذ ةمثالً عند تقديم موضوع جديد يستخدم  

بالشاش  الحفيفي  استخدم البيان العملى، وعند قيام الطالب بتنفيذ األعمال واألنشط  التى يتطلبها   الطباع 

المشفوع، يكون ذلك ةى صورة ةفديص  أو ةصى صصورة جماعيص  وةقصاً لهصدف الصدرس، هصذا باإلضصاة  إلصى 

تدريس أرفى ال تقل أهمي  عن األساليب واالسصتفاتيجيات السصابق ، مثصل: التهيئص  سصواء   استخدام مهارات 

التقصويم،  –استخدام الوسصيل  التعليميص   –إلقاء األسئل    –الحيوي     –التعخيخ    –الشف     –اللف ي  أو المكاني   

المسصتخدم ، إذ تت صاةف  إلى غيف ذلك من المهارات التى تعد جخءاً ال يتجخأ من االستفاتيجيات واألساليب 

 جميعاً إلثارة داةعي  الطالب وجذب انتباهه، وزيادة ةعاليته ةى الدرس، وتحقيق األهداف التفبوي  المطلوب  

 األنشطة التعليمية  .8

 استخدم الباةث مجموع  من األنشط  التعليمي  التى يفى مناسبتها ةى تحقيق أهداف المشصفوع منهصا:

عي ، دارل الفصل أو رارجه، وقد تمثلت ةصى: الحصوار والمناقشص  مصع الطصالب أنشط  ةفدي ، وأرفى جما

ةول موضوعات المشفوع، االهتمام بجمع مادة علمي  عصن هصذ  الموضصوعات، إجصفاء بيصان عملصى أمصام 

الطالب لتوضي  رطوات تنفيذ الطباع  بالشاش  الحفيفيص ، نشصاط تعصاونى بصين الطصالب ةصى جمصع المصادة 

جاز األعمال المطلوب  منهم، اإلجاب  عن األسئل  التى تطف  علصى الطصالب ةصى مجموعصات العلمي  وكذا إن

العمل، ةل األسئل  المفتبط  بموضوع الدرس ووضعها ةى الملف الخاص بكل طالب )البورتفليو(، إعداد 

تصميمات تصل  للتنفيصذ بأسصلوب الطباعص  بالشاشص  الحفيفيص ، المشصارك  مصن قبصل الطصالب ةصى عصفض 

سائل التعليمي  وإجفاء العفوض العملي ، المشارك  ةى إقام  معصفض ةنصى بمنتجصات الطصالب ةصى هصذا الو

 المشفوع .

 . الوسائل التعليمية  9

استخدم الباةث أنواعاً متعددة من المصادر والوسائل بما يسهم ةى تحقيق أهداف المشفوع وقصد تمثلصت     

األدوات المستخدم  ةى عمليات  –عينات من أةبار الطباع   –نموذج للشاش  الحفيفي  )الشابلون(    –ةى:  
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 –نمصاذج مصن التصصميمات المنفصذة بأسصلوب الطباعص  بالشاشص  الحفيفيص   –الجيالتين الحسصاس    –الطباع   

نماذج من التصميمات المنفذة بطفيق  التففيب   –تصميمات ألشكال وزرارف هندسي  من الطفز التاريخي   

إلضاة  إلى الكتب والمفاجع العلمي ، والموسصوعات التكنولوجيص ، وغيصف ذلصك مصن والطبع )االستنسل(، با

 الوسائل التى أتي  للباةث استخدامها ةى عل عفوف وإمكانات المدرس  الثانوي  الصناعي  .

 تقويم المشروع  .10

 تم تقويم المشفوع ةى ضوء األهداف المحددة للتدريس، وةقاً للمفاةل التالي :

وقد استخدم قبل شف  موضوعات المشفوع بهدف تحديصد  Initiative Evaluationالتقويم القبلى  -

 مستوى الطالب، ونقط  البداي  للتعلم، وذلك من رالل إجاب  الطالب عن األسئل  ةى االرتبار القبلى.

 وقد استخدم ةى نهاي  كل درس من دروس المشصفوع Formative Evaluationالتقويم التكوينى  -

وبعد كل مفهوم من مفاهيمه بهدف التأكد من اكتساب الطالب لتلك المفاهيم، وذلك مصن رصالل األسصئل  

 التى تلقى على الطالب أثناء الدرس، والحوار والمناقش  ةول موضوع الدرس.

وتصم ةصى نهايص  كصل درس، وأي صاً ةصي نهايص  دراسص    Summative Evaluationالتقويم النهائى -

هدف التأكد من اكتسابهم للمفاهيم والمهارات العملي  والفيادي  والقيم المت من  به، الطالب للمشفوع ب

وذلك من رالل االرتبار لقياس مصدى اكتسصاب الطصالب للجوانصب المعفةيص ، وبطاقص  المالة ص  التصى 

استخدمت لقياس مدى اتقان الطالب لاداء المهصارى والفيصادى المت صمن بالمشصفوع، باإلضصاة  إلصى 

االتجا  والذى استخدم بهدف تعفف مدى نمو االتجاهات اإليجابي  نحو المشفوعات الصناعي    مقياس

 الصغيفة لدى الطالب .

 :استطالع الرأي المحكمين ةول مشروع )الطباعة بالشاشة الحريرية( -

هصداف  قام الباةث بإعداد وتخطي  مشفوع )الطباع  بالشاش  الحفيفي (، وقد ت من العناصف التاليص  )األ      

اإلجفائي  والمحتوى الدراسي واألنشط  التعليمي  وطفق وإستفاتيجيات التصدريس ومصصادر الصتعلم ووسصائل  

التقويم( وكذلك الخمن المخصص  لتدريسصه، ووضصع تلصك العناصصف ةصى اسصتمارة اسصتطالع رأى وذلصك ةصى  

لسصادة المحكمصين  رانات مستعفض  لتكون أمام المحكمين صورة متكاملص  لعناصصف المشصفوع، وطلصب مصن ا 

 الخبفاء والمتخصصين ةي المناهج وطفق التدريس، ما يلى: 

غيف مناسب( أمام كل عنصصف مصن عناصصف تكصوين   –( ةى ران  من رانتين )مناسب  وضع عالم  ) -أ

 المشفوع، وذلك للحكم على مناسب  وارتباط كل منها .

 إبداء أي  مالة ات أو تعليقات أو إضاةات يفونها، للوصول بهذا المخط  إلى أة ل صورة ممكن  .  -ب 

تم ةساب متوسطات النسب  المئويص  آلراء المحكمصين ةصى كصل عنصصف مصن عناصصف المشصفوع، وقصد   -ت 

(، وقصام الباةصث بصإجفاء التعصديالت التصى اقتفةهصا بعصض %100  –  98وجدت أنها تفاوةت ما بصين )

كمين، وبهذا تأكد مصن أن األهصداف اإلجفائيص  والمحتصوى الدراسصى واألنشصط  التعليميص ، وطصفق المح

واستفاتيجيات التدريس ومصادر التعلم، ووسائل التقويم، مفتبط  ةيما بينها هذا من ناةي ، ومن ناةي  
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، (5)وع أرفى مناسصبتها لتحقيصق األهصداف المحصددة، وبهصذا تصم التوصصل إلصى الصصورة النهائيص  للمشصف

 واإلطمئنان إلى مالئم  جميع عناصف  للتطبيق.

 إعداد أدوات البحث   -4

بعد االنتهاء من إعداد المشفوع قام الباةث بإعصصصصصصصصداد أدوات تقصويم البحصث وقصد تمثلصت ةصى االرتبصار     

الطصالب للمفصاهيم المعفةى وبطاق  المالة   ومقياس االتجا ، لقياس مدى ةاعليص  المشصفوع ةصى اكتسصاب  

والمهارات العملي  والفيادي  والقيم واالتجاهات المت من  به، وقد أعدت أدوات التقويم ةصى ضصوء أهصداف 

 المشفوع كما يلى:

 أوالً  االختبار المعرفى 

صصصمم الباةصصث ارتبصصاراً معفةيصصاً للمشصصفوع الصصصناعى، بهصصدف قيصصاس مصصدى اكتسصصاب الطصصالب للمفصصاهيم 

 وتعفف مدى تحقيقهم لاهداف التفبوي  المنشودة، وقد مف إعداد االرتبار بالخطوات اآلتي :المت من  به، 

 وضع ماردات االختبار .  أ

اعتمد الباةث ةى صياغ  مففدات االرتبار على األسئل  الموضوعي ، وقد اقتصف علصى أربعص  أنصواع 

بعصض الكلمصات، وعلصى الطالصب أن منها وهى: )أسئل  اإلكمال( وهى مجموع  من العبارات التى ينقصصها 

يقفأ هذ  العبارات جيداً، ثم يقوم بملء الففاغات بما يناسبها من كلمات، ةتى يكتمل المعنى الصحي  لهصذ  

العبارات، )أسئل  الصواب والخطأ( وهى مجموع  من العبصارات بع صها صصواب، والصبعض اآلرصف منهصا 

( أمصام العبصارات الصصحيح ، م يقصوم بوضصع عالمص  )رطأ، وعلى الطالب أن يقفأ هذ  العبصارات جيصداً ثص

ووضع عالم  )×( أمام العبارات الخاطئ ، )أسصئل  االرتيصار مصن متعصدد( وهصى مجموعص  مصن األسصئل  أو 

العبارات أو المقدمات، ولكل منها أربع  بدائل، وعلى الطالب أن يقفأ هذ  العبارات جيداً ثم يختصار البصديل 

ارة، وقد روعصى عنصد وضصع البصدائل أن تكصون متسصاوي  ةصى الطصول، ومفتبطص  الصحي  الذى يناسب العب

بمقدم  السؤال، مع تجانس االستجابات الخاطئ ، كما روعى بساط  الصياغ ، وعدم استخدام ألفاع تصوةى 

باإلجاب ، )وأسئل  المخاوج ( وهى عبارة عن عمودين )أ(، )ب( ويقوم الطالب باالرتيار من العمصود )ب( 

 سب العبارات ةى العمود )أ(، وقد روعى ةى هذ  األسئل  أن تكون البدائل أكثف ةى العمود )ب(. ما ينا

 ( مواصاات االختبار المعرفى للمشروع 5جدول )

 أوجه التعلم م
المجموع الكلى   األهداف )مستويات التعلم( 

 للمففدات 
 األوزان النسبي 

 تفكيب تقييم  تحليل تطبيق ةهم تذكف

 11.11 2     1 1 .أهمي  الطباع  ةي ةياتنا  1

 88.89 16 1 2 2 3 3 5 .الطباع  بالشاش  الحفيفي  2

 18 1 2 2 3 4 6 المجموع الكلى للمففدات 
100 % 

  5.56 11.11 11.11 16.67 22.22 33.33 األوزان النسبي 

 

ويالةظ من هصذا الجصدول أي صاً أن عصدد المفصفدات المفتبطص  بمسصتويات التصذكف والفهصم تخيصد عصن عصدد 

المففدات ةى المستويات األرفى، ويؤكد ذلك أن المهارات العملي  تحتاج إلى قاعدة أساسي  من المعارف 

 

 ورته النهائية .  (: مشروع )الطباعة بالشاشة الحريرية( في ص5ملحق رقم )
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المفتبطص  بتلصك  التى تساعد على أداء تلك المهارات بطفيق  صحيح  وسليم ، وةصق تلصك األسصس العلميص 

 المهارات.

 تعليمات االختبار  .ب

بعد وضع مففدات االرتبار، أعد الباةث تعليمات االرتبار قبل تجفبته ميدانياً، وذلك ةتى يتمكن مصن 

تصحي  هذ  التعليمات بناًء على التجفب  الميدانيص ، وقصد ةصفص الباةصث عنصد صصياغ  هصذ  التعليمصات أن 

وتشيف إلى طفيق  تسجيل اإلجاب  ومكانها، وأن تكون موجخة، وتحدد الغفض من تكون واضح  وبسيط ،  

 االرتبار، كما ةفص الباةث على شف  هذ  التعليمات وتفسيفها للطالب قبل اإلجاب  عن االرتبار .

 تصحيح االختبار .  جا

تلفصت درجصات كصل قسم الباةث درجات كل سؤال تبعاً لعدد اإلجابات المتوقعص  مصن الطالصب، وبصذلك ار    

مفصفدة(،   18سؤال عن اآلرف، بالنسب  الرتبار مشفوع )الطباع  بالشاش  الحفيفي (: كان عدد مففداتصه )

إجابص (، وقصد ةصدد لكصل إجابص  منهصا درجص  كاملص    25وكان عدد اإلجابات المطلوب أن يصدرها الطالب )

ك يصب  المجموع النهائى لصدرجات يحصل عليها الطالب ةى ةال  إجابته عن السؤال إجاب  صحيح ، وبذل

 درج ( . 25االرتبار المعفةى للمشفوع )

 صدق االختبار . د

( وللتحقصق مصن 80، ص 1990يقصد بصدق االرتبار أن يقيس االرتبار ما وضع لقياسه )أبصو ةطصب،      

 صدق ارتبار مشفوع )الطباع  بالشاش  الحفيفي (، قصام الباةصث بعفضصه علصى مجموعص  مصن المحكمصين

الخبفاء ةي المناهج وطفق التدريس، ةى صورة مستعفض  ت منت األهداف المعفةيص  للمشصفوع، وتلصى 

 ذلك األسئل  أو المففدات المفتبط  بكل منهما، وطلب الباةث من السادة المحكمين: 

 ( ةى إةدى الخانتين )صحيح ( أو )غيف صحيح ( للحكم على صح  صياغ  األسئل .وضع عالم  ) .1

غيصف مناسصب ( وذلصك للحكصم علصى مصدى  –إلى ةصد مصا  –( ةى إةدى الخانات )مناسب  )وضع عالم    .2

 مناسب  كل مففدة لقياس األهداف المعفةي  المحددة .

 إضاة  أي  مالة ات أو  راء يفون إضاةتها. .3

وةى النهاي  ةسب الباةث النسب لتكفار مواةق  المحكمين عصن كصل سصؤال مصن أسصئل  االرتبصار، وقصد 

(، وكانت هناك بعض اآلراء والمالة ات ةول صياغ  بعض األسئل ، وتصم %100،    %95ين )تفاوةت ب

 تعديلها ةى ضوء  راء السادة المحكمين.

 ثبات االختبار  .ها

يقصد بثبات االرتبار أن يعطى نفس النتائج إذا ما أعيد تطبيقه على نفس األةفاد وةى نفس ال فوف . 

ةيصث طبصق االرتبصار  Pre-testر المعفةى عن طفيصق إعصادة التطبيصق لذا ةقد ةسب الباةث ثبات االرتبا

المعفةي للمشفوع على طالب الصف الثالث من مدرس  القاهفة الفني  للصناعات النسيجي ، من غيف عين  

البحث، ثم أعاد التطبيق بعد أسبوعين على العين  نفسها، وةسب معامل االرتباط بين التطبيقين، مسصتخدماً 

 اآلتي :المعادل  



 2021 السادسالعدد                           22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  564  - 
 

 مجا س مجا ص –ن مجا س ص 

ر =   

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 ااااااااااااا 

 [2)مجا ص( – 2[ ] ن مجا ص2)مجا س( – 2] ن مجا س          

(، وهصى 0.95االرتبار المعفةى لمشصفوع )الطباعص  بالشاشص  الحفيفيص (،  ر = )ةكانت النتائج كما يلى:  

(، وهو معامل ارتباط موجب دال، يدل على ثبات االرتبار. وبذلك أصب  االرتبار صصال  0.01دال  عند )

 . (6) للتطبيق، بعد التأكد من صدقه وثباته

 ً  بطاقة المالةظة   ثانيا

المت من بمشفوع )الطباع  بالشاش  الحفيفي (، قام الباةصث بتصصميم بطاقص  لتقويم الجانب المهارى  

مالة   راص  بهدف قياس مدى اكتساب الطالب لاداء المهارى والفيادى المت من بهذا المشفوع، وقد 

 مف إعداد بطاق  المالة   بالخطوات اآلتي :

 تحديد محتوى بطاقة المالةظة  .1

يذ المهارات العملي  والفيادي  للطباع  بالشاش  الحفيفي ، وقد توصل ت منت هذ  البطاق  رطوات تنف

المحتوى الخاص بهذ  المهارات، وةى ضوء ذلصك قصام بتحليصل  الباةث من رالل مصادر متعددة إلى تحديد 

تلك المهارات الفئيس  المت من  إلى مهارات ةفعيص  أرصفى، ومصن تلصك المهصارات الففعيص  أمكصن تحديصد 

وكي  التى يقوم الطالب بأدائها، وهذ  الخطوات السلوكي  هى مجمل الخطوات المكونص  لتلصك الخطوات السل

 المهارات العملي  والفيادي ، وعند أدائها من قبل الطالب نحكم على مدى إتقانه لها .

 طريقة ةساب درجات بطاقة المالةظة  .2

كل مهصارة ةفعيص ، ولكصل رطصوة مصن تحتوى هذ  البطاق  على مجموع  من الخطوات السلوكي  المكون  ل

( ةيحصصل الطالصب علصى رمصس 1 – 2 – 3 – 4 – 5هذ  الخطوات درج  محددة وةقصاً لمقيصاس التقصديف )

درجات عند أداء الخطوة السلوكي  بالصورة المثلى، وتقصل الدرجص  تباعصاً عنصدما يقصل األداء، ويصتم تقصديف 

ات المقابل  لكل رطوة سلوكي ، ثم ي صفب النصاتج درج  كل طالب ةى أداء كل مهارة ةفعي  بجمع العالم

(، وناتج جمع هذ  الخانات يعطى الدرجص  النهائيص  لكصل طالصب 1 – 2 – 3 – 4 – 5ةى درج  كل ران  )

ةى أدائه لهذ  المهارة، وبذلك تكون النهاي  الع مى لدرج  بطاق  المالة   = مجموع الخطوات السلوكي  

(، والنهايص  الصصغفى لدرجص  بطاقص  المالة ص  = 5مصن مقيصاس التقصديف )المكون  للمهارة × أعلى درج  

( . باإلضصاة  إلصى 1مجموع الخطوات السلوكي  المكون  للمهارة × أقل درج  مصن مقيصاس التقصديف وهصى )

تحديد درج  راص  بخمن إنجاز الطالب لهذ  المهارة، وتحدد درج  راصص  أي صاً لمسصتوى جصودة العمصل 

 والتشطيب الناتج .

 

 

 في صورته النهائية .  )الطباعة بالشاشة الحريرية( مشروع(: االختبار المعرفى ل6ملحق رقم )
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 صدق بطاقة المالةظة  .3 

لحساب صصدق بطاقص  المالة ص  قصام الباةصث بعصفض بطاقص  المالة ص  ةصى صصورتها المبدئيص  علصى 

 مجموع  من المحكمين من المتخصصين ةى مجال المناهج وطفق التدريس، وطلب منهم اآلتى:

المهارى والفيادى للطالب، وذلك إبداء الفأى ةول مدى مناسب  بنود بطاق  المالة   ةى تقويم األداء     -

 غيف مناسب (. –إلى ةد ما  –( ةى ران  من إةدى الخانات )مناسب  بوضع عالم  )

 ةذف أو إضاة  بعض الخطوات السلوكي . -التأكد من سالم  ووضو  تعليمات البطاق .     -

 تعديل بعض الصياغات التى تحتاج إلى تعديل. -

ةق  المحكمين على كل بند من بنود بطاق  المالة  ، تبين أنها تفاوةت وبحساب النسب  المئوي  لتكفار موا

(، وقام الباةث بتعديل بعض العبارات وةق  راء المحكمين، والتى مصن بينهصا: ارتصصار %100،  %95بين)

ةصذف النسصصب الخاصص  بتفكيصب بعصصض المصواد المختلفصص  المت صمن  بصصبعض  –بعصض الخطصوات السصصلوكي  

 كون  للمهارات الففعي  .الخطوات السلوكي  الم

 ثبات بطاقة المالةظة  .4

تهدف هذ  الخطوة إلى التوصل إلصى معامصل الثبصات، والمتمثصل ةصى معامصل اتفصاق المالة صين، وذلصك 

 بغفض 

تعفف موضوعي  البطاق  ةى تقويم األداء المهارى المت من بهذا المشفوع، وهذ  الطفيق  هى مصن أكثصف 

 ( .D.Gnitzel, H.F, 1992, p.328)الطفق استخداماً. 

لذلك قام الباةث بتجفب  تدريس بعض المهارات من هذا المشفوع، على عين  قوامهصا )عشصفة طصالب(     

 من مدرس  القاهفة الفني  للصناعات النسيجي ، وكان الهدف من هذ  التجفب  االستطالعي :

 التأكد من تسلسل الخطوات السلوكي  المكون  لكل مهارة ةفعي  . -أ

 التأكد من وضو  التعليمات.  -ث           ةساب معامل ثبات البطاق .  -ب 

 ةساب الخمن المناسب لتنفيذ الخطوات السلوكي  المكون  لكل مهارة ةفعي . -ت 

وقد استعان الباةث بخميل له، للقيام بالمشارك  ةى مالة   أداء الطالب، بعد تدريبه علصى كيفيص  اسصتخدام 

 بطاق  المالة  ، وتم االتفاق على اآلتى:

 لكل طالب عند تنفيذ المهارة، إةداهما للباةث والثاني  للمالةظ اآلرف. تخصي  بطاقتين -

 الجلوس ةى أماكن تمكن من رؤي  الطالب أثناء أدائهم للمهارات العملي  والفيادي  . -

 تطبيق البطاق  من بداي  العمل ةتى االنتهاء منه. -

( أمام كل رطوة سلوكي ، وتحت الدرج  المناسصب  مصن مقيصاس التقصديف االتفاق على وضع عالم  ) -
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 ةسب أداء الطالب.

وبعد االنتهاء من التجفب  االستطالعي ، تصم ةسصاب معصامالت االرتبصاط بصين الصدرجات التصى أعطاهصا كصل 

 مالةظ، ةى بطاق  المالة   الخاص  بهذا المشفوع ، ةكانت معامالت االرتباط كما يلى:

 معامل االرتباط بين درجات المالةظين لحساب ثبات بطاقة المالةظة  (  6جدول )

 ر بطاق   

 0.94    الطباع  بالشاش  الحفيفي 

يت   من الجدول السابق أن معامل االرتباط دال، وهذا يعنى ثبات بطاق  المالة   الخاص  بتقويم بعض 

األداءات المهاري  والفيادي  المت من  بهذا المشفوع، وأن هذ  البطاق  أصصبحت صصالح  لالسصتخدام وةصى 

 . (7)صورتها النهائي  

 ثالثاً  مقياس االتجاه  

قام الباةث بإعداد مقيصاس االتجصا  نحصو المشصفوعات الصصناعي  الصصغيفة، وقصد مصف إعصداد  بالمفاةصل     

 التالي : 

إلصصى قيصصاس اتجاهصصات طصصالب تخصصص  الخرفةصص   يهصصدف هصصذا المقيصصاستحديااد الهاادف ماان المقياااس   -

 واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي ، نحو المشفوعات الصناعي  الصغيفة .

تصم تحديصد أبعصاد المقيصاس ةصي ضصوء الدراسصات والبحصوث السصابق  ووةصق  راء   اد المقيااس تحديد أبع -

أبعاد لمقياس االتجا  نحصو المشصفوعات الصصناعي  الصصغيفة والتصي سبع   المحكمين، وقد ةدد الباةث  

والفياديص ، يمكصن تقدم للطالب كتن يم منهجى يحقق التكامل بين الجوانب الن في  وتطبيقاتها العمليص   

األنشط   –المحتوى الدراسى  –توضيحها ةيما يلى: اتجا  الطالب نحو: )األهداف العام  للمشفوعات 

 –زمصن وتوقيصت التصدريس   –بيئص  ومكصان التصدريس    –طفق التدريس    –التعليمي  والوسائل المساعدة  

 المعلم القائم بالتدريس(.

قام الباةصث بعصفض هصذ  األبعصاد السصبع  علصى مجموعص  مصن   المقياس تحديد األوزان النسبية ألبعاد   -

المحكمين الخبفاء والمتخصصين ةي مجال المناهج وطفق التدريس وعلم النفس، لتفتيب هذ  األبعاد 

ةسصصب أهميتهصصا النسصصبي  لمقيصصاس االتجصصا  نحصصو المشصصفوعات الصصصناعي  الصصصغيفة ككصصل، تمهيصصداً لبنصصاء 

 همي  كل بعد من هذ  األبعاد، والجدول التالى يبين الوزن النسبى لكل بعد:العبارات التى تتناسب مع أ

 ( الوزن النسبى ألبعاد مقياس االتجاه نحو المشروعات الصناعية الصغيرة7جدول )

 الوزن النسبى  البعد  م

1 

2 

3 

4 

 األهداف العام  للمشفوعات الصناعي  الصغيفة .

 محتوى المادة الدراسي  . 

 األنشط  التعليمي  والوسائل المساعدة .

 طفق واستفاتيجيات التدريس . 

10% 

20% 

20% 

20% 

 

 (: بطاقة مالحظة المهارات العملية والريادية في صورتها النهائية. 7ملحق رقم )
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5 

6 

7 

 بيئ  ومكان التدريس .

 زمن وتوقيت التدريس . 

 المعلم القائم بالتدريس .

10% 

10% 

10% 

 %100 المجموع

 

قام الباةث بصياغ  عدد كبيف من العبارات التى رأى أنها تفتب  باتجاهات   صياغة عبارات المقياس  -

الطالب نحو المشفوعات الصناعي  الصغيفة، والتى تدور ةول األبعاد السبع  المحددة، وقصد اسصتعان 

الباةصصث بصصالبحوث والدراسصصات السصصابق  التصصى اهتمصصت بعصصض رطواتهصصا بقيصصاس اتجاهصصات الطصصالب ةصصي 

 المختلف ، وقد تم مفاعاة ما يلى عند صياغ  عبارات المقياس:المجاالت الدراسي  

 أن تكون العبارات واضح  .  -السالم  اللغوي  لعبارات المقياس.          -

 أن تكون عدد العبارات الموجب  مساوي  لعدد العبارات السالب . -

 أن تكون العبارات مناسب  لكل بعد من أبعاد المقياس .  -

اسصصتعفض الباةصصث الطصصفق المختلفصص  لقيصصاس االتجاهصصات، وارتصصار طفيقصص  تحديااد الطريقااة المتبعااة   -

(Likert Technique ،)األساليب شائع  االستخدام ةى القياس والبحوث التفبوي  والنفسصي   ألنها من

على القياس الفتبى لالتجاهات، ةيث يقدم للففد قائم  تشتمل علصى واالجتماعي ، ويعتمد هذا األسلوب  

عبارات أو ةقفات ويطلب منه إبصداء مواةقتصه أو عصدم مواةقتصه بصدرجات متفاوتص  تعكصس شصدة اتجاهصه 

(. ويعتمد هذا المقياس على رمس  مستويات وهى: 542  -  541،  2006)صال  الدين محمود عالم،  

 أرةض تماماً(، وعلصى الطالصب أن ي صع عالمص  )√( –أرةض  –تأكد غيف م  –مواةق    –)مواةق بشدة  

ةي المكان الذى يفا  مناسباً أمام كل عبارة من عبارات المقياس، ويكون تقصصصصصديف الدرجات للعبصارات 

 (، أما تقديف الدرجات 1،2،3،4،5) الموجب 

 ( . 5،4،3،2،1للعبارات السلب  )

وضصع تعليمصات مقيصاس االتجصا  نحصو المشصفوعات الصصناعي  قصام الباةصث بوضع تعليمات المقياس    -

الصغيفة، وقد راعى ةيها أن تكون واضح  وسهل  الفهم، ومباشفة، ومناسب  لمستوى طالب تخص  

 الخرفة  واإلعالن، مع عفض مثال لكيفي  اإلجاب  عن عبارات المقياس .

االتجصا  نحصو المشصفوعات قام الباةث بعفض مقيصاس  عرض المقياس على مجموعة من المحكمين    -

الصناعي  الصغيفة لطالب تخص  الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  على مجموع  من 

 المحكمين للتأكد من مدى صالةي  المقياس، وطلب من السادة المحكمين إبداء الفأى ةول:

 المقياس . تحديد مدى صح  عبارات  -تفتيب أبعاد المقياس ةسب األهمي  .              -

 مدى مناسب  العبارات لمستويات الطالب . -مدى ارتباط كل عبارة بالبعد الخاص بها .         -

 مدى إيجابي  أو سلبي  العبارات . -

 وقد أبدى المحكمون مالة ات، أةادت الباةث ةي صياغ  عبارات المقياس ةي صورته النهائي  . -
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يحتوى مقياس االتجا  نحو المشفوعات وصف مقياس االتجاه نحو المشروعات الصناعية الصغيرة    -

( بحيث يكون نصفها موجباً والنصف اآلرصف عبارة  60الصناعي  الصغيفة ةي صورته النهائي  على )

 سالباً، موزع  على أبعاد المقياس على النحو التالى:

 طبقاً للوزن النسبى لكل بعد من أبعاد المقياس( عدد عبارات كل بعد 8جدول )

 عدد العبارات الوزن النسبى  البعد  م

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 األهداف العام  للمشفوعات الصناعي  الصغيفة .

 محتوى المادة الدراسي  . 

 األنشط  التعليمي  والوسائل المساعدة .

 طفق واستفاتيجيات التدريس . 

 بيئ  ومكان التدريس .

 وتوقيت التدريس . زمن 

 المعلم القائم بالتدريس .

10% 

20% 

20% 

20% 

10% 

10% 

10% 

6 

12 

12 

12 

6 

6 

6 

 60 %100 المجموع
   

 ولتحقيق موضوعي  المقياس راعى الباةث ما يلى: 

 أن تكون التعليمات واضح  ال تقبل تأويالت أو تفسيفات متعددة .  -

  واضح  ال لبس ةيها وال غموض .أن تكون العبارات التى يت منها المقياس  -

قام الباةث بتجفيب مقياس االتجاهات نحصو المشصفوعات الصصناعي  الصصغيفة التجربة االستطالعية    -

 على عين  استطالعي  من الطالب بهدف:

: قصام الباةصصصث بحسصاب ثبصات ةساب معامل ثبات مقيااس االتجاهاات نحاو المشاروعات الصاناعية (أ)

مقياس االتجصا  نحصو المشصفوعات الصصناعي  باسصتخدام معامصل االرتبصاط، وذلصك عصن طفيصق إعصادة 

 10ةيث طبق المقياس على عينص  مصن الطصالب مصن غيصف عينص  البحصث عصددها )  Pre-testالتطبيق  

األول، وةسصب معامصل طالب(، ثم أعاد التطبيق على العين  نفسها بعد أسبوعين من تاري  التطبيصق  

( وجصاء معامصل االرتبصاط Pearsonاالرتباط بصين التطبيقصين باسصتخدام معامصل االرتبصاط )لبيفسصون  

 ، وهو معامل ثبات مفتفع يؤكد صالةي  المقياس للتطبيق .(0,87)

مصن رصالل صصدق المحكمصين، ةساب معامل صادق مقيااس االتجااه نحاو المشاروعات الصاناعية    ( ب)

. والصدق الذاتى: ةيث قام الباةث بحسابه عن طفيق ةساب الجذر التفبيعى لمعامل ثبات المقيصاس 

، وبعصد ةسصاب معامصل (0.93= )  0.87    ةإن الصدق الذاتى =(  0,87)ةإذا كان معامل الثبات =  

والثبصصات يكصصون مقيصصاس االتجصصا  نحصصو المشصصفوعات الصصصناعي  الصصصغيفة لطصصالب تخصصص  الصصصدق 

 .(8) الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  جاهخ للتطبيق وةى صورته النهائي 

وبصصذلك يصصصب  مشصصفوع )الطباعصص  بالشاشصص  الحفيفيصص ( وأدوات البحصصث ةصصي صصصورتها النهائيصص  وقابلصص   -

 للتطبيق .

 
 في صورته النهائية .   المشروعات الصناعية الصغيرة: مقياس االتجاه نحو (8)رقم  لحقم
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 تجربة البحث  -5

طالبص ( مصن طالبصات الصصف  30تم ارتيار عين  البحث والتي بلب عصددها )البحاث   مجموعةاختيار   -أ

الثالث تخص  الخرفة  واإلعالن بمدرس  ةلوان الثانويص  الصصناعي  بنصات )التابعص  إلدارة ةلصوان 

اةتياجصاً هامصاً التعليمي ( بمحاة   القاهفة، والذى يمثل موضصوع المشصفوعات الصصناعي  الصصغيفة  

 بالنسب  لهم، ون فاً لقفبها من مكان عمل وإقام  الباةث .

 بطاقص  –تصم تطبيصق أدوات البحصث والتصي تمثلصت ةصي )االرتبصار المعفةصى  تطبيق أدوات البحث قبلياً    -ب 

مقياس االتجا ( قبلياً، قبل القيام بالتدريس للطالبات، وذلك ةى األسصبوع الثالصث مصن شصهف   –المالة    

، وعند بداي  التطبيق تصم تعفيصف الطالبصات بصأدوات البحصث 2021/    2020بف من العام الدراسى  أكتو

 والغفض منها، كما تم التأكد من وضو  التعليمات وتم الفد على جميع استفساراتهم .

تم تدريس المشصفوع بمصا ت صمنه مصن جوانصب    تدريس المشروع المقترح على الطالب عينة البحث  -ت 

 30معفةي  وأداءات مهاري  ورياديص  لعينص  مصن طالبصات تخصص  الخرفةص  واإلعصالن بلصب عصددها )

طالب ( من طالبات الصصف الثالصث بمدرسص  ةلصوان الثانويص  الصصناعي  بنصات بمحاة ص  القصاهفة، بعصد 

االستفسصارات إلزالص  أى غمصوض قصد توضي  مكوناته لهم، وشف  كل التفصيالت والفد علصى جميصع  

يبدو لديهم، وقد استغفق ذلك أربع  أسابيع، لعفض وتنفيذ األنشط  الن في  والعملي ، وللفد علصى أيص  

أسئل  أو استفسارات أو مشكالت أرفى قد تعتفض طفيقهم عند الدراس  المتأني  لمحتويات المشصفوع 

ن اكتسصابهم للمفصاهيم والمهصارات العمليص  والفياديص  الصناعى، وينتهصى التقصديم والتنفيصذ بعصد التأكصد مص

يشصتمل المحتصوى العلمصى بمصا يت صمنه مصن معصارف   (9)المحددة، علماً بأنه قد تم إعداد كتصاب للطالصب  

ومهارات عملي  وريادي  ليكون عصون لهصم ةصي المصذاكفة والتحصصيل والمفاجعص ، كمصا ت صمن بعصض 

الطالب بحلها أثناء وبعد دراستهم للمشصفوع، كمصا تصم تخويصد    األسئل  المقالي  والموضوعي  التي يقوم

ببعض المفاجع العلمي  لمن يفيد الفجوع إليها لإلستخادة وإثفاء المعلومات لديهم . كما تم إعداد دليصل 

، يت من تخطيطاً للصدروس الخاصص  بهصذا المشصفوع وةقصاً لعناصصف التخطصي  الجيصد، وذلصك (10)للمعلم

تناول وشف  الجوانب الن في  والعملي  والفيادي  المت صمن  بهصذا المشصفوع، بمصا لمساعدة المعلم ةي  

 يساعد  ةي تحقيق األهداف التفبوي  المنشودة والوصول بالمتعلم إلى تحقيق نواتج تعلم متميخة .  

ت كاة  اإلجفاءات وقد استغفقبعد االنتهاء من تدريس المشفوع المحدد،  تطبيق أدوات البحث بعدياً    -ث 

ست  أسابيع تقفيباً مت مناً كاة  الخطوات واألنشط  القبلي  والبعدي ، قام الباةث ةيصه بمتابعص  الطالبصات 

وتواصل معهم لتشجيعهم من ناةي  والصفد علصى تعليقصاتهم ومالة صاتهم مصن ناةيص  أرصفى، تصم تطبيصق 

والتصصى تمثلصت ةصى )االرتبصصار المعفةصى وبطاقص  مالة صص  األداء   لبحصث بعصدياً علصصى نفصس العينص أدوات ا

مقياس االتجا (، وذلك بهدف تعفف مدى النمو والتحسصن ةصى أداء الطالبصات بعصد   –المهارى والفيادى  

دراستهم للمشفوع المحدد، وبعد االنتهاء من تلك اإلجفاءات قصام الباةصث بتصصحي  االرتبصار المعفةصى 

استمارة راص ، وكذلك تففيب درجات بطاق  المالة   ومقيصاس االتجصا    وتففيب درجات كل طالب ةى

 تمهيداً إلجفاء المعالج  اإلةصائي  وتحليل البيانات واستخالص النتائج ومناقشتها. 

 

 

 (: كتاب الطالب في مشروع )الطباعة بالشاشة الحريرية( . 9ملحق رقم )
 (: دليل المعلم في تدريس مشروع )الطباعة بالشاشة الحريرية( 10ملحق رقم )
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 نتائج البحث وتاسيرها ومناقشتها  -6

غيفة ةي تنميص  لما كان السؤال الثالث من أسئل  البحث هو: ما ةاعلي  بعض المشفوعات الصناعي  الص    

المفاهيم واألداءات المهاري  والفيادي  واالتجا  نحوها لدى طالب تخص  الخرفة  واإلعصالن بالمدرسص  

الثانوي  الصناعي  ؟  ولإلجاب  عن هذا السؤال تم ارتيار مشفوع )الطباع  بالشاشص  الحفيفيص ( وهصو مصن 

قيصام بتدريسصه لعينص  مصن طصالب الصصف المشفوعات الصناعي  المقتفة  للطالب ةي هذا التخص ، ثم ال

الثالصث تخصص  الخرفةص  واإلعصصالن بالمدرسص  الثانويص  الصصناعي ، للتأكصصد مصن ةاعليتصه ةصى تنميصص  األداء 

المعفةى والمهارى والفيادى لدى هؤالء الطالب، وتحقيق األهصداف المحصددة لهصذا المشصفوع، والوصصول 

لنجا  وةاعلي  المشفوعات الصصناعي  المقتفةص  ككصل. وقصد باألداء إلى الدرج  المطلوب ، مما يعد مؤشفاً  

 صيغت ةفوض ةفعي  لكل جانب من جوانب األداء، وسوف نتناول التحقق منها ةيما يلى:

 :  الارض األول  -أ

ين  الفصفض األول الخصاص بالجانصب المعفةصى علصى أنصه )يوجصد ةصفق دال إةصصائياً بصين متوسصطى     

االرتبصار المعفةصى بصين التطبيقصين القبلصى والبعصدى لصصال  متوسص  البحث ةى  مجموع   درجات الطالب  

درجات الطالب ةى التطبيصق البعصدى( . والرتبصار صصح  هصذا الفصفض طبصق الباةصث االرتبصار المعفةصى 

للمشفوع الخاص بص )الطباع  بالشاش  الحفيفي (، قبل التدريس وبعد ، ثم ةسصب الفصفوق بصين التطبيقصين 

 باستخدام ارتبار "ت" ةكانت النتائج كما يلى:القبلى والبعدى، وذلك 

 ( قيم "ت" لنتائج التطبيق القبلى والبعدى لالختبار المعرفى  9جدول ) 

 المتوس   التطبيق  مشفوع 
االنحفاف 

 المعيارى
 ن

معامل  

 االرتباط 

 قيم 

 )ت( 

مستوى  

 الدالل  

الطباع  بالشاش   

 الحفيفي  . 

 2.85 12.73 قبلى
30 0.658 26.61 0.01 

 2.47 23.57 بعدى 

(، وهصذا يعنصى وجصود ةصفق ةصى الجانصب 0.01يت   من الجدول السابق أن قيم "ت" دالص  عنصد مسصتوى )

المعفةى، لدى الطالب عين  البحث، بين التطبيقين القبلى والبعصدى، لصصال  القيصاس البعصدى، أى أن هنصاك 

تدريس محتوى المشفوع المحدد، وهذ  النتيج  تحسناً ةى الجانب المعفةى، لدى الطالب عين  البحث، بعد 

تعطى مستوى مفتفعاً من الدالل ، ويثبت أن لتدريس المشفوع أثفاً كبيصفاً ةصى تحصصيل الطصالب للجوانصب 

 المعفةي  المت من  به، وذلك يفجع إلى:

تناول الجانب المعفةى تناوالً جديداً، ةيث تناول المفاهيم المختلف  بطفيق  سصهل  ومبسصط ، وبصصورة  -1

 متفابط  ومتكامل  تحقق المعنى ةى ذهن الطالب، مما جعل المفاهيم أكثف واقعي  ووضو  . 

لمسصتوى  واقعي  أهداف التدريس التى تم صياغتها بدق ، وشمول لجوانصب الصتعلم المختلفص ، ومناسصبتها -2

الطالب ودرج  ن جهم هذا من ناةي ، وإمكاني  تحقيقها ةى الخمن المخص  لموضصوعات الدراسص  

 من ناةي  أرفى.

أن المحتوى الدراسى الذى قدم بالمشفوع يتصصف بصالتنوع، وهصذا التنصوع يصدةع الملصل عصن الطصالب،   -3

ها أهميتها ةى تكوين قصدراتهم ويتي  لهم ةفصاً متعددة للتعامل مع رامات وأدوات وأساليب زرفةي ، ل

المهني ، باإلضاة  إلى ذلك ةهذا المحتوى تم تقديمه بصورة متفابط  ومتكامل  ةيصث تعصفف الخامصات 

المستخدم  ةى العمل، ثصم تعصفف رطصوات تنفيصذ العمصل نفسصه، وتعصفف األدوات الالزمص  للتنفيصذ، ثصم 



 2021 السادسالعدد                           22 مجلدال                       مجلة البحث العلمي في التربية     
 

   -  571  - 
 

تحقق وةدة المعفةص ، والتكامصل المفغصوب التدريب العملى على تنفيذ نوع الطباع  المطلوب، وبذلك ت

 ةيه بين الن في  والتطبيق.

استخدام أنشط  تعليمي  متنوع  ومناسب  لمستوى الطالب، منها أنشصط  ةفديص ، وأرصفى جماعيص ، تصم  -4

 تنفيذها دارل الفصل المدرسى أو ورش  الخرفة  . 

ى الحصصصصصصصوار والمناقشص ، استخدام طفق واستفاتيجيات ومهارات تدريس متنوعص ، مناسصب  تمثلصت ةص -5

 واستخدام طفيق  البيان العملى ةى توضي  رطوات العمل، والعمل التعاونى،.... وغيفها . 

استخدام الباةث مصادر تعلم ووسائل تعليمي  متعددة ساعدت ةى اكتساب الطالب للمفصاهيم المت صمن   -6

العمل، وأجهصخة العصفض التقصديمى،   بالمشفوع، تمثلت ةى: استخدام نماذج من األدوات الالزم  لتنفيذ 

ونماذج منفذة سلفاً باألساليب الخرفةي  المتنوع  وتصصميمات منفصذة بصألوان الجصواش مصن اإلسصطامبا، 

 وصور ةوتوغفاةي  ألنواع ةديث  من الخامات واألدوات المستخدم  ةى تنفيذ عمليات الطباع .

الوجدانيص (،   –المهاريص     –تلفص  )المعفةيص   استخدام وسائل تقويم متنوع  مفتبط  بجوانصب النمصو المخ -7

وتتميخ االرتبارات المعفةيص  منهصا بتعصصصصصصصصصدد أشصكال وأنصواع األسصئل  بهصا، وبسصصصصصصصصصصصاط  وسصهول  

 اإلجاب  عنها، ومناسب  الخمن المخص  لمففداتها . عباراتها، ووض  تعليمات 

(، دراسص  2001دراسص  )أةمصد عبصد العخيصخ عيصاد،  ومنهصاوتتفق هذ  النتيج  مع نتائج الدراسات السصابق  

(، 2010(، دراسص  )محمصد سصالم ،  2010(، دراسص  )عصالء يسصفى الشصفقاوى،  2006)أشفف ةتحصى،  

(، دراسص  2013(، دراسص  )منصى ةمصودة،  2012(، دراس  )وائل راضصى،  2011دراس  )إيمان رةعت،  

(، دراسص  )منصال 2018يصف عثمصان، (، دراسص  )عب2015(، داس  )وائصل راضصى، 2014)أشفف ةتحى، 

(، والتى توصلت إلى أن التعلم القائم على طفيق  العفض والحوار والمناقشص  يتناسصب مصع 2019ريفى،  

ةاجات طالب المدرس  الثانوي  الصناعي ، ويكون له أثف كبيف ةى اكتسابهم للمفاهيم والمعارف المت صمن  

هارات تدريس متنوع  أسهمت ةى إثارة داةعي  الطالب مثل: بالمقفرات المختلف ، باإلضاة  إلى استخدام م

التهيئ  والشف  والتعخيخ واستخدام الوسيل  التعليمي  وإلقاء األسئل ، إلى غيف ذلك مصن المهصارات . وبصذلك 

 تحقق صح  هذا الففض .

 الارض الثانى    -ب 

صصائياً بصين متوسصطي يوجصد ةصفق دال إةين  الففض الثانى الخصاص بالجانصب المهصارى علصى أنصه: )    

درجات الطالب عين  البحث ةي بطاق  مالة   األداء المهارى والفيصادى بصين التطبيقصين القبلصى والبعصدى 

طبصق الباةصث بطاقص  لصال  متوس  درجات الطالب ةي التطبيق البعدى( . والرتبار صصح  هصذا الفصفض 

ةيصث طلصب مصنهم تنفيصذ رطصوات   مالة   األداء المهارى والفيادى على الطالب قبصل تصدريس المشصفوع

الطباع  بالشاش  الحفيفي  المت من  به، وذلك ما يطلق عليه القياس القبلصى، وبعصد تصدريس المشصفوع قصام 

بتطبيق بطاق  مالة   األداء المهارى والفيادى أثنصاء تنفيصذ الطصالب لخطصوات المهصارة نفسصها المت صمن  

 ، ةكانت النتائج كما يلى:بالمشفوع، ثم ةسب الففوق باستخدام ارتبار )ت(

 ( اختبار "ت" لنتائج التطبيقين القبلى والبعدى لبطاقة مالةظة األداء المهارى والريادى  10جدول )

 المتوس   التطبيق  بطاق 
االنحفاف 

 المعيارى
 ن

معامل  

 االرتباط 

 قيم 

 )ت( 

مستوى  

 الدالل  

الطباع  بالشاش   

 الحفيفي  

 10.29 34.03 القبلى
30 0.892 51.71 0.01 

 17.56 144.43 البعدى
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(، وهصذا يعنصى وجصود ةصفق ةصي األداء 0.01يت   من الجدول السابق أن قيمص  "ت" دالص  عصن مسصتوى )

المهارى والفيادى بين التطبيقين القبلى والبعدى، لصال  التطبيق البعدى، كما يت   ذلك من المتوسطات، 

التطبيق البعدى قد تفوقوا وتحسن أداؤهم ةى تنفيصذ مهصارات مشصفوع وبالتالى ةإن الطالب عين  البحث ةى 

)الطباع  بالشاش  الحفيفي (، عن التطبيق القبلي . وإذا كان األداء الماهف من أبفز سماته السصفع  والدقص  

ةى إنجاز األعمال، ةقد ةدد الباةث درج  راص  بكصل معيصار منهصا ةصى بطاقص  المالة ص  الخاصص  بتنفيصذ 

لطباع  بالشاش  الحفيفي ، ةيث ةدد درج  راص  بصخمن اإلنجصاز، والتصى تصدل علصى سصفع  أداء مهارة ا

الطالب لخطوات العمل، وةدد درج  أرفى راص  بمستوى تشطيب العمل، والتي تدل على الدق  ةى تنفيذ 

الدقص  ةصى ( كمعيار أو كحد أدنصى للحكصم علصى السصفع  و%80هذا العمل، وقد اتخذ الباةث النسب  المئوي  )

إنجاز األعمال، بينما من يحقق نسب  أقل منها ةإن أداء  ال يتصف بالسفع  أو الدق  . ويفجصع هصذا التفصوق 

 والتحسن ةى أداء الطالب لهذ  المهارة إلى عدة عوامل منها:

تناول المفاهيم المت صمن  بهصذا المشصفوع تنصاوالً جديصداً، تكاملصت ةيهصا مفصاهيم الخامصات واألدوات، مصع  -1

ساليب التنفيذ، ةى كل متفاب  يوض  المعنى ويحدد التسلسل المنطقي للمعارف، التى يفاد مصن الطالصب أ

أن يتعلمها، كما ارتبطت تلك المفاهيم بتطبيقاتها العمليص  والفياديص ، ممصا سصاعد الطصالب علصى اكتسصاب 

 الجوانب المعفةي ، وإتقان األداءات المهاري  والفيادي  المت من  بها .

ص على تنفيذ رطوات العمل أمام الطالب كبيصان عملصي، لتوضصي  الطفيقص  الصصحيح  ألداء هصذ  الحف -2

المهارات، وتوضي  كيفي  استخدام الخامات واألدوات بطفيقص  صصحيح ، مصع الحصفص علصى مشصارك  

 الطالب ةى تنفيذ البيان العملي، مع الفد على األسئل  التي يطفةها الطالب والمتعلق  بخطصوات العمصل،

أو المتعلق  باألدوات المستخدم  ةى العمل، مع تعخيخ المحاوالت الجيصدة، وتوجيصه وتعصديل المحصاوالت 

الخاطئ ، مع التأكيد على ضفورة تطبيق قواعد األمان والسالم  المهني  أثنصاء العمصل، وقصد سصاعد ذلصك 

 على وضو  المفاهيم ورسورها ةى ذهن الطالب.   

استخدام الوسائل التعليمي  والتى من بينها عفض نماذج منفذة سلفاً ألشكال الطباع  المتعصددة، قصد سصاعد  -3

على توضي  الشكل النهائي لهذ  التقنيات، مما دعا الطالب إلى السعي نحصو إنجصاز أعمصالهم والوصصول 

 بها إلى صورة مشابه  للنموذج الذي عفض عليهم . 

عصددة ومتنوعص ، سصواء دارصل الفصصل أو ورشص  الخرفةص ، وقصد سصاعدت ةصى استخدام أنشط  تعليمي  مت -4

 اكتساب الطالب للمفاهيم الخاص  بهذ  المهارات، وأي اً اكتسابهم للخطوات السلوكي  المكون  لها .

استخدام طفق واستفاتيجيات ومهارات تدريس متنوع  ومناسب ، مثل الحوار والمناقش ، البيان العملى،  -5

المشصصكالت، والعمصصل ةصصى مجموعصصات، والعصصصف الصصذهنى، الشصصف  الجيصصد لعناصصصف الموضصصوعات ةصصل 

المت من ، التعخيخ لالستجابات الصحيح ، ساعد على إنجصاز األعمصال المطلوبص  مصنهم بسصفع ، وبدقص  

 كبيفة.

ةفص الباةصث علصى تعخيصخهم مصن رصالل نصوعى التعخيصخ المصادى والمعنصوى باسصتخدام كلمصات الثنصاء  -6

، والمشارك  معهم ةى إنجاز العمصل المطلصوب، جعلهصم يقبلصون علصى أداء العمصل بحصب وبداةعيص  والشكف

 عالي  .

 أما ةيما يتعلق بخمن اإلنجاز: -

( طالب  قد تباين زمن إنجصازهم للخطصوات 30ةتشيف النتائج إلى أن الطالب عين  البحث والبالب عددهم )    

( قد ةققوا زمناً مناسباً عنصد %67( طالب  وبنسب  مئوي  )20أن )السلوكي  المكون  لتلك المهارة، ةيث تبين  
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( زمناً يخيد قليالً على %33( طالبات وبنسب  مئوي  )10أدائهم للخطوات المكون  لتلك المهارة، بينما ةقق )

 ( قد ةققوا زمناً مناسباً،%100( طالب  وبنسب  مئوي  )30زمالئهم ةى المجموع  األولى، وبذلك يت   أن )

رالل تنفيذ مهارة الطباع  بالشاش  الحفيفي ، ويفجع ذلك إلصى األنشصط  التعليميص  المتعصددة التصى ت صمنت 

 بذلك المشفوع، كان لها أثف كبيف ةى سفع  إنجاز الطالب لخطواتها.

 أما ةيما يتعلق بمستوى التشطيب: -

ى تشطيب جيصد ألعمصالهم يصصل ( قد ةققوا مستو%60( طالب  وبنسب  مئوي  )18ةتشيف النتائج إلى أن )   

(، وهنصاك %85( مستوى تشصطيب يصصل إلصى )%33( طالبات وبنسب  مئوي  )10(، بينما ةقق )%95إلى )

( طالبص  28(، ويت   مصن ذلصك أن )%60( ةققا مستوى تشطيب يصل إلى )%7)طالبتان( وبنسب  مئوي  )

بمسصتوى تشصطيب جيصد يتصفاو  بصين   ( قد أنجخوا الخطوات المفتبطص  بهصذ  المهصارة،%93وبنسب  مئوي  )

( والصذى يصدل علصى %80(، وهى نسب  مقبول  ةى ضوء المعيار الصذى ةصدد  الباةصث وهصو )95%  -  85%)

( العمصل المطلصوب %7مستوى مفتفع من األداء ةى إنجاز العمل، بينما أنجخت )طالبتصان( وبنسصب  مئويص  )

نخفاض إلى صصعوب  اسصتخدام األلصوان ةصى (، وربما يفجع هذا اال%60ولكن بمستوى تشطيب يصل إلى )

التشطيب النهائى لهذ  المهارة، والتى ةالت دون وصول هاتين الطالبتين إلى مستوى الدقص  المطلصوب ةصى 

 إنجاز العمل.

مع نتائج الدراسصصات والبحصصوث السصابق  ومنهصا وتتفق تلك النتائج المفتبط  بالجانب المهارى والفيادى      

(، دراسصص  )داليصصا السصصيد هنصصداوى، 2007(، دراسصص  )أةمصصد عبصصد العخيصصخ، (Eric Jensen, 1998دراسصص  

(، دراسص  )طصارق 2013(، دراسص  )منصى ةمصودة ةسصين، 2010(، دراس  )محمد سالم  محمصد، 2009

(، 2018(، دراس  )جمال ةخف الدين شصفيق، 2015(، دراس  )عخة أةمد محمد الحسينى، 2015يوسف،  

(، دراسص  )منصال ريصفى، 2018(، دراسص  )عبيصف كمصال،  2018عبد الحليم،  دراس  )عبيف عاطف محمد  

 (، والتى أكدت نتائجها وتوصياتها ما يلى:2020(، دراس  )محمد بالل، ةنان عبد الفةيم، 2019

أهمي  المشفوعات الصناعي  الصغيفة والمشفوعات اإلنتاجي  ةي تحقيق التفاب  والتكامصل بصين الجوانصب 

 الن في  

  الخاص  بالمواد التكنولوجي ، وبين المواد المختلف  ةصى تخصصصات المدرسص  الثانويص  الصصناع ، والعملي

وةاعلي  األنشط  التعليمي  المتكامل  ةي تنميص  مفصاهيم ريصادة األعمصال، وأهميص  نشصف الصوعى بثقاةص  ريصادة 

ج التدريبيص  المختلفص  األعمال لدى طالب المدارس والجامعات، وأهمي  تدريب المعلمين من رصالل البصفام

على مهارات ريادة األعمال بما ينعكس أثف  على إعداد وتعليم طالبهم، وضفورة االستفادة مصن الخبصفات 

والتجارب السابق  ةي الدول المتقدم  ةي تعليم ريادة األعمصال، وأكصدت نتائجهصا أي صاً علصى وجصود عالقص  

ى لالرتبار المعفةى، ودرجات الطالب ةى التطبيق ارتباطي  موجب  بين درجات الطالب ةى التطبيق البعد 

البعدى لبطاق  المالة  ، مما يدل على أن اكتساب الطالب للجوانب المعفةي  المفتبط  بالمهارات العملي  

يفتب  ارتباطاً موجباً بتنفيذهم للجوانب األدائي  المفتبطص  بصنفس المهصارات، أى أن التحسصن ةصى المسصتوى 

مجال المهارات العملي  ينتقصل أثصف  لتنفيصذ هصذ  المهصارات عمليصاً ةتتحسصن مسصتويات   المعفةى للطصالب ةى

 أدائهم لها. وبذلك  تحققت صح  هذا الففض .
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 الارض الثالث     -ت 

)يوجصد ةصفق دال إةصصائياً بصين متوسصطي   ين  الففض الثالث الخاص بالجانصب الوجصدانى علصى أنصه:    

مقياس االتجا  نحو المشفوعات الصناعي  الصغيفة بين التطبيقين القبلصى درجات الطالب عين  البحث ةي  

والبعدى لصال  متوس  درجات الطالب ةي التطبيق البعدى( . والرتبار صح  هذا الففض ولقيصاس مصدى 

نمو اتجاهات طالب تخص  الخرفة  واإلعالن بالمدرس  الثانوي  الصناعي  نحو المشفوعات الصناعي  

الباةث مقياس االتجا  نحو المشصفوعات الصصناعي  الصصغيفة علصى الطصالب قبصل تصدريس الصغيفة، طبق  

المشفوع المحدد، وبعد دراسته، ثم ةسب الففوق بين التطبيقين باستخدام ارتبار )ت(، ةكانت النتائج كمصا 

 يلى:

 المشروعات الصناعية ( اختبار "ت" لنتائج التطبيقين القبلى والبعدى لمقياس االتجاه نحو 11جدول )

 المتوس    التطبيق 
االنحفاف 

 المعيارى 
 ن

معامل  

 االرتباط 
 مستوى الدالل  قيم  "ت" 

  30 10,26 131,80 القبلى

0.960 26,14 (0.05 ) 
 30 10,88 222,43 البعدى

يت   من الجدول السابق تفوق طالب الصف الثالث ةى تخص  الخرفةص  واإلعصالن بالمدرسص  الثانويص  

الصناعي  ةى األداء البعدى على مقياس االتجا  نحو المشفوعات الصصناعي  الصصغيفة عصن األداء القبلصى، 

لنتيجص  إلصى (، ويفجصع الباةصث هصذ  ا0.05( وهى قيم  دال  عند مستوى )26,14)ةيث كانت قيم  "ت"  

، بمميخاتهصصا المتعصصددة، سصصواء ةصصي عصصفض الجوانصصب الن فيصص  اسصصتخدام المشصصفوعات الصصصناعي  الصصصغيفة

والمعفةيصص  أو التطبيقصصات والمهصصارات العمليصص  والفياديصص  بصصصورة متكاملصص ، ومصصن رصصالل مهصصارات وطصصفق 

لتكنولوجيص ، واسصتخدام واستفاتيجيات تدريس متنوع  لعفض وتقديم المادة العلمي  باستخدام المستحدثات ا

األساليب والوسائل المالئم  ةي تقويم نواتج التعلم المفغوب ، وكصذلك التعخيصخ والتشصجيع المسصتمف وإثصارة 

الداةعي  لدى الطالب للعمل والتحسين المستمف لاداء للوصول للجودة المطلوب  سصواء أثنصاء األداء العملصى 

قديف المناسب لهم، وتوضي  أهمي  دورهم ةصي رقصى المجتمصع أو ةي مواصفات المنتج النهائى، وإعطاء الت

والنهوض به، األمف الذى ساعد على رةع مسصتوى اتجاهصات الطصالب ةصي القيصاس البعصدى، ويثبصت صصح  

 الففض الثالث .

 الارض الرابع   -ث 

)توجد عالق  ارتباطي  موجصصب  بين اتقان    ين  الففض الفابع الخاص بدراس  العالق  االرتباطي  بأنه    

الطالصصب للمفصصاهيم واألداءات المهاريصص  والفياديصص  المت صصمن  بالمشصصفوعات الصصصناعي  الصصصغيفة واالتجصصا  

لبحصث علصى أدوات البحصث، تصم نحوها( . ولدراس  العالقات االرتباطي  بين مستويات أداء الطصالب عينص  ا

بطاقص  مالة ص    –ةساب معامل االرتباط بين نتائج التطبيصق البعصدى ألدوات البحصث )االرتبصار المعفةصى  

مقيصصاس االتجصصا  نحصصو المشصصفوعات الصصصناعي  الصصصغيفة( والنتصصائج يوضصصحها  –األداء المهصصارى والفيصصادى 

 الجدول التالى:
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 البحث ألدواتالتطبيق البعدى  ( معامل االرتباط بين نتائج12جدول )

 مالةظات  معامل االرتباط أدوات البحث

 االرتبار المعفةى

 بطاق  مالة   األداء المهارى والفيادى  0,87

 مقياس االتجا  نحو المشفوعات الصناعي  الصغيفة

متوسصطى درجصات من الجدول السابق يت   أنه توجد عالق  ارتباطيص  موجبص  ذات داللص  إةصصائي  بصين  

الطالب عين  البحصث ةصى االرتبصار المعفةصى، ودرجصاتهم ةصى بطاقص  مالة ص  األداء المهصارى والفيصادى، 

ومقياس االتجا  نحو المشفوعات الصناعي  الصغيفة، وهو ما يعنى أن االرتفاع ةصى مسصتويات األداء ةصى 

  األداء المهصصارى والفيصصادى، االرتبصار المعفةصصى صصصاةبه ارتفصصاع ةصصى مسصتويات األداء ةصصى بطاقصص  مالة صص

وتحسن اتجاهات الطالب نحو المشفوعات الصناعي  الصغيفة والتي قدمت للطصالب بطفيقص  متكاملص  أي 

تجمع بين الجوانب الن في  والعملي  ةي كل موةد يحقق المعنى ةي ذهن الطالب، ويفسصف الباةصث عهصور 

درات المهاريص  والفياديص  والممارسص  العمليص  لهصا النتائج على هذا النحو أنه يفجع إلى أن الصتمكن مصن القص

وسصصهول  تنفيصصذها قصصد سصصاعد الطصصالب علصصى إثصصفاء الفكصصف المعفةصصى، وانتقصصال أثصصف ذلصصك إلصصى اتجاهصصاتهم نحصصو 

 المشفوعات الصناعي  الصغيفة واالهتمام بها واإلقبال عليها وتبنيها، وهو ما يثبت صح  الففض الفابع .

(، 2000مع نتائج الدراسات والبحوث السابق ، ومنها دراس  )مندور عبد السالم،  وقد اتفقت هذ  النتائج    

(، دراسص  )عصادل أبصو زيصد، 2003(، دراس  )منصدور عبصد السصالم،Ronald S.Brandt, 2000دراس  )

(، 2013(، دراس  )منى ةمودة،  2010(، دراس  )محمد سالم ،  2006(، دراس  )أشفف ةتحى،  2006

(، دراسص  2015(، دراس  )عخة الحسينى،  2015(، دراس  )وائل راضى،  2014،دراس  )ميفةت صال 

(، دراسص  )محمصد 2019(، دراس  )منصال ريصفى،  2018(، دراس  )عبيف عثمان،  2018)عبيف عاطف،  

(، والتى أشارت نتائجها إلى ةاعلي  استخدام مدرل تنمي  المهارات العملي  2020بالل، ةنان عبد الفةيم،  

تكامل جوانبها الن في  والعملي  ةى تنمي  قدرات متعددة لدى الطالب ورةع مسصتوى التحصصيل والفيادي  و

 المعفةى لهم ةي التخصصات العلمي  والدراسي  المختلف  .

ولمعفة  مدى ةاعلي  المشفوعات الصناعي  الصغيفة ةى تنمي  األداء المهارى والفيادى لدى الطالب،     

ويدل ةجم التأثيف على مدى تأثيف االنتمصاء لعينص  معينص ،  (Effect size)قام الباةث بحساب ةجم التأثيف 

 Eta)لصصك باسصتخدام مفبصصع إيتصصا علصى المتغيصصف التصابع موضصصع االهتمصصام، وهصو الداللصص  العمليصص  للنتصائج، وذ 

squared) وتم استخدام مفبع إيتا تحديداً لمعفةص  النسصب  المئويص  مصن تبصاين المتغيصف التصابع الصذى يمكصن ،

تفسيف  بمعفة  المتغيف المستقل، ويشيف ةجم التصأثيف هنصا إلصى قصوة العالقص  بصين المتغيصفين أو دليصل األثصف 

 تخدام المعادل  التالي :( . وذلك باس245، ص 2000الفعلى )مفاد،  

 2ت                         

 صصصصصصصصصص مفبع إيتا = صصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

 + درجات الحفي  (  2) ت              

 ةكانت النتائج كما يلي : 

 ( قيمة مربع إيتا لالختبار المعرفى 13)جدول 

 قيم  مفبع إيتا  درجات الحفي   قيم  )ت(  االرتبار المعفةى 

 0.962 28 26.61 للطباع  بالشاش  الحفيفي   
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يت   من الجدول السابق أن قيم  مفبع إيتا لالرتبار المعفةى الخاص بمشصفوع الطباعص  بالشاشص  الحفيفيص  هصو  

( من تباين األداء ةى الجانب المعفةى الذى يقيسه االرتبار )المتغيف التابع(  % 96.2نسب  ) (، وهذا يعنى أن  0.962) 

 يمكن أن يفسف عن طفيق المشفوعات الصناعي  الصغيفة التى طبقها الباةث )المتغيف المستقل(. 

 ( قيمة مربع إيتا لبطاقة مالةظة األداء المهارى والريادى 14جدول ) 

 قيم  مفبع إيتا  رجات الحفي  د  قيم  )ت(  بطاق  مالة    

مشفوع الطباع  بالشاش   

 الحفيفي  
51.71 28 0.989 

 

(، وهذا يعنى أن  0.989يت   من الجدول أي اً أن قيم  مفبع إيتا لبطاق  مالة   األداء المهارى والفيادى هو ) 

)المتغيصف التصابع( يمكصن أن تفسصف عصن طفيصق  ( من تباين األداء ةى المهارة التى تقيسها هذ  البطاق   % 98.9نسب  ) 

 المشفوعات الصناعي  الصغيفة التى طبقها الباةث )المتغيف المستقل(. 

 لمقياس االتجاه نحو المشروعات الصناعية الصغيرة ( قيمة مربع إيتا  15جدول ) 

 قيم  مفبع إيتا  درجات الحفي   قيم  )ت(  مقياس 

 0.961 28 26.14 االتجا  نحو المشفوعات 
 

(، وهصذا  0.961يت   من الجدول أن قيم  مفبع إيتا لمقياس االتجا  نحو المشفوعات الصصناعي  الصصغيفة هصو ) 

( من تباين االتجا  والذى يقيسه مقياس االتجا  )المتغيف التابع( يمكن أن يفسصف عصن طفيصق  % 96.1يعنى أن نسب  ) 

 غيف المستقل(. المشفوعات الصناعي  الصغيفة التى طبقها الباةث )المت 

 توصيات ومقترةات البحث  -7

 ةي ضوء ما أسففت عنه نتائج البحث يمكن تقديم التوصيات التالي :     

أن تتولى وزارات التفبي  والتعلصيم، والتعلصيم العصالي والبحصث العلمصي، والعمصل، تبنصي التعلصيم للفيصادة  -1

كمفهوم شامل ومتعدد الجوانب بحيصث يصنعكس علصى المصدرالت والعمليصات المختلفص  للن صام التعليمصي 

 والتدريبي . 

فيصادة كمفهصوم شصامل ةصي الن صام استثمار نتصائج الدراسصات التقييميص  ةصي هصذا المجصال لتبنصى التعلصيم لل -2

 التعليمي. 

لكي يحقق التعليم للفيادة أغفاضه عن طفيق مهنص  التعلصيم، ال بصد مصن أن يكصون مت صمناً ةصي بصفامج  -3

 إعداد المعلمين قبل الخدم ، وةي بفامج تدريبهم ةي أثناء الخدم  . 

مؤسسات المجتمع المدني، توسيع وتشجيع دور الشفكاء المحليين من رارج الن ام التعليمي وبخاص    -4

 للقيام بدوراً ايجابياً ةي دعم العناصف واألبعاد المختلف  المتعلق  بالتعليم للفيادة ةي الن ام التعليمي . 

االستفادة من المن مات اإلقليمي  للقيام بدور مفيد ةي دعم التعليم للفيادة عصن طفيصق نشصاطات مختلفص   -5

القدرات والنشاطات العلميص  )المصؤتمفات، وورش العمصل، وغيصف مثل تطويف المواد التعليمي ، وتنمي   

 ذلك( . 

 بناء المناهج الدراسي  وةقاً للتن يمات المنهجي  الحديث  ومنها المشفوعات، وةل المشكالت وغيفها . -6
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للمبصصادرات والتجصصارب المنبثقصص  عنهصصا علصصى المسصصتويين الصصوطني واإلقليمصصي وكصصذلك  االسصصتثمار الفعصصال -7

متعلق  بالتعليم للفيادة على المستوى الصدولي، مثصل تلصك التصي تتوالهصا اليونسصكو ومن مص  المبادرات ال

 العمل الدولي  . 

 االهتمام بخيادة األنشط  الفيادي  عن طفيق نشف ثقاة  وةكف ريادة األعمال لدى جميع أةفاد المجتمع . -8

 يار وعيفى بديل .رةع مستوى الوعى والثقاة  المفتبط  باألنشط  الفيادي  وتقديمها كخ -9

 تقديم الحواةخ وكاة  التسهيالت لتوجيه ريادة األعمال نحو األنشط  التي تدعم النمو االقتصادى .  -10

 البحوث المستقبلية المقترةة  -8

 يقتف  الباةث إجفاء المخيد من الدراسات والبحوث المنبثق  من البحث الحالي، ومنها:    

الشعب الصناعي  بكليات التفبي  وأثصف  علصى تنميص  المفصاهيم بفنامج مقتف  ةى ريادة األعمال لطالب   -1

 الفيادي  ةى ضوء متطلبات اقتصاد المعفة  . 

بفنامج مقتف  ةى ريادة األعمال لطالب الجامعات وأثف  على تنمي  المهارات الفيادي  ةى عصل أبعصاد  -2

 ومتطلبات التنمي  المستدام  . 

بفنامج مقتف  ةى المشفوعات الصناعي  الصغيفة لطالب الحلق  الثانيص  مصن التعلصيم األساسصى وأثصف   -3

  على تنمي  االتجاهات البيئي  والمجتمعي  لديهم .

ةاعلي  بعض األنشط  التعليمي  المتكامل  ةي تنمي  مفصاهيم ومهصارات ريصادة األعمصال واالتجصا  نحوهصا  -4

 لدى طالب المدرس  الثانوي  الصناعي  الخرفةي  .

 المراجع

 أوالً  المراجع العربية  

 ، القاهفة: دار المعارف . المنهج وعناصف (. 1996عميفة، إبفاهيم بسيونى .) -1

2- (. المجيد  عبد  إبفاهيم  اإلبداعي  (.  2019الثعلبي،  الحل  ن في   إلى  مستند  تدريبي  بفنامج  ةعالي  

المفاهقين  TRIZللمشكالت   الطلب   لدى  األكاديمي  االةتفاق  غيف لخفض  ماجستيف،  )رسال    ،

 منشورة( األردن، جامع  اليفموك: كلي  التفبي  .

 ، الفياض: مكتب  الشقفى . 2، طادة األعمالري(. 2011الشميفى، أةمد، والمبيفيك، وةاء .) -3

4-  (. على  الجمل،  ةسين،  أةمد  المناهج  (.  2003اللقانى،  ةي  المعفة   التفبوي   المصطلحات  معجم 

 القاهفة: عالم الكتب .      3، ط وطفق التدريس

الصناعي   تطويف مقفرات التدريبات المهني  ةى المدرس  الثانوي   (.  2007عياد، أةمد عبد العخيخ .) -5

التكنولوجي  ، )رسال  دكتورا ، غيف منشورة(، جامع  ةلوان: كلي   الخرفةي  ةى ضوء المستحدثات 

 التفبي  .  

ةاعلي  استخدام األنشط  التعليمي  ةي تنمي  بعض مهارات التخيل  (.  2001عياد، أةمد عبد العخيخ .) -6

الصناعي  الثانوي   المدارس   لطالب  الفني  الفسم  مادة  رالل  منشورة(،  ،من  غيف  ماجستيف  )رسال  

 جامع  ةلوان: كلي  تفبي  . 
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7- (. الجبار  عبد  الطيب،  على،  أةمد  المعاصفة(.  2010الحاج،  التفبوي   االتجاهات  ةى  ، دراسات 

 صنعاء، اليمن: المتفوق للطباع  والنشف . 

المملك  (. من وم  ريادة األعمال بجامعات كل من: سنغاةورة وتايوان و2018موسى، أةمد بكفي .)  -8

(، جخء  178العفبي  السعودي  " دراس  مقارن  " ، مجل  التفبي ، كلي  التفبي ، جامع  األزهف، عدد )

 .  628  – 584(،  بفيل . 2)

9-  (. ياسف  أةمد  ) (.  2018همام،  مدرل  ضوء  ةي  مقتفة   وةدة  التفكيف  STEMةاعلي   لتنمي    )

ل الفسمي   المدارس  تالميذ  لدى  العلوم  مادة  ةي  غيف  لغات التصميمي  ماجستيف،  )رسال   منشورة(، ، 

 التفبي  . كلي   جامع  ةلوان:

10-  (. و رفون  محمد  إرالص  الحفيظ،  ن فيات  (.  2004عبد   : التفبوي   للعلوم  اإلةصائي   -التحليل 

 القاهفة: مكتب  األنجلو المصفي  .  تطبيقات، -تدريبات 

قائم علي المشكل  ةي اكتساب طالب (. ةاعلي  استفاتيجي  التعلم ال2014على، أشفف ةتحى محمد .) -11

مهاراتهم   وتنمي   المقايسات  مادة  مفاهيم  الصناعي   الثانوي   بالمدرس   واإلعالن  الخرفة   تخص  

( العدد  ةى  النفس،  وعلم  التفبي   ةى  عفبي   دراسات  بمجل   منشور  بحث  الجخء 47االجتماعي ،   )

 .  74  – 39 الثالث، مارس .

12- (. محمد  ةتحى  أشفف  التكنولوجي   (.  2006على،  المواد  بين  التكامل  علي  قائم  بفامج  تصميم 

ةاعليته  وقياس  الصناعي   الثانوي   المدرس   لدي طالب  العملي   المهارات  لتنمي   المهني   ،  والتدريبات 

 التفبي . كلي  جامع  ةلوان: غيف منشورة(، )رسال  دكتورا ، 

والت -13 العلمى  البحث  .) أكاديمي   الصناعات (.  2001كنولوجيا  ودعم  اإلقليمي   والتنمي   األكاديمي  

 ، المؤتمف العام، الدورة الثاني  عشف . ال غيفة

 (. تطويف التعليم ةى الوطن العفبى .2009األلسكو .) -14

ةي تنمي  التفكيف  TRIZ ةاعلي  بفنامج قائم على ن في  تفيخ(.  2017توةيق، باسم ةايخ أبو السعد .) -15

، )رسال  دكتوراة، والحل اإلبداعي للمشكالت ةي مادة الهندس  لدى تالميذ المفةل  اإلعدادي الهندسي 

 التفبي  . كلي  جامع  ةلوان: غيف منشورة(، 

التناةسي : دراس  مسحي  2008السكارنه، بالل .) -16 (. استفاتيجيات الفيادة ودورها ةي تحقيق الميخة 

 ( .   17اد للعلوم االقتصادي ، العدد )على شفكات االتصاالت األردني ، مجل  بغد 

17- (. والثقاة   والعلوم  للتفبي   العفبي   المن م   العفبي ،  الدول  التعليم  2009جامع   تطويف  رط    .)

 بالوطن العفبي، )تونس، مطبع  المن م  العفبي  للتفبي  والعلوم والثقاة ( . 

18- (. الدين  ةخف  جمال  الصغيفة 2018علي،  المشفوعات  إدارة  ةي  مقتف   تدريبي  بفنامج  تصميم   .)

ال لمعلمي المدارس الثانوي  الصناعي  الخرفةي  للوةاء بمتطلبات سوق العمل، )القاهفة:  وريادة األعم

 المفكخ القومي للبحوث التفبوي (.  
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(. استخدام بعض اإلستفاتيجيات القائم  على 2018البكاتوشي، جنات عبد الغني، أةمد، أمل محمد .) -19

ض ، مجل  الطفول  والتفبي ، كلي  رياض  المتعلم لتنمي  بعض مهارات ريادة األعمال لدى طفل الفو

 (، أكتوبف .     1(، جخء )36األطفال، جامع  اإلسكندري ، عدد )

20- (. محمد  عبد هللا  إبفاهيم،  أةمد،  جودت  وتطويفها(.  2001سعادة،  وتخطيطها  المناهج  ،  تن يمات 

 عمان، األردن: دار الشفوق للنشف والتوزيع . 

، القاهفة:  التدريب مفهومه وةعاليته وبناء البفامج التدريبي  وتقويمها(.  2002الطعاني، ةسن أةمد .) -21

 دار الشفوق .  

22-  (. ةسن  التعليم(.  2001شحاته،  ةي  نوعي   نقل   المنتج   العام  المدرس   العالقات  إدارة  القاهفة:   ،

 واإلعالم بوزارة التفبي  والتعليم، مطبع  الوزارة .

(. تحويل المدرس  إلى وةدة منتج ، مح ف اجتماع مجلس مديفى  2001ين، ةسين كامل .)بهاء الد  -23

 التفبي  والتعليم بوزارة التفبي  والتعليم، القاهفة: اإلدارة المفكخي  لامانات الفني  . 

، القاهفة: دار الفكف سيكولوجي  التدريب وتنمي  الموارد البشفي (.  2001)عبد الفتا ، رأةت السيد . -24

 لعفبي . ا

 ، األسكندري : مطابع الفن .3، ط  المناهج المعاصفة(. 1996الكلخة، رجب أةمد .) -25

26- (. زينب  العخيخ،  "1994عبد  الثانوي     (.  المدرس   ةى  المدرسي   اإلدارة  لمشكالت  ميداني   دراس  

 "، )رسال  دكتورا ، غيف منشورة(، جامع  عين شمس: كلي  البنات .الفني  

27- (. الفةمن، سعد  الن في  والتطبيق(.  2008عبد  النفسي:  للنشف  القياس  النيل  القاهفة: هب   الجيخة،   ،

 والتوزيع . 

28-  (. أةمد  )القاهفة:  2002سليمان، سعيد  المنتج ،  المدرس   لمشفوع  واالقتصادي   التفبوي   األبعاد   .)

 ( . 42164(، العدد )126مقال بجفيدة األهفام، السن  )

الجفايدة،   -29 مفسي،  عيد  شيفين  .)مشفف،  محمد  الفني  2014دالل  للتعليم  مقتفة   إستفاتيجي    .)

الصناعي ةي مصف تلبي  الةتياجات سوق العمل، مجل  دراسات عفبي  ةي التفبي  وعلم النفس، عدد 

(51 . )249 –  286  . 

30-  (. سالم  قائم على  (.  2014يحيى، صفاء عالم  االجتماعي   الدراسات  لمعلمي  تدريبي  بفنامج  ةاعلي  

، )رسال  دكتوراة، غيف منشورة(، جامع  عين  س البحثي ةي تنمي  األداء التدريسي لديهماستخدام الدر

 شمس: كلي  التفبي  .

 ، القاهفة: مكتب  األنجلو المصفي  .   6، طالقياس النفسي(. 2012ةفج، صفوت .) -31

32- (. أةمد  صال   واالجتماعي (.  2010مفاد،  والتفبوي   النفسي   العلوم  ةي  اإلةصائي   ،  األساليب 

 القاهفة: مكتب  األنجلو . 
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تطويف بفنامج اإلعداد التخصصي لفني نجارة األثاث بالمدرس   (.  2013الشناوي، عاطف صابف .)  -33

الطالب  تعلم  نواتج  ةاعليته على  وقياس  الالزم   المعياري   المستويات  الصناعي  ةي ضوء  ، الثانوي  

   .  )رسال  دكتوراة، غيف منشورة(، جامع  ةلوان: كلي  التفبي

دراس  سيكومتفي  للعالق  بين مهارات الحكم  وريادة األعمال  (.  2018عبد الحليم، عبيف عاطف .) -34

 ، لدى الطالب الفاشدين

 )رسال  دكتوراة، غيف منشورة(، جامع  ةلوان: كلي  التفبي  .   

35-  (. كمال  عبيف  ريادة  2018عثمان،  ومهارات  معارف  تنمي   ةي  متكامل   أنشط   ةاعلي   األعمال  (. 

التفبوي ،   المجل   الصناعي ،  الثانوي   بالمدرس   الجاهخة  المالبس  لدى طالبات شعب   نحوها  واالتجا  

 .    394  – 356 (، ينايف .51كلي  التفبي ، جامع  سوهاج، عدد )

36-  (. محمد  أةمد  عخة  ةنلندا  2015الحسيني،  من:  كل  ةي  الثانوي   بالمدرس   األعمال  ريادة  تعليم   .)

جامع     والنفويج التفبي ،  كلي   واجتماعي ،  تفبوي   دراسات  مجل   مصف،  ةي  منها  اإلةادة  وإمكاني  

 (، يوليو .  3(، عدد )21ةلوان، مجلد )

37- (. سعيد  معنى  سيف،  عففاء،  التنمي   2000جمعه،  تفعيل  ةي  ودورها  الصغيفة  الصناعات   .)

عشف   السادس  السنوي  العلمى  المؤتمف  عبى،  أبو  إمارة  ةي  و ةاق المستدام   الصغيفة  )الصناعات 

   جامع  طنطا. –التنمي  بالوطن العفبى(، كلي  التفبي  

38- (. الفةمن  عبد  عال  الدراسي 2014محمد،  والتحصيل  الذات  بتقديف  وعالقتها  التفكيف  أساليب   .)

لطالبات رياض األطفال بالجامع ، مجل  العلوم التفبوي ، معهد الدراسات والبحوث التفبوي ، جامع   

 (، أكتوبف.1(، جخء )4(، ع )22فة، مجلد )القاه

م ون فياته(.  2001منصور، علي .) -39 . الالذقي : مديفيَّ  الكتب والمطبوعات الجامعيَّ ، منشورات  التعلُّ

 جامع  تشفين . 

40- (. عمف  إقامتهم  2011زيدان،  اةتماالت  على  المصفي   الجامعات  لطالب  الفيادي   السمات  تأثيف   .)

  ( .1( الجخء )31فج ، دراس  ميداني ، المجل  العفبي  لإلدارة، العدد )مشفوعات جديدة بعد التخ

41- (. بالفياض  الصناعي   التجاري   السعودي   2000الغفة   العفبي   بالمملك   الصغيفة  المنشآت   .)–  

الحكومي    وغيف  الحكومي   المن مات  ودور  والمشكالت  مؤتمف   –الواقع  التطويف،  استفاتيجي  

 ةاق التنمي  المستدام  بالوطن العفبى . المشفوعات الصغيفة و 

 ، القاهفة: مكتب  األنجلو المصفي  .القدرات العقلي (. 1990أبو ةطب، ةؤاد .) -42

43- (. و رفون   ، كوثف  التعليم  (.  2008كوجك،  طفق  لتحسين  المعلم  دليل  الفصل  ةى  التدريس  تنويع 

 لتفبي  ةى الدول العفبي  . ، بيفوت: مكتب اليونسكو االقليمى لوالتعلم ةى مدارس الوطن العفبى

(. ةاعلي  بعض األنشط  التعليمي  المتكامل  لتنمي  المهارات العملي  لدي 2009ةمخة، لمياء محمد .) -44

األزهف   جامع   المهني ،  الصناعي   الثانوي   المدرس   )  –طالب  العدد  التفبي ،  كلي   (،  140مجل  

 . 39  – 1 )المجلد الثانى( .
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45- (. ماهف  ةلسطين  ا(.  2012الحشوة،  ةى  الفيادة  أجل  من  استكشاةي   -لتفبي   نخار دراس   )تفجم    ،

 ملحم(، )القدس ورام هللا، معهد أبحاث السياسات االقتصادي  الفلسطينى )ماس( .  

46- (. المتخصص   القومي   المهارات  2010المجالس  تنمي   ةي  والتدريب  الفني  التعليم  دور  مؤتمف:   .)

الدورة   والتكنولوجيا،  العلمي  والبحث  للتعليم  القومي  المجلس  تقفيف  الحكومي،  غيف  ،   27بالقطاع 

2010  . 

47- (. المتخصص   القومي   الواقع والمأمو2012المجالس  بين  الفني  التعليم  المجلس  (. مؤتمف:  تقفيف  ل، 

 .   28القومي للتعليم والبحث العلمي و التكنولوجيا، الدورة 

، القاهفة: عالم  2، طمنطلقات المنهج التفبوى ةي مجتمع المعفة (.  2002إبفاهيم، مجدى عخيخ .) -48

 الكتب .

ي   ، القاهفة: دار النه   العفبالتعلم النش : اهتمام تفبوي قديم ةديث (.  2010هندي، محمد ةماد .) -49

. 

(. الوعى بثقاة  ريادة األعمال لدى طلب  السن  التح يفي   /  2016عبد الفتا ، محمد زين العابدين .) -50

جامع  الملك سعود واتجاهاتهم نحوها، دراس  ميداني ، مجل  البحث العلمى ةى التفبي ، العدد السابع  

  عشف .

لتنمي    TRIZ(. ةاعصصصصصلي  بفنامج مقتف  قائم على ن في  تفيخ  2010علي، محمد سالم  محمد .)  -51

 مهارات ريادة األعمال ةي  

جامع    التفبي ،  كلي   التفبي ،  مجل   التجاري ،  الثانوي   المدرس   طالب  لدى  الصغيفة  المشفوعات 

    (، سبتمبف .6(، جخء )144األزهف، عدد )

ال -52 عبد  محمد  .)بالل،  محمود  ةنان  الفةيم،  عبد  ةي  2020حميد،  األعمال  ريادة  ثقاة   تعخيخ   .)

مؤسسات التعليم العالي المصفي  " دراس  مقارن  " ، المجل  التفبوي ، كلي  التفبي ، جامع  سوهاج، 

 (، أكتوبف.  78عدد )

الثانوي الصناعي بسوق العمل 2009أبو زيد، محمد عبد الع يم .)  -53 التعليم  (. صيغ  مقتفة  لفب  

ةي مصف ةي ضوء صيغ  المدرس  الي العمل بالواليات المتحدة األمفيكي ، مجل  البحث ةي التفبي   

   جامع  المنيا . -(، جخء )أول(، إبفيل، كلي  التفبي   1وعلم النفس، عدد )

 ، القاهفة: عالم الكتب .  إستفاتيجيات معاصفة ةي التعلم التعاوني(. 2006مصطفى .) الديب، محمد  -54

(. الدور التفبوي لانشط  الطالبي  ةي تنمي  بعض المباد  التفبوي   2014مخيو، منال بنت عمار .) -55

 .  602 - 565(، 1(، الجخء )4مجل  العلوم التفبوي ، العدد ) لدى طالبات المفةل  المتوسط  بتبوك،

 ، القاهفة: مجموع  النيل العفبي  .مهارات إدارة المشفوعات الصغيفة(. 2003هيكل، محمد .) -56
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، )رسال   دراس  المشفوعات الصغيفة: مدرل للتنمي  المستدام  ةى اليابان(.  2015محمد، محمود .) -57

الد  معهد  الخقازيق:  جامع   واالقتصادي (،  السياسي   العلوم  وبحوث  دراسات  قسم  راسات  ماجستيف، 

 والبحوث اآلسيوي  .  

58- (. "  1998أةمد، مفةت صال   الفني  (.  المواد  أهداف مقفرات  لتحقيق  متكامل   تصميم مشفوعات 

الثانوي  الصناعي  وقياس ةاعليتها المدرس   ، غيف منشورة(، "، )رسال  دكتورا )تكنولوجيا( لطالب 

 جامع  ةلوان: كلي  التفبي  . 

 ، السعودي : المنتدى العام للتفبي  والتعليم . يب التدريسأسال(. 2006زياد، مسعد محمد .) -59

، ق ي  التشغيل والبطال  على المستوى العالمى والقومى والمحلى(.  2004معهد التخطي  القومى .) -60

 )القاهفة( . 

61-  (. الخليج  لدول  العفبي  التفبي   الن في(.  2004مكتب  اإلطار  التعليم،  تطويف  السعودي :  مشفوع   ،

 الفياض . 

(. ةاعلي  بفنامج مقتف  ةي ريادة األعمال ةي ضوء متطلبات اقتصاد  2019، منال محمود .)ريفي -62

مجل    المتقدم ،  التجاري   الفني   المدارس  لدى طالب  األعمال  ريادة  مفاهيم  تنمي   ةي  وأثف   المعفة  

 .  43 - 1.  ( ،  بفيل43دراسات ةي التعليم الجامعي، كلي  التفبي ، جامع  عين شمس، العدد )

(. التعصليم للصفيصادة ةي  2010المصفى، منذر، الجمنى، محمد ، الغسانى، أةمد، عابدين، أبو بكف .) -63

البفيطاني ، )دراسات ةال  StratREAL الصدول العصفبيص ، مشفوع مشتفك بين اليونسكو ومؤسس   

 عن الدول العفبي : األردن، تونس، سلطن  عمان، ومصف( والتقفيف اإلقليمي التوليفي . 

64-  (. والثقاة   والعلوم  للتفبي   المتحدة  األمم  العفبي ، 2012من م   الدول  ةى  للفيادة  التعليم  (. مشفوع 

 (، تقفيف توليفى . 2012 - 2010المكون الثانى ) 

(. واقع التعليم الثانوى الصناعى وسبل تطويف  ةى  1995بي  للتفبي  والثقاة  والعلوم .)المن م  العف  -65

 البالد العفبي  "دراس  مقارن "، تونس . 

66- (. اإلنتاج 2013ةسين، منى ةمودة  وإدارة  تخطي   تدريس مقفر  مقتفة  ةي  إستفاتيجي   ةعالي    .)

الحف العمل  نحو  واالتجا   األعمال  ريادة  مهارات  المدرس    لتنمي   طلب   لدى  المعفةي  والتحصيل 

 الصناعي  الثانوي  الخرفةي ، مجل  دراسات عفبي   

 .  348  - 294( . 3(، جخء ) 38ةي التفبي  وعلم النفس، عدد )

التعليم الفنى واةتياجات سوق العمل، قطاع ردم  المجتمع وتنمي   (.  2011المؤتمف القومي للتعليم .) -67

 سويف. ، جامع  بنى البيئ 

،  التعليم الفنى بين الواقع والمأمول، جمهوري  مصف العفبي (.  2012المؤتمف القومي للتعليم الفنى .) -68

 أكتوبف . 18  – 17مجلس الشورى، لجن  التعليم والبحث العلمي، ةى المدة من 
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effectiveness in development Entrepreneurship skills and attitude among 

industrial Secondary School students 
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Abstract  

The objectives of the research were: Determining the Entrepreneurship skills 

that should be developed among students of the decoration and advertising 

specialization in the industrial secondary school by referring to a group of 

sources, then developing a proposed concept for the design of some small 

industrial projects for these students through a set of procedures, and the project 

(screen printing) was chosen. Haririya) and it is one of the projects that have 

been identified for third-grade students, then teaching this project to students to 

measure its effectiveness in developing concepts and skillful and 

Entrepreneurship performances and the direction towards them, and among the 

most important results of the research: There is an improvement in the 

cognitive, skill and Entrepreneurship performance of students after teaching the 

content of the project - as it excelled Students in post-performance on the scale 

of the trend towards projects - and there is a positive correlation between the 

results of the cognitive test, the skillful and Entrepreneurship performance 

observation card, and the attitude towards projects scale, which means that the 

rise in performance levels in the cognitive test is accompanied by an increase in 

the performance levels in the note card, Students' attitudes towards projects, 

which were presented to them, improved in a way that combines theoretical and 

practical aspects in a meaningful standardized whole Research.  

 

Keywords: Integrated industrial project - Entrepreneurship skills – Industrial 

secondary School - Decoration and advertising specialty 
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