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  :مقدمة
واألجھ�زة  نةیكالمبالرغم من دخول 

 األس�لوبإال إن ،الحدیثة ف�ي ص�ناعة الخ�زف 
الی���������دوي والشخص���������ي م���������ازال یتمت���������ع 

مكانت����ھ الواض����حة ف����ي  كما انبخصوص����یة،
لحركة التشكیلیة المعاصرة ال تقل أھمیة ع�ن ا

نت�اج لك�ل الفن�ون  ألنھالفنون التشكیلیة ، باقي
فالرسم والنحت والخط والزخرف�ة ، التشكیلیة 

الرئیس�یة لھ�ذا الف�ن  عكلھا م�ن عناص�ر اإلب�دا
بعل�وم الكیمی�اء م�ن خ�الل  كم�ا ارت�بطالشامل ،

الت��زجیج وتراكی��ب األل��وان الزجاجی��ة المعق��دة 
،والخ���زاف  وعلم���اً  وفن���اً  ،وبھ���ذا فھ���و حرف���ةً 

 المبدع ھو ال�ذي یم�زج ك�ل ذل�ك إلنت�اج العم�ل
  .الخزفي

الخ��زف م��ن الفن��ون الت��ي تتع��دد و"  
منتجات��ھ وتتن��وع أش��كالھ وتكث��ر اس��تخداماتھ 

ألمر الذي ا،الحیاتیة الیومیة النفعیة والجمالیة
غی��ره م��ن الفن��ون  ع��نیعطی��ھ بع��ض التمی��ز 

یتیح للشباب العدید من ف�رص العم�ل  ھأن،كما 
اإلنتاجي الخالق ،اذا ما توافرت لھم الخب�رات 

المالئم��ة بت��ذلیل العلمی��ة والعملی��ة والظ��روف 
دماج ف���ي العقب���ات اإلداری���ة والتمویلی���ة لالن���

  )١(".تھ المتنوعةحد أو بعض مشغوالإنتاج أ
الجامعة كأحد أھ�م مراك�ز االش�عاع   

الثق��افي لك��ل مجتم��ع ،و لھ��ا دورھ��ا الطلیع��ي 
للنھ��وض ب��المجتمع م��ن خ��الل التع��رف عل��ي 
مش����كالتھ والوق����وف علیھ����ا س����واء بإع����داد 

والت���ي تع���الج  مختلف���ة،الب���رامج واالنش���طة ال
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أو م��ن خ��الل ،ھ��م قض��ایاه االجتماعی��ة فیھ��ا أ
التنش���یط الثق���افي الموج���ھ م���ن قب���ل الجامع���ة 

تم��ع ،ل��ذا تس��عى الجامع��ة بتوجی��ھ لخدم��ة المج
منھ�ا أن  بحاث نحو البیئة االجتماعیة ،ھدفاً األ

، تعم���ل عل���ى رفاھی���ة ھ���ذا المجتم���ع وتنمیت���ھ
للبح���ث ف���ي كیفی����ة  أیض���ا توجی���ھ الش����بابو

نح��و نش��اط  مھوتوجیھ،تفادة بم��ا درس��وهاالس��
مجتم�ع ،ویعم�ل عل�ى تنمی�ة ال احتیاج�اتیخدم 

وذل�ك م�ن ، فراد داخل ھ�ذا المجتم�عمطالب األ
س��تفادة بم��ا تقدم��ھ الكلی��ات الفنی��ة منطل��ق األ

في مجال الخزف سعیا  مایالمتخصصة ،وال س
لتحقی����ق  ،ھ����ذا المج����الالتواص����ل ب����ین ال����ي 

  .المتطلبات العصریة للمجتمع
ھن��ا تأك��د للباحث��ة أھمی��ة توجی��ھ  م�ن

الش��باب نح��و المش��روعات الص��غیرة وخاص��ة 
ف����ي مج����ال الخ����زف باعتب����اره م����ن الح����رف 

ح��د عناص��ر أ التقلیدی��ة ف��ي مص��ر الت��ي تعتب��ر
الھوی��ة الثقافی��ة لألم��ة فق��د ش��ھدت الس��نوات 

قض��ى عل��ي العدی��د م��ن  ثقافی��اً  األخی��رة تجریف��اً 
م��ع زح��ف أنم��اط ال��ذوق األجنبی��ة ، الح��رف 

المنتج��ات الحرفی��ة لألس��واق المحلی��ة  وغ��زو
حت���ى تل���ك الت���ي ت���رتبط بالعقی���دة الدینی���ة أو ،

  .       بمظاھر الحیاة االجتماعیة
الت������ي تتمت������ع بھ������ا  كی������ةیفالدینام

المش���روعات الص���غیرة م���ن حی���ث اعتمادھ���ا 
عل���ى ع���املین لیس���وا بالض���رورة م���ن  ع���ادةً 

أصحاب المھارات العالیة واس�تخدامھا للم�واد 
تجع�������ل م�������ن ھ�������ذه ،محلی�������ة والم�������وارد ال

المش����روعات وس����یلة لخل����ق ف����رص العم����ل 
والكس��ب لص��احبھا ف��ي البدای��ة ولمزی��د م��ن ،

إذ أن إمكانی��ة .الع��املین ف��ي المرحل��ة الالحق��ة 
نم������و ھ������ذه المش������روعات الص������غرى إل������ى 

وان  ،كبی�رةامكانیة مشروعات متوسطة ھي  
ھ����ذه  وتنمی����ةكان����ت ت����تم بش����كل ت����دریجي ،

مزی�د  اس�تخدامالنھای�ة ف�ي المشروعات یعن�ى 
  . من العاملین

من الباحثة  وإیماناً من ھذا  وانطالقاً 
وكلی���ة التربی���ة  ام���ةً ب���دور كلی���ات الفن���ون ع

ف����ي المش����اركة بتط����ویر  النوعی����ة خاص����ة ً
مش��روعات ص��غیرة خاص��ة بط��الب الجامع��ة، 

 ت����دریبيبرن����امج  لباحث����ة بتجری����بقام����ت ا
 ب�����بعضالجامع�����ة  ش�����بابوی�����د تز إلىیھ�����دف

 ف����ي الالزم����ةالمعارفوالمھ����ارات والتقنی����ات 
ج���اه الش���باب نح���و مج���ال الخزف،كم���دخل الت

المشروعات االنتاجیة الصغیرة،وایجاد فرص 
 كار جدی�دة یمك�ن االس�تفادة منھ�ا ف�يفوأعمل 

جامعة  خریجيلدى  االقتصاديرفع المستوى 
لتغل��ب عل��ى مش��كلة مما یس��ھم ف��ي ا،بورس��عید

ى العم����ل ع الش����باب عل����یش����جیضاً ،وأالبطالة
المص������الح  التعی������ین ف������يوع������دم انتظ������ار ،

ویات المعیش���ة وك���ذا تحس���ین مس���ت،الحكومیة
أن ھ������ذه خاص������ة وللمحیط�����ین بالمش������روع 

المش���روعات ال تحت���اج ال���ى أم���اكن كبی���رة أو 
، ولك�ن یمك�ن ممارس�تھا ف�ي و ورش�ةمصنع أ

الدولة في الوق�ت ال�راھن  نالمنزل، خاصةً وأ
خل�ق وتعمل على دع�م المش�روعات الص�غیرة 

عل��ى  ، واالعتم��ادالمن��اخ المناس��ب لالس��تثمار
خدم��ة الص��ناعة الوطنی��ة وت��دعیمھا وت��وفیر ال

  الالزمة لنمو ھذه المشروعات
  :مشكلة البحث

التنمی���ة االجتماعی���ة س���تظل دائم���اً   
مح����ور االھتم����ام وأس����اس التق����دم وركی����زة 
االنط��الق ألنھ��ا تحم��ل ف��ي مض��مونھا مع��اني 

مجتم��ع ،ف��ي كثی�رة أھمھ��ا االض��افة الحیوی��ة لل
ظل االسھام االیجابي لدعم االقتص�اد الق�ومي، 
لت��وفیر المزی��د م��ن ف��رص العم��ل ،فض��الً ع��ن 
الوف�اء بمتطلب�ات واحتیاج��ات الس�وق المحل��ي 

وم��ن ھن��ا ج��اءت مش��كلة البح��ث ،والخ��ارجي 
  :وتتحدد في التساؤل التالیة

ت�����دریبي ف�����ي  برن�����امج م�����ا م�����دى فاعلی�����ة-
زفی�ة مھ�ارات انت�اج المنتج�ات الخبعض تنمیة

بورس�عید كم�دخل لالتج�اه نح�و جامع�ة لط�الب 
  ؟المشروعات الصغیرة

  :التالیة ویتفرع من ھذا السؤال التساؤالت
  ما صورة البرنامج التدریبي المقترح ؟ -١
م���ا اث���ر البرن���امج الت���دریبي المقت���رح ف���ي -٢

المعارف الخاص�ة بمج�ال الخ�زف تنمیة بعض 
  لدى طالب الجامعة؟



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمعیة المصریة للكمبیوتر التعلیمىــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)٢٧٣(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة 

 

الت���دریبي المقت���رح ف���ي م���ا اث���ر البرن���امج -٣
تنمی���ة بع���ض المھ���ارات الخاص���ة بالتش���كیل 

  الخزفي لدى طالب الجامعة؟
م���ا اث���ر البرن���امج الت���دریبي المقت���رح ف���ي -٤

بعض الخبرات الالزم�ة  اكساب طالب الجامعة
  ؟  المشروعات الصغیرة إلدارة
  :البحث أھداف

والفنی��ة تنمی��ة بع��ض المھ��ارات المعرفی��ة -١
منتج��ات خزفی��ة م��ن  لط��الب الجامع��ة إلنت��اج

  .خالل برنامج تدریبي مقنن
قی��اس أث��ر البرن��امج الت��دریبي عل��ى تنمی��ة -٢

لمعرفی��ة والفنی��ة لط��الب الجامع��ة ا المھ��ارات
نح������و  لالتج������اهمنتج������ات خزفی������ة  إلنت������اج

  .   الصغیرة عاتروالمش
اكس���اب ط���الب الجامع���ة بع���ض الخب���رات -٣

  .المشروعات الصغیرةإلدارةالالزمة 
  :لبحثاأھمیة

نمی��ة بع��ض المھ��ارات الیدوی��ة وتحس��ین ت-١
كف���اءة ق���درات الط���الب نح���و إنت���اج منتج���ات 
خزفی���ة متمی���زة ق���ادرة عل���ى المنافس���ة ف���ي 

  .السوق المحلي واإلقلیمي والعالمي
المس��اھمة ف��ي تق��دیم حل��ول للقض��اء عل��ى  -٢

  .البطالة واستغالل خبرات وإمكانیات الشباب
محاولة إرس�اء قواع�د اقتص�ادیة لتس�ویق  -٣

  .المنتجات الخزفیة لطالب الجامعة 
  :فروض البحث

  : یفترض البحث أنھ
برن���امج التفعی��ل یوج��د عالق��ة ایجابی��ة ب��ین -

تنمی�����ة بع�����ض مھ�����ارات انت�����اج الت�����دریبي و
المنتج��ات الخزفی��ة لط��الب جامع��ة بورس��عید 
كم��دخل لالتج��اه نح��و المش��روعات الص��غیرة 

  :االتي وذلك من خالل،
بمج���ال  تنمی���ة بع���ض المع���ارف الخاص���ة -١

  .الخزف لدى طالب الجامعة
تنمی��ة بع��ض المھ��ارات الخاص��ة بالتش��كیل  -٢

  .الخزفي لدى طالب الجامعة
بع����ض الخب����رات الالزم����ة إلدارة  اكس����اب-٣

  . المشروعات الصغیرة لدى طالب الجامعة
  :أدوات البحث

 أختبار تحصیلي لقی�اس الجوان�ب المعرفی�ة-١
  . في مجال الخزف والفنیة

الجوانب المھاری�ة ف�ي مج�ال  معیار لتحكیم-٢
  .الخزف

  : منھجیة البحث
یتبع البحث المنھج الوصفي التحلیل�ي ،حی�ث -

یعتم��د عل��ى دراس��ة وتحلی��ل لتنمی��ة المع��ارف 
والمھ��ارات الخاص��ة بمج��ال الخزف،واكس��اب 

 إلدارةطالب الجامعة بع�ض الخب�رات الالزم�ة 
  .المشروعات الصغیرة

أجراء  عند،المنھج التجریبيكما یتبع البحث -
  .الجانب العملي التطبیقي للبحث

  :اجراءات البحث
النظري،ویتض���من ع���دة مح���اور  الجان���ب-اوالً 
  :ھي

التع�����رف عل�����ى مج�����ال :المح����ور االول-
الخ��������������������زف م��������������������ن حی��������������������ث 

 ،طرقمفھومھ،خاماتھ،أدواتھ،تقنیات�������ھ(
  )........ھتسوی تلوینھ ،

الق��درات الفنی��ة  تنمی��ة: المح��ور الث��اني-
  .بورسعیدوالتقنیة لطالب جامعة 

 الجامع��ة ط�الباكس��اب : المح�ور الثال�ث-
  .بعض الخبرات التسویقیة

  :مصطلحات البحث
  ProgramTraining: برنامج تدریب

ھ�و الجھ�د : یعرف البرنامج التدریبي علي أنھ
الم��نظم المخط��ط ل��ھ لتزوی��د الق��وي البش��ریة 
بمع���ارف معینة،وتحس���ین وتط���ویر مھاراتھ���ا 

اتجاھاتھ���ا بش���كل وق���دراتھا وتغیی���ر س���لوكھا 
  .ایجابي بناء

ویع��رف ایض��اً عل��ى أن��ھ جھ��د تنظیم��ي مخط��ط 
یھ��دف لتس��ھیل اكتس��اب المت��دربین المھ��ارات 

المرتبطة بالعمل ،والحص�ول عل�ى المع�ارف *
  .التي تساعد على تحسین االداء 

وتع��رف الباحث��ة البرن��امج الت��دریبي وفق��اً لم��ا 
قام��ت ب��ھ بأن��ھ تص��میم وح��دة انتاجی��ة ص��غیرة 

ل الخ���زف، وتفعیلھ���ا عل���ى  ط���الب ف���ي مج���ا
جامع��ة بورس��عید الكس��ابھم بع��ض المھ��ارات 
والتقنی���ات الت���ي تس���اھم ف���ي انت���اج منتج���ات 
خزفی�����ة قابل�����ة للتس�����ویق، لتحقی�����ق العائ�����د 
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االقتص��ادي المتمی��ز للش��باب الج��امعي ،وف��ي 
نفس الوقت تزوی�دھم ب�الخبرات الت�ي ت�ؤھلھم 

  على المنافسة في اسواق العمل
  :یةالمنتجات الخزف-

ھ���ي االوان����ي الفخ����اري المفرغ����ة، 
وتصنع من طمي االنھار أو م�ن ت�راب الطفل�ة 
بعد أن یضاف الیھا الم�اء ،فتص�بح عجین�ة أو 
طینة ،وتتعدد أنواعھا ، ویتم تشكیل  یدویاً أو 
على الدوالب الدوار، ثم تجف�ف عل�ى الش�مس 

وف�ي ھ��ذه .وتح�رق ف�ي الف�رن الحرق�ة االول�ى 
ار،أم�ا الخ�زف فھ�و الحالة یسمى المنتج بالفخ

من����تج یتك����ون م����ن نف����س الطین����ة او طین����ة 
ص���ناعیة تس���تبعد منھ���ا الش���وائب الض���ارة، 
وتض���اف الیھ���ا م���واد كیماوی���ة مث���ل الرم���ل 
واالل��ومین االب��یض كم��واد مس��اعدة ،ث��م ی��تم 
تلوینھ وزخرفتھ بطالء زجاجى یس�مى الجلی�ز 
بع��د الحرق��ة االول��ى ،ث��م ی��دخل الف��رن لیح��رق 

ھذه الحالة یسمى المنتج الحرقة الثانیة ،وفي 
  . ١بالخزف

والمنتجات الخزفیة في ھذه التجربة 
طب��������ق (منتج��������ات مس��������طحة :،نوع��������ان 

فواح�������ھ (،ومنتج�������ات مجس�������مة )خزف�������ي 
،تستند في تصمیمھا ومعالجة سطحھا )خزفیة

على الم�وروث الثق�افي والحض�اري المص�ري 
،لتؤكد ھویتھا من ناحیة ویستمد منھ فرادتھا 

                                                 
 المھ���ارة بص���فة عام���ة تعتم���د عل���ى ج���انبیین

االول المعرف�����ي والث�����اني االدائ�����ي، ویقص�����د 
بالمعرف�����ة ك�����ال م�����ن المعلوم�����ات المكتس�����بة 
والتجربة الفنیة الت�ي یق�وم بھ�ا المص�مم الئ�راء 

ارات�ھ ،أم��ا الجان��ب األدائیفیقص�د ب��ھ امكانی��ة مھ
  :عن نقالالتنفیذ لھذه المعرفة

austin-1995: apparel and textile 
production reference :book texas 
technical niversity home 
economics curriculum center –

p.34.  
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ى، مما یش�كل عنص�را وتمیزھا من ناحیة اخر
ھام��ا م��ن عناص��ر الجاذبی��ة الت��ي تس��اعد ف��ي 
سھولة التسویق ،اما من حیث التشكیل  فھم�ا 
یتس���مان ببس���اطة الش���كل س���واء مس���طح او 
مجسم، حتى تك�ون س�ھلة التنفی�ذ خاص�ةً وان 
غالبیة الطالب من غیر دارسي الف�ن، وتتمی�ز 
المنتج���ات بمواص���فات یتحق���ق فیھ���ا الت���وازن 

لمنفع���ة ،واالب���داع والص���نعة ب���ین الجم���ال وا
والذوق المرتفع ،فھى جذابھ من حیث الل�ون، 
مبتك��رة ف��ي الفك��رة والش��كل، خفیف��ة ال��وزن ، 
دقیق��ة التش��طیب واالخ��راج ، حت��ى تبتع��د ع��ن 
المقارنة وتستطیع المنافسة م�ن حی�ث الس�عر 

  .  وتنوع وتعدد االشكال والوظائف
 )(small projects:المشروعات الصغیرة-

ھو نشاط یقوم بھ شخص  المشروع
ما بانتظام ،من اجل كسب الم�ال، ویق�دم ش�یئاً 
للن��اس ال��ذین س��یعطون الم��ال المقاب��ل، وم��ا 
یقدم�ھ المش��روع یك�ون ش��یئاً ملموس�اً أي أن��ھ 
باإلمك���ان رؤیت���ھ أو لمس���ھ، والمنتج���ات ھ���ى 
أشیاء یریدھا أو یحتاجھا الن�اس ،وم�ن اجلھ�ا 

  .یرغبون في دفع المال
ر ی�تم م�ن خاللھ�ا فھو عملیة استثما

تحویل الموارد المالیة الى موارد منتجة خالل 
فترة زمنیة معینة، وھ�و نش�اط مح�دد ل�ھ حی�ز 
مك����اني مح����دد المع����الم ،وادارة خاص����ة ب����ھ، 
ویرم��ي لتحقی��ق ھ��دف مع��ین ،ویمك��ن قیاس��ھ 

  .من حیث تكالیفھ وعوائده
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  :االطار النظري
  :الخزفمجال -المحور االول

العنص��ر االساس��ي ف��ي  ھيالطین��ة"
الممت���ازة  الیتھ���قابوتتمیزبف���ي ،االنت���اج الخز

،والحری��ق یحولھ��ا ال��ى درج��ة م���ن للتش��كیل 
بة وقوة التحمل ،وھي موج�ودة ف�ي ك�ل الصال

الرض ،اال انھ�ا تختل�ف ف�ي مكان على سطح ا
وب�الرغم م�ن احتی�اج الخ�زاف ال�ى . خواص�ھا 

الت���ي تتناس���ب معرف���ة عام���ة ب���انواع الطین���ة 
معنوعی���ة م���ا ی���راد انتاج���ھ ،حت���ى یمكن���ھ أن 
یختارھ����ا ویخلطھ����ا ب�����وعي لیحص����ل عل�����ى 

غ��رض عمل��ھ ،اال المخلوط�ات االكث��ر أفض��لیة ل
ان الخ��زاف المبت��دىء ف��ي مص��نعھ الص��غیر ال 
یحت���اج ال���ى االلم���ام بك���ل التفاص���یل العلمی���ة 
الدقیقة لكل الخامات ،الن ذلك یمك�ن أن یك�ون 

ف���ي ھ���ذا المج���ال ،لم���ا  عائق���ا كبی���را لل���دخول
،ولذلك یمكنھ استخدام ووقتیحتاجھ من جھد 

الطین��ات التجاری��ة الج��اھزة لالنت��اج بتركیبتھ��ا 
المالئم��ة النتاح��ھ وح��دود اس��تعداد تجھی��زات 
فرن����ھ ،وف����ي التجرب����ة م����ا یس����مح لتع����دیل 
التركیبات القیاسیة لیحصل عل�ى نت�ائج معین�ة 

  ١"بعد أن یكتسب الخبرة 
نتن����اول  وم����ن ھ����ذا المنطل����ق ل����ن

الطین��ات ف��ي ھ��ذا البح��ث بأنواعھ��ا وتركیبھ��ا 
الكیمی��������������ائي وخواص��������������ھا وال��������������وزن 

وغی��ر ذل��ك م��ن جوانبھ��ا العلمی��ة ...المك��افىء
،ویقتص��ر عل��ى م��ا یحتاج��ھ من��تج الخ��زف ف��ي 
مشروعھ الصغیر من طین�ات وخام�ات أخ�رى 
مس��اعده ارتباط��ا بت��وفیر ھ��ذه الخام��ات محلی��ا 

  وبأسعار مناسبة
  

                                                 
الدور التنموي للخرف : ،2006طھ یوسف طھ - ١

التذكاري والسیاحي في المشروعات الصغیرة ، 
كلیة التربیة الفنیة ،جامعة  المؤتمر العلمي التاسع ،

 ١٤٧٢حلوان، ص
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تنمیة القدرات الفنیة والتقنیة : المحور الثاني

  :لطالب جامعة بورسعید
یعتمد البرنامج عل�ى اتاح�ة الفرص�ة 
لمعرف���ة المی���ول الفنی���ة الكامن���ة ف���ي الف���رد، 
ویفتح المجال أمام القدرات االبتكاریة التي ل�م 
تكتشف بعد، وذلك عن طریق استخدام التخیل 
والتحلی��ل  واالس��تلھام م��ن الت��راث المص��ري، 
والمھ���ارة والق���درة الیدوی���ة الیج���اد عناص���ر 
جدی�����دة، فم�����ن خ�����الل المح�����اوالت العدی�����دة 
االستكشافیة یكتس�ب الطال�ب امكانی�ات جدی�دة 

وتوجیھ��ھ ال��ى م��ن أس��الیب التعبی��ر المختلف��ة ،
لفھ���م خط���وات المرئی���ات الجدی���دة ،والتوس���ع 

ابتك��ار منتج��ات خزفی��ة تحق��ق الق��یم الجمالی��ة 
على أسس عملیة س�لیمة تعتم�د ف�ي دراس�تھا 

والت���ي "عل���ى الجوان���ب العلمی���ة والعملی���ة، 
تعتمد بدورھا على التجریب من خ�الل ج�انبین 

متمث��ل ف��ي المعرف��ة : الجان��ب النظ��ري: ھم��ا
)knowledge( ،متمث�ل ف�ي : الجانب العملي

  ١)"skill(المھارة 
  
  

                                                 
التصمیم في مجاالت الفنون :  ٢٠٠٩یاسر سھیل  - ١

الحدیث ، القاھرة ، التطبیقیة والعمارة، دار الكتاب 
 .٧٧الطبعة االولى، ص 
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 الجامع�ة بع�ض ط�الباكس�اب : لمحور الثالثا

  :الخبرات التسویقیة
المش����روعات الص����غیرة لھ����ا ق����درة 
عالی��ة عل��ى اس��تغالل ق��در كبی��ر م��ن الطاق��ات 
والخب���رات واس���تثمار واتاح���ة ف���رص عم���ل 
متعددة ،كما أن لھا قدرة عل�ى ام�داد االس�واق 
الداخلیة بعض مستلزمات االنت�اج ،كم�ا تتمی�ز 

، بانخف��اض حج��م رأس الم��ال المس��تثمر فیھ��ا
اد االولی����ة المحلی����ة العتمادھ����ا عل����ى الم����و

،ومرونتھا في االنتش�ار ف�ي مختل�ف المن�اطق 
،وامكاناتھ��ا ف��ي التجدی��د والمرون��ة والتكی��ف 

اس��تثمار "م��ع تغی��رات الس��وق ،فض��الً ع��ن أن
رؤؤس االم��وال ف��ي مش��روع ص��ناعي ص��غیر 
یخل���ق ف���رص عم���ل أكث���ر م���ن اس���تثمار ذات 
المبل��غ ف��ي مش��روع ص��ناعي كبی��ر ،ویحق��ق 

في تولید ف�رص العم�ل بالتالي مجاالت واسعة 
،بحی��ث أص��بحت المش��روعات الص��غیرة تمث��ل 
مس��تودعا لف��رص العم��ل الجدی��دة ،وأداة م��ن 
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أدوات برن���امج مكافح���ة البطال���ة والح���د م���ن 
  )١("العمل غیر المنظم

دراس���ة  وتش��مل الخب���رة التس���ویقیة
ائ�دة الت�ي ترج�ع عل�ى المنتف�ع كافة جوانب الف

االس��س  ،م��ن حی�ث دراس�ة)المس�تھلك(المن�تج
س��عر المن��تج، لتس��ویقیة للمن��تج الفن��ي وھ��ى ا

 الس��وق،دراس��ة  ،ھ،توزیع��لھ الت��رویجكیفی��ة 
وھ��ذه االس��س ال  ودراس��ة طبیع��ة المس��تھلك،

م���ع  ،تعم���ل منف���رده ولكنھ���ا تعم���ل مجتمع���ھ
الخبرات السابقة التي تسھم ف�ي عملی�ة انت�اج 

نتجات الخزفیة بص�ورة واقعی�ة ،والت�ي ل�ن الم
  .وتداولھتتحقق اال في ظل ممارسة 

م�ن لكفاءات التسویقیة للمنتج�ات تفعیل اویتم 
  :مجموعة من النقاط ھى خالل
 دراس���ة احتیاج���ات ومتطلب���ات الس���وق، 

ات������ھ م������ن الوس������ائل والم������واد واحتیاج
لھ�در الم�ال  المتط�ورة ،تجنب�اً  ،والتقنیات

 .والجھد والوقت 
  اختی���ار الم���واد والخام���ات المالئم���ة ف���ي

ذلك عملی���ة انت���اج منتج���ات خزفی���ة ،وك���
 .استخدام الخامات المتوفرة محلیاً 

 بمنتج�����ات  الط�����الب ة منتج�����اتمقارن�����،
رفع ج�ودة في محاولھلالسوق المنافسة ،

 . الطالب المنتجات الخزفیة التي ینتجھا
  تنوع المنتجات الخزفیة في ض�وء س�وق

 .للترویج حتى تلقى مكاناً العمل ،
  ف��ي االعتب��ار باألس��س التس��ویقیة  خ��ذاأل

خزفی���ة المنتج���ات ال ج���ودةالحدیث���ة م���ن 
ھا ،وط����رق ترویجھ����ا، عرض����،أم����اكن 

 .ونوعیة وذوق المستھلك
  أن ت��وفر الجامع��ة س��وق بص��ورة دائم��ة

 لمنتجات الطالب في كافة األعمال الفنیة
عیل الكفاءات التسویقیة لطالب تفكما یتم 

  :الجامعة ،وذلك من خالل عدة نقاط ھى
  ان تض����ع الكلی����ة ف����ي اعتبارھ����ا ط����رق

واتص�����ال الط�����الب ،ووس�����ائل تعری�����ف 
بدراس��ة احتی��اج ومتطلب��ات س��وق العم��ل 

                                                 
،التولیف بین ٢٠١١:اماني ابو ھاشم احمد صالح ١

الخامات والمعادن كأساس إلقامة مشاریع صغیرة، 
  . ١١ماجستیر، كلیة التربیة الفنیة ،جامعة حلوان، ص

المحلي واالقلیمي ،من خالل توفیر البیئة 
ص����ة المجھ����زة بالتقنی����ات الحدیث����ة الخا

تمك�نھم م�ن  الت�ي والمعدات التكنولوجی�ة
یمك����ن  تحوی����ل افك����ارھم ال����ي منتج����ات

 .تسویقھا
  االستفادة من جمیع الخب�رات واالمكان�ات

لكلی�ة أو الموجودة س�واء عل�ى مس�توى ا
مستوى الجامعة، من أجل تطویر وانت�اج 
الحل��ول التقنی��ة الص��ناعیة، وفق��اً لمع��اییر 

 . الجودة العالمیة
 یط بعض ب�رامج مشاركة الطالب في تخط

ھ���م الت���دریب لم���ادة الخ���زف وھ���ى م���ن أ
الوس�����ائل الت�����ي تس�����اعد عل�����ى تك�����وین 

لتحقی���ق المج���ال  مواعط���ائھ مشخص���یتھ
  ،واشباع  مذاتھ

 مواستعداداتھمدراتھوتنمیة ق محاجاتھ. 
  ت�����دریب الط�����الب عل�����ى ق�����یم التخط�����یط

،والتنظ��یم، والدق��ة ،واألمان��ة، واحت��رام، 
وتقدیر العم�ل الی�دوي، والص�بر، وتحم�ل 
المس����ئولیة، وتق����دیر العم����ل التع����اوني 
والعم��ل ض��من فری��ق االنت��اج ،واالدخ��ار، 
واحت��رام جھ��د االخ��رین، والش��جاعة ف��ي 
 مواجھ���ة الص���عاب، واالب���داع واالبتك���ار

والتفكی������ر ف������ي العواق������ب والتحس������ب 
لالحتم���االت المختلف���ة، وتق���دیر ال���ربح، 

 .ومواجھة مخاطر الخسارة
  ت���دریب الط���الب عل���ى فن���ون ومھ���ارات

والتس�ویق  ،االعمال التجاریة كالتف�اوض
،والتعام�����ل م�����ع ودراس�����ات الج�����دوى ،
، س���لوب الع���رض والطل���ب ف���ي الس���وقأ

م�����ر وادارة المش����روعات الص�����غیرة ،األ
ن بدء مشروعات ص�غیرة الذي یمكنھم م

 .بعد تخرجھم
  التعاون م�ع الھیئ�ات والمنظم�ات القائم�ة

 ، واالس�تفادةاالھ�داف،لتحقی�ق بالمجتمع 
اع�داد الخ�ریجین التربویة المنش�ودة م�ن 

،وذل��ك ل��ربط القط��اع االك��ادیمي والقط��اع 
دیم المعلوم���ات الخاص���ة لتق��� ،الص���ناعي

بإقام���ة مش���روعات ص���غیرة خاص���ة ف���ي 
 .مجال الخزف
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 لكترون�ي للمنتج�ات االھتمام بالتسویق اال
الخزفی��ة ال��ذي أص��بح س��مة ممی��زة لھ��ذا 

من خاللھ تتجھ المنتج�ات العصر ،والذي 

نح������و الثقاف������ات المج������اورة الخزفی������ة 
.والعالمی��������������������������������������������������������������������������ة
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) البحثی���ة التجرب���ة(للبح���ثالعملیالجانب: ثانی���اً 

،ویش���تمل عل���ى الخط���وات االجرائی���ة للبح���ث 
  :وھى

تص����میم برن����امج ت����دریبي لتنمی����ة بع����ض -١
مھ����ارات انت����اج المنتج����ات الخزفی����ة لط����الب 
جامع�����ة بورس�����عید كم�����دخل لالتج�����اه نح�����و 

  .المشروعات الصغیرة
التحق��ق م��ن ص��دق البرن��امج بعرض��ھ عل��ى -٢

  .لجنة من المحكمین للتأكد من صالحیتھا
بعدي للمھ�ارات /ر قیاسي قبلي اعداد اختبا-٣

المعرفیة والفنیة لط�الب الجامع�ة م�ع التحق�ق 
لجن��ة م��ن م��ن ص��دق محت��واه بعرض��ھ عل��ى 

  .وفق ما جاء من آراء المحكمین وتعدیلھ
ی��تم تطبی��ق االختب��ار القیاس��ي تطبیق��اً قبلی��اً -٤

عل����ى عین����ة البح����ث للتحق����ق م����ن مس����توى 
  .المھارات المعرفیة والفنیة لدیھم 

ینة البحث على مكون�ات البرن�امج تدریب ع-٥
  .التدریبي في مجال الخزف

تطبیق االختبار القیاسي على عینة البح�ث  -٦
  .تطبیقاً بعدیاً 

المھاری��ة تص��میم معی��ار لتحك��یم الجوان��ب  -٧
المنتجات الخزفیة والتحق�ق م�ن ص�دق  إلنتاج

محت�����واه خ�����الل عرض�����ھ عل�����ى لجن�����ة م�����ن 
  .المتخصصین وتعدیلھ وفق آراء اللجنة

المنتج���ات الخزفی���ة الت���ي انتجھ���ا ع���رض -٨
على لجنة من المتخصصین لتحكیمھ�ا الطالب 

  .في ضوء بنود معیار التحكیم
تحلی���ل النت����ائج تحل����یالً احص����ائیاً ونس����بیاً -٩

  .للتحقق من صدق فرض البحث
  .   عرض توصیات ومقترحات البحث-١٠
، ویتض��من ع��دة بن��ود تطبی��ق البرن��امج :اوالَ 

  : أساسیة ھي
 إلنت���اجبرن���امج ت���دریبي : اس���م البرن���امج-١

  منتجات خزفیة قابلة للتسویق
امكانی�ة تفعی�ل تتبلور ف�ي : فلسفة البرنامج-٢

تدریبي لتنمیة بعض المھ�ارات الفنی�ة برنامج 
 إلنت����اجوالتقنی����ة لط����الب جامع����ة بورس����عید 

منتج���ات خزفی���ة كم���دخل نح���و المش���روعات 
  :الصغیرة، معتمدة على أربعة عناصر ھي

  

  
امج م�ن ھ�داف البرن�تع�د أ:ھداف البرن�امجأ-٣

 ن تح���دد تحدی���داً النق��اط الھام���ة ،الت���ي یج��ب أ
ت��أثیر عل��ى  اعن��د ك��ل تطبیق،لم��ا لھ�� واض��حاً 

التعلیم����ي وعل����ى اختی����ار تنظ����یم المحت����وى 
التقی���یم، س���الیب وط���رق الت���دریس ومع���اییر أ

  :وھي كالتالي
ف�ي نھای�ة البرن�امج یج�ب أن  :م الھدف الع�ا-أ

یكون كل طالب قادر على أنتاج أش�كال خزفی�ة 
  . قابلة للتسویق) نفعیة، جمالیة(
  
  :وتنقسم إلي:ألھداف اإلجرائیة ا-ب

  :،وتتمثل فياالھداف المعرفیة

 ف���ي  التع���رف عل���ي محتوی���ات البرن���امج
  .اطاره النظري والعملي

 مج�����ال الخ�����زف م�����ن  عل�����ي التع�����رف
وأدواتھ ومعدات�ھ مفھومھ وخاماتھ (حیث

وأس�����الیب المعالج�����ة الفنی�����ة  وتقنیات�����ھ
  ) لألسطح وعملیة الحریق

 العالق������ة ب������ین تنمی������ة الم������وارد  أدراك
وتحقیق التنمیة االقتصادیة من  ،البشریة

  .خالل المشروعات الصغیرة
  ، رف��ع وتنمی��ة الفك��ر المب��دع للخ��ریجین

ة نح����و المنتج����ات یالتس����ویق ھمكف����اءات
  .الفنیة 
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  : ،وتتضمناالھداف المھاریة
  اتق���ان المت���دربین عل���ى مھ���ارات تجھی���ز

لتقنی���ات ،واس���تخدام االدوات الطین���ات ،ا
  .تلوین والحریق،وال

 لجمالی���ة س���س االت���دریب عل���ي رؤی���ة األ
للمنتج���ات الخزفی���ة م���ن حی���ث التص���میم 

 التش�طیب فنی�اً ،التنفیذ ،معالجة الس�طح و
  .وجمالیاً 

  الت��دریب عل��ي عم��ل تص��میمات لمنتج��ات
، وم����ا خزفی����ة مس����تلھمة م����ن الت����راث

  .تضمنھ من ابداعات ت
  م�ن الخ�زف  تقنی�اتبع�ض  عل�يالت�دریب

المعالج�����������ات ط�����������رق التش�����������كیل ،و
تس����اھم ف����ي انت����اج  ،لألس����طحمختلفةال

منتج���ات خزفی���ة ذات ط���ابع فن���ي متمی���ز 
  .تجمع بین الجانبین الوظیفي والجمالي

 ختلف��ة التقنی��ات انت��اج منتج��ات خزفی��ة م
تعتمد على الخبرات األساس�یة ف�ي مج�ال 

متع�دد ومتس�ع ھ مج�ال ألن� نظ�راً الخزف ،
  .في الجوانب العلمیة والتطبیقیة

  :،وتشتمل على االھداف الوجدانیة
  ادراك قیم�����ة العم�����ل الی�����دوي ،وتق�����دیر

  .االنتاج الفني 
  االس���تفادة م���ن الق���یم الفنی���ة والجمالی���ة

ن المص��ادر م�� للت��راث ،باعتب��اره مص��دراً 
  .الرئیسیة لالستلھام

 ایجابی��ة خاص��ة  المت��دربین قیم��اً كس��اب ا
 الخ�زف ، والتي تتناسب م�عبسوق العمل

 .كحرفھ
  :حدود التطبیق العملي للبرنامج-٤
  : الدراسةتحدید عینة -أ

كلی���ات  تتمث���ل ف���ي ط���الب جامع���ة بورس���عید،
 -ص�یدلة  -علوم–تجارة -تربیة نوعیة(متعددة

معھ�د خدم�ة -حاسب آل�يمعھد –ریاض اطفال 
 ٢١-١٧في المرحل�ة العمری�ة م�ن ،)اجتماعي

ف�ي  اع�النوتم أختیارھم عن طریق نشر  سنة
برنامج  جمیع كلیات الجامعة عن اقامة لقیامھ

ت�������دریبي ف�������ي مج�������ال الخ�������زف وربط�������ھ 
وذل���ك خ���الل فت���رة  ،بالمش���روعات الص���غیرة

یولی�و (ونص�ف ،ف�ي ش�ھري  االجازة الصیفیة
س��نة )ن س��بتمبروالنص��ف االول م�� طسوأغس��

وعلى من یرغب من الطالب االشتراك ٢٠١٤
في التدریب یتوجھ الى كلیتھ لتسجیل بیانات�ھ، 

قامت الباحثة بنشر االعالن على صفحات كما 
التواص�����ل االجتم������اعي الخاص�����ة بالكلی������ات 
والجامعة، ضماناً لوصول اإلعالن ألكب�ر ع�دد 

  . من الطالب
  :مكان التطبیق التجریبي للبرنامج-ب
 كلی��ة التربی��ة النوعی��ة قس��م التربی��ة الفنی��ة ، 

  .آتیلیة الخزف،العتباره مجھز لتدریس المادة
الخامات ،االدوات، االجھزة ،طرق  -ج

التشكیل ،والوسائل التعلیمیة المستخدمة 
  : بالبرنامج التدریبي

  

 الخامات)١(  

ش����كلت المنتج����ات بالطین����ة البیض����اء،التي تتك����ون م����ن :الطین����ات -
،للحصول على طین�ة لھ�ا  طینة كاولین%٢٠طینة بولكلي الى %٧٠

وأض�افھ مواصفات خاصة من ناحیة اللون ومالءمتھا لطرق التش�كیل 
  ).سلیكا لتكسب الطینة بعض الصالبة%٥جریت و % ٥
ی��ز ش��فاف قل��وي تركی��ب جل( اس��تخدام الجلی��زات الملون��ة :االل��وان-

  ).صبغة ملونة%١٠یضاف الیھ بنسبة  القاعدة
  .جبس ابیض لصناعة القوالب-
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 االدوات)٢(

  .سالح منشار:ادوات للقطع-
  .المختلفة بأشكالھادفر :ادوات حذف-
 .roll)النشابة(اداة خشبیة اسطوانیة:ادوات لفرد الطین-
قط���ع بالس���تیكیة وخش���بیة متنوع���ة االش���كال :ادوات لعم���ل مالم���س-

  الملمس إلحداث
  .القوالب الجبسیة إلنتاجادوات الزمة -
وھ��ى عب��ارة ع��ن قوال��ب م��ن الج��بس للنم��اذج الم��راد :ادوات انت��اج-

  .انتاجھا
  .لسھولة روئیة الشكل من جمیع الزوایا:قرص دوار-

 االجھزة)٣(

الخزفیة للحصول على خلطات ملون�ھ لوزن االصباغ :میزان حساس -
  .من الطالء الزجاجي

  .لمزج الطینات او الطالءات الزجاجیة: خالط- 
لرش الط�الء :،ومقصورة الرش"كمبریسور"رشاش بضغط الھواء -

  .الزجاجي
 .تسویة المنتجات الخزفیةلعملیة الحریق  :االفران-

  
المعالج��ات )٤(

الفنی����������������������ة        
  :للسطح

  

التش��كیل بالش��رائح، وی��تم ع��ن طری��ق ف��رد الطین��ة اس��تخدمت طریق��ة -
بالنشابة على لوح مستوي ،مك�ون ش�ریحة طینی�ة ذات س�مك مناس�ب 

  ،وھي من الطرق السھلة التطبیق
ین لطبق��( اس�تخدمت طریق�ة التش��كیل بالقال�ب ،م�ن خ��الل قال�ب ج�بس-

واالخ��ر أكب��ر حجم��اً ذو حاف��ة قائم��ة لیك��ون خلفی��ة  مس��طح أح��دھما
ل المفرغ��ة وذل��ك إلظھ��ار الش��كل وحمای��ة م��ن زخ��ارف الطب��ق االول

،وی��تم ع��ن طری��ق  )لش��كل اس��طوانة ص��غیرة(،وقال��ب ج��بس  )الكس��ر
  .ضغط شرائح الطینة في القالب واخراج نسخة مكررة 

  .والبارز، ا لتفریغغائر استخدام تقنیات الحز،ال-

الخط����وات )٥(
التنفیذی���������������ة 
للمنتج�������������ات 

  :الخزفیة
  

مس��توحاه م��ن الت��راث المص��ري وفق��اً تص��میم الش��كل الع��ام للمن��تج -
  .لرؤیة الطالب

 .تصمیم شكل زخرفي یتناسب مع الوظیفة-
  .صناعة القالب من الجبس-
  .تحضیر الطینة-
بناء الشكل الخارجي ،باستخدام الشرائح وفردھا داخل القالب س�واء -

  .)فواحة(او اسطواني ) طبق(كان مسطح 
  .نقل الزخارف من الورقة الى سطح الشكل-
  .تنفیذ التقنیات المناسبة للتصمیم-
  تجفیف الشكل-
  .م٧٥٠تسویة الشكل على درجة حرارة-
ط��الء الش��كل الفخ��اري ب��الجلیز المل��ون ع��ن طری��ق ال��رش بالنس��بة -

  .،والغمر بالنسبة للفواحات لألطباق
م،وب��ذلك یتح��ول ال��ى ٩٥٠ح�رق الش��كل الفخ��اري عل��ى درج�ة ح��رارة-

  .منتج خزفي
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یوضح الخامات ،االدوات، االجھزة ) ١(جدول
، الخط������وات التنفیذی������ة ،ط������رق التش������كیل 
،والوس�������ائل التعلیمی�������ة للمنتج�������ات الخزفیة

، م��ن انت��اج المس��تخدمة بالبرن��امج الت��دریبي
  : الباحثة

المحت��وى العلم��ي للبرن��امج الم��راد تطبیق��ھ -ج
  :واالطار الزمني

تس��عة  س��اعة ، ٦٦المع��دل الزمن��ي للبرن��امج 
ي األس�بوع، المقابل�ة أسابیع بواقع مقابلتین ف�

ال����ي  عش����ر السادس����ةو، والثانی����ة األول����ى 
ي وم������دتھا س������اعتین، نظ������ر عش������رالثمانیة

عش��ر عمل��ي  الخامس��ة لمقابل��ة الثالث��ة ال��ىوا
أرب���ع س���اعات ،وب���ذلك یك���ون ع���دد س���اعات 

  .ونصفالبرنامج موزعة على الشھرین 
یوضح توض�یح المق�ابالت ف�ي ) ٢(جدول رقم 

مقاب����ل المحت����وى ،ون����وع المع����ارف، وع����دد 
، م�ن الساعات، والھدف، والوس�ائل التعلیمی�ة

  انتاج الباحثة
  

الوس�������ائل )٦(
  التعلیمیة

  
ع��رض نم��اذج لمنتج��ات خزفی��ة متنوع��ة ،للتع��رف عل��ى مكوناتھ��ا -

واجزائھا وتقنیاتھا ،وما بھا من لون وملمس ف�ي محاول�ة فھ�م كیفی�ة 
  .تنفیذھا لتالئم وظیفتھا ،واالحساس بالنسب الجمالیة في ابعادھا

ع���رض مق����اطع ف���دیو لعملی����ة تحض����یر الطین���ة، وط����رق التش����كیل -
  .  والتلوین

  .م وزخارف من التراث المصري القدیمعرض رسو-
ع��رض ص��ور ملون��ة ألعم��ال فنی��ة توض��ح التن��وع التقن��ي وال��وظیفي -

باس���تخدام طریق���ة البی���ان العمل���ي أم���ام المت���دربین ،وجھ���از ع���رض 
  .الصور

عرض عدد كبیر م�ن التقنی�ات المنف�ذة م�ع الش�رح باس�تخدام طریق�ة -
  .البیان العملي   امام المتدربین

، للتع�رف عل�ي power point)(باس�تخدام مج ع�رض خط�ة البرن�ا-
مج���ال الخ���زف وتط���ور منتجات���ھ عب���ر العص���ور المختلف���ة، وكیفی���ة 

  .االستفادة من اقامة مشروعات الصغیرة
  

  المحتوي  المقابلة
نوع 

  المعارف
  الھدف

الوسیلة 
  التعلیمیة

عدد 
  الساعات

  األولى

- اللقاء والتعارف
التعریف بخطة 

التعرف - البرنامج
على فن الخزف 
تاریخیاً  وفلسفیاً 

  وجمالیاً 

  نظري

اكتساب بعض 
المعلومات عن 

الدورة التدریبیة، 
 وبعض المعلومات

  عن فن الخزف

طریقة -
المناقشة 
  والمحاضرة

شرائح -
  العرض

  ساعتین
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  الثانیة

التصمیم في 
الخزف ،ماھیھ 
،عناصر بناؤه، 

التصمیم   - أدواتھ 
القائم على 

الوظیفة، التصمیم 
وطرق التنفیذ 

،التصمیم واالبتكار 
  ومتطلبات االنتاج

  نظري

اثراء الجانب 
المعرفي بالتعرف 

على مجال التصمیم 
وربطھ بمجال 

  الخزف
التأكید على القیم 
  والعالقات الفنیة

  اثراء الحس الفني

طریقة 
المناقشة 
  والمحاضرة

شرائح 
  العرض

  ساعتین

  الثالثة

التعرف على 
عناصر وزخارف 
التراث المصري 
واستلھام بعض 
عناصرھا لعمل 
تصمیمات تصلح 

للمنتج 
أطباق معلقة (االول

مع مراعاة ) للزینة
التصمیم مالئمة 

  للوظیفة

  نظري
+  

  عملي

اكتساب القدرة على 
االنتقاء واالختیار 

بین الوحدات 
  الزخرفیة

تنمیة الحس -
  الجمالي

شرائح 
  العرض

  كتب ومراجع
  

أربع 
  ساعات

  الرابعة

خامات الخزف 
-وأجھزتھ وأدواتھ
اعداد وتجھیز 

العجن -الطینات
للطینات 

المستخدمة في 
الطینات –الكبس 

المستخدمة في 
  الحفظ–الصب 

  نظري
+  

  عملي

اكتساب خبرات 
معلوماتیة من خالل 

تناول الخامات 
  للمشاھدة والفحص

  
شرائح 
  العرض

  البیان العملي
  

أربع 
  ساعات

  الخامسة

صناعة القوالب 
،الخامات االزمة 
،تشكیل النماذج 
- .،أنواع القوالب
صب قالب من 
الجبس لشكل 

یناحدھما طبق
واالخر مسطح 

عمیق ذو حافة 
  قائمة

  عملي

اكتساب خبرات 
معلوماتیة  ومھارات 

یدویة خاصة 
  بصناعة القالب

البیان -
-   العملي

  عرض فدیو

اربع 
  ساعات
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  السادسة

التعرف على طرق 
التشكیل المختلفة 

  - للخزف
انتاج طبق بقالب 
الجبس باستخدام 
  طریقة الشرائح

  عملي

استثارة الدافعیة 
الدخلیة لدى الطالب 

وتحفیز حماسھم 
ورغبتھم نحو 
ممارسة العمل 

  - الفني
اكساب خبرات 

  مھاریة

البیان -
–  العملي

  عرض فدیو

اربع 
  ساعات

  السابعة

التعرف على 
التقنیات المختلفة 

  - للخزف
طباعة التصمیم 

على الطبق 
واستخدام طریقة 

  الحز

  عملي

التفاعل المباشر مع 
المتسجدات الفنیة 
  -المطروحة أمامھم
ااكتساب مھارات 

  تقنیة

وسائل 
بصریة تتمثل 

عرض 
لالدوات 
والتقنیات 
واسالیب 
فنیة  

ومنتجات 
-  منفذة

  عرض فدیو
  

اربع 
  ساعات

 الثامنة
  والتاسعة

استخدام التقنیات 
المختلفة لتنفیذ 

التصمیم 
،واالھتمام بالدقة 

في االخرج 
لیتناسب  مع 

  .الجانب التسویقي

  عملي

تنمیة قدرات فنیة 
  فردیة

تحقیق  قیم جمالیة 
  ملمسیة

اكتساب مھارات 
  الدقة في العمل

ممارسة 
التجریب 

والتدریب من 
  خالل الخامة

اربع 
  ساعات

  العاشرة

عمل تصمیمات 
تصلح لتنفیذ 
المنتج الثاني 

مستلھمة ) فواحھ(
من التراث 

  المصري

  عملي

اكتساب القدرة على 
االنتقاء واالختیار 

بین الوحدات 
  الزخرفیة

تنمیة الحس الجمالي 
العالقات وتذوق 

  الجمالیة

االستعانة 
برسوم 

وتصمیمات 
وزخارف من 

الكتب 
  والمراجع

اربع 
  ساعات

الحادي 
  عشر
  
  

صناعة قالب لشكل 
اسطواني 

لستخدامھ كأساس 
  لبناء شكل الفواحة

  عملي
اكتساب مھارات 

  یدویة

ممارسة 
  التدریب

  البیان العملي

اربع 
  ساعات

  الثانیة
  عشر

 الشكلتشكیل 
االسطوانات 

  عملي
تحقیق قیم جمالیة 
  في العالقات الشكلیة

ممارسة 
التجریب 

اربع 
  ساعات
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باستخدام قالب 
  -الجبس 

أعادة صیاغة 
الشكل االسطواني 

لتنفیذ التكوین 
المصمم باستخدام 

القطع (طرق 
،االزاحة ،الحزف 
) ،االضافة ،التفریغ
،مع التأكید على 
مالئمة الشكل 
  النھائي للوظیفة

تنمیة القدرة 
  االبتكاریة

تدریب من وال
  خالل الخامة

  الثالثة
  عشر

استخدام التقنیات 
المختلفة لتنفیذ 
الزخارف على 

سطح الشكل مع 
االھتمام بإخراجھ 
  بشكل جید ودقیق

  عملي

تحقیق عالقة تبادلیة 
بین الشكل العام 

للمنتج وبین 
الوحدات الزخرفیة 

  المستخدمة
  تنمیة الحس الجمالي

  
اربع 
  ساعات

  الرابعة
  عشر

عملیة الحریق 
،تسویة الفخار 
،أنواع االفران 
،طرق الرص 
،زمن التسویة 
  ،درجات الحرارة
رص المنتجات 
داخل الفرن  
واتمام عملیة 

  الحرق

  عملي

اكتساب خبرات 
معلوماتیة ومھارات 

خاصة بعملیة 
  الحریق

شرائح 
  العرض
وسائل 
  بصریة

اربعة 
  ساعات

 الخامسة
  عشر

الطالء الزجاجي 
،أنواعھ ،ماھیھ 

،طرق التطبیق 
،تسویتھ ،عیوب 

  الطالء
  وعالجھا

طالء المنتجات 
الفخاریة بالجلیز 
الملون عن طریق 

الرش للطبق 
 ،والغمر للفواحة
  والحریق الثاني

  عملي

اكتساب قدرات 
مھاریة  خاصة 
  بعملیة التلوین

تحقیق االنسجام في 
العالقات الشكلیة 

  واللونیة
تحقیق قیم جمالیة 

  لونیة

  البیان العملي
اربعة 
  ساعات
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النتائج الت�ي توص�لت الیھ�ا الباحث�ة م�ن -ثانیاً 
  :خالل البرنامج التدریبي

  في ضوء الفروض احصائیا تحلیل النتائج
  :استھدفت الدراسة ما یلى -
تنمی���ة المھ���ارات المعرفی���ة والفنی���ة ل���دى -١

ط���الب الجامع���ة م���ن خ���الل برن���امج ت���دریبي 
  .لالتجاه نحو المشروعات الصغیرة

قی��اس أث��ر البرن��امج الت��دریبي عل��ى تنمی��ة -٢
المھ����ارات المعرفی����ة والفنی����ة ل����دى ط����الب 

  .الجامعة  
  ٠:الباحثة ما یليوعلیھ فقد افترضت 

توج��د عالق��ة ایجابی��ة ب��ین تفعی��ل البرن��امج -١
الت��دریبي وتنمی��ة المھ��ارات المعرفی��ة والفنی��ة 

  :،وذلك من خالل االتي .لطالب الجامعة
تنمی���ة بع���ض المع���ارف الخاص���ة بمج���ال  -١

  .الخزف لدى طالب الجامعة

السادسة 
  عشر

عرض المنتجات 
الخزفیة ،تقیم 
                   -الطالب لمنتجاتھم

ماھیة المشروعات 
الصغیرة ،تعریفھا، 
معایرھا ، أھمیتھا 

،أنواعھا 
  ،عناصرھا

  نظري

اثراء الجانب 
  المعرفي

تنمیة االحساس 
بقیمة العمل الفني 
  الیدوي واحترامھ

خبرات اكتساب 
معلوماتیة خاصة 

بالمشروعات 
  الصغیرة

طریقة 
المحاضرة 
والمناقشة  

  واالسئلة،
شرائح 
  العرض

  ساعتین

  السابعة
 عشر

والثامنة 
  عشر

ماھیة دراسة 
جدوى لمشروع 
،كیفیة اعدادھا، 

  -خطواتھ
عرض تصمیم 
لدراسةجدوى 

لمشروع خزفي 
تقسیم  -صغیر

الطالب الي 
مجموعات العداد 
دراسة جدوى لكل 

مجموعة 
وعرضھا اثناء 
   -الجلسة للمناقشة
تقیم الطالب 

للبرنامج من خالل 
استبانة استطالع 

  رأي

  نظري

اكتساب خبرات 
معلوماتیة خاصة 
  بدراسة الجدوي

استثارة الدافعیة 
الداخلیة لدى الطالب 

وتحفیز حماسھم 
ورغبتھم نحو 

القامة االتجاه 
  مشروعات صغیرة

طریقة 
المحاضرة 
والمناقشة 
  واالسئلة
شرائح 
  العرض

  ساعتین
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تنمی��ة بع��ض المھ��ارات الخاص��ة بالتش��كیل  -٢
  .الخزفي لدى طالب الجامعة

اكس����اب بع����ض الخب����رات الالزم����ة إلدارة -٣
  . المشروعات الصغیرة لدى طالب الجامعة

  
  :نتائج الفرض االول-

ف���رض ق���ام الباحث���ة الوللتحقی���ق م���ن ص���حة 
بتصمیم برنامج تدریبیة في مجال الخزف ،ث�م 
قامت الباحثة بع�رض البرن�امج المقت�رح عل�ى 

ث���م ة م���ن الخب���راء ف���ي التربی���ة الفنی���ة ، لجن���
رة الخاص��ة باالس��تبیان ح��ول ع��رض االس��تما

صالحیة اھ�داف البرن�امج المقت�رح واالھ�داف 
الخاص����ة بالمق����ابالت  لی����أتي البرن����امج ف����ي 
ص��ورتھ النھائی��ة، ث��م قام��ت الباحث��ة بتص��میم 
اختب��ار قبل��ي وبع��دي لقی��اس نم��و المھ��ارات 
المعرفی��ة ل��دى المت��دربین عین��ة البح��ث ،حی��ث 

لى اعتمدت الباحثة في بناء االختبار الحالي ع
ف��ي یقدم��ھ البرن��امج المحت��وى العلم��ي ال��ذي 

ص��یاغة االس��ئلة ،ث��م قام��ت الباحث��ة بتطبی��ق 
االختبار قبلیاَ على المتدربین عینة البحث ،ث�م 
قام��ت بتطبیقھ��ا م��رة اخ��رى عل��ى المت��دربین 
عین��ة البح��ث بع��د تطبی��ق البرن��امج الت��دریبي 
،حی���ث راع���ت الباحث���ة م���رور فت���رة زمنی���ة 

البرن��امج وم��دتھا وھ��ى فت��رة تطبی��ق مناس��بة 
ب����ین االختب����ارین القبل����ي ش����ھرین ونص����ف 

 المھ���اراتالمع���ارف ووالبع���دي لقی���اس نم���و 
  الفنیة كما یلي

قام����ت الباحث����ة بمعالج����ة البیان����ات وحس����اب 
المتوسطات تمھیداً لحساب داللة الفروق ب�ین 
المتوس��طات ل��درجات المت��دربین عین��ة البح��ث 
 ف��ي االدائ��ین القبل��ي والبع��دي وفق��اً للمعادل��ة

  .في الجانب المعرفي١التالیة 

                                                 
علم النفس االحصائي وقیاس العقل : فؤاد البھي السید ١

  .٤٦٩،ص١٩٧٩قاھرة،البشري ،دار الفكر العربي ،ال
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  .متوسط الفروق بین درجات القبلي والبعدي = حیث م ف

  .مجموع مربعات انحرافات الفروق عن المتوسط =ف ٢مج ح
  .عدد طالب العینة =ن
  

  
  
  

  ف ٢ح  ح ف  ف  بعدي  قبلي

  
8 

19 11 7,+ ,49 

6 20 14 3,7+ 13,69 

6 20 14 3.7+ 13,69 

7 19 12 1,7+ 2,89 

8 20 12 1,7+ 2,89 

9 18 9 1,3- 1,69 

6 20 14 3,7+ 13,69 

7 19 12 1,7+ 2,89 

7 19 12 1,7+ 2,89 

7 19 12 1,7+ 2,89 

6 18 12 1,7+ 2,89 

6 20 14 3,7+ 13,69 

8 20 12 1,7+ 2,89 

8 19 11 7,+ ,49 

6 18 12 1,7+ 2,89 

6 20 14 3,7+ 13,69 

9 18 9 1,3- ,49 

 47,88 صفر 124 332 104
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وبالتعویض ف�ي المعادل�ة یوضح عملیات حساب قیمة ت لدرجات الطالب في الجانب المعرفی)٣(جدول
  :نجد أن

  
وفي ضوء ما سبق تشیر النتائج الكلیة الى وج�ود ف�روق ذات دالل�ة احص�ائیة ب�ین متوس�ط 

في االدائین القبلي والبعدي من حیث نمو المھارات المعرفی�ة الدرجات التي حصل علیھا طالب العینة 
ة قیم���ة ت المحس���وبة بقیم���ة ت لص���الح االداء البع���دي ،وبالكش���ف ف���ي الج���دول االحص���ائیة ومقارن���

وج�د أن قیم�ة ت المحس�وبة 11)=-ن=(الجدولیة عن�د دالل�ة الط�رفین وج�دت أنھ�ا عن�د درج�ة حری�ة 
، وھوم�ا المھ�ارات المعرفی�ة نم�ومم�ا ی�دل عل�ى  0,01أكبر من قیم�ة ت الجدولی�ة عن�د مس�توى ش�ك 

  .یحقق صحة الفرض االول  
  
  :نتائج الفرض الثاني-

قامت الباحثة بتصمیم استمارة لتحكیم الجوانب المرتبط�ة : الثاني للتحقق من صحة الفرض
  :بالمنتجات الخاصة بتجربة البحث ،حیث اشتملت االستمارة ثالث محاور أساسیة وھي

  العناصر التصمیمیة: أوالً 
 .االستلھام من المفردات التراثیة أو الھندسیة في بناء المنتج الخزفي-١  

-التم�اس-التجاور(التراثیة أو الھندسیة من خالل عملیات المصاحبة المعالجة للمفردات -٢
 ).الحذف-االضافة-التحویر-التشابك-التداخل-التراكب

 . توزیع المفردات التراثیة أوالھندسیة بما یحقق الترابط بین الشكل واالرضیة-٣
    :أسالیب التشكیل: ثانیاً 

 التشكیليتنوع التقنیات بما یحقق الثراء -١
 القات اللونیة والملمسیةالع -٢
 العالقة بین الشكل والفراغ -٣
 التأكید على جودة اإلخراج-٤

  :الجوانب الوظیفیة: ثالثاً 
 .مالئمة الشكل والوظیفة في المنتج الخزفي-١  

 .توافر شرط المتانة للمنتج الخزفي -٢
 .یتوفر في المنتج سھولة االستخدام-٣

عل�ى لجن�ة م�ن اس�اتذة التخص�ص ،بھ�دف :ارة ومن ث�م قام�ت الباحث�ة بع�رض بن�ود االس�تم
بعض التعدیالت في صیاغات بعض العب�ارات  بإجراءالتحقق من صدق تلك البنود ،حیث قامت اللجنة 

،وعلی�ھ اس�تخدمت ()الواردة في بنود االستمارة لتأتي في صورتھا النھائیة ،كما ھو موض�ح بملح�ق 
رتبطة بالمنتجات الخاص�ة بتجرب�ة البح�ث م�ن خ�الل الباحثة االستمارة السابقة في تحكیم الجوانب الم

  ).نفس لجنة التحقق من صدق البنود(لجنة من المحكمین من أساتذة التخصص 
،بمعالج��ة النت��ائج تمھی��داً لحس��ابھا الخزفی��ة وق��د قام��ت الباحث��ة وبن��اءاَ عل��ى نت��ائج تحك��یم المنتج��ات 

  .احصائیاً لحساب االنحراف المعیاري للدرجات الخام 
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الجدول التالي عملیات حساب االنحراف المعیاري لبن�ود اس�تمارة تحك�یم الجوان�ب المرتبط�ة  ویوضح
  .بالمنتجات الخاصة بتجربة البحث

  

  :وقد استخدمت الباحثة المعادلة التالیة

  =االنحراف المعیاري 
  

  مجموع مربع االنحراف عن المتوسط=  ٢حیث مج ح
  عدد اعمال التجربة=ن

  :نتیجة االنحراف المعیاري كما یليفكانت 

مجموع درجات كل (د
محكم وعددھم عشرة 

  )اعمال
  ن عدد اعمال التجربة

االنحراف (ح   )متوسط( م 
  )المعیارى

مربع االنحراف ( ٢ح
  )عن المتوسط

737 778.26 41.26- 170.38 

806 778.26 27.74+ 769.5 

813 778.26 34.74+ 120.86 

765 778.26 13.26- 175.82 

810 778.26 31.74+ 1007.42 

768 778.26 10.24- 104.85 

770 778.26 8.26- 68.22 

806 778.26 27.74+ 769.5 

763 778.26 15.26- 232.86 

808 778.26 29.74+ 884.46 

807 778.26 28.74+ 824.98 

763 778.26 15.26- 232.86 

760 778.26 18.26- 333.42 

769 778.26 9.26- 85.74 

746 778.26 32.26- 1040.7 

761 778.26 17.26- 297.9 

759 778.26 19.26- 370.94 

13211 _____.........
..______     

 7490.41  صفر
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) ٢٧,٢٣(وبمقارنة االنحراف المعیاري 
وجد ) ٧٧٨,٥١٢(بمتوسط  درجات االعمال 

ان نسبة التشتت عن المتوسط تمثل نسبة 
ضئیلة بما یفید وجود داللة ایجابیة تشیر الي 
قدرة الطالب على ابتكار تصمیمات مستلھمة 

من العناصر التراثیة ،وایضا استخدام اسالیب 
بما یحقق زفیة منتجات خالتشكیل في تنفیذ 

 محددات التصمیم بمھارة ،وایضا مراعاة
 )والجمالیة االستخدامیة (الجوانب الوظیفیة 

بما یحقق استحداث منتجات ترقى  للمنتجات،
ویدل ذلك للمنافسة في السوق المصري ،

علي تنمیة بعض المھارات الخاصة بالتشكیل 
وھو ما یثبت صحة المتدربینالخزفي لدى 

  . الفرض الثاني
  :الفرض الثالثنتائج -

للتحق���ق م���ن ص���حة الف���رض الثال���ث قام���ت 
الباحثة بعرض دراسة نظری�ة تحلیلی�ة تش�تمل 
عل��ى تعری��ف المش��روعات الص��غیرة ومراح��ل 

ودراس���ة االس���س  وط���رق تمویلھ���ا تنفی���ذھا
وغیرھ����ا م����ن .....التس����ویقیة للمن����تج الفن����ي

كم��ا ھ��و وارد ال��ذكر ف��ي . الخب��رات التس��ویقیة
ص بالجان����ب النظ����ري المح����ور الثال����ث الخ����ا

  .للبرنامج التدریبي
ع���رض نم���وذج لدراس���ة ج���دوى للمش���روع 
ص���غیر لمنتج���ات خزفی���ة ، مناقش���ة دراس���ة 
الج���دوى المقترح���ة ب���ین المت���دربین ، تقس���یم 
المتدربین الى مجموعات وتقوم كل مجموع�ة 
بعمل دراسة جدوى لمشروع ص�غیر لمنتج�ات 
خزفی��ة ،ث��م عملی��ة التقی��یم م��ن خ��الل ع��رض 
ومناقش�������ة دراس�������ات الج�������دوى الخاص�������ة 

یح نقاط الضعف والق�وة بك�ل بالمتدربین لتوض
وب��ذلك فق��د اكتس��ب المت��دربین بع��ض .دراس��ة 

الخبرات الالزمة إلدارة المشروعات الصغیرة 
  .وھو ما یحقق الفرض الثالث

نتائج تطبیق البرنامج الت�دریبي  وبذلكتتمثل   
ف��ي الم��ردود الثق��افي والتنم��وي والتس��ویقي 

  :كالتالي
م��ات الم��ردود الثق��افي یتمث��ل ف��ي ك��م المعلو-١

 باإلض��افةواالرش��ادات الت��ي تلقاھ��ا المت��درب 
الى الخبرات التقنی�ة والتنفیذی�ة الت�ي اكتس�بھا 

 .خالل فترة التدریب
الم���ردود التنم���وي یتمث���ل ف���ي نم���و فك���ر -٢

المتدرب ونمو قدراتھ الفنیة واحساسھ ب�القیم 
الجمالی����ة ونم����و احترام����ھ وتق����دیره للعم����ل 
الی���دوي ویتض���ح ذل���ك ف���ي االعم���ال الفنی���ة 

 .لیدویة التي قاموا بتنفیذھا ا
الم��ردود التس��ویقي ویتمث��ل ف��ي الخب��رات -٣

التسویقیة التي اكتسبھا المتدرب لالتجاه نح�و 
  .المشروعات الصغیرة

توص��ي الباحث��ة بم��ا :  توص��یات البح��ث-ثالث��اً 
  :یلي 

االھتم���ام بدراس���ة المج���االت المختلف���ة ف���ي -
الت���راث المص���ري دراس���ة مستفیض���ة إلب���راز 

ی����ة والجمالی����ة لمنتج����ات الح����رف الق����یم الفن
الیدوی���ة المتنوع���ة واالف���ادة منھ���ا ف���ي انت���اج 
منتجات تحمل سماتنا المصریة المتف�ردة ب�دالً 

  .من انتاج منتجات خزفیة تحمل سمات الغرب
رب���ط الجامع���ات ب���المجتمع بتط���ویر حقیق���ي -

لبرامجھ����ا التعلیمی����ة والبحثی����ة بعی����دا ع����ن 
س�تقلة الشعارات باستراتیجیة ثابتة وش�فافة م

مبتك����رة، ورف����ع كف����اءة متطلب����ات ذل����ك م����ن 
امكانیات وطرق تنفیذ، لتقوم الجامعة ب�دورھا 
االھم وھو خدمة المجتمع ونقل�ھ حض�اریا ف�ي 
عص��ر ت��تم فی��ھ اع���ادة اعتم��اد وج��ود ال���دول 
المختلف����ة حس����ب مش����اركتھا ف����ي االبتك����ار 

 . واالبداع
ض���رورة ان تط���رح الكلی���ة ب���رامج تدریبی���ة -

االنترن�ت، وتس�ویقھا ف�ي واالعالن عنھا على 
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ب��رامج الدراس��ات الح��رة او التعل��یم المفت��وح 
لإلتاح���ة الفرص���ة للھ���واة او م���ن یرغ���ب ف���ي 
اكتس��اب الخب��رات ف��ي ھ��ذا المج��ال ل��م یس��تطع 

 .الحصول علیھا من قبل لظروف ما
تط��ویر الب��رامج التعلیمی��ة ف��ي كلی��ات الفن��ون -

عامة والتربیة النوعیة خاصة لتسھم ب�دورھا 
دف���ع عجل���ة التنمی���ة الس���یما ف���ي  الفع���ال ف���ي

المش����روعات االنتاجی����ة الص����غیرة، بإض����افة 
مقررات جدیدة لتنمی�ة مھ�ارات القی�ادة، ادارة 
المش��روعات االنتاجی��ة، المش��اركة ف��ي العم��ل 

الجماعي، فن التسویق، فن التغلیف، الق�انون 
 .التجاري 

ض��رورة االھتم��ام بتن��اول الحاس��ب االل��ي ف��ي -
تاح���ة الفرص���ة الت���دریس وخاص���ة الخ���رف إل

للطالب باستخدام تكنولوجی�ا العص�ر ف�ي عم�ل 
تص���میمات متع���ددة بحل���ول مختلف���ة الختی���ار 
اح��دھا قب��ل تنفی��ذھا ، وھ��ي ب��ذلك تنم��ي عن��د 
الطال��ب روح التجری��ب والممارس��ة واالبتك��ار 

  .في اقل وقت

  
  صور لمعلقات فنیة مستوحاه من التراث المصري على شكل أطباق خزفیة ،من انتاج الطالب 
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  صور لفواحات  مستوحاه من التراث المصري على شكل أسطوانات خزفیة ،من انتاج الطالب
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  المنتجات الخزفیة تحكیم استمارة
فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة بعض مھارات إنتاج المنتجات الخزفیة لطالب جامعة :عنوان البحث 

  بورسعید كمدخل لالتجاه نحو المشروعات الصغیرة
  .الجمالیة والتشكیلیة والتقنیة للمنتجات الخزفیةالقیم قیاس  :الھدف من االستمارة

محاور 
  االستمارة

  متازم  جیدجداً   جید  مقبول  ضعیف  عوامل تقیم المنتجات الخزفیة 

العناصر :أوالً 
  االتصمیمیة

أو م من المفردات التراثیة استلھالا-١
  .الھندسیة في بناء المنتج الخزفي

 المعالجة للمفردات التراثیة-٢
الھندسیة من خالل عملیات وأ

-تراكبال- تماسال-تجاورال(المصاحبة 
-ضافةاال- التحویر-تشابكال-تداخلال
  ).حذفال
توزیع المفردات التراثیة -٣
والھندسیة بما یحقق الترابط بین أ

  . الشكل واالرضیة
  

          

أسالیب :ثانیاً 
  التشكیل

الثراء بما یحقق تقنیات تنوع ال-١
  التشكیلى

  العالقات اللونیة والملمسیة -٢
  بین الشكل والفراغالعالقة  -٣
  اإلخراججودة التأكید على-٤

          

الجوانب :ثالثاً 
  الوظیفیة

 المنتج فيمالئمة الشكل والوظیفة -١
  .الخزفي

توافر شرط المتانة للمنتج -٢
  .الخزفي 

 .االستخدامالمنتج سھولة  فيیتوفر-٣
  
  

          

  استمارة تحكیم المنتجات الخزفیة) ١(ملحق                   
  
  
  
  

    



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمعیة المصریة للكمبیوتر التعلیمىــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)٣٠٢(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة 

 

  المراجع

  :العربیة  المراجع
التولیف بین الخامات والمعادن كأساس إلقامة مشاریع :٢٠١١اماني ابو ھاشم احمد صالح -١

 .صغیرة، ماجستیر، كلیة التربیة الفنیة ،جامعة حلوان
تدریسیة مقترحة قائمة على جمالیات الحلي الشعبي  فاعلیة وحده:٢٠١٣النوري عبد السالم-٢

اللیبي في تنمیة المھارات المعرفیة والفنیة لدى طالب مرحلة التعلیم االساسي، مؤتمر كلیة التربیة 
 .الفنیة الدولي الرابع ،جامعة حلوان

شغوالت االسس الفنیة والتدریبیة لرفع القیمة االقتصادیة والتسویقیة للم:٢٠١٣اسماعیل  رافع-٣
 .،دكتوراة ، كلیة التربیة الفنیة ،جامعة حلوان"الخشبیة بالتربیة الفنیة

التراث كمدخل الستلھام حلي معدني مستحدثة في مواجھة غزو :٢٠١٢خالد أبو المجد أحمد ادم -٤
 .المنتج الصیني لألسواق المصریة ،المؤتمر الدولي الثالث ،كلیة التربیة الفنیة ،جامعة حلوان

في االعمال العدنیة واالفادة )االرت نوفو (الفكر الفلسفي لحركة :٢٠٠٨محمد محمد خلیل  ریھام-٥
منھ في مجال المشروعات الصغیرة، دكتوراه ،قسم االشغال الفنیة ، كلیة التربیة الفنیة ،جامعة 

 حلوان
 تصمیم برنامج لتنمیة الفخار الشعبي المصري كصناعة: ١٩٩٠عبد العزیز عطا عبد العزیز-٦

 .، دكتوراه، كلیة التربیة الفنیة ،جامعة حلوان"صغیرة 
،دار الناشر العربي ،القاھرة ،الطبعة االولى ، موسوعة الحرف التقلیدیة:عز الدین نجیب -٧
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 . الصغیرة،المؤتمر العلمي التاسع، كلیة التربیة الفنیة ،جامعة حلوان
برنامج مقترح لتنمیة بعض المھارات التقنیة في مجال االشغال الفنیة :٢٠١٣مادلین ریاض - ١٠

 . ،كلیة تربیة فنیة ،جامعة حلوان،المؤتمر الدولي الرابع لدى ضعاف البصر 
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 .ة التربیة الفنیة ،جامعة حلوان، ماجستیر، كلی"الثقافة في مجال الخزف

 .،دار الراتب الجامعیة ،بیروت ،لبنانفن الخزف :٢٠٠١نذیر الزیات - ١٤

  :المراجع  األجنبیة 
1. austin-1995: apparel and textile production reference :book texas 

technical niversity home economics curriculum center. 
2. EAed EL Fatah Hasan 2005: The Existing order of Development 

Society ,beers Al Ahram,10 May.www.ahram.org.eg. 
3. www // http: Mukhallaf-com/ vb/show thread -

php?t=30402/copyright.  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الجمعیة المصریة للكمبیوتر التعلیمىــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)٣٠٣(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٢٠١٥الثالث عدد خاص بالبحوث المحكمة في المؤتمر العلمي .. سلسلة دراسات وبحوث ُمحٌكَمة 

 

  ملخص البحث باللغة العربیة
الخزفی�ة لط�الب جامع�ة فاعلیة برنامج تدریبي لتنمیة بعض مھارات إنت�اج المنتج�ات : عنوان البحث 

بورس��عید كم��دخل لالتج��اه نح��و المش��روعات الص��غیرة ، ویھ��دف البح��ث إل��ى تنمی��ة بع��ض المھ��ارات 
  المعرفیة والفنیة لطالب الجامعة إلنتاج منتجات خزفیة من خالل برنامج تدریبي مقنن

عة إلنتاج منتجات ، وقیاس أثر البرنامج التدریبي على تنمیة المھارات المعرفیة والفنیة لطالب الجام
خزفیة لالتجاه نح�و المش�روعات الص�غیرة ، واكس�اب ط�الب الجامع�ة بع�ض الخب�رات الالزم�ة إلدارة 

االط�ار النظ�ري، ع�دة : المشروعات الصغیرة ، ویتبع ھذا البحث المنھج التحلیلي التجریبي ویتض�من
ت�ھ ،أدوات�ھ ،تقنیات�ھ مفھوم�ھ ،خاما(التعرف على مجال الخزف من حی�ث : المحور االول: محاور ھي

تنمیة القدرات الفنی�ة والتقنی�ة لط�الب جامع�ة بورس�عید، والمح�ور : ، والمحور الثاني)،طرق تسویقھ
اكساب ط�الب الجامع�ة بع�ض الخب�رات التس�ویقیة، وتض�منت أدوات البح�ث اختب�ار تحص�یلي : الثالث

وان�ب المھاری�ة ف�ي مج��ال لقی�اس الجوان�ب المعرفی�ة والفنی�ة ف�ي مج�ال الخ��زف ، ومعی�ار لتحك�یم الج
الخزف، من خالل عرض المنتجات الخزفیة على نخبة م�ن الخب�راء والمتخصص�ین ف�ي كلی�ة التربی�ة 
النوعیة ،من خالل استمارة تقیم ، و االطار العملي ،ویتضمن تطبیق البرنامج ورصد نتائج�ھ وتقیم�ھ 

ھ واس��تناداً ال��ى تراثن��ا ، وم��ن أھ��م نتائج��ھ ، یمك��ن أن یس��اھم ف��ن الخ��زف م��ن خ��الل تن��وع منتجات��
الحض��اري ف��ي المش��روعات التنموی��ة االنتاجی��ة الص��غیرة بأح��د او ب��بعض اش��كالھ المبتك��رة كخ��ط او 

  .خطوط انتاج ناجحة مع توفیر التدریب الجید وتذلیل العقبات االداریة 
  ملخص البحث باللغة اإلنجلیزیة

The Effectiveness of the training program for the development of the 
skills of some of the production of ceramic products for thestudents of 
the university of port said as an entry pointto a trend towards small 
projects and The research aims to - disclosure of some of the important 
and effective breeding General Technical private porcelain roles in the 
service of society and the labor market, and the rehabilitation of young 
university colleges specialized technical and training on specialized 
technical areas and directing them toward the establishment of small 
businesses, and follows this research analytical method demo includes: a 
theoretical framework , several themes: First, identify the field of 
ceramics in terms of (concept, raw materials, tools, techniques, methods 
of marketing), second: the development of artistic and technical 
capabilities of the students of Port Said University, third: acquisition of 
university students some experience Altsuiqih ,ard ceramic products to a 
group of experts and specialists in the Faculty of Specific Education to 
measure how much of the program's objectives, through the form 
evaluate, and practical framework, and includes the implementation of 
the program and monitor the results, and hosted, and the most 
important results , can contribute to ceramic art through the diversity of 
its products and, based on our cultural heritage in one of the small 
development projects productivity or some forms of innovative line or 
successful production lines while providing good training and removing 
administrative obstacles...  


