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امللخص :متحورت مشكلة البحث يف ضعف اجلدارات التكنولوجية الفنية يف املرشوع التطبيقي لدي
طالب التعليم الصناعي شعبة الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية ،مما يؤدي إيل انخفاض الدافع لإلنجاز
اإلنتاجي والكفاءة الذاتية املدركة لدهيم ،".ومن ثم استهدفت الدراسة تصميم نموذج تدريبي قائم
عىل اجلدارات للمرشوع التطبيقي ،وقياس فعاليته يف اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة
للمرشوع التطبيقي ،وقياس أثره عىل تنمية الدافع لإلنجاز اإلنتاجي وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة لدى
طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية ،وقد اتبع هذا البحث املنهج الوصفي
التحلييل يف إعداد اإلطار النظري وإعداد قائمة اجلدارات التكنولوجية الفنية املرتبطة باملرشوع التطبيقي،
واملنهج شبه التجريبي عند بناء النموذج التدريبي املقرتح إلكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة
للمرشوع التطبيقي لدى طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية ،وإعداد
أدوات البحث والتجريب امليداين ،و يف ضوء تفسري النتائج تم التوصل إىل توصيات ومقرتحات منها:
رضورة تطبيق النموذج التدريبي املقرتح القائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية إلكساب طالب
الصناعات اخلشبية اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي ،وتنمية دافعيتهم لإلنجاز
االنتاجي وكفاءهتم الذاتية املدركة .ورضورة وجود دليل خلطوط إنتاج املرشوعات التطبيقية لطالب
الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية .ورضورة وجود دليل للمواقع االلكرتونية التي تعرض كتالوجات
تصميامت قطع األثاث اخلشبي مما يسهم يف اكساب جدارات اختيار وتصميم املرشوع التطبيقي لطالب
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الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية .وتزويد ورشة النجارة بكلية الرتبية باخلامات واملعدات واملاكينات
اآلمنة صناع ًيا والتي تسهم يف التدريب اآلمن للطالب وإثراء العملية التدريبية خالل تنفيذ طالب
الصناعات اخلشبية اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي.
كلامت داللية:
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The research problem centered on: “The weakness of technical

technological competencies in the applied project of industrial education students, the
Wood Industries Division of the Faculty of Education, which leads to a decrease in the
motivation for productive achievement and perceived self-efficacy.” Then the study
aimed to design a training model based on the competencies of the applied project, And
measuring its effectiveness in acquiring the technical technological competencies
necessary for the applied project, and measuring its impact on developing the
motivation for productive achievement and achieving the perceived self-efficacy of
students of industrial education specializing in wood industries at the Faculty of
Education, and this research has followed the approach Analytical J in preparing the
theoretical framework and preparing a list of technical technological competencies
associated with the applied project, and the semi-experimental approach when building
the construction of the proposed training model to acquire the technical technological
competencies necessary for the applied project for industrial education students
specializing in wood industries at the Faculty of Education, and preparing tools for
research and field experimentation, and in the light of interpretation Results:
Recommendations and proposals were reached, the most important of which are the
following: 1- The necessity of applying the proposed training model based on technical
technological competencies in order to provide students of wood industries with the
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technical technological competencies of the applied project, and develop their
motivation for production achievement and their perceived self-efficacy. 2- The
necessity of having a guide for the production lines of applied projects for students of
wooden industries in the Faculty of Education. 3- The necessity of having a directory
for websites that display catalogs of wooden furniture designs, which contributes to
providing the selection and design competencies for the application project for students
of wooden industries in the Faculty of Education. 4- Providing the carpentry workshop
at the Faculty of Education with materials, equipment, and industrial machines that
contribute to the safe training of students and enriching the training process during the
implementation of students of wooden industries technical technological competencies
of the applied project.
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Summary
Competency-based training is a good method for teachers and learners to acquire
knowledge, skills and directions, which provides opportunities and experiences that are
difficult to achieve in the traditional method, and contributes to solving many of the
problems of traditional teaching of the applied project decision for students of wooden
industries in the College of Education, and then the teacher of industrial technical
education must be trained In his preparation period on the technical technological
competencies associated with the applied project in a scientific manner that develops
his motivation for production achievement, and enables him to realize his self-efficacy
that drives him to master the production of woodwork with high quality, which requires
the necessity of using As long as a model demonstrates integrated technological
technological processes to train students on technical technological competencies,
which has the greatest impact in providing this teacher technical technological
competencies for industrial secondary students efficiently and competently.
The research problem revolves around: "The weakness of technical
technological competencies in the applied project of industrial education students, the
Wood Industries Division, Faculty of Education, which leads to a decrease in the
motivation for productive achievement and perceived self-efficacy."
Then the study aimed to design a training model based on the competencies for
the applied project, and to measure its effectiveness in acquiring the technical
technological competencies necessary for the applied project, and to measure its impact
on developing the drive for productive achievement and achieving self-perceived
efficiency among industrial education students specializing in wood industries at the
College of Education.
The researcher used in this research the descriptive and analytical method, and
the semi-experimental approach, according to the following steps:
First: Conducting an analytical theoretical study of references, research and
previous studies related to the subject of research, through the following axes:
The first axis: the nature of students specialized in wood industries and the
reality of their preparation in the College of Education.
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.10
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The second axis: the applied project (its concept - its importance - its
components - its objectives..).
The third axis: the technical technological competencies of the applied project.
Second: Defining the list of technical technological competencies associated
with the applied project necessary for industrial education students, specializing in
wood industries at the College of Education, according to the following:
1.

Study and analysis of references, research and previous studies related to the
applied project.

2.

Study and analyze the stages of designing and implementing wooden furniture
and handicrafts.

3.

Adjusting the list of technical technological competencies associated with the
implementation project, by seeking the opinions of a group of arbitrators.

4.

Preparing the list in its final form according to the opinions of the arbitrators,
as it included 8 main competencies and 26 sub-merits.
Third: Building the proposed training model to acquire the technical

technological competencies necessary for the applied project for industrial education
students specializing in wood industries at the College of Education, setting the model
by presenting it to a group of arbitrators to get acquainted with their views and make
adjustments in the light of their opinions and proposals, and apply its stages in field
experimentation as follows:
First stage: Analysis of training inputs:
The problem was reached and identified, and the students ’training needs are
analyzed and the physical training environment (the carpentry workshop in the college)
and the available human capabilities are identified.
Second stage: training classification for students:
The students were classified into the following training levels:
The high from 70% to less than 90%, the average from 50% to less than 70%,
the low is less than 50%, and the one who gets 90% or more is qualified and in practice
it reaches mastery and creativity.
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.10
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The third stage: design and construction of applied projects.
1-

Defining the philosophy for applied projects.

2-

Training foundations for applied projects.

3-

Defining and formulating the objectives of the applied projects.

4-

Defining the scientific content in light of the technical technological
competencies.

5-

Choosing the suitable furniture pieces for the applied project (1).

6-

Determining the means and sources of learning and training.

7-

Choosing training educational strategies.

8-

Defining training educational activities.

9-

Preparing and Designing Research Assessment Tools:
First: Preparing a note for the technical technological competencies of the

applied project for students of wooden industries in the Faculty of Education (prepared
and designed by the researcher).
Second: Preparing a measure of motivation for the productive achievement of
students of wooden industries in the Faculty of Education (prepared and designed by
the researcher).
Third: Preparing the Perceptive Self-Efficiency Scale for Wood Industries
Students in the College of Education (Prepared and Designed by the Researcher).
Then make sure that the technology note for technical competencies is validated;
the motivation measure for productive achievement; the perceived self-efficacy
measure, and the measurement of their stability.
Fourth stage: qualitative exploratory training for students:
Qualitative training was done for students of the first year, the specialty of wood
industries, according to the training stages shown in the proposed training model. The
extent of clarity of instructions and anything else that may be ambiguous to students of
woodworking industries.
Fifth Stage: Evaluating students' specific groups:
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The first year students were re-trained in the wooden industries who did not
reach the efficiency level of 90% or more, depending on the level of their competencies,
and thus the students' training was completed and they were ready to implement the
specific application project.
Sixth stage: implementation of the applied project:
Field piloting of training projects and application of research tools:
1-

Determine the experimental one-set design.

2-

Selecting the sample of the research from the students of the first year, the
Division of Wood Industries, Faculty of Education.

3-

Control of non-experimental variables.

4-

Choosing training projects for the applied project

5-

The pre-application of the technical technological competency note card; the
motivation measure for productive achievement; and the perceived selfefficacy scale.

6-

Implementing training projects for the applied project.
The pieces of the applied project furniture were implemented according to the

technical principles and specific specifications and according to the technological
technological walls that were identified and were as follows: - Child office - Child
office chair - Simple library.
It was implemented in the second semester 2018/2019.
7-

Dimensional application of the note of technical technological competencies;
the motivation measure for productive achievement; and the measure of
perceived self-efficacy.

Stage Seven: Training Outputs (final evaluation of students ’competencies and
generalization)
Research results, interpretation and discussion:
The researcher analyzed and extracted the results of the research experiment, to
measure the effectiveness of the proposed training model in acquiring the technical
technological competencies necessary for the applied project, and to measure the
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.10
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impact of the proposed training model for the applied project on achieving the
motivation for productive achievement and perceived self-efficacy among industrial
education students specializing in wood industries at the College of Education, by
answering About the following questions:
1)

What are the technical technological competencies necessary for the applied
project that can be acquired by students of industrial education specializing in
wood industries at the College of Education?

2)

What is the design of the proposed training model based on the technical
technological competencies necessary for the applied project of industrial
education students specializing in wood industries at the College of Education?

3)

What is the effectiveness of the proposed training model in acquiring the
technical technological competencies necessary for the application project?

4)

What is the effect of the proposed training model for the applied project on
developing the motivation for productive achievement and achieving selfperceived efficiency among industrial education students, specializing in wood
industries, College of Education?
The first question has been answered by preparing a list of technical

technological competencies associated with the applied project necessary for students
of industrial education specializing in wood industries at the aforementioned faculty of
education, and the second question was also answered by building a proposed training
model based on technical technological competencies of the applied project in the
College of Education It has already been shown.
The SPSS statistical program was used to statistically address the research
group’s scores, and arrive at the results of the effectiveness and impact measurement
experiment, to answer the third and fourth questions and verify the validity of the
assumptions associated with them.), And developing the drive for productive
achievement and realizing self-efficacy among industrial education students
specializing in wood industries at the College of Education
Research Recommendations and Suggested Research:
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The discussion and interpretation of the results resulted in the following
recommendations and proposals:
1-

The necessity of applying the proposed training model based on technical
technological competencies in order to provide students of wood industries
with the technical technological competencies of the applied project, and
develop their motivation for production achievement and their perceived selfefficacy.

2-

The necessity of having a guide for the production lines of applied projects for
students of wooden industries in the College of Education.

3-

The necessity of having a directory for websites that display catalogs of
wooden furniture designs, which contributes to providing the selection and
design competencies for the application project for students of wooden
industries in the College of Education.

4-

Providing the carpentry workshop at the College of Education with materials,
equipment, and industrial machines that contribute to the safe training of
students and enriching the training process during the implementation of
students of wooden industries technical technological competencies of the
applied project.

5-

Providing the Faculty of Education Library with books, technical references
and catalogs related to the pieces of application projects' furniture.

6-

The necessity of using new and diverse evaluation methods to include all
aspects (cognitive aspects - skill aspects - emotional aspects) with a focus on
scientifically codified production achievement measures.

7-

Planning programs to prepare the teacher of wood industries based on the
competencies, to include the proposed training model.

8-

Making joint cooperation protocols between the College of Education and
wooden furniture factories to train students of wooden industries.

9-

Planning a group of industrial visits to wooden furniture factories and
workshops for students of wooden industries in the College of Education.
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10- Preparing a regular maintenance plan for the carpentry workshop equipment
and machinery at the College of Education to facilitate the training process on
the project's project competencies and its implementation processes.
Suggested Research:
1-

The effectiveness of a proposed training model for preparing the teacher of
wood industries academically at the College of Education and its impact on
their training competence.

2-

Designing practical projects that integrate technology materials and vocational
training for industrial secondary education students.

3-

Designing a virtual training environment to develop furniture design
competencies and its effect on the spatial intelligence of students of wooden
industries in the College of Education.
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مقدمة
اتسمت احلياة املعارصة يف كثري من دول العامل ،ويف مرص خاصة باحلاجة امللحة للتعليم الفني
أكثر من أي وقت ميض ،ومن ثم تم وضع اخلطط الرتبوية التدريبية لتنمية جدارات الثروة البرشية
وحتقيق النهوض والتقدم التكنولوجي الصناعي.
إن التقدم التكنولوجي يف كثري من دول العامل يرتكز عىل نظم التدريب املبني عىل اجلدارات،
ويعترب التعليم الفني الصناعي ركيزة لتطبيق هذه النظم التدريبية احلديثة هبدف حتقيق خطط التنمية
التكنولوجية واالجتامعية واالقتصادية يف مجيع املجاالت.
كام أن جودة التعليم الثانوي الصناعي وكفاءته ال يمكن أن تتحقق إال باملعلم القادر عىل أداء
دوره بكفاءة وفاعلية وفقا للمتغريات التي تطرأ عىل املجتمع ،ووفق ًا لتلبية احتياجات السوق املحيل
العاملي ،ومن ثم جيب أن يتدرب معلم التعليم الفني الصناعي يف فرتة إعداده عىل اجلدارات
التكنولوجية الفنية بأسلوب علمي ينمي لديه دافعيته لإلنجاز االنتاجي ،ويمكنه من إدراك كفاءته
الذاتية التي تدفعه إلكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية لطالب الثانوي الصناعي بكفاءة واقتدار.
والتدريب املبني عىل اجلدارات هو أسلوب جيد للمعلمني واملتعلمني إلكساب املعارف
واملهارات واالجتاهات ٬والذي يوفر الفرص واخلربات التي يصعب حتقيقها باألسلوب التقليدي،
ويسهم يف حل كثري من مشكالت التدريس التقليدي ملقرر املرشوع التطبيقي لطالب الصناعات
اخلشبية بكلية الرتبية.
ويسهم املرشوع التطبيقي يف اإلعداد األكاديمي لطالب شعبة الصناعات اخلشبية حيث يكون
له أكرب األثر يف اتقان تصميم وتنفيذ املشغوالت اخلشبية ،اكتساب املعارف واملهارات الفنية واألصول
الفنية للرتاكيب والتعاشيق التكنولوجية التي تكسب املشغوالت اخلشبية متانة وعمر افرتايض كبري،
وال بد من دراسة أساليب تنفيذ املشغوالت اخلشبية للمرشوعات التطبيقية ،ويتطلب ذلك تدريب
الطالب عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة لتنفيذ املرشوعات التطبيقية عند دراسة مقررات
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املرشوع التطبيقي إلتقان إنتاج املشغوالت اخلشبية بجودة عالية مما يتطلب رضورة استخدام نموذج
يوضح العمليات التكنولوجية الفنية املتكاملة لتدريب الطالب عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية.
ويوفر التدريب املبني عىل اجلدارات أنواعًا من تعزيز أنشطة التدريب ،وإثراء البيئة التدريبية
بأنشطة تفاعلية متكن الطالب من دراسة وتنفيذ املرشوعات التطبيقية لألثاث بأساليب مشوقة ،حيث
يقوم حال ًيا أعضاء هيئة التدريس بتحديد قطع األثاث املطلوب تنفيذها عند تدريس املرشوع التطبيقي،
ويتابع عضو هيئة التدريس تكليفات الطالب بعمل التصميم والرسومات التنفيذية لقطعة األثاث ،أما
تنفيذ املرشوع التطبيقي فيرتك للطالب الذي يقوم بإسناد تنفيذه ألحد الصناع يف أي ورشة أو مصنع
دو ن أي تدريب يذكر للطالب سوي دفع تكاليف تنفيذه وتسليمه للمحارض للتقييم واحلصول عىل
التقدير الومهي الذي ال يعرب عن جدارات الطالب بل جدارات الصانع الذي نفذ املرشوع ،وذلك
ألسباب عدة من أمهها التحاق طالب التخصصات املختلفة من التعليم الثانوي الصناعي واملعاهد
الفنية الصناعية (كهرباء – إلكرتونات -إنتاج -نجارة -سيارات )......-بتخصص الصناعات
اخلشبية بكلية الرتبية مما يسبب عائق أمام األسلوب التقليدي لتدريب هؤالء الطالب ،عالوة عىل التأثري
السلبي لألسلوب التقليدي املتبع عىل كفاءهتم الذاتية املدركة ودافعهم إلنجاز املرشوع التطبيقي
املحدد ،مما يؤكد عىل رضورة استخدام أعضاء هيئة التدريس نظام وأسلوب تدريبي مستحدث للتغلب
عىل هذه العوائق ،ومن ثم تظهر الرضورة امللحة لتصميم نموذج تدريبي قائم عىل اجلدارات يراعي
املستويات التدريبية والتخصصات املختلفة للطالب ويكسبهم املعارف واملهارات واالجتاهات
االجيابية من خالل اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة إلنتاج املرشوع التطبيقي بجودة عالية.
ومن ثم فإن اجلدارات التكنولوجية الفنية قد أصبحت من أهم ممارسات املرشوع التطبيقي ملا
هلا من دور رئيس يف رفع الكفاءة األكاديمية لطالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية.
ومتثل اجلدارات التكنولوجية الفنية جمموعة مركبة من املعارف واملهارات واالجتاهات بشكل
متفاعل ،الذي ينعكس بشكل إجيايب عىل كفاءة الطالب يف دراسة وتنفيذ قطع األثاث اخلشبي باملرشوع
التطبيقي.
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ويشري الزهراين ،عبد بن عطية ( )708-2012إىل أن اجلدارات جمموعة من القدرات املكتسبة
والتي متكن الفرد من العمل أو األداء السلوكي املطلوب يف سياق معني.

وقد انبثق مفهوم اجلدارات ) (Competenciesيف الثامنينات كاستجابة للتغريات التنظيمية
وخاصة املتعلقة بالعوملة وافرازاهتا اخلاصة بإدارة املوارد البرشية ).(Azmi, 2010
وقد صنف برانز وهوندجهام ) (Brans and Hondeghem, 2005اجلدارات إىل نوعني رئيسني
ومها :اجلدارة الفنية واجلدارة السلوكية ،وتشري اجلدارة الفنية إىل املعرفة واملهارة املتخصصة يف جمال ما
لتحقيق فاعلية يف األداء ،أما اجلدارة السلوكية فتشري إىل جمموعة من اخلصائص والدوافع والسامت
والتي تشكل السلوك وتعكس الكيفية التي يتم من خالهلا استخدام واستغالل املعرفة واملهارة لتحقيق
النتائج املرجوة.
وتتيح اجلدارات لطالب الصناعات اخلشبية ممارسة وتعلم خمتلف املهارات التي يتضمنها
املرشوع التطبيقي ،مما يعزز إكساب اخلربات األكاديمية التخصصية يف جمال الصناعات اخلشبية.
اإلحساس باملشكلة:
نبع اإلحساس بمشكلة البحث من خالل املصادر التالية:
أوال :اخلربة امليدانية للباحث يف إعداد طالب ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية حيث الحظ ما
ييل:


أن الطريقة السائدة يف تدريس املرشوع التطبيقي هي طريقة املحارضة ،حيث جيلس الطالب
طوال وقت املحارضة جمرد مستمع لعضو هيئة التدريس ،وقلي ً
ال بل نادر ًا ما يتعاون مع زمالئه
يف أنشطة مجاعية لتصميم قطعة أثاث املرشوع التطبيقي بتوجيه وإرشاف من عضو هيئة
التدريس.



أن االهتامم غالب ًا ما يوجه إىل عمل الرسومات التنفيذية (املساقط والقطاعات) ،وبالتايل فإن
إكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية وإتقاهنا لدى الطالب تعد من جوانب التعلم التي ال
تلقى االهتامم الذي يتناسب مع أمهيتها البالغة يف املرشوع التطبيقي.
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استخدام احلفظ واالستظهار واملرشوعات الديلفري (املنفذة يف ورش خارج البيئة التعليمية



والتدريبية) كمعيار للحكم عىل نجاح املتعلم وتفوقه مما يؤدي إىل ضعف الدافع إلنجاز
املرشوع التطبيقي.
ندرة توظيف ورش الكلية أو اجلامعة يف تدريب الطالب عىل املهارات التكنولوجية الفنية



الالزمة للمرشوع التطبيقي ،املجهزة بعدد ومعدات وماكينات النجارة ،مما يؤدي إىل ضعف
الكفاءة الذاتية املدركة.
عدم تنفيذ التدريب الفني للطالب الالزم لتحقيق أهداف مقرر املرشوع التطبيقي األمر الذي



أدي إىل ضعف الكفاءة الذاتية املدركة لدي الطالب.
ثان ًيا :الدراسة االستطالعية:
وقد قام الباحث بدارسة استطالعية من خالل القيام بإجراء عدة مقابالت شخصية مع جمموعة
من أعضاء هيئة التدريس بقسم التعليم الصناعي بكلية الرتبية ،وهدفت املقابلة إيل التعرف عىل عنارص
مقررات املرشوع التطبيقي التي تعوق إكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية لألثاث اخلشبي ،والتعرف
عىل أمهية إكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية لألثاث اخلشبي لدي طالب شعبة الصناعات اخلشبية
بكلية الرتبية ،وحتديد العقبات التي حتول دون تنفيذ التدريبات الفنية للطالب يف تدريس املرشوع
التطبيقي ،والتعرف عىل اقرتاحات أعضاء هيئة التدريس لتحقيق الدافع لإلنجاز اإلنتاجي والكفاءة
الذاتية املدركة يف مقرر املرشوع التطبيقي لدي طالب شعبة الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية.
ولتقنني هذه املقابالت تم تصميم استامرة "استبيان" للتعرف عىل آراء أعضاء هيئة التدريس
(*) ،وقد تضمن االستبيان عدة بنود حمددة ،وقد أشارت نتائج تطبيق االستبيان إىل اآليت:
جدول ( )1آراء سبعة من أعضاء هيئة التدريس حول عنارص مقررات عنارص مقررات املرشوع التطبيقي التي تعوق
إكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية لألثاث اخلشبي ،وأمهية إكساهبا لدي طالب شعبة الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية،
والعقبات التي حتول دون تنفيذ التدريبات الفنية للطالب يف تدريس املرشوع التطبيقي

(*)

تم تطبيق االستبيان عىل عدد  7من أعضاء هيئة التدريس بقسم التعليم الصناعي بكلية الرتبية جامعة حلوان.
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م
1
2

بنود االستبيان

نعم

ختطيط موضوعات املرشوع التطبيقي بشكل حيفز الدافع لإلنجاز

-

النسبة
املئوية
-

ال
7

النسبة
املئوية
%100

اإلنتاجي وحيقق الكفاءة الذاتية املدركة.
األنشطة التدريبية املستخدمة تشجع الطالب عىل إتقان اجلدارات

1

%14

6

%86

التكنولوجية الفنية للصناعات اخلشبية.
يتم استخدام اسرتاتيجيات وأساليب تدريب حديثة ومتنوعة تساعد عىل

3

-

نشاط املتعلم

-

7

%100

وإجيابياته يف املواقف التدريبية.
4

تستخدم التدريبات التكنولوجية الفنية للطالب يف تدريس املرشوع
-

التطبيقي

-

76

%100

تستخدم مصادر التدريب (خامات -معدات -آالت وماكينات-
5

عمليات تكنولوجية فنية) التي تساعد الطالب عىل حتقيق الكفاءة الذاتية

1

%14

6

%86

املدركة والدافع إلنجاز املرشوع التطبيقي
6

تستخدم وسائل التقويم املالئمة لتحديد مستوي اكتساب الطالب
للجدارات التكنولوجية القنية املستهدفة

-

-

7

%100

اختالف مستويات وختصصات الطالب امللتحقني بشعبة الصناعات
7

اخلشبية حيول دون حتقيق أهداف التدريبات التكنولوجية الفنية الالزمة

7

-

%100

للمرشوع التطبيقي
8
9
10

ندرة توافر اخلامات حتول دون حتقيق أهداف التدريبات التكنولوجية
الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي.
الروتني اإلداري يعوق تنفيذ املرشوعات التطبيقية داخل ورش اجلامعة.
خماطر إصابات الطالب أثناء التدريب حيول دون حتقيق أهداف التدريبات
التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي.

7

%100

-

-

6

%86

1

%14

5

%71

2

%29

وتشري النتائج الواردة يف جدول ( )1إيل قصور عنارص مقرر املرشوع التطبيقي(األهداف،
واملحتوي ،واألنشطة ،واسرتاتيجيات التدريب ،ومصادر التدريب ،ووسائل التقويم) عن إكساب
اجلدارات التكنولوجية الفنية وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة والدافع إلنجاز املرشوع التطبيقي لدي
طالب شعبة الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية ،وأوضحت النتائج أهم العقبات التي حتول دون حتقيق
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أهداف التدريبات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي أبرزها اختالف مستويات
وختصصات الطالب امللتحقني بشعبة الصناعات اخلشبية ،وندرة توافر اخلامات ،والروتني اإلداري هذا
باإلضافة إيل خماطر إصابات الطالب واخلوف من مسؤولية تأمني الطالب ،كام أشارت هذه النتائج إيل
أمهية إكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية باملرشوع التطبيقي لدي طالب شعبة الصناعات اخلشبية
بكلية الرتبية ،كام أويص أعضاء هيئة التدريس برضورة تصميم منظومة علمية لتدريب الطالب خمتلفي
املستويات والتخصصات عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية باملرشوع التطبيقي.
كام أجرى الباحث مقابلة شخصية مفتوحة مع سبعة عرش من طالب شعبة الصناعات اخلشبية
بكلية الرتبية هبدف التعرف عىل آرائهم يف هذه املشكلة ،وقد أكدوا عىل أمهية تدريبهم عىل اجلدارات
التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي ،ملا لذلك من أثر إجيايب يف تدريس املواد التكنولوجية بالتعليم
الثانوي الصناعي بكفاءة واقتدار.
ثال ًثا :االطالع عىل نتائج وتوصيات البحوث والدراسات السابقة التي اهتمت بالنامذج التدريبية
للمرشوعات التطبيقية ،واجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي ومن هذه الدراسات ما ييل:
أشارت بعض الدراسات إىل أمهية اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي ،وأمهية
استخدام النامذج التدريبية يف إكساهبا ،فقد كانت من نتائج دراسة بيجي وشري حممدي (Beigi and

) Shirmohammadi, 2011حتديد العديد من اجلدارات السلوكية املطلوبة لتحقيق فاعلية األداء
املهاري.
وهدفت دراسة بوث ) (Booth, 2006إىل تقديم نموذج قائم عىل ثالثة عوامل أساسية
كمحددات لألداء وهي :اجلهد املبذول ،واجلدارات واخلصائص الفردية ،وإدراك الفرد لدوره
الوظيفي.
كام هدفت دراسة (الرشعة والطروانة )2010 ،إىل التعرف عىل املامرسات ذات العالقة
باسرتاتيجية التدريب ،وأثرها عىل مستوى أداء األفراد العاملني.
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وقد توصلت د راسة عزمي ( (Azmi,2010إىل أن الرشكات اخلدمية يف ماليزيا ال متارس
مفهوم اجلدارة يف مجيع املامرسات واألنشطة اخلاصة بإدارة املوارد البرشية .وكانت املامرسات اخلاصة
بكل من نشاطي تقييم األداء والتطور الوظيفي من أعالها يف تطبيق مفهوم اجلدارة.

وقد أشارت دراسة كوك وإلسرتوم ( (Kock and Ellström, 2011إىل أن التدريب بحاجة إىل
حتسني بيئة التعلم يف املناخ التنظيمي حتى يأيت بالنتائج املنشودة منه يف حتسني اجلدارات املطلوبة إلنجاز
العمل بشكل متاميز.
مشكلة البحث:
ويف ضوء ما سبق أمكن حتديد مشكلة البحث يف ضعف اجلدارات التكنولوجية الفنية يف
املرشوع التطبيقي لدي طالب التعليم الصناعي شعبة الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية ،ويرجع ذلك
الضعف إىل افتقار بيئة تعلم مادة املرشوع التطبيقي إىل األنشطة التدريبية املتدرجة املتنوعة ،وقصور
البنية املعرفية عن املرشوعات التدريبية الختالف وتنوع ختصصاهتم يف املرحلة الثانوية ،واالعتامد يف
تدريسها عىل الطرق التقليدية املعتادة والتي تركز عىل املستويات التدريبية الدنيا يف أسلوب تدريبهم،
وأيض ًا يف أسلوب تقويمهم ،مما يؤدي إيل انخفاض الدافع لإلنجاز اإلنتاجي والكفاءة الذاتية املدركة
لدهيم.
أسئلة البحث:
حاول هذا البحث اإلجابة عن األسئلة التالية:
 -1ما اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي التي يمكن إكساهبا لدى طالب
التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية؟
 -2ما تصميم النموذج التدريبي املقرتح القائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة
للمرشوع التطبيقي لدى طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية؟
 -3ما فعالية النموذج التدريبي املقرتح يف اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع
التطبيقي؟
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 -4ما أثر النموذج التدريبي املقرتح للمرشوع التطبيقي عىل تنمية الدافع لإلنجاز اإلنتاجي
وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة لدى طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية
بكلية الرتبية؟
فروض البحث:
حاول هذا البحث التحقق من صحة الفروض التالية:
 -1يوجد فرق دال إحصائ ًيا عند مستوى ( )0.01بني متوسطي درجات الطالب (جمموعة
البحث) يف التطبيقني القبيل والبعدي لبطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية لصالح
التطبيق البعدي.
 -2يوجد فرق دال إحصائ ًيا عند مستوى ( )0.01بني متوسطي درجات الطالب (جمموعة
البحث) يف التطبيقني القبيل والبعدي ملقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي لصالح التطبيق
البعدي.
 -3يوجد فرق دال إحصائ ًيا عند مستوى ( )0.01بني متوسطي درجات الطالب (جمموعة
البحث) يف التطبيقني القبيل والبعدي ملقياس الكفاءة الذاتية املدركة لصالح التطبيق البعدي.
 -4يصل حجم تأثري استخدام النموذج التدريبي املقرتح إىل ( )0.8أو أكثر عند القياس بمعادلة
مربع إيتا ( )²يف اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي للطالب.
 -5يصل حجم تأثري استخدام النموذج التدريبي املقرتح إىل ( )0.8أو أكثر عند القياس بمعادلة
مربع إيتا ( )²يف تنمية الدافع لإلنجاز اإلنتاجي لدي الطالب جمموعة البحث
 -6يصل حجم تأثري استخدام النموذج التدريبي املقرتح إىل ( )0.8أو أكثر عند القياس بمعادلة
مربع إيتا ( )²يف حتقيق الكفاءة الذاتية املدركة لدي الطالب جمموعة البحث.
حدود البحث:
اقترص جتريب هذا البحث عىل:
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 -1عينة من طالب الفرقة األويل قسم التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية
الرتبية.
 -2مقرر املرشوع التطبيقي.
أهداف البحث:
هدف هذا البحث إىل حتقيق ما ييل:
 )1تصميم نموذج تدريبي قائم عىل اجلدارات للمرشوع التطبيقي بكلية الرتبية.
)2

إكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي لطالب التعليم الصناعي
ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية.

 )3قياس فعالية النموذج التدريبي املقرتح يف اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة
للمرشوع التطبيقي.
 )4قياس أثر النموذج التدريبي املقرتح للمرشوع التطبيقي عىل تنمية الدافع لإلنجاز اإلنتاجي
وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة لدى طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية
بكلية الرتبية.
أمهية البحث:
تتضح أمهية البحث احلايل من خالل ما ييل:


التوظيف التفاعيل للنموذج التدريبي املقرتح يف إكساب جدارات املرشوع التطبيقي وتنمية
الدافع املعريف وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة.



قد يساعد هذا البحث يف توجيه أنظار القائمني عىل تدريس املرشوع التطبيقي برضورة مراعاة
استخدام النامذج التدريبية لتحقيق األهداف املرجوة.



املسامهة يف تقديم اختبار اجلدارات التكنولوجية الفنية وبطاقة املالحظة ،ومقياس الدافع
لإلنجاز اإلنتاجي ومقياس الكفاءة الذاتية املدركة لإلفادة يف تقويم طالب ختصص
الصناعات اخلشبية.
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املسامهة يف تقديم تصميم نموذج تدريبي قائم عىل اجلدارات يعمل عىل إكساب اجلدارات
التكنولوجية الفنية يف املرشوع التطبيقي.

مصطلحات البحث:
النموذج التدريبي:
يعرفه الباحث إجرائ ًيا بأنه منظومة ختطيطية ملراحل تصميم وتنفيذ وتقويم اجلدارات
التكنولوجية الفنية التدريبية للمرشوعات التطبيقية ،وخطواهتا اإلجرائية املرتبة ترتيب ًا علم ًيا منطق ًيا،
والتي تتكامل وتتفاعل م ًعا؛ هبدف إكساب جدارات املرشوع التطبيقي وتنمية الدافع إلنجازه ،وحتقيق
الكفاءة الذاتية املدركة لدي طالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية.
املرشوع التطبيقي:
يعرفه الباحث إجرائ ًيا بأنه التدريبات اإلنتاجية املتكاملة للمشغوالت اخلشبية إلكساب طالب
الصناعات اخلشبية جدارات التصميم والرسومات التنفيذية واإلنتاج ذو اجلودة التكنولوجية الفنية
للمنتجات اخلشبية.
اجلدارات التكنولوجية الفنية:
يمكن تعريف اجلدارات التكنولوجية الفنية إجرائ ًيا يف هذا البحث عىل أهنا " جمموعة املعارف
واملهارات واالجتاهات التكنولوجية الفنية التي متكن طالب ومتخصيص الصناعات اخلشبية من تنفيذ
وإنتاج قطع أثاث املرشوعات التطبيقية حسب األصول الفنية واجلودة التكنولوجية العالية
الدافع لإلنجاز اإلنتاجي:
يعرف إجرائ ًيا يف هذا البحث عىل أنه " الرغبة واملثابرة يف األداء املهاري اإلنتاجي األمثل ألعامل
املرشوع التطبيقي الفنية والتكنولوجية بجدارة حتقق معايري اجلودة التنافسية"؛ وإجرائ ًيا هو الدرجة التي
حيصل عليها طالب الصناعات اخلشبية يف مقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي املرتبط باجلدارات
التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي.
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الكفاءة الذاتية املدركة:
يعرفها زايد ،نبيل حممد ( )5 -2004بأهنا الطريقة التي ينظر هبا الفرد لقدراته.
ويعرفها الباحث إجرائ ًيا بأهنا إدراك طالب الصناعات اخلشبية أن لديه اجلدارة يف أداء األعامل
التنفيذية للمرشوع التطبيقي بمستوي متميز يؤدي به للشعور بالرضا وبأنه تكنولوجي وفني من الطراز
األول.
منهج البحث وإجراءاته:
اتبع البحث املنهج الوصفي واملنهج شبه التجريبي لإلجابة عىل أسئلته ،وذلك وفق اخلطوات التالية:
أوالً :إجراء دراسة نظرية حتليلية للمراجع والبحوث والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع
البحث ،وذلك من خالل املحاور اآلتية:
املحور األول :طبيعة طالب ختصص الصناعات اخلشبية وواقع إعدادهم بكلية الرتبية.
املحور الثاين :املرشوع التطبيقي (مفهومه –أمهيته– مكوناته – أهدافها – .)..
املحور الثالث :اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي.
ثاني ًا :حتديد قائمة اجلدارات التكنولوجية الفنية املرتبطة باملرشوع التطبيقي الالزمة لطالب التعليم
الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية؛ وفق ًا ملا ييل:
 )1دراسة وحتليل املراجع والبحوث والدراسات السابقة املرتبطة باملرشوع التطبيقي.
 )2دراسة وحتليل مراحل تصميم وتنفيذ األثاث واملشغوالت اخلشبية.
 )3ضبط قائمة اجلدارات التكنولوجية الفنية املرتبطة باملرشوع التطبيقي؛ وذلك باستطالع آراء
جمموعة املحكمني.
 )4إعداد القائمة يف صورهتا النهائية وفق ًا آلراء السادة املحكمني.
ثالث ًا :بناء النموذج التدريبي املقرتح إلكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي
لدى طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية ،وضبط النموذج بعرضه عىل
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جمموعة من السادة املحكمني للتعرف عىل آرائهم وإجراء التعديالت يف ضوء آرائهم ومقرتحاهتم،
وتطبيق مراحله يف التجريب امليداين للبحث كام ييل:
املرحلة األويل :حتليل املدخالت التدريبية.
املرحلة الثانية :التصنيف التدريبي للطالب
املرحلة الثالثة :التصميم والبناء للمرشوعات التطبيقية.
 -1حتديد الفلسفة للمرشوعات التطبيقية.
 -2األسس التدريبية للمرشوعات التطبيقية.
 -3حتديد وصياغة أهداف املرشوعات التطبيقية.
 -4حتديد املحتوى العلمي يف ضوء اجلدارات التكنولوجية الفنية.
 -5اختيار قطع األثاث املناسبة للمرشوع التطبيقي (.)1
 -6حتديد وسائل ومصادر التعلم والتدريب.
-7 -1اختيار اسرتاتيجيات التعليمية التدريبية.
 -7حتديد األنشطة التعليمية التدريبية.
 -8إعداد وتصميم أدوات تقويم البحث:
ً
أوال :إعداد بطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي لطالب الصناعات
اخلشبية بكلية الرتبية (إعداد وتصميم الباحث).
ثان ًيا :إعداد مقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي لطالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية (إعداد وتصميم
الباحث).
ثال ًثا :إعداد مقياس الكفاءة الذاتية املدركة لطالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية (إعداد وتصميم
الباحث).
ثم التأكد من صدق بطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية؛ ومقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي؛
ومقياس الكفاءة الذاتية املدركة ،وقياس ثباهتم.
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املرحلة الرابعة :التدريب النوعي االستطالعي للطالب.
املرحلة اخلامسة :تقويم املجموعات النوعية للطالب.
املرحلة السادسة :تنفيذ املرشوع التطبيقي:
التجريب امليداين للمرشوعات التدريبية ،وتطبيق أدوات البحث:
 -1حتديد التصميم التجريبي ذي املجموعة الواحدة.
 -2اختيار عينة البحث من طالب الفرقة األويل شعبة الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية.
 -3ضبط املتغريات غري التجريبية.
 -4اختيار املرشوعات التدريبية للمرشوع التطبيقي
 -5التطبيق القبيل لبطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية؛ ومقياس الدافع لإلنجاز
اإلنتاجي؛ ومقياس الكفاءة الذاتية املدركة.
 -6تنفيذ املرشوعات التدريبية للمرشوع التطبيقي.
 -7التطبيق البعدي لبطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية؛ ومقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي؛
ومقياس الكفاءة الذاتية املدركة.
املرحلة السابعة :املخرجات التدريبية (تقييم هنائي جلدارات الطالب والتعميم)


استخالص نتائج التجريب ،ومعاجلتها إحصائي ًا.



مناقشة النتائج وتفسريها.



التوصيات ،والبحوث املقرتحة.

اإلطار النظري
يتناول اإلطار النظري جمموعة من املحاور العلمية املرتبطة بالبحث ،من خالل دراسة جمموعة
من املراجع والبحوث املرتبطة ،والتي يمكن إجيازها فيام ييل:
املحور األول :طبيعة طالب ختصص الصناعات اخلشبية وواقع إعدادهم بكلية الرتبية:
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يعد معلم التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية جامعة حلوان منذ عام
 ،1988 / 87وتقبل شعبة الصناعات اخلشبية خرجيي املدارس الثانوية الصناعية نظام الثالث سنوات،
ونظام اخلمس سنوات احلاصلني عىل شهادة إمتام الدراسة الثانوية الصناعية بتفوق (بمجموع درجات
مرتفع) وخرجيي املعاهد الفنية الصناعية من مجيع التخصصات.
حيث يتم إعدادهم بكلية الرتبية جامعة حلوان يف شعبة إعداد معلم الصناعات اخلشبية –
ضمن شعب قسم التعليم الصناعي – وذلك ملدة أربع سنوات ،وحيصل اخلريج بعد إمتام دراسته بالكلية
عىل بكالوريوس التعليم الفني والرتبية (شعبة الصناعات اخلشبية) ،وتنفرد كلية الرتبية جامعة حلوان
بوجود شعبة الصناعات اخلشبية هبا عىل مستوي اجلامعات املرصية.
و يعمل خريج شعبة الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية كمعلم للمواد الفنية باملدارس الثانوية
الصناعية بتخصصات الصناعات اخلشبية اآلتية:
نجارة األثاث ،والتطعيم واملاركرتي ،واحلفر عىل اخلشب  ،وخرط اخلشب والسن واللدائن ،ومن أهم
املواد التي جيب أن يقوم بتدريسها املقررات الفنية والتكنولوجية هلذه التخصصات ،والذي يتطلب من
برنامج اإلعداد احلايل بالكلية إكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية املرتبطة بتدريس هذه املقررات
بأساليب واسرتاتيجيات وأنشطة تدريبية غري تقليدية حتي يتمكن الطالب من الكفاءة التدريبية الذاتية
املدركة التي متكنه من تدريس املقررات الفنية والتكنولوجية بكفاءة واقتدار باإلضافة لألثر االجيايب عىل
حتقيق الدافع إلنجاز املرشوعات التطبيقية وإنتاج منتجات ذات جودة هلا عائد اقتصادي إذا أجيد
استثامرها.
ومن خالل اخلطة الدراسية لشعبة إعداد معلم الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية يتضح أن
املرشوع التطبيقي يتم دراسته يف الفرق األربعة مرشوع تطبيقي لكل فصل درايس عىل حدة بعدد
ساعات اسبوعية  5ساعات  1ساعة نظري  4ساعة عميل
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ويعترب التعليم العايل يف نطاق السياسية الرتبوية الشاملة – من األدوات األساسية التي تسهم
يف تكوين الفرد واملجتمع وبلورة مالحمه يف احلارض واملستقبل مع ًا (الغريب ،شبل بدران ،والدهشان،
مجال عىل .)36-2011،
من هذا املنطلق أصبح من أهم األولويات االهتامم بمعلم التعليم الصناعي من مجيع النواحي
املهنية والثقافية واالجتامعية عند حتسني أو تطوير العملية التعليمية ،مما يرتتب عليه وجود معلم جدير
أن يامرس أدواره بدرجة عالية من املهارة والكفاءة والفاعلية حيث حتدد مواصفاته يف ضوء مستحدثات
العرص ومتطلباته.
ومن ثم كان من الرضوري إعداد معلم التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بام يضمن
إسهامه يف تكوين األفراد (خرجيي املدرسة الثانوية الصناعية) بكفاءة فنية عالية ،بام حيقق التقدم
التكنولوجي الصناعي االلكرتوين للمجتمع وبلورة مالحمه.
فإن من اهم املعايري القومية األكاديمية املرجعية لقطاع كليات الرتبية ،الصادرة عن اهليئة
القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد يف إبريل ( )25 ،2013جيب أن يكون خريج قطاع التعليم الفني
قادرا عىل أن:
ً


خيطط وينفذ مرشوع وف ًقا ملدخل النظم.



يستخدم العدد وألدوات واملعدات املناسبة.



حيدد املواصفات الفنية للخامات واملعدات والعمليات.



حيلل مراحل سري املرشوعات طب ًقا ملدخل النظم.

املحور الثاين :املرشوع التطبيقي (مفهومه –أمهيته– مكوناته – أهدافها – .)..
تسعي كثري من الدول إيل ربط منظومة التعليم والتدريب التكنولوجي والفني بسوق العمل
لتحقيق التطور والتقدم الصناعي ،وتقع مهمة إعداد وتدريب أفراد املجتمع يف املقام األول عىل
املؤسسات الرتبوية التي يمكن أن تسهم يف تنمية وتطوير اجلدارات التكنولوجية الفنية لدى الطالب،
وتعترب اجلدارات التكنولوجية الفنية من اجلدارات اهلامة يف املجتمع والتي يمكن إكساهبا من خالل
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منظومة تدريبية شاملة ومرتابطة ضمن املقررات التقنية والفنية ،والتي من أمهها مقرر املرشوع
التطبيقي.
مفهوم املرشوع التطبيقي  :يمكن تعريف املرشوع التطبيقي عىل أنه أحد أهم الربامج االكاديمية
التكنولوجية الفنية التي هتدف إىل إكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية املرتبطة باملرشوعات التطبيقية
يف جمال الصناعات اخلشبية ،وحيتوي عىل وصف وحتليل لقطع األثاث اخلشبي املختارة للمرشوعات
التطبيقي ة املطلوب تنفيذها ،وكتابة تقرير عن مراحل تنفيذ كل مرشوع تطبيقي مرفق معه الرسومات
التنفيذية (املساقط والقطاعات التنفيذية).
مفهوم املرشوع التطبيقي ( :)1أحد مقررات برنامج املرشوع التطبيقي الذي هيدف إىل استخدام أدوات
ومعدات العمل وتوظيف عنارص االنتاج وعملياته ومراقبة اجلودة يف جمال صناعة األثاث واملشغوالت
اخلشبية ،وحيتوي عىل وصف وحتليل لقطعة األثاث اخلشبي املختارة للمرشوع التطبيقي املناسب للتنفيذ
من قبل طالب الفرقة األويل شعبة الصناعات اخلشبية ،وكتابة تقرير عن مراحل تنفيذ هذا املرشوع
التطبيقي مرفق معه الرسومات التنفيذية (املساقط والقطاعات التنفيذية).
أمهية ومكونات املرشوع التطبيقي (:)1
يسهم املرشوع التطبيقي ( )1يف إعداد طالب الصناعات اخلشبية يف املجال التخصيص معرف ًيا
ومهار ًيا ووجدن ًيا ،حيث يكسب الطالب اجلدارات التكنولوجية الفنية املرتبطة باملرشوعات التطبيقية
عن أساليب تنفيذ مكونات وتراكيب األثاث واملنتجات اخلشبية املختلفة لالستفادة منها يف إنتاج
وتصنيع األثاث واملشغوالت اخلشبية ،وإكساب مهارات رسم املساقط والقطاعات التنفيذية والتي
يمكن االستفادة منها يف حتليل مراحل تنفيذ األثاث واملشغوالت اخلشبية ،وإكساب مهارات
االستخدام اآلمن لألدوات والعدد واآلالت املستخدمة يف تنفيذ األثاث واملشغوالت اخلشبية والتي
متكن الطالب من إدراك قدراته الذاتية يف تنفيذ العمليات الصناعية املتنوعة ،مما يزيد من الدافع لدي
الطالب إلنجاز املرشوع التطبيقي املطلوب حسب األصول الفنية واملحافظة عىل البيئة.
يشمل املرشوع التطبيقي ( )1ما ييل:
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حتديد قطع األثاث املناسبة للتنفيذ وعمل دراسة حتليلية ملكوناهتا وانشاء الرسومات التنفيذية.



اقرتاح املواد اخلام املستخدم يف التنفيذ واجراء مقايسة للخامات وتكلفتها.



عمل تقرير عن مراحل التنفيذ واألساليب والعمليات الصناعية املستخدمة والتدريب عليها
وحتديد برنامج مقرتح للتنفيذ.



تنفيذ قطع األثاث حسب برنامج التنفيذ املقرتح وتشطيبها.



تقييم املنتج النهائي.
ولكي يكسب طالب الصناعات اخلشبية اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة لتنفيذ املرشوع

التطبيقي ويدرك قدراته يف إنجاز وتنفيذ األثاث واملشغوالت اخلشبية كان البد من تصميم واستخدام
نموذج تدريبي قائم عىل اجلدارات يوضح مجيع العمليات التدريبية وخطواهتا الشاملة املرتابطة التي
متكن الطالب من إعادة العمليات التدريبية يف ضوء منظومة تقويم عادلة للوصول ملرحلة اإلتقان
بحيث متكن الطالب من تنفيذ املرشوع التطبيقي بجدارة وجودة عالية.
املحور الثالث :اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي:
إن حتقيق اجلودة يف التدريب عىل املرشوع التطبيقي يتطلب نموذج تدريبي يرتكز عىل اجلدارات
هبدف إكساب الطالب املعارف واملهارات واالجتاهات لتحقيق األداء املتقن يف إنجاز املرشوعات
التطبيقية.
ويوضح ماهر ،أمحد ( )125 :2011بأنه يمكن التمييز بني ثالثة جدارات أساسية ،وهي:
الفنية وهتتم بتطبيق املعرفة الفنية املتخصصة يف العمل ،والسلوكية وختتص بالقدرة عىل التعامل مع
اآلخرين وفهم سلوكهم وتوجيهه ،وعقلية هتتم بالقدرة عىل التحليل والتفكري.
ويري كونيجسفلد ،وآخرون ) )Koenigsfeld, et al, 2011أن اجلدارات هلا جانبني متكاملني
مها:
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 -1مفهوم اجلدارة :هو املعنى الفعيل للجدارة ،ويمثل هذا املفهوم اللغة املشرتكة لدى مجيع
األطراف املسئولة -2 .مقياس اجلدارة :يصف النمط السلوكي أو مستوى األداء املطلوب للجدارة،
وجيب حتقيق التسلسل التطوري هلا بشكل منطقي.
وملعرفة أمهية اجلدارات يف سياق األداء املتقن ،فيمكننا أن نستنتج ذلك من خالل نموذج بوث
) (Booth, 2006وهو نموذج يقوم عىل جمموعة من الفروض ملعرفة حمددات األداء املتقن ،حيث حدد
هذا النموذج ثالثة عوامل أساسية كمحددات لألداء وهي :اجلهد املبذول ،والقدرات واخلصائص
الفردية ،وإدراك الفرد لدوره الفني.
ويري الزهراين ،عبداهلل عطية ( )708 ،2012أن اجلدارات متثل جمموعة من القدرات
املكتسبة والتي متكن الفرد من العمل أو األداء السلوكي املطلوب يف سياق معني ،فهي تشكل يف
حمتواها العام جمموعة من املعارف واملهارات واالجتاهات املتفاعلة فيام بينها واملندجمة بشكل مركب
والتي تنعكس عىل سلوك الفرد يف سياق األعامل واملهام املوكلة إليه.
وأكدت دراسة رودرجييز ،رينا ديل كارمن مارتينيز وآخرون
)Carmen Martínez, et al, 2019

( Rodríguez, Reyna del

عىل أمهية حتديد جدارات لكل مقرر درايس وتنميتها ،مع اهتامم

خاص للمهارات التي تسمح بتعلم تفسري املعلومات وتنظيمها وحتليلها واستخدامها.
وأوضحت دراسة قنيايت ،رينا ) (Kaniati, Rina, 2013أن هناك عالقة ذات داللة إحصائية
بني التعلم التعاوين واجلدارة املهنة للمتدرب ،حيث ترتبط درجة أعىل من التعلم التعاوين بدرجة عالية
من اجلدارة املهنية للمتدرب ،كام أوصت ملطوري املناهج ،إضافة إىل إدارة تعلم املواد ،ينبغي أيضا
إكساب اجلوانب الفنية واملهنية والبصرية الريادية للمتدربني ،حتى يتمكنوا من تطبيق املهارات القائمة
عىل املشاريع ،بحيث ال يركز املتدربني فقط عىل البحث عن وظيفة بعد االنتهاء من التدريب.
وحددت دراسة أونانوجا ،بيرت أبايومي ) (ONANUGA, Peter Abayomi, 2015اجلدارات
املهنية للطالب والطالبات باملدارس الثانوية بنيجرييا ،وأظهرت الدراسة أن  % 50من اجلدارات تم
إتقاهنا خارج املدرسة.
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وأشارت دراسة مايكل ،أوفونمبوك اسحاق

(MICHAEL, OFONMBUK ISAAC,

) 2015إىل رضورة استخدام التدريب القائم عىل اجلدارات يف حتسني التعليم التقني واملهني بنيجرييا.
واهتمت دراسة أندريوخينا ،ليودميال ،وآخرون

(Andryukhinaa, Lyudmila M., etal,

) 2016بتنمية اجلدارات الرتبوية املهنية للمدربني يف املدرسة الثانوية املهنية بروسيا هبدف حتقيق جودة
التدريب املهني لطالب هذه املدرسة.
أهداف اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي:
 )1حتقيق جودة تنفيذ املرشوع التطبيقي الناجتة عن حمصلة اجلدارات املتوفرة لدي الطالب.
 )2عالج فجوات املهارات لدى فريق املتدربني من الطالب والتي تؤثر عىل أدائهم.
 )3رسم املسارات التدريبية للطالب.
 )4إعداد خطط تنفيذ املرشوع التطبيقي.
 )5حتديد االحتياجات التدريبية للطالب.
 )6إعداد اخلطط املستقبلية لتدريب الطالب.
 )7حتديد مستويات الطالب وأدوارهم يف تنفيذ املرشوع التطبيقي.
أمهية اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي:
 )1حتقق مبدأ الوظيفية ملعارف ومهارات املواد التكنولوجية بتخصص الصناعات اخلشبية.
 )2حتقق التكامل بني مقررات اإلعداد األكاديمي لطالب الصناعات اخلشبية.
 )3اظهار نقاط القوي والضعف لدي طالب الصناعات اخلشبية يف إعدادهم األكاديمي.
 )4تعرف الطالب بشكل أوضح عىل مستوى التوقعات املستقبلية من أدوارهم يف املرشوعات
التطبيقية.
 )5اإلسهام يف اكتساب الطالب للمهارات اجلديدة من خالل التدريب املبني عىل اجلدارات من
أجل انجاز املرشوع التطبيقي بجودة عالية.
 )6حتسني جودة تعليم وتعلم طالب الصناعات اخلشبية يف برنامج املرشوع التطبيقي.
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 )7توفري اجلهد والوقت والتكاليف إلنجاز املرشوعات التطبيقية.
مميزات اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي:
 )1تعد من األساليب الفعالة يف اجياد الثقة بالنفس لدى طالب الصناعات اخلشبية وكرس حاجز
اخلوف والرهبة يف استخدام املعدات واملاكينات لتشكيل خامات املرشوع التطبيقي.
 )2تفيد طالب الصناعات اخلشبية يف التدريب الذايت ملهارات املرشوع التطبيقي.
 )3اكتساب طالب الصناعات اخلشبية اخلربات التدريبية املتنوعة ليصبحوا متحمسون إلتقان
انجاز املرشوع التطبيقي.
 )4تساهم يف توضيح وتبسيط املفاهيم واملهارات التكنولوجية الفنية من خالل تنفيذ مراحل
النموذج التدريبي املقرتح.
 )5توفر بيئة التعلم باإلتقان فالنموذج التدريبي يؤكد عىل تدريب الطالب يف كل خطوة حيث
يظهر له نتيجة ما فعل ،فإما أن يصحح خطواته أو ان يواصل السري خلطوة ثانية ،إذا كانت
خطواته السابقة صحيحة.
 )6تقدم للطالب مسارات تدريبية بديلة للوصول إىل مرحلة إتقان انجاز املرشوع التطبيقي.
 )7تقدم املادة التدريبية يف صورة شيقة ،ومثرية لعملية التدريب يف ختصص الصناعات اخلشبية.
 )8تراعي الفروق الفردية بني طالب الصناعات اخلشبية حيث يتدرب الطالب يف الوقت الذي
يناسبه وبالرسعة التي تناسب قدراته واستعداداته وحيصل عىل الزمن الالزم لتدريبه أي إن
كل طالب يتدرب وفق قدراته الذاتية.
مكونات اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي:
تتكون اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي من ثالث مكونات:
 )1املعارف التكنولوجية :تسهم مقررات برنامج اإلعداد األكاديمي لطالب الصناعات اخلشبية
يف اكتساهبم املعارف التكنولوجية املكونة للجدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي،
ومن أهم هذه املقررات التصميم ،وأسس التصميم ،واملنظور اهلنديس ،وتكنولوجيا
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اخلامات ،وتكنولوجيا تراكيب األثاث ،وتكاليف ومقايسات ،وتاريخ ختصص ،وفحص
ومراقبة اجلودة ،وختطيط وإدارة عمليات ،والفن والصناعة ،وتكنولوجيا خطوط اإلنتاج،
ومواصفات ودراسة جدوى ،وترميم وصيانة األثاث ،وأمن صناعي ،وايكولوجي
وتصميم بيئي ،واملرشوعات الصغرية ،وتكنولوجيا دهانات وتشطيب ،وأسس تقييم
اجلودة ،واقتصاديات التصميم.
 )2املهارات الفنية :تشمل األداء األمثل جلميع العمليات الصناعية لدي طالب الصناعات
اخلشبية حسب األصول الفنية ويتم التدريب عليها من خالل برنامج املرشوع التطبيقي.
 )3االجتاهات السلوكية :االجتاهات االجيابية لطالب الصناعات اخلشبية نحو انجاز مهام
وأعامل املرشوع التطبيقي تسهم يف إتقان اجلدارات التكنولوجية الفنية وحتقيق اجلودة الشاملة
للمرشوع التطبيقي.
وسائل تقويم اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي:
تتعدد وسائل تقويم اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي ومن أمهها:
 )1اختبار مواقف اجلدارات التكنولوجية.
 )2اختبار مهاري لتخصص الصناعات اخلشبية.
 )3بطاقة مالحظة األداء املهاري لطالب الصناعات اخلشبية.
 )4بطاقة تقييم منتج املرشوع التطبيقي
 )5يمكن تقييم اجلدارات الكامنة عن طريق مالحظة السلوك من خالل مقاييس نفسية حمددة.
إجراءات البحث
أوالً :حتديد قائمة اجلدارات التكنولوجية الفنية املرتبطة باملرشوع التطبيقي الالزمة لطالب التعليم
الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية؛ وفق ًا ملا ييل:
 )1دراسة وحتليل املراجع والبحوث والدراسات السابقة املرتبطة باملرشوع التطبيقي.
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تم الرجوع إىل جمموعة من املصادر والدراسات والبحوث يف جمال املرشوعات التطبيقية
للصناعات اخلشبية؛ وتم اإلشارة إىل العديد منها يف اإلطار النظري للدراسة حيث تم تناول مفهوم
املرشوع التطبيقي بعامة ومفهوم املرشوع التطبيقي ( )1بخاصة ،وأمهية ومكونات مفهوم املرشوع
التطبيقي ( ،)1والتي تم االستفادة منها عند إعداد القائمة املبدئية ،كام تم الرجوع إىل جمموعة من
املصادر واملراجع اهلامة املتخصصة يف مفهوم املرشوع التطبيقي ()1؛ وقد تبني عدم وجود كتاب
جامعي أو مذكرة هلذا املقرر حيث يكتفي الدكتور أستاذ املادة بتحديد قطع األثاث التي يراد تنفيذها
فقط ومناقشة الطالب يف مراحل تنفيذ املرشوع ،وبالرغم من ذلك تم االستفادة من توصيف مقرر
املرشوع التطبيقي ( )1بدراسة توصيف املقرر نموذج ( )*( )12خاصة األهداف وعناوين املوضوعات
املحددة للمقرر عند إعداد القائمة املبدئية اجلدارات التكنولوجية الفنية املرتبطة باملرشوع التطبيقي.
 )2دراسة وحتليل مراحل تصميم وتنفيذ األثاث واملشغوالت اخلشبية الستنتاج اجلدارات
التكنولوجية الفنية املرتبطة باملرشوع التطبيقي من خالل عمل جمموعة من الزيارات امليدانية ملواقع
مصانع وورش تصنيع املشغوالت اخلشبية ومالحظة وحتليل مراحل تنفيذ املشغوالت اخلشبية.
 )3ضبط قائمة اجلدارات التكنولوجية الفنية املرتبطة باملرشوع التطبيقي؛ وذلك باستطالع آراء
جمموعة املحكمني.
تم تطبيق االستبيان وذلك بعرضه عىل السادة املحكمني ،ثم تم تفريغ ودراسة نتائج هذا االستبيان
حيث تم استبعاد البنود التي مل تصل النسبة املئوية للموافقة عليها  %80من استجابات املحكمي.

كام تم إضافة بعض البنود (عنارص فرعية) التي اقرتحها املحكمون بعد مناقشتها معهم وكانت
إحصاءات االستجابات كاآليت:
 )1وافق املحكمون عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية الرئيسة والفرعية للمرشوع التطبيقي ( ،)1حيث
شمل كل جدارة رئيسة جمموعة جدارات فرعية ،وتراوحت نسبة املوافقة عىل اجلدارات التكنولوجية
الفنية بني  %80و %100من استجابات املحكمني .وقد تلخصت آراء السادة املحكمني يف اآليت:

(*) ملحق ( )1توصيف مقرر مرشوع تطبيقي ( 2018 /2017 )1نموذج (.)12
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 -1تعديل اجلدارة رقم ( )2التابعة للجدارة الرئيسة الثانية حيث كانت "رسم املساقط الثالثة
لقطع أثاث املرشوع التطبيقي" لتصبح " رسم املساقط الثالثة (الرأيس -اجلانبي -األفقي)
لقطع أثاث املرشوع التطبيقي".
 -2تعديل اجلدارة رقم ( )1التابعة للجدارة الرئيسة الرابعة حيث كانت " إجراء حساب
الكميات الالزمة من اخلامات لتنفيذ املرشوع التطبيقي ".لتصبح " إجراء املقايسة التفصيلية
حلساب الكميات الالزمة من اخلامات لتنفيذ املرشوع التطبيقي".
 -3إضافة اجلدارة رقم ( )4التابعة للجدارة الرئيسة اخلامسة وهي " التدريب عىل استخدام
أدوات دهان وتشطيب املرشوع التطبيقي".
 -4إضافة اجلدارة رقم ( )1التابعة للجدارة الرئيسة السابعة وهي " انتقاء ورشاء اخلامات الالزمة
لتنفيذ املرشوع التطبيقي".
وبعد إجراء التعديالت التي اقرتحها املحكمون ،و يف ضوء نتائج استجاباهتم أصبحت قائمة
اجلدارات التكنولوجية الفنية املرتبطة باملرشوع التطبيقي الالزمة لطالب التعليم الصناعي ختصص
الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية يف صورهتا النهائية(**) تتضمن ثامن جدارات رئيسة ،و ( )26مفهوم
فرعي.
وبذلك يكون الباحث قد أجاب عىل السؤال األول من أسئلة البحث وهو ما اجلدارات
التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي التي يمكن إكساهبا لدى طالب التعليم الصناعي
ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية؟
ثان ًيا :بناء نموذج تدريبي قائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي بكلية الرتبية:
درس الباحث جمموعة من نامذج التدريب مثل نموذج جيجسو Saputra, Maskhur Dwi, ( jigsaw

 )etal 2019ونموذج تقييم التدريب بأندونيسيا ) (Yahiji, Kasim, etal, 2019ونموذج التدريب عىل

(**) ملحق ( )2استامرة االستبيان (قائمة اجلدارات التكنولوجية الفنية املرتبطة باملرشوع التطبيقي الالزمة لطالب التعليم
الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية) يف شكلها النهائي.
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اجلدارات

(Granados, Sergio Humberto Barbosa, & Jaramillo, Marlly Leana Amariles,

) 2019ونموذج تقويم املهارات املهنية بأندونيسيا ) ،)HADI, Samsul, etal, 2019ونموذج التعلم
الكمي ألفاكان وجورل ) ، (Afacan, Özlem, &Gürel, İpek, 2019ونموذج زروك ،سيد حممد
( .)2018ونموذج املطريي ،سناء عيد جابر (.)2015
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وقد قام الباحث ببناء نموذج نموذج تدريبي قائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع
التطبيقي بكلية الرتبية ،وتم عرضه يف صورته املبدئية للتحكيم والتأكد من سالمته وأجريت التعديالت
التي اقرتحها املحكمني وتتلخص يف حذف التداخل والتكرار بني بعض املراحل الفرعية للتصميم،
وظهر التصميم يف صورته النهائية(*) كام هو موضح يف الشكل ( )1التايل:
وبذلك يكون الباحث قد أجاب عىل السؤال الثاين من أسئلة البحث وهو ما تصميم النموذج
التدريبي املقرتح القائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي لدى طالب
التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية؟
التجريب امليداين للبحث:
تم تطبيق مراحل النموذج التدريبي املقرتح القائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع
التطبيقي أثناء جتربة البحث وذلك كالتايل:
املرحلة األويل :حتليل املدخالت التدريبية:
شملت مرحلة حتليل املدخالت التدريبية اخلطوات التالية:


تم الوصول إىل املشكلة وحتديدها وحتليل احتياجات الطالب التدريبية والتعرف عىل بيئة
التدريب املادية (ورشة النجارة بالكلية) ،واإلمكانيات البرشية املتاحة ،وتم حتديد االهداف
العامة يف ضوء الرؤية والرسالة لربنامج إعداد طالب الصناعات اخلشبية كام ييل:



إكساب الطالب اجلدارات التكنولوجية الفنية اخلاصة باملرشوع التطبيقي ( ،)1من خالل
التدريب عىل جدارات اختيار وتصميم ودراسة وتنفيذ قطع أثاث املرشوع التطبيقي وتقييم
جودهتا.

املرحلة الثانية :التصنيف التدريبي للطالب
شملت مرحلة التصنيف التدريبي لطالب الفرقة األويل ختصص الصناعات اخلشبية وعددهم ()12
اخلطوات التالية:
(*)

ملحق ( )3الصورة النهائية للنموذج التدريبي املقرتح القائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي.
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إعداد وتطبيق بطاقة مالحظة األداءات املهارية للطالب.



حتديد مستويات كل الطالب التدريبية



تصنيف الطالب إىل املستويات التدريبية التالية:
املرتفع من  %70ألقل من  ،%90واملتوسط من  %50ألقل من  ،%70واملنخفض أقل من
 ،%50أما من حيصل عىل  %90فأكثر فهو كفؤ وباملامرسة يصل لإلتقان ثم اإلبداع.

املرحلة الثالثة :التصميم والبناء للمرشوعات التطبيقية:
شملت مرحلة التصميم والبناء للمرشوعات التدريبية اخلطوات التالية:
 -1حتديد الفلسفة للمرشوعات التطبيقية :ترتكز الفلسفة عىل عدة مداخل عاملية أمهها وحمورها
التدريب لإلتقان ،والتعليم القائم عىل املرشوعات من خالل نموذج تدريبي قائم عىل اجلدارات.
 -2األسس التدريبية للمرشوعات التطبيقية :ختطيط املحتوي العلمي للمرشوع التطبيقي يف صورة
مرشوعات وجدارات ،واستخدام النموذج التدريبي املقرتح لتمكني طالب الصناعات اخلشبية من
اكتساب اجلدارات التكنولوجية الفنية اخلاصة باملرشوع التطبيقي.
 -3حتديد وصياغة أهداف املرشوعات التطبيقية:


حيلل مكونات وتراكيب وتعاشيق قطع أثاث املرشوع التطبيقي.



يرسم بدقة املساقط الثالثة (الرأيس -اجلانبي -األفقي) لقطع أثاث املرشوع التطبيقي.



يرسم القطاعات التنفيذية لقطع أثاث املرشوع التطبيقي.



يستنتج مواصفات األخشاب الالزمة لتنفيذ املرشوع التطبيقي.



حيدد مواصفات اخلامات األخرى (زجاج -قرش -رخام  )....الالزمة لتنفيذ املرشوع
التطبيقي.



حيدد مواصفات اخلردوات الالزمة لتنفيذ املرشوع التطبيقي.



يستنتج مواصفات خامات الدهانات املناسبة والالزمة لدهان وتشطيب املرشوع التطبيقي.
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يعد بحامس املقايسة التفصيلية حلساب الكميات الالزمة من اخلامات لتنفيذ املرشوع
التطبيقي.



يعد بدقة املقايسة التثمينية حلساب أسعار اخلامات والسعر النهائي لتكاليف املرشوع
التطبيقي.



يفصل تقرير عن مراحل تنفيذ املرشوع التطبيقي واألساليب والعمليات الصناعية
املستخدمة.



يتدرب باهتامم عىل أساليب تنفيذ العمليات الصناعية الالزمة للمرشوع التطبيقي.



يعد تقرير عن مراحل دهان وتشطيب املرشوع التطبيقي.



يتدرب بحامس عىل استخدام أدوات دهان وتشطيب املرشوع التطبيقي.



يعد تفصيل ًيا خطة تشغيلية لتنفيذ قطع أثاث املرشوع التطبيقي.



يعد بدقة خطة تشغيلية لدهان وتشطيب املرشوع التطبيقي.



يعد وجيهز األخشاب املكونة لقطع أثاث املرشوع التطبيقي (تقطيع ومسح وتصفية).



ينفذ بإتقان العمليات الصناعية (الرتاكيب والتعاشيق).



يتقن جتميع مكونات فطع أثاث املرشوع التطبيقي.



يتقن إعداد وجتهيز قطع أثاث املرشوع التطبيقي لعمليات الدهان.



ينفذ بقليل من األخطاء عمليات الدهان املناسب لقطع أثاث املرشوع التطبيقي.



ينفذ باهتامم عمليات التغليف والعرض والتخزين للمرشوع التطبيقي.



يقيم جودة تنفيذ املنتجات النهائية للمرشوع التطبيقي.



يقيم جودة دهان وتشطيب املنتجات النهائية للمرشوع التطبيقي.

 -4حتديد املحتوى العلمي يف ضوء اجلدارات التكنولوجية الفنية ،وذلك كاآليت:
اجلدارة األويل :اختيار وتصميم قطع أثاث املرشوع التطبيقي.
اجلدارة الثانية :الدراسة التحليلية ملكونات املرشوع التطبيقي وانشاء الرسومات التنفيذية.

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.10
413
International Journal of Research in Educational Sciences

د .سيد حممد زروك
املجلد ( )4العدد (2021 )1م

اجلدارة الثالثة :حتديد مواصفات اخلامات الالزمة لتنفيذ املرشوع التطبيقي.
اجلدارة الرابعة :إجراء املقايسة التفصيلية والتثمينية للمرشوع التطبيقي.
اجلدارة اخلامسة :عمل تقرير عن مراحل تنفيذ املرشوع التطبيقي واألساليب والعمليات الصناعية
املستخدمة والتدريب عليها.
اجلدارة السادسة :إعداد خطة تشغيلية لتنفيذ املرشوع التطبيقي.
اجلدارة السابعة :تنفيذ قطع أثاث املرشوع التطبيقي تب ًعا خلطة التنفيذ املقرتحة وتشطيبها.
اجلدارة الثامنة :تقييم جودة املنتجات النهائية للمرشوع التطبيقي.
 -5اختيار قطع األثاث املناسبة للمرشوع التطبيقي (:)1
بناء عىل:
تم اختيار قطع أثاث املرشوع التطبيقي ً


مناسبتها لألهداف التدريبية وصحة ودقة املحتوى التدريبي.



توفر البيئة التدريبية األمنة (ورشة تصنيع جمهزة).



توفر اإلمكانات املادية (اخلامات واملعدات واملاكينات).

تم اختيار قطع أثاث املرشوع التطبيقي وفق أسس االختيار املحددة وطبق ًا للجدارات التكنولوجية
الفنية التي تم حتديدها وكانت كالتايل:
-

مكتب طفل

 -كريس مكتب طفل

 -مكتبة بسيطة

 -6حتديد وسائل ومصادر التعلم والتدريب:
تم حتديد وسائل ومصادر التعلم والتعليم املناسبة لتحقيق األهداف التدريبية ،وهي:


صور فوتوغرافية ورشائح شفافة "ساليدز" لقطع أثاث املرشوع التطبيقي.



جمموعة من قطع أثاث املرشوع التطبيقي املقرتحة ُتعرض عن طريق جهاز الكمبيوتر.



الرسوم السبورية.



نامذج لتجارب قطع أثاث ملرشوع تطبيقي بأساليب التنفيذ املختلفة.



عينات للخامات املستخدمة يف تنفيذ قطع أثاث املرشوع التطبيقي.
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األدوات املستخدمة يف تنفيذ قطع أثاث املرشوع التطبيقي.



أفالم تعليمية  CDتوضح خطوات تنفيذ وتشطيب قطع أثاث املرشوع التطبيقي خطوة
بخطوة إىل أن ينتهي العمل.

 -7اختيار االسرتاتيجيات التعليمية التدريبية:
تم اتباع االسرتاتيجيات التعليمية التدريبية التالية:


اسرتاتيجية البيان العميل.



اسرتاتيجية الورشة.



اسرتاتيجية التعلم لإلتقان.



اسرتاتيجية التعلم التعاوين من أجل إنتاج األنشطة التعليمية املناسبة.



اسرتاتيجية الزيارات امليدانية.



اسرتاتيجية احلوار واملناقشة وذلك لتوضيح ما ُيستجد أثناء التدريب عىل اجلدارات
التكنولوجية الفنية.



اسرتاتيجية الفصل املعكوس ،حتى يمكن للطالب التعلم والتدريب الذايت.



اسرتاتيجية العصف الذهني ،وذلك الستمطار أفكار الطالب من أجل األفكار اجلديدة التي
يتم إضافتها بعد املرور بتلك اخلربة وهي اجلدارات التكنولوجية الفنية.

 -8األنشطة التعليمية التدريبية:
تم تصميم عدد من األنشطة التعليمية التدريبية كام ييل:


إعداد تقارير عن مراحل تنفيذ قطع أثاث حجرة طفل.



إعداد رسومات تنفيذية ملكتب وكريس طفل ومكتبة بسيطة.



عمل مسابقات حول تصميم قطع أثاث (مكتب وكريس طفل ومكتبة بسيطة).



تنفيذ زيارات ميدانية لبعض املصانع وورش تصنيع املوبيليا.
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مجع وقراءة بعض الكتب واجلرائد واملجالت والكتالوجات التي تتناول األثاث التارخيي
األورويب.



كتابة تقرير عن أهم املواقع االلكرتونية التي تتناول عرض أثاث حجرة طفل.

 -9إعداد وتصميم أدوات تقويم البحث:
تم إعداد وتصميم أدوات تقويم البحث وفق ما ييل:
ً
أوال :إعداد بطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي لطالب الصناعات اخلشبية
بكلية الرتبية:
قام الباحث بتحديد اهلدف من بطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع
التطبيقي ،حيث هدفت إىل تقييم األداءات املهارية للجدارات التكنولوجية الفنية عند تنفيذ طالب
الصناعات اخلشبية لقطع أثاث املرشوع التطبيقي لتحديد درجة إتقاهنم هلذه اجلدارات ،ثم تم صياغة
األداءات املهارية للجدارات ببطاقة املالحظة ،وتقدر درجة كل طالب من خالل مقياس تقدير بطاقة
املالحظة ،كام حدد الباحث التعليامت اخلاصة ببطاقة املالحظة ،وتم التأكد من صدق بطاقة مالحظة
اجلدارات التكنولوجية الفنية بعرضها عىل جمموعة من املحكمني  ،وتراوحت نسبة املوافقة بني (:% 90
 )% 100عىل بنود بطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية ،وتم تعديل صياغة ثالثة من األداءات
املهارية يف ضوء مقرتحات املحكمني ،وقد تم حساب ثبات بطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية
الفنية خالل تطبيقها عىل الطالب يف أثناء تدريبهم النوعي االستطالعي ،واستخدم الباحث طريقة
نسبة االتفاق (تكرار املالحظني)  ،حيث خصص لكل طالب بطاقتني إحدامها مع الباحث ،والثانية مع
زميل الباحث ،وتم حساب نسبة االتفاق بحساب معادلة كوبر . Cooper
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وكانت نسبة االتفاق لبطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية ( ،)90.4وأصبحت بطاقة
مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية ( )يف صورهتا النهائية ،حيث تضمنت البطاقة ( )26أداء مهاري
للجدارات ،ودرجاهتا ( )130درجة ،وبالتايل أصبحت صاحلة للتطبيق عىل الطالب عينة البحث.
ثان ًيا :إعداد مقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي لطالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية:
هدف هذا املقياس إىل التعرف عىل مستوي الدافع لإلنجاز اإلنتاجي يف املرشوع التطبيقي لدي
طالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية ،وذلك من خالل جمموعة من الفقرات التي حتقق أربعة جماالت
(جمال اإلحساس باملتعة ،وجمال املنافسة ،وجمال املثابرة ،وجمال الثقة بالنفس).
وتم صياغة فقرات املقياس لتناسب أعامر ومستوى الطالب الصناعات اخلشبية ،و يف ضوء
دراسة العديد من البحوث والدراسات التي تضمنت مقاييس الدافع لإلنجاز مثل دراسة أبو خطوة،
السيد عبد املوىل السيد ( ،)2015ودرلسة أبو محاد ،نارص الدين ) ،)2015ودراسة بو مسجد ،عبد
القادر ،وأخرون ( ،)2018ودراسة سواقد ،ساري سليم ( ،)2010ودراسة شبيب ،أمحد حممد
( ،)2017ودراسة أبو السل ،حممد شحادة ( ،)2016واشتمل هذا املقياس يف صورته املبدئية عىل
( )43فقرة  ،وقد حدد الباحث درجة لكل فقرة من فقرات املقياس وفق ًا ملقياس التقدير للفقرات
دائام  2 -غال ًبا -
نادرا –  1مطل ًقا) ،والفقرات السلبية (ً 1
دائام  4 -غال ًبا  3 -أحيا ًنا ً 2 -
اإلجيابية (ً 5
نادرا –  5مطل ًقا) ،وتم عرض املقياس عىل جمموعة من املحكمني لضبطه والتأكد من
 3أحيانًا ً 4 -
صدقه ،واستبعد كل فقرة ال تصل إىل ( )% 90من استجابات املحكمني ،وقد تم حذف  3فقرات،
وتعديل صياغة  4فقرات طبق ًا القرتاحات املحكمني ،وبالتايل أصبح املقياس يف صورته النهائية(*)
يتكون من ( )40فقرة ودرجته ( )200درجة  ،وللتأكد من ثبات املقياس تم تطبيقه عىل طالب التدريب
النوعي االستطالعي ،ثم أعيد تطبيق نفس املقياس عىل نفس الطالب بفاصل زمنى ( )14يوم ،ثم تم

)

ملحق ( )4الصورة النهائية لبطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي لطالب الصناعات



(

اخلشبية بكلية الرتبية.
(*) ملحق ( )5يوضح الصورة النهائية ملقياس الدافع لإلنجاز االنتاجي.
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حساب معامل االرتباط باستخدام معادلة بريسون بني درجات التطبيق األول والتطبيق الثاين ،فكان
معامل االرتباط ( )0.91مما يدل عىل ثبات املقياس ،وتم حساب الزمن املناسب لتطبيق املقياس من
خالل حساب متوسط الزمن الذى استغرقه طالب الصناعات اخلشبية عينة التدريب النوعي
االستطالعي ،وكان الناتج ( )35دقيقة.
ثال ًثا :إعداد مقياس الكفاءة الذاتية املدركة لطالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية.
هدف هذا املقياس إىل تقييم مستوى الكفاءة الذاتية املدركة يف املرشوع التطبيقي لدي طالب
الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية ،وذلك من خالل جمموعة من الفقرات التي حتقق مخسة جماالت
(املهاري ،االنفعايل ،املعريف ،االرصار واملثابرة ،االجتامعي).
وتم صياغة فقرات املقياس لتناسب أعامر ومستوى طالب الصناعات اخلشبية ،و يف ضوء
دراسة العديد من البحوث والدراسات التي تضمنت مقاييس الكفاءة الذاتية املدركة مثل دراسة عبد
اللطيف ،بشار ،وعبد ،فواز عىل ) ،)2019ودراسة أل مراد ،نرباس يونس حممد ( ،)2008ودراسة
علوان ،سايل طالب ( ،)2012ودراسة رزق ،حممد عبد السميع ( ،)2009ودراسة اخلوالدة ،حممد
خلف ،وطنوس ،عادل جورج ( ،)2018ودراسة السيد ،هنلة متويل(،)2010ودراسة يعقوب،
نافذ( ،)2012ودراسة احلمران ،حممد ،والطالفحة ،فراس( ،)2013واشتمل هذا املقياس يف صورته
املبدئية عىل ( )57فقرة ،وقد حدد الباحث درجة لكل فقرة من فقرات املقياس وفق ًا ملقياس التقدير
دائام -
نادرا –  1مطل ًقا) ،والفقرات السلبية (ً 1
دائام  4 -غال ًبا  3 -أحيانًا ً 2 -
للفقرات اإلجيابية (ً 5
نادرا –  5مطل ًقا) ،وتم عرض املقياس عىل جمموعة من املحكمني لضبطه
 2غال ًبا  3 -أحيانًا 4 -
ً
والتأكد من صدقه ،واستبعد كل فقرة ال يصل إىل ( )% 90من استجابات املحكمني  ،ومن ثم تم حذف
فقرتني ،وتعديل صياغة مخس فقرات طبق ًا القرتاحات املحكمني  ،وبالتايل أصبح املقياس يف صورته
النهائية(**) يتكون من ( )55فقرة ودرجته ( )275درجة ،وللتأكد من ثبات املقياس تم تطبيقه عىل
طالب التدريب النوعي االستطالعي ،ثم أعيد تطبيق نفس املقياس عىل نفس الطالب بفاصل زمنى
(**) ملحق ( )6يوضح الصورة النهائية ملقياس الكفاءة الذاتية املدركة.
http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.10
418

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Zarrouk, Sayed Mohammad
Volume (4) No. (1) 2021

( )14يوم ،ثم تم حساب معامل االرتباط باستخدام معادلة بريسون بني درجات التطبيق األول
والتطبيق الثاين ،فكان معامل االرتباط ( )0.89مما يدل عىل ثبات املقياس ،وتم حساب الزمن املناسب
لتطبيق املقياس من خالل حساب متوسط الزمن الذى استغرقه طالب الصناعات اخلشبية عينة
التدريب النوعي االستطالعي ،وكان الناتج ( )45دقيقة.
املرحلة الرابعة :التدريب النوعي االستطالعي للطالب:
تم يف مرحلة سابقة تصنيف طالب الصناعات اخلشبية تب ًعا ملستوياهتم التدريبية إىل مرتفع
ومتوسط ومنخفض ،ويف هذه املرحلة تم التدريب النوعي لطالب الفرقة األويل ختصص الصناعات
اخلشبية تب ًعا للمراحل التدريبية املوضحة بالنموذج التدريبي املقرتح التالية:
املرحلة التدريبية األويل :تم تدريب الطالب منخفيض املستوي التدريبي عىل املستوي األول للجدارات
الذي يتضمن اجلدارات اآلتية:
اجلدارة األويل :اختيار وتصميم قطع أثاث بسيطة للمرشوع التطبيقي (كريس مصحف -مكتبة
بسيطة).
اجلدارة الثانية :الدراسة التحليلية ملكونات املرشوع التطبيقي وانشاء الرسومات التنفيذية.
اجلدارة الثالثة :حتديد مواصفات اخلامات الالزمة لتنفيذ املرشوع التطبيقي.
اجلدارة الرابعة :إجراء املقايسة التفصيلية والتثمينية للمرشوع التطبيقي.
املرحلة التدريبية الثانية :تم تدريب الطالب منخفيض املستوي التدريبي الذين أنجزوا املرحلة التدريبية
األويل ،مع الطالب متوسطي املستوي التدريبي عىل املستوي الثاين للجدارات الذي يتضمن اجلدارات
اآلتية:
اجلدارة اخلامسة :عمل تقرير عن مراحل تنفيذ املرشوع التطبيقي واألساليب والعمليات الصناعية
املستخدمة والتدريب عليها.
اجلدارة السادسة :إعداد خطة تشغيلية لتنفيذ املرشوع التطبيقي.
اجلدارة السابعة :تنفيذ قطع أثاث بسيطة للمرشوع التطبيقي تب ًعا خلطة التنفيذ املقرتحة وتشطيبها.
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املرحلة التدريبية الثالثة :تم تدريب الطالب منخفيض املستوي التدريبي الذين أنجزوا املرحلة التدريبية
األويل والثانية ،مع الطالب متوسطي املستوي التدريبي الذين أنجزوا املرحلة التدريبية الثانية ،مع
الطالب مرتفعي املستوي عىل املستوي الثالث للجدارات الذي يتضمن اجلدارات اآلتية:
اجلدارة الثامنة :تقييم جودة املنتجات النهائية للمرشوع التطبيقي.
وتم تطبيق أدوات البحث استطالع ًيا مرتان عىل عينة من طالب الصناعات اخلشبية الفرقة
األويل بكلية الرتبية ،وذلك يف بداية الفصل الدرايس األول من العام الدرايس  2019 / 2018م.
وكان اهلدف من التدريب النوعي االستطالعي للطالب تدريبهم عىل اختيار وتصميم وتنقيذ
وتقييم قطع أثاث بسيطة (كريس مصحف -مكتبة بسيطة) ،وأيض ًا هبدف حساب زمن وثبات أدوات
البحث ،ومعرفة مدى وضوح التعليامت وأي يشء أخر قد يكون غامض عىل طالب الصناعات
اخلشبية.
وقد أفادت التجربة االستطالعية يف عالج الصعوبات واملعوقات التي ظهرت أمام الطالب
أثناء املراحل التدريبية املختلفة ،وتم رفع املستوي التدريبي للطالب عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية،
وأفادت أيض ًا يف حساب زمن وثبات أدوات البحث.
املرحلة اخلامسة :تقويم تدريب املجموعات النوعية للطالب:
تم تقييم مستوي تدريب الطالب باستخدام بطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية،
بحيث تم إعادة تدريب طالب الفرقة األويل ختصص الصناعات اخلشبية الذين مل يصلوا إىل مستوي
الكفاءة وهو  %90فأكثر وكان عددهم ثالث طالب ،حيث تم إعادة التدريب تب ًعا ملستوي جداراهتم،
وهبذا اكتمل تدريب الطالب وأصبحوا جاهزين لتنفيذ املرشوع التطبيقي املحدد.
املرحلة السادسة :تنفيذ املرشوع التطبيقي:
تم تنفيذ قطع أثاث املرشوع التطبيقي وفق األصول الفنية واملواصفات املحددة وطبق ًا
للجدارات التكنولوجية الفنية التي تم حتديدها وكانت كالتايل:
-

مكتب طفل

 -كريس مكتب طفل

 -مكتبة بسيطة
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وقد تم التنفيذ يف الفصل الدرايس الثاين  2019/2018وفق اخلطوات التالية:
 )1انتقاء اخلامات الالزمة لتنفيذ قطع أثاث املرشوع التطبيقي.
 )2إعداد وجتهيز األخشاب املكونة لقطع أثاث املرشوع التطبيقي (تقطيع ومسح وتصفية).
 )3تنفيذ العمليات الصناعية (الرتاكيب والتعاشيق).
 )4جتميع مكونات فطع أثاث املرشوع التطبيقي.
 )5إعداد وجتهيز قطع أثاث املرشوع التطبيقي لعمليات الدهان.
 )6تنفيذ عمليات الدهان املناسب لقطع أثاث املرشوع التطبيقي.
 )7تنقيذ عمليات التغليف والعرض والتخزين للمرشوع التطبيقي.
وبعد إمتام الطالب لعمليات تنفيذ املرشوع التطبيقي ،قام الطالب بالتقييم الذايت للمرشوع
التطبيقي وفق املواصفات املحددة واألصول الفنية تب ًعا لآليت:
 )1تقييم جودة تنفيذ املنتجات النهائية للمرشوع التطبيقي.
 )2تقييم جودة دهان وتشطيب املنتجات النهائية للمرشوع التطبيقي.
املرحلة السابعة املخرجات التدريبية :تقييم هنائي جلدارات الطالب والتعميم:
هدفت هذه املرحلة إىل قياس فعالية النموذج التدريبي املقرتح يف اكساب اجلدارات
التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي ،وقياس أثر النموذج التدريبي املقرتح للمرشوع
التطبيقي عىل حتقيق الدافع لإلنجاز اإلنتاجي والكفاءة الذاتية املدركة لدى طالب التعليم الصناعي
ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية.
وقد اعتمد هذا البحث عىل التصميم شبه التجريبي ذي املجموعة الواحدة One Group Pre-

 ،Test, Post-Test Designوتم التخطيط للتطبيق يف الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس / 2018
2019م ،عىل طالب الفرقة األويل ختصص الصناعات اخلشبية وعددهم (.)12
وطبق الباحث أدوات البحث قبل ًيا (بطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع
التطبيقي – مقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي – مقياس الكفاءة الذاتية املدركة) قبل البدء يف املرحلة الرابعة
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"التدريب النوعي االستطالعي للطالب" من مراحل النموذج التدريبي املقرتح ،وبعد اجتياز الطالب
ملراحل النموذج التدريبي املقرتح كام ورد فيام سبق ،وتم تطبيق أدوات البحث بعد ًيا (بطاقة مالحظة
اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي – مقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي – مقياس الكفاءة الذاتية
املدركة) عىل طالب الفرقة األويل ختصص الصناعات اخلشبية ،وذلك للتأكد من حتقيق األهداف اإلجرائية،
ثم قام الباحث برصد نتائج أدوات البحث القبلية والبعدية.
نتائج البحث وتفسريها ومناقشتها:
قام الباحث بتحليل واستخالص نتائج جتربة البحث ،وذلك لقياس فعالية النموذج التدريبي
املقرتح يف اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي ،وقياس أثر النموذج
التدريبي املقرتح للمرشوع التطبيقي عىل حتقيق الدافع لإلنجاز اإلنتاجي والكفاءة الذاتية املدركة لدى
طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية ،وذلك باإلجابة عن األسئلة التالية:
 )1ما اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي التي يمكن إكساهبا لدى طالب
التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية؟
 )2ما تصميم النموذج التدريبي املقرتح القائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة
للمرشوع التطبيقي لدى طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية؟
 )3ما فعالية النموذج التدريبي املقرتح يف اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع
التطبيقي؟
 )4ما أثر النموذج التدريبي املقرتح للمرشوع التطبيقي عىل تنمية الدافع لإلنجاز اإلنتاجي
وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة لدى طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية
بكلية الرتبية؟
وقد تم اإلجابة عن السؤال األول من خالل إعداد قائمة اجلدارات التكنولوجية الفنية
املرتبطة باملرشوع التطبيقي الالزمة لطالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية

http://dx.doi.org/10.29009/ijres.4.1.10
422

املجلة الدولية للبحوث يف العلوم الرتبوية

Dr. Zarrouk, Sayed Mohammad
Volume (4) No. (1) 2021

املشار هلا سابق ًا ،وأيض ًا تم اإلجابة عن السؤال الثاين من خالل بناء نموذج تدريبي مقرتح قائم عىل
اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي بكلية الرتبية وقد تم عرضه مسبق ًا.
وتم استخدام الربنامج اإلحصائي ( SPSSالفقي ،اسامعيل حممد ،وأخرون )2013 ،يف
معاجلة درجات جمموعة البحث إحصائي ًا(*) والتوصل لنتائج جتربة قياس الفعالية واألثر ،وذلك لإلجابة
عىل السؤالن الثالث والرابع والتحقق من صحة الفروض املرتبطة هبم وفق ًا ملا يىل:
أ-

التحقق من صحة الفرض األول :يوجد فرق دال إحصائ ًيا عند مستوى ( )0.01بني
متوسطي درجات الطالب (جمموعة البحث) يف التطبيقني القبيل والبعدي لبطاقة مالحظة
اجلدارات التكنولوجية الفنية لصالح التطبيق البعدي.
للتأكد من صالحية استخدام اختبار(ت) للتحقق من صحة الفرض األول تم الكشف عن

مدى مالئمة بيانات جمموعة البحث للتوزيع الطبيعي من خالل ما ييل:
 -1اختبار كوملوجروف – سمرينوف الذي بلغت قيمته ( ،)0.150بمستوي داللة ( )0.200وهو
أكرب من مستوي الداللة املحدد ( )0.01مما يؤكد أن درجات جمموعة البحث يف تطبيق بطاقة
مالحظة اجلدارات مسحوبة من جمتمع خيضع للتوزيع الطبيعي.
 -2اختبار شابريو – ويلك الذي بلغت قيمته ( ،)0.970بمستوي داللة ( )0.873وهو أكرب من
مستوي الداللة املحدد ( )0.01مما يؤكد أن درجات جمموعة البحث يف تطبيق بطاقة مالحظة
اجلدارات مسحوبة من جمتمع خيضع للتوزيع الطبيعي.
 -3الرسم .Q – Q
شكل ( )2رسم  Q-Qلنتائج تطبيق بطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية

(*) ملحق ( )7نتائج املعاجلات اإلحصائية لتجربة قياس فعالية وأثر النموذج التدريبي املقرتح يف اكساب اجلدارات
التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي ،وحتقيق الدافع لإلنجاز اإلنتاجي والكفاءة الذاتية املدركة.
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وبفحص رسم  Q-Qلنتائج تطبيق بطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية شكل ()2
نالحظ هناك اختالفات بسيطة عن اخلط املستقيم مما يدعم تأكيد أن بيانات جمموعة البحث مسحوبة
من جمتمع خيضع للتوزيع الطبيعي ،وهبذا تؤكد مجيع النتائج املوضحة هلذه االختبارات صالحية
استخدام اختبار(ت) للتحقق من صحة الفرض األول.
جدول رقم ( )2نتائج التطبيق القبيل والتطبيق البعدي لبطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية لطالب الصناعات اخلشبية
جمموعة البحث

التطبيق

العدد
N

متوسط
الدرجات

االنحراف املعياري
Std. Deviation

Mean

درجات
احلرية

قيمة ت
t

df

القبيل

14

36.2143

8.34062

البعدي

14

122.2143

4.42334

13

38.716

مستوى داللة

الداللة

االختبار

اإلحص

Sig.(2)tailed

ائية

0.01

دالة
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يتضح من اجلدول رقم ( )2وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بني متوسطي
درجات الطالب (جمموعة البحث) يف التطبيقني القبيل والبعدي لبطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية
الفنية لصالح التطبيق البعدي ،وهذا ما يثبت صحة الفرض األول.
ويدل ذلك عىل أن استخدام النموذج التدريبي القائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية أدي
إىل اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي لدي طالب التعليم الصناعي ختصص
الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية.
ب -التحقق من صحة الفرض الثاين :يوجد فرق دال إحصائ ًيا عند مستوى ( )0.01بني
متوسطي درجات الطالب (جمموعة البحث) يف التطبيقني القبيل والبعدي ملقياس الدافع لإلنجاز
اإلنتاجي لصالح التطبيق البعدي.
للتأكد من صالحية استخدام اختبار(ت) للتحقق من صحة الفرض الثاين تم الكشف عن
مدى مالئمة بيانات جمموعة البحث للتوزيع الطبيعي من خالل ما ييل:
 -1اختبار كوملوجروف – سمرينوف الذي بلغت قيمته ( ،)0.170بمستوي داللة ( )0.200وهو
أكرب من مستوي الداللة املحدد ( )0.01مما يؤكد أن درجات جمموعة البحث يف تطبيق
مقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي مسحوبة من جمتمع خيضع للتوزيع الطبيعي.
 -2اختبار شابريو – ويلك الذي بلغت قيمته ( ،)0.968بمستوي داللة ( )0.848وهو أكرب من
مستوي الداللة املحدد ( )0.01مما يؤكد أن درجات جمموعة البحث يف تطبيق مقياس الدافع
لإلنجاز اإلنتاجي مسحوبة من جمتمع خيضع للتوزيع الطبيعي.
 -3الرسم .Q – Q
شكل ( )3رسم  Q-Qلنتائج تطبيق مقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي
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وبفحص رسم  Q-Qلنتائج تطبيق مقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي شكل ( )3نالحظ هناك
اختالفات بسيطة عن اخلط املستقيم مما يدعم تأكيد أن بيانات جمموعة البحث مسحوبة من جمتمع
خيضع للتوزيع الطبيعي ،وهبذا تؤكد مجيع النتائج املوضحة هلذه االختبارات صالحية استخدام
اختبار(ت) للتحقق من صحة الفرض الثاين.
جدول ( )3نتائج التطبيق القبيل والتطبيق البعدي ملقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي

التطبيق

العدد
N

متوسط
الدرجات

االنحراف املعياري
Std. Deviation

Mean

درجات
احلرية

مستوى داللة
قيمة ت
t

df

القبيل

14

51.4286

9.07841

البعدي

14

189.7857

4.33552

13

69.311

الداللة

االختبار

اإلحص

Sig.(2)tailed

ائية

0.01

دالة

يتضح من اجلدول رقم ( )3أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بني
متوسطي درجات الطالب (جمموعة البحث) يف التطبيقني القبيل والبعدي ملقياس الدافع لإلنجاز
اإلنتاجي لصالح التطبيق البعدي ،وهذا ما يثبت صحة الفرض الثاين.
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ويدل ذلك عىل أن استخدام النموذج التدريبي القائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية أدي
إىل تنمية الدافع لإلنجاز اإلنتاجي لدي طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية
الرتبية
ج -التحقق من صحة الفرض الثالث :يوجد فرق دال إحصائ ًيا عند مستوى ( )0.01بني
متوسطي درجات الطالب (جمموعة البحث) يف التطبيقني القبيل والبعدي ملقياس الكفاءة الذاتية
املدركة لصالح التطبيق البعدي.
للتأكد من صالحية استخدام اختبار(ت) للتحقق من صحة الفرض الثالث تم الكشف عن
مدى مالئمة بيانات جمموعة البحث للتوزيع الطبيعي من خالل ما ييل:
 -1اختبار كوملوجروف – سمرينوف الذي بلغت قيمته ( ،)0.184بمستوي داللة ( )0.200وهو
أكرب من مستوي الداللة املحدد ( )0.01مما يؤكد أن درجات جمموعة البحث يف تطبيق
مقياس الكفاءة الذاتية املدركة مسحوبة من جمتمع خيضع للتوزيع الطبيعي.
 -2اختبار شابريو – ويلك الذي بلغت قيمته ( ،)0.923بمستوي داللة ( )0.243وهو أكرب من
مستوي الداللة املحدد ( )0.01مما يؤكد أن درجات جمموعة البحث يف تطبيق مقياس
الكفاءة الذاتية املدركة مسحوبة من جمتمع خيضع للتوزيع الطبيعي.
 -3الرسم .Q – Q
شكل ( )4رسم  Q-Qلنتائج تطبيق مقياس الكفاءة الذاتية املدركة
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وبفحص رسم  Q-Qلنتائج تطبيق مقياس الكفاءة الذاتية املدركة شكل ( )4نالحظ هناك
اختالفات بسيطة عن اخلط املستقيم مما يدعم تأكيد أن بيانات جمموعة البحث مسحوبة من جمتمع
خيضع للتوزيع الطبيعي ،وهبذا تؤكد مجيع النتائج املوضحة هلذه االختبارات صالحية استخدام
اختبار(ت) للتحقق من صحة الفرض الثالث.
جدول ( )4نتائج التطبيق القبيل والتطبيق البعدي ملقياس الكفاءة الذاتية املدركة

التطبيق

العدد

متوسط
الدرجات

االنحراف املعياري
Std. Deviation

N

Mean

القبيل

14

70.2143

10.31189

البعدي

14

268.4286

2.95386

درجات
احلرية

مستوى داللة
قيمة ت
t

df

13

84.127

الداللة

االختبار

اإلحص

Sig.(2)tailed

ائية

0.01

دالة

يتضح من اجلدول رقم ( )4أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0.01بني
متوسطي درجات الطالب (جمموعة البحث) يف التطبيقني القبيل والبعدي ملقياس الكفاءة الذاتية
املدركة لصالح التطبيق البعدي ،وهذا ما يثبت صحة الفرض الثالث.
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ويدل ذلك عىل أن استخدام النموذج التدريبي القائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية أدي
إىل حتقيق الكفاءة الذاتية املدركة لدي طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية.

د -التحقق من صحة الفرض الرابع:
يصل حجم تأثري استخدام النموذج التدريبي املقرتح إىل ( )0.8أو أكثر عند القياس بمعادلة
مربع إيتا ( )²يف اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي للطالب.
بحساب حجم التأثري الستخدام النموذج التدريبي املقرتح يف اكساب اجلدارات التكنولوجية
الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي لطالب الصناعات اخلشبية يف ضوء قيمة "ت" للتطبيق القبيل
والبعدي لبطاقة مالحظة اجلدارات التكنولوجية الفنية ،حيث بلغت (قيمة "ت")  ،38.716ودرجة
حرية  ، 13وجد أن قيمة إيتا تربيع ( )2تساوى  ، 0.991401711وتشري هذه النتيجة يف ضوء
اجلدول املرجعي لقيم ( )2إىل أن حجم التأثري كبري جد ًا ،حيث تدل هذه النتيجة ايضا عىل أن %99.1
تقريب ًا من التباين يف املتغري التابع (اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي لطالب
الفرقة األويل الصناعات اخلشبية) ترجع إىل تأثري املتغري املستقل (استخدام النموذج التدريبي القائم عىل
اجلدارات التكنولوجية الفنية املقرتح) ،وهذا ما يثبت صحة الفرض الرابع.
ه -التحقق من صحة الفرض اخلامس:
يصل حجم تأثري استخدام النموذج التدريبي املقرتح إىل ( )0.8أو أكثر عند القياس بمعادلة
مربع إيتا ( )2يف تنمية الدافع لإلنجاز اإلنتاجي لدي الطالب جمموعة البحث
بحساب حجم التأثري الستخدام النموذج التدريبي املقرتح يف اكساب اجلدارات التكنولوجية
الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي لطالب الصناعات اخلشبية يف ضوء قيمة "ت" للتطبيق القبيل
والبعدي ملقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي ،حيث بلغت (قيمة "ت")  ،69.311ودرجة حرية ، 13
وجد أن قيمة إيتا تربيع ( )2تساوى  ، 0.997301233وتشري هذه النتيجة يف ضوء اجلدول
املرجعي لقيم ( )2إىل أن حجم التأثري كبري جد ًا ،حيث تدل هذه النتيجة ايضا عىل أن  %99.7تقريب ًا
من التباين يف املتغري التابع (الدافع لإلنجاز اإلنتاجي لدي طالب الصناعات اخلشبية الفرقة األويل
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بكلية الرتبية) ترجع إىل تأثري املتغري املستقل (استخدام النموذج التدريبي القائم عىل اجلدارات
التكنولوجية الفنية املقرتح) ،وهذا ما يثبت صحة الفرض اخلامس.
و -التحقق من صحة الفرض السادس:
يصل حجم تأثري النموذج التدريبي املقرتح إىل ( )0.8أو أكثر عند القياس بمعادلة مربع إيتا
( )²يف حتقيق الكفاءة الذاتية املدركة لدي الطالب جمموعة البحث.
بحساب حجم التأثري الستخدام النموذج التدريبي املقرتح يف اكساب اجلدارات التكنولوجية
الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي لطالب الصناعات اخلشبية يف ضوء قيمة "ت" للتطبيق القبيل
والبعدي ملقياس الكفاءة الذاتية املدركة ،حيث بلغت (قيمة "ت")  ،84.127ودرجة حرية ،13
وجد أن قيمة إيتا تربيع ( )2تساوى  ، 0.998166523وتشري هذه النتيجة يف ضوء اجلدول
املرجعي لقيم ( )2إىل أن حجم التأثري كبري جد ًا  ،حيث تدل هذه النتيجة ايضا عىل أن  %99.8تقريب ًا
من التباين يف املتغري التابع (الكفاءة الذاتية املدركة لدي طالب الصناعات اخلشبية الفرقة األويل بكلية
الرتبية) ترجع إىل تأثري املتغري املستقل (استخدام النموذج التدريبي القائم عىل اجلدارات التكنولوجية
الفنية املقرتح) ،وهذا ما يثبت صحة الفرض السادس.
[ هـ ] قياس فعالية النموذج التدريبي املقرتح يف اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع
التطبيقي وتنمية الدافع لإلنجاز اإلنتاجي ،وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة باستخدام معادلة نسبة
الكسب املعدل لبالك:
وبحساب قيم نسبة الكسب املعدل لبالك وجد أن قيمة نسبتها لنتائج بطاقة مالحظة اجلدارات
التكنولوجية الفنية تساوى ( ،)1.578522607وقيمة نسبتها لنتائج مقياس الدافع لإلنجاز اإلنتاجي
تساوى ( ،)1.623035391وقيمة نسبتها لنتائج مقياس الكفاءة الذاتية املدركة تساوى
( )1.688690118وتشري هذه النتائج إىل فعالية النموذج التدريبي املقرتح يف اكساب اجلدارات
التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي ،التي أسهمت يف تنمية الدافع لإلنجاز اإلنتاجي،
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وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة لدي طالب الصناعات اخلشبية الفرقة األويل بكلية الرتبية ،حيث أن قيم
نسبة الكسب املعدل الناجتة أكرب من ( )1.2وهو احلد املقبول الذي حدده بالك للفعالية.
وبذلك يكون النموذج التدريبي القائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية املقرتح قابل للتطبيق
إلعداد طالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية يف املرشوع التطبيقي( ،)1وحتقيق كفاءهتم الذاتية
املدركة ،وهبذا يكون الباحث قد أجاب عىل السؤال الثالث والسؤال الرابع للبحث وحتقق من صحة
الفروض املرتبطة هبام (الفرض األول والفرض الثاين والفرض الثالث والفرض الرابع والفرض
اخلامس والفرض السادس للبحث).
العوامل التي قد يعزى إليها اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي وتنمية
الدافع لإلنجاز اإلنتاجي ،وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة لطالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية:
أسفرت نتائج التجريب امليداين الستخدام النموذج التدريبي املقرتح عن اكساب اجلدارات التكنولوجية
الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي وتنمية الدافع لإلنجاز اإلنتاجي ،وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة لطالب الصناعات
اخلشبية بكلية الرتبية.
وترجع هذه النتائج إىل اعتامد الباحث عند بناء النموذج التدريبي املقرتح عىل جمموعة من األسس
استمدت من طبيعة إعداد املعلم بكلية الرتبية ،وطبيعة طالب الصناعات اخلشبية وخصائص نموهم وميوهلم
وقدراهتم ،وواقع بيئة التدريب املحيطة هبم.
كام ترجع هذه النتائج إىل وضوح املراحل السبع للنموذج التدريبي القائم عىل اجلدارات
التكنولوجية الفنية املقرتح ،والتي تم حتديد خطواهتا بدقة وواقعية لرفع كفاءة العملية التدريبية مما كان له أكرب
األثر يف استخدام هذا النموذج التدريبي يف اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي
وتنمية الدافع لإلنجاز اإلنتاجي ،وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة لطالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية ،مما جعل
طالب الصناعات اخلشبية يقبلوا عىل دراسة حمتوى املرشوع التطبيقي وحيققوا جدارة يف التدريب وجودة يف إنتاج
قطع أثاث املرشوع ،حيث اتفقت هذه الدراسة مع دراسة فالكو ،فريا؛ وأخرون )، Falco,Vera P, etal (2016
ودراسة فيالوفا ،جوفيتا ) Villanueva, Jovita E.(2018يف أمهية التدريب القائم عىل اجلدارات يف اكساب اجلدارات
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الفنية ،إال أن هذه الدراسة استخدمت نموذج تدريبي مقرتح يف حتقيق األهداف املرجوة من خالل سبع مراحل
تدريبية متدرجة اجلدارات ،وهذا ما مل تتناوله الدراسات السابقة التي ركزت عىل استخدام النامذج التدريبية.
كام ترجع هذه النتائج إىل اختيار اجلدارات التكنولوجية الفنية املناسبة واملرتبطة باملحتوى
العلمي التدريبي للمرشوع التطبيقي ،مما أتاح الفرصة أمام طالب الفرقة األويل ختصص الصناعات
اخلشبية للقيام بأكرب قدر من التدريبات املتكاملة عىل جدارات املرشوع التطبيقي ،وشعور الطالب
بإتقان هذه اجلدارات ،والذي أسهم يف تنمية الدافع لإلنجاز االنتاجي للطالب لتحقيق األهداف
التدريبية للمرشوع التطبيقي( ،)1وحتقيق كفاءة ذاتية تدريبية مرتفعة ،وهذا ما اتفق مع دراسة
باثوملوس ،بيرتينا ). BATHOLMEUS, PETRINA(2019
كام ترجع هذه النتائج إىل اجراء تصنيف تدريبي ملستويات جدارات الطالب تراعي الفروق
الفردية للطالب ،وحتديد برنامج تدريبي لكل مستوي من مستويات جدارات الطالب ،مع إعادة
التدريب يف حالة عدم حتقيق الكفاءة واإلتقان للجدارات ،باإلضافة إيل اختيار الباحث ملجموعة
متنوعة من األنشطة التدريبية املناسبة للمحتوى العلمي لكل مرشوع تطبيقي ،واملناسبة ملستوى
الطالب؛ كام أن التنوع يف مستويات اجلدارات واألنشطة التدريبية عمل عىل مراعاة الفروق الفردية
بني الطالب وأبعدهم عن امللل ،مما أدى إىل مزيد من التشوق وإثارة دافعيتهم لإلنجاز اإلنتاجي ،وهذا
ما اتفق مع دراسة راديانتا ،ديوي ،وأخرون ) ، Rahdiyanta, Dwi, etal(2019ودراسة فوفك،
مايروسالفا ،وأخرون ).Vovk, Myroslava P., etal(2019
وترجع هذه النتائج أيض ًا إىل استخدام الباحث التعزيز الفوري الفردي واجلامعي سواء اللفظي
أو غري اللفظي عقب كل خطوة من خطوات مراحل النموذج التدريبي املقرتح الختيار وتصميم وتنفيذ
وتقييم املرشوع التطبيقي ،حيث كان للتعزيز دور إجيايب لدى طالب الصناعات اخلشبية فقد عمل عىل
تنمية ثقتهم بأنفسهم ،كام أدى إىل استثارة رغباهتم يف إتقان تنفيذ قطع أثاث املرشوع التطبيقي ،وعمل
عىل ز يادة فعاليتهم ،ودافعهم لإلنجاز اإلنتاجي وكفاءاهتم ،وهذا ما اتفق مع دراسة شبيب ،أمحد حممد
(.)2017
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كذلك تنظيم الباحث للبيئة التدريبية بحيث توفر املناخ املالئم لتدريب طالب الصناعات
اخلشبية عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية ،وعدم شعورهم بامللل والرتابة ،هذا باإلضافة إىل متكن كل
طالب من رؤية الباحث ورؤية زمالئهم يف املجموعة و يف باقي املجموعات التدريبية ،مما أدى إىل
زيادة مشاركتهم بفعالية يف التدريبات وتنفيذ املرشوع ،ويف املناقشات واحلوارات والتعاون املثمر املنتج
مع الباحث ومع زمالئهم ،وقد أثر ذلك إجياب ًيا يف حتقيق الكفاءة الذاتية املدركة للمرشوع التطبيقي،
وهذا ما تفق مع دراسة اخلوالدة ،حممد خلف ،وطنوس ،عادل جورج (.)2018
كام ترجع نتائج البحث إىل استناد الباحث عىل جمموعة من اسرتاتيجيات التدريس التي تدعم
التدريب القائم عىل اجلدارات ،واختيار اسرتاتيجيات متعددة واملناسبة لطالب الصناعات اخلشبية ،وقد
روعي يف اختيارها اإلمكانيات املتاحة ومناسبتها للمحتوى العلمي واألنشطة التدريبية واستخدام
اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي ،والتدريب لإلتقان ،والتي تؤدى إىل حتقيق األهداف
اإلجرائية للمرشوع التطبيقي()1؛ فهذا التنوع عمل عىل إثارة اهتامم الطالب ودافعيتهم إىل املشاركة يف
تنفيذ املرشوع التطبيقي بحيوية ومحاس ،وبالتايل كان السرتاتيجيات التدريب أكرب األثر يف اكساب
الطالب للجدارات التكنولوجية الفنية ،مما انعكس أثر ذلك عىل دافعيتهم لإلنجاز اإلنتاجي وكفاءهتم
الذاتية املدركة.
وترجع هذه النتائج أيض ًا إىل اختيار الباحث للوسائل التدريبية ومصادر التعلم والتدريب املناسبة
ملحتوي اجلدارات التكنولوجية الفنية ،وطبيعة طالب الصناعات اخلشبية ،واألهداف املطلوب حتقيقها
واملناسبة إلكساب الطالب اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي( ،)1وهذا ما اتفق مع دراسة
الرشيفني ،أمحد (.)2015
كام ترجع نتائج البحث إىل استخدام الباحث ألساليب تقييم متعددة لقياس فعالية النموذج
التدريبي يف اكساب اجلدارات التكنولوجية الفنية الالزمة للمرشوع التطبيقي لطالب الصناعات اخلشبية بكلية
الرتبية ،واحلكم عىل مدى اكتساب الطالب اجلدارات التكنولوجية الفنية ،ومدى تنمية الدافع لإلنجاز
اإلنتاجي ،وحتقيق الكفاءة الذاتية املدركة  ،وقد استخدم أساليب تقييم مناسبة وفعالة وذلك للتحقق املستمر
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من مدى حتقيق طالب التعليم الصناعي ختصص الصناعات اخلشبية لألهداف املنشودة ملعرفة نواحي
الضعف وعالجها وتدعيم جوانب القوة ،وهذا ما اتفق مع دراسة هادي ،سامسول ،وأخرون

HADI,

) ، Samsul etal (2019ودراسة مارتانينجسيه ،ساري توتور )Martaningsih, Sri Tutur, etal (2019

التوصيات واملقرتحات:
أ -توصيات البحث:
يف ضوء نتائج البحث تم التوصل إىل جمموعة من التوصيات التي قد تساعد يف الوصول بنتائج البحث
إىل التطبيق العميل يف امليدان ،وفيام ييل عرض هلذه التوصيات:
 -1رضورة تطبيق النموذج التدريبي املقرتح القائم عىل اجلدارات التكنولوجية الفنية إلكساب
طالب الصناعات اخلشبية اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي ،وتنمية دافعيتهم
لإلنجاز االنتاجي وكفاءهتم الذاتية املدركة.
 -2رضورة وجود دليل خلطوط إنتاج املرشوعات التطبيقية لطالب الصناعات اخلشبية بكلية
الرتبية.
 -3رضورة وجود دليل للمواقع االلكرتونية التي تعرض كتالوجات تصميامت قطع األثاث اخلشبي مما
يسهم يف اكساب جدارات اختيار وتصميم املرشوع التطبيقي لطالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية.
 -4تزويد ورشة النجارة بكلية الرتبية باخلامات واملعدات واملاكينات اآلمنة صناع ًيا والتي تسهم
يف التدريب اآلمن للطالب وإثراء العملية التدريبية خالل تنفيذ طالب الصناعات اخلشبية
اجلدارات التكنولوجية الفنية للمرشوع التطبيقي.
 -5تزويد مكتبة كلية الرتبية بالكتب واملراجع الفنية والكتالوجات املرتبطة بقطع أثاث
املرشوعات التطبيقية.
 -6رضورة استخدام أساليب تقييم جديدة ومتنوعة بحيث تشمل مجيع اجلوانب (اجلوانب
املعرفية  -اجلوانب املهارية  -اجلوانب االنفعالية) مع الرتكيز عىل مقاييس اإلنجاز االنتاجي
املقننة علم ًيا.
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 -7ختطيط برامج إلعداد معلم الصناعات اخلشبية قائمة عىل اجلدارات بحيث تتضمن النموذج
التدريبي املقرتح.
 -8عمل بروتوكوالت تعاون مشرتك بني كلية الرتبية ومصانع األثاث اخلشبي لتدريب طالب
الصناعات اخلشبية.
 -9ختطيط جمموعة زيارات صناعية ملصانع وورش تصنيع األثاث اخلشبي لطالب الصناعات
اخلشبية بكلية الرتبية.
 -10عمل خطة صيانة دورية ملعدات وآالت ورشة النجارة بكلية الرتبية لتسهيل عملية التدريب
عىل جدارات املرشوع التطبيقي وعمليات تنفيذه.
ب -البحوث املقرتحة:
 -1فعالية نموذج تدريبي مقرتح إلعداد معلم الصناعات اخلشبية أكاديم ًيا بكلية الرتبية وأثره عىل
كفاءهتم التدريبية.
 -2تصميم مرشوعات تطبيقية حتقق التكامل بني املواد التكنولوجية والتدريبات املهنية لدي
طالب التعليم الثانوي الصناعي.
 -3تصميم بيئة تدريبية افرتاضية لتنمية جدارات تصميم األثاث وأثره عىل الذكاء الفراغي لدي
طالب الصناعات اخلشبية بكلية الرتبية.
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مستوي الكفاءة الذاتية املهنية لدي املرشدين املتدربني يف األردن ،جملة الدراسات الرتبوية
والنفسية.)1( 9 ،
 .17عبد اللطيف ،بشار ،وعبد ،فواز عىل ) :)2019تقييم مستوى الكفاءة الذاتية املدركة يف درس
اجلمناستك الفني لدى طالب كلية الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،جملة جامعة واسط كلية
الرتبية البدنية وعلوم الرياضة ،ع .922
 .18علوان ،سايل طالب ( :)2012الكفاءة الذاتية املدركة عند طلبة جامعة بغداد ،بحث منشور،
جملة البحوث الرتوية والنفسية ،العدد ( ،)33بغداد كلية الرتبية للبنات ،جامعة بغداد،
 .19الغريب ،شبل بدران ،والدهشان ،مجال عيل( :)2011التجديد يف التعليم اجلامعي ،القاهرة :دار
قباء للطباعة والنرش والتوزيع.
 .20الفقي ،اسامعيل حممد ،وأخرون ( :)2013التحليل االحصائي للبيانات باستخدام ،Spss-Win
ط ،1الرياض ،مكتبة العبيكان.
 .21ماهر ،أمحد ( :)2011السلوك التنظيمي :مدخل بناء املهارات ،الدار اجلامعية ،مرص -
االسكندرية.
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 .22املطريي ،سناء عيد جابر ( :)2015أثر نموذج تدريبي مبني عىل إثارة حب االستطالع يف تعلم
أطفال مرحلة ما قبل املدرسة يف دولة الكويت ،جملة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث
والدراسات-العدد اخلامس والثالثون(.)1
 .23اهليئة القومية لضامن جودة التعليم واالعتامد ( :)2013املعايري القومية لقطاع كليات الرتبية،
القاهرة ،مرص.
 .24يعقوب ،نافذ ( :)2012الكفاءة الذاتية املدركة وعالقتها بدافعية اإلنجاز والتحصيل األكاديمي
لدى طالب كليات جامعة امللك خالد يف بيشة ،اململكة العربية السعودية ،جملة العلوم
الرتبوية والنفسية ،مج  ،13ع.3
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