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مــمــدمــة
نظرا ً لتعاظم حجم التحدٌات التً ٌواجهها العالم فً النواحً االلتصادٌة التً فرضتها العولمة
على مختلؾ دول العالم ،وإلى ما ٌمر به العالم من أزمات التصادٌة خانمة عصفت بجمٌع
الدول ،إضافة إلى تداعٌات كل ذلن على الوضع االلتصادي المحلً ،وما ٌبذل من جهد على
جمٌع المستوٌات للحد من تفالمها .تلن التحدٌات التً فرضتها العولمة استوجبت من الدول
إعادة النظر فً نظمها التعلٌمٌة كً ٌمكنها اللحاق بسباق التنافسٌة العالمٌة ،من خبلل تنمٌة
المعروض من العمالة بالمعاٌٌر الدولٌة المنافسة فً كافة مستوٌاتها ،مع تنمٌة لدراتهم على
التفاعل واالندماج فً البٌبة االلتصادٌة والتكنولوجٌة العالمٌة وااللتزام بمعاٌٌرها ومماٌٌسها،
فضبل عن ضمان وتحفٌز الثروة البشرٌة على مبلحمة ومصاحبة دٌنامٌكٌة التطور العالمً فً
كافة مجاالته على أسس تنافسٌة متفتحة بشكل مستمر ومتصاعد.
فإن كل ذلن ٌزٌد من المسبولٌات الملماة على عاتك المإسسات التعلٌمٌة للمٌام بواجباتها فً
إعداد وتخرٌج كفاءات مهنٌة مختلفة لادرة على المساهمة فً تنفٌذ الخطط التنموٌة وسد
حاجات سوق العمل من الخرٌجٌن فً المجاالت المختلفة.
ومن هنا فمد أنشبت وحدة بكل مدرسة سمٌت" الوحدة المنتجة" تستهدؾ تحوٌل المدرسة
إلى وحدة إنتاجٌة تدر الدخل وتكسب المتعلم لٌمة احترام العمل المنتج  ،وتحمك المزٌد من
ارتباط المتعلم بمدرسته ،وتزٌد انتمابه لها  ،مما ٌإدى إلى نتابج إٌجابٌة تنعكس على كل من
المتعلم والعملٌة التعلٌمٌة ذاتها ؛ وذلن باعتبار أن المدرسة تضم مجموعة من البشر "
متعلمٌن ومعلمٌن وإدارٌٌن" تمثل لوة عمل ال ٌستهان بها ،كما أن بها من اإلمكانات المادٌة
والتجهٌزات العلمٌة والمعملٌة والتكنولوجٌة التً إذا أحسـن التخطٌط الستثمارها تصبح
المدرسة وحدة إنتاجٌة لادرة على تمدٌم خدمات للبٌبة المحلٌة المحٌطة بها.
وبذلن ٌتضح أن الوحدة المنتجة تلعب دورا هاما فً إعداد تربٌة المتعلم للدراسة ولٌادة
المشروعات ،وتنمى فً المتعلم المدرة على االبتكار واإلبداع والمنافسة على تطوٌر العمل
لٌحمك أعلى ربح وأفضل إنتاج ،مما ٌساعد على إعداد رجال أعمال ناجحٌن ٌمكنهم خوض
ؼ مار الحٌاة العملٌة بروح جدٌدة وتمكنهم من المشاركة الفعالة فً إنشاء وتطوٌر المشارٌع
المنتجة التً تنافس األسواق وتحمك أعلى دخل مما ٌساعد فً تملٌل نسبة البطالة.
ورؼم كل الصعاب التً تواجهها الوحدة المنتجة فً بلوغ تلن األهداؾ ،ورؼم عدم إٌمان
الكثٌر من المسبولٌن بؤهمٌة دورها ،إال ّ
أن وجود مشارٌع فعلٌة وناجحة فً العدٌد من
المدارس والمدٌرٌات ٌساهم بفاعلٌة فً نمل الخبرة من المبدعٌن والمبتكرٌن ألبنابنا
المتعلمٌن ،وٌبشر بؤن الوحدة المنتجة تشك طرٌمها فً صمت نحو تحمٌك تلن األهداؾ،
ونشر الوعً بؤهمٌتها كما أن للوحدة المنتجة دورا التصادٌا ال ٌمل أهمٌة عن دورها
التربوي؛ ألنها تساعد فً تحمٌك دخل إضافً للمابمٌن على المشروع وإلدارة المدرسة مما
ٌساهم فً اإلنفاق على األنشطة التربوٌة األخـرى فً المدرسة.
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كما تعمل الوحدة المنتجة على ربط المجتمع بالمدرسة عن طرٌك تمدٌم الخدمات البلزمة
سخ
للمجتمع وتلمً التبرعات لتنمٌة المشروعات اإلنتاجٌة المفٌدة للمدرسة  ،كما أنها تر ّ
العبللات االجتماعٌة المابمة بٌن المدرسة والمجتمع.
ومهما كان العابد المادي من مشروعات الوحدة المنتجة للٌبل ،فإن العابد التربوي المتمثل فً
نمل الخبرة للطبلب ٌعـد ربحا عظٌما وهدفا نبٌبل تسعى الوحدة المنتجة لبلوؼه.
وتعتبر الوحدة المنتجة حجر الزاوٌة فً صرح التعلٌم لجذب الطالب والمضاء على التسرب
من التعلٌم.
ولعل التساإل المطروح اآلن هو :هل نجعل الوحدة المنتجة جزءا ً ال ٌتجزأ من جسد العملٌة
التعلٌمٌة لكً تنجح وتحمك أهدافها؟
ٌنبؽً أن ٌكون التعلٌم متوابما ً مع البٌبة الثمافٌة للمجتمع وسوؾ ٌإتً التعلٌم أفضل ثماره
عندما ٌكون راسخ الجذور فً الذاتٌة الثمافٌة لكل شعب .هذا من جهة ،ومن جهة أخرى
ٌحتوي على جانب تطبٌمً ٌجعل الدارس ٌواجه الحٌاة العملٌة وٌشعر بمٌمة العمل واإلنتاج.
أخٌرا ً ٌمكننا أن نعـزز جدوى التعلٌم والتربٌة لنحمك التنمٌة االلتصادٌة لجمهورٌة مصر
العربٌة بتوجٌهه نحو تلبٌة احتٌاجات سكانه فً األجلٌن المصٌر والمتوسط ونجعله ٌضفً
لٌمة جدٌدة على العمل الٌدوي ومن ثم ٌرأب الصدع الذي ٌوهن كل من العمل الٌدوي والعمل
الفكري ،وٌظهر ذلن بوضوح فً رإٌة مصر  0202التً تنص على " ستكون مصر الجدٌدة
ذات التصاد تنافسً ومتوازن ومتنوع ٌعتمد على االبتكار والمعرفة ،لابمة على العدالة
واالندماج االجتماعً والمشاركة ذات نظام اٌكولوجً متزن ومتنوع ،تستثمر عبمرٌة المكان
واإلنسان لتحمك التنمٌة المستدامة ولترتمً بجودة حٌاة المصرٌٌن ".والتً تتماشى وتتناؼم
مع رسالة وزارة التربٌة والتعلٌم والتعلٌم الفنً " تطوٌر البنٌة األساسٌة المعلوماتٌة،
وترسٌخ دعابم تكنولوجٌا المعلومات ،وزٌادة الوعً التكنولوجً ،والمساهمة فً تملٌل
الفجوة الرلمٌة بمإسسات وزارة التربٌة والتعلٌم بما ٌتماشى مع استراتٌجٌة تطوٌر التعلٌم
بجمهورٌة مصر العربٌة ،وتهدؾ تكنولوجٌا المعلومات بوزارة التربٌة والتعلٌم لتطبٌك أحدث
وسابل تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت لتحمٌك انسٌابٌة انتمال المعلومات بٌن مكونات
الوزارة لدعم اتخاذ المرار ،وذلن من خبلل تطوٌر البنٌة التحتٌة لنظم تكنولوجٌا المعلومات
واالتصاالت ،وتطوٌر برامج وأنظمة معلومات مبلبمة ٌمكن تطبٌمها وإدارتها واستخدامها
بفاعلٌة وكفاءة لدعم عملٌتً التعلم والتعلٌم والبحث العلمً ،وتحسٌن جودة الخدمات
المعلوماتٌة الممدمة لمكونات الوزارة والمجتمع الخارجً ،وزٌادة الوعً التكنولوجً
للمساهمة فً تنمٌة المجتمع .تلتزم شبون تكنولوجٌا المعلومات من خبلل تحمٌمها لرإٌتها
بالثمافة العربٌة واإلسبلمٌة ،ومبادئ حموق اإلنسان التً تشتمل على المسبولٌة ،وااللتزام
بحكم المانون ،والشفافٌة ،والتسامح ،والعدالة والمساواة ،والمشاركة مع أصحاب المصلحة".
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الفصل
الممدمة
الفصل األول
الباب األول

الباب الثانً

الفصل الثانً
الباب األول
الباب الثانً
الباب الثالث
الباب الرابع
الفصل الثالث
الباب األول
Tel: (202)27943292

الــمــحــتــوٌـــات
محتوي الفصل

الصفحة

الممدمة
تعرٌؾ ولرارات
حان ولت المدرسة المنتجة
التجربة الصٌنٌة
تجربة فرنسا
تجربة مالٌزٌا
تجربة أمرٌكا
تجربة جمهورٌة مصر العربٌة
منهجٌة إعداد الدلٌل
أهداؾ الدلٌل
تصمٌم هٌكل الدلٌل
المطاعات المستهدفة
أنواع وطرق جمع البٌانات
المراجعة والتدلٌك
استطبلع رأي المستفٌدٌن النهابٌٌن
تعرٌؾ الوحدة المنتجة
نشؤة الوحدة المنتجة وفلسفتها
المرارات الوزارٌة لنشؤة الوحدة المنتجة
فلسفة األنشطة االجتماعٌة
رإٌة الوحدة المنتجة
رسالة الوحدة المنتجة
الؽاٌات واألهداؾ
عبللة الوحدة المنتجة بالمإسسات التعلٌمٌة
أسبلة واختصاصات
سإال وجواب
أدوار ومسإولٌات
تشكٌل الوحدة المنتجة
االختصاصات
السجبلت والتنظٌم المالً
جهات متابعة
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الباب الثانً
الباب الثالث
الفصل الرابع
الباب األول
الباب الثانً
الباب الثالث
الفصل الخامس
الباب األول

الباب الثانً

الباب الثالث
الفصل السادس
الباب األول
الباب الثانً

Tel: (202)27943292

السجبلت
التعلٌم الفنً
التنظٌم المالً
الحاسب اآللً ودراسة الجدوى
الحاسب اآللً والبرمجٌات
خطوات التفكٌر اإلبداعً
االبــــتـكــــــار
خصابص العملٌة االبتكارٌة
مفهوم دراسة الجدوى
تصنٌؾ دراسة الجدوى
أهمٌة دراسة الجدوى
نموذج لدراسة الجدوى
الخامات والنظام اإلنتاجً
الخامات كمموم أساسً للعملٌة اإلنتاجٌة
معاٌٌر اختٌار الخامة
دور الخامة فً تحدٌد معاٌٌر تصمٌم المنتج
النظام اإلنتاجً
عناصر النظام اإلنتاجً
جودة اإلنتاج
عبلمات الجودة
مراحل تنفٌذ العمل فً مجموعات صؽٌرة
أسس استراتٌجٌة العمل فً مجموعات صؽٌرة
مراحل تنفٌذ استراتٌجٌة العمل فً مجموعات صؽٌرة
المشروعات
سوج
أهداؾ المشروعات الصؽٌرة
أهمٌة المشروعات الصؽٌرة
أهمٌة المشروعات الصؽٌرة من منظور اجتماعً
مزاٌا المشروعات الصؽٌرة
اإلعداد إلنشاء مشروع صؽٌر ناجح
طرق تطوٌر المشروعات الصؽٌرة
مستمبل المشروعات الصؽٌرة
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الباب الثالث
الباب الرابع

الفصل السابع

الفصل الثامن
الباب األول

الباب الثانً
الباب الثالث

Tel: (202)27943292

نماذج لمشارٌع صؽٌرة ٌمكن تنفٌذها
هل ٌمكنن أن تكون صاحب مشروع صؽٌر ناجح ؟
المنشآت الصناعٌة الصؽٌرة
ممٌزات المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة
استراتٌجٌة المسإولٌات الخاصة بالوحدات اإلنتاجٌة
الصؽٌرة
أسباب فشل المشروعات
التسوٌك
مفهوم التسوٌك
مكونات التسوٌك
أهمٌة التسوٌك للمنتج
الوظابؾ التسوٌمٌة
المعارض
تعرٌؾ المعارض
محاور المعارض (األول – الثانً )
التخطٌط إللامة معرض
أنواع المنتجات والخدمات التً تمدمها معارض الوحدات
المنتجة
أسالٌب عرض المنتجات والمشروعات
وسابل عرض المعلومات
شروط ومواصفات المعرض الجٌد
تمٌٌم المعرض
نموذج استبٌان رأي لتمٌٌم المعرض
الــــــمــــــراجـــــــــــع
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الفصل األول
تعرٌؾ
ولرارات
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الفصل األول
تعرٌؾ ولرارات
ٌحتوي هذا الفصل على
الباب األول :
حان ولت المدرسة المنتجة
تجارب الدول
منهجٌة إعداد الدلٌل
أهداؾ الدلٌل
تصمٌم هٌكل الدلٌل
المطاعات المستهدفة
أنواع وطرق جمع البٌانات
المراجعة والتدلٌك
استطبلع رأي المستفٌدٌن
الباب الثانً
تعرٌؾ الوحدة المنتجة
نشؤة الوحدة المنتجة
المرارات الوزارٌة
فلسفة األنشطة االجتماعٌة
رإٌة الوحدة المنتجة
رسالة الوحدة المنتجة
الؽاٌات واألهداؾ
عبللة الوحدة المنتجة بالمإسسات التعلٌمٌة
.
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الباب األول
حان ولت المدرسة المنتجة
إن سكان العالم فً الولت الحالً ٌعانون من األ ّمٌة التً نسبتها مرتفعة  -خاصة فً الدول
النامٌة ومنها مصر -ولد أدت تنالضات  -تبدو مستعصٌة على الحل  -بٌن الطلب على التعلٌم
وبٌن اإلمكانٌات المتاحة إلى تلبٌة الطلب ،باإلضافة إلى أن المتعلم  -بالمفهوم المدٌم -أصبح ال
ٌستطٌع
أن ٌجد عمبلً ٌلبًّ احتٌاجاته ومن هنا كـثـر التسـ ّرب بشكل خطٌر  ،فنشؤت فكرة أن هنان
أزمة فً التعلٌم  ،خاصة وأن الدولة ظلت لفترة طوٌلة تـلحك كل الخرٌجٌن بالعمل سواء
أكانوا ٌحملون مإهبلً متوسطا ً أو خرٌجً جامعات.
وحٌن أصبح هإالء الخرٌجٌن عببا ً ثمٌبلً على مٌزانٌة الدولة وأصبحوا فً ازدٌاد مستمر
سؾ أن نمد
وال ٌإدون عمبلً حمٌمٌا ً تؽٌرت النظرة إلى التعلٌم والمتعلمٌن وإن كان من التع ّ
نطاق تعث ّر سٌاسة التعلٌم فً مصر على جمٌع المراحل التً مرت بها ،ولكن هنان محاوالت
جادة فً
الولت الحالً للتحول إلى سٌاسة التعلٌم المنتج من أجل تخرٌج جٌل مبدع مبتكر مإهـل
لمواجهة كافة التحدٌات.

التجربة الصٌنٌة
وفً مجال التربٌة كانت التجربة الصٌنٌة ثورٌّة بمعنى الكلمة  ،فمنذ خمس وعشرٌن سنة كان
هنان ثبلثة وسبعون عاطبلً  -هكذا عبّر التمرٌر الصٌنً  -من بٌن كل مابة من سكان الببلد
الملتحمون بمراحل التعلٌم المختلفة ...والممصود بعاطل هنا هو أنه لٌس له حرفة إلى جانب
كونه طالبا  ،مع ذلن فمد تحول هإالء العاطلون إلى طالة عاملة فً فترة زمنٌة وجٌزة وذلن
عن طرٌك السٌاسة التً اعتمدتها وزارة التربٌة والتعلٌم الشعبً .
فالطالب فً الحلمة الثانٌة من التعلٌم من سـن عشر سنوات إلى سـن خمس عشرة سنة البد
أن ٌنضم إلى مجموعة عمل مكونة من خمسة طبلب لٌمدموا عمبلً إنتاجٌا ً حمٌمٌا ً وال ٌمكن
إجازتهم إال بعد اعتماد هذا العمل .
ثم تؤتً الحلمة التعلٌمٌة الثالثة من سـن خمس عشرة سنة إلى سـن ثمانً عشرة سنة وهنا
ٌم ّدم كل طالب عمبل إنتاجٌا حمٌمٌا.
ومع الجدٌة واالستمرار تحول المجتمع كله إلى مجتمع عاملٌن وبدأ اإلنتاج الصٌنً الـؽـزٌر
والرخٌص ٌؽزو العالم كله.
ومإ ّدى هذا أنه ٌنبؽً أن نـمـٌـ ّز بوضوح بٌن خصابص النشاط المصاحب للمواد الدراسٌة
والمشروعات اإلنتاجٌة التً تـؽـ ٌّر مستمبل التعلٌم فً مصر وتلحمنا بالدول المتمدمة فً فترة
وجٌزة.
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لذا ٌجب أن ٌمـ ّدم مشروع الوحدة المنتجة وكؤنه نشاطـ مصاحب ٌمارس فً أولات الفراغ بل
ٌمدم على أنه جزء ربٌسً من العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة وعنصر جذب لمطاعات عرٌضة لد
تحجم عن التعلٌم بشكله الحالً  ،وتدرٌجٌا ً سوؾ تزول الحدود الفاصلة بٌن نظامً التعلٌم
العملً واألكادٌمً وٌؤتً هذا الدلٌل كمبادرة لتحسٌن التعلم والتعلٌم داخل المدرسة المنتجة .
وٌسعدنا أن نمـ ّد م هذا الدلٌل لكل معلم ومعلمة ٌسعى كل منهم إلى تحسٌن أسلوب وطرق
تدرٌسهم وٌرؼبون بالرلى بمستوى المتعلم بجمٌع األعمار.
نؤمل أن ٌحظى هذا الدلٌل تفاعلكم البنّاء لتحمٌك ؼاٌاته وأن ٌكون أداة تطوٌر وتجدٌد لخبراتكم
العلمٌة والعملٌة.

تجربة فرنسا
حدث تطور كبٌر فً التعلٌم الصناعً حٌث (تطور التعلٌم الفرنسً من المركزٌة إلى
البلمركزٌة مع تطوٌر فروع شهادة الثانوٌة ثم تطوٌر مجموعة من الدراسات العلمٌة مثل علم
المعلومات  Informatiqueمع إدخال تكنولوجٌا التعلٌم واستخدام التلٌفزٌون فً التعلٌم)
ذلن ولد حاولت المدارس الفنٌة الصناعٌة على أن تتفاعل مع الوالع العالمً حٌث (ركزت
المدارس الفرنسٌة على المٌكانٌكا اآللٌة .والمعلوماتٌة الصناعٌة وإدارة الماكٌنة ونظم
المعلومات وتركز على الموارد واالحتٌاجات وطرق التصنٌع.

تجربة مالٌزٌا
وتبرز مالٌزٌا كؤحد دول جنوب شرق آسٌا التً تتجه إلى تطوٌر سٌاساتها التعلٌمٌة من خبلل
تنمٌة مواردها البشرٌة من أجل صناعة مالٌزٌا كدولة متمدمة بحلول .0202
ورؼم أن معدالت المٌد اإلجمالً فً التعلٌم المهنً والفنً فً مالٌزٌا ما زالت منخفضة حٌث
تصل إلى ،%2,0حسب إحصاءات الٌونسكو  ،0222إال أن مالٌزٌا تتبع سٌاسة الدمج بٌن
التعلٌم العام والتعلٌم الفنً والمهنً من خبلل مناهج المدارس المالٌزٌة والتً تحتوي على
تدرٌب مهنً فً سن مبكرة ،حٌث إن منهج «المهارات الحٌوٌة»ٌ Living Skillsتضمن
المهنٌة الحرفٌة ،والصٌانة ،واإلصبلح ،واإلنتاج ،وٌمدم حتى فً المدارس االبتدابٌة.

تجربة الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
ٌلعب التعلٌم المهنً والصناعً دور كبٌر فً الوالٌات المتحدة حٌث (ٌتم اكتشاؾ الطبلب ذوي
التوجه المهنً فً المرحلة االبتدابٌة  0سنوات) لذلن ٌوجد بالوالٌات المتحدة عدة برامج
للتعلٌم الصناعً.
برامج التعلٌم التكنولوجٌة بالوالٌات المتحدة:.
ركزت برامج تعلٌم التكنولوجٌا على ثبلثة جوانب
Tel: (202)27943292
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أ) الفنون الصناعٌة :تشتمل على الرسم الصناعً – االستخدام اآلمن للعدد الٌدوٌة وتصمٌم
وبناء نماذج صؽٌرة واآلالت والمعدات لتشؽٌل المعادن.
ب) لسم الكمبٌوترٌ :شمل ممدمة عند البرمجة – للؽة اللوؼو – ممدمة عند تشؽٌل ()DOS
نظام التحكم بالفؤرة.
ج) لسم الثمافة الكمبٌوترٌةٌ :شتمل على ممدمة عن الكمبٌوتر ولوحة الكمبٌوتر – نظام
معالجة الكلمات وتطبٌمات الكمبٌوتر وتكوٌن لاعدة البٌانات وإدارتها ،ودراسة التطور
التارٌخً للكمبٌوتر.

تجربة جمهورٌة مصر العربٌة
تم تطبٌك التجربة فً محافظتً دمٌاط وجرجا التعلٌمٌة وهو شعار رفعته وزارة التربٌة
والتعلٌم فً مصر ٌهدؾ إلى إلامة مشارٌع إنتاجٌة داخل المدارسٌ ،دٌرها المتعلمون
والمعلمون بهدؾ تربٌة رجال أعمال ناجحٌن من المتعلمٌنٌ ،مكنهم إلامة مشارٌع مشابهة
لها عند انتهاء دراستهم ،وتفٌد فً نمل الخبرة من المعلمٌن للمتعلمٌن وتوفر جو طبٌعً لتعلم
إدارة المشارٌع الناجحة ،وهذه الفكرة لابمة على استراتٌجٌة التعلم المابم على المشروعات.
ولد دخلت الفكرة حٌز التنفٌذ عام  0220بتعمٌم المرار الوزاري رلم ( )20على كل المدارس
والخاص بتشكٌل اللجان للمدرسة المنتجة والمرار الوزاري رلم ( )03لعام 0220والخاص
بإنشاء االدارة العامة للمدرسة المنتجة ،وكان التركٌز على مشروع المدارس المنتجة كإحدى
الوسابل المهمة إلرساء منطك التنمٌة فً التعلٌم ،ألنه مشروع تربوي بالدرجة األولىٌ ،دعم
أهداؾ العملٌة التعلٌمٌة وال ٌنمص من دور المدرسة األساسً فً التعلٌم ،وتلن المشروعات
الصؽٌرة تعمل على المضاء على الفجوة بٌن التعلٌم األكادٌمً وارتباطه بسوق العمل وتسلٌح
المتعلمٌن بالخبرات العملٌة التً تمكنهم من العمل كطبلبع لئلنتاج وبدأ المشروع فً مدارس
التعلٌم الفنً.
وفً عام  0224صدر المرار الوزاري رلم ( )034لنمل تبعٌة اإلدارة العامة للمدرسة المنتجة
لتكون تابعة لربٌس لطاع التعلٌم العام ،وانتمل التركٌز لمدارس التعلٌم العام خاصة فً
المدارس اإلعدادٌة ،ولعمل مشروعات صؽٌرة مرتبطة بالبٌبة والمجتمع المحٌط تركز على
األفكار الجدٌدة ،والنماذج ؼٌر النمطٌة.
وٌجب أن ٌمدم مشروع المدرسة المنتجة على أنه جزء ربٌسً من العملٌة التربوٌة والتعلٌمٌة
وعنصر جذب لمطاعات عرٌضة لد تحجم عن التعلٌم بشكله الحالً ..وتدرٌجٌا ً سوؾ تزول
الحدود الفاصلة بٌن نظامً التعلٌم (العملً) و(األكادٌمً).
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منهجٌة إعداد الدلٌل
ٌتضمن دلٌل المعلم للمدرسة المنتجة كافة المعلومات التً ٌحتاج إلٌها المعلمون.
واعتمدت المنهجٌة الم تبعة فً إعداد هذا الدلٌل على األسلوب الوصفً واإلجراءات الواجب
اتباعها ،وكذلن التحسٌن والتعزٌز المستمر لجودة المنتج النهابً .
ومن ناحٌة أخرى اشتملت منهجٌة إعداد هذا الدلٌل على عدة مراحل متعالبة ومتكاملة ،تمثلت
فً أهدافه ،والمطاعات المستهدفة ،وهٌكله ،وأنواع وطرق جمع بٌاناته ،واستطبلع آراء
المستفٌدٌن ،والمراجعة والتدلٌك .

أهــداؾ الدلـٌـل
ٌسعى هذا الدلٌل إلى تحمٌك األهداؾ التالٌة :
 تعرٌؾ وتوعٌة مإسسات التعلٌم لبل الجامعً(حكومً وخاص) برسالة وأهداؾ الوحدة
المنتجة  ،ودورها فً التطوٌر المستمر بما ٌحافظ على هوٌة األمة.
 توفٌر المعلومات الكافٌة والدلٌمة لمإسسات التعلٌم لبل الجامعً.
 معاونة مإسسات التعلٌم لبل الجامعً لتعزٌز مجهوداتها فً المضاء علً التسرب من
التعلٌم.
 تطوٌر وتحسٌن جودة المنتجات .

المطاعات المستهدفة
ٌمكن االستفادة من هذا الدلٌل عن طرٌك المطاعات التالٌة :
* أعضاء هٌبة التدرٌس * الطبلب
* األطراؾ المجتمعٌة ذات العبللة والمهتمة بمضاٌا تطوٌر التعلٌم فً مصر.

تصمٌم هـٌكـل الدلٌل
تم تصمٌم هٌكل هذا الدلٌل على النحو الذي ٌساعد على تحمٌك األهداؾ المخططة له ،
ومن ثم تمرر أن ٌشتمل هذا الدلٌل على ثمانٌة فصول ربٌسٌة تمدٌمها بتسلسل منطمً ،
.
مع االستعانة باألمثلة التوضٌحٌة  ،والكتابة بؤسلوب تفاعلً نشـرن من خبلله المارئ فً
الحوار والمنالشة وذلن لربط لارئ الدلٌل بالوالع الفعلً للمدرسة المنتجة داخل العملٌة
التعلٌمٌة.

أنواع وطرق جمع البٌانات

تطلّب إعداد هذا الدلٌل الحصول على البٌانات الوثابمٌة التً اشتملت على مختلؾ البٌانات
المتاحة والمنشورة ،وتتلخص المصادر الربٌسٌة لهذا النوع من البٌانات فٌما ٌلً :
 المرارات الوزارٌة .
 الموانٌن الصادرة بشؤن إنشاء وتؤسٌس المدرسة المنتجة والبحتها التنفٌذٌة.
 تمارٌر رسمٌة منشورة.
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 دراسات وبحوث سابمة ذات عبللة بجودة التعلٌم.
 مراجع عربٌة متخصصة فً مجاالت اإلدارة اإلستراتٌجٌة وجودة الخدمات والتعلٌم
وؼٌرها.

المراجعة والتدلٌك

 تطلّب إعـ داد وإخراج هذا الدلٌل فً صورته النهابٌة ضرورة إجراء عملٌات المراجعة
والتدلٌك لجمٌع محتوٌاته فً مراحله المختلفة.
 ولمد تمت عملٌة المراجعة والتدلٌك أكثر من مرة ،وشارن فٌها عدة أطراؾ من بٌنها
الفرٌك المسبول عن هذا الدلٌل.

استطبلع رأي المستفٌدٌن النهابٌٌن
بعد االنتهاء من إعداد المسودة النهابٌة للدلٌل تم عرضها على مجموعات من المستفٌدٌن
النهابٌٌن بؽرض الحصول على انطباعاتهم وآرابهم نحو إمكان تطبٌمها فً مإسساتهم
المختلفة.
.
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الــبــاب الــثــانـــً
تعرٌؾ الوحدة المنتجة
بالرؼم من صعوبة تعرٌؾ الوحدة المنتجة لكونها تعنى أمورا ً مختلفة ألشخاص مختلفٌن إال
ّ
أن المعنى األوسع واألشمل لها  :هً الوحدة المادرة على استخدام مواردها بؤكثر كفاءة
وفعالٌة  ،وتعمل على تملٌص فرص الهدر فٌها إضافة إلى لدرتها على تنوٌع مصادر التموٌل
المدرسً فٌها
وهى وحدة التعلٌم العام التً تمدم خدمات تربوٌة ؼٌر موجودة فً المدارس األخرى وتستمبل
جمٌع المتعلمٌن دون استثناء بمن فٌهم المتعلمٌن ذوي اإلعالة والموهوبٌن لتلبّى حاجات
وخصابص المتعلمٌن إلنتاج منتج مادي أو معنوي ٌستفٌد منه الفرد أو المجتمع .
نشؤة الوحدة المنتجة
الوحدة المنتجة هً إحدى اآللٌات التربوٌة التً دخلت إلً المنظومة التعلٌمٌة فً المرن
الحالً (فلسفة العلم الحدٌث) وهى تهدؾ إلً التنمٌة البشرٌة التً تساعد علً اكتساب بعض
الخبرات العملٌة والعلمٌة لتطبٌمها بعد أن ٌنطلك الطالب لسوق العمل.
كانت بداٌتها فً الصٌن مع الثورة الصناعٌة التً اعتمدت على المدارس الرٌفٌة  ،ومن ث ّم
فإن دعوة وزارة التربٌة والتعلٌم فً مصرنا الحبٌبة للنهوض بالمدرسة لتتحول إلً وحدة
منتجة لٌست من باب إهـدار الولت أو الطالات بل هً بهدؾ استؽبلل لدرات الطبلب فً كافة
المراحل التعلٌمٌة وتوجٌه تلن الطالات لبلرتماء بالمجتمع المدرسً إلً جانب تهذٌب سلون
الطبلب وتنمٌة لدراتهم واالستفادة من نتاج إبداعاتهم .
ورؼم ما لد ٌبدو من صعوبة ذلن إال ّ
أن مرحلة األلؾ مٌل تبدأ بخطوة ولو كانت ببلد شرق
آسٌا تراجعت بحجة الصعوبات واالستحالة لما ؼزت صناعاتها الٌدوٌة دول العالم.
وها هً التجارب الصٌنٌة والكورٌة والفلبٌنٌة والهندٌة والسنؽافورٌة ماثلة أمامنا وكلها بدأت
من المدارس.
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المرارات الوزارٌة لنشؤة المدرسة المنتجة
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رلم المرار تارٌخ المرار
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فلسفة األنشطة االجتماعٌة وأهدافها فً إطار الوحدة المنتجة
ت إمن فلسفة النشاط االجتماعً بؤن كل فرد فً حاجة إلى خبرات الجماعات المختلفة  ،فحاجة
األفراد إلى الخبـرات الجماعٌة تتفـك وأنواع التكٌؾ المختلفـة التً تتم داخل الجماعة ،وٌتضح
ذلن فً مسـاعدة األفـراد وتنمٌة شخصٌــاتهم وتعـدٌل اتجاهاتهم عن طـرٌك عبللاتهم
وتفاعبلتهم وخبراتهم مع األشخاص اآلخرٌن فً الجماعات المختلفة .
فاألفـراد ٌنمـون فـمط فً جماعات وهى تساعدهم على اكتساب السلون المرؼوب فٌه مثل
المدرة على التعاون والمدرة على تح ّمل المسبولٌة والمٌام بها .
كما أن الجماعة وسٌلة لتعدٌل السلون عن طرٌك ممابلة كل من الحاجة إلى االنتماء إلى التمبل
 ،وهما من الحاجات النفسٌة الهامة.
وٌ إمن النشاط االجتماعً أٌضا بؤن نجاح الفرد وسعادته فً الحٌاة ٌتولفان على لدرته على
كون عـبللات ناجحة مع هذه الجماعات خارج نطاق
أن ٌعمـل مع الجماعات المختلفة وأن ٌ ّ
األسرة .وتتضمن فلسفة النشاط االجتمـاعً كذلن تنمٌة األسلوب الدٌممـراطً كنوع من
التفاعل االجتماعً الذي ال ٌسٌطر فٌه فرد على آخـر أو ٌتحكم فً سلوكه فـهو ٌموم على
احترام كرامة الفرد واحترام الفروق الفردٌة وأن لكل فرد صفاته التً تمٌزه عن اآلخرٌن.
كما أن الـفـرد ٌتمتع بحرٌة اإلرادة واختٌار ما ٌرٌد أن ٌإ ّدٌه بشرط احترام الؽٌر والمجتمع
الذي ٌعٌش فٌه.
بنـاء على ما سبـك فإن فـلسفـة األنشطة االجتماعٌة تتفك ومشروع الوحدة المنتجة الذي ٌموم
على توظٌؾ واستثمار كل اإلمكانات المادٌة والبشرٌة والتمنٌة والتكنولوجٌة الموجودة
بالمدرسة لتحوٌلها إلى عمل منتج ٌكتسب العاملون فٌه صفات روح العمل والمشاركة الفعالة.
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وٌمكن تحمٌك تلن الفلسفة لؤلنشطة االجتماعٌة بالوحدة المنتجة من خبلل العمل على تحمٌك
األهداؾ التالٌة
 )2أن نتٌح الفرصة للمتعلمٌن لٌكتسبوا المهارات المختلفة التً تزٌد من لدراتهم اإلنتاجٌة
واالبتكارٌة .
 )0أن نعمل مشارٌع تساعد على تكوٌن جٌل مبدع ومبتكـر من رجال األعمال وأصحاب الفكر
الصناعً الحدٌث .
 )0أن نستؽـل طالات ولدرات المتعلمٌن وأولات فراؼهم بما ٌعود علٌهم وعلى المجتمع
بالنفع .
 )2أن ننمً مجموعة من المهارات العملٌة سواء العلمٌة أو العملٌة من خبلل مشاركة
المتعلمٌن ابتداء من التفكٌر فً المشروع وإعـداد دراسة الجدوى االلتصادٌة حتى تنفٌذ
المشروع وتـموٌمه ومتابعة المشروع
 )3أن نستفٌد من المنشآت التعلٌمٌة أكبر استفادة ممكنة من خبلل األبنٌة واألجهزة واألدوات
الموجودة داخل المدرسة بما ال ٌضر العملٌة التعلٌمٌة .
 )4أن نستثمر الطالات البشرٌة داخل المدرسة متمثلة فً الطبلب والمدرسٌن وإدارة
المدرسة .
 )7أن نكسب المتعلمٌن مجموعة من المهارات الفنٌة والٌدوٌة من خبلل تدرٌبهم على
مجموعة من األعمال التً تكسبهم تلن المهارات  ،باإلضافة إلى إتاحة الفرصة لهم
لتنمٌة لدراتهم على االشتران مع الؽٌر .
 )8أن ننمً المدرة على المٌادة والتبعٌة بمعنى أن ٌكون المتعلم لادرا وراضٌا كؤن ٌكون
لابدا فً عمل ما وتابعا فً عمل آخـر .
 )9أن نساعد الجماعات  -كـوحدات لابمـة بذاتهـا  -على النضج والنمو االجتماعً وممارسة
الحٌاة الدٌمولراطٌة وتحمٌك أهدافها مما ٌسهم فً تنمٌة شخصٌات المتعلمٌن .
 )22أن نكسب المتعلمٌن مهارات عمل مشروع مما ٌإهـلهم لدخول سوق العمل دون انتظار
للوظٌفة الحكومٌة .
 )22أن نبث فً المتعلمٌن المٌم االجتماعٌة كالعدل والصدق واألمانة ومراعاة آداب السلون.
 )20أن نساعد المتعلمٌن على التمسن بحمولهم والمطالبة بها دون تردد أو خوؾ وأداء
واجباتهم والمٌام بمسبولٌتهم عن رؼبة ذاتٌة .
 )20أن ننفذ الممترحات الجدٌدة من خبلل اجتماع هٌبة اإلشراؾ برباسة الوكٌل.
 )22أن نعـد ملؾ التمارٌر المرسلة إلى مسبول اإلدارة التعلـٌمٌة كل أسبوع.
 )23أن ننفـذ ملؾ الندوات والمحاضرات للتوعٌة بالوحدة المنتجة.
 )24أن نعـد الزٌارات المدعمة بالصور ودراسة الجدوى على أن تعتمد من إدارة المدرسة
والتوجٌه المالً وتختم بخاتم شعار الجمهورٌة .
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رإٌـة الـوحـدة الـمـنـتـجـة
أن ٌتخرج أفراد لادرون  -معرفٌا ً ومهارٌا ً – على:
أ :المنافسة فً سوق العمل المحلً والدولً .
ب :بناء وتطوٌر وتمدم المجتمع .
ج :مواجهة التحدٌات للمٌام بهذا الدور بكفاءة وفاعلٌة من خبلل المٌم الجوهرٌة التالٌة :
 )2االنتماء المومً والحفاظ على هوٌة األمة .
 )0مواكبة التطور العلمً والتكنولوجً .
 )0المساهمة الفعالة فً دعم خطط التنمٌة المومٌة .
 )2تنمٌة وحماٌة البٌبة .
 )3العمل من خبلل لٌم تحكمها النزاهة والموضوعٌة .
 )4االلتزام باألخبللٌات الحمٌدة مثل الصدق وإتمان العمل .
 )7النظر للطالب على أنه محور العملٌة التعلٌمٌة .
 )8تنمٌة مهارات الطالب وإعداده للتنافسٌة العالمٌة .
 )9السعً الجاد للتمٌز .
 )22التمٌٌم الذاتً المستمر بوصفه أساسا للتطوٌر.
رسالة الـوحـدة الـمـنـتـجـة
 )2أن نن ّم ً معارؾ ومهارات المتعلم الفكرٌة والعملٌة والتكنولوجٌة والبدنٌة والخلمٌة فً ظل
بٌبة نظٌفة .
 )0أن ٌشارن المتعلم بشكل فعّـال فً األنشطة المختلفة .
 )0أن نحمك تنمٌة مهنٌة مستدامة للمعلمٌن من خبلل وحدة التدرٌب .
 )2أن ٌستخدم المتعلم المٌادة وأسلوب الحوار فً ظل اللوابح والموانٌن .
 )3أن نفعّـل دور المشاركة المجتمعٌة فً النهوض بالعملٌة التعلٌمٌة فً ظل البلمركزٌة .
 )4أن نوثّـك الصلة بٌن المدرسة والمجتمع .
 )7أن نتبنى استراتٌجٌات التعلٌم والتعلم الحدٌثة .
سـر اإلدارة فً ظل نظم إدارٌة متطورة .
 )8أن نٌ ّ
 )9أن نخرج عن الشكل التملٌدي للمدرسة .
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الؽاٌات واألهداؾ
 )2أن نضمن الجودة الشاملة للتعلٌم وتطوٌره المستمر بما ٌتفك ومتطلبات خطط التنمٌة
المومٌة.
 )0أن نحمـك التنافسٌة على المستوٌٌن المحلى والدولً بما ال ٌتعارض مع هوٌة األمة.
 )0أن ندعم ونعزز دور المإسسات التعلٌمٌة فً بناء المعرفة ،وتنمٌة المهارات ،ونشر
الثمافة ،وتعمٌك البحث العلمً ،وخدمة المجتمع والبٌبة.
 )2أن نعـظـّم مردود االستثمار فً التعلٌم لزٌادة الناتج المومً باعتباره أحد روافد الدخل
المومً.
 )3أن نكسب ثمة وتؤٌٌد ودعم المجتمع ومإسساته المختلفة للهٌبة ،باعتبارها كٌانا لبلعتماد
معترفا ً به عالمٌا ً .
 )4أن نحمـ ك التواصل والتعاون المستمر مع هٌبات ضمان الجودة واالعتماد على المستوٌٌن
اإلللٌمً والدولً .
عبللة الوحدة المنتجة بالمإسسات التعلٌمٌة
 )2تحـفّـز الوحـدة المنتجة المإسسات التعلٌمٌة على التحسٌن والتطوٌر المستمر ،وتوفر لها
الخبرات االستشارٌة والتدرٌبٌة .
 )0تصدر الوحدة المنتجة دلٌبل من األدلة اإلرشادٌة لمساعدة المإسسات التعلٌمٌة
 )0تش ّجع الوحدة المنتجة التجدٌد واالبتكار فً األداء .
 )2تدعّم األنشطة الخارجٌة والتعاون مع المإسسات األخرى .
سك التعاون مع الوزارات المعنٌة فً الموضوعات ذات االهتمام المشترن.
 )3تن ّ
 )4تمٌم عبللات تبادلٌة مع الهٌبات لتبادل الخبرات والممارسات الجٌدة ،وتنمٌة وتطوٌر
لدراتها.
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الـفـصـل الـثانً
أسبلة واختصاصات
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الــفــصـــل الـثـانــً
أسبلة واختصاصات
ٌحتوي هذا الفصل علً
الباب األول:
سإال وجواب
الباب الثانً:
أدوار ومسإولٌات
الباب الثالث:
تشكٌل الوحدة المنتجة
الباب الرابع:
االختصاصات
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الــبـاب األول
سـإال وجـواب
 )2مـن هم أعضاء اللجنة المشرفة على مشروع الوحدة المنتجة ؟
مدٌر إدارة المدرسة أو مدٌرها أو ناظرها "ربٌسا للجنة "  -وكٌل المدرسة
مشرفا مسبوال "  -مدرس " مشرفا مسبوال "  -األخصابً االجتماعً" عضوا "
 السكرتٌر" عضوا مالٌا "  -كل من له عبللة بؤعمال الوحدة المنتجة مثل مدرسًااللتصاد المنزلً والحاسب اآللً والتربٌة الزراعٌة .
 )0ما هً وسابل نـشـر فـكـر الوحدة المنتجة ؟
اإلذاعة المدرسٌة  ،المجبلت  ،الندوات  ،المنالشات  ،استمارات االستبٌان ،
والبلفتات المعلمة بمدخل المدرسة .
 )0أٌن ٌتم تسوٌك منتجات الوحدة المنتجة ؟
 فً معارض الوحدة المنتجة (خبلل الفسحة وبعد انتهاء الٌوم الدراسً أٌضا) - فً المعارض الدابمة لئلدارات التعلٌمٌة فً المعارض الدابمة للمدٌرٌات – فً معارض الوزارة )2كٌؾ ٌتم التصرؾ فً المنتجات التالفة أو ؼٌر الصالحة ؟
تش ّكل لجنة لفحص ومعرفة سبب التلؾ وٌحرر محضر بذلن وٌعرض على مدٌر المدرسة
التخاذ البلزم وٌتم خصم لٌمة المنتج التالؾ من لٌمة المنتجات .
 )3ما هً ضوابط تؤجٌر المسارح والماعات ؟
 أن ٌكون لفترة لصٌرة كً ال ٌتعارض مع األنشطة التربوٌة . أن ٌتم عمل عمد مبدبً الحفاظ على احترم المكان . ضرورة إببلغ الجهات األمنٌة . ضرورة دفع مبلػ تؤمٌن ٌتم استرداده عند استبلم المكان . عدم استخدام المكان ألؼراض مخلة باألخبلق . )4هل ٌجوز للمواد التً لها نشاط مصاحب بالوحدة المنتجة إلامة مشروع ؟
ٌجوز للمواد الدراسٌة التً لها منهج دراسً وتطبٌك عملً وذات إمكانٌة إلامة مشروع.
 )7ما الممصود بالـمـنـتـج ؟

هً السلعة التً ٌتم التوافك علٌها من لجنة الوحدة المنتجة وتناسب البٌبة المحٌطة وتخدم
الطبلب .
 )8ما هً المواد الخام ؟
هً المواد التً تستخدم فً التصنٌع لعمل السلعة أو المنتج لطرحه للبٌع .
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 )9هل للوحدة المنتجة زمن محدد للعمل بها ؟
ال ٌوجد زمن محدد للعمل بالوحدة المنتجة فكلها تعمل بداٌة من شهر سبتمبر إلى شهر
أؼسطس فإذا تم االنتهاء من المشروعات بدأنا فً دراسة مشروع آخر وزمن العمل خبلل
الٌوم أثناء فترة الفسحة أو بعد انتهاء الٌوم الدراسً .
 )22ما الخطوات التً ٌجب اتخاذها عند تنفٌذ مشروع للوحدة المنتجة ؟
 التوعٌة الكافٌة ألهداؾ الوحدة المنتجة تشكٌل اللجنة المشرفة والمنفذة للمشروعات اختٌار الطبلب المتمٌزٌن ومعرفة أفكارهم لمشروعات ٌمكن تنفٌذها تحدٌد مصادر تموٌل المشروع عمل السجبلت المالٌة واإلدارٌة دراسة كٌفٌة التسوٌك كتابة دراسة جدوى ناجحة )22هل ٌمكن االتفاق مع رجال األعمال على إلامة مشروعات صؽٌرة باسم الوحدة المنتجة؟
نعم حٌث ٌتم التعاون فً مجال الشراكة المجتمعٌة من لبل رجال األعمال والمستثمرٌن
وٌجوز االتفاق على صناعات بالمدرسة على أن ٌتحمل المستثمر كافة التكالٌؾ .وٌكون
من حك المدرسة التفاوض على مدة لانونٌة لبماء المشروع تإول لمدة محددة بعدها
تعود كل األصول الثابتة إلى المدرسة .
 )20هل ٌمكن االتفاق مع أحد الموردٌن لتورٌد بضاعة للوحدة المنتجة ؟ وما ضوابط ذلن ؟
نعم ٌمكن  ،علً أن ٌتم عمل عمد بٌن المورد والمدرسة وتعتبر البضاعة الموجودة بصفة
أمانة لحٌن بٌع جمٌع المنتجات الخاصة بصافً الربح وٌتم السداد للمورد .
 )20تعمد المدرسة اجتماعا شهرٌا فما هً الموضوعات التً تنالشها اللجنة فٌه ؟
 متابعة المشروعات بالمدرسة .
 ممترحات تطوٌر العمل بمشروعات الوحدة المنتجة .
 البحث عن مصادر تموٌل بالتعاون مع التوجٌه المالً واإلداري التابع للمحافظة .
 إجراء مسابمات للطبلب لتنمٌة المواهب وزٌادة الوعً عن أهداؾ الوحدة المنتجة .
 نشر ثمافة الوحدة المنتجة لدى الرأي العام بالبٌبة المحٌطة .
 معرفة السلبٌات وطرق عبلجها .
 إعداد التمارٌر الشهرٌة عن األعمال المنتجة وإرسالها إلى اإلدارة التعلٌمٌة .
 )22ما الممصود بالبٌبة المحٌطة ؟
هً البٌبة المحٌطة بالوحدة المنتجة والتعرؾ على طبٌعتها وما تحتاجه من مصانع
ومتاجر والورش الموجودة بها ورجال األعمال وفكرهم االستثماري  ،وبذلن ٌكتسب الطالب
معرفة هامة جدا فً التعامل مع تلن البٌبة.
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الـبـاب الـثـانـً
أدوار ومسبولٌات
 )2مـا هو دور المدرسة فً نجاح المشروع ؟
متابعة تشكٌل اللجان المختصة  -تنفٌذ المرارات التً اتخذت  -االتصال بكافة الهٌبات
والمنظمات لمعرفة إنتاجهم والمشروعات لدٌهم  -لبول أي دعم مادي ٌساعد على لٌام
المشروع لخلك مستثمر صؽٌر لادر على اإلبداع واالبتكار .
 )0ما هو دور مسبول اإلدارة التعلٌمٌة للوحدة المنتجة ؟
التؤكد من نظافة حجرة التصنٌع وتنسٌمها بطرٌمة جٌدة مبهرة  -متابعة اجتماع الطبلب
كل
أسبوعٌن لمعرفة السلبٌات واالٌجابٌات وممترحات الطبلب للوحدة المنتجة.
 )0مـا هـو دور وكـٌـل الـنـشـاط ؟
تنظٌم كافة السجبلت  -تلمى جمٌع التمارٌر من المابمٌن على الوحدة المنتجة
 االجتماع باللجنة المشرفة والمنفذة كل خمسة عشر ٌوما  -كتابة تمرٌر عن أعمال الوحدةالمنتجة ٌرفع لئلدارة التعلٌمٌة التابعة لها  -التؤكد من تطبٌك كافة المواصفات األمنٌة
 نظافة مكان المنتج  -متابعة تورٌد األرباح الناتجة عن االشتران فً المعارض - متابعة دراسات الجدوى واعتمادها . )2مـا هـو دور األخصابً االجتماعً ؟
عمل حصر للطبلب المتمٌزٌن لمعرفة اتجاهاتهم وأفكارهم نحو المشرعات المراد تنفٌذها -
عمد اجتماعات لرواد الفصول مع مدرسً المجاالت األخرى  -عرض ممترحات الطبلب
على مدرس المجاالت  -اختٌار المشروع المناسب منها  -زٌارة المصانع  -تفعٌل األنشطة
المختلفة  -التعرؾ على المشاكل والسلبٌات التً تواجه أعمال الوحدة المنتجة وطرق
عبلجها.
 )3ما هو دور مدرس التربٌة الفنٌة ؟
تمدٌم كافة المعلومات والخبرات المتعددة والمرتبطة بالعمل الفنً حتى تكون مرجعا ً لـه
مع صمل مواهب الطبلب وإعدادهم اإلعداد الجٌد .
 )4ما هو دور مدرس التربٌة الرٌاضٌة ؟
تعمٌك دور الوحدة المنتجة من خبلل المبارٌات والدورات الرٌاضٌة لكل طالب حسب
مٌوله .
 )7ما هو دور االلتصاد المنزلً ؟
ربط الدروس الخاصة بالمنهج بعمل خطة موضوعٌة ٌنالش فٌها آراء الطبلب مع اشتران
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الجمٌع فً عملٌات اإلنتاج وعمل الدفاتر الخاصة بالمشروع .
 )8ما هو دور أمٌن المكتبة ؟
 توفٌر كافة المراجع والكتب وال لوامٌس للمترددٌن . توفٌر المواد السمعٌة والبصرٌة التً تخدم الوحدة المنتجة . تشجٌع الطبلب على عمل بحوث حول موضوع الوحدة المنتجة . اشتران جماعة أصدلاء المكتبة فً اإلذاعة المدرسٌة إللماء الضوء على أهداؾ الوحدةالمنتجة .
 )9مـا هو دور سكرتٌر المدرسة ؟
 متابعة فواتٌر وإٌصاالت الصرؾ وسدادها و التحصٌل الٌومً . تسجٌل وتورٌد تلن المبالػ . تسجٌل عهدة الوحدة المنتجة . إؼبلق الحسابات شهرٌا لمعرفة أرباح المشروع . )22ما هو دور الموجه المالً ؟
اعتماد توزٌع السجبلت المالٌة للوحدة المنتجة  -مراجعة فواتٌر وإٌصاالت الشراء -
 اعتماد توزٌع األرباح للحساب الختامً كل ستة أشهر وفى نهاٌة المشروع أو نهاٌة السنةالدراسٌة أو ما ٌراه مناسبا .
 )22ما هو دور لجنة المشترٌات بالمدرسة ؟
 دراسة السوق الخارجً وما ٌوجد به من خامات تخدم المشروع وتكون المدرسة فًاحتٌاج إلٌها .
 شراء متطلبات المشروع من خامات تمدٌم ثبلثة عروض أسعار تمدٌم الفواتٌر الدالة على الشراء وتسجٌلها بالدفاتر الخاصة بعد اعتمادها من مدٌر إدارةالوحدة المنتجة .
 التعاون مع سكرتٌر المدرسة لتسجٌل ما ٌخص الوحدة المنتجة من حسابات خاصة . )20ما هو دور مجلس اآلباء والمعلمٌن فً تحمٌك أهداؾ الوحدة المنتجة ؟
 وضع خطة متكاملة لتحمٌك أهداؾ العملٌة التعلٌمٌة على أساس ما تمدم به األعضاءمن ممترحات ومعاونة للمدرسة فً تذلٌل الصعوبات .
 ٌكون حلمة اتصال بٌن المدرسة ورجال األعمال والبٌبة المحٌطة بالمدرسة وذلن لتحمٌكالنجاح للوحدة المنتجة بجهود اآلباء والمعلمٌن لرفع المستوى العام للمجتمع .
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الباب الثالث
تشكٌل الوحدة المنتجة
 )2من هم أعضاء الوحدة المنتجة باإلدارات التعلٌمٌة؟
 مدٌر عام اإلدارة التعلٌمٌة مدٌر إدارة الوحدة المنت جة ربٌس لسم الدعم الفنً ربٌس لسم المشروعات وكٌل لسم للنظم والمعلومات للدعم الفنً وكٌل لسم لدراسة الجدوى وكٌل لسم لتنفٌذ ومتابعة المشروع عضو مالً وإداري أخصابً حاسب آلً مـن ترى الوزارة وجوب ضمهم لحاجة المشروع إلٌهم. )0من هم أعضاء الوحدة المنتجة بمدٌرٌات التعلٌم؟
 مدٌري المدٌرٌات مدٌر إدارة الوحدة المنتجة مدٌر إدارة الدعم الفنً مدٌر إدارة المشروعات ربٌس لسم النظم والمعلومات للدعم الفنً ربٌس لسم مالً وإداري لدراسات الجدوى ومتابعتها ربٌس تنفٌذ ومتابعة المشرعات مـن تراه المدٌرٌة مناسبا لحاجة المشروع إلٌه . )0من هم أعضاء لجنة المشترٌات بالوحدة المنتجة؟
 مدٌر المدرسة لبلعتماد المدرس المشرؾ على المشروع الطالب -سكرتٌر المدرسة
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الـبـاب الـرابع
االخـتـصـاصـات
أوال ً  :ما هً اختصاصات اإلدارة العامة للمدرسة المنتجة بالوزارة؟
 -2وضع خطة عامة سنوٌا وتوزٌعها على جمٌع المحافظات لما ٌختص بؤعمال الوحدة
المنتجة.
 -0وضع آلٌات وأطـر عامة تحتوي أعمال الوحدة المنتجة والعمل على أساسها وفما ً للبٌبة
المناسبة لكل محافظة .
 -0تمدٌم المشورة الفنٌة واإلدارٌة للمدٌرٌات واإلدارات والمدارس فً حدود تفاعبلت العمل
الٌومً لما ٌختص بؤعمال الوحدة المنتجة .
 -2المٌام بالدراسات والبحوث البلزمة لتعمٌك فكرة الوحدة المنتجة .
 -3نشر ثمافة الوحدة المنتجة لدى الرأي العام من خبلل االستعانة بآلٌات ووسابل اإلعبلم.
 -4التواصل مع المدٌرٌات التعلٌمٌة إللامة المإتمرات لتفعٌل دور وفكر الوحدة المنتجة .
 -7متابعة المعارض السنوٌة واللماءات المستمرة التً ٌتم بها عرض المشروعات والمنتجات
واألفكار المتمٌزة للوحدة المنتجة على مستوى الجمهورٌة.
 -8عمد اجتماعات ولماءات بٌن مسبولً الوزارة والمدٌرٌات التعلٌمٌة وذلن لتفعٌل الدور
المابم به كل مسبول مع تعمٌك الرإٌة المستمبلٌة للوحدة المنتجة مع محاولة الوصول لحل
السلبٌات التً تطرأ على المشروعات.
 -9الزٌارات المٌدانٌة للمدٌرٌات التعلٌمٌة والمدارس لتفـمّـد العمل بالمشروعات وإبداء
المشورة وتذلٌل العمبات.
 -22عمل بروتوكوالت تعاون مع إدارات مختلفة لدعم المدرسة المنتجة .
ثانٌا ً  :ما هً اختصاصات مسبولً الوحدة المنتجة بالمدٌرٌة؟
 -2متابعة اإلدارات التعلٌمٌة فً تنفٌذ المشروعات.
 -0البد من تواجد دراسات جدوى معتمدة لجمٌع المشرعات الممامة بمدارس اإلدارة
التعلٌمٌة لمعرفتها مع النصح واإلرشاد لهذه المدارس لنجاح المشروعات.
 -0تبادل الزٌارات بٌن اإلدارات التعلٌمٌة والتشجٌع علٌها لتبادل المعرفة والخبرات.
 -2إلامة معرض دابم للمدٌرٌة فً إحدى المدارس التً تتوسط جمٌع مدارس اإلدارة.
 -3العمل على تذلٌل العمبات التً تواجه المشروعات.
 -4دراسة االلتراحات والخطط الممدمة من اإلدارات التعلٌمٌة لتطوٌر الوحدة المنتجة.
 -7تنفٌذ برنامج (ترفٌهً  ،علمً  ،تدرٌبً) على مستوى المدٌرٌات للمتمٌزٌن بالوحدة المنتجة .
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.ثالثا ً  :ما هً اختصاصات مسبولً اإلدارة التعلٌمٌة المشرفة على الوحدة المنتجة؟
 -2الولوؾ على المشكبلت التً تواجه أعمال الوحدة المنتجة بالمدارس وطرق عبلجها.
 -0متابعة مدارس اإلدارة أثناء تنفٌذ المشروعات.
 -0االطبلع على السجبلت اإلدارٌة المنظمة للعمل مع تدوٌن المبلحظات إن وجدت.
 -2عمل اجتماعات مع مسبولً الوحدة المنتجة لمعرفة نتابج المشروع.
 -3إلامة المعارض على مستوى اإلدارة والمدٌرٌة.
 -4معالجة السلبٌات أن وجدت والمناداة بعدم التكرار.
 -7إرسال تمرٌر للمدٌرٌة التعلٌمٌة شهرٌا ً عن نتابج المشرعات باإلدارة.
 -8وضع خطة للمدرسة المنتجة نصؾ سنوٌة وخطة سنوٌة لئلدارة التعلٌمٌة.
رابعا ً  :ما هً اختصاصات الدعم الفنً؟
 -2إعداد التخطٌط البلزم وإجراء دراسات الجدوى.
 -0بحث والتراح وسابل التموٌل و بحث التمارٌر التً ترد علٌه.
 -0تخطٌط وتنسٌك اإلنفاق على المعارض.
خامسا ً  :ما هً اختصاصات إدارة المشروعات؟
 -2المدرة على حل المشكبلت وإزالة السلبٌات.
 -0المٌام على حل مشاكل المشروعات.
 -0طبع برنامج للتدرٌب.
 -2التراح وسابل تحسٌن المنتج وتنوعه بما ٌتناسب مع إمكانٌات كل مدرسة طبما الحتٌاج
البٌبة.
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الفـصـل الـثـالـث
الـسـجـبلت
و
الـتـنـظـٌـم الـمـالـً
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الـفـصـل الـثـالـث
السجبلت والتنظٌم المالً
ٌحتوي هذا الفصل علً
الباب األول:
جهات متابعة
الباب الثانً:
 السجبلت التعلٌم الفنًالباب الثالث:
التنظٌم المالً
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الـبـاب األول
جـهـات متابعة
 )2ما هً الجهات التً تخضع لها الوحدة المنتجة بالمتابعة اإلدارٌة؟
 الجهاز الفنً باإلدارة العامة للمدرسة المنتجة التوجٌه المالً واإلداري بالوزارة المدٌرٌة التعلٌمٌة ( إدارة الوحدة المنتجة ) دٌوان عام الوزارة والمتابعة اإلدارة التعلٌمٌة (إدارة الوحدة المنتجة). )0ما هً جوانب مستوٌات المتابعة على الوحدة المنتجة؟
 -2الجانب اإلداري(اللجنة المشرفة على المشروعات برباسة مدٌر المدرسة ".
 -0الجانب المالً " سكرتٌر المدرسة ـ التوجٌه المالً".
 -0الجانب الفنً " المدرس المشرؾ على التنفٌذ ".
 -2إدارة المدرسة المنتجة "على مستوى اإلدارة ـ المدٌرٌة ـ الوزارة ".
 -3التوجٌه المالً واإلداري "على مستوى اإلدارة ـ المدٌرٌة ـ الوزارة ".
 -4جهاز التفتٌش "على مستوى الوزارة".
 )0ما هً الجهات التً ٌمكن االستعانة بها فً تدعٌم مشروع الوحدة المنتجة؟
 البنن الربٌسً للتنمٌة واالبتمان الزراعً مشروعات األسـر المنتجة جمعٌات رجال األعمال والمستثمرٌن وزارة اإلنتاج الحربً ومراكز التدرٌب جمعٌات شباب الخرٌجٌن البنون التجارٌة جمعٌة تنمٌة المجتمع المحلى جهاز بناء وتنمٌة المرٌة المصرٌة . )2ما هو الدور الذي تموم به المتابعة على الوحدة المنتجة؟
 متابعة إدارة المدرسة واللجنة المشرفة على الوحدة المنتجة أثناء التنفٌذ. توفٌر رأس المال للمشروعات. معالجة السلبٌات التً تطرأ على المشروعات. اإلشادة باإلٌجابٌات فً إذاعة المدرسة. إعطاء حوافز عٌنٌة للمتمٌزٌن فً العمل..
.
.
.
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الـبـاب الـثـانـً
الـسـجــبلت
 )2ما أهمٌة السجبلت اإلدارٌة والمالٌة للوحدة المنتجة للطالب؟
لٌتعرؾ علٌها الطالب  -وهى منظمة للعمل من حٌث النظام والتنسٌك بٌن المستخدم
والمنتج
 ٌتعلم كٌفٌة التعالد مع التجار  -عمل حسابات وإعداد صافى الربح وتوزٌعه . )0ما هً السجبلت اإلدارٌة المطلوب تواجدها بالوحدة المنتجة؟
 سجل اجتماعات الطلبة العاملٌن فً الوحدة المنتجة سجل اجتماع المدرسٌن المنفذٌن مع وكٌل المدرسة سجل تمارٌر جمٌع المشروعات مع وكٌل المدرسة ومدٌر المدرسة ملؾ للمسابمات ملؾ خاص بالندوات دراسة الجدوى معتمدة من المدٌرٌة. )0ما هً السجبلت المالٌة المطلوب تواجدها بالوحدة المنتجة؟
 المشترٌات مستوفاة الفواتٌر  -المبٌعات  -اإلٌرادات  -المسحوبات توزٌع صافى الربح )2هل ٌوجد نموذج خاص للتسجٌل بدفاتر المشترٌات والمبٌعات واألرباح؟
كل مدٌرٌة وإدارة تعلٌمٌة لها رإٌة خاصة فً نموذج المالٌات من وجهة نظرهم طبما ً
للوابح الموجودة بإدارة المشترٌات.

الـتـعـلـٌـم الـفـنـً
 )2توجد معدات وآالت مخزونة بمدارس التعلٌم الفنً والعام والوحدة المنتجة فً احتٌاج لها
كٌؾ التصرؾ فً ذلن؟
تتم كتابة مذكرة بشؤن تلن المعدات باسم المدرسة والمشروع المراد استخدام تلن
المعدات به
وبعد الموافمة ٌتم نمل العهدة من تلن المدارس إلى المدرسة التً تحتاجها فً مشروع
الوحدة
المنتجة .
 )0ما هو دور التعلٌم الفنً فً الوحدة المنتجة؟
ٌمكن استؽبلل الورش الخاصة بالتعلٌم الفنً فً مشارٌع الوحدةالمنتجة حٌث ٌتم التولٌع
على برتوكول بٌن وزارة التعلٌم الفنً ووزارة التربٌة والتعلٌم لتبادل الخبرات من حٌث
دراسات الجدوى والمعرفة المتبادلة للمشارٌع الجدٌدة وطرٌمة عملها.
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الـبـاب الــثــالــث
الـتـنـظـٌـم الـمالـً
 )2مـن الذي ٌموم بتحصٌل لٌمة المنتجات المعروضة؟
ٌموم سكرتٌر المدرسة بتحصٌل لٌمة المنتجات المعروضة للبٌع وٌتم تورٌدها ٌومٌا ً
وٌسجل ذلن بدفتر اإلٌرادات برلم التورٌد والتارٌخ .
 )0هـل ٌجوز الصرؾ من أموال الوحدة المنتجة فً مجاالت أخرى؟
ال ٌجوز الصرؾ من أموال الوحدة المنتجة فً مجاالت أخرى ماعـدا تطوٌر
المشروعات
الخاصة بالوحدة المنتجة فٌتم الصرؾ وفما لبلبحة المالٌة الخاصة بالوحدة المنتجة
والمعتمدة من الوزٌر.
 )0هل ٌجوز للمدرسة أن تطبع فواتٌر بٌع باسم الوحدة المنتجة؟
نعم ٌجوز طباعة فواتٌر بٌع المنتجات بعد موافمة اإلدارة التعلٌمٌة مع إتباع التعلٌمات
المنظمة.
 )2متى ٌتم تورٌد لٌمة المبٌعات للوحدة المنتجة؟
ٌتم تورٌد األرباح أوال بؤول إلى الحساب الموحد بكل إدارة تعلٌمٌة  .أما نسبة اإلدارة
والمدٌرٌة
والوزارة فٌتم تورٌدها فً نهاٌة السنة المالٌة بعد إعداد الحساب الختامً وتمفٌل السنة
المالٌة.
وٌتولى المسبول المالً للوحدة المنتجة تحصٌل لٌمة المنتجات وٌسجلها فً الدفاتر أوال
بؤول.
 )3هل فاتورة الشراء للوحدة المنتجة معفاة من الدمؽات والضرابب؟
فواتٌر شراء الخامات البلزمة للوحدة المنتجة تخضع للضرابب وٌطبك علٌها لانون 89
لسنة  1998أما بالنسبة للفاتورة التً تمل لٌمتها عن" 300ثبلثمابة جنٌه" فهذا المبلػ
ٌستحك اإلعفاء من ضرٌبة الدمؽة طبما لمانون 143لسنة  2006المعدل للمانون 111
لسنة .1985
 )4متى تبدأ السنة المالٌة ومتى تنتهً؟
تبدأ من  7/1وحتى  " 6/30مالٌا ً " ومن  9/1وحتى  8/31دراسٌا ً.
 )7مـن المسبول عن تخصٌم المنتجات المباعة من دفاتر العهدة؟
ٌتم الخصم بمعرفة أمٌن التورٌدات بالمدرسة من دفاتر العهدة بإشراؾ الموجه المالً.
 )8ما الممصود بمستندات الصرؾ؟
هً الفواتٌر واإلٌصاالت الرسمٌة المعتمدة وؼٌرها من التً تإٌد صرؾ أي مبالػ.
Tel: (202)27943292
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 )9هل تمبل الوحدة المنتجة التبرعات والهبات؟
نعم تمبل التبرعات والهبات المشروعة سواء أكانت نمدٌة أم عٌنٌة بموافمة مدٌر المدٌرٌة
 )22هل توجد لٌود على المبالػ المخصصة لرأس مال المشرع؟
تبدأ المشروعات بالوحدة المنتجة بؤي مبالػ ٌحتاجها المشروع وال توجد لٌود على بداٌة
رأس المال للمشروعات أو تحدٌد لنهاٌة رأس المال بل ٌتاح على حسب احتٌاج المشروع
وكٌفٌة تنفٌذه
 )22هل ٌمكن إصدار أسهم لتجمٌع رأس مال الوحدة المنتجة؟
ٌحذر إصدار أسهم رأس مال للوحدة المنتجة.
 )20ما أسباب عدم إصدار أسهم للوحدة المنتجة؟
معنى وجود أسهم البد من وجود أرباح أو عابد على التعامبلت لتلن األسهم لكن الوحدة
المنتجة تمتصر على الجمعٌات التعاونٌة المدرسٌة حٌث إن رأس مال الوحدة المنتجة ضبٌل .
 )20هل ٌتم تخصٌص التبرعات النمدٌة كمصدر لمشروع بالوحدة المنتجة؟
ٌمكن تخصٌص جزء من التبرعات النمدٌة لمشروع بالوحدة المنتجة.
 )22هـل ٌمكن لهٌبة التدرٌس التبرع للوحدة المنتجة كرأس مال لمشروع؟
تستخدم التبرعات كرأس مال للمشروع وتر ّد بعد نهاٌة المشروع إلى هٌبة التدرٌس.
 )23هل ٌمكن ارتجاع لـٌـمـة التبرعات النمدٌة؟
ٌمكن ذلن إذا كانت التبرعات باسم الوحدة المنتجة لتستعمل فً مشروعات أخرى فً
فترات الحمة.
 )24مـن ٌموم بحساب تكلفة المنتج النهابً للوحدة المنتجة؟
العضو الفنً هو الذي ٌموم بتحدٌد تكلفة المنتج النهابً من والع دفاتر الشراء ومحاضر
التصنٌع الخاصة بالمشؽوالت بعد تسجٌل جمٌع الخامات التً استخدمت فً تصنٌع هذا المنتج
مضافا ً إلٌه نسبة األرباح لتحدٌد السعر النهابً لبٌع المنتج على أن ٌكون المنتج متاحا ً فً
األسواق.
 )27مـن المسبول عن لانونٌة الفاتورة الخاصة بالوحدة المنتجة؟
العضو المالً بالمدرسة هو المسبول عن لانونٌة الفاتورة باعتباره عضوا مالٌا ً للجنة
المشترٌات.
 )28مـن له الحك فً التولٌع على المذكرة المالٌة؟
وكٌل النشاط المشرؾ على المشروعات المدرسٌة بالمدرسة ومشرؾ المشروع مع
عرضه على مدٌر المدرسة العتمادها.
 )29ما هً المصادر التموٌلٌة للمشروعات؟
 سلؾ من أنشطة المدرسة أو الممصؾ. سلؾ أو لروض من مجلس اآلباء. مساهمات رجال األعمال وأولٌاء األمور.Tel: (202)27943292
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 سلفة من مشروع رأس المال من التعلٌم الفنً بعد تمدٌم دراسة جدوى لمدارس التعلٌمالفنً.
 )02هل تمبل الوحدة المنتجة التبرعات والهبات ؟
نعم تمبل التبرعات والهبات المشروعة سواء أكانت نمدٌة أم عٌنٌة بموافمة مدٌر المدٌرٌة
 )02مـن المسبول عن لانونٌة الفاتورة الخاصة بالوحدة المنتجة؟
العضو المالً بالمدرسة هو المسبول عن لانونٌة الفاتورة باعتباره عضوا مالٌا ً للجنة
المشترٌات.
 )00مـن الذي ٌموم بتحصٌل لٌمة المنتجات المعروضة ؟
ٌموم سكرتٌر المدرسة بتحصٌل لٌمة المنتجات المعروضة للبٌع وٌتم تورٌدها ٌومٌا ً وٌسجل
ذلن بدفتر اإلٌرادات برلم التورٌد والتارٌخ .
 – 00هل ٌجوز خصم المٌمة المضافة على مبٌعات الوحدة المنتجة للمدارس واالدارات
التعلٌمٌة تفرض الضرٌبة على السلع والخدمات بما فً ذلن السلع والخدمات المنصوص
علٌها وفما ألحكام المانون رلم  47لعام 0224
 ال ٌعد من لبل البٌع الخاضع للضرٌبة ما ٌنتجه الشخص لنفسه وبنفسه دون ان ٌكونالؽرض منه انتاج السلعة او خدمة اخرى لبٌعها للؽٌر أو ان ٌستخدم هذا االنتاج لبٌعه
أو للتداول من مرحلة الى اخرى طبما ألحكام المادة  0من البلبحة التنفٌذٌة 2
 ما تنتجه المدارس المنتجة بنفسها بؽرض تعلٌم طبلبها وكذا انتاج سلع بؽرض تٌسٌرامورها المرفمٌة ال ٌعد من لبٌل البٌع الخاضع للضرٌبة على المٌمة المضافة 2
 فً حالة لٌامها بإنتاج سلع بؽرض البٌع أو أداء خدمات للؽٌر فتخضع للضرٌبةالمضافة بالفبات الممررة لانونا 2
 – 02هل ٌجوز خصم نسبة  %23من حساب مشروعات المدرسة المنتجة للموازنة العامة
للدولة
 حساب الوحدة المنتجة ضمن حساب  9232872904مشروع رأس المال والمدرسةالمنتجة والمعفى من نسبة الخصم على االٌرادات بناءا على كتاب السٌد ربٌس لطاع
التموٌل بوزارة المالٌة حٌث أنه مشروع خدمً له صفة االستمرارٌة وهذا من شؤنه
تولؾ أعمال المشروع
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الفصل الرابع
الكمبٌوتر
و
دراسة الجدوى
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الفصل الرابع
الحاسب اآللً ودراسة الجدوى
ٌحتوي هذا الفصل علً:
الباب األول:
الحاسب اآللً والبرمجٌات
الباب الثانً:
 خطوات التفكٌر اإلبداعً االبــتــكـــار خصابص العملٌة االبتكارٌةالباب الثالث:
 مفهوم دراسة الجدوى تصنٌؾ دراسة الجدوى أهمٌة دراسة الجدوى -نموذج لدراسة الجدوى
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الــبـاب األول
الحاسب اآللً والبرمجٌات
 )2ما األهداؾ العامة لتدرٌس مادة الحاسب اآللـً ؟
 تزوٌد الطالب بمعرفة علوم الحاسب اآللـً . تنمٌة مهارات حل المشاكل بؤسلوب علمً . االتصال بمختلؾ أنحاء العالم . تؤهٌل الطبلب للحصول على  ICDLالدولٌة اعتبارا من المرحلة اإلعدادٌة . )0ما أهـم األدوار المراد تحمٌمها من خبلل الحاسب اآللً؟
 شـرح فلسفة الوزارة واإلدارة فً مناهج الحاسب اآللً طرح وجهة نظر اإلدارة فً جمٌع األمور المتعلمة بالمادة من حٌث تعدد لنوات االتصالبموجهً ومدرسً المادة .
 -تمدٌم المرارات والتعلٌمات للمعلمٌن والموجهٌن .

 )0ما الهدؾ من المبرمج الصؽٌر ؟
اكتشاؾ الموهوبٌن من الطبلب فً مجال البرمجة لخدمة المدرسة والبٌبة المحٌطة .
 )2ما هً اختصاصات وحدة إنتاج البرمجٌات بالمدٌرٌات التعلٌمٌة ؟
 البحث عن المواهب الصؽٌرة . تشجٌع الطبلب ورفع روحهم المعنوٌة . التنسٌك بٌن المدارس والجهات المركزٌة . إنتاج البرامج . تدرٌب المجتمع المحٌط على إنتاج البرمجٌات . )3ما هً منتجات مشروع البرمجٌات ؟
إنتاج برامج تعلٌمٌة لمرحلة ما لبل التعلٌم الجامعً األساسً واإلعدادي والثانوي
وكذلن البٌبة المحٌطة وتسوٌمها .
 )4م ّمن ٌتكون الهٌكل الوظٌفً لوحدة إنتاج البرمجٌات؟
وحدة إنتاج البرمجٌات بالمحافظات وتتكون من مشرؾ فنً و 0مبرمجٌن و 0أخصابً
و إداري واحد و أمٌن معمل و 0كاتب سٌنارٌو .
 )7ما أهـم األدوار المراد تحمٌمها من خبلل الحاسب اآللً؟
 شـرح فلسفة الوزارة واإلدارة فً مناهج الحاسب اآللً طرح وجهة نظر اإلدارة فً جمٌع األمور المتعلمة بالمادة من حٌث تعدد لنوات االتصالبموجهً ومدرسً المادة
 تمدٌم المرارات والتعلٌمات للمعلمٌن والموجهٌن .Tel: (202)27943292
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 )8ما هً أنواع مشروعات البرمجٌات ؟
 برامج تعلٌمٌة ألعاب تسلٌة برامج لمحبلت البٌع والشراء برامج أعمال الكنترول برامج لتعلٌم الحرؾ تصمٌم صفحات انترنت عمل المناهج الدراسٌة على اسطوانات وبٌعها بؤسعار مناسبة . )9ما هو الدعم المادي واألدبً للمشاركٌن بالمشروع ؟
 شهادات تدرٌب وتمدٌر معتمدة من المدرسة . السفر للخارج للتدرٌب واالطبلع على كل ما هو جدٌد . )22ما الهدؾ من مشروع الكمبٌوتر التعلٌمً ؟
 نشر الوعً التدرٌب على ما هو جدٌد فً مجال الكمبٌوتر -التعاون مع المنظمات العالمٌة مثل الٌونسكو ومنح شهادات  ICDLالدولٌة .
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الـبـاب الـثـانـً
خطوات التفكٌر اإلبداعً
الخطوة األولى :جمع المعلومات المتاحة للتعرؾ على كٌفٌة مواجهة اآلخرٌن للمشاكل الشبٌهة
بالمشكلة موضوع البحث.
الخطوة الثانٌة :ممارسة المجادلة والخطؤ بما ٌسمح بتجرٌب أفكارنا الخاصة وإطبلق الفكر
البلشعوري.
الخطوة الثالثة :وهً أكثر الخطوات إثارة وٌمكن أن تطلك مرحلة اإللهام وفٌها تحصل على الفكرة
وهً تتمٌز بظهور الحل بشكل فجابً حٌنما ٌصبح كل شًء مبلورا ً وواضحاً.
الخطوة الرابعة :وتتمثل فً التؤكد من أنه تم الحصول على اإلجابة الصحٌحة للمشكلة  ،وتلن

الخطوة تعنً تمٌٌم الفكرة بموضوعٌة.

االبـتـكــار
 )2ما مفهوم االبتكار؟
هو نشاط بشري موجه ومرشد ٌستند لرصٌد من الخبرة الوالعٌة والفنٌة فً شتً المجاالت
وعملٌة االبتكار هً كل شًء جدٌد أو تطوٌر إمكانٌات أي شًء فً البٌبة المحٌطة إلفادة
المجتمع )0 .هل االبتكار نشاط أم درب من الحظ أم أنه الهام أم عبمرٌة؟
هو محاوالت فاشلة ومع اإلصرار تنجح وتتحول من فشل إلى نجاح ساحك.

خصابص العملٌة االبتكارٌة
لد نتفك جمٌعا ً على أن االبتكار هو تلن العملٌة الذهنٌة التً ٌستطٌع الفرد عن طرٌمها أن
ٌربط أو ٌعٌد الربط بٌن الخبرات السابمة والوالع المعـاش بالطرٌمة التً تساعد على التوصل
إلى أنماط أو أشكال أو عبللات جدٌدة .فالمصمم الصناعً مثبلً ٌموم بالربط بٌن خبراته
السابمة ثم ٌموم بتعدٌل وتؽٌٌر كل الترتٌبات كً ٌستطٌع أن ٌتوصل إلى تصمٌم جدٌد وأفضل.
ولكن سواء أكانت المشكلة هً تصمٌم آلة أو تصمٌم أسلوب ألداء العمل فإن الشًء الهام
هو الحصول على الفكرة السلٌمة  ،ثم المٌام بتطوٌرها ،فاألمر إذن لٌس محض مصادفات بل
إن العملٌة االبتكارٌة لها خصابصها التً تمٌزها عن العملٌات الذهنٌة األخرى  ،كما أنها تملن
مجموعة من المدخبلت التً تسمح بحدوثها بشكل مستمر ،وفً إطار متسلسل من خطوات
التفكٌر .
Tel: (202)27943292
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وتتمثل تلن السمات فٌما ٌلً:
أوالً :إن الفكرة ال تؤتً من فراغ بل إنها تولد وتتطور ،وإن التفكٌر الخبلق عملٌة فعل ٌتعلك
بؤشٌاء بسٌطة أو معمدة  ،ربما ال نبذل خبللها أي جهد عضلً ولكن ؼالبا ً تعتمد على
الفعل الذهنً ( )Mental actionومن ثم فإن الخاصٌة األولى لعملٌة الخلك أنها تحتاج إلى
ممارسة ذهنٌة.
ثانٌا ً  :إن حل أٌة مشكلة أو الحصول على أٌة فكرة ٌحتاج إلى ممارسة شعورٌة .
فعندما تجتمع مجموعة من األفراد لدراسة مشكلة معٌنة فإنهم ال ٌجلسون وٌنتظرون
األفكار ولكنهم ٌبذلون جهدا شعورٌا واعٌا لتولٌد تلن األفكار.
ثالثا ً  :أهم خصابص عملٌة التفكٌر الخبلق إنها ال تمتصر على إنتاج أفكار جدٌدة فحسب ،بل
تمتد إلى التفكٌر فً خلك استخدام فكرة لابمة فمثبلً فكرة (البخاخات والكٌماوٌات وؼٌرها)
من خبلل عملٌات اإلبداع.
* إن عملٌة اإلبداع عبارة عن معادلة تشمل( )Inputsتإدي بالضرورة إلى اإلبداع كمخرج
نهابً ( )Outputsفالمدرة على الخلك ( )creationوهً العملٌة التً ٌتم من خبللها
التوصل إلى حـل المشكبلت فـتتحد فٌما ٌلً:
 -2الذكاء  Intelligenceهو كل إنسان ٌتمتع بمدر من الذكاء تختلؾ شدته من فرد إلى آخـر
بما ٌتضمنه من سرعة الفهم ولوة الحدس وحدة الذهـن.
 -0الموهبة  Talentهً مسؤلة شخصٌة تتباٌن وسط األفراد.
 -0الخبرة  Experienceوهً مستمدة من البٌبة ومن التفاعل وممارسة التطبٌمات
والتجارب.
 -2االتجاهات  Directionحٌث تإثر ببل شن على أفكارنا.
 -3التخٌل  Imaginationحٌث تمثل المدرة على التخٌل عنصرا هاما ٌسمح لئلنسان
بالخروج من الروتٌن وال ٌخضع لحدود  .ولد لال ذات مرة العالم ألبرت أٌنشتٌن :
(إن التخٌل أهم من المعرفة  ،فالمعرفة لها صفة حدود أما التخٌل فهو ببل حدود).
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الـبـاب الـثـالــث
مفهوم دراسة الجدوى
ٌمصد بدراسة الجدوى تلن المجموعة من البحوث والدراسات المكتبٌة والمٌدانٌة المتخصصة
التً ٌتم على أساسها توفٌر مجموعة متنوعة من البٌانات والمعلومات التً ٌمكن على
أساسها اتخاذ المرار االستثماري بإنشاء المشروع بحٌث تمٌز هذا المرار بالرشد الموضوعٌة.
وعلى هذا األساس فإن دراسة الجدوى تهدؾ إلى دراسة الفرص االستثمارٌة المتاحة وما
ٌرتبط بها من مخاطر أو عابد.
وٌمتد نطاق دراسات الجدوى على هذا النحو لٌشمل مجموعة من الدراسات المتنوعة التً
تتطلب أنواعا مختلفة من المعرفة اإلدارٌة والفنٌة وااللتصادٌة واالجتماعٌة والمانونٌة وكذلن
تتطلب تلن الدراسات نوعٌن من الخبرة هما الخبرة العلمٌة والخبرة األكادٌمٌة فً مجال
النشاط أو الصناعة التً ٌنتمً إلٌها المشروع.
وعلى هذا األساس فإن دراسات الجدوى تتناول المشروع من ولت التفكٌر فً إنشابه حتى
مراحل إعداده للتشؽٌل ومن جهة أخرى فإنها تهتم بتوضٌح المنافع الناتجة عن ذلن المشروع
وممارنتها بتكالٌفه وذلن الستخراج العابد المتولع من المشروع تحت مختلؾ الظروؾ
المتولعة.

تصنٌؾ دراسات الجدوى
ٌمكن تصنٌؾ دراسات جدوى المشروعات إلى تصنٌفٌن أساسٌٌن:
األول :التصنٌؾ النفعً على مستوى المشروع لدراسات الجدوى:
أي تصنٌؾ دراسات الجدوى طبما ً للمنفعة وتشمل دراسات الجدوى على مستوى المشروع
أو مفهوم الربحٌة الخاصة التً ٌحممها المشروع للمستثمرٌن أو المبلن للمشروع .
وهً تعبر عن العابد الصافً على االستثمار من وجهة نظر أصحاب المشروع وٌمكن لٌاسها
بؤكثر من طرٌمة ٌ :مكن لٌاسها محاسبٌا ً باستخدام مفهوم الربح المحاسبً المتمثل فً الفرق
بٌن التكالٌؾ واإلٌرادات وٌمكن التعبٌر عنها بممٌاس مالً ٌتمثل فً الفرق بٌن الـمدخبلت
والـمخرجات النمدٌة للمشروع ومدى مبلبمة صافً التدفك النمدي للمشروع بالنسبة لؤلموال
المستثمرة فٌه.
الثانً :إعداد دراسات الجدوى على مستوى االلتصاد المومً
وذلن بالنسبة للمشروعات االستثمارٌة التً ٌمولّها المطاع الخاص حٌث إنه لد ٌترتب على
إلامة تلن المشروعات آثار موجبة أو سالبة على االلتصاد المومً ككل وٌصبح من الضروري
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لٌاس تلن اآلثار وتمٌٌمها لنصل فً النهاٌة إلى حساب ما ٌسمى بالربحٌة االجتماعٌة أي
لٌاس مدى ما ٌجنٌه المجتمع ككل من إلامة المشروع االستثماري .
وتتمثل الربحٌة االجتماعٌة فً تحدٌد المنافع والعوابد التً ٌحممها المشروع على مستوى
االلتصاد المومً مع ممارنتها باألعباء التً ٌفرضها المشروع نفسه على مستوى االلتصاد
المومً.

أهمٌة دراسة الجدوى
** أهمٌة دراسات الجدوى على مستوى الفرد ٌ :مكن توضٌحها من خبلل النماط التالٌة:

 )2تساعد دراسات الجدوى المبدبٌة على إعطاء فكرة سرٌعة للمستثمر عن الفرص
االستثمارٌة المتاحة لبل البدء فً إجراء الدراسات التفصٌلٌة مما ٌساعد فً توفٌر الجهد
والمال للمستثمر.
ٌ )0مكن للمستثمر فً ضوء دراسات الجدوى أن ٌفاضل بٌن الفرص االستثمارٌة المتاحة
وكذلن ترتٌب تلن الفرص تنازلٌا ً حسب مستوى العابد الصافً على االستثمار مع ممارنة
العابد من كل فرصة استثمارٌة بسعر الفابدة السابد وذلن لتحدٌد ما إذا كان ٌتجه إلى إنشاء
المشروع أم ٌودع أمواله فً أوعٌة ادخارٌة ذات عابد ثابت.
 )0تمثل دراسات الجدوى  -بما تشتمل علٌه  -نتابج تنفٌذ المشروع وٌمكن الرجوع إلٌها إلى
أن ٌتم االنتهاء من إلامة المشروع.
 )2تعتبر دراسات الجدوى هً األساس العلمً التخاذ المرارات االستثمارٌة بما ٌجعلها
لرارات رشٌدة وموضوعٌة.
 )3تمثل دراسات الجدوى  -بما تحتوٌه من معلومات  -نوعا ً من الثمافة االلتصادٌة والفنٌة
والمالٌة واالجتماعٌة للمستثمر مما ٌجعله ملما ً بمجرٌات األمور.
 )4تعطً دراسات الجدوى -بما تحتوٌه من معلومات ونتابج -الفرصة للتفاعل بٌن
المتخصصٌن فً المجاالت المختلفة لتبادل المعلومات وتملٌل الخبلفات فٌما بٌنهم .
وال شن فً أن ذلن سوؾ ٌإدي فً النهاٌة إلى زٌادة خبرة وكفاءة المتخصصٌن فً مجال
دراسات الجدوى.
** أهمٌة دراسة الجدوى على مستوى الدولة:
ترجع أهمٌة دراسات الجدوى على مستوى الدولة لؤلسباب التالٌة :
 )2تساهم دراسات الجدوى للمشروعات االستثمارٌة الجدٌدة فً حل المشكلة العامة للندرة
النسبٌة للموارد المتاحة فً مواجهة االحتٌاجات البلنهابٌة لجماهٌر المجتمع .حٌث ٌتم ذلن
من خبلل تحدٌد الفرص االستثمارٌة المتاحة فً االلتصاد المومً والتً تعطً أعلى عابد
التصادي واجتماعً  ،ثم إعـداد وترتٌب تلن الفرص االستثمارٌة تبعا ً ألولوٌاتها وأهمٌتها
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النسبٌة األمر الذي ٌإدي فً النهاٌة إلى أفضل تخصٌص وتوزٌع للموارد االلتصادٌة
المتاحة بما ٌضمن أفضل عابد منها.
 )0تساهم دراسات الجدوى فً وضع نظام ألولوٌات المشروعات االستثمارٌة ٌإدي إلى
اختٌار أفضل المشروعات االستثمارٌة الرشٌدة التً تتسم بمجموعة من الخصابص منها
سبلمة المشروعات من الناحٌة الفنٌة وااللتصادٌة وكذلن ٌجب أن تتمشى هذه المشروعات
مع االحتٌاجات واالتجاهات طوٌلة األجل وكذلن وجود سوق رابجة للمنتجات والخدمات التً
تمدمها هذه المشروعات فً األجل الطوٌل كما ٌجب أن توضع هذه المشروعات فً سلسلة
من اإلنجازات تتضمن دراسة وتحلٌل لمختلؾ إمكانٌاتها ومموماتها فً ضوء التؽٌرات
المحتملة .
** كٌؾ ٌتم إعداد دراسة الجدوى ؟
لنجاح العملٌة اإلنتاجٌة بالمدرسة البد من دراسة المنتج دراسة علمٌة عن طرٌك تحدٌد :
 الطبلب والمدرسٌن  -ولت العمل  -المادة  -المعدات  -منافذ البٌع  -الموردٌن - -الجدوى االلتصادٌة للمشروع  -وضع ضمانات النجاح وتجنب أسباب الفشل .
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& تنبٌهات  -2 :ضرورة االهتمام بالدعاٌة المناسبة للمشروع لبل البدء فً تنفٌذه
 -0ضرورة االلتزام بالمبٌعات المسجلة بدراسة الجدوى
 -0ضرورة وجود شهادة صحٌة حدٌثة لمنفذ مشروعات األؼذٌة والمنتج الؽذابً المتبمً ال ٌباع فً الٌوم التالً
وتراعً ضوابط الصحة.
ٌ -2تم توزٌع األرباح على مستحمٌها فور االنتهاء من المشروع وإؼبلله.
 -3مدٌر المدرسة هو المسبول األول عن المشروعات المنفذة ومتابعتها مالٌا وفنٌا ٌلٌه مسبول الوحدة المنتجة
المدرس المنفذ

مسبول الوحدة بالمدرسة

سكرتٌر المدرسة

مدٌر المدرسة

االســم
التولٌع
الموجه المالً

مدٌر الوحدة المنتجة باإلدارة

مدٌر عام اإلدارة التعلٌمٌة

االســم
التولٌع
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الفصل الخامس

الـخــامــات
و
الـنـظـام اإلنـتـاجـً
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الفصل الخامس
الخامات والنظام اإلنتاجً
ٌحتوي هذا الفصل علً:
الباب األول:
 الخامات كمموم أساسً للعملٌة اإلنتاجٌة معاٌٌر اختٌار الخامة دور الخامة فً تحدٌد معاٌٌر تصمٌم المنتجالباب الثانً:
 النظام اإلنتاجً عناصر النظام الؽذابً جودة اإلنتاج عبلمات الجودةالباب الثالث:
 مراحل تنفٌذ العمل فً مجموعات صؽٌرة أسس استراتٌجٌة العمل فً مجموعات صؽٌرة -مراحل تنفٌذ استراتٌجٌة العمل فً مجموعات صؽٌرة
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الباب األول
الخامات كممـوم أساسً لـلعـملٌة اإلنتاجٌـة
تعتبر المنتجات المختلفة تجسٌدا ً حٌا ً لحاجات ومتطلبات اإلنسان المختلفة وفما ً لنصٌبه الذي
وصل إلٌه من الفكر والعلم والتكنولوجٌا على مر العصور .وعند تحلٌل أي منتج نجد أنه تشكل
بفعل مكونات ثبلثة هً  :الفكرة  -المادة (الخامة)  -التمنٌة (طرٌمة التصنٌع).
الفكرة  :على حٌن تمثل الفكرة الخاصة بؤي منتج الهدؾ منه وما ٌتصؾ به من سمات ترتبط
بالمضمون أو بالشكل الخاص به .
المادة  ( :الخامة أو مجموعة الخامات) التً ٌشكل منها المنتج تعتبر الوسٌط الذي ٌحمل تلن
الفكرة وٌترجم تلن السمات .
التمنٌة  :فتعكس التكنولوجٌا أو مجموعة األسالٌب الفنٌة والتمنٌة التً اتُّـبعـت فً تنفٌذه
وإخراجه لحٌز الوجود.

معاٌٌر اختٌار الخامة
ٌعتبر المنتج واحدا ً من عناصر ثبلثة تشكل نظاما ً أو منظومة فٌما بٌنها التؤثر والتؤثٌر وهً :
( البٌبة – اإلنسان – المنتج ) ولذلن فإن معاٌٌر اختٌار الخامة البد وأن ترتبط بكل من البٌبة
واإلنسان المستخدم للمنتج ،فضبلً عن ارتباطها ذاته ،وذلن على النحو التالً :
 -2الحفاظ على صحة اإلنسان وأمنه وأمانه مطلب حٌوي عند اختٌار خامة المنتج الذي سٌستخدمه
 -0لكل خامة إمكانٌات معٌنة تإهلها لتكون وسٌلة لتحمٌك بعض المٌم الفنٌة أو الوظٌفٌة أو
االلتصادٌة أو الجمالٌة  .ومن الواجب مراعاة تبلإم إمكانٌات كل خامة مع المستهدؾ تحمٌمه
من المٌم عند اختٌار الخامات.
 -0تختلؾ الخامات أٌضا ً من حٌث مدى التوافك مع استعدادات التبلمٌذ والطبلب ولدراتهم فً
مراحل نموهم المختلفة ،وإذا اتفك الجهد الذي ٌبذلونه فً تشكٌل الخامات مع تلن
االستعدادات والمدرات كان هذا حافزا ً لهم على االستمرار فً العمل واإللبال علٌه  ،كذلن
فإن المعاٌٌر الهامة تإثر وتتؤثر بوسابل وطرق وتمنٌات التنفٌذ.
 -2عدم اإلضرار بالبٌبة.
 -3إمكانٌة تدوٌر الخامات المستهلكة بعد انتهاء العمر االفتراضً للمنتج.
 -4توافر الخامة بالسوق المحلٌة.
 -7سهولة اإلعداد والتشكٌل بؤسالٌب اإلنتاج المتعددة.
 -8صبلحٌة الخامة فً التمشً مع المتطلبات الواجب توافرها فً المنتج من حٌث الخصابص
الطبٌعٌة والمٌكانٌكٌة.
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دور الخامة فً تحدٌد معاٌٌر تصمٌم المنتج
أوال ً  :معاٌٌر إنسانٌة لتصمٌم المنتج
ثانٌا ً  :معاٌٌر التصادٌة لتصمٌم المنتج
أوال ً  :المعاٌٌر اإلنسانٌة لتصمٌم المنتج (الصحة ـ األمان ـ األداء ـ الراحة ـ اإلبهاج الجمالً).
 )2الصحةHygiene :
تتحد صحة اإلنسان بعوامل أساسٌة ثبلثة :الوراثة ،والبٌبة ،والسلون .
وتتشكل البٌبة الصناعٌة من مجموعة من المنتجات المختلفة كاألبنٌة ،والتجهٌزات،
والمعدات ،واألدوات التً ٌستخدمها اإلنسان وتشكل الخامات مموما ً هاما ً للتصمٌم واإلنتاج
لتلن المنتجات.
وال شن أن االختٌار السلٌم والمواد المختلفة المستخدمة فً صناعة أي منتج وكذلن
الخصابص والمواصفات المٌاسٌة التً من شؤنها تجنٌب التبلمٌذ والتربوٌٌن ومستخدمً هذه
المنتجات األخطار التً ٌمكن أن تنتج عن االستعمال مثل خطورة الصعك الكهربابً أو
االختناق أو الجرح أو حدوث تسمم أو الضرر البدنً أو النفسً ٌعتبر أمرا ً ضرورٌا ً لتحمٌك
المتطلبات الصحٌة فً المنتج.
 )0األمان Safety :
ٌؤتً معٌار األمان فً ممدمة المعاٌٌر من أجل تجنٌب مستخدمً المنتجات المختلفة حدوث
المشكبلت الشابعة التً تهدد أمنهم وٌشمل :
 متطلبات األمان للحركة والتنمل داخل مبنى المدرسة. متطلبات األمان لسٌر األنشطة التعلٌمٌة ببل تشوٌش أو اضطراب. متطلبات األمان من مخاطر استخدام األدوات والمعدات. متطلبات األمان المرتبطة بحالة حدوث الحرٌك ،وهنا تمثل الخامات ذات الخصابصالمماومة للحرٌك مطلبا ً هاما ً ؼٌر لابلة لبلستعمال.
 متطلبات األمان الكٌمٌابً الخاصة بالمواد المختلفة باإلنشاءات ومواد الطبلء وعناصرهاالمختلفة آمنة كٌمٌابٌا ً ال تترن آثارا ً على صحة المستخدم.
 )0األداء Performance :
لكً ٌكون المنتج وظٌفٌا ً فإنه ٌصمم من أجل المدرة على األداء وٌتجسد ذلن فً خصابص
الشكل العام له ،وال شن أن الخامات لها تؤثٌر لوي على تحمٌك هذا العمل.
 )2الراحةComfort :
ٌحاول المصمم أن ٌإخر حدوث التعب أو اإلجهاد الناتج عن استخدام التعامل مع منتجات
مختلفة ذات تصمٌم له خصابص ال تتعارض مع نشاط األفراد وحٌوٌتهم وللخامات دور كبٌر
فً ذلن.
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 )3اإلبهاج الجمالًAesthetic Pleasantnedd :

ٌسعى مصممو المنتجات إلى جعل منتجاتهم على اختبلؾ أشكالها ووظابفها لادرة على إحداث
البهجة والسرور والنشوة فً نفوس مستخدمً تلن المنتجات.
ثانٌاً :المعاٌٌر االلتصادٌة لتصمٌم المنتج
ٌتم حسابه بواسطة تمدٌر العابد الوظٌفً المحتمل الحصول علٌه ممابل وحدة النمد المدفوعة
التً ٌتم إنفالها والتً تشكل عناصر تكلفة المنتج وهً:
* تكلفة التصمٌم
* سعر الخامات المستخدمة
* مستوى التكنولوجٌا المستخدمة فً التنفٌذ
* مستوى التشطٌب
* األجور والمصارؾ والتؤمٌنات.
تتؤثر التصادٌات المنتج بتكنولوجٌا اإلنتاج المرتبطة بإمكانٌات وخصابص الخامات المستعملة.
كذلن فإن لرار اختٌار الخامات عند بدء المشروع  -كما هو أمر التصادي وتصمٌمً  -سوؾ
ٌتم اتخاذه على أساس توافر الخامات وسعرها على المدى الطوٌل ،وهذا أمر ها ًم جدا ً .
لد تكون هنان خامة معٌنة مناسبة متوفرة عند بدء المشروع ثم ٌصبح من الصعب الحصول
علٌها  -وٌجب توافرها بسعر معمول  -فً نهاٌة المشروع  .لذلن فإن عملٌات التصمٌم
واإلنتاج مرتبطة ارتباطا ً لوٌا ً بالخامات المختارة.
.
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الـبــاب الـثـانــً

.

النظام اإلنتاجً
عـرؾ النظام اإلنتاجً على أنه الطرٌمة التً تصمم لتحوٌل عدد من العناصر إلى منتجات
ٌ ّ
أو خدمات ذات مواصفات محددة وذلن بهدؾ إتاحتها لبلستخدام أو االستهبلن أو االستفادة
المباشرة منها .
وٌنمسم النظام اإلنتاجً إلى ( المدخبلت ـ العملٌات الصناعٌة ـ المخرجات ) وبواسطة
إمكانٌات التصنٌع المختلفة بالمصنع ٌتم تنفٌذ عملٌات التصنٌع أو عملٌات اإلنتاج ،وهً
مجموعة العملٌات التً تجرى على الخامة لتحوٌلها إلى المنتج المطلوب بالمواصفات المحددة
له .والمواصفات هً الصفات التً تحدد المتطلبات األساسٌة للمنتج حتى ٌبلبم الؽرض الذي
أنتج من أجله  .وٌمكن أن تكون صفات طبٌعٌة أو كٌمٌابٌة أو صحٌة .وٌمكن المول أن جودة
المنتج هً مدى مطابمته للمواصفات التً وضعت له مسبما ً لبل عملٌة اإلنتاج وهو الؽرض
الذي أنتج من أجله إال أن عناصره واحدة فً الحالتٌن وهً :

عناصر النظام
اإلنتاجً
السوق  -رأس المال  -المواد الخام  -المعـدات – األٌدي العاملة  -المكان والمبانً
 السلعة - المواصبلت – الـطــالــــــة  -التنظٌم واإلدارة .وتفصٌل ذلن كاآلتً :
 -1السلعة أو المنتج :هً ناتج العملٌات الصناعٌة التً تجرى على خامة ما أو مجموعة من
الخامات لتحوٌلها إلى منتج  .وٌجب دراسة إمكانٌات تصنٌع السلعة ومدى المستهلكٌن وكذلن
شكلها وحجمها وسعرها لبل البدء فً اإلنتاج.
 -2السوقٌ :رتبط ارتباطا ً وثٌما ً بالسلع المراد إنتاجها ،وٌعنً بالسوق عدد المتلهفٌن
للحصول على تلن السلعة فً مجتمع معٌن ،وحجم طلبهم لها سنوٌاً .وبمعنى آخر ٌمكن
تعرٌؾ السوق على أنه مجموعة المستهلكٌن لسلعة ما أو مجموعة المستفٌدٌن من خدمة ما.
وتظهر فً هذا المجال تساإالت منها :هل المشروع المزمع إلامته سٌنفرد بتمدٌم السلعة ،أم
سٌكمل نمص مطلوب فً السلعة ؟ وهل السوق محلٌة أم أجنبٌة وما هً سمات مجتمع
السوق وخصابصه؟ وما أثرها على ممادٌر ومعدالت الطلب من تلن السلعة ؟
 -3رأس المالٌ :عتبر رأس المال أهم عنصر من عناصر لٌام المشروع الصناعً ،إذ هو
العنصر المرن الذي ٌمكن تحوٌله لصور عناصر أخرى ،فٌمكن شراء األرض وإلامة
المبانً وشراء الخامات والمعدات ودفع األجور .ومن المسلم به أن رأس المال شؤنه شؤن
بمٌة العناصر فً تحمٌك عابد الربح .
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 -4المواد الخام :تموم العملٌات الصناعٌة على فكرة تحوٌل مواد من صور إلى صور أخرى
مطلوبة ،وتعتبر المواد بصورتها األولى مواد خام لتلن الصناعة  ،وتعتبر المواد بصورتها
المنتهٌة منتجات تلن الصناعة.
فصناعة استخراج الحدٌد من خاماته صناعة موادها الخام هً خامات الحدٌد الطبٌعٌة
ومنتجها هو الحدٌد الزهـر  ،ثم تلً ذلن صناعة الصلب التً ٌعتبر الزهر مادتها الخام
والمنتج هو كتل الصلب ،وتلً ذلن صناعة الدرفـلة التً ٌكون الصلب مادتها الخام والمنتج
هو األلواح والشرابح والمضبان  ،ثم تلً ذلن اآلالت التً تعتبر األلواح واألعمدة موادها الخام
والمنتج هو اآللة  .وكل تلن الحلمات تعتبر صناعة مدخبلتها المواد الخام ومخرجاتها المنتج .
وتجب اإلشارة هنا إلى أنه ٌجب تواجد مواد خام بكمٌة وباستمرارٌة تسمح بتزوٌد
المشروعات بحاجاتها بما ٌتبلءم مع معدل اإلنتاج.
 -5المعدات واآلالت :من البدٌهً أن عملٌة تحوٌل المواد من صورة إلى أخرى تحتاج إلى
أدوات وآالت  ،وٌمكن أن ٌمتصر األمر على أدوات ٌدوٌة وٌمكن أن ٌتطلب األمر آالت أكثر
تطورا ً معظمها ذاتٌة للحركة (أوتوماتٌكٌة)  ،والتفضٌل فً اختٌار اآللة (بدابٌة-متطورة)
هو التصادٌات تشؽٌلها فً كل حالة على حده.
 -6األٌدي العاملة :تحتاج األعمال كً تإدى لموى بشرٌة على درجات متفاوتة من المهارات
مهما بلؽت درجة األوتوماتٌكٌة اآللٌة فً عدد األفراد المطلوبٌن وفً نوعٌة المهارات
الواجب توافرها .
 -7المكان والمبانً :ولنجمع معا ً عنصري اآللة والموى البشرٌة ٌجب أن نوفر مكانا مناسبا
ٌعتبر مؤوى فً الظروؾ الطبٌعٌة.
وتمتد اآلالت إما أفـمـٌا ً ( وبذلن تكون مبانً المصنع ممتدة على رلعة واسعة من األرض)
وإما ٌمتد المكان رأسٌا ً وتكون مبانً المصنع شاهمة متعددة الطوابك .
وترتبط نوعٌة المبنى بوسابل النمل داخل المصنع ،فإ ّما أن تكون وسابل نمل أفمً أو وسابل
نمل رأسً.
 -8المواصبلت :تظهر مشكلة نمل الخامات داخل ألسام المصنع المختلفة أثناء تحوٌل المواد
الخام من صورتها األولى إلى صورتها النهابٌة .وتشكّل لضٌة النمل من وإلى المصنع
ركنا ً أساسٌا ً فً اختٌار ألل تلن الوسابل تكلفة.
 -9الطالة :تحتاج اآلالت إلى طالة محركة وهنا ٌتعٌن االختٌار بٌن إنتاج الطالة الخاصة
بالمصنع أو شرابها من الؽٌر مع اعتبار سمات كل بدٌل .وإذا كان المرار هو إنتاج الطالة
فإن مرتفعات المٌاه  -كمصدر لها – ٌعد أرخص أنواع الطالة ٌلً ذلن مصادر الولود
التملٌدي ثم مصادر الولود النووي.
 -10التنظٌم واإلدارة :ومع تعدد العناصر سالفة الذكر وعدم التزامها بالفردٌة فً أي عنصر
فإن األمر ٌستلزم وضع نظام ومنهج ألنشطة كل عنصر بالنسبة للزمن ،فٌجب أن ٌكون
هنان إدران لشراء الخامات بتوارٌخ محددة لذلن  ،وتحدٌد للكمٌات المشتراه فً المرة
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الواحدة  ،وحسابات لكمٌات المخزون من كل صنؾ من الخامات  ،وسعة المخازن ،
ونظام صرؾ الخامات إلى محطات اإلنتاج  ،ونظام سٌرها إلى أن تصنع منتجا ً منتهٌاً .وكذلن
بالنسبة لآلالت ،ثم ٌوضع نظام لصٌانتها لتحمٌلها بفاعلٌة وكفاءة مثلى .
وما ٌمال عن اآللة ٌمال عن األٌدي العاملة أو عن األفراد عامة  ،واالختٌار والتعٌٌن ،
والتدرٌب  ،وتوزٌع األعباء  ،ومحاسبة األجور والحوافز وما إلى ذلن.

جـودة اإلنـتـاج
الجودة هً درجة وفاء المنتج الحتٌاجات ورؼبات المستهلن .وٌعتبر المنتج على درجة عالٌة
من الجودة إذا كان تنفٌذ تصمٌمه ٌإدي إلى تحمٌك رؼبات لطاع معٌن من المستهلكٌن
وٌخدم أؼراضهم .
إن الهدؾ من ضبط الجودة والرلابة علٌها لٌس مجرد إنتاج سلعة خالٌة من العٌوب ،ولكن
األهم من ذلن هو وفاإها برؼبات واحتٌاجات المستهلن وتوصٌلها إلٌه خالٌةً من العٌوب ،
وتمدٌم الخدمات البلزمة  ،لكً تموم السلعة بؤداء وظٌفتها على الوجه األكمل إذ أنه لٌس هنان
معنى للجهود التً تبذل للرلابة على الجودة أثناء العملٌة اإلنتاجٌة بحٌث ٌتم إنتاج سلعة على
مستوى عا ٍل من الجودة ،ثم ٌحدث ما ٌإثر على تلن الجودة ( فً الفترة التً تمضً بٌن تمام
عملٌة اإلنتاج وعملٌة االستهبلن) بحٌث ال تصل السلعة إلى المستوى المطلوب من وجهة
نظر الم ستهلن وفً الوالع فإنه ال توجد مرحلة من مراحل التصمٌم أو اإلنتاج أو التوزٌع ال
تإثر فً الجودة وإنه البد من ضبط تلن العملٌات واألنشطة جمٌعها .
وهذا المفهوم هو ما ٌعبّر عنه بنظرٌة الضؽط المتكامل للجودة  ،وٌمكن الولوؾ على تلن
األنشطة والعملٌات التً تتم داخل المنشآت والشركات الصناعٌة وخارجها إذا تتبعنا مراحلها.

عبلمات الجودة
أدى التمدم التكنولوجً السرٌع إلى تطوٌر وسابل اإلنتاج وإلى تسابك المنتجٌن فً إنتاج سلع
ومنتجات ذات منفعة إلشباع حاجات الناس ورؼباتهم ،وأصبح المستهلن سٌد السوق.
فالمنتج ٌحاول دابما ً أن ٌحوز ثمة المستهلن حتى ٌزداد حجم مبٌعاته  ،وذلن عن طرٌك
التطوٌر فً المنتج وفً أسالٌب اإلنتاج لبلرتماء بمستوى الجودة  -أما المستهلن فهو دابما ً
ٌمارن وٌفاضل بٌن المنتجات إلى تإدي نفس الخدمة التً تشبع حاجاته ورؼباته ثم ٌختار
منها ما ٌعتمد أنها تتمٌز على مثٌبلتها ،إال أن المستهلن العادي ال ٌستطٌع فً معظم األحٌان
تمٌٌز السلع ؼٌر المطابمة للمواصفات بمجرد النظر  ،لذا فإن الدول  -عادة  -تتجه إلى سن
الموانٌن والتشرٌعات وتحدٌد العموبات .
وفً إطار تلن الموانٌن ٌجري تنظٌم أعمال الرلابة والتفتٌش على المصانع واألسواق  ،وأخـذ
العٌنات وفحصها وتحلٌلها فً المختبرات المعتمدة  ،واستمراء وتمٌٌم النتابج والبٌانات
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المتعلمة بعٌنات تلن السلع  ،فإذا ثـبـت التلؾ أو عدم المطابمة للمواصفات المعتمدة ٌموم
الجهاز المختص بالدولة بتنفٌذ ما تـنـص علٌه الموانٌن من مصادرة السلع وعموبة مـن
تـثـبـت مسبولٌته من المنتجٌن أو الموزعٌن أو المستوردٌن.
إال أن الرلابة اإللزامٌة على السلع والمنتجات لٌست كافٌة – بالدرجة األولى  -للمضاء على
ظاهرة انخفاض الجودة أو عدم المطابمة للمواصفات  ،إذ أن الجودة إٌمان وإحساس ٌنبع من
الباطن كما أنها ترتبط بجمٌع األنشطة التً ٌزاولها المصنع وكذلن بجمٌع مستوٌات العاملٌن
ومدى إٌمانهم بالجودة وفوابدها والتصادٌاتها.
لذا فمد كان من الضروري العمل على إٌجاد حافز اختٌاري للمصانع التً تـنتج سلعا ً مطابمة
للمواصفات المٌاسٌة الوطـنٌة وذلن بمنحها الحك فً وضع عبلمات الجودة علٌها.
وعبلمة الجودة هً داللة على أن المنتج الذي ٌحملها مطابما ً للمواصفات المٌاسٌة الوطنٌة
من حٌث الخامات والمماسات وأصول الصناعة واالشتراطات الفنٌة الواجب توافرها فً
األداء .إلخ.
وفً ذلن توفٌر لجهد المستهلن وحرص على ولته وإرشاده بطرٌمة سهلة إلى السلع الجٌدة
التً ترضً رؼباته وتحمك احتٌاجاته .كما أنها تعتبر دلٌبلً رسمٌا ً ٌستند إلٌه المشتري فً
اختٌار أو لبول السلع المرخص لها بتلن العبلمة  ،كما أنها  -بمعنى آخر ـ عمـد فنًًً بٌن
المنتج والمشتري فً إطار النصوص واالشتراطات التً تضمنتها المواصفات وكذلن الطرق
المٌاسٌة للفحص واالختبار.
تصدر الهٌبة المصرٌة للتوحٌد المٌاسً بوزارة الصناعة بجمهورٌة مصر العربٌة عبلمة
للجودة لوضعها على المنتجات المصرٌة .
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الباب الثالث
مراحل تنفٌذ العمل فً مجموعات صؽٌرة فً إطار فلسفة الوحدة المنتجة بإشراؾ المعلم
حدد جان دٌفٌد ( 1991 )JACK DAVIDمراحل دٌنامٌكٌة العمل فً جماعة كاآلتً :
 -2مرحلة لتكوٌن المجموعة:
وهً مرحلة االختٌار أو اكتساب أفراد المجموعة لبعضهم البعض وفٌها تتم عملٌات التعارؾ
بٌن أفراد من حٌث لدراتهم وإرادتهم ومٌولهم ومهاراتهم تجاه المشكبلت المطروحة والتً
تتطلب اكتشاؾ حل بٌنما تظهر األنماط المختلفة لكل من أفراد المجموعة.
 -0مرحلة وضع معٌار تتفك علٌه الجماعة:
بعد التداول الحر لؤلفكار المطروحة فً مرحلة العصؾ الذهنً ٌتوصل أفراد المجموعة فً
هذه المرحلة إلى األداء والمفاهٌم المشتركة والممبولة من المجموعة ،والتً تتحول إلى لاعدة
ٌلتزم بها أفراد الجماعة فً ضوء مراحل التطبٌك الممترحة ،حٌث ٌتبٌن كل فرد جدوى ما
توصلوا إلٌه ومدى مشاركته فً بلورته ،فٌدافع عنه وٌسعى إلى تحمٌمه بكامل طالته.
 -0مرحلة تحدٌد مهام الجماعة:
ٌتم تمسٌم العمل بٌن أفراد المجموعة الواحدة لٌصبح لكل فرد دوره
الذي ترى الجماعة أنه لادر على أدابه ،وتعمل على توظٌؾ إمكانٌاته
ومهاراته المناسبة بحٌث تصبح تلن اإلمكانٌات جزءا ً من المطلوب
إنجازه من لـبل الجماعة  .وٌتولؾ توزٌع األدوار وتمسٌم العمل
على األفراد وفما ً لتمدٌر المجموعة ككل فً ضوء الهدؾ المحدد لها.
 -2مرحلة دراسة العمل:
وفً هذه المرحلة تموم أفراد المجموعة باالشتران فً الممارسات واألنشطة الخاصة بالعمل
التطبٌمً الف ّعال ،وفما ً لما درسوه نظرٌا ً فً دراسات الجدوى من احتٌاجات السوق ،والتكالٌؾ
والعابد ،والخامات ،و التسوٌك ومنافذ البٌع ،حٌث تذوب طموحات الفرد فً أهداؾ الجماعة
التً ٌنتمً إلٌها لتحمٌك التكامل الذي ٌضمن النجاح للمشروع الممترح.
 -3مرحلة تمٌٌم الجماعة إلنتاجها:
ٌموم أفراد الجماعة بالنظـر فٌما لاموا به من أعمال وما أنتجوه وما ٌحوٌه هذا اإلنتاج من
ممٌزات وعٌوب ،وفً حالة نجاحهم فً العمل ٌسارع بعضهم فً الثناء على اآلخرٌن
محاولٌن إبراز دور كل منهم وما أسهم به فً هذا العمل ،أما فً حالة الولوع فً أخطاء ٌجب
أن ٌتجنب التبلمٌذ تبادل اللوم على بعضهم البعض بل ٌحاولون إعادة تمٌٌم المشروع منذ
البداٌة فً ضوء ما خططوا له من أهداؾ بعد مراجعة دراسة الجدوى واالتفاق على البدابل
الرامٌة إلى تخطً أسباب اإلخفاق.
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أسس استراتٌجٌة العمل فً مجموعات صؽٌرة
أوضح جان دٌفٌد ( )JACK DAVIDأن هنان مجموعة من األسس ٌمكن االستناد إلٌها عند
إدارة مشروع ما ،أو مرفك تعلٌمً مرتبط بمشروع ما  ،تلن األسس تعتمد على تمسٌم التبلمٌذ
إلى مجموعات صؽٌرة لتحمٌك الهدؾ المطلوب وٌمكن تلخٌص تلن األسس فٌما ٌلً من نماط
أوالً :اإلدران الجماعً:
ٌشعر أفراد الجماعة بوجود مشكلة حمٌمٌة تتحدى لدراتهم وال ٌمكن لتلمٌذ بمفرده حلها حٌث
تحتاج تلن المشكلة إلى أن ٌتصؾ أفراد المجموعة بالوعً الجماعً إلدران أسباب توادهم
ومشاركتهم فً الجماعة التخاذ حل مناسب لتلن المشكلة والتً تكون المجموعة لد استمرت
علٌها من خبلل دراسة الجدوى.
ثانٌاً :األهداؾ المشتركة:
ٌتسم دور المعلم بؤنه إٌجابً وفعّال فً المجموعة وٌشارن األفراد اآلخرٌن(من أفراد جماعة
الوحدة المنتجة) فً األهداؾ والمبادئ التً تإدي إلى اندماجهم معا ً كؤعضاء لتكوٌن
المجموعة وعند تحمٌك تلن األهداؾ وتلن المبادئ ٌعـ ّد ذلن نجاحا ً للمجموعة ككل ولٌس
للفرد فمط أي البد أن ٌإثّـر الفرد فً تحمٌك أهداؾ الجماعة وأن ٌتمتع بإنجازها.
ثالثاً :االعتماد المتبادل:
كـون أعضاء الجماعة حساسٌة إٌجابٌة تجاه بعضهم البعض من مراعاة الشعور والتؤٌٌد
ٌ ّ
والتمبل لؤلفكار والمبلحظات من خبلل المنالشات للتوصل  -من خبلل العصؾ الذهنً  -إلى
الحل األمثل للمشكلة المطروحة ،ومن المهم أال ّ ٌظهر لابد الجماعة من التبلمٌذ أو المعلم
انحٌازا ً ظاهرا ً ألحد أعضابها بصورة ؼٌر موضوعٌة وإنما ٌش ّجع التفاعل المشترن فٌها بٌنهم
لصالح األهداؾ المشتركة.
رابعاً :الرؼبات:
ٌنضم األفراد للعمل فً مجموعات إطار الوحدة المنتجة حٌث إنهم ٌدركون أن هنان رؼبات
واحتٌاجات لن ٌتمكنوا من تحمٌمها خارج المجموعة  ،تلن الرؼبات تتحمك عن طرٌك
األنشطة التً تمارسها المجموعة ،وتمس احتٌاجات التبلمٌذ ،ومهاراتهم ،ولدراتهم.
وٌجب أن ٌشعروا بحاجاتهم لتعلٌم خبرات جدٌدة من خبلل تعاونهم فً مجموعات تتسم
باالبتكار واإلنتاجٌة.
خامساً :التنظٌم االجتماعً:
ٌمكن النظر للمجموعة على أنها وحدة اجتماعٌة ولٌست وحدة منتجة التصادٌا ً فمط  ،فٌها
أدوار وموالؾ ،وعبللات خاصة تحمك أهداؾ المجموعة.
وكنتٌجة العتبار المجموعة وحدة اجتماعٌة منتجة التصادٌا ً فٌجب أن ٌكون لها لابد (سواء
أكان تلمٌذا ً أو معلماً) فعلى المعلم أن ٌشعـر بؤهمٌة إٌجاد دور لمابد المجموعة وأن دوره لٌس
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دٌكتاتورٌا ً بل دوره هام فً تنظٌم العمل ونجاحه ،كما ٌمكنه أن ٌمدم المساعدات الفردٌة لمن
ٌحتاج من الطبلب بشرط أال ّ ٌخـ ّل بطبٌعة عمل المجموعة أو بنظامها.
سادساً :التفاعـل:
ٌتؤثر أفراد المجموعة بعضهم ببعض وٌستجٌب بعضهم خبلل مراحل
العمل المحددة بالمدرسة وٌجب أن ٌشعر المتعلم بؤن لدٌه معلومات
وخبرات ٌستطٌع أن ٌتبعها فً العمل ،وأن تستفٌد الجماعة ككل
بما هو موجود فعبلً لدى أفرادها ثم ٌتم تنمٌتها وتطوٌرها،
ومن ثم توظٌفها واستؽبللها لصالح الجماعة من خبلل العملٌات
التالٌة لذلن.
سابعاً :الترابط:
ٌتوافر لدى أفراد المجموعة الرؼبة فً البماء داخلها للمساهمة فً صبلحها والمشاركة فً
أنشطتها ،كذلن الشعور بؤهمٌة التعاون فً عمل المجموعة ،وعدم السماح بتملٌل شؤن أحد
التبلمٌذ أو بنبذه لتؤكٌد الرؼبة لدٌه فً البماء بالمجموعة تؤكٌدا ً لفكرة تكوٌن نواة لرجل أعمال
صؽٌر تن ّمى لدراته ومهاراته بمرور الولت من خبلل ارتباطه بالجماعة.
وٌجب أن ٌضع المعلم  -إذا كان هو لابد المجموعات  -فً اعتباره التعامبلت اإلنسانٌة عند
تمسٌم األفراد فً المجموعات.

مراحل تنفٌذ استراتٌجٌة العمل فً مجموعات صؽٌرة فً إطار
فلسفة الوحدة المنتجة
تمر استراتٌجٌة العمل فً مجموعات صؽٌرة بسلسلة من المداخل تحمل استراتٌجٌات مصؽرة
تشمل أربعة مراحل :
المرحلة األولى  :تختص بالتمٌٌم المبلً للتبلمٌذ.
المرحلة الثانٌة  :تتضمن عملٌة تحدٌد أعضاء المجموعات وتمسٌمها.
المرحلة الثالثة  :مرحلة الخوض فً الموالؾ التعلٌمٌة.
المرحلة الرابعة :مرحلة التمٌٌم البعدي لعملٌة التعلٌم واإلنتاج.
ونتناول فٌما ٌلً توضٌحا ً لكل مرحلة من المراحل ودور كل من المعلم والمتعلم فٌها .
المرحلة األولى  :التمٌٌم المبلً فً إستراتٌجٌة العمل فً مجموعات صؽٌرة:
عند استخدام إستراتٌجٌة العمل فً مجموعات صؽٌرة كطرٌمة تدرٌس ممترحة ضمن اإلطار
الفلسفً للمدرسة المنتجةٌ ،جب أن ٌهتم المعلم بعملٌة التمٌٌم المبلً لما تمثله من حجر
األساس لكل مراحل العملٌات اإلنتاجٌة التعلٌمٌة التالٌة وٌتمثل ذلن فً تعرؾ المعلم على
مستوى التبلم ٌذ فً الجوانب المختلفة المتعلمة بطبٌعة المهام التً سٌمومون بها فٌما بعد
بدءا ً من دراسة الجدوى وصوال ً إلى تسوٌك إنتاج الوحدة المنتجة وحساب العابد االلتصادي
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المادي لها وتتحدد عملٌات وإجراءات التمٌٌم المبلً لتلن االستراتٌجٌة تبعا ً لطبٌعة الهدؾ
المحدد لعمل المجموعات  ،وهنان بعض االتجاهات العامة التً ٌمكن أن تحددها عملٌات
التمٌٌم المبلً لتلن االستراتٌجٌة أهمها :
 oتحدٌد مستوى المدرات العملٌة للتبلمٌذ لبل تعاملهم مع المجموعة.
 oتحدٌد المستوى المعرفً أو المهاري للتلمٌذ لبل تعامله مع المجموعة.
 oتحدٌد االتجاهات المختلفة فً سلون التبلمٌذ لبل تعامله مع المجموعة.
 oتحدٌد مستوى المجموعة الصؽٌرة وكل ما ٌمدمه أفرادها من إنتاج وتعلّم
المرحلة الثانٌة  :تحدٌد أعضاء المجموعات وتمسٌمها
بعد أن ٌتعرؾ المعلم  -كمابد للمجموعة  -على مستوى التبلمٌذ ولدراتهم اإلنتاجٌة ٌموم
بتمسٌم مجموعات العمل الكبٌرة إلى مجموعات صؽٌرة.
وعلى هذا االتجاه تتعدد أنماط العمل فً مجموعات وذلن تبعا ً للهدؾ المحدد سلفا ً  ،وتبعا
لعملٌة التعلٌم وطبما ً للمواد التعلٌمٌة المرتبطة بالعملٌة وٌتم تنسٌك مجموعات التبلمٌذ
بطرٌمة صحٌحة بهدؾ منع الصراعات التً ٌمكن أن تنشؤ فٌما بٌنهم فٌتجهـون جمٌعا ً نحو
تحمٌك الهدؾ المنشود.
ولمد اتضح أنه من األفضل أال ٌمل عدد المجموعة عن خمسة ،وال ٌزٌد عن عشرة أفراد.
وٌتم تمسٌم الجماعات الصؽٌرة تبعا ً لطبٌعة الهدؾ التعلٌمً المحدد لطبٌعة المادة الدراسٌة
وعبللتها بالتطبٌك العلمً اإلنتاجً.
وهنان طرق مختلفة لتمسٌم المجموعات منها :
 طرٌمة المساهمة حسب المدرات :حٌث ٌمسم المعلم تبلمٌذ الفصل إلى مجموعات صؽٌرة كل
مجموعة تحتوي على تبلمٌذ ذوي مستوٌات مختلفة ،فمنهم الممتاز والمتوسط والضعٌؾ ،
 طرٌمة تلمابٌة النشاط  :وفٌها ٌتم تمسٌم المجموعات عشوابٌا ً مثل تمسٌمها عن طرٌك
الحروؾ األبجدٌة المرتبطة بموابم الفصل أو تمسٌم المجموعات حسب أماكن جلوسهم فً
الفصل.
وٌفرض استخدام هذا األسلوب توافـر الحـد األدنى لمعلومات ومهارات التبلمٌذ لدى المعلم.
 طرٌمة إسناد المهام  :أحٌانا ً ٌلجؤ بعض المعلمٌن إلى طرٌمة تمسٌم المجموعات حسب ما
ٌمكن أن ٌسند لكل تلمٌذ من مهام فٌمكن تجمٌع مجموعة من التبلمٌذ ذوي مستوى مرتفع
إلنجاز مهام عالٌة المستوى من الناحٌة اإلنتاجٌة ،ومجموعة أخرى من التبلمٌذ ذوي
مستوى ألل إلنجاز بعض المهام التً ال تشترط نفس المستوى من الكفاءة أو المهارة .
* إن تمسٌم المجموعات إحدى المهام التً تظهر لدرة وكفاءة المعلم المإهـّل لتحمٌك الهدؾ
التعلٌمً وكذلن الهدؾ اإلنتاجً (من خبلل الوحدة المنتجة) وتعتمد على رإٌته إلمكانٌات
تنمٌة لدرات التبلمٌذ كؤفراد ٌعـدّون رجال أعمال صؽار من خبلل المجموعة.
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المرحلة الثالثة  :مرحلة الخوض فً الموالؾ التعلٌمٌة.
هنان اتجاهان ربٌسٌان للعمل فً المجموعات الصؽٌرة :
األول  :حٌنما ٌحدد المعلم للمجموعة مهام محددة لتنجزها
الثانً  :حٌنما ٌطلب المعلم من المجموعة أن تكتشؾ مسؤلة أو موضوع معٌن .
وٌمكن الجمع بٌن هذٌن االتجاهٌن فتدور المنالشات للوصول إلى أنسب الحلول للمشكبلت
التً ٌمكن أن تواجه عملٌة التعلٌم واإلنتاج .
وبالطبع فإن فتحدٌد أي االتجاهٌن أو اتباع كبل االتجاهٌن ٌتولؾ على ما ٌراه المعلم أنه
سٌحمك الهدؾ العام اإلنتاجً .
من ذلن ٌتضح أنه ال توجد لاعدة ثابتة تلزم المعلم بثبات أسالٌبه عند العمل فً الوحدة
المنتجة فمد ٌبدأ بشرح الدرس نظرٌا لكل المجموعات  -مع السماح بمنالشات فردٌة  -ولد
ٌسند إلى المجموعات بعض المهام وٌطلب من كل مجموعة تنفٌذ ما أسند إلٌها  ،أو ٌترن
الحرٌة لكل مجموعة لتختار المهام بنفسها ثم ٌموم الجمٌع بالعمل على إنجازها .
إن تحدٌد حركة المعلم مع المجموعات ٌعتمد على:
 وتطبٌمه لنظرٌات الذكاء المتعدد فً التعلٌم لدراته االبتكارٌة عبللة المادة الدراسٌة بالمشروع الممترح إنتاجه . طبٌعة المادة الدراسٌةوٌنبؽً أن نضع فً اعتبارنا أن المعلم لابد ومنظم ومرالب لكل تحركات كل أفراد المجموعة
فً عمل إنتاجً ذو عابد مادي التصادي متكامل ومتزن .
ومن خبلل عمل المجموعة ٌعمل المعلم علً تنمٌة التفكٌر النالد والتفكٌر االبتكاري الذي
ٌعتمد علً ذكاء التلمٌذ إذ ٌحدد المعلم مشكلة ما ٌطرحها علً التبلمٌذ وأثناء العرض
والمنالشة علً المعلم أن ٌتمبل اآلراء الموضوعٌة للتبلمٌذ حٌث ٌجب أن تتسم المشروعات
بالوالعٌة والمرب من المٌدان وحاجات السوق .
لذا علً المعلم أن ٌراعً عدم فرض رأٌه الشخصً علً المجموعات بل ٌشجع بحث
ومنالشة األفكار وٌوجه المسار الصحٌح مع ضرورة أن تكون لكل مجموعة إحاطة بالهدؾ
وأال ٌكون لمجموعة أو تلمٌذ دور منعزل عن العمل الجماعً .
المرحلة الرابعة  :مرحلة التمٌٌم البعدي لعملٌة التعلٌم واإلنتاج
تختص تلن المرحلة بالتعرؾ علً التطوٌر الذي طرأ علً التلمٌذ وعلً المجموعة ككل وذلن
فً ضوء األهداؾ المحددة سابما وما تم انجازه من مشروعات .
وتتحدد عملٌات التمٌٌم البعدي تبعا ً لطبٌعة الهدؾ الـمحدد والمشروع الذي أنتج وانجز  ،كما
ترتبط تلن العملٌات بما تم عرضه سابما ً فً عملٌات التمٌٌم التً ٌمكن أن تكشؾ مستوي كل
فرد فً المجموعة ولذلن تؤخذ عملٌات التمٌٌم البعدي اتجاهات عدة أهمها :
 -2تمٌٌم مستوي النمو لمدرات التلمٌذ بعد عملٌة التفاعل مع المجموعة
 -0تمٌٌم مستوي النمو فً سلون التبلمٌذ بعد عملٌة التفاعل مع المجموعة
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 -0تمٌٌم مستوي أداء مهارة معٌنة للتبلمٌذ من خبلل ما اكتسبوه من عملٌات التفاعل مع
المجموعة.
* إن تحدٌد أسالٌب التمٌٌم المبدبً ٌتولؾ علً مهارة المعلم فً تحدٌد أنسب األسالٌب
الموضوعٌة التً تمٌس مستوي التؽٌٌر الذي حدث للتلمٌذ أو المجموعة .
مما سبك ٌتضح أن هنان أسس وخطوات خاصة بإستراتٌجٌة العمل فً مجموعات صؽٌرة كما
أن لتنظٌم المجموعات مبادئ ولوانٌن وهنان طرق خاصة باألعمال الجماعٌة والمشروعات
فً الوحدة المنتجة التً تتم داخل إطار العمل فً مجموعات صؽٌرة كالتخطٌط والتنفٌذ
والتمٌٌم كمهارات الزمة لتطبٌك فكر الوحدة المنتجة وتطوٌرها .
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الفصل السادس
الـمـشـروعــات
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ٌحتوي هذا الفصل علً:
الباب االول:
الباب الثانً:

سوج

أهداؾ المشروعات الصؽٌرة
أهمٌة المشروعات الصؽٌرة
أهمٌة المشروعات الصؽٌرة من منظور اجتماعً
مزاٌا المشروعات الصؽٌرة
اإلعداد إلنشاء مشروع صؽٌر
طرٌك تطوٌر المشروعات الصؽٌرة
الباب الثالث:
مستمبل المشروعات الصؽٌرة
نماذج لمشارٌع صؽٌرة ٌمكن تنفٌذها
هل ٌمكنن أن تكون صاحب مشروع صؽٌر؟
الباب الرابع:
المنشآت الصناعٌة الصؽٌرة
ممٌزات المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة
استراتٌجٌة المسإولٌات الخاصة بالوحدات
االنتاجٌة الصؽٌرة
أسباب فشل المشروعات
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الــبــاب األول
س،ج
س :2هل ٌمكن أن تتعدد المشروعات بالوحدة المنتجة ؟
ٌمكن ذلن بعد عرضها على اللجان المخصصة ومجالس اآلباء  ،خاصة وأن الفكرة ما
زالت فً مهدها وتحتاج إلى الدعم والمساندة .
س :0ما هً أنواع المشروعات اإلنتاجٌة التً ٌمكن تنفٌذها ؟
الحفر على الخشب ـ صناعة العطور ـ صناعة المنظفات ـ الطباعة على النسٌج –
 صناعة االباجورات والنجؾ ـ مشؽوالت معدنٌة ـ صناعات خزفٌة ـ وجلدٌة ـ أعمال الحٌاكة والترٌكو ـ أسمان وطٌور الزٌنة ـ الزى المدرسً و الحمٌبة المدرسٌة .س :0ما هً أنواع المشروعات الخدمٌة التً ٌمكن تنفٌذها ؟
تؤجٌر الصاالت الرٌاضٌة والمبلعب والمسارح ولاعات االجتماعات بعد موافمة الجهة
األمنٌة بالمدٌرٌة  -دورات الكمبٌوتر لتعلٌم اللؽات  -كتابة وطبع الرسابل العلمٌة –
تصوٌر المستندات .
س :2ما هً أنواع المشروعات التسوٌمٌة التً تخدم العملٌة التعلٌمٌة ؟
التعامل مع الشركات والمصانع وتجار الجملة فً تزوٌد المدرسة بالبضابع التً تحتاجها
وٌكون التعامل بصفة األمانة لحٌن التسوٌك على أن تكون سلعة لها مكانتها على أن ٌتم رد
للمورد األصلً مع ضرورة عمل دراسة جدوى.
البضاعة ؼٌر المابلة للتوزٌع
ّ
س :3ما هً أنواع مشروعات البرمجٌات ؟
 برامج لمحبلت البٌع والشراء ألعاب تسلٌة برامج تعلٌمٌة برامج لتعلٌم الحرؾ  -تصمٌم صفحات انترنت برامج أعمال الكنترول عمل المناهج الدراسٌة على اسطوانات وبٌعها بؤسعار مناسبة .س :4كٌؾ ٌتم التصرؾ فً منتجات تالفة أو ؼٌر صالحة ؟
تشكل لجنة لفحص ومعرفة سبب التلؾ وٌحرر محضر بذلن وٌعرض على مدٌر
المدرسة التخاذ البلزم وٌتم خصم لٌمة المنتج التالؾ من لٌمة المنتجات .
س :7ما هً االٌجابٌات التً تم تحمٌمها من تنفٌذ مشروعات الوحدة المنتجة ؟
 التواصل مع الطبلب واستؽبلل اولاتهم وطالاتهم لتنمٌة مهاراتهم خلك جٌل مبدع ومبتكر  -االستفادة من المنشآت التعلٌمٌة والطالة البشرٌة.س :8ماذا ٌستفٌد الطالب من مشروعات الوحدة المنتجة ؟
 ٌتعلم كٌفٌة التعامل مع التاجر والمستهلن ٌتعلم إعداد دراسة الجدوى ٌتح ّمل المسبولٌة ٌ -تعرؾ على حركة البٌع بالمدرسة وٌجٌد التعامل معها وٌكتسبخبراتها.
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س: 9هل ٌجوز اشتران المدارس الفنٌة بعرض منتجاتها بمعارض المدارس ؟
 ال مانع من اشتران المدارس الثانوٌة الزراعٌة بعرض منتجاتها بمعرض المدارس بعداخطار المدٌرٌات أو اال دارات التعلٌمٌة التابعة لها المدارس الزراعٌة واببلؼها
بمواعٌد تلن المعارض 2
س : 22هل ٌجوز عمد دورات تدرٌبٌة لمسبولً الوحدة المنتجة بمدارس التعلٌم الزراعً ؟
 ٌجوز من خبلل التنسٌك مع ادارة التدرٌب بالمدٌرٌات أو االدارات التعلٌمٌة 2س  : 22هل ٌمكن االستفادة من مشروعات الهٌبة العامة للتنمٌة الصناعٌة ؟
 ٌمكن االستفادة من تلن المشروعات وعلى سبٌل المثال :( طباعة تً شٌرت – انتاج بلوفرات –تجهٌز وتجمٌد االسمان – انتاج الكراسً
والكشكول – منتجات جلدٌة من الجلد الطبٌعً والصناعً ( للتصدٌر ) – تجهٌز وتجمٌد
خضر وفاكهة – ورق البردى – مطبوعات تجارٌة  222الخ ) 2
سٌ : 20مكن التعاون مع ادارة التعلٌم الفنً واالستفادة من منتجاتهم ؟
 ٌمكن من خبلل البروتوكول المبرم من خبلل :*التعاون مع االدارة العامة للمدرسة المنتجة والتعلٌم الفنً وعرض منتجاتهم فً
معارض االدارة
*امداد معارض المدرسة المنتجة بمنتجات التعلٌم بهامش ربح بسٌط
*دفع نسبة  % 73من لٌمة المنتجات عند شراء الوحدة المنتجة لمنتجات التعلٌم الفنً
كممدم والبالً بعد البٌع
*انتاج وتسوٌك الزى المدرسً بهامش ربح بسٌط بالتعاون مع التعلٌم الصناعً
*تدرٌب السادة مسبولً الوحدة المنتجة والطلبة المشاركٌن فً مشروعاتها فً
مدارس التعلٌم الفنً وذلن الكتساب المهارات الفنٌة التً تإهلهم لسوق العمل
وتشجٌعهم على انشاء مشروعات صؽٌرة بعد التخرج 2
س : 20هل ٌجوز التعاون مع رٌاض االطفال لبلستفادة من مشروعاتهم ؟
ٌجوز االستفادة من مشروعاتهم من خبلل البروتوكول المبرم بٌن الجهتٌن والمتضمنة :
(أعمال االطفال – العاب تعلٌمٌة من انتاج المعلمات – ادوات مكتبٌة لؤلطفال –انتاج مجلة
خاصة بالروضة تضم انشطة الروضة وبعض النصابح واالرشادات ألولٌاء االمور ٌتم بٌعها
ألولٌاء االمور –توفٌر الزى المدرسً الخاص بالروضة بؤسعار الل من السوق للتٌسٌر على
اولٌاء االمور – توفٌر ملفات التمدٌم وبٌعها داخل الروضة – توفٌر خدمة التمدٌم اإللكترونً
وكذا خدمة تصوٌر االطفال بؤسعار مناسبة لبٌبة الروضة )
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الـبـاب الـثـانــً
أهــداؾ المشروعات الصؽٌرة
تنشؤ المشروعات لكً تمدم منتجات أو خدمات ألفراد المجتمع الذي تعمل فً نطاله تلن
المنشآت أي أن تلن المشروعات تمدم ـ فً الوالع ـ خدمات التصادٌة للمجتمع الذي تعمل فٌه
والبد أن ٌمثل ذلن هـدفا ً أولٌا ً لتلن المنشؤة للوفاء بااللتزامات االجتماعٌة  ،وعلى ذلن فإن
المرار الخاص بتحدٌد نوع المنتج أو الخدمة التً تمدمها المنشؤة للسوق إنما ٌمثل أهم
المرارات اإلستراتٌجٌة التً تحـدد من طبٌعة أعمال المنشؤة واتجاهاتها فً المستمبل.
 )2األهـداؾ الخاصة بالربح
من األهـداؾ التً تهدؾ المنشؤة تحمٌمها هو هدؾ الربحٌة  ،وٌعتبر هذا الهدؾ من أهم
الدعابم التً تبنً علٌها تلن المنشآت .وتعتبر الربحٌة ضرورٌة لصاحب المشروع فً ممابل
تحمله لمخاطر إنشاء وإدارة المشروع سواء أكان صاحب المشروع فردا ً أو جماعة أو جهة.
باإلضافة إلى أن تحمٌك الربح له أهمٌة خاصة حتى ٌمكن ضمان استمرارٌة أعمال المشروع
وتمٌز خططه ومشروعاته المستمبلٌة.
 )0أهـداؾ الـنمـو
البد من توجٌه االهتمام إلى تحمٌك أهداؾ نمو المشروع فً ظل التوسع السرٌع الذي ٌحدث
فً الحٌاة االلتصادٌة عموما ً .
وتتضمن أهداؾ نمو المشروع :
 الحاجة إلى الحصول على تسهٌبلت إنتاجٌة جدٌدة  - ،تطوٌر عملٌات اإلنتاج . تمدٌم المنتجات الجدٌدة للسوق.وٌتولؾ تحدٌد أهداؾ النمو للمشروع على عدد من العوامل منها :
 الرؼبة فً تحمٌك التطور وؼرس لٌم التجدٌد فً بٌبة المشروع سواء العاملٌن أوالمستهلكٌن  - ،تحمٌك أفضل خدمة فً المشروعات الخدمٌة إذ ال ٌكون الهدؾ هو مجرد
الربح فمط.

أهمٌة المشروعات الصؽٌرة
 )2تعمل فً مجال األنشطة اإلنتاجٌة والخدمٌة والسلعٌة الفكرٌة .
 )0تؽطً جزءا ً كبٌرا ً من احتٌاجات السوق المحلً .
 )0تساهم فً إعـداد العمالة الماهـرة .
 )2تشارن فً حـل مشكلة البطالة .
 )3تعـد المكون األساسً فً هٌكـل اإلنتاج وااللتصاد فً ببلد العالم .
 )4تستوعب المطاع األكبر من العمالة فً مختلؾ المجتمعات.
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 )7تساعد على تطوٌر التكنولوجٌا والفنون اإلنتاجٌة المحلٌة فً المجتمع ودفع تلن
المشروعات إلى موالؾ تنافسٌة جٌدة .
 )8تعمل على تحمٌك التوازن اإلللٌمً فً ربوع المجتمع لعملٌة التنمٌة االلتصادٌة :
( صناعة ،تجارة ،خدمات ،مماوالت) .
 )9تعمل على تحمٌك االنتشار الجؽرافً وتحمٌك النمط المتوازن لجمٌع ألالٌم الدولة وزٌادة
حجم االستثمارات فً تلن األلالٌم .
 )22تعمل على زٌادة فرص العمل وإزالة الفوارق اإلللٌمٌة الناتجة عن تركٌز األنشطة
االلتصادٌة فً محافظة معٌنة.
 )22تع ّد واحـدة من إحدى أدوات التنمٌة االلتصادٌة واالجتماعٌة  ،وأحـد أهم العناصر
االستراتٌجٌة فً عملٌات التنمٌة والتطور االلتصادي فً معظم دول العالم الصناعٌة
والدول النامٌة على حد سواء.
 )20تستجٌب لمتؽٌرات السوق والتطور السرٌع لحركة العرض والطلب وباتت فرصها بالنمو
والبماء أكبـر من المشروعات الكبٌرة ذات المرونة األلل.
 )20تـعـد الرواد من الشباب )  ( Entrepreneursوزٌادة نسبتهم من خبلل تطوٌر الخطط
والمناهج التعلٌمٌة وبرامج التدرٌب التً تإهلهم لٌصبحوا من رجال األعمال تإهلهم
لٌصبحوا من رجال األعمال واالتجاه نحو العمل الحـر الخاص وتعظٌم فرص النجاح
 )22تمدم التسهٌبلت والمزاٌا للمشروعات الصؽٌرة فً مجاالت إجراءات التراخٌص
والمروض والضرابب وتوفٌر البنٌة األساسٌة البلزمة إللامة المشروعات وؼٌرها من
متطلبات لٌامها ونجاحها.

أهمٌة المشروعات الصؽٌرة من منظور اجتماعً
 )2تحمك الذّات واالستمبللٌة والتملن بشكل كبٌر.
 )0ترفع مستوى معٌشة األفراد وتعظم درجة الرضا لدٌهم وتشبع وال منافس لها فً هذا المجال.
 )0تحل مشكبلت المجتمع بشكل جوهري من خبلل ما توفره من فرص عمل وما تمدمه من
خدمات اجتماعٌة للمجتمع.
 )2تزٌد درجة اإلحساس واإلدران لدى األفراد بؤهمٌة الترابط والتآخً بصرؾ النظر عن الدٌن
أو اللون أو الجنس فالكل ٌتكون لدٌه اإلحساس والوعً بؤهمٌة المحٌط الخارجً (البٌبة).
 )3تحل المشكبلت االجتماعٌة والتً تؤتً فً ممدمتها البطالة والتطرؾ الفكري والدٌنً خاصة
فً الدول النامٌة .
 )4تعطً الفرصة كاملة لؤلفراد للتعبٌر عن آرابهم وذاتهم والتعبٌر عـ ّما لدٌهم من خبرات
ومهارات ومعارؾ وتطبٌك أفكارهم الجدٌدة ووضعها موضع التنفٌذ.
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مزاٌا المشروعات الصؽٌرة
وتختص المشروعات الصؽٌرة بعدد من المزاٌا التً تإهلها الحتبلل مكانة التصادٌة كبٌرة فً
جمٌع خطط وبرامج التنمٌة االلتصادٌة من أهمها :
 -2الفعالٌة والكفاءة سواء من حٌث المدرة على تحمٌك األهداؾ االلتصادٌة ألصحابها أو من
حٌث لدرتها على إشباع رؼبات واحتٌاجات العمٌل .
 -0المرونة والمابلٌة للتكٌؾ فً مواجهة الظروؾ ؼٌر الطبٌعٌة خاصة فً أولات االنكماش
االلتصادي وهذا ما تعجز عنه المشروعات الكبٌرة والعمبللة.
 -0المرب من العمٌل والمورد حٌث ٌستطٌع أصحاب المشروعات الصناعٌة تطوٌر عبللات
طٌبة وشخصٌة مع هذه األطراؾ ما ٌجعلها أكثر لدرة على تمدٌم خدمة متمٌزة لها طابع
شخصً مما ٌزٌد من درجة رضا العمٌل.
 -2إرضاء المورد نتٌجة إبراز أكبر لدر من المرونة فٌما ٌتعلك بمواعٌد وكمٌات التسلٌم
كل ذلن دون أن ٌتحمل العامل أٌة أعباء إضافٌة ،ولهذا فالمشروعات الصؽٌرة أكثر لدرة
على االستمرار واجتٌاز الصعوبات.

اإلعداد إلنشاء مشروع صؽٌر ناجح
تعتبر المشروعات الصؽٌرة نظم إنتاجٌة مفتوحة ٌتؤثر نجاحها بمجموعة من العوامل الداخلٌة
والخارجٌة  ،ولمد سبمت اإلشارة إلى أسباب فشل المشروعات الصؽٌرة وال شن أن نمطة
البداٌة هً تجنب تلن األسباب .
عوامل أخرى تلعب دورا ً أساسٌا ً فً استمرار ونجاح تلن المشروعات :
 -2تخطٌط أهداؾ المشروع بدلة وعناٌة وأن تكون تلن األهداؾ لابلة للمٌاس الكمً ولابلة
للتحمٌك وٌتطلب ذلن أن ٌراعً تحدٌد اإلمكانٌات والموارد المادٌة والبشرٌة المتاحة
وظروؾ العمل والبٌبة المحٌطة بالمشروع.
 -0تخطٌط أوجه العمل داخل المشروع ألنها تش ّكل األهداؾ والنتابج التً ٌرؼب صاحب
المشروع فً الوصول إلٌها وتحمٌمها  .وكً ٌتمكن من ذلن البد له من تحدٌد األسالٌب
والوسابل التً من خبللها ٌتحمك ذلن .وتتمثل تلن الوسابل فً سٌاسات واستراتٌجٌات
العمل المختلفة.
 -0الحصول على العمالة المطلوبة بالنوعٌات المطلوبة باإلعدادات التً تم تخطٌطها فً ضوء
حجم العمال المتولع ،تدرٌب العمالة الفنٌة واإلدارٌة كً ٌمكنهم تحمٌك األهداؾ التً
خططت.
 -2تجهٌز وإعداد المشروع طبما ً للمخطط العام والرسومات الفنٌة الموضوعة وتجهٌزه بكافة
التجهٌزات المطلوبة تمهٌدا ً لبدء التشؽٌل.
 -3إجراء االختبارات البلزمة للتحمك من سبلمة التركٌب والتمهٌد لبدء التشؽٌل.
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** المعاٌٌر الوظٌفٌة فً المشروع الصؽٌر
 استمبلل اإلدارة وأن ٌكون المدٌر هو مالن المشروع. تدبٌر رأس المال المطلوب بواسطة شخص أو عدد محدود من األفراد. محلٌة نشاط المنشؤة حٌث ٌمٌم العاملون وأصحاب المشروع فً نفس منطمة المشروع. حجم األعمال المنفذة أو حجم النشاط السنوي وتضع حدودا ً عـلٌا لذلن رؼم اختبلفها من مجال آلخر.الشروط الواجب توافرها هً :
 أن تكون المنشؤة فردٌة من حٌث شكل الملكٌة  -أن تمارس النشاط بصورة محلٌة. أن تكون حصة المنشؤة السولـٌة محدودة. -اتحاد الملكٌة واإلدارة والعمالة.

طرق تطوٌر المشروعات الصؽٌرة
 )2تشجٌع الشباب وخاصة خرٌجً الجامعات والمعاهد العلٌا على تبنً فكرة إنشاء
المشروعات الصؽٌرة.
فتنفٌذ ذلن سٌكون مشروعا ً لومٌا ً هاما ً تتبناه جمٌع األجهزة الحكومٌة وشبه الحكومٌة لما له من
نفع لومً سواء بؤنه أحد الحلول الجذرٌة لمواجهة البطالة التً ٌعانً منها الشباب والمضاء
على مسالبها االلتصادٌة واالجتماعٌة الخطٌرة  ،إضافة إلى رفع مستوى المعٌشة وتوزٌع التنمٌة
االلتصادٌة على مستوى الجمهورٌة.
 )0تهٌبة الشباب للعمل فً لطاع المشروعات الصؽٌرة وهذا ٌتطلب إحداث تعدٌل جذري فً
المناهج الدراسٌة فً مراحل التعلٌم المختلفة بؽرض تطوٌر وتنمٌة مهارات التروٌج وتبنً
المشروعات الجدٌدة.
 )0تحوٌل شباب الخرٌجٌن إلى أصحاب منشآت صؽٌرة مما ٌساعد على النهوض بهذا المطاع سواء
فً المجال الصناعً أو التجاري أو مجال الخدمات  .وتحمٌك ذلن األمـر لٌس سهبلً وبسٌطا ً
ولكنه ٌحتاج إلى :
 تنمٌة مهارات التسوٌك والبٌع لدى الشباب  -التدرٌب على أسالٌب مواجهة المشكبلت التخطٌط الجٌد وتضافـر كل الجهود ولد تم البدء فً تنفٌذ ذلن من لبل الدولة. )2تهٌبة مناخ العمل المناسب للمشروعات الصؽٌرة وتطوٌر فكرة المجتمعات والمدن الصناعٌة
التً تخصص للحرؾ والصناعات الصؽٌرة وإزالة السلبٌات والصعوبات التً تواجه المجتمعات
الحالٌة عن طرٌك ربطها بشبكة مواصبلت منتظمة وتدعٌمها بالخدمات والمرافك الضرورٌة
 )3تهٌبة مصادر التموٌل البلزمة إلنشاء وتشؽٌل تلن المشروعات الصؽٌرة  .فإن نجاح خطة تطوٌر
لطاع المشروعات الصؽٌرة فً مصر ٌتولؾ على النجاح فً تهٌبة مصادر التموٌل
 )4تموٌل الخطة المومٌة لتؤهٌل الشباب للعمل فً مجال المشروعات الصؽٌرة عن طرٌك
مساهمات البنون والمإسسات االلتصادٌة والمإسسات الدولٌة والجمعٌات ...إلخ .ولد تم تنفٌذ
بعض المشروعات على أرض الوالع.
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الـبـاب الـثـالــث
مستمبل المشروعات الصؽٌرة
تستحوذ المشروعات الصؽٌرة على أهمٌة كبٌرة ،وتشٌر المإشرات إلى استمرارٌة تلن
األهمٌة فً المستمبل المرٌب والبعٌد ،ومن أهم تلن المإشرات ما ٌلً :
 )2الثورة التكنولوجٌة والتً تمٌزها التكنولوجٌا الحدٌثة بالمرونة والبساطة وانخفاض تكلفة
تلن التكنولوجٌا مما جعل استخدامها فً المشروعات الصؽٌرة ممكنا  ،ولم تعـد المشروعات
الصؽٌرة ترتكز على عنصر العمل فمط بل أصبح فً اإلمكان االستفادة من التطور
التكنولوجً أٌضاً .وتشٌر المإشرات الخاصة باألبحاث والدراسات إلى استمرار ذلن فً
المستمبل .
* هنان أمر آخـر بالػ األهمٌة هو الدور الهام للمشروعات الصؽٌرة فً التطور التكنولوجً.
فالتطور التكنولوجً ٌعتمد على توافر المدرات الخبللة وتلن المدرات تتوافـر بدرجة كبٌرة
فً مجال المشروعات الصؽٌرة حٌث المرونة والحرٌة وأٌضا ً الطموح والبٌبة ؼٌر الرسمٌة
للعمل ولهذا فإن العدد األكبر من االختراعات الجدٌدة وحموق التصنٌع المطورة سنوٌا ً تؤتً
من المشروعات الصؽٌرة أكثر من التً تؤتً من المشروعات الكبٌرة التً تتوافر لدٌها ألسام
متخصصة فً البحوث والتطور.
 )0زٌادة االهتمام بالخدمات ،حٌث تشٌر الدراسات والبحوث المنشورة إلى حدوث تحول
تدرٌجً فً درجات االهتمام بمطاع الخدمات والمطاع الصناعً لصالح األول فلمد زادت درجة
اإلنفاق الشخصً على الخدمات من  %33من إجمالً حجم اإلنفاق ،بل إن مساهمة لطاع
الخدمات فً الناتج المومً األمرٌكً وصل إلى  ، %60وأصبحت المنشآت الخدمٌة تساهم
بما ٌمارب  %67من إجمالً حجم العمالة.
ففً الوالٌات المتحدة ارتفع عدد العاملٌن فً مجال الخدمات من  26.2ملٌون عامل إلى
 31.6ملٌون عامل خبلل عشر سنوات ،بل إن الدول اتجهت إلى زٌادة حجم اإلنفاق على
الخدمات مع زٌادة درجة النمو االلتصادي وخاصة فً مجال التعلٌم ،الصحة ،الرعاٌة الطبٌة،
والمواصبلت ...إلخ.
 )0وتعتبر زٌادة السكان عامبل ربٌسٌا فً دفع تلن الدول إلى بذل المزٌد من الجهد وتخصٌص
الكثٌر من الموارد لتدعٌم الخدمات الممدمة للمحافظة.
 )2انتشار وسابل التروٌج وخاصة مع انتشار الفٌدٌو ،ودلٌل الصفحات الصفراء وؼٌرها من
األدلة  ،وانتشار الحاسبات اآللٌة لد فتح الباب على مصراعٌه للمشروعات الصؽٌرة لتخرج
من نطاق المحلٌة الصؽٌرة والمحدودة إلى آفاق أوسع ،وسهلت عملٌات التوزٌع والتروٌج
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لمنتجاتها ،بل لمد انتشرت فً اآلونة األخٌرة فً مصر تلن النوعٌات من المشروعات
الصؽٌرة التً تبدي استعدادها لتمدٌم خدماتها عن طرٌك التلٌفون وأصبحت معـلـنا عنها
خاصة فً مجال التنظٌؾ واألعمال المنزلٌة ،صٌانة األجهزة المنزلٌة ،الدهانات والطبلء،
وأعمال تركٌب وتصنٌع شبابٌن األلومٌتال.
 )3زٌادة اهتمام الحكومات بالمشروعات الصؽٌرة فلمد اضطرت الحكومات  -تحت ضؽط
مشكبلت البطالة – إلى إنشاء أجهزة متخصصة لدعم المشروعات الصؽٌرة .
ففً مصر اضطرت الحكومة  -فً محاولة لتخفٌض أعداد البطالة سنوٌا ً ـ إلى إنشاء
الصندوق االجتماعً الذي ٌتولى توفٌر التموٌل البلزم إلنشاء مشروعات صؽٌرة بتكلفة
منخفضة وأنشؤت البنون المصرٌة -مثل بنن فٌصل اإلسبلمً -وحدة خاصة بتموٌل
المشروعات الصؽٌرة  ،وأنشؤت الحكومة جهاز الحرفٌٌن لرعاٌة أصحاب المشروعات
الصؽٌرة ،وهكذا كان اهتمام الحكومات المشروعات الصؽٌرة أحد العوامل فً ازدهار
المشروعات الصؽٌرة حالٌا ً وفً المستمبل.
 )4زٌادة أولات الفراغ والحاجة إلى مشروعات ترفٌهٌة ،فلمد كان االتجاه العام فً العالم إلى
تخفٌض عدد ساعات العمل األسبوعٌة وزٌادة أٌام اإلجازة األسبوعٌة إلى ٌومٌن مما أدى إلى
زٌادة أولات الفراغ وزٌادة الحاجة إلى وجود مراكز للترفٌه ،مشروعات السٌاحة والتوكٌبلت
السٌاحٌة التً تتولى تخطٌط برامج الترفٌه والسٌاحة ،األندٌة الرٌاضٌة.
 )7ثورة المعلومات واالتصاالت حٌث شهدت السنوات األخٌرة ثورة فً مجال تكنولوجٌا
تشؽٌل البٌانات وتبادلها ،باإلضافة إلى الحاسبات اآللٌة المنخفضة التكلفة البالؽة المنفعة
والتً أمكن عن طرٌمها تخفٌض عدد العمالة وتخفٌض حجم األموال المستثمرة بسبب
انخفاض عدد العمال  ،وكذلن تخفٌض المساحة المطلوبة لممارسة النشاط  ،وانخفاض الحاجة
إلى تخزٌن كمٌات كبٌرة من مستلزمات اإلنتاج  ،والمنتجات التامة الصنع .
 )8زٌادة كبٌرة فً عدد المشروعات الصؽٌرة فً الدول المتمدمة من حٌث الحجم وعدد
العمالة والتكلفة االستثمارٌة المطلوبة ،فؤصبح من الممكن للعمٌل أن ٌطلب منتج معٌن عن
طرٌك الدلٌل الذي ٌحتوي على صورة الصنؾ ورلمه الكودي والسعر(التسوٌك االلكترونً)
فإذا أعجب العمٌل بالمنتج علٌه أن ٌمؤل استمارة معٌنة ٌوضح فٌها المنتج ورلمه الكودي،
وٌمدمها إلى البابع الذي ٌموم بإدخال البٌانات إلى الحاسب وتحصٌل الثمن من العمٌل.
وفور ا النتهاء من السداد ٌكون الكمبٌوتر لد أعطى إشارة للعامل الموجود بالمخزن باسم
الصنؾ ورلمه الذي ٌموم بإرساله مباشرة عن طرٌك سٌر متحرن إلى وحدة التسلٌم حٌث
تسلم للعمٌل مباشرة ،لهذا لم نعد فً حاجة إلى مساحات العرض الكبٌرة أو االحتفاظ بمخزون
سلعً كبٌر أو تشؽٌل عدد كبٌر من العمال.
 ) 9تدهور لٌمة المرتبات الثابتة نتٌجة التضخم ولهذا أصبح الكثٌر من األفراد ٌسعون إلى
تكوٌن مشروعاتهم الخاصة التً تنمو مع الولت وتبلبم إٌراداتها مع التضخم.
 )22تؽٌٌر نمط الحٌاة األسرٌة نتٌجة خروج المرأة للعمل ،ارتفاع سن الزواج نسبٌاً ،زٌادة
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االهتمام بالترفٌه ولضاء أولات طوٌلة خارج المنزل ..إلخ ،كل هذا ساعد على فتح مجاالت
كثٌرة لمشروعات صؽٌرة.

نماذج لمشارٌع صؽٌرة ٌمكن تنفٌذها
 -2التلوٌن على الزجاج
 فكرة المشروع :التلوٌن والرسم على الزجاج واألوانً المنزلٌة الهدؾ منه  :تنمٌة الشخص لمواهبه واالستفادة من لدراته خطوات المشروع  :الرسم والتلوٌن على الزجاج ،الكاساتوالطفاٌات والمزهرٌات وؼٌرهم من األوانً الزجاجٌة .
 -0تفصٌل طـرح وإسداالت
 فكرة المشروع تفصٌل أشٌاء بسٌطة ومطلوبة. خطوات المشروع ومتطلباته : معرفة بسٌطة عن فن الحٌاكة  -بترونات مناسبة للعمل وجود ماكٌنة خٌاطة بسٌطة ولٌست بإمكانٌات عالٌة. -0مشروع الحلوٌات والبسكوٌت
فكرة المشروع  :صناعة البسكوٌت والكٌن والبٌتً فور وجمٌع
أنواع المعجنات الخفٌفة .تتم جمٌع مراحل التصنٌع داخل هذا
المعمل من الخطوة األولى الى نهاٌة العملٌة والتً تنتهً
بالتؽلٌؾ والتعببة.
س  :ما الذي ٌحتاجه المشروع ؟
 فرن كهربابً  -صٌنٌة فرن  -.ماكٌنة عجن ( عجانة ) . مضرب  -أطباق  -رول للتؽلٌؾ -2مشروع التطرٌز
فكرة المشروع  :تطرٌز العبارات أو األشكال أو الرسومات
على العباٌات أو التً شٌرت أو المبعات أو الشنط أو المفارش
ولطع المماش  ،كما ٌمكن للمشروع أٌضا أن ٌمدم خدماته
للمشاؼل والمدارس ووكاالت الدعاٌه واالعبلن.
متطلبات المشروع :
 الخبرة فً مجال التطرٌز والتصمٌم و مجال الكمبٌوتر والتصمٌم ماكٌنة تطرٌز متخصصة فً مجال التطرٌز( لٌست ماكٌنة عادٌة) وؼالبا ما ٌطلك علٌها ماكٌنة صناعٌة
تعمل عن طرٌك ربطها بجهاز كمبٌوتر إلرسال التصامٌم عن طرٌمه مباشرة إلى الماكٌنة .
وهً مختلفة الحجم فمنها من له وحدة ذات رأس واحد ومنها من له وحدة متعددة الرإوس ،
وٌمكن أن ٌركّب على الرأس الواحد الى حـد  15لون فً ولت واحد .
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الخامات المطلوبة لعمل عٌنات متنوعة :
خامات ألمشه منوعه  ،جلود  ،كابات  ،تٌشٌرتات  ،أفروالت  ،عباٌات....... ،الخ )
 -3تصمٌم برامج تعلٌمٌة C.D
أهداؾ تصمٌم برامج تعلٌمٌة C.D
 أن ٌكتسب الطالب مهارات لؽـوٌة جدٌدة.
 أن نعمل على تعدٌل السلوكٌات الخاطبة لدٌه ونكسبه مفاهٌم
سلوكٌة إٌجابٌة.
 أن ننمً اإلحساس لدى الطالب بؤهمٌة إؼبلق منابع الخطر
(الكهرباء ـ الؽاز) لبل مؽادرة أماكن الدراسة والعمل والمنزل.
 أن ننمً فً الطالب اإلحساس بالوالء واالنتماء للوطن.
 أن ننمً فً الطالب اإلحساس بؤهمٌة الولت .
 أن ٌحسن الطالب استؽبلل ولته فً اكتساب مهارات حٌاتٌة
جدٌدة.
 أن نشحذ انتباه ولدرات الطالب لتصمٌم برامج تعلٌمٌة فً جوانب
لد ؼفل عنها مصممو البرامج لمواكبة متطلبات العصر مثل برامج
مهارات التسوٌك والتفاوض لبٌع منتج من المنتجات بما ٌبلبم البٌبة.
 أن ننمً مفهوم اإلٌجابٌة والثمة بالنفس لدى الطالب نتٌجة اكتسابه
مهارات التفكٌر العلمً .

 -4مشروع جامعة التكنولوجٌا المتطورة فً إنتاج البرمجٌات للوحدة المنتجة
أهداؾ المشروع:
 أن نعـد جٌبل من ذوي ثمافة البرمجٌات.
 أن ندرب المعلمٌن والطبلب على إعداد البرمجٌات.
 أن نوحد كافة جهود الوزارة نحو تحمٌك هدؾ مشترن.
 أن تتواجد الشراكة والمشاركة المجتمعٌة لتدعٌم مشروع البرمجٌات.
 أن نوحـد الشركات المتخصصة فً البرمجٌات فً دعم المشروع.
 أن نوفر البرمجٌات المتعددة التً تخدم السوق المحلً والوصول
إلى هدؾ التصدٌر العالمً.
 أن ننظـم أولات الفراغ للطبلب ونستؽلها فً إعداد عمل نافع.
 أن نجعل المدرسة مركز إشعاع لمحو األمٌة الكمبٌوترٌة عن طرٌك
الخدمات التً تمدم بالمإسسات والشركات الموجودة بالبٌبة المحٌطة بالمدرسة.
 أن ندعّم المثلث الذهبً للبرمجٌات( :تكلفة تطوٌر البرمجٌات ـ تكلفة التسوٌك ـ الدعم
الفنً للبرمجٌات) .وذلن بمشاركة الشركات المتخصصة فً أضبلع المثلث الذهبً.
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هل ٌمكنن أن تكون صاحب مشروع صؽٌر ناجح ؟
سبمت اإلشارة إلى أن فشل المشروعات الصؽٌرة ٌرجع بصورة أساسٌة إلى سوء اإلدارة
والتً كثٌرا ً ما ٌتوالها أصحاب المشروع فلمد أشارت دراسة أعدتها إحدى المإسسات
(وشملت أكثر من  2022منشؤة صؽٌرة فً الوالٌات المتحدة ) أن سوء اإلدارة ٌعتبر السبب
األساسً لفشل المشروعات الصؽٌرة وهذا هو رأي %93من المشاركٌن فً الدراسة  .ولهذا
فإن اإلدارة الجٌدة عنصر أساسً الستمرار ونجاح المشروع .
إن من األمور الطبٌعٌة أن ٌكون صاحب مشروع مـا فنً ناجح فهذا هو عمله األساسً لبل أن
ٌمرر إنشاء مشروع صؽٌر ولكن لٌس بالضرورة أن ٌكون الفنً الناجح مدٌر مشروع ناجح .
المهارات األساسٌة لئلدارة الناجحة :
 -2مهارات التخطٌط :
وهً تعبر عن تلن المهارات الخاصة ببلورة األفكار وتحوٌلها إلى والع ملموس ،وأٌضا ً بلورة
األهداؾ ووضع خطط وبرامج لتحمٌك تلن األهداؾ ،والتخطٌط الفعال ٌتطلب إدراكا جٌدا
للعوامل البٌبٌة المحٌطة ،وما تعرضه من فرص وما تشكله من تهدٌد.
ومهارة التخطٌط تستلزم مهارات متنوعة إلدران أن المشروع ككل عبارة عن نظام ٌتكون من
مجموعة من النظم الفرعٌة التً تتكامل وتتفاعل مع بعضها البعض بؽرض تحمٌك الهدؾ
العام وذلن من خبلل تحمٌمها األهداؾ الفرعٌة التً تم تخطٌطها بعناٌة .
واألمر الذي ٌجعل ذلن صعبا ً أن صاحب المشروع الصؽٌر لد ال ٌمكنه االستعانة بمستشارٌن
وخبراء فً مجاالت العمل المختلفة فً المشروع ألسباب كثٌرة سبمت اإلشارة إلٌها  ،ولهذا
ٌجب أن ٌعمل على تنمٌة مهاراته ولدراته ،وأن ٌشترط توافر الحد األدنى من مهارات
التخطٌط لبل بدء تشؽٌل المشروع  ،وصاحب المشروع هو األلدر على تحدٌد ذلن.
 -0مهارات لٌادة وتوجٌه عمل اآلخرٌن :
صاحب المشروع هو مدٌر مسبول عن تحمٌك أهداؾ المشروع من خبلل :
حسن استؽبلل اإلمكانٌات والموارد المتاحة  -توجٌه جهود اآلخرٌن العاملٌن فً المشروع
وتحفٌزهم على العمل ،ولهذا البد من توافر مهارات التوجٌه والتحفٌز ،إضافة إلى مهارات
لٌادة فرٌك العمل فً المشروع.
 -0مهارات إدارة الولت :
الولت أحد الموارد والذي ٌجب على صاحب المشروع استؽبللها لصالح المشروع ولصالح
تحمٌك األهداؾ المخططة بل إن إساءة استؽبلل الولت وعدم االستفادة منه لد ٌعرض
المشروع لمخاطـر منها  :ؼرامات التؤخٌر التً سوؾ ٌضطر لسدادها نتٌجة تؤخٌر عملٌات
التسلٌم -فـمـد العمبلء  -وضٌاع فرص بٌع المنتج وبالتالً ضٌاع الربحٌة .
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فعدم االستفادة من الولت تعنً ضٌاع فرص ؼالٌة لتعزٌز فرص المشروع فً النجاح
واالستمرار بل وتعزٌز مركز التنافس .
 -2مهارات التفاوض :
صاحب المشروع هو ممثل للمشروع لبل الؽـٌـر ولهذا فإن دوره فً التفاوض هام وحساس.
وفً ظل تعارض المصالح ٌبدو ذلن أمرا ً حٌوٌا ً  ،فهو ٌتفاوض مع العمال ومع الموردٌن ومع
العمبلء ومع ممثلً الحكومة واألجهزة المختلفة وفً كل مرة لصاحب المشروع أهدافه
وللطرؾ اآلخر المتفاوض أهدافه ،وعادة تكون تلن األهداؾ متعارضة  .من هنا فإن األمر
ٌتطلب مهارات تفاوضٌة حتى ٌمكن الحصول على أفضل صفمة لصالح المشروع أوال ً
واألطراؾ األخرى ثانٌاً.
 -3مهارات المدرة على التكٌؾ :
المشروع الصؽٌر نظام إنتاجً مفتوح ٌ ،تفاعل مع البٌبة الخارجٌة  ،والتً تتمٌز عناصره
بالتؽٌر المستمر ،والتفاعل اإلٌجابً مع البٌبة وذلن أمر ضروري وبدون ذلن ٌتعرض
المشروع لكثٌر من المخاطر أو الفشل فً النهاٌة  .وعلى سبٌل المثال صاحب مصنع صؽٌر
للمبلبس الجاهزة مع مرور الولت تظهر اتجاهات جدٌدة فً عالم الموضة وأنواع الخامات
المستخدمة واأللوان ،وبدون استجابة المشروع لتلن التؽٌرات سوؾ ٌجد صاحب المشروع أن
منتجاته ال تلمى لبول العمبلء حٌث أنها متمادمة ،ولهذا فإن المشروع ٌجب أن ٌتكٌؾ مع تلن
التؽٌرات كً ٌستطٌع االستمرار.
مهارات أخرى أساسٌة من بٌنها :
 تبنً األفكار الجدٌدة وتشجٌع اآلخرٌن على التؽٌٌر لصالح العمل.
 معالجة اضطرابات العمل.
 توزٌع الموارد.
 مهارات االستماع لآلخرٌن .
 التحدث واإللناع إذ ٌجب أن ٌكون المدٌر محدثا ً لبما ً لادرا ً على إلناع اآلخرٌن.
* ٌتم تدرٌب للمعلمٌن على اتجاهٌن:
االتجاه األول :تدرٌب معلمً المواد الثمافٌة والعلمٌة على استخدام الوسابط المتعددة والحاسب
اآللً واإلنترنت كوسابل معٌنة لتدرٌس المواد الثمافٌة والعلمٌة واالعتماد على
النفس فً البحث.
االتجاه الثانً :تدرٌب متخصصٌن متمٌزٌن فً الحاسبات اآللٌة لتدرٌس التخصصات المختلفة
درس بالمدرسة مثل :
طبما ً للخطة التً ست ّ
ـ الصٌانة
 بداٌة البرمجٌات االعتماد على النفس فً البحثـ الشبكات
 التعامل مع بنن المعرفة.Tel: (202)27943292
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الــبــاب الــرابــع
المنشآت الصناعٌة الصؽٌرة
هى التى تعتمد فً نشاطها اإلنتاجً على العمل الٌدوي مع االستعانة ببعض العدد الٌدوٌة
واآلالت واألدوات البسٌطة.
إن المشروعات الصؽٌرة لها أهمٌة كبٌرة لما تتمٌز به من مرونة ولدرة على التكٌؾ مع
الرؼبات واحتٌاجات العمٌل ،باإلضافة إلى لدرتها على خدمة لطاعات من المجتمع ال ٌمكن
للمشروعات الكبٌرة المٌام بها .
ففً المناطك النابٌة والصحراوٌة والرٌفٌة هل ٌمكن للمشروعات الكبٌرة أن تخدم الجمهور؟
المشروعات الصؽٌرة أفضل كثٌرا ً من المشروعات الكبٌرة وعلى سبٌل المثال الحبللٌن،
محبلت صٌانة األجهزة المنزلٌة ،المخابز البلدٌة ،محبلت تجارة التجزبة ... ،إلخ.
والمدرة على فالمشكلة فً مثل تلن الحاالت لٌست اإلنتاج وتمدٌم الخدمة فمط ولكن فً درجة
المرب من العمٌل التكٌؾ مع رؼباته واحتٌاجاته ومراعاة ظروفه وإمكانٌاته ...إلخ.

ممٌزات المشروعات الصناعٌة الصؽٌرة
أوال  :الطابع الشخصً للخدمات الممدمة لعمٌل المشروع الصؽٌر ٌتمٌز بملة عدد العاملٌن فٌه
ومحلٌة النشاط  ،كل هذا ٌإدي إلى وجود نوع من األلفة والعبللة الوطٌدة بالعمبلء.
فعمبلء محل الحبللة الذي ٌوجد فً نهاٌة الشارع الذي أسكن فٌه معروفٌن تمرٌبا ً بؤسمابهم
لصاحب المحل ،وٌعلم ظروفهم ووظابفهم ،وهو ٌتحدث مع كل عمٌل منهم فٌما ٌراه مناسبا ً
له ،فإذا كان للعمٌل مشكلة مع أوالده فهو عادة ٌبدأ مع الحدٌث بالسإال عن أوالده  ،وهذا
ٌخلك نوعا من الخصوصٌة التً ٌكون سعٌدا ً بها ،كذلن الحال مع صاحب محل الخضروات،
والترزي ،حتى الطبٌب ٌعرؾ مرضاه باالسم ،بل ٌبدأ فً الحدٌث معهم وٌرحب بهم مستخدما ً
االسم األول دون ألماب .كل هذا ٌجعل تمدٌم المنتج سواء أكان سلعة أو خدمة ٌتم فً جو من
الصدالة تجعل العمٌل أكثر ترددا ً عندما ٌفكر فً تؽٌٌر الطبٌب الخاص به أو الحبلق أو صاحب
محل الفاكهة ..إلخ.
ثانٌا  :المعرفة التفصٌلٌة بالعمبلء والسوق:
للتعرؾ على رؼبات واحتٌاجات العمبلء من خبلل ما ٌسمى ببحوث السوق وتجعـل هذه
البٌانات أساس االختٌار بٌن اإلستراتٌجٌات والسٌاسات  ،إال أن السوق فً تؽٌر مستمر وهذا
ٌتطلب استمرار هذه البحوث ،وهو أمـر مكلؾ للؽاٌة خاصة مع اتساع نطاق السوق  ،مما
ٌجعل تلن الشركات تموم بهذه الدراسات على فترات متباعدة نسبٌاً ،ولهذا فإن المشروعات
Tel: (202)27943292
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الصؽٌرة تكون فً وضع أفضل كثٌرا ً من حٌث المدرة على متابعة تطورات رؼبات واحتٌاجات
العمبلء.
ثالثا  :لوة العبللات بالمجتمع
من أهم ما ٌمٌز المشروعات الصؽٌرة العبللات الموٌة بالمجتمع المحلً المحٌط بها التً ٌتمٌز
بها التعامل مع العمبلء  ،والمعرفة التفصٌلٌة بظروؾ وأحوال المجتمع والعمبلء الممٌمٌن .
وتكاد تكون لدٌهم معرفة كاملة بؤحوالهم ،وٌشاركون عمبلءهم أفراحهم وفً نفس الولت
ٌكون العمبلء والمجتمع بصفة عامة خٌر عون وسند ألصحاب تلن المشروعات عند مواجهة
المشكبلت التً تعوق العمل .
وتستفٌد المشروعات الصؽٌرة بتنالل أخبارها بواسطة أهل المنطمة المحٌطة وبالتالً فهم
فرٌك ٌشكل التروٌج لمنتجات تلن المشروعات ،فعادة أهل المنطمة أو المجتمع أنهم ٌفضلون
التعامل مع مشروعات تنتمً إلٌهم أو ٌشعرون أنها ترتبط بهم.
رابعا  :المنهج الشخصً فً التعامل مع العاملٌن
من المزاٌا األخرى الهامة التً تتمتع بها المشروعات الصؽٌرة والتً تجعلها تتفوق على
المشروعات الكبٌرة هً:
 العبللات الشخصٌة الموٌة التً تربط صاحب العمل بالعاملٌن معه نظرا ً لملة عدد العاملٌنوأسلوب وطرٌمة اختٌارهم والتً تموم على اعتبارات شخصٌة إلى درجة كبٌرة أو فً بعض
األحٌان تكون هنان درجة لرابة أسرٌة بٌن العاملٌن وصاحب العمل.
 إضافة إلى ذلن ٌإدي صؽـر عدد العمال إلى وجود إشراؾ مباشر من صاحب المشروعوتوجٌه واتصاالت مباشرة .
 العبللات بٌن جمٌع العاملٌن فً المشروع وصاحب المشروع عبللة ؼٌر رسمٌة ال تمٌدهالواعد الروتٌن واللوابح المعروفة فً المشروعات الكبٌرة ،
 سرعة التصرؾ والمرارات فورٌة بما تتبلبم وطبٌعة المشكلة أو المولؾ مما ٌنعكس إٌجابٌا ًعلى الكفاءة والفعالٌة .
 أٌضا ً تخرج االتصاالت واضحة وال توجد أي حواجز أو فرصة للتشوٌش أو سوء الفهم.خامسا  :مرونة اإلدارة
تتمٌز ببساطة الهٌكل التنظٌمً ومركزٌة المرارات والمٌل إلى الهٌكل العضوي حٌث توجد
لوابح جامدة تحكم عملٌات اتخاذ المرارات ولكن األمر ٌرجع بصورة أساسٌة إلى خبرة صاحب
المشروع وتمدٌره للمولؾ .
ولهذا نبلحظ أن المشروعات الصؽٌرة أكثر لدرة على تمبل التؽٌٌر وتبنً سٌاسات جدٌدة على
ع كس المشروعات الكبٌرة حٌث تتعدد المستوٌات اإلدارٌة وتكثر معها مراكز اتخاذ المرارات
باإلضافة إلى رسمٌة العبللات الوظٌفٌة وتدرجها وتسلسلها فً خطوط مرسومة ومعروفة مما
ٌجعل المرار اإلداري ٌؤخذ ولتا طوٌبل نسبٌاً.
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إستراتٌجٌة المسبولٌات الخاصة بالوحدات اإلنتاجٌة الصؽٌرة
بعد أن استمر مفهوم الوحدة المنتجة واتضحت المعالم الخاصة بالمشروع فبلبد أن هنان
مشروعات سوؾ تستمر وتنجح وسوؾ تمول مشروعات من جهات كالصندوق االجتماعً
ومشروع رأس المال بالتعلٌم الفنً وؼٌرها  ،وعلٌه فإن تلن المشروعات البد أن تكون لها
صفة االستمرار والمدرة على المنافسة كذلن تسدد المروض التً لد تصل فترة سدادها إلى
عشرسنوات.
لذلن كان من الواجب أن نطـور النظرة إلى تلن المشروعات التً تجعل المدرسة مجرد وحدة
مدرة للدخل (أحٌاناً) إلى وحدة إنتاجٌة حمٌمٌة تضطلع بمسبولٌات محددة والتزامات مادٌة
مستمرة لذلن ٌجب توسٌع نطاق التعامل مع مشروعات الوحدة المنتجة على أساس تحوٌلها
إلى مشروعات فعالة لها صفة االستمرار وإدران مسبولٌاتها كوحدات إنتاجٌة حمٌمٌة  ،وأن
نعمك العبللة بٌنها وبٌن البٌبة  ،إذ أن العبللة بٌن البٌبة والتنمٌة هً أساس المستمبل لٌس
فمط من أجل الحفاظ على صحة اإلنسان دابما ً بل من أجل استمرار التنمٌة ذاتها وعدم تعثرها،
وأٌضا ً من أجل حك األجٌال فً المستمبل  ،والعبللة بٌن مكونات البٌبة هً التً تإدي إلى
التنمٌة المستمرة.
وتنمسم البٌبة إلى المحٌط االجتماعً والمحٌط التكنولوجً والمحٌط الحٌوي وتستطٌع
مشروعات الوحدة المنتجة أن تلعب دورا ً فً المحٌط االجتماعً والتكنولوجً والحٌوي فً
مجاالت االلتصاد والخدمات واالجتماع والترفٌه وأن توجـد عبللة متوازنة.
* هنان بعض المرارات األساسٌة المتعلمة بطبٌعة المنشآت الصؽٌرة وعبللتها مع البٌبة
المحٌطة وللوصول إلى تلن المرارات علٌنا أوال ً أن نجٌب على سإالٌن هامٌن :
األول  :ما هو نوع العمل الذى نضطلع به اآلن ؟
الثانى :ما هو نوع العمل الذي نحاول المٌام به ؟
وال شن أن هذٌن السإالٌن ٌوجهان نظر وانتباه اإلدارة إلى عبللة المنشؤة بكل من المنافسٌن
والمستهلكٌن فً السوق .
ونظرا ً للتؽٌر المستمر فً النواحً االلتصادٌة واالجتماعٌة والسٌاسٌة المكونة للبٌبة المحٌطة
بالمشروع فعلى إدارة المشروع أن تموم بدراسة ومراجعـة أثر تؽٌر تلن العوامل على
المنتجات أو الخدمات التً تمدمها للسوق.
* إن المراجعة الدورٌة لتلن المتؽٌرات تمكّن اإلدارة من تحدٌد نماط الموة والضعؾ لعملٌاتها
الحالٌة ثم تحدٌد ما ٌجـب المٌام به من أعمال لمواجهة تلن الموالؾ المتؽٌرة.
ومن أمثلة األمور التً توضحها استراتٌجٌة األعمال للمشروع فً المجال التنافسً :
 -2لٌام إدارة المشروع ببعض سٌاسات المنافسٌن الكبار باتباع بعض األعمال التكتٌكٌة مثل
تملٌل عدد المنتجات أو تطوٌر منتج أو حذفه (على درجة عالٌة من التخصص).
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 -0تحدٌد النطاق الجؽرافً للسوق الخاص بمنتج معٌن الذي ٌمكن لئلدارة من خبلله أن تحمك
مٌزة تنافسٌة.
 -0التطوٌر المستمر لمنتجات وخدمات المنشؤة مع التؽٌرات التً تحدث فً أذواق ورؼبات
المستهلكٌن ومع برامج التطوٌر التً تعدها الوحدات المنافسة.
وٌمكن إلدارة المنشآت الصؽٌرة أن تموم بعملٌات التخطٌط اإلستراتٌجً عن طرٌك االستفسارات
التالٌة :
 - 2ما هً طبٌعة إستراتٌجٌة المنشاة الحالٌة ؟
 -0ما هو نوع العمل الذي ترؼب اإلدارات المٌام به ؟
 -0ما هو نوع العمل الذي تشعر اإلدارة أنها ٌجب أن تموم به ؟
 -2هل تمكّن االستراتٌجٌة الحالٌة المنشؤة من تحمٌك األهداؾ واستؽبلل الفرص الموجودة
فً السوق ؟
 -3ما هً نواحً الضعؾ والمشاكل التً تواجه تطبٌك االستراتٌجٌة الحالٌة ؟
 -4هل تحمك اإلستراتٌجٌة الحالٌة االستؽبلل األمثل لموارد المنشؤة ؟
 -7ما هو البدٌل الذي ٌمكّن المنشؤة من الموازنة بٌن لدرتها على العمل ومواردها المتاحة
والذي ٌحمك مٌزة تنافسٌة للمنشؤة ؟

أسباب فشل المشروعات
أوالً :أسباب تتعلك بالمشروع ذاته :
 -1المنافسة :لد تإدي المنافسة الحادة بٌن المنشآت إلى حدوث حاالت الفشل والخروج من
السوق لبعض المنشآت الصؽٌرة فمد ٌفلس أحـد المشروعات نتٌجة منافسته من سلسلة من
المنشآت الصؽٌرة المترابطة أو من التً تدار بكفاءة عالٌة.
-2عدم كفاٌة رأس المال.
 -3المكان :لد ٌكون لمكان المشروع ومولعه أكبر األثر فً نجاحه واستمراره  ،وتحدث
حاالت الفشل بسبب عدم وجود دراسات عملٌة دلـٌمة ومسبمة للمكان مما ٌترتب علٌه سوء
تخطٌط مولع المشروع وعبللة ذلن بالبٌبة المحٌطة.
 -4التوسعات السرٌعة فً عملٌات المشروع :فالتوسع السرٌع ؼٌر الرشٌد ٌساهم بشكل
إٌجابً فً اضطراب أعماله وعدم كفاٌة عملٌاته مما لد ٌإدي فً النهاٌة إلى فشل المشروع .
والبد أن تكون عملٌات التوسع من خبلل اإلٌرادات الخاصة بالمشروع أو من مساهمات
الجهات الداعمة له.
ثانٌا  :أسباب أخرى :
هنان بعض الظروؾ التً لد تسبب كثٌرا ً من المتاعب مثل:
حجم المبٌعات ؼٌر المناسب  -ارتفاع تكالٌؾ العملٌات  -زٌادة فً التكالٌؾ الثابتة –
الدٌون المعدومة  -حاالت الجهل بظروؾ السوق .
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المشروعات الخدمٌة:
الضوابط الخاصة للمشروع الخدمً (استخدام المبلعب)
أوال ً  :الضوابط الخاصة باالشتران وممارسة االنشطة الرٌاضٌة والكشفٌة :
ٌ جب موافمة مجلس االمناء على المشروع وعمل دراسات جدوى له.
ٌ جب ان تتم ممارسة االنشطة الرٌاضٌة والكشفٌة تحت اشراؾ مدرس التربٌة
الرٌاضٌة بالمدرسة باإلضافة الى مسبول المدرسة المنتجة وتوجٌه التربٌة الرٌاضٌة
واالمن باإلدارة التعلٌمٌة.
ٌ منع المتردد من ممارسة االنشطة الرٌاضٌة بدون االٌصال الدال على السداد مختوم
ومرلم صورة اٌصال  200ت .ت.
 تحدد لٌمة االشتراكات حسب الظروؾ االلتصادٌة للبٌبة المحٌطة بالمدرسة وبموافمة
مجلس االمناء والتوجٌه المالً واالداري باإلدارة التعلٌمٌة.
 تكون مواعٌد ممارسة النشاط بعد الٌوم الدراسً ووفما لما ٌحدده مجلس االمناء وفً
خبلل العطبلت الرسمٌة.
ٌ تم استخراج بطالة عضوٌة لبلشتران وبها صورة شخصٌة للمشترن الذي تمل مدة
اشتراكه عن شهر بعد موافمة ولً امر الطالب.
ٌ منع التدخٌن نهابٌا داخل اسوار المدرسة (وفً المبلعب المفتوحة).
ٌ منع اصطحاب الحٌوانات.
 فً حالة تنفٌذ المشروع الخدمً ٌتم االستعانة بممرض على أن ٌتم صرؾ مكافؤة له
كعضو باللجنة المشرفة.
ٌ منع المتردد من ممارسة االنشطة الرٌاضٌة إذا صدر منه أي تصرؾ أو لول ٌنافً
السلون الرٌاضً.
 توضع الفته خاصة بالتعلٌمات فً مكان واضح.
 كل متردد ٌكون مسبوال مسبولٌة كاملة عن جمٌع متعلماته الشخصٌة.
 ال تفتح أبواب المدرسة إال فً وجود المشرؾ على النشاط الرٌاضً وأمن المدرسة
ومسبول المدرسة المنتجة.
 تمارس االنشطة الرٌاضٌة والكشفٌة داخل كل مدرسة طبما لئلمكانات المتاحة بها بحٌث
تخدم البٌبة المحٌطة بالمدرسة.
ٌ منع منعا باتا تؤجٌر المبلعب عن طرٌك الوسطاء وفً حالة اثبات ذلن ٌحول المسبول
للمسابلة المانونٌة.
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ثانٌا ً  :الضوابط الخاصة بؤكادٌمٌات االلعاب بمدارس التربٌة والتعلٌم:
ٌ جب أن ٌكون التدرٌب تحت إشراؾ مدرس التربٌة الرٌاضٌة أو مدرب حاصل على
شهادة تدرٌب معتمدة من االتحاد الخاص باللعبة التً ٌموم بتدرٌبها وٌكون هنان سجل
خاص بالمدربٌن توضع فٌه تلن الشهادات والخبرات السابمة تحت مسبولٌة وكٌل
النشاط بالمدرسة.
ٌ جب على المتدرب تمدٌم شهادة طبٌة تفٌد بخلوه من االمراض التً تمنعه من مزاولة
الرٌاضة.
ٌ جب أن ٌكون هنان ملؾ لكل متدرب مرفك به الشهادة الطبٌة وتارٌخ االلتحاق
بممارسة النشاط الرٌاضً وعدد مرات التدرٌب فً االسبوع ومواعٌد التدرٌب.
ٌ جب التركٌز على ضرورة الزام المدرب باألخبلق الرٌاضٌة الحمٌدة والظهور بالمظهر
البلبك.
ٌ نشؤ سجل حضور وانصراؾ لتولٌع السادة المدربٌن المستعان بهم من الخارج وٌتم
تطبٌك البلبحة المالٌة فً صرؾ مكافآت لهم .
ثالثا ً  :الضوابط باللٌالة البدنٌة والتؤهٌل للكلٌات العسكرٌة وكلٌات التربٌة الرٌاضٌة:
(التؤهٌل الرٌاضً–التؤهٌل للكلٌات العسكرٌة–عبلج السمنة والنحافة)
ٌ جب احضار المشارن فً ممارسة االنشطة الرٌاضٌة شهادة طبٌة تفٌد خلوه من
االمراض.
ٌ جب أن ٌكون التدرٌب تحت اشراؾ متخصص حاصل على شهادة تدرٌب معتمدة
(ٌفضل بكالورٌوس تربٌة رٌاضٌة).
 ضرورة أن ٌتم تشكٌل لجنة مالٌة وفنٌة وإدارٌة إلدارة المشروع من كل من  /سكرتٌر
المدرسة ومدرس التربٌة الرٌاضٌة بالمدرسة ومسبول المدرسة المنتجة ومشرؾ
إداري وتحت إشراؾ ومسبولٌة مدٌر المدرسة شخصًٌا.
ٌ تم تحصٌل رسوم االشتران بمعرفة سكرتٌر المدرسة بموجب إٌصال  200ت .ت.
وٌسلم صورة اإلٌصال للمشترن واألصل ٌبمى فً الدفتر وٌتم تورٌد المتحصبلت ً
أوال
بؤول فً الحساب الموحد الخاص بالوحدة المنتجة باإلدارة التعلٌمٌة.
ٌ تم تمدٌم تمرٌر نصؾ سنوي فً نهاٌة كل ترم باإلٌرادات والمصروفات وأي سلبٌات
وإٌجابٌات بما ٌضمن االستخدام األمثل للمشروع وبعد مراجعة التوجٌه المالً
واإلداري ترفع صورة منه للمدٌرٌة ثم ترفع صورة مجمعة لئلدارة العامة للمدرسة
المنتجة.

Tel: (202)27943292

Prosdpt@moe.gov.eg

لطاع التعلٌم العام
اإلدارة المركزٌة لمعالجة التسرب التعلٌمً
اإلدارة العامة للمدرسة المنتجة

رابعا  :لواعد عامة:
 مدٌر المدرسة هو المسبول عن تحدٌد اختصاص كل وظٌفة فً المشروع بما ٌتضمن
استمرار المشروع بنجاح.
 فً حالة حدوث مخالفة فً أي من الضوابط سالفة الذكر ترفع المخالفة للجهة اإلدارٌة
األعلى للبت.
 مراعاة عوامل األمن والسبلمة والمحافظة على سبلمة االجهزة الرٌاضٌة وفً مختلؾ
األحوال تكون مسبولٌة المدرب.
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الـفـصـل الــســابع
الــتـــســـوٌـــك
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الـفـصـل الــســابع
الــتـــســـوٌـــك
ٌحتوي هذا الفصل علً:
مفهوم التسوٌك
مكونات التسوٌك
أهمٌة التسوٌك بالنسبة للمنتج
الوظابؾ التسوٌمٌة
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الــتــســوٌـــك
مفهوم التسوٌك
عرفته (الجمعٌة األمرٌكٌة للتسوٌك):
هنان تعارٌؾ كثٌرة للتسوٌك ولكن أفضلها ما ّ
 -2التسوٌك هو جمٌع أوجه النشاط التً تإدي حتى ٌتم انسٌاب السلع والخدمات من المنتج
إلى المستهلن األخٌر أو المشتري الصناعً.
 -0التسوٌك هو عملٌة التخطٌط والتنفٌذ بتمدٌم وتروٌج وتوزٌع األفكار والسلع والخدمات
وتحمٌك التبادل الذي ٌشبع أهداؾ األفراد والمنظمات.
 -0التسوٌك ٌشتمل على أنشطة المنشآت واألفراد التً تسهل وتحمك إشباع عبللات التبادل
فً ظل بٌبة دٌنامٌكٌة ومن خبلل تمدٌم وتوزٌع وتروٌج وتسعٌر السلع والخدمات واألفكار.
ولتحمٌك فهم أعمك لمفهوم التعرٌؾ السابك ٌمكن أن نتدارس مكوناته على النحو التالً :

مكونات التسوٌك
التسوٌك ٌتكون من مجموعة أنشطة :
 )2تسوٌك المنتجات بفاعلٌة وهذا ٌتطلب المٌام بعدٌد من األنشطة التسوٌمٌة بعضها ٌإدٌه
المنتج مثل المٌام ببحوث التسوٌك ،ودراسة األسواق ،وتخطٌط وتعلٌم وتبٌن المنتجات،
وتعببتها ،واإلعبلن عنها ،وتخزٌن المنتجات جاهزة وبٌعها ونملها .أما الوسطاء فهم ٌمومون
بؤعمال الشراء ،والتجمٌع ،والتخزٌن ،والعرض ،والنمل ،والبٌع ،وتمدٌم االبتمان .أما المستهلن
النهابً فهو ٌإدي أنشطة البحث ،وجمع المعلومات عن المنتجات ،ثم ٌموم بالشراء.
 (2األنشطة التسوٌمٌة  :فهً تشبه عبللات التبادل أي إلامة عبللات تبادل ناجحة ،وهً التً
تحمك اإلشباع المطلوب لمختلؾ األطراؾ .
فجوهر العملٌة التسوٌمٌة أن ٌملن شخص ما شٌبا ذا لٌمة ٌرؼب الطرؾ اآلخر فٌه ،
والذي علٌه بدوره أن ٌمدم شٌبا ما ذا لٌمة ممابل ما ٌحصل علٌه.
** شروط عملٌة التبادل وٌتحمك اإلشباع ألطراؾ عملٌة التبادل
أ -أن ٌكون هنان طرفان أو أكثر بالنسبة لكل عملٌة تبادل.
ب  -كل طرؾ منهما لدٌه شًء ما ذو لٌمة ٌمكن أن ٌمدمه للطرؾ اآلخر.
ج  -كل طرؾ ٌجب أن ٌكون لادرا ً على تحمٌك االتصال مع الطرؾ اآلخر وتسلٌمه السلع
والخدمات التً ٌرؼبها.
د  -كل طرؾ ٌجب أن ٌكون حرا ً فً لبول أو رفض الممـدّم من الطرؾ اآلخر.
هـ ٌ -جب أن ٌكون كل طرؾ مإمنا ً بؤنه من المفٌد له ومن المرؼوب أن ٌتعامل مع الطرؾ
اآلخر وٌحمك معه التبادل .
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 (3األنشطة التسوٌمٌة تإدٌها كافة المنظمات  :فجمٌع المنظمات تإدي أنشطة تسوٌمٌة
لتسهٌل وتحمٌك اإلشباع ألطراؾ عملٌة التبادل ولٌس ذلن حكرا ً على منشآت األعمال.
فالمنظمة التً ال تستهدؾ تحمٌك الربح ( مثل الجامعات والمعاهد والمنظمات الدٌنٌة
ومنظمات الخدمة االجتماعٌة وهٌبات الخدمة المدنٌة ومسارح الدولة والمستشفٌات العامة )
جمٌعها تإدي أنشطة تسوٌمٌة.
 (4التسوٌك  :البد أن ٌحدث فً بٌبة دٌنامٌكٌة .فالبٌبة التسوٌمٌة تضم الكثٌر من الموة
المتؽٌرة .ومن ذلن :الموانٌن ،والتشرٌعات ،واألنشطة التسوٌمٌة التً تهدؾ إلى تٌسٌر
وتحمٌك اإلشباع ألطراؾ عملٌات التبادل.
س :2أٌن ٌتم تسوٌك منتجات الوحدة المنتجة ؟
 فً معارض الوحدة المنتجة (خبلل الفسحة وبعد انتهاء الٌوم الدراسً أٌضا) . فً المعارض الدابمة لئلدارات التعلٌمٌة . فً المعارض الدابمة للمدٌرٌات . فً معارض الوزارة .س :0كٌؾ ٌتم التنشٌط لتسوٌك المنتجات ؟
 بتنشٌط العبللات مع البٌبة المحٌطة  -تشجٌع المتفولٌن لشراء المنتجات بخصم معٌن -عرض المنتجات بالمعارض الدابمة بالمدٌرٌات واإلدارات التعلٌمٌة .

أهمٌة التسوٌك بالنسبة للمنتج
 (1التسوٌك ٌلعب دورا ً هاما ً فً المجتمع :
إذ ٌإثر التسوٌك تؤثٌرا ً بالػ األهمٌة فً عملٌة بٌع المنتجات وٌرتبط باألسواق .فكلما زاد
عدد
السكان زادت عملٌة العرض والطلب نظرا ً لتباٌن احتٌاجاتهم.
 (2التسوٌك له أهمٌة للمنظمات وااللتصاد:
إذ أن الهدؾ األساسً لمنشآت األعمال هو أن تبمى وتستمر فً دنٌا األعمال وتحمك النمو
والربحٌة  ،والتسوٌك ٌساهم فً تحمٌك الهدؾ ألي منشؤة ،فهو ٌتعلك بتؤدٌة أنشطة حٌوٌة
بالمنشؤة ،ومن ذلن:
 تحدٌد الحاجات والرؼبات ،ونواحً اإلشباع المطلوبة للعمبلء الحالٌٌن والمرتمبٌن. تصمٌم وإدارة المنتج الممدم للسوق . وضع سٌاسات تسعٌر المنتجات . -تصور استراتٌجٌات مناسبة للتوزٌع لتحمٌك االتصال المستمر مع العمبلء الحالٌٌن المرتمبٌن
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 (3التسوٌك ٌمدم الكثٌر من فرص العمل :
فالتسوٌك ٌمدم فرص عمل عظٌمة فً مٌادٌن متعددة من النشاط مثل :بحوث التسوٌك،
اإلعبلن ،إدارة المنتج ،تطوٌر المنتجات ،إدارة التوزٌع ،تجارة الجملة ،البٌع بالتجزبة ..إلخ .
 (4التسوٌك ٌإثر فً حٌاة األفراد:
فالتسوٌك ٌلعب دورا ً ربٌسٌا ً فً حٌاة األفراد الٌومٌة فمن ناحٌة :على المستهلن أن ٌعلم أن
نصؾ ما ٌدفعه ثمنا ً للمنتجات المشتراة إنما ٌدفع ممابل تكالٌؾ التسوٌك.
ومن ناحٌة أخرى نجد أن دراسة األنشطة التسوٌمٌة تسمح لنا كمستهلكٌن بتمٌٌم الفوابد
والمزاٌا التً نحصل علٌها من الشراء وتجعلها أكثر لدرة وكفاءة على إشباع الحاجات
والرؼبات المتجددة.

الـوظـابــؾ الـتـسـوٌـمـٌــة
ٌشتمل التسوٌك على عدة أنشطة ٌطلك علٌها الوظابؾ التسوٌمٌة ،ولد ٌظهر ألول وهلة ّ
أن
تحدٌد تلن األنشطة المختلفة ضرورة النسٌاب السلع والخدمات من المنتجٌن إلى المستهلكٌن .
ولكن لٌس هذا بصحٌح ألنه من الصعب تحدٌد أٌن ٌبدأ التسوٌك وأٌن ٌنتهً؟
وبما أن التسوٌك هو نشاط األعمال الذي ٌموم بالتوفٌك بٌن السلع واألسواق وعن طرٌمه ٌتم
انتمال الملكٌة ،فمد ٌعتمد البعض أن التسوٌك ٌختص فمط بانسٌاب السلع والخدمات ،ولكن
للحصول على درجة عالٌة من الكفاءة فً التسوٌك البد أن ٌتم تحدٌث المعلومات من السوق
إلى المنتج.
تمسٌم الوظابؾ التسوٌمٌة
ٌساعد تمسٌم الوظابؾ التسوٌمٌة على تحلٌل الموالؾ التسوٌمٌة المختلفة ،وٌمكّن من ممارنة
سوق أن منشؤته
السٌاسٌات والمرارات التسوٌمٌة فً المنشآت المختلفة .فبل ٌكفً أن ٌعلم الم ّ
ألل أدا ًء من منشؤة أخرى من الناحٌة التسوٌمٌة ،ألنه لو علم أن تكالٌؾ النمل مثبلً فً منشآته
أعلى من المتوسط ،أو أن نفماته اإلعبلنٌة أكثر من البلزم بالنسبة للنتابج فإنه سٌعرؾ إلى أي
اتجاه ٌو ّجه جهوده من أجل التحسٌن .وٌمكن أن نمسم األنشطة التسوٌمٌة ثبلث مجموعات:
المجموعة األولى :وظٌفة التخطٌط السلعً (تخطٌط المنتج وتطوٌره -التوحٌد المٌاسً
والتدرٌج  -الشراء  -التجمٌع  -البٌع) .
المجموعة الثانٌة :وظٌفة التوزٌع المادي ( التخزٌن  -النمل) .
المجموعة الثالثة :وظابؾ مساعدة تشمل(تموٌل التسوٌك -تحمل المخاطر -معلومات عن السوق
ففً المجموعة األولى :وظٌفة التخطٌط السلعً نجد ّ
أن:
التخطٌط السلعً هو كل األنشطة الضرورٌة لعرض السلع والخدمات التً تناسب حاجات
المستهلكٌن وخلك الطلب علٌها .من أجل ذلن البد أن ٌتم :
موم السلع التً تفً
 -1تخطٌط المنتج وتطوٌره :فلكً ٌنجح المسوق فً أداء مهمته البد أن ٌ ّ
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بحاجات المستهلكٌن ورؼباتهم وال ٌهمل تلن الرؼبات والحاجات.
 -2التوحٌد المٌاسً والتدرٌج :وٌتضمن إنشاء مماٌٌس أساسٌة أو حدود ٌجب أن تتماشى
معها المنتجات وٌتكون المعٌار من مواصفات أو حدود.
 -3الشراء والتجمٌع :الشراء كوظٌفة تسوٌمٌة عبارة عن الحصول على السلع أو الخامات
بؽرض بٌعها ثانٌة إلى المستهلن أو المستعمل الصناعً  ،والسلع التً تشترى بواسطة المنتجٌن
وتصل إلى المستهلكٌن أو المستعملٌن فً صورة مختلفة كجزء من السلع تامة الصنع.
 -4البٌع  :فبل ٌمتصر البٌع العام على مجرد بٌع السلعة إنما ٌهدؾ أٌضا ً إلى الحصول على
المشترٌن واستمالة الطلب وتمدٌم النصٌحة والخدمة إلى المشترٌن .ولكً ٌحمك المسوق
تلن األهداؾ البٌعٌة البد له أن ٌمزج بٌن كافة أنشطة اإلعبلن ،وتنشٌط المبٌعات،
وتصمٌم العبوة ،والبٌع الشخصً وخدمة العمٌل.
وفً المجموعة الثانٌة :وظٌفة التوزٌع المادي( التخزٌن  -النمل) نجد ّ
أن :
التوزٌع الماديٌ :عنً التخزٌن والنمل وهما وظٌفتان ضرورٌتان لتحرٌن السلع فً الولت
والمكان الذي ستستهلن أو تستعمل فٌه.
 -1التخزٌن :وٌحتل أهمٌة خاصة فً المجتمعات المتمدمة حٌث ٌتم إنتاج السلع ممدما ً حسب
تنبإ المنتجٌن وبالتالً كان البد من تخزٌن السلع لبعض الولت حتى ٌمكن بٌعها.
 -2النملٌ :عتبر النمل وظٌفة للتسوٌك فمعظم األسواق بعٌدة عن مراكز اإلنتاج والبد من نمل
السلع إلٌها ونجد أن المنشآت تمارن بٌن إلامة المصانع بعٌدة عن تجمعات السكان (حٌث
إٌجار األرض منخفض) وبٌن الزٌادة فً نفمات النمل.
وتختلؾ ظروؾ كل منشؤة عن األخرى خصوصا ً فً طبٌعة السلع التً تنتجها ومدى بعثرة
مستهلكٌها فً جمٌع أنحاء السوق.
وفً المجموعة الثالثة :وظابؾ مساعدة (تموٌل التسوٌك -تحمل المخاطر -معلومات عن
السوق)
نجد أنه لد تم إدماج بمٌة الوظابؾ التسوٌمٌة تحت هذا العنوان ألنه رؼم عدم وجود عبللات
مباشرة بٌنهما وبٌن انتمال ملكٌة السلع والخدمات إال أنها تساعد فً إتمام الوظابؾ األخرى.
وهً تشمل :
 -1تموٌل السوق :إذ ٌهتم السوق بالتموٌل من ناحتٌن :من ناحٌة الحصول على التموٌل،
ومن ناحٌة إعطاء التموٌل  .فمد ٌحتاج المسوق إلى ابتمان لصٌر األجل فً الولت المناسب
لمساعدته على مواجهة الطلب الذي ٌحتاج إلى زٌادة المخزون السلعً وزٌادة النفمات
اإلعبلنٌة والتروٌجٌة أما بالنسبة لمنح االبتمان فهو ضروري لنجاح معظم المإسسات
التسوٌمٌة .فهنان بعض السلع مرتفعة الثمن ٌعجز المستهلن عن دفع ثمنها كالعربات واألثاث
وما شابهه وعن طرٌك التمسٌط ٌمكن للمنشؤة أن تزٌد مبٌعاتها وتسهل عملٌة انتمال ملكٌة
السلع من المنتجٌن إلى المستهلكٌن.
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 -2تح ّمل المخاطر :تنشؤ مخاطر التسوٌك من التؽٌرات التً تحدث فً العرض والطلب كما
أنها تنشؤ بسبب الكوارث الطبٌعٌة وتبذل كل منشؤة لصارى جهدها فً سبٌل تجنب تلن
المخاطر التً ٌمكن نملها إلى الؽٌر مثل خطر الحرٌك أو الؽرق أو التلؾ أو ما شابهها عن
طرٌك التؤمٌن علٌها لدى شركات التؤمٌن المتخصصة.
 -3المعلومات :ال ٌمكن لمدٌر التسوٌك فً الولت الحالً أن ٌضع الخطة التسوٌمٌة دون أن
ٌعتمد على معلومات وحمابك  .ومهمة بحوث التسوٌك هً مد واضعً السٌاسات التسوٌمٌة
والبٌعٌة بالمعلومات والحمابك كً ٌتمكنوا من اتخاذ لرارات سلٌمة.
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الـفـصـل الـثامـن
الــمــعــارض
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الـفـصـل الـثامـن
الــمــعــارض
ٌحتوي هذا الفصل علً:
الباب األول:
 تعرٌؾ المعارض محاور المعارضالباب الثانً:
 التخطٌط إللامة معرض . أنواع المنتجات والخدمات التً تمدمها معارضالوحدات المنتجة
 أسالٌب عرض المنتجات والمشروعات وسابل عرض المنتجات والمشروعاتالباب الثالث:
 شروط ومواصفات المعرض الجٌد تمٌٌم المعرض -نموذج استبٌان رأي لتمٌٌم المعرض
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الـبـاب األول
المعارض فكرة لدٌمة نشؤت منذ لرون سحٌمة عندما عرؾ اإلنسان البٌع والشراء فً
األسواق فكانت المعارض منذ هذا الزمان البعٌد وعلى مر هذه العصور نوعا ً من التسوٌك
والتروٌج واإلعبلن عن المنتجات والسلع بؤسالٌب متجددة تتطور وٌتفنن فٌها المختصون
ٌوما ً بعد ٌوم.

تعرٌؾ المعارض
المعارض هً إحدى الوسابل واألنشطة التً تموم بالتعرٌؾ بالمنتجات وبالتالً تساهم فً
تسهٌل دفع وتمدٌم المنتجات والسلع والخدمات واألفكار من منتجٌها إلى المستهلكٌن فً
المجتمع من أفراد وهٌبات ،والمعرض ما هو إال مكان لعرض سلعة ما أو عمل فنً لجذب
عدد كبٌر من المستهلكٌن أو المشاهدٌن من أجل زٌادة المبٌعات من تلن السلعة أو زٌادة
انتشار وشهرة ذلن العمل الفنً.
ونمول إن المعارض هً إحدى لنوات االتصال الجماهٌري وهً وسٌلة اتصالٌة هامة تنطوي
على تحمٌك الوظابؾ التروٌجٌة التثمٌفٌة والتربوٌة.

مـحـاور الـمـعــارض
 )2المحور األول المعارض بوجه عام

 ) 0المحور الثانً معارض الوحدة المنتجة

المحور األول المعارض بوجه عام
* أنواع المعارض العامة وتصنٌفها
تنمسم المعارض إلً أربعة تصنٌفات :
 -1معارض تبعا ً للنطاق الجؽرافً ( معارض محلٌة  -معارض إللٌمٌة  -معارض دولٌة).
 -2معارض تبعا ً لنوع المعروضات ( معارض عامة  -معارض متخصصة )
 -0معارض تبعا ً ألهدافها ( معارض تجارٌة – معارض ثمافٌة )
 -2معارض تبعا ً لتولٌت ومكان إلامتها (معارض ثابتة أي دابمة  -معارض دورٌة -
 معارض متجولة أي متنملة  -معارض دولٌة ) )2تفصٌل أنواع المعارض تبعا ً للنطاق الجؽرافً
أ  -معارض محلٌة تموم بها مجموعة من المإسسات أو الشركات فً بلد واحد وجمهورها
محلً
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ب  -معارض إللٌمٌة تنظمها مإسسات أو شركات فً عدة ببلد تجمعها منطمة جؽرافٌة واحدة
ج  -معارض دولٌة تنظمها مجموعة من الدول من مختلؾ المارات .
.
 )0تفصٌل انواع المعارض طبما ً لنوع المعروضات
أ :معارض عامة تعرض نوعٌات المنتجات لمختلؾ أؼراض االستخدام ولمختلؾ فبات
الجمهور ب :معارض متخصصة تعرض منتج واحد ٌهم جمهور معٌن متخصص فً
استهبلكها مثل
معارض السٌارات واألثاث .
 )0تفصٌل انواع المعارض تبعا ً ألهدافها
أ -معارض تجارٌة لتروٌج السلع لدي المستهلكٌن ومنافسة الجهات األخرى وتحمٌك صفمات
داخلٌة وخارجٌة .
ب -معارض ثمافٌة لنشر الوعً الثمافً والفنً مثل معارض الكتاب والفنون التشكٌلٌة .
 )2تفصٌل أنواع المعارض تبعا للتولٌت ومكان الامتها
أ -معارض ثابتة اي دابمة تمام فً مكان ثابت اال ان المنتجات تخضع للتؽٌٌر وتمٌمها
مجموعة
شركات مثل المعرض الدابم لؤلسرة المنتجة .
ب -معارض دورٌة تمام فً بلد معٌنة بشكل منتظم مثل المعرض الزراعً الصناعً او
صالون
الشباب للفنون التشكٌلٌة .
ج -معارض متجولة اي المتنملة وفٌها تنتمل المعروضات الً موالع مختلفة مثل معارض
وزارة
الثمافة ومعارض النمابات المهنٌة .
د -المعارض الدولٌة تمام فً زمن ومكان محدد فً دولة ما لعرض منتجات دولة مختلفة مثل
سوق الماهرة الدولً ومعرض بٌنالً االسكندرٌة للفنون التشكٌلٌة ومعرض طرابلس الدولً .

المحور الثانً معارض الوحدات المنتجة المدرسٌة
وتموم أساسا ً على عرض مشروعات لابلة لئلنتاج أو منتجة بالفعل فً صورتها النهابٌة بشكل
كمً لابل للتسوٌك  ،كما تموم أٌضا ً بعرض خدمات للمدرسة نفسها أو ؼٌرها من المدارس
أو الجهات المعنٌة المستفٌدة من تلن الخدمات وذلن باستؽبلل اإلمكانات الفعلٌة الحاضرة
للمدرسة من مرافك وتجهٌزات ومعدات وأجهزة.
أنواع المعارض التسوٌمٌة تبعا ً لنوعٌة المنتج:
ب -معرض المشروعات ذات الطبٌعة المتماربة
أ -معرض المشروع الواحد
Tel: (202)27943292

Prosdpt@moe.gov.eg

لطاع التعلٌم العام
اإلدارة المركزٌة لمعالجة التسرب التعلٌمً
اإلدارة العامة للمدرسة المنتجة

ج -معرض المشروعات المتنوعة
د -معرض المجاالت ( تربٌة فنٌة  ،تربٌة زراعٌة  ،مجال صناعً  ،التصاد منزلً )
أنواع المعارض التسوٌمٌة تبعا ً للمكان:
أ  -معرض المدرسة ب -معرض اإلدارة التعلٌمٌة ج -معرض المدٌرٌة التعلٌمٌة.
د  -معرض مجموعة المدٌرٌات أو المحافظات هـ -معرض سنوي عام على مستوى
الجمهورٌة
ز -االشتران فً المعارض الدولٌة.
و  -المعرض الدابم للمدارس المنتجة
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الـبــاب الـثـانــــً
التخطٌط إللامة المعرض
الممصود بالتخطٌط عموما ً هو كٌفٌة تحمٌك أهداؾ المعرض فً الولت المحدد وهو النشاط
الذي ٌوجه الختٌار أفضل استخدام ممكن لمجموعة الطالات المتاحة للمعرض لتحمٌك أؼراض
معٌنة فً فترة زمنٌة محددة .
ومعروؾ أن التنظٌم وإلامة المعارض على اختبلؾ أنواعها ومستوٌاتها وأهدافها عملٌة هامة
تموم على أسس علمٌة وسٌكولوجٌة وفنٌة وتحكمها لواعد متعددة وتنطوي على عدة عملٌات:
 -1عملٌة التخطٌط إللامة المعرض  -2التنظٌم والتنفٌذ.
وتشتمل عملٌة التخطٌط إللامة المعرض على ثبلثة خطوات مرحلٌة هً :
الخطوة الثانٌة  :أثناء إلامة المعرض .
الخطوة األولى  :لبل إلامة المعرض .
الخطوة الثالثة  :بعد إلامة المعرض .
* تفصٌل الخطوة األولى :لبل إلامة المعرض  :وٌكون ذلن من خبلل إحدى عشرة نمطة :
 - 2تحدٌد المتعاملٌن فً المعرض
 -1دراسة الموارد واإلمكانات المتاحة
 -3اختٌار مكان إلامة المعرض وٌراعى ما ٌؤتً :
 المرب من خطوط المواصبلت وسهولة الوصول إلٌها.
 االتساع الذي ٌضمن استٌعاب جمٌع الجهات العارضة بمساحات معمولة.
 سهولة التؤمٌن من أي أضرار كالسرلة أو التخرٌب أو أعمال العنؾ أو الحرٌك.
 تجنب األماكن التالٌة:
* أماكن كثٌرة األعمدة * األسمؾ المنخفضة * االستراحات * أماكن تناول األطعمة
* الممرات الضٌمة * األماكن المظلمة * أماكن الندوات والمحاضرات * األبواب
الخلفٌة.
 -4اختٌار التولٌت المناسب للمعرض:
 بؤن ٌكون الموعد مناسبا ً لحضور أكبر عدد ممكن من العارضٌن والجمهور.
 بؤن ٌمام فً أٌام األجازات والمناسبات المومٌة لضمان توافر أكبر عدد من الجمهور.
 بؤن ٌكون موعد بدء الزٌارة واالنتهاء منها مناسبا ً لمواعٌد جمهور المعرض.
 أال تطول مدة المعرض أكثر من البلزم وأال تكون لصٌرة تسبب االزدحام وعدم تحمٌك
الؽرض من المعرض.
 -5اختٌار العارضٌن:
 تناسب تخصصات العارضٌن بعضها إلى بعض.
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 تناسب حجم الجهات العارضة مع بعضها.
 تمتع العارضٌن بسمعة طٌبة تبعث الثمة فً فعالٌات المعرض.
 جدٌة العارضٌن فً المشاركة الفعلٌة واإلٌجابٌة فً المعرض.
 لدرة العارضٌن على االلتزام بمسبولٌاتها ودورها فً فعالٌات المعرض .
 -6مخاطبة العارضٌن:
 توجٌه الدعوة للمشاركة فً المعرض لبل موعده بولت كاؾ.
 إمداد الجهات المتولع مشاركتها بكافة المعلومات والتفاصٌل والتسهٌبلت.
 تزوٌد العارضٌن بالمساحات المتاحة للعرض وتكالٌؾ المعرض.
 تلمً ردود تلن الجهات والتحدٌد النهابً للعارضٌن المشاركٌن فً المعرض.
 -7اختٌار الشركات المنفذة للمعرض :إذ ٌجب مراعاة ما ٌلً فً الشركة المنفذة:
 لدرتها على إنجاز المطلوب منها بسرعة وبدلة وبالسعر األلل.
 تمتعها بسابمة خبرة وأعمال مماثلة ممتازة فً تنظٌم المعراض.
 لدرتها على تحمل المخاطر التً لد تنجم عن إلامة المعرض.
 جدٌتها فً التنفٌذ وتسلٌم األعمال المطلوبة فً المواعٌد المحددة.
 المرونة فً لبول أي تعدٌبلت لد تنجم أثناء التنفٌذ لظروؾ طاربة.
 -8متابعة وصول المعروضات وتسهٌل أي عمبات تحول دون ذلن أو تإدي إلى أي تعطٌل.
 -9االتفاق مع الشركات الخاصة بالتؤمٌن والحراسة والنظافة.
 -10تخطٌط ومتابعة إجراءات االحتفال بافتتاح المعرض وتنفٌذها بكل دلة السٌما فً حالة
وجود شخصٌات هامة ستموم باالفتتاح وضٌوؾ شرؾ المعرض.
* تفصٌل الخطوة الثانٌة  :أثناء إلامة المعرض:
 -2متابعة الشركات المنفذة ألجنحة المعرض ومتطلبات المعرض ومستلزماته للمرور بصفة
مستمرة على األجنحة لمواجهة أي أعمال سرٌعة مطلوبة أثناء المعرض.
 -0متابعة أعمال الشركات المسإولة عن التؤمٌن والحراسة والنظافة طوال فترة المعرض.
 -0التصرؾ بالسرعة والمرونة المطلوبة لمواجهة أي مشكبلت طاربة ؼٌر متولعة ومن
أمثلتها انمطاع التٌار الكهربً عن أجنحة المعرض.
 -2تلمً أٌة شكاوى أو مبلحظات للعارضٌن والعمل على إزالة أسباب الشكوى وكذلن
مبلحظات أو شكاوى جمهور المشاهدٌن.
 -3متابعة وسابل اإلعبلم واإلعبلن عن المعرض من صحافة وإذاعة مربٌة ومسموعة
والملصمات والنشرات التً ٌتم إرسالها للمصالح والهٌبات المهتمة بالسلع المعروضة.
* تفصٌل الخطوة الثالثة  :اجراءات ما بعد إلامة المعرض:
 -2تموٌم أعمال المعرض والولوؾ على السلبٌات واإلٌجابٌات والدروس المستفادة.
 -0إنهاء جمٌع األعمال المتعلمة بنمل المعدات والسلع والعارضٌن والعودة إلى أماكنها
األصلٌة.
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 -0إنهاء جمٌع األعمال المتعلمة بإعادة مكان العرض إلى ما كان علٌه سابماً.
 -2تحرٌر التمرٌر النهابً عن المعرض شامبلً نتٌجة التموٌم وذلن لرفعه إلى المسبولٌن فً
المستوى األعلى.
 -3عمد المإتمر الصحفً الختامً الذي ٌجٌب فٌه مسبولو إلامة المعرض عن تساإالت
تطرح من وسابل اإلعبلم حول المعرض وما ٌسبمه من أعمال وعن التطلعات بالنسبة
للمعرض المادم.

أنواع المنتجات والخدمات التً تمدمها معارض الوحدات المنتجة
أوالً :المنتجات التسوٌمٌة كاملة الصنع:
 السلع والمنتجات االستهبلكٌة المنزلٌة مثل أنواع المنظفات
و مستحضرات التجمٌل والمستحضرات الكٌماوٌة.
 األدوات المنزلٌة البسٌطة واألدوات المساعدة.
 األدوات والمواد المكتبٌة والمدرسٌة والخامات المختلفة.
 الصناعات التملٌدٌة والشعبٌة والتذكارات السٌاحٌة.
 األعمال الفنٌة المسطحة والمجسمة والمنفذة بمختلؾ الخامات.
 أشؽال العظم والمرن والعاج والصدؾ.
 المشؽوالت المعدنٌة البسٌطة بالتشكٌل الٌدوي.
 مشؽوالت النسٌج والسجاد الٌدوي والكلٌم.
 المشؽوالت الجلدٌة ذات الؽرض الجمالً والوظٌفً.
 أعمال النسٌج المضاؾ (الخٌامٌة).
 أشؽال الجرٌد ومنتجات النخٌل والبوص الخامات النباتٌة.
 األعمال الخزفٌة الفخارٌة والنحت الخزفً.
 أعمال الخرط الخشبً واألرابسن.
 أعمال الزجاج المعشك بالرصاص والمإلؾ بالجص.
 مشؽوالت الحلً والصناعٌة مكمبلت الزي (الزٌنة).
 لطع األثاث الصؽٌرة ومكمبلت الدٌكور.
 األعمال الفنٌة بالنباتات والزهور المجففة.
 منتجات التربٌة الزراعٌة والزهور الطبٌعٌة.
 منتجات مجال االلتصاد المنزلً.
ثانٌاً :االبتكارات واألفكار اإلبداعٌة (المشروعات المابلة للتنفٌذ)
 السلع المعمرة المنزلٌة.
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 األجهزة الكهربابٌة وااللكترونٌة والمٌكانٌكٌة.
 نظم االتصال واألجهزة البلسلكٌة.
 معدات التشؽٌل بالطالة والخبلٌا الضوبٌة.
 مستلزمات اإلنتاج والورش من معدات وأدوات وتجهٌزات.
 األجهزة التعلٌمٌة ووسابل تكنولوجٌا التعلٌم.
 مشروعات التربٌة الزراعٌة.
 السلع االستهبلكٌة الشخصٌة والمنزلٌة.
 المشروعات الصؽٌرة والحرؾ الٌدوٌة والبٌبٌة.
 مشروعات االلتصاد المنزلً واألسرة المنتجة.
ثالثاً :خدمات التدرٌب وتنمٌة المدرات من خبلل الدورات التدرٌبٌة التالٌة :
 تحسٌن الخطوط العربٌة.
 تنمٌة المدرات الفنٌة فً الفنون التشكٌلٌة والموسٌمٌة .
 التدرٌبات الرٌاضٌة لبللتحاق بالكلٌات الرٌاضٌة والعسكرٌة.
 التدرٌبات الفنٌة لبللتحاق بكلٌات الفنون والتربٌة الفنٌة.
 فً مجال الكمبٌوتر والبرمجٌات.
 أعمال الحٌاكة والترٌكو والتطرٌز.
 فً مجال التنمٌة البشرٌة فً جمٌع المجاالت فً التعلٌم والصحة واإلعبلم.

أسـالـٌـب عـرض الـمـنـتـجـات والـمـشـروعــات
 (1مرحلة اختٌار المعروضات:
 اختٌار المشروعات والمنتجات التً تتناسب مع أهداؾ الوحدة المنتجة المدرسٌة وتحمٌك
ؼاٌتها فً تنمٌة لدرات ومهارات الطبلب إلنتاج ما ٌساهم فً سد الحاجات الفعلٌة
للمجتمع.
 اختٌار المنتجات والمشروعات المابلة للتصنٌع واإلنتاج الكمً والتسوٌك على مدى واسع
االنتشار والتً تؽطً احتٌاجات فعلٌة للجمهور.
 مراعاة إٌجابٌة الطبلب وتؤكٌد فاعلٌة دوره فً المشاركة الفعلٌة فً عملٌة اإلنتاج وحجم
هذا الدور.
 تشجٌع المنتجات والمشروعات التً ٌتؤكد فٌها البعد البٌبً من حٌث اعتمادها على خامات
ومستلزمات متوفرة فً البٌبة المحلٌة وتؽطٌتها الحتٌاجات تلن البٌبة.
 اختٌار المنتجات التً ٌتؤكد فٌها الجانب الجمالً وحسن التنسٌك والمظهر من حٌث
التعببة والتؽلٌؾ ووفرة البٌانات الخاصة بالمنتج.
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 اختٌار المنتجات والمشروعات التً تتمٌز بالمعمولٌة والوالعٌة وسهولة االستخدام
ومناسبتها من حٌث الحجم واألبعاد إلمكانٌات المكان.
 اختٌار المنتجات والمشروعات ذات المزاٌا االلتصادٌة من حٌث السعر وتكالٌؾ اإلنتاج
ومناسبتها لئلمكانات المادٌة للمستهلن.
 (2أسالٌب عرض المنتجات:
تختلؾ وظٌ فة معارض الوحدات اإلنتاجٌة التعلٌمٌة عن المعارض التجارٌة والتسوٌمٌة
العامة ،فإذا كانت معارض التسوٌك التجاري تكتفً بعرض المنتج بصورته النهاٌة لتعرٌؾ
الجمهور ،فإن معارض الوحدات اإلنتاجٌة ال تتخلى مطلما ً عن وظٌفتها التعلٌمٌة حٌث تحرص
على نشـر الخبرة اإلنتاجٌة وتشجٌع تبادلها بٌن الوحدات المنتجة األخرى فً مختلؾ البٌبات
الطبٌعٌة واالجتماعٌة ،األمر الذي ٌتطلب فً هذه أسلوبا ً خاصا ً لعرض كل ما ٌتعلك بالمنتج
من معلومات من حٌث فكرته ومكوناته وكٌفٌة إنتاجه ومراحل وخطوات التنفٌذ ثم مزاٌا
المنتج وطرٌمة استخدامه.
أ -عرض المنتجات كاملة التصنٌع :
 عرض المنتج فً صورته النهابٌة (بعد التعببة والتؽلٌؾ). عرض عٌنة من المنتج بدون تؽلٌؾ. ضرورة وجود بطالة البٌانات على المنتج توضح ما ٌلً :( اسم المنتج  ،وظٌفته والؽرض منه ،محتوٌاته ومكونات تصنٌعه،
طرٌمة االستخدام ،السعر)
 عرض ممٌزات المنتج وتفرده . عرض مكوناته والخامات الداخلة فً تركٌبه مع عرض العٌنات من تلن الخامات بشكلمنفرد .
 عرض مراحل اإلنتاج وخطوات التنفٌذ عرض طرٌمة استخدام المنتج.ب) عرض األفكار والمشروعات المابلة للتنفٌذ:
 النموذج أو المنتج فً صورته النهابٌة. دراسة جدوى للمشروع (دراسة علمٌة وفنٌة والتصادٌة). مزاٌا المشروع أو المنتج ومجاالت استخدامه. لطاع فً المنتج بحجمه الطبٌعً أو فً نموذج مصؽّـر. مكونات المنتج من خامات وعٌنات مفصلة منها. صورة للمنتج فً أوضاع مختلفة. صورة للمنتج أثناء استخدامه فً خطوات واضحة. خطوات التنفٌذ ومراحل اإلنتاج - .فبات مستخدمً المنتج والمستفٌدٌن من تصنٌعه. معدالت التوزٌع والتسوٌك المتولعة - .تكالٌؾ المنتج وسعره النهابً للمستهلن.Tel: (202)27943292
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ج) عرض الخدمات األدابٌة والتدرٌبٌة باألجـر:
 عرض التعرٌؾ بالمرفـك المعروض بصورة مكبرة واضحة المعالم. عرض أكثر من صورة للمرفـك من عدة زواٌا مختلفة. عرض صور للمرفك فً وضعٌات مختلفة أثناء استخدامه. عرض ممٌزات المرفـك من اتساع ولدرة وإمكانات وطالة وإنتاجٌة. عرض معلومات رلمٌة عن اإلمكانات االستخدامٌة للمرفـك. عرض معلومات عن طرٌمة تمٌٌم الخدمة للجهات المستفٌدة وأسعارها. عرض صور فوتوؼرافٌة للمتعاملٌن مع الوحدة فً الدورات التدرٌبٌة المختلفة. عرض معلومات عن طرق ووسابل التدرٌب بالوحدة وإمكاناته وممٌزاته. عرض معلومات عن مواعٌد الدورات التدرٌبٌة وأسعارها وأماكنها. عرض أنواع الخدمات األدابٌة وأسعارها وممٌزاتها بالممارنة بالجهات األخرى الممدمةللخدمة.

وسابل عرض المعلومات والبٌانات عن المنتج
تتعدد وسابل عرض البٌانات والمعلومات النظرٌة والرلمٌة والبصرٌة عن المنتجات المعروضة
وذلن لتمدٌم الفكرة التكاملٌة والصورة الواضحة عن المنتج ومن هذه الوسابل ما ٌؤتً :
 اللوحات المصورة الملونة للمنتج بحجم كبٌر. لوحات الرسم الهندسً بالمسالط والمطاعات واألبعاد. لوحات المنظور الهندسً والبصري. اللوحات البٌانٌة والرسوم اإلحصابٌة. الصور الفوتوؼرافٌة للمنتج من زواٌا مختلفة و أثناء التشؽٌل واالستخدام ومراحلوخطوات تنفٌذ المنتج.
 العٌنات الحمٌمٌة من خامات ومكونات وأدوات ومعدات تنفٌذ المنتج. لوحات الرسوم الٌدوٌة التوضٌحٌة للمكونات واالستخدام. العرض العملً الحً الستخدام المنتج على الوالع. النماذج المصؽرة للمنتج الحمٌمً. المطاعات الطولٌة والعرضٌة فً نموذج للمنتج بؤبعاده الفعلٌة. الشرابح الفٌلمٌة الملونة واألفبلم الثابتة. التصوٌر بالفٌدٌو لخطوات التنفٌذ وطرٌمة استخدام المنتج. العرض الصوتً والبصري بالوسابط المتعددة. األفبلم السٌنمابٌة المتحركة والناطمة. التسجٌل على اسطوانات اللٌزر ( - .)C.Dبطالات البٌانات (استٌكرز) على المنتج.Tel: (202)27943292
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الـبـاب الـثـالــث
شروط ومواصفات المعرض الجٌد
 -2اختٌار المكان المبلبم من حٌث االرتفاع لسهولة الوصول إلٌه ،وٌف ّ
ضل األماكن المرٌبة من
المداخل العمومٌة للمبانً.
 -0مبلبمة مساحة المكان من حٌث كمٌة وأحجام
المعروضات.
 -0جودة تهوٌة المكان وجودة اإلضاءة الطبٌعٌة
والصناعٌة.
 -2توافـر مساحات من الجدران كافٌة للعرض واستبعاد
الحجرات ذات النوافذ والفتحات الكبٌرة التً تستهلن مساحة
كبٌرة من الجدران.
 -3توفٌر مستلزمات العرض البلزمة من مناضد وحوامل
ولواطع وفواصل لعرض النوعٌات المختلفة من المنتجات المسطحة
والمجسمة.
ٌ -4راعى فً العرض راحة العٌن فً الرإٌة  ،وعدم تكدس المعروضات أو تجاورها دون
فواصل مناسبة.
ٌ -7جب مراعاة االنسجام اللونً للمعروضات وعدم االنتمال المفاجا إلى األلوان الصارخة.
 -8مراعاة التناسب والتوافك بٌن المعروضات من حٌث الكتل واألحجام واألطوال.
 -9مراعاة تنسٌك المعروضات لتحمٌك وضوح الرإٌة بحٌث ال تحجب بعض المعروضات
بعضها اآلخر ّ
وأال تحجب المعروضات األمامٌة ما وراءها من خلفٌات.
 -22جمٌع البٌانات والكتابات على المعروضات واللوحات المصاحبة ،تكتب بخط لاعدي جٌد
حسب األصول الفنٌة والجمالٌة للخط العربً.
 -22مراعاة سهولة الحركة وانسٌابٌة المرور أمام المعروضات دون تزاحم أو عوابك وذلن
لعمل ممرات مناسبة الستٌعاب جمهور المشاهدٌن.
ٌ -20جب أن ٌكون اتجاه حركة المشاهـد أمام المعروضات فً اتجاه واحد دخوال ً وخروجاً.
ٌ -20فضل أن ٌخصص للمعرض باب لدخول المشاهدٌن وآخر للخروج.
ٌ -22جب ترن مسافة كافٌة بٌن المشاهـد والمعروضات لتحمٌك سهولة الرإٌة.
 -23عمل حساب منافذ الطالة والتٌار الكهربً فً المواضع المناسبة لتشؽٌل النماذج اآللٌة
واللوحات المضٌبة واألجهزة .وكذا حساب مصادر المٌاه والؽاز إذا لزم األمر.
 -24عمل حساب المصادر الضوبٌة الخاصة (اسبوتات /كشافات) للتركٌز على بعض
المعروضات إذا تطلب األمر ذلن.
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 -27عدم عرض المعدات أو أجهزة تصدر أصواتا ً مزعجة أو مخلفات تلوث البٌبة.
 -28طبع شعار خاص للمعرض ٌوزع على العارضٌن واألفراد المشاركٌن للتمٌٌز بٌنهم وبٌن
الجمهور.
ٌ -29جب إعداد كافة النشرات والبطالات والكتالوجات التً ٌتم توزٌعها على جمهور
المشاهدٌن والزوار.
ٌ -02مكن أن ٌصاحب الزوار أثناء مشاهدة المعروضات أفراد من المدربٌن تدرٌبا ً خاصا ً
لتولً مهمة الشرح واإلجابة على أي تساإالت من الجمهور.
 -02تصمٌم وتنفٌذ ملصك إعبلنً ( بوستر) خاص بالمعرض ٌحتوي على كافة البٌانات من
حٌث اسم المعرض وموضوعه وموعد االفتتاح والمكان.
 -00عمل الحملة الدعابٌة واإلعبلمٌة بمختلؾ وسابل اإلعبلم المربٌة والمسموعة لبل افتتاح
المعرض بولت كاؾ.
 -00االهتمام باألنشطة المصاحبة للمعرض من ندوات ومإتمرات صحفٌة أو أنشطة ثمافٌة
تمام على هامش المعرض.
 -02سهولة الفن والتركٌب لمستلزمات العرض من لواعد ولواطع وحوامل عرض وبصفة
خاصة بالنسبة للمعارض الدورٌة والمتنملة.
 -03النجاح والتؤثٌر فً الجمهور وجذبه النتباههم منذ الوهلة األولى  ،وهو ما ٌطلك علٌه
المختصون والخبراء(باختبار الثبلث دلابك) بمعنى أن المعرض الناجح لكً ٌكون مإثرا ً
فإنه ٌتعٌن أن ٌجتاز اختبار الثبلث ثوانً األولى  ،حٌث ٌفترض أن الزابر فً خبلل الثبلث
دلابك األولى من المشاهدة ٌكون لادرا ً على مبلحظة المعرض واالنجذاب إلٌه .
فاأللوان ،واألضواء ،والمإثرات الخاصة ،والجرافٌن باألحجام المكبرة ،واألعبلم،
والراٌات ،والبالون ،واألشكال ،واألضواء المتحركة ،وكل الوسابل التكنولوجٌة الحدٌثة
تستحوذ على اهتمام الزابر  ،ولعل هذا ٌنطبك بالضرورة على واجهة المعرض ومدخله  ،أما
فً داخل المعرض فإن االعتبار األهـم هو راحة عٌن المشاهـد ،ورإٌته الواعٌة المتؤنٌة،
والتً ال تتحمك إال بتوفٌر عامل البساطة ،مع الجمال والذوق الرالً ،الذي ٌستشعره المشاهد
أثناء انتماله بٌن أجزاء المعرض ،ومحتوٌاته ،بٌنما تتسلل إلى أذنٌه بعض الموسٌمى الهادبة
الخافتة ،وتنتمل عٌناه بٌن األلوان المتناسمة ،أو تشـد بصره بٌن الحٌن واآلخر بالة زهر
جمٌل هنا أو فرع نبات أخضر هنان.

تـمـٌـٌـم الـمـعــرض
بعد انتهاء فعالٌات المعرض البد أن تموم اإلدارة أو الجهة المنظمة له بعمل تمٌٌم موضوعً
وعلمً لفعالٌات المعرض ،وذلن بؽرض الولوؾ على اإلٌجابٌات لدعمها والسلبٌات لتبلفٌها
فً المرات المادمة ،وتف ّهم الدروس المستفادة من تلن الدورات لعمل حسابها بعد ذلن ،وهنا
نمول:
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" إن اإلعداد للمعرض المادم ٌبدأ فً اللحظة التً ٌنتهً فٌها المعرض الحالً ".
ولعل أولى الخطوات العملٌة فً ذلن الخصوص تشكٌل لجنة خاصة من األشخاص الذٌن
شاركوا بالفعل فً تخطٌط وتنظٌم المعرض ،وعاٌشوا خطواته وفعالٌاته ،وتكون مهمة هذه
اللجنة هً تمٌٌم المعرض بكافة الوسابل العلمٌة ،والبحثٌة الموضوعٌة التً تإدي إلى رسم
صورة صادلة وأمٌنة عن المعرض بإٌجابٌاته وسلبٌاته.
المحاور الربٌسٌة لعملٌة التمٌٌم :
هنان ثبلثة محاور ربٌسٌة ٌجب أن ترتكز علٌها اللجنة وتكون منطلما ً لها فً عملٌة التمٌٌم ،
وتلن المحاور هً:
 -1رأي المختصٌن من رجال التخطٌط والتنظٌم واإلدارة سواء ممن شاركوا فً التخطٌط
إللامة هذا المعرض أو من ؼٌرهم.
 -2رأي ومبلحظات الجهات والوحدات المشاركة فً المعرض بإنتاجها.
 -3رأي الجمهور من المشاهدٌن والمتعاملٌن والمستفٌدٌن من المعرض.
ولمعرفة الرأي اآلخر فً عمل ما لٌس هنان أصدق من استطبلع رأي هذا اآلخر استطبلعا ً
علمٌاً.
وعلى هذا فإن من أهم األمور التً تموم علٌها عملٌة التمٌٌم للمعرض هو تصمٌم استمارة
استطبلع رأي (استبٌان) ٌتم توزٌعها على األفراد من الفبات الثبلث السابمة ،على أن ٌراعى
فً تمٌٌم بنودها أن تدور جمٌعها حول عدة محاور هامة هً :
 oتنظٌم المعرض بكل أبعاده [مكانا ً وزمانا ً وتجهٌزا ً وتنظٌما ً وإعداداً ...إلخ].
 oتحمٌك المعرض ألهدافه من حٌث التعرؾ الجٌد على المنتجات والمشروعات المعروضة.
 oأسباب النجاح وأسباب الفشل فً تحمٌك األهداؾ.
 oأهم المعولات والمبلحظات والمشكبلت وطرق عبلجها والتؽلب علٌها.
 oالرإٌة المستمبلٌة ألداء أفضل فً المعارض المادمة.
وفٌما ٌلً تمدم نموذجا ً الستمارة استمصاء الرأي (االستبٌان) لتمٌٌم المعارض
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نموذج الستمارة استمصاء الرأي لتمٌٌم المعارض
االسم (اختٌارى)

....................................................................................................................................................................

الصفة( :جمهور مشاهـد  -وحدة عارضة  -مسبول تخطٌط  -مستفٌد أو متعامل)
اسم المعرض..................................... :المنعمد فً ............................فً الفترة من  ...........................إلى .......................
ملحوظة :
إذا كانت اإلجابة على أي سإال بـ " ال " فؤرجو كتابة األسباب فى خانة المبلحظات .
م

األســـــبــــلـــــــة

1

هل كان المعرض هذا العام ناجحا ً فً رأٌكم ؟

2

هل كان تارٌخ إلامة المعرض مناسبا ً ؟

3

هل تم إخطاركم بموعد المعرض فً ولت مناسب ؟

4

هل مكان المعرض مناسب وسهل الوصول إلٌه ؟
هل كانت مساحة المعرض كافٌة الستٌعاب الوحدات المشتركة
بمعروضاتها ؟
هل كانت الوحدات العارضة مرتفعة المستوى فً عرض معروضاتها
هل كانت المعروضات والمشروعات ذات لٌمة وتسد حاجات حمٌمٌة
للمجتمع ؟
هل كانت الوسابل البصرٌة المصاحبة للمعروضات مناسبة وكافٌة
للتعرٌؾ بالمعروضات ؟
هل كانت التجهٌزات ومستلزمات العرض كافٌة ومناسبة ؟

10

هل كان أسلوب العرض ٌحمك وضوح الرإٌة للمشاهد وسهولتها ؟

11

هل كان أسلوب العرض ٌحمك أحسن تعرٌؾ وتمدٌم للمعروضات ؟

12

هل التنسٌك الجمالً والذوق الفنً فً العرض على مستوى مناسب

5
6
7
8
9

13
14
15
16
17

نعم

ال

مبلحظات

هل أمكن معالجة أي مشكبلت طاربة فً الحال ؟
هل كانت مجموعة اإلرشاد واالتصال بالمعرض تموم بعملها على الوجه
األكمل ؟
هل كانت الحملة اإلعبلمٌة المصاحبة المربٌة والمسموعة كافٌة لتؽطٌة
المعرض ؟
ما أهم اإلٌجابٌات التً لفتت نظركم فً المعرض بوجه عام
ما أهم المشكبلت وأبرز المبلحظات التً ٌمكن تجنبها فً المرات المادمة ؟
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المراجع
م

المإلؾ

اسم الكتاب

جامعة حلوان

د /سرٌة عبد الرازق صدلً

2

المدرسة المنتجة أهدافها وتخطٌطها

0

التطور التارٌخً والنظرة الحدٌثة للمدرسة المنتجة أ /كمال الدٌن عٌد دمحم مدٌر عام المدرسة المنتجة

0

ركابز المدرسة المنتجة

أ /كمال الدٌن عٌد دمحم مدٌر عام المدرسة المنتجة

2

اسؤل تشارن فً المدرسة المنتجة

اإلدارة العامة للمدرسة المنتجة

3

دراسات الجدوى

4

التسوٌك

د /سامح دمحم عبد اللطٌؾ

أ /أحمد شعبان أحمد

جامعة حلوان

أخصابً دراسة الجودة

بالهٌبة العامة بالمجمعات الصناعٌة
أ /دمحم سٌد دمحم

باحث بؤكادٌمٌة السادات

 7تجارب الدول

بنن المعرفة المصري

 8وطنً 0202

وزارة التخطٌط والمتابعة واإلصبلح اإلداري
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