
 
 

 مقدمة
مثمو مطمبا ممحا وضرورة قصوى ألي مجتمع، لما ت التعميممنظومة االىتمام بعد ي

في السعي نحو تحقيق المجتمعات عتمد عمييا ن ركيزة أساسية من الركائز التي تم
 .التربويةخبرات النقل و التنمية 

المدخل الرئيسي في  ويعتبرالتعميم الفني أحد عناصر منظومة التعميم  ويمثل
، حيث اىتمت الخطة اعداد القوى البشرية المطموبة لمؤسسات االنتاج في الدولة

تحديد اليدف العام ( ب4101 – 4102االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي في مصر )
لمتعميم الفني في اعداد فني ماىر قادر عمى المنافسة بالسوق المحمية واالقميمية 

  .(4102، وزارة التربية والتعميموالعالمية ويشارك بإيجابيو في تقدم ورقي الوطن. ) 
ييدف الى اعداد الذي و  والتعميم الثانوي الصناعي يعد أحد فروع التعميم الفني

المجاالت مما يجعميم قادرين عمى تنفيذ الميام التخصصات و ة في مختمف فنيين مير 
اد الذي يتضمن االعدويمكن تعريفو بأنو ذلك النوع من التعميم التي توكل الييم 

 .لسوق العمل ساب الميارات والقدرات الفنية الالزمةالتربوي والتوجيو السموكي واك
الى اعداد ثالث سنوات والتي مدة الدراسة بيا  ةالصناعي ةالثانوي المدرسةيدف ت

مينية ضوء أىداف  فيعمى مستويات مختمفة من الكفاية والميارة  عامل ماىر مدرب
)محمد أبو زيد ،  المختمفة. المجاالت الصناعيةالتخصصات و وذلك لمعمل في 

4112.) 
 الصناعية ،وتعد المدرسة الثانوية المعمارية أحد تخصصات المدرسة الثانوية 

 مينعداد الكوادر البشرية الالزمة لمعمل كعمال ميرة في مختمف إالى والتي تيدف 
ومدة الدراسة بيذه المدرسة ثالث سنوات دراسية بعد المرحمة االعدادية والتشييد البناء 

 –البياض  –التالية: البناء  المجاالت، ويحصل الطالب عمى شيادة دبموم في أحد 
أعمال صحية .) وزارة التربية والتعميم ،  –نجارة العمارة  –الخرسانة المسمحة 

4102.) 
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وذلك بعد مرور المتعمم بدراسة لمدة  ءإلعداد عامل بناالبناء ييدف مجال و  
تدريبات  و%( 01تحتوي الخطة الدراسية عمى مقررات ثقافة عامة ) و  ،ثالث سنوات 

: الرسم الفني  الفنية ما يمي مقرراتالتضم  ، %(01)  مقررات فنية%( و 21عممية) 
، العموم التكنولوجية والخامات، األجيزة الفنية والمعدات ، األمن الصناعي ، تاريخ 

 ، وتيدف ىذه المقررات إلكساب المتعممين المعارف والمفاىيمالبناءالعمارة ، تكنولوجيا 
 (.4102وزارة التربية والتعميم ، . ) الفنية  والميارات

وضرورة قصوى ، لما  ديثو في الوقت الحاضر مطمبا ممحايعد تطوير التعميم وتح
يعتمد عمييا في تحقيق التنمية من خالل ما يقوم بو من تنمية  األىمية التييمثمو من 

 يارات االنسان وتنمية ممكتيا.عارف وملم
 المدرسة الثانويةالدراسية وتقويميا في  البرامج اقتراحعممية  ومن المؤكد أن

 ةالصناعي المدرسة الثانويةأن  باعتبارعممية مستمرة ودائمة كون يجب أن ت ةالصناعي
الى أنو أي تطور عممي أو  باإلضافةبين المدرسة وسوق العمل، حمقة الوصل  ىي

التعميم الصناعي قبل غيره من قطاع عمى مباشرة يؤثر  عمى المجتمع  تقدم يطرأ 
 قطاعات التعميم المختمفة مما يستدعي عمميات التحديث باستمرار. 

لذا اىتم قطاع التعميم الصناعي بوزارة التربية والتعميم عمى طرح توصية بتطوير 
عداد المتعمم معرفيا وأدائيا وسموكيا بما يتوافق مع متطمبات سوق  المناىج الفنية وا 

وتؤكد االتجاىات التربوية . (4102) وزارة التربية والتعميم،  .األعمالالعمل وريادة 
الحديثة في التعميم عمى ضرورة االصالح والتطوير لممناىج الدراسية واالعتماد عمى 

  مداخل جديدة لتحقيق ىذا االصالح والتطوير .
بما يتوافق  من الممكن أن تعد المتعمم معرفيا وأدائيا وسموكياوتتعدد المداخل التي 

مدخل الجدارات أحد ىذه المداخل ىو ، و  مع متطمبات سوق العمل وريادة األعمال
عبارة عن مجموعة من المعارف والميارات واالتجاىات تقدم لممتعمم  .مدخل الجدارات

تكاممية بين الفي شكل منيج تكاممي يساعد عمى تكوين نسيج من األنشطة التعميمية 



 
 

)نورة الخراشي، عدة ميارات وسموكيات ليا أساس معرفي وعممي.عدة مقررات  لتنمية 
4112). 

 إن أسموب الجدارة في مجال التربية والتعميم يقدم الفرص التالية: 
  الربط بين التخطيط لممناىج التعميمية وبين الخطط في يساعد أسموب الجدارة

التعميم من القومية لتنمية الموارد البشرية حيث ُيمكن أسموب الجدارة قطاع 
التخطيط إلمداد المجتمع بأفراد يتمتعون بالجدارات الالزمة ألداء وظائف 

 المستقبل.
  تستخدم أساليب إدارة الموارد البشرية ألسموب الجدارة مع التربويين القائمين

 االختيار والتطوير وغيرىا.التعميم و بالعممية التعميمية في مجاالت 
 الفعاليات التدريبية المتبع في قطاع  يقدم أسموب الجدارة نموذج تصميم

في قطاع  أساليب التدريسستراتيجيات و تحسين ال عمميابما قد يثري  ،األعمال
 .التعميم

  يقدم أسموب الجدارة صورة واضحة لخصائص مدرسة الغد التي تتناسب مع
 كما يقدم أدوات تساعد المدارس عمى تحقيق ذلك الدور.، الدور المنتظر منيا

  في التصدي لمسؤوليتو التربوية عمى أساس  المعمميساعد أسموب الجدارة
  عممي مدروس.

( الى أن طالب 4102، والتنمية مبحوث التربويةالقومي لمركز الوتؤكد دراسة) 
المدرسة الثانوية الصناعية يحتاج الى نظام تعميمي وتدريبي يؤىمو لاللتحاق بسوق 

( الى أنو يوجد تفاوت بين خريج 4102ضي، كما تشير دراسة ) وائل را .العمل
اء المدرسة الثانوية الصناعية ومتطمبات سوق العمل  في ضوء معايير جودة األد

العديد من المعارف والميارات والخصائص ليؤالء الفئة والتمييز الوظيفي الذي يتطمب 
 من المتعممين.
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 االحساس بمشكمة الدراسة
تبين أن ىناك العديد من المشكالت والتشييد البناء  لبرنامجبدراسة الواقع الحالي 

الثانوية الصناعية تخصص التي من الممكن أن تؤثر سمبا عمى مخرجات المدرسة 
بسوق العمل ولموقوف عمى األسباب التالي تقمل من فرص التحاق الخريجين وبعمارة 

 الحقيقية وراء تمك المشكالت تم اتباع اإلجراءات التالية:
 اسات السابقةأوال الدر 
 سوق العمل:متطمبات دراسات مرتبطة ب -0

ىدى عيسى  – 4110جمال شفيق ،  – 0222عادل أبوزيد ، دراسة كل من: ) 
الفنيين إعداد ضرورة تطوير مناىج عمى ( ، حيث أكدت النتائج والتوصيات 4102، 

   بما يمبي متطمبات سوق العمل ومتغيراتو. الثانوية الصناعيةمن خريجي المدرسة 
والتشييد البناء لبرنامج المحتوى العممي والخبرات التربوية وقد الحظت الباحثة أن 

الجانب  أغفل قدالمعمومات والمعارف و المفاىيم والنظريات المعتمدة عمى عمى يركز 
كساب الطالب د العديد من الدارسات عمى ضرورة إوالسموكي. بالرغم من تأكي األدائي

كسابو قدرات شخصية تساعده عمى التواصل في لسوق العمل و إ الميارات الالزمة
 سوق العمل.

 دراسات مرتبطة بتطوير مناىج المدرسة الثانوية الصناعية: -4
نجالء عبد الصمد ،  – 4100حيث أوصت دراسة كل من: ) سعيد محمد، 

( عمى ضرورة تنمية ميارات  طالب المدرسة 4102مصطفى أحمد ،  - 4100
الصناعية بما يتالءم ومتطمبات المينة وأن عمميات التطوير التي تحدث في الثانوية 

المناىج ال تزيد عن كونيا أقرب ما تكون الى التعديل أو التبديل أو التغيير منيا الى 
 التطوير.



 
 

ن أوقد يكون السبب في عدم القدرة عمى التطوير والمجوء الى التبديل أو التغيير 
يقدم مناىج بالمدرسة الثانوية المعمارية نظام السنوات الثالث  البناء والتشييدبرنامج 
منفصمة، حيث يدرس الطالب مقرر المعدات منفصل عن مقرر الخامات منفصل فنية 

عن مقرر الرسم الفني منفصل عن مقرر تكنولوجيا البناء منفصل عن مقرر األمن 
السابق ضرورة تقديم  يتضح من التحميل (.4102الصناعي. )وزارة التربية والتعميم، 

مقترح في ضوء مدخل الجدارات المعرفية والذي يحقق مبدأ في البناء والتشييد برنامج 
  التكامل بين المناىج الدراسية.

 الجدارات: بمدخلدراسات مرتبطة  -0
أشرف بيجات ،  – 4102دراسة كل من: )أسامة جرادات ، أكدت نتائج 

يحتاج الى نظام خاصة التعميم الصناعي  و ( عمى أن تطوير التعميم الفني4102
بما المين في سوق العمل  االرتباط بتنمية الجدارات التي تطمبيا وثيق تعميمي وتدريبي

تجاىات والقيم السموكية الطالب لمجموعة من المعارف والميارات واال امتالكيحقق 
 . من خريجي المدارس الصناعية والعمال الفنيين إلعدادتنميتيا  المطموب

 البناء والتشييد برنامجل تصور مقترح تقديميتضح من الدراسات السابقة ضرورة 
متكامال في جميع  ابناء انسانيساعد عمى والذي المعرفية في ضوء مدخل الجدارات 

جوانب النمو : من حيث القوة في المعرفة، واألداء المتميز بالتحسين واالبداع، 
  المواقف الصعبة.النفس والتغمب عمى عمى التحكم في  والشخصية القادرة

قضية قاس نتائجو لضمان تطوره وان التعميم كان أي نشاط انساني يجب أن ت
 أىدافوخضع لمقاييس وأحكام لمتأكد من مدى اتجاه ميمة في أي مجتمع ال بد أن ي

 لذلك قامت الباحثة: الى الوجية المطموبة.
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 : أدواتهذه الدراسة عدة  استخدمتوقد ( 1) ممحق رقم دراسة استكشافية  ثانيا
المدرسة الثانوية  من معممي عشر ةخمسعمى  استبانةقامت الباحثة بتطبيق 

عمى  احتوت االستبانة وقد و عدد خمسة من موجيي التعميم الصناعي المعمارية
 تدور حول المحاور التالية: أسئمة 

عداد طالب المدارس الثانوية الصناعية تخصص عمارة ) في إبرنامج ما واقع 
 ؟البناء والتشييد(

برنامج اعداد طالب المدارس الثانوية الصناعية تخصص عمارة  العالقة بين ما 
 سوق العمل؟ ومتطمبات

المعممين قد أجمعت عمى أن المناىج الكثيرة استجابات  أنالباحثة وجدت 
خاصة بين معممي النظري ومعممي الورشة / العممي وال  الطالبوالمتفرقة تشتت 

حيث تم التأكيد عمى مدى التباعد بين تساعده عمى اكتساب الميارات الالزمة لممينة 
 الاتفقوا عمى أن المناىج كما  سوق العمل ،ما يطمب في ما يدرس في المدرسة وبين 

الصحيحة والمناسبة لسوق  والقيم االتجاىات االيجابية إكسابعمى  تساعد الطالب
عف الجدارات أن الحشو الزائد بالمناىج أدى الى ض عمىالمعممون  ويؤكد، العمل

 . المينية لدى الطالب
ن كانت أراءىم قد اجتمعت عمى أن مناىج المواد الفنية بالمدرسة الموجيو أما 

أنيم  كما .العممي يالنظري ومعمم يتقع مسؤولية تدريسيا بين معممالثانوية المعمارية 
تتكرر  البسيطة والتي التمارين والتدريباتبعض يحتوي عمى  المنيج أجمعوا عمى أن

المدرسة منتج بسيط يتم وضعو في مخازن  نتاجيايكون المواد الفنية والتي مناىج بين 
وأكد الموجيون عمى قمة الخامات بورش  .ممال العام ل اىدر ذلك  واعتبروا الوزارة أو 

والسموكية  واألدائيةال ترقي الى تنمية القدرات الذىنية المدرسة مما يجعل التمارين 
بما يالئم برنامج البناء والتشييد تطوير ن عمى ضرورة الموجيو  أوصىوقد  المنشودة. 

  .متطمبات سوق العمل



 
 

العمل المعماري  أصحابمن  سبعةمع عدد  مقابمة الباحثة بتطبيق وأيضا قامت
عن  بالتعبير ألصحاب العملوكانت مقابمة من النوع المفتوح بيدف اتاحة الفرصة 

 قدراتأصحاب العمل عمى أن  وقد اتفق،  خريجي المدرسة المعمارية فيأراءىم 
ويرى أصحاب العمل أن  مع متطمبات سوق العمل واحتياجاتو.الخريجين ال تتوافق 

حيث يريد أصحاب  ،عن المتطمبات السابقة  قد اختمفتمتطمبات اليوم من العامل 
العمل العامل القادر عمى التعامل مع األزمات وحل المشكالت التي قد تواجو أثناء 

أصحاب العمل عمى  أكدكما  ،والعامل الذي لدية القدرة عمى القيادة الحكيمة  العمل ،
 مثل الشخصية ذات الذكاء العاطفيالعامل قدرات وخصائص خاصة بافر تو  ضرورة 

) المشروعات القومية وقد أكد أصحاب األعمال عمى أن السوق المحمي .واالنفعالي
في احتياج مستمر ليذا النوع من (  4141) أكسبو والعالمي  في المدن الجديدة(

كما أنيم أكدوا عمى أن التوسع المستمر في السوق العقاري  .التشييدالبناء و عمال 
الى فنيين يعممون معيم من أىل الخبرة الميدانية ويرجع ذلك الى المجوء يضطرىم الى 

. أوصى التشييدالبناء و متعمقة بعالم لمتطمبات خريج المدرسة المعمارية  إتقانضعف 
وتمكين طالب المدرسة  تدريبضرورة  عمىأصحاب األعمال في نياية المقاء 

 .في سوق العمل المعماري المعمارية عمى كل ما ىو جديد
برنامج اعداد طالب المدارس الثانوية الصناعية بتحميل  وأخيرا قامت الباحثة

 :فوجدت ( 4) ممحق رقم ) في البناء والتشييد(  تخصص عمارة
كما أن ، البناء بمجال فنيةمواد اللمناىج الشابو بين بعض األىداف التعميمية ت 

األىداف التعميمية تم صياغتيا معرفية أكثر منيا صياغة أدائية أو سموكية صياغة 
لم  البرنامج المقدم أنالباحثة . كما الحظت سوق العمل مما أبعدىا عن متطمبات 

لمتعامل مع بعض  تعميميةيتم بتصميم األنشطة التعميمية التي تضع الطالب في خبرة ي
بشكمو الحالي  المحتوى العمميأن لمباحثة اتضح . كما سوق العمل ل المشابية مواقفال

ضمن موضوعات تيتم ببعض الميارات يتمينية وانما معرفية و عتمد عمى جدارات يال 
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في الحادثة البسيطة الغير مطموبة في سوق العمل  وال تتماشى مع الطفرة المعمارية 
 مقترحتصور  تقديم. وترى الباحثة أنو من الضروري المصري والعالم العربي المجتمع

 أسموبسوق العمل كبالمواقف التعميمية المرتبطة  في ضوءالبناء والتشييد  برنامجل
 .المعماريةالثانوية  المدرسةمن مخرجات  لتحسينبيدف ا والتدريب لمتعميم والتعمم

 مشكمة الدراسة
تخصص بالمدارس الثانوية الصناعية ضعف مخرجات برنامج البناء والتشييد 

األىمية ن من إ الوفاء بمتطمبات سوق العمل .من العمارة مما يقمل من قدرة الخريج 
طالب المدرسة الثانوية الصناعية تخصص العمارة أن تساعد مناىج المواد الفنية 

ة المواد الفنيولكن بالنظر الى الواقع فأن مناىج ، سوق العمل متطمبات تمبيةعمى 
 سوق العمل متطمباتب عدم الوفاء الى ، مما أدىمنفصمة وغير متكاممة البناء  لمجال

وبتحميل أىداف المناىج وجد اقتصارىا عمى أىداف معرفية وقمة من قبل الخريج. 
وسموكيات  االىتمام باألىداف التعميمية التي تساعد الطالب عمى اكتساب ميارات 

التعميمية تأخذ الشكل  الخبرات و التعميمي المحتوىكما أن  الزمة لسوق العمل،
مناىج  تيتموال ،  والنظرياتوالمعارف  المفاىيم حصرقتصر عمى الذي يالتقميدي 

ىذه في الوحدات الدراسية  كما أن، واألنشطة التطبيقيةالتطبيقات العممية بالمواد الفنية 
 .الميارية والسموكية المتطمبات تنميةبنيت عمى تراكم المعرفة وليس عمى  المناىج

من قصور في توفير الخبرات عاني والتشييد يالبناء برنامج  يتضح مما سبق أن
يرجع ىذا  و لسوق العمل المعماري الزمة لمتطمباتالممثمة  التعميميةوالمواقف 
نمطي  الوحدات الدراسية بأسموبوتصميم بناء مناىج المواد الفنية ألسموب الضعف 

ترى الباحثة و ، سوق العملوسموكيات ميارات  وتشكيل ال يساعد عمى تكوين تقميديو 
  ىذه المشكمة.عالج مواجية و ضرورة 

 



 
 

 تساؤالت الدراسة
 عنبالمدرسة المعمارية برنامج البناء والتشييد تتحدد مشكمة الدراسة في قصور 

، وقد أثارت  وتمبية متطمباتو الزمة لسوق العمل قدرات وخصائصاعداد خريج لديو 
 ىذه المشكمة تسؤال رئيسيا :

المعرفية قائم عمى مدخل الجدارات  والتشييد في البناء مقترح برنامجفاعمية ما  
 المعمارية؟الصناعية المدرسة الثانوية  خريجي منسوق العمل  متطمباتب في الوفاء

 وينبثق من ىذا السؤال األسئمة الفرعية التالية:
  ؟عمارةالصناعية تخصص الثانوية بالمدارس  والتشييدالبناء برنامج  واقعما 
  ما العالقة بين برنامج البناء والتشييد بالمدارس الثانوية الصناعية تخصص عمارة

 ومتطمبات سوق العمل؟
  لبرنامج البناء والتشييد القائم عمى مدخل الجدارات المعرفية ما التصور المقترح

 ؟تخصص عمارة لموفاء بمتطمبات سوق العملبالمدارس الثانوية الصناعية 
  فاعمية البرنامج المقترح في البناء والتشييد القائم عمى مدخل الجدارات المعرفية ما

 ؟بالمدارس الثانوية الصناعية تخصص عمارة لموفاء بمتطمبات سوق العمل
 ف الدراسةاهدأ

في مجال البناء اعداد خريج من المدارس الثانوية الصناعية تخصص عمارة  -0
 قادر عمى الوفاء بمتطمبات سوق العمل.والتشييد 

تطوير برنامج البناء والتشييد بالمدارس الثانوية الصناعية تخصص عمارة  -4
 .وفق مدخل الجدارات المعرفية لموفاء بمتطمبات سوق العمل
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 أهمية الدراسة
 لمطوري المناىج:  -1

في مقترح  برنامجتصميم لمطوري المناىج من حيث مقترح تعطي الدراسة تصور 
التنمية المستدامة و تماشيا مع  أوالتي انبثقت من مبدالمعرفية مدخل الجدارات  ضوء
 .التعميم في االستدامة أمبد

لطالب لمواد الفنية ا التكامل بين لبرنامج يحققمقترحا  اتصميمتقدم ىذه الدراسة 
الزمة  متطمباتتحقيق بيدف والتشييد البناء  مجالفي المدرسة الثانوية المعمارية 

 .لسوق العمل
 لممعممين:  -2

المقترح عممية التواصل بين معمم النظري ومعمم العممي/ الورشة ،  البرنامجيسيل 
 .من خاللو متحققةحيث أصبحت فكرة التكامل بين المقررات 

 لمطالب: -3
من ميارات  الالزمة لسوق العمل المعماري المتطمباتالمقترح  البرنامجيوفر 
المنافسة المحمية  تحقيق والتي تتيح لمخريج العمل بسيولة والقدرة عمى ،وسموكيات
 .والعالمية
 لمباحثين: -4

لطالب المعرفية عمى مدخل الجدارات  قائممقترح  برنامجتقدم ىذه الدراسة 
التعميم الصناعي لالستعانة  المدرسة المعمارية مما يسيل الفرصة لمباحثين في مجال

 .أدوات الدراسةب
 
 
 



 
 

 حدود الدراسة
 التزمت الدراسة بالحدود التالية:

 .عمارة الصناعي تخصص الثانويالصف األول طالب  :حدود بشرية 
 .برنامج البناء والتشييد: حدود موضوعية 

 أدوات الدراسة
 .بالموضوع الدراسيالمفاىيم المرتبطة المعارف و الختبار  :معرفياختبار -0
 .بالموضوع الدراسيالمرتبطة  والميارات لقياس األداء: األداءبطاقة مالحظة-4
 .بالموضوع الدراسي: لقياس االتجاىات والسموكيات المرتبطة مقياس-0

 منهج الدراسة
 اتبعت الدراسة المنيج التالي :

بات سوق العمل ومدى لمتطم التحميمية: الدراسة المنيج الوصفي التحميمي في -0
برنامج البناء والتشييد الحالي لطالب المدرسة الثانوية الصناعية تحقيقيا في 

 قائم عمى مدخل الجدارات برنامجثم تحديد أسس بناء  تخصص عمارة
 .المعرفية

قائم في البناء والتشييد مقترح ال برنامجال: لقياس فاعمية المنيج شبو التجريبي -4
الدراسية  موضوعاتواحدى  تدريسمن خالل المعرفية عمى مدخل الجدارات 

 دوات الدراسة.وتطبيق أ
 فروض الدراسة

توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة  .0
 في اختبار التحصيل القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.

عينة الدراسة توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالب  .4
 في بطاقة المالحظة القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.
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توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالب عينة الدراسة  .0
 في مقياس االتجاىات القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي.

 اجراءات الدراسة
 اتبعت الدراسة االجراءات والخطوات التالية :

 عن التساؤل األول: قامت الباحثة بما يمي:لإلجابة 
تطبيق بطاقة تحميل محتوى لبرنامج البناء والتشييد بالمدرسة الثانوية الصناعية 

 عمارة.الفي تخصص 
 لإلجابة عن التساؤل الثاني: قامت الباحثة بما يمي:

 (.0)ممحق رقم المختمفة. البناءتحميل العمل بعد زيارات عديدة لمواقع 
البناء والتشييد  عامل ماىر في مجالإلعداد الى قائمة واجبات وميام  التوصل

 (.2)ممحق رقم متطمبات سوق العمل. ضوءفي عمارة ال تخصص
برنامج البناء والتشييد بالمدرسة الثانوية من مدى تحقيق  التأكددراسة تقويمية: 

 (.5)ممحق رقم لمتطمبات سوق العمل.الصناعية في تخصص العمارة 
 : قامت الباحثة بما يمي:الثالثلإلجابة عن التساؤل 

االطالع عمى األدبيات والدراسات السابقة المرتبطة بموضوع الدراسة ومتغيراتو 
 إلعداد االطار النظري لمدراسة.

برنامج البناء والتشييد المقترح في ضوء مدخل الجدارات تحديد أسس بناء 
 .الصناعية تخصص العمارةالمعرفية لطالب المدرسة الثانوية 

لطالب  المعرفية المقترح في ضوء مدخل الجداراتالبناء والتشييد  برنامجتصميم 
  (.2)ممحق رقم .الثانوية الصناعية تخصص العمارةالمدرسة 

برنامج البناء والتشييد المقترح في ضوء مدخل الجدارات المعرفية لطالب عرض 
)ممحق رقم عمى مجموعة من المحكمين.المدرسة الثانوية الصناعية تخصص العمارة 

2.) 



 
 

لبرنامج البناء والتشييد المقترح في ضوء التعديل والتوصل الى الصورة النيائية 
)ممحق .لثانوية الصناعية تخصص العمارةمدخل الجدارات المعرفية لطالب المدرسة ا

  (.2رقم 
 : قامت الباحثة بما يمي:الرابعلإلجابة عن التساؤل 

 (.01و  2)ممحق رقم اعداد أدوات الدراسة والتأكد من صدقيا وثباتيا.
من  موضوعا دراسياعشوائيا ) تجريبية : تدرس شبو اختيار مجموعة الدراسة 
 (.برنامج البناء والتشييد المقترح

 .المجموعة التجريبيةتطبيق أدوات الدراسة قبميا عمى 
 تطبيق أدوات الدراسة بعديا عمى المجموعة التجريبية.

 .رصد الدرجات واجراء المعالجات االحصائية
 استخالص النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا.

 تقديم التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة.
 مصطمحات الدراسة 

 البرامج الدراسيةتطوير 
"بأنو عممية شاممة تتولى جميع الجوانب والعوامل  (4100، عمي مدكور)يعرفو 

سواء منيا ما ىداف والخبرات الدراسية األىج وتتأثر بو، فيي تتناول االتي تتصل بالمن
يتصل بالكتاب والمقرر الدراسي ، أو األنشطة األخرى كالمعامل والرحالت ، ويتناول 
ايضا طرائق التعميم والتعمم والوسائل التعميمية واالدارة المدرسية والمكتبة المدرسية ، 

 ليا سمفا.المحددة دقتيا ومناسبتيا لألىداف ومدى ووسائل التقويم المتبعة 
( بأنو عممية الوصول بمستوى  4110 وعبداهلل ابراىيم، سعادة، أحمدويعرفو )

الدراسية الى أفضل صورة ممكنو، حتى تتحقق األىداف التربوية المنشودة  البرامج
 عمى أحسن وجو وبطريقة اقتصادية في الوقت والجيد والتكمفة.
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 مجالبرنا في تغيرات اقتراحوتعرفو الباحثة اجرائيا بأنو نظام متكامل يشمل 
أفضل وتحقيق  المتعممنمو تنمية جميع جوانب بغرض عناصره  وجميع الدراسي

 .مخرجات تعميمية
 المعرفية الجدارات
أي معرفة أو ميارة أو قدرة أو اتجاه أو  بأنيا( 4100، اسماعيل) محمد  يايعرف

سموك أو صفة شخصية يمكن مالحظاتيا وقابمة لمقياس، وال بد من توفرىا لممارسة 
 .، وتساىم في تحسين األداء الوظيفيالعمل 

( أن مصطمح الجدارة يقترن بمصطمح  4102عبد الرحمن الشتوي، يرى ) 
الجدير بالشيء وىو من يستحقو ومن يستحق الشيء يفترض أن يمتمك مقومات 

 استحقاقو.
تكامل بين المقررات ال تبدأ باحداثعممية ا وتعرفيا الباحثة اجرائيا بأني

تساعده و يمتمكيا يجب أن  التي المعارفمن األساسي  كمالمتعمم ال الدراسيةالكساب
 تعديلتساعده عمى كما  صحيح ليذه المعمومات عمى توظيف اكتساب القدرةعمى 

الى  والتقدمسموكياتو  ضبطل تدفعو وأيضا ومعتقداتو  وشخصية وقناعاتال ولخصائص
 .لتحقيق مبدأ التنمية المستدامة في التعميم األمام

 االطار النظري
 –ركائز: المدرسة المعمارية  ثالثةاالطار النظري في ىذه الدراسة عمى  يعتمد
 .المعرفية مدخل الجدارات –الدراسية  البرامجتطوير 

 المدرسة المعمارية-أ
 هداف المدرسة الثانوية الصناعيةوال :أأ

التغيرات التعميمية والتربوية التي تسعى إلييا مصر في الوقت الحالي في ضوء 
والمحاوالت الجادة والمخمصة لتطوير نظام التعميم بجميع تخصصاتو ومراحمو المختمفة 



 
 

التعميم والعمل  فيعمى الكيفية المدرسة الثانوية الصناعية  ركزت أىداففقد ولذلك  ،
)وزارة التربية والتعميم ، لمتعممين . دى ال واالبتكارعمى تنمية قدرات الفيم والتحميل 

4102).  
)  الثانوية الصناعية تخصص العمارةالبناء بالمدرسة  مجالأهداف ثانيا: 

 (8112، وزارة التربية والتعميم
 .التعرف عمى العدد واالدوات وكيفية استعماليا وصيانتيا 
  المستعممة في أعمال البناء.التعرف عمى أنواع الخامات الطبيعية والصناعية 
  طرق التخزين والتشوين لمعدد واآلالت والخامات داخل موقع التعرف عمى

 العمل .
  عمال البناء.أالتعرف عمى المصطمحات الفنية المستخدمة في 
 .التعرف عمى الطرق المختمفة لمبناء 
  سماك عمى الطريقة االنجميزيةاأل مختمف مستقيم حائطالقدرة عمى تنفيذ 

 .وباألحجار والطوب والفممنكية
  سماك عمى الطريقة األعمى شكل زاويا مختمفة  متقابل حائطالقدرة عمى تنفيذ

 .وباألحجار والطوب الفممنكيةالطريقة و  االنجميزية
  مختمفة األسماك عمى  عمى شكل حرف ت متقابل حائطالقدرة عمى تنفيذ

 .وباألحجار والطوب الفممنكيةالطريقة و  الطريقة االنجميزية
  كتاف البارزة المختمفة .األالقدرة عمى تنفيذ 
 . القدرة عمى تنفيذ القبالت المختمفة 
 .القدرة عمى تنفيذ القبو بأنواعو المختمفة والقبو والمدفأة 
 . القدرة عمى تنفيذ أعمال العزل 
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أىداف المدرسة الثانوية الصناعية وأىداف بين مقارنة عقد قامت الباحثة بقد و 
فجوة  النتيجة وجود بالمدرسة الثانوية الصناعية تخصص العمارة .وكانتمجال البناء 

، حيث اىتمت أىداف المدرسة الثانوية الصناعية لكالىمابين األىداف التعميمية 
بتنمية المعارف بتفعيل العمل وقيمتو لدى المتعممين، بينما اىتمت أىداف مينة البناء 

كما اىتمت أىداف المدرسة الثانوية الصناعية  والمفاىيم والمعمومات لدى المتعممين.
البناء  مجالبتشجيع المتعممين عمى التفكير والتحميل واالبداع، بينما اىتمت أىداف 

 بتشجيع المتعممين عمى المالحظة والتقميد.
 (8119 ،رة التربية والتعميموزا) 8101 رؤية وزارة التربية والتعميم ثالثا :

تسعى وزارة التربية والتعميم / قطاع التعميم الصناعي الى تطبيق رؤية بناء 
اإلنسان المصري، والذى وضعتو القيادة السياسية ىدفا استراتيجيا لخطط التنمية 

 . 4101المستدامة 
تكون أن  تؤكد عمى وجد أنيا، 4101وزارة التربية والتعميم رؤية  وبتحميل

  :محاور رئيسية وىى ةمن أربعمكونة الدراسية المكونات األساسية لمنظومة البرامج 
 مكتوب مع سوق العمل عمى متطمباتيم لميارات مينية بعينيا وتحديدىا  اتفاق

 تحديدا دقيقا
 الطالب لتمك الميارات المتفق عمييا مع سوق العمل لمينة ما عن  اكتساب

  .لمدة ثالث سنوات أو خمس سنوات وتدريبي دراسيطريق برنامج 
  لمتأكد من ، وذلك التدريب وفى نيايتيا و تقويم الطالب طول فترة الدراسة

  عمييا.الميارات المتفق  اكتساب المتعممين
  منح تراخيص مزاولة المينة لمن يكتسب الميارات بعد التقويم الذى يتبع

 .ستمنح ترخيص مزاولة المينة التيالجية 
 



 
 

 الدراسية البرامجتطوير -ب
 البرامج الدراسيةفهوم تطوير مأوال :

عناصر عنصر من إحداث تغييرات في عنصر أو أكثر من  تطويراليعني 
الذي يقدم لمطالب بقصد تحسينو، وذلك ليواكب التقدم المعرفي والتكنولوجي  البرنامج

المجتمعية ، عمى أن  يمبي االحتياجات و ويساير التغيرات االقتصادية والثقافية
 (. 4112مع االمكانات المتاحة.) عمي مدكور، ىذا التغيير يتماشى 

في مجال البناء  لمبرامج الدراسية مقترح تقديموترى الباحثة أنو من الضروري 
ولذلك من مواكبة متطمبات سوق العمل الخريجين يستطيع تصبح بناءة و حتى 

 البرنامجعناصر أي عنصر من أو اضافة تغيير  وأتعديل الضروري التركيز عمى 
 في معارف وميارات واتجاىات الطالب.باإليجاب التي تؤثر 

 البرامج الدراسيةدواعي تطوير ثانيا :
والبرامج ولوجية عمى مطوري المناىج يفرض التسارع العممي والتطورات التكن

 ضوءحداث تغييرات متتالية لتحسين معارف وميارات الخريجين في ضرورة إالدراسية 
 .(4115)حممي الوكيل، و محمد المفتي ، ستجد في سوق العمل.ما يكل 

لألسباب  البناء برنامج مقترح في تقديمترى الباحثة أنو من الضروري لذلك 
 التالية:
  ثم وعدم قدرتيا في تشكيل متعمم لبناء لفنية في مجال اامناىج التالفي قصور

 يواكب متطمبات سوق العمل.خريج 
  استجابة لرغبة وزارة التربية والتعميم / قطاع التعميم الصناعي ، لضرورة

 مطورة تواكب متطمبات سوق العمل.فنية تصميم مناىج 
  البناء و عالم في سوق العمل وباألخص التطورات المتسارعة التي تحدث في

 التشييد.
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  الثانوية الصناعية عزوف أصحاب العمل عن تعيين خريجي المدرسة
 معاممين بالمؤسسات لدييم. ل، وتفضيميم لتقديم برامج تدريبية  تخصص العمارة

 (8118)سمير كساب،  البرامج الدراسيةعايير جودة مثالثا :
 .تبني مفيوم انتاج المعرفة 
 .تبني مفيوم التعمم الذاتي و ما تطمبو من ميارات 
 .ترسيخ قيم العمل الجماعي والتدريب عمى مياراتو 
 .االرتباط الوثيق بمتطمبات سوق العمل 
 .مواكبة التطورات الحديثة في العالم المتغير 

التعمم لممعرفة و التعمم لمعمل :عمى  تركزوبتحميل المعايير السابقة يتضح أنيا 
 والتعمم لممستقبل. لإلتقانوالتعمم لمعيش مع األخرين والتعمم 

االىتمام البناء  مقترح في تقديم برنامجعند من الضروري  وأن ترى الباحثةلذا 
والقدرة تطبيق المعارف التي حصل عمييا فيم و والتي تظير في  بتنمية قدرات المتعمم

و القدرة عمى التواصل وقبول األخرين وروح المبادرة عمى التحميل والنقد واالنتاج ، 
 .والبحث عن كل جديد وقت والتميز في أقلوالتجديد بأقل جيد 

 خطوات التطويررابعا :
 .تحديد األىداف التعميمية وترجمتيا الى معايير 
  والخبرات التعميمية. المقترح البرنامجاختيار محتوى 
  المقترح لمبرنامجتنظيم المحتوى والخبرات التعميمية. 
  المقترح لمبرنامجتحديد األنشطة التعميمية. 
 المقترح لمبرنامج اختيار استراتيجيات التدريس. 
 المقترح لمبرنامج تحديد الوسائل التعميمية. 
 المقترح لمبرنامج اختيار أساليب التقويم. 



 
 

  المقترح البرنامجتجريب. 
مع ، المقترح الخطوات السابقة  لمبرنامجتصور الوقد راعت الباحثة أثناء تقديم 

 أن البرنامج تبار األخذ في االع
لمواكبة متطمبات سوق  وقناعاتيمسوف يقدم لطالب يجب أن تتشكل خصائصيم 

روح المبادرة والعمل كساب ا  اكتساب األساس المعرفي القوي و من حيث  العمل
 والتغيير. قيادة الحكيمةالالقدرة عمى التعاوني و 

 المعرفية الجداراتمدخل  -ج 
 ( 8112) عبد الرحمن الشتوي،  أوال : مفهوم الجدارات

يعرف الجدارة الوظيفية بأنيا مجموعة من المعارف والميارات والقيم واالتجاىات 
والتي يمتمكيا الموظف والتي تتحد معا لتشكيل سموك معين مطموب ألداء مجموعة 

 من الميام الوظيفية بكفاءة وفعالية.
الجدارة االدارية بأنيا مجموعة من العوامل االيجابية تجعل الفرد المناسب ويعرف 

جدير بالعمل في المكان المناسب وىذه العوامل منيا شخصية ، ومنيا مكتسبة بالخبرة 
 العممية.

والسموكيات المتعممة الميارات ىي مجموعة من المعرفية أن الجدارة  وترى الباحثة
  .لسوق العمل والمترابطة المختمفة الميامفي  األعمال ألداءالمكتسبة والمطموبة 

 (8118)عبداهلل الزهراني،  تصنيفات الجدارة :ثانيا
الجدارة الفنية: ىي المعرفة والميارة المتخصصة في مجال ما لتحقيق فاعمية  .0

 . األداءفي 
الجدارة السموكية: ىي مجموعة من الخصائص والدوافع والسمات التي تشكل  .4

يتم من خالليا استخدام واستغالل المعرفة السموك وتعكس الكيفية التي 
 والميارة لتحقيق النتائج المرجوة.
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 (4104)عبداهلل الزىراني، مجدارات السموكية السمات التنظيمية ل :ثالثا
 .التركيز عمى الفرد 
 .التركيز عمى األخرين  
 .التركيز عمى العمل 
 .التركيز عمى التحميل 
 .التركيز عمى الجودة 
 .التركيز عمى التغيير 

 المقترح بالبرنامج األنشطة التعميمية وترى الباحثة أنو من الضروري عند تصميم
 من حيث :السابقة  األخذ في االعتبار الجدارات السموكية

  ( التركيز عمى الفرد.إبداء أنشطة تقوم عمى.....)الرأي والثقة بالنفس 
  ( التركيز عمى األخرين. أنشطة تقوم عمى.....)العمل الجماعي والتعاوني 
  ( حل القدرة عمى و  ووحبفي العمل المرونة  تفعيل قيمةأنشطة تقوم عمى

 األزمات(.....التركيز عمى العمل.
 (  التركيز أنشطة تقوم عمى.....) عمى التحميل.التفكير الناقد 
  ( القيادة الحكيمة تنمية حساب األداء المطموب بالمتر المربع و أنشطة تقوم عمى

 (.....التركيز عمى الجودة.
  ( في واالبداع بأسموب عممي تقارير الكتابة أنشطة تقوم عمى

 (.....التركيز عمى التغيير.  العمل
يتم أن  المقترح بالبرنامجتقويم التصميم أساليب عند  أنو يجبترى الباحثة كما 

 :ما يمي مراعيا تقويم المتعمم
 .الثقة بالنفس واحترام األخرين 
 .االنصات والفيم وسرعة االستجابة 
 .البحث عن المعمومة 



 
 

 .األمانة ومراقبة الذات 
 .المرونة في األداء 
 .ضبط االنفعاالت 
 .الذكاء العاطفي 

  الجدارات تعميم وتعممطرائق رابعًا:  
 ::مجربة وموثقة لتدريس الجدارات وتشمل ما يميتعميم وتعمم طرائق  وجود عمى

(Bouillon, 1996) يؤكد 
ما يستطيع أي فرد في »تعميم التفـوق: تفترض ىذه الطريقة التعميمية أن:  .0

العالم أن يتعممو، فإن بإمكان كل فرد في العالم أن يتعممو، إذا ُىيئت لو 
، أي أن أغمب األفراد بمقدورىم أن «مالظروف المناسبة قبل وأثناء التعمي

ذا ُسمح ليم بالتقدم  يتعمموا أي شيء إذا ُقدم ليم تعميم معد ليم شخصيًا وا 
% من المتعممين 25ونسقيم وفي وجود المناخ المساند يستطيع  لقدراتيموفقًا 

% من الوقت 41% إلى 01أن يصموا إلى معيار معين إذا سمح ليم بـ
 استراتيجيةالمتعممون بمقاييس موضوعية، و تُبَنى جدارات قاس وتاإلضافي، 

 فرصا لوضع نلممتعممي يتركفدوافع اإلنجاز،  عمى جداراتتعميم التفوق 
عمى  الراجعةالتغذية واالستفادة من المسؤولية  وتحملالمبادرة  وأخذأىدافًا 

  ن.ياألداء من أجل التحس
المشاريع البحثية جدارات عمى  ةالتعميمي الطريقة ىذه تقوم: االكتشافب التعمم  .4

عن المعمومات وتنظيم أو استخراج بإجراء بحث فييا المتعممين  يقومالتي 
وُتعِمم  باستنتاجات،مبادئ أو الخروج  الكتشافالبيانات  وأمفاىيم ال

المعرفة  اقتصاد وميارات التفكير التحميمي أو اإلدراكي االكتشاف استراتيجية
 .المعموماتو 
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جدارات تفيم بىذه الطريقة  تيتمالتدريب عمى ميارات التعامل مع اآلخرين:  .0
كميارة تعامل في جمسات متصنعة، ولكن  ويجب أن ال تكون اآلخرين، 

ميارات تفيم اآلخرين  الطريقة بتنميةىذه  وتيتم .قابمة لمقياس موضوعياً 
 الخبراتكجزء من  واضحوالعمل الجماعي والتعاون وحل المشاكل بشكل 
من  العديد الطالبيتمقى  التعميمية المصاحبة لممحتوى التعميمي، حيث

 والحصول عمى الممارسةالجمسات المصغرة المبنية عمى الجدارة، مع فرص 
 .تقويم فعال

يقوموا  أو مجموعاتبأداء واجبات تعميمية في  الطالبم التعاوني: يقوم التعم .2
واجبات ل أغمب األعمال التي تعكس وتشم ،تدريس اآلخرين أو االثنين معاً ب

 أن سؤال عمى تؤكد أن ىذه الطريقةكما  سوق العمل،حقيقية في  وميام
 النشاط التعميمي ال يعتبرعن معمومة أو مساعدة في حل  وزميمل الطالب

جدارات العمل الجماعي والتعاون، عمى  طريقةال وتقوم ىذه ،بمنزلة الغش
 .واضحوتطوير اآلخرين بشكل 

ضرورة توفير استراتيجية  المقترح مبرنامجلعند تصميم طرائق التعميم ترى الباحثة 
متطمبات  تدريس واضحة الخطوات وتعمل عمى دمج طرائق التدريس السابقة لتحقيق

 .المعرفية الجدارات مدخل ضوءسوق العمل في 
بالمؤسسات خطوات استخدام الجدارات في التدريب لمعاممين  خامسا:
  المختمفة

حديثا بتصميم مصفوفات لمجدارات المينية، حيث  والمؤسساتتيتم المنظمات 
يبدأ مدخل الجدارة في العمل بتحميل ميام وواجبات سوق العمل ، من خالل تحديد 

نسانية المرتبطة بالنجاح في العمل، ثم تقديم تدريب يؤىل األفراد الخصائص اإل
 صائصيم االنسانية.حداث تغييرا في خإلتحاق بسوق العمل بعد اال



 
 

 (La Caixa Model, 2006)(4105و ) أسامة جرادات ، 
عن طريق مطالبة العاممين باستيفاء استقصاء )استبيان(  وظيفيجراء تحميل إ .0

 حول المعمومات المتعمقة بالوظيفة.
لمعاممين. تحديد األدوار تحديد المقومات األساسية لبطاقات الوصف الوظيفي  .4

التركيز عمى الخصائص/السمات والميارات شديدة األىمية في  الوظيفية مع
 انجاز العمل. 

 .تحديد الجدارات )الميارات ، والمعارف، والسموك( الالزمة لألدوار الوظيفية  .0
نتائج عمميات  و الوظيفياستخدام نتائج التحميل تطوير خريطة الجدارات ب .2

  .الوظيفيةاألدوار تحميل 
إلى  الوظيفيةونتائج تحميل األدوار  التحميل الوظيفيالفجوة بين نتائج ترجمة  .5

 أكثر من عشرة جدارات.تكون أن  ينبغيال و  ، رئيسية محددة بدقة جدارات
إن . تحديد الجدارات التي يحتاج التدريب والتطوير عمييا والعمل عمى سدىا  .2

عميو وبين  ىي التي الفعميتحديد حجم الفجوة بالمؤسسة ما بين المستوى 
 االحتياجاتتحديد  فيستوى المأمول الوصول إليو يمثل حجر الزاوية الم

 التدريبية.
عمل عمى لتفيم أسباب وطبيعة الفجوة واعداد قاموس الجدارات من خالل إ .2

وتنظيم الندوات/الدورات بتقديم سدىا من خالل عمميات التدريب المناسبة 
 .التدريبية

  التدريب.قياس فاعمية بالمؤسسة. وذلك بعد عداد تخطيط الموارد البشرية إ .2
  .ربط تقييم الوظائف بتقييم أداء العاممين .2
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) نورة في ضوء مدخل الجدارات  برنامج دراسيسادسا: خطوات تصميم 
 (8119الخراشي ، 

تحميل متطمبات سوق العمل، بما في ذلك التعرف عمى الميام والواجبات  .0
 المطموبة بالفعل.

 المطموب تغطيتيا في الفعاليات التدريسية وتصنيفيا.تحديد الجدارات  .4
 تحديد الجدارات الفرعية لكل جدارة رئيسة ، مع مراعاة الترتيب المنطقي. .0
 اعداد صياغة الجدارات عمى ىيئة أىداف أداء لممتعمم. .2
تصميم الوحدات التعميمية الخاصة بيا، وذلك عن طريق وضع مخطط  .5

 شامل.
 ي ضوء ىذا المخطط. تنظيم الوحدات التعميمية ف .2
 تصميم كل وحدة تعميمية بإتباع خطوات تصميم الوحدات التعميمية.  .2
 تصميم بنود لتقييم األداء. .2
 بمقارنة خطوات استخدام الجدارات في التدريب لمعاممين بالمؤسسات المختمفة وو 

عند أنو  ، يتضح المعرفيةفي ضوء مدخل الجدارات  برنامج دراسيخطوات تصميم 
تصبح متغير تابع ومن الضروري تحديد ريب الموظفين الجدارات في تد استخدام

االحتياجات التدريبية لكل فرد من أفراد المؤسسة ثم تقديم تدريبات تسد الفجوات 
  برامج واقتراح العممية التعميميةعند استخدام الجدارات في المكتشفة لدى كل فرد. أما 

ل عمى تنمية متطمبات واحتياجات سوق فتصبح متغير مستقل يعمدراسية في ضوئيا 
 الدراسية . البرامجأي مدخل يبنى ويصمم عميو العمل من الخريجين، 

 
 
 



 
 

 المعرفية مدخل الجدارات ضوءفي  برنامج مقترح
المحتوى  –من ستة عناصر : األىداف التعميمية  دراسي أي برنامجتشكل ي

الوسائل  –استراتيجيات التدريس  -األنشطة التعميمية  –التعميمي والخبرات التعميمية 
 التقويم.أساليب  –التعميمية 

الثانوية مدرسة مفي مجال البناء لمقترح البرنامج ال وقد راعت الباحثة أن
سوف يتم بناءه في ضوء مدخل الجدارات المعرفية. لذا  الصناعية تخصص العمارة

من  في مسميات كل عنصر تعديلعناصر السابقة مع ال قد أخذت في االعتبارف
من حيث  المعرفية بما يالئم مدخل الجداراتأخرى  العناصر الستة واضافة عناصر

، تحقيق التكامل بين المناىج الفنية متماشيا مع مفيوم التعميم والتنمية المستدامة
المطموبة لسموكيات توصيف ا –تفصيل الجدارة  –اسم الجدارة  ما يمي:ك فأصبحت

األدوات  -أساليب تدريس مرتبطة بورش العمل  -الجدارة أثناء عممية اكتساب
 في جميع جوانب النمو. أداءمؤشرات  –والمعدات المتوفرة بالورش 

 الدراسة الميدانية
 متطمبات سوق العمل في مجال البناء.

(Fadel, Charles & others , 2015) 
بعض   ضوءيتضح من االطار النظري أىمية تطوير الشخصية المعمارية في 

و تحمل مثل الحكمة و القدرة عمى االبداع واالختراع  والسموكيات  األخالقيات
. كما أنو من ومراعاة القيم واالتجاىات االيجابية المطموبة في المجتمع  المسؤولية

التفكير الناقد والقدرة عمى التواصل الضروري االىتمام بتنمية بعض الميارات مثل 
بين  الصحيحةالعالقات السوية الحفاظ عمى ، و  الجيد والتعاون بين أفراد المجموعة

بترسيخ بعض المفاىيم اتضح أيضا ضرورة االىتمام  كما موقع العمل. داخلاألفراد 
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سب والقدرة عمى استخدام الحاالمفاىيم الخاصة بالمغات والنظريات الحسابية  مثل
 .الذكاء االنفعالي وريادة األعمال القدرة عمى التعامل في ضوءاأللي و 

ولذا جنحت مؤسسات العمل نحو االستغناء عن خريجي المدارس الثانوية 
الصناعية الضطرارىم الى أجراء بعض الدورات التدريبية ليؤالء الخريجين ليرفعوا من 

 مياراتيم والعمل عمى تعديل اتجاىاتيم.
 احثة :قامت الب

التي بواسطتيا يمكن  اإلجراءات(، 0220تحميل العمل) محمد أبو النيل،  :أوال
الحصول عمى المعمومات الخاصة بعمل معين بواسطة المالحظة و المقابمة بيدف 

 .والمسئولياتتحديد الواجبات المكونة لمعمل والميارات والقدرات والمعرفة 
 البناء. في مجال: دراسة تقويمية لمناىج المواد الفنية  ثانيا
في ضوء  صياغتياب قامت الباحثة ، وىذه القائمةواجبات وميام قائمة: تحديد ثالثا

عمى المعارف، والميارات ، والقيم واالتجاىات  حتى تحتويالمعرفية مدخل الجدارات 
 . لتحقيق متطمبات سوق العمل ةالمطموب

قائمة الواجبات والميام وقد تم صياغة  ضوءمقترح في  برنامج: تصميم رابعا
كما تم الست(  البرنامج بعناصرلم تكتفي الباحثة  ) البرنامج لعناصرضافية إ عناصر

المقترح ووضعو  البرنامجتحكيم ب قامت الباحثة، ثم  العناصرتعديل مسميات بعض 
 في صورة نيائية بعد التعديل وقبل تطبيق أدوات الدراسة.

تصميم أدوات الدراسة ) اختبار تحصيمي، وبطاقة ب قامت الباحثة: خامسا
 األدوات ثم تطبيق،  وتقنينيا األدوات قامت الباحثة بتحكيمثم مالحظة ، ومقياس( ، 

 األدوات المقترح، ثم تطبيق البرنامجمن  "الترميم والصيانة" موضوعثم تدريس  ،قبميا
 بعديا.
 



 
 

 نتائج الدراسة
طالب  21: اقتصرت الدراسة الحالية عمى تم اختيار الطالب عينة الدراسة  .0

 بالصف األول الثانوي بالمدرسة المعمارية.
 عداد الباحثة.إالتطبيق القبمي لالختبار التحصيمي من  .4
 الباحثة.عداد إمن  المالحظة لبطاقةالتطبيق القبمي  .0
 عداد الباحثة.إمن  االتجاىات لمقياسالتطبيق القبمي  .2
تكامل المبدأ وقد راعت الباحثة  "ترميم وصيانة المباني " موضوعتدريس  .5

الذي و  المعرفية مدخل الجداراتالذي أوضحو االطار النظري في ضوء 
 .لمبرنامجتحقق في التصور المقترح 

 التطبيق البعدي لالختبار التحصيمي. .2
 .لبطاقة المالحظةالتطبيق البعدي  .2
 .االتجاىات لمقياسالتطبيق البعدي  .2
 استخدمت الباحثة المعالجة االحصائية التالية:فقد لتحميل نتائج الدراسة و 
 (Ellis, Paul , 2010 (4100وحمدي أبو جراد ،   

 أوال الجانب المعرفي
والبعدي في االختبار  القبميحساب متوسط درجات الطالب لالختبار  .0

 التحصيمي.
درجات التطبيق القبمي والتطبيق البعدي  يقياس داللة الفروق بين متوسط  .4

 باستخدام اختبار )ت( لمتوسطين مرتبطين.
 قياس فعالية داللة الفروق باستخدام مربع ايتا. .4
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مربع 
 ايتا

 قيمة )ت( مستوى الداللة درجة الحرية
 متوسط درجات تطبيق االختبار

 التحصيمي
 القبمي البعدي

1.22 52 1.10 22 02.24 2.10 
متوسط درجات تطبيق االختبار التحصيمي وقيمة )ت( ومستوى  (0جدول رقم )

 اداللة الفروق ودرجة الحرية ومربع ايت
 ما يمي: (0من جدول رقم ) يتضح

تحسن درجات جميع طالب مجموعة الدراسة التجريبية في التطبيق البعدي  .0
 لالختبار التحصيمي.

و متوسط 2.10قيمة المتوسط الحسابي لدرجات تطبيق االختبار القبمي  .4
وىذا يدل عمى زيادة كبيرة في متوسط  02.24درجات االختبار البعدي 

درجات الطالب في االختبار التحصيمي لصالح التطبيق البعدي مما يدل 
 عمى تحسن الجانب المعرفي لطالب المدرسة المعمارية.

وىذه القيمة دالة عمى أن حجم األثر الذي أحدثو  1.22 قيمة مربع ايتا   .0
، مما يدل عمى  في الجانب المعرفي لدى عينة الدراسة كبير المقترح البرنامج

فعال في تنمية الجانب  المعرفيةالقائم عمى مدخل الجدارات البرنامج أن 
 المعرفي لدى طالب المدرسة الثانوية المعمارية.

 الجانب المهاري:ثانيا  
 حساب متوسط درجات الطالب في بطاقة المالحظة القبمي والبعدي. .0
قياس داللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والتطبيق البعدي   .4

 باستخدام اختبار )ت( لمتوسطين مرتبطين.
 قياس فعالية داللة الفروق باستخدام مربع ايتا. .0

 



 
 

 قيمة )ت( الداللةمستوى  درجة الحرية مربع ايتا
 متوسط درجات تطبيق بطاقة المالحظة

 القبمي البعدي
1.22 52 1.10 52.2 02.2 2.20 

متوسط درجات تطبيق بطاقة المالحظة وقيمة )ت( ومستوى داللة  (4جدول رقم )
 الفروق ودرجة الحرية ومربع ايتا

 (ما يمي:4يتضح من جدول رقم ) 
الدراسة التجريبية في التطبيق البعدي تحسن درجات جميع طالب مجموعة  .0

 لبطاقة المالحظة.
و  2.20 ةالقبميالمالحظة  بطاقةقيمة المتوسط الحسابي لدرجات تطبيق  .4

وىذا يدل عمى زيادة كبيرة في  02.2 ةالبعدي بطاقة المالحظةمتوسط درجات 
لصالح التطبيق البعدي مما يدل  مالحظة بطاقةمتوسط درجات الطالب في 

 لطالب المدرسة المعمارية. المياريعمى تحسن الجانب 
 1.10وبالكشف عن مستوى الداللة وجد أنو   52.2قيمة )ت( لممتوسطين  .0

، مما يدل عمى تحقق المالحظة لبطاقةوىي دالة لصالح التطبيق البعدي 
طي درجات الطالب توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوس" الثانيالفرض 

 ."القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي المالحظة بطاقةعينة الدراسة في 
وىذه القيمة دالة عمى أن حجم األثر الذي أحدثو  1.22قيمة مربع ايتا   .2

، مما يدل عمى  لدى عينة الدراسة كبير المياري في الجانب  المقترح البرنامج
فعال في تنمية الجانب  المعرفيةالقائم عمى مدخل الجدارات البرنامج أن 

 لدى طالب المدرسة الثانوية المعمارية. المياري 
 ثالثا الجانب الوجداني:

 حساب متوسط درجات الطالب في مقياس االتجاىات القبمي والبعدي. .0
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قياس داللة الفروق بين متوسطي درجات التطبيق القبمي والتطبيق البعدي  .4
 باستخدام اختبار )ت( لمتوسطين مرتبطين.

 قياس فعالية داللة الفروق باستخدام مربع ايتا.-0

 قيمة )ت( مستوى الداللة درجة الحرية مربع ايتا
 متوسط درجات تطبيق مقياس االتجاىات

 القبمي البعدي
1.22 52 1.10 00.2 02.20 2.20 

االتجاىات وقيمة )ت( ومستوى داللة متوسط درجات تطبيق مقياس  (0جدول رقم )
 الفروق ودرجة الحرية ومربع ايتا

 (ما يمي:0يتضح من جدول رقم ) 
تحسن درجات جميع طالب مجموعة الدراسة التجريبية في التطبيق البعدي  .0

 لمقياس االتجاىات.
و  2.20قيمة المتوسط الحسابي لدرجات تطبيق مقياس االتجاىات القبمية  .4

وىذا يدل عمى زيادة كبيرة  02.20س االتجاىات البعدية متوسط درجات مقيا
في متوسط درجات الطالب في مقياس االتجاىات لصالح التطبيق البعدي مما 

 يدل عمى تحسن الجانب الوجداني لطالب المدرسة المعمارية.
 1.10وبالكشف عن مستوى الداللة وجد أنو   00.2قيمة )ت( لممتوسطين  .0

البعدي لمقياس االتجاىات ، مما يدل عمى تحقق  وىي دالة لصالح التطبيق
توجد فروق ذات داللة احصائية بين متوسطي درجات الطالب "الفرض الثالث 

 ."عينة الدراسة في مقياس االتجاىات القبمي والبعدي لصالح التطبيق البعدي
وىذه القيمة دالة عمى أن حجم األثر الذي أحدثو  1.22قيمة مربع ايتا   .2

في الجانب الوجداني  لدى عينة الدراسة كبير ، مما يدل عمى  المقترح البرنامج
فعال في تنمية الجانب  المعرفيةالقائم عمى مدخل الجدارات  البرنامجأن 

 الوجداني  لدى طالب المدرسة الثانوية المعمارية.



 
 

 المراجع
 أوال الكتب العربية

تنظيمات المناىج وتخطيطيا  أحمد جودت سعادة ، وعبداهلل محمد ابراىيم: .0
 .4110، دار الشروق، عمان، وتطويرىا

،  منيجية تقييم جودة التدريب المبني عمى الجداراتجرادات: محمد أسامة  .4
 .4105أغسطس 

المناىج ، المفيوم، األسس، حممي أحمد الوكيل، و محمد أمين المفتي:  .0
 .4115القاىرة ، ، مكتبة األنجمو المصرية، العناصر ، التنظيمات، التطوير

، دار الفكر العربي، تطوير المناىج وتنمية التفكيرعمي أحمد مدكور :  .2
 .4100القاىرة، 

، دار الفكر العربي، القاىرة، نظريات المناىج التربوية عمى أحمد مدكور: .5
4112. 

، المنتدى العربي إلدارة الموارد دليل الجدارات الوظيفية: اسماعيلمحمد أحمد  .2
 .4100القاىرة ، البشرية، 

، مكتبة عين 4، طبحوث في عمم النفس الصناعي:  أبو النيلمحمد السيد  .2
 .0220شمس ، القاىرة، 

 : جدارات مدير المدرسة ، دليمك نحو التفوق في األداءنورة عبداهلل الخراشي .2
، قسم االدارة والتدريب، البرنامج الوطني لتدريب المدارس بالرياض، المممكة 

 . 4112العربية السعودية، 
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 ثانيا المجالت والدوريات
يونس أبو جراد: قوة االختبارات االحصائية وحجم األثر في البحوث  حمدي .0

وية مجمة العموم النفسية والتربالتربوية المنشورة في مجمة جامعة القدس، 
 .4100، جامعة القدس المفتوحة،  يونيو 4، عدد 02،مجمد 

عبداهلل بن عطية الزىراني: استراتيجية التدريب وأثرىا عمى الجدارات السموكية  .4
، المجمة األردنية في ادارة األعمال لمعاممين في المصارف التجارية السعودية،

 .4104، األردن، 2، عدد 2المجمد 
محمد عبد العظيم أبو زيد: صيغة مقترحة لربط التعميم الثانوي الصناعي  .0

مجمة البحث بسوق العمل في مصر في ضوء صيغة المدرسة الى العمل، 
، كمية التربية ، جامعة المنيا، أبريل 0، جزء 0، عدد في التربية وعمم النفس

4112. 
ى التكامل بين نجالء عبد الصمد مراد: فاعمية أنشطة تعميمية قائمة عم  .2

المواد الفنية والتدريبات المينية في تنمية الميارات العممية وتحقيق األمن 
مجمة الصناعي والسالمة المينية لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية، 

، كمية التربية، جامعة حموان، 2، الجزء 22، العدد رابطة الترويين العرب 
4100. 

اعداد العامل الفني بالمدرسة الثانوية وائل أحمد راضي: تطوير برنامج  .5
، كمية 22، جزء المجمة التربوية الصناعية لتنمية الميارات العممية والحياتية،

 .4102التربية ، جامعة سوىاج، يوليو 
 ثالثا المؤتمرات والمجالس المتخصصة:

 42- 45أسامة محمد جرادات: التدريب االحترافي، مؤتمر التدريب األول ،  .0
 .4102المعيد العربي لمتخطيط، الكويت، أكتوبر، 



 
 

المنيج القائم عمى الجدارة كمدخل لتطوير التعميم  أشرف عبد القوي بيجات: .4
ديسمبر ،  2-5الفني، المؤتمر الدولي األول لقسم المناىج وطرق التدريس، 

  .4102كمية الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة، 
- 4102االستراتيجية لمتعميم قبل الجامعي ) وزارة التربية والتعميم: الخطة  .0

 .4102قطاع التعميم الصناعي،  (،4101
البناء، قطاع التعميم الصناعي،  لمينةوزارة التربية والتعميم : الخطة الدراسية  .2

4102. 
البناء، قطاع التعميم الصناعي،  لمينةوزارة التربية والتعميم : األىداف العامة  .5

4102. 
والتعميم : األىداف العامة لمتعميم الصناعي، قطاع التعميم وزارة التربية  .2

 .4102الصناعي، 
، قطاع التعميم 4101وزارة التربية والتعميم : رؤية وزارة التربية والتعميم  .2

 .4102الصناعي، 
عبد الرحمن الشتوي: فعاليات اليوم العالمي لمجودة، االحتفال بالقيادة  .2

ودية لممواصفات ومقاييس الجودة، المممكة ، الييئة السع4101اليومية، رؤية 
 . 4102العربية السعودية، 

: الجدارات الالزمة لخريج التعميم والتنمية المركز القومي لمبحوث التربوية .2
الفني نظام الثالث سنوات ومتطمبات تحقيقيا في ضوء احتياجات سوق 
العمل وتحقيق التنافسية المحمية والعالمية، المركز القومي لمبحوث التربوية، 

 . 4102شعبة التعميم الفني، القاىرة، 
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 الرسائل العممية رابعا
ميارات العممية المرتبطة بمادة التكنولوجيا لدى جمال فخر الدين شفيق: تنمية ال .0

طالب الصف الثالث بالمدارس الثانوية الصناعية ، رسالة دكتوراه، كمية 
 .4110الدراسات العميا لمتربية ، جامعة القاىرة، 

سعيد عبداهلل عبدالسالم محمد: تطوير منيج األمن الصناعي لتنمية االتجاىات  .4
الصف األول بالمدارس الثانوية الصناعية، رسالة  والميارات البيئية لدى طالب

دكتوراه، قسم العموم التربوية واالعالم البيئي، معيد الدراسات والبحوث البيئية، 
 .4100جامعة عين شمس، 

سمير عواد كساب أبو محارب: فاعمية منيج مقترح في التربية المينية لممرحمة  .0
ية الميارات العممية واالتجاه نحو األساسية العميا في ضوء معايير الجودة لتنم

التعميم الفني باألردن، رسالة دكتوراه، كمية الدراسات العميا لمتربية ، جامعة 
 .4104القاىرة، 

عادل حسين أبو زيد: برنامج مقترح في العمارة لطالب المدرسة الفنية المعمارية  .2
التربية ،  في ضوء متطمبات سوق العمل وقياس فعاليتو، رسالة دكتوراه، كمية

 .0222جامعة حموان، 
مصطفى عبد المجيد أحمد: تنمية المسؤولية البيئية لطالب الصف األول  .5

الثانوي بالتعميم الصناعي في ضوء برنامج مقترح عن تكنولوجيا االنتاج 
األنظف القائم عمى المدخل المنظومى ، رسالة دكتوراه، قسم العموم التربوية 

 .4102دراسات والبحوث البيئية، جامعة عين شمس، واالعالم البيئي ، معيد ال
ىدى محمد عيسى: تصور مقترح لمنيج الرسم الفني والتطبيقات العممية  .2

لتخصص المالبس الجاىزة بالمدرسة الثانوية الصناعية في ضوء متطمبات 
سوق العمل، رسالة ماجستير، كمية الدراسات العميا لمتربية ، جامعة القاىرة، 

4102. 
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