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 كمدخل النتاج وحدات اضاءة معاصرة باستخدام رالمشروعات متناهیة الصغ

  االسالك المعدنیة

  

  

  

  ملخص البحث

في اوائل القرن الحادي والعشرین زاد االهتمام بالحرف الیدویة والحرف القائمة علي فكرة 

               اصنع منتجك بنفسك وهذا ما یطلق علیه بالمشروعات االنتاجیة الصغیرة 

)Micro Productive Enterprise .( وتقوم المشروعات المتناهیة الصغر بدور رئیسیا في

حیث . توفیر فرص العمل ودعم التطویر واالبداع وتحقیق التوازن الهیكلي للنشاط االنتاجي

تعتمد هذه المشروعات علي انتاج منتج نهائي او منتج بسیط من خالل توظیف الطاقات 

وتعتبر .  شباب الخریجین من خالل تحقیق التمیزواالمكانات المتاحة وتنمیة مهارات

المشروعات المتناهیة الصغر أحد اهم المداخل الهامة ضمن استراتیجیة التنمیة االقتصادیة 

واالجتماعیة بمصر لمواجهة مشكلة البطالة نظرا النها تتمیز بانخفاض راس المال واالمكانات 

  .المطلوبة لقیامها

یاسات لتنمیة مثل هذه المشروعات ویجب االهتمام  لذلك كان من الضروري وضع س

باعداد وتاهیل جیل قادر علي االنتاج في مختلف مجاالت الحیاة بشكل عام وفي مجال الفن 

بالرغم من االساس التي تقوم علیه الدراسة بكلیة التربیة . التشكیلي واشغال المعادن بشكل خاص

الفنون وهذا یعتبر شق تربوي اال انه یوجد في االمر النوعیة وخاصة قسم التربیة الفنیة هو تعلیم 

شق إنتاجي الن فلسفة الدراسة بالكلیة تعتمد ایضا علي االنتاج الفني، لذلك تسعي كلیة التربیة 

  .النوعیة قسم التربیة الفنیة الي تنظیم الورش والمعارض الفنیة

شروعات المتناهیة الصغر ومن هنا وجدت الباحثة انه البد من ایجاد الیات لدعم فكرة الم

ومن اهم هذه االلیات هي تدریب الطالب وشباب الخریجین لالرتقاء بمستوي هذا الخریج 

واكسابه المهارات التي تمكنه من ممارسة وظائفه باعلي مستوي من الكفاءة مما یتوافق مع 

جین في كافة متطلبات سوق العمل، ویرجع ذلك الي إعالء قیم التمیز والقدرة التنافسیة للخری

مجاالت الفنون وخاصة مجال اشغال المعادن، وایضا علي تدریس كیفیة ادارة مشروع صغیر 

  بیسة عبداهللا حامد رحمة. د

  مدرس أشغال المعادن

یة بكلیة التربیة النوعیة قسم التربیة الفن
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من خامات سابقة الصنع وتوظیفها مما یساعد علي خلق فرص عمل للشباب الخریجین وتوفیر 

  .عائد مادي لدیهم من خالل تسویق المنتجات الفنیة

  شروعات الصغیرة، حیثوفي هذه الدراسة سوف یتم التعرض الحد الم

الشعب (سوف یتم تنفیذ مشروع انتاج وحدات اضاءة عصریة والمستوحي اشكالها من الطبیعة 

وباستخدام احدي طرق ) اسالك معدنیة(وذلك باستخدام خامات بسیطة ومتوفرة ) المرجانیة

من طالب ویتم تنفیذ هذا المشروع علي مجموعة . باإلضافة الي تقنیة الحني) الكروشیه(النسج 

. الفرقة الرابعة قسم التربیة الفنیة بكلیة التربیة النوعیة   خالل دراستهم بالسنة االخیرة بالكلیة

وهذا بدوره یجعلهم قادرین علي اقامة مشروع انتاجي صغیر بعد تخرجة محققا فرصة عمل 

 . ومصدر دخل ذاتي
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Micro enterprises as input to produce modern lighting units 
using metal wire 

Beesa Abduallah Rahma 
Lecturer, Faculty of Specific Education, Menoufia University 

Abstract 
in the early twenty-first century has increased interest in handicrafts 

and crafts based on the idea of making your product yourself and that's 
what it's called Micro Productive Enterprise. The key role of Micro 
Productive Enterprise to provide jobs and support the development and 
innovation of structural balance of productive activity. These Enterprises 
are dependent on the production of the final product or product by 
employing simple energies and possibilities and developing the skills of 
young graduates through excellence. Micro enterprises are one of the 
most important entries in the strategy of economic and social 
development in Egypt to face the unemployment problem due to it's low 
capital and the required potential for 

Therefore, it was necessary to develop policies for the development 
of such enterprises, attention must be paid to the preparation and 
refurbishing a generation capable of production in different areas of life 
in General and in the field of plastic and metal art in special. Although 
the basic study in Faculty of specific education and especially Art 
Education Department's is the arts education and this is a pedagogical 
part, there is  a productive part because the philosophy study in the 
faculty also depend on artistic production, so that, Faculty of specific 
education seek to organize workshops and art galleries. 

Hence the researcher found that should find mechanisms to support 
Micro Enterprise idea, and one of the most important of these 
mechanisms is to train students and young graduates to upgrade this 
alumnus and impart the skills that enable him to participate its functions 
with the highest level of efficiency which complies with the 
requirements of the market، due to raise the values of excellence and 
competitiveness of graduates in all areas of the arts and especially the 
field of metalworking, and also teach how to manage Micro enterprise of 
prefabricated materials and employ them, which helps create jobs for 
young graduates And providing physical revenue by marketing products. 

In this study, you will be subjected to one of the Micro enterprises, 
where project will be the production of modern lighting units and 
inspired their forms from nature (coral reefs) using simple materials 
available (metal wires) using a method of weaving (crochet) plus 
bending technique. This enterprise is implemented on a group of 
students of the 4th year in the Department of art education in College 
specific art education during their last year in college. This in turn makes 
them able to establish Micro productive project after graduating a 
detective business opportunity and a source of income. 



  

 ٣٢٠ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

  المقدمة

یة فلسفة التعلیم في عصرنا یختلف كثیرا عما قبلة من ان الهدف االساسي التي تقوم عل

القرن الحادي والعشرین تحوال واسع المدي الي النظرة الي التعلیم وعالقته "العصور، وقد شهد 

بتنمیة العقل وكلیة الخبرة ولیس المعرفة فقط، وأصبح هدف التعلیم ال یقتصر على اعداد خریج 

فقط، ولكن اعداد خریج قادر علي المنافسة علي درایة وتمكن من جوانب المعرفة 

)competition (والنجاح في الحیاة") ٤ صـ ٢٠٠٩: ـ سریة صدقي١م(.  

ومما ال شك فیه ان الجامعات المصریة تعد ركنا اساسیا من اركان الدولة الحدیثة ومركز 

ثیا یرتبط إلعداد الكوادر المؤهلة للعمل في جمیع التخصصات كما انها تمثل مركزا علمیا وبح

بتفعیل الحركة التنمویة للسیطرة على قضایا المجتمع، لمواجهة المتغیرات السریعة في حیاتنا 

العملیة لذا تسعي جمیع الكلیات التابعة للجامعات الي تحقیق هذا الهدف في كافة 

  .التخصصات

یة بشكل ودرایة بالدور المنوط بها، نجد أن كلیات الفنون بشكل عام وكلیات التربیة النوع

خاص، تسعي جاهده الي اعداد وتأهیل جیل قادر علي االنتاج في مختلف مجاالت الفن 

حیث تسعي هذه ).  واشغال المعادن- النسیج – الخزف والنحت –االشغال الفنیة (التشكیلي 

المؤسسات الي إكساب خریجیها العدید من المهارات تجعله قادر علي اقتحام سوق العمل 

خریج هو المخرج التعلیمي الذي تقدمة المؤسسة التعلیمة الي المجتمع، مع قلة باعتبار هذا ال

ونحن على درایة بان االساس الذي تقوم علیة الدراسة بكلیة التربیة . في فرص العمل بشكل عام

النوعیة هو تعلیم الفنون وهذا یعتبر شق تربوي اال انه یوجد باألمر شق انتاجي، الن فلسفة 

 النوعیة تعتمد على االنتاج الفني ایضا، لذلك تسعي الكلیة الي تنظیم الورش الفنیة كلیات التربیة

  .وتنظیم المعارض الفنیة

لهذا، فقد اهتم البحث الحالي بالشق اإلنتاجي في تعلیم الفنون وذلك بتقدیم دراسة عن 

إقامة إحدى كیفیة صقل مهارات وتدریب طالب الفرقة الرابعة بقسم التربیة الفنیة على مبادئ 

 ودور ذلك التنمیة (Small Productive Enterprise)المشروعات متناهیة الصغر 

وفي هذا البحث . االقتصادیة للمجتمع، وكذلك ربط التعلیم بسوق العمل للحد من ظاهرة البطالة

نقدم دراسة من خالل تدریب الطالب على كیفیة الشروع في بدء مشروع انتاجي متناهي 

  . تعتمد على انتاج وحدة اضاءة معاصرة باستخدام االسالك المعدنیة المستهلكةالصغر، والتي

 :البحثخلفیة 

 نظرا الحتیاج مختلف المؤسسات التربویة والثقافیة لخریج التربیة الفنیة للعمل على االنتاج 

ٕفي مختلف مجاالت الفن التشكیلي، فانه من الضروري االرتقاء بمستوي هذا الخریج واكسابه 

مهارات التي تمكنه من ممارسة وظائفه باعلي مستوي من الكفاءة وبما یتوافق مع متطلبات ال

سوق العمل وهذا سوف یؤدي الي اعالء قیم التمیز والقدرة التنافسیة للخریجین في كافة مجاالت 
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 والقدرة على التنافسیة للخریج تعني قدرته على انتاج اعمال فنیة لها القدرة. "التخصص بالكلیة

 – ٢م(" على مواجهه التحدیات لتسویق منتجاتهم الفنیة وخوض االختبار مع السلع المشابهة لها

  ).٥٨، صـ ٢٠٠٥:محمد الصریفي 

نجد ایضا ان للتربیة الفنیة دور هام في مجال الصناعة والحرف الیدویة مع ظهور 

في بریطانیا في " ، Creative Cultural Industries)( مصطلح الصناعات الثقافیة االبداعیة

منصف التسعینات، بدأت الكثیر من التجارب في تسویق االفكار المبتكرة بعد تحویلها الي 

منتجات فنیة، والذي یعني تحول االبداع الي صناعة وتحول الفكرة الي منتج، مما ادي الي 

الصحن،  محمد فرید -٣م (" اعتبار تلك الصناعات قطاع جدید في دینامیكیة التجارة العالمیة

  ).٢٣،صـ ٢٠٠٠: اسماعیل محمد السید

فالمشروعات الصناعات الیدویة هي المعتمدة على الید باستخدام االدوات او العدد 

البسیطة مع الخامات النصف مصنعة او المستهلكة والمحافظة على تطویر تلك الصناعات 

  .الیدویة باتت تمثل مطلبا تسعي الیة الكثیر من الدول

هتمام بتفعیل دور التربیة الفنیة في خدمة الصناعات الیدویة لتقدیم أفضل وذلك بداء اال

یتطلب ذلك قدرا من التجریب والممارسة العملیة من جانب الدارسین " المنتجات الفنیة، حیث 

:  حامد البذرة-٤م(" في هذا المجال، لیكتشفوا ویتفهموا طبیعة التشكیل المعدني علمیا وعملیا

التعبیر في هذا المجال یتوقف على الممارس في الموازنة بین القیم "ن وأل). ٣، صـ ١٩٨٥

الجمالیة والجوانب التقنیة بحیث یكمل كال منهما االخر لیتفاعال معا في مزیج واحد داخل العمل 

  .)١٩٩١:  حامد البذرة-٥م(" الفني

واالدوات ومن خالل الممارسة والتجریب بالخامات متعددة االشكال وااللوان واالحجام، 

البسیطة التي ال تحتاج لمكان مخصص او ورش مخصصة بالمعادن، فاختیار الخامة واختیار 

االدوات المناسبة حتى یسهل علي الطالب بعد التخرج التعامل مع الموقف ویستطیع تنفیذ وادارة 

  .مشروع انتاجي متناهي الصغر یعتمد فیه على ذاته من بدایته حتى ینجح ویطوره

فقد تم التدریب . العملیة التدریسیة لمنهج اشغال المعادن لطالب الفرقة الرابعةفمن خالل 

على تنفیذ واتقان مهارات التشكیل المعدنیة المناسبة إلقامة مشروع متناهي الصغر بكل مفرداته 

من حیث االدوات والخامات وتقنیات التشكیل حتى صار مشروع إلنتاج وحدات اضاءة عصریة 

  . ك المعدنیةباستخدام االسال

 تأسیس :أوالحیث ان اتجاهات الخریج الجامعي قد ترتكز على أحد المحاور التالیة وهي 

 الحصول على وظیفة، بما یشكل عبئا اضافیا :وثانیامشروع متناهي الصغر خاص بالخریج، 

لرغم على اقتصاد الدولة وتفاقم مشكلة البطالة، ویضعف الثقة باألنظمة التعلیمیة في الدولة وبا

 .كثرة الدراسات التي تعرضت للمشروعات الصغیرة بشكل عام كانت تدور حول اقتصاد الدولة فقط
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  ــ:  وتتحدد مشكلة البحث في التساؤالت التالیة: مشكلة البحث

ما مدي امكانیة االستفادة من تدریب الطالب على تنفیذ إحدى المشروعات المتناهیة  -١

  عاصرة باستخدام االسالك المعدنیة؟الصغر كمدخل إلنتاج وحدات اضاءة م

ما هي العالقة بین وعي الطالب بمبادئ تنظیم وتنفیذ المشروعات المتناهیة الصغر  -٢

  الحدیثة واالقبال على سوق العمل؟

  ـ: ویهدف هذا البحث الي: أهداف البحث

تدریب الطالب على تنفیذ إحدى المشروعات المتناهیة الصغر كمدخل إلنتاج وحدات  -١

  .عاصرة باستخدام االسالك المعدنیة وتسویقهااضاءة م

الكشف عن عالقة وعي الطالب بمبادئ تنظیم وتنفیذ المشروعات المتناهیة الصغر الحدیثة  -٢

 .واالقبال على سوق العمل

  : تفترض الباحثة ان:فروض البحث

یمكن االستفادة من تدریب الطالب على تنفیذ المشروعات المتناهیة الصغر كمدخل إلنتاج  -١

  .وحدات اضاءة معاصرة باستخدام االسالك المعدنیة كمصدر لتوفیر المزید من فرص العمل

  أهمیة البحث 

تبصیر الممارسین لمجال التشكیل المعدني بأهمیة اقامة مشروعات متناهیة الصغر وخلق  -١

  .فرص عمل جدیدة تحقق عائد مادي مجزي للطالب بعد تخرجهم

ب طالب البكالوریوس واكسابهم مهارات تجعلهم تكمن اهمیة البحث في انه یمكن تدری -٢

 .قادرین على بدء إحدى المشاریع االنتاجیة المتناهیة الصغر باستخدام موارد سابقة الصنع

توثیق وتدعیم الروابط بین انتاج وحدة اضاءة معاصرة باستخدام االسالك المعدنیة وتسویقها  -٣

 . من خالل المشروعات المتناهیة الصغر

  :یقتصر البحث الحالي علي: حدود البحث

  بمختلف احجامها والوانها ) المحركات المستهلكة القدیمة(استخدام االسالك المعدنینة المتوفرة في.  

 فـــي ) الحنـــي والطـــي والنـــسج بـــابرة الكروشـــیة(اســـتخدام االســـالیب التـــشكیلیة المیدانیـــة الیدویـــة

 .التربیة الفنیة

  رجانیةالشعاب الم(االستلهام من الطبیعة البحریة( 

  طــالب الفرقــة (مــن )١٠(اقتــصر التجریــب فــي البحــث علــي طــالب محــك الدراســة وعــددهم

 ). جامعة المنوفیة- تربیة نوعیة– قسم تربیة فنیة - مادة اشغال معادن–الربعة 

  اقتصر التدریب كیفیة ادارة وتنفیذ المشروعات متناهیة الصغر وانتاج وحدات اضاءة

 .دنیةباستخدام االسالك المع.عصریة
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  منهجیة البحث

یتبع هذا البحث األكادیمي المنهج التحلیلي الوصفي والمنهج التجریبي ویمكن التحقق من 

  :صحة الفرض الموضوع لهذا البحث من خالل اطارین هما

  :اإلطار النظري: أوال

  انواع المشروعات الصغیرة.  

 اهمیة خصائص ومزیا المشروعات متناهیة الصغر.  

 روعات متناهیة الصغیرمتطلبات تأسیس المش.   

 الریادة والمشروعات الصغیرة.   

  :ثانیا اإلطار التطبیقي

  اعتمادا على ما توصلت الیة الباحثة من نتائج في اإلطار النظري، قامت بإجراء ممارسات

وتطبیقات تجریبه للكشف عن اإلمكانات التشكیلیة للعمالت المعدنیة القدیمة التالفة، بهدف 

 مبتكرة یمكن االستفادة منها في تنفیذ مشروع متناهي الصغر التوصل الي حلول فنیة

  .اثناء تدریس مادة اشغال المعادن) ١٠(وتدریب مجموعة من الطالب اثناء الدراسة وعددهم 

  تجارب استكشافیة للكشف عن أهمیة المشروعات متناهیة الصغر ولالستفادة منها بعد

 .االسالك المعدنیةتخرجهم لإلنتاج وحدات اضاءة معاصرة باستخدام 

  التطبیقات العملیة والعمل على استثمار خامة االسالك المأخوذة من المحركات القدیمة

وتشكیلها بتقنیة النسج بإبرة الكروشیه وعمل بعض المفردات المستوحیة اشكالها من الشعاب 

. تجسیمالمرجانیة إلنتاج وحدة اضاءة یعتمد في بنائها على التكرار والتماس والتراكب وال

تكوینات جمالیة مستحدثة تثري مجال باستخدام طرق الوصل باألسالك والزرد للوصول الي 

 .اشغال المعادن

 النتائج والتوصیات التي توصلت الیھا الباحثة.  

  : انواع المشروعات الصغیرة

  :یمكن تصنیف المشروعات الصغیرة من حیث النشاط والحجم كما یلي

  : یرة من حیث النشاطالصغ تصنیف المشروعات: اوال

إلى أربع أنواع وهما مشروعات صناعیة ) Paul Gishie& Wario Chege-6م (كما ذكرها 

  .ومشروعات زراعیة ومشروعات خدمیة ومشروعات تجاریة

                :تصنف المشروعات الصغیرة من حیث الحجم: ثانیا

صب تركیزنا هنا علي تتعدد احجام المشروعات من صغیرة ومتوسطة وكبیرة وسوف ین

فعلي سبیل المثال یعتبر المشروع . المشروعات الصغیرة والتي تختلف أیضا من دولة آلخري

 عاملین في تركیا ١٠ عامال او ٥٠صغیرا في السعودیة إذا كان عدد العاملین فیها ال یتجاوز 

 تختلف  في امریكا كما ان هذه األعداد٢٥٠ بالهند او ١٠٠ومصر وبقیة دول الخلیج او 



  

 ٣٢٤ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ونجد هذه االختالفات بین من یعتمدون في تصنیفاتهم على معیار . بحسب القطاع االقتصادي

  ).٢٠١١:  طارق احمد المقداد-7م (" راس المال

  :كما هو مبین بالجدول التالي) ٢٠١٢:  لیلك احمد الصفدي-٨م(وتنقسم الي ثالث انواع 

 ة الصغرمشروعات متناهی مشروعات صغیرة جدا مشروعات صغیرة

لها مكان ثابت واوراق رسمیة 

ثابتة ورأس مال یتراوح بین 

جنیة ١٠٠٠٠٠٠-٥٠٠٠٠

 . عامال٥٠وعماله ال تزید عن 

لها مكان ثابت واوراق رسمیة، 

-٥٠٠٠وراس مال یتراوح بین 

 جنیه وعمالة في حدود ١٠٠٠

 فردین

 ٥٠٠٠ال یتجاوز راس المال عن 

جنیه وغالبا لیس لها اوراق رسمیة 

  االفراد واحدوعدد

والباحثة في هذه الدراسة بصدد التعرض إلى المشروعات الصناعیة المتناهیة الصغر 

والتي تعني بتحول الخامات الي منتج نهائي استهالكي أو مواد بسیطة ویشمل ذلك على الكثیر 

ادن من المجاالت كالصناعة التحویلیة والكثیر من مجاالت الفنون التشكیلیة ومنها أشغال المع

 االضاءة لما تحتویه من مشروعات كثیرة ومتنوعة كمشغوالت الحلي والمیدالیة والدروع ووحدات

    .لیس بأخر لتعدد المشغوالت المعدنیة التي تصلح للمشاریع متناهیة الصغرالعصریة بأنواعها وهذا 

  :اهمیة المشروعات متناهیة الصغر

وضوع الساعة في كافة الدوریات تكمن اهمیة المشروعات متناهیة الصغر في انها م

القومیة العامة والمتخصصة نظرا الرتباطها بمشكلة البطالة التي تتفاقم یوم بعد یوم، فإنه الیزال 

المتخصصون ورجال االعمال والفكر االقتصادي یؤكدون انها تمثل حجر االساسي للتنمیة 

لتخفیض البطالة المتعلمة االقتصادیة، وقد زادت اهمیتها في مصر هذه االیام كحل أساسي 

 سامي ١٦ صـ -9م(الذین ینتظرون الوظیفة الحكومیة وتمر أهم سنوات عمرهم بحثا عنها 

  ).٢٠٠٣:محمد شلبي شریف 

وتظهر أهیمه هذه المشروعات في كونها تدعم وتطور نمو روح المبادرة واالستفادة من 

 في – قسم التربیة الفنیة –ة المنوفیة المهارات االنتاجیة لدي طالب كلیة التربیة النوعیة بجامع

مادة اشغال معادن، كما انها تساعد على تقلیص الفجوة التنمویة بین الحضر والریف، وایضا 

:  لیلي البرادعي- 10م(المساهمة في عملیة التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة في مصر 

  :من خالل ما یلي) ٢٠١٠

تمع من خالل تنمیة وتطویر المهارات لبعض نشر القیم الصناعیة االیجابیة في المج -١

  .الحرف والمهارات الخاصة بها

 .القدرة السریعة على خلق فرص عمل، وبناء طبقة قیادیة في المجتمع -٢

 .المساهمة في تعدد أشكال المنتجات الیدویة في الهیكل االقتصادي المصري -٣

 سهولة االنتشار الجغرافي والقدرة على استخدام الموارد المحلیة -٤

 .تتمیز بقدرتها على تلبیة طلبات المجتمع المحیط -٥



  

 ٣٢٥ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

تنمیة وحمایة الصناعات الیدویة التي اصبحت تلقي رواجا لدي شعوب العالم المختلفة،  -٦

فنجد في مصر هي المصدر الوحید لتلبیة الطلب السیاحي على المنتجات الوطنیة والسلع 

 .والخدمات التراثیة

للحفاظ على مثل هذا التراث من )  الیدویة-رفیة الح(على االعمال التراثیة المحافظة  -٧

 .االندثار والمحافظة على الهویة المصریة االصلیة

 .المساهمة في حركة التصدیر وتوفیر العملة االجنبیة -٨

 توفیر الفرصة امام بعض الفئات خاصة الطالبات والشباب النازحین من المناطق الریفیة  -٩

 .ن مشاكل الكثافة السكانیةمما یقلل من اثار الهجرة الداخلیة وم

تعتبر المشروعات متناهیة الصغر من اهم وسائل امام رائدات االعمال من النساء  - ١٠

 ).٢٠١٣:  نفین طلعت صادق١٩٣ صـ-11م(المصري دعم المرأة المعیلة في المجتمع و

  :خصائص ومزیا المشروعات متناهیة الصغر  

مها حسن الحسن (حددتها المشروعات متناهیة الصغر تمیزت بعدة خصائص كما 

  ــ: ، وهي)٢٠٠٩:  سارة محمد هالل-12م (، )القحماني

 وهي تعني بأن تستمتع بأن تكون رئیس نفسك:االستقاللیة في العمل .  

 على اإلدارة والتنفیذ لتلك ) الطالب محك الدراسة( فتدریب :فرصة لتكوین ثروة مالیة

 فسوف یحقق ثروة مالیة أكبر من جراء المشروعات قبل التخرج وتحفیزهم على البدء فیها،

 .العمل لدي االخرین أو من العمل في وظائف حكومیة

 أصحاب المشروعات متناهیة الصغر یقوموا بخدمة :خدمة المجتمع الذي یعیش فیه 

 .المجتمع الذین یعیشون فیه

 م الطموح،  انه یفید الفرد أقاربه وجیرانه وربما زمالئه الذین ال یتوفر لدیه:مشروع العائلة

 .ویصبحوا بعد فترة یعملون لدیك، وتوفر ألوالدك مستقبل زاهر

وتوكد الباحثة إن ثقافة االهل والمجتمع المحلي تؤثر على اتجاهات الخریجین باإلیجابیة 

لتأسیس مشروعات متناهیة الصغر خاصة بهم، أو بالسلب لاللتحاق بوظیفة خاصة او عامة، 

ائها علي االمان الوظیفي ولیس علي روح المغامرة والمخاطرة فمعظم األسر المصریة تربي ابن

والخروج عن المألوف، فتفعیل دور األسرة من اجل إحداث نوع من التحول ودفع ابنائهم نحو 

تأسیس مشروعات متناهیة الصغر لما لذلك من اهمیة في دعم االقتصاد الوطني للدولة وتحقیق 

  .االكتفاء الذاتي

هتم الیابان باستغالل الموارد البشریة بكامل طاقاتها وذلك بتشجیع وعلى سبیل المثال ت

المشروعات الصغیرة التي تساهم في خلق العدید من فرص العمل باإلضافة الي مساهمتها في 

  ).نجلة مرتجي٢٠٠٠-٢١ صـ -13م (ورفع مستوي المعیشة تحقیق التنمیة االقتصادیة 
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

امة المشروعات الصغیرة بهدف توسیع قاعدة كذلك تعمل المملكة المتحدة علي تشجیع اق

الملكیة الفردیة ألفراد الشعب، وبالتالي مزیدا من الدافعیة لإلنتاج واالنتماء والوالء وانشات 

المؤسسات التي تهدف الي فتح مجاالت لتدریب االفراد وخاصة للشباب الي جانب اعداد وتنفیذ 

تطلبات الحیاه العصریة، بما یؤهلهم إلقامة برنامج إلكساب الطالب مهارات جدیدة تتفق مع م

مشروعات انتاجیة صغیرة والعمل علي نشر ثقافة العمل الخاص الي جانب تشجیع الدارسین 

-٥،١ ص -14م (مادیا خالل فترات التدریب الي جانب الدعم المادي للمشروعات اإلنتاجیة 

  ).نجلة مرتجي-٢٠٠١

  متطلبات تأسیس المشروعات متناهیة الصغیر

طالب الفرقة الرابعة في مادة (وهناك عدة عوامل إذا توافرت لدي طالب محك الدراسة 

الذین هم وشك الخروج لمعترك الحیاة العملیة، ومنها متطلبات مادیة، ) االشغال المعدنیة

  .ومتطلبات معنویة، وهي كما هو موضح بالجدول التالي

 متطلبات معنویة: ثانیا متطلبات مادیة: اوال

o ان المك  

o  الخامات 

o االدوات  

 

o الحاجة الي لإلنجاز  

o رقابة الذات وتحمل المسؤولیة  

o النزعة لتحمل المخاطرة 

o  الثقة بالنفس 

o قوة العزیمة 

o المهارة في التنظیم 

  متطلبات مادیة : اوال

ان مالك هذا المشروع هو مدیرها اذ یتولى العملیات االداریة والتنفیذیة، وهذه الصفة غالبة 

مشروعات كونها ذات طابع فردي او أسري في أغلب األحیان، ومن عوامل نجاح على هذه ال

المشروعات متناهیة الصغر االعتماد بدرجة عالیة علي مواردها الذاتیة او مصادر خاصة غیر 

  ــ: رسمیة في تمویل النشاط سواء في مرحلة التأسیس أو مرحلة التشغیل وهذه العوامل كالتالي

o عات متناهیة الصغر بانخفاض حجم رأس المال الالزم مما یجعلها  تتمیز المشرو:المال

أكثر جاذبیة ویمكن توافرها من خالل شركاء أو معاونین من المؤهلین وأصحاب الخبرات 

   .من االقارب واالصدقاء وخاصة الذین یشترطون ذلك لتزوید صاحب المشروع بالدعم المالي

o ال تحتاج إلى أماكن مخصصة وال إلى ورش  مثل هذه المشروعات متناهیة الصغر:المكان 

ومشروع انتاج وحدة اضاءة معاصرة باألسالك المعدنیة یمكن ان . خاصة بتشغیل المعادن

 .ینفذ بالمنزل

o فالمشاریع متناهیة الصغر كلما اعتمد صاحب المشروع على استغالل الخامات : الخامات

منتجات فنیة ذات قمیه جمالیة المحلیة او المستهلكة او النصف مصنعة وتحویلها الي 

  . تكلفتها اقل وربحها اعليووظیفیة، كلما كانت 



  

 ٣٢٧ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

o مشروع هذا البحث ال یحتاج الي أدوات خاصة أو مكلفة بل هي متوفرة مع :األدوات 

 .الطالب من خالل دراستهم

 : متطلبات معنویة: ثانیا

فیض نسبة فشلها ونورد والتي تسهم في رفع عزیمتهم لتبني المشروع وتساعدهم الحقا على تخ

  ).Storey & Greene 2010 -15م (فیما یلي اهم تلك العوامل كما ذكرها 

  الحاجة الي لإلنجاز)Need for Achievement ( فإنها تودي الي مزیدا من التحفیز

ٕعندهم فور كل إنجاز یحققه، وكلما كان الطالب قادرین على أداء العمل بكفاءة واتقان 
  .إلنتاج مشغوالت فنیة ووظیفیةكلما زاد تحفزهم ل

  رقابة الذات)Locus of Control (وتحمل المسؤولیة )Responsibility(، فهذه 

الخصائص تجعلهم قادرین على االستعداد لتحمل المسؤولیات لتأسیس المشروعات متناهیة 

 .الصغر والنجاح فیها

  النزعة لتحمل المخاطرة)Rick Taking Propensity (االداء الجید فمن یقدر على 

ٕواتقان المهارات الیدویة واالنجازات تحت ضغوط العمل وتحمل الضغوط النفسیة المصاحبة 

الن في مثل هذه . للعمل، سوف ینجح في مشروعات ذات احتماالت فشل عالیة

المشروعات البد من تكامل الشخصیة الریادیة التي تحمل العدید من الخصال النفسیة 

ة وفن التسوق عالوة على فن اتقان وتنفیذ المنتج مما یؤدي به الي والمعنویة وفن االدار

 :ثالث خصائص اخري هي) scar borough 2012 -16م (النجاح، ویضیف 

  الثقة بالنفس)Self- Confidence ( والتي تولد عندهم االطمئنان والقدرة على النجاح

  .ویأنس في نفسه عدم الرضوخ للفشل

 قوة العزیمة )Determination ( والقدرة على تحمل أعباء العمل، فإنها توفر لهم

 .اإلصرار العقالني على االستمرار بالمشروع بغض النظر علي النتائج

 لمهارة في التنظیم ا)Skilled at Organizing(اقتناص الفرص  تنمي القدرة على 

)Opportunity Orientation ( وتمكنهم من اختیار مشروع له فرصة نجاح في

  . كما تمكنه من خلق فرص للتمیز والنجاح بعد انشاء المشروع ومبادرة العملالسوق،

 الریادة والمشروعات الصغیرة

ان كل هذه الخصائص والصفات التي نعمل علي منحها واكسابها للطالب حتى یتسم 

 بالرغم من أن الریادة ال ترتبط بعمر معین اال ان الكثیر من الدراسات قد برهنت. بصفة الریادة

 - 17م (سنة من مختلف الجنسیات ) ٣٠-٢٠(على اهلیة ریادیة متمیزة للفئة العمریة بین 

، حیث ان معظم خریجي درجة البكالوریوس )٢٠١١:مها حسن الحسن القحماني-١٠-صـ

  .یقعون ضمن هذه الفئة العمریة
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 هذه الخصائص المذكورة اعاله ضروریة جدا لتقویة التوجهات للطالب محك الدراسة نحو

تبني المشروعات متناهیة الصغر الخاصة به وتعزز سلوكه للمبادرة بإنشائه، وتمنحه القدرة على 

فالمشروع یتطلب اخالصا وتفانیا . المثابرة واالصرار علي نجاح المشروع واستمراریته وتطویره

داث في العمل وبذل المزید من الجهد لساعات طویلة خالل الیوم، وقدرة فائقة على مراقبة االح

  .والتغیرات في البیئة الخارجیة وتحلیلها والتنبؤ بالقادم منها واتخاذ القرار المالئم بشأنها

إن المشروعات متناهیة الصغر البد لها من ریادي وناجح ،حیث انها اصبحت ظاهرة 

هي التي "ان ریادة االعمال ) ٢٠٠٢ -٢١صـ –18م(واضحة في عالم الیوم كما ذكرها جونیور

همة االبرز في النمو االقتصادي عن طریق نشر المعرفة التي ستبقي حبیسة لوال تسهم المسا

االستعداد "بانها ) ١٩٩٨ -٧صـ–19م (وقد عبر عنها االیرلندي كانتیلون " انتشارها تجاریا

وسمیت باالعتمار " لتأسیس مشروع جدید مع تقلیل المسؤولیة الكاملة عن النتائج غیر المؤكدة

  ).20م " ( منظمة جدیدة او تطویر منظمات قائمةفهي عملیة انشاء“

) ٢٥صـ ٢٠١١ -20م(وهناك تعریف شامل ومختصر لریادة ذكره الشمیمر، المبیریك 

بانها انشاء عمل حر یتسم باإلبداع ویتصف بالمخاطرة، وهكذا نجد ان ریادة االعمال لها العدید 

لفن، ما جعل هنالك تعددا في واختالفا من التعریفات والمفاهیم فكل عالم له فهمة ونظرته لهذا ا

بالریادة في اللغة تعني المغامرة والرائدة هو الذي یبحث لقومة عن الكأل والماء في البیئة 

ویسكنه هاجس الفشل في ایجادهما رغم حرصة ) ٢٠١٣ قاموس المعاني -21م (المحیطة 

شروعات الصغیرة او االنخراط وتعتبر االتجاهات إلنشاء الم. الشدید على ذلك وربما خبرته فیها

اتجاهات ریادیة ألنها تشكل )  scarborough,2012-٣١ صـ - 22م (في المهن الفردیة 

  .القوة الدافعة  وراء التنفیذ

  والریادة تسند الي دعامتین أساسیتین هما

 الجانب العملي الجانب الفكري

یتمثل في خلق االفكار وتولیدها واكتشاف 

الستفادة من التسهیالت االسالیب المناسبة ل

 المتوفرة واغتنام الفرصة المتاحة

یتمثل في االبتكار ویتضمن الجرأة والمبادي 

بتطبیق االفكار علي ارض الواقع بهدف تحسین 

 الدخول ومستوي المعیشة للریادیین وألسرهم

 بالل خلف -23م (ان المنظمة الریادیة البد ان یتوفر فیها ثالث عناصر وهي 

  ):٢٠٠٨-السكارنة

  .االفراد الریادیین المنتجین لإلبداع -١

 .البعد التنظیمي المرتبط بالرؤیة والثقة واالبداع والتحوط للفشل -٢

 .البعد البیئي المرتبط بالتنوع باألسواق -٣

وهناك بعض المهارات التي البد من تواجدها بالریادي، حیث تتنوع المهارات الخاصة بالریادة 

 ).٢٠٠٤:  نبیل محمد شلبي- ٢٤م(ة االعمال وایضا المهارات الشخصیة من حیث التقنیة ومهارات ادار



  

 ٣٢٩ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

یتم النظر الي الریادة في التعلیم كعملیة شاملة یتم من خاللها اكتساب المتعلمین مجموعة 

 الكفاءات لتحقیق قدر أكبر من الفوائد الشخصیة واالجتماعیة واالقتصادیة حیث ان واسعة من

  .الكفاءات المكتسبة تصبح صالحة للتطبیق في كافة مناحي الحیاة

 فالعمل والخبرة تصقل قدرات الطالب الكامنة وتحرك فیها الدوافع الریادیة واالداریة بشكل 

 عمرو -25م(لمثل هذه التجارب والخبرات في شبابهم أسرع واقوي من اقرانهم الذین یفتقدون 

  ).٢٠١٠: عالء الدین زیدان

وتوكد الباحثة ان خوض الطالب الجامعي لتجربة انشاء مشروع متناهي الصغر، بكل 

مهاراته، یعد ذلك مختبر یساعده علي كسب المهارات الالزمة لتنفیذ وادارة مثل هذه المشروعات 

فادة من خالل تنفیذ المشروع نفسه اثناء الدراسة كإنتاج وحدات كما تدعمهم بالدروس المست

  .اضاءة معاصرة باستخدام االسالك المعدنیة

  اإلطار التطبیقي

بناء على ما توصلت الیة الباحثة من نتائج تم استخالصها من خالل البحث والتدقیق في 

بها وتغذیة المدرك البصري مصادر الطبیعة من نظم بنائیة وهیئات شكلیة متباینة تم االستعانة 

بأشكال الشعاب المرجانیة المتنوعة والمختلفة في الطبیعة وذلك لیتم عمل مفردات  لدي الطالب

تشبه هذه االشكال من الهیئة الخارجیة، وتنفذها بتقنیة النسیج بإبرة الكروشیه، وكذلك ما یرتبط 

وایضا حسن االستخدام لكل .  المعدنيبتقنیة النسیج وعالقته بأسالیب التشكیل المتنوعة بالتشكیل

من األدوات واألسالیب التقنیة یعتمد على المعرفة والخبرة المتطورة التي من شأنها أن تمكن 

المتعلم من االختیار األمثل لألسلوب التقني المناسب للصیاغة الجیدة والمالئمة لقدرات 

ًل الرئیسیة للعملیة التعلیمیة فضال ٕوامكانیات الخامة المستخدمة، وهذا یعد بمثابة أحد المداخ

  .عن كونها أحد االستراتیجیات التعلیمیة التي البد من وجودها

 مهارات الریادة الشخصیة المهارات ادارة االعمال المهارات التقنیة

وادارة األعمال والقدرة على 

االتصال ومراقبة البیئة 

المحیطة والقدرة على التنظیم 

وبناء العالقات والعمل ضمن 

 فریق مدرب

خطیط وضع االهداف والت

الجید وصنع القرار 

والعالقات االنسانیة 

 والتسویق وطرح المنتج

االلتزام واخذ المخاطرة واالبداع 

والقدرة على التنفیذ والمثابرة 

والرؤیة القیادیة والتركیز على 

 التغیر



  

 ٣٣٠ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

وان الوعي بنوعیة الخامة المعدنیة من حیث االختیار االمثل لها وان تناسب الوظیفة 

فان ٕوالموضوع، واذا كانت خامة السلك لها وظائف متعددة في حیاتنا العملیة والفنیة والتعلیمیة 

ما نود التركیز علیة في هذا البحث هو الكشف عن الجوانب الجمالیة الممكنة للتشكیل الیدوي 

  .باألسالك المعدنیة وكیف یمكن توظیفها فنیا منفردة عن غیرها من اشكال الخامات المعدنیة األخرى

ول  فمن خالل المعایشة الذاتیة لما یمارسه الطالب من انشطة فنیة لها دور فعال للوص

الي أفضل النتائج المرجوة من االستخدام االمثل لتلك الخامة وتوظیفها في انتاج وحدات اضاءة 

والباحثة سوف تتناول بالتجریب . معاصرة واستخدامها في اقامة مشروع متناهي الصغر

 والممارسة العملیة كیفیة االرتقاء جمالیا وتقنیا بتشكیل االسالك المعدنیة والتي تم تجمیعها من

لإلعادة تشكیلها یدویا ) Old Motors(خامة اسالك النحاس المأخوذة من المحركات المستهلكة 

  ). بإبرة الكروشیه(في مجال اشغال المعادن من خالل استخدام بعض اسالیب النسج 

تشكیلة اساسا علي الخیوط اللینة كخیوط الصوف والقطن اال "حیث  ان النسج یعتمد في 

، ووفق )ملیمتر١: ملیمتر٠.١(تخدام اسالك ذات اقطار قلیلة القطر انه یمكن تطبیقه باس

لمفهوم النسیج فان االمر یحتاج الي اسالك ثابتة كالسداء واسالك كالحمة تتحرك لألعلى واسفل 

اسالك السداء ولعل ما یطبق من تنوعات في النسیج الیدوي خاصة النسیج السادة بمفهوم 

ستخدام االسالك ونستطیع بذلك ان نوسع دائرة التشكیل بالسلك المتعارف علیة ویمكن تطبیقه با

  .بإبرة الكروشیه ومنها النسج) ١٩٩٤ حامد البذرة، ٨٨- ٢٦م"(لتعطي لنا أبعادا فنیة وتقنیة جدیدة

  الكروشیه

هو أحد طرق اشغال االبرة ویتكون من عراوي منفردة تتشابك مع بعضها البعض بواسطة 

وهو نوع من اشغال االبرة یتمثل في نسیج ) ١٩٧٥- المنعم صبري عبد-27م ( ابرة الكروشیه

یدوي ینفذ علي شكل عراوي تتشابك مع بعضها البعض بواسطة ابرة الكروشیه الخطافیة مكونة 

ویوجد العدید من أنواع الكروشیه مثل ).  زینب عاطف١٩٩٩ -28م(غرز وتكوینات زخرفیة 

الفرنشات  والكروشیه الدانتیال السحري والكروشیه) راالجو(الكروشیه العادي والكروشیه المخروم

انجي - 30م(، )١٩٩٧ زینب احمد عبد العزیز- 29م ) (الشبكیة(والكروشیه التوبسي والكروشیه الفلیة

  .قد تم استخدام كل هذه األنواع اثناء تنفیذ مفردات وحدات اإلضاءةو) ٢٠٠٦صبري عبد السالم

 الطالب لطرق التشكیل بالسلك وكیفیة التشكیل فمن خالل التدریب المستمر علي تنفیذ

باإلبرة واالسالك باستخدام مهارة االصبع والید والذراع للعمل الغرز المختلفة من خالل االدوات 

والخامات الالزمة مع توافر الدقة واالبداع في االداء ومحاولة االقتصاد في الوقت والجهد، ثم 



  

 ٣٣١ 

 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

كها وطولها وحجمها تبعا لحجم السلك الذي یتم نسجه یتم النسج بواسطة ابرة خاصة یختلف سم

بتعدد اشكالها المجسمة والشبة ) الشعاب المرجانیة(وتكوین مفردات مستوحاة من . بالكروشیه

وللفراغ أهمیة ودور فعال في ابراز جمالیات . مجسمة وبتنوع خطوطها واحجامها والوانها

 التنفیذ مع مراعاة جانب المتانة والتماسك التشكیل الخطي للسلك، وهذا یجب ان یراعي اثناء

 .وله ایضا دور مهمم من خالل الوظیفة كوحدة اضاءة عصریة. والمالءمة الوظیفة

اسالك النحاس المأخوذة من المحركات المشروع هي هذا ان الخامات المستخدمة في 

 وات، فقداما األد. ملي وذات الوان مختلفة) ٨الي١(أقطار ) Old Motors(المستهلكة 

 وهي المقص استخدمت الباحثة مجموعة من العدد واألدوات في تنفیذ الممارسات والتطبیقات،

  .وابرة الكروشیه وبنس مختلفة االحجام

   الممارسات والتطبیقات

وقد روعي فیما تم تنفیذه من ممارسات وتطبیقات أن یتناسب مع فكر وفلـسفة التربیـة الفنیـة 

ل الیــدوي للمــشغولة المعدنیـــة ومــا تقــوم علیــة تلــك األعمــال مــن فكـــر التــي تنــادي بأهمیــة التــشكی

وأسس تـشكیلیة وجمالیـة وتطویـع أنـواع مختلفـة مـن الخامـات فـي صـیاغات تـشكیلیة تتـسم بالقیمـة 

والتي تتناسب لتنفیـذ مـشروع متنـاهي الـصغر للطـالب اثنـاء الدراسـة ومـن ثـم . الجمالیة والتوظیفیة

  روع بعد التخرجإقامة وتنفیذ مثل هذا المش

ممارســـة لكـــي تكـــون ) ١٩(لـــذا قامـــت الباحثـــة وطالبهـــا بعمـــل ممارســـات تجریبیـــة وعـــددها 

ًتمهیـــدا للتطبیقـــات مـــن حیـــث توظیـــف هـــذه المفـــردات المنفـــذة باألســـالك مـــستوحاه اشـــكالها مـــن 

) ١٢(عمـل عـدة تطبیقـات وعـددها  ثـمانتـاج وحـدة اضـاءة معاصـرة الشعاب المرجانیة ودورها في 

  . وفیما یلي عرض للممارسات والتطبیقات مع التصنیف والتحلیل لها. تطبیق

وباعتبار أن الخامات المـستخدمة الـسابق ذكرهـا فهـي خامـات جیـدة للتـشكیل وعملیـة النـسج 

بــــاإلبرة وأیــــضا للعمــــل مفــــردات ذات هیئــــة مجــــسمة وتعطــــي مــــدلول حیــــوي علــــي مــــدي التفاعــــل 

كیـان الكلـي للمـشغولة المعدنیـة المجـسمة وجمالیـات المستمر بین عناصر هذه التـشكیالت وبـین ال

التكـــوین العـــام لتلـــك المفـــردات مـــن خـــالل تلـــك التكـــرارات والتـــداخالت والتـــشابكات والتـــي تعطـــي 

إحـــساس بـــاالتزان بـــین كـــال مـــن الفـــراغ الـــداخلي الهیئـــة الخارجیـــة للوحـــدة اإلضـــاءة وتنظـــیم تلـــك 

قادرة علـي إحـداث نـوع مـن الوحـدة بمـا یـضیف المفردات عن قصد وعلي درایة بوظیفتها ،یجعلها 

  . الكثیر إلي القیم الجمالیة والدالالت التعبیریة في المشغولة المعدنیة
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 )الجزء االول( ٢٠١٧ العاشر ابریل العدد المجلة العلمیة لكلیة التربیة النوعیة

ــــشعاب المرجانیــــة المتنوعــــة والمختلفــــة  ــــردات مــــن اشــــكال ال ــــم االســــتلهام هــــذه المف ــــث ت حی

لغنیــة المتنوعــة كمــا الموجــودة بالطبیعــة البحریــة والتــي تتمیــز بجمالیــات هیئتهــا الخارجیــة والوانهــا ا

  )١٢(الي شكل رقم ) ١(في شكل 

والتــي تكمــن فیهــا الجوانــب الفنیــة مــن خــالل .مفــردة )١٩( ثــم تــم عمــل الممارســات وعــددها 

اظهــار النــواحي الجمالیــة التعبیریــة مــن خــالل التناغمــات اللونیــة والملمــسیة فــي كــل مفــردة التــي 

ین شـكل اخـر مـن اشـكال الوحـدات العـضویة تظهر كشكل لحالها ومرة اخـري یـتم الجمـع بینهـا وبـ

الطبیعیة التي استلهمت اصولها الي عالم البحار وخاصة الـشعاب المرجانیـة ودمـج مجموعـة مـن 

الخطــــوط المنحنیــــة واالنــــسیابیة والمــــستقیمة معــــا فــــي عالقــــات مــــن التــــشابك والتــــداخل والتكامــــل 

ــــف خــــصائص االســــالك  ــــي توظی ــــي تكــــوین واحــــد اعتمــــادا عل ــــزان ف للمحركــــات (النحاســــیة واالت

ملــي المعزولــة التــي تتمیــز بتبــاین ٠.٨ملــي الــي ٠.١والتــي تتعــدد اقطارهــا مــن قطــر )المــستهلكة 

الوانها بفعل المادة المغلفة بها والتي ساعدة علي سهولة التـشكیل بالنـسج بـإبرة الكروشـیه كمـا فـي 

  ).٣٨(الي ) ١٣(شكل 

لتكـوین منهـا وحـدات اإلضـاءة المعاصـرة وقد اعتمدت الباحثة وطالبهـا علـي تلـك المفـردات 

وأیضا أسلوب التشكیل بالحني والتي تم االعتماد علیة فـي اظهـار جمالیـات المفـردات عـن طریـق 

التنـــوع فـــي اتجـــاه الحنیـــات لتحـــدث تـــداخالت متـــشابكة ومتزنـــة وایـــضا بعـــض الطـــرق التـــي تتفـــق 

  .وأسلوب الحني كالجدل والطي 

مــــن وحــــدات ) ٥٢(الــــي شــــكل ) ٣٩(مــــن شــــكل ) ١٤(امــــا التطبیقــــات والتــــي تــــضم عــــدد 

اإلضــاءة والتــي یكمــن فیهــا التنــوع مــن حیــث الهیئــة الخارجیــة للــشكل وأیــضا مــن حیــث االیقاعــات 

الخطیة التي حققتها المفردات المستوحاة من الـشعاب المرجانیـة وفـق عملیـات مـن التراكـب الكلـي 

لعناصـر التـي اعتمـدت فـي صـیاغاتها علـي والجزئي محققة بذلك الدالالت التعبیریة لهیئات تلـك ا

  .التكبیر والتصغیر وفق ایقاعات ملمسیه متنوعة

 وكــان لتعــدد األســالیب االدائیــة داخــل وحــدات اإلضــاءة أثــر بــالغ فــي ابــراز القــیم الخطیــة 

والملمـــسیة واللونیـــة الـــي جانـــب التنـــوع الملحـــوظ فـــي وحـــدات اإلضـــاءة ذات  الـــسطوح والتـــي یـــتم 

ط ، وأیــضا وحــدات اإلضــاءة التــي تعبــر هیئاتهــا علــي اشــكال مجــسمة ثالثیــة عرضــها علــي الحــائ

االبعاد منهـا مـا یمكـن تثبیتـه علـي قاعـدة ومنهـا مـا یمكـن ان یعلـق فـي الـسقف وفـي األركـان الـي 

جانب العدید من القیم التشكیلیة والجمالیة  الي جانب أسلوب الحني وما نـتج عنـة تنـوع العناصـر 

والتـــي كـــان لهـــا األثـــر البـــالغ فـــي األهمیـــة إلكـــساب المـــشغولة قیمـــا حركیـــة واخـــتالف مـــستویاتها 

متعـددة باإلضــافة الــي أســلوب الوصـل المتحــرك الــذي ســاعد علـي ســهولة الحركــة واالنــسیابیة فــي 

  .الخطوط
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   :النتائج

في االطارین النظري والتطبیقي تعرض اهم النتائج التي من خالل ما تناولتة الباحثة 

 .توصلت لها

  ضرورة اهتمام الباحثین بالخامات المتاحة في بیئة محلیة حتي یسهل توافرها واستخدمه في

  .اقامة مشروعات متناهیة الصغر

  یمكن استخدام االسالك المعدنیة بتقنیة النسج بابرة الكروشیة لبناء وحدات اضاءة معاصرة

 .لعمل مشروعات متناهیة الصغر

  وایضا لتمیزها )٠.٨الي  0.1(انسب االسالك المعدنیة للنسج بابرة الكروشیة االقل قطرا

بااللوان المختلفة النها مغلفة بمادة معزولة بما یجعلها تحتفظ بهیئتها الخارجیة مدة اطول 

 . وتوافر اماكن تواجدها
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  :التوصیات 

نجاز لدي الطالب في جمیع المقررات الدراسیة وجمیع األقسام االهتمام بتنمیة دافعیة اال -١

بالكلیة لما لها من دور مهم في زیادة دافعیتهم نحو التعلیم وتحقیق التمیز والتقدم والنجاح 

  .في الدراسة وفي الحیاه العملیة

یجب ان یلعب التعلیم دورا مهما وملموسا في قضیة تشجیع المشروعات الصغیرة وذلك من  -٢

 .ل اعادة هیكلة المقررات العلمیة بقسم التربیة الفنیة عامة ومادة اشغال معادن خاصةخال

أهمیة توثیق العالقة بین الهیئات واالدارات داخل الكلیة للنهضة واالهتمام  كمؤسسة  -٣

تعلیمیة لتدریب الخریجین والمهتمین بإقامة مشروع صغیر وتوفیر الدعم المنوط بها 

 . تجاههم
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