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 ملخص البحث:

ات لمشروعتتجه استراتيجية الدول بوجه عام واستراتيجية الدولة المصرية بوجه خاص الى دعم ريادة األعمال و ا

  جديده .  رص عملفالصغيرة ألن ذلك يعد أحد اهم ركائز النمو األقتصادى للدولة و تقليل البطالة بين الشباب و ايجاد 

خارج  وتقليدية  ار غيرلمبادرة و األفكار المختلفة التى تتميز بأنها افكتطلق ريادة األعمال افكاراً جديده تتميز بروح ا

 ميع نواحىة فى جالصندوق و لذلك فأنها تعد امر هام جدا لدفع عجلة التنمية الى األمام و تعزيز و تطوير فرص التنمي

 الحياة سواء كان ذلك اقتصادياً او اجتماعياً .

نه من مته فأالذى يرغب فى انشاء مشروعه الخاص و العمل على نجاحه و استدا لما كان رائد األعمال هو ذلك الشخصو

 الواجب عليه ان يكتسب مهارات خاصة تمكنه من تخطيط و تنفيذ خطة عمل مشروعه 

( Business Plan ) 

ت و عالمبيباألضافة الى بعض المعلومات األخرى الذى عليه أن يكون ملم بها فى بعض المجاالت كالتسويق و حجم ا

وعية حسب ن تكاليف المشتريات و األنتاج و رأس المال المطلوب لتنفيذ المشروع و سعر تكلفة )المنتج او الخدمة(

لسوق و راسة ادمشروعه و استراتيجية المشروع و الربح الخاص به و كيفية تحقيقة و المسئولية القانونيه للمشروع و 

 المنافسين المحتملين .............

ون طيع ان يكك ليستعلى رائد االعمال قبل كل هذا ان تكون لديه فكره جديده ذات تناول مختلف لهذا المشروع وذل كما انه

تها عية منتجاا و نومنافس،  و لما كان مجال طباعة المنسوجات من المجاالت الهامة و الثريه جدا فى نتائجها و تصميماته

 دثت عندماوروبى حاألكبر فى الموضة و التصميم التى حدثت فى النسيج األ، و لما كان من المعروف تاريخيا ان التغيير 

جح غير ناصتم استخدام النسيج المطبوع فأن استخدام التقنيات المختلفة لطباعة المنسوجات يساعد فى عمل مشروع 

فى مجال  عمالواد األمنافس فى السوق و خلق عالمة تجارية متميزه من خالل فكرة يتبانها رائد اعمال او مجموعة من ر

 طباعة المنسوجات.

ريادة -صغيرة و المتوسطةالمشروعات ال-لدولةاستراتيجية ا-صغيرةالمشروعات ال-: طباعة المنسوجات الكلمات المفتاحية

 العالمات التجارية-األعمال

 مشكلة البحث: 

الفنيه  د مصادر االلهام االبداعيةة و تصميمه تجعل تعلم طرق طباعة و صباغة المنسوجات احعدم وجود خطة تدريبي -

 التقنيه لرائد األعمال فى مجال المشروعات الصغيرة و بناء العالمات التجارية بشكل ناجح . 
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طلبات دم وجود دراسه حقيقه و دائمة لربط مجال طباعة المنسوجات كأحد المجاالت الهامه لعمل مشروع صغير، بمتع -

لسوق و اطلبات السوق الفعلية فى مجال ريادة األعمال و المشروعات الصغيرة من خالل ) منهجية ( و دراسة حقيقة لمت

 احتياجات العميل 

شروعات لمعارف و الخبرات األساسية لتكوين مطباعة المنسوجات بالكليات الفنية باعدم المام الطالب الدارسين ل -

 صغيرة ناجحة و الخطوات األساسية نحو ريادة األعمال و بناء العالمات التجارية .

Branding  

ل تكامدم انتشار ثقافة ريادة األعمال و كيفية عمل مشروعات صغيرة ناجحة بين الشباب ، باألضافة الى عدم ع -

 حة .التخصصات المختلفة النجاح تلك المشروعات و نشر ثقافة العمل الحر و بناء العالمات التجارية الناج

 هدف البحث 

يه جود خطة تدريبيه و تصميمه تجعل تعلم طرق طباعة و صباغة المنسوجات احد مصادر االلهام االبداعية الفنو  -

 التقنيه لرائد األعمال فى مجال المشروعات الصغيره و بناء العالمات التجارية بشكل ناجح .  

بات الهامه لعمل مشروع صغير، بمتطل ة لربط مجال طباعة المنسوجات كأحد المجاالتوجود دراسه حقيقه و دائم  -

لسوق و اطلبات السوق الفعلية فى مجال ريادة األعمال و المشروعات الصغيره من خالل ) منهجية ( و دراسة حقيقة لمت

 احتياجات العميل 

صغيرة   تلمام الطالب الدارسين لطباعة المنسوجات بالكليات الفنية بالمعارف و الخبرات األساسية لتكوين مشروعاا -

 ناجحة و الخطوات األساسية نحو ريادة األعمال و بناء العالمات التجارية .

باعة طشر ثقافة ريادة األعمال و كيفية عمل مشروعات صغيره ناجحه بين الشباب عامة و الشباب الدارسين لمجال ن -

لعمل قافة االمشروعات و نشر ث المنسوجات خاصة ، باألضافة الى العمل على تكامل التخصصات المختلفة النجاح تلك

 الحر و بناء العالمات التجارية الناجحة .

 أهمية البحث 

حد ة البحث فى ان تكون هناك خطة تدريبيه و تصميمه تجعل تعلم طرق طباعة و صباغة المنسوجات اتتمثل أهمي  - 

 ل ناجح جارية بشكات التصغيره و بناء العالممصادر االلهام االبداعية الفنيه التقنيه لرائد األعمال فى مجال المشروعات ال

ة فى مجال تمثل أهمية البحث فى وجود منهجية حقيقه و دائمة لربط مجال طباعة المنسوجات ، بمتطلبات السوق الفعليت  -

 .لعميل اريادة األعمال و المشروعات الصغيره من خالل ) منهجية ( و دراسة حقيقة لمتطلبات السوق واحتياجات 

ت و ة بالخبراليات الفنيلك فأن أهمية البحث تتمثل فى ان يكون هناك المام للطالب الدارسين لطباعة المنسوجات بالككذ -

 المعارف األساسية للعمل فى مجال ريادة األعمال و المشروعات الصغيرة . 

 اجحة.مات التجارية النهمية البحث فى نشر ثقافة ريادة األعمال و ثقافة العمل الحرو بناء العالكما تتمثل أ -

 فروض البحث

 يفترض البحث أن:

فترض البحث أن وجود خطة تدريبيه و تصميمه لتعلم طرق طباعة و صباغة المنسوجات كاحد مصادر االلهام ي -

 جح .ة بشكل نالتجارياالبداعية الفنيه التقنيه لرائد األعمال يساهم و يثرى مجال المشروعات الصغيره و بناء العالمات ا
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ع فترض البحث أن وجود دراسه حقيقه و دائمة لربط مجال طباعة المنسوجات كأحد المجاالت الهامه لعمل مشروي -

الت رى مجاصغير، بمتطلبات السوق الفعلية فى مجال ريادة األعمال و المشروعات الصغيره من خالل ) منهجية ( يث

 المشروعات الصغيرة و ريادة األعمال . 

ية لتكوين عارف و الخبرات األساسالمام الطالب الدارسين لطباعة المنسوجات بالكليات الفنية بالم يفترض البحث أن -

 شروعاتممشروعات صغيرة  و الخطوات األساسية نحو ريادة األعمال و بناء العالمات التجارية يساعدهم فى عمل 

 .   صغيرة ناجحة و استدامتها و تعزيز العمل الحر و توفير فرص عمل للشباب

فترض البحث ان نشر ثقافة ريادة األعمال و كيفية عمل مشروعات صغيره ناجحه بين الشباب عامة و الشباب ي -

 ء عمال وبنادة األالدارسين لمجال طباعة المنسوجات خاصة ، يساعد فى تحقيق استراتيجية الدوله بنمو العمل الحر و ريا

 العالمات التجارية الناجحة 

 حدود البحث:

ة ل طباعدراسة الخطوات األساسية لريادة األعمال و البدء بعمل مشروع صغير فى مجاالبحث الموضوعية: حدود

 المنسوجات 

ماذج من ية لن:دراسةعامة لنماذج من اعمال المصممين و طالب كليات الفنون ، و دراسة تحليلحدود البحث المكانية

 لناشئة (أعمال المصممين المصريين ) بعض العالمات التجارية ا

 ( .  2018 - 2017: )حدود البحث الزمنية 

 منهجية البحث: 

 يستند البحث على المنهج التجريبي و التحليلى

 المنهج التجريبى :

و ختلفة ، اية الموفيه يتم إجراء العديد من التجارب التصميمية لطباعة المالبس بطرق طباعة و صباغة المنسوجات اليدو

 باستخدام الكمبيوتر لتكون نواه لمشروع صغير و ليكون اصحابها رواد اعمال ناجحين . 

 المنهج التحليلى :

 ارية .مجال طباعة المنسوجات و بناء العالمات التج تحليل بعض النماذج الناجحة لمشروعات رواد األعمال فى

 محاور البحث:   

 يشتمل البحث على محاورين أساسيين:

 المحور األول: ريادة األعمال و استراتيجية اقامة مشروعات صغيرة ناجحة 

 مقدمة     -

 .المقصود بريادة األعمال و العالمات التجارية   -

 . استراتيجية اقامة مشروع صغير  -

 مشروع صغير . اهم الخطوات و األليات التنفيذية القامة -

 ة  و ريادة األعمال . دور الدولة فى دعم المشروعات الصغير -
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 المحور الثانى: دور طباعة المنسوجات فى ريادة األعمال و صناعة العالمات التجارية 

 مقدمة -

 .طباعة المنسوجات فى ريادة األعمال و اقامة المشروعات الصغيرة    دور -

 ال طباعة المنسوجات و المالبس.نماذج عمليةلرواد األعمال فى مج -

 ة منفذه لبعض طالب طباعة المنسوجات و المالبستصلح القامة مشروع صغير  .افكار تصميم -

 ج عالمات تجارية ناجحة .ماذالخطوات التنفيذيه المقترحة لكى تكون هذه الن -

 النتائج و التوصيات 




