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 دــــهيـمـت
 
 

ريطانية، بال) StratREAL(ومؤسسة سترات ريال  ومشروع مشترك بين اليونسك وللريادة في الدول العربية هالتعليم 
 :والذي يتضمن المكونين التاليين

 

م التعليم العربية حة عن التعليم للريادة في نظشر عدد من الخبرات الجديدة والناججمع وتنظيم ون: المكون األول
 ؛)2009-2010(
 

-2010( لتشجيع ادماج التعليم للريادة في نظم التعليم )وطنية(توفر دعم فني لتطوير خطط إستراتيجية : نيالمكون الثا
2012.( 

 

بون المبادرة في تنفيذ هذا المشروع بالتعاون مع  -يونيفوك للتعليم والتدريب التقني والمهني -أخذ مرآز اليونسكويو
في المنطقة العربية في تنفيذ  وآما تساهم مكاتب اليونسك.  بيروت–ربية اإلقليمي للتربية في الدول الع ومكتب اليونسك
 .هذا المشروع

 
األول في لتنفيذ المكون ) يونيفوك في األردن أحد مراآز( الموارد البشرية وتم التعاون مع المرآز الوطني لتنمية

لطنة ُعمان، ومصر في إعداد وشارك خبراء من أربعة دول عربية هي األردن، تونس، س). 2010-2009(المشروع 
 هذه الدراسات تم إعداد تقرير  وفي ضوء).4 إلى 1األقسام (دراسات حالة عن واقع التعليم للريادة في هذه الدول 

 وسيتم تعميم .لتعليم الريادي في المنطقة العربيةلر العام والطموحات الوطنية واإلقليمية يوضح اإلطا) 5القسم (إقليمي 
اللغتين العربية واإلنكليزية لتشجيع الدول العربية على تطوير خطط ومشروعات وطنية للتعليم الريادي هذه الدراسات ب
 .في نظم التعليم

 
حالة والتقرير اإلقليمي، وبشكل خاص معالي اللذين ساهموا في إعداد دراسات لجميع المسؤولين او و اليونسكنشكر

آما أن جهود فريق الخبراء وفريق .  األردن–مية الموارد البشرية الدآتور منذر المصري، رئيس المرآز الوطني لتن
مل أن تعزز دراسات الحالة والتقرير ونأ. ي تنفيذ المكون األول للمشروع ففعالآان لهما دور  و اليونسك–التنسيق 

 .ي المنطقة العربية فالمستفيدين لتشجيع التعليم للريادة/اإلقليمي برامج التعاون بين المؤسسات التعليمية والشرآاء
 

 
 ليونارد أيفسون مانجانجا. د

 المسؤول باألنابة
  يونيفوك، بون–مرآز اليونسكو

 عبد المنعم عثمان. د              
 للتربية اإلقليمي ومدير مكتب اليونسك              

  بيروت-في الدول العربية               

 
 مـلخــص تنفـيــذي

 

الة عن األردن، تونس، سلطنة ُعمان، ومصر في إطار المكون األول لمشروع التعليم للريادة أعدت أربعة دراسات ح
واعتمد فريق البحث مراجعة الوثائق والتقارير المتعلقة بالتعليم للريادة في آل دولة ). 2012-2009(في الدول العربية 
اقشات مع عدد من المسؤلين والخبراء حول وعقدت لقاءات ومن.  والمعلومات عن النظام التعليميوتحليل البيانات

الموضوع، إضافة إلى عقد ورشتي عمل حول النتائج األولية واالستنتاجات لفريق العمل نظمها المرآز الوطني لتنمية 
وتم الربط بين التعليم للريادة والتنمية ). 2009آانون األول /آب وديسمبر/أغسطس(الموارد البشرية، االردن 

إلقتصادية، وآيف يمكن للتعليم للريادة أن يعزز فرص التوظيف للشباب والخريجين في القطاع الخاص اإلجتماعية وا
 .وتزويد الشباب بالمعرفة والمهارات الالزمة إلدارة وإنشاء مؤسسة عمل صغيرة أو متوسطة

 .النظام التعليمي األردني  فيلريادةتعليم لرآز على مدى معالجة العديد من جوانب تو ، األردنعندراسة الحالة األولى 
ؤآد مجموعة واسعة من ي للنظام التعليمي األردني، وةلفلسفة الشاملل الخطوط العريضة 1994عام ال قانون يحددو

 من التعليم أ، بدالمعلومات والمهارات أثناء الدراسةآتساب تعلق بإتو ،لمشاريعا بة المرتبطة بريادةالطلخصائص 
صالح قطاع إخطة  وتضمنت .، فالتعليم العالي وآليات المجتمع)األآاديمي أو المهني(وي التعليم الثان تم ،األساسي
حل المبادرة، ،  مثل االبتكارريادة في االعمال والفكرللالحياتية  المهارات ضرورة اتلرآيز على) 2003(التعليم التربية و

إطار السياسة العامة  وفي حين أن .ليم في األردنلتع للتربية واةاألهداف الرئيسمن هي و .النقديالتفكير والمشكالت، 
 تعزيزو ،م المهاراتتعلبحاجة لتحسين مستوى التنفيذ فيما يتعلق إال أنه توجد ، تعليم للريادة متطور في النظام التعليميلل

 ةبيئالطالع على ة والمتدربين باب الطليقوم، المهنيالتقني و التعليم والتدريب  برامجفيو .ريادي السلوك وال،المبادرة
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المعلومات والمهارات  وبذلك يكون بوسع الطلبة أن يكتسبوا . العملمواقعالتدريب في فترات  خاللالمشاريع العملية 
ريع المشاا نهمالتعليم للريادة وهناك إمكانيات أخرى لتعزيز . الالزمة في مجال العمل الذاتي وإنشاء المشاريع الصغيرة

مشروع إقتصاد  ( والمنافسة في التعليم، واالبتكار واالستدامة،تحسين الكفاءةل ويلتربا تجديدالممولة من قبل صندوق ال
 تقوم ،مبادرات الحكومةالإلى ضافة وإ. العمل سوق أهداف ترتبط بإحتياجات هذه المشاريع لها معظمو .)المعرفة

، مثل حوافزالوجوائز اد،ة منها برامج ال التعليم للري ترآز على عمل ومبادرات عادةبرامجالمنظمات غير الحكومية ب
تهدف إلى تعزيز ثقافة االبتكار وروح المبادرة من خالل نشر الوعي حول والتي  ،جائزة الملكة رانيا العبداهللا للتميز

 .مفاهيم األداء المتميز
 

موغرافي لدى اونم بسبب التونسلتي تواجه نظام التعليم في عالج التحديات ات  تونسعندراسة الحالة الثانية 
 في التغلب على هذه نمااه ن عامالالريادةالتي يمكن أن تكون المبادرة وواألساليب  وآذلك الطرق ،واالقتصادي
، وآذلك أعداد الطلبة في  تزايدهذا الرقم في، و في سن العملم٪ من عدد السكان في تونس ه62 وهناك .التحديات

د ترآيز على ضرورة تعزيز وتيرة خلق فرص العمل، وزيادة فرص  ويوج.)أساسي، ثانوي، عالي(مراحل التعليم 
 وظيفة جديدة آل سنة لتلبية هذا الطلب  80,000 ضرورة توفيرتشير االحصاءات الى و.جين الجدديالتوظيف للخر

 لتعلمالقائم على الكفاءة وا نحو التعليم عادة توجيه نظام التعليم التونسيإطلب يتهذا و .المتزايد على فرص العمل
 هذا اإلصالح وبدأ .التعليمومراحل ة والمهارات األساسية في جميع جوانب رياد، وآذلك تعزيز روح الالمستمر

يف مع  السلوآيات والمواقف التي تساعدهم على التكشباب والطلبةوهو يرآز على تعليم ال ،2002 العامالتعليمي في 
 ليشمل مفاهيم ةرسمدال تحديد دور ةإعادعلى صالح االورآز  .ةرأسماليال اتمجتمعفي الوتيرة سريعة لسوق مفتوحة 

مشاريع التعليم التي نماذج  من  مجموعةدراسة الحالة  وقدمت.روح الريادة وفرص العمل و، والجودة، والتكلفة،الكفاءة
 قروضلن برنامج البنك التونسي للتضام مثل ، في هذا المجال والتدريب)الخاص( رلحايز العمل تهدف إلى تعز

 ، العربإنجاز الذي تقوم به جمعية إدارة األعمال تعليم برامجو ،األعمال الحرةلمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو ا
 .)KAB ("لعماإلى عالم األتعرف " منظمة العمل الدولية حول برنامجو
 

بين عامي  لتربوي العمانيفي إطار النظام اة ديالراتعليم  تم دمج آيف تحلل ، سلطنة ُعمانعن دراسة الحالة الثالثة
رؤية "  وضعت،المراجعةهذه وبناء على  .مانُعسلطنة  مراجعة شاملة لنظام التعليم في يتاجرو .2003-2006
 الخرجين، والترآيز على أساليب عمل من فرص  تزيدالتي على تعليم المهارات ة خاص بصفةز ترآالتي" للتعليم
 مثل صنع القرار، والتفكير ،ت تنظيم المشاريعمهاراويتضمن ذلك  .عملسوق اللتشجيعهم على االلتحاق في  مختلفة

مان  في سلطنة ُع)الثانوي (ما بعد األساسيللتعليم  سية الحاليةاالمناهج المدر ان .واالنضباط، الموجه نحو حل المشاآل
نولوجيا  وتك،ألعمال مثل اللغة اإلنجليزية ل التعلمتشجيع مبتكرة و موضوعات تدريس من خاللعكس هذه الرؤيةت

المستقبلية ترآيز على المهارات وهناك  .المهارات الحياتية، والرياضيات التطبيقيةو، المعلومات لرجال األعمال
 :ومن المواضيع األخرى المدرجة في المناهج الجديدة .تكاليفالالزمة ألصحاب المشاريع، مثل إدارة الوقت وحساب ال

وقد تم تنفيذ العديد من  .، والنظريات االقتصادية والممارسات واألوراق المالية واألسهم،لماليةالمعامالت في األسواق ا
 ألعمال في آلية نزوىاالمحاآاة حول تشمل ، تعليمفي برامج الة يادرج القطاع الخاص لتشجيع الالمشاريع الرائدة وبرام

لشباب من خالل تقديم القروض والخبرة ل إطالق مشاريع تجاريةالتي تشجع على و، )SANAD ( وبرنامج سندالتقنية،
 .للمتخرجين الجدد

 

  الصعوباتواستكشاف نظام التعليم الوطني، ة فيديارللالتعليم  وترآز على ترسيخ، مصرعن  دراسة الحالة الرابعة
ة ياد روح الر على سلبًا أثرذيواللية التي مّر بها النظام التعليمي، والوضع االقتصادي مرآزي التخطيط،  والحاسابقةال

 وسوق العمل على االتكنولوجي و، في المجتمعالمتغيرة  مصر اقتصادها وتم تكييفه مع التطوراتتحررو .في المجتمع
 في عملية ًا دورا رئيس إنشاء وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة أدى البداية،ذمنو . الماضيةثالثينالمدى السنوات 

هذه الحملة عددا آبيرا من جذبت  ب،وارتفاع معدالت البطالة بين الشباتخفيف من ة لليادرلل ويجترالتم و .اإلصالح
عام الفي و.  المشاريع معظموأدى ذلك إلى فشل، تدريب في مجال المشاريع األساسية، ولكن معظمهم يفتقر إلى الالشباب
من التعليم ي على عنصر قوي الذي يحتو ، أصدرت الحكومة المصرية قانونا جديدا لتعزيز المشاريع الصغيرة،2004
وطنية  وفق إحتياجات  البرامجقد صممتومنذ ذلك الحين، تم إنشاء العديد من مراآز التدريب المتنوعة و. للريادة

لزيادة وتوجد حاجة إلى مزيد من التنسيق بين هذه البرامج  من الجهات المانحة، ةمودعمأو ممولة من الحكومة 
 .تهافعالي

 

 قتصادية واالجتماعية والثقافية االبأبعاده في التقرير اإلقليمي الشامل للريادةمفهوم أعتمد ال، ي اإلقليميفيلوالتقرير الت
من ، يملنظام التعلا في مجاالت الجميعالمفهوم تضم وي  لعالم العملواالعداد للتفكير  العلياالمهاراتترآيز على المع 

  .نظاميوغير ال يماظالن التعليم بما في ذلك تومخرجاعمليات ومدخالت 
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العوامل  وتشمل .الشخصية والخارجية: مجموعتين من العواملبالتعليم للريادة في النظام التعليمي ، يتأثر  عاموبشكل
 الظروف فتشمل العوامل الخارجية أما .تفكير العلياالتصال، ومهارات المهارات اات المهنية، كفاي الالشخصية

  . ولها تأثير مباشر على التعليم للريادة أو نظام التعليمدية والسياسية في المجتمعاالجتماعية والثقافية واالقتصا
وتحديد مرجعية واضحة  ودعم للتعليم الريادي وسائل هامة ية في النظام التعليمي تعتبرآماالسياسات والتشريعات والح

المدرسة دورًا  الوزارة، المنطقة التعليمية،  فييةآماالح تلعبو.  والتعلم التعليمللكفايات والمهارات التي تتيح التجديد في
 من المراحل الهامة يم األساسير التعلويعتب .تطوير االستراتيجيات الداعمة  فيذلكهامًا في بدء البرنامج التربوي، وآ

ات متنوعة في التي يمكن بدء التعليم للريادة فيها، وذلك من خالل المواد الدراسية العامة وااللزامية التي تشمل موضوع
 في لتعليم للريادةلفردية ودمج النظريات األساسية لالفروق ا فيمكن الترآيز على  التعليم الثانويأما .التعليم والحياة

 وفي التلمذة المهنية في المرحلة الثانوية يمكن االستفادة من هذه المرحلة في تعزيز آفاق التوظيف .األنشطة المدرسية
وجود أدوات وأساليب للتقويم في هذه  تبرز أهمية، ومن هنا . بشكل خاصظيف الذاتي ومهارات التوبشكل عام

وآذلك الترآيز على االساليب . المراحل التعليمية تتعلق بالمهارات والكفايات التي يمكن إآتسابها وترتبط بالتعليم للريادة
 . التي يستخدمها المعلمين لتعزيز المهارات في التعليم للريادة

  

 ، التوأمة بين المدارس والمؤسساتلمشارآة المجتمع المحلي من خاليتمثل في  التعليم للريادةح انجل  هامبعدد ويوج
وهنا  .ةلطلب المعلمين واوتبادل المشاريع بين، ؤسسات الخارجيةل الم وتقديم الخدمات للمدارس من قب،ورعاية األنشطة

  واإلقليميةبين الجهود الوطنيةوالتأآيد على أهمية التعاون والتنسيق ، لتعليم الريادي لتبرز أهمية توفر رؤية إقليمية
وتم تبادل الخبرات عن مجموعة من الدول العربية هي البحرين، لبنان، المغرب، السلطة . في هذا المجالوالدولية 

آما شملت . ونيفوكالفلسطينية، السودان، وسورية، وفق التعاون بين مكاتب اليونسكو في المنطقة العربية ومراآز ي
مجاالت التعاون حول التعليم للريادة في الخمس سنوات الماضية، إعداد وتطوير مواد تعليمية وتدريبية قامت بها 

هذه المواد معظم و. المرآز العربي لتنمية الموارد البشرية/اليونسكو، منظمة العمل الدولية، ومنظمة العمل العربية
وهناك مبادرات . وعلى المواقع االلكترونية لهذه المنظمات) ROMs-CD(دمجة التعليمية متوافرة على إقراص م

 .أخرى تتعلق بتوظيف الشباب والمهارات يقوم بها المجلس الثقافي البريطاني وجمعية إنجاز العرب
 

م الريادي  التي يمكن تعزيزها من خالل التعلي)الجندر(النوع اإلجتماعي  االقليمية مجموعة من قضايا وتضمن التقرير
ويمكن االستفادة من اصحاب . تشمل مشارآة المرأة في التطوير االجتماعي واالقتصادي، وسوق العمل بشكل عام

 .  العمل في تعزيز هذا البعدوجمعيات أصحاب) المتميزات(العمل النساء 
ربية أهمية تطوير ت األستنتاجات والمقترحات والتوصيات حول تبني التعليم للريادة في نظم التعليم العوشمل

طط عمل في هذا المجال وذلك من واقع تبادل الخبرات بين الخبراء واإلختصاصيين في المنطقة إستراتيجيات وخ
 : الترآيز على مجموعة من األولويات والتي تشمل وتم.العربية
 السياسات والتنسيق؛ 
 ؛تطوير المناهج 
 إعداد وتدريب المعلمين؛ 
 ة التحتية؛التجهيزات والمختبرات والبني 
 التشبيك والتواصل. 

 
 
 

 منذر المصري. د، دراسة حالة عن األردن.  1
 

  المقدمة1.1
 

م تعريف   ادة"ت يم للري سك" التعل شترآة لليون ة م ي وثيق ي   وف ة ف ة العمل الدولي ام الومنظم وان 2006ع ة  ونح" بعن ثقاف
ي   "  في القرن الواحد والعشرين      رياديةلل ا يل اد     ": آم يم الري ام آمقار     ينظر للتعل شكل ع ز          ي ب ى تعزي ة تهدف إل ة تربوي ب

ارات ذ  احترام الذات  يم والمه ات  والثقة بالنفس عن طريق تعزيز المواهب واإلبداعات الفردية، وفي الوقت نفسه بناء الق
ة ل   .  وما يليها من فرص    نظرتهم إلى التعليم الدراسي    في توسيع    العالقة والتي ستساعد الطلبة    ذلك وتبنى األساليب الالزم

 . "للمسار الوظيفيعلى استخدام النشاطات الشخصية والسلوآية واالتجاهاتية وتلك المتعلقة بالتخطيط 
 

ع      شمل جمي ن أن ت التنوع، ويمك ز ب ه تتمّي ا وتتخلل ي يتخلله االت الت ادة والمج يم للري ذلك أن التعل ة ل ول نتيج ن الق ويمك
ر        المدخالت والعمليات والممارسات التطبيقية في التعليم      ة وغي ة النظامي ع المباحث والمراحل التعليمي ، بما في ذلك جمي
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ة ات متفاوت درجات ومقارب ة ب شريعات . النظامي ة والت ة بالحاآمي دخالت المتعلق ستوى النظمي الم ى الم ك عل شمل ذل وي
 . والتمويل والمناهج وإعداد المعلمين وأدوار الجهات المختلفة المعنّية في القطاعين العام والخاص

نح                       أم ة، والفحوص وم ة التعّلمي اليب التعليمّي ة باألس شمل المدخالت المتعلق ا على مستوى المؤسسة التعليمية، فان ذلك ي
 .الشهادات، والنشاطات الالصفّية والالمدرسية، واإلدارة المدرسية، وتنمية قدرات العاملين

 
ا           ي        تعنى هذه الورقة بدراسة حالة عن التعليم للريادة في األردن، وتتن اد والمدخالت الت ددًا من األبع ذا الغرض ع ول له

 :تشمل
 ؛ات والحاآمية على المستوى الوطنيالسياسات والتشريع 
 ؛الهيكلية والمضمون: التعليم األساسي 
 ؛الهيكلية والمضمون: عليم الثانويالت 

   التعليم الثانوي األآاديمي-
   التعليم الثانوي المهني-

 ؛تقويمالمناهج وأدوات ال 
 ؛ وتدريب المعلمينادإعد 
 ؛تمويل المشاريع الريادية: لتمويلا 
 ؛ ومبادرات المنظمات غير الحكوميةالقطاع الخاص 
 قليميةة إمبادر. 
 

 .غير مباشرة ووسيتم معالجة آل واحد من هذه األبعاد من حيث مدى عنايته بالتعليم للريادة بصورة مباشرة أ
 :حصول على المعلومات ذات العالقة وتحليلهاوقد تبّنت هذه الدراسة األساليب التالية لل

 
 
                         ر ة وغي ة والتعليمات والمصادر التمويلي وانين واألنظم ك الق ا في ذل ات الرسمّية، بم ائق والبيان دراسة مكتبّية للوث

 .ذلك
     دعم أ ة ت رامج خاص ن ب وافرة ع ات المت ادرات       والمعلوم ك المب ي ذل ا ف ي األردن، بم ادي ف التعليم الري ق ب تتعل

 .قطاع المنظمات غير الحكومية وويتم تنفيذ مثل هذه البرامج في العادة من قبل القطاع الخاص أ. ائزوالجو
 الجوانب المختلفة للنظام التعليمي، والتي اشتملت تقويمية التي نفذها الباحثون لتقويممراجعة بعض الدراسات ال 

 .آخر من الجوانب المتعلقة بأوضاع التعليم للريادة وعلى جانب أ
 محادثات مع بعض المسؤولين والقياديين في مواقع ومؤسسات ذات عالقة. 
 شات الت ل المناق سمبر - آب/أغسطس(ي تمت خالل ورشتي عم انون األ/دي ق البحث ) 2009 ولآ شارآة فري بم

 .)1 (مبين في الملحق والمنّسق لهذا المشروع آما ه ووفريق اليونسك
 

 عرض موجز:  التعليمي النظام2.1
 

ز قطاع   . من الناتج المحّلي اإلجمالي في األردن % 5اع التعليم أحد قطاعات الخدمات الرئيسية التي تشّكل     يعد قط  ويتمي
سبة                  التعليم بالدور البارز والمشارآة الكبيرة للقطاع الخاص، ونسب االلتحاق العالية نسبيًا للذآور واالناث، وانخفاض ن

 : لهذا القطاعصوفيما يلي أهم الخصائ%. 7األمّية ألقل من 
 
   ة                     التعليم قبل المدرسة ات العمري ال من الفئ نتان، ويخدم األطف ه س ال مدت واله   6-4 في رياض األطف  سنوات، ويت

يم   %. 4.7بشكل رئيس القطاع الخاص حيث تقتصر نسبة األطفال في رياض األطفال الحكومية على           ومع أن التعل
ر أح ه يعتب ي، إال أن ر إلزام يم غي ل المدرسة تعل شريعات وزارة قب مية تحت أشراف وت ة الرس د المراحل التعليمي

يم ة والتعل والي . التربي ة % 40ويلتحق ح ات العمري ي الفئ ال ف شارآة 6-4من األطف ال بم اض األطف نوات بري  س
صفية حوالي    . متساوية تقريبًا للذآور واالناث    ة     1:22ويبلغ معدل عدد األطفال في الوحدة ال سبة الطلب غ ن ا تبل  بينم

 .1:21لمعلمين فيها ل
 ي يم األساس ة   التعل ات العمري دم الفئ نوات، ويخ شر س ه ع ًا16-6 مدت دارس   ووه.  عام ي الم اني ف ي ومج إلزام

ة سبة    . الحكومي ي بن يم األساس ة التعل وزع طلب ة  % 72ويت دارس الحكومي ي الم ة  % 18وف دارس الخاص ي الم ف
روا  % 10و دارس االون ة و (في م دة إلغاث م المتح ة األم سطينيين وآال ين الفل شغيل الالجئ سبة االلتحاق ). ت غ ن وتبل

اث للذآور واإل % 93 عامًا أآثر من     16-6بالتعليم األساسي للفئات العمرية      ة في الوحدة            . ن دل عدد الطلب غ مع ويبل
 . 1:19، بينما تبلغ نسبة الطلبة للمعلمين فيها 1:28الصفية في مدارس التعليم األساسي حوالي 
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  ك           ووه.  عاماً 18-16مدته سنتان، ويخدم الطلبة من الفئات العمرية         التعليم الثانوي ه مع ذل ر إلزامي ولكن تعليم غي
ة       دارس الحكومّي ة ا    . مّجاني في الم انوي                  لويلتحق الطلب التعليم الث ا ب يم األساسي بنجاح إم ة التعل ذين ينهون مرحل ل

ي، وال               دريب المهن ق             التطبيقي الذي تتواله مؤسسة حكومية هي مؤسسة الت تم تطبي ة ي ارات مهني ألف من خي ذي يت
ي  ب التطبيق ي(الجان ل، أ    ) العمل ع أصحاب العم اون م ة بالتع ذة المهني ام التلم ل حسب نظ ع العم ي مواق ا ف  ومنه

سارين               ّون من م ذي يتك شامل ال انوي ال التعليم الث ام           : يلتحقون ب انوي الع يم الث ا مسار التعل اديمي (أولهم ذي  ) األآ ال
ددة       يتضمن بشكل رئيس ا    لخيارين األدبي والعلمي، وثانيهما مسار التعليم الثانوي المهني الذي يتضمن خيارات متع

ة    ي والفندق صاد المنزل ة واالقت صناعية والزراعي االت ال ي المج ات    . ف انوي للفئ التعليم الث اق ب سبة االلتح غ ن وتبل
ة  ًا18-16العمري والي  عام ذآور و% 78% (82 ح اثلإل% 86لل س). ن غ ن ا تبل يم آم ارات التعل ين بخي بة الملتحق

ن     ل م ي أق انوي التطبيق يم الث ك التعل ي ذل ا ف ي بم انوي  % 20المهن التعليم الث ين ب ل الملتحق ن مجم ستوعب . م وت
ع         % 90المدارس ومراآز التدريب الحكومية حوالي       اديمي وجمي انوي األآ التعليم الث ين ب ة الملتحق من مجمل الطلب

ارات ا      ًا بالخي انوي       الملتحقين تقريب يم الث ة من التعل دارس                  . لمهني صفية في م ة في الوحدة ال دل عدد الطلب غ مع ويبل
 .1:19 ، بينما تبلغ نسبة الطلبة للمعلمين فيها1:24التعليم الثانوي 

 الي يم الع ّون التعل ه  يتك امعي المتوسط ومدت يم الج امعي والتعل يم الج ا التعل سين هم سارين رئي ن م نوات 3-2 م  س
ًا ه       . مجتمعوتتواله آليات ال   ًا عام امتحان شهادة   وويتعّين على الملتحقين بأي من هذين المسارين أن يجتازوا امتحان

ات                   . الدراسة الثانوية العامة   الي يدرسون في جامعات وآلي ومن الجدير بالذآر أن حوالي ثلث الطلبة في التعليم الع
 .مجتمع خاّصة

 
 هيكل الحاآمّية 

 التعليم األساسي والثانوي -
ّسم  ى   تق ة إل راض تعليمي مية ألغ ة الهاش ة األردني ة    36المملك ة للتربي ا بمديري دة منه ل واح ة آ تم خدم ة، ي  منطق
ه                   . والتعليم سة في ورغم ذلك، يمكن اعتبار النظام التعليمي األردني نظامًا مرآزيًا إلى حّد آبير، ذلك ان المهام الرئي

ين واألدوات ا  ين المعلم ية وتعي ب المدرس اهج والكت لطة   آالمن ا س ك تتواله ر ذل ل وغي ة والتموي شريعية المختلف لت
ويتولى مجلس التربية والتعليم الذي يشترك في عضويته ممثلون عن الجهات             . مرآزية هي وزارة التربية والتعليم    

وزارة                   ديم المشورة لل ى تق المعنية في القطاعين العام والخاص سلطة أقرار المناهج والكتب المدرسية، باإلضافة إل
 .ما يتعلق بالسياسات واالستراتيجيات ومتطلبات التطويرفي
 التعليم العالي    -

ضمن       ذي يت الي ال يم الع اع التعل سؤولية قط ي م الي والبحث العلم يم الع ولى وزارة التعل ة و27تت ة 50 جامع  آلي
اد وضب   . مجتمع، منها عدد آبير من المؤسسات الخاصة       ا   ويوفر مجلس التعليم العالي وهيئة االعتم ط الجودة، وهم

وفير حاجة قطاع                           ة لت ة الالزم ام والخاص، المظل ون من القطاعين الع الجهتان اللتان يشارك في عضويتهما ممثل
 .التعليم العالي من السياسات وضمان النوعية والتشريعات

 التعليم والتدريب التقني والمهني -
سة هي وزارة           يتولى األمور التنظيمية والتنفيذية لقطاع التعليم والتدريب ا        ة رئي لتقني والمهني ثالث جهات حكومي

ورغم ذلك تتولى وزارة العمل      . التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العالمي، ومؤسسة التدريب المهني         
شارك            ذي ي مسؤولية التنسيق والسياسات لهذا القطاع، بمساعدة مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني ال

 .القطاع الخاص بعضويته بشكل آبير
 

 م           .المعلمون يم رق ة والتعل انون التربي ام   ا) 3(ينص ق شهادة                1994لع م هي ال ى لمؤهالت المعل ى أن الحد األدن  عل
سلكّيات                      دريس والم اليب الت ى سنة دراسية حول أس % 80ورغم أن    . الجامعّية األولى في التخصص باإلضافة إل

ون  ين يحمل ًا من المعلم ى تقريب د عل م يحصلوا بع البيتهم ل ى حسب تخصصاتهم، إال أن غ ة األول شهادة الجامعي ال
 .المتطلبات المسلكّية

 
 

 السياسات والتشريعات والحاآمية  3.1
 

ك أن             1994لعام  ا) 3(يشتمل قانون التربية والتعليم رقم        على مالمح خاّصة قّلما تتوافر في تشريعات أخرى مشابهة، ذل
انون ال يق   ذا الق ك          ه ى ذل الج باإلضافة إل ه يع ك، ولكن ر ذل ى الهياآل والصالحيات واألدوار واإلجراءات وغي تصر عل

ارات           ولذلك فه  . قضايا ذات عالقة بالفلسفة التربوية واألهداف العامة للتربية والتعليم         ى المه ّددة إل يتضمن إشارات متع
ي،   ام التعليم ي النظ ضمينها ف ستهدفة لت ات الم ات واالتجاه ة  والكفاي ات الريادي درات والتوجه روح والق دعم ال ي ت  والت

 .القانونوفيما يلي موجز تحليلي للمواد التي يمكن القول بأنها ذات عالقة بالتعليم للريادة في هذا . للمتعلم
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    واد  الفلسفة واألهداف العامة للتربية والتعليم وفيما يلي ملخص لل         يتناول    التربية والتعليم  الفصل الثاني من القانون م
 .التي تتضمن إشارات إلى المهارات واالتجاهات ذات العالقة بالتعليم للريادة في هذا الفصل

ى مواضيع متنوعة في                       - سّلط األضواء عل يم، وت ة والتعل تلخّص المادة الثالثة المصادر التي تنبثق منها فلسفة التربي
دى ظام ا المشارآة السياسية واالجتماعية في إطار الن   "هذا المجال منها أن      اه      ل ه تج رد وواجب علي مقراطي حق للف

 ".مجتمعه
واطن      - وين الم ي تك ل ف ي تتمّث يم، والت ة والتعل ة للتربي داف العام ة األه ادة الرابع ّرف الم ضائل "وتع ي بالف المتحّل

س   صّية الج ب الشخ ف جوان ي مختل امي ف سانية الن االت اإلن ة،ةديوالكم ة، والعقلي ة، والروحي  ، والوجداني
ة  ات،         "واالجتماعي ارف والمعلوم ن المع ضة م دة عري ى قاع صول عل ى الح ادرًا عل تعّلم ق صبح الم ث ي ، بحي

ة          ووالمهارات التطبيقّية، واالتجاهات االيجابية، التي تنّمي بشكل مباشر أ          ه الريادي ر مباشر خصائصه وقدرات . غي
ا ه ضة آم دة العري ذه القاع شمل ه ادة ووت ذه الم يل ه ي تفاص وا"مبين ف تيعاب ال اهيم عي االس ائق والمف للحق

ات ات اإل"و ،"والعالق ي الثقاف ا ف ى م اح عل دةاالنفت ات حمي يم واتجاه ن ق سانية م ي"و ،"ن ر الرياض  ،"التفكي
ا "و واعي للكتنولوجي تيعاب ال دي الموضوعي "و ،"االس ر النق ا"و ،"التفكي ساب مه رى  اآت ة وأخ ة عام رات مهنّي

 .  وغير ذلك،"متخّصصة
ّضمن          وتتناول الماّدة الخامسة   - ي تت ة الت سياسة التربوّي و " مبادئ ال اة      ت ة مدى الحي دأ التربي ق مب  ،"فير الفرص لتحقي

يخ ال"و وي  ترس ام الترب ي النظ ي ف نهج العلم ة      "و ،"م رات المهنّي ك الخب ي ذل ا ف شاملة بم رة ال وم الخب د مفه تأآي
 .، وغير ذلك"والتكنولوجّية

ة     . آما تحّدد المادة السادسة أعمال الوزارة ومهامها      - ات والعناصر ذات العالق وتتضمن هذه المهام آثيرًا من المكّون
ة      الطلبةتشجيع أوجه نشاط    "منها  : بالتعليم للريادة  ه       في المؤسسات التعليمي ع ميادين شفّية    : في جمي  ، الرياضية والك

ستمر  إنشاء مراآز لتعليم الكبار وألغر "ومنها أيضًا  ".  واإلنتاجية ، واالجتماعية ، والثقافية ،والفنّية يم الم " اض التعل
 ".سة التعليمية ومجتمعها المحّليتعزيز العالقة بين المؤس"و

 

       انون يم    الفصل الثالث من ق ة والتعل اول  التربي ر من                 يتن دافها، ويمكن مالحظة تضمين آثي ة وأه  المراحل التعليمي
 :مبّين فيما يليواض األطفال آما هالجوانب المتعلقة بالتعليم للريادة في المراحل التعليمية المختلفة بما في ذلك ري

سنوات الدراسية              " الصالحية لوزير التربية والتعليم      تعطي )ب 7(المادة   - وقين باختصار عدد ال ة المتف سريع الطلب لت
دة ال تتجاوز نصف                    يتين، وبم نتين دراس ّدة ال تتجاوز س يم األساسي بم ة التعل الالزمة إلنهاء الطالب المتفوق مرحل

 .تعليم الثانويسنة في مرحلة ال
اول   المادة الثامنة    - ل المدرسي تهدف                          تتن يم قب ة من التعل ذه المرحل ى أن ه ال، وتنص عل ة رياض األطف ى  "مرحل إل

ة  ،ةتوازنة تشمل جوانب الشخصّية الجسدي    توفير مناخ مناسب يهيء للطفل تربية م       ة  ، والعقلّي ة،   ، والروحي  والوجداني
اة            وتساعده على تكوين العادات الصحية السلي      ة وحب الحي مة وتنمية عالقاته االجتماعية وتعزيز االتجاهات االيجابي

 ."المدرسية
اتين المرحلتين          تعنى المادتان التاسعة والحادية عشرة    -  بمرحلتي التعليم األساسي والثانوي حيث يشار فيهما إلى أن ه

ة  ،يةواطن في مختلف جوانب شخصيته الجسد     إلى إعداد الم  "تهدفان   ة  والر ، والعقلي ة  ،وحّي ة  ، والوجدانّي  ، واالجتماعي
ارف                ة والمع ة واالتجاهات االيجابي ارات التطبيقي ة بالمه ة المتعلق ات المختلف ليصبح قادرًا على الحصول على الكفاي

ا       ووترتبط آثير من الكفايات المشار اليها في هذه المادة بصورة مباشرة أ           . المفيدة غير مباشرة بالتعليم للريادة، ومنه
ا في             على سبي  ائق والتكنولوجي ستخدم الحق ستوعب وي ر العلمي، وأن ي ى التفكي ادرًا عل ال أن الطالب يصبح ق ل المث
ة        "، و "وق الجوانب الجمالية في الفنون    يتذ" و يحرص على سالمة بيئته،   "والحياة،   ارات حرفي ى أداء مه وى عل  ،"يق

اد  "و ابرة ، والعمل ،يتمّثل قيم االجته اد عل  ، والمث نفس   واالعتم رم اآلخرين    "، و"في االنجاز  ى ال ه ويحت ل ذات  ،"يتقّب
 jo.gov.lob.www ".ينمّي نفسه ويسعى للتعّلم الذاتي"و

ى                     ،ضافة إلى التشريعات  إ ة عل ات اإلداري ق الهياآل والممارسات والمقارب ادة عن طري  يمكن دعم متطلبات التعليم للري
ة    (ومستوى المناطق ) مستوى الوزارة(ة، بما في ذلك المستوى المرآزي    المستويات المختلف  ديريات التعليمي مستوى الم

ا           ). مستوى المؤسسة التعليمية  (والمستوى المدرسي   ) الميدانية ويمكن لإلدارة المدرسية بشكل خاص أن تلعب دورًا مهمًّ
 على أخذ المبادرات وتحقيق اإلبداعات التي تساعد        وهذا يتطلب اهتمام مناسب لتمكين المدرسة وحفزها      . في هذا المجال  

ة            ة التعّلمي ة التعليمي ل وزارة                   . على استيعاب التعليم للريادة في العمّلي دعومًا من قب ه والهدف م ذا التوّج ل ه ان مث د آ وق
ّدم   ومع ذلك فقد آان     . التربية والتعليم لسنوات آثيرة آأحد المكّونات الرئيسة لجميع خطط التطوير التربوي           االنجاز والتق

ى اآلن ال متواضعًا حت ذا المج ي ه ال   . ف ذا المج ي ه يم ف ة والتعل ا وزارة التربي ي قامت به ادة الت اوالت الج ن المح وم
 ".تجربة المدارس االستكشافية"مشروع تجريبي أطلق عليه اسم 

 
ى  منذ خمس سنوات على عينة مكّونة من مئة" تجربة المدارس االستكشافية"بوشر بتنفيذ  و  مدرسة حكومية آمرحلة أول

تعّلم                           ي وال تعّلم االلكترون زيج من ال ق م ة عن طري ة التعّلمي ة التعليمّي بهدف دمج تقنيات المعلومات واالتصال في العملي
دة    ) وجهًا لوجه (التقليدي   ات مدرسية جدي تعّلم         . بدعم من بيئ وع من ال ذا الن ى ه ق عل د أصبح يطل دمج أ  "وق تعّلم الم  وال
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ى استخدام مصادر        ، و "الممزوج من أهدافه الرئيسة من وجهة نظر المتعّلم تطوير قدراته على التعّلم الذاتي باإلضافة إل
 .المعرفة المختلفة المتاحة عالميًا

 
يم               وأما من وجهة نظر المعلم فان الهدف ه        ه آمصدر للمعلومات والتعل ر من ًا أآث ّسرًا ومقّوم دوره ليصبح مي . االنتقال ب

 . الهدف على تعزيز مهارات الريادة واإلبداع والمبادرة لدى المتعّلم، ويعزز بذلك مرامي التعليم للريادةويساعد مثل هذا
 

ق درجة                      وقد بينت دراسة تقييمية أجريت بعد ثالث سنوات من بدء تنفيذ تجربة المدارس االستكشافية ان التجربة لم تحّق
ة     النجاح المستهدف رغم أنها حققت بعض األهداف المتعل        . قة بدمج تقنيات المعلومات واالتصال في الممارسات التعليمّي

ستخدم في                               رًا عن النموذج الم ر مختلف آثي صفية المحوسبة غي ستخدم في الحصص ال ان النموذج التعليمي الم وقد آ
ل المعلومات مع التر              ى نق د عل ان يعتم التين آ ك أن النموذج التعليمي في الح ز  الحصص الصفية غير المحوسبة، ذل آي

ا           . على توضيحها وطرح األسئلة وتقييم تجاوب الطلبة       وآانت البيئة التعّلمية باإلضافة إلى ذلك في الحالتين مسيطر عليه
 .من قبل المعلم مع وجود فرص قليلة للطلبة للمبادرة واإلبداع

ي في         وهكذا آان الشعور السائد ان الزمن لم يكن آافيًا لكي تحقق التجربة أهدافها الرامية للدم               تعّلم االلكترون ج الكامل لل
 .المدارس االستكشافية، والذي يدعم األبعاد المتعلقة بالتعليم للريادة

 
 الهيكلية والمضمون: التعليم األساسي  4.1

 
ادة ه                               يم للري وي من التعل تح المجال إلدخال عنصر ق ي تف  ويمكن القول أن من الجوانب المهمة في النظام التعليمي الت

وم التجارب ذات          اشتماله عل  ًا لمفه ة دعم ة واالتجاهات االيجابي ارات الحياتي دة والمه ارف المفي ى قاعدة واسعة من المع
دة العريضة شمولية والقاع صفة ال ر  . ال ام غي يم ع ه تعل ة ألن ذه المقارب ل ه ائل لمث يم األساسي أفضل الوس شّكل التعل وي

 .متخصص وإلزامي للجميع
 

ي ية للتعل ة الدراس ضمن الخّط دم  وتت ى العاشر وتخ صفوف األّول حت ن ال د م ي تمت ي األردن، الت م األساسي اإللزامي ف
ين                   و عامًا معظم أ   16-6الفئات العمرية    ة للمتعلم ارات الحياتي وفير المه ق لت د الطري ي تمّه . جميع المباحث الدراسية الت

 :وتغطي هذه المباحث الدراسية ما يلي
 ؛ وفي بعض المدارس اللغة الفرنسيةة االنجليزية،اإلنسانيات، وتشمل اللغة العربية واللغ 
 ؛ريخ والجغرافيا والتربية الوطنيةالعلوم االجتماعية، وتشمل التا 
 ؛لكيمياء والبيولوجيا وعلوم األرضالعلوم البحتة والطبيعة، وتشمل الرياضيات والفيزياء وا 
 ؛تقنيات المعلومات واالتصال 
 ؛قتصاد المنزلي والزراعة والصناعةهارات األساسية في االالتربية المهنية، وتشمل بشكل رئيس الم 
 ؛التربية الفنية 
 ؛التربية الموسيقية 
 التربية الرياضية. 

ال حصة                ووآما ه  ة تن ة والطبيعي متوّقع فان المباحث التقليدية التي تتضمن اإلنسانيات والعلوم االجتماعية والعلوم البحت
ر مباحث أخرى                األسد من االهتمام في الخطة الدراسية و       الفحوص ونظم التقييم، ويشارآها في هذا االهتمام إلى حد آبي

أما بقية المباحث الدراسية وهي  . ذات أبعاد تطبيقية وهي تقنيات المعلومات واالتصال والتربية الفنية والتربية الرياضية    
ا، نظرًا ألن معظم      التربية المهنية والتربية الموسيقية فانها لم تتبوأ مكانتها الصحيحة التي تست   دارس جميعه حقها في الم

 .المدارس ال تمتلك جميع التسهيالت والمدخالت الالزمة لذلك
ة ذات    أّما  من الناحية النوعية فان نقاط الضعف آثيرة حتى في حالة المباحث الدراسية التقليدية، وتشمل الجوانب النوعي

ة          ادرة وحل المشكلة                العالقة عناصر المهارات الحياتية والتوجهات العقلي ادة والمب داع والري ي تتضمن اإلب ة الت المختلف
ة      . والتفكير الناقد وغير ذلك    واحي النوعي اط الضعف في الن إن     . وسيتضح الحقًا في هذه الدراسة نق ول، ف ّي عن الق وغن

ية   ل المباحث الدراس ن أن تتخل ادة يمك يم للري ا التعل ى به ي ُيعن ات الت ات والكفاي ارات واالتجاه درجات المه ة ب  المختلف
ذه المباحث  ة ه ة حسب طبيع ضامين متنوع ارات   . وم ى مه ز عل ن أن ترّآ ثًال يمك سانيات م ة واالن العلوم االجتماعي ف

داع،                 . التحليل واالنفتاح  ذاتي واالب تعّلم ال ومن ناحية أخرى يمكن لتقنيات المعلومات واالتصال أن ترّآز على مهارات ال
 .بية المهنّية أن يتضمن مهارات االستعداد إلى عالم العمل التر)مادة (بينما يمكن لمبحث

 الهيكلية والمضمون:  الثانوي التعليم5.1
 

ة                   ات العمري اني عشر ويخدم الفئ اً  18-16يغّطي التعليم الثانوي الصفوف الحادي عشر والث يم      .  عام ى عكس التعل وعل
يم ذ انوي تعل التعليم الث سارات تخصصية، وه واألساسي، ف اوز  غير إوم ه تتج اق ب سبة االلتح م أن ن % 80لزامي رغ

 .للفئات العمرية ذات العالقة
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ين،                           إ ين المتعلم روق ب ة التجاوب مع الف يح إمكاني انوي تت يم الث ّددة في التعل ن توافر المسارات األآاديمية والمهنّية المتع

ادة        يم للري د          . وهي إحدى السمات األساسية للتعل ع ال يب ان الواق ك ف سارات،       أن  وورغم ذل ّوع الم ًا لتن تثمارًا آافي اك اس هن
ا   ي يطلبونه ر الت سارات غي ي م سهم ف دون أنف ة يج ن الطلب سبة م ة  وأوبخاصة ان ن دمات فعال اب خ ع غي ضلونها م يف

 :وفيما يلي وصف موجز للمسارات الرئيسة في التعليم الثانوي. للتوجيه واإلرشاد
 

 )األآاديمي( الثانوي العام  التعليم1.5.1
ارات أ         يتضم ة            ون المسار األآاديمي في التعليم الثانوي عدة خي ة والعلمي ارات األدبي ا الخي ة، أهمه وفي  . مسارات فرعي

ادة ه   يم للري ي التعل تيعاب مرام لوب الس م أس ان أه ك، ف دريس   وضوء ذل اليب الت يم المباحث وأس ذا التعل ل ه أن يتخل
ات الع    ارب والتوجه ارات والتج ا المه ث فيه ة، ويب يم      المختلف ة التعل ي حال ه ف ارة الي ّت االش ا تم ة آم ة ذات العالق قلي

ي ود بعض      .  األساس م وج ه رغ ة أن ة ذات العالق ات التقييمي ت الدراس د بين ة، فق ذه الدراس ي ه ًا ف ضح الحق ا سيت وآم
ان         ام،   اإلشارات االيجابية في هذا المجال فان الحاجات ما زالت آثيرة الستيعاب التعليم للريادة في التعليم الث شكل ع وي ب

 .وفي التعليم الثانوي األآاديمي بشكل خاص
 
  الثانوي المهني التعليم2.5.1

ة         صناعية والزراعي ارات ال ك الخي ي ذل ا ف ارات متخصصة، بم دة خي انوي ع يم الث ي التعل ي ف سار المهن ضمن الم يت
ي صاد المنزل ة واالقت امين. والفندقي ي بموجب نظ يم المهن ذ التعل تم تنفي ا : وي واله وزارة أولهم ذي تت ام المدرسي ال النظ

يم           والتربية والتعليم حيث يتم تنفيذ جميع العنصر التطبيقي أ         معظمه في المشاغل والورش المدرسية، وثانيهما نظام التعل
در          ) التعاوني ونظام التعليم الثنائي أ    وأ(الثانوي التطبيقي    يب والتلمذة المهنية الذي تتواله مؤسسة مستقّلة هي مؤسسة الت

ك،                        ر ذل زارع وغي ادق والم ع العمل آالمصانع والفن المهني حيث يتم تنفيذ الجزء األآبر من العنصر التطبيقي في مواق
ادة       . وذلك حسب طبيعة التخصص    يم للري ات التعل ويتيح هذا النظام التعاوني المجال بشكل أفضل الستيعاب بعض متطلب

تيعاب ان          . بيئة موقع العمل في آن واحد     نظرًا ألن المتعلمين يتعرضون للبيئة المدرسية و       ذا االس ل ه ساهم في مث ا ي ومم
صغيرة                ة وال المتعلمين يتزودون بالمعلومات والمهارات الالزمة ذات العالقة بالتشغيل الذاتي وإنشاء المشاريع الميكروي

ة    ات الريادي ارات واالتجاه ا للمه سم بحاجته ي تت ة لب  ووتبد. الت ة تقييمي ة لدراس ة قائم ارات   الحاج ذه المه ة ه ان فعالي ي
ارات         ). التلمذة المهنية (واالتجاهات في التعليم الثانوي التطبيقي       وهكذا يمكن للنظام المدرسي للتعليم المهني استيعاب مه

ادة                   ارات الري أآثر من التعليم للريادة عن طريق بناء قنوات اتصال قوّية مع مواقع العمل، وآذلك عن طريق تضمين مه
 .اتي في التعليموالتشغيل الذ
 
 

 يمي وأدوات التق المنهاج6.1
 

ي   يم ف ة والتعل ام الباشرت وزارة التربي شروع   2003ع وان م املة تحت عن وي ش وير ترب ة تط ذ خط اإلصالح " بتنفي
دة            ". االقتصاد المعرفي  والتربوي نح  ويم جدي وآان من أحد المكونات الرئيسة للمشروع وضع مناهج دراسية وأدوات تق
انوي                   .  عالية ذات نوعية  يم الث يم األساسي والتعل وقد أقر مجلس التربية والتعليم المناهج الجديدة لجميع المباحث في التعل

 ".اإلطار العام للمناهج وأدوات التقويم"، وذلك بعد أن أقّر 2004عام الفي 
 

ى                       ا عل ق باعتماده ى خصائص تتعّل دة عل اهج الجدي ميًا للمن ة رس دد الوسائط       وقد اشتملت األهداف المعلن  النتاجات وتع
ب ه ون الطال ة، وآ ة والتعليمي ة التعليمي ور العملي اهج  . مح ساعد المن أن ت ة ب ى الحاج مية إل ائق الرس ارت الوث د أش وق

تعّلم يمتقيوالكتب وأدوات ال ادة وال شكلة والري د وحل الم ر الناق ي مجاالت التفكي تعّلم ف ات الم ز آفاي ى تعزي دة عل  الجدي
 ومن الواضح ان مثل هذه الكفايات والخصائص، إذا ما أحسن التعامل معها وتحقيقها، ستدعم مرامي   .الذاتي وغير ذلك  

رة            , التعليم للريادة في النظام التعليمي     ع الصفوف     2007-2005وقد تم إنتاج الكتب وأدلة المعلمين الجديدة في الفت  لجمي
ك     باإل. ، آما تم تدريب المعلمين على استخدامها بفاعلية       )1-12( ى ذل يم النموذج       ،ضافة إل ة والتعل  طّورت وزارة التربي

ي ية، و االلكترون ضمون بعض المباحث الدراس ي    لم يم االلكترون ز التعل دف تعزي تخدمته به خاصة الرياضيات، واس
 .والتعّلم الذاتي في المدارس

 

ام، يمكن  شكل ع ية وأدوات اليمتقيوب اهج والكتب المدرس ة المن دى إمكاني اليمتقي م يم  وأس م التعل ى دع دريس عل يب الت
 :للريادة في النظام التعليمي عن طريق إيجاد إجابات للتساؤالت التالية

                  زة وذات ا محّف ا ونوعيته ية، من حيث طبيعته ة في الكتب المدرس ام التعليمي شاطات والمه أن الن هل يمكن القول ب
 ير؟أبعاد تطبيقية وتساعد المتعّلم على ولوج المراتب العليا من التفك



12 
 

    ه في مجاالت              يمتقيهل تساهم أدوات ال ، بما في ذلك الفحوص واالمتحانات، في مساعدة المتعلم على تطوير مهارات
ه لل         ذاتي  يمتقي التحليل والتفكير الناقد وحل المشكلة وغير ذلك من المهارات الناعمة؟ وآذلك على إتاحة الفرصة ل  ال

 والمراجعة التحليلية للتعّلم؟
 علمين الفروق الفردية؟ وآيف يتم التعامل مع هذه الفروق؟المدرسية وأدلة الم تراعي الكتب هل 
                     اء ى أغن ات المعلومات واالتصال عل آيف يساعد المضمون االلكتروني في التعليم واستخدام مصادر وأدوات تقني

 ي والمبادرة والريادة؟ الذاتتقويموتجذير المهارات العقلية العليا لدى المتعلمين، بما في ذلك التعّلم الذاتي وال
                   ما مدى فاعلية أساليب التدريس التي يستخدمها المعلمون في دعم أهداف ومضامين التعّلم للريادة عن طريق وسائل

ر                  ة، وغي روق الفردي اة الف ق، ومراع ة، والعمل ضمن الفري ة المختلف متنوعة آالمشاريع، واستخدام مصادر المعرف
 ذلك؟

 

اهج       2008عام  الة شاملة تم إجراؤها في      يمنت موضوع دراسة تقوي   ومثيالتها آا هذه التساؤالت    ق المن  لمعرفة مدى تحقي
ا                  ر منه والكتب المدرسية وأدلة المعلمين وأساليب التدريس الجديدة لألهداف المعلنة للتطوير التربوي، والتي يتطابق آثي

 .مع أهداف وخصائص التعليم للريادة
 

ق ومتوقع، بعض جوانب القوة  و، آما هيةتقويموقد بينت نتائج الدراسة ال     ائج ذات    .الضعف في التطبي  ويمكن إيجاز النت
 :العالقة بالتعليم للريادة باألمور اآلتية

 

          ارف والمعلومات ه ى حساب العناصر األخرى            وما يزال عنصر المع ة عل ة التعّلمي ة التعليمي الغالب في العملي
دارس            المتعلقة بالمهارات األدائية واالتجاهات الت     ين الم ات ملحوظة ب ي آان التقّدم فيها متواضعًا، مع وجود تفاوت

 .والمعلمين
                      ة رغم ة للطلب سان للمعرف م المصدران الرئي آان التنوع بمصادر المعرفة محدودًا، وبقي الكتاب المدرسي والمعل

ة   شبكة العنكبوتي صال بال ية واالت ات المدرس شمل المكتب وافر مصادر أخرى ت ت(ت ي) االنترن دارس ف ع الم  جمي
 .ومع ذلك فقد لوحظ بعض االختراقات لهذه القنوات في بعض المدارس. تقريبًا

                    رغم بعض التحّسن الذي لوحظ في مدى مشارآة ومبادرة الطلبة في العملية التعليمية التعّلمية، إّال أن هذا التحسن
 .آان متواضعًا ولم يبد أنه أّثر على البيئة التربوية في المدرسة

 ادرات                  آانت ز المب  النشاطات والمهام المتضّمنة في الكتب المدرسية جيدة بشكل عام، وآان آثير منها موّجهة لحف
ذه الن             . والتعّلم الذاتي والتفكير الناقد لدى الطلبة      شاطات ورغم ذلك آان التأثير المستهدف متواضعًا ألن توظيف ه

 .والمهام لم يكن حسب المطلوب
      ق أهداف التطوير                     آانت أدلة المعلمين بشكل م في تحقي د وباستطاعتها مساعدة المعل عام شاملة ومن مستوى جي

د   ن يب ادة، لك يم للري أغراض التعل ة ب ك العناصر المتعلق ي ذل ا ف وي بم ى اآلن   والترب ًا حت ن آافي م يك زمن ل ان ال
 .إلحداث التغيير الحقيقي وتحقيق األثر المطلوب

 
 المعلمينوتدريب   إعداد7.1

 
آما . لم أن يكون أآثر المصادر تأثيرًا في التعليم للريادة عن طريق استخدام أساليب التدريس والتقويم المناسبة            يمكن للمع 

تخدام   ق اس ادة عن طري داع والري ارات واتجاهات اإلب ي مه ي تنّم ًا الت ارات تقريب ع المه تهداف وتطوير جمي يمكن اس
ذاتي           وتتضمن هذه المهارات    . األساليب التعليمية المالئمة   ويم ال د والتق ر الناق اإلبداع والتعّلم الذاتي وحل المشكلة والتفكي

 .واستخدام التقنيات الحديثة وغير ذلك
 

ين بالمعرف  د المعلم ة لتزوي ة أداة فّعال اء الخدم ي أثن دريبهم ف ة وت ل الخدم ين قب داد المعلم شّكل إع ارات  والمةوي ه
 .ريادية للمتعلمين، ويكون لهم بذلك دور فاعل في التعليم للريادة المهارات الواالتجاهات التي تؤهلهم لنقل وتعزيز

 

ام    تقويموقد بينت احدى الدراسات التي نفذت في األردن ل   ين في ع  2007 فاعلية برامج التدريب في أثناء الخدمة للمعلم
 :النتائج اآلتية الملفتة للنظر

 33 %؛ّجعون الطلبة على النقاش والحوارمن المعلمين يش 
 60 %؛ن بين التعليم واألوضاع الحياتيةيربطو 
 65 %؛يراعون الفروق الفردية 
 53 %؛يستخدمون األسئلة التحليلّية 
 70 %؛يستخدمون أسلوب النقاش 
 53 %؛لعمل الجماعييستخدمون أسلوب ا 
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 الذاتيالتعّلم و أ،ورش العمل و أ،نسبة صغيرة من المعلمين يستخدمون أساليب تتعّلق بالتعّلم عن طريق المشاريع ، 
الحاجة قائمة إلى جهود إضافية في برامج التدريب في  وعن طريق التحليل والنقد للمادة التعليمية، وهكذا تبد وأ

 .أثناء الخدمة للمعلمين للمساعدة في تطوير المهارات واالتجاهات الريادية واإلبداعية لدى الطلبة
 

ا   وان    وهكذا يتضح أن غالبية جوانب القوة والضعف واالحتياج ي وردت تحت عن اج وأدوات ال "ت الت ابقًا  " يمتقي المنه س
ضايا       . متوقع على أداء المعلمين وبالتالي على احتياجاتهم التدريبّية وستنعكس آما ه   ى الق شكل خاص عل ك ب ق ذل وينطب

اج             ، وأدلة المعلمين  ،يمتقيالمتعلقة بأدوات ال   ي تحت ساؤالت الت ات      وأساليب التدريس، وهي قضايا وردت في الت ى إجاب  إل
 .آنفًا

 

  التمويل8.1
 

يمكن للسياسات التمويلية وأولويات االنفاق أن تكون عنصرًا قويًا في دعم أهداف التعليم للريادة في النظام التعليمي، 
ويمكن الحكم على اآلثار المالية للتشريعات التعليمية عن طريق النظر . غير مباشرة وسواء آان ذلك بصورة مباشرة أ

 الطريق 1994عام الوفي هذا المجال يمّهد قانون التربية والتعليم األردني الصادر في . ت القوانين ذات العالقةبمعطيا
أما التطبيقات الحقيقية عن طريق .  والنظم التمويلية التي تدعم التعليم للريادة في النظام التعليمي، والنشاطات،للخطط

 فقد آانت االنجازات في هذا المجال متواضعة آما ،اآمية وغير ذلكأدوات تطوير المناهج وتدريب المعلمين والح
وقد أّدى ذلك إلى تبّني وسائل أآثر مباشرة لهذا الغرض عن طريق . يمية ذات العالقةوأشارت إلى ذلك الدراسات التق

 :دروفيما يلي بعض هذه المصا. تأمين مصادر تمويل خاصة موّجهة لدعم النشاطات الريادّية واإلبداعية
 

  التجديدات التربوية صندوق1.8.1
 :ت وزارة التربية والتعليم هذا الصندوق باألهداف اآلتيةنشأأ
 ؛ية وربط التعليم بالحياة العمليةتحسين ظروف ومناخ العملية التعليمية التعلمية بتعزيز المبادرات اإلبداع 
 ؛ن المتعلميناة الفروق الفردية بيتحسين آفاية العملية التربوية عن طريق مراع 
  ؛وتعميمها) المدرسة(إطالق اإلبداعات والمبادرات النابعة من القاعدة األساسية 
 ؛ة واستمرار هذا التطويران تتولى المدرسة مهمات التطوير ذاتيًا، وتسعى إلى ديموم 
 ؛خًال متناميًا لتغطية احتياجاتهاان تؤمن المدرسة لنفسها د 
 ؛تشارآيةبطريقة ساهمة الطلبة والمعلمين في األعمال واألنشطة  عن طريق متعزيز العمل بروح الفريق 
 اعية والتجديديةإيجاد المنافسة االيجابية بين المدارس إلطالق المبادرات اإلبد. 
 

دة ل        ايير المعتم ويم ويسهم الصندوق آذلك في تعزيز المهارات واالتجاهات الريادية عن طريق المع ة   تق شاريع المقّدم  الم
 .والتي تشمل التجديد ونوعية التصميم واستدامة المشروع وفائدته للمجتمع والمتعلم وآلفته واقتصادياتهمن المدارس، 

 
ي   شاريع الت ل الم نح لتموي وّفر الم ة ي دات التربوي ة أن صندوق التجدي يم ذات العالق ة والتعل ائق وزارة التربي شير وث وت

سة يمك           شاطات             تقدمها المدارس بشكل تنافسي ضمن أربعة حقول رئي ة والن روح الريادي ز ال ا لتعزي تثمارها جميعه ن اس
 :وهذه الحقول هي. والبيئة المدرسية

 

 ؛يم واتخاذ القرار وتنمية القدراتاإلدارة المدرسية، بما في ذلك التخطيط والتنظ 
 ؛لعالقةالالصفّية والالمدرسية ذات تطوير المناهج، بما في ذلك النشاطات ا 
 ؛واالتصال لدعم العملية التعليميةلكتروني وأدوات تقنيات المعلومات استخدام مواد التعّلم اال 
 ة المستدامة للعاملين في المدرسةالتنمية المهنية والشخصي. 

 
وإلعطاء فكرة عن مدى مشارآة المدارس في صندوق التجديدات، فقط تنافست أآثر من ألف مدرسة بتقديم مشاريع 

 مدرسة وحصلت على منح مجموعها حوالي 48وقد فازت . 2008عام الي للحصول على منح من الصندوق لتمويلها ف
آالف دينار ) 10(وحسب تعليمات الصندوق يمكن الحصول على المنحة الواحدة بقيمة تصل إلى . ألف دوالر) 150(
 .لمجوعة من المدارس تشارك في مشروع واحد ولمدرسة واحدة أ)  ألف دوالر15(
 

 وتنمية ، والتعليم االلكتروني، وأساليب التدريس،لفائزة فقد آان منها ما يتعلق بالبيئةومن األمثلة على المشاريع ا
والمنتوجات ، وترشيد المياه،  والمحطات الفلكية، ونوادي الطلبة، والتوجيه واإلرشاد، وخدمة المجتمع،القدرات المهنية

 ، وإعادة تدوير المواد واإلنتاج الحيواني،موهوبين والخدمات لل، والخدمات لبطيئي التعّلم، والدراما، والفن،الزراعية
 : المواضيع اآلتيةتقويموبشكل عام عالجت المشاريع التي خضعت لل .وغير ذلك
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 ؛ة التعلمية ضمن البيئة الصفيةتحسين العملية التعليمي 
 ؛تعزيز مهارات البحث والتطوير 
 ؛تحسين مهارات حل المشكلة 
 ؛ربط التعّلم بالنشاطات الحياتية 
 ؛تطوير مهارات التواصل 
 ؛ت المعلومات واالتصال في التعّلماستخدام تقنيا 
 ؛ين والطلبة على التجديد واإلبداعتشجيع المعلم 
 جيدةتطوير الممارسات اإلدارية ال. 

ة أ       ساهم بطريق ًا ت ادة، رغم ان        وومن الواضح ان مضمون جميع هذه المواضيع تقريب يم للري دعم أهداف التعل أخرى ب ب
 .م على مستوى المدارس المعنية فقطذلك يت

 
ا صندوق                      تقويموقد بينت احدى الدراسات ال     ي مّوله شاريع الت ى من الم ة األول ساهمة الجول اس مدى م ذت لقي ية التي نف

ذا المجال     ه من     . التجديدات في تحقيق أهداف الصندوق أن المشاريع الفائزة آان لها مساهمة ايجابية في ه ك فإن ومع ذل
 . عنصر االستدامة واالثار بعيدة المدى على المدارس المعنية وعلى النظام التعليمي آكلتقويمنه السابق ألوا

 المهني و  التقني والتدريب والتعليم التشغيل صندوق2.8.1
صندوق بموجب  ذا ال شىء ه م "ان ي رق ي والتقن يم المهن دريب والتعل شغيل والت ام صندوق الت ام 95نظ ا أّم. "2002 لع

ا     ويس لهذا الصندوق فه   المصدر الرئ  ذه               % 1ضريبة قيمته اء ه شآت القطاع الخاص، ورغم إلغ اح من ى صافي أرب عل
ال ال                       ى أصحاب األعم صندوق مفروضة عل صالح ال ديلها برسوم ل م تب اًال     ل الضريبة مؤخرًا إّال أنه ت ستقدمون عّم ذين ي

 .وافدين غير أردنيين
 

ات              وتحدد المادة الثالثة من نظام الصندوق أنه يهدف         ي، وتطوير عملي ي والتقن دريب المهن يم والت شطة التعل ى دعم أن  إل
دريب                      يم والت ة التعل ذين القطاعين في عملي التدريب المختلفة في مؤسسات القطاعين العام والخاص، وتعزيز مشارآة ه

دي    . آما تنص المادة التاسعة على أوجه االنفاق من الصندوق        . وتوفير متطلباتها  تثمار البن ذه    ) د(،  )ب(ن  ويمكن اس من ه
دان                              ذان البن ي، وينص ه ي والتقن يم المهن دريب والتعل ادة في قطاع الت يم للري االوجه من ناحية عملية لدعم اهداف التعل

 :على ما يلي
 

 ؛شرآات والمؤسسات العاّمة والخاصةتطوير البرامج التدريبية واعادة التدريب المهني والتقني لدى ال 
  ر التوعية المهنية لدى المواطنينحمالت االرشاد المهنية واالعالمية الهادفة لنشالمساهمة في تغطية نفقات. 
 

ي في قطاعات                         ي والتقن يم المهن دريب والتعل رامج الت ذ ب دعم تنفي صندوق ل وحتى اآلن، تم استثمار التمويل المتاح من ال
ارف واالتجاهات             ارات والمع زّودين بالمه ة للعمل    مختلفة بهدف إعداد العمال المهرة الم شير        .  الالزم ا ي اك م يس هن ول
 .صراحة إلى شمول مهارات التعليم للريادة في البرامج التي يدعمها الصندوق

 
ى               صندوق عل ز ال ان ترآي رامج، ف ي الب ادة بوضوح ف يم للري ارات التعل ة شمول مه ى امكاني ك، وباالضافة إل ورغم ذل

شراآة              ق ال ذها عن طري تم تنفي ي ي الم               المشاريع التدريبية الت دربين لالتصال بع يح للمت ام والخاص تت ين القطاعين الع  ب
 .العمل وما يرافق ذلك من مهارات ذات بعد ريادي

 
 والمنظمات غير الحكومية القطاع الخاص  مبادرات9.1

 
يم             ة والتعل ل وزارات التربي ة من قب ك  وم . من المتوقع بأن يتم دعم جهود ونشاطات التعليم للريادة في النظم التعليمي ع ذل

دور يمكن ان     . يمكن للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني أن تلعب دورًا مهمًّا وفعاًال في هذا المجال          ذا ال ل ه ومث
ر النظامي، ا               شّقية النظامي وغي يم ب ل التعل ة آشرآاء في حق شاطات تعليمي ذ ن ق تنفي تم عن طري وفير    وي ق ت عن طري

د العون            ّد ي دارس وم ا             الخدمات والتسهيالت للم ا للتجاوب مع بعض الحاجات الخاصة له ساعد       . له ع أن ت ومن المتوق
ى                        ادة عل داعات والري ى دعم االب دني عل بعض الجهود والمبادرات التي يتوالها القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الم

 .الطالب/المعلم/مستوى المدرسة بشكل خاص، سواء عن طريق االدارة المدرسية 
 

ام  شّكل نظ وائز"وي وافز أ" الج وّفر الح وائز ت ك أن الج ال، ذل ذا المج ي ه ة ف اداة معروف ددة له داف المح ق األه .  لتحقي
ات   ويت اليب ومقارب داع بأس ادة واالب م الري ي دع ساهم ف ي ت وائز الت ذه الج ن ه دد م يم ع ل التعل ي حق ي األردن ف وافر ف

 .وفيما يلي شرح موجز لبعض هذه الجوائز ذات العالقة المباشرة بذلك. مختلفة



15 
 

 جائزة الملكة رانيا العبداهللا للمعلم المتمّيز  1.9.1
دني في األردن                        أنشأ ا احدى مؤسسات المجتمع الم ديرها وتتواله ي ت سنوية الت ائزة ال ة      (ت هذه الج ائزة الملك ة ج جمعي

وعي           2006عام  الفي  ) رانيا العبداهللا للتمّبز التربوي    شر ال اهيم األداء     بهدف تعزيز ثقافة التمّيز والريادة عن طريق ن  بمف
ة  . المتمّيز، وتحفيز المعلمين المتمّيزين    ويستند نموذج الجائزة على رآائز الشفافية والعدالة باإلضافة إلى استهداف الطلب

شمل         . والعمليات والنتاجات  ى عناصر أخرى ت ويشّكل االبداع والريادة العناصر والمعايير البارزة للجائزة، باإلضافة إل
ك                    فاعلية التدريس،    ر ذل ع، واألداء، وغي اء األمور والمجتم شارآة أولي وارد، وم ستدامة، وإدارة الم ة الم . والتنمية الذاتي

اً       ي   . وآان حجم المشارآة في الجائزة عالي ام   الفف ائزة              2009ع ى الج افس عل ال، تن ى سبيل المث ًا شكّلوا     1298 عل  معلم
ة تدعم أهداف ومرامي التعليم للريادة عن طريق تعزيز        ومن الواضح ان هذه الجائز    . من حجم الهيئات التدريسية   % 2.5

سه          اليب تدري ه وأس ى أدائ نعكس                                عل ع ان ت ن المتوق م، وم ز المعّل درات وتمّي  .ق
)www.queenraniaaward.org( 
 

 جائزة الملكة رانيا العبداهللا لمدير المدرسة المتميز  2.9.1
ز في                       هذه الجائزة وال  ت  أنشأ م المتمي ائزة المعل ا لج ا ومعاييره دافها ورآائزه ق االصل في اه ى هي صورة طب ام  الت ع

 .من الفئات المستهدفة% 10 مدير مدرسة يشكلون 269 حيث تنافس على الجائزة حينها 2009
ادة في النظام التعليمي عن ط                ،وآما في حالة جائزة التميز للمعلم      درات       فأن هذه الجائزة تدعم التعليم للري ز ق ق تعزي ري

شكل                       ،مديري المدارس وتميزهم   ة المدرسية ب ذي يصب في البيئ م االداري ال ى ادائه ك عل  مما يتوقع معه ان ينعكس ذل
 )www.queenraniaaward.org( .عام

 
 جائزة االمير الحسن للشباب   3.9.1

 عامًا 25 –14ني من الفئات العمرية رداب األ بهدف اتاحة الفرص للشب،1984عام الردن في ت هذه الجائزة في األنشأأ
 ، والمهارات،للمشارآة في برامج خارج المدرسة تتحدى قدراتهم التربوية وغير التربوية في مجال تقديم الخدمات

 . والنشاطات الجسدية للمساهمة في التنمية المتوازنة لشخصياتهم،والرحالت
 

النم         ة ب يم المتعلق اعي الشخصي و   وويتضمن نظام الجائزة الق اعي            ،االجتم شارآة وروح العمل الجم دافها الم شمل اه  وت
داع           . وغير ذلك  ، والنشاطات الحياتية  ،والمواطنة الفاعلة  ة باالب ة وثيق  ومن الواضح ان آثيرًا من هذه األهداف ذات عالق

 )www.hyaward.org.jo( .والريادة
 

 "مدرستي " مبادرة4.9.1
قبل الملكة رانيا العبداهللا، وتديرها وتتوالها احدى مؤسسات المجتمع المدني  من 2006عام التم اطالق هذه المبادرة في 

بناء قنوات وروابط قوّية بين المدرسة وبين أحد الشرآاء في  وا الهدف الرئيس من المبادرة فهأّم). مؤسسة نهر األردن(
ويوفر . غير ذلك ومصرفًا أ ومصنعًا أ وويمكن لهذا الشريك ان يكون احدى مؤسسات المجتمع المدني أ. المجتمع

وتتعلق الخدمة األولى بتطوير البنية التحتّية عن طريق تنفيذ . الشريك في العادة نوعين من الخدمات للمدرسة المعنّية
ا الخدمة الثانية فتتعلق بمجموعة من أّم. غير ذلك وتحسين المظهر العام أ وتسهيالت جديدة، أ وأعمال صيانة رئيسة، أ

وتساعد هذه األنشطة على تعريض المعلمين والطلبة لعالم . تصاالت المستمّرة بين المدرسة والمجتمعاألنشطة واال
 .العمل والحياة خارج المدرسة بشكل عام بما يساعد على توسيع آفاقهم ويوّسع خبراتهم الحياتية

 

ة       وقد تمت خدمة مئتي   . وقد استهدفت المبادرة خمسمئة مدرسة من المدارس األقل حظًّا          مدرسة بالمبادرة حتى اآلن خدم
ك االدارة                  . في طريقها إلى االستكمال    وآاملة أ  ا في ذل دارس، بم ى الم وسيتم اجراء دراسة تقييمية لبيان أثر المبادرة عل

ين  ة والمتعلم ة التعّلمي ة التعليمي ي  . والعملي اد التعل ن الواضح أن بعض أبع و وم صاء والتق ضع لالستق ادة ستخ  .يمم للري
)www.madrasiti.jo( 

 
 إنجاز  مشروع 5.9.1

، بهدف حفز الشباب 1999عام الأحد مشاريع مؤسسات المجتمع المدني في األردن في          ووه" انجاز"تم اطالق مشروع    
 .األردني وإعدادهم ليكونوا اعضاء منتجين في مجتمعهم وناجحين في اقتصاد عالمي

 

ستخدم إنج بالد ي ة من ال اء مختلف ي انح صفية ف ى الغرف ال ع إل ستّمدة من المجتم درات م ة الق ة لتنمي . از دورات مختلف
 .وتوّجه هذه الدورات ألغراض تطوير المهارات القيادية والوظيفية والمالية والريادية والناعمة لدى المتعلمين

 

اد و    ى ايج ة وعل دمات التطّوعي ى الخ ر عل د آبي ى ح از إل د انج شرآاء ايعتم تدامة ال انحين  لاس ى الم شتملون عل ذين ي ل
 وغير ذلك من الشرآاء على المستوى     ، والوزارات ، والمؤسسات التعليمية  ، والمؤسسات غير الربحّية   ،والقطاع الخاص 

 .الوطني واالقليمي والعالمي
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وي،               ر الق دة،       ويترّآز الهدف من هذه الشراآات على التوّسع في البرامج المتاحة، وتحقيق األث ادرات الجدي  وتطوير المب
ع  . وتشجيع الجهود والتعاون بين الشرآاء، وبخاص في القطاع الخاص لضمان دور أآبر له في توفير فرص عمل         وتنب

 .لذين ترآوا المدرسة منذ فترة عام ما زالوا عاطلين عن العمللمن الشباب ا% 70أهمية ذلك من أن 
شباب ه        االقتصادي، ووإذا استثنينا عامل ضعف النم     ين ال ة ب سبة البطال اع ن ة    و فان من أهم أسباب ارتف ضعف المواءم

د تعّرضوا       . واحتياجات سوق العمل ومتطلباته   بين النظام التعليمي     ون ق ان الخريجين الجدد ال يكون باإلضافة إلى ذلك ف
ي يمكن                     ع العمل الت ادة وموق ارات الري دماجهم في سوق        للمهارات الحياتية الريادية العامة، بما في ذلك مه سّهل ان أن ت

 )jo.org.injaz.www( .العمل
ة   ن الطلب ة م ى أي مجموع از إل ا انج ي يوفره دورات الت ستغرق ال اءات أ10-8ت دة  و لق ة خالل م ل موزع ورش عم

  :ر التعليم للريادةوفيما يلي مواضيع بعض هذه الدورات التي يتضح بأنها تتضمن بعض عناص. شهرين
 ؛موقعي ودوري في المجتمع 
 ؛مبادىء االقتصاد 
 ؛ادارة أموالي 
 ؛مهارات السياحة والسفر 
 ؛االقتصاد للنجاح 
 ؛آيف أآون قياديًا 
 ؛مهارات النجاح 
 انشاء الشرآة. 

 مبادرة إقليمية  10.1
 

 العربي لتنمية الموارد البشرية ومقره    المرآز   و وه ، الفنية لمنظمة العمل العربية    ذه المبادرة اإلقليمية احد الوحدات    قام به 
ز       وقد استهدفت المبادرة الدول    .)www.achrd.com( ليبيا   –في طرابلس  وطني وتعزي صاد ال  العربية بهدف دعم االقت

ق الحدّ   األمن االجتماعي عن      ر     من  طري ادة وتحسين أداء المؤسسات                 و الفق ة الري شجيع ثقاف ز وت ة بواسطة تعزي البطال
التعليم ل                 .المتوسطةو الصغيرة   المنشآتو رتبطين بوضوح ب سين م ونين رئي ى مك ادة ل وقد اشتمل برنامج المبادرة عل  ،ري

  :وهما
 

 ؛تدريب الرياديين 
 بناء قدرات المسؤولين عن التخطيط والتنفيذ في مجال المنشآت الصغيرة والمتوسطة. 
 

ة والب   داد االدل اديين إع دريب الري ق بت ون المتعل ضمن المك د ت ةوق ة الالزم ع  ،رامج التدريبي شاء موق ى ان  باالضافة ال
 :  وقد اشتملت البرامج التدريبية على اربعة اجزاء.الكتروني لدعم التعلم االلكتروني

 

  ؛معرفة عالم العمل والمنشآة الصغيرة 
 ؛انشاء منشآة صغيرة 
 ادارة منشأة صغيرة؛ 
  تطوير منشأة صغيرة. 

 فقد طور المرآز العربي لتنمية الموارد البشرية عشرين حقيبة تدريبية لتعزيز ،القدراتأما المكون المتعلق ببناء 
  .المتوسطةوقدرات المسئولين عن التخطيط والتنفيذ للمنشآت الصغيرة 

 
  والتوصيات  النتائج11.1

 
 :ردنأللريادة في الفيما يلي النتائج والتوصيات الرئيسة التى يمكن التوصل اليها من دراسة الحالة عن التعليم 

  

  النظام التعليمي والتدريبي 
ار آجزء من                              ين االعتب أخوذة بع ادة م التعليم للري ة ب اد المتعلق رًا من العناصر والجوانب واالبع ّرغم من ان آثي على ال

ود ومدخالت من خارج النظام التعليمي            و ا ،النظام التعليمي  ي      ،آجه اد للتعل امًال ومحدد االبع ًا ش ادة   اال ان نظام م والري
ار ب                           أخوذ باالعتب ر م ة بالنظام التعليمي غي ات المتعلق ات والمدخالت والعملي ع المكون ل جمي شكل يكون قادرًا على تخل

ي النظام التعليمي األ م ف يمالئ يم.ردن ة والتعل ولى وزارات التربي أن تت ه يوصى ب ذلك فإن الي والبحث ، ول يم الع  والتعل
ي ي  ،العلم ل، تبن يم ل" والعم ادةالتعل ات     " لري دخالت والعملي ى الم نعكس عل ث ي ب بحي دد الجوان امل ومتع وم ش آمفه

 .المختلفة للنظام التعليمي والتدريبي
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 المنهاج والكتب المدرسية وأدوات التقييم 
وة والضعف واالحتياجات في                  بينت دراسة الحالة هذه والدراسات التقييمية ذات العالقة بعض تفاصيل جوانب الق

اهج      النظام   ق بالمن ا يتعل يم   ، والكتب المدرسية    ،التعليمي فيم ائج           .  وأدوات التقي تثمار نت ذا المجال اس ويوصى في ه
ا سبق              وم شامل في النظام التعليمي آم ادة آمفه يم للري الدراسات التقييمية حيثما يلزم آجزء من التوّجه لتبّني التعل

 . االشارة اليه
 
 المعلمون 

ق  ي يحّق ادة"لك يم للري يم  " التعل ة التعل ق مهن ن طري داد   ،اغراضه ع رامج إع ي ب ضمنًا ف ون مت ن ان يك د م  ال ب
االن               و ويبد . وفي برامج تدريبهم في اثناء الخدمة      ،المعلمين قبل الخدمة   ين ال ين ل المعلم انبين من تأهي ذين الج ان ه

دريس    ويمكن استثمار السنة الدراسية . العناية الالزمة في الوقت الحاضر بشكل شامل ونظمي   اليب الت ة بأس  المتعلق
 .والمسلكيات والتي تشّكل متطلبًا لممارسة مهنة التعليم لهذا الغرض بشكل خاص

 
 دور الشرآاء المحّليين 
ون دورًا                         دني، يلعب ين من خارج النظام التعليمي، وبخاصة مؤسسات المجتمع الم شرآاء المحلي يمكن القول أن ال

ي             ايجابيًا في دعم العناصر واالبعاد ا      ادة في النظام التعليمي األردن التعليم للري ويوصى بتوسيع    . لمختلفة المتعلقة ب
 .آمفهوم شامل" التعليم للريادة"وتشجيع هذا الدور بشكل أآبر، وتوجيهه ليرّآز بصورة خاصة على 

 
 التوجيه االقليمي 
دو " التعليم للريادة"في دعم يمكن للمنظمات االقليمية القيام بدور مفيد      ة      لفي ال شاطات مختلف ق ن ة عن طري  العربي

ة      شاطات العلمّي درات، والن ة الق ة، وتنمي واد التعليمي وير الم ل تط ؤتمرات(مث ل  و،الم ك ،ورش العم ر ذل . ) وغي
ة             ة للتربي ة العربي شرية، والمنظم وارد الب ة الم ي لتنمي وتشمل هذه المنظمات منظمة العمل العربية، والمرآز العرب

 .حاد الجامعات العربية، وغيرهاوالثقافة والعلوم، وات
 

 التوجيه الدولي 
سك       ا اليون ي تتوّاله ك الت ة   وهناك العديد من المبادرات المتعلقة بالتعليم للريادة على المستوى الدولي، مثل تل ومنظم

ذه الم           . العمل الدولية  ل ه ال لمث وطني واإل       ويوصى في هذا المجال االستثمار الفع ستويين ال ى الم ادرات عل ي، قليم ب
 .وآذلك استثمار التجارب المنبثقة عنها

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  األردن- دراسة حالة
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 محمد الجمني.  حالة عن تونس، د دراسة2.
 

  المقدمة 1.2
 

بشدة في المدرسة  أثرت ،تشغيل وال، وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت،التغيرات العميقة في مجاالت المعرفةإن 
 .تنظيمهوهيكلته ومناهج التعليم وطرق ومهامها، و

ينبغي أن يكون لنا لمجتمع ذي  الالمعهد وما ه و أ المدرسةما هي:  التالي السؤال الحاسمتأثاروهذه التغييرات 
 المعرفة؟ 

 
جديدة التياجات الحستجابة بشكل مالئم لفلال. جديدتعليمي  طعلى هذا السؤال إلى ظهور نمات اإلجاب أدتقد و
 .  فقطعلى نقل المعرفةؤسسة التعليمية قتصر مهمة المت يمكن أن اللمجتمعات واألشخاص ل

 
  :التالي وجديدة للمدرسة على النحالهداف األ) 1982( يزقاد دد ح،في هذا السياقو

 

 أن يعطي آافيا ليس ]...[تعلم آيفية التكيفي ويتعلم،آيف المتعلم تعلم يأن  و فإن الهدف األول هالمشاآل،نظرا لسرعة تجديد المعارف وتعقيد 
علم السلوآيات والمواقف تيبل أن  الحياة المهنية، هليلة بعد دخول في سنوات قتصبح بالية الشاب بعض المعارف التي  وأالمراهق  وألطفل ا
 تزويد المجتمع ال وفالهدف إذا ه ]...[ )مسؤوليةتحمل ال والتجربة وة طراخم والحماس لل، المشاريعبعثوحب المعرفة ومبادرة روح ال(

 .أعمال بل برياديي  بملقنين
 

لعل المفاهيم و. ة خالل السنوات األخيرةمناقشالوسترعت االهتمام افي المجال التربوي وبرزت   قدمفاهيم جديدةإن 
 . التعليم للريادةو التشغيلو الكفاءة والتكلفة والجودة : للجدل هي مفاهيمإثارة األآثر

 
غض تلذين يعتقدون أن المدارس ال يمكن أن لأولئك ا. وجها لوجهقد وضع الجدل القائم حول هذه المسالة تيارين و
 لذين يعارضون اعتراضهم الكالسيكيل وأولئك ا،ههم مسؤولون عنذي لشباب الالمهني لمستقبل المشكلة  عن فرطلا

هي التي ما فتئت تستحوذ على مزيد من جديدة ال لكن األفكار. أن مهمة المدرسة األولى هي تعليم ونقل المعرفةويرون 
، تلك تي يتوجب تعليمهامن بين المهارات الو.  في المدرسةالكفاياتو بناء المهارات و، وآثير من البلدان تتجه نحالتأييد

 . والريادة ، القرارتتضمن المبادرة، اتخاذالتي و ،"مهارات الحياة"التي تسمى 
 

يها  اإلشارة إلتجدرثالثة أحداث هامة و.  من القرن الماضيالتسعيناتهذه األسئلة قد أثيرت في تونس في منتصف 
  :وهي

  عتمادإلى اتخاذ قرار الت أدتي  وال1999 إلى سنة 1995من سنة  في المدارس التونسية يات الكفامنهجية تجربة 
 ؛ )2000( التدريس ية فينهجم الههذ

 واسعة النطاقانبثق عن عملها استشارة وطنيةالتي و" مدرسة الغد"ر في ي للتفك1998 سنة إنشاء لجنة وطنية  .
 لالستشارة؛التوصيات الواردة في التقرير العام من أهم  منهجية الكفايات اعتماد وآان

  23 بتاريخ 80-2002القانون رقم  :التعليم المدرسيوصدور القانون التوجيهي للتربية  ،2002 سنةفي 
 . )ب 2002 وزارة التربية والتكوين،( 2002 تموز/يوليو

 
 : التعليم للريادةمجال بم تتلك التي تهنخص منها بالذآر و قد أدخل هذا القانون العديد من اإلصالحات الجديدةو
  وظائف التربية بالمدرسة تضطلع   أننص علىتقانون ال من 7 مادة أن الحيث المدرسة وظائفإعادة تحديد

 . والتأهيلوالتعليم 
 مهارات لدى خريجيها و تسعى المدرسة في إطار وظيفتها التأهيلية، الى تنمية آفاياتتنص على أن  10 مادةال

التعليم العالي تطوير هذه الكفايات وتتولى مؤسسات التكوين المهني والمرحلة التعليمية وحسب سن التلميذ 
 :لهذا الغرض، فان المدرسة مدعوة إلى إآساب المتعلمين القدرة علىو. المهارات الحقاو

 في حل المسائل التي تعرض لهم؛خيارات الولتدبر البدائل  المعارف والمهارات المكتسبة تثماراس  -    
 ؛التكيف مع التغيرات  -
 واالبتكار؛المبادرة تنمية روح   -
 الجماعي؛العمل تشجيع   -
 .م مدى الحياةالتعلالتقيد ب  -

 
 بالمهارات تؤآد على أن المدرسة تزود الطلبةي تالو، 3رة ق، خاصة الف57 المادة ي األآثر وضوحا هالمادةإال أن 

 معايير األهداف بإستخدامالريادية التي تنمي روح االبتكار وتعطيهم القدرة على إنشاء المشروعات، والتخطيط لتنفيذها 



21 
 

ولذلك . فردية وجماعية في جميع المساقات في النظام التعليميإآتسابها بواسطة نشاطاتت يمكن اهذه المهار. المحددة
 ، الرئيسي اآلن هوالسؤالو . الريادية وفق القانون هي هدف تعليمي يتوجب على المدرسة تحقيقهفإن إآتساب المهارات

 .في النظام التعليميرض  الخاصة بالتعليم الريادي على أ التعليميةنشاطاتتنفيذ البرامج والآيف يتم 
  
خاصة على الخاص بالتعليم للريادة في تونس تقييم الوضع القائم  وفي هذا السياق، فإن الهدف من هذه الدراسة هو

 أما المستوى . التقني والمهني في إطار نظام التعليم الرسمي والتدريب وآذلك التعليم،مستوى التعليم األساسي والثانوي
  .  قبل األساسي فإنهما خارج إطار هذه الدراسةمستوى ماوالجامعي 

 



22 
 

 تعريف التعليم للريادة 1.1.2
و، كاليونس(الموضح في وثائق وتقارير اليونسكو عريف  التتم إعتماد الدراسةفي و  للتعليم للريادة عدة تعريفاتيوجد

2009(:  
على م قدرتهفي واألفراد لدى الثقة بالنفس ترسيخ والمواطنة النشطة حل المشاآل وواالبتكار و الريادة ثقافةوخلق عقلية وهللريادة التعليم 

 التعليميتكون .  في سوق العملءنشطاين مشارآو مبتكرين  ليصبحوامساعدة الشبابو ه للريادةوالهدف من التعليم. النجاح في آل ما اختاروا
 قدرة األفراد على تنمية ه يعنيان. استغاللهاو  المختلفةل إلى الفرصوصوالرؤية للو القدرة الطلبةمن جميع أنواع التجارب التي تعطي للريادة 

يتلقى تعليما ليس آل شخص . ةالتوقع واالستجابة للتغيرات في المجتمع وتشجع األفراد على وضع واتخاذ المبادرة والمسؤولية والمخاطر
، ةبوطلمالمهارات العملية البسبة، وخاصة عندما ترتبط حسابه الخاص، ولكن المهارات المكتشتغل ليو باعث مشروع صبح يسوف للريادة 
المهارات ب" المجلس االوروبيويعرف التعليم للريادة من قبل .  الشخصية وزيادة القدرات الفردية للتوظيف والمواطنةتسهم في إثراءسوف 

  ."جديدةالساسية اال
 

 بما في ذلك القوانين والتقارير الرسمية لوزارة ،لةعلى جمع وتحليل الوثائق الرسمية ذات الص وتعتمد منهجية الدراسة
 فضال عن المقابالت والمناقشات مع .عالقةلوزارات والوآاالت ذات اللالرسمية  اللكترونيةمواقع اال، وكوينالتربية والت

 ساهموا في لذينل اخاصة منوالتكوين ووزارة التربية عدد من آبار المسؤولين من الموظفين الحاليين والمتقاعدين من 
 . إصالح التعليم في تونسفي برامج الماضي 

 نعرض بعد ذلك، . عامة عن نظام التعليم والتدريب لمحة ثم ، العام التونسيسياقال في القسم التاليوتضمن التقرير 
باشرة مال والمراجع القانونية، جميع الجوانب والعناصر والمؤشرات ذات الصلة اتإلحصائيباالستدالل باوبالتفصيل، 

 . بالتعليم للريادةغير مباشرةال وأ
 

 العامالسياق   2.2
 

 موغرافيا يلدا  1.2.2
-1994 خالل العقد %1.21طبيعي في المتوسط  و ومعدل نم2004عام ال مليون نسمة في 10 يضاهي عدد سكانب

التحول ت في تحقيق التي نجح تعتبر تونس واحدة من البلدان القليلة في جنوب البحر األبيض المتوسط ،2004
 .موغرافييلدا

 
 جديدة بما في ذلك سوق العمل بسبب ضغوطظهور آانت مصحوبة آذلك بعميقة في الترآيبة السكانية التغييرات لكن ال

ثم  1984عام ال٪ في 53.6 إلى 1966عام ال٪ في 48  التي نمت من) سنة59-15(السكان في سن العمل تنامي نسبة 
 . 2001عام ال٪ في 62.0إلى 
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  التشغيلتحديات   2.2.2

 إرتفع عمر ،ونتيجة لذلك. شهدت تونس في فترة السيينات إلى الثمانينات من القرن الماضي معدًال مرتفعًا للمواليد
 .من السكان عامة)  آحد أدنى٪63.4 و٪ آحد أقصى66.6(٪ 65حوالي السكان العاملين في العقد الالحق ليصبح 

 

تريد تونس زيادة االستثمار  1992في العام ، لالقتصاد المفتوحتلبية المتطلبات الجديدة ل من أجومن ناحية أخرى، و
 في  لهاالنتقال إلى اقتصاد مفتوح آانألن . في الموارد البشرية وتعزيز برامج التدريب المهني وتطوير التعليم العالي

٪ من العاطلين عن 50 (المؤهلةالقوى العاملة من الضرورية  االحتياجات لعدم توفر وذلك ،كاليف اجتماعيةتالواقع 
وال سيما  "التشغيلبرامج "ة دعمت تونس االجتماعيهذه الظاهرة لعالج و).  مستوى التعليم االبتدائيواتجاوزيالعمل لم 

 . من خالل التدريب المهني وتدابير إعادة التأهيل
 
خريجي من غلبية ألل عمسوق ال إلى وصولال  فيالمتمثلو ،على المدى القصيرآخر تونس تحديا اجتماعيا  وتواجه

 . )2007اليونسكو، ( عات الجام خرجي٪ من55 منهمباحثين عن عمل في آل سنة من ال 80,000التعليم العالي 
 

  في تونسكويننظام التعليم والت لمحة عامة عن 3.2
 

  كوينالتعليم والتإستراتيجية   1.3.2
المالئمة المتبعة  في تونس تطورا آبيرا نتيجة للسياسة كوين التعليم والت شهد قطاع،1956عام المنذ االستقالل في 

واعية بمتطلبات  واالجتماعية التي تعيشها لتغيرات دائما متناغمة مع ا تونس ظلتو .اجتماعي قويالمدعومة بطلب و
 رئيس الجمهورية ى، دععلى سبيل الذآروفي هذا اإلطار و. ة التربية إحدى آبريات المسائل الوطنّيةمعتبروآل مرحلة 

 : إلى 1995عام الفي 
 

عالمي ينتظر أن يشهد تحّوالت عميقة   خالل القرن القادم في واقع]...[ اآلن في التفكير المنظم في موضوع تجّدد رسالة المدرسة الشروع من"
الحاضرة على  وأساليب العمل، ووسائل اإلنتاج، حّتى نحسن اإلعداد لمستقبلنا بدءا بتربية أجيالنا  المجتمعات، وبنية المعرفة،تطرأ على ترآيبة

 ". وطنّيا وعالمّيا ما يمّكنها من أسباب االضطالع بمسؤولية وجودها، فردّيا وجماعّيا،
 
 ه وأساليب،هت وهيكل، في مهمته جذريًايرًا المهني تغلثانوي والتعليم االبتدائي وا التعليم شهد،في هذا السياقو

 . 2002 سنةلالتعليم المدرسي والتوجيهي للتربية قانون ينظمه الوه هذا التغيير يحكمو. هواستراتيجيات
 
صالح الجديد اإلطار القانوني لتجديد وتنشيط المدرسة لإل 2002 تموز/يوليو 23ي يهقانون التوجيعتبر هذا الو
 ٪85 ما يزيد عنتحقيق نسبة و، ٪100قارب ما يتحاق بالتعليم االبتدائي الل وبلوغ نسبة ا،تطور المجتمعومع  .ونسيةالت

 اعتماد نمطآان آخرها ، إصالحات متتالية هذا التطور رافق، 2004من مجموع المجتمع النشيط من غير األميين سنة 
ن خالل تعزيز التعليم العام، وأخيرا إصدار قانون للتوجيه وإصالح التعليم الثانوي م) تسعة أعوام(المدرسة األساسية 

 . قيمتهبمهني معترف به والتأهيل  القديم إلى نظام تكوين وطني لللتدريب المهنياوالتدريب المهني لتحويل جهاز 
 
 فان وبالتالي. ليةفاع وال،المساواةو ، تحديات الجودةاآلننظام التعليم التونسي  يواجه التعليم،سألة تعميم  متجاوزبعد و

 التعليم المدرسيوالتوجيهي للتربية قانون الفسعى . اإلصالح الجديد يطمح إلى إعداد المدرسة لمواجهة هذا التحدي
 .  جميع جوانب نظام التعليمإلى مراجعةهذا اإلصالح عليه الذي يستند و 2002الصادر العام 

 
 ونتيج عن ذلك . على هذا المستوىالطلبة لزيادة تدفق اجيبمست 2004عام الإصالح التعليم الثانوي في خريف قد بدأ و

 على  اإلصالح هذايعتمدو.  التعليم االبتدائيفي وزيادة فرص بقاء الطلبة ، الى التعليم الثانويتحسين فرص الوصول
التقفني ) تكوينال(التواصل بين مختلف معاهد العليم والتدريب  وتحسين  رفع مستوى التعليم المهنيتتضمن ،عدة مبادئ
 .والمهني

 
 التعليم األساسي   2.3.2

هذا ال يرجع إلى وجود موانع لاللتحاق بهذا التعليم و. ا طفيفا انخفاضشهدقد يكون عدد التالميذ في التعليم االبتدائي قد 
 فريدة من نوعها في الةتوجد ح تونس فيو.  الوالداتانخفاضوموغرافي يلد التحول اةجينتبل لنقص عدد األطفال 

هذا حيث انخفض .  لعدد التالميذ المسجلينالسنويوالنم في ا منذ سنوات عديدة انخفاضشهدتحيث . المنطقة المغربية
 . 1  رقمالجدوليبينه آما ) 2009 و1999بين عامي ( سنوات 10 في غضون 400,000ـالرقم ب
 

 )6-1الصفوف (عليم االبتدائي  الت تطور عدد التالميذ المسجلين في:)1(  رقمالجدول
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 المعلمين التالميذ الفصول المدارس السنة الدراسية 

 1983 / 1984 3 066 160 36  191 408 1   33 026 
 1988 / 1989  3 676 466 43  1 326 150  43 921 
 1993 / 1994  4 164 995 46  1 467 411  55 720 

 1998 / 1999 4 441 299 47 1 432 896  59 877 

 2003 / 2004  4 487 532 47  1 215 888  58 761 
 2008 / 2009  4 513 374 45  1 006 488  59 011 
 .2009 ، السنويتقريرال ،، إحصاءات التعليم والتدريبالتكوينووزارة التربية  :المصدر     

 
بذلت في الفترة فان جهود آبيرة  في إطار مبادرة التعليم للجميع،و من حيث الوصول إلى هذا المستوى من التعليم،أما 

تصف التسعينات للقرن الماضي معمما حيث أصبح التعليم االبتدائي منذ من. الفترة األخيرةأآثر من  1990-2000
 ). 2  رقمانظر الجدول(بالنسبة للفتيات والفتيان  ٪100تقريبا مع نسب خام تتجاوز 
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  سنة11-6 سنوات وعمر 6 لعمر التعليم االبتدائيب االلتحاق :)2(  رقمالجدول
 

 1998-1999  2003-2004  2008-2009 
)٪(ق معدل االلتحا 

مجموع الفتيات الفتيان مجموع الفتيات الفتيان مجموع الفتيات الفتيان 

99.2 99.2 99.2 99.0 99.0 99.0 99.1 99.1 99.1    سنوات6

97.7 98.0 97.4 96.9 97.0 96.8 97.0 96.8 97.2   سنة6-11

 .2009 ، السنويتقريرال ،، إحصاءات التعليم والتدريبوزارة التربية والتكوين :المصدر       
 

  التعليم الثانوي  3.3.2
ى مسألة الدراسات في المستويات اأصبح من البديهي االهتمام ب    ،  )3جدول رقم    (مع تحقيق التعليم االبتدائي للجميع     . ألعل

سألة   و الطلبة مستقبل هؤالء   حول تطرح حتما التساؤل  في التعليم االبتدائي    ناميكية الملحوظة   لديفا دارس الم  هذا يتطلب ت
ا عدد طالب يشهد  على المستويات العليا التي      ادا م    ه ذ                 ازدي دائي من يم االبت ادة معدالت االلتحاق في التعل ستمرا نتيجة لزي

 ). 4ول رقم انظر الجد( بداية التسعينات
 الثانية من التعليم ها أحيانا بالمرحلةإلييشار و( سنوات 3 مرحلة أولى من إلىالتعليم الثانوي في تونس ينقسم آما أن 

 .  سنوات4 تتكون من مرحلة أخرىو ،)األساسي العام
 

 )2008/2009 - 1998/1999( نسبة االلتحاق بالتعليم الثانوي :)3(الجدول رقم 
 

 1998/1999  2003/2004  2008/2009 
معدل االلتحاق   

مجموع الفتيات الفتيان مجموع الفتيات الفتيان مجموع الفتيات الفتيان 

91.4 92.4 90.4  90.5 91.0 90.0  87.7 87.2 88.2   سنة6-16 

75.4 78.9 72.1  75.4 77.5 73.5  68.4 68،0 68.8   سنة12-18 

 .2009 ، السنويتقريرال ،، إحصاءات التعليم والتدريبوزارة التربية والتكوين :المصدر    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   العاملتعليم األساسيا المرحلة الثانية من المسجلين في طلبةور عدد ال تط:)4(  رقمالجدول
 )13-10الصفوف (في التعليم الثانوي و) 9-7الصفوف (

 

 نو المعلم طلبة ال  الفصول  المدارس  السنة الدراسية

 1983 -1984  335  10 801  364 492  17 943 
 1988 -1989  485  14 411  477 795  23 300 
 1993 -1994  665  17 618  605 935  26 817 
 1998 -1999  938  25 381  874 814  39 148 
 2003 -2004  1 161  33 103  1 076 238  55 717 
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 2008 -2009  1 325  36 245  1 006 143  71 880 
 .2009 ،ر السنويتقريال ،إحصاءات التعليم والتدريب، وزارة التربية والتكوين :المصدر    

 
 

 )TVET(المهني و التقني التدريبالتعليم و  4.3.2
ويتوفر عدد أآبر من الملتحقين في المرحلة . التدريب التقني والمهنيطلبة في تونس بالتعليم و٪ من ال10حوالي يلتحق 
  :هي عدة مجاالت في تونس" التكوين" ويشمل. ة الثانيرحلة المعنمن التعليم الثانوي األولى 

 ؛التعليم التقني والمهني الثانوي  
 ؛ التلمذة 
 ؛التعليم والتدريب المزدوج  
 في موقع العمل(الخدمة  أثناء تدريبال( . 
 

 تحسن وتدعم أ التي إلى جانب تلك التشغيل، إلى المؤدية األولية المؤهالت الآتساب الطرق جميع هذا التدريب ويشمل
 . اتالمهار

 
هذه الحاجة تواجه و.  وظيفة جديدة آل سنة80,000  تونس تحتاج إلىتشير اإلحصاءات إلى أنمن ناحية أخرى، و

التي تشكلت في سوق  والعديد من المعوقات، والسيما على مستوى التدريب والتأهيل للقوى العاملة المستخدمة حاليا أ
 . العمل

 
قد و. يهدف إلى مواجهة هذا التحدي في السنوات العشر الماضية خاصة بدأذي إصالح التدريب المهني اللذا فان 
 وتحسين القدرات مراآز التكوينإعادة هيكلة  وهذا النوع من التعليم من خالل إنشاء أل طاقة االستيعابتحسنت 

 في غضون هذا وقد تضاعف. المؤسسات المهنيةمع بالتناوب ، وخاصة من خالل توسيع نطاق التدريب هالديالموجودة 
 . )2004-1999(  فضال عن عدد الخريجينالجدد، سنوات تدفق الوافدين 5

 
 
 إدارة القطاع   5.3.2

تقوم على خيارات   تتويج لعمليةيوخطة القطاع ه. لتعليماقطاع ل وضعت تونس خطة ،فيما يتعلق بإدارة القطاع
 واالستثمارات من أجل تحقيق نشاطاتات والالسياسات واالستراتيجي من ناسقةالسياسة الوطنية وتحدد مجموعة مت

جميع اإلجراءات لصالح  للخطة أن تجمع  ويمكن.جدول زمني محددفق ووطنية المترابطة المجموعة من األهداف 
 ووطنية أ(  ومصدر التمويل،) تشغيليو أيمالرأس (ف النظر عن طبيعة اإلنفاق وهذا بصرعام نظام التعليم في إطار 

يتم وضع ومن ثم ). لميزانيةشامل ل ومستهدف أودعم  ،برنامج مساعدات ،معونة مشروع(لتمويل اقناة  وأ) أجنبية
ية تسمح بإدخال كيهذه االستمرارية دينامترافق و. ضمان االستمرارية في تنمية القطاعمد لاستراتيجيات طويلة األ

 .  على الوسائلليسواع على النتائج  خطة القططالما ترآزلميزانيات السنوية لتغييرات وخطط التكيف التدريجي 
 

 النفقات العامة   6.3.2
 ،2005 في سنة٪ 20سة للتعليم األساسي والتعليم الثانوي ما يقرب من المكّر) يةمال  ورأستشغيلية(نفقات التمثل 
 2005 سنة٪ من الناتج المحلي اإلجمالي في 6 من الميزانية العامة للدولة وحوالي 2009 سنة٪ في 16.25وونح

  ،٪ من الميزانية العامة للدولة10حوالي  هذه النسب في بداية الثمانينات بحدود آانتو. 2009 سنة٪ في 5وحوالي 
المخصصة ميزانية المعظم تنفق تونس تعميم التعليم االبتدائي، بعد النجاح في . من الناتج المحلي اإلجمالي ٪4وأقل من 

 من الناتج المحلي اإلجمالي لكل باحتساب النسبة المئوية(فة الطالب الواحد تكل بلغتو. لتعليم الثانويعلى ا تربيةلل
 . لتعليم العاليل بالنسبة٪ 68و ،ثانويفي التعليم ال٪ 26و ،٪ في التعليم االبتدائي16في حدود  2005 سنةفي ) مواطن

 
 

 عزيز ريادة األعمال في نظام التعليم والتدريبت  4.2
 
 

  المدرسة/ المؤسسة التربويةمستوى  1.4.2
تقريبا جميع األطفال المسجلين في الصف حيث .  في التعليم االبتدائيستمراراإلفيما يخص معدل جيد بتتميز تونس 

 20أآثر من ( معدل االنتقال إلى التعليم الثانوي تحسنا آبيرا  آما شهد.م التعلي هذا آخر مستوى منيصلون إلىاألول 
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٪ من تالميذ المدارس االبتدائية االنخراط في المستوى األول 90ـسمح لمما  ،)2005 و1999نقطة مئوية بين عامي 
 .ويمن التعليم الثان

 
 
 
 
 
 
 
 

 والثانوي األساسي تعليمال في الواحد الفصل في التالميذ عدد متوسط  :)5(رقم  الجدول
 

 التعليم األساسي 
 السنة الدراسية 

 ) سنوات3 (المرحلة الثانية) سنوات6( المرحلة األولى
 الثانويالتعليم 

 1983 -1984  32.9  34.6  32.3 
 1988 -1989  30.5  34.4  31.4 
 1993 -1994  31.2  35.4  33.0 
 1998 -1999  30.3  34.6  34.3 
 2003 -2004  25.6  32.8  32.1 
 2008 -2009  22.2  28.6  26.9 

 .2009 ، السنويتقريرال ،، إحصاءات التعليم والتدريبوينوزارة التربية والتك :المصدر       
 

 
مستوى ال حولتعليقات  وأطلقت.  حول التعليم في تونساتقشانم في الًامسألة نوعية التعلم موضوعا رئيسأصبحت و

 هي  المتوفرةالمعلومات الموضوعيةو البياناتلكن و. البسيطة المعلمين على المهارات كوينضعف تو ةبلطلالمتدني ل
 .  حول المهارات المكتسبةموضوعيو مفصلللقيام بتحليل  وغالبا ما تكون غير آافية ،لألسف نادرة

 
معدل تحقيق  وخاصة في التعليم األساسي الذي شهد ،الجانب الكمياالنشغال ب النظام التربوي في تونسقد تجاوز ل

 16-6فئة بالنسبة ل و،٪99  سنوات نسبة ستةدودفي حلذين أعمارهم ل لألطفال ا بالنسبةبالمدارسالصافي االلتحاق 
قد تحول و. بالنسبة لتونسيشكل تحديا عد ييظهر بوضوح أن تعميم التعليم لم مما  ،٪90.93 إلى  النسبةتصل سنوات
هذا أدى على وجه الخصوص التخاذ مسار نوعي و. المردود العام للمنظومة التربويةو نوعيةال  مسألة إلى اآلناالهتمام

يتجلى هذا و. لبرامج ومناهج وأساليب التدريس والتقييما أهداف وغايات في تحديدنهج الجودة في التعليم م باعإتو
ألول و - فصولهحيث جاءت  2002لسنة  المدرسيالتعليم والتوجيهي للتربية قانون بوضوح من خالل الالتغيير النوعي 

قي جميعها حول مبدأ جوهري واحد، يتمثل أساسا في تكريس  منادية بغايات يلت–مرة مقارنة بالقوانين التي سبقته 
الرهانات وها على آسب مختلف التحديات من خالل قدرت" الجودة"الى مستوى االرتقاء بالمنظومة التربوية التونسية 

  .الضرورية لتحقيق هذا االرتقاء
 

، على خالف برنامجهذا ال). PISA( بةالبرنامج الدولي لتقييم الطل  في2006و 2003 عاميخالل آما شارآت تونس 
مج  البرنا هذاوهكذا، يسعى.  في سن معينبةمن التعليم، ولكن الطلمحدد دف مستوى ستهي ال ، من البرامج الدوليةهغير

في القراءة والرياضيات والكتابة العلمية سنة لمهاراتهم  15في حدود  أعمارهم تكونذين ل الطلبةالدولي لتقييم اآتساب ال
. باإلضافة إلى عدة بلدان شريكة أخرى ،)OECD ( والتنمية اإلقتصادي األعضاء في منظمة التعاونالثالثيندول في ال
 من نهاية عند االقترابتقييم اآتساب المعرفة والمهارات الضرورية للحياة اليومية  وهالبرنامج الدولي هذا الهدف من و

الثالثة  واالثنتين أ مراتبال في المجاالت الثالثة المدروسة، 2003قد حصلت تونس سنة و. مرحلة التعليم اإللزامي
على سبيل . )OECD (أداء البلدان األعضاء في المنظمةب مقارنة وهي مراتب متأخرة جدا ، بلدا40من أصل األخيرة 
اء أد 20فضل أ في حين آان ، نقطة359ـتقدر بدرجات  في الرياضيات على معدل نو التونسيبةالطلحصل المثال، 
 . الفرق آبير جداهذا  .نقطة 500 يتجاوز درجات معدل
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 التقدير والتقييم  2.4.2
وال  أدت إلى تخفيض حجم الزمن األسبوعي موسعةآان الزمن المدرسي في التعليم األساسي موضوع استشارة وطنية 

 . سيما في الصف الرابع من التعليم االبتدائي
تسب أهمية آبيرة في طريق اعتماد النهج القائم على الكفاءة في عملية التعلم، وآذلك العالج قد اآ/تقييمال/مفهوم التعلمان 

 إلى إعادة النظر في المناهج وطرق التدريس، وتجديد الكتب  اعتماد المقاربة بالكفاياتأدىوقد  .طريقة التدريس
 . نظام التقييمغيير المدرسية والمواد التعليمية وت

في المستوى األول من التعليم الثانوي، ليكون منسجما مع المعايير لمواد العلمية تعزيز ا شهدت السنوات األخيرة آما
للرياضيات الدولي الثالث المسح   قبلمن التونسيين الطلبةفي أداء الملحوظة الثغرات  بعد التي ظهرتلتقييم لالدولية 
اعتماد المقاربة ن تونس قد علقت توسيع  نالحظ أ،ومع ذلك. )PISA(م الدولية يالتقيبرامج و  (TIMSS) والعلوم

راجعة إلى اعتقاد األسباب قد تكون و.  الممتازةخبراتعليم الثانوي على الرغم من الفي المستوى األول من التبالكفايات 
 . ذين لم يفهموا هذه العمليةلللمعلمين وإحجام اآلباء واألمهات ال بالنسبة  عبء العملازدياد

 يمكن أن نذآر تلك التي ،"لمدرسة الغد"التي اتخذت في سياق تنفيذ خطة عمل  الهامة القراراتمن بين آما نشير أنه 
 حديثة بداية المدرسة لتمكينهم من التعرف على التكنولوجيات الذثقافة رقمية منب المتعلمين تزويدتتعلق بالحاجة إلى 

  . إلستخدامهابحيث تصبح مألوفة تصاالت والمعلوماتلال
 

  معلمال  3.4.2
 ). 6  رقمانظر الجدول( في عدد معلمي المدارس االبتدائية انخفاض طفيف ببداية هذه األلفيةتميزت 

 
 )2008/2009 - 1983/1984( تطور عدد المعلمين :)6( رقم الجدول

 
  1983/1984 1988/1989 1993/1994 1998/1999 2003/2004 2008/2009
 011 59  761 58  877 59  790 55  921 43  026 33   التعليم االبتدائي 

التعليم من المرحلة الثانية 
ياألساسي والتعليم الثانو

 17 943  23 300  26 817  39 148  55 717  71 880 

 .2009 ، السنويتقريرال ،، إحصاءات التعليم والتدريبوزارة التربية والتكوين :المصدر         
 

نخفاض في عدد  بل هذا اال.ليملنوعية التعتدني  والضرورة حد من التزامات للدولة أال يفسر هذا التخفيض على أنه بو
٪ 16بنسبة حيث انخفض الطلب موغرافي القوي، يلدنتيجة النخفاض الطلب على التعليم بسبب التحول ا والمدرسين ه

أآثر  وفسر على نحهذا يمكن أن يو٪ فقط 2 مثل نسبةلتدريس في االتراجع بينما  ،2005-1999على مدى الفترة 
 عدد انخفاض آان أسرع من الطلبةانخفاض عدد بما أن و.  قد انخفض بمعدل أسرعيالذ وه الطلبةعدد بأن إيجابية 

 بين عامي معلم/طالب 21:1 إلى 25:1من  أي( الفترة  تلك التالميذ لكل معلم قد تحسنت خالل نسبةالمعلمين، فإن
 ))2009وزارة التربية والتكوين، (). 2005و 1999

 
 تدريب المعلمين  4.4.2

على  بشكل مباشر على دور المعلم وتكسانع قطاع التعليم واالحتياجات الجديدة الناشئة عرفهاعميقة التي التغيرات الإن 
 مؤسساتظمها هذه الحالة، يمكن للمدرسين االستفادة أيضا من التدريب التي تنل استجابة . التدريسمهنةخصائص 
  .ياتالكفاب مقاربةمين أيضا على استخدام اللمعلا تشجيعآما تم . كوين في تونس والتربية من وزارة التمتخصصة

 
لمعلمين في لرفع مستوى المعايير األآاديمية  ونحخالل السنوات األخيرة  التونسيالتدريب / تعليم المعلمنظامه وّجآما ي

 ما و على األقل أستاذيةحاملي شهادة األمن  في المستقبل المدرسين توظيف وذلك من خالل قرار ،التعليم األساسي
 ). 7  رقمانظر الجدول). ( سنوات من الدراسة4 +البكالوريا (يعادلها 

 
تأهيل المدرسين :)7(رقم الجدول   

 

  التعليم األساسيالمرحلة األولى من 
  التعليم األساسيالمرحلة الثانية من

 والتعليم الثانوي العام

)2 (المؤهلونن والمدرس)1( المؤهلونن والمدرس
 سنةال

 المدرسينجملة
 )٪( النسبة عددال

 المدرسينجملة
 )٪( النسبة عددال
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   1983 / 1984  33 026  7 413  22.4  17 943  9 244  51.5 
   1988 / 1989  43 921  15 212  34.6  23 300  13 805 59.2 
   1993 / 1994  55 720  22 051  39.6  26 817  18 005 67.1 
   1998 / 1999  59 877  30 260  50.5  39 148  31 158 79.6 
   2003 / 2004  58 761  39 477  67.2  55 717  44 553 80.0 
   2008 / 2009  59 011  44 630  75.6  71 880  63 504 88.3 
  أستاذ المدارس االبتدائية، معلم تطبيق أول، معلم تطبيق) 1(    
   .أستاذ ،الرتبة فوق أستاذ ،أول أستاذ ،الرتبة فوق أول أستاذ مبرز، أستاذ أول، مبرز أستاذ) 2(     
 .2009 ، السنويتقريرال ،، إحصاءات التعليم والتدريبوزارة التربية والتكوين :المصدر    
 
 
 
 
 

  قليمين في المستوى الوطني واإلالتعاو  5.2
 

   تشجيع روح المبادرة1.5.2
 ال التي األنشطة أي (نظامي الغير التعليم يلعب أيضا نظام الرسمي، التعليم نظام إطار في تبذل التي للجهود استكماًال
. بعث المؤسساتو تشجيع روح المبادرةودورا هاما في نشر التعليم للريادة ) الدولة قبل من رسمي تقييم إلى تخضع

 التي تؤمن تكوينا في تنمية روح )CEFE-ANETI (العمل المستقلوالوآالة الوطنية للتشغيل دور  نذآر هنا مثًالو
الكيفي وتشجع التوظيف  -وإحدى هذه المبادرات توفر التدريب المعرفي. في تطوير المؤسسات الصغيرةالمبادرة 

وهناك مبادرة جديدة تتعلق بدعم المرأة هي ). FORTIمبادرة (لتونسي ا -الذاتي بواسطة مشروع التعاون األلماني
جائزة رئيس (ويتوفر برنامج جوائز وطني . التدريب والمواد المساندة للمرأة الريفية في تطوير المؤسسات الصغيرة

 ).www.etf.europa.eu/web.nsf(والتي تحظى بدعم إعالمي مميز ) الجمهورية
 

 الجامعات داخل المبادرة روح لتشجيع برامج الحكومية غير والمنظمات الحكومية لمؤسساتا من آما وضعت العديد
 . الموظفين من آبير عدد هالدي التي الحكومية شبه والشرآات

 
 لمساعدة 1997في العام  الجمهورية رئيس من بقرار )BTS (للتضامن التونسي في نفس اإلطار تم إنشاء البنكو

 من االستفادة من الفردية المشاريع أصحاب تمكين عبر على خلق فرص العمل تشجيعالوغيل التش في برنامج الدولة
 صغيرة قروض تقديم في متخصص تونسي بنك أول وه للتضامن التونسي البنكو. بدون ضمانات الصغيرة القروض
 خريجي وأ معاتالجا تقدم خاصة لخريجي هذه القروضو). أقصى آحد دوالر 60,000 (الصغيرة المشاريع ألصحاب
 البنك التونسي يدعموبالتالي، .  مقارنة مع البنوك األخرى%5 صغيرة بفائدةو ضمانات أية بدون التقنية المدارس

 .المهنية مشروعاتهم إلطالق  الشباب اللذين ليس لديهم رأس المالللتضامن الخريجين
 

  العرب إنجاز 2.5.2
 إنجاز ومؤسسة المهني للتكوين التونسية الوآالةأوًال بين  ،2008 سنة توقيعها تم التي الشراآة اتفاقات إطار في

 آذار/مارس 31 فيهذا البرنامج  من األولى العملية نطلقتإ ،العرب وإنجاز تونس -مؤسسة شل  بينوثانيا ،العرب
م تو. الشباب بين المبادرة روح تطوير بهدف) أريانة (والطباعة التخطيط فنون مجال في التدريب مرآز في 2009
وهذا .بين الشباب المبادرة روح بهدف تطوير تونس -لش شرآة من  لمؤسسة انجاز بدعمًا ومشروعًاامجنبر 15اختيار 

 ،األدوار من يترتب ما آل مععملية تغطي جوانب األعمال،  يتضمن برامج تدريبية حول القيادة والريادة بأساليب
 متطوعين التجريبية المرحلة هذه في التدريبية رف على الدوراتقد أشو. والتجارة ،التسويقو ،اإلنتاجو ،القرار آصنع

 .  تونس- لش  شرآةفي من آبار المختصين
 
 
 
 
 
 

  الدوليالتعاون  6.2
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  )آاب( "لى عالم األعمالتعرف إ"  برنامج- الدولية العمل منظمة 1.6.2
 لتعليم الريادة في )آاب(" لى عالم األعمالتعرف إ" يلتدريبا البرنامج 2003 سنة في الدولية العمل ت منظمةأدخل
 التدريب في المبادرة روح تشجيعو" ثقافة الريادة"المساهمة في خلق  وه البرنامج هذا من الرئيسي والهدف. تونس
 ،الالتينية وأمريكا ،وإفريقيا ،آسيا في ،، قد تم تنفيذه في خمسين بلداحاليًا .العاليالتعليم و ،الثانوي والتعليم ،المهني

 . لعربيةا والمنطقة
 

 انعيلص البرنامج عرض على) سنتين مدة (تنطوي المرحلة األولى. مرحلتين الى البرنامج هذا تنفيذ وتنقسم إستراتيجية
 الختبار التدريب) واحدة سنة (التجريبية المرحلة في المشارآة في الراغبة المؤسسات واختيار التعليم، قطاع في القرار
 نهاية في التجربة تقييم يتم البداية ثم قبل أسبوعين لمدة المعلمين تدريب آما يتم. لبةالط مع المشاريع تشجيع مجال في

 على البرنامج هذا تطبيق بشأن قرار التخاذ التعليم مجال في السياسات لصانعي يسمح التقييم هذاو. التجريبية المرحلة
 . البرنامج هذا لتوسيع المعلمين الالزم من للعدد للبرنامج تدريبا الثانية المرحلة وتشمل. التعليم مجال في واسع نطاق

 

 وضع الدولية بهدف العمل ومنظمة سوسة جامعة بين 2008 آانون الثاني/ ينايرفي أبرم اتفاق تعاون السياق، هذا فيو
 الطلبةاف استهد بالتاليو ،2009 آانون الثاني/بداية يناير تونس في إلتاحة توفير عن بعد للطلبةوللتنفيذ  )آاب( برنامج

 . التخرج بعد أعمال رجال تشجيعهم ليصبحواو) متصرفينو ،وأطباء ،واقتصاديين ،مهندسين (الخريجين
، 2008تموز /ومنذ شهر يوليو .ثانوية مدرسة 25، والمهني للتكوين مرآز 25  في)آاب(برنامج  تونس، يطبق وفي

 . جامعات4في  مجربًا/ مشرفًا23معي، وطالب جا 1,000العالي بمشارآة  في التعليم )آاب(يطبق برنامج 
 : مراحل ثالثة من ويتكون المشروع

 ؛إلكترونية نسخة إلى )آاب( برنامج محتوى وتتمثل في تحويل األولى المرحلة  
 ؛الجامعية لمدة فصلين دراسيين المؤسسات في بعض تجريبي برنامج إطالق هي الثانية المرحلة 
 التونسية الجامعات في البرنامج هذا تعميم إمكانية ودراسة التجريبي المشروع تقييم هي الثالثة والمرحلة.  

 
 

  )آاب(برنامج  جمنها 2.6.2
  مواءمةامكانية ادخال مع ، لدى الشبابةلرياد في خلق روح المبادرة وا)آاب ( في برنامجيتمثل المنهاج التعلمي

 إلى 80 شكل قد صمم هذا البرنامج علىو. العالي موالتعلي ،الثانوي والتعليم ،المهني التعليم مجال في تعديالتو
 . تدريبية ساعة 120
 ،العملية الحياة مجاالت من هاما مجاال تمثل وحدة آل. وحدات 9 من) آاب(لبرنامج  التدريب يتكون محتوىو

 . الدرس والتدريب ساعات من عددا معينا منها آل يقابل مواضيع عدة إلى وينقسم

 دة؟الريا هي ما :1 الوحدة  
 الريادة؟ لماذا :2 الوحدة  
 من هم الرياديون؟ :3 الوحدة  
 أصبح رياديا؟ آيف :4 الوحدة  
 جيدة للمؤسسة؟ فكرة أجد آيف :5 الوحدة  
 آيف أنظم المؤسسة؟ :6 الوحدة  
 أشغل المؤسسة؟ آيف :7 الوحدة  
 رياديا؟ التالية لتصبح الخطوات هي ما :8 الوحدة  
 لمؤسسته؟ عمل ةالمرء خط يضع آيف :9 الوحدة  

 
 

 في دول شمال أفريقيا) آاب ("األعمالتعرف إلى عالم "برنامج  3.6.2
 : ما يلي  البرنامجنتائج تشملو، 2008 آانون الثاني/منذ يناير أفريقيا شمال  في)آاب(انطلق برنامج 

 المغرب  مصر، الجزائر، (بلدان أربعة في )آاب(لبرنامج  ومعلمين مدربين من وطنية قدرات تطوير
  ؛)وتونس

  جامعات؛ وأربع تدريب أو مرآز مدرسة 20 عن يقل ال ما في بلد آل في )آاب(التدريب على برنامج  
 ؛ وطالبة طالب 8,000 عن يقل ال ما تدريب  
 آاب( برنامج لمستخدمي إقليمية شبكة إنشاء( . 
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  لالعم التوافق مع سوق 7.2
 

العام بالجامعة  االلتحاق حيث بلغ معدل. طموحاتهاواتها مستوى تطلع لتونس والتوقعات بلغت اليوم المؤشرات
٪ 50ستتجاوز هذه النسبة و 1987 عامال في فقط٪ 6 بينما آانت هذه النسبة ،٪31.7 نسبة 24-19 لمن هم في سن

 مجموع من٪ 56.5 ألنهن يمثلن الجامعة إلى الوصول آما أن الفتيات تغلبن على الفتيان في نسبة. 2010 سنة في
 . لطلبةا عدد

 
 التعليمية األوضاع تدهور إلى يؤدي أن يمكن بالجامعة االلتحاق معدالت في الكبير من ناحية أخرى فان االرتفاعو

 تشير الحالية االتجاهاتو. العمل عن العاطلين الخريجين من هي العدد الكبيروالقائمة حاليا  المشكلة نطاق وتوسيع
 2004 عامي بين تونس في مرات أربعة سيتضاعف العالي التعليم في ةالطلب عدد فإن الوتيرة، هذه على أن إلى
  المستوى الجامعي آل من علىمن الحكومة للعثور على إجابات حقيقيا استعدادا يتطلب والنم هذا مثلو. 2015و

 سوق في االندماج(المستوى الخارجي أي ما بعد الجامعة و) المؤهلين والمدرسين توفير المؤسسات (الداخلي
 ). الجدد الخريجين لهؤالء لالعم

 
من  المقبلة السنوات في متوقعة العمل قوة في آبيرة السيطرة فان زيادة تحت وه المتوقع السكاني والنم آان إذاو

 . و زيادة مشارآة المرأة في القوى العاملةاألعمار من واسعة لفئة العمل سوق على اإلقبالخالل 
 

  االستثمار وتشجيع والنم وتيرة تسريع على أساسا رآزت المحاور من ةمجموع إلى التشغيل استندت سياسة
واألدوات الداعمة لسوق  البرامج من مجموعة وتعزيز باإلضافة إلى إنشاء والمشاريع الخاصة المبادرة وتشجيع

 ،مليةالع الحياة في اندماجهم وتسهيل العمل عن للباحثين العمل فرص من أجل تحسينوفي هذا السياق و .لالعم
قد أنشئ الصندوق ، 1999سنة  الصغيرة القروض نظام وإنشاء 1997سنة  للتضامن التونسي البنك إنشاء وبعد

 من ربايق ما 2006 سنة نهاية وحتى إنشائها منذ اآلليات هذه استفاد من وقد .2000الوطني للتوظيف في عام 
 .مستفيد ألف 911
 ،العالي التعليم خريجي خاصة توظيف على الشرآات تنوعة لتشجيع تدابير مبالتوازي مع هذه اآلليات، تم أخذو

  .الشباب تشغيل تشجيع برامج تعزيز إلى باإلضافة ،الخاصة مشاريعهم إلقامة عمل عن الباحثين وتشجيع
 
 عددهم من ناحية، زيادة بسبب متزايدا يشكلون ضغطا العالي التعليم خريجي أن إلى تشير المؤشرات هذه آل

 أن عنيالوضع ي هذا مثل. أخرى من ناحية لالعم لسوق الحقيقية واالحتياجات معينة تخصصات بين توافقال ولعدم
 في سيما وال العالي التعليم خريجي توظيف فرص وزيادة العمل فرص خلق وتيرة لزيادة تبذل يجب إضافية جهود

 . المحدودة ذات التشغيلية التخصصات
 

 إلى باإلضافةو. المحتمل غير من ويبد المقبلة السنوات لها في آبير وانخفاض نستو في المهيكلة عالية إن البطالة
 الصعب لذين منلاولذين يعملون أعمال دون مستوياتهم لا العاطلين تضاف مشكلة الخريجين البطالة معدل

الدولية  عملال منظمة قبل تعريفها من  تم"العمالة الناقص"رة وهذه المشكلة األخي. إحصائيات لهم على الحصول
الشخص قادر أن يقوم  هذا أخرى متكافئة لوظيفة شخص مقارنة مع وظيفة اإلنتاجية الغير والمدة أ"على أنها 

 ". بها
 
 

  والتوصيات االستنتاجات  8.2
 

 الرياديلتعليم ل لسياسات الداعمةل بالنسبة تتميز تبين أن تونس ،ان من أهم االستنتاجات المستخلصة من هذه الدراسة
المفوضية  (نظم التعليم والتكوين في بين دول المنطقة، وفي التأآيد على أهمية الروح الريادية والكفايات بذلك

والتي حدثت في العام ( 2002عام ل للتعليم في االستراتيجية الوطنية تم إدخال هذه الكفايات، و)2006األوروبية، 
 آفايات ومهارات حيث يتم تناول ليم األساسي والثانوي،التعومضمون إطار هذه السياسة يؤثر في برامج . )2008

  .المبادرة في هذه المراحل التعليمية
 

 . لذلك فإن تونس تقدمت في مجال تشريعات التعليم للريادة والذي يمهد للتوسع وإدماج التعليم الريادي في برامج التعليم
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 هذه الدراسة هي الشروع في أقرب وقت في الترجمة الفعلية  من خالل فان التوصية الرئيسة التي نود التأآيد عليهالذلك
بلورة و )2002(، والتعليم المدرسي ربيةوال سيما قانون التوجيه والتالقوانين التي تخص التعليم الريادي وللتشريعات 
 ،ساسيمحكمة إلدراج التعليم الريادي في البرامج الرسمية للتعليم األوخطة عملية شاملة و واضحة استراتيجية

الطرق البيداغوجية باإلضافة إلى تكوين وما يتطلبه ذلك من مراجعة للبرامج و ،نيالتقو والتكوين المهني ،الثانويو
 .المعلمينواألساتذة 

 
الدولي يمكن أن يشكل رافدا هاما يساعد على نشر هذا النمط في التعليم عبر االستفادة من و إن التعاون اإلقليمي امآ

 لذلك فإننا نوصي أوال بالعمل .تبادل الخبراتو في هذا المجال األجنبيةوعربية  الدول العدد منة في التجارب الناجح
 االتعريف بهمو) وغيرها من المبادرات، آاب ،انجاز العرب أي(على االستفادة القصوى من المشاريع الحالية 

استغالل الفرص التي يتيحها التعاون وجال  آما نوصي أيضا بتعزيز التعاون الدولي في هذا الم.استثمار نتائجهاو
تنمية الموارد البشرية و ، التنفيذخططو ،ن للمساعدة على وضع االستراتيجياتيالدولي والشرآاء الدوليواإلقليمي 

 في يونيفوكمراآز شبكة و ، ومنظمة اليونسكو،منظمة العمل الدوليةو ، االتحاد األوروبيوبشكل خاص ،المتخصصة
 .الدول العربية
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 أحمد الغساني.   دراسة حالة عن سلطنة ُعمان، د3.
 

 ةــمقدمال  1.3
 

وتعود هذه النظرة إلى . آان الكثير من العمانيين ينظرون إلى الوظائف الحكومية على أنها أفضل فرص العمل المتاحة
وقد تنبه . اصبها مقارنة بمؤسسات القطاع الخالقصيرة ساعات العمل والميزات التي تقدمها المؤسسات الحكومية 

هذا البلد، في ا هذه النظرة مثيرة للقلق  إلى ذلك مبكرًا حيث اعتبرو ُعمانسلطنة في السياسات صانعووالمخططون 
الموارد و الكثير من التخطيط ويتطلب هذا التغيير الثقافي. ير ثقافة العمل لدى المواطنينالجهود لتتغوبالتالي فقد بذلت 
 للقطاع الخاص، تبعتها تعديالت في حدى المبادرات في تعديل اللوائح واإلجراءات المنظمةفتمثلت إ. البشرية والمادية

آما تم إيالء التعلم مدى الحياة والتعليم النظامي اهتمامًا خاصًا لتمكين القوى العاملة الحالية . قانون العمل العماني
وتعود أهمية هذه التعديالت . االتجاهات والكفاياتوالمستقبلية من اآتساب المعارف الالزمة باإلضافة إلى المهارات و

االلتحاق  وذاتي، أالتوظيف الخالله تبني مبادرات هم الفكر الريادي الذي يستطيعون من لديلدورها في تكوين مواطنين 
 .بوظيفة

 
لتعليمي في سلطنة يقدم هذا التقرير دراسة حالة تهدف إلى التعرف على مدى وآيفية إدماج التعليم للريادة في النظام ا

ويختتم . مان، وتحديد الممارسات الجيدة التي تم ويتم تطبيقها مع تسليط الضوء على الصعوبات ونقاط الضعفُع
ولغرض هذه الدراسة فقد تم اعتماد التعريف المشترك . التقرير بالتوصيات التي من شأنها دعم مبادرة التعليم للريادة

 :على أن  حيث ينص التعريف،منظمة العمل الدوليةو اليونسكو ن قبلللتعليم للريادة والذي تم وضعه م
 

نهج تعليمي لتعزيز الثقة واالعتزاز بالنفس عن طريق تحفيز ورعاية المواهب والقدرات اإلبداعية لألفراد،  والتعليم للريادة بمعناه الواسع ه"
ويستند هذا النهج . ين على توسيع مفاهيمهم الدراسية والفرص المستقبليةوتنمية المهارات والقيم المالئمة التي من شأنها أن تساعد المتعلم

 .)2006منظمة العمل الدولية،  -اليونسكو( "التعليمي على استخدام األنشطة الشخصية، والسلوآية، والدافعية، والتخطيط المهني
 

 آز الوطني لتنمية الموارد البشريةتم جمع المعلومات األولية لهذه الدراسة من خالل جدول تم تطويره من قبل المر
وخالل هذه المرحلة تم إرسال الجدول إلى أربع مؤسسات وقد شارآت .  وتوزيعه على الجهات المعنية)األردن(

 الريادة في النظام التعليمي جميعها بتقديم البيانات المطلوبة، حيث أظهرت النتائج األولية وجود العديد من مبادرات دمج
مان وإلى ات رسمية إلى اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة في سلطنة ُعطابخآذلك، تم إرسال . ن ُعملسلطنةفي 

وبعد الحصول على المعلومات تمت . المؤسسات األخرى ذات الصلة لتسهيل الحصول على المزيد من المعلومات
 الطلبةستراتيجيات والمديرين والموظفين و مع واضعي االات ومناقشاتلقاء خالل دراستها وتحليلها والبناء عليها من
عهم وبعد آتابة مسودة التقرير تم إرسالها إلى بعض الجهات المعنية من أجل إطال. في المؤسسات التعليمية ذات العالقة

 وقد أدى ذلك أيضًا إلى زيادة الوعي لدى .معلومات إضافية عن الدراسةيضاحات، وعلى النتائج، والحصول على إ
 . المعنية بأهمية التعليم للريادةالمؤسسات

 
آما . التغيرات التي طرأت عليهو واصفًا هيكله  ُعمانسلطنةنظرة عامة إلى نظام التعليم في ، بةيبدأ تقرير دراسة الحال

 ،بعد األساسيويسلط الضوء على آيفية دمج مفهوم وتطبيقات الريادة في مستويات التعليم المختلفة، آالتعليم األساسي 
 واإلدارة، والمناهج الدراسية، ة،يآماوالحتعليم والتدريب التقني والمهني مع الترآيز بصفة رئيسية على التشريعات، وال

 وفي العمل ليتمكنوا من ،آيفية إعداد المعلمين أثناء دراستهم الجامعيةالتقرير آما يتناول . والمبادرات المبتكرة الجديدة
 ويغطي التقرير أيضا الجهود اإلضافية التي تدعم التعليم للريادة ودور المنظمات .الطلبةنقل المهارات الريادية إلى 

يختتم التقرير بالتأآيد على الدروس المستفادة . القطاع الخاص على الصعيد الوطني واإلقليمي والدوليوغير الحكومية 
 .ن وعلى المستوى اإلقليميماآما يقدم مجموعة من التوصيات لتطوير مبادرات التعليم للريادة في سلطنة ُع

 
  ُعمانسلطنة في  عامة على نظام التعليم نظرة2.3

 
 ما قبل المدرسة، والمدرسة، : إلى ثالثة مستويات– آحال الكثير من الدول–مان ينقسم النظام التعليمي في سلطنة ُع

ي والذي يقدم فقط في المدارس وتقوم وزارة التربية والتعليم باإلشراف على التعليم قبل المدرس. والتعليم العالي
الخاصة، أما التعليم المدرسي فيتكون من اثني عشر عاما من الدراسة النظامية حيث تقوم وزارة التربية والتعليم بإدارة 
المدارس الحكومية واإلشراف على المدارس الخاصة، بينما تقوم وزارة القوى العاملة بإدارة التدريب المهني للصف 

ية مثل جامعة السلطان لصف الثاني عشر، أما بالنسبة إلى التعليم العالي فيتكون من مؤسسات حكومالعاشر وحتى ا
ويتم .  والكليات التقنية، وآليات العلوم التطبيقية، ومعاهد العلوم الصحية، ومعاهد التمريض وأخرى خاصة،سقابو

طالب االلتحاق بإحدى مؤسسات التعليم العالي ويمكن لل. اعتماد جميع هذه المؤسسات من قبل مجلس االعتماد العماني
التابع لوزارة التعليم  بعد إآمال الصف الثاني عشر بنجاح من خالل التسجيل إلكترونيا على موقع مرآز القبول الموحد
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جهم  ونتائالطلبةويتم من خالل المرآز فرز الطلبات آليًا وتوزيع المقاعد الدراسية على المتقدمين حسب رغبات . لعاليا
أما بالنسبة ألبناء أسر الضمان االجتماعي واألسر ذات الدخل ). الثانوية(في الصفين الحادي عشر والثاني عشر 

ذين لم يحققوا النسب التنافسية للحصول على فرص في مؤسسات التعليم العالي فيمكنهم التنافس على لالمحدود وال
 .المقاعد الممولة حكوميا والمخصصة لهم

 
فقد شهدت العقود األربعة الماضية عدة مراحل من التطوير .  بتطوير مستمر ُعمانسلطنةفي ام التعليمي يحظى النظو

 التعديالت التي طرأت على نظام التعليم وأحدث. وإعادة التنظيم شملت التعليم المدرسي والتعليم العالي على حد سواء
التعليم العام بالتعليم األساسي الذي يمتد لعشر سنوات يتبعه ، حيث تم استبدال نظام 1998لمدرسي تم تطبيقها في العام ا

وقد تم البدء بتطبيق التعليم األساسي في بعض المدارس ومن ثم تعميمه تدريجيا على . التعليم بعد األساسي ومدته سنتين
 بعض معاهد فعلى سبيل المثال تم تحويل. بعض مؤسسات التعليم العاليشملت التعديالت آذلك . المدارس األخرى

التدريب المهني إلى آليات، وتحويل الكليات الفنية الصناعية إلى آليات تقنية، وبالمثل تم تحويل آليات التربية إلى 
 .آليات للعلوم التطبيقية

 
، إال أنه أصبح بعد ذلك ضروريًا  ُعمانلسلطنة قد حسنت من النظام التعليمي في وبالرغم من أن التعديالت سابقة الذآر

لتوجهات السامية ل  ووفقًا1996عام الوفي . لى التعليم العالياجعة النظام التعليمي آامًال من مرحلة ما قبل المدرسة إمر
 فقد وافق مجلس الوزراء على برنامج تطوير نظام ،بناء نظام تعليمي متطورمن أجل مان لصاحب الجاللة سلطان ُع

اتيجية تعليم العالي على مجلس الوزراء الموافقة على إعداد إطار إلستر اقترح مجلس ال،2003عام الوفي . التعليم العام
بعد .  وقد تمت الموافقة على المقترح حيث تم تكليف وزارة التعليم العالي بوضع اإلطار2020-2006التعليم العالي 

جعة شاملة خالل الفترة مراونتيجة لذلك، فقد تمت .  اإلستراتيجية جميع مستويات التعليممجلس الوزراء شمولذلك أقر 
وبعد اآتمال مقترح .  حيث شملت المراجعة مرحلة ما قبل المدرسة إلى مرحلة التعليم العالي2006 –2003

" 2020-2006مان إستراتيجية التعليم في سلطنة ُع" بعنوان 2006عام ال في مسقط اإلستراتيجية تم عقد مؤتمر دولي
شملت المراجعة الدورة التعليمية آاملة وخرجت بمقترح مفصل . فاصيلهللتعريف بمشروع اإلستراتيجية ومناقشة ت

آما رآزت على العديد من المجاالت المهمة مثل مرحلة قبل المدرسة، واإلشراف على . إلعادة هيكلة النظام التعليمي
مراجعة على تحسين وقد رآز جزء آبير من ال. ة، واإلدارة، واإلنفاق على التعليميآمامؤسسات التعليم العالي، والح

جدير بالذآر ال. ن خالل تزويدهم بالمهارات الرياديةجودة الخريجين واقتراح الطرائق المختلفة إلعدادهم لسوق العمل م
أما التوصيات التي تحتاج إلى موارد . أنها في طور التنفيذ وأن العديد من توصيات اإلستراتيجية أما أنه قد تم تنفيذها أ

 .ات جديدة فيجري دراستها من قبل الحكومة تشريع وضعوخاصة أ
 

ويأخذ هذا االهتمام أنماطًا مختلفة مثل البحث العلمي، . مانتحظى الريادة والتعليم للريادة باهتمام متزايد في سلطنة ُع
ففي مجال البحث .  والتعاون مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية،واإلنفاق، وتطوير المناهج، وتدريب المعلمين

وأغلب هذه المشاريع يتم دعمها من قبل جامعة السلطان . زالت قيد التنفيذ ما والعلمي توجد عدة مشاريع تم تنفيذها أ
أحد تلك المشاريع التي تم تنفيذها في جامعة السلطان قابوس هدف إلى دراسة . ابوس ومجلس البحث العلمي العمانيق

ف العليا في المرحلة المدرسية وآيف يدعم النظام الدراسي التعليم السلوآيات واالتجاهات الريادية لدى طالب الصفو
تحسين  ونح"وهناك مشروع بحثي يتم تنفيذه في جامعة السلطان قابوس بعنوان . )2009 ،يي والجابرالحارث (للريادة

 العالقة في ذاتحيث يسلط الضوء على التعليم والتدريب للريادة ويراجع البرامج " مانالتطوير الريادي في سلطنة ُع
 .  يم دعمها من قبل مجلس البحث العلمباإلضافة إلى مشاريع أخرى يت. )2007خان والمهرابي،  ( ُعمانسلطنة

 
 .  ُعمانسلطنةالريادة في النظام التعليمي في  وتعزيز  آيفية تشجيعاالقسام التاليةناقش ت

 
 مينظام التعلالمتعلقة بالريادة في   التشريعات3.3

 يمتلكون المعارف والمهارات  التعليم العالي وسوق العمل بطلبةمان نظامها التعليمي بحيث يزود سلطنة ُعلقد صممت
وقد تم أخذ ذلك بعين االعتبار عند وضع التشريعات وتطبيقها في المدارس ومؤسسات التعليم . والصفات الضرورية

فقد . التكامل فيما بينها إلنجاح برامجها وتحقيق أهدافهابل إن المؤسسات التعليمية في السلطنة قد راعت أهمية . العالي
 :    ، تنص على ما يلي"رؤية مشترآة للتعليم"قامت آل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي بصياغة 

  
يدته اإلسالمية، والمعتز بتراثه العربي،  للتعليم تنبثق من النظر إلى هذا الوطن العزيز وشعبه المخلص األبي المؤمن بعق ُعمانسلطنةإن رؤية "

العالمية متميزًا بإسهاماته في مجاالت العلم والمعرفة، من خالل ريادته في  ووقيمه األصيلة، وينطلق من هذه القاعدة الراسخة ليمضي قدمًا نح
 الالزمة للحياة والعمل، وتوعيته باألدوار المتوقعة مجال التعليم، لكونه األداة الفاعلة في تطوير وتحديث المجتمع العماني، وتزويده بالمهارات

وزارة التعليم  (".منه، بما يمكنه من العيش منتجًا في عالم المعرفة، ويؤهله للتكيف مع متغيرات العصر، واإلسهام في رقي الحضارة اإلنسانية
 ).2006وزارة التربية والتعليم، /العالي
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بالمهارات الالزمة "التعليم تسعى إلى تزويد المتعلم  وتبنى منهجية جديدة نحتُعمان سلطنة ويظهر من هذه الرؤية أن 
للحياة والعمل، وتوعيته باألدوار المتوقعة منه، بما يمكنه من العيش منتجًا في عالم المعرفة، ويؤهله للتكيف مع 

لم مدى الحياة للتكيف مع  والتع، والعمل،إن الترآيز في الرؤية على المهارات الالزمة للحياة" متغيرات العصر
 .  متغيرات العصر يؤآد االلتزام بدمج مهارات الريادة في النظام التعليمي

 
 من التعليم األساسي والتعليم بعد األساسي حيث تم تصميمهما وتطويرهما  ُعمانسلطنةيتكون النظام المدرسي في و

 المهارات التي اآتسبوها في المدرسة سواء  ليكونوا مواطنين صالحين يستطيعون استخدامالطلبةلضمان إعداد 
ومن ضمن أهداف التعليم األساسي التي . حتى رواد أعمال وموظفين، أ و في مؤسسات التعليم العالي، أطلبة ليصبحوا

 :لها عالقة بالريادة، ما يلي
 

لمهارات المناسبة من خالل تنمية التعلم محور العملية التعليمية بحيث يتم تزويده باوتقديم تعليم يكون فيه المتعلم ه): 5(الهدف 
 . ه، والتفكير العلمي والناقد، والقدرة على فهم وتطبيق االبتكارات العلمية والتقنية الحديثةلديالذاتي 
 يتم تهيئتهم بشكل مناسب لمتطلبات التعلم المستمر والتعليم العالي، وسوق العمل ومتطلبات الحياة الطلبةضمان أن ): 6(الهدف 

 .)2009وزارة التربية والتعليم،  (حديثة بشكل عامال
 

 الستكمال تطوير مهارات الريادة الالزمة للدراسة في مؤسسات التعليم العالي، لتعليم بعد األساسي المجال للطلبةويتيح ا
ات الوطنية مان للتعليم حيث تم تصميمه لتلبية التوقعويقوم على قواعد فلسفة سلطنة ُع. والتوظيف، والتخطيط المهني

إن الصفات التي تم تحديدها من قبل وزارة التربية والتعليم لنظام معترف به عالميًا والتي لها عالقة بصفات . والعالمية
 :الريادة، تشمل

 
 على األنشطة لتنمية قدرات الفهم وحل المشكالت ليتمكن الطالب من تطبيقها تعتمد حول الطالب وتتمحورأنشطة تعلم ): 2(الصفة 

 .  ي مجاالت الحياة المختلفةف
 . برنامج يرآز على تنمية مهارات العمل والكفايات الشاملة): 4(الصفة 
ل صفات المرونة التي تسمح للوزارة، والمناطق التعليمية، وحتى المدارس بالتكيف مع احتياجات المجتمع من خال): 5(الصفة 

 ).2008وزارة التربية والتعليم، (الخريجين للصف الثاني عشر 
 

: حيث يشير الهدف السادس إلى. ولتحقيق هذه الصفات، قامت وزارة التربية والتعليم بوضع أهداف التعليم بعد األساسي
 من حل المشكالت وتوظيف التفكير العلمي في حاالت واقعية وصوًال الطلبةتنمية التفكير والقدرات المختلفة لتمكين "

آذلك استمرار لتحقيق  وبط هذا الهدف بالرؤية التي تمت اإلشارة إليها أعاله وهويرت. "إلى اتخاذ قرارات مناسبة لها
يدعم هذا الهدف استمرار تنمية مهارات حل المشكالت واتخاذ القرارات والتي تعتبر من . أهداف التعليم األساسي
ريادة بشكل واسع من خالل عدة ويتضح مما سبق أن وزارة التربية والتعليم تدعم التعليم لل. المهارات المهمة للريادة

 . تشريعات
 

مراآز التدريب المهني والكليات . التدريب المهني والتقنيالتعليم وترآز دراسة الحالة هذه على النظام المدرسي و
  حيث أن لها" الخريجينسلوك"أهم تلك التشريعات هي . أيضًا التعليم للريادة المبادئ التوجيهية التي تدعم لديهاالتقنية 

 الخريجين للكليات التقنية والتي لها عالقة بمفهوم الريادة أن بعض سلوك. دةغير مباشرة بالتعليم للرياوأعالقة مباشرة 
 :هي

 .  أنهم أفراد منضبطين يتصرفون دائمًا حسب القواعد األخالقية): 1(الصفة  
 .اآتسبوها التيئة العمل للمعارف والمهارات أنهم قادرين على التطبيق في بي): 2( الصفة 
 .أنهم قادرين على التفكير الناقد، والتحليل وحل المشكالت): 3( الصفة 
 ).2008، وزارة القوى العاملة( .لى عرض وتطبيق مهاراتهم الرياديةأنهم قادرين ع): 10( الصفة 

 
 وه األول. ل واضحتفكير الريادي بشك على ثالثة مجاالت يتطلبها سوق العمل آما أنها تدعم الوترآز هذه السلوك

وهذا يدعم . احترام قيم المؤسسة وااللتزام بأنظمتها ولوائحها وفي نفس الوقت التصرف حسب القواعد والقيم األخالقية
 تدعم التفكير الناقد وحل المشكالت والتي يحتاجها أي  أن هذه السلوك،ثانيلوا. ام، واالستقرار في العملالثقة، وااللتز

وتساعد هذه المهارة الخريجين على النظر إلى التحديات . يس فقط في مجال العمل بل وفي الحياةرائد ليكون ناجحًا ل
رآز والمجال الثالث الذي ت. طرمخاقي إليجاد الحلول المناسبة ذات أقل من عدة زوايا وتحليلها بأسلوب علمي ومنط

ومن خالل فهم . د متطلبات التخرجأح وعرض وتطبيق مهارات الريادة حيث أن ذلك ه و ه، الخريجينعليه سلوك
 .  إعدادًا أفضل لفرص التعليم العالي وفرص سوق العملالطلبةوتطبيق مهارات الريادة سيتم إعداد 
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 )المهني و التقني والتدريبالمدارس والتعليم( على التعليم  اإلنفاق34.
 
 

وقد ترتب على ذلك . عقود األربعة الماضيةمان زادت إنفاقها على التعليم بشكل متنامي خالل الإن حكومة سلطنة ُع
 -1995في المدارس الحكومية خالل الفترة  ويوضح الجدول التالي النم. والمدرسين والمدارس الطلبةزيادة عدد 

2008. 
 

2008-1995رة خالل الفت مانفي المدارس الحكومية في سلطنة ُع والنم: )1(جدول رقم ال  
 

 السنة 1995 2000 2005 2008
 المدارس 953 993 046 1 047 1
 الصفوف 024 15 141 17 664 19 000 20
 الطلبة 797 488 845 554 074 568 000 540
 المدرسين 292 22 416 26 500 37 000 43

 مدرس/طلبة 22 21 15 13
 صف/طلبة 33 32 28 27

 )om.gov.moe.www(الموقع األلكتروني لوزارة التربية والتعليم : المصدر          
 

 إلى الطلبةونسبة . بطال 488,797 بمجموع 1995عام الفي السلطنة في  مدرسة 953 وجود 1يوضح الجدول رقم 
ارتفع عدد المدارس إلى ، 2008وفي العام . 33 في الصف آان الطلبة ومتوسط عدد 1:22المدرسين آانت تقريبًا 

آما يظهر الجدول زيادة مستمرة في عدد المدارس والصفوف والمدرسين .  نصف مليون طالب تضم أآثر من1,047
 إال أن عدد المدرسين الطلبةوعلى الرغم من تراجع عدد . 2008-2005 بين عامي الطلبةمع تراجع طفيف في أعداد 

آذلك فإن . 2008 في 1:13 إلى 1995 في 1:22ن  إلى المدرسين مالطلبةاستمر في االرتفاع مؤديًا إلى انخفاض نسبة 
 لم يؤدي إلى خفض اإلنفاق على التعليم بل الطلبةإال أن انخفاض أعداد . 27 إلى 33 في الصف انخفض من الطلبةعدد 

وهذا يعكس التزام الحكومة .  في الفصلالطلبةما أدى إلى خفض أعداد  واستمر اإلنفاق على التعليم في ارتفاع وه
 إلى المدرسين ودعم الطلبةمن خالل تحسين التجهيزات واستخدام التقنيات الحديثة وتخفيض نسبة بتطوير جودة التعليم 

 .التعليم للريادة
 

 سنويًا المقبوليننتج عن ذلك زيادة في عدد . وقد شهد اإلنفاق على التدريب والتعليم المهني والتقني آذلك ارتفاعًا آبيرًا
آذلك فإن عدد . 2006 طالب وطالبة في العام 6,000 إلى 2003لبة في العام  طالب وطا2,000 في الكليات التقنية من

وتمت زيادة اإلنفاق على التدريب .  الزيادة في أعداد المقبولينستعابزايد التمراآز التدريب المهني والكليات التقنية قد 
 .        ز وآليات جديدةالمهني والتعليم التقني لمراجعة وتطوير المناهج وتحسين التجهيزات وإنشاء مراآ

 
  المدرسة/المؤسسة مستوى 1.4.3

 طالب ذآور وقد ارتفع العدد ليصل إلى 909 ثالث مدارس حكومية تضم  ُعمانسلطنة آانت في 1970العام في 
تكون النظام المدرسي في العام وقد . 2005عام المدرسة تحتضن ما يزيد على نصف مليون طالب وطالبة في  1,045
 .  المرحلة االبتدائية واإلعدادية والثانوية من1970

 
 وقد آانت تلك اآللية مناسبة لقد آانت المدارس في النظام التعليمي السابق تدار مرآزيًا من قبل وزارة التربية والتعليم

ارس أدت إلى إال أن النقلة النوعية في أعداد الطلبة والمدرسين والمد. في ذلك الوقت حيث أدت إلى توحيد آليات التنفيذ
 وقد أدى ذلك أيضًا إلى عدم قدرة مدراء المدارس على ،مبتكرة وبطء اتخاذ القرارات وصعوبة تبني مبادرات جديدة أ

لذلك ظهرت الحاجة إلى تبني نظام جديد يحقق إدارة . لتطوير المعلمين بها وتطوير وسائل مبتكرة إلدارة المدارس أ
 ذات جودة عالية متخرجين/خرجاتت فاعلية في اتخاذ القرار من أجل بناء مأفضل، ويدعم آليات أسرع، ويكون أآثر

 .وجاهزة لسوق العمل ولفرص التعليم العالي
 

حيث أصبح التقرير .  ُعمانسلطنةرير الرؤية المستقبلية القتصاد تم تبني التوصيات الواردة في تق، 1995عام الفي 
. الرآن األساسي إلستراتيجية تطوير التعليم" 2020مان  ُع– العمانيالرؤية المستقبلية لالقتصاد"الذي يحمل عنوان 

تم تطبيق نظام التعليم األساسي من الصف األول إلى العاشر على عدة مراحل، تبع ذلك مرحلة ، 1998عام الومع بداية 
طوير مبادرة تزويد ويدعم هذا الت.  التي تغطي الصفين الحادي عشر والثاني عشر)الثانوي (بعد األساسيما التعليم 
 .لالنضمام إلى سوق العملأو /و التعليم العالي بالمهارات الحياتية التي تهيئهم لمرحلة الطلبة
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. وتنفيذ النظام الجديد تتطلب الكثير من الموارد، مثل الموظفين األآفاء، وتوافر البنية التحتية التي تستخدم تقنيات متقدمة

األساسي بشكل رف على أوجه الضعف وإيجاد الحلول لها، فقد تقرر تطبيق التعليم ولكي يتم تطبيقه بشكل سليم وللتع
تدريجي ابتداًء بالصف األول االبتدائي وفي مدارس قليلة آمرحلة أولى، ومن ثم االنتقال إلى الصف الثاني في العام 

حقيق المرآزية المسؤوليات تدريجيا وتم أيضا ت .التالي وبالتدرج يتم زيادة عدد المدارس المطبقة لهذا النظام الجديد
لمزيد من المعلومات عن نظام التعليم . لموظفينامعلمين ولاتطوير برامج  تحسين و،لتسهيل وتحسين إدارة المدرسة

  .)www.moe.gov.om( :على مان يمكن زيارة موقع وزارة التربية والتعليمالمدرسي في سلطنة ُع
 

  األساسي التعليم2.4.3
ويتكون التعليم . أساسي وضروري من المعارف والمهارات والسلوآيات والقيم ويزود التعليم األساسي المتعلمين بما ه

إن .  والحلقة الثانية من الصف الخامس إلى العاشر؛ الحلقة األولى من الصف األول إلى الرابع:يناألساسي من حلقت
ويدعم . دولة معينة وي يعني نظام تعليمي بديل وغير تقليدي تم تصميمه لتلبية احتياجات ُقطر أ التعليم األساسحمصطل

لمواجهة التحديات الحالية المتعلمين إلآمال التدريب والتعليم العالي حسب اهتماماتهم وآفاءاتهم وتوجهاتهم الشخصية 
أن النظام التعليمي في ويؤآد ذلك على . )2009ية، وزارة الترب (المستقبلية في سياق التنمية االجتماعية الشاملةو

تكوين العقلية الريادية من خالل ربط النظرية بالتطبيق وتزويد المتعلمين  ومنذ مرحلة مبكرة يعزز  ُعمانسلطنة
ونة آما يجهزهم بالقيم واألخالقيات المهنية والوظيفية ويشجع المر. بمهارات االتصال والتعلم الذاتي والتفكير الناقد

 . وقابلية التغيير
 

 )المرحلة الثانوية(بعد األساسي ما   التعليم3.4.3
وفي هذه المرحلة . ما يسمى بالمرحلة الثانوية في بعض الدول و الحادي عشر والثاني عشر أينتضم هذه المرحلة الصف

الوظيفة حسب  و أ،الجامعي و أ،قيالتطبي/التقني و أ، لمستقبلهم التعليمي والعملي مثل التعليم المهنيالطلبةيتم إعداد 
بعد ما يدعم التعليم .  والبيئة، والمجتمع،العمل وآما يرآز على تنمية السلوك االيجابي نح. قدراتهم واتجاهاتهم المهنية

 إلى الطلبة وفي هذه المرحلة ال يتم تقسيم. ية بالمهارات الحياتالطلبةاألساسي االعتماد على الذات في التعلم ويزود 
أدبي بل يتم تعريفهم بالتخصصات المتاحة في مؤسسات التعليم العالي والمواد التي يجب أن يلزم اختيارها  ومي أعل

التوجيه المهني في هذه المرحلة  وويقوم اختصاصي. بعد األساسي لكل من هذه التخصصات ما خالل مرحلة التعليم
ظيفية المرتبطة بها ليقوموا بدورهم بتحديد المواد التي  للتعرف على قدراتهم ونصحهم بالخيارات الوالطلبةبإرشاد 

 والتخطيط الطلبةإن هذا من شأنه أن يدعم التوجهات الريادية لدى . سيدرسونها في الصفين الحادي عشر والثاني عشر
 . للمستقبل خالل مرحلة عمرية مبكرة

 
 

 ج المدرسيامبادرة التعليم للريادة في المنه 5.3
 
راسية لمدارس التعليم العام في وزارة التربية والتعليم بوضع المناهج الدة لتطوير المناهج  في المديرية العامتقوم 
تقوم الوزارة باإلشراف على المناهج الدراسية في المدارس الخاصة والدولية لضمان توافقها مع آما .  ُعمانسلطنة

 .متطلبات وإستراتيجيات الوزارة
 
ومن ضمن المواد التي يتم .  لحياة منتجةالطلبةعلى إعداد ) الثانوي(بعد األساسي ا مو ترآز مناهج التعليم األساسي و

، (IT)اللغة العربية، واإلنجليزية، والرياضيات، والعلوم، وتقنية المعلومات : تدريسها في مرحلة التعليم األساسي
اللغة االنجليزية : المواد التاليةتضم ف) الثانوي (بعد األساسيما أما مرحلة التعليم . والمهارات الحياتية، وغيرها

، والحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية، ومنهج البحث، والمهارات الحياتية، والرياضيات التطبيقية، للألعمال
وقد تم تضمين هذه المواد مجموعة من القيم االجتماعية والبيئية مثل االستخدام األمثل للموارد الطبيعية، . وغيرها
الصدق، : آما شملت المناهج أخالقيات العمل مثل. ير الجمالي، والفن، والمهارات الموسيقية، والرياضيةوالتقد

. الحرف واألعمال اليدوية و، واالتجاهات االيجابية نحالفريقواألمانة، وتقدير الذات واآلخرين، وإتقان العمل، وروح 
هارات التفكير النقدي واإلبداعي، وإدارة الوقت، م:  على المهارات الحياتية مثلواضحورآزت المناهج بشكل 

. الريادةوومهارات التعلم الذاتي، بما يساعد على تكوين جيل قادر على االعتماد على نفسه يتسم بالنشاط والمبادرة 
 .  الجزء الالحق التعريف بشكل موجز ببعض المواد التي يتم تدريسهاويتناول

ويشمل .  تدرس هذه المادة ليتم تطبيقها على االقتصاد والتجارة المحلية:شرالرياضيات التطبيقية للصف الحادي ع
 السنداتوالنظام المالي وعناصره، والتعامالت في السوق المالي، : الفصل األول من المنهج مواضيع مثل

، والعرض تقديم في مبادئ االقتصاد: أما الفصل الثاني من المنهج فيشمل.  والربحية، وغيرهاواألسهم، واألصول
وهكذا . والطلب، والعوامل المؤثرة على الطلب، واالحتكار وأنواعه، وأنواع التضخم، واألسباب والنتائج، وغيرها
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 على مبادئ وأسس النظريات االقتصادية في مرحلة مبكرة من دراستهم للمساعدة على الطلبةيتم توعية وإعداد 
 .ادة الرياضيات التطبيقيةتكوين تفكير ريادي حول إقامة المشاريع من خالل م

 تدرس هذه المادة منذ الصف األول في التعليم األساسي وحتى الصف الثاني عشر بعد التعليم :المهارات الحياتية
ترسيخ اإليمان بالعمل الشريف المنتج، وإآساب المتعلم أخالقيات : وتهدف هذه المادة إلى. )الثانوي (األساسي

لعمل، وتقدير العاملين في مجال الحرف والمهن التقليدية العمانية، واآتساب  روح اتشجيعالعمل االيجابي، و
وأخيرا يتم من خالل هذه المادة توجيه الطلبة . وإتقان مهارات العمل من خالل التعلم والممارسة في البيئة المحلية

  . والسياحية، والتجارية، والزراعية،للعمل في مجاالت اإلنتاج المختلفة الصناعية
 من الصف األول وحتى الصف والتي تقدم للطلبة "تقنية المعلومات"من المواد األخرى المهمة التي يتم تدريسها مادة و

 .مختلفة في مجال تقنية المعلوماتتقديم المعارف والمهارات الوتهدف إلى العاشر من التعليم األساسي 
البحث باستخدام األسس العلمية الصحيحة لتمكينهم من  أساسيات للطلبةقدم  ت"منهج البحث"لى ذلك فإن مادة إضافة إ

 . استخدام تطوير معارفهم باستخدام مهارات البحث حتى بعد ترآهم لمقاعد الدراسة
 يتعرف الطالب من خاللها على ، حيث والتي تدرس للصف الحادي عشر"الحاسوب في االتصاالت واألعمال التجارية"أما مادة 

 . تتوفر في مؤسسات وشرآات قطاع األعمال وآيفية التعامل مع هذه التطبيقاتتطبيقات االتصاالت التي 
 هي من المواد األخرى المهمة التي تساعد المتعلمين على التواصل مع اآلخرين باللغة "اللغة اإلنجليزية للعمل"وأخيرا فإن مادة 

 . المحلي والدولي للتجارة واألعمالاإلطاراالنجليزية في 

 
 
 
 

 
 (NCGC)مرآز الوطني للتوجيه المهني ال 1.5.3

 ، حسب مستوياتهم التعليمية المدرسية للطلبة والوظيفيمهنيالتوجيه ال المهني لتوفير أنشئ المرآز الوطني للتوجيه
 أخصائي توجيه مهني واحد، بينما يتوفر فيهافكل مدرسة يقل طالبها عن خمسمائة طالب . وللباحثين عن عمل

ومن مهام المرآز الوطني .  أآثر من أخصائي توجيه مهنييتوفر فيهاد طالبها عن خمسمائة المدارس التي يزيد عد
 الطلبةتمكينهم من مساعدة ، وذلك بهدف للتوجيه المهني تقديم التدريب ألخصائيي التوجيه المهني بمختلف المدارس

 مل عملية التوجيه المهني المعلمينوتش. سوق العمل والتعليم العالي أرحلة االنتقالية من المدرسة إلى خالل الم
 .، وأولياء األمورالطلبة، ووالمعلمات

 
 ومحافظة أحيث يوجد في آل . يقوم المرآز بدعم المدارس التي تضم صفوف الخامس وحتى الصف الثاني عشر

يفي  مشرف توجيه وظ55 إلى وقد وصل العدد مؤخرًا. منطقة تعليمية رئيس للتوجيه المهني مع مجموعة مشرفين
لقد قام المرآز بتنفيذ عدة برامج داعمة للتعليم للريادة، آالمشارآة التي قام بها في مهرجان . مانُعمناطق يغطون جميع 

 مصنوعاتوالمسقط بصفته راع لنشاط يقوم األطفال من خالله بتلوين لوحات بيئية وثقافية وأخرى تتعلق بالمهن 
 على التعرف على مواهبهم وقدراتهم عند التخطيط الطلبة لمساعدة أنشطة توجيه مهنيويتم تقديم عدة . اليدوية

اتخاذ القرارات، وخطوات النجاح، والثقة بالنفس، والنظرة اإليجابية للحياة، : وتشمل أنشطة التوجيه المهني. لمستقبلهم
م وإنجاز الملف  المشاريع الصغيرة، ومهارات العرض الناجح، ومهارات تنظيلدراسة في التعليم العالي، وبدءوا

  .الطالبة/الوظيفي للطالب
 

 بتوفير التدريب لمشرفي وأخصائيي  ُعمانسلطنة له في محافظات ومناطق  التابعةاإلقليمية ويقوم المرآز والمكاتب
آما .  وقدراتهم مع متطلبات سوق العملالطلبةالتوجيه المهني على المهارات التي تساعدهم في الربط بين خيارات 

في  الطلبة بات والمنشورات واألدلة التي تساعدمرآز في نشر الوعي من خالل إصدار العديد من الكتييشارك ال
 ويتم استخدام هذه األدلة على شكل أنشطة يتم من . وتزويدهم بمهارات الريادة،لتخطيط لمستقبلهم الدراسي والمهنيا

 العاشر والحادي عشر والثاني عشر للصفوف" ك المهنيمسار" وأحد هذه األدلة ه. لها تقديم الدعم والتوجيه للطلبةخال
 الطالبة/حيث يعرف الطالب" شخصيةالالميول المهنية والسمات "ووهودليل آخر . والذي يدعم حوارات التوجيه المهني

 ومن. تطويرها لتنفيذ مشاريع ريادية بذلك، بهدف الخاصة السماتبآليات تنظيم مشاريع ريادية من خالل التعرف على 
من خاللهما مساعدة  يتم لذينل وا،"خطتي المهنية"و" مستقبلي المهني" :طريق األدلةاألنشطة التي يتم تنفيذها عن 

 ،هلديروح الريادة  من خالل التعليم والتعلم  وتشجيع روح  على تخطيط أهداف حياته المستقبليةالطالبة/الطالب
ساعدان ي" مستقبلي التعليمي"و" رغباتي الدراسية"آل من آما أن . وإطالعه على آيفية تخطيط وتنفيذ المشاريع
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العمل " آذلك فإن نشاط.  على التعرف على المسار الذي يمكن اختياره لتحقيق أهدافه التعليميةالطالبة/الطالب
 "مشكالت وحلول"  الكتّيب بعنوانساعديباإلضافة إلى ذلك . ي وخدمة المجتمعالعمل االجتماععزز ثقافة  ي"التطوعي

األفضل من هذه على التعرف على األساليب المختلفة لحل المشكالت في الحياة الخاصة والمهنية على السواء واختيار 
 في مرحلة مبكرة من مراحل الحياة المدرسية ة لتزويد الطلب"مهارات االتصال والتواصل" ونشاط ويأتي آتّيب. الحلول

 على الطلبة لمساعدة "إدارة الوقت"وأخيرا يأتي نشاط . مشاريعبمهارات االتصال لتحقيق النجاح في الوظائف وال
 .أفضل على شكلتنظيم الوقت واستغالله 

 
 

 )TVET( والمهني والتدريب التقني  التعليم2.5.3
ذين أآملوا الصف العاشر فما فوق حيث تلبي ليلعب التدريب المهني دورًا مهمًا في إعداد وتأهيل مخرجات المدارس ال

. دريب المهني احتياجات الدولة من القوى العاملة الوطنية في المجاالت والتخصصات المهنية المختلفةمراآز الت
ولتحقيق هذا الهدف، قامت وزارة القوى العاملة ممثلة في المديرية العامة للتدريب المهني بتطوير مراآز التدريب 

 . لماهرة وشبه الماهرةاالمهني لتواآب متطلبات سوق العمل العماني من القوى الوطنية 
 

لذين أآملوا الصف العاشر في ل االطلبةيلتحق . تقدم مراآز التدريب المهني ثالثة مستويات مهنية في ثالث سنوات
لذين أآملوا الصفين الحادي عشر لالمدرسة بالسنة األولى من برنامج التدريب بأحد مراآز التدريب المهني، أما أولئك ا

ولجعل البرنامج أآثر مرونة ولتعزيز فرص .  االلتحاق بالسنة الثانية بمراآز التدريب المهنيالثاني عشر فيمكنهم وأ
 على وظائف فيسمح للطلبة بالتوقف عن الدراسة بعد إآمال أي من المستويات المهنية المطروحة، المتعلمينحصول 

ويتوقع أن يكون من شأن ذلك دعم الفكر . ةآما يمكنهم العودة إلى مقاعد الدراسة بعد اآتساب الخبرة العملية المناسب
 .الطلبةالريادي لدى 

 
ومن خالل دمج التدريب بقطاع العمل يؤدي القطاع الخاص دورا مهمًا لضمان آفاءة الخريجين فنيًا ومهنيًا ليتمكنوا من 

وقد . سلطنة ُعمانة في المساهمة في زيادة الكفاءة واإلنتاجية في مختلف القطاعات االقتصادية لتعزيز التنمية الوطني
 الطلبةاهتماما خاصا بمراآز التدريب المهني والتي تم توسعتها وتطويرها الستيعاب المزيد من أولت الحكومة 

  .)en/om.gov.manpower.www( ولالستمرار في تزويد سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا
 القطاعين العام والخاص في إعداد مناهج ولضمان تطوير مناهج مناسبة تضم مهارات الريادة الالزمة فقد شارك

زيادة عدد العمانيين في سوق العمل  (للتعمينوقد تم ذلك من خالل إشراك اللجان القطاعية . التدريب المهني
وبعد أن تم إعداد المناهج ُعرضت في مؤتمر .  الخاص والعام التي تألفت من ممثلين من القطاعين،)والوظائف

 وممثلين من المؤسسات المحلية  ُعمانسلطنةارآين من القطاعات المختلفة في ومجموعة من ورش العمل ضمت مش
  (ILO)ومنظمة العمل الدولية مثل مجلس الشورى ومجلس الدولة والمؤسسات الدولية مثل منظمة العمل العربية

 .بعين االعتبار ردود الفعلنتائج  وعند المراجعة النهائية للمناهج، تم أخذ. (GTZ)  الفنيالت األلمانية للتعاونوالوآا
 

 مواصلة دراستهم عن طريقى السماح لخريجي التدريب المهني والتزامًا بتوصيات منظمة العمل الدولية الداعية إل
 خريجي مراآز التدريب المهني بالتقدم لبرنامج  أفضل منمجموعات فقد تم السماح لجعل النظام التعليمي أآثر مرونة،

والذي يمتد لعام واحد يعادل السنة التأسيسية في الكليات التقنية، يمكنهم بعدها االلتحاق بأحد برامج الكليات  ،التجسير
يب المهني والتعليم التقني  بين التدرالتجسيربرنامج إن . التقنية التي تمنح عدة مؤهالت دراسية تصل إلى البكالوريوس

 وقد أدى ذلك إلى إدخال تغييرات آثيرة على المناهج الدراسية 2008 أيلول/م البدء بتطبيقه منذ سبتمبرنهج جديد ت وه
 . التي تقدم في مراآز التدريب المهني وإضافة العديد من مهارات إنشاء المشاريع الريادية

 
ولعل . مان في الكثير من األنشطة والفعاليات اإلقليميةلمهني في سلطنة ُعمن جانب آخر فقد شارآت مراآز التدريب ا

مارات العربية أبرز هذه المشارآات هي المشارآة في مسابقة المهارات المهنية الخليجية التي أقيمت في دولة اإل
 مجلس التعاون  إعداد طلبةالعالمية وقد هدفت إلىهذه المسابقة عبارة عن نسخة مسابقة المهارات . 2008لعام االمتحدة 

 بالمرآز األول في مسابقة المهارات بين دول  ُعمانسلطنة وقد فازت. الخليجي للمشارآة في مسابقة المهارات العالمية
 .مجلس التعاون الخليجي بعد أن فاز الطلبة العمانيين بأآبر عدد من الميداليات الذهبية

 
 لمهني للريادة في مناهج التدريب اتعليمل ا3.5.3

، والمخرجات تقوم المديرية العامة للمعايير المهنية وتطوير المناهج بوزارة القوى العاملة بتطوير المعايير المهنية
.  بهدف تلبية احتياجات سوق العمل العماني،، والمناهج الدراسية والتدريبية الخاصة بمراآز التدريب المهنيالتعليمية

 المديرية بدراسة االتجاهات المهنية آما تقوم.  المعايير المهنية واختبار المهاراتويتم ذلك من خالل التنسيق مع مرآز
 . العامة في ضوء التقدم التنموي وتضع اآلليات الالزمة لتلبية متطلبات تلك االتجاهات
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 والحياتية  في مراآز التدريب المهني عدة مواد دراسية تم تصميمها بعناية لتزودهم بالمهارات الفنيةالطلبةيتلقى 
قد ف. وقد أعيد مؤخرًا مراجعة وتطوير مناهج مادتي الرياضيات وتقنية المعلومات حسب متطلبات سوق العمل. الالزمة

 سوق العمل من خالل ربط النظرية بالممارسة العملية بطريقة لتلبية احتياجات" الرياضيات"تم تصميم مواضيع مادة 
تقنية "أما مادة . خدام الرياضيات والتفكير المنطقي في حياتهم اليوميةعملية تكسب الطالب مهارات متعددة الست

فقد تم إعادة تصميمها لتعالج التطورات الحديثة في مجال التكنولوجيا من أجل تجهيز الخريجين بالمهارات " المعلومات
 لبيئة العمل حيث ترآز لبةالطللمساعدة في إعداد " أخالقيات العمل"تمت إضافة مادة آما . التي يتطلبها سوق العمل

هذه المادة على احترام قيم العمل والقيم اإلسالمية، فضال عن غيرها من المهارات المطلوبة لتحقيق النجاح في العمل 
 .غير ذلكو ، والعمل الجماعي،مثل القيادة

 
 كنولوجيالتعليـــم الت 4.5.3

 عن التعليم التقني والمعروف فهي آذلك مسئولة ،لمهنياأن وزارة القوى العاملة مسئولة عن التدريب باإلضافة إلى 
مناطق متباعدة محافظات و موزعة علىسبع آليات تقنية   ُعمانسلطنةفي  حاليًاتوجد و. التعليم التكنولوجيبأيضا 
 إضافة. برامجلمؤهالت والالجديد لهيكل  عندما تم اعتماد ال2003عام الًا آبيرًا في تغييروقد شهد التعليم التقني . جغرافيا

الفترة خالل ) سنويًاطالب البة و ط 6,000 إلى2,000 من(ثالثة أضعاف أعداد المقبولين إلى  مضاعفة ت، تملى ذلكإ
 .قادمةالسنوات القليلة ال مرة أخرى خالل المقبولينوتشير التوقعات إلى إمكانية زيادة أعداد . 2001-2006

 
ونظرًا ألن .  ومهاراتية متعددة تقنيةوادمالمبنية على الكفايات من خالل معارف ال المهارات وللطلبةني تقالتعليم القدم ي

لتزويدهم أآثر  و يخضعون لبرنامج تأسيسي يمتد لسنة أالطلبةباللغة االنجليزية فإن  والتدريس في الكليات التقنية ه
في المرآزي  االنجليزية اللغةإشراف مكتب وب  في الكلياتمراآز اللغة اإلنجليزية التي تقدمها مهارات اللغة االنجليزيةب
 مهارات الرياضيات وتقنية المعلومات  منهاالطلبةي يتم تطوير حزمة من مهارات تأسيس البرنامج الخاللو. وزارةال

 الطلبة خالل البرنامج التأسيسي ه يتوجب علىآذلك فإن. والتي تم وضع معاييرها من قبل مجلس االعتماد العماني
 الدولة  الرخصةات، واجتياز اختبار)TOEFL (اللغة اإلنجليزية آلغة أجنبية -التوفل  اختبار معينة فيتحقيق درجات

 .)ICDL (لقيادة الحاسب اآللي
 

العلوم التطبيقية و المعلومات والدراسات التجارية قنيةالهندسة وتفي تخصصا ثالثين  أآثر من  التقنيةكلياتتطرح ال
عتمد مع مالحظة عدم ضرورة طرح نفس التخصصات في آل الكليات بل ي فوتوغرافي الوتصميم األزياء والتصوير

يتم بعد إآمال البرنامج التأسيسي بنجاح، و. الكليةالتي توجد بها المنطقة  والمحافظة أفي العمل  سوقعلى متطلبات ذلك 
 و أ،الدبلوم العالي وأ ،الدبلوم و أ،االنجاز شهادة همحيث يتم منح في برنامج مكون من أربعة مستويات الطلبةقبول 

ولالنتقال من مستوى إلى المستوى األعلى يتطلب الحصول على تقدير معين في .  في التكنولوجياالبكالوريوس
 .المستوى األخير

 
د عد وازدياد  عدد الكلياتارتفاع عمو. ًا من قبل الوزارةمرآزيآانت الكليات التقنية تدار خالل المراحل األولى لعملها 

مزيد منح الالموظفين، أصبح من الضروري و الطلبة  وتضاعف أعداد والبرامج التي توفرها هذه الكليات،صاتتخصال
في  وفاعلية ،ية أسرعتطويرخطوات بأن ذلك سيؤدي إلى القوى العاملة وزارة  التقنية إيمانًا من للكلياتمن االستقاللية 
 . إلى الكليات بشكل تدريجي من الوزارة حيات والمسؤولياتبعض الصال نقل والذي أدى إلى. اتاتخاذ القرار

 
 

 التعليم للريادة في مناهج الكليات التقنية 5.5.3
األآاديمية في الكليات التقنية بتهيئة طالبها لوظائف ريادية من خالل تزويدهم بالمعارف والمهارات األقسام تقوم جميع 

 والدراسات التجارية أ وتقنية المعلومات أ و سواء آانت في الهندسة أوالسلوآيات التي تعينهم على تكوين مؤسساتهم
من المقررات الدراسية التي تدعم مهارات الريادة بشكل مباشر وغير مباشر وتضم مناهج التعليم التقني الكثير . غيرها

 . خالل األنشطة المختلفة وسواء في القاعات الصفية أ
 

بتقديمه آمتطلب  الذي تقوم الكثير من مؤسسات التعليم العالي )OJT (العمل ثناءأ فة إلى ذلك، يأتي التدريبباإلضا
 ون هذا المتطلب أآثر إفادة للطلبةفحتى يك. مانإال أن الوضع مختلف في الكليات التقنية في سلطنة ُع. اختياري

آما تمت إضافة مبادرة أخرى الريادة إلى المتدربين فقد تم جعل هذا المتطلب إجباريًا وولضمان نقل مهارات العمل 
ويتم اإلشراف . أيضًا إجباري و والذي يطلق عليه في بعض الدول التدريب التعويضي، وه،وهي التدريب التعزيزي

 من الكليات ومن الشرآات التي يتدرب التعزيزي بشكل دقيق من قبل مشرفين العمل والتدريب على رأسعلى التدريب 
 .   اه، آما هو موضح أدنالطلبةفيها 
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 في لريادةادمج مفاهيم ومهارات الترآيز على أدى كليات التقنية على الإشراف وزارة القوى العاملة إن  : العمل على رأسالتدريب
 العمل في الكليات على رأس يتم معاملة التدريبو.  حاليًاي تنفيذهارجي ةجديدمبادرات عدة ذلك نتج عن و. ةيبرامج الدراسال

 له أهداف واضحة ومخرجات تعليمية تختلف حسب تخصص الطالب ومستواه الدراسي في ،اسي مستقلالتقنية آمقرر در
 العمل مشرفين أحدهما من الكلية واآلخر من المؤسسة التي على رأسويشرف على آل طالب خاضع للتدريب . الكلية

وبعد إآمال . ماده من قبل آال المشرفينويجب على الطالب استكمال آتيب سجل التدريب والذي يتم اعت. يتدرب فيها الطالب
ولدعم هذه المبادرة يوجد في آل آلية تقنية .  عن برنامج التدريب الذي خضع لهعرض مرئي يقوم الطالب بعمل ،التدريب

العمل والذي يتم األشراف عليه وتوجيهه من قبل عمادة الكلية ومكتب العالقات الصناعية في  على رأس قسم للتدريب
  .الوزارة

فقد تمت ،  الطالب بهاإلحاقؤسسة التي يتم يعتمد بشكل آبير على المالعمل  على رأس  بما أن التدريب: التعزيزي العمليالتدريب
 التدريبتم استحداث ولذلك، . خالل فترة التدريبمالحظة أنه في بعض الحاالت ال يتم تغطية جميع المخرجات التعليمية 

لى اثني إمن ستة تمتد  خالل فترة  التعزيزيالتدريبويتم انجاز  .د التدريب على رأس العملالتعزيزي والذي يأتي تنفيذه بع
 التدريب على أثناءتتم تغطيتها  عناصر التي لمداخل الكلية لتغطية الم تنفيذه تحيث ي،  حسب حاجة المتدرب- عشر أسبوعًا
المتبقية فترة  القسم الذي درسوا فيه، بينما يقضون الجزءا من فترة التدريب التعزيزي في نفس الطلبة  ويقضي.رأس العمل

يتم الترآيز وخالل فترة التدريب التعزيزي .  حسب برنامج معد لهذا الغرضاألخرى في الكليةوالفنية ة يداراإلقسام األفي 
نشاء ، وإعمللبحث عن ووسائل ااالتصال  على تدريب إضافي في مهارات الطلبةالريادة حتى يحصل  مهارات على 

 . خالل فترة تدريبهمحول ما تعلموه مرئية ا عروضالطلبة فترة التدريب التعزيزي يقدمفي نهاية و. خاصةالمشاريع ال

 
التدريب التعزيزي فقد تم دمج الكثير من مهارات العمل التطبيقية في و العمل على رأسبرامج التدريب ضافة إلى إ

بغض النظر عن  الطلبة المقررات الدراسية الجديدة والتي يدرسها جميع آما تم إضافة العديد من. المقررات الدراسية
وعلم  عمل، البحث عن ومهارات، وأخالقيات العمل، الريادة والعمل الحر: المقررات هيبعض من هذه . تخصصاتهم

ا ورد وصف هذه آم. باللغة العربيةدريسه تمقرر الدراسي الوحيد الذي يتم هي الوالعربية باللغة  تخاطبالو المنطق،
 .المقررات أدناه

 
للريادة لدى الوعي والفهم المقرر إلى تكوين ويهدف .  قسم الدراسات التجارية فقطالمقرر لطالبيعطى هذا  : والعمل الحرالريادة

 مجاالتالمقرر  غطييو.  األعمالبريادة ة المرتبطتطبيقاتالات ولنظري لالطلبةيخضع  المقرر، وخالل تطبيق. الطلبة
، وأدوات ة الجديدات في تطوير المشروع الداخلة واألدوات، والمفاهيم،ط، والتنظيم القانوني والتخطي،إلدارة الماليةاآ

فهم الدور الحيوي ألصحاب لتهيئتهم ل، نقلها للطلبةيتم عناصر الريادة وبالتالي، فإن . ألعمال التجارية الصغيرةلاالتصال 
عمال ورجال أل اروادالفرق بين  بتوضيح المقررويهتم هذا . ي االقتصاد العالمياألعمال الصغيرة فللرياديين وأصحاب 

قادرون على  الطلبةيصبح  بالتاليو. أنشأتها معظم الشرآات الصغيرةيحدد المشاريع والصناعات الصغيرة التي عمال وألا
 ، وآذلك الرائداتلنساءهذه المشاريع ل األعمال التجارية الصغيرة، وتحليل الفرص التي تتيحها وعيوب مقارنة بين مزاياال

دارة إ آيفية  علىالطلبةيتم تعليم آما . في بيئة األعمال التجاريةقد تواجههم  تقييم التحديات التي يساعد هذا المقرر على
 قوانينالصغيرة والعمال العائلية، ومخاطر األالتجارية األعمال التجارية الصغيرة، والتعرف على مفاهيم األعمال 

بعمل  الطلبة، يقوم أخيرًاو.  اإلدارية وإدارة الشرآات الصغيرةاتالعمليالدراسات التجارية  بةطلآما يدرس . الحكومية
 .تجاري صغيرمشروع  خطة لعمل وضعمن خالل عمل ريادي نموذج ل

 

 .الرياديةن مهاراتهم  تهدف إلى مساعدتهم على تحسي وهي.كليات التقنيةال في الطلبة إجبارية لجميع مقررات التاليةال
 

التقنيات التعريف بعلى   المقرررآزوي. على تحسن فرصهم للعمل الطلبةإلى مساعدة قرر الما هدف هذي :عمل البحث عن أساليب
لذين يقررون بدء أعمالهم لساعد أولئك ايآما . ذلك  واالستراتيجيات ذات الصلة لتأمين،بحث عن وظيفةللالمستخدمة 

بين مجموعة من مقارنة  لعمل الطلبةوباإلضافة إلى إعداد السيرة الذاتية يتم إعداد . تعيين الموظفينكيفية بالتجارية الخاصة 
 آان الطالب متقدم سواءالشخصية مهارات إجراء المقابالت  المقرر شمليو. األنسب منهم تحديد قائمة والسير الذاتية،

 .قابالت العملحاآاة ممن خالل ك مه ويتم ذللديسيقوم بتعيين موظفين للعمل  وأللوظيفة 

 
 حل منهم مكن ي والذي المهارات الالزمة الستخدام المنطق في حياتهم اليوميةالطلبةعلى إعطاء  هذا المقرر رآزي :علم المنطق
، منطقي  بشكلاصلتو للة الطلبيتم تحضير ، ا المقررمن خالل هذو.  خالل العملن األداءي وتحسعقالني  بشكلالمشاآل
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 مهارات  من خالل تطويرالطلبةلدى   الريادةتحسين مهاراتيرآز المقرر على آما . خارجها و أ العملة مؤسسء داخلسوا
ض و العرأيضا من خالل تقديم  ويتم تطوير مهارة اإلقناع.منطقيأآثر إقناعًا بأسلوب  مشاريع هم لجعلهم روادلدي إلقناعا

، محاآاة والتمارينألعاب الباستخدام   يتم تدريسهاهذه المهارات. عليةاعمل بف الثقة ومساعدتهم على ال مزيد منالطلبة لمنح
 تكون بسيطة في البداية ثم تتدرج حل مشاآلتحليلي ل وتفكير ي منطقنهجالسيناريوهات التي تتطلب ب الطلبةحيث يتم تزويد 

 . فيهادنسبة التعقي

 
الحياة التزامات  تقودهم عبرمعايير األخالقية التي من شأنها أن الأعلى ب الطلبةزود يلعمل اأخالقيات مقرر إن  :أخالقيات العمل

النسيج ذات العالقة ب والعمانيةاإلسالمية القيم ستيعاب مفهوم القيم، وخصوصا با من خالل هذا المقرر الطلبةيقوم . يوميةال
ويطلب من الدارسين . مهنةولللمؤسسة  ل"قواعد السلوك"و" وثيقة أخالقيات العمل"إدراك أهمية ذلك ويشمل . االجتماعي

 عرقية أصولمن زمالء العمل مع  ليتمكنوا من ، لآلخرين التنوع العرقي والثقافيواحترمي وواقدري ووافهمي أنا المقرر لهذ
 . رفيعأخالقيأسلوب وثقافية مختلفة ب

 

 الطلبة هذا المقرر ساعدي.  العربية في الكليات التقنيةالمقرر الوحيد الذي يتم تدريسه باللغة وهذا المقرر ه :التخاطب باللغة العربية
، وبناء الجمل األساسيةاللغوية القواعد  غطييو.  باستخدام اللغة العربية الرسميةل التجاريةاتصالعلى تطوير مهارات ا

 وإعادة ،تلخيصالون يتعلمالشفهية الرسمية بأسلوب مقنع، حيث ة ويباكتهارات المال تساعد في تحسين  بدورها والتيالمفيدة
. همحضرآتابة جتماع واال إعداد جدول أعماليغطي المقرر و. التقاريرو ئلالرساعند آتابة  واالختزال ، الجملصياغة

 عند هم ومقترحاتهمع عن أفكارفادال يةجتماعات، وأيضا آيفاالفي النقاش آيفية المشارآة وباإلضافة إلى ذلك يتم تعليمهم 
 .تقديم العروض

 
يعتقد و". قانون العمل العماني" و، وهالطلبةلجميع  جديدمقرر الحاجة إلى استحداث حاليًا الوزارة تدرس  : العماني العملقانون
موظفين أو  أعمال خاصةأنفسهم أصحاب واء آانوا  على معرفة حقوقهم وواجباتهم، سهذا المقرر سيساعد الخريجينأن ب

 .لدى مؤسسات أخرى

 
 
 
 
  في الكليات التقنية)BSCs (اة التجاريةمراآز المحاآ 6.5.3

 العمل حقق نجاحًا في تخصصات مثل الهندسة أال أنه واجه بعض المعوقات في على رأس على الرغم من أن التدريب
ويعود ذلك إلى أن بعض المؤسسات تقوم بتنفيذ معظم عملياتها التجارية مثل المحاسبة . مجاالت مثل الدراسات التجارية

ذين ل الالطلبةوارد البشرية والتوظيف في مراآزها الرئيسة المتواجدة في المدن الكبرى مثل مما يعني أن وتخطيط الم
آذلك فإن طبيعة عمل . يتلقون تدريبهم خارج المدن الكبيرة قد ال يحصلون على التدريب المناسب في هذه المجاالت

أدت هذه المعوقات إلى فكرة لتأسيس . العملياتبعض المؤسسات ال تسمح بإطالع المتدربين على بعض البيانات و
وزارة القوى  (مرآز محاآاة تجارية في الكليات التقنية لدعم التعليم والتدريب باستخدام اآلليات والتقنيات الحديثة

 وبعد ذلك ، (NCT) هذه المبادرة في الكلية التقنية بنزوى وزارة القوى العاملة تطبيققررتلذا . )2007العاملة، 
 . األخرى التقنيةعميمها تدريجيا على الكلياتت
 

 وبتمويل من القطاع الخاص يتم تنفيذه في الكلية التقنية بنزوىمشروع فريد  وه(BSC)  تجاريةمرآز المحاآاة الإن 
 . لطالبها بعد تخرجهم العمل لتحسين فرص أساسيًاعنصرًاالريادة وزارة القوى العاملة وتعتبر . بالتعاون مع الوزارة

 نوعية لمفهوم التعليم والتدريب من خالل تقديم تجربة حقيقية لممارسة المهارات نقلةإن مرآز المحاآاة التجارية يشكل 
  .)a2009 آلية نزوى التقنية، (التجارية

 
من خالل توفير للكليات البرامج األآاديمية في  الريادةهذا المرآز إلى توفير التدريب المناسب، ودمج ثقافة يهدف 

  بشكلها الطبيعي التجارةة ممارسبةطلالفرصة لل المرآزيمنح وسوف . الطلبةمن قبل   تدارحقيقية مؤسسة تجارية
 كليةال بة جميع طل التدريب في هذا المرآزويشمل. وفي القاعات الصفيةفي الكتب المدرسية ه سيدرتم تيتطبيقًا لما 

،  من طابقينكون من مبنى م مرآز المحاآاةتكوني. لتجاريةقسم الدراسات ا بةترآز على طلسولكن المرحلة األولى 
ا المرحلة الثانية فستضم مأ. في الطابق األوللمؤسسة دارة استكون إو ، األرضيالدور المبيعات في حيث سيكون مكان

رامج  مثل ب،ؤسسة عن تطوير تطبيقات البرمجيات الالزمة للممسئولين ونلذين سيكونلاو  قسم تقنية المعلوماتطلبة
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 قسم تقنية المعلومات تصميم آما يمكن لطلبة. ، وغيرها وبرامج إدارة الموارد البشريةبرامج المخازن،المحاسبة، و
نه يجري التخطيط لتنفيذ شرآة آما أ. المرآز نفسه المعلومات وبيعها من خالل المختصة بتقنيةحلول الوتطوير بعض 
لذين لالهندسة اقسم  بةوستشمل المرحلة األخيرة طل. أنشطة المرآزمن ة اإللكترونية لتكون واحدة لتجارمتخصصة في ا

.  المناسبة التسويقطريقة التسويق على بةعد االتفاق مع طل بالمرآزوبيعها من خالل تصنيع بعض المنتجات  هميمكن
 ممكن من أقل قدرمع  ،الطلبة  من قبلذهاييتم تنظيمها وإدارتها، وتنفالعمليات في مرآز المحاآاة التجارية سجميع و

 أقرب في عمله يباشر المرآز، ويؤمل أن إن أعمال اإلنشاءات الخاصة بالمرآز قد تم انجازها . من قبل الكليةاإلشراف
 .فرصة ممكنة

 
  وتدريب المعلمينإعداد 6.3

  
 التعليم والتدريب ، فبالنسبة للمعلمين يوجد نوعين منتنمية الموارد البشريةمان اهتمامًا خاصًا بتولي حكومة سلطنة ُع

التابعة مثل آليات التربية التعليم العالي  المعلمين قبل الخدمة في مؤسسات  ويتم تدريب.الخدمة وأثناء الخدمة قبل
التدريب أثناء أما .  األخرىالجامعات الخاصةفي آلية التربية في جامعة السلطان قابوس وو، لوزارة التعليم العالي

 .ارة التربية والتعليممن مسؤولية وز وهفالخدمة 
 

  وتدريب المعلمين قبل الخدمةإعداد1.6.3 
البرامج التربوية، والتي تضم مؤسسات  التعليم العالي التي تقدم ؤسساتتدريب المعلمين قبل الخدمة في متعليم ويتم 

م للريادة، التعلييخص تمت زيارة بعض تلك المؤسسات لالطالع على تجربتها فيما وقد  .التعليم العالي العامة والخاصة
 ،مهارات االتصال، وتقديم العروضحيث تالحظ أن بعض مهارات الريادة يتم تغطيتها في البرامج المطروحة مثل 

في برامج تعليم وتدريب المعلمين   للريادةأن التعليموعلى الرغم من ذلك، يمكن االستنتاج .  المعلوماتقنيةومهارات ت
 .تزال في مراحلها األولى في هذه المؤسساتعلمين ال الخدمة للمفي مرحلة ما يسبق 

 
 التعليم والتدريب لمعلمي المدارس 2.6.3

 وقد تم تبني العديد من .للريادةتدريب المعلمين على التعليم دوائر وأقسام تساهم في وزارة التربية والتعليم عدة إن لدى 
غير مباشر في برامج تدريب  ومباشر ألمختلفة بشكل  الوزارة اوحداتوتشارك . الطموحة في هذا الشأنالمبادرات 
الوطني للتوجيه مرآز وال ؛المديرية العامة لتطوير المناهجو ؛المديرية العامة لتنمية الموارد البشرية: ، ومنهاالمعلمين

 .)مؤسسة غير ربحية تدعم المؤسسات التربوية والتعليمية (مانُع) INJAZ(إنجاز مشروع والوظيفي؛ 
 

 إال أن المشرفين من هذه تطوير المناهج على رئيسيقوم عملها الالمديرية العامة لتطوير المناهج  رغم من أنعلى ال
آذلك، يقوم . التي تغطيها المناهج الريادةمهارات تعليم آيفية  والمديرية يقومون بزيارة المدارس لتوجيه المعلمين نح

، آما سبق إيضاحه الطلبةنقل مهارات الريادة إلى  على ئيينخصااأل المشرفين وبتدريب مهنيلتوجيه الل  الوطنيالمرآز
لتدريب المعلمين موجهة  ة من خمسة عشر وحدًا تدريبيًا مكونًا برنامج"مان ُع)INJAZ (إنجاز"ويضم برنامج . أعاله

ء بتنفيذ المشاريع  للمشارآة في المسابقة وتزويدهم بالمهارات الالزمة للبدالطلبةتدريب وتهيئة لذين يشارآون في لا
المبادرات التي تم إن .  متوفرة في جزء الحق من هذا التقريرمانمزيد من المعلومات حول برنامج إنجاز ُعال. الذاتية
 .، ومع ذلك فهناك حاجة لتطوير برامج أآثر شمولية تكون مخصصة لدعم التعليم للريادة قد حققت فوائد آثيرةذآرها

 
  ومدربي التعليم والتدريب التقني والمهني عليم وتدريب معلميت 3.6.3 

تعرف إلى عالم "من خالل برنامج  للريادةعلى التعليم والمدربين في مراآز التدريب المهني تدريب المعلمين يتم 
المهارات األساسية مثل مهارات االتصال المعلمين والمدربين على تدريب يتم باإلضافة إلى ذلك . )آاب( "األعمال

 حيث الحاجة إلى تطويرالمواصلة ا الجانب إلى هذويحتاج  . وغيرهاليزية جنإل المعلومات واللغة اقنيةومهارات ت
 .تطوير وتنفيذ برامج تدريبية حديثة وشاملة

 
 باإلضافة إلى مجاالت للريادةعدة برامج لتدريب المعلمين مع الترآيز على التعليم فقد اعتمدت كليات التقنية أما ال
 المعلمين إلى الخارج بعث بعد التعيين يتمف. المعينين حديثاوالمدربين برامج على المعلمين هذه الآز رحيث ت ،أخرى

الآتساب للتدريب في إحدى الشرآات آل في مجال تخصصه أشهر بعدها عدة يقضون   درجة الماجستيرللحصول على
ي إحدى الكليات التقنية لتزويدهم بالنظريات يلي ذلك التدريب لعدة أشهر ف. الريادةمهارات الصناعية وتعلم الخبرة 

 .الطلبةإلى والمهارات ارف نقل المعالتعليم الحديثة والوسائل والطرق الفاعلة لتقنيات التربوية و
 

لذلك، فإنه من الضروري .  ويختلف إلى حد ما عن األسلوب التقليدي للتعليم،مفهوم حديث نسبيًا وإن التعليم للريادة ه
المعلمين القادمين من بيئات تعليمية تقليدية القدرة على التأقلم وأن يتم استيعابهم في بشكل مناسب، حيث أن يكون لدى 
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أن جميع المعلمين الجدد . يجب أن يتم تعريفهم وتدريبهم حتى يصبحوا قادرين على نشر ثقافة المبادرة بين طالبهم
. بمفاهيم وطرق تدريس المهارات المختلفة بما فيها الريادةيخضعون إلى برامج تعريفية محددة يتم من خاللها تعريفهم 

لذين يقومون في هذه لهم الخبرة في تدريس مقررات مهارات الريادة والديلذين لويتم ربط المعلمين الجدد بالمعلمين ا
 . ذين يقومون بدعم وتدريب المعلمين الجدد لمساعدتهم في صقل مهاراتهملالحالة بدور الموجهين ال

 
 "تعرف إلى عالم األعمال "برنامجقومون بتدريس مقررات ذين يلالعلمين المتأهيل  برامج لتوجد، فة إلى ذلكإضا

، والتعلم الطلبةمشارآة لتحفيز   الحديثةوهذا يشمل تدريب المعلمين وتشجيعهم على استخدام التقنيات. )آاب(
ة، لحالات ا ودراس،عمل في مجموعات صغيرة وال،والمناقشات الجماعيةالمرئية، العروض اإلستباقي، شامًال 

 .التفاعليةحاسوب الومحاآاة  ،المحاآاة التجاريةألعاب  و،رادواألولعب  ،وتبادل األفكار ، والمشاريع، الفرديةنشطةاألو
 

  في مرآزالطلبةاإلشراف على  وتدريس أاللذين سيقومون بل تشمل المعلمين ا تلك التيخرىاألتدريبية البرامج ومن ال
ات بهدف تعريف الكليبمعلمين المن قطاع الصناعة لتدريب رواد األعمال يشمل هذا التدريب دعوة .  التجاريةالمحاآاة

 .صناعيةالثقافة مجتمع الكلية بال
 
 

  الخارجي البعد  7.3
 

 على المستوى الوطني 1.7.3
 

  ُعمان- للتنميةبالتعاون مع شرآة شل  )CAP (برنامج التوعية المهنية
إحدى . خيارات تجارية مستقلةتبني القطاع الخاص لتشجيع الشباب على العديد من المبادرات التي أطلقها إطالق  تم لقد

 للطالب في مستويات دراسية يتم تقديمهوتنمية،  ترعاه شرآة شل للذي ال المهنيةهذه المبادرات هي برنامج التوعية
توفير على  يساعد هذا البرنامج حيث. وغيرها ،ت التقنيةكلياال و، ومراآز التدريب المهني،المدارسمختلفة مثل 

 في عالم ميسهل استيعابهلكي  يتأقلمون مع بيئة العملعمل ال والباحثين عن الطلبةالالزمة لجعل والمهارات المتخصصة 
  تدريبية لتعزيز مهارات)رزم (حزممحاضرات من خالل  ونقاشحلقات وعمل ورش آما يقدم البرنامج . األعمال
. )2009ُعمان،  - شرآة شل للتنمية (ضعفال على نقاط ونتغلبي وهملدية قوال ون نقاطقدري ووندرآي م وجعلهالطلبة

 ة وآتابة السيرة، واختيار الوظيف،األهداف الشخصيةوضع  مثل ةالمهارات األساسيعلى تطوير برنامج آما يساعد ال
 .بمستقبل وظيفي أفضل عملمحاولة لتزويد الباحثين عن ومهارات االتصال وذلك في ، المرئيةض و والعر،الذاتية

 
 
 
  سند في الكليات التقنية  حاضناتالمدرسيةالمقاصف  برنامج

والذي حقق نجاحًا آبيرًا خالل الفترة الماضية يشجع إطالق ) سـبيل نــعمة دائمة(اختصار لـ  وإن برنامج سند وه
إن . التخرج لحديثين خالل تقديمه للقروض والخبرات والحماية مشاريع المبادرات الفردية والمشاريع الصغيرة م

البرنامج ليس تحديدًا إحدى مبادرات التعليم للريادة لكنه يدعم التعليم للريادة من خالل دعم الخريجين الجدد بطرق 
ليات التقنية من خالل ولقد قدم سند في اآلونة األخيرة دعمًا لألنشطة الريادية في الك. ووسائل البدء بمشاريعهم الخاصة

يساعد برنامج حاضنات سند الرواد الصغار من خريجي الكليات التقنية للبدء بتنفيذ مشاريعهم . حاضنات سندبرنامج 
إن الحاضنات هي مبادرة جديدة من مبادرات برنامج سند ويتوقع أن تساهم . الخاصة من خالل الدعم المالي والفني

باإلضافة إلى ذلك، فإن الكليات التقنية تدرس حاليًا مقترحًا للربط . ج التعليم للريادةبشكل آبير في دعم مفاهيم وبرام
 . ويتوقع أن يحدث هذا التفاعل بعدا جديدًا في مجال التعليم للريادة.  سندالتفاعلي بين مرآز المحاآاة التجارية وحاضنة

 
 على المستوى اإلقليمي 2.7.3

 
 كليات التقنيةالومدارس المان في ُع) INJAZ( إنجاز مشروع

 رئيس مشروعمعالي   الصادر عن)2/2006(رقم قرار  مسجلة بموجب ال، غير ربحيةهي مؤسسة "مانإنجاز ُع"إن 
وإعداد الشباب للنجاح في  تحفيزهي مان إنجاز ُع ومهمة. 2006 آانون األول/ ديسمبر13  بتاريخ)SANAD (سند
 Junior Achievement) يةمالالشباب الع إنجازبمؤسسة مرتبط مان برنامج إنجاز ُعإن . االقتصاد العالمي نظام

Worldwide).التعليم المؤسسي التجاري للطالب من مستوى للشباب في خبرة الممارسة العملية  قدم البرنامج وي
 تأسس في ذيالو العربمع برنامج إنجاز قرب مان عن آما يعمل برنامج إنجاز ُع.  المستوى الجامعيالمدارس إلى

ما اعتبره آبار رجال  ووه ،" على تحسين أدائهم التنافسيالفرادمساعدة ا"ومان هشعار إنجاز ُعإن . 2003عام ال
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  شرآة قبل من2006 آانون الثاني/نشر في ينايراألعمال العرب األولوية رقم واحد في استطالع 
)PricewaterhouseCoopers & Moutamarat-PwC(ويوجد . ؤتمرات برايس ووترهاوس آوبرز وشرآة م

شمل يمان  إنجاز ُع حيث إن مجلس إدارة ُعمانلسلطنة من القطاع الصناعي في قويعالقات ودعم مان إنجاز ُعلدى 
 . ُعمانالشرآات الرائدة في سلطنةعدد من 

 
 2006 شباط/ البرنامج في فبراير وتم تدشين.آمرحلة تجريبية 2005أيار /وفي ماي  ُعمانسلطنة في إنجازبرنامج بدأ 

من التعليم ين ت اثن:من البرنامجثالث مدارس  استفادت في البداية.  وبرنامج سندالعرببالتعاون مع برنامج إنجاز 
ما ا وهم تم تنفيذهفي برنامجين  طالبًا212  وقد بلغ عدد المسجلين. من القطاع الخاصةواحدو الحكومي العام

 تم توسيع برنامج إنجاز ،2006/2007العام الدراسي  فيق في وقت الحو. "ًا ناجحًا قائدأصبحآيف " و"اقتصادي"
 2,450أآثر من والمحافظات والمناطق األخرى مغطيًا خمسين قاعة دراسية مسقط و في  مدرسة14 ليغطيمان ُع

 .البرنامج كلية التقنية العليا فيجامعة السلطان قابوس وال شارآت آل من 2007/2008وفي العام الدراسي . طالبًا
يتم تخصيص فصل دراسي . في جميع مراحل البرنامجحيث يكون لهم دور فاعل مان على المتطوعين  إنجاز ُعمدويعت

تقريبًا، وذلك  أسابيع 10لمدة و في األسبوع  واحدةساعةفي إحدى المدارس لكل متطوع، ويطلب من المتطوع االلتزام ب
 . طالبهيمقوبتوفي نهاية دورة البرنامج يقوم المتطوع  .عريفيهورشة عمل ت ذلك سبقوي.  الواحددراسيالفصل الخالل 

 
والتي أقيمت في المملكة " 2007 العرب لعام أفضل شرآة للطالب"شارآت المدارس العمانية في مسابقة إنجاز لـ 

 حيث شارك 2008أيار /وفي مسقط في ماي" أفضل شرآة طالبية"م إنجاز العرب مسابقة آما نّظ. األردنية الهاشمية
". أفضل طالب آرئيس تنفيذي لشرآة" بجائزة شرة دول، والتي فازت فيها سلطنة ُعمانطالبا وطالبة ممثلين لع 66

 والتي عقدت في بيروت في مسابقة إنجاز العربُعمان سلطنة ، شارآت إحدى مدارس 2009حزيران /ووفي يوني
جائزة وباإلضافة إلى  "ذي لشرآةأفضل طالب آرئيس تنفي"وجائزة   على ُعمانسلطنة ، مرة أخرى،حيث حصلت

 ".شرآةمشروع أفضل "
 

الوصول  نجازسهل إلالذي و ،)NCGC(مهني الالمرآز الوطني للتوجيه  مان معنجاز ُعإ آما تم مؤخرًا ربط برنامج
ل لذين يقل االطلبة إلضافة  حاليًا،مانُعانجاز  ستعديو.  دراسيًاصفًا 4,000 طالبا وأآثر من 240,000 إلى أآثر من
نصف مليون طالب وطالبة  )500,000 (ألآثر منالملتحقين بالبرنامج  يصل عدد الطلبة بذلك، وسنة 13عمرهم عن 

 . الواحدخالل الفصل الدراسي
 
 على المستوى الدولي 3.7.3

 
 التدريب المهني والكليات التقنية في مراآز (KAB) "تعرف إلى عالم األعمال"برنامج 

 سلطنة في كليات التقنيةال في مراآز التدريب المهني و)KAB( "الم األعمالتعرف إلى ع"يجرى تطبيق برنامج 
تمكين الشباب من اآتساب لحزمة يجري تقديمها تحت رعاية منظمة العمل الدولية عبارة عن  و ههذا البرنامج. ُعمان

 علىد األعمال تدريب روا و هلبرنامجن الترآيز الرئيس لإ. العمل وآسب الرزقالمهارات التي تساعدهم على 
  هذا البرنامجويجري تنفيذ.  للريادة الشباب من خالل التعليملتطوير سلوآيات واتجاهات ريادية لدىالمهارات اإلدارية 

 إلى )KAB( "األعمالتعرف إلى عالم  " برنامج يسعى. األخرىدولمان باإلضافة إلى العديد من الفي سلطنة ُع
في المستقبل  نفس السياق لتعليمهم ليس فقط البدء بتنفيذ مشاريعهم الخاصة ي لدى الشباب وفالريادةتطوير مهارات 

الهدف فإن وبذلك . ليكونوا قادرين على العمل بشكل منتج في المشاريع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطةولكن أيضا 
 . مامجتمع وأ  بلدفيية ثقافة المؤسسالمساهمة في تكوين الوه) KAB( "تعرف إلى عالم األعمال"لبرنامج العام 

 
 ويتم .كليات التقنيةال المهني ودريبمراآز الت بشكل ناجح في )KAB( "تعرف إلى عالم األعمال"  برنامجتنفيذلقد تم 

 تدريب المعلمينيشمل البرنامج . )b2009 آلية نزوى التقنية، (تقديمه للطالب قبل تخرجهم وانتقالهم إلى سوق العمل
 . ا من قبل منظمة العمل الدولية لهذا الغرضباستخدام نماذج تم تطويره

 
 ضمن البرامج التي دمجه تخصيصه بحيث يتم تنفيذه بطريقة تجعل من السهل  ُعمان سلطنةالبرنامج فيتنفيذ قد تطلب 

ففي . ةقني التاتكليالليزية في جاللغة اإلنوباللغة العربية في مراآز التدريب المهني ويتم تطبيق البرنامج ب. يجري تنفيذها
مناقشة الفترة المناسبة بعد و. KAB2 وKAB1قسمين هما لتقنية يتم تطبيقه من خالل تقسيم البرنامج إلى كليات اال

 .)EPT( التعزيزي  العملي خالل فترة التدريبفقد تم االتفاق على تقديمه للطلبةلطرح البرنامج 
 

 آروادتشجيع الشباب على بدء حياتهم المهنية  ببالضرورةوم بأن البرنامج ال يق الطلبةالمقابالت مع المعلمين ووإفادات 
الفرص والتحديات، واإلجراءات، قدم لهم الممارسة العملية والوعي ب، وإنما ي أنفسهم فقطعاملين لحسابآ وأعمال أ
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 سواء الطلبة فيه من قبل جميع ًامرغوب البرنامج وهذا يجعل من. ريادةلل والمهارات الالزمة ،تجاهات واال،والخصائص
والبرنامج يقوم على أساس أن .  عملةفرصعلى البحث عن  و بدء أعمالهم التجارية الخاصة أعازمين علىآانوا 

ه أآثر جاذبية ما جعلوم.  وتمارينشكل ألعابمحور العملية التعليمية ويتكون من تمارين ومشاريع على  والطالب ه
من أجل  عملوي، يةميهداف التعلحيث يقوم المتعلم بتحديد األدريب والتعلم والتعليم  أنه يستخدم أحدث تقنيات الت،بةللطل

في وفإن البرنامج يشجع على التعبير عن الذات والتواصل لذا . ويتبعهالتدريب ا قواعد  وآذلك يحدد الطالب,تحقيقها
 .تحمل المسؤوليةالعمل ضمن فريق ويرآز على نفس الوقت 

 
 

  والتوصيــات اإلستنتاجات8.3
 

  اإلستنتاجات1.8.3
أن يوضح التقرير و. مان في سلطنة ُعينظام التعليمال  للريادة فيالتعليم هدف هذا التقرير إلى تقديم دراسة حالة عن

نظام التعليم، وتطوير لتحسين الجهود يرتكز حول روح الريادة، وأنه تم بذل الكثير من   ُعمانالنظام التعليمي في سلطنة
 .جديدةالمبادرات إطالق الالمناهج، و

 
فإعادة هيكلة النظام المدرسي إلى تعليم .  ُعمانسلطنةت الجيدة يمكن تعلمها من تجربة الكثير من الدروس والممارسا

وقد شمل ذلك .  من المبادرات التي تشجع التعليم للريادةمزيج متوازن نتج عنه )الثانوي (بعد األساسيما أساسي و
لذين لزية في إدارة المدارس مما أدى بدوره إلى تحول في عقليات من يديرون المدارس االالمرآ والتحول التدريجي نح

باإلضافة إلى ذلك، فإن المناهج الدراسية للتعليم األساسي . دعم روح الريادة في التعليم وأصبحوا أآثر انفتاحًا نح
اسية التي تحسن مهارات الريادة بطريقة تضم مزيجًا من المواد والمواضيع الدر) الثانوي(بعد األساسي ما والتعليم 
فعلى سبيل المثال، يأتي ربط تطبيقات الرياضيات باالقتصاد المحلي في مادة الرياضيات التطبيقية للصف . تكاملية

" مسارك المهني "آذلك فإن مواد ومواضيع مثل. الحادي عشر آطريقة فاعلة لدمج الريادة في محتوى المادة الدراسية
ويأتي المرآز الوطني للتوجيه المهني . تغطي الكثير من المجاالت الداعمة للتفكير الريادي" الحياتيةالمهارات "و

 بالعديد من الطلبةمضيفًا إلى قصص النجاح حيث ساهم في تكوين التفكير الريادي في المدارس من خالل تزويد 
   .  اتخاذ القرارات مهاراتاالستراتيجيات التخطيطية باإلضافة إلى مهارات حل المشكالت و

 
فإضافة مستوى ثالث في مراآز التدريب . شهد التدريب المهني والتعليم التقني أيضا عدة تطورات داعمة للتعليم للريادة

المهني باإلضافة إلى جعل النظام مفتوحًا من خالل السماح للطالب بالتخرج بعد إآمال أي مستوى دراسي والعودة 
 لمستقبلهم وقلل من المخاطر التي قد يتعرضون لها بسبب قرار الطلبةر من طريقة تخطيط غّي ،الحقًا إلآمال دراستهم

آذلك فإن دمج مهارات . هم للعودة إلى مقاعد الدراسةلديالبدء بتنفيذ مشاريعهم الخاصة آون أن الفرصة تبقى قائمة 
أما المبادرات الناجحة في . ليم للريادةالريادة في مقررات دراسية مثل الرياضيات والحاسوب يضيف بعدًا آخر للتع

على رأس العمل واستحداث التدريب فتغيير اآلليات التي يتم من خاللها تنفيذ التدريب . الكليات التقنية فهي آثيرة
إن جعل التدريب على رأس العمل والتدريب التعزيزي .  إلى العمل والعمل الحرالطلبةر من نظرة التعزيزي غّي
 فإن إضافة مقررات مثل آذلك. سوق العملو مخرجات تعليمية محددة سلفًا جعلهما موجهين أآثر نحإجباريين لهما

 أظهرت العربيةباللغة  تخاطبالو ،العمل  وأخالقياتالمنطق، وعلم  عمل، البحث عن ومهارات، الريادة والعمل الحر
. مبادرة فريدة تدعم الفكر الريادي واة التجارية هآما أن مرآز المحاآ. أنها وسيلة أخرى فاعلة لدمج الريادة في التعليم

        .   باإلضافة إلى ذلك فإن االشتراك في مسابقات المهارات الخليجية والدولية تضيف حوافز جديدة لرواد المستقبل
 

لمبادرات وتشمل هذه ا. آذلك فإن تنفيذ حزمة من المبادرات األخرى تجسد الجهود اإلضافية باتجاه التعليم للريادة
جميع هذه . )KAB" (األعمالتعرف إلى عالم "مان، و وانجاز ُع،، وحاضنة برنامج سندبرنامج التوعية المهنية

 .  التدريب المهني والكليات التقنيةالبرامج والمبادرات قد تم تطبيقها في المدارس ومراآز
 

، فمن المؤآد   لتي تم إيجازها في هذا الجزء أعاله       ا على الرغم من أن التقرير يظهر جليًا مجموعة من الممارسات الجيدة          
ات       دة اتجاه ي ع وير ف ًا للتط ال متاح زال المج ه ال ي ن   . أن ة م رح مجموع يات وتقت ستوي التوص ى الم وعل طني ين ال

 :واإلقليمي، على النحو التالي
 

  الوطنيمستوىعلى ال التوصيــات  2.8.3
نظام في ال للريادةتوى الوطني، من أجل إدماج أفضل  المطلوبة على المسطويريةالت  المشروعاتتوجد العديد من

 : ما يليعلى ، ولكن ال تقتصريالتعليم
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أخذها بعين االعتبار عند وضع  قد تم الريادةعلى الرغم من أن العديد من مهارات : التشريعات الداعمة للتعليم للريادة
عليم التقني، إال أن االآتفاء باإلشارة لبعض التشريعات وتطوير المناهج الخاصة بالمدارس والتدريب المهني والت

واضحة ومحددة تدعم تطبيقات  وضع تشريعات لذا فإن. قد ال يضمن االستمراريةفي التشريعات مهارات الريادة 
 .توجهات التعليم للريادة سيؤدي إلى زيادة دعمها وضمان استمراريتهاو
 

حسينات على النظام التعليمي لدعم العديد من التغم من إدخال على الر: تقييم أثر دمج الريادة في النظام التعليمي
 للتعرف عن آثرها  لم يتم تقييمحسينات هذه الت إال أنتطوير المناهج،خصوصًا فيما يتعلق ب الريادةتعزيز مهارات و

حداثة  إلى راجعاوقد يكون ذلك .  في سوق العمل وارتياد آفاق المستقبللالنخراطقرب على دورها في تهيئة الشباب 
التي تم تنفيذها خارجية التنفيذ البرامج آذلك، فإن هناك حاجة لتقييم أثر . المبادرات، وبالتالي صعوبة تقييم أثرهاتلك 

أحد  وا فإن تقييم أثر دمج ثقافة ومهارات الريادة في النظام التعليمي هذل. األعمالتعرف إلى عالم المثل إنجاز و
 .بعين االعتبارالتوصيات التي ينبغي أخذها 

 
 المعلمين بهدف زيادة تدريبتبني سياسات متكاملة لتعليم و وإن أحد التحسينات الملحة ه: ينريب المعلمتدإعداد و

 وأهمية تعليمهم إغفالهاجب أهمية المدرسين ال يف ،الطلبة هم آذلك من نقل هذه المهارات إلىتمكينمهاراتهم الريادية و
ومن األهمية بمكان أن يتم تبني برامج . ور التطوير الذي تتمحور حوله جميع العملياتتدريبهم يجب أن تكون هي محو

 . وأثناء الخدمة، قبل الخدمة:على المستويينتعليم وتدريب المعلمين 
 

موضوع حديث نسبيًا، وتشير المصادر إلى قلة  وإن التعليم للريادة ه: إجراء البحوث المتخصصة في التعليم للريادة
المزيد من  لذا ينصح بإجراء.  والدول العربيةمانُعسلطنة  في  للريادةالتعليمو تتناول الريادة التيع البحثية المشاري

بل سيؤدي أيضًا آثار التطبيقات الحالية التعرف على نتائج و لن يساعد فقط في المجال ألن ذلكفي هذا ية بحثالمشاريع ال
 . التعليم للريادة على الصعيد الوطنيأهميةبالوعي زيادة ساعد في يسوالجديدة، والتطبيقات األفكار إلى تحفيز 

 
على ممارسات  انساعديالمعنية سوف جهات  بين جميع اليتبادل المعلوماتالالتعاون وإن  :تبادل المعلوماتالتعاون و

لتعليم اشبكة " تشكيل ت بالذاقد يكون من المفيد في هذه المرحلةو. بين مستويات التعليم المختلفة متزايد أفضل وتكامل
 لتوعيةانشطة ارب وقصص النجاح وتنظيم أمن خالل تبادل التج لتعزيز والترويج لمبادرة التعليم للريادة" ريادةلل

 .وغيرها
 

 على المستوى اإلقليمي التوصيــات 3.8.3
من هذا المنطلق و. ميةبالغ األهتبادل المعلومات والمعارف أمر معلوم أن  وآما ه :ة للتعليم للرياديةعربإنشاء بوابة 

 هذا من شأنه آما أن. الدول العربيةدعم المزيد من التعاون بين تنبع أهمية إنشاء وتكوين بوابة العرب للتعليم للريادة ل
تنفيذ مشاريع مشترآة دعم يمكن أن تقوم البوابة بو .انتباه المجتمعوأن يستقطب تبادل قصص النجاح يروج لأيضا أن 

 .الدول وأ ؤسساتالم وأفراد بين األسواء آانت 
 
إن المؤتمرات وورش العمل هي إحدى الوسائل الفاعلة التي يتم من خاللها تبادل  :ةالمصاحبعمل وورش  اتمؤتمرال

ويتم من خاللها أيضا تكوين العالقات بين الباحثين والمهتمين . األفكار حول الدراسات واالبتكارات واإلبداعات
لذا فإن تنفيذ مؤتمر إقليمي عن . نه زيادة الوعي وتنشيط التبادل الثنائي والثالثي بين الدولمن شأوأصحاب القرار مما 

 .  المشاريع المشترآة والتعليم للريادة من شأنه أن يساعد على تبادل األفكار وأن يشجع على تنفيذ بعض اإلعمال أ
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  المقدمة1.4

 
اء اقتصادي واسع           1974عام  البدأت مصر في     ادة بن د  سياسة إصالح وإع م      ىالم ام، ول د سيطرة القطاع الع اء عه   بإنه

ى اآلن   ما د استغرق وقتًا طويًال عما آان متوقعًا، وق التغيرات الالزمة أمرًا سهًال و     يكن إحداث  ستمرًا حت ورآز  . زال م
صغيرة،                       شآت ال ة وتطوير المن شجيع إقام اإلصالح على مجاالت رئيسة آان أحدهما يتعلق بإحياء نشاط العمل الحر وت
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يم الخاص      اوتم. رة، وأيضًا األنشطة المتعلقة به وعلى مر السنين تطور مفهوم الريادة والمباد       ام للتعل وم الع شيًا مع المفه
ادة(بالعمل الحر  يم للري ع ) التعل صغيرة، وم شآت ال ة وتطوير المن م إقام ى دع ود الماضية عل ز خالل العق ان الترآي آ

تم       واطنين يتح ادة التطوير الحديث للمفهوم باعتبار التعليم للريادة مهارة أساسية لكل الم ة      إع ات الحالي النظر في التطبيق
 .وتبني المفهوم الحديث للتعليم للريادة

 
سك   ،تعليم للريادة في الدول العربيةالتقرير في إطار دراسة لل عدى هذا   او ين اليون سترات  مؤسسة   و ومشروع مشترك ب

ذ    البريطانية) StratREAL (ريال تم تنفي ذا المشروع    ، وي سك       ه دولي  و بواسطة مرآز اليون ي        ال دريب التقن يم والت للتعل
 بالتنسيق مع المرآز الوطني لتنمية بيروت،  - ومكتب اليونسكو اإلقليمي للتربية في الدول العربية ألمانيا - بون ،والمهني

 .  األردن-الموارد البشرية 
 

دمج ا    تراتيجية  ل وير الخطط اإلس ى تط سعي إل ي ت دول الت ًا لل دخًال مهم ة م ذه الدراس ائج ه تكون نت ا  وس ي نظمه ادة ف يم للري لتعل
سكو مكتب   ( من المشروع   الثاني لعربية التي سوف تشارك في المكون     التعليمية، آما تساعد في عملية إختيار الدول ا         اإلقليمي  اليون

 . )2009 بيروت، -للتربية في الدول العربية 
 

ين  اق ب م اإلتف ا ت ق آم ى الحديث عن لبحث افري ر عل صر التقري أن يقت يم اإلقليمي ب ستوي التعل ي م يم الرسمي ف التعل
 . المهني، ما لم يكن هناك شئ آخر يتعلق تمامًا بمحتويات التقريروني تقال متضمنًا التعليم والتدريب ،األساسي والثانوي

 
التكيف مع التطور        والبلدان في الوقت الحالي عمليات مستمرة من اإلصالح و         مناطقلتدريب في آل ال   يشهد التعليم وا  و

س ع الم ي المجتم ل  تمر ف واق العم ا وأس ي التكنولوجي ن و. ، وف د م اك العدي ارير  هن االت والتق تم المق ول  ته ث ح  بالبح
رتبط    ، وأغلب هذه الم   "اقتصاد المعرفة "المطلوبة للقرن الحادي والعشرين     المهارات   ارات ت ة  "ه إدارة المعرف ي   ،"ب الت

ا، وه              تتضمن عمليات تتعلق بإختيار المعلومات، وإآتسابها، وتك       شارك فيه ا والت ارف األخرى، وتحليله  واملها مع المع
ة  ل اإلجتماعي بكات العم ز ش ات تحف ود بيئ ب وج ر يتطل رتب. أم ارات وت ذه  المه ب ه ضًا أغل اط أي ل الحر ت العمبكفاي

ال والمجتمع                  .بالمفهوم العام ) الريادي( دور التنموي لقطاعات األعم دني    وعلى الرغم مما يشهده العالم  من زيادة ال  الم
ر الممول   والمؤسسات الرسمية،  لحكومات  ل للتعليم ما زالت     ىالتدريب، إال أن المسئولية األول    آكل في التعليم و    التي تعتب

 .  األول للتعليم
 

ى         كفاياتجموعة المهارات وال  ويجب على الحكومات بذل الجهود لتحديد م       ا حت ق وتعريفه شكل دقي يم ب  المطلوبة من خريجي التعل
مية بحيث يمكن دمج ة الرس ستويات التعليمي ي الم ا ف ا ه صل إليه ب أن ي ل طال ى آ ع يتوجب عل يم يم اإللزام ة التعل ة مرحل  نهاي

، فإنه سوف يواجه   هتمامالت في بؤرة اكفاياوضع تلك المهارات والفي فإذا لم ينجح النظام التعليمي بمدارسه ومعلميه       . )األساسي(
ات المجتمع       إلى مخاطر تحوله إلى نظام تعليمي يفتقد      ة م       .  المواءمة مع متطلب ق المواءم ارات      ويمكن تحقي ك المه ن خالل دمج تل

  .)Ananiadou & Claro, 2009, p. 29( ت في مستويات التعليم الوطني التي تنفذها وتقيمها الحكوماتكفاياوال
 

 .للمواطنة المسئولة وعالم العملويجب أن يشمل التعليم آال من المعرفة النظرية والمهارات العملية إلعداد الشباب 
 
ل   )WEF(ي  ملعا للمنتدى االقتصادي ال   )GEI( م العالمي أصدرت مبادرة التعلي  و سان   / في ابري رًا    2009ني وان تقري  بعن
ادة     يوضح ،"ينردمباوجة التالية من ال   تعليم الم " يم للري ه    الحاجة للتعل ى       " بقول ة عل د التعليمي ع المعاه ى جمي يتوجب عل

رن الحادي والعشرين            ) العالي ، الثانوي ،االبتدائي(ت  آل المستويا  ات الق رق وآلي ي ُط ي       ، تبن  متضمنة الموضوعات الت
رق ا  تخدام ُط اور، واس دة مح ع ع اطع م ارتتق شجيع اإلبتك ال لت يم الفع د، لتعل ى ،والتجدي د، والتعرف عل ر الناق  والتفكي

ى              حمن   يحتاج  ذلك إلى إعادة التفكير       و. الفرص والتوعية اإلجتماعية   ل، وينبغي عل ة آك ة التعليمي دأ في العملي يث المب
ة      ادريللاألآاديميين تحديد آيفية ضم التعليم    ررات التعليمي ه مع آل المق ضًا تكامل ويجب  . ة ليس فقط إلى المنهج ولكن أي

ائل الت        ن الوس آت م م المكاف ية ونظ ا األساس ة وبنيته ة التعليمي ات العملي ات ومخرج داف وسياس ضمن أه ة أن تت طبيقي
ستقبلية من                  ة  والم ال الحالي ة والُطرق التعليمية ما يشجع على إعداد األجي أمول    الطلب شكل الم ى صانعي      .  بال ويجب عل

ى القطاع              ا ينبغي عل ة، آم ة والوطني ستويات اإلقليمي ى الم السياسات والحكومات تنمية خطط طموحة للتعليم للريادة عل
 .ن للمساعدة في تمويل النظام التعليميالخاص المشارآة مع الحكومة واألآاديميي

 
  المنهجية1.1.4

م جمع   . مصر  فيوتتبع الدراسة الحالية المنهج التحليلي، وتم إعداد التقرير الحالي بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لليونسك       ت
ق   ة طرائ ا بثالث ات وتحليله يالبيان املة ل : ه ة ش ن ا  مراجع ر م ات لكثي ع والدراس التع مراج ة ب ى  المتعلق ادة عل  ليم للري

ة                 ؛المستوى المحلي والعربي والدولي    اليين والمتقاعدين من وزارة التربي املين الح  والمقابالت المفتوحة مع عدد من الع
يم الي،والتعل يم الع ا   ، وزارة التعل شمال إفريقي ة ل ل الدولي ة العم ي لمنظم ب اإلقليم ة، المكت اعي للتنمي صندوق اإلجتم  ال
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اهرة اديميي،بالق سك  ال و؛ن واألآ ة لليون ة الوطني ع اللجن ر م سودة التقري ول م شاور ح ي وت صر ف ن ، م دد م راء وع الخب
 .  أثناء إعداد التقرير والمناقشاتذين شارآوا في المقابالتل الوالمسؤولين

 
 )التعريفات(  المفهوم2.1.4

ات األساسية     مع التطورات الحديثة لمفهوم التعليم للريادة فقد يكون هناك ضرورة لبدء التقرير ب          ة سريعة للتعريف مراجع
 : هيونقتصر هنا على أربعة تعاريف حديثة للتعليم للريادة. وإقرار التعريف العملي الذي يتبناه التقرير

 
 وأيضًا الُطرق التي ،تشجيع إتجاهات ومهارات العمل الحر في المدارس الثانوية يزيد من الوعي لفرص الوظائف": واليونسك

ا الشباب المساهمة في التنمية وفي رخاء مجتمعاتهم، وهي تساعد في الحد من عنف الشباب، ومن ظاهرة يستطيع من خالله
  )en/secondary éducation/entrepreneurship-education/ www.unesco.org/(. "التهميش اإلجتماعي والفقر

 
الذي يوضح ، وتعليم للريادة وتعليم  اإلدارةهناك تحديد واضح للفروق بين الو  والمهنيريب التقنيالموقع التفاعلي للتعليم والتد"

 في حين تعليم اإلدارة يرآز على أفضل طريقة إلدارة تسلسالت وظيفية، ويشترك ،التعليم للريادة يرآز على إدراك الفرصةأن 
التي يمكن أن تأخذ في بعض المنظمات التي ال تهدف ( األشكال في بعض" الربح"الرغبة في تحقيق في وجود آال الطريقتين 

 )".عميلال/المواطن/زيادة  تلبية إحتياجات المستهلكوخفض التكلفة أ والحكومية شكل زيادة الخدمات أوللربح أ
)www.tvetipedia.org( 
 

ف على التعليم للريادة آعنصر هام في المجهودات الواسعة لمعالجة تحديات تشغيل الشباب يزداد التعار": منظمة العمل الدولية
 الُجدد والشباب، وأيضًا توفير فرص توظيف الئقة خرجينلل األعداد المتزايدة ستعاب أسواق العمل الوطنية على اعالميًا، وحفز
يتطلب توفيرها  ،جديدة تتضمن ترآيزا متزايدا على العمل الحر إن استراتيجيات . بعيدة عن آونها آافية اآلنهيالتي ومنتجة، و

 .)Rezende & Christensen, 2009( " لإلنتقال من المدرسة إلى العملأفضلالشباب بشكل إلعداد 
 

لم الشباب من  يتع،إستراتيجية للتوظيف التي يمكنها أن تؤدي إلى الكفاية اإلقتصادية الذاتية والعمل الحر ه":  التعليم للريادةىمنتد
 التنمية القيادية والمهارات الشخصية الدفينة وجميعها مهارات قابلة ،خالل التعليم للريادة المهارات التنظيمية متضمنة إدارة الوقت

 .)www.entre‐ed.org/network forum ("للتحويل ويبحث عنها أصحاب العمل
 

  التعليم للريادة بمعناه الواسع على آونه أسلوب اقتراب تعليمي لزيادةيفهم": العمل الدولية منظمةو واليونسكبين مشترك تعريف 
 بينما يتم ، والرعاية واإلهتمام وتنمية المواهب واإلبتكار للفرداإلحترام الذاتي والثقة بالنفس عن طريق التشجيع ب إحساس الفرد

. اتهم عن التعليم والفرص المتاحة لهم فيما بعد التعليمبناء المهارات والقيم المتصلة والتي سوف تساعد المتعلمين في زيادة توقع
 "  التحفيزية والسلوآية والتخطيط لمسيرة الحياة،وترآز طرائق التعلم على إستخدام األنشطة الشخصية والسلوآية

)UNESCO/ILO, 2006(.  
 
المعنى           التقرير التعريف المشترك لمنظمة العمل الدولية واليونسكو، ويجب التذآر          هذا ويتبنى دأ ب  أنه  مع أن التعريف يب

يم          ( لكنه يتحول إلى تحديد ثقل التعريف        )زيادة اإلحترام الذاتي والثقة بالنفس    (الواسع نسبيًا    د التعل ا بع يم وم سبة للتعل بالن
سكو   ).من فرص متاحة ة لليون دوة اإلقليمي ار        آما قد يكون من المفيد أن نتذآر أن الن ين التع ام ب رق اله د حددت الف يف ق

ة دول المتقدم ي ال سائدة ف ة  ال ن جه ة أخرى م ن جه ة م دان االنامي ة ه"والبل دول المتقدم ي ال ادة ف يم للري ق  والتعل الخل
الوسيلة لتنمية االستعدادات اإليجابية تجاه العمل الحر        و التجديد والتفكير خارج المحددات وفي الدول النامية ه        ،واإلبداع

 . في االعتبارهذا اإلختالف أيضًا الدراسة هذه تأخذ  و)2008ك، اليونسكو بانكو ("والتوظف الذاتي
 

 ب وتحديات إدخال التعليم للريادةااللتحاق بالتعليم والتدري  3.1.4
  : في مصر على أربعة مراحل العاميقوم نظام التعليم

  ،؛ومةمية ولكن تشجعها وتدعمها الحكمرحلة ما قبل المدرسة لمدة عامين وهي غير إلزاالمرحلة االولى  
    ،يم األساسي   المرحلة الثانية ى مرحلتين       ) إلزامي (التعل سم إل سع سنوات تنق دة ت دائي و  6(لم نوات  س 3 سنوات إبت

يس   لل لتقديم تعليم مهني للطالب ا     ) السنة التاسعة  -السنة السابعة   (عليم المهني   تالمع مكون صغير من     ) إعدادي ذين ل
  ؛عام حتى السنة التاسعةبإستطاعتهم إتمام مرحلة التعليم اإلعدادي ال

    ،ي       (التعليم الثانوي  المرحلة الثالثة ام واآلخر فن انوي ع يم  ث سيين أحدهما تعل دة ثالث سنوات   )في مسارين رئي   لم
 ؛ سنوات5ة من التعليم الفني لمدة ةمع نسب

  ،ة ة الرابع يم المرحل دالتعل ا بع ة وم ة الثانوي د،  المرحل شمل المعاه ة ي ات التقني ات  المعا،والكلي ا والجامع د العلي ه
 . )الخاصة والحكومية(

ى شهادة        آما يقوم عدد ال    بأس به من الوزارات والهيئات العامة بتقديم برامج تعليمية يؤدي بعضا منها إلى الحصول عل
ذه ال          ) الدبلوم( دم ه ا تق انوي، آم يم الث ام التعل شكل رسمي شهادة إتم يم     التي تعادل ب رامج التعل ا ب ر مؤسسات وغيره  غي

 . الرسمي أيضًا يصورة آبيرة في مجاالت متعددةالالالرسمي و
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سك          و ة واليون يم    ويعني تبني التعريف المشترك لمنظمة العمل الدولي اد لللتعل يم         ةلري ة جعل التعل  ضرورة النظر في آيفي

ك الجال بعض التحديات                  .للريادة جزءا من النظام التعليمي الوطني      ادة في تل يم للري ي     وسوف يواجه التعل سية الت  الرئي
د عامل الحجم ه     . تواجه النظام التعليمي المصري     ذي يواجه تحسين التع     ووُيع سي ال يم في مصر، حيث     التحدي الرئي ل

يم     2,5 بينما هناك ،مليون طالب مسجلين في التعليم قبل الجامعي 15يوجد أآثر من   ا   مليون آخرين مسجلين في التعل م
ـ          الم  و والتحدي الثاني ه   . الثانوي بعد در ب شاسعة للقطر والتي ُتق ون آيل    1,01ساحة ال ى ظهور         و ملي ساعد عل ا ي متر مم

ات               . الريف والمناطق النائية   و الحضرفوارق وعدم المساواة بين      ك االختالف ى تل يم إل ة والتعل ولقد  أشارت وزارة التربي
 : آما يليفي التعليم

 
ة والحضرية           و ه  -على وجه الخصوص االبتدائي    -أحد التحديات في التعليم     " اطق الريفي ين المن ساواة ب رة وعدم الم  ،الفجوة الكبي

دخل واألسر ذات         .وأيضًا بين البنين والبنات خاصة في محافظات صعيد مصر          ين األسر متوسطة ال ضًا ب ات أي  وتوجد اإلختالف
رًا ل              ين المدرسة مبك ات والبن رك صغار البن ع أن يت رة حيث يتوق شارآة في دخل األسرة من      الدخل فوق المتوسط واألسر الفقي لم

 . )45. ، ص2007المرآز الوطني للبحوث التربوية، /وزارة التربية والتعليم (خالل عمالة األطفال
 

يم     وأما التحدي الثالث فه    .  وسيواجه هذا التعليم أيضا نفس اإلختالفات      ،ولن يكون التعليم للريادة مختلفًا آثيراً      جودة التعل
البالد   خاصة في األماآن الريفية      ة ب ة              . والنائي ات عملي اليب ومنهجي اذ أس ام مصر باتخ ه من الضروري قي ا أن شأن آم  ب

سكان                     17حوالي   ه من ال ستهان ب  .  مليونا من األميين لتمكينهم من إآتساب مهارات العمل الحر، فهم يشكلون جزءا ال ي
ادة آجزء        األساسية التي تعكس بعض تح     بعض اإلحصاءات التعليمية  ) 1(ويوضح الجدول رقم     يم للري ديات إدخال التعل

ا                 (من التعليم العام     د ال تكون جميعه ددة ق ط احصائيات متع يم لتجنب خل ة والتعل اقتصر على وثيقة واحدة لوزارة التربي
 .)تستخدم نفس التعريفات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مصرعن السكان والتعليم والتشغيل في   بيانات مختصرة:)1( رقم لجدوال
 

 مالحظات ذآور ناثإ اإلجمالي المؤشر
  38,445 37,555 76,800 )مليون (السكان
  مليون 1.01 )متر مربعوآيل(المساحة الكلية 

  7,965,374 7,805,890 15,443,508 )2006(عدد الطلبة بالتعليم قبل الجامعي 
بعد الثانوي في المعاهد ما عدد الطلبة بالتعليم 

 )2005/2006(الحكومية والجامعات 
 متوفرغير  توفرغير م 2,153,865

 

بعد الثانوي بمعاهد  ما عدد الطلبة بالتعليم 
 )2005/2006(وجامعات القطاع الخاص 

 توفرمغير  توفرمغير  387,696
 

  توفرمغير  27,7 29,2 بعد الثانويما المسجلين نسبة 
  90 79 85 ) سنة24 -15(نسبة من يقرأ ويكتب 
  مليون أمي17 17 40,6 29,33 +10نسبة األمية 
 من اإلناث% 61 توفرمغير  2,004,460 3,286,000 24-15عدد األميين 
 الصافي/المطلق  82,6/90,9   84,6/94,3  92,5/ 83,6  )2006/2007( نسبة المسجلين باالبتدائي
  توفرمغير  100,1 92.2 )2005/2006( نسبة المسجلين باإلعدادي

 ين للثانوينسبة خريجي التعليم األساسي المنقول
)2005/2006( 

 توفرمغير  توفرمغير  88,9
 

  توفرمغير  73,1 77,2  نسبة المسجلين بكل مراحل الثانوي
  توفرمغير  توفرمغير  40,9  نسبة المسجلين بالثانوي العام
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  توفرمغير  توفرمغير  59,1  نسبة المسجلين بالثانوي الفني
 ئةلفا بالمقارنة معالثانوي في بة المسجلين نس

 عمرية ال
 توفرمغير  27,7 229,2

 

  توفرمغير  توفرمغير  79,6 بعد الثانوي لخريجي الثانويما نسبة المسجلين 
 )2007-2000 (ألمد تقييم متوسط ا:التعليم للجميع "،)2007(المرآز القومي للبحوث التربوية / وزارة التربية والتعليم :المصدر

 
إلعداد الكهنة في عصور قدماء للمصريين " مدرسة المعبد"صر عملية مستمرة منذ إن تطوير وإصالح التعليم في م

ونقتصر هنا على اإلشارة إلى ثالث مبادرات للتطوير خالل العقد . وحتى اليوم) بضع آالف من السنوات الماضية(
  :األول من القرن الحادي والعشرين هي

  ؛2000إستراتيجية التعليم العالي لسنة . أ
  ؛)2011/2012-2007/2008(طة اإلستراتيجية القومية إلصالح التعليم قبل الجامعي الخ. ب
اإلصالح المتوقع للتعليم الثانوي وسياسات القبول بالتعليم العالي، والذي أوصى به المؤتمر القومي الذي عقد في . ج
كلمة توجيهية عن تطوير التعليم  بتكليف من رئيس الجمهورية الذي ترأس احتفال انطالق المؤتمر ب2008أيار /وماي

ولقد قامت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي مع مجموعة من الخبراء الوطنيين بترجمة تلك التوصيات . وأهميته
إلى عشر مجاالت محددة، يجرى حاليا إعداد مشروعات لإلصالح في آل من هذه المجاالت لتحقيق تكامل في 

ف النظام الجديد جميع الملتحقين بالتعليم الثانوي العام والتعليم الفني في العام الدراسي  وبشكل عام يستهد.اإلصالح
2011/2012. 

 
 

  بالتعليم للريادةتعلقتثقافية إجتماعية و  قضايا1.44.
رية  آل من المعارف النظتضمينيؤثر التعليم ويتأثر بالعوامل اإلجتماعية والثقافية، ومن الطبيعي أن يستهدف التعليم 

، ويعتقد الكاتب أن تقديم التعليم للريادة بدون ب لمسئولية المواطنة وعالم العملوالمهارات العملية إلعداد الشبا
ناجحا، وفي هذا الجزء من التقرير  و لن يكون فاعال أ األساسيةالقضايا اإلجتماعية واإلقتصاديةب تتعلقإعتبارات سليمة 

 . جتماعية والثقافية المتعلقة بالتعليم للريادةعرض مختصر وموجز عن بعض الجوانب اال
 

العمل،  ولقد أثرت عقود من التخطيط المرآزي وسيطرة القطاع العام والمؤسسات شبه الحكومية على الثقافة السائدة نح
نًا، المفضل، ألنه أقل طلبًا وأآثر أموفأصبح العمل في وظائف الخدمة المدنية والقطاع العام والمؤسسات الحكومية ه

وجعلت سياسات اإلقتصاد اإلجتماعي خالل هذه العقود الحكومة مسئولة عن . آما أنه مشمول بالتأمين اإلجتماعي العام
وساهم التحكم في األسعار . مؤسسات القطاع العام وها إما في الخدمة المدنية أفوقتعيين آل خريج للمدارس الثانوية وما 
ة على خفض معدالت التضخم، ولكنه أيضا استلزم تقديم الحكومة إعانات وتثبيت سعر استبدال العمالت األجنبي

 أضف إلى ذلك قيام . فائدةأمر غير ذي مما جعل الحديث عن العالقة بين التكلفة والسعر والربح ،لشرآات القطاع العام
ة، وما يمكن أن نسميه الحكومة بتقديم الدعم للصادرات لتمكينها من المنافسة دوليا وتعزيز صورة مصر آدولة صناعي

لشباب ا إتجاه علىأن مصر دولة ذات إقتصاد زراعي، األمر الذي انعكس التي آانت سائدة بفكرة السياسة الحرب ضد 
 وتراجع معدل . الزراعة والسعي للعمل في الصناعة والهجرة الداخلية من المناطق الريفية إلى المدن العمل فيإلهمال

ائية وبصفة وأصبحت مصر واحدة من الدول التي تستورد نسبة آبيرة من المواد الغذ ،الزراعة في الدخل القومي
، وأثرت هذه السياسات سلبًا على نشاط العمل الحر للشباب خالل هذه لطهي، زيت ارئيسية القمح، األرز، الذرة، السكر

 .العقود
 

، ولم ترآز هذه الشرآات صغيرة والمتوسطةيًا للمشروعات ال مجاًال آافالكبيرة فلم تتركأما شرآات القطاع العام 
، الوجبات السريعة وأغلب األنشطة مجمعات االستهالآيةالعمالقة فقط على الصناعة ولكن أيضًا عملت في ال

الخاص إلنتاج ما يعتقدون أنه موقعها اإلقتصادية، وأصبحت العقلية اإلدارية السائدة هي إقامة آل من تلك الشرآات 
 آثير من األحوال أيضا احتياجاتهم للصيانة واإلصالح، وفي غياب عالقة التكلفة بالسعر والدعم قابل للتسويق وفي

. الحكومي المتاح أصبحت هذه الشرآات مأوي اجتماعي للخريجين الجدد أآثر منها وحدات منتجة في اإلقتصاد القومي
للتأآيد على مبدأ ( الشرآات والمؤسسات واختفت مسئولية العامل عن انتاجيته مع زيادة أعداد الموظفين عن حاجة

 نشاط العمل الحر وأصبح القطاع العام والخدمة المدنية الشكل الوحيد المقبول للتشغيل، تدني، و)تشغيل جميع الخريجين
في التشغيل الذاتي يسجلون أنفسهم آعاطلين حتى تتاح ووأصبح العاملون في ما بقي من وحدات القطاع الخاص القديم أ

 . الخدمة المدنيةورصة عمل في القطاع العام ألهم ف
 
بدأت المحاوالت الحالية إلعادة ربط اإلقتصاد بنظريات السوق الحرة وانفتاح اإلقتصاد منذ أآثر من ثالثين عامًا و

مضت وتتحرك تلك المحاوالت ببطء لتالفي حدوث إضطرابات إجتماعية، وأحد أهدافها الرئيسية إلغاء التشغيل 
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يكي للخريجين في الخدمة المدنية والقطاع العام وأيضا خصخصة القطاع العام من جهة، وعلى التوازي األوتومات
تعزيز إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على إعتبارها خيارا قابال  للتطبيق بالنسبة 

ة غير قليلة من العمال في الشرآات التي تم ومع إعادة بناء اإلقتصاد فقدت نسب. لمستقبلهم الوظيفي من جهة أخرى
 لسوق  الُجددملتحقينللتم تشجيعهم على الحصول على معاش مبكر بينما تضاءلت فرص التشغيل وخصخصتها عملهم أ

 ومع ارتفاع بطالة الشباب .لذين أصبحوا أول ضحايا التغييرل وعلى وجه الخصوص اإلناث ا،العمل خصوصا الشباب
 تكثف مصر جهود دعم العمل الحر للحد من معدالت بطالة الشباب وتدعم إنشاء ،%30-18ين  تتراوح بنسبإلى 

عدد ال بأس به من الشباب أغلبهم يفتقد السمات في جذب ت الحملة ونجح. ،وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسط
اإلقتصاد غير الرسمي بسرعة وينم بينما  مبادراتهم، وآانت النتيجته إرتفاع نسبة فشل،الشخصية األساسية للعمل الحر

 .وآذا أصبحت الهجرة للعمل في الدول العربية ودول حوض البحر المتوسط ظاهرة جديدة للشباب المصري
 

د على مدى واسع أن العقود السابق اإلشارة إليها لسيطرة القطاع العام قد قضت على روح المبادرة ونشاط ِقلقد ُأعُت
  :فيتنام وجدت أنال مثل دولى ُأجريت على بعض اليدة في مصر، وآانت الدراسات الت األجيال الجدلدىالعمل الحر 

 
اآلثار الثقافية على العمل الحر الخاص في مرآز دووي مووي في فيتنام استمر تأثيرها القوي وآذا تأثير القيم الثقافية التقليدية 

 .ثر على نشاط العمل الحر في المجتمععلى المجتمع الفيتنامي، وإلى حد آبير آان لهم آثار معاآسة تؤ
)Quan-Hoang Vuong & Tran Tri Dung, 2009(.   
 

 ،أن الحال في مصر مختلفة و للعمل الحر الدولي فإنه يبد2008عام ال لتقرير وطبقًا
 
ين ع       مصر  وتحتل ،هم إستعدادات إيجابية نسبيًا تجاه العمل الحر      لدىالسكان المصريين   " اني عشر ب ة في   ) 43( دد المرآز الث دول

ر ي ذينلنسبة عدد الراشدين من السكان ال      وظيفي              ونعتب ة للمسار ال ة إختياري اه        ت و ،)%73( العمل الحر رغب ة تج ذا الرغب عكس ه
الم    اإلرتباط الجوهري      فرص العمل الحر إلى   دخول ع شاط العمل الحر      ب اك    و . ن م          هن ين أنه ى يق سكان عل سبيًا من ال ة ن سبة عالي ن

دء العمل     يحتاجون المعرفة    ارات لب ان    ،والمه ا آ ارات           %) 53 (بينم ذه المه م يملكون ه ين أنه ى يق ل مصر     ،عل سبة    وتحت ذه الن به
تبيان،      فقط من السكان     % 40 ومع ذلك فنسبة      بين البلدان الثالث واألربعون،    المرآز الرابع عشر   م      شارآوا في االس دوا أنه م أآ له

ال في خالل ال        ة األعم دة لبداي رون فرصًا جي ة   ال ي تبيانات انتهت في يولي    (ستة أشهر القادم ) 2008 آب/ أغسطس–تموز /واالس
 .)2008، طابخهالة ( دولة) 43(وتحتل مصر المرآز السابع والعشرين من بين عدد 

 
ر مصر               لوحاليًا فإن نسبة هؤالء ال     د جاء بتقري اد، فق ام  الذين اختاروا إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في إزدي ع

 :وص العمل الحر بخص2008
 
ان    2008عام  الفي صيف   " ة       ( من الراشدين في مصر          )%13.1( آ ة العمري نة  64  - 18الفئ دأوا          ) س شاط أن يب ا يحاولون بن  إم

ذا المؤشر   . )%5.5(قل من ثالثة سنوات ونصف عام يملكون فعًال ويديرون أعماًال آان عمرها أ     و أ )%7.9(عمال جديدا    ويشير ه
ين عدد      .  العمل الحرإلى معدل إجمالي نشاط ذا المؤشر من ب ر   ) 43(وتحتل مصر المرآز الحادي عشر في ه ة شملها التقري  دول

 )2008، طابخهالة (
 

يم    د للتعل وم الجدي ن أن المفه رغم م ى ال ادلوعل صغيرة   ةلري شروعات ال ة وإدارة الم راد إلقام داد األف ط بإع تم فق  ال يه
ارة    ر مه ل الح ر العم ه يعتب طة، ولكن دان    والمتوس م البل ي معظ ة ف ادة الحالي يم للري ات التعل إن ممارس ل، ف ية للك أساس

ذا                             ادة في ه يم للري ا ال تحصر التعل صغيرة والمتوسطة آأحد األهداف لكنه ة المشروعات ال بمختلف األقاليم تضع إقام
  .الهدف، وفي هذا الشأن فإن مصر ليست مستثناة

 
 ات السياسىتعليم والتدريب للريادة على مستوال  2.4

 
م تطويره                   وم وراء المصطلح ت دا، لكن المفه ديثًا ليكون  التعليم والتدريب للريادة ليس مصطلحا جدي ر شموًال من    ح  أآث

التعليم    ين ب ل الملتحق ية لك ارة أساس ل مه سة صغيرة، وأصبح يمث شاء مؤس داد إلن عو. إع ادت المراج صوص اعت  والن
  :هي ،رق بين ثالثة أهداف رئيسة للتعليم الرياديالتعليمية واألبحاث في مجال التعليم للريادة أن تف

 ؛ زيادة وعي جميع األفراد إلقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة آخيار قابل للتطبيق لمساراتهم الوظيفية. أ
ة الالزمة الستشعار حاج   ) المعرفة والمهارات (ذا الخيار بالجدارات والكفاءات     لذين إتخذوا قرارهم به   لإمداد هؤالء ا  . ب

  ؛بلورتها ثم متابعة الفكرة حتى السوق وتشكيل فكرة مشروع صغير
 .لذين قرروا بداية مشروع صغير على إآتساب الجدارات اإلدارية الالزمة والخاصة بالعمل الحرلمساعدة هؤالء ا. ج

ة    النظام الذي أعدته منظمة العمل الدولية من   وولعل أحد التطبيقات المعروفة جيدًا لهذا التصنيف ه        رامج وحزم تدريبي  ب
ى ث  ة عل ا   موزع ة أوله رامج متتابع ة ب الم  "الث ى ع رف إل التع اني )KAB" (األعم اص "، والث شروعك الخ دأ م " إب
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)SYB(   إبدأ وطور مشروعك الخاص   "، والثالث) "SIYB(.              سم ذه المصطلحات في الق سير ه  ويوحد  .4.4وقد يتم تف
يم  د للتعل وم الجدي ادلالمفه دافةلري ذه األه ل ه نتناول   ، آ صل س ذا الف ي ه داف وف ك األه ا وراء تل ى م داها إل ل ويتع  ب

م     شطة ت سياسات واألن ذه ال ن أن ه رغم  م ى ال ادة، عل التعليم للري ة ب ة المتعلق شطة الحالي ات واألن سياسات والممارس ال
 . العمل الحرتطويرها وتنفيذها في ظل المفهوم الذي آان سائدا عن التعليم للريادة آإعداد للمسار الوظيفي في 

 
ادة         يم للري ه الدراسة للتعل ذي تبنت وم ال ة         " ويتضمن المفه شجيع وتنمي ق ت النفس عن طري ة ب ذات والثق رام ال ز إحت تعزي

شرح اإلضافي    . المواهب واإلبتكار للفرد   ة العمل الحر           أن" ويتضمن ال ة العمل الحر وثقاف وين عقلي ادة بتك يم للري  التعل
سك              على   اتالتي تشجع تنمية القدر    ذآرة اليون ذهب م ة، وت ة الفعال المشار   وإدخال أفكار جديدة، حل المشكالت والمواطن

ادة       الين في سوق العمل         "إليها ألبعد من ذلك لتحديد هدف التعليم للري شارآين فع وا مجددين وم شباب ليكون  "مساعدة ال
ي             هذا المفهوم الواسع للتعليم للم     وغني عن القول أن    .)2009 بيروت،   -اليونسكو( را من األهداف الت ادرة يتضمن آثي ب

ادرات             ر من المب سابقة   آانت جزءا من آثي يم    ال تتضمن إستراتيجية دعم    و .الماضية  ًان عام يخالل خمس  لتطوير التعل
سك صر   واليون ي م وطني ف يم ال سكو (للتعل اهرة،-اليون ا     ،)b2008  الق سابق ذآره داف ال ن األه ر ع د(الكثي  ،التجدي
ار ر ،واالبتك د والتفكي شكالت ،الناق ل الم لوب ح ة ، وأس ة الفاعل ار  ) والمواطن صوصها إش ضمن ن ا ال تت ى ات ، بينم إل
ل الجامعي في                وهذا االستنتاج يمكن تطبقه في     . التعليم للريادة  مصطلح يم قب ة إلصالح التعل تراتيجية القومي  الخطة االس

د      أنمصر، ويدل هذا على      اطع ، التعليم للريادة بمفهومه الواسع الجدي ة         يتق سابقة والحالي ادرات ال ر من المب  مع عدد آبي
ذا    يتضمنو. لتطوير التعليم  ر ت  ه وم    وسيع التقري ادة     مفه يم للري ادرات               التعل ود والمب ك الجه ربط آل تل ة ل في  في محاول

يم   للمفهوم الجديد   اب المرتبطةالسياسات واألنشطة   وسيتم تناول    .خطط تطوير التربية والتعليم    اد التعل ا في      ي،لري ك   بم ذل
  .متوسطة ونشاء مشروعات صغيرةإلعداد اإل جانب

 
يم  و ي التعل ة ف ات العالمي ة لإلتجاه ة وإيجابي ي مصر بفاعلي ام التعليمي ف تجاب النظ ثالث الماضية اس ود ال  .خالل العق

يم،  رامج تطوير التعل ي ب ادرات ف د من المب ادرات الت  وأدخلت العدي ى بعض المب ارة إل ا باإلش ا عالونكتفي هن ة ي له ق
 : ة ومنهادريابمفهوم التعليم لل

  ؛1970عام الاستحداث مادة المجاالت العملية في التعليم األساسي في 
 إدخال مواد اختيارية في التعليم الثانوي؛ 
 برنامج المهارات الحياتية؛ 
 م السمسم لتوعية األطفال وأولياء األمور؛لبرنامج عا 
 يم؛استخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير التعل 
 الشبكة القومية للتدريب عن بعد؛ 
  برنامج التعلم من أجل المستقبل؛ 
 مشروع المدارس الذآية؛ 
 مشروع المدارس التنافسية؛ 
 ؛مشروع التطوير القائم على المدرسة 
 دعم استراتيجية التعلم النشط؛ 
 ؛إنشاء أآاديمية للتدريب المهني للمعلمين 
 ؛ليمإنشاء الهيئة القومية لجودة وإعتماد التع 
       سان  و ،مفهوم يتعلق بالمواطنة  ) 21(تطوير المناهج الدراسية لتوحيد عدد ة و ،حقوق اإلن ساواة في    و ،البيئ الم

 . وغيرها)الجندر( اإلجتماعي النوع
 

سبقاً                 ا ذآر م ادة، ولكن آم التعليم للري ادرات ب ذه المب ضايا     ،ومن الطبيعي أن ترتبط آل ه ى الق ر فقط عل   سيرآز التقري
ة         ال األساسية ود المتعلق ى الجه ر عل متصلة بالتعليم للريادة، وسيكون الترآيز في الجزء المتبقي من هذا الجزء من التقري

 .ذي تبنته الدراسة الحالية، والذي مازال جزءا من المفهوم ال)اإلعداد للعمل الخاص (تقليدي الهلتعليم للريادة في شكلبا
 

ى مستو    الوتوضح الدراسات أن التعليم للريادة مهم ألنه  ضًا      ى يؤثر فقط عل شاط العمل الخاص ولكن أي ى   ن ة  عل نوعي
 .يتم إنشاؤهااألعمال التي 

 
ى أي           لالسكان النشيطين غير المشتغلين  بالعمل الحر في مصر من الراشدين ا              حيث أآد تقرير حديث أن       دًا عل م يحصلوا أب ذين ل ل

دء المشروع         ،لمهاراتهم ا لدىأن  اعتقادا ب تدريب للبدء في المشروعات آانوا أقل        رة لب ذين حصلوا  ل من هؤالء ال   المعارف والخب
 يقول التقرير   .ا خاصة إذا آان التدريب إلزامي     )للمجموعة الثانية % 75بـولي بالمقارنة   للمجموعة األ % 51(على مثل هذا التدريب     

 الروابط األضعف لتطوير العمل الحر إن          أحدوتوضح المعلومات التي تم جمعها خالل هذا التقرير أن التعليم للريادة في مصر ه             "
 . )2008، طابخهالة  (أضعفها على اإلطالق لم يكن
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ا ه           ه  وولهذا إذا ما تقرر تنفيذ التعليم للريادة في مصر فهناك الكثير مم وب عمل ر العمل الحر       ،مطل ك تقري ى ذل د عل  يؤآ

 :دولة، والذي استنتج أن) 34(الذي يقارن بين 
 
دمصر " ل يل اني أق ام  ها ث ن خالل النظ ادرة م يم للمب ن التعل در م ى ق ي حصلت عل سكان الت سبة ال دل لن د صرح مع ي، فق التعليم
 فقط من العينة التي تمت عليها الدراسة أنهم حصلوا على أية تدريب يرتبط بالريادة آجزء  من النشاط األساسي للمدرسة        )7.5%(
 .)2008طاب، الة خه ("شارآوا في التدريب بعد ترك نظام التعليم الرسميوأ

 
ضًا                        ادة، ولكن أي وآذلك نص التقرير على أن الدراسات قد أوضحت أن معدل نشاط العمل الحر ال يتأثر فقط التعليم للري

 :.والمستوي التعليمي للسكان آكلبمتوسط عدد سنوات الدراسة للفرد، 
 

د مع                   ًا تزي سكان عموم شاط العمل الحر في ال دول ذات ال      فقد ُوجد أن إجمالي معدالت ن إن ال ذا ف يم، ول اع مستوي التعل نسب  ارتف
الرغم من أن مصر في                               األعلى د العمل الحر، وب ر من عائ زات أآب ى ممي  من الحاصلين على التعليم العالي يمكنها أن تحصل عل

ار  حيث إجمالي معدالت الرياد" متابع العمل الحر الدولي   " تقرير األساس تتبع نمط البلدان األخرى المشارآة في       يين أعلي بين الكب
انوي أ        وق الث يم في مصر                 والحاصلين على تعليم ف إن متوسط مستوي التعل ه ولألسف ف ل، إال أن يم األق ا في ذوي التعل الي عنه الع

سكان                ة من ال م أقلي شاط العمل الحر ه ر  شوي . منخفض نسبيًا، لذا فإن األفراد األفضل تعليمًا ذوي معدالت أعلي إلجمالي ن ير تقري
شتغلين بالعم             متابع   ى أن الم ضًا إل دولي أي ستويات أعل          العمل الحر ال ى م دًا      ىل الحر الحاصلين عل ر تجدي ون أآث يم يكون  في التعل

ة لنم                        ل عقب ة يمث صفة عام يم للمصريين ب نخفض للتعل شتغلين  وومؤهلين بشكل أفضل للنمو، وتعني هذه النتيجة أن المستوي الم الم
أما على المدى    . توجب على مصر أن تستمر في جهود رفع معدل متوسط التعليم لكل السكان            بالعمل الحر، وعلى المدى المتوسط ي     

ار، اإل            ) والمتوسط أيضا (القصير   شجيع اإلبتك يم لت ود إلصالح طرق التعل ذل الجه تقاللية فيجب ب ر    س ادرة الشخصية والتفكي ، المب
  .)2008، طابخهالة  ("فصول على آل مستويات نظام التعليم وأيضًا دمج التعليم للريادة إلى المواد التعليمية وفي ال،المستقل

 
ة، و    المشترك  تقريرويتناول ال  ة للمفوضية األوروبي صادية    منظم ة اإلقت اون والتنمي دريب   )OECD (التع ، ومؤسسة الت
ة، ى دور ا األوروبي ا النظر إل صغيرة، الفت شآت ال ز المن دان المتوسطية لحف اق البل ل التف ة العم ة خط يم  عن متابع لتعل

  :للريادة، ليس فقط بالنسبة لمصر ولكن أيضًا لدول حوض البحر المتوسط
 
يم                        "  ع  دول حوض البحر المتوسط، إال أن ُنظم التعل سية في جمي درة التناف اح للق ا مفت بينما من المعروف أن التعليم والتدريب هم

لمدخالت اإلستراتيجية داخل إقتصاد العمل الحر، والهدف من           بصفة عامة في تلك البلدان تفتقر إلى سياسة الثقة المطلوبة لتوآيد ا           
اني لخطة العمل المتوسطية ه      د الث اه          والبع ة اإلتج ى تطوير وتنمي اق عل شارآة في االتف دول الم ذه ال شجيع ه للعمل الحر، ومن   ت

سي     ىمنظور التعلم مد   صاد التناف ادة اإلقت ود الواسعة لزي شير التعل  ، الحياة آدعم مرآزي للجه ى آل أشكا     وُي ادة إل يم  يم للري ل التعل
ة العمل الحر               )الال رسمي /رسميال غير و الرسمي(والتدريب   ق   ، متضمنًا التعليم من خالل العمل الذي يساهم في نشاط وحيوي  وخل

تخدام   ة اإلس ل وتنمي رص العم ة  ("ف ية األوروبي اون وا /المفوض ة التع صادية  ومنظم ة االقت سة/لتنمي ة،  ومؤس دريب االوروبي  الت
2008( . 
 
   السياسات1.2.4

جديد للتعليم للريادة متفقا    تم إدخال تطوير على معظم السياسات التعليمية في مصر حديثا، ولكن قبل أن يصبح المفهوم ال               
دفع          مع ، مصر تتعاون بالفعل مع    وفي غضون ذلك   . دولياًَ عليه ي ل  منظمة التعاون والتنمية اإلقتصادية واإلتحاد األوروب

ة  التعاون وقد تم إعداد تقييم حديث قامت به منظمة         ورة والمتوسطة والتعليم للريادة،     لمؤسسات الصغي عجلة تنمية ا   التنمي
ي     ،اإلقتصادية ة        واإلتحاد األوروب دريب األوروبي ة المؤسسات مع دول حوض               ومؤسسة الت اق تنمي زام باتف لمدى اإللت

 التدريب االوروبية،   ومؤسسة/ التعاون والتنمية االقتصادية   ظمة ومن /المفوضية األوروبية (  ورآز التقييم  .البحر المتوسط 
دريب    )2008 ادة والت يم للري ز التعل ودات مصر لتعزي ى مجه شري عل ال الب رأس الم ا يختص ب ن (فيم اني م د الث الُبع
اق سات  )اإلتف دريب بالمؤس شطة الت ضًا أن ث(، وأي د الثال ر  )الُبع ل الح ر للعم ز أآث اح لتعزي ا مفت د آالهم ة  ،، وُيع وبيئ

 : المتعلقة بالتعليم للريادة التقويموتعرض الفقرتان التاليتان بعض نتائج. مؤسسات ذات مهارات فعالة
 

شارك بعض                  وس التقييم سياق السياسات نح    تداَر: أوًال ا ت ه بينم يم، واتضح أن ستويات التعل تعليم مطورللريادة عبر آل م
يم ل ي التعل ة ف ة فردي ة بطريق تراتيجيات الوطني ادة اإلس شغيل (لري ى الت شجع عل ي ت شباب الت شغيل ال تراتيجية ت ل إس مث

ذاتي اق اليورومتوسطي ه)ال إن هدف االتف رو، ف تراتيجي مت ل إس دإطار عم ادة م دريب للري يم والت اة، ىابط للتعل  الحي
ا   آيف يمكن لمكونات السياسات الحالية مواجهة ال   ووالمهم هنا ه  .  مناقشات أآثر مع الشرآاء     تنفيذه ويتطلب ات، بم متطلب

يم الرسمي و       في ذلك آيف يمكن تحس     ر ين ببيئة نظام التعل ال رسمي،   /رسمي ال غي ادة      ال التعليم للري راف ب ر  .  واإلعت وأآث
ًا               ذا مهم اءة، وسيكون ه اح للكف دقيق للعمل الحر آمفت ى التعريف ال تحديدًا مازالت اإلستراتيجية الوطنية للتعليم تفتقد إل

  .)ويات المعيارية الدولية للتعليم من المست3-2مؤشرات المستويين (نوي لتقدم مؤشرات التعليم الثا
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ة فقط                : ثانيًا ارات المهني ة بالمه ي الحالي دريب المهن د العمل الحر         ،تعني سياسات اإلستخدام والت ام ِبُبع دور االهتم  وبمق
ك     . تقوية أهداف وإمكانيات هذه السياسات    ) التعليم للريادة ( ى ذل د أ   ،وعالوة عل ابالت مع ال  آدت ال  فق وزارة  مسؤلين مق  ب

ا خاصا لتطوير التعل            ،التعليم العالي  ولي إهتمام ر          أن الوزارة ت ا عب ادة ليكون متاح ، ات في مصر   الجامع  معظم يم للري
ا  ة والتكنولوجي ات الهندس ي آلي ل الحر ف ز العم ة لتعزي ود الحالي ن الجه ا م د أن . انطالق دة لتأآي ك فرصة جي وفر ذل وي

ستويات ال تعلم الم ام ال ا لنظ ستويا(علي يم6-5 نالم ة للتعل ة الدولي ستويات المعياري ن الم يم )  م ي تطوير التعل شارك ف ست
د  د م ادة الممت اةىللري ذا    و ، الحي الي ه يم الع ات التعل ر سياس د مؤش ة ُيع وذجالبمثاب رات  نم اقي مؤش اني،   لب د الث البع

اون ال   عن آ وبإستطاعة الهيئات المصرية المعنية تنظيم مناقشة مفتوحة      ة  تع يم    ورف يفي ة لنظام التعل متضمنة  (ع المختلف
سات ل م   ،)المؤس ار عم ع إط تعلم نظم لوض اد لا ل دةري اةى م د ا .  الحي ستطيع المرص دريب   وي يم والت صري للتعل لم
د    أن يقود هذا الحوار، لكن        - المناسب دور إذا ما أعطي ال    –والتشغيل م وتيي ري    تع ة و   وزي يم التربي الي  التعل  ان سيكون   الع
وطني             خطة تطوير التعليم للريادة   ن   وستكو .نفي هذا المجال  حاسما تراتيجية للمجلس ال شارآة اإلس ززة بوضوح بالم  مع

شار       (للمنافسة   ًا لم دفع حالي ذي ي يم        ال سية  في آة أفضل لنظام التعل صادية   التناف ة          ) اإلقت الرغم من آون وزارة التربي ، وب
اون ال    يم للريادة، فإنه من الضروري      والتعليم محورًا لكل ُنظم التنمية في التعل       وزارة  اء اآلخرين مع    شارآ تع ذا      ال  في ه

 .المجال

 
  واللوائح القوانين2.2.4

بدأ التخطيط لتشجيع العمل الحر في مصر في السبعينيات من القرن العشرين مع إعادة هيكلة اإلقتصاد آأحد 
 الثمانينات والتسعينيات بمساعدة فنية دولية وما ، وتسارعت تلك الجهود في أواخر1973المخرجات اإليجابية لحرب 

 2004عام ال آان الحدث الهام في  المرتبطة بالريادية والمبادرةومن ناحية القوانين .زالت الجهود مستمرة حتى اآلن
مجلس  (عندما تمت الموافقة على القانون الخاص بالمنشآت الصغيرة في مجلس الشعب وأصدره رئيس الجمهورية

 :وتنص المادة الثانية من القانون على. )2004 لسنة 141  رقمقانونالاء المصري، الوزار
 
الجهة المختصة بالعمل على تنمية المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وبالتخطيط والتنسيق والصندوق اإلجتماعي للتنمية ه"

، وذلك بالتعاون مع الوزارات وأجهزتها والهيئات  تمويل وخدمات منوالترويج النتشارها والمعاونة في الحصول على ما تحتاجه
 ". وتحدد الالئحة التنفيذية نظام عمل الصندوق في قيامه بهذه المهام،العامة ووحدات اإلدارة المحلية وغيرها من الجهات، األخري

 
م      وتن ،2004 عام ل 1241آما أصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون وذلك بالقرار رقم             ) 2(ص المادة رق

ى سبع مجاالت،                   ة موزعة عل اعي للتنمي سابع  ويتضمن المجال   من الالئحة على مسئوليات الصندوق اإلجتم شاء  "  ال إن
ة               ومراآز التدريب لتأهيل أصحاب المنشآت أ      ارات األساسية الالزم دهم بالمه إعداد الراغبين في إقامتها من خالل تزوي

شروعات  ذه الم سن إدارة ه انوال ("لح سابقنق وزراءل  ال س ال د. )مجل رارنص وويب ادة  الق يم للري داد  أن التعل و إع  ه
شجيع روح           .ما آان سائدا عند إصدار القانون والئحته التنفيذية        ولعمل الحر، وه  بالين  عاملل يشترك في المسؤولية عن ت

شكل     .المبادرة وتوفير التدريب من قبل عدد من الوزارات        ة         التنظيم المؤسسي   ) 1(ويبين ال  للجهات المسؤولة عن تنمي
 .الريادية والتعليم لها في مصر

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ة في مصرالتنظيم المؤسسي للتعليم للرياد): 1 (الشكل
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 االستراتيجية اإلجراءات الرئيسة
أولوية سياسات 

 ةالرياد
 الوزارة الوحدة/المؤسسة

ة والمرتب   - ساندة المالي دمات الم وفير خ ة  ت ط
 بالعمل

 عمليات اإلداريةتيسير ال  -

ة تراتيجية وظني ويراس   لتط
صغيرة شآت ال صغرى/المن  ال

تراتيجية  )2012-2008( اس
 وطنية للتمويل المصغر

صغيرة   شآت ال المن
صغرى / ة (ال متناهي

 )الصغر

اعي  صندوق االجتم ال
ة ام  للتنمي ي الع  تأسس ف
1991 

 بين الوزارات

ي - الجودة ف اء ب صدير واإلرتق ي الت   التوسع ف
 ت قائمةسبع قطاعا

ا- ة المه ا وتنمي ي التكنولوجي تثمار ف رات  االس
 في ست مجاالت مناسبة للتنمية

 تعيين مناطق لألنشطة الصناعية وتجهيزها  -

صناعية    ة ال تراتيجية التنمي اس
2005-2025 

هيئة التنمية الصناعية    - الشرآات الصناعية
 )2005 العامنشأت ا(

ديث  - ز تح مرآ
 الصناعة

ارة  وزارة التج
 عةوالصنا

تثمار       - ة االس شآت     تسهيل عملي خصوصا المن
 المتوسطة والكبيرة

رص     - رويج ف ستثمرين وت ة الم معاون
 االستثمار في مصر

 الهيئة العامة لالستثمار منشآت متوسطة وآبيرة غير متاح
)GAFI( 

 وزارة االستثمار

شامل   تبسيط جميع اإلجراءات القانونية واإلدارية  - ضريبي ال الح ال  اإلص
صرية )ةإراد( ادرة الم  المب

 إلصالح مناخ األعمال

صغيرة  شروعات ال الم
 والمتوسطة

وحدة تنمية المشروعات   
 الصغيرة والمتوسطة

 وزارة المالية

 .2008، ة التدريب األوروبيمؤسسة/االتحاد األوربي  / االقتصاديةمنظمة التعاون والتنمية: المصدر   
 

شجيع دعم              حالأصدر عدد من الوزارات والهيئات، وإدارات        ة لت وائح الزم كم المحلي، وجهات أخرى معنية قرارات ول
رارات    ن الق ه م أس ب دد الب ل ع م تفعي ا ت اديين، آم ل للري سير التموي ى تي ز عل د رآ ا ق ن معظمه ادة، ولك وتطوير الري

شرآاء اآلخرين في ال                   ة وال ر الحكومي ين المنظمات غي ة ب ر عن العالق ة متضمنة الكثي ا   الوزارية والحكومي مجتمع فيم
نظم                      . يتعلق بالريادة والتعليم للريادة    ي ت رارات الت ة عددا من الق اعي للتنمي صندوق اإلجتم ام لل سكرتير الع آما أصدر ال

ادة    دريب للري يم والت يم التعل ا تنظ ا فيه ة بم شجيع الريادي ام   . ت ة بنظ اعي للتنمي صندوق اإلجتم تم ال از "واه ق اإلمتي ح
،  Franchise–حق اإلمتياز التجاري  هذا النظام  ويؤآد .قسما خاصا لمتابعة تطورها، وأقام )"Franchise(التجاري 

 .على ضرورة التدريب قبل منح اإلسم التجاري
  

 ة واإلدارةيآماالح  3.2.4
ود               2004 عام ل 141قًا للقانون رقم    وف ة إدارة جه اعي للتنمي صندوق اإلجتم ى ال شجيع    والمذآرة التفصيلية له، ُيوآـل إل  ت
دريب         /مة المشروعات الصغيرة  إقا ا (الصغرى وتنميتها في مصر، متضمنة الت م    الم م        2دة رق انون رق ام  ل 141 من الق  ع

صندوق  ةلريادل التدريب الجهات التي توفردة بيانات عن وقد أنشأ الصندوق اإلجتماعي للتنمية قاع     ). 2004 ، ويتعاون ال
ة   لك معات شراآة، وآذومية طبقًا إلتفاقي مع عدد آبير من المنظمات غير الحك       ل، ( عدد من الجهات األآاديمي ة  مث  جامع

 . الجامعاتةب طلىاد برنامج للتعليم للريادة لمستو بدأ حديثًا إعد،حيث)  أآتوبر6 في مدينة التكنولوجيلمصر 
 

سيق والت   يعمل عدد آبير من مقدمي التدريب والتعليم للري        ،ومن الناحية العملية   او ادة بقدر قليل من التن وفي حاالت    (نع
ا                        و،  )آثيرة دون تنسيق على اإلطالق     اون، أقله سيق والتع ذا التن ل ه ر من خالل مث على الرغم من أنه يمكن عمل الكثي

رامج تدريب                ذ ب صميم وتنفي شابهة  ةتوفير الجهد الكبير الذي يتكرر في آل جهة لت ا أن إستخدام      .  مت ة  وأآم واد   مواءم الم
ة    منظمات الوات التعليمية التي أعدتها     واألد ل   ( الدولي سكو       مث ة واليون ة العمل الدولي ة      ،)منظم ل ( والمنظمات اإلقليمي  مث

ة ال / المرآز العربي لتنمية الموارد البشرية/منظمة العمل العربية  ة     واألآاديمي وم المصرفية والمالي ة للعل وفر   )عربي د ي  ق
 . يحتاج إلى آثير من الجهد والتنسيقمجال  وتلك الجهات الترآيز على تدريب المدربين والمعلمين وهل ويمكن ،الجهد

 
 الضرورية لكفاياتذين يتطلعون لل ال،العمل الحرفي لين عام الشهادات ليست هي القضية الرئيسة للبالرغم من أن

 فإن ذلك سوف ، لكنه إذا ما تم تطوير برنامج تدريبي معتمد للتعليم للريادة.شهادةالحصول على  أآثر من ،لعملهم
 مرتبطا  البرنامجعتماداي تحسين الصورة اإلجتماعية لخريجي برامج التعليم للريادة، خصوصا إذا آان يساعد ف

 فسوف يمكنها ،وإذا ما آانت تلك البرامج ترآز على توفير التدريب العملي أآثر من النظري. بالتعاون مع الجامعات
 . مما يخدم نشر التعليم للريادة بشكل عام في مصر،بالعمل الحر واآلخرين المهتمين بالموضوعالعاملين أيضًا جذب 
 
 

  التمويل4.2.4
 آما يساهم .ةادرية اليساهم في تمويل التعليم للريادة عدد آبير من الجهات الوطنية والعربية والدولية المعنية بنشر ثقاف

بالنسبة لألنشطة في أما . تدريبال آلفة برامج هم من خالل تحمل هذه البرامجلمتدربون أنفسهم أحيانا في تمويلاألفراد ا
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 فيتم تمويلها بمشارآة بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات ،ومعاهد التعليم الرسمي) الحكومية(المدارس العامة 
 وإستخدام ، المعلمينرواتبتغطي الوزارة حيث  ،التعاون الفني التي لها مبادرات في هذا المجال والجهات المانحة

 عادة المواد المؤسسات المانحةتقدم مؤسسات التعاون الفني وو . الزيارات الميدانيةمتضمنة للتدريب  المدرسةتجهيزات
وتغطي المدارس الخاصة عادة آلفة التعليم  .التعليمية وتقوم بتدريب المعلمين والمساعدة في التقييم ومنح الشهادات

.  التعليميةموادالتوفير و تدريب المدربين في بالمساعدة  مانحةاتللريادة الذي تقدمه، وفي بعض الحاالت تقوم أيضا جه
 "األعمالتعرف إلى عالم " منظمة العمل الدولية برنامج و ه،ن في مصر اآلة في التعليم الرسميوالمبادرة الرئيس

 من 5.4البرنامج في القسم  ويتوفر معلومات إضافية عن .)CIDA( الدولي عاونالكندية للت بدعم من الوآالة ،)آاب(
 .الدراسة

 
 وغيرها بتوفير ،المعاهد الخاصة للتدريبوالمكاتب اإلستشارية، و من المنظمات غير الحكومية، عديدتقوم أيضًا الو

 لدفع ة العامموازنةستخدم أحيانا ال آما ُي. تكلفة التدريباملآ و حيث يدفع المتدربون جزءا أ،التعليم والتدريب للريادة
ض و نسبة معينة من القر،يسر للرياديينوتحدد بعض جهات التمويل الُم.  هذه البرامج في التدربجانب من تكلفة

) SFD( وعادة ما يكون الدعم المقدم من الصندوق اإلجتماعي للتنمية .على التدريب الالزمللحصول  ادمهاستخإل
 .مرتبطا بتسهيل الحصول على قرض وأيضا تلقى التدريب المناسب

 
 يالتدريبو ينظام التعليمفي الالترويج للريادة   3.4

 
يم    ة التعل ة بأهمي سؤولي التنمي ن م رهم م يم وغي ات التعل ي قطاع سؤولين ف املين والم ل الع راف آ ن اعت رغم م ى ال عل

رين     –للريادة، عالوة على الجهد الكبير الجاري حاليًا         شكل      –  والذي امتد خالل العقدين األخي دريب ب يم وت ديم تعل  في تق
يم الرسمي       رسمي في الم   غير نهج التعل ا زال م انوي   (دارس والمعاهد والكليات، فم ستويات األساسي والث وي  ) م ال يحت

ادة                           يم للري ون التعل ة ال يتلق دارس العام ة في الم على متطلبات رسمية فيما يتعلق بالتعليم للريادة، وال يعني ذلك أن الطلب
ل   ىاقيات بين الوزارة والجهات األخر  إتف رسمية و غيرولكن نسبة منهم يحصلون عليه من خالل ترتيبات          ة مث  المتعاون

م   . ه الدراسة  هذ من5.4القسم   آما سيأتي ذآره في      )CIDA ( الدولي  للتعاون منظمة العمل الدولية والوآالة الكندية     د ت لق
ال                   مسؤولين إستشارة عدد من ال     ر الح اء إعداد التقري ة أثن ستويات مختلف ى م دريب عل يم والت د   في مجاالت التعل ي لتحدي

دد    هؤالء المسؤولين الوم    معظم  أسباب عدم اشتمال المناهج على التعليم للريادة برغم القناعة بأهميته، وقد ألقى              ى الع عل
ذها، وأشاروا       توفرالمتزايد للمبادرات التي تطرح من قبل جهات دولية متعددة، والتي ال ي            وارد المتاحة لتنفي  الوقت والم

ي  ادرات التعل ى مب ال إل ستدامة، التر  آمث ة الم ل التنمي ن أج ة م ع، التربي ة،  م للجمي يم للمواطن ة، التعل ة البيئي دافاالبي  ه
ة،      )MDGs (أللفيةاالنمائية ل  صاد المعرف يم القت ا  ، التعل ستغرقه ت              .  وغيره ذي ي نهم أن الوقت ال  ضمينوأوضح عدد م

ى    التغييرات في المنهج ليس وقتا قصيرا، مع         دريس س       الحاجة إل ز للت ة أ     التجهي ين   وواء الخامات التعليمي دريب المعلم ت
َصعِّب             . والعاملين اآلخرين من المعنيين  ة ُي ة والنامي دول العربي ر من ال يم في مصر وآثي ا أن النظام المرآزي للتعل آم

 .تغيراتمبادرات والاإلستجابة لهذا التدفق المتسارع من ال
 

الراهنة للتعليم للريادة في اه عدد من الخبراء المصريين للحالة  يكون من السهل تفسير التقييم الذي أبد،في ضوء ما تقدم
 :إلى أن 2008، )الريادي(العمل الحر رصد ل  العالميتقرير  (GEM)خبراء من عدادشار أ، حيث مصر

ر لمصر بالنسبة لعدد من ه رأي عدد من الخبراء الوطنيين وينعكس في الترتيب المتأخَززَّـَالخلل في نظام التعليم فيما يتعلق بالعمل الحر ع
تم تقييم نظام التعليم للريادة في مصر بواسطة الخبراء الوطنيين بأنه و). احتلت مصر المرآز األخير(البلدان التي يتم إعداد هذا التقرير عنها 

جعلت الحكومات فيها من ، لحرد تقريرًا عن العمل اـِع، وعلى خالف ذلك فإن آثيرا من الدول التي ُتتعليمآان ضعيفًا في جميع مستويات ال
  ).2008هالة خطاب،  (التعليم للريادة أولوية

 
عما إذا آانوا قد )  سنة64 ـ 18(ويدعم هذه اإلستنتاجات نتائج استبيان أجري على عينة من المواطنين أعمارهم 

ويعرض . تطوعيًا وقدم إلزاميًا أ إذا آان التعليم المآذلكبعد ترك الدراسة، و وحصلوا على تعليم للريادة أثناء دراستهم أ
 .)البرازيل، إيطاليا، المملكة المتحدة (مقارنة مع ثالث بلدان أخرىم  إلجاباتها موجز2الجدول رقم 

 
 
 
 
 
 

 نسب تلقي تعليم للمبادرة في مصر وثالث بلدان أخرى): 2(جدول رقم ال
 

 جميع تدريبات التعليم بعد الدراسة التعليم أثناء الدراسة الدولة
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 التعليم للريادة اإلجمالي إلزامي تطوعي اإلجمالي إلزامي تطوعي
 9.4 6.6 5.0 1.6 5.3 0.8 4.5 البرازيل
 7.5 4.2 2.1 2.1 4.7 0.9 3.8 مصر
 16.5 9.1 3.7 5.3 10.2 4.2 6.0 إيطاليا
 19.5 13.8 6.1 7.7 8.9 3.1 5.8 المتحدة المملكة

  21 . ص،2008طاب، هالة خ :المصدر      
 

سع       متو وبلدان أخرى في تقييم مدى تنفيذ االتفاق اليور       ثالثة  إنجاز مصر مع    ويوضح هذا الجدول     ى ت ة عل سطي للريادي
ا           وتنبين ،محاور ادة    والبحث والتطوير،     :  أن أضعف محورين في مصر هم يم للري ا         ؛ التعل ان احتلت مصر فيهم  واللت

 . دولة شملها التقييم) 31(المرآز األخير من بين 
 . عن إنجاز مصر في المحاور التسعاموجز) 3(ويعرض الجدول رقم 

 
 ) دولة31(متوسط درجات وترتيب مصر في محاور إطار العمل الريادي ): 3(جدول رقم ال

 
 ترتيب مصر درجة مصر الحالة م
 21 2.27 الدعم المالي 1
 11 2.71 سياسات الحكومة 2
 22 2.19 برامج الحكومة 3
 31 1.79 دريبالتعليم والت 4
 31 1.65 البحث والتنمية 5
 25 2.68 بنية الخدمات التجارية والمهنية 6

   :فتح أسواق داخلية
 4 3.57 ديناميكيات السوق الداخلية -

7 

 15 2.47 أعباء السوق الداخلي -
 7 3.82 البيئة الطبيعية 8
 22 2.40 نماذج ثقافية وإجتماعية 9

 هي أقل درجة) 1( حيث ،)5-1( مبني على مقياس  متوسط الدرجات:ملحوظة 
 45. ، ص2008 طاب،خهالة  :المصدر 
 

 رآزت على التعليم والتدريب  أعاله، المشار إليهمتوسطي تفاق اليورواالفي أجريت تحاليل إضافية ضمن إطار العمل 
ى أي حد يشجع ويدعم نظام التعليم  بهدف تقييم إل،أسئلة تفصيلية موجهة لمجموعة الخبراء الوطنيين) 8(من خالل عدد 

 المرتبطة يةلب من الخبراء تقدير مدى صحة آل من العبارات الثمانوُط. والتدريب العمل الريادي والمهارات الريادية
ملخص نتائج التقدير حسب رأي الخبراء ) 4(ويوضح الجدول رقم  .)5 ـ 1(م في مصر على أساس مقياس بواقع التعلي

 .شارآوا في االستبيانالمصريين اللذين 
 
  الذي تكون فيه العبارات الثمانية صحيحة في مصرمدى تقدير الخبراء المصريين عن ال:)4 ( رقمجدولال

 
 *التقدير )في مصر(العبارة  م
 1.28  . االآتفاء الذاتي والمبادرة الشخصية،ي والثانوي على اإلبداعساسيشجع التدريس في التعليم األ 1
 1.31   .ي والثانوي تعليمات آافية عن مبادئ إقتصاد السوقساسس في التعليم األيوفر التدري 2
 1.36 .لعمل الريادي وخلق مشروعات جديدة لا آافياي والثانوي إهتمامساسيوفر التدريس في التعليم األ 3
 1.47 .توفر الكليات والجامعات إعدادًا جيدًا وآافيًا إلقامة وتنمية المشروعات الجديدة 4
 1.97 . لبدء وتنمية المشروعات الجديدة إعدادًا جيدًا وآافيًا اإلدارة وإدارة األعماليوفر مستوي تعليم 5
 2.00 . لبدء وتنمية المشروعات الجديدةالحرفي والمستمر إعدادًا جيدًا وآافيًاوتوفر ُنظم التعليم المهني  6
 2.06 .خططهمتنفيذ ل - قبل البدء -جية العمل الحر عامة إلى مساعدة خارفي  عاملونيحتاج ال 7
هيئات التي يمكن أن تمد األفراد بالتعليم والتدريب والخاصة أوأ/ويوجد عدد آاف من المراآز العامة  8

 .الكافي للعمل الريادي مستقلة عن نظام التعليم الرسمي
4.28 

 هي أقل درجة) 1(حيث ) 5 ـ 1(على مقياس   *      
   52. ، ص2008 طاب،خهالة  :المصدر          
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 تحتل مصر ،بالتقديرات المذآورة بالجدول السابق عن مستوي اإلهتمام وتضمين العمل الريادي في نظام التعليم

ي ساساألالتعليم  التعليم للريادة في مدارس ىناء على مالحظات الخبراء بشأن مدب) 1.3(المرآز األخير بمتوسط تقدير 
آما . لمالحظات الخبراء عن الكفاية لدعم التعليم والتدريب للمشروعات الجديدة والنامية) 1.8( وحوالي ،والثانوية

 لتوفير التعليم والتدريب الالزم التي هي بطبيعة الحال متاحة ومستقلة عن نظام المكانيةوضع الخبراء تقديرًا عن ا
 . التعليم الرسمي

، ومؤسسة التدريب  والتنميةاإلقتصاديالتعاون منظمة و ،تحاد األوروبيلإلوَتظهر نتائج مشابهة في مراجعة 
 اإلقتصاديمنظمة التعاون  ،المفوضية األوروبية ( Enterprise Charter--ؤسسات المميثاق  لتنفيذاألوروبية
رغم إنجاز مصر "حيث برهن التعليم للريادة على أنه حلقة ضعيفة  ،)2008، ة التدريب األوروبي مؤسسة،والتنمية
التعليم والتدريب : ، بإستثناء البعد الثانيميثاقتطوير باقي المحاور العشر للكس التقدم الهائل الذي حدث في الذي يع

 ."للعمل الريادي
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  للمؤسساتت مصر في األبعاد العشر لميثاق اليورو متوسطيتقديرا): 2(شكل رقم ال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 96 . ص،2008، مؤسسة التدريب األوروبية/التنمية وتصادياإلق  التعاونمنظمة/المفوضية األوروبية :المصدر    
 

 )النظامي ( الرسمي التعليم1.3.4
سابقة    ا آما تم في    شة ال ادة ال     لمناق يم للري ستهدف ، التعل شتغلين         فقط  ي وا م ة أن يكون شاف إمكاني راغبين في إآت  هؤالء ال

ادي        بالفعل لذين اتخذوا هذا القرار   لهؤالء ا وبالعمل الحر أ   ، إن المفهوم الواسع الذي تم إختياره يعزز مهارات العمل الري

ادة في             آجزء  من المهارات األساسية التي يجب أن يكتسبه         ا آل فرد، وبأخذ ذلك في الحسبان أصبح تضمين التعليم للري
ذين مازالوا يفكرون أن التعليم للريادة يجب أن يرآز فقط على الخريجين     لالتعليم الرسمي شئ حتمي، وبالنسبة لهؤالء ال      

ى ديموجرا  أآثر من التعليم الرسمي    ادي الجدي    ، يكون من الضروري إلقاء نظرة عل ا العمل الري د  .د في مصر  في حدد   لق
د  )سنة 34 -25(أن الفئة العمرية     )2008خطاب،  هالة  (قرير العمل الريادي العالمي     ت شاط العمل         يل ى معدالت ن ها أعل

ة   ؛ أما الريادي، وتشترك مع مصر في ذلك جميع الدول التي أعدت تقريرًا عن العمل الريادي العالمي   المجموعة العمري
دول         ) سنة 24 -18(هي بين   ففي مصر    ط العمل الحر  لثاني أعلى معدل إلجمالي نشا     وهذه ليست هي الحال في معظم ال

المي          ادي الع ر العمل الري ريتين ه           .التي تعد تقري وعتين العم اتين المجم إن ه ذا ف ا  وله ة    م ر أهمي املين  أآث العمل  في   للع
سنوات المقب               ،الحر دة والوظائف في ال ة  والتي منها سيتم خلق معظم المشروعات الجدي ع  مصر ث أن   حي  و .ل سبة  بن   تتمت

يهم صفة ال        االعمال الحرة  في ينملاالعوآذلك  ،  شبابآبيرة من السكان في سن ال      إن   ،  شبابتغلب عل د ف زة   ى مصر  ل  مي
ادي   في مجال     قوية   د  وت .العمل الري ادة في الت             ؤآ يم للري ة التعل ائج أهمي ذه النت انوي     ه يم األساسي والث ذلك عل د    وآ ا بع  م

 .لبية احتياجات هذه المجموعات الشابة لتالثانوي في مصر
 

 :ومن الواضح أن مصر يجب أن تعمل أآثر لتضمين التعليم للريادة في المناهج الرسمية
ذها                    ة تنفي ة بكيفي بابها المعرف ادي، وأن يكتسب ش درات العمل الري ارات وق . يجب بذل الكثير من الجهود في مصر لزيادة تنمية مه

ى     ويجب أن يبدأ ذلك مبكرًا في      أثير عل  نظام التعليم آجزء من المنهج الرسمي وأنشطة إضافية للمنهج فإعدادهم  مبكرًا سيكون له ت
رامج مخصصة                     ع ب شاءها، ويجب أن تتب ؤخرًا إن اديون م دأ الري ي ب ة المشروعات الت ى نوعي ادي وعل تطوير إمكانات العمل الري

ة            ادي في بداي شتغلين بالعمل الري شاء  لدعم صغار الم رة   في    و اتهمع مشرو   إن ة المبك ذها    المرحل تقرار ونم      من تنفي ى اس ك و وحت  تل
 .)2008طاب، هالة خ( متبع بكثير من الدول األخريومشروعات على غرار ما هال
 

 )غير النظامي ( غير الرسمي التعليم2.3.4
ن خالل التعليم غير  التعليم والتدريب للريادة موفير، إن تيمكن إستنتاج التعليم للريادة في مصر ةبالنظر إلى حال

ما  و أ،إستراتيجية، قرار (اتوثيق تلك السياسة في صورة مستندخيار واضح للحكومة، وبالرغم من عدم توالرسمي ه
لتشجيع ودعم المشروعات الصغيرة الشاملة بالمسئولية ) SDF( فإن إلزام الصندوق اإلجتماعي للتنمية .)شابه ذلك
برامج التعليم يقوم الصندوق االجتماعي للتنمية بمساندة حيث  إلى الوضع الحالي  أدي في النهايةيالذ و ه،والمتوسطة
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 إتفاقيات من خالل رسميةال البرامج غير لكآذ، و)العام والخاص( في معاهد التعليم الرسمي ةمطبقالوالتدريب للريادة 
 آهيئات )لتعليم والتدريب للريادةمتضمنة ا( للمبادرين تقديم الخدمات ى منظمة غير حكومية تتول800ثر من تشمل أآ
جهات ومؤسسات  و،قدمة منظمات غير حكوميةة تالتعليم للريادبأس بها من   نسبة ال فإن، ذلكباإلضافة إلى .منفذة

  .ختلفة غير رسميةأخرى م
 

ب للريادة  مصدرًا لدعم التعليم والتدري بوصفه تنوع مقدمي التعليم للريادة والتدريبوبالرغم من إمكان النظر إلى
ياع الموارد في تصميم ضبين تلك الجهات وبالتالي إنعدام التنسيق يشيرون إلى  من المتخصصين اآثيرإال أن ، وإثرائها

هناك حاجة واضحة إلى  و.هاوضعف طرق تقييمتلك البرامج  تابعةم وإنتاج برامج تعليمية متشابهة وغياب أهداف
عا جهات المشارآة مربط معظم إن لم يكن آل اللوللتعليم للريادة، لوطنية ُطرق إستراتيجية متكاملة لتحديد الرؤية ا

  والتدريبعليملتا للتخطيط  منطقيإطار/ةمظلع المهام بينها، بحيث يكون هناك يلتحقيق أهداف تلك الرؤية وتوز
 آذلكبالمدارس وين المتعلمترآيز البرامج على بناء المهارات الريادية لكل  األمل في قيقمكن تحيهذا ب و.يلريادا

 .الراغبين في اإللتحاق بالعمل الريادي
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 والتقويم  التحليل3.3.4
ر من ا     قدرتم تقديم    ذ          آبي سابقة له سام ال يالت في األق سم   يخصص   ، و دراسة  ال هلتحل ذا الق اول بعض الموضوعات       ه  لتن

 .والعمل الريادي للمرأةتدريب للريادة، جودة التعليم وال فيرآز على  حتى اآلن بطريقة آافيةالم يتم تغطيتهالهامة التي 
 

 جودة التعليم للريادة
ي أن  اك شك ف صبح هن م ي يم جودةموضوعات الل ي التعل رامجأصبحت  ف ار اإلصالح التعليمي وب ل أفك ة آ ى قم  عل

ل  ذي ي  في مصر وال    ةلريادل عليموفي هذه الحالة الخاصة للت    . التحسين ر رتكز بثق ر رسمي      آبي د غي رامج ومعاه ى ب  ،ة عل
ذي ُأعدت         .  أآثر أهمية  جودةأصبحت قضايا ال   ة     وفي الوقت ال واد تعليمي ق     ذات جودة    م مؤسسات ومنظمات    عن طري

ة     ،مثل اليونسكو (إقليمية ودولية    ة      ، منظمة العمل الدولي ة العمل العربي شرية         / منظم وارد الب ة الم ي لتنمي ، )المرآز العرب
 . والمدربينعلمينتباطًا بالمأآثر إرة أولوية ضمان جودة التعليم للريادأصبحت 

 
ار      وتنبع ضرورة    دربين     وإعطاء إهتمام خاص إلختي دريب الم ة         الموت ين من آون الممارسة الحالي ين     علم لتكليف معلم

د أ                    روا قط في التجدي م يفك ومي، ول ى العمل الحك ذ تخرجهم عل شآت   والتحديث أ وومدربين تقتصر خدمتهم من ة من إقام
دريس ا  يفهم بت م، تكل سب  خاصة به لوب األن اره األس ن اعتب ادة ال يمك يم للري دريس  . لتعل دريب والت ق الت ا أن طرائ آم

ادة  المهارات العامة الجديدة     الطلبة إآساب   هااليمكنالتقليدية   دريب           . للتعليم للري ار وت ات اختي د من وضع عملي ذلك ال ب ل
أن       و. ادةالمعلمين والمدربين على قائمة االهتمامات حتى تتحقق جودة التعليم للري          ذآير ب الموضوعات الخاصة    يجب الت

إن        . ة تلعب دورا هاما في ضمان الجودة      لريادلدريب  عليم والت التمويل المناسب للت  توفير  ب اب  عالوة على آل ما سبق ف غي
م ع     يجعل   ةلريادل عليمالمعايير المتفق عليها لتقويم الت     ى من الصعب الحك د  ل ذا       ى م ة في ه ود الضخمة الحالي  جودة الجه

 . مجالال
 

 العمل الرياديولمرأة ا
اع اك إجم ةهن راء التنمي ين خب نه أن ب صريات يمك ساء الم دهم، وتتعرض  ن الن ة بل ي تنمي ضل ف ة أف شارآة بطريق  الم

د    عمل اإلحصائيات المتعلقة ب   اث للنق ا إذا آانت          – عن حق  – اإلن رأة عم سؤال الم ادة ب ون ع ات يكتف  لكون جامعي البيان
ذي       وحوال ال تعتبر معظم النساء العمل لألسرة أ       تعمل أم ال، وفي أغلب األ      حتى الآتساب قوت يومهن نوعا من العمل ال

دفع األجور شهرياً      ، قريبًا لهم  ليسع أصحاب عمل    عليهن ذآره، فال تجيب بكونها عاملة إال إذا آن يعملن م           ا أن    . وي آم
د      )الجندر( االجتماعي   اإلحصاءات الخاصة بالنوع   ات تتطلب إهتمام          و ، ليست هي القاعدة بع   أفضل  اقضية جمع البيان

و( دوي أب دين ب ر عاب ادي لل  .)6b200 ،بك ل الري ل موضوع العم رأةويظ ات البحث م ن أولوي االت م ع الح ي جمي  . ف
ر ا مصدر  تعتبرالنساء في مصرأن " 2008 عام ل)GEM(الحر  لعمل  ل العالمي تقريروتطّرق ال  ستخدم   ا آبي م ي اءة   ل بكف

 على انه قضية إقتصادية أآثر      مرأة العمل الريادي لل   والنظر إلى  همتم تشجيع ما   إذا   ،وقوة إقتصادية مكانات ريادية   بعد آإ 
صاد                    ومنها قضية نوع أ    روة واإلقت ق الث أدوات لخل ادي آ ساء في العمل الري شارآة الن  "قضية إجتماعية، واإلعتراف بم

 :يع العمل الريادي للمرأة تقارير لتشج عّدة ومن التوصيات التي وردت في.)2008طاب، هالة خ(
             اعي وع إجتم ة أو ن ضية إجتماعي يس آق صادية، ول ضايا االقت د الق رأة آأح ادي للم يم الري ال التعل در(إدخ ، )جن

 .واالعتراف بمساهمات المرأة في إنشاء المشروعات الصغيرة المساهمة في الدخل القومي
        صادية و اول العوائق اإلقت ة تتن ة ثقافي رغبن في دور        البدء في حمالت توعي ساء الالئي ي ي تواجه الن ة الت اإلجتماعي

انوي                يم الث أآثر فاعلية في النشاط اإلقتصادي عن طريق بداية أعمالهن وتنفيذ مبادرات خاصة في المعاهد فوق التعل
 . من اإلناثاتلباوالجامعات لتعزيز العمل الريادي للط

 ا ذ المب ادي للتنفي ل الري ز العم رأةدرات لتعزي ضمنة م ل  مت دمات العم م خ ادي ودع ل الري ة للعم ل تنظيمي بكة عم ش
ار العمل والم                  ة لتطوير أفك ارات الالزم ارف والمه ل المع دة  للمساعدة في نق ال  (شروعات الجدي رامج خاصة     :مث  ب

فرص التدريب الريادي للنساء الالتي      زيادة   ،مرأةلل نشر مراآز مشروعات     ، عن إقامة األعمال   مرأةلنصح وتعليم ال  
شروط     مالية  طل وس ،دخول سوق العمل  يحاولن   رأة خاصة لل  ة وقروض ب ات ضمانات القرض        أي -م  ، خفض متطلب

 .)آليات مناسبة للدفعترتيب و
 

د من الجهو           عدة إقترحتآما   ة لل        تقارير أنه يجب بذل مزي ة الريادي ستهدف التنمي سبب     د ت ك ب رأة، وذل رة     م  الفجوة الكبي
را و      ، والتي  نشاط العمل الريادي للرجال والنساء     معدالتلفي مصر   ) الخندر(االجتماعي  للنوع   درا آبي ساحة  تتطلب ق م

  .م على آافة مستويات التعليبة للطلةلريادعليم لويتناول هذا اإلهتمام الت. )2008طاب، هالة خ (من اإلهتمامواسعة 
 
 
 الفني والدعم  التنفيذ4.4
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اد  لعليم والتدريبتعزيز العمل الريادي الناجح بصفة عامة والت       صفة خاصة ه   ةلري ة      و ب ة العام سئولية الجهات الوطني م
ة    ويعتبر  والخاصة،   شحيحة المتاحة   الدعم المتبادل بين هذه الجهات حتمي وإال ستضيع الموارد الثمين أثير   وال ة ت دون أي
ة ى التنمي ر . عل ن التقري ذا الفصل م ي ه ات هي سوف ة أولوي ى ثالث ط عل ز فق ق ويكون الترآي يم التاتمنهجيطرائ  ،عل

دعم مصر في       ،للريادةوالتدريب الشرآاء الوطنيين في تعزيز وتوفير التعليم       ة ت ة ودولي ودات إقليمي  ولمحة لبعض مجه
 .تطوير هذا المجالمحاولتها 

 
 أساليب التدريس والمعلمين  1.4.4
ة بإعداد الم        تقوم ات التربي واد الدراسية والتخصصات ال         معظم آلي ين للم ة علم ا حت    مختلف ي الحاجة      ى اآلن ، ولكنه  ال تلب

مسئولين عن التعليم في الن الحاليين علميجميع الم لذا فإن   . لريادةعليم ل في مجال الت  الالزمة  " بالمهارات"إلمداد خريجيها   
مقدمي المعونة الفنية، مثال برنامج تدريب تدريب ينظمه لهم    لعملهم من خالل    ة  جيداآتسبوا مهارات   هذا المجال الحاسم    

ار المدرس      وآم ).KAB ("لى عالم األعمالإتعرف "ل الدولية لمشروع نظمة العم م ل إختي ل يمث المدرب  /ا ذآر من قب
ق الزجاجة            ادة عن ة خاصة      ،القادر على توفير نوعية التعليم والتدريب للري ستحق عناي دريب     ، وي يم والت  إن تأسيس التعل
ضًا    -ة  للريادة آأحد المجاالت الرئيسية إلعداد المدرس في آليات التربي          ة        في    وأي اء الخدم دريب شامل أثن ون  ولنحت ملي

 .حد أآبر التحديات إلدخال التعليم للريادةأو ه-من المدرسين والمدربين
 
دريب    على المتاحةالتعليم  حتوي العديد من برامج     يو رق  و  أنشطة ت ق            ُط تعلم عن طري ة وال يم فاعل ا  ممارسة التعل ، وآله

ق رامج  طرائ ي ب ون ف ا المعلم درب عليه ةيت اء الخدم ل وأثن ة  .  قب ب االبتكاري ستهدف جوان ادة ي يم للري ان التعل ا آ ولم
دريب لكل المدرسين       ويمثل . في بلوغ األهدافحاسم  والتجديد فإن استخدام طرائق التعلم النشط        ذا الت ل ه ز مث زيادة حي

ذآر       .أحد التوصيات  إلكترونيا ووتشبيكهم معا في شبكات بشكل مباشر أ       ًا أن نت ادة      ويجب دائم دريب للري يم والت  أن التعل
ل األ   .وتعزيز الثقافة الريادية ليست فقط قاصرة على بعض المدرسين ولكن يجب أن تتوفر للجميع              ة ال  وتمث ة  آاديمي مهني

ين  شللمعلم ي ُأن ل الم أالت ة لتأهي ديثًا فرصة ذهبي دربينت ح ين والم ادة علم دريب للري يم والت ي التعل ستوعب .  ف ث ت حي
ين من الخريجين الجدد الباحثين عن عمل         ) 80,000(وا نح األآاديمية حالي  دريب          ،آمعلم ه في الت أس ب ضًا عدد ال ب  وأي

فإذا أدخل التعليم للريادة ضمن البرامج التي تقدمها األآاديمية فسيكون من الممكن التوسع في نشر المفهوم        ،أثناء الخدمة 
 . الجديد بسرعة إلى داخل المدارس

 
 
 نيونالشرآاء الوط  2.4.4

ر     لكثير من المنظمات    ا رائج ا للريادة موضوع   والتدريب ُيعد التعليم  ة الغي دريب         حكومي د الت ة ومعاه د األآاديمي ، المعاه
ي مصرخاصة ال م ، وبف ع نظ اون م ة أ التع اعي للتنمي صندوق اإلجتم ن خالل ال سرة م روض المي ة الق المصادر وإتاح

ذة         د عدد الجهات المنف ساندة      األخري يزي رامج م اديين  لب ر من      الري شمل أآث ة وحوالي          800  لي ر حكومي ة غي  20 منظم
اك    و .جامعة ام أ            هن دريب سواء قطاع ع دمي الت ضًا مق شعرون أن      وأي دى خاص ممن ي درة هم الل ذا      ق ل ه ديم مث ى تق عل

دريب  ي آل مجاالت العمل  الت وطنيين األساسيين ف شرآاء ال ة ال اعي للتنمي صندوق اإلجتم سنوية لل ارير ال  ، وتحدد التق
صغيرة تصبح معظم     . وهي تعد بالمئاتالريادي بما فيها التعليم والتدريب  وزارات  وبحكم قانون المشروعات ال آل  و ال

 .المحافظات وآثير من الهيئات العامة شرآاء في تعزيز العمل الريادي بما فيها التدريب من أجلها
 

 الهيئة المصرية  ،لمرآز القومي لبحوث التشييد والبناءامثل وتتضمن القائمة شرآاء آخرين في التعليم والتدريب للريادة         
سياحية ، مجلس التدريب الصناعي  ، جمعية جيل المستقبل   ،جودةللقياس وال  ى   ، المجموعة المصرية للتنمية ال  باإلضافة إل
وطنيين الهدف                ، منظمة غير حكومية ُأشير إليها سابقاً      800أآثر من    شرآاء ال وع في ال دًا التن رًا ج شر     سيخدم آثي  من ن

 .جيدبينها بشكل  إذا تم تخطيط وربط للتعاون المتبادل ةلريادعليم للتامفهوم 
 
 
 التعاون الدولي واإلقليمي  3.4.4

ا  . مية المشروعات الصغيرة والمتوسطةعلى قدر آبير من التعاون العربي والدولي في مجال تن   بالفعل  تحصل مصر    آم
س جهة ) 19(قوائم لعدد  ) 2008a, SFD (لتنميةلجتماعي  للصندوق اإل2007وي لعام ضع التقرير السنو  ة إقليمي ةرئي

ادة           ودولي ة المصطلحا     (ة مشارآة في مجال العمل الحر والري ة اإلفريقي  ك بن :هي  )2 ت في الملحق   أنظر قائم  ، التنمي
ة صادية واإلجتماعي ة اإلقت ي للتنمي صندوق العرب ة ،ظبيو صندوق أب،ال ة الكندي اون  الوآال دوللتع صيني ، ليال ك ال البن

 ، للتعاون الدولي  األلمانيةالوآالة   ، الوآالة الفرنسية للتنمية   ، اإلتحاد األوروبي  ،عاون الدولي الت ةالدانمرآيآالة  الو ،للتنمية
ة اإلسالمي ك التنمي ة،بن ة الزراعي دولي للتنمي صندوق ال ة،  ، ال ة اإليطالي دوليالحكوم اون ال اني للتع ك الياب ة ،البن  وآال

او دولي اليابانيالتع ة ،ةن ال صادية العربي ة اإلقت ويتي للتنمي صندوق الك ة، ال اني للتنمي ك األلم سعودي ، البن صندوق ال  ال
  . والبنك الدولي،ألمم المتحدةاإلنمائي لبرنامج ال ،للتنمية
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 :مجال التعليم والتدريب للريادةبعض األمثلة على الجهود اإلقليمية والدولية في وفيما يلي 
 
   شرية بطرابلس      قام وارد الب ة الم ل لإلحتياجات       المرآز العربي لتنمي ا بعمل تحلي ادرين  ـ ليبي ة للمب د  التدريبي ، تحدي

رامج  ه  ضع تم و  و ، وتصميم برنامج تدريب للعمل الريادي     ،الجدارات األساسية للريادة   ى  ذه الب  اإلنترنت    شبكة   عل
ى أسطوانة هلة  مضغوطةوعل ون س تعمال  لتك ؤالء الاالس يس ذينلله د ل ى اهم يل صال عل تات تم ،إلنترن ًا ي  وحالي

رامج   ة التدريبية لماداتحويل   ى الحاسوب    ةي فاعل ت  إلى ب دربين              . عل دريب الم ادرة لت ديم مب ى   ويخطط المرآز لتق عل
نحهم    نظام ل   مكانية وضع لبرنامج المطور وإ  تنفيذ هذا ا   ر م امج     خيص  ات ين للبرن دربين ومعلم امج     .آم  ويغطي البرن

 .من هذا التقرير 2.5.4 في البند رياش مستهدفة آما أربعة مجموعات
 ة ا ولي منظم امج تت ذ برن ة تنفي ل الدولي الم "لعم ى ع التعرف إل ر) KAB ("األعم ي الجزائ رب، مصر،ف  ، المغ

ا يشير إليها إضافية   أخرى تفصيالتهناك  ، و ) الدولي  للتعاون الوآالة الكندية (تونس بتمويل آندي    و مس  الفصل الخ
 .1.5.4 البند  فيمن هذا التقريرلريادة ل عليملة للتص بأمثوالخا

  المرآز العربي اإلقليمي لتدريب أصحاب األعمال والمستثمرين  باإلشتراك مع مملكة البحرين واليونيدمنظمة أنشأ
ى نمط   ع( 2001 شباط /في فبراير  .بالبحرين دي      نموذج    ل سئولياته      ،)المرآز اإلقليمي الهن ادة عدد     وتتضمن م زي

شاط العمل                   ة، الخاص ألعمال والمشاريع  با ينعاملال شر ن ق ون ل خل ة مث ة وتدريبي  من خالل برامج إستشارية تعليمي
ابالت      إختيار المتدربينويتبع  .ة العربي منطقةالريادي بين الشباب في ال     ى المق ة ويرآز عل ة علمي ارات  طريق ، إختب

 .جدية المتقدمتقييم تحريرية و
  بكة ضمن ش تثمار واتت شجيع األس ات د-لتكنولوجي ضمن، و اليوني ة تت دول العربي ي ال رين  ف ة( البح صر )المنام ، م

اهرة( انّع(، األردن )الق رب )م اط(، المغ ضمن،)الرب الم تت ي الع ا بلجيك؛ وف ون (ي يم وال صين)إقل  ينكب( ، ال
ا    )أثينا(، اليونان   )باريس(سا  ، فرن )وشنغهاي ان   ،  )اني بولو/ وميالن (، إيطالي و (الياب ا  )طوآي دا ، بولن  )سيول ( ، آوري

ي  منطقة  ( والمملكة المتحدة    ،)موسكو(، اإلتحاد الروسي    )وارسو( ل  ،)الشمال الغرب ادة        ويمث دريب للري يم والت  التعل
 . اليونيدو-)ITPN(ا إلستثمار والتكنولوجيتشجيع ابكة شتناولها تأحد المجاالت التي 

 
  في جمهورية مصر العربيةلريادةل عليملتا تطبيقات  5.4

 
ا آان معيار اإلختيار    التي   فيما يلي ثالثة تطبيقات مختارة       ضنعر م             ، األول هو   له ى يمكن تعل ق حت ع أشكال التطبي تنوي

ة           و الثاني ه  ،ةلريادلدروس مختلفة إحداها توسيع نطاق إستخدام برنامج التدريب          ة سهلة وفاعل ادة تعليمي محاولة خلق م
ا     دولة من   ) 16( عدد   يضم اتسياسال مستوي   مشروع على  والثالث   ،على اإلنترنت  وب شرقي أوروب ا   ،جن  شمال إفريقي

 .ودول الشرق األوسط
 
 لتعاون الدوليل الكندية وآالةال/يةمبادرة منظمة العمل الدول  1.5.4

صنيفه    آ) KAB ("األعمالتعرف إلى عالم    "امج  طورت منظمة العمل الدولية برن     ا  –برنامج أساسي ريادي يمكن ت  آم
ادي                - البرنامج   مإسواضحا من    ويبد يهم عن العمل الري ادة وع ين لزي ة المتعلم  ، آبرنامج تقديمي يمكن توجيهه إلى آاف

ا     والبرنامج متصل في سلسلة تشمل       دأ مشروعك الخاص     "برنامجين آخرين هم دأ وحسِّ  "و" إب  "الخاص ن مشروعك  اب
ة   ( امج   ويتكون   . )2009 ،منظمة العمل الدولي الم       "برن ى ع ال تعرف إل ة    ) 9( من عدد      )(KAB "األعم وحدات تعليمي

تعرف إلى  "ة التدريبية   حزمآما تشتمل ال  المواد التعليمية الضرورية أوراق عمل،      تتضمن   و ،مرشد المدرب عالوة على   
اهم   لقد  .األعمال آتاب تمارين المتدربين ولعبة على "األعمالعالم  ذآرات التف ة  سمحت العديد من م ة   الموقع ين منظم ب

د   ) فني وغيرهاالعام والتعليم البما في ذلك مدارس  (في مصر    قدمي التعليم والتدريب  العمل الدولية وم   اون تمت ببرامج تع
ق   عامين ل إلى   شهرأ 6بين   امج   تطبي الم       "برن ى ع ال تعرف إل دريب الم     ،)KAB( "األعم درب    متضمنة ت ين والم ين، علم

ل قائمة الجهات الموقعة على مذآرات التفاهم على        تشتمو. تجريبيالتنفيذ ال و،   البرنامج ليناسب الظروف المحلية    مواءمة
ا  ، القوى العاملة والهجرة   عة، التجارة والصنا   والتعليم العالي  ،لتربية والتعليم زارات ا و د من   يستفت  من وزارات     ، وغيره

ر  الجزا آل من  فيتجريبي  تمويل هذه المرحلة من التطبيق ال  للتعاون الدولي  الوآالة الكندية    ىتولوت. البرنامج  ،، مصر ئ
 .  وتونس،المغرب
 
 ز العربي لتنمية الموارد البشريةلمرآا /ةليعافتالمواد التعليمية ال  2.5.4

ة      التابع   المرآز العربي لتنمية الموارد البشرية    بمبادرة من    م            لمنظمة العمل العربي راء العرب ت شارآة عدد من الخب وبم
ره  مؤتمر العمل العربي وعرض المشروع على . م العربيلتنمية فرص الريادة والمبادرة في العالمشروع  إعداد   الذي أق

واد        .ة العربي منطقةآأولوية في ال   ة الم دأ المشروع بمراجع شابهة     ب ة والمنظمات            المتاحة    الم دان العربي في عدد من البل
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رد       ات المطلوب كفايلتحديد ا عمقة ل موأجري تحاليل   الدولية،   ه آ       ل  توفرها في الف نجح في عمل ادي ي ق   ادت م  ث . ري رس فري
 :هية مراحل رئيس) 4( إلى عدد هاتقسيموتم  ،|اتكفايالخبراء هذه ال

 ؛ال والمشروعات الصغيرة والمتوسطةمعرفة عالم األعم 
 ؛إنشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
 ؛ارة المشروعات الصغيرة والمتوسطةإد 
 المتوسطةتطوير المشروعات الصغيرة و. 
 

دريبي و    كفايترجمة الد التدريبية بثم قام فريق من معدي الموا     نهج ت ى م ة إل الي ات لكل مرحل امج     بالت ى برن ه إل م تحويل  ت
ة المطورة  وتجريب إعداد تم ،تدريبي ؤتمر           ، المواد التعليمي اد م اء إنعق ى نطاق واسع أثن رة عل سخة األخي ع الن م توزي  ت
يس   ل لهؤالء ا )CD-ROMs(قراص مدمجة  أتاحة على اإلنترنت وعلى  جعلها سهلة وم، إضافة إلى العمل ذين ل د ل هم يل

صال أ رة با وات تخب م و .إلنترن دربين الت دريب الم يط لت امج، تخط ذ البرن ى تنفي درب     عل ن الم ل م ل آ شر دلي م ن  وت
امج           ىاإلستخدام على مد  فعالية   ولزيادة   .والمتدرب ى برن ه إل ى الحواسب    علاف ت واسع يتم حاليًا تحويل ا    ،ي عل يجري  آم

د و و. زم لتأهيل ومنح شهادات المدربين على أساس أنها الخطوة القادمة للمشروعحاليًا إتخاذ الال  دول   قَّ لق د من ال  ع العدي
ة امج  العربي ذ البرن شرية لتنفي وارد الب ة الم ي لتنمي ز العرب ع المرآ ات م ة إتفاقي اتهم ، ومواءم ة الحتياج واد التدريبي  الم
 .المحلية

 
 ب األوروبية التدريةمؤسس/روبية المفوضية األو  3.5.4
تعلم          ،اجنوب شرق أوروب  من   دولة   )16(ت  أعرب  ةي لريادل شمال إفريقيا والشرق األوسط عن رغبتهم في زيادة فرص ال

ستمر   تعلم م دآ اةىم ضى   الحي ك بمقت زامهم ، وذل اقإلت ورو بمث سات الي طي للمؤس دريب   .  متوس سة الت ت مؤس عمل
  هذه ساعدةملتطوير السياسات   تخطيط فهرسة   على   2006 عامال منذخرين  آوروبية مع المفوضية األوروبية وشرآاء      األ

ا من      ، مواجهة التحديات   على الدول ة ال    وتمكينه ة ثقاف اد     تنمي ادرة (ة  عمل الحر والري ة كون المشروع من       يتو). المب  ثالث
 :هيعناصر رئيسة 

تم     منهجية ، وطبقًا لصانعي السياسات في الصرب ولبنان  بين  تشجيع إقامة الشراآات         - اق،  ي إشراك  العمل في االتف
 ؛ الحياةىمد ةلريادل لتطوير التعلم ةالزمات ال في وضع السياس من البلدان األخرىجميع الشرآاء المعنيين

سياس    - تخدام فهرس ال لاتإس ساعدة أصحاب العم ى لم م أفضل عل ال، فه ذا المج د  و له ةتحدي اتهم التدريبي ، إحتياج
 ؛الدول الشريكة المجاورةإثنين من سوف يتم تشارآها مع  ه نتائج آونبالرغم منويرآز هذا النشاط على سوريا 

تعلم           ىت لقياس مد  وضع مجموعة من المؤشرا        - ق ال اد ل نجاح الجامعات في تطبي صف        ةلري نظم وب ة    في آل ال ة عام
د        وبدأ العمل   ،  تنمية نشاط العمل الريادي    اون في وضع المؤش     بإختيار مجموعة من المعاه ا ي  للتع ستخدم رات، آم

 .أيضًا هذا النشاط آطريق لتنمية الحوار البناء بين وزراء التعليم واإلقتصاد
 
 

 توصياتالستنتاجات واال  6.4
 

ا،   بناء على التحاليل السابق ذآرها فيما يلي مجموعة من التوصيات ال           اد به ة   وفق  مقترحة لالسترش ستويات الوطني  ،الم
ه           لمزيد من    و . والدولية ،اإلقليمية ا يمكن عمل ام يرجى            التشاور في برنامج أوسع عن م شكل ع ادة ب يم للري  لتطوير التعل
ل   "مراجعة يم للت وأجندة أوس ادي  عل ا    الري شارآة     " في أوروب م إعدادها بم ام    33 والتي ت ة في الع المفوضية   (2006 دول

  .)2006األوروبية، 
 

 المستوي الوطني  1.6.4
ستو        وطني في      يمكن توزيع التوصيات الخاصة بالم ي                ى ال سي المعن ى المجال الرئي ة ترآز عل ثالث مجموعات فرعي

 .مرأةللتعليم للريادة والعمل الريادي لوطنية شاملة ل نظام التعليم الوطني ـ إستراتيجية ،باإلهتمام
 

 نظام التعليم الوطني
ادة بحيث يصبح      ولي نظام التعليم  هناك حاجة إلى أن ي     التعليم للري ا ب ة      االوطني اهتمام ى تنمي سي المؤدي إل لعامل الرئي

 : بما في ذلكالعمل الريادي 
                 ستقل ر الم داع والتفكي شجيع اإلب ة النظام التعليمي لت ة،           (إعادة هيكل ة والثانوي نهج في المراحل اإلبتدائي ة الم مراجع

ادي في                  بالتوسع في تدريس   تعجيلال رامج    مواد العمل الريادي في مدارس وفصول أآثر، دمج فصول العمل الري  ب
 تقديم توجيه وإرشاد تشجيع ،تخصص في الجامعاتآمقررات التعليم الفني والتدريب المهني، تقديم العمل الريادي      و
 سيرة الحياة العملية لألفراد؛لم
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   ال تؤدي برامج ( معاهد التدريب المهني والتعليم الفني والجامعات ،تقديم نماذج مهارات اإلدارة في المدارس الثانوية
 ، التأهيل للعمل الريادي    برامج ض من وعرم توسيع ال  ، تعزيز المهارات إلقامة وتنمية المشروعات     ،جة علمية  در إلى

 ؛)ت األعمال في آافة أنحاء البالدجمعياولة حكومية المؤَهالدعم المنظمات غير 
 يساسم األ الريادي آمفتاح للجدارة خاصة في آل مستويات التعليختيار المسار الوعي بشأن إ وتنميةزيادة. 

 ).2008طاب، هالة خ(   
 
 لتعليم للريادةل  الشاملةستراتيجيةاإل
ه            سياسة شاملة للعمل الريادي وإطار عمل ي      طوير  ت وم ب ا تق دليل لم دور ال ة         قوم ب ى تحسين وتنمي ساعدة عل ة للم الحكوم

ى          ،لةالسياسات المكمِّ  ايير للعمل عل دة ال            ووضع مع ادي آجزء من أجن شجيع العمل الري ذه         تنت ى أن تتضمن ه ة، عل مي
 :)ها ليست قاصرة علىولكن(االستراتيجية 

 ؛ريادة والعمل الحره للتدريب للب منتظم وموثوق تابعةنظام م  
 ؛اإلستثمار في تنمية اإلتجاهات الريادية خاصة إستهداف تنمية صغار المشتغلين بالعمل الريادي 
  امرة ية اإلستقالل،مثل اإلبداع(تنمية اإلتجاهات الريادية زة    )  والمغ ة الممي ارات الريادي ل (والمه سجالت ـ     مث حفظ ال

 .)والتخطيط للعمل
 
  العمل الرياديو مراءةلا
     ي تواجه         ا  للتغلب على  بدء حمالت توعية ثقافية موجهة ة الت ساء   لتحديات الثقافية واإلجتماعي رغبن في     يت الالالن  ي

 ؛روعات الخاصة بهندور أآثر فاعلية في النشاط اإلقتصادي عن طريق بدء المش
    ى        )الجندر (االجتماعي البيانات الخاصة بالنوع      وتحليل تأآيد الترآيز على جمع في جميع المجاالت مع الترآيز عل

 .والمجاالت المتصلةالريادية والعمل الحر 
 

 )لدول العربيةا( اإلقليمي ىالمستو 2.6.4
سك  الي لمرآز  في الدول العربية   اإلقليمية شبكة العمل    في إطار  دولي      – وون وك ال دريب   ل يونيف يم والت ي  لتعل ي و التقن  المهن

شرية       /ة لمنظمة العمل العربية   ، والمشارآة الفعال  ) العربية  في الدول  شبكة اليونيفوك ( وارد الب ة الم ي لتنمي  ،المرآز العرب
 :من خالللجهود ك ا تلز تأثيريعز، يمكن ت المعلومات وتبادلتنسيق أفضل ونشرفي  ورغبة العديد من الجهات اإلقليمية

  ؛في هذا المجال  عربيتعاون لتنسيق لتأسيساوإنشاء مرآز للمعلومات 
   بكات تخدام ش وير وإس ع اامووتط سة  إلنترق ات الرئي ات والمخرج ديم البيان ة لتق ت الحالي ة ن ود القائم  شفافيةب للجه

 ؛أوسع ورؤية أفضل للجهود المبذولةإنتشار تحقيق ل
  في التعليم للريادة مستوي تجتمع بصفة دورية لتوجيه الجهود المبذولةىل إستشارية على أعلجنةتشكيل . 

 
  الدوليىالمستو 3.6.4

ة      تتلقى مصر بالفعل دعما غربيا ودوليا         صفة خاصة          ،في مجال العمل الريادي بصفة عام ادة ب يم للري دريب والتعل ،  والت
دولي     . آخطوات متناثرة  وولكنها تبد  اون ال ات التع ة أن ت   ولعل من أولوي ذه المرحل ة التخطيط     في ه دي لتنمي اتف األي تك

 ومع الدور الكبير الذي يلعبه الشرآاء       ،اإلستراتيجي وتكوين الرؤية لتوجيه دعم أآثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة        
شفافية  تبادل المعلومافإن  لتنمية التعاون، متوسطية يورون حاليًا في دعم الجهود الريادية خاصة المبادرة ال        والدولي ت وال

 .تنافس بين تلك الجهات على الرغم من وحدة الهدفمن اآلن وستكون أآثر فاعلية عن ما يبدبين مقدمي التعاون الفني 
 
ة  التقارير آثير من     مع إال أن تتفق  الدراسة الحالية    تستطيع   ال ل   التي صدرت حديثا في مجال الريادية والتعليم للريادي  مث

ل المي للعم ر الع ادي /حر الالتقري شترك ل، و)2008(الري ر الم اونالتقري ة التع صاديمنظم ة  اإلقت  لمفوضيةاو والتنمي
ة ودعم    قد بذل و ن الكثيرفي التأآيد على أ  ومؤسسة التدريب األوروبية، ،)2008 (ةاألوروبي ما زال يبذل من أجل تنمي

ى مستو        وال ،العمل الريادي  ادة عل ذ  ىتعليم والتدريب للري ى    . التنفي ا عل سياس  ى مستو   بينم تراتيجي /ات ال فالوضع   اتاإلس
ة واضحة               شكل           ليس آذلك، وما زال المجال في حاجة إلى سياسات واستراتيجيات ورؤي ة ب ة العربي  في مصر والمنطق

ة  ال )StratREAL (لاري تاسترومؤسسة   والمشترك لليونسك ويقترح أن يرآز المشروع     . عام ساعدة     بريطاني ى الم  عل
ي  ستوي دعمف ذا الم تراتيجي/اتسياسال( ه ذلك و .)اتاإلس أثيرسوف يكون ل ؤديماه ت اؤل   ي ى التف ق إل ئ الطري ويهي

 .سوف يساهم في هذا الجهد المشترك دراسة الحالية والتقري اإلقليمي التوليفي الالحقوال .لتعاون وتنسيق أآثر
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 منذر المصري. ، د التوليفي التقرير اإلقليمي5.
 

 مقدمةال 1.5
 

ين الي            ينطلق هذا التقرير اإلقليمي التوليفي     ا ب م توقيعه ة شراآة ت سكو ومؤسسة    ودراسات الحالة التي سبقته من اتفاقي ون
ّون  ". التعليم للريادة"للتعاون في مشروع لألقطار العربية في مجال البريطانية ) StratREAL" (لياسترات ر " وقد تك

ة            يم ألوضاع ومكان ى تقي ا عل ى منهم ادة  "المشروع من مرحلتين، اشتملت المرحلة األول يم للري دول   " التعل  في بعض ال
ان ومصر       العربية عن طريق إجراء أربع دراسات        ذه        . حالة تغطي األردن وتونس وُعم ة ه د ساعدت دراسات الحال وق

ا نحو دمج             تم توجيهه أن ي ي يؤمل ب ستقبلّية الت ود الم دعم الجه ا ل ة وتقييمه ى التجارب الوطنّي ى التعرف إل يم "عل التعل
ادة ة" للري يم العربّي م التعل ي نظ ة األ. ف تم المرحل ولي وتخت ي الت ر اإلقليم ذا التقري ى به ائج فيول ار نت ذ باالعتب ذي يأخ  ال

ذه التجارب، ويتوصل                   شابهة في ه ات المت ّوع والمقارب ى التن التجارب الوطنية في دراسات الحالة األربعة، ويتعرف إل
 .إلى مجموعة من النتائج، ويبرز الحاجات واألولويات ذات العالقة

ز                 سكو لتعزي ادرة اليون ة في مب ادة   "ويعد المشروع من المدخالت اإلقليمي يم للري يم النظامي، وهي          " التعل في نظم التعل
سياسات         .2008عام  الالمبادرة التي بوشر بها في       نظم وال ويهدف المشروع بشكل عام إلى دعم دمج التعليم للريادة في ال

دة ا            .  العربّية  والممارسات التعليمية في الدول    والبرامج اره البعي ى    ومن المتوقع بأن مثل هذا الدمج سينعكس بآث لمدى عل
 .المستويات الفردية والمؤسسية والوطنية

             الم العمل ة لع رات والتهيئ ة وتوسيع الخب ارات الحياتي . فعلى المستوى الفردي يساعد التعليم للريادة على تعزيز المه
ستويات         سين م دخل، وتح دّرة لل شاطات الم ق الن ن طري دخل ع ادة ال ى زي ادة عل يم للري ساعد التعل ذلك ي ة ل ونتيج

 ضافة إلى الشعور بالرضا واالنجاز؛شة، باإلالمعي
       در ى والق ة األعل داع واإلنتاجي ادة اإلب ة   وعلى المستوى المؤسسي، من المتوقع أن يدعم التعليم للري سية وبيئ ات التناف

 العمل األفضل؛
      ،شغيل         فأما على المستوى الوطني ه نحو الت دعم التوّج صادي، وي ى النمو االقت ذي   يساعد التعليم للريادة عل ذاتي ال  ال

 .يساهم في تخفيض البطالة وبخاصة بين الشباب
 
ع                         و التعليم داخل النظام التعليمي وخارجه وفي جمي ين ب تشمل الفئات المستهدفة من هذا التقرير بشكل عام جميع المعني

ذي، بي                    . مستوياته ومجاالته  شكل خاص مسؤولية الجانب التنفي دارس ب ون في الم ولى المعلمون واإلداري ولى    ويت ا تت نم
ة       سياسات العام ة بال سؤوليات المتعلق اليم الم اطق واألق وزارة أو المن ستوى ال ى م ت عل واء آان ة س سلطات المرآزي ال

سيق     ال التن ة              . والتشريعات وأعم نظم المرآزي سلطات في ال ذه ال ل ه ولى مث ك تت ى ذل ا هو الحال في     وباإلضافة إل ، آم
 .المناهج وإعداد المعلمين العربّية، مسؤوليات التمويل وغالبية الدول

 المنهجّية 1.1.5
 :اشتملت المنهجّية التي استخدمت إلعداد هذا التقرير على ما يلي

            ى المعلومات ان ومصر، باإلضافة إل ونس وُعم مراجعة دراسات الحالة األربعة التي سبق إعدادها عن األردن وت
 وافرة عن تجارب أقطار عربية أخرى؛المت

 ن على المستويين الوطني والدولي؛ وبرامج خاصة ذات عالقة جرى تنفيذها حتى اآلاإلطالع على مبادرات 
 ؛ة من الهيئات والجهات ذات العالقنإجراء مناقشات مع باحثين ومسؤولين قياديي 
       انون األول /ديسمبر – آب/أغسطس(ل نتائج المناقشات التي جرت في ورشتي عم ق    ، و)2009 آ ا فري شارك فيهم

ّين في الملحق                   الباحثين الذي أع   ا هو مب سكو، آم سيقي من اليون ى     )1 (ّد دراسات الحالة والفريق التن ، باإلضافة إل
 .مالحظات وتعليقات الفريقين خالل إعداد التقرير

 

  ة العامألطر المفاهيم وا2.5

ات                        وافر عدد من التعريف ة، ويت ة وثقافي صادية واجتماعي اد اقت ادة ذو أبع يم للري سّلط     هناك تعريف واسع للتعل ، بعضها ي
ادرة وحل المشكلة              داع والمب رد آاإلب ستهدف الف ي ت ارات الت األضواء على المهارات العقلية العليا بشكل عام وهي المه

 .بينما تبرز تعريفات أخرى اإلعداد لعالم العمل ويؤآد مهارات الجاهزية للتشغيل. وغيرها
ا       2002عام  الففي   ادة     تبّنت المفوضية األوروبية التعريف الت يم للري ة          : "لي للتعل ة اجتماعي ة ديناميكي ادة عملّي يم للري التعل

ار                     ل األفك ق تحوي ستثمرونها عن طري ة وي ى الفرص اإلبداعي يتعرف األفراد عن طريقها، بشكل فردي أو جماعي، عل
 .)2010المفوضية األوروبية،  ("إلى نشاطات تطبيقية مستهدفة، سواء في سياٍق اجتماعي أو ثقافي أو اقتصادي
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ي  ام الوف وان   2006ع ة بعن ة مطبوع ل الدولي ة العم سكو ومنظم ة " أصدرت اليون و ثقاف ادنح د  ةللري رن الواح ي الق  ف
ي          ". والعشرين ا يل ة       : "وقد تم تعريف التعليم للريادة في هذه المطبوعة آم المفهوم الواسع آمقارب ادة ب يم للري ُينظر للتعل

ا           ة ب ذات والثق دير ال اء                     تربوية ألغراض دعم تق ا يجري بن ه، بينم رد وإبداعات ة مواهب الف ز وتغذي ق حف لنفس عن طري
دها     ذا     . المهارات والقيم ذات العالقة التي تساعد المتعّلمين في توسيع مدارآهم في الدراسة وما بع اليب في ه ى األس وتبن

ة،    اليونس ("المجال على النشاطات الشخصية والسلوآية واالتجاهاتية والتخطيط لممارسة العمل         كو ومنظمة العمل الدولي
2006( . 

اد     مضامينويمكن القول بشكل عام ان        التعليم للريادة والمجاالت التي يتخللها وتتخلله متنوعة ويمكن ان تشمل جميع أبع
ث            ع المباح ذلك جمي ة، وآ ات ذات العالق ات والممارس دخالت والعملي ك الم ي ذل ا ف ضامينه، بم ي وم ام التعليم النظ

ستويات الد ة   والم ات مختلف ات ودرج امي بمقارب ر النظ امي وغي يم النظ ي التعل ية ف ى  . راس ادة عل يم للري شتمل التعل وي
 والحاآمية على المستويين المرآزي واإلقليمي        ، والتمويل ،مي والعام المدخالت المختلفة مثل التشريعات     االمستوى النظ 

اهج وإعداد          الحال في غالبية الدول    ة آما هو  ويشتمل باإلضافة إلى ذلك في النظم المرآزي      ). المناطق( ى المن ة عل  العربي
ة  أما على مستوى المدرسة فهو يشتمل على المدخالت ذات   . المعلمين ودور الشرآاء في القطاعين العام والخاص        العالق

دريس اليب الت ات،آأس شهادات، واالمتحان نح ال ّية، وم شاطات الالصفّية والالمدرس ّية، والن طوير  وت، واإلدارة المدرس
 .العاملين ومشارآة المجتمع المحّلي

ر                  ذا التقري ذلك مجال ه ع، وآ ة األرب ان محصوراً         اإلقليمي  أما فيما يتعلق بمجال دراسات الحال د آ وليفي فق التعليم    الت  ب
ت  . ، باإلضافة إلى إعداد وتدريب المعلمين     والفني المهني والثانوي بما في ذلك التعليم       النظامي االساسي  تم اس ثناء وهكذا ي

شترآة مع المجاالت             ضايا م اك ق ان هن الي، إّال إذا آ يم الع ل المدرسة والتعل نظم التعليم غير النظامي، وآذلك التعليم قب
 .المشار اليها

 :وفيما يلي األبعاد والمدخالت الخاصة بنظم التعليم التي سيتم معالجتها في هذا التقرير
 الوطني؛ والحاآمّية على المستوى السياسات والتشريعات 
 ما في ذلك التعليم المهني والفني؛التعليم األساسي والثانوي ب 
 المناهج وأدوات التقويم؛ 
 إعداد وتدريب المعلمين؛ 
 التمويل؛ 
 المشارآة المجتمعية؛ 
  ؛)الجندر(وقضايا النوع االجتماعي التعليم للريادة 
 اإلقليمية والدولية والخبراتالتفاعل مع التجارب . 

 واحد من هذه األبعاد بخصوص مدى إمكانية شمول التعليم للريادة بشكل مباشر أو غير مباشر، مع                  وسيتم استقصاء آل  
ك ن ذل ا أمك ة آّلم ارة للتجارب الوطني ن   .اإلش وعتين م ام بمجم شكل ع أثر ب ادي يت يم الري ذآر ان التعل دير بال ن الج وم

 .العوامل وبدرجات ومقاربات مختلفة
 

 )الشخصية(العوامل الفردية  1.2.5
ه                              يمك ى آفايات نعكس عل ا يمكن ان ت ه آم اء حيات رد في أثن ى الف ؤثر عل ي ت ن النظر إلى العوامل الشخصية الت

الريادية عن طريق تصنيف هذه العوامل إلى ثالث مجموعات متكاملة يمكن تعزيزها من قبل النظام التعليمي    
ة ذا   ات التطبيقي ي الممارس سياسات وف م ال ي رس ار ف ذها باالعتب ن أخ ا يمك ةآم ات . ت العالق ذه المجموع وه

 :الثالث هي
 

 الكفايات والمهارات الوظيفية 
ارف                       ك المع ا في ذل ته، بم رد لممارس د الف ذي ُيع ات المباشرة للعمل ال يس المتطلب تشكل هذه المجموعة بشكل رئ

ة         ة، واالتجاهات الالزم ة والعملي ارات التطبيقي ذه   . العامة والمتخصصة ذات العالقة، والمه شتمل ه المجموعة  وت
سالمة والصحة                     صال، وال ات المعلومات واالت ل تقني ة للعمل مث ة الالزم ارات واالتجاهات العام ى المه أيضًا عل

ز            . المهنية، والعمل الجماعي، واالنضباطية، والمهارات التنظيمية      ذه المجموعة ألغراض تعزي شتمل ه رًا ت وأخي
ا ف            ل، بم الم العم شغيل   التعليم للريادة التهيئة للتشغيل وع ك الت شاء المؤسسات الصغرى    ي ذل ذاتي وإن صغيرة / ال  ال

 .والمتوسطة
 
 آفايات ومهارات االتصال 

ارات                    ى المه تشتمل هذه المجموعة على العمل الجماعي، وأخالقيات المهنة، والتكيف مع بيئة العمل، باإلضافة إل
 . والعمالء والزمالءوالنظراءالالزمة للعالقات السليمة مع أصحاب العمل والموظفين 
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 المهارات التطويرية والعقلية العليا 
شتمل ه   شكالت    ت ل الم د، وح ر الناق ل التفكي ة مث ارات اللين ى المه ة عل ذ  ذه المجموع ادة، وأخ داع، والري ، واإلب

 .المجازفة المحسوبة وغير ذلك
ارات ال                    ارات االتصال والمه ه بمه رتبط بغالبيت ادة ي يم للري نعكس      وال حاجة إلى القول، أن التعل ا ي ا، بم ة العلي عقلي

ة            ة التعلمي ة التعليمي ات العملي ز التوجهات           .بنتائجه على جميع مدخالت وعملي ادة بتعزي يم للري رتبط التعل ذا ي وهك
 .والحاالت الذهنية التي تدعم مهارات االتصال والمهارات العقلية العليا المشار إليها آنفًا

 
 العوامل الخارجية 2.2.5

ذه العوام     شتمل ه سياسية            ت صادية وال ة واالقت ة والثقافي ى األوضاع االجتماعي سه باإلضافة إل ى النظام التعليمي نف ل عل
ة     درجات متفاوت ؤّثرة ب ع والم ي المجتم سائدة ف ل        . ال ة العم ن بيئ ة ع أثيرات الناجم دخالت والت ى الم شتمل عل ا ت آم

ة شارآة المجتمعي صد  . والم ون م ل أن تك ذه العوام ن له ع يمك و متوق ا ه ة  وآم ود المبذول ز أو إلضعاف الجه رًا لتعزي
 .لتعزيز العوامل الشخصية التي سبق اإلشارة إليها

ات والممارسات                ومن بين جميع العوامل الخارجية ينفرد النظام التعليمي بالقابلية ألن يتم تصميمه وإدارته لتعزيز الكفاي
ق الهياآل والمقارب        دول    . سبة ات المناالريادية بشكل منّظم ومؤسسي عن طري ر من ال ة تعمل العوامل    وفي آثي  العربي

صعوبات    ة وال بعض المحظورات االجتماعي ضعف آ اهر ال بعض مظ سم ب ي تّت سياسة الت صادية وال ة واالقت االجتماعي
ى                       ؤدي إل ا ي ة مم ات الريادي ة لتطوير الكفاي ود الفردي ة الجه ى عرقل سياسية عل ة ال االقتصادية وبعض السلبيات في البيئ

اً          صعوبة الت  ا آنف سلبيات المشار اليه سياسية                . عامل مع ال وادي واألحزاب ال ق الن ة عن طري شارآة المجتمعي ويمكن للم
أثر              د تت شارآة ق ذه الم ل ه والجمعيات الخيرية وغيرها أن تكون مصدرًا للجهود والنشاطات الريادية العاّمة، رغم أن مث

زداد    وينطبق. سلبيًا بالعوامل االجتماعية والسياسية السائدة   اته حيث ت  ذلك أيضًا إلى حد آبير على بيئات العمل وممارس
 .الحاجة للكفايات والممارسات الريادية لتعزيز اإلنتاجية والتنافسّية والكفاءات الشخصّية

  
 .ية المؤثرة على الكفايات والممارسات الرياديةالعوامل الفردية والخارج): 1 (الشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

شكل           لجدير بالذآر أن العوامل الخارجية ذات تأثيرات مهّمة على العوامل ا           ومن ا  ّين في ال ا هو مب ولكن  . لشخصّية، آم
ة في                ا المتوقع تثناء تأثيراته ة باس من غير المتوقع أن يكون للعوامل الشخصّية مثل هذه التأثيرات على العوامل الخارجي

 .معّية وغير محصورة في حاالت فردية هنا وهناكمواقع العمل، إّال إذا أصبحت الريادة ثقافة مجت
 

  السياسات والتشريعات والحاآمية3.5

 
يم                       ى دعم التعل ساعد عل ي ت ة الت يمكن ان تشّكل السياسات والتشريعات والنظم اإلدارية مجاالت مّهمة لرسم األطر العام

شير       للريادة في النظم التعليمية، ذلك أن األهداف العاّمة للتعليم التي يتم       ذه المجاالت يمكن أن ت ادة في ه التطّرق اليها ع
درات               ة والق روح الريادي ّزز ال ي تع ي والت ام التعليم ل النظ ب أن تتخّل ي يج ارات الت ات والمه ح للكافاي شكل واض ب

 

 الكفايات والممارسات الريادية

 العوامل الخارجية
 اإلطار العام واآلثار

 النظام التعليمي 
 العوامل االجتماعية 
 العوامل الثقافية 
 العوامل االقتصادية 
 العوامل السياسية 
 المشارآة المجتمعّية 
 بيئة العمل 

 الشخصّيةالعوامل 
 القدرات والكفايات

 ةرفالمع 
 المهارات 
 االتجاهات 
 التعّلم الذاتي 
 المبادرة 
 اإلبداع 
 االبتكار 
 حل المشك 
 التفكير الناقد 
 المجازفة المحسوبة 
 الثقة بالنفس 
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ى الحاجة لتطوير األبع               ،وفي آثير من األحيان   . والتوجهات الذهنّية للمتعّلم   ذه المجاالت إل اد  تتم اإلشارة بوضوح في ه
ات                      ّزز الكفاي ي يمكن أن تع ة الت المختلفة لشخصية المتعّلم، بما في ذلك الجوانب الجسدية والعقلّية والعاطفية واالجتماعي

 .الريادية للمتعّلم إذا أحسن شمولها في تصميم النظام التعليمي وممارساته
ا دور            ويمكن للحاآمّية التي تشمل الهياآل والمقاربات والممارسات اإلدارية والتن         ظيمية في النظام التعليمي أن يكون له

ة            وزارة المعني ي ال زي ف ستوى المرآ ك الم ي ذل ا ف ة بم ستويات المختلف ي الم ادة ف يم للري ز التعل م لتعزي اص ومه خ
ستوى اإلقليمي  ة(والم ستوى المدرسي) اإلدارات الميداني شكل خاص أن تلعب دورًا . والم ية ب إلدارة المدرس ن ل ويمك

داعات             مهماًّ في هذ  ادرات واإلب ام بالمب ى القي ساعدتها عل ين المدرسة لم ة لتمك ة الالزم الء العناي ا يتطلب اي ا المجال مم
 .التي تسّهل دمج التعليم للريادة في العملية التعليمية التعّلمية

دعم   ورغم ذلك آّله، وبغض النظر عما يمكن أن تشمله السياسات والتشريعات والنظم اإلدارية السائدة والتي              يمكن ان ت
ادة        شكل واضح الري ستهدف ب ة ت التعليم للريادة بشكل مباشر أو غير مباشر، تبدو الحاجة قائمة لوضع استراتيجية خاّص

ه   آنظام شامل يتخّلل جميع جوانب التعليم النظامي آما    ّين اإلطار  . سبق اإلشارة إلي ي     ) 1 (ويب اذج من النصوص الت نم
 .)األردن، تونس، ُعمان، ومصر ( العربيةشريعات المتعلّقة ببعض الدولالتوردت حول التعليم للريادة في 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العربيةفي بعض الدول في السياسات والتشريعات " التعليم للريادة): "1(اإلطار 
 
  ي يم األردن ة والتعل انون التربي ة من ق ادة الرابع ى ) 1994(تعّرف الم ارة إل يم باإلش ة والتعل داف التربي أه

ة من شخصيته            تشكيل   : المواطن الذي يحظى بالفضائل والمثل اإلنسانية والذي يتطّور في الجوانب المختلف
ادر    ، والعاطفية ، والروحّية ، والعقلية ،الجسدية تعّلم ق ة ليكون الم ساب قاعدة عريضة     ًا واالجتماعّي ى اآت  عل

 .من المعارف والحقائق والمهارات التطبيقية واالتجاهات االيجابّية
  سي      ) 57(مادة  تنص ال ارات       ) 2002(من قانون التعليم التون ة بالمه زّود المدرسة الطلب ى ضرورة أن ت عل

ذها        يط لتنفي شاريع والتخط ى وضع الم ساعدهم عل ة وت دى الطلب ة ل روح اإلبداعي ّور ال ي تط ة الت الريادي
ارات عن ط          . وتقييمها باستخدام المعايير المرتبطة باألهداف     ذه المه ى ه تم الحصول عل شاطات   وي ق الن ري

 .الفردية والجماعية في جميع المساقات، وآذلك في النشاطات المدرسية الموازية
       التي تم تطويرها عن طريق رؤية مشترآة لوزارتي        ) 2020-2006(وفي ُعمان، تنص استراتيجية التعليم

يم و ة والتعل ع ال  وزارة التربي ى م يم تتالق ة للتعل ة الحديث الي أن المقارب يم الع ضمن التعل ة وت ايير الدولي مع
تعّلم مدى             ل، والتي تضمن ال اة وللعم ة للحي ارات الالزم ات والمه ى الكفاي حصول المواطنين الُعمانيين عل

 .ةالحيا
        م ى تكليف      )2004( 141ويشير القانون المصري رق اعي للتطوير     " إل صندوق االجتم ود    " ال إدارة الجه ب

ة وال      شاريع الميكروي شاء الم وير وإن ة لتط دريب  الرامي ك الت ي ذل ا ف صندوق   . صغيرة، بم شأ ال د ان وق
ة     ارات الريادي ى المه دريب عل زّودة للت ات الم ن الجه ات ع دة بيان ذا الغرض قاع وير له اعي للتط االجتم

ذه المؤسسات،   . ومؤسسات المجتمع المدني المتعاونة معها     وبموجب االتفاقيات المعقودة بين  الصندوق وه
 . الجامعاترنامج حول التعليم للريادة لطلبةبتجهيز ببدأ بعض الشرآاء المتعاونين 

 

  التعليم األساسي4.5

 
سع            ادة، ت دول           مدة التعليم األساسي، وهو تعليم إلزامي في الع ر من ال ات     أو عشر سنوات في آثي ى بالفئ ة، ويعن  العربي

اً  16-6 أو   15-6العمرّية   ادة               .  عام يم للري اج التعل يلة إلدم اره أفضل وس ى          ويمكن اعتب شتمل عل ة بحيث ي بصورة فّعال
ى        . قاعدة عريضة من المهارات واالتجاهات ذات العالقة       ه يعن وتزاد أهمية التعليم األساسي في هذا الخصوص من آون
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ة و   يم األساسي عالي ي التعل اق ف سب االلتح رًا ألن ن ك نظ نهم، وذل ى م ة العظم واطنين أو الغالبي ع الم ن بجمي رب م تقت
الي      في آثير من الدول   % 100 إن     .  العربية، على غير ما هو الحال في التعليم الثانوي والتعليم الع ك ف ى ذل وباإلضافة إل

ارات                                ستوعب المه ي يمكن أن ت ع المباحث الت ى معظم أو جمي شتمل عل ر متخّصص وي ادة غي التعليم األساسي في الع
سانيات     ى اإلن ادة عل ي الع شتمل ف ي ت ادة، والت يم للري ة للتعل وم،الالزم ة والعل ة و  و، االجتماعي وم البحت ةالعل  ،الطبيعي

ى      . علوم الكمبيوتر و ، والفنون ،والتربية الرياضية  وفي آثير من األحيان فإنها تشتمل على التربية الموسيقية باإلضافة إل
ة ة والتكنولوجي ة المهني ك المع   . التربي ي ذل ا ف ادة، بم يم للري ّزز التعل ي تع ة الت ات المختلف ن الواضح أن الكفاي ارف وم

ارات ة ،والمه ات مختلف درجات ومقارب ا، وب ة حسب طبيعته ي المباحث المختلف ا ف ن إدماجه ات يمك العلوم .  واالتجاه ف
النفس  ، واالنفتاح الفكري،اإلنسانية واالجتماعية مثال يمكن أن تبرز مهارات التحليل    ة ب ات    .  والثق ز تقني ا ترّآ وم  بينم عل

ذاتي     الكمبيوتر ادرة  و ،على مهارات التعّلم ال داع ،المب وم   .  واإلب ا العل ة  أم ة والتطبيقي د     البحت ر الناق ارات التفكي ّزز مه  فتع
وباإلضافة إلى ذلك تعنى التربية المهنّية والتكنولوجية بمهارات التهيئة واالعداد لعالم العمل، والتعّلم عن              . وحل المشكلة 

 .طريق الخبرات العملية، وأخذ المجازفات المحسوبة
 

 نويالتعليم  الثا  5.5

 
دول ي ال انوي ف يم الث ي التعل بعض اآلخر مهن ام وال اديمي ع ّدة، بعضها أآ سارات ع ر إلزامي وذو م يم غي ة تعل  العربي

ة   . متخصص  ات العمري ى بالفئ نتين أو ثالث سنوات وتعن انوي س يم الث دة التعل غ م ًا18-16 أو 18-15وتبل ومن .  عام
ا ا   ى به ي يعن ة الت ات العمري ذآر أن الفئ دير بال ساراته   الج داف م ضمون وأه ي م وس ف اوت الملم انوي والتف يم الث لتعل

 .المختلفة يجب أن تؤخذ بعين االعتبار في أي خطط وجهود إلدماج التعليم للريادة في هذه المرحلة التعليمية
اد مختلف                    ات وأبع درجات ومقارب ادة ب يم للري ارات التعل ات ومه اج آفاي يم األساسي، يمكن إدم ة التعل ة في  وآما في حال

انوي        يم الث ة للتعل يم              . المسارات والمباحث المختلف ادة في التعل يم للري ي تخص التعل سة الت ي سرد للمالمح الرئي ا يل وفيم
 :الثانوي

  عمقًا في هذه المرحلة من التعليم؛من الممكن معالجة المفاهيم والنظريات المتعلقة بالريادة بشكل أآثر 
    ستويات أع تيعاب م ان اس سهولة بمك ن ال شارآة      م ى الم افة إل ية، باإلض فية والالمدرس شاطات الالص ن الن ى م ل

 التنفيذ لهذه النشاطات؛بالنشاطات المجتمعية، إذا أحسن التخطيط و
    روق اة الف ال لمراع يح المج ك يت إن ذل ة ف ة مختلف ة ومهني سارات أآاديمي ى م شتمل عل انوي ي يم الث رًا ألن التعل نظ

ل            الفردية التي تشّكل أحد الخصائص األ      ذه المسارات من قب ساسية للتعليم للريادة، وبخاصة إذا تم االختيار الحر له
  المهني والوظيفي؛المتعلمين بمساعدة نظم متطورة للتوجيه واإلرشاد

                دة ة جي اٍل ونوعي ادرات ذات مستوى ع ام بمب من المتوقع أن يكون المتعلمون في هذه المرحلة التعليمية مهيئين للقي
النفس     ومبادرات وأعمال ج  ة ب تقاللية والثق ي باالس ى التحّل شاء      . ماعّية خّالقة، باإلضافة إل ه بإن ك آل ويمكن دعم ذل

ديات  ادات والمنت ان واالتح وادي واللج ةالن ع الطالبي ع مواق ات م ات والعالق شجيع تطوير الهواي ى ت ، باإلضافة إل
 .العمل واإلنتاج

 
 التعليم الثانوي األآاديمي 1.5.5

ة            يشتمل التعليم الثانوي ا    ة والعلمي ول األدبي ة    . ألآاديمي في العادة على أآثر من مسار في الحق ا األآاديمي سبب طبيعته ب
ية،                           في الغالب  شاطات الالصفية والالمدرس راز الن ا هي إب ادة فيه يم للري دمج التعل يلة ل إن أفضل وس سارات، ف  لهذه الم

ة     وإقامة صالت قوية مع مواقع العمل واإلنتاج ومع المجتمع بشكل عام             ذا  . عن طريق المشاريع والخدمات اإلنتاجي وهك
ة من                      اة العملي صاديات الحي ات واقت ى أخالقي شآت باإلضافة إل شاء المن ايير إن الم العمل ومع ة بع يمكن ان تكون المعرف

 .المكّونات الرئيسة لكفايات ومهارات التعليم للريادة في التعليم الثانوي واألآاديمي
 

 التعليم الثانوي المهني 2.5.5
 حيث  الرسميأولهما النظام المدرسي:  العربية بموجب نظامين رئيسينلثانوي المهني في آثير من الدولوافر التعليم ا يت

ّون                          ذ المك تم تنفي اوني حيث ي ائي أو التع يتم تنفيذ معظم التطبيقات العملية أو معظمها في الورش المدرسية، والنظام الثن
ة            العملي في مواقع العمل وفي المدرسة أو         . آّليا في مواقع العمل بالتعاون مع أصحاب العمل بموجب نظام التلمذة المهنّي

يح المجال                     وآما هو متوقع فإن التعليم المهني في المستوى الثانوي الذي يكون موّجهًا إلعداد العّمال المهرة والمهنيين يت
. ل والتشغيل الذاتي وإنشاء المؤسسات الجديدة     لالستفادة من آفايات ومهارات التعليم للريادة المرتبطة بشكل رئيس بالعم         

ة         ى البيئ افة إل ل باإلض ع العم ة مواق دربين لبيئ ريض المت ال لتع اص المج شكل خ اوني ب ائي أو التع ام الثن يح النظ ويت
 .المدرسية
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 المناهج والكتب المدرسية وأدوات التقييم 6.5

 
 

. ي إدماج آفايات ومهارات التعليم للريادة في النظام التعليمي        تلعب المناهج والكتب المدرسية ونظم التقييم أدوارًا مهّمة ف        
اهج وا   ون المن ستدعي أن تك ذا ي ائج   وه ى النت ة عل ية مبنّي ب المدرس ة   لكت ائل التعليمي ستخدم الوس ات وأن ت  والمخرج

ة         ة التعليمّي تعّلم هو محور العملي ة أخرى، يجب    ومن ن . المتنوعة وأن تدعم التعّلم الذاتي، آما يستدعي أن يكون الم احي
تعلم في              ات الم ز آفاي ة، لتعزي تصميم أدوات القياس والتقييم، سواء عن طريق االمتحانات والفحوص المدرسية أو العاّم

ك                     ر ذل ل وغي د وحل المشكلة والتحلي التفكير الناق ا آ ة العلي ارات العقلّي ة الفحوص         . مجال المه ومن المعروف أن طبيع
وباإلضافة إلى ذلك فإن االستخدام الصحيح       . لى حد آبير على محتوى التعليم وأساليبه      واالمتحانات ومضامينها تنعكس إ   

يم        داع، والتقي ذاتي، واإلب التعّلم ال ادة آ لمصادر وأدوات تقنيات المعلومات واالتصال يدعم آثيرًا من مهارات التعليم للري
 .الذاتي، باإلضافة إلى التعّرض لمصادر المعرفة المختلفة

 

 المعلميندريب وتإعداد   7.5

  

ى جانب                 ادة في النظام التعليمي إل يم للري ارات التعل ات ومه اج آفاي ة الوسائل إلدم يم في مقدم تعّد أساليب التعّلم والتعل
ق     ادة عن طري يم للري اعًال للتعل صدرًا ف م م صبح المعّل ن أن ي ه يمك ك أن يم، ذل ية وأدوات التقي ب المدرس اهج والكت المن

يم وأدوات    يم المناسبة    أساليب التعل ارات                   .  التقي ارف والمه ي المع ي تنّم ارات الت ات والمه ة الكفاي ول ان غالبي ويمكن الق
وآّل ذلك يبرز أهمّية إعداد     , واالتجاهات الريادّية يمكن استهدافها وتطويرها عن طريق استخدام أساليب التعليم المناسبة          

اعًال في       المعلم قبل الخدمة وتدريبه في أثناء الخدمة لمساعدته على         ًا ف  تعزيز مهارات المتعّلم الريادّية، ليكون بذلك العب
ة                          . التعليم للريادة  شارآين في مهن ع الم ى جمي ضًا عل ق أي ين ينطب دريب المناسب للمعلم ول أن الحاجة للت وغنيٌّ عن الق

املين ع                    ى الع املين في اإلدارة واإلشراف باإلضافة إل ى المستوى المرآزي      التعليم، بما في ذلك مدراء المدارس والع ل
ي          . والميداني ة الت ل الخدم ين قب وهذا يستدعي أن يراعي تصميم البرامج وإعداد المسؤولين عن تنفيذ خطط إعداد المعلم

ادة                          التعليم للري ة ب ارات واالتجاهات ذات العالق ارف والمه الي شمول المع يم الع ات التعل د وآلي . يتوّالها في العادة معاه
 .ى البرامج والمسؤولين عن تنفيذ خطط تدريب المعلمين في أثناء الخدمةوهذا ينطبق أيضًا عل

 
 
 

  التمويل8.5

 
ادة في النظام التعليمي                   يم للري دعم التعل اجح ل ود ن ي ترافق أي مجه ان أهمية المهارات العملية والنشاطات التطبيقية الت

ل      سياسات والممارسات التم  .يتطلب توافر المخصصات المالية الالزمة بغض النظر عن مصدر التموي ة    ولل ة أهمي ويلي
وتتطلب  .  العربية حيث تتسم نظم التعليم بالمرآزية مع سلطات محدودة للمدارس إلنفاق األموال            خاصة في معظم الدول   

شارآة شرآاء خارجيين                شاطات الالصفية والالمدرسية م ق الن طبيعة وجهود الطلبة التي تدعم التعليم للريادة عن طري
ة            بشكل مباش  ة الالزم شآت والمنظمات       . ر أو غير مباشر لتأمين جزء من الحاجات التمويلي شرآاء المن شمل هؤالء ال وي

ذا                 دارس أن تخدم غرضين في ه دخل في الم درة لل شاطات الم راد ويمكن للن صناديق الخاصة واألف غير الحكومية وال
ا في تنفي       ادة    المجال، فهي أوًال تؤمن بعض المخصصات للمدرسة لدعم جهوده يم للري ة للتعل شاطات المطلوب ومن  . ذ الن

ة أهداف                     ؤدي لخدم ا ي ذها مم ناحية ثانية فإن المشاريع المدرة للدخل توفر الفرص الموائمة للمتعلمين للمشارآة في تنفي
ادة يم للري ذاتي      , التعل شغيل ال داع والت ل اإلب ادة مث ة للري ارات المختلف دعم المه شاريع ل ذه الم ل ه تهداف مث ن اس  ويمك

شاريع       صاديات الم ات واقت سعير المنتج ل ت ة مث ارات وظيفي ى مه افة إل ل، باإلض وق العم ات س ع متطلب ة م والمواءم
 .ونوعية المنتجات والتسويق وغير ذلك

ادة،        يم للري شاطات التعل ل لن صادر التموي د م ة آأح ة عملي ون مقارب صناديق الخاصة ان تك وائز وال نظم الج ن ل ويمك
شاطات      خصوصًا أنها تكون موجه    ات                . ة في العادة لمثل هذه الن ق المتطلب ذه المصادر عن طري ة ه ويمكن تعظيم فاعلي

 :اآلتية
 ونتائج بعيدة المدى؛تأمين استدامة مثل هذه المصادر للتمويل حتى نضمن أن لها آثارًا  
              ا     مشارآة شرآاء خارجيين مثل المنشآت والمنظمات غير الحكومية وحتى األفراد، علمًا بأن مثل هذه شارآة له  الم

  العمل؛فوائد أخرى آالتفاعل مع المجتمع ومع عالم
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    ايي ذه المع ادة، واستخدام ه يم للري شاريع التعل شاطات وم ل ن ة وواضحة لتموي ايير مالئم رارات تطوير مع ي ق ر ف
 التمويل ذات العالقة؛

 وآثارها بعيدة المدى؛ويلهاج النشاطات والمشاريع التي يتم تمراقبة والتقييم لمتابعة قياس نتائوضع نظام للم  
 تشجيع المشاريع المشترآة عن طريق تعاون أآثر من مدرسة في المراحل المختلفة للتصميم والتنفيذ. 
 

  المشارآة المجتمعية9.5

 
 

أنواع                    من الصعوبة بمكان تحقيق مصداقية ومواءمة أي استراتيجية أو خطط عمل للتعليم للريادة إّال بمشارآة المجتمع ب
ا ود     ودرج ة الجه ة المختلف سات التعليمي يم والمؤس ولى وزارات التعل ع أن تت ن المتوق ه م م أن شارآة، رغ ة للم ت مختلف

ك دور القطاع الخاص ومنظمات              . والمبادرات إلدماج التعليم للريادة بنظم التعليم      ويمكن للمشارآة المجتمعية بما في ذل
يم النظامي     المجتمع المدني أن تتحقق عن طريق القيام بنشاطات تع         ليمية تستوعب المهارات والكفايات الريادية في التعل

ع      . وغير النظامي، أو توفير التسهيالت والخدمات للمدارس عن طريق تلبية بعض الحاجات ذات العالقة              ا هو متوق وآم
ساعد في دعم اإلب                     دني ست ا القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع الم ي يتواله ادرات الت ود والمب داعات فإن بعض الجه

 والريادة وفتح القنوات مع عالم العمل على مستوى المدرسة سواًء عن طريق اإلدارة المدرسية أو مهنة التعليم أو الطلبة                  
 .أو أي مزيج منها

ين               ة، وب شكل خاص من ناحي دارس ب ام والم شكل ع وفيما يلي بعض األمثلة على أنواع العالقات بين النظام التعليمي ب
 : ناحية أخرىالشرآاء الخارجين من

            دني ع م ة مجتم شأة أو منظم ع من دى م ة الم ة طويل ة خاص ا عالق ة بموجبه ون للمدرس ة يك ات توأم يم عالق تنظ
 ت بموجب خطط موضوعة ومتفق عليها؛واالستفادة من مجموعة من الخدمات والتسهيال

             ة في مدرسة آ شاطات أو خدمات معين ي ن شاطات الرياضية   ترتيبات رعاية يتولى بموجبها شريك خارجي بتبّن الن
 تلك المتعلقة بالمشاريع وغير ذلك؛والموسيقية و

   ى توسيع تجار                   /انتداب معلمين و ساعد عل ا ي دني بم ق   أو طلبة للعمل في المنشآت أو منظمات المجتمع الم بهم وتحقي
 تعرضهم لعالم العمل؛

             بعض الدراسات والبحو ام ب ا القي ل      الدراسات الميدانية التي يتولى الطلبة بموجبه ة مث ضايا مجتمعي ق بق ي تتعل ث الت
 خاصة واألوضاع السياسية وغير ذلك؛ والبطالة وخدمة ذوي االحتياجات ال)الجندر (تلك المتعلقة بالنوع االجتماعي

 أو الطلبة في برامج تدريبية متنوعة يتوالها في العادة معاهد ومنشآت وجهات مختلفة/مشارآة المعلمين و. 
 

 )الجندر (قضايا النوع االجتماعي التعليم للريادة و10.5

 
 

ي                    ة الت إذا أخذنا بعين االعتبار مفهوم وأهداف التعليم للريادة وآذلك العوامل الشخصية التي ستؤثر على الكفايات الريادي
ى معالجات خاصة               )الجندر (سبق اإلشارة إليها فإن قضية النوع االجتماعي        ليست بحاجه أو يجب أن ال تكون بحاجة إل

يس     إّال أن العوامل ال . مستوعبة أصًال في هذا المفهوم وتلك األهداف والعوامل الشخصية         ألنها   شكل رئ ؤثر ب ة ت خارجي
ائ  ى النت ة  عل شغيل وبيئ ة بالت ك المتعلق صادية وتل ة واالقت ادة، وبخاصة العوامل االجتماعي يم للري دة للتعل ار البعي ج واآلث

ام ا  لالعم ة           حيث يمكن ان تكون داعمًة أو عقبة أم ة الحقيقي ع الحياتي ادة في المواق يم للري تثمار التعل ود والخطط الس لجه
اعي                . التي تشمل التشغيل وعالم العمل بشكل عام       وع االجتم ضايا الن ة بق ذلك يمكن تصنيف العوامل ذات العالق  نتيجة ل

 : والتي تؤثر على التعليم للريادة في مجموعتين رئيستين آما يلي)الجندر(
 

 )الجندر ( الداعمة في قضايا النوع االجتماعيالعوامل 1.10.5
 :تعمل هذه العوامل على مساعدة اإلناث لالستفادة من التعليم للريادة على قدم المساواة مع الذآور، وتشمل

 الجوانب الكمية لنسب االلتحاق بالتعليم . أ
اث  يمي، وذلك أن نسب  في النظام التعل  ) الجندر(يمثل هذا العامل البعد الكمي بقضايا النوع االجتماعي           التحاق اإلن

 التي عالجتها دراسات الحالة مساوية تقريبًا إلى نسب التحاق الذآور            العربية بما في ذلك الدول     في آثير من الدول   
اث ألي                  . في المراحل التعليمية المختلفة وأحيانًا أآثر      ات اإلن ذا العامل يحقق تعرض المواطن ومن الواضح أن ه

 .لق بالتعليم للريادة على قدم المساواة مع الذآورجهود أو نشاطات تتع
 أهداف ومضمون التعليم للريادة .ب
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ز،                        ارات دون تميي ات والمه ين بالكفاي ع المتعلم د جمي ى تزوي إن طبيعة أهداف ومضمون التعليم للريادة تساعد عل
 .مع األخذ بعين االعتبار في الوقت نفسه أي فروقات فردية

 
 عاتالسياسات والتشري .ـج

ق                   ى تحقي دان األخرى، عل تعمل السياسات واألدوات التشريعية في الدول العربية، آما هو الحال في آثير من البل
ق         )الجندر (المساواة في النوع االجتماعي    ل، رغم ان التطبي يم والعم ك التعل ا في ذل  في مختلف مجاالت الحياة بم

اعي             وهذا يوفر اإلط  . الفعلي لذلك يكون مشوبًا بالثغرات     وع االجتم ضايا الن سلبية لق  ار الالزم لمعالجة الجوانب ال
ات               .  في التعليم للريادة   )الجندر( ة المقارب ة بترجم وآما هو معروف فإن الممارسات والجهود التطبيقية هي المعني

 .االيجابية في السياسات والتشريعات إلى إجراءات فعالة
 
 
 )الجندر (العوامل المعيقة في قضايا النوع االجتماعي 2.10.5

 :تعمل هذه العوامل على إعاقة استفادة اإلناث بشكل آامل من التعليم للريادة على قدم المساواة مع الذآور، وتشمل
 . الجوانب النوعية في التعليم . أ

اعي                وع االجتم ضايا الن در  (ان التفاؤل المبني على الجوانب الكمية في التعليم فيما يتعلق بق ل بنسب     )الجن  والمتمث
سبب وجود بعض الثغرات وجوانب                           االلتحاق ة ب ق بالجوانب النوعي ا يتعل سها فيم نعكس بالدرجة نف  بالتعليم ال ي

رارات          اذ الق ادات واتخ رأة في مستوى القي ل الم الضعف من مثل صورة المرأة في الكتب المدرسية وضعف تمثي
رغم من ا  ى ال داني عل ستوى المرآزي أو المي ى الم ي، سواء عل ين في النظام التعليم اث ب رة لإلن شارآة الكبي لم

اث             . المعلمين واإلدارات المدرسية   هذا باإلضافة إلى القيود المعيقة التي يفرضها المعلمون الذآور والمعلمات اإلن
 .على أنفسهم للتجاوب مع العوامل والتأثيرات المجتمعّية التي سبق اإلشارة إليها

 .التوظيف . ب
ى                     ان النجاح الملحوظ الذي تحّقق فيما يتعل        نعكس عل م ي ة ل ة المختلف اث في المراحل التعليمي ق بنسب التحاق اإلن

ان               اث، ف شغيل اإلن مشارآتهم في سوق العمل، وبخاصة في القطاع الخاص، ذلك أنه رغم بعض النمو في حجم ت
سبة البطا  ادة ضعفي ن ي الع غ ف ة وتبل نهن مرتفع ة بي سبة البطال دول ن ي ال ًا ف ذآور تقريب ين ال ة ب ةل ن و.  العربي م

شغيل وسوق                                ق بالت ا يتعل ادة فيم يم للري م أهداف التعل ق أحد أه ام تحقي ة أم الواضح أن مثل هذا الوضع يقف عقب
 .العمل

 

  البعد اإلقليمي والدولي11.5

 
 

دول         من السهولة تبر   ة في ال ة اإلقليمي ر المقارب رة           ي ادة ألسباب آثي التعليم للري ة ب ضايا ذات العالق ر من الق ة لكثي  العربي
 :منها
                     ة ضايا خالفي شكل خاص، ال يتضمن ق ادة ب يم للري ام، والتعل شكل ع ادة ومضمونها ب ا  . ان طبيعة موضوع الري أم

ى المستو      ي ( القطري  ىالحاجات والقضايا عل ر        ) المحّل شرآاء وغي ة لل ل واألدوار المختلف ل مصادر التموي من مث
 ؛ذلك يمكن أخذها باالعتبار في خطط العمل على المستوى التنفيذي

   ة الواحدة                   ير لهياآل نظم التعليم في الدول     ان التشابه الكب ك اللغ ا في ذل شترآة بم ة الم ة الثقافي  العربية وآذلك الخلفي
 هذا المجال؛ستساعد آثيرًا أي جهود إقليمية في 

            ذا المجال وفي  . إن وجود منظمات إقليمية معنية بالتعليم والعمل سيضمن مصداقية أي مبادرة لمقاربة إقليمية في ه
وم       ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي ات المنظم ذه المنظم ة ه اد     . مقدم ة اتح رى ذات العالق ات األخ ن المنظم وم

 التقني ومنظمة العمل العربية؛الجامعات العربية واالتحاد العربي للتعليم 
                 ل ا آ ي بادرته ك الت ادة آتل يم للري ال التعل ي مج ة ف ة واإلقليمي ات الدولي ن إن المقارب                         م

ة  ى جدوى أي  المفوضية األوروبي شاهدة عل ا ل ة وغيره ة العمل الدولي سكو ومنظم ة لألقطار  واليون ة إقليمي  مقارب
 العربية؛

   ون                    مشروع التعليم للريادة في الدول    إن ي والمهني في ب يم التقن دولي للتعل واله المرآز ال ذي ت ة وال  ومكتب    العربي
ر      بي - في الدول العربية      للتربية اليونسكو اإلقليمي  وليفي   اإلقليمي  روت والذي يشكل هذا التقري ة     الت  ودراسات الحال

ه   ون األول ل بقته المك ي س ع الت ة واألرب ة إقليمي ى مقارب د عل ت م،يعتم ي ال  وإن آان ادة ف يم للري دودة للتعل  دولح
 .العربية
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  في التعليم للريادةتبادل الخبرات  12.5

 
ة األرب     باإلضافة إلى    سم       دراسات الحال ديمها في الق م تق ي ت ونس،  األردنعن   4-1ع الت ان  ، ت ام مصر  ، وُعم  مكتب   ق

ى اللجان       )جداول( استمارة    بارسال  بيروت –لدول العربية   ا قليمي للتربية في  اليونسكو اإل  ة إل ة واالنجليزي ة العربي  باللغ
تم  و.2009 حزيران/شهر يونيوالمهم بإطالق المشروع في    ليونسكو ومراآز يونيفوك في المنطقة العربية إلع      لالوطنية  

ن اللج ب م ة اة الوطنيانطل وك تعبئ ز يونيف سكو أو مراآ التعليم  ال لليون ة ب شاريع المتعلق ادرات والم تمارة حول المب س
وع المشروع        وتضمن. 2009-2005لريادة في الفترة    ل ه  ،ت االستمارة معلومات حول ن ة ال     ، ومدت ة التعليمي ي   والمرحل ت

ذة   ،، وموازنته)ني والمهني، التعليم العالي  يم الثانوي، التعليم والتدريب التق    التعليم األساسي، التعل  (ُيعنى بها    ة المنف  والجه
ل    ،له ائ     ، ومصدر التموي ة  ووصف مختصر لألهداف والنت و    . ج المتوقع رة من يولي ى  تموز /وفي الفت سمبر  إل انون  /دي آ

سكو،2009 األول روت م - تلقت اليون ود الوطنيبي رز الجه ي تب صرة الت ارير المخت داول والتق ة حول جموعة من الج
 :يةالتالالعربية  وقد شملت المعلومات الدول. ربيةعال التعليم للريادة في المنطقة

 
 البحرين 1.12.5
رتبط  ادة ي يم للري وير التعل اهجبتط يم   المن ي التعل ية ف يفال  الدراس ي و ن يم (المهن صناعي التعل اري وال دريب، )التج  ت

صناعة     ب المشاريع ذات الصلة     إعداد في   بة الطل آةراشمالمعلمين، و  ال وال ذ معظم     و .قطاع األعم تم تنفي شاريع     ي ذه الم  ه
ع  اون م اتبالتع دةمنظم م المتح ل  ( األم دومث سكو، اليوني دولي، )اليون اون ال ة للتع ة الياباني  (JICA).   والوآال

شاريع    ذه الم ذة له سات المنف يوالمؤس يم ال التعإدارة: ه يم    فل ة والتعل ي وزارة التربي اهج ف ة المن ي ومديري ي والمهن   .ن
 : ذلكمثلة أومن .  14,000$-$ 7,000 بين  هذه المشاريعميزانية تراوحوت
  ؛)2005(نشاء األعمال الصغيرة في التعليم التجاري منهاج دراسي ومقررات إلإعداد 
  ؛)2007(لصناعي وظيفي في التعليم الثانوي االمهني وال التوجيهبرنامج 
  ؛)2007( والمدربين علمين للممحاآاةالاإللكتروني والتعلم 
 ادرة ة للغ   ال مب ة الدولي ةات رابط ة لطل )IQLA (الكمي انوي  ب يم الث ع ،  التعل اون م ات بالتع ال    جمعي اع األعم  قط

 ؛)2009(ة الصناعو
   شاطات ة  عضو  هيو، إنجاز البحرين  ن ة ) Junior Achievement( في منظم د  م، العالمي شباب  ا ن أجل تزوي ل

ة       ،بالمعرفة والمهارات الالزمة إلدارة األعمال     ة في البحث عن وظيف رات عملي سابهم خب ا   . وإآ امج  يعمل آم  البرن
 ؛ العملمواقعسد الفجوة بين التعليم وعلى 

 أنشئ و .حرين الشباب في الب   لرواد فريدة ل  ةفرص) الشبابمنظمة القادة العرب    ( القيادات العربية الشابة      برنامج يوفر
او   و .، آمنظمة مستقلة للبلدان العربية    2004 شباط/البرنامج في فبراير   رع  نيتع ادة العرب       ف ة الق شباب منظم   في ال

 .قطاع األعمال والصناعةفي لطلبة والشباب فرص التعلم ل  توفيرإنجاز فيجمعية البحرين، و
 

 :تاخبرهذه الي  المشارآة فمن خاللات يآتساب مجموعة من الكفاإ بةلطلل يمكنو
 عامة؛ورة، واألعمال التجارية بص على االقتصاد، والمنافسة، واألعمال المصرفيةفتعرال  
 والعمل الجماعي؛، والتخطيط، واالتصال،تطوير المهارات في مجال القيادة  
 لى متطلبات سوق العمل وفرص العمل؛إ التعرف 
 ؛الشخصيةض وعرال السيرة الذاتية، وتقنيات المقابلة، وآيفية إعداد 
 الحماس والثقة بالنفس، وتطوير رؤية لمستقبلهم الوظيفيابستآإ . 
 

 لبنان 2.12.5
ة و            - للتربية في الدول العربية      نظم مكتب اليونسكو اإلقليمي    ة العمل الدولي اون مع منظم روت بالتع وي  مرآز  ال بي الترب

اني /فمبرنو(ريادة في لبنان لل التعليم لتشجيع وطنية ندوة لبنان   -لبحوث واالنماء ل اقش  و ).2009 تشرين الث المشارآون  ن
التعليم         هيئاتدولية وال ندوة آليات التعاون بين المنظمات ال     الفي   ق ب ادة   الحكومية والمنظمات غير الحكومية فيما يتعل   للري
 : ما يلي الندوة وتضمن برنامج .في لبنان المشاريع إعدادو
  سكو اإلقليمي شروع اليون ادةم يم للري دللتعل ي ال ة  ف سكووحدات  و،)2012-2009(ول العربي شيء  آيف "اليون أن

 ؛)2008عام ال في بدأ تطويرها" (؟ الصغيرمشروعي
  لى عالم األعمالإتعرف "منظمة العمل الدولية برنامج" )KAB(؛ 
 لتوظيف، المجلس الثقافي البريطاني في لبنان؛لمهارات  مبادرة 
 إنجاز لبنان في المدارس والجامعاتاتطانش . 
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ة             إلعدادق عمل   ي فر  تشكيل وتم سنوات الخمس المقبل شترآة خالل ال ادة   في   ) 2015-2010( مشاريع م يم للري  في   التعل
سياسات :  هي لهذه المشاريع  جاالتالمدت مجموعة من    وحد .لبنان اهج    ،ال دربين      ، وتطوير المن ين والم دريب المعلم  ، وت
 .ات والمعدات، والشبكبانيلموا
 تعاون الفني الوآالة األلمانية لل   تنفذو)GTZ(       صغيرة والمتوسطة شرآات ال ساعدة ال ان لم امج في لبن ة  ل،  برن مواجه

امج      .يلماقتصاد الع  الالتحديات التي نشأت عن الحرب األهلية وزيادة المنافسة في ا          دعم البرن ار في مجال      وي االبتك
ة  اءرمدالالخبراء وتدريب و األعمال التجارية،   طوير، وتعزيز خدمات ت   ينالتشريعات، وتدريب المعلمين المهني     لتلبي

ل  وق العم ات س ى اآلن .متطلب ب    وحت و الطل ه نح ي الموج ي والتقن دريب المهن ام الت وير نظ ي تط د نجحت ف  .، فق
ؤهلين        بامكان  و راء م ى خب صغيرة والمتوسطة الحصول عل ة    بواسطة الشرآات ال دريس الحديث  ، استخدام طرق الت

دريب قصير     ،تدريب المراقبين الحرفيين   ،  األولي) مزدوجال(ني والمهني   لتدريب التق وا  للتعليم والتصميم الفعال   والت
 . وشاملةمتخصصة برامج حديثة بوسائل علمونيتلقى المآما  .المدى في قطاع األعمال

 
 

 المغرب 3.12.5
عمال األ في مجال  يتعلم في نظام التعليم المغرب    التعليم و  إلى عملية ال   الخبراتدخال  إ  في ةالحديث تتضمن المقاربات 

 : حقيق األهداف الرئيسة التالية، توالصناعة
 توسيع وتنويع فرص العمل خارج القطاع العام؛ -
 ؛)الجهوي (واإلقليمير االقتصاد المحلي تشجيع تطوي -
 ة؛ادريالتوفير فرص االبتكار و -
 تحسين أساليب اإلدارة وفقا للمعايير الدولية؛ -
 . السوقةلى النوعية واقتصاديع الترآيز عنمية المنافسة االقتصادية المحلية مت -

 
 :  الطرق التاليةبواسطة ي في نظام التعليم والتدريب المغربالتعليم للريادة دخليو
 ؛ األولى التعليم الثانويصفوف الالصفية والمشاريع في اتطاالنش 
   ؛ العليا الثانويصفوف التعليممواد التعليم والتعلم في 
  والهندسة؛تقني الدورات متخصصة في برامج التعليم  و 
  تعل شرآات   موضوعات لل ة، وال ر الحكومي ات غي ا المنظم ي تنظمه ددة الت دريب المتع رامج الت ي ب اة ف دى الحي م م

 .والمصانع بهدف إدماج الشباب والخريجين في سوق العمل
 

 .) المغرب–مرآز يونيفوك  (لرباطبا ألساتذة التعليم التقني مدرسة العليااللومات من قبل مدير وقدمت هذه المع
 

 
 السلطة الفلسطينية 4.12.5

 التعليمب تعلقتمشروعات عدة  ومكتب اليونسكو في رام اهللا في تنفيذ     ملوزارة الع و تعاون وزارة التربية والتعليم العالي    ت
 :هي تشمل الفلسطيني وللريادة في نظام التعليم والتدريب

 الوآالة األلمانية للتعاون الفنيمع ، بالتعاون  في المدارس ومراآز التدريب المهنية المهنيةوعيتال )GTZ(؛ 
 امج من ال لبرن ى العم امج،مدرسة إل ه  وبرن وظيفي و التوجي يم األساسي، ال ي التعل ي ف عالمهن اون م ةبالتع   الوآال

  الطفولة؛غوثوصندوق ) USAID (ة الدوليللتنميةكية ياألمر
   لى عالم األعمال  تعرف إ "برنامج") KAB (   صناعي  يلتدريب المهن افي مراآز ة     ال دارس الثانوي ات   ،، والم  والكلي

  وآليات المجتمع، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛،التقنية
  المهني في وزارة التربية والتعليم العالي، بالتعاون مع اليونسكوعليمخريجي التنظام متابعة . 
 
 
 
 

 السودان 5.12.5
شاريع             / يلخص رئيس هيئة التعليم التقن     ادرات والم الي والبحث العلمي المب يم الع التعليم   وزارة التربية والتعل الخاصة ب

 :  في السودان على النحو التاليللريادة
 دريب   ال" مشروع الي    لخريجي التحويلي   ت يم الع درها      )2007" ( التعل ة ق ك ، و  أمريكي   دوالر 250,000، بميزاني  ذل

 ؛التعليم للريادة دورات وبرامج اسطةبو وتوليد الدخل التوظيف الذاتي، لتشجيع
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 شروع اج " م واني ويالزراعاإلنت صارف    )2006" (الحي ن الم ل م ل، بتموي ذه وزارة العم ذي تنف صناديق ، ال وال
 ؛)لبنوكل التسليفصندوق (الحكومية 

 ارة وإ ورش ينالنج اث المنزل يشاء األث دريب المهن ل من صندوق ،  لخريجي الت سليفبتموي شروعل الت وك وم  لبن
 .توظيف الخريجين

 
 سورية 6.12.5

صناعة قطاع األعمال و  جمعيات  ، بالتعاون مع    المهنيو التقني مديرية التعليم / وزارة التربية تقوم   ذ      ب،  ال ادرة في تنفي المب
 : ما يليتشمل التي و. سوريال في نظام التعليم والتدريب التعلمية/ التعليمية والخبرات للريادةتعليمال
  ؛) للتوظيفوجه والتعليم المالريادةثقافة ( األعمال ي فتوعية للشبابالبرنامج 
 لى عالم األعمالتعرف إ" برنامج) "KAB(بالتعاون مع المكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت؛ ، 
  صغير؟"وحدات شيء مشروعي ال ي،"آيف أن سكو اإلقليم ع مكتب اليون اون م ة بالتع دول العربي ي ال ة ف  - للتربي

 .بيروت
 
 
 

 التعاون اإلقليمي والدولي 13.5
 

 :تشمل البرامج والمبادرات اإلقليمية والدولية التي يجري تنفيذها في مجال التعليم للريادة في المنطقة العربية ما يلي
 
 

وارد     /منظمة العمل العربية  ( والمتوسطة   ةريالقرص المدمج حول المؤسسات الصغ     1.13.5 المرآز العربي لتنمية الم
 )البشرية

اعلي مال هذا القرصطرابلس  - العمل العربية والمرآز العربي لتنمية الموارد البشرية منظمة طورت  دمج في التعلم التف
دريب   التعليم  برامج الذي يستهدف و،  )2005" (المؤسسات الصغيرة والمتوسطة   "عن ة          والت ي والمهني في المنطق  التقن

صغيرة والمتوسطة      وإدا إلنشاءويتألف البرنامج من تسع وحدات تدريبية        .العربية ام  .رة المشاريع ال ي      وق المرآز العرب
شرية وارد الب ة الم عطرابلس  -لتنمي دمجقرص  البتوزي لع الم ى وزارات العم ز  ومؤسسات ،ل ي لتعزي دريب المهن الت

وقامت  .المهنيوالتقني  التدريب  التعلم   للمعلمين والمدرسين في برامج      وبشكل خاص جديدة في سوق العمل،     المهارات  ال
في   دمجالقرص الم    دة جمعيات للشرآات والصناعة باالتصال بالمرآز العربي لتنمية الموارد البشرية حول إستخدام             ع

 .التدريببرامج 
 )www.achrd.com(  : اإللكترونيموقعالعلى  ويتوفر مزيد من المعلومات عن القرص المدمج

 
 )منظمة العمل الدولية( -KAB-"لم األعماللى عاإتعرف "برنامج  2.13.5

يدعم و . دولة في العالم30في أآثر من ) KAB" (لى عالم األعمالإتعرف "سع من برنامج  الوحدات التطبيقتتم 
  التقني والتدريب دول عربية إلستخدام الوحدات في برامج التعليم9  في بيروتالمكتب اإلقليمي لمنظمة العمل الدولية

  مراحلةعلى ثالثهذه الوحدات ق يطبت تمي و.المهنيو وحدات الوحدات، واعتماد ال ةالتوجيه واإلعداد للبرنامج، وتجرب:
  .في المناهج الدراسية

   )www.ilo.org /seed (:على موقع منظمة العمل الدوليةيتوفر معلومات إضافية عن البرنامج و
 

 )اليونسكو(؟ "آيف أنشيء مشروعي الصغير"وحدات  3.13.5
ة في        ، اليونسكو من قبل ،  " آيف أنشيء مشروعي الصغير؟     " بعنوان  أربع وحدات  ويرتم تط  ام  ال وترجمت إلى العربي ع

ة      المعلمين والطلبة  التعليميةالمواد  وتستهدف   .2008 ة الثانوي يم ( في المرحل ر ال نظامي ال التعل م ت  و .)نظامي  وغي  وزعت
  .ريادةللالتعلم في مجال التعليم / التدريسأساليب  المناهج وزيزعي المنطقة العربية لتمراآز يونيفوك ف هذه المواد على

 :اليونسكوموقع ى لعربية واالنكليزية والفرنسية عل باللغات اوتتوفر هذه الوحدات
 )www.unesco.org/en/tvet/toolkits-teaching-materials( 
 
 

 ) الثقافي البريطانيالمجلس(مهارات للتوظيف مبادرة  4.13.5
ويهدف إلى  .ي لمهارات التوظيف تحديات العولمة والطلب على المهارات في االقتصاد العالميلدويتناول المشروع ال

. من المناطق خدمات التدريب في عدد الجهات التي توفربناء عالقات قوية مع الصناعة وأصحاب العمل والحكومات و
 المشروع على ويرآز .ثقافية البريطانية في هذه الدولمجالس الالدول عربية من خالل وتشارك في المشروع عدة 
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 .  وتحديات التكنولوجياشرآاتة، وال، والشراآة المؤسسياتحوار السياس: ثالثة مجاالت هي
)www.britishcouncil.org/skillsforemployability( 

 
 

 )جمعية غير حكومية (إنجاز العرب  5.13.5
از العرب ه ن يإنج ة )JAI-Junior Achievement International( جزء م وفر  .الدولي يم وت ين التعل ط ب رواب

ع و لالمواق شباب والطل و، عم ستهدف ال ةت نة24-14 (ب سلط و .) س ذي امجه ضوا البرن ى ال صادء عل صي ال  األقت شخ
ار ب ويقوم رؤساء الشرآات والخبراء    .عربية ويطبق في عدة دول    والقيادة وخدمة المجتمع،     الريادة،و ،الشرآاتو  اتزي
 )ww.injazalarab.orgw( .لمشارآة الطلبة بخبراتهم العملية من أجل التوجيه واالرشادلمدارس ل

 
 

 )جمعية غير حكومية(أفالطون  6.13.5
 البرنامج التربية االجتماعية  ويوفر، عامًا14-6لذين تتراوح أعمارهم بين لاوالطلبة ل األطفا أفالطون برنامجستهدف ي

 واالجتماعية يوميةالحياة ال ما يتعلمونه في  الطلبة، ويمارس والميزانية، والتخطيط،توفيرتعليم األطفال اليتم و .والمالية
نامج أفالطون في برُينفذ ، مع شبكة من الشرآاء المحليين  إطار التعاونوفي .والمؤسسات المالية في مجتمعاتهم المحلية

 ،السودان، الغربية وقطاع غزةالضفة  - ، السلطة الفلسطينيةاألردن(ي المنطقة العربية  ف دول أربعةا، من بينهدولة 35
وزارة  وتخطط .سة مدر63 طالب في 000,19حوالي ل، يصل برنامج أفالطون ثالعلى سبيل الم في مصرو .)مصرو

ويقوم  .جه في جميع المدارس الحكوميةادمإالتربية والتعليم في مصر لتوسيع البرنامج ليشمل المستوى الوطني و
أما  . الثقافي في األردن والمنطقةاإلطار مجموعته الخاصة من المواد التعليمية المعدلة في إعدادبردني حاليا األشريك ال

 توأمة مع  بدأ إجراءلتحقيق ذلك،و . قريبًاتوسيعه يؤمل و، يزال في مراحله األولىالبرنامج الفإن في السودان، 
 دولأربعة  وهناك. تجريبيةالمرحلة الهذا البرنامج هو في فإن  ،في مدارس السلطة الفلسطينيةو .البرنامج المصري

 في البرنامجارة الشراآة مع إداقشات حول إتفاقية بإجراء من تقوم) ، واليمن المغرب، جيبوتي،تونس( عربية أخرى
    )http://www.aflatoun.org( .هولنداأمستردام، 

 
 

  )الوآالة األلمانية للتعاون الفني(برنامج تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة  7.13.5
ي  ت  قام ذ ب )GTZ(الوآالة األلمانية للتعاون الفن ذا تنفي ام   ه ين عامي     البرن تحسين   ، بهدف 2008-2005ج في مصر ب

ارة         ذ    ذلك وآ  .القدرة التنافسية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الشرآات المخت م تنفي امج  ت ر   البرن وفر  . في الجزائ  وي
امج ال ر لبرن ي الجزائ رفيين ف طة والح صغيرة والمتوس سات ال شورةوزارة المؤس ي الم وير و ف ذ  تط تراتيجياتتنفي  اس

صغيرة               .نافسة للم وطنية شجيع المؤسسات ال ة ت اون مع هيئ سوق بالتع ويطور خدمات تجارية وفق الطلب وتوجهات ال
ات ال     يت  آما .والمتوسطة صناعة    و ة،خاص عاون البرنامج مع الجمعي شارات مكاتب و ،غرف التجارة وال   ومراآز ، االست

امج  نويحسِّ  .تنفيذ هذه الخدمات   لالعامة  الترويج   صغيرة والمتوسطة         نطاق الخدمات ا      البرن شرآات ال ة لل ة المقدم  ،لمالي
سة خاصة  شاء مؤس شأن إن شورة ب ديم الم ق تق يما،عن طري ب ال س ات   الجوان ة احتياج و تلبي ة نح ة الموجه ذه  المالي ه

  )http://www.gtz.de/en/praxis/9695.htm( .الشرآات
 
 

 وات الالحقةالخط 14.5
 

 استراتيجية التعليم للريادة  1.14.5
ة         يم العربي ادة في نظم التعل . من الشائع أن نجد إشارات ومرجعيات لكثير من الكفايات والمهارات التي تدعم التعليم للري

ة ال                ة وتتكرر مثل هذه اإلشارات والمرجعّيات في السياسات والتشريعات واألهداف الموضوعة للمراحل التعليمي . مختلف
داع         ارات اإلب ات والمه ذه الكفاي ى ه ة عل د  ، وحل المشكلة  ،ومن األمثل ر الناق اة   ، والتفكي تعّلم مدى الحي ك  ، وال ر ذل .  وغي

ى             ارات واالتجاهات ويهدف إل ارف والمه وباإلضافة إلى ذلك تؤآد نظم التعليم باستمرار بأن التعليم هو مزيج من المع
ة     تنمية شخصية المتعّلم بجميع جوانبه     ة واالجتماعي ى       . ا الجسدية والعقلية والعاطفي ر اإلشارات إل ك تكث ى ذل وعالوة عل

ة  ارات الالزم ستدعي شمول المه ا ي ة وحاجات سوق العمل مّم ات التنموي ع المتطلب يم م واءم نظم التعل أن تت الحاجة ب
يم   آل هذا ضروري ولكنه غير آاف لضمان دمج التعليم للر  . للتشغيل والتهيئة لعالم العمل    يادة بشكل شامل في نظم التعل

ادة                         ة بحيث تصبح الري يم العربي ادة آنظام شامل في نظم التعل يم للري ستهدف التعل إال إذا تم تطوير وتبّني استراتيجية ت
 .ثقافة وحالة ذهنّية في النظام التعليمي وفي المجتمع بشكل عام
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  البعد االقليمي 2.14.5

ي استر ذه االتطرح الحاجة لتطوير وتبّن ة أن تكون ه ساؤالت حول إمكاني ادة ت يم للري د اتيجية للتعل تراتيجية ذات بع س
ة   العربية أو أن الحاجة تقتضي وضع   إقليمي للدول  ى حده   استراتيجيات وطنية تتناول آل دول ول أن    .  عل ا يمكن الق وهن

ضا  تراتيجية وم ذه االس ة ه دوى، ألن طبيع ن وذو ج ة ممك ة عربي تراتيجية إقليمي ن أي وضع اس ة م تكون خالي مينها س
اد                     ق باألبع قضايا خالفية من ناحية، وبسبب التشابه الكبير في أنظمة التعليم العربية من ناحية أخرى، وبخاصة فيما يتعل

ات الخاصة                        . الثقافية واللغوّية  ذا المجال لمعالجة المتطلب ة في ه ود وطني ام بجه وهذا ال يستبعد بطبيعة الحال أهمية القي
ى المستوى                 . وخطط العمل والمحلية   وهنا يمكن القول أن الجهات المعنّية أآثر ما يمكن بوضع مثل هذه االستراتيجية عل

وم               ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي ي هي المنظم ة               . اإلقليمي العرب ك يمكن أن يكون لمنظمات إقليمي ى ذل وباإلضافة إل
دول          أخرى أدوار مفيدة ف    ادة في ال يم للري ة،           اي دعم التعل ة التدريبي شاطات آوضع األدل ق عدد من الن ة عن طري لعربي

ك               ر ذل ل، وغي ؤتمرات وورش العم د الم ى          . وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وعق ات، باإلضافة إل ذه المنظم شمل ه وت
شرية،     وارد الب ة الم ي لتنمي ز العرب ة، والمرآ ل العربي ة العم وم، منظم ة والعل ة والثقاف ة للتربي ة العربي اد المنظم  واتح

وم والث               . الجامعات العربية، واالتحاد العربي للتعليم التقني      ة والعل ة اإلسالمية للتربي ذلك أن يكون للمنظم ة،  ويمكن آ قاف
 . العربية، دور مفيد في هذا المجالالتي تشمل نشاطاتها الدول

ز  ولهذا الغرض يوصى بأن تبادر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتطوير ا           ستراتيجية شاملة للتعليم للريادة وحف
شاطات               ام بن ادة والقي يم للري ة أهداف التعل شرآاء في خدم ة آ أدوار فعال ام ب ة للقي ة ذات العالق ع المنظمات اإلقليمي جمي

 .وخطط عمل تخدم هذه األهداف
 

 يموتقالمناهج والكتب وأدوات ال 3.14.5
اهج والكتب المدرسية وأدوات التق          يم                     يم،وتشّكل المن ارات التعل ات ومه دمج آفاي م الوسائل ل ع، إحدى أه ا هو متوق  آم

د في الكتب المدرسية    يم بأهمية خاصة في هذا المجال، سواء تلك التي تر         وتتمّيز أدوات التقو  . ام التعليمي للريادة في النظ  
 . العاّمةأو في االمتحانات المدرسية أو االمتحانات

ز    تم الترآي أن ي ذا الغرض يوصى ب ي أي   وله يم ف ية وأدوات التقي ب المدرس اهج والكت ي المن ة ف اد اآلتي ى األبع عل
 :استراتيجية أو خطط عمل تتعلق بالتعليم للريادة

                     يم م وأدوات التقي ة المعل اهج والكتب المدرسية وأدل ة واالتجاهات في المن الترآيز على عنصري المهارات التطبيقي
 ؛رف ذي العالقةجنبًا إلى جنب مع عنصر المعا

                 تصميم المهام والنشاطات التربوية التي تتضمنها الكتب المدرسية بحيث تكون حافزة وذات أبعاد تطبيقية، باإلضافة
 فاعل مع المهارات العقلية العليا؛إلى أنها تساعد المتعلمين للت

                  ي ات الت ى المقارب شاريع      الترآيز في المناهج والكتب المدرسية وأدلة المعلم في العملية التعليمية عل رز إجراء الم تب
 آت المحلية ومع المجتمع بشكل عام؛والعمل الجماعي واستخدام مصادر المعرفة المختلفة وبناء العالقات مع المنش

                   شكل خ م ب ة المعل اون مع       مراعاة الفروق الفردية في الكتب المدرسية وأدلة المعلم على أن تبّين أدل اليب التع اص أس
 هذه الفروق؛

    ة                       تشجيع المتعلمين ارات العقلي ك من المه ر ذل د وحل المشكلة وغي ر الناق ل والتفكي لتطوير مهارتهم المتعلقة بالتحلي
الل  ن خ ك م ا، وذل ات  العلي ك االمتحان ي ذل ا ف يم بم ة أدوات التقي ية والعام وف .  المدرس ى ت افة إل رص باإلض ير الف
 ؛والتفكير في تعلمهمللمتعلمين للتقييم الذاتي 

     اء                     العمل على استثمار الم ام إلغن شكل ع ات المعلومات واالتصال ب اهج واستخدام تقني ي في المن ضمون االلكترون
 .يم األداء والمبادرة واإلبداعا بما في ذلك التعّلم الذاتي وتقوودعم المهارات التطويرية والعقلية العلي

 
 المعلمين وتدريب إعداد  4.14.5

ق         المعلمون آما هو معروف هم المنفذون الرئيسيون أل         ي نشاطات وخطط عمل تتعلق بالتعليم للريادة، ذلك أنه عن طري
أساليب التدريس وما يرافقها من نشاطات الصفية والمدرسية يتوالها في العادة ويشرف عليها المعلمون، فإن آثيرًا من    

 .األهداف والكفايات والمهارات ذات العالقة بالتعليم للريادة يمكن تحقيقها والعناية بها
اء       وفي ه   دريبهم في أثن ذا المجال يوصى بإدماج التعليم للريادة ببرامج إعداد المعلمين قبل الخدمة باإلضافة إلى برامج ت

ًا ألي استراتيجية أو                      . الخدمة ة تمام دريبهم متفّهم ين وت وهذا يتطلب أن تكون الجهات والمعاهد التي تتولى إعداد المعلم
 . التعليميمقاربة شاملة للتعليم للريادة في النظام

ارف             ر المع ى عناص ة عل اء الخدم ي أثن دريبهم ف ة وت ل الخدم ين قب داد المعلم رامج إع ز ب ضروري أن ترّآ ن ال وم
 :ومن األمثلة على هذه العناصر. والمهارات المتعلقة بالتعليم للريادة

 ريفات المتعلقة بالتعليم للريادة؛المفاهيم والتع 
 كفايات واتجاهات التعليم للريادة؛ استيعاب المتعّلم لتأثير العوامل الشخصية والخارجية على 
 دولية المتعلقة بالتعليم للريادة؛النماذج والتجارب ال 
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  اهج وأدوات ال ضمون المن تخدام م ويماس ارب     تق صميم التج ذلك لت ادة وآ يم للري داف التعل اج أه شاريع  إلدم والم
 والمهارات ذات العالقة؛

 ويم في تق شاطات الالص شاريع والن ة      الم ارات ذات العالق ات والمه مولها للكفاي ة ش ث درج ن حي ية م ة والالمدرس
 .بالتعليم للريادة

 
 الدراسات والبحوث  5.14.5

ة وم                  ة العربي ام        ايمكن القول أن التعليم للريادة آاستراتيجية ونظام شامل حديث نسبيًا في المنطق ى االهتم  زال بحاجة إل
ة     .  وبخاصة أنه حديث أيضًا على المستوى الدولي       واالعتراف بأهميته في النظم التعليمية،     إن الحاجة قائم ونتيجة لذلك ف

وا  تقويمإلجراء أنواع مختلفة من الدراسات والبحوث ألغراض ال         أو لمساعدة المنّفذين والعاملين الميدانيين على أن يكون
ومثل هذه الجهود ستساعد من  . ورة علميةعلى ّبينة بالحاجات واألهداف والمقاربات المتعلقة بالتعليم للريادة بعمق وبص  

 .ناحية أخرى على تفعيل العمل على وضع االستراتيجيات وخطط العمل للجوانب المختلفة من النظام التعليمي
يم          ات التعل ضايا ومكون ة بق ة المتعلق ية والميداني وث األساس ات والبح ة للدراس ة الالزم اء األهمي ذلك يوصي بإعط ول

ا في ذل    ادة، بم ي         للري سائدة ف سياسية ال صادية وال ة واالقت ة باألوضاع االجتماعي ك المتعلق ة آتل ر العوامل الخارجي ك أث
 آما يمكن إعطاء      .أو اإلقليمية /ويمكن لمثل هذه الدراسات والبحوث أن تستهدف الجهود واألوضاع الوطنية و          . المجتمع

 .أهمّية خاصة لدراسات المقارنة في هذا المجال
 

 المحليينالشرآاء  6.14.5
شرآاء           ؤالء ال شمل ه ة وي ين ذوي العالق شرآاء المحلي شارآة ال ة م ة وموائم ى نوعي ادة عل يم للري اح التعل د نج يعتم

 :مجموعتين
ة             .1 ك وزارات التربي ا في ذل مزّودي التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص في مختلف مستويات المسؤولية بم

الي واإلدارات  يم الع يم والتعل ة ا  والتعل سات المختلف ات والمؤس ة والجه ة الميداني يم    التعليمي دمات التعل وفر خ ي ت لت
 والتدريب؛

الشرآاء المعنيين من خارج النظام التعليمي وبشكل خاص المنشآت والمؤسسات غير الحكومية التي يمكن ان تلعب                   .2
ادرتهم  دورًا مهمًا في دعم األبعاد والعناصر المختلفة للتعليم للريادة في النظام الت   ادرة  عليمي، سواء تم ذلك بمب أو بمب

 .النظام التعليمي نفسه
ان   در اإلمك يعة بق ارجيين وتوس شرآاء الخ شجيع دور ال تم ت أن ي ال ب ذا المج ي ه ة . ويوصى ف سيق والرؤي ق التن وتحقي

يم           وم   المشترآة بين جميع المعنيين من داخل النظام التعليمي وخارجة لضمان االنسجام وتحقيق أهداف التعل ادة آمفه  للري
 .شمولي

 
 التمويل 7.14.5

ة أهداف               ًا في خدم ة يمكن أن تلعب دورًا مهم ة الداعم سياسات التمويلي ى جنب مع ال إن توافر مصادر التمويل جنبًا إل
وتخدم مشارآة الشرآاء من خارج     . التعليم للريادة وزرع األنشطة المرافقة في النظام التعليمي داخل المدرسة وخارجها          

شارآة          . ظام التعليمي في تمويل مشاريع ونشاطات التعليم للريادة غرضين في آن واحد           الن ذه الم ل ه فمن ناحية تحقق مث
شآت             ك المن ا في ذل ام بم شكل ع دارس والمجتمع ب . أحد األهداف الرئيسة للتعليم للريادة عن طريق بناء الروابط بين الم

شاريع     فإن تنويع مصادر التمويل يساعد  ،ومن ناحية أخرى   ذ الم على تحسين سياسات وممارسات التمويل ويضمن تنفي
ضرورية شاطات ال شاريع   . والن شاطات وم ل ن ًا لتموي لوبًا مهم ون أس صناديق الخاصة أن تك وائز وال نظم الج ن ل ويمك

 .التعليم للريادة إذا ُأحسن تصميمها وإدارتها آم سبق اإلشارة إليه
ا في                      ويوصى في هذا الخصوص أن يتم إبراز الحا        ام بم شكل ع ين النظام المدرسي والمجتمع ب ة ب جة لبناء روابط قوي

ادة       ويمكن  . ذلك المنشآت والمؤسسات غير الحكومية، وذلك عند وضع أي استراتيجية أو خطط عمل لتمويل التعليم للري
امين ا        سه ت ت نف ي الوق ادة وف يم للري ارب والتعل ذ التج بة لتنفي ات مناس وفر آلي روابط أن ت ذه ال الزم  له الي ال دعم الم ل

 .للنشاطات والمشاريع المرافقة
ائج        ونشاطات التعليم للريادة  ينبغي الحرص على وضع معايير وأهداف تمويل مشاريع           وذلك لتحقيق أقصى قدر من النت

 : واألهداف ما يأتي وتشمل هذه المعايير.المتوقعة والفوائد
 طات؛ين في تنفيذ المشاريع والنشاتطوير العمل الجماعي عن طريق مشارآة الطلبة والمعلم 
 لفريق المشارك بالتنفيذ؛تشجيع المشاريع التي تشمل نشاطات مدّرة للدخل للمدرسة ول 
    سة  المشترآة، وفي الوقت نفسه تشجيع تشجيع التعاون بين أآثر من مدرسة في تصميم وتنفيذ المشاريع ين  المناف  ب

 المدارس أو مجموعات المدارس؛
 المجتمع بشكل عام وبخاصة المنشآت؛إلبداعية والروابط بين المدارس وتعزيز المبادرات ا 
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                      ى ك عل ز في ذل ى مستوى المدرسة، والترآي استهداف الجوانب والمكونات المختلفة للنظام التعليمي وبخاصة عل
ية والم         ة المدرس املين والبيئ درات الع اء ق دريس وبن اليب الت ية وأس ى اإلدارة المدرس افة إل ة باإلض اهج الطلب ن

 .وتقنيات المعلومات واالتصال والدراسات والبحوث وغير ذلك
 
  في التعليم للريادة)الجندر ( النوع االجتماعيقضايا 8.14.5

ة        )الجندر (إن المدى الذي يمكن لقضية النوع االجتماعي     سياسات وخطط العمل المتعلق  ان تعطى معالجة خاصة في ال
ي تلقي                   . بالتعليم للريادة يختلف من دولة ألخرى      ة الت أثير العوامل الخارجي ة ت والمؤثر الرئيس في ذلك هو حجم وطبيع

ل سياسات وخطط العم ذه ال ى ه ًا عل ا أحيان ذه . بظالله ول أن ه دولويمكن الق ي معظم ال ة ف ة العوامل الخارجي  العربي
وتشمل هذه  . )الجندر (عيوبدرجات مختلفة ذات حجم وطبيعة معيقة تبرر جهودًا ومقاربات هادفة لقضية النوع االجتما            

ة                         رغم من أن عوامل خارجي ى ال شغيل عل العوامل بشكل رئيس التأثيرات االجتماعية باإلضافة إلى أوضاع العمل والت
 .أخرى آالسياسات وانفتاح النظام التعليمي تخفف من اآلثار السلبية لهذه العوامل المعيقة

 :ة تتضمن األمور اآلتيةلذلك فإنه يوصى في هذا المجال بتبني إجراءات خاص 
    ستويين اإلقليمي             )الجندر (استهداف قضية النوع االجتماعي ى الم ادة عل  بشكل واضح في استراتيجيات التعليم للري

ادة                 يم للري تثمار الكامل للتعل ق االس ة في طري ي تقف عقب ة الت والوطني والمساعدة في التعامل مع العوامل المعيق
 لذآور؛ناث على قدم المساواة مع الإل

    ية ب المدرس ي الكت رأة ف ك صورة الم ي ذل ا ف ام التعليمي بم ة للنظ اد النوعي ق باألبع ا يتعل ود خاصة فيم ذل جه ب
م في        باإلضافة إلى تحسين مشارآة المرأة في تصميم السياسات واتخاذ القرارات، وذلك بعد التقّدم الو              ذي ت اضح ال

دول  ن ال ر م ب الك الكثي ق بالجوان ا يتعل ة فيم اعي  العربي وع االجتم ضية الن ة لق در (مي ي  )الجن ام التعليم ي النظ  ف
 ة بنسب االلتحاق؛وبخاصة ما له عالق

                             شغيل وبخاصة في سين في الت ين الجن ساواة ب ة بالم ة المتعلق سياسات المعلن ل ال تثمار وتفعي بذل جهود خاصة الس
 ؛ نسبة مشارآة الذآور العربية بشكل آبير عنقل نسبة مشارآة اإلناث في الدولالقطاع الخاص حيث ت

                  استهداف التشغيل الذاتي والتشغيل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لعمل اإلناث عن طريق الخطط واإلجراءات
  المنزلية؛والتسهيالت الخاصة بما في ذلك المشاريع واألعمال اإلنتاجية

   ا              تحسين بيئة و وائم مع حاجات اإلن ل         أوضاع العمل وبخاصة في القطاع الخاص لتت ك خدمات التنق شمل ذل ث، وي
 العمل؛بين مواقع العمل والمنازل آما يشمل التسهيالت الخاصة باإلناث في مواقع 

                               شرآاء يمكن ان أن مختلف ال ًا ب ذا المجال علم ال في ه دور فّع ام ب ا للقي دني ودعمه تشجيع مؤسسات المجتمع الم
ة المعي           اعي           يلعبوا أدوارًا مهمة في تقليص آثار العوامل الخارجي وع االجتم ضايا الن ق بق ا يتعل ة فيم در  (ق  في   )الجن

 .التعليم للريادة
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