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التعليم للريادة في الدول العربية م�صروع م�صترك بين اليون�صكو وموؤ�ص�صة StratREAL البريطانية، 

بون   - والمهني  التقني  والتدريب  للتعليم  الدولي  يونيفوك   – اليون�صكو  مركز  بتنفيذه   ويقوم 

ومكتب اليون�صكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت.

لمزيد من المعلومات:

مركز اليون�سكو – يونيفوك الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني - بون

UN Campus�
Hermann-Ehlers-Str. 10�

Bonn 53113�
Germany

هاتف:  228 100-8150 49

فاك�س:  228 199-8150 49

info@unevoc.unesco.org :البريد اللكتروني

http://www.unevoc.unesco.org :الموقع على �صبكة النترنت

مكتب اليون�سكو القليمي للتربية في الدول العربية - بيروت

�س. ب. 5244-11

بيروت - لبنان

هاتف: 850013/4/5 1 961

فاك�س: 824854 1 961

beirut@unesco.org :البريد اللكتروني

www.unesco.org/beirut :الموقع على �صبكة النترنت

© جميع حقوق الطبع محفوظة، مكتب اليون�صكو الإقليمي – بيروت 2010
LB/2010/ED/PI/34

اإن الأفكار والآراء الواردة في هذا التقرير هي من م�صوؤولية الموؤلف ولي�صت بال�صرورة اآراء اليون�صكو 

كما اأنها ل تلزم المنظمة اأبداً.

اإن الت�صميات الم�صتعملة وعر�س المواد في هذه المن�صورة ل تعني �صمناً اأبداً اأنها تعبير عن اآراء 

اليون�صكو لجهة الو�صع القانوني في اأي من الدول اأو الأرا�صي اأو المناطق الواقعة تحت �صلطتها اأو في 

اأي �صيء له عالقة بتر�صيم الحدود.
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تمهيـــد

ريال  �صترات  وموؤ�ص�صة  اليون�صكو  بين  م�صترك  م�صروع  هو  العربية  الدول  في  للريادة  التعليم 

)StratREAL( البريطانية، والذي يت�صمن المكونين التاليين:
المكون الأول: جمع وتنظيم ون�صر عدد من الخبرات الجديدة والناجحة عن التعليم للريادة 

في نظم التعليم العربية (2009-2010)؛

المكون الثاني: توفر دعم فني لتطوير خطط اإ�صتراتيجية (وطنية) لت�صجيع ادماج التعليم 

للريادة في نظم التعليم (2012-2010).

وياأخذ مركز اليون�صكو - يونيفوك الدولي للتعليم والتدريب التقني والمهني - بون المبادرة في 

تنفيذ هذا الم�صروع بالتعاون مع مكتب اليون�صكو الإقليمي للتربية في الدول العربية – بيروت. 

كما ت�صاهم مكاتب اليون�صكو في المنطقة العربية في تنفيذ هذا الم�صروع.

وتم التعاون مع المركز الوطني لتنمية الموارد الب�صرية (اأحد مراكز يونيفوك في الأردن) لتنفيذ 

اأربعة دول عربية هي الأردن،  المكون الأول في الم�صروع (2009-2010). و�صارك خبراء من 

 تون�س، �صلطنة ُعمان، وم�صر في اإعداد درا�صات حالة عن واقع التعليم للريادة في هذه الدول 

(الأق�صام 1 اإلى 4). وفي �صوء هذه الدرا�صات تم اإعداد تقرير اإقليمي (الق�صم 5) يو�صح الإطار 

العام والطموحات الوطنية والإقليمية للتعليم الريادي في المنطقة العربية. و�صيتم تعميم هذه 

الدرا�صات باللغتين العربية والإنكليزية لت�صجيع الدول العربية على تطوير خطط وم�صروعات 

وطنية للتعليم الريادي في نظم التعليم.

ن�صكر اليون�صكو وجميع الم�صوؤولين اللذين �صاهموا في اإعداد درا�صات الحالة والتقرير الإقليمي، 

وب�صكل خا�س معالي الدكتور منذر الم�صري، رئي�س المركز الوطني لتنمية الموارد الب�صرية – 

الأردن. كما اأن جهود فريق الخبراء وفريق التن�صيق – اليون�صكو كان لهما دور فعال في تنفيذ 

اأن تعزز درا�صات الحالة والتقرير الإقليمي برامج التعاون بين  المكون الأول للم�صروع. وناأمل 

الموؤ�ص�صات التعليمية وال�صركاء/الم�صتفيدين لت�صجيع التعليم للريادة في المنطقة العربية.

د. ليونارد اأيف�صون مانجانجا

       الم�صوؤول بالأنابة

مركز اليون�صكو– يونيفوك، بون

          د. عبد المنعم عثمان

               مدير مكتب اليون�صكو الإقليمي للتربية

             في الدول العربية - بيروت

تمهيــد
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ملخ�ص تنفيذي

الأول  المكون  اإطار  في  وم�صر  ُعمان،  �صلطنة  تون�س،  الأردن،  درا�صات حالة عن  اأربعة  اأعدت 

مراجعة  البحث  فريق  واعتمد   .(2012-2009) العربية  الدول  في  للريادة  التعليم  لم�صروع 

الوثائق والتقارير المتعلقة بالتعليم للريادة في كل دولة وتحليل البيانات والمعلومات عن النظام 

التعليمي. وعقدت لقاءات ومناق�صات مع عدد من الم�صوؤلين والخبراء حول المو�صوع، اإ�صافة 

اإلى عقد ور�صتي عمل حول النتائج الأولية وال�صتنتاجات لفريق العمل نظمها المركز الوطني 

لتنمية الموارد الب�صرية، الردن (اأغ�صط�س/اآب ودي�صمبر/كانون الأول 2009). وتم الربط بين 

فر�س  يعزز  اأن  للريادة  للتعليم  يمكن  وكيف  والإقت�صادية،  الإجتماعية  والتنمية  للريادة  التعليم 

التوظيف لل�صباب والخريجين في القطاع الخا�س وتزويد ال�صباب بالمعرفة والمهارات الالزمة 

لإدارة واإن�صاء موؤ�ص�صة عمل �صغيرة اأو متو�صطة.

درا�سة الحالة الأولى عن الأردن، وتركز على مدى معالجة العديد من جوانب تعليم للريادة في 

النظام التعليمي الأردني. ويحدد قانون العام 1994 الخطوط العري�شة للفل�شفة ال�شاملة للنظام 

الم�صاريع،  بريادة  المرتبطة  الطلبة  خ�صائ�س  من  وا�صعة  مجموعة  ويوؤكد  الأردني،  التعليمي 

التعليم  تم  الأ�صا�صي،  التعليم  من  بداأ  الدرا�صة،  اأثناء  والمهارات  المعلومات  باإكت�صاب  وتتعلق 

اإ�صالح  خطة  وت�صمنت  المجتمع.  وكليات  العالي  فالتعليم  المهني)،  اأو  (الأكاديمي  الثانوي 

العمال  في  للريادة  الحياتية  المهارات  على  اتلركيز  �صرورة   (2003) والتعليم  التربية  قطاع 

والفكر مثل البتكار، المبادرة، حل الم�صكالت، والتفكير النقدي. وهي من الأهداف الرئي�صة 

في  متطور  للريادة  للتعليم  العامة  ال�صيا�صة  اإطار  اأن  حين  وفي  الأردن.  في  والتعليم  للتربية 

المهارات،  بتعلم  يتعلق  فيما  التنفيذ  م�صتوى  لتح�صين  حاجة  توجد  اأنه  اإل  التعليمي،  النظام 

وتعزيز المبادرة، وال�صلوك الريادي. وفي برامج التعليم والتدريب التقني والمهني، يقوم الطلبة 

والمتدربين بالطالع على بيئة الم�صاريع العملية خالل فترات التدريب في مواقع العمل. وبذلك 

اأن يكت�صبوا المعلومات والمهارات الالزمة في مجال العمل الذاتي واإن�صاء  يكون بو�صع الطلبة 

الم�صاريع ال�صغيرة. وهناك اإمكانيات اأخرى لتعزيز التعليم للريادة منها الم�صاريع الممولة من 

التعليم الكفاءة، والبتكار وال�صتدامة، والمناف�صة في  التربوي لتح�صين  التجديد   قبل �صندوق 

ملخــ�س  تنفيـــذي
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(م�صروع اإقت�صاد المعرفة). ومعظم هذه الم�صاريع لها اأهداف ترتبط باإحتياجات �صوق العمل. 

واإ�صافة اإلى المبادرات الحكومة، تقوم المنظمات غير الحكومية ببرامج عمل ومبادرات عادة 

العبداهلل  رانيا  الملكة  جائزة  مثل  والحوافز،  الجوائز  برامج  منها  للرياد،ة  التعليم  على  تركز 

للتميز، والتي تهدف اإلى تعزيز ثقافة البتكار وروح المبادرة من خالل ن�صر الوعي حول مفاهيم 

الأداء المتميز.

درا�سة الحالة الثانية عن تون�س تعالج التحديات التي تواجه نظام التعليم في تون�س ب�صبب النمو 

والريادة  المبادرة  تكون  اأن  يمكن  التي  والأ�صاليب  الطرق  وكذلك  والقت�صادي،  الديموغرافي 

تون�س هم  ال�صكان في  62٪ من عدد  التحديات. وهناك  التغلب على هذه  عامالن هامان في 

(اأ�صا�صي،  التعليم  مراحل  في  الطلبة  اأعداد  وكذلك  تزايد،  في  الرقم  وهذا  العمل،  �صن  في 

ثانوي، عالي). ويوجد تركيز على �صرورة تعزيز وتيرة خلق فر�س العمل، وزيادة فر�س التوظيف 

للخريجين الجدد. وت�صير الح�صاءات الى �صرورة توفير 80,000  وظيفة جديدة كل �صنة لتلبية 

هذا الطلب المتزايد على فر�س العمل. وهذا يتطلب اإعادة توجيه نظام التعليم التون�صي نحو 

الأ�صا�صية  والمهارات  الريادة  روح  تعزيز  وكذلك  الم�صتمر،  والتعلم  الكفاءة  القائم على  التعليم 

يركز  وهو   ،2002 العام  في  التعليمي  الإ�صالح  هذا  وبداأ  التعليم.  ومراحل  جوانب  جميع  في 

على تعليم الطلبة وال�صباب ال�صلوكيات والمواقف التي ت�صاعدهم على التكيف مع وتيرة �صريعة 

المدر�صة  دور  تحديد  اإعادة  على  ال�صالح  وركز  الراأ�صمالية.  المجتمعات  في  مفتوحة  ل�صوق 

لي�صمل مفاهيم الكفاءة، والتكلفة، والجودة، وفر�س العمل وروح الريادة. وقدمت درا�صة الحالة 

مجموعة من نماذج م�صاريع التعليم التي تهدف اإلى تعزيز العمل الحر (الخا�س) والتدريب في 

هذا المجال، مثل برنامج البنك التون�صي للت�صامن لقرو�س الم�صاريع ال�صغيرة والمتو�صطة اأو 

الأعمال الحرة، وبرامج تعليم اإدارة الأعمال الذي تقوم به جمعية اإنجاز العرب، وبرنامج منظمة 

.)KAB( »العمل الدولية حول »تعرف اإلى عالم الأعمال

درا�سة الحالة الثالثة عن �سلطنة ُعمان، تحلل كيف تم دمج تعليم الريادة في اإطار النظام التربوي 

العماني بين عامي 2003-2006. واجريت مراجعة �صاملة لنظام التعليم في �صلطنة ُعمان. وبناء 

على هذه المراجعة، و�صعت »روؤية للتعليم« التي تركز ب�صفة خا�صة على تعليم المهارات التي 

في  اللتحاق  على  لت�صجيعهم  مختلفة  اأ�صاليب  على  والتركيز  الخرجين،  فر�س عمل  من  تزيد 

�صوق العمل. ويت�صمن ذلك مهارات تنظيم الم�صاريع، مثل �صنع القرار، والتفكير الموجه نحو حل 

الم�شاكل، واالن�شباط. ان المناهج المدرا�صية الحالية للتعليم ما بعد الأ�صا�صي (الثانوي) في 

�صلطنة ُعمان تعك�س هذه الروؤية من خالل تدري�س مو�صوعات مبتكرة وت�صجيع التعلم مثل اللغة 

التعليم للريادة في الدول العربية
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الإنجليزية لالأعمال، وتكنولوجيا المعلومات لرجال الأعمال، والمهارات الحياتية، والريا�صيات 

اإدارة  مثل  الم�صاريع،  لأ�صحاب  الالزمة  الم�صتقبلية  المهارات  على  تركيز  وهناك  التطبيقية. 

الوقت وح�صاب التكاليف. ومن الموا�صيع الأخرى المدرجة في المناهج الجديدة: المعامالت 

في الأ�صواق المالية، والأوراق المالية والأ�صهم، والنظريات القت�صادية والممار�صات. وقد تم 

تنفيذ العديد من الم�صاريع الرائدة وبرامج القطاع الخا�س لت�صجيع الريادة في برامج التعليم، 

ت�صمل المحاكاة حول الأعمال في كلية نزوى التقنية، وبرنامج �صند )SANAD(، والتي ت�صجع 

على اإطالق م�صاريع تجارية لل�صباب من خالل تقديم القرو�س والخبرة للمتخرجين الجدد.

التعليم الوطني،  التعليم للريادة في نظام  درا�سة الحالة الرابعة عن م�سر، وتركز على تر�صيخ 

القت�صادي  والو�صع  التعليمي،  النظام  بها  مّر  التي  والحالية  ال�صابقة  ال�صعوبات  وا�صتك�صاف 

اقت�صادها  م�صر  وحررت  المجتمع.  في  الريادة  روح  على  �صلباً  اأثر  والذي  التخطيط،  مركزي 

وتم تكييفه مع التطورات المتغيرة في المجتمع، والتكنولوجيا و�صوق العمل على مدى ال�صنوات 

الثالثين الما�صية. ومنذ البداية، اأدى اإن�صاء وتطوير الم�صاريع ال�صغيرة والمتو�صطة دورا رئي�صاً 

ال�صباب،  بين  البطالة  معدلت  ارتفاع  من  للتخفيف  للريادة  الترويج  وتم  الإ�صالح.  عملية  في 

مجال  في  التدريب  اإلى  يفتقر  معظمهم  ولكن  ال�صباب،  من  كبيرا  عددا  الحملة  هذه  وجذبت 

الم�صاريع الأ�صا�صية، واأدى ذلك اإلى ف�صل معظم الم�صاريع. وفي العام 2004، اأ�صدرت الحكومة 

الم�صرية قانونا جديدا لتعزيز الم�صاريع ال�صغيرة، الذي يحتوي على عن�صر قوي من التعليم 

للريادة. ومنذ ذلك الحين، تم اإن�صاء العديد من مراكز التدريب المتنوعة وقد �صممت البرامج 

وفق اإحتياجات وطنية ممولة من الحكومة اأو مدعومة من الجهات المانحة، وتوجد حاجة اإلى 

مزيد من التن�صيق بين هذه البرامج لزيادة فعاليتها.

باأبعاده  الإقليمي  التقرير  في  للريادة  ال�صامل  المفهوم  اأعتمد  الإقليمي،  التوليفي  التقرير 

لعالم  والعداد  للتفكير  العليا  المهارات  على  التركيز  مع  والثقافية  والجتماعية  القت�صادية 

العمل ويت�صم المفهوم جميع المجالت في النظام التعلمي، من مدخالت وعمليات ومخرجات 

بما في ذلك التعليم النظامي وغير النظامي. 

ال�صخ�صية  العوامل:  من  بمجموعتين  التعليمي  النظام  في  للريادة  التعليم  يتاأثر  عام،  وب�صكل 

والخارجية. وت�صمل العوامل ال�صخ�صية الكفايات المهنية، مهارات الت�صال، ومهارات التفكير 

وال�صيا�صية  والثقافية والقت�صادية  الظروف الجتماعية  الخارجية فت�صمل  العوامل  اأما  العليا. 

في المجتمع ولها تاأثير مبا�صر على التعليم للريادة اأو نظام التعليم. 

ملخــ�س  تنفيـــذي
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ال�صيا�صات والت�صريعات والحاكمية في النظام التعليمي تعتبر و�صائل هامة ودعم للتعليم الريادي 

وتلعب  والتعلم.  التعليم  في  التجديد  تتيح  التي  والمهارات  للكفايات  وا�صحة  وتحديد مرجعية 

التربوي،  البرنامج  بدء  في  هاماً  دوراً  المدر�صة  التعليمية،  المنطقة  الوزارة،  في  الحاكمية 

وكذلك في تطوير ال�صتراتيجيات الداعمة. ويعتبر التعليم الأ�صا�صي من المراحل الهامة التي 

يمكن بدء التعليم للريادة فيها، وذلك من خالل المواد الدرا�صية العامة واللزامية التي ت�صمل 

مو�صوعات متنوعة في التعليم والحياة. اأما التعليم الثانوي فيمكن التركيز على الفروق الفردية 

في  المهنية  التلمذة  وفي  المدر�صية.  الأن�صطة  في  للريادة  للتعليم  الأ�صا�صية  النظريات  ودمج 

المرحلة الثانوية يمكن ال�صتفادة من هذه المرحلة في تعزيز اآفاق التوظيف ب�صكل عام ومهارات 

للتقويم في هذه  واأ�صاليب  اأدوات  اأهمية وجود  تبرز  ب�صكل خا�س. ومن هنا،  الذاتي  التوظيف 

للريادة.  بالتعليم  وترتبط  اإكت�صابها  يمكن  التي  والكفايات  بالمهارات  تتعلق  التعليمية  المراحل 

وكذلك التركيز على ال�صاليب التي ي�صتخدمها المعلمين لتعزيز المهارات في التعليم للريادة. 

 

التواأمة  للريادة يتمثل في م�صاركة المجتمع المحلي من خالل  التعليم  ويوجد بعد هام لنجاح 

بين المدار�س والموؤ�ص�صات، ورعاية الأن�صطة، وتقديم الخدمات للمدار�س من قبل الموؤ�ص�صات 

الخارجية، وتبادل الم�صاريع بين المعلمين والطلبة. وهنا تبرز اأهمية توفر روؤية اإقليمية للتعليم 

الوطنية والإقليمية والدولية في  الجهود  بين  والتن�صيق  التعاون  اأهمية  والتاأكيد على  الريادي، 

هذا المجال. وتم تبادل الخبرات عن مجموعة من الدول العربية هي البحرين، لبنان، المغرب، 

المنطقة  في  اليون�صكو  مكاتب  بين  التعاون  وفق  و�صورية،  ال�صودان،  الفل�صطينية،  ال�صلطة 

العربية ومراكز يونيفوك. كما �صملت مجالت التعاون حول التعليم للريادة في الخم�س �صنوات 

الدولية،  العمل  منظمة  اليون�صكو،  بها  قامت  وتدريبية  تعليمية  مواد  وتطوير  اإعداد  الما�صية، 

ومنظمة العمل العربية/المركز العربي لتنمية الموارد الب�صرية. ومعظم هذه المواد التعليمية 

المنظمات.  لهذه  اللكترونية  المواقع  وعلى   )CD-ROMs( مدمجة  اإقرا�س  على  متوافرة 

وهناك مبادرات اأخرى تتعلق بتوظيف ال�صباب والمهارات يقوم بها المجل�س الثقافي البريطاني 

وجمعية اإنجاز العرب.

وت�صمن التقرير الإقليمي مجموعة من ق�صايا النوع الإجتماعي (الجندر) التي يمكن تعزيزها 

التطوير الجتماعي والقت�صادي، و�صوق  المراأة في  ت�صمل م�صاركة  الريادي  التعليم  من خالل 

العمل ب�صكل عام. ويمكن ال�صتفادة من ا�صحاب العمل الن�صاء (المتميزات) وجمعيات اأ�صحاب 

العمل في تعزيز هذا البعد. 

التعليم للريادة في الدول العربية
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و�صملت الأ�صتنتاجات والمقترحات والتو�صيات حول تبني التعليم للريادة في نظم التعليم العربية 

اأهمية تطوير اإ�صتراتيجيات وخطط عمل في هذا المجال وذلك من واقع تبادل الخبرات بين 

الخبراء والإخت�صا�صيين في المنطقة العربية. وتم التركيز على مجموعة من الأولويات والتي 

ت�صمل:

•   ال�صيا�صات والتن�صيق؛
•   تطوير المناهج؛

•   اإعداد وتدريب المعلمين؛
•   التجهيزات والمختبرات والبنية التحتية؛

•   الت�صبيك والتوا�صل.

ملخــ�س  تنفيـــذي
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التعليم للريادة في الدول العربية م�صروع م�صترك بين اليون�صكو وموؤ�ص�صة StratREAL البريطانية



15

ملخ�س تنفيذي

1

1. درا�سة حالة عن الأردن
د. منذر الم�سري



16



17

1. دراسة حالة عن األردن
             د. منذر الم�سري

1.1  المقدمة

تم تعريف »التعليم للريادة« في وثيقة م�صتركة لليون�صكو ومنظمة العمل الدولية 

والع�صرين« كما  الواحد  القرن  للريادية في  ثقافة  »نحو  بعنوان   2006 العام  في 

يلي: »ينظر للتعليم الريادي ب�صكل عام كمقاربة تربوية تهدف اإلى تعزيز احترام 

الذات والثقة بالنف�س عن طريق تعزيز المواهب والإبداعات الفردية، وفي الوقت 

تو�صيع  في  الطلبة  �صت�صاعد  والتي  العالقة  ذات  والمهارات  القيم  بناء  نف�صه 

نظرتهم اإلى التعليم الدرا�صي وما يليها من فر�س. وتبنى الأ�صاليب الالزمة لذلك 

المتعلقة  وتلك  والتجاهاتية  وال�صلوكية  ال�صخ�صية  الن�صاطات  ا�صتخدام  على 

بالتخطيط للم�صار الوظيفي«. 

وتتخلله  يتخللها  التي  والمجالت  للريادة  التعليم  اأن  لذلك  نتيجة  القول  ويمكن 

والممار�صات  والعمليات  المدخالت  جميع  ت�صمل  اأن  ويمكن  بالتنوع،  تتمّيز 

التطبيقية في التعليم، بما في ذلك جميع المباحث والمراحل التعليمية النظامية 

وغير النظامية بدرجات ومقاربات متفاوتة. وي�صمل ذلك على الم�صتوى النظمي 

المدخالت المتعلقة بالحاكمية والت�صريعات والتمويل والمناهج واإعداد المعلمين 

واأدوار الجهات المختلفة المعنّية في القطاعين العام والخا�س. 

المتعلقة  المدخالت  ي�صمل  ذلك  فاإن  التعليمية،  الموؤ�ص�صة  م�صتوى  على  اأما 

بالأ�صاليب التعليمّية التعلّمية، والفحو�س ومنح ال�صهادات، والن�صاطات الال�صفّية 

والالمدر�صية، والإدارة المدر�صية، وتنمية قدرات العاملين.

1درا�صة حالة عن الأردن
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تعنى هذه الورقة بدرا�صة حالة عن التعليم للريادة في الأردن، وتتناول لهذا الغر�س عدداً من 

الأبعاد والمدخالت التي ت�صمل:

•   ال�صيا�صات والت�صريعات والحاكمية على الم�صتوى الوطني؛
•   التعليم الأ�صا�صي: الهيكلية والم�صمون؛

•   التعليم الثانوي: الهيكلية والم�صمون؛
-  التعليم الثانوي الأكاديمي

-  التعليم الثانوي المهني

•   المناهج واأدوات التقويم؛
•   اإعداد وتدريب المعلمين؛

•   التمويل: تمويل الم�صاريع الريادية؛
•   القطاع الخا�س ومبادرات المنظمات غير الحكومية؛

•   مبادرة اإقليمية.

و�صيتم معالجة كل واحد من هذه الأبعاد من حيث مدى عنايته بالتعليم للريادة ب�صورة مبا�صرة 

اأو غير مبا�صرة.

وقد تبّنت هذه الدرا�صة الأ�صاليب التالية للح�صول على المعلومات ذات العالقة وتحليلها:

والتعليمات  القوانين والأنظمة  بما في ذلك  الر�صمّية،  والبيانات  للوثائق  درا�صة مكتبّية    •
والم�صادر التمويلية وغير ذلك.

المعلومات المتوافرة عن برامج خا�صة تدعم اأو تتعلق بالتعليم الريادي في الأردن، بما    •
في ذلك المبادرات والجوائز. ويتم تنفيذ مثل هذه البرامج في العادة من قبل القطاع 

الخا�س اأو قطاع المنظمات غير الحكومية.

المختلفة  الجوانب  لتقويم  الباحثون  نفذها  التي  التقويمية  الدرا�صات  بع�س  مراجعة    •
للنظام التعليمي، والتي ا�صتملت على جانب اأو اآخر من الجوانب المتعلقة باأو�صاع التعليم 

للريادة.

•   محادثات مع بع�س الم�صوؤولين والقياديين في مواقع وموؤ�ص�صات ذات عالقة.
•   المناق�صات التي تمت خالل ور�صتي عمل (اأغ�صط�س/اآب ودي�صمبر/كانون الأول 2009) 
بم�صاركة فريق البحث وفريق اليون�صكو المن�ّصق لهذا الم�صروع كما هو مبين في الملحق 

.(1)

التعليم للريادة في الدول العربية
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2.1  النظام التعليمي: عر�ص موجز

يعد قطاع التعليم اأحد قطاعات الخدمات الرئي�صية التي ت�صّكل 5٪ من الناتج المحلّي الإجمالي 

ون�صب  الخا�س،  للقطاع  الكبيرة  والم�صاركة  البارز  بالدور  التعليم  قطاع  ويتميز  الأردن.  في 

اأهم  يلي  وفيما   .٪7 لأقل من  الأمّية  ن�صبة  وانخفا�س  والناث،  للذكور  ن�صبياً  العالية  اللتحاق 

الخ�صائ�س لهذا القطاع:

الفئات  من  الأطفال  ويخدم  �صنتان،  مدته  الأطفال  ريا�س  في  المدر�سة  قبل  التعليم    •
العمرية 4-6 �صنوات، ويتوله ب�صكل رئي�س القطاع الخا�س حيث تقت�صر ن�صبة الأطفال 

في ريا�س الأطفال الحكومية على 4.7٪. ومع اأن التعليم قبل المدر�صة تعليم غير اإلزامي، 

التربية  وزارة  وت�صريعات  اأ�صراف  تحت  الر�صمية  التعليمية  المراحل  اأحد  يعتبر  اأنه  اإل 

بريا�س  �صنوات   6-4 العمرية  الفئات  في  الأطفال  من   ٪40 حوالي  ويلتحق  والتعليم. 

الأطفال بم�صاركة مت�صاوية تقريباً للذكور والناث. ويبلغ معدل عدد الأطفال في الوحدة 

ال�صفية حوالي 1:22 بينما تبلغ ن�صبة الطلبة للمعلمين فيها 1:21.

•  التعليم الأ�سا�سي مدته ع�صر �صنوات، ويخدم الفئات العمرية 6-16 عاماً. وهو اإلزامي 
ومجاني في المدار�س الحكومية. ويتوزع طلبة التعليم الأ�صا�صي بن�صبة 72٪ في المدار�س 

الحكومية و18٪ في المدار�س الخا�صة و10٪ في مدار�س الونروا (وكالة الأمم المتحدة 

لإغاثة وت�صغيل الالجئين الفل�صطينيين). وتبلغ ن�صبة اللتحاق بالتعليم الأ�صا�صي للفئات 

العمرية 6-16 عاماً اأكثر من 93٪ للذكور والإناث. ويبلغ معدل عدد الطلبة في الوحدة 

للمعلمين  الطلبة  ن�صبة  تبلغ  بينما   ،1:28 الأ�صا�صي حوالي  التعليم  ال�صفية في مدار�س 

فيها 1:19. 

•  التعليم الثانوي مدته �صنتان، ويخدم الطلبة من الفئات العمرية 16-18 عاماً. وهوتعليم 
اللذين  الطلبة  ويلتحق  الحكومّية.  المدار�س  في  مّجاني  ذلك  مع  ولكنه  اإلزامي  غير 

تتوله  الذي  التطبيقي  الثانوي  بالتعليم  اإما  بنجاح  الأ�صا�صي  التعليم  مرحلة  ينهون 

يتم  مهنية  خيارات  من  يتاألف  والذي  المهني،  التدريب  موؤ�ص�صة  هي  حكومية  موؤ�ص�صة 

تطبيق الجانب التطبيقي (العملي) منها في مواقع العمل ح�صب نظام التلمذة المهنية 

من  يتكّون  الذي  ال�صامل  الثانوي  بالتعليم  يلتحقون  اأو  العمل،  اأ�صحاب  مع  بالتعاون 

رئي�س  ب�صكل  يت�صمن  الذي  (الأكاديمي)  العام  الثانوي  التعليم  م�صار  اأولهما  م�صارين: 

الخيارين الأدبي والعلمي، وثانيهما م�صار التعليم الثانوي المهني الذي يت�صمن خيارات 

ن�صبة  وتبلغ  والفندقة.  المنزلي  والقت�صاد  والزراعية  ال�صناعية  المجالت  في  متعددة 

اللتحاق بالتعليم الثانوي للفئات العمرية 16-18 عاماً حوالي 82٪ (%78 للذكور و٪86 

1درا�صة حالة عن الأردن
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لالإناث). كما تبلغ ن�صبة الملتحقين بخيارات التعليم المهني بما في ذلك التعليم الثانوي 

المدار�س  وت�صتوعب  الثانوي.  بالتعليم  الملتحقين  مجمل  من   ٪20 من  اأقل  التطبيقي 

الثانوي  بالتعليم  الملتحقين  الطلبة  90٪ من مجمل  الحكومية حوالي  التدريب  ومراكز 

الأكاديمي وجميع الملتحقين تقريباً بالخيارات المهنية من التعليم الثانوي. ويبلغ معدل 

ن�صبة  تبلغ  بينما   ،1:24 الثانوي  التعليم  مدار�س  في  ال�صفية  الوحدة  في  الطلبة  عدد 

الطلبة للمعلمين فيها 1:19.

الجامعي  والتعليم  الجامعي  التعليم  هما  رئي�صين  م�صارين  من  يتكّون  العالي  التعليم    •
المتو�صط ومدته 2-3 �صنوات وتتوله كليات المجتمع. ويتعّين على الملتحقين باأي من 

العامة.  الثانوية  الدرا�صة  �صهادة  هوامتحان  عاماً  امتحاناً  يجتازوا  اأن  الم�صارين  هذين 

جامعات  في  يدر�صون  العالي  التعليم  في  الطلبة  ثلث  حوالي  اأن  بالذكر  الجدير  ومن 

وكليات مجتمع خا�ّصة.

•   هيكل الحاكمّية
التعليم الأ�سا�سي والثانوي: تق�ّصم المملكة الأردنية الها�صمية لأغرا�س تعليمية اإلى    -

36 منطقة، يتم خدمة كل واحدة منها بمديرية للتربية والتعليم. ورغم ذلك، يمكن 
اعتبار النظام التعليمي الأردني نظاماً مركزياً اإلى حّد كبير، ذلك ان المهام الرئي�صة 

المختلفة  الت�صريعية  والأدوات  المعلمين  وتعيين  المدر�صية  والكتب  كالمناهج  فيه 

والتمويل وغير ذلك تتولها �صلطة مركزية هي وزارة التربية والتعليم. ويتولى مجل�س 

التربية والتعليم الذي ي�صترك في ع�صويته ممثلون عن الجهات المعنية في القطاعين 

العام والخا�س �صلطة اأقرار المناهج والكتب المدر�صية، بالإ�صافة اإلى تقديم الم�صورة 

للوزارة فيما يتعلق بال�صيا�صات وال�صتراتيجيات ومتطلبات التطوير.

التعليم  العلمي م�صوؤولية قطاع  العالي والبحث  التعليم  التعليم العالي: تتولى وزارة   -

الموؤ�ص�صات  27 جامعة و50 كلية مجتمع، منها عدد كبير من  الذي يت�صمن  العالي 

الخا�صة. ويوفر مجل�س التعليم العالي وهيئة العتماد و�صبط الجودة، وهما الجهتان 

اللتان ي�صارك في ع�صويتهما ممثلون من القطاعين العام والخا�س، المظلة الالزمة 

لتوفير حاجة قطاع التعليم العالي من ال�صيا�صات و�صمان النوعية والت�صريعات.

-  التعليم والتدريب التقني والمهني: يتولى الأمور التنظيمية والتنفيذية لقطاع التعليم 

والتعليم،  التربية  وزارة  هي  رئي�صة  حكومية  جهات  ثالث  والمهني  التقني  والتدريب 

ووزارة التعليم العالي والبحث العالمي، وموؤ�ص�صة التدريب المهني. ورغم ذلك تتولى 

وزارة العمل م�صوؤولية التن�صيق وال�صيا�صات لهذا القطاع، بم�صاعدة مجل�س الت�صغيل 

والتدريب والتعليم المهني والتقني الذي ي�صارك القطاع الخا�س بع�صويته ب�صكل كبير.
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الأدنى  الحد  اأن  على   1994 العام   (3) رقم  والتعليم  التربية  قانون  ين�س  المعلمون.    •�
لموؤهالت المعلم هي ال�صهادة الجامعّية الأولى في التخ�ص�س بالإ�صافة اإلى �صنة درا�صية حول 

اأ�صاليب التدري�س والم�صلكّيات. ورغم اأن 80٪ تقريباً من المعلمين يحملون ال�صهادة الجامعية 

الأولى ح�صب تخ�ص�صاتهم، اإل اأن غالبيتهم لم يح�صلوا بعد على المتطلبات الم�صلكّية.

3.1  ال�سيا�سات والت�سريعات والحاكمية

ي�صتمل قانون التربية والتعليم رقم (3) العام 1994 على مالمح خا�ّصة قلّما تتوافر في ت�صريعات 

اأخرى م�صابهة، ذلك اأن هذا القانون ل يقت�صر على الهياكل وال�صالحيات والأدوار والإجراءات وغير 

ذلك، ولكنه يعالج بالإ�صافة اإلى ذلك ق�صايا ذات عالقة بالفل�صفة التربوية والأهداف العامة للتربية 

الم�صتهدفة  والتجاهات  والكفايات  المهارات  اإلى  متعّددة  اإ�صارات  يت�صمن  لذلك فهو  والتعليم. 

لت�صمينها في النظام التعليمي، والتي تدعم الروح والقدرات والتوجهات الريادية للمتعلم. وفيما 

يلي موجز تحليلي للمواد التي يمكن القول باأنها ذات عالقة بالتعليم للريادة في هذا القانون.

للتربية  العامة  والأهداف  الفل�صفة  يتناول  والتعليم  التربية  القانون  الثاني من  الف�سل    •
والتعليم وفيما يلي ملخ�س للمواد التي تت�صمن اإ�صارات اإلى المهارات والتجاهات ذات 

العالقة بالتعليم للريادة في هذا الف�صل.

وت�صلّط  والتعليم،  التربية  فل�صفة  منها  تنبثق  التي  الم�صادر  الثالثة  المادة   -  تلخ�ّس 

ال�صيا�صية  »الم�صاركة  اأن  منها  المجال  هذا  في  متنوعة  موا�صيع  على  الأ�صواء 

والجتماعية في اإطار النظام الديمقراطي حق للفرد وواجب عليه تجاه مجتمعه«.

تكوين  في  تتمّثل  والتي  والتعليم،  للتربية  العامة  الأهداف  الرابعة  المادة   -  وتعّرف 

جوانب  مختلف  في  النامي  الإن�صانية  والكمالت  بالف�صائل  »المتحلّي  المواطن 

ال�صخ�صّية الج�صدية، والعقلية، والروحية، والوجدانية، والجتماعية«، بحيث ي�صبح 

المتعلّم قادراً على الح�صول على قاعدة عري�صة من المعارف والمعلومات، والمهارات 

التطبيقّية، والتجاهات اليجابية، التي تنّمي ب�صكل مبا�صر اأو غير مبا�صر خ�صائ�صه 

وقدراته الريادية. وت�صمل هذه القاعدة العري�صة كما هومبين في تفا�صيل هذه المادة 

»ال�صتيعاب الواعي للحقائق والمفاهيم والعالقات«، و»النفتاح على ما في الثقافات 

الواعي  و»ال�صتيعاب  الريا�صي«،  و»التفكير  حميدة«،  واتجاهات  قيم  من  الإن�صانية 

للكتنولوجيا«، و»التفكير النقدي المو�صوعي«، و»اكت�صاب مهارات مهنّية عامة واأخرى 

متخ�ّص�صة«، وغير ذلك. 

-   وتتناول الماّدة الخام�صة مبادئ ال�صيا�صة التربوّية التي تت�ّصمن »توفير الفر�س لتحقيق 
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و»تاأكيد  التربوي«،  النظام  في  العلمي  المنهج  و»تر�صيخ  الحياة«،  مدى  التربية  مبداأ 

مفهوم الخبرة ال�صاملة بما في ذلك الخبرات المهنّية والتكنولوجّية«، وغير ذلك.

اأعمال الوزارة ومهامها. وتت�صمن هذه المهام كثيراً من  -  كما تحّدد المادة ال�صاد�صة 

المكّونات والعنا�شر ذات العالقة بالتعليم للريادة: منها »ت�شجيع اأوجه ن�شاط الطلبة 

في الموؤ�ص�صات التعليمية في جميع ميادينه: الريا�صية والك�صفّية، والفنّية، والثقافية، 

والجتماعية، والإنتاجية«. ومنها اأي�صاً »اإن�صاء مراكز لتعليم الكبار ولأغرا�س التعليم 

الم�صتمر« و»تعزيز العالقة بين الموؤ�ص�صة التعليمية ومجتمعها المحلّي«.

الف�سل الثالث من قانون التربية والتعليم يتناول المراحل التعليمية واأهدافها، ويمكن    •
التعليمية  المراحل  في  للريادة  بالتعليم  المتعلقة  الجوانب  من  كثير  ت�صمين  مالحظة 

المختلفة بما في ذلك ريا�س الأطفال كما هومبّين فيما يلي:

المتفوقين  الطلبة  »لت�صريع  والتعليم  التربية  لوزير  ال�صالحية  تعطي  ب)   7) المادة    -

التعليم  مرحلة  المتفوق  الطالب  لإنهاء  الالزمة  الدرا�صية  ال�صنوات  عدد  باخت�صار 

الأ�صا�صي بمّدة ل تتجاوز �صنتين درا�صيتين، وبمدة ل تتجاوز ن�صف �صنة في مرحلة 

التعليم الثانوي.

-  المادة الثامنة تتناول مرحلة ريا�س الأطفال، وتن�س على اأن هذه المرحلة من التعليم 

ت�صمل  متوازنة  تربية  للطفل  يهيء  منا�صب  مناخ  توفير  »اإلى  تهدف  المدر�صي  قبل 

جوانب ال�صخ�صّية الج�صدية، والعقلّية، والروحية، والوجدانية، وت�صاعده على تكوين 

العادات ال�صحية ال�صليمة وتنمية عالقاته الجتماعية وتعزيز التجاهات اليجابية 

وحب الحياة المدر�صية«.

حيث  والثانوي  الأ�صا�صي  التعليم  بمرحلتي  تعنى  ع�صرة  والحادية  التا�صعة  المادتان    -

ي�صار فيهما اإلى اأن هاتين المرحلتين تهدفان »اإلى اإعداد المواطن في مختلف جوانب 

قادراً  لي�صبح  والجتماعية،  والوجدانّية،  والروحّية،  والعقلية،  الج�صدية،  �صخ�صيته 

والتجاهات  التطبيقية  بالمهارات  المتعلقة  المختلفة  الكفايات  على  الح�صول  على 

اليجابية والمعارف المفيدة. وترتبط كثير من الكفايات الم�صار اليها في هذه المادة 

ب�صورة مبا�صرة اأو غير مبا�صرة بالتعليم للريادة، ومنها على �صبيل المثال اأن الطالب 

ي�صبح قادراً على التفكير العلمي، واأن ي�صتوعب وي�صتخدم الحقائق والتكنولوجيا في 

الحياة، و»يحر�س على �صالمة بيئته، و»يتذوق الجوانب الجمالية في الفنون«، و»يقوى 

على اأداء مهارات حرفية«، و»يتمّثل قيم الجتهاد، والعمل، والمثابرة، والعتماد على 

للتعلّم  وي�صعى  نف�صه  و»ينمّي  الآخرين«،  ويحترم  ذاته  و»يتقّبل  النجاز«،  في  النف�س 

www.lob.gov.jo .»الذاتي
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والممار�صات  الهياكل  طريق  عن  للريادة  التعليم  متطلبات  دعم  يمكن  الت�صريعات،  اإلى  اإ�صافة 

(م�صتوى  المركزي  الم�صتوى  ذلك  في  بما  المختلفة،  الم�صتويات  على  الإدارية  والمقاربات 

المدر�صي والم�صتوى  الميدانية)  التعليمية  المديريات  (م�صتوى  المناطق  وم�صتوى   الوزارة) 

ا في  (م�صتوى الموؤ�ص�صة التعليمية). ويمكن لالإدارة المدر�صية ب�صكل خا�س اأن تلعب دوراً مهمًّ

المبادرات  اأخذ  على  وحفزها  المدر�صة  لتمكين  منا�صب  اهتمام  يتطلب  وهذا  المجال.  هذا 

التعلّمية.  التعليمية  العملّية  للريادة في  التعليم  ا�صتيعاب  ت�صاعد على  التي  الإبداعات  وتحقيق 

وقد كان مثل هذا التوّجه والهدف مدعوماً من قبل وزارة التربية والتعليم ل�صنوات كثيرة كاأحد 

المكّونات الرئي�صة لجميع خطط التطوير التربوي. ومع ذلك فقد كان النجاز والتقّدم في هذا 

المجال متوا�صعاً حتى الآن. ومن المحاولت الجادة التي قامت بها وزارة التربية والتعليم في 

هذا المجال م�صروع تجريبي اأطلق عليه ا�صم »تجربة المدار�س ال�صتك�صافية«.

مئة  من  مكّونة  عينة  على  �صنوات  خم�س  منذ  ال�صتك�صافية«  المدار�س  »تجربة  بتنفيذ  وبو�صر 

التعليمّية  العملية  المعلومات والت�صال في  تقنيات  اأولى بهدف دمج  مدر�صة حكومية كمرحلة 

التعلّمية عن طريق مزيج من التعلّم اللكتروني والتعلّم التقليدي (وجهاً لوجه) بدعم من بيئات 

مدر�صية جديدة. وقد اأ�صبح يطلق على هذا النوع من التعلّم »التعلّم المدمج اأو الممزوج«، ومن 

اأهدافه الرئي�صة من وجهة نظر المتعلّم تطوير قدراته على التعلّم الذاتي بالإ�صافة اإلى ا�صتخدام 

م�صادر المعرفة المختلفة المتاحة عالمياً.

اأما من وجهة نظر المعلم فان الهدف هو النتقال بدوره لي�صبح مي�ّصراً ومقّوماً اأكثر منه كم�صدر 

والمبادرة  والإبداع  الريادة  مهارات  تعزيز  الهدف على  وي�صاعد مثل هذا  والتعليم.  للمعلومات 

لدى المتعلّم، ويعزز بذلك مرامي التعليم للريادة.

وقد بينت درا�صة تقييمية اأجريت بعد ثالث �صنوات من بدء تنفيذ تجربة المدار�س ال�صتك�صافية 

ان التجربة لم تحّقق درجة النجاح الم�صتهدف رغم اأنها حققت بع�س الأهداف المتعلقة بدمج 

تقنيات المعلومات والت�صال في الممار�صات التعليمّية. وقد كان النموذج التعليمي الم�صتخدم في 

الح�ص�س ال�صفية المحو�صبة غير مختلف كثيراً عن النموذج الم�صتخدم في الح�ص�س ال�صفية 

غير المحو�صبة، ذلك اأن النموذج التعليمي في الحالتين كان يعتمد على نقل المعلومات مع التركيز 

على تو�صيحها وطرح الأ�صئلة وتقييم تجاوب الطلبة. وكانت البيئة التعلّمية بالإ�صافة اإلى ذلك في 

الحالتين م�صيطر عليها من قبل المعلم مع وجود فر�س قليلة للطلبة للمبادرة والإبداع. وهكذا كان 

ال�صعور ال�صائد ان الزمن لم يكن كافياً لكي تحقق التجربة اأهدافها الرامية للدمج الكامل للتعلّم 

اللكتروني في المدار�س ال�صتك�صافية، والذي يدعم الأبعاد المتعلقة بالتعليم للريادة.
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4.1  التعليم الأ�سا�سي: الهيكلية والم�سمون

يمكن القول اأن من الجوانب المهمة في النظام التعليمي التي تفتح المجال لإدخال عن�صر قوي 

الحياتية  والمهارات  المفيدة  المعارف  وا�صعة من  قاعدة  ا�صتماله على  للريادة هو  التعليم  من 

والتجاهات اليجابية دعماً لمفهوم التجارب ذات ال�صفة ال�صمولية والقاعدة العري�صة. وي�صّكل 

واإلزامي  متخ�ص�س  غير  عام  تعليم  لأنه  المقاربة  هذه  لمثل  الو�صائل  اأف�صل  الأ�صا�صي  التعليم 

للجميع.

وتت�صمن الخّطة الدرا�صية للتعليم الأ�صا�صي الإلزامي في الأردن، التي تمتد من ال�صفوف الأّول 

حتى العا�صر وتخدم الفئات العمرية 6-16 عاماً معظم اأو جميع المباحث الدرا�صية التي تمّهد 

الطريق لتوفير المهارات الحياتية للمتعلمين. وتغطي هذه المباحث الدرا�صية ما يلي:

•   الإن�صانيات، وت�صمل اللغة العربية واللغة النجليزية، وفي بع�س المدار�س اللغة الفرن�صية؛
•   العلوم الجتماعية، وت�صمل التاريخ والجغرافيا والتربية الوطنية؛

•   العلوم البحتة والطبيعة، وت�صمل الريا�صيات والفيزياء والكيمياء والبيولوجيا وعلوم الأر�س؛
•   تقنيات المعلومات والت�صال؛

•   التربية المهنية، وت�صمل ب�صكل رئي�س المهارات الأ�صا�صية في القت�صاد المنزلي والزراعة 
وال�صناعة؛

•   التربية الفنية؛
•   التربية المو�صيقية؛
•   التربية الريا�صية.

والعلوم  الجتماعية  والعلوم  الإن�صانيات  تت�صمن  التي  التقليدية  المباحث  فان  متوّقع  هو  وكما 

البحتة والطبيعية تنال ح�صة الأ�صد من الهتمام في الخطة الدرا�صية والفحو�س ونظم التقييم، 

تقنيات  وهي  تطبيقية  اأبعاد  ذات  اأخرى  مباحث  كبير  حد  اإلى  الهتمام  هذا  في  وي�صاركها 

وهي  الدرا�صية  المباحث  بقية  اأما  الريا�صية.  والتربية  الفنية  والتربية  والت�صال  المعلومات 

التربية المهنية والتربية المو�صيقية فانها لم تتبواأ مكانتها ال�صحيحة التي ت�صتحقها في المدار�س 

جميعها، نظراً لأن معظم المدار�س ل تمتلك جميع الت�صهيالت والمدخالت الالزمة لذلك.

اأّما من الناحية النوعية فان نقاط ال�شعف كثيرة حتى في حالة المباحث الدرا�شية التقليدية، 

وت�صمل الجوانب النوعية ذات العالقة عنا�صر المهارات الحياتية والتوجهات العقلية المختلفة 

و�صيت�صح  ذلك.  وغير  الناقد  والتفكير  الم�صكلة  وحل  والمبادرة  والريادة  الإبداع  تت�صمن  التي 
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الحقاً في هذه الدرا�شة نقاط ال�شعف في النواحي النوعية. وغنّي عن القول، فاإن المهارات 

والتجاهات والكفايات التي يُعنى بها التعليم للريادة يمكن اأن تتخلل المباحث الدرا�صية المختلفة 

بدرجات وم�صامين متنوعة ح�صب طبيعة هذه المباحث. فالعلوم الجتماعية والن�صانيات مثاًل 

المعلومات  لتقنيات  يمكن  اأخرى  ناحية  ومن  والنفتاح.  التحليل  مهارات  على  ترّكز  اأن  يمكن 

التربية  (مادة)  لمبحث  يمكن  بينما  والبداع،  الذاتي  التعلّم  مهارات  على  ترّكز  اأن  والت�صال 

المهنّية اأن يت�صمن مهارات ال�صتعداد اإلى عالم العمل.

5.1  التعليم الثانوي: الهيكلية والم�سمون

 18-16 العمرية  الفئات  ويخدم  ع�صر  والثاني  ع�صر  الحادي  ال�صفوف  الثانوي  التعليم  يغّطي 

عاماً. وعلى عك�س التعليم الأ�صا�صي، فالتعليم الثانوي تعليم ذو م�صارات تخ�ص�صية، وهو غير 

اإلزامي رغم اأن ن�صبة اللتحاق به تتجاوز 80٪ للفئات العمرية ذات العالقة.

اإن توافر الم�صارات الأكاديمية والمهنّية المتعّددة في التعليم الثانوي تتيح اإمكانية التجاوب مع 

الفروق بين المتعلمين، وهي اإحدى ال�صمات الأ�صا�صية للتعليم للريادة. ورغم ذلك فان الواقع ل 

يبدواأن هناك ا�صتثماراً كافياً لتنّوع الم�صارات، وبخا�صة ان ن�صبة من الطلبة يجدون اأنف�صهم في 

م�صارات غير التي يطلبونها اأو يف�صلونها مع غياب خدمات فعالة للتوجيه والإر�صاد. وفيما يلي 

و�صف موجز للم�صارات الرئي�صة في التعليم الثانوي:

1.5.1  التعليم الثانوي العام )الأكاديمي(
يت�صمن الم�صار الأكاديمي في التعليم الثانوي عدة خيارات اأو م�صارات فرعية، اأهمها الخيارات 

الأدبية والعلمية. وفي �صوء ذلك، فان اأهم اأ�صلوب ل�صتيعاب مرامي التعليم للريادة هو اأن يتخلل 

هذا التعليم المباحث واأ�صاليب التدري�س المختلفة، ويبث فيها المهارات والتجارب والتوجهات 

التعليم الأ�صا�صي.  وكما �صيت�صح لحقاً  اليه في حالة  العقلية ذات العالقة كما تمّت ال�صارة 

في هذه الدرا�صة، فقد بينت الدرا�صات التقييمية ذات العالقة اأنه رغم وجود بع�س الإ�صارات 

التعليم  للريادة في  التعليم  اليجابية في هذا المجال فان الحاجات ما زالت كثيرة ل�صتيعاب 

الثانوي ب�صكل عام، وفي التعليم الثانوي الأكاديمي ب�صكل خا�س.

2.5.1  التعليم الثانوي المهني
الخيارات  ذلك  في  بما  متخ�ص�صة،  خيارات  عدة  الثانوي  التعليم  في  المهني  الم�صار  يت�صمن 

ال�صناعية والزراعية والفندقية والقت�صاد المنزلي. ويتم تنفيذ التعليم المهني بموجب نظامين: 

1درا�صة حالة عن الأردن



26

العن�صر  جميع  تنفيذ  يتم  حيث  والتعليم  التربية  وزارة  تتوله  الذي  المدر�صي  النظام  اأولهما 

التطبيقي اأو معظمه في الم�صاغل والور�س المدر�صية، وثانيهما نظام التعليم الثانوي التطبيقي 

(اأو نظام التعليم الثنائي اأو التعاوني) والتلمذة المهنية الذي تتوله موؤ�ص�صة م�صتقلّة هي موؤ�ص�صة 

التدريب المهني حيث يتم تنفيذ الجزء الأكبر من العن�صر التطبيقي في مواقع العمل كالم�صانع 

والفنادق والمزارع وغير ذلك، وذلك ح�صب طبيعة التخ�ص�س. ويتيح هذا النظام التعاوني المجال 

للبيئة  يتعر�صون  المتعلمين  لأن  نظراً  للريادة  التعليم  متطلبات  بع�س  ل�صتيعاب  اأف�صل  ب�صكل 

المدر�صية وبيئة موقع العمل في اآن واحد. ومما ي�صاهم في مثل هذا ال�صتيعاب ان المتعلمين 

الم�صاريع  واإن�صاء  الذاتي  بالت�صغيل  العالقة  ذات  الالزمة  والمهارات  بالمعلومات  يتزودون 

الميكروية وال�صغيرة التي تت�صم بحاجتها للمهارات والتجاهات الريادية. وتبدوالحاجة قائمة 

لدرا�صة تقييمية لبيان فعالية هذه المهارات والتجاهات في التعليم الثانوي التطبيقي (التلمذة 

التعليم  من  اأكثر  مهارات  ا�صتيعاب  المهني  للتعليم  المدر�صي  للنظام  يمكن  وهكذا  المهنية). 

للريادة عن طريق بناء قنوات ات�صال قوّية مع مواقع العمل، وكذلك عن طريق ت�صمين مهارات 

الريادة والت�صغيل الذاتي في التعليم.

6.1  المنهاج واأدوات التقييم

2003 بتنفيذ خطة تطوير تربوي �صاملة تحت عنوان  با�صرت وزارة التربية والتعليم في العام 

م�صروع »الإ�صالح التربوي نحو القت�صاد المعرفي«. وكان من اأحد المكونات الرئي�صة للم�صروع 

و�صع مناهج درا�صية واأدوات تقويم جديدة ذات نوعية عالية. وقد اأقر مجل�س التربية والتعليم 

المناهج الجديدة لجميع المباحث في التعليم الأ�صا�صي والتعليم الثانوي في العام 2004، وذلك 

بعد اأن اأقّر »الإطار العام للمناهج واأدوات التقويم«.

للمناهج الجديدة على خ�صائ�س تتعلّق باعتمادها على  وقد ا�صتملت الأهداف المعلنة ر�صمياً 

اأ�صارت  وقد  التعليمية.  العملية  محور  هو  الطالب  وكون  التعليمية،  الو�صائط  وتعدد  النتاجات 

الوثائق الر�صمية اإلى الحاجة باأن ت�صاعد المناهج والكتب واأدوات التقييم الجديدة على تعزيز 

كفايات المتعلّم في مجالت التفكير الناقد وحل الم�صكلة والريادة والتعلّم الذاتي وغير ذلك. 

ومن الوا�صح ان مثل هذه الكفايات والخ�صائ�س، اإذا ما اأح�صن التعامل معها وتحقيقها، �صتدعم 

المعلمين الجديدة في  واأدلة  الكتب  اإنتاج  تم  التعليمي، وقد  النظام  للريادة في  التعليم  مرامي 

ا�صتخدامها  على  المعلمين  تدريب  تم  كما   ،(12-1) ال�صفوف  لجميع   2007-2005 الفترة 

بفاعلية. بالإ�صافة اإلى ذلك، طّورت وزارة التربية والتعليم النموذج اللكتروني لم�صمون بع�س 
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المباحث الدرا�صية، وخا�صة الريا�صيات، وا�صتخدمته بهدف تعزيز التعليم اللكتروني والتعلّم 

الذاتي في المدار�س.

واأ�صاليب  التقييم  واأدوات  المدر�صية  والكتب  المناهج  اإمكانية  مدى  تقييم  يمكن  عام،  وب�صكل 

التدري�س على دعم التعليم للريادة في النظام التعليمي عن طريق اإيجاد اإجابات للت�صاوؤلت التالية:

•   هل يمكن القول باأن الن�صاطات والمهام التعليمية في الكتب المدر�صية، من حيث طبيعتها 
من  العليا  المراتب  ولوج  على  المتعلّم  وت�صاعد  تطبيقية  اأبعاد  وذات  محّفزة  ونوعيتها 

التفكير؟

المتعلم  م�صاعدة  في  والمتحانات،  الفحو�س  ذلك  في  بما  التقييم،  اأدوات  ت�صاهم  هل    •
على تطوير مهاراته في مجالت التحليل والتفكير الناقد وحل الم�صكلة وغير ذلك من 

التحليلية  الذاتي والمراجعة  للتقييم  له  الفر�صة  اإتاحة  الناعمة؟ وكذلك على  المهارات 

للتعلّم؟

•   هل تراعي الكتب المدر�صية واأدلة المعلمين الفروق الفردية؟ وكيف يتم التعامل مع هذه 
الفروق؟

تقنيات  واأدوات  م�صادر  وا�صتخدام  التعليم  في  اللكتروني  الم�صمون  ي�صاعد  كيف    •
المعلومات والت�صال على اأغناء وتجذير المهارات العقلية العليا لدى المتعلمين، بما في 

ذلك التعلّم الذاتي والتقويم الذاتي والمبادرة والريادة؟

•   ما مدى فاعلية اأ�صاليب التدري�س التي ي�صتخدمها المعلمون في دعم اأهداف وم�صامين 
التعلّم للريادة عن طريق و�صائل متنوعة كالم�صاريع، وا�صتخدام م�صادر المعرفة المختلفة، 

والعمل �صمن الفريق، ومراعاة الفروق الفردية، وغير ذلك؟

 2008 العام  في  اإجراوؤها  تم  �صاملة  تقويمية  درا�صة  مو�صوع  كانت  ومثيالتها  الت�صاوؤلت  هذه 

الجديدة  التدري�س  واأ�صاليب  المعلمين  واأدلة  المدر�صية  والكتب  المناهج  تحقيق  مدى  لمعرفة 

لالأهداف المعلنة للتطوير التربوي، والتي يتطابق كثير منها مع اأهداف وخ�صائ�س التعليم للريادة.

وقد بينت نتائج الدرا�صة التقويمية، كما هو متوقع، بع�س جوانب القوة وال�صعف في التطبيق. 

ويمكن اإيجاز النتائج ذات العالقة بالتعليم للريادة بالأمور الآتية:

على  التعلّمية  التعليمية  العملية  في  الغالب  هو  والمعلومات  المعارف  عن�صر  يزال  ما    •
ح�صاب العنا�صر الأخرى المتعلقة بالمهارات الأدائية والتجاهات التي كان التقّدم فيها 

متوا�صعاً، مع وجود تفاوتات ملحوظة بين المدار�س والمعلمين.
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الم�صدران  والمعلم  المدر�صي  الكتاب  وبقي  محدوداً،  المعرفة  بم�صادر  التنوع  كان    •�
الرئي�صان للمعرفة للطلبة رغم توافر م�صادر اأخرى ت�صمل المكتبات المدر�صية والت�صال 

بال�صبكة العنكبوتية (النترنت) في جميع المدار�س تقريباً. ومع ذلك فقد لوحظ بع�س 

الختراقات لهذه القنوات في بع�س المدار�س.

•   رغم بع�س التح�ّصن الذي لوحظ في مدى م�صاركة ومبادرة الطلبة في العملية التعليمية 
في  التربوية  البيئة  على  اأّثر  اأنه  يبد  ولم  متوا�صعاً  كان  التح�صن  هذا  اأن  اإّل  التعلّمية، 

المدر�صة.

كثير  ب�صكل عام، وكان  المدر�صية جيدة  الكتب  المت�صّمنة في  والمهام  الن�صاطات  كانت    •
ذلك  ورغم  الطلبة.  لدى  الناقد  والتفكير  الذاتي  والتعلّم  المبادرات  لحفز  موّجهة  منها 

ح�صب  يكن  لم  والمهام  الن�صاطات  هذه  توظيف  لأن  متوا�صعاً  الم�صتهدف  التاأثير  كان 

المطلوب.

كانت اأدلة المعلمين ب�صكل عام �صاملة ومن م�صتوى جيد وبا�صتطاعتها م�صاعدة المعلم    •
التعليم  باأغرا�س  المتعلقة  العنا�صر  ذلك  في  بما  التربوي  التطوير  اأهداف  تحقيق  في 

للريادة، لكن يبدو ان الزمن لم يكن كافياً حتى الآن لإحداث التغيير الحقيقي وتحقيق 

الأثر المطلوب.

7.1  اإعداد وتدريب المعلمين

اأ�صاليب  ا�صتخدام  طريق  عن  للريادة  التعليم  في  تاأثيراً  الم�صادر  اأكثر  يكون  اأن  للمعلم  يمكن 

تنّمي  التي  تقريباً  المهارات  جميع  وتطوير  ا�صتهداف  يمكن  كما  المنا�صبة.  والتقويم  التدري�س 

مهارات واتجاهات الإبداع والريادة عن طريق ا�صتخدام الأ�صاليب التعليمية المالئمة. وتت�صمن 

هذه المهارات الإبداع والتعلّم الذاتي وحل الم�صكلة والتفكير الناقد والتقويم الذاتي وا�صتخدام 

التقنيات الحديثة وغير ذلك.

المعلمين  لتزويد  فّعالة  اأداة  الخدمة  اأثناء  في  وتدريبهم  الخدمة  قبل  المعلمين  اإعداد  وي�صّكل 

بالمعرفة والمهارات والتجاهات التي توؤهلهم لنقل وتعزيز المهارات الريادية للمتعلمين، ويكون 

لهم بذلك دور فاعل في التعليم للريادة.

اأثناء  في  التدريب  برامج  فاعلية  لتقويم  الأردن  في  نفذت  التي  الدرا�صات  احدى  بينت  وقد 

الخدمة للمعلمين في عام 2007 النتائج الآتية الملفتة للنظر:

•   33٪ من المعلمين ي�صّجعون الطلبة على النقا�س والحوار؛
60٪ يربطون بين التعليم والأو�صاع الحياتية؛   •
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•   65٪ يراعون الفروق الفردية؛
•   53٪ ي�صتخدمون الأ�صئلة التحليلّية؛

•   70٪ ي�صتخدمون اأ�صلوب النقا�س؛
•   53٪ ي�صتخدمون اأ�صلوب العمل الجماعي؛

اأو  الم�صاريع،  بالتعلّم عن طريق  تتعلّق  اأ�صاليب  ي�صتخدمون  المعلمين  ن�صبة �صغيرة من    •
وهكذا  التعليمية،  للمادة  والنقد  التحليل  طريق  عن  اأو  الذاتي،  التعلّم  اأو  العمل،  ور�س 

للمعلمين  اأثناء الخدمة  التدريب في  اإ�صافية في برامج  اإلى جهود  تبدو الحاجة قائمة 

للم�صاعدة في تطوير المهارات والتجاهات الريادية والإبداعية لدى الطلبة.

وهكذا يت�صح اأن غالبية جوانب القوة وال�صعف والحتياجات التي وردت تحت عنوان »المنهاج 

اأداء المعلمين وبالتالي على احتياجاتهم  �صتنعك�س كما هو متوقع على  واأدوات التقييم« �صابقاً 

المعلمين،  واأدلة  التقييم،  باأدوات  المتعلقة  الق�صايا  ب�صكل خا�س على  التدريبّية. وينطبق ذلك 

واأ�صاليب التدري�س، وهي ق�صايا وردت في الت�صاوؤلت التي تحتاج اإلى اإجابات اآنفاً.

8.1  التمويل

التعليم  اأهداف  دعم  في  قوياً  عن�صراً  تكون  اأن  النفاق  واأولويات  التمويلية  لل�صيا�صات  يمكن 

الحكم  ويمكن  مبا�صرة.  غير  اأو  مبا�صرة  ب�صورة  ذلك  كان  �صواء  التعليمي،  النظام  في  للريادة 

على الآثار المالية للت�صريعات التعليمية عن طريق النظر بمعطيات القوانين ذات العالقة. وفي 

للخطط،  الطريق   1994 العام  في  ال�صادر  الأردني  والتعليم  التربية  قانون  يمّهد  المجال  هذا 

التطبيقات  اأما  التعليمي.  النظام  للريادة في  التعليم  التي تدعم  التمويلية  والن�صاطات، والنظم 

الحقيقية عن طريق اأدوات تطوير المناهج وتدريب المعلمين والحاكمية وغير ذلك، فقد كانت 

النجازات في هذا المجال متوا�صعة كما اأ�صارت اإلى ذلك الدرا�صات التقويمية ذات العالقة. 

وقد اأّدى ذلك اإلى تبّني و�صائل اأكثر مبا�صرة لهذا الغر�س عن طريق تاأمين م�صادر تمويل خا�صة 

موّجهة لدعم الن�صاطات الريادّية والإبداعية. وفيما يلي بع�س هذه الم�صادر:

1.8.1  �سندوق التجديدات التربوية
اأن�صاأت وزارة التربية والتعليم هذا ال�صندوق بالأهداف الآتية:

وربط  الإبداعية  المبادرات  بتعزيز  التعلمية  التعليمية  العملية  ومناخ  ظروف  تح�صين    •�
التعليم بالحياة العملية؛
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•   تح�صين كفاية العملية التربوية عن طريق مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين؛
•   اإطالق الإبداعات والمبادرات النابعة من القاعدة الأ�صا�صية (المدر�صة) وتعميمها؛

•   ان تتولى المدر�صة مهمات التطوير ذاتياً، وت�صعى اإلى ديمومة وا�صتمرار هذا التطوير؛
•   ان توؤمن المدر�صة لنف�صها دخاًل متنامياً لتغطية احتياجاتها؛

•   تعزيز العمل بروح الفريق عن طريق م�صاهمة الطلبة والمعلمين في الأعمال والأن�صطة 
بطريقة ت�صاركية؛

•   اإيجاد المناف�صة اليجابية بين المدار�س لإطالق المبادرات الإبداعية والتجديدية.

وي�صهم ال�صندوق كذلك في تعزيز المهارات والتجاهات الريادية عن طريق المعايير المعتمدة 

وا�صتدامة  الت�صميم  ونوعية  التجديد  ت�صمل  والتي  المدار�س،  من  المقّدمة  الم�صاريع  لتقويم 

الم�صروع وفائدته للمجتمع والمتعلم وكلفته واقت�صادياته.

المنح  يوّفر  التربوية  التجديدات  اأن �صندوق  العالقة  والتعليم ذات  التربية  وثائق وزارة  وت�صير 

يمكن  رئي�صة  حقول  اأربعة  �صمن  تناف�صي  ب�صكل  المدار�س  تقدمها  التي  الم�صاريع  لتمويل 

ا�صتثمارها جميعها لتعزيز الروح الريادية والن�صاطات والبيئة المدر�صية. وهذه الحقول هي:

•   الإدارة المدر�صية، بما في ذلك التخطيط والتنظيم واتخاذ القرار وتنمية القدرات؛
•   تطوير المناهج، بما في ذلك الن�صاطات الال�صفّية والالمدر�صية ذات العالقة؛

العملية  لدعم  والت�صال  المعلومات  تقنيات  واأدوات  اللكتروني  التعلّم  مواد  ا�صتخدام    •
التعليمية؛

•   التنمية المهنية وال�صخ�صية الم�صتدامة للعاملين في المدر�صة.

ولإعطاء فكرة عن مدى م�صاركة المدار�س في �صندوق التجديدات، فقط تناف�صت اأكثر من األف 

مدر�صة بتقديم م�صاريع للح�صول على منح من ال�صندوق لتمويلها في العام 2008. وقد فازت 

48 مدر�صة وح�صلت على منح مجموعها حوالي (150) األف دولر. وح�صب تعليمات ال�صندوق 
يمكن الح�صول على المنحة الواحدة بقيمة ت�صل اإلى (10) اآلف دينار (15 األف دولر) لمدر�صة 

واحدة اأو لمجوعة من المدار�س ت�صارك في م�صروع واحد.

ومن الأمثلة على الم�صاريع الفائزة فقد كان منها ما يتعلق بالبيئة، واأ�صاليب التدري�س، والتعليم 

الطلبة،  ونوادي  والإر�صاد،  والتوجيه  المجتمع،  وخدمة  المهنية،  القدرات  وتنمية  اللكتروني، 

والمحطات الفلكية، وتر�صيد المياه، والمنتوجات الزراعية، والفن، والدراما، والخدمات لبطيئي 
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التعلّم، والخدمات للموهوبين، واإعادة تدوير المواد والإنتاج الحيواني، وغير ذلك. وب�صكل عام 

عالجت الم�صاريع التي خ�صعت للتقويم الموا�صيع الآتية:

•   تح�صين العملية التعليمية التعلمية �صمن البيئة ال�صفية؛
•   تعزيز مهارات البحث والتطوير؛

•   تح�صين مهارات حل الم�صكلة؛
•   ربط التعلّم بالن�صاطات الحياتية؛

•   تطوير مهارات التوا�صل؛
•   ا�صتخدام تقنيات المعلومات والت�صال في التعلّم؛
•   ت�صجيع المعلمين والطلبة على التجديد والإبداع؛

•   تطوير الممار�صات الإدارية الجيدة.

ومن الوا�صح ان م�صمون جميع هذه الموا�صيع تقريباً ت�صاهم بطريقة اأو باأخرى بدعم اأهداف 

التعليم للريادة، رغم ان ذلك يتم على م�صتوى المدار�س المعنية فقط.

من  الأولى  الجولة  م�صاهمة  مدى  لقيا�س  نفذت  التي  التقويمية  الدرا�صات  احدى  بينت  وقد 

الم�صاريع التي مّولها �صندوق التجديدات في تحقيق اأهداف ال�صندوق اأن الم�صاريع الفائزة كان 

لها م�صاهمة ايجابية في هذا المجال. ومع ذلك فاإنه من ال�صابق لأوانه تقويم عن�صر ال�صتدامة 

والثار بعيدة المدى على المدار�س المعنية وعلى النظام التعليمي ككل.

2.8.1  �سندوق الت�سغيل والتعليم والتدريب التقني والمهني 
ان�صىء هذا ال�صندوق بموجب »نظام �صندوق الت�صغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم 

95 لعام 2002«. اأّما الم�صدر الرئي�س لهذا ال�صندوق فهو �صريبة قيمتها 1٪ على �صافي اأرباح 
ل�صالح  بر�صوم  تبديلها  تم  اأنه  اإّل  موؤخراً  ال�صريبة  هذه  اإلغاء  ورغم  الخا�س،  القطاع  من�صاآت 

ال�صندوق مفرو�صة على اأ�صحاب الأعمال اللذين ي�صتقدمون عّمالً وافدين غير اأردنيين.

وتحدد المادة الثالثة من نظام ال�صندوق اأنه يهدف اإلى دعم اأن�صطة التعليم والتدريب المهني 

وتعزيز  والخا�س،  العام  القطاعين  موؤ�ص�صات  المختلفة في  التدريب  وتطوير عمليات  والتقني، 

المادة  تن�س  كما  متطلباتها.  وتوفير  والتدريب  التعليم  عملية  في  القطاعين  هذين  م�صاركة 

التا�صعة على اأوجه النفاق من ال�صندوق. ويمكن ا�صتثمار البندين (ب)، (د) من هذه الوجه من 

ناحية عملية لدعم اهداف التعليم للريادة في قطاع التدريب والتعليم المهني والتقني، وين�س 

هذان البندان على ما يلي:

1درا�صة حالة عن الأردن



32

ال�صركات والموؤ�ص�صات  المهني والتقني لدى  التدريب  التدريبية واعادة  البرامج  تطوير     •
العاّمة والخا�صة؛

•  الم�صاهمة في تغطية نفقات حمالت الر�صاد المهنية والعالمية الهادفة لن�صر التوعية 
المهنية لدى المواطنين.

وحتى الآن، تم ا�صتثمار التمويل المتاح من ال�صندوق لدعم تنفيذ برامج التدريب والتعليم المهني 

والمعارف  بالمهارات  المزّودين  المهرة  العمال  اإعداد  بهدف  مختلفة  قطاعات  في  والتقني 

اإلى �صمول مهارات التعليم للريادة  والتجاهات الالزمة للعمل. ولي�س هناك ما ي�صير �صراحة 

في البرامج التي يدعمها ال�صندوق.

فان  البرامج،  في  بو�صوح  للريادة  التعليم  مهارات  �صمول  امكانية  اإلى  وبال�صافة  ذلك،  ورغم 

تركيز ال�صندوق على الم�صاريع التدريبية التي يتم تنفيذها عن طريق ال�صراكة بين القطاعين 

العام والخا�س تتيح للمتدربين لالت�صال بعالم العمل وما يرافق ذلك من مهارات ذات بعد ريادي.

9.1  مبادرات القطاع الخا�ص والمنظمات غير الحكومية

من المتوقع باأن يتم دعم جهود ون�صاطات التعليم للريادة في النظم التعليمية من قبل وزارات 

ا  التربية والتعليم. ومع ذلك يمكن للقطاع الخا�س وموؤ�ص�صات المجتمع المدني اأن تلعب دوراً مهمًّ

وفعالً في هذا المجال. ومثل هذا الدور يمكن ان يتم عن طريق تنفيذ ن�صاطات تعليمية ك�صركاء 

والت�صهيالت  الخدمات  توفير  او عن طريق  النظامي،  وغير  النظامي  ب�صّقية  التعليم  في حقل 

للمدار�س ومّد يد العون لها للتجاوب مع بع�س الحاجات الخا�صة لها. ومن المتوقع اأن ت�صاعد 

بع�س الجهود والمبادرات التي يتولها القطاع الخا�س وموؤ�ص�صات المجتمع المدني على دعم 

المدر�صية/ الدارة  �صواء عن طريق  ب�صكل خا�س،  المدر�صة  م�صتوى  والريادة على  البداعات 

المعلم/الطالب.

وي�صّكل نظام »الجوائز« اأداة معروفة في هذا المجال، ذلك اأن الجوائز توّفر الحوافز لتحقيق 

الأهداف المحددة لها. ويتوافر في الأردن في حقل التعليم عدد من هذه الجوائز التي ت�صاهم 

في دعم الريادة والبداع باأ�صاليب ومقاربات مختلفة. وفيما يلي �صرح موجز لبع�س هذه الجوائز 

ذات العالقة المبا�صرة بذلك.
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1.9.1  جائزة الملكة رانيا العبداهلل للمعلم المتمّيز
في  المدني  المجتمع  موؤ�ص�صات  احدى  وتتولها  تديرها  التي  ال�صنوية  الجائزة  هذه  اأن�صاأت 

الأردن (جمعية جائزة الملكة رانيا العبداهلل للتمّبز التربوي) في العام 2006 بهدف تعزيز ثقافة 

المتمّيزين.  المعلمين  المتمّيز، وتحفيز  الأداء  بمفاهيم  الوعي  ن�صر  والريادة عن طريق  التمّيز 

وي�صتند نموذج الجائزة على ركائز ال�صفافية والعدالة بالإ�صافة اإلى ا�صتهداف الطلبة والعمليات 

اإلى  بالإ�صافة  للجائزة،  البارزة  والمعايير  العنا�صر  والريادة  البداع  وي�صّكل  والنتاجات. 

الموارد، وم�صاركة  واإدارة  الم�صتدامة،  الذاتية  التدري�س، والتنمية  اأخرى ت�صمل فاعلية  عنا�صر 

ففي  عالياً.  الجائزة  في  الم�صاركة  حجم  وكان  ذلك.  وغير  والأداء،  والمجتمع،  الأمور  اأولياء 

حجم  من   2.5% �صكلّوا  معلماً   1298 الجائزة  على  تناف�س  المثال،  �صبيل  على   2009 العام 

للريادة  التعليم  ومرامي  اأهداف  تدعم  الجائزة  هذه  ان  الوا�صح  ومن  التدري�صية.  الهيئات 

تدري�صه واأ�صاليب  اأدائه  تنعك�س على  ان  المتوقع  ومن  المعلّم،  وتمّيز  قدرات  تعزيز   عن طريق 

.)www.queenraniaaward.org(

2.9.1  جائزة الملكة رانيا العبداهلل لمدير المدر�سة المتميز
لجائزة  ومعاييرها  وركائزها  اهدافها  في  ال�صل  طبق  �صورة  هي  والتى  الجائزة  هذه  اأن�صاأت 

269 مدير مدر�صة ي�صكلون  تناف�س على الجائزة حينها  2009 حيث  العام  المتميز في  المعلم 

10٪ من الفئات الم�صتهدفة.

وكما في حالة جائزة التميز للمعلم، فاأن هذه الجائزة تدعم التعليم للريادة في النظام التعليمي 

عن طريق تعزيز قدرات مديري المدار�س وتميزهم، مما يتوقع معه ان ينعك�س ذلك على ادائهم 

.)www.queenraniaaward.org( الداري الذي ي�صب في البيئة المدر�صية ب�صكل عام

3.9.1  جائزة المير الح�سن لل�سباب 
اأن�صاأت هذه الجائزة في الأردن في العام 1984، بهدف اتاحة الفر�س لل�صباب الأردني من الفئات 

وغير  التربوية  قدراتهم  تتحدى  المدر�صة  خارج  برامج  في  للم�صاركة  عاماً   25  –14 العمرية 

للم�صاهمة  الج�صدية  التربوية في مجال تقديم الخدمات، والمهارات، والرحالت، والن�صاطات 

في التنمية المتوازنة ل�صخ�صياتهم.

ويت�صمن نظام الجائزة القيم المتعلقة بالنمو ال�صخ�صي والجتماعي، وت�صمل اهدافها الم�صاركة 

وروح العمل الجماعي والمواطنة الفاعلة، والن�صاطات الحياتية، وغير ذلك. ومن الوا�صح ان 

.)www.hyaward.org.jo( كثيراً من هذه الأهداف ذات عالقة وثيقة بالبداع والريادة
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4.9.1  مبادرة »مدر�ستي«
تم اطالق هذه المبادرة في العام 2006 من قبل الملكة رانيا العبداهلل، وتديرها وتتولها احدى 

بناء  فهو  المبادرة  من  الرئي�س  الهدف  اأّما  الأردن).  نهر  (موؤ�ص�صة  المدني  المجتمع  موؤ�ص�صات 

ان  ال�صريك  لهذا  المجتمع. ويمكن  ال�صركاء في  اأحد  وبين  المدر�صة  بين  قنوات وروابط قوّية 

يكون احدى موؤ�ص�صات المجتمع المدني اأو م�صنعاً اأو م�صرفاً اأو غير ذلك. ويوفر ال�صريك في 

التحتّية  البنية  بتطوير  الأولى  الخدمة  وتتعلق  المعنّية.  للمدر�صة  الخدمات  من  نوعين  العادة 

اأو غير  اأو تح�صين المظهر العام  اأو ت�صهيالت جديدة،  عن طريق تنفيذ اأعمال �صيانة رئي�صة، 

الم�صتمّرة بين المدر�صة  الثانية فتتعلق بمجموعة من الأن�صطة والت�صالت  اأّما الخدمة  ذلك. 

والحياة خارج  العمل  لعالم  والطلبة  المعلمين  تعري�س  الأن�صطة على  وت�صاعد هذه  والمجتمع. 

المدر�صة ب�صكل عام بما ي�صاعد على تو�صيع اآفاقهم ويو�ّصع خبراتهم الحياتية.

وقد ا�صتهدفت المبادرة 500 مدر�صة من المدار�س الأقل حّظاً. وقد تمت خدمة مئتي مدر�صة 

تقييمية  ال�صتكمال. و�صيتم اجراء درا�صة  اإلى  اأو في طريقها  كاملة  الآن خدمة  بالمبادرة حتى 

لبيان اأثر المبادرة على المدار�س، بما في ذلك الدارة والعملية التعليمية التعلّمية والمتعلمين. ومن 

)www.madrasiti.jo( .الوا�صح اأن بع�س اأبعاد التعليم للريادة �صتخ�صع لال�صتق�صاء والتقويم

5.9.1  م�سروع اإنجاز 
تم اطالق م�صروع »اإنجاز« وهو اأحد م�صاريع موؤ�ص�صات المجتمع المدني في الأردن في العام 

1999، بهدف حفز ال�صباب الأردني واإعدادهم ليكونوا اع�صاء منتجين في مجتمعهم وناجحين 
في اقت�صاد عالمي.

اإلى الغرف ال�صفية في  اإنجاز دورات مختلفة لتنمية القدرات م�صتّمدة من المجتمع  ي�صتخدم 

والوظيفية  القيادية  المهارات  الدورات لأغرا�س تطوير  البالد. وتوّجه هذه  انحاء مختلفة من 

والمالية والريادية والناعمة لدى المتعلمين.

اللذين  ال�صركاء  وا�صتدامة  ايجاد  وعلى  التطّوعية  الخدمات  على  كبير  حد  اإلى  انجاز  يعتمد 

التعليمية،  الربحّية، والموؤ�ص�صات  الخا�س، والموؤ�ص�صات غير  المانحين والقطاع  ي�صتملون على 

والوزارات، وغير ذلك من ال�صركاء على الم�صتوى الوطني والقليمي والعالمي.
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القوي،  الأثر  وتحقيق  المتاحة،  البرامج  في  التو�ّصع  على  ال�صراكات  هذه  من  الهدف  ويترّكز 

القطاع  في  وبخا�س  ال�صركاء،  بين  والتعاون  الجهود  وت�صجيع  الجديدة،  المبادرات  وتطوير 

الخا�س ل�صمان دور اأكبر له في توفير فر�س عمل. وتنبع اأهمية ذلك من اأن 70٪ من ال�صباب 

اللذين تركوا المدر�صة منذ فترة عام ما زالوا عاطلين عن العمل.

بين  البطالة  ن�صبة  ارتفاع  اأ�صباب  اأهم  من  فان  القت�صادي،  النمو  �صعف  عامل  ا�صتثنينا  واإذا 

ال�صباب هو �صعف المواءمة بين النظام التعليمي واحتياجات �صوق العمل ومتطلباته. بالإ�صافة 

العامة،  الريادية  الحياتية  للمهارات  تعّر�صوا  قد  يكونون  ل  الجدد  الخريجين  فان  ذلك  اإلى 

العمل �صوق  في  اندماجهم  ت�صّهل  اأن  يمكن  التي  العمل  وموقع  الريادة  مهارات  ذلك  في   بما 

 .)www.injaz.org.jo(
ت�صتغرق الدورات التي يوفرها انجاز اإلى اأي مجموعة من الطلبة 8-10 لقاءات اأو ور�س عمل 

تت�صمن  باأنها  يت�صح  التي  الدورات  بع�س هذه  يلي موا�صيع  وفيما  �صهرين.  موزعة خالل مدة 

بع�س عنا�صر التعليم للريادة: 

•   موقعي ودوري في المجتمع؛
•   مبادىء القت�صاد؛

•   ادارة اأموالي؛
•   مهارات ال�صياحة وال�صفر؛

•   القت�صاد للنجاح؛
•   كيف اأكون قيادياً؛

•   مهارات النجاح؛
•   ان�صاء ال�صركة.

10.1  مبادرة اإقليمية

قام بهذه المبادرة الإقليمية احد الوحدات الفنية لمنظمة العمل العربية، وهو المركز العربي 

ا�صتهدفت  وقد   .)www.achrd.com( ليبيا   – طرابل�س  في  ومقره  الب�صرية  الموارد  لتنمية 

المبادرة الدول العربية بهدف دعم القت�صاد الوطني وتعزيز الأمن الجتماعي عن طريق الحّد 

من الفقر والبطالة بوا�صطة تعزيز وت�صجيع ثقافة الريادة وتح�صين اأداء الموؤ�ص�صات والمن�صاآت 

بو�صوح  مرتبطين  رئي�صين  مكونين  على  المبادرة  برنامج  ا�صتمل  وقد  والمتو�صطة.  ال�صغيرة 

بالتعليم للريادة، وهما: 
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•   تدريب الرياديين؛
•   بناء قدرات الم�صوؤولين عن التخطيط والتنفيذ في مجال المن�صاآت ال�صغيرة والمتو�صطة.
الالزمة،  التدريبية  والبرامج  الدلة  اإعداد  الرياديين  بتدريب  المتعلق  المكون  ت�صمن  وقد 

التدريبية  البرامج  ا�صتملت  التعلم اللكتروني. وقد  الكتروني لدعم  ان�صاء موقع  الى  بال�صافة 

على اربعة اجزاء: 

•   معرفة عالم العمل والمن�صاأة ال�صغيرة؛
•   ان�صاء من�صاأة �صغيرة؛
•   ادارة من�صاأة �صغيرة؛

•   تطوير من�صاأة �صغيرة.

الب�صرية ع�صرين  الموارد  لتنمية  العربي  المركز  القدرات، فقد طور  ببناء  المتعلق  المكون  اأما 

حقيبة تدريبية لتعزيز قدرات الم�صئولين عن التخطيط والتنفيذ للمن�صاآت ال�صغيرة والمتو�صطة. 

11.1  النتائج والتو�سيات 

التعليم  الحالة عن  اليها من درا�صة  التو�صل  التى يمكن  الرئي�صة  النتائج والتو�صيات  يلي  فيما 

للريادة في الأردن:

والجوانب والبعاد  العنا�صر  من  كثيراً  ان  الّرغم من  التعليمي والتدريبي: على  النظام    •
كجهود  او  التعليمي،  النظام  من  كجزء  العتبار  بعين  ماأخوذة  للريادة  بالتعليم  المتعلقة 

للتعليم  البعاد  ومحدد  �صاماًل  نظاماً  ان  ال  التعليمي،  النظام  خارج  من  ومدخالت 

والريادة يكون قادراً على تخلل جميع المكونات والمدخالت والعمليات المتعلقة بالنظام 

التعليمي غير ماأخوذ بالعتبار ب�صكل مالئم في النظام التعليمي الأردني. ولذلك فاإنه 

والعمل،  العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  والتعليم،  التربية  وزارات  تتولى  باأن  يو�صى 

المدخالت  على  ينعك�س  بحيث  الجوانب  ومتعدد  �صامل  كمفهوم  للريادة«  »التعليم  تبني 

والعمليات المختلفة للنظام التعليمي والتدريبي.

•   المنهاج والكتب المدر�سية واأدوات التقييم: بينت درا�صة الحالة هذه والدرا�صات التقييمية 
التعليمي  النظام  في  والحتياجات  وال�صعف  القوة  تفا�صيل جوانب  بع�س  العالقة  ذات 

المجال  هذا  في  ويو�صى  التقييم.  واأدوات  المدر�صية،  والكتب  بالمناهج،  يتعلق  فيما 

للريادة  التعليم  لتبّني  التوّجه  يلزم كجزء من  التقييمية حيثما  الدرا�صات  نتائج  ا�صتثمار 

كمفهوم �صامل في النظام التعليمي كما �صبق ال�صارة اليه. 

التعليم للريادة في الدول العربية



37

المعلمون: لكي يحّقق »التعليم للريادة« اغرا�صه عن طريق مهنة التعليم، ل بد من ان    •
اثناء  في  تدريبهم  برامج  وفي  الخدمة،  قبل  المعلمين  اإعداد  برامج  في  مت�صمناً  يكون 

في  الالزمة  العناية  ينالن  ل  المعلمين  تاأهيل  من  الجانبين  هذين  ان  ويبدو  الخدمة. 

الوقت الحا�صر ب�صكل �صامل ونظمي. ويمكن ا�صتثمار ال�صنة الدرا�صية المتعلقة باأ�صاليب 

ب�صكل  الغر�س  لهذا  التعليم  مهنة  لممار�صة  متطلباً  ت�صّكل  والتي  والم�صلكيات  التدري�س 

خا�س.

اأن ال�صركاء المحليين من خارج النظام التعليمي،  دور ال�سركاء المحّليين: يمكن القول    •
والبعاد  العنا�صر  دعم  في  ايجابياً  دوراً  يلعبون  المدني،  المجتمع  موؤ�ص�صات  وبخا�صة 

بتو�صيع  ويو�صى  الأردني.  التعليمي  النظام  في  للريادة  بالتعليم  المتعلقة  المختلفة 

للريادة«  »التعليم  على  خا�صة  ب�صورة  ليرّكز  وتوجيهه  اأكبر،  ب�صكل  الدور  هذا  وت�صجيع 

كمفهوم �صامل.

»التعليم  دعم  في  مفيد  بدور  القيام  القليمية  للمنظمات  يمكن  الإقليمي:  التوجيه    •�
التعليمية،  المواد  تطوير  مثل  مختلفة  ن�صاطات  طريق  عن  العربية  الدول  في  للريادة« 

وت�صمل  ذلك).  وغير  العمل،  وور�س  (الموؤتمرات،  العلمّية  والن�صاطات  القدرات،  وتنمية 

هذه المنظمات منظمة العمل العربية، والمركز العربي لتنمية الموارد الب�صرية، والمنظمة 

العربية للتربية والثقافة والعلوم، واتحاد الجامعات العربية، وغيرها.

الم�صتوى  للريادة على  بالتعليم  المتعلقة  المبادرات  العديد من  الدولي: هناك  التوجيه    •
الدولي، مثل تلك التي تتوّلها اليون�صكو ومنظمة العمل الدولية. ويو�صى في هذا المجال 

وكذلك  والإقليمي،  الوطني  الم�صتويين  على  المبادرات  هذه  لمثل  الفعال  ال�صتثمار 

ا�صتثمار التجارب المنبثقة عنها.

1درا�صة حالة عن الأردن
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2. دراسة حالة عن تـونـس
             د. محمد الجمني

1.2  المقدمة
اإن التغيرات العميقة في مجاالت المعرفة، وتكن�ل�جيا المعل�مات واالت�ساالت، 

وهيكلته  التعليم  ومناهج  وطرق  ومهامها،  المدر�سة  في  ب�سدة  اأثرت  والت�سغيل، 

وتنظيمه.

وهذه التغييرات اأثارت ال�س�ؤال الحا�سم التالي: ما هي المدر�سة اأو ما ه� المعهد 

الذي ينبغي اأن يك�ن لنا لمجتمع المعرفة؟ 

وقد اأدت االإجابات على هذا ال�س�ؤال اإلى ظه�ر نمط تعليمي جديد. فلال�ستجابة 

ب�سكل مالئم لالحتياجات الجديدة للمجتمعات واالأ�سخا�ص ال يمكن اأن تقت�سر 

مهمة الم�ؤ�س�سة التعليمية على نقل المعرفة فقط. 

وفي هذا ال�سياق، حدد قاديز (1982) االأهداف الجديدة للمدر�سة على النح� التالي: 

نظراً ل�سرعة تجديد المعارف وتعقيد الم�ساكل، فاإن الهدف االأول 

ه� اأن يتعلم المتعلم كيف يتعلم، ويتعلم كيفية التكيف لي�ص كافياً 

اأن يعطي الطفل اأو المراهق اأو ال�ساب بع�ص المعارف التي ت�سبح 

يتعلم  اأن  بل  المهنية،  الحياة  دخ�له  بعد  قليلة  �سن�ات  في  بالية  

ال�سل�كيات والم�اقف (روح المبادرة وحب المعرفة وبعث الم�ساريع، 

والحما�ص للمخاطرة والتجربة  وتحمل الم�س�ؤولية) فالهدف اإذا ه� 

تزويد المجتمع ال بملقنين  بل برياديي اأعمال.

2درا�سة حالة عن ت�ن�ص
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اإن مفاهيم جديدة قد برزت في المجال الترب�ي وا�سترعت االهتمام والمناق�سة خالل ال�سن�ات 

والت�سغيل  والج�دة  والتكلفة  الكفاءة  للجدل هي مفاهيم:  اإثارة  االأكثر  المفاهيم  االأخيرة. ولعل 

والتعليم للريادة. 

اأن  يعتقدون  اللذين  اأولئك  ل�جه.  وجها  تيارين  الم�سالة  هذه  ح�ل  القائم  الجدل  و�سع  وقد 

المدار�ص ال يمكن اأن تغ�ص الطرف عن م�سكلة الم�ستقبل المهني لل�سباب الذي هم م�س�ؤول�ن 

عنه، واأولئك اللذين يعار�س�ن اعترا�سهم الكال�سيكي ويرون اأن مهمة المدر�سة االأولى هي تعليم 

ونقل المعرفة. لكن االأفكار الجديدة هي التي ما فتئت ت�ستح�ذ على مزيد من التاأييد، وكثير 

من البلدان تتجه نح� بناء المهارات والكفايات في المدر�سة. ومن بين المهارات التي يت�جب 

تعليمها، تلك التي ت�سمى »مهارات الحياة«، والتي تت�سمن المبادرة، اتخاذ القرار، والريادة. 

اأثيرت في ت�ن�ص في منت�سف الت�سعينات من القرن الما�سي. وثالثة اأحداث  هذه االأ�سئلة قد 

هامة تجدر االإ�سارة اإليها وهي: 

�•   تجربة منهجية الكفايات في المدار�ص الت�ن�سية من �سنة 1995 اإلى �سنة 1999 والتي 
اأدت اإلى اتخاذ قرار العتماد هذه المنهجية في التدري�ص (2000)؛ 

•   اإن�ساء لجنة وطنية �سنة 1998 للتفكير في »مدر�سة الغد« والتي انبثق عن عملها ا�ست�سارة 
في  ال�اردة  الت��سيات  اأهم  من  الكفايات  منهجية  اعتماد  وكان  النطاق.  وا�سعة  وطنية 

التقرير العام لال�ست�سارة؛

رقم  القان�ن  المدر�سي:  والتعليم  للتربية  الت�جيهي  القان�ن  �سدور   ،2002 �سنة  في     •
2002-80 بتاريخ 23 ي�لي�/تم�ز 2002  (وزارة التربية والتك�ين، 2002 ب). 

تهتم  التي  تلك  بالذكر  الجديدة ونخ�ص منها  االإ�سالحات  العديد من  القان�ن  اأدخل هذا  وقد 

بمجال التعليم للريادة: 

ت�سطلع  اأن  على  تن�ص  القان�ن  من   7 المادة  اأن  حيث  المدر�سة  وظائف  تحديد  اإعادة    •
المدر�سة ب�ظائف التربية والتعليم والتاأهيل. 

المادة 10 تن�ص على اأن ت�سعى المدر�سة في اإطار وظيفتها التاأهيلية، الى تنمية كفايات    •
ومهارات لدى خريجيها ح�سب �سن التلميذ والمرحلة التعليمية وتت�لى م�ؤ�س�سات التك�ين 

فان  الغر�ص،  ولهذا  الحقا.  والمهارات  الكفايات  هذه  تط�ير  العالي  والتعليم  المهني 

المدر�سة مدع�ة اإلى اإك�ساب المتعلمين القدرة على:

الم�سائل  والخيارات في حل  البدائل  لتدبر  المكت�سبة  والمهارات  المعارف  ا�ستثمار    -

التي تعر�ص لهم؛

التعليم للريادة في الدول العربية
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-  التكيف مع التغيرات؛

-  تنمية روح المبادرة واالبتكار؛

-  ت�سجيع العمل الجماعي؛

-  التقيد بالتعلم مدى الحياة.

اإال اأن المادة االأكثر و�س�حا هي المادة 57، خا�سة الفقرة 3، والتي ت�ؤكد على اأن المدر�سة تزود 

الم�سروعات،  اإن�ساء  على  القدرة  وتعطيهم  االبتكار  روح  تنمي  التي  الريادية  بالمهارات  الطلبة 

اإكت�سابها  يمكن  المهارات  هذه  المحددة.  االأهداف  معايير  باإ�ستخدام  لتنفيذها  والتخطيط 

ب�ا�سطة ن�ساطاتفردية وجماعية في جميع الم�ساقات في النظام التعليمي. ولذلك فاإن اإكت�ساب 

وال�س�ؤال  تحقيقه.  المدر�سة  على  يت�جب  تعليمي  هدف  هي  القان�ن  وفق  الريادية  المهارات 

الرئي�سي االآن ه�، كيف يتم تنفيذ البرامج والن�ساطات التعليمية الخا�سة بالتعليم الريادي على 

اأر�ص في النظام التعليمي.

 وفي هذا ال�سياق، فاإن الهدف من هذه الدرا�سة ه� تقييم ال��سع القائم الخا�ص بالتعليم للريادة 

التقني  والتدريب  التعليم  وكذلك  والثان�ي،  االأ�سا�سي  التعليم  م�ست�ى  على  خا�سة  ت�ن�ص  في 

االأ�سا�سي  قبل  ما  وم�ست�ى  الجامعي  الم�ست�ى  اأما  الر�سمي.  التعليم  نظام  اإطار  في  والمهني 

فاإنهما خارج اإطار هذه الدرا�سة.  

1.1.2  تعريف التعليم للريادة
ي�جد عدة تعريفات للتعليم للريادة وفي الدرا�سة تم اإعتماد التعريف الم��سح في وثائق وتقارير 

الي�ن�سك� (الي�ن�سك�، 2009): 

التعليم للريادة ه�خلق عقلية وثقافة الريادة واالبتكار وحل الم�ساكل والم�اطنة 

كل  في  النجاح  على  قدرتهم  وفي  االأفراد  لدى  بالنف�ص  الثقة  وتر�سيخ  الن�سطة 

ما اختاروا. والهدف من التعليم للريادة ه�م�ساعدة ال�سباب لي�سبح�ا مبتكرين 

وم�ساركين ن�سطاء في �س�ق العمل. يتك�ن التعليم للريادة من جميع اأن�اع التجارب 

التي تعطي الطلبة القدرة والروؤية لل��س�ل اإلى الفر�ص المختلفة وا�ستغاللها. انه 

يعني تنمية قدرة االأفراد على الت�قع واال�ستجابة للتغيرات في المجتمع وت�سجع 

�سخ�ص  ل  لي�ص ك والمخاطرة.  والم�س�ؤولية  المبادرة  واتخاذ  و�سع  على  االأفراد 

يتلقى تعليما للريادة �س�ف ي�سبح باعث م�سروع  وي�ستغل لح�سابه الخا�ص، ولكن 

المهارات المكت�سبة، وخا�سة عندما ترتبط بالمهارات العملية المطل�بة، �س�ف 

ت�سهم في اإثراء ال�سخ�سية وزيادة القدرات الفردية للت�ظيف والم�اطنة. ويعرف 

التعليم للريادة من قبل المجل�ص االوروبي »بالمهارات اال�سا�سية الجديدة«. 
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وتعتمد منهجية الدرا�سة على جمع وتحليل ال�ثائق الر�سمية ذات ال�سلة، بما في ذلك الق�انين 

والتقارير الر�سمية ل�زارة التربية والتك�ين، والم�اقع االلكترونية الر�سمية لل�زارات وال�كاالت 

الم�ظفين  الم�س�ؤولين من  كبار  والمناق�سات مع عدد من  المقابالت  العالقة. ف�سال عن  ذات 

الحاليين والمتقاعدين من وزارة التربية والتك�ين وخا�سة من اللذين �ساهم�ا في الما�سي في 

برامج اإ�سالح التعليم في ت�ن�ص. 

التعليم  نظام  عن  عامة  لمحة  ثم   الت�ن�سي،  العام  ال�سياق  التالي  الق�سم  في  التقرير  وت�سمن 

والتدريب. بعد ذلك، نعر�ص بالتف�سيل، وباال�ستدالل باالإح�سائيات والمراجع القان�نية، جميع 

الج�انب والعنا�سر والم�ؤ�سرات ذات ال�سلة المبا�سرة اأو الغير مبا�سرة بالتعليم للريادة.

2.2  ال�سياق العام

1.2.2  الديموغرافيا 
بعدد �سكان ي�ساهي 10 ملي�ن ن�سمة في العام 2004 ومعدل نم� طبيعي في المت��سط ٪1.21 

االأبي�ص  البحر  جن�ب  في  القليلة  البلدان  من  واحدة  ت�ن�ص  تعتبر   ،2004-1994 العقد  خالل 

المت��سط التي نجحت في تحقيق التح�ل الديم�غرافي.

لكن التغييرات العميقة في التركيبة ال�ضكانية كانت م�ضحوبة كذلك بظهور �ضغوط جديدة بما 

في ذلك �س�ق العمل ب�سبب تنامي ن�سبة ال�سكان في �سن العمل (15-59 �سنة) التي نمت من ٪48 

في العام 1966 اإلى 53.6٪ في العام 1984 ثم اإلى 62.0٪ في العام 2001. 

2.2.2  تحديات الت�شغيل 
للم�اليد.  مرتفعاً  الما�سي معدالً  القرن  الثمانينات من  اإلى  ال�سيينات  فترة  ت�ن�ص في  �سهدت 

ونتيجة لذلك، اإرتفع عمر ال�سكان العاملين في العقد الالحق لي�سبح ح�الي 65٪ (66.6٪ كحد 

اأق�سى و63.4٪ كحد اأدنى) من ال�سكان عامة.

 1992 العام  في  المفت�ح،  لالقت�ساد  الجديدة  المتطلبات  تلبية  اأجل  ومن  اأخرى،  ناحية  ومن 

تريد ت�ن�ص زيادة اال�ستثمار في الم�ارد الب�سرية وتعزيز برامج التدريب المهني وتط�ير التعليم 

العالي. الأن االنتقال اإلى اقت�ساد مفت�ح كان له في ال�اقع تكاليف اجتماعية، وذلك لعدم ت�فر 

العمل لم يتجاوزوا  العاطلين عن  الم�ؤهلة (50٪ من  العاملة  الق�ى  ال�سرورية من  االحتياجات 
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م�ست�ى التعليم االبتدائي). ولعالج هذه الظاهرة االجتماعية دعمت ت�ن�ص »برامج الت�سغيل« وال 

�سيما من خالل التدريب المهني وتدابير اإعادة التاأهيل. 

وت�اجه ت�ن�ص تحدياً اجتماعياً اآخر على المدى الق�سير، والمتمثل في ال��س�ل اإلى �س�ق العمل 

الأغلبية من خريجي التعليم العالي 80,000 من الباحثين عن عمل في كل �سنة منهم 55٪ من 

خرجي الجامعات (الي�ن�سك�، 2007). 

3.2  لمحة عامة عن نظام التعليم والتكوين في تون�س

1.3.2  اإ�شتراتيجية التعليم والتكوين 
منذ اال�ستقالل في العام 1956، �سهد قطاع التعليم والتك�ين في ت�ن�ص تط�را كبيرا نتيجة لل�سيا�سة 

التغيرات  مع  متناغمة  دائما  ت�ن�ص  وظلت  ق�ي.  اجتماعي  بطلب  والمدع�مة  المتبعة  المالئمة 

الم�سائل  اإحدى كبريات  التربية  تعي�سها وواعية بمتطلبات كل مرحلة ومعتبرة  التي  االجتماعية 

ال�طنّية. وفي هذا االإطار وعلى �سبيل الذكر، دعى رئي�ص الجمه�رية في العام 1995 اإلى: 

»ال�سروع من االآن في التفكير المنظم في م��س�ع تجّدد ر�سالة المدر�سة (...) 

خالل القرن القادم في واقع عالمي ينتظر اأن ي�سهد تحّ�الت عميقة تطراأ على 

تركيبة المجتمعات، وبنية المعرفة، واأ�ساليب العمل، وو�سائل االإنتاج، حّتى نح�سن 

اأ�سباب  من  يمّكنها  ما  على  الحا�سرة  اأجيالنا  بتربية  بدءا  لم�ستقبلنا  االإعداد 

اال�سطالع بم�س�ؤولية وج�دها، فردّيا وجماعّيا، وطنّيا وعالمّياً«. 

مهمته،  في  جذرياً  تغيراً  المهني  والتعليم  والثان�ي  االبتدائي  التعليم  �سهد  ال�سياق،  هذا  وفي 

للتربية  الت�جيهي  القان�ن  وينظمه  يحكمه  التغيير  وهذا  وا�ستراتيجياته.  واأ�ساليبه  وهيكلته، 

والتعليم المدر�سي ل�سنة 2002. 

ويعتبر هذا القان�ن الت�جيهي 23 ي�لي�/تم�ز 2002 لالإ�سالح الجديد االإطار القان�ني لتجديد 

ما  االبتدائي  بالتعليم  االلتحاق  ن�سبة  وبل�غ  المجتمع،  تط�ر  ومع  الت�ن�سية.  المدر�سة  وتن�سيط 

يقارب 100٪، وتحقيق ن�سبة ما يزيد عن 85٪ من مجم�ع المجتمع الن�سيط من غير االأميين 

�سنة 2004، رافق هذا التط�ر اإ�سالحات متتالية، كان اآخرها اعتماد نمط المدر�سة االأ�سا�سية 

قان�ن  اإ�سدار  واأخيرا  العام،  التعليم  تعزيز  خالل  من  الثان�ي  التعليم  واإ�سالح  اأع�ام)  (ت�سعة 

للت�جيه والتدريب المهني لتح�يل جهاز التدريب المهني القديم اإلى نظام تك�ين وطني للتاأهيل 
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الت�ن�سي  التعليم  نظام  ي�اجه  التعليم،  تعميم  م�ساألة  تجاوز  وبعد  وبقيمته.  به  معترف  المهني 

اإعداد  اإلى  االآن تحديات الج�دة، والم�ساواة، والفاعلية. وبالتالي فان االإ�سالح الجديد يطمح 

ال�سادر  المدر�سي  للتربية والتعليم  الت�جيهي  القان�ن  التحدي. ف�سعى  المدر�سة لم�اجهة هذا 

العام 2002 والذي ي�ستند عليه هذا االإ�سالح اإلى مراجعة جميع ج�انب نظام التعليم. 

وقد بداأ اإ�سالح التعليم الثان�ي في خريف العام 2004 م�ستجيبا لزيادة تدفق الطلبة على هذا 

الم�ست�ى. ونتيج عن ذلك تح�سين فر�ص ال��س�ل الى التعليم الثان�ي، وزيادة فر�ص بقاء الطلبة 

في التعليم االبتدائي. ويعتمد هذا االإ�سالح على عدة مبادئ، تت�سمن رفع م�ست�ى التعليم المهني 

وتح�سين الت�ا�سل بين مختلف معاهد العليم والتدريب (التك�ين) التقفني والمهني.

2.3.2  التعليم الأ�شا�شي 
اإلى  يرجع  ال  وهذا  طفيفا.  انخفا�سا  �سهد  قد  االبتدائي  التعليم  في  التالميذ  عدد  يك�ن  قد 

وج�د م�انع لاللتحاق بهذا التعليم بل لنق�ص عدد االأطفال نتيجة التح�ل الديم�غرافي وانخفا�ص 

ال�الدات. وفي ت�ن�ص ت�جد حالة فريدة من ن�عها في المنطقة المغربية. حيث �سهدت منذ �سن�ات 

عديدة انخفا�سا في النم�ال�سن�ي لعدد التالميذ الم�سجلين. حيث انخف�ص هذا الرقم بـ400,000 

في غ�س�ن 10 �سن�ات (بين عامي 1999 و2009) كما يبينه الجدول رقم (1). 

الجدول رقم )1(: تطور عدد التالميذ الم�شجلين في التعليم البتدائي )ال�شفوف 6-1(

المعلمينالتالميذالف�شولالمدار�سال�شنة الدرا�شية

1984 / 19833 066 36 160191 4081 33 026

1989 / 19883 67643  4661 1 326 15043 921

1994 / 19934 164 46  9951 467 41155 720

1999 / 19984 441299471 432 89659 877

2004 / 20034 48747  5321 215 88858 761

2009 / 20084 51345 3741006 48859 011

الم�سدر: وزارة التربية والتك�ين، اإح�ساءات التعليم والتدريب، التقرير ال�سن�ي، 2009.
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اأما من حيث ال��س�ل اإلى هذا الم�ست�ى من التعليم، وفي اإطار مبادرة التعليم للجميع، فان جه�د 

كبيرة بذلت في الفترة 1990-2000 اأكثر من الفترة االأخيرة. حيث اأ�سبح التعليم االبتدائي منذ 

منت�سف الت�سعينات للقرن الما�سي معمما تقريبا مع ن�سب خام تتجاوز 100٪ بالن�سبة للفتيات 

والفتيان (انظر الجدول رقم 2). 

الجدول رقم )2(: اللتحاق بالتعليم البتدائي لعمر 6 �شنوات وعمر 6-11 �شنة

معدل اللتحاق 

)٪(

1999-19982004-20032009-2008
مجموعالفتياتالفتيانمجموعالفتياتالفتيانمجموعالفتياتالفتيان

699.199.199.199.099.099.099.299.299.2  �سن�ات

697.296.897.096.897.096.997.498.097.7-11 �سنة

الم�سدر: وزارة التربية والتك�ين، اإح�ساءات التعليم والتدريب، التقرير ال�سن�ي، 2009.

3.3.2  التعليم الثانوي 
بم�ساألة  االهتمام  البديهي  من  اأ�سبح   ،(3 رقم  (جدول  للجميع  االبتدائي  التعليم  تحقيق  مع 

تطرح حتما  االبتدائي  التعليم  في  الملح�ظة  فالديناميكية  االأعلى.  الم�ست�يات  في  الدرا�سات 

الت�ساوؤل ح�ل م�ستقبل ه�ؤالء الطلبة وهذا يتطلب تدار�ص الم�ساألة على الم�ست�يات العليا التي 

التعليم االبتدائي منذ  ي�سهد عدد طالبها ازديادا م�ستمرا نتيجة لزيادة معدالت االلتحاق في 

بداية الت�سعينات (انظر الجدول رقم 4).

 

اأحيانا  اإليها  (وي�سار  �سن�ات   3 اأولى من  اإلى مرحلة  ينق�سم  ت�ن�ص  الثان�ي في  التعليم  اأن  كما 

بالمرحلة الثانية من التعليم االأ�سا�سي العام)، ومرحلة اأخرى تتك�ن من 4 �سن�ات. 

الجدول رقم )3(: ن�شبة اللتحاق بالتعليم الثانوي )1999/1998 - 2009/2008(

معدل 

اللتحاق

1999/19982004/20032009/2008
مجموعالفتياتالفتيانمجموعالفتياتالفتيانمجموعالفتياتالفتيان

688.287.287.790.091.090.590.492.491.4-16 �سنة
1268.868،068.473.577.575.472.178.975.4-18 �سنة

الم�سدر: وزارة التربية والتك�ين، اإح�ساءات التعليم والتدريب، التقرير ال�سن�ي، 2009.
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الجدول رقم )4(: تطور عدد الطلبة الم�شجلين في المرحلة الثانية من التعليم الأ�شا�شي 

العام )ال�شفوف 7-9( وفي التعليم الثانوي )ال�شفوف 13-10(

المعلمونالطلبةالف�شولالمدار�سال�شنة الدرا�شية

1984- 198333510 801364 49217 943

1989- 198848514 411477 79523 300

1994- 199366517 618605 93526 817

1999- 199893825 381874 81439 148

2004- 20031 16133 1031 076 23855 717

2009- 20081 32536 2451 006 14371 880

الم�سدر: وزارة التربية والتك�ين، اإح�ساءات التعليم والتدريب، التقرير ال�سن�ي، 2009.

)TVET( 4.3.2  التعليم والتدريب التقني والمهني
يلتحق ح�الي 10٪ من الطلبة في ت�ن�ص بالتعليم والتدريب التقني والمهني. ويت�فر عدد اأكبر 

من الملتحقين في المرحلة االأولى من التعليم الثان�ي عن المرحلة الثانية. وي�سمل »التك�ين« 

في ت�ن�ص عدة مجاالت هي: 

•   التعليم التقني والمهني الثان�ي؛ 
•   التلمذة؛ 

•   التعليم والتدريب المزدوج؛ 
•   التدريب اأثناء الخدمة (في م�قع العمل). 

وي�سمل هذا التدريب جميع الطرق الكت�ساب الم�ؤهالت االأولية الم�ؤدية اإلى الت�سغيل، اإلى جانب 

تلك التي تدعم اأو تح�سن المهارات. ومن ناحية اأخرى، ت�سير االإح�ساءات اإلى اأن ت�ن�ص تحتاج 

اإلى 80,000 وظيفة جديدة كل �سنة. وت�اجه هذه الحاجة العديد من المع�قات، وال�سيما على 

العمل.  �س�ق  ت�سكلت في  التي  اأو  الم�ستخدمة حاليا  العاملة  للق�ى  والتاأهيل  التدريب  م�ست�ى 

اإلى  يهدف  الما�سية  الع�سر  ال�سن�ات  في  خا�سة  بداأ  الذي  المهني  التدريب  اإ�سالح  فاإن  لذا 

اإن�ساء  التعليم من خالل  الن�ع من  لهذا  اال�ستيعاب  التحدي. وقد تح�سنت طاقة  م�اجهة هذا 

ت��سيع  وخا�سة من خالل  لديها،  الم�ج�دة  القدرات  وتح�سين  التك�ين  مراكز  هيكلة  اإعادة  اأو 

نطاق التدريب بالتناوب مع الم�ؤ�س�سات المهنية. هذا وقد ت�ساعف في غ�س�ن 5 �سن�ات تدفق 

ال�افدين الجدد، ف�سال عن عدد الخريجين (2004-1999). 
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5.3.2  اإدارة القطاع 
فيما يتعلق باإدارة القطاع، و�سعت ت�ن�ص خطة لقطاع التعليم. وخطة القطاع هي تت�يج لعملية 

تق�م على خيارات ال�سيا�سة ال�طنية وتحدد مجم�عة متنا�سقة من ال�سيا�سات واال�ستراتيجيات 

والن�ساطات واال�ستثمارات من اأجل تحقيق مجم�عة من االأهداف ال�طنية المترابطة وفق جدول 

زمني محدد. ويمكن للخطة اأن تجمع جميع االإجراءات ل�سالح نظام التعليم في اإطار عام وهذا 

ب�سرف النظر عن طبيعة االإنفاق (راأ�ص مالي اأو ت�سغيلي)، وم�سدر التم�يل (وطنية اأو اأجنبية) 

اأو قناة التم�يل (مع�نة م�سروع، برنامج م�ساعدات، ودعم م�ستهدف اأو �سامل للميزانية). ومن 

وترافق هذه  القطاع.  تنمية  في  اال�ستمرارية  ل�سمان  االأمد  ا�ستراتيجيات ط�يلة  و�سع  يتم  ثم 

ال�سن�ية  التدريجي للميزانيات  التكيف  باإدخال تغييرات وخطط  اال�ستمرارية ديناميكية ت�سمح 

طالما تركز خطة القطاع على النتائج ولي�ص على ال��سائل. 

6.3.2  النفقات العامة 
تمثل النفقات (ت�سغيلية وراأ�ص مالية) المكّر�سة للتعليم االأ�سا�سي والتعليم الثان�ي ما يقرب من 

20٪ في �سنة 2005، ونح� 16.25٪ في �سنة 2009 من الميزانية العامة للدولة وح�الي 6٪ من 
الن�سب في  2009. وكانت هذه  5٪ في �سنة  2005 وح�الي  الناتج المحلي االإجمالي في �سنة 

بداية الثمانينات بحدود ح�الي 10٪ من الميزانية العامة للدولة، واأقل من 4٪ من الناتج المحلي 

المخ�س�سة  الميزانية  معظم  ت�ن�ص  تنفق  االبتدائي،  التعليم  تعميم  في  النجاح  بعد  االإجمالي. 

للتربية على التعليم الثان�ي. وبلغت تكلفة الطالب ال�احد (باحت�ساب الن�سبة المئ�ية من الناتج 

المحلي االإجمالي لكل م�اطن) في �سنة 2005 في حدود 16٪ في التعليم االبتدائي، و26٪ في 

التعليم الثان�ي، و68٪ بالن�سبة للتعليم العالي. 

4.2  تعزيز ريادة الأعمال في نظام التعليم والتدريب

1.4.2  م�شتوى الموؤ�ش�شة التربوية/المدر�شة 
جميع  تقريباً  حيث  االبتدائي.  التعليم  في  االإ�ستمرار  يخ�ص  فيما  جيد  بمعدل  ت�ن�ص  تتميز 

االأطفال الم�سجلين في ال�سف االأول ي�سل�ن اإلى اآخر م�ست�ى من هذا التعليم. كما �سهد معدل 

االنتقال اإلى التعليم الثان�ي تح�سنا كبيراً (اأكثر من 20 نقطة مئ�ية بين عامي 1999 و2005)، 

التعليم  من  الأول  الم�ضتوى  في  النخراط  البتدائية  المدار�س  تالميذ  من  لـ٪90  �سمح  مما 

الثان�ي.

2درا�سة حالة عن ت�ن�ص



52

الجدول رقم )5(:  متو�شط عدد التالميذ في الف�شل الواحد في التعليم الأ�شا�شي والثانوي

ال�شنة الدرا�شية

التعليم الأ�شا�شي

التعليم الثانوي

املرحلة الثانية )3 �شنوات(املرحلة الأوىل )6 �شنوات(

1984- 198332.934.632.3

1989- 198830.534.431.4

1994- 199331.235.433.0

1999- 199830.334.634.3

2004- 200325.632.832.1

2009- 200822.228.626.9

الم�سدر: وزارة التربية والتك�ين، اإح�ساءات التعليم والتدريب، التقرير ال�سن�ي، 2009.

واأ�سبحت م�ساألة ن�عية التعلم م��س�عا رئي�ساً في المناق�سات ح�ل التعليم في ت�ن�ص. واأطلقت 

تعليقات ح�ل الم�ست�ى المتدني للطلبة و�سعف تك�ين المعلمين على المهارات الب�سيطة. ولكن 

البيانات والمعل�مات الم��س�عية المت�فرة هي لالأ�سف نادرة، وغالبا ما تك�ن غير كافية للقيام 

بتحليل مف�سل وم��س�عي ح�ل المهارات المكت�سبة. 

لقد تجاوز النظام الترب�ي في ت�ن�ص االن�سغال بالجانب الكمي، وخا�سة في التعليم االأ�سا�سي 

اأعمارهم في  اللذين  لالأطفال  بالن�سبة  بالمدار�ص  ال�سافي  االلتحاق  تحقيق معدل  �سهد  الذي 

90.93٪، مما  اإلى  الن�سبة  ت�سل  �سن�ات   16-6 لفئة  وبالن�سبة   ،٪99 ن�سبة  �سن�ات  �ستة  حدود 

االهتمام  تح�ل  وقد  لت�ن�ص.  بالن�سبة  تحديا  ي�سكل  يعد  لم  التعليم  تعميم  اأن  ب��س�ح  يظهر 

الخ�س��ص  وجه  على  اأدى  وهذا  الترب�ية.  للمنظ�مة  العام  والمردود  الن�عية  م�ساألة  اإلى  االآن 

التخاذ م�سار ن�عي واإتباع منهج الج�دة في التعليم في تحديد اأهداف وغايات البرامج ومناهج 

واأ�ساليب التدري�ص والتقييم. ويتجلى هذا التغيير الن�عي ب��س�ح من خالل القان�ن الت�جيهي 

للتربية والتعليم المدر�سي ل�سنة 2002 حيث جاءت ف�س�له - والأول مرة مقارنة بالق�انين التي 

تكري�ص  في  اأ�سا�سا  يتمثل  واحد،  ج�هري  مبداأ  ح�ل  جميعها  يلتقي  بغايات  منادية   – �سبقته 

االرتقاء بالمنظ�مة الترب�ية الت�ن�سية الى م�ست�ى »الج�دة« من خالل قدرتها على ك�سب مختلف 

التحديات والرهانات ال�سرورية لتحقيق هذا االرتقاء. 
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 .)PISA( الطلبة  لتقييم  الدولي  البرنامج  في  و2006   2003 ت�ن�ص خالل عامي  �ساركت  كما 

هذا البرنامج، على خالف غيره من البرامج الدولية، ال ي�ستهدف م�ست�ى محدد من التعليم، 

ولكن الطلبة في �سن معين. وهكذا، ي�سعى هذا البرنامج الدولي لتقييم اكت�ساب الطلبة اللذين 

في  العلمية  والكتابة  والريا�سيات  القراءة  في  لمهاراتهم  �سنة   15 حدود  في  اأعمارهم  تك�ن 

الدول الثالثين االأع�ساء في منظمة التعاون والتنمية االإقت�سادية )OECD(، باالإ�سافة اإلى عدة 

بلدان �سريكة اأخرى. والهدف من هذا البرنامج الدولي ه� تقييم اكت�ساب المعرفة والمهارات 

ال�سرورية للحياة الي�مية عند االقتراب من نهاية مرحلة التعليم االإلزامي. وقد ح�سلت ت�ن�ص 

�سنة 2003 في المجاالت الثالثة المدرو�سة، المراتب االثنتين اأو الثالثة االأخيرة من اأ�سل 40 

على   .)OECD( المنظمة  في  االأع�ساء  البلدان  باأداء  مقارنة  متاأخرة جدا  مراتب  وهي  بلدا، 

�سبيل المثال، ح�سل الطلبة الت�ن�سي�ن في الريا�سيات على معدل درجات تقدر بـ359 نقطة، في 

حين كان اأف�سل 20 اأداء معدل درجات يتجاوز 500 نقطة. هذا الفرق كبير جدا. 

2.4.2  التقدير والتقييم 
اإلى تخفي�ص  اأدت  كان الزمن المدر�سي في التعليم االأ�سا�سي م��س�ع ا�ست�سارة وطنية م��سعة 

حجم الزمن االأ�سب�عي وال �سيما في ال�سف الرابع من التعليم االبتدائي. 

القائم على  النهج  اأهمية كبيرة في طريق اعتماد  التعلم/التقييم/العالج قد اكت�سب  ان مفه�م 

اإلى  بالكفايات  المقاربة  اعتماد  اأدى  وقد  التدري�ص.  وكذلك طريقة  التعلم،  عملية  في  الكفاءة 

اإعادة النظر في المناهج وطرق التدري�ص، وتجديد الكتب المدر�سية والم�اد التعليمية وتغيير 

نظام التقييم. 

الثان�ي،  التعليم  من  االأول  الم�ست�ى  في  العلمية  الم�اد  تعزيز  االأخيرة  ال�سن�ات  �سهدت  كما 

ليك�ن من�سجما مع المعايير الدولية للتقييم التي ظهرت بعد الثغرات الملح�ظة في اأداء الطلبة 

التقييم  وبرامج   ،)TIMSS) والعل�م  للريا�سيات  الثالث  الدولي  الم�سح  قبل  من  الت�ن�سيين 

الدولية )PISA(. ومع ذلك، نالحظ اأن ت�ن�ص قد علقت ت��سيع اعتماد المقاربة بالكفايات في 

الم�ست�ى االأول من التعليم الثان�ي على الرغم من الخبرات الممتازة. وقد تك�ن االأ�سباب راجعة 

اإلى اعتقاد ازدياد عبء العمل بالن�سبة للمعلمين واإحجام االآباء واالأمهات اللذين لم يفهم�ا هذه 

العملية. 
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كما ن�سير اأنه من بين القرارات الهامة التي اتخذت في �سياق تنفيذ خطة عمل »لمدر�سة الغد«، يمكن 

اأن نذكر تلك التي تتعلق بالحاجة اإلى تزويد المتعلمين بثقافة رقمية منذ بداية المدر�سة لتمكينهم 

من التعرف على التكن�ل�جيات الحديثة لالت�ساالت والمعل�مات بحيث ت�سبح ماأل�فة الإ�ستخدامها. 

3.4.2  المعلم 
تميزت بداية هذه االألفية بانخفا�ص طفيف في عدد معلمي المدار�ص االبتدائية (انظر الجدول 

رقم 6). 

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

1984/19831989/19881994/19931999/19982004/20032009/2008
011 76159 87758 79059 92155 02643 33التعليم االبتدائي 

المرحلة الثانية من 

التعليم االأ�سا�سي 

والتعليم الثان�ي

17 94323 30026 81739 14855 71771 880

الم�سدر: وزارة التربية والتك�ين، اإح�ساءات التعليم والتدريب، التقرير ال�سن�ي، 2009.

وال يف�سر هذا التخفي�ص على اأنه بال�سرورة حد من التزامات للدولة اأو تدني لن�عية التعليم. 

بل هذا االنخفا�ص في عدد المدر�سين ه� نتيجة النخفا�ص الطلب على التعليم ب�سبب التح�ل 

الديم�غرافي الق�ي، حيث انخف�ص الطلب بن�سبة 16٪ على مدى الفترة 1999-2005، بينما 

باأن  اإيجابية  اأكثر  نح�  على  يف�سر  اأن  يمكن  وهذا  فقط   ٪2 ن�سبة  مثل  التدري�ص  في  التراجع 

عدد الطلبة ه� الذي قد انخف�ص بمعدل اأ�سرع. وبما اأن انخفا�ص عدد الطلبة كان اأ�سرع من 

انخفا�ص عدد المعلمين، فاإن ن�سبة التالميذ لكل معلم قد تح�سنت خالل تلك الفترة (اأي من 

25:1 اإلى 21:1 طالب/معلم بين عامي 1999 و2005). (وزارة التربية والتك�ين، 2009).

4.4.2  تدريب المعلمين 
اإن التغيرات العميقة التي عرفها قطاع التعليم واالحتياجات الجديدة النا�سئة انعك�ست ب�سكل 

مبا�سر على دور المعلم وعلى خ�سائ�ص مهنة التدري�ص. ا�ستجابة لهذه الحالة، يمكن للمدر�سين 

اال�ستفادة اأي�سا من التدريب التي تنظمها م�ؤ�س�سات متخ�س�سة من وزارة التربية والتك�ين في 

ت�ن�ص. كما تم ت�سجيع المعلمين اأي�سا على ا�ستخدام المقاربة بالكفايات. 
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م�ست�ى  رفع  نح�  االأخيرة  ال�سن�ات  خالل  الت�ن�سي  المعلم/التدريب  تعليم  نظام  ي�ّجه  كما 

المدر�سين  ت�ظيف  قرار  وذلك من خالل  االأ�سا�سي،  التعليم  في  للمعلمين  االأكاديمية  المعايير 

في الم�ستقبل من حاملي �سهادة االأ�ستاذية على االأقل اأو ما يعادلها (البكال�ريا + 4 �سن�ات من 

الدرا�سة). (انظر الجدول رقم 7). 

الجدول رقم )7(: تاأهيل المدر�شين

ال�شنة

المرحلة الأولى 

من التعليم الأ�شا�شي

المرحلة الثانية من التعليم الأ�شا�شي

والتعليم الثانوي العام

جملة 

المدر�شين

)1(
جملة المدر�شون الموؤهلون 

المدر�شين

)2(
المدر�شون الموؤهلون 

الن�شبة )٪(العددالن�شبة )٪(العدد

1984 / 1983 33 0263413 7 22,417 9439 24451,5
1989 / 1988 43 92115 21234,623 30013 80559,2
1994 / 1993 55 72022 05139,626 81718 00567,1
1999 / 1998 59 87730 26050,539 14831 15879,6
2004 / 2003 58 76139 47767,255 71744 55380,0
2009 / 2008 59 01144 63075,671 88063 50488,3

  اأ�ستاذ المدار�ص االبتدائية، معلم تطبيق اأول، معلم تطبيق 
(1)

  اأ�ستاذ مبرز اأول، اأ�ستاذ مبرز، اأ�ستاذ اأول ف�ق الرتبة، اأ�ستاذ اأول، اأ�ستاذ ف�ق الرتبة، اأ�ستاذ.  
(2)

    الم�سدر: وزارة التربية والتك�ين، اإح�ساءات التعليم والتدريب، التقرير ال�سن�ي، 2009.

5.2  التعاون في الم�ستوى الوطني والإقليمي 

1.5.2  ت�شجيع روح المبادرة 
الغير  التعليم  نظام  اأي�سا  يلعب  الر�سمي،  التعليم  نظام  اإطار  في  تبذل  التي  للجه�د  ا�ستكماالً 

ن�سر  في  هاماً  دوراً  الدولة)  قبل  من  ر�سمي  تقييم  اإلى  تخ�سع  ال  التي  االأن�سطة  (اأي  نظامي 

التعليم للريادة وت�سجيع روح المبادرة وبعث الم�ؤ�س�سات. ونذكر هنا مثاًل دور ال�كالة ال�طنية 

في  المبادرة  روح  تنمية  في  تك�ينا  ت�ؤمن  التي   )CEFE-ANETI( الم�ستقل  والعمل  للت�سغيل 

تط�ير الم�ؤ�س�سات ال�سغيرة. واإحدى هذه المبادرات ت�فر التدريب المعرفي - الكيفي وت�سجع 

الت�ظيف الذاتي ب�ا�سطة م�سروع التعاون االألماني - الت�ن�سي (مبادرة FORTI). وهناك مبادرة 
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جديدة تتعلق بدعم المراأة هي التدريب والم�اد الم�ساندة للمراأة الريفية في تط�ير الم�ؤ�س�سات 

ال�سغيرة. ويت�فر برنامج ج�ائز وطني (جائزة رئي�ص الجمه�رية) والتي تحظى بدعم اإعالمي 

.)www.etf.europa.eu/web.nsf( مميز

لت�سجيع روح  الم�ؤ�س�سات الحك�مية والمنظمات غير الحك�مية برامج  العديد من  كما و�سعت 

المبادرة داخل الجامعات وال�سركات �سبه الحك�مية التي لديها عدد كبير من الم�ظفين. 

الت�ن�سي للت�سامن )BTS( بقرار من رئي�ص الجمه�رية في  اإن�ساء البنك  وفي نف�ص االإطار تم 

العام 1997 لم�ساعدة الدولة في برنامج الت�سغيل والت�سجيع على خلق فر�ص العمل عبر تمكين 

اأ�سحاب الم�ساريع الفردية من اال�ستفادة من القرو�ص ال�سغيرة بدون �سمانات. والبنك الت�ن�سي 

للت�سامن ه� اأول بنك ت�ن�سي متخ�س�ص في تقديم قرو�ص �سغيرة الأ�سحاب الم�ساريع ال�سغيرة 

خريجي  اأو  الجامعات  لخريجي  خا�سة  تقدم  القرو�ص  وهذه  اأق�سى).  كحد  دوالر   60,000)

المدار�ص التقنية بدون اأية �سمانات وبفائدة �سغيرة %5 مقارنة مع البن�ك االأخرى. وبالتالي، 

الإطالق  المال  راأ�ص  لديهم  لي�ص  اللذين  ال�سباب  الخريجين  للت�سامن  الت�ن�سي  البنك  يدعم 

م�سروعاتهم المهنية.

2.5.2  اإنجاز العرب 
للتك�ين  الت�ن�سية  ال�كالة  بين  اأوالً   ،2008 �سنة  ت�قيعها  تم  التي  ال�سراكة  اتفاقات  اإطار  في 

المهني وم�ؤ�س�سة اإنجاز العرب، وثانيا بين م�ؤ�س�سة �سل - ت�ن�ص واإنجاز العرب، اإنطلقت العملية 

االأولى من هذا البرنامج في 31 مار�ص/اآذار 2009 في مركز التدريب في مجال فن�ن التخطيط 

والطباعة (اأريانة) بهدف تط�ير روح المبادرة بين ال�سباب. وتم اختيار 15 برنامجاً وم�سروعاً 

ال�سباب. وهذا  المبادرة بين  لم�ؤ�س�سة انجاز بدعم من �سركة �سل - ت�ن�ص بهدف تط�ير روح 

كل  مع  االأعمال،  ج�انب  تغطي  عملية  باأ�ساليب  والريادة  القيادة  ح�ل  تدريبية  برامج  يت�سمن 

اأ�سرف على الدورات  ما يترتب من االأدوار، ك�سنع القرار، واالإنتاج، والت�س�يق، والتجارة. وقد 

التدريبية في هذه المرحلة التجريبية متط�عين من كبار المخت�سين في �سركة �سل - ت�ن�ص. 
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6.2  التعاون الدولي 

1.6.2 منظمة العمل الدولية - برنامج »تعرف اإلى عالم الأعمال« )كاب( 
االأعمال«  عالم  اإلى  »تعرف  التدريبي  البرنامج   2003 �سنة  في  الدولية  العمل  منظمة   اأدخلت 

الم�ساهمة في خلق  البرنامج ه�  الرئي�سي من هذا  والهدف  ت�ن�ص.  الريادة في  لتعليم  (كاب) 

»ثقافة الريادة« وت�سجيع روح المبادرة في التدريب المهني، والتعليم الثان�ي، والتعليم العالي. 

حالياً، قد تم تنفيذه في خم�سين بلداً، في اآ�سيا، واإفريقيا، واأمريكا الالتينية، والمنطقة العربية. 

البرنامج الى مرحلتين. تنط�ي المرحلة االأولى (مدة �سنتين)  اإ�ستراتيجية تنفيذ هذا  وتنق�سم 

على عر�ص البرنامج ل�سانعي القرار في قطاع التعليم، واختيار الم�ؤ�س�سات الراغبة في الم�ساركة 

في المرحلة التجريبية (�سنة واحدة) الختبار التدريب في مجال ت�سجيع الم�ساريع مع الطلبة. 

كما يتم تدريب المعلمين لمدة اأ�سب�عين قبل البداية ثم يتم تقييم التجربة في نهاية المرحلة 

التجريبية. وهذا التقييم ي�سمح ل�سانعي ال�سيا�سات في مجال التعليم التخاذ قرار ب�ساأن تطبيق 

هذا البرنامج على نطاق وا�سع في مجال التعليم. وت�سمل المرحلة الثانية للبرنامج تدريبا للعدد 

الالزم من المعلمين لت��سيع هذا البرنامج. 

وفي هذا ال�سياق، اأبرم اتفاق تعاون في يناير/كان�ن الثاني 2008 بين جامعة �س��سة ومنظمة 

ت�ن�ص  في  للطلبة  بعد  عن  ت�فير  والإتاحة  للتنفيذ  (كاب)  برنامج  و�سع  بهدف  الدولية  العمل 

بداية يناير/كان�ن الثاني 2009، وبالتالي ا�ستهداف الطلبة الخريجين (مهند�سين، واقت�ساديين، 

واأطباء، ومت�سرفين) وت�سجيعهم لي�سبح�ا رجال اأعمال بعد التخرج. 

وفي ت�ن�ص، يطبق برنامج (كاب) في 25 مركز للتك�ين المهني، و25 مدر�سة ثان�ية. ومنذ �سهر 

ي�لي�/تم�ز 2008، يطبق برنامج (كاب) في التعليم العالي بم�ساركة 1,000 طالب جامعي، و23 

م�سرفاً/مجرباً في 4 جامعات.

ويتك�ن الم�سروع من ثالثة مراحل: 

•  المرحلة االأولى وتتمثل في تح�يل محت�ى برنامج (كاب) اإلى ن�سخة اإلكترونية؛ 
•  المرحلة الثانية هي اإطالق برنامج تجريبي في بع�ص الم�ؤ�س�سات الجامعية لمدة ف�سلين 

درا�سيين؛

والمرحلة الثالثة هي تقييم الم�سروع التجريبي ودرا�سة اإمكانية تعميم هذا البرنامج في    •
الجامعات الت�ن�سية. 
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2.6.2  منهاج برنامج )كاب( 
مع  ال�سباب،  لدى  والريادة  المبادرة  روح  خلق  في  (كاب)  برنامج  في  التعلمي  المنهاج  يتمثل 

امكانية ادخال م�اءمة وتعديالت في مجال التعليم المهني، والتعليم الثان�ي، والتعليم العالي. 

وقد �سمم هذا البرنامج على �سكل 80 اإلى 120 �ساعة تدريبية. 

ويتك�ن محت�ى التدريب لبرنامج (كاب) من 9 وحدات. كل وحدة تمثل مجاالً هاماً من مجاالت 

الدر�ص  �ساعات  من  معينا  عددا  منها  كل  يقابل  م�ا�سيع  عدة  اإلى  وينق�سم  العملية،  الحياة 

والتدريب. 

•   ال�حدة 1: ما هي الريادة؟ 
•   ال�حدة 2: لماذا الريادة؟ 

•   ال�حدة 3: من هم الريادي�ن؟ 
•   ال�حدة 4: كيف اأ�سبح رياديا؟ 

•   ال�حدة 5: كيف اأجد فكرة جيدة للم�ؤ�س�سة؟ 
•   ال�حدة 6: كيف اأنظم الم�ؤ�س�سة؟ 
•   ال�حدة 7: كيف اأ�سغل الم�ؤ�س�سة؟ 

•   ال�حدة 8: ما هي الخط�ات التالية لت�سبح رياديا؟ 
•   ال�حدة 9: كيف ي�سع المرء خطة عمل لم�ؤ�س�سته؟ 

3.6.2  برنامج »تعرف اإلى عالم الأعمال« )كاب( في دول �شمال اأفريقيا
انطلق برنامج (كاب) في �سمال اأفريقيا منذ يناير/كان�ن الثاني 2008، و�سملت نتائج البرنامج 

ما يلي: 

(الجزائر،  بلدان  اأربعة  لبرنامج (كاب) في  تط�ير قدرات وطنية من مدربين ومعلمين     •
م�سر، المغرب وت�ن�ص)؛ 

•   التدريب على برنامج (كاب) في كل بلد في ما ال يقل عن 20 مدر�سة اأو مركز تدريب 
واأربع جامعات؛ 

•   تدريب ما ال يقل عن 8,000 طالب  وطالبة؛ 
•   اإن�ساء �سبكة اإقليمية لم�ستخدمي برنامج (كاب). 
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7.2  التوافق مع �سوق العمل 
بلغت الي�م الم�ؤ�سرات والت�قعات لت�ن�ص م�ست�ى تطلعاتها وطم�حاتها. حيث بلغ معدل االلتحاق 

العام بالجامعة لمن هم في �سن 19-24 ن�سبة 31.7٪، بينما كانت هذه الن�سبة 6٪ فقط في العام 

1987 و�ستتجاوز هذه الن�سبة 50٪ في �سنة 2010. كما اأن الفتيات تغلبن على الفتيان في ن�سبة 
ال��س�ل اإلى الجامعة الأنهن يمثلن 56.5٪ من مجم�ع عدد الطلبة. 

ومن ناحية اأخرى فان االرتفاع الكبير في معدالت االلتحاق بالجامعة يمكن اأن ي�ؤدي اإلى تده�ر 

الخريجين  من  الكبير  العدد  وهي  حاليا  القائمة  الم�سكلة  نطاق  وت��سيع  التعليمية  االأو�ساع 

العاطلين عن العمل. واالتجاهات الحالية ت�سير اإلى اأن على هذه ال�تيرة، فاإن عدد الطلبة في 

النم�  و2015. ومثل هذا   2004 بين عامي  ت�ن�ص  اأربعة مرات في  �سيت�ساعف  العالي  التعليم 

الجامعي  الم�ست�ى  من  كل  على  اإجابات  على  للعث�ر  الحك�مة  من  حقيقيا  ا�ستعدادا  يتطلب 

الجامعة بعد  ما  اأي  الخارجي  والم�ست�ى  الم�ؤهلين)  والمدر�سين  الم�ؤ�س�سات  (ت�فير   الداخلي 

(االندماج في �س�ق العمل له�ؤالء الخريجين الجدد). 

واإذا كان النم� ال�سكاني المت�قع ه� تحت ال�سيطرة فان زيادة كبيرة في ق�ة العمل مت�قعة في 

ال�سن�ات المقبلة من خالل االإقبال على �س�ق العمل لفئة وا�سعة من االأعمار و زيادة م�ساركة 

المراأة في الق�ى العاملة.

النم�  وتيرة  ت�سريع  على  اأ�سا�ساً  ركزت  المحاور  من  مجم�عة  اإلى  الت�سغيل  �سيا�سة  ا�ستندت 

وت�سجيع اال�ستثمار  وت�سجيع المبادرة الخا�سة والم�ساريع باالإ�سافة اإلى اإن�ساء وتعزيز مجم�عة 

من البرامج واالأدوات الداعمة ل�س�ق العمل. وفي هذا ال�سياق ومن اأجل تح�سين فر�ص العمل 

للباحثين عن العمل وت�سهيل اندماجهم في الحياة العملية، وبعد اإن�ساء البنك الت�ن�سي للت�سامن 

�سنة 1997 واإن�ساء نظام القرو�ص ال�سغيرة �سنة 1999، قد اأن�سئ ال�سندوق ال�طني للت�ظيف 

في عام 2000. وقد ا�ستفاد من هذه االآليات منذ اإن�سائها وحتى نهاية �سنة 2006 ما يقارب من 

911 األف م�ستفيد.

خا�سة  ت�ظيف  على  ال�سركات  لت�سجيع  متن�عة  تدابير  اأخذ  تم  االآليات،  هذه  مع  وبالت�ازي 

خريجي التعليم العالي، وت�سجيع الباحثين عن عمل الإقامة م�ساريعهم الخا�سة، باالإ�سافة اإلى 

تعزيز برامج ت�سجيع ت�سغيل ال�سباب. 
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ب�سبب زيادة  متزايداً  اأن خريجي التعليم العالي ي�سكل�ن �سغطاً  اإلى  كل هذه الم�ؤ�سرات ت�سير 

العمل  الت�افق بين تخ�س�سات معينة واالحتياجات الحقيقية ل�س�ق  عددهم من ناحية، ولعدم 

من ناحية اأخرى. مثل هذا ال��سع يعني اأن جه�د اإ�سافية يجب تبذل لزيادة وتيرة خلق فر�ص 

العمل وزيادة فر�ص ت�ظيف خريجي التعليم العالي وال �سيما في التخ�س�سات ذات الت�سغيلية 

المحدودة. 

يبدو من غير  المقبلة  ال�سن�ات  لها في  كبير  وانخفا�ص  ت�ن�ص  المهيكلة عالية في  البطالة  اإن 

يعمل�ن  اللذين  العاطلين  الخريجين  م�سكلة  ت�ساف  البطالة  معدل  اإلى  وباالإ�سافة  المحتمل. 

الم�سكلة  وهذه  لهم.  اإح�سائيات  على  الح�س�ل  ال�سعب  من  واللذين  م�ست�ياتهم  دون  اأعمال 

االأخيرة »العمالة الناق�ص« تم تعريفها من قبل منظمة العمل الدولية على اأنها »المدة اأو االإنتاجية 

الغير متكافئة ل�ظيفة �سخ�ص مقارنة مع وظيفة اأخرى هذا ال�سخ�ص قادر اأن يق�م بها«. 

8.2  ال�ستنتاجات والتو�سيات 
ان من اأهم اال�ستنتاجات الم�ستخل�سة من هذه الدرا�سة، تبين اأن ت�ن�ص تتميز بالن�سبة لل�سيا�سات 

الداعمة للتعليم الريادي بين دول المنطقة، وفي التاأكيد على اأهمية الروح الريادية والكفايات 

الكفايات في  اإدخال هذه  2006)، وتم  االأوروبية،  التعليم والتك�ين (المف��سية  بذلك في نظم 

اال�ستراتيجية ال�طنية للتعليم لعام 2002 (والتي حدثت في العام 2008). وم�سم�ن اإطار هذه 

ال�سيا�سة ي�ؤثر في برامج التعليم االأ�سا�سي والثان�ي، حيث يتم تناول كفايات ومهارات المبادرة 

في هذه المراحل التعليمية. 

لذلك فاإن ت�ن�ص تقدمت في مجال ت�سريعات التعليم للريادة والذي يمهد للت��سع واإدماج التعليم 

الريادي في برامج التعليم. 

ال�سروع في  الدرا�سة هي  التاأكيد عليها من خالل هذه  ن�د  التي  الرئي�سة  الت��سية  لذلك فان 

�سيما  وال  الريادي  التعليم  تخ�ص  التي  والق�انين  للت�سريعات  الفعلية  الترجمة  في  وقت  اأقرب 

قان�ن الت�جيه والتربية، والتعليم المدر�سي (2002) وبل�رة ا�ستراتيجية وا�سحة وخطة عملية 

والثان�ي،  االأ�سا�سي،  للتعليم  الر�سمية  البرامج  في  الريادي  التعليم  الإدراج  ومحكمة  �ساملة 

والتك�ين المهني والتقني، وما يتطلبه ذلك من مراجعة للبرامج والطرق البيداغ�جية باالإ�سافة 

اإلى تك�ين االأ�ساتذة والمعلمين.
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كما اإن التعاون االإقليمي والدولي يمكن اأن ي�سكل رافدا هاما ي�ساعد على ن�سر هذا النمط في 

هذا  في  واالأجنبية  العربية  الدول  من  عدد  في  الناجحة  التجارب  من  اال�ستفادة  عبر  التعليم 

المجال وتبادل الخبرات. لذلك فاإننا ن��سي اأوال بالعمل على اال�ستفادة الق�س�ى من الم�ساريع 

الحالية (اأي انجاز العرب، كاب، وغيرها من المبادرات) والتعريف بهما وا�ستثمار نتائجها. كما 

التعاون  يتيحها  التي  الفر�ص  وا�ستغالل  المجال  هذا  في  الدولي  التعاون  بتعزيز  اأي�سا  ن��سي 

التنفيذ،  وخطط  اال�ستراتيجيات،  و�سع  على  للم�ساعدة  الدوليين  وال�سركاء  والدولي  االإقليمي 

وتنمية الم�ارد الب�سرية المتخ�س�سة، وب�سكل خا�ص االتحاد االأوروبي، ومنظمة العمل الدولية، 

ومنظمة الي�ن�سك�، و�سبكة مراكز ي�نيف�ك في الدول العربية.

المراجع الجنبية

Ben-Gacem, L. )2007(. Building supply-side capacities: unleashing the power 
of enterprise – innovation and entrepreneurship. )Background Country Paper 
prepared for the World Export Development Forum, Montreux, Switzerland, 
8–11 October 2007.(

Benzarti, H. )4 April 2010(. L’entrepreneuriat au cœur de la formation universitaire. 
La presse économique. 

Cadix, A. )1982(. Gérer l’innovation technique : un nouveau projet pédagogique 
[Managing technological innovation: a new educational project]. Paris : 
Fondation nationale pour l’enseignement de la gestion des entreprises. 

European Commission )2006(. Report on the implementation of the Euro-
Mediterranean Charter for Enterprise, 2008. Brussels: European Commission. 
)SEC )2006( 940(

European Commission; Organisation for Economic Co-operation and Development; 
European Training Foundation )2008(. Report on the implementation of the 
Euro-Mediterranean Charter for Enterprise (MED Charter): 2008 enterprise 
policy assessment. Luxembourg: Office for Official Publications of the European 
Communities.

Jemni, M. )2008(. Entrepreneurship education in Tunisia. Bangkok: UNESCO. 
)Presentation made at the UNESCO Inter-Regional Seminar on Promoting 
Entrepreneurship Education in Secondary Schools, Bangkok, Thailand, 11–15 
February 2008.(

La Presse )22 April 2009(. Développer l’esprit d’entrepreneuriat en Tunisie: Intérêt 
majeur du programme «Injaz». Retrieved from: <www.investir-en-tunisie.net/
index.php?option=com_content&task=view&id=726&Itemid=164> 

2درا�سة حالة عن ت�ن�ص



62

Ministry of Education and Training—MOET )2002a(. La nouvelle réforme du 
système éducatif tunisien : programme pour la mise en oeuvre du projet “Ecole 
de demain” )2002–2007( [The new education reform in Tunisia, Programme for 
the implementation of the project “School of Tomorrow” )2002-2007(]. Tunis: 
Republic of Tunisia. 

Ministry of Education and Training—MOET )2002b(. Loi d’Orientation de 
l’Education et de l’Enseignement Scolaire. Loi no. 2002-80 du 23 juillet 2002 
[Orientation law no. 2002-80 of 23rd July 2002 relative to education and school 
teaching]. Tunis: Republic of Tunisia. 

Ministry of Education and Training )2008(. The development of education: national 
report—2004–2008. Tunis: Republic of Tunisia.

Ministry of Education and Training—MOET )2009(. Statistics of education and 
training: Report of the Tunisian Ministry of Education and Training for the 
2008/2009 school year. Tunis: Government of Tunisia. <www.edunet.tn>

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization—UNESCO 
)2007(. Preliminary version of UNESCO National Education Support Strategy 
(UNESS) for Tunisia. Paris: UNESCO.

United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization—UNESCO 
)2009(. Entrepreneurship education in the Arab States. Bonn, Germany: 
UNESCO-UNEVOC.

UNESCO: International Bureau of Education )2006(. Principles and objectives of 
education in Tunisia: report for World Data on Education (WDE), 6th edition, 
2006/2007. Geneva, Switzerland: UNESCO-IBE.

قراءات اإ�سافية

www.edunet.tn
www.investir-en-tunisie.net

www.emploi.nat.tn
 www.mes.tn

www.lapresse.tn/page_imprimable.php?news=73679
www.edunet.tn/ressources/reforme/ecodemfr.pdf

www.edunet.tn/ressources/reforme/orientationan.pdf
 www.education.gov.tn

 www.emploi.nat.tn

التعليم للريادة في الدول العربية



63

درا�سة حالة عن ت�ن�ص

1

3. درا�سة حالة 
عن �سلطنة ُعمان

د. اأحمد الغ�ساني



64

التعليم للريادة في الدول العربية م�سروع م�سترك بين الي�ن�سك� وم�ؤ�س�سة StratREAL البريطانية



65

3. دراسة حالة عن سلطنة عمان
             د. اأحمد الغ�شاني

1.3  المقدمة

كان الكثير من العمانيين ينظرون اإلى ال�ظائف الحك�مية على اأنها اأف�سل فر�ص 

العمل المتاحة. وتع�د هذه النظرة اإلى الميزات التي تقدمها الم�ؤ�س�سات الحك�مية 

تنبه  وقد  الخا�ص.  القطاع  بم�ؤ�س�سات  مقارنة  بها  الق�سيرة  العمل  و�ساعات 

اإلى ذلك مبكراً حيث اعتبروا  المخطط�ن و�سانع� ال�سيا�سات في �سلطنة ُعمان 

هذه النظرة مثيرة للقلق في هذا البلد، وبالتالي فقد بذلت الجه�د لتتغير ثقافة 

العمل لدى الم�اطنين. ويتطلب هذا التغيير الثقافي الكثير من التخطيط والم�ارد 

الب�سرية والمادية. فتمثلت اإحدى المبادرات في تعديل الل�ائح واالإجراءات المنظمة 

للقطاع الخا�ص، تبعتها تعديالت في قان�ن العمل العماني. كما تم اإيالء التعلم مدى 

الحياة والتعليم النظامي اهتماماً خا�ساً لتمكين الق�ى العاملة الحالية والم�ستقبلية 

والكفايات.  واالتجاهات  المهارات  اإلى  باالإ�سافة  الالزمة  المعارف  اكت�ساب  من 

وتع�د اأهمية هذه التعديالت لدورها في تك�ين م�اطنين لديهم الفكر الريادي الذي 

ي�ستطيع�ن من خالله تبني مبادرات الت�ظيف الذاتي، اأو االلتحاق ب�ظيفة.

يقدم هذا التقرير درا�سة حالة تهدف اإلى التعرف على مدى وكيفية اإدماج التعليم 

للريادة في النظام التعليمي في �سلطنة ُعمان، وتحديد الممار�سات الجيدة التي 

ويختتم  ال�ضعف.  ونقاط  ال�ضعوبات  على  ال�ضوء  ت�ضليط  مع  تطبيقها  ويتم  تم 

هذه  ولغر�ص  للريادة.  التعليم  مبادرة  دعم  �ساأنها  من  التي  بالت��سيات  التقرير 

الدرا�سة فقد تم اعتماد التعريف الم�سترك للتعليم للريادة والذي تم و�سعه من 

قبل الي�ن�سك� ومنظمة العمل الدولية، حيث ين�ص التعريف على اأن:
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بالنف�ص  واالعتزاز  الثقة  لتعزيز  تعليمي  نهج  ه�  ال�ا�سع  بمعناه  للريادة  »التعليم 

عن طريق تحفيز ورعاية الم�اهب والقدرات االإبداعية لالأفراد، وتنمية المهارات 

مفاهيمهم  ت��سيع  على  المتعلمين  ت�ساعد  اأن  �ساأنها  من  التي  المالئمة  والقيم 

ا�ستخدام  على  التعليمي  النهج  هذا  وي�ستند  الم�ستقبلية.  والفر�ص  الدرا�سية 

 - (الي�ن�سك�  المهني«  والتخطيط  والدافعية،  وال�سل�كية،  ال�سخ�سية،  االأن�سطة 

منظمة العمل الدولية، 2006).

تم جمع المعل�مات االأولية لهذه الدرا�سة من خالل جدول تم تط�يره من قبل المركز ال�طني 

لتنمية الم�ارد الب�سرية (االأردن) وت�زيعه على الجهات المعنية. وخالل هذه المرحلة تم اإر�سال 

اأظهرت  حيث  المطل�بة،  البيانات  بتقديم  جميعها  �ساركت  وقد  م�ؤ�س�سات  اأربع  اإلى  الجدول 

النتائج االأولية وج�د العديد من مبادرات دمج الريادة في النظام التعليمي في �سلطنة ُعملن. 

�سلطنة  في  والثقافة  والعلم  للتربية  ال�طنية  اللجنة  اإلى  ر�سمية  خطابات  اإر�سال  تم  كذلك، 

ُعمان واإلى الم�ؤ�س�سات االأخرى ذات ال�سلة لت�سهيل الح�س�ل على المزيد من المعل�مات. وبعد 

الح�س�ل على المعل�مات تمت درا�ستها وتحليلها والبناء عليها من خالل لقاءات ومناق�سات مع 

وا�سعي اال�ستراتيجيات والمديرين والم�ظفين والطلبة في الم�ؤ�س�سات التعليمية ذات العالقة. 

وبعد كتابة م�س�دة التقرير تم اإر�سالها اإلى بع�ص الجهات المعنية من اأجل اإطالعهم على النتائج، 

زيادة  اإلى  اأي�ساً  ذلك  اأدى  وقد  الدرا�سة.  عن  اإ�سافية  ومعل�مات  اإي�ساحات،  على  والح�س�ل 

ال�عي لدى الم�ؤ�س�سات المعنية باأهمية التعليم للريادة.

يبداأ تقرير درا�سة الحالة، بنظرة عامة اإلى نظام التعليم في �سلطنة ُعمان وا�سفاً هيكله والتغيرات 

الريادة في م�ست�يات  كيفية دمج مفه�م وتطبيقات  ال�س�ء على  ي�سلط  التي طراأت عليه. كما 

مع  والمهني  التقني  والتدريب  والتعليم  االأ�سا�سي،  وبعد  االأ�سا�سي  كالتعليم  المختلفة،  التعليم 

التركيز ب�سفة رئي�سية على الت�سريعات، والحاكمية، واالإدارة، والمناهج الدرا�سية، والمبادرات 

وفي  الجامعية،  درا�ستهم  اأثناء  المعلمين  اإعداد  كيفية  التقرير  يتناول  كما  الجديدة.  المبتكرة 

العمل ليتمكن�ا من نقل المهارات الريادية اإلى الطلبة. ويغطي التقرير اأي�سا الجه�د االإ�سافية 

التي تدعم التعليم للريادة ودور المنظمات غير الحك�مية والقطاع الخا�ص على ال�سعيد ال�طني 

من  مجم�عة  يقدم  كما  الم�ستفادة  الدرو�ص  على  بالتاأكيد  التقرير  يختتم  والدولي.  واالإقليمي 

الت��سيات لتط�ير مبادرات التعليم للريادة في �سلطنة ُعمان وعلى الم�ست�ى االإقليمي.
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2.3  نظرة عامة على نظام التعليم في �سلطنة ُعمان

ينق�سم النظام التعليمي في �سلطنة ُعمان – كحال الكثير من الدول – اإلى ثالثة م�ست�يات: ما 

قبل المدر�سة، والمدر�سة، والتعليم العالي. وتق�م وزارة التربية والتعليم باالإ�سراف على التعليم 

قبل المدر�سي والذي يقدم فقط في المدار�ص الخا�سة، اأما التعليم المدر�سي فيتك�ن من اثني 

ع�سر عاما من الدرا�سة النظامية حيث تق�م وزارة التربية والتعليم باإدارة المدار�ص الحك�مية 

المهني  التدريب  باإدارة  العاملة  الق�ى  وزارة  تق�م  بينما  الخا�سة،  المدار�ص  على  واالإ�سراف 

لل�سف العا�سر وحتى ال�سف الثاني ع�سر، اأما بالن�سبة اإلى التعليم العالي فيتك�ن من م�ؤ�س�سات 

ومعاهد  التطبيقية،  العل�م  وكليات  التقنية،  والكليات  قاب��ص،  ال�سلطان  جامعة  مثل  حك�مية 

العل�م ال�سحية، ومعاهد التمري�ص واأخرى خا�سة. ويتم اعتماد جميع هذه الم�ؤ�س�سات من قبل 

مجل�ص االعتماد العماني. ويمكن للطالب االلتحاق باإحدى م�ؤ�س�سات التعليم العالي بعد اإكمال 

ال�سف الثاني ع�سر بنجاح من خالل الت�سجيل اإلكترونياً على م�قع مركز القب�ل الم�حد التابع 

ل�زارة التعليم العالي. ويتم من خالل المركز فرز الطلبات اآلياً وت�زيع المقاعد الدرا�سية على 

المتقدمين ح�سب رغبات الطلبة ونتائجهم في ال�سفين الحادي ع�سر والثاني ع�سر (الثان�ية). 

اأ�سر ال�سمان االجتماعي واالأ�سر ذات الدخل المحدود واللذين لم يحقق�ا  بالن�سبة الأبناء  اأما 

على  التناف�ص  فيمكنهم  العالي  التعليم  م�ؤ�س�سات  في  فر�ص  على  للح�س�ل  التناف�سية  الن�سب 

المقاعد المم�لة حك�ميا والمخ�س�سة لهم.

ويحظى النظام التعليمي في �سلطنة ُعمان بتط�ير م�ستمر. فقد �سهدت العق�د االأربعة الما�سية 

حد  على  العالي  والتعليم  المدر�سي  التعليم  �سملت  التنظيم  واإعادة  التط�ير  من  مراحل  عدة 

�س�اء. واأحدث التعديالت التي طراأت على نظام التعليم المدر�سي تم تطبيقها في العام 1998، 

حيث تم ا�ستبدال نظام التعليم العام بالتعليم االأ�سا�سي الذي يمتد لع�سر �سن�ات يتبعه التعليم 

بعد االأ�سا�سي ومدته �سنتين. وقد تم البدء بتطبيق التعليم االأ�سا�سي في بع�ص المدار�ص ومن 

التعليم  م�ؤ�س�سات  بع�ص  التعديالت  �سملت  كذلك  االأخرى.  المدار�ص  على  تدريجياً  تعميمه  ثم 

العالي. فعلى �سبيل المثال تم تح�يل بع�ص معاهد التدريب المهني اإلى كليات، وتح�يل الكليات 

الفنية ال�سناعية اإلى كليات تقنية، وبالمثل تم تح�يل كليات التربية اإلى كليات للعل�م التطبيقية.

وبالرغم من اأن التعديالت �سابقة الذكر قد ح�سنت من النظام التعليمي في ل�سلطنة ُعمان، اإال 

اإلى  التعليمي كاماًل من مرحلة ما قبل المدر�سة  مراجعة النظام  اأ�سبح بعد ذلك �سرورياً  اأنه 

التعليم العالي. وفي العام 1996 ووفقاً للت�جهات ال�سامية ل�ساحب الجاللة �سلطان ُعمان من 
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اأجل بناء نظام تعليمي متط�ر، فقد وافق مجل�ص ال�زراء على برنامج تط�ير نظام التعليم العام. 

وفي العام 2003، اقترح مجل�ص التعليم العالي على مجل�ص ال�زراء الم�افقة على اإعداد اإطار 

الإ�ستراتيجية التعليم العالي 2006-2020 وقد تمت الم�افقة على المقترح حيث تم تكليف وزارة 

التعليم العالي ب��سع االإطار. بعد ذلك اأقر مجل�ص ال�زراء �سم�ل االإ�ستراتيجية جميع م�ست�يات 

�سملت  حيث   2006  –2003 الفترة  خالل  �ساملة  مراجعة  تمت  فقد  لذلك،  ونتيجة  التعليم. 

المراجعة مرحلة ما قبل المدر�سة اإلى مرحلة التعليم العالي. وبعد اكتمال مقترح االإ�ستراتيجية 

ُعمان  �سلطنة  في  التعليم  »اإ�ستراتيجية  بعن�ان   2006 العام  م�سقط  في  دولي  م�ؤتمر  عقد  تم 

الدورة  المراجعة  �سملت  تفا�سيله.  ومناق�سة  االإ�ستراتيجية  بم�سروع  للتعريف   »2020-2006
التعليمية كاملة وخرجت بمقترح مف�سل الإعادة هيكلة النظام التعليمي. كما ركزت على العديد 

العالي،  التعليم  م�ؤ�س�سات  على  واالإ�سراف  المدر�سة،  قبل  مرحلة  مثل  المهمة  المجاالت  من 

والحاكمية، واالإدارة، واالإنفاق على التعليم. وقد ركز جزء كبير من المراجعة على تح�سين ج�دة 

بالمهارات  تزويدهم  من خالل  العمل  ل�س�ق  الإعدادهم  المختلفة  الطرائق  واقتراح  الخريجين 

الريادية. الجدير بالذكر اأن العديد من ت��سيات االإ�ستراتيجية اأما اأنه قد تم تنفيذها اأو اأنها 

في ط�ر التنفيذ. اأما الت��سيات التي تحتاج اإلى م�ارد خا�سة اأو و�سع ت�سريعات جديدة فيجري 

درا�ستها من قبل الحك�مة.

تحظى الريادة والتعليم للريادة باهتمام متزايد في �سلطنة ُعمان. وياأخذ هذا االهتمام اأنماطاً 

مختلفة مثل البحث العلمي، واالإنفاق، وتط�ير المناهج، وتدريب المعلمين، والتعاون مع الم�ؤ�س�سات 

الحك�مية وغير الحك�مية. ففي مجال البحث العلمي ت�جد عدة م�ساريع تم تنفيذها اأو ما زالت 

قيد التنفيذ. واأغلب هذه الم�ساريع يتم دعمها من قبل جامعة ال�سلطان قاب��ص ومجل�ص البحث 

اإلى  قاب��ص هدف  ال�سلطان  تنفيذها في جامعة  تم  التي  الم�ساريع  تلك  اأحد  العماني.  العلمي 

درا�سة ال�سل�كيات واالتجاهات الريادية لدى طالب ال�سف�ف العليا في المرحلة المدر�سية وكيف 

2009). وهناك م�سروع بحثي يتم  للريادة (الحارثي والجابري،  التعليم  النظام الدرا�سي  يدعم 

ُعمان«  �سلطنة  في  الريادي  التط�ير  تح�سين  »نح�  بعن�ان  قاب��ص  ال�سلطان  جامعة  في  تنفيذه 

 حيث ي�سلط ال�س�ء على التعليم والتدريب للريادة ويراجع البرامج ذات العالقة في �سلطنة ُعمان

(خان والمهرابي، 2007). باالإ�سافة اإلى م�ساريع اأخرى يتم دعمها من قبل مجل�ص البحث العلمي.  

تناق�ص االق�سام التالية كيفية ت�سجيع وتعزيز الريادة في النظام التعليمي في �سلطنة ُعمان. 
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3.3  الت�سريعات المتعلقة بالريادة في نظام التعليم

لقد �سممت �سلطنة ُعمان نظامها التعليمي بحيث يزود التعليم العالي و�س�ق العمل بطلبة يمتلك�ن 

المعارف والمهارات وال�سفات ال�سرورية. وقد تم اأخذ ذلك بعين االعتبار عند و�سع الت�سريعات 

وتطبيقها في المدار�ص وم�ؤ�س�سات التعليم العالي. بل اإن الم�ؤ�س�سات التعليمية في ال�سلطنة قد 

وزارة  من  كل  قامت  فقد  اأهدافها.  وتحقيق  برامجها  الإنجاح  بينها  فيما  التكامل  اأهمية  راعت 

التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي ب�سياغة »روؤية م�ستركة للتعليم«، تن�ص على ما يلي:    

و�سعبه  العزيز  ال�طن  اإلى هذا  النظر  من  تنبثق  للتعليم  ُعمان  �سلطنة  روؤية  »اإن 

وقيمه  العربي،  بتراثه  والمعتز  االإ�سالمية،  بعقيدته  الم�ؤمن  االأبي  المخل�ص 

االأ�سيلة، وينطلق من هذه القاعدة الرا�سخة ليم�سي قدماً نح� العالمية متميزاً 

باإ�سهاماته في مجاالت العلم والمعرفة، من خالل ريادته في مجال التعليم، لك�نه 

االأداة الفاعلة في تط�ير وتحديث المجتمع العماني، وتزويده بالمهارات الالزمة 

للحياة والعمل، وت�عيته باالأدوار المت�قعة منه، بما يمكنه من العي�ص منتجاً في 

عالم المعرفة، وي�ؤهله للتكيف مع متغيرات الع�سر، واالإ�سهام في رقي الح�سارة 

االإن�سانية«. (وزارة التعليم العالي/وزارة التربية والتعليم، 2006).

تزويد  اإلى  ت�سعى  التعليم  نح�  منهجية جديدة  تتبنى  ُعمان  �سلطنة  اأن  الروؤية  ويظهر من هذه 

المتعلم »بالمهارات الالزمة للحياة والعمل، وت�عيته باالأدوار المت�قعة منه، بما يمكنه من العي�ص 

على  الروؤية  في  التركيز  اإن  الع�سر«  متغيرات  مع  للتكيف  وي�ؤهله  المعرفة،  عالم  في  منتجاً 

المهارات الالزمة للحياة، والعمل، والتعلم مدى الحياة للتكيف مع متغيرات الع�سر ي�ؤكد االلتزام 

بدمج مهارات الريادة في النظام التعليمي.  

ويتك�ن النظام المدر�سي في �سلطنة ُعمان من التعليم االأ�سا�سي والتعليم بعد االأ�سا�سي حيث تم 

اإعداد الطلبة ليك�ن�ا م�اطنين �سالحين ي�ستطيع�ن ا�ستخدام  ت�سميمهما وتط�يرهما ل�سمان 

اأو  العالي،  التعليم  لي�سبح�ا طلبة في م�ؤ�س�سات  �س�اء  المدر�سة  اكت�سب�ها في  التي  المهارات 

اأو حتى رواد اأعمال. ومن �سمن اأهداف التعليم االأ�سا�سي التي لها عالقة بالريادة،  م�ظفين، 

ما يلي:

تزويده  يتم  بحيث  التعليمية  العملية  ه�مح�ر  المتعلم  فيه  يك�ن  تعليم  تقديم   :)5( الهدف 

بالمهارات المنا�سبة من خالل تنمية التعلم الذاتي لديه، والتفكير العلمي والناقد، والقدرة على 

فهم وتطبيق االبتكارات العلمية والتقنية الحديثة. 
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والتعليم  الم�ستمر  التعلم  لمتطلبات  منا�سب  ب�سكل  تهيئتهم  يتم  الطلبة  اأن  �سمان   :)6( الهدف 

العالي، و�س�ق العمل ومتطلبات الحياة الحديثة ب�سكل عام (وزارة التربية والتعليم، 2009).

ويتيح التعليم بعد االأ�سا�سي المجال للطلبة ال�ستكمال تط�ير مهارات الريادة الالزمة للدرا�سة 

في م�ؤ�س�سات التعليم العالي، والت�ظيف، والتخطيط المهني. ويق�م على ق�اعد فل�سفة �سلطنة 

ُعمان للتعليم حيث تم ت�سميمه لتلبية الت�قعات ال�طنية والعالمية. اإن ال�سفات التي تم تحديدها 

من قبل وزارة التربية والتعليم لنظام معترف به عالمياً والتي لها عالقة ب�سفات الريادة، ت�سمل:

ال�سفة (2): اأن�سطة تعلم تتمح�ر ح�ل الطالب وتعتمد على االأن�سطة لتنمية قدرات الفهم 

وحل الم�سكالت ليتمكن الطالب من تطبيقها في مجاالت الحياة المختلفة.  

ال�سفة (4): برنامج يركز على تنمية مهارات العمل والكفايات ال�ساملة. 

ال�سفة (5): المرونة التي  ت�سمح  لل�زارة، والمناطق التعليمية، وحتى المدار�ص بالتكيف 

التربية  (وزارة  ع�سر  الثاني  لل�سف  الخريجين  �سفات  خالل  من  المجتمع  احتياجات  مع 

والتعليم، 2008).

االأ�سا�سي.  بعد  التعليم  اأهداف  ب��سع  والتعليم  التربية  وزارة  قامت  ال�سفات،  هذه  ولتحقيق 

من حل  الطلبة  لتمكين  المختلفة  والقدرات  التفكير  »تنمية  اإلى:  ال�ساد�ص  الهدف  ي�سير  حيث 

الم�سكالت وت�ظيف التفكير العلمي في حاالت واقعية و�س�الً اإلى اتخاذ قرارات منا�سبة لها«. 

ويرتبط هذا الهدف بالروؤية التي تمت االإ�سارة اإليها اأعاله وه� كذلك ا�ستمرار لتحقيق اأهداف 

التعليم االأ�سا�سي. يدعم هذا الهدف ا�ستمرار تنمية مهارات حل الم�سكالت واتخاذ القرارات 

تدعم  والتعليم  التربية  وزارة  اأن  �سبق  مما  ويت�سح  للريادة.  المهمة  المهارات  من  تعتبر  والتي 

التعليم للريادة ب�سكل وا�سع من خالل عدة ت�سريعات. 

مراكز  والتقني.  المهني  والتدريب  والتعليم  المدر�سي  النظام  على  هذه  الحالة  درا�سة  تركز 

للريادة.  التعليم  اأي�ساً  تدعم  التي  الت�جيهية  المبادئ  لديها  التقنية  والكليات  المهني  التدريب 

اأهم تلك الت�سريعات هي »�سل�ك الخريجين« حيث اأن لها عالقة مبا�سرة اأوغير مبا�سرة بالتعليم 

للريادة. اأن بع�ص �سل�ك الخريجين للكليات التقنية والتي لها عالقة بمفه�م الريادة هي:

ال�سفة (1): اأنهم اأفراد من�سبطين يت�سرف�ن دائماً ح�سب الق�اعد االأخالقية.  

ال�سفة (2): اأنهم قادرين على التطبيق في بيئة العمل للمعارف والمهارات التي اكت�سب�ها.

ال�سفة (3): اأنهم قادرين على التفكير الناقد، والتحليل وحل الم�سكالت.

ال�سفة (10): اأنهم قادرين على عر�ص وتطبيق مهاراتهم الريادية. (وزارة الق�ى العاملة، 2008).
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الريادي  التفكير  تدعم  اأنها  كما  العمل  �س�ق  يتطلبها  ثالثة مجاالت  على  ال�سل�ك  هذه  وتركز 

ال�قت  باأنظمتها ول�ائحها وفي نف�ص  الم�ؤ�س�سة وااللتزام  االأول ه� احترام قيم  ب�سكل وا�سح. 

الت�سرف ح�سب الق�اعد والقيم االأخالقية. وهذا يدعم الثقة، وااللتزام، واال�ستقرار في العمل. 

والثاني، اأن هذه ال�سل�ك تدعم التفكير الناقد وحل الم�سكالت والتي يحتاجها اأي رائد ليك�ن 

ناجحاً لي�ص فقط في مجال العمل بل وفي الحياة. وت�ساعد هذه المهارة الخريجين على النظر 

اإلى التحديات من عدة زوايا وتحليلها باأ�سل�ب علمي ومنطقي الإيجاد الحل�ل المنا�سبة ذات اأقل 

مخاطر. والمجال الثالث الذي تركز عليه �سل�ك الخريجين، ه� عر�ص وتطبيق مهارات الريادة 

حيث اأن ذلك ه� اأحد متطلبات التخرج. ومن خالل فهم وتطبيق مهارات الريادة �سيتم اإعداد 

الطلبة اإعداداً اأف�سل لفر�ص التعليم العالي وفر�ص �س�ق العمل. 

3.4  الإنفاق على التعليم )المدار�س والتعليم والتدريب التقني والمهني(

اإن حك�مة �سلطنة ُعمان زادت اإنفاقها على التعليم ب�سكل متنامي خالل العق�د االأربعة الما�سية. 

وقد ترتب على ذلك زيادة عدد الطلبة والمدر�سين والمدار�ص. ي��سح الجدول التالي النم� في 

المدار�ص الحك�مية خالل الفترة 1995- 2008.

الجدول رقم )1(: النمو في المدار�س الحكومية في �شلطنة ُعمان خالل الفترة 2008-1995

2008 2005 2000 1995 ال�شنة

1 047 1 046 993 953 المدار�ص

20 000 19 664 17 141 15 024 ال�سف�ف

540 000 568 074 554 845 488 797 الطلبة

43 000 37 500 26 416 22 292 المدر�سين

13 15 21 22 طلبة/مدر�ص

27 28 32 33 طلبة/�سف

)www.moe.gov.om( الم�سدر: الم�قع االألكتروني ل�زارة التربية والتعليم
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 488,797 بمجم�ع   1995 العام  في  ال�سلطنة  في  مدر�سة   953 وج�د   1 رقم  الجدول  ي��سح 

طالب. ون�سبة الطلبة اإلى المدر�سين كانت تقريباً 1:22 ومت��سط عدد الطلبة في ال�سف كان 

ملي�ن طالب.  ن�سف  اأكثر من  ت�سم   1,047 اإلى  المدار�ص  ارتفع عدد   ،2008 العام  وفي   .33
كما يظهر الجدول زيادة م�ستمرة في عدد المدار�ص وال�سف�ف والمدر�سين مع تراجع طفيف 

اأن عدد  اإال  الطلبة  تراجع عدد  من  الرغم  وعلى   .2008-2005 عامي  بين  الطلبة  اأعداد  في 

اإلى المدر�سين من 1:22 في  المدر�سين ا�ستمر في االرتفاع م�ؤدياً اإلى انخفا�ص ن�سبة الطلبة 

1995 اإلى 1:13 في 2008. كذلك فاإن عدد الطلبة في ال�سف انخف�ص من 33 اإلى 27. اإال اأن 
انخفا�ص اأعداد الطلبة لم ي�ؤدي اإلى خف�ص االإنفاق على التعليم بل ا�ستمر االإنفاق على التعليم 

في ارتفاع وه� ما اأدى اإلى خف�ص اأعداد الطلبة في الف�سل. وهذا يعك�ص التزام الحك�مة بتط�ير 

ج�دة التعليم من خالل تح�سين التجهيزات وا�ستخدام التقنيات الحديثة وتخفي�ص ن�سبة الطلبة 

اإلى المدر�سين ودعم التعليم للريادة.

وقد �سهد االإنفاق على التدريب والتعليم المهني والتقني كذلك ارتفاعاً كبيراً. نتج عن ذلك زيادة 

اإلى   2003 2,000 طالب وطالبة في العام  في عدد المقب�لين �سن�ياً في الكليات التقنية من 

6,000 طالب وطالبة في العام 2006. كذلك فاإن عدد مراكز التدريب المهني والكليات التقنية 
المهني  التدريب  على  االإنفاق  زيادة  وتمت  المقب�لين.  اأعداد  في  الزيادة  ال�ستعاب  تزايد  قد 

        . والتعليم التقني لمراجعة وتط�ير المناهج وتح�سين التجهيزات واإن�ساء مراكز وكليات جديدة

1.4.3  م�شتوى الموؤ�ش�شة/المدر�شة
في العام 1970 كانت في �سلطنة ُعمان ثالث مدار�ص حك�مية ت�سم 909 طالب ذك�ر وقد ارتفع 

العدد لي�سل اإلى 1,045 مدر�سة تحت�سن ما يزيد على ن�سف ملي�ن طالب وطالبة في العام 2005. 

وقد تك�ن النظام المدر�سي في العام 1970 من المرحلة االبتدائية واالإعدادية والثان�ية. 

لقد كانت المدار�ص في النظام التعليمي ال�سابق تدار مركزياً من قبل وزارة التربية والتعليم وقد 

كانت تلك االآلية منا�سبة في ذلك ال�قت حيث اأدت اإلى ت�حيد اآليات التنفيذ. اإال اأن النقلة الن�عية 

في اأعداد الطلبة والمدر�سين والمدار�ص اأدت اإلى بطء اتخاذ القرارات و�سع�بة تبني مبادرات 

جديدة اأو مبتكرة، وقد اأدى ذلك اأي�ساً اإلى عدم قدرة مدراء المدار�ص على تط�ير و�سائل مبتكرة 

يحقق  جديد  نظام  تبني  اإلى  الحاجة  ظهرت  لذلك  بها.  المعلمين  لتط�ير  اأو  المدار�ص  الإدارة 

اإدارة اأف�سل، ويدعم اآليات اأ�سرع، ويك�ن اأكثر فاعلية في اتخاذ القرار من اأجل بناء متخرجات/

متخرجين ذات ج�دة عالية وجاهزة ل�س�ق العمل ولفر�ص التعليم العالي.

التعليم للريادة في الدول العربية



73

�سلطنة  القت�ساد  الم�ستقبلية  الروؤية  تقرير  في  ال�اردة  الت��سيات  تبني  تم   ،1995 العام  في 

ُعمان. حيث اأ�سبح التقرير الذي يحمل عن�ان »الروؤية الم�ستقبلية لالقت�ساد العماني – ُعمان 

1998، تم تطبيق نظام  العام  التعليم. ومع بداية  2020« الركن االأ�سا�سي الإ�ستراتيجية تط�ير 
التعليم ما  تبع ذلك مرحلة  العا�سر على عدة مراحل،  اإلى  االأول  ال�سف  االأ�سا�سي من  التعليم 

بعد االأ�سا�سي (الثان�ي) التي تغطي ال�سفين الحادي ع�سر والثاني ع�سر. ويدعم هذا التط�ير 

مبادرة تزويد الطلبة بالمهارات الحياتية التي تهيئهم لمرحلة التعليم العالي و/اأو لالن�سمام اإلى 

�س�ق العمل.

وتنفيذ النظام الجديد تتطلب الكثير من الم�ارد، مثل الم�ظفين االأكفاء، وت�افر البنية التحتية 

التي ت�ستخدم تقنيات متقدمة. ولكي يتم تطبيقه ب�سكل �سليم وللتعرف على اأوجه ال�سعف واإيجاد 

الحل�ل لها، فقد تقرر تطبيق التعليم االأ�سا�سي ب�سكل تدريجي ابتداًء بال�سف االأول االبتدائي 

وفي مدار�ص قليلة كمرحلة اأولى، ومن ثم االنتقال اإلى ال�سف الثاني في العام التالي وبالتدرج 

يتم زيادة عدد المدار�ص المطبقة لهذا النظام الجديد. وتم اأي�سا تحقيق المركزية الم�س�ؤوليات 

تدريجياً لت�سهيل وتح�سين اإدارة المدر�سة، وتح�سين برامج تط�ير المعلمين والم�ظفين. لمزيد 

التربية  وزارة  م�قع  زيارة  يمكن  ُعمان  �سلطنة  في  المدر�سي  التعليم  نظام  عن  المعل�مات  من 

 .)www.moe.gov.om( والتعليم على

2.4.3  التعليم الأ�شا�شي
يزود التعليم االأ�سا�سي المتعلمين بما ه� اأ�سا�سي و�سروري من المعارف والمهارات وال�سل�كيات 

الرابع؛  اإلى  االأول  ال�سف  من  االأولى  الحلقة  حلقتين:  من  االأ�سا�سي  التعليم  ويتك�ن  والقيم. 

نظام  يعني  االأ�سا�سي  التعليم  م�سطلح  اإن  العا�سر.  اإلى  الخام�ص  ال�سف  من  الثانية  والحلقة 

تعليمي بديل وغير تقليدي تم ت�سميمه لتلبية احتياجات ُقطر اأو دولة معينة. ويدعم المتعلمين 

لم�اجهة  ال�سخ�سية  وت�جهاتهم  وكفاءاتهم  اهتماماتهم  العالي ح�سب  والتعليم  التدريب  الإكمال 

التحديات الحالية والم�ستقبلية في �سياق التنمية االجتماعية ال�ساملة (وزارة التربية، 2009). 

وي�ؤكد ذلك على اأن النظام التعليمي في �سلطنة ُعمان ومنذ مرحلة مبكرة يعزز تك�ين العقلية 

الريادية من خالل ربط النظرية بالتطبيق وتزويد المتعلمين بمهارات االت�سال والتعلم الذاتي 

والتفكير الناقد. كما يجهزهم بالقيم واالأخالقيات المهنية وال�ظيفية وي�سجع المرونة وقابلية 

التغيير. 
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3.4.3  التعليم ما بعد الأ�شا�شي )المرحلة الثانوية(
ت�سم هذه المرحلة ال�سفين الحادي ع�سر والثاني ع�سر اأو ما ي�سمى بالمرحلة الثان�ية في بع�ص 

الدول. وفي هذه المرحلة يتم اإعداد الطلبة لم�ستقبلهم التعليمي والعملي مثل التعليم المهني، اأو 

التقني/التطبيقي، اأو الجامعي، اأو ال�ظيفة ح�سب قدراتهم واتجاهاتهم المهنية. كما يركز على 

تنمية ال�سل�ك االيجابي نح� العمل، والمجتمع، والبيئة. يدعم التعليم ما بعد االأ�سا�سي االعتماد 

على الذات في التعلم ويزود الطلبة بالمهارات الحياتية. وفي هذه المرحلة ال يتم تق�سيم الطلبة 

اإلى علمي اأو اأدبي بل يتم تعريفهم بالتخ�س�سات المتاحة في م�ؤ�س�سات التعليم العالي والم�اد التي 

يجب اأن يلزم اختيارها خالل مرحلة التعليم ما بعد االأ�سا�سي لكل من هذه التخ�س�سات. ويق�م 

ون�سحهم  للتعرف على قدراتهم  الطلبة  باإر�ساد  المرحلة  المهني في هذه  الت�جيه  اخت�سا�سي� 

بالخيارات ال�ظيفية المرتبطة بها ليق�م�ا بدورهم بتحديد الم�اد التي �سيدر�س�نها في ال�سفين 

الحادي ع�سر والثاني ع�سر. اإن هذا من �ساأنه اأن يدعم الت�جهات الريادية لدى الطلبة والتخطيط 

للم�ستقبل خالل مرحلة عمرية مبكرة. 

5.3  مبادرة التعليم للريادة في المنهاج المدر�سي

الدرا�سية  المناهج  ب��سع  والتعليم  التربية  وزارة  في  المناهج   لتط�ير  العامة  المديرية  تق�م 

لمدار�ص التعليم العام في �سلطنة ُعمان. كما تق�م ال�زارة باالإ�سراف على المناهج الدرا�سية في 

المدار�ص الخا�سة والدولية ل�سمان ت�افقها مع متطلبات واإ�ستراتيجيات ال�زارة.

وتركز مناهج التعليم االأ�سا�سي و ما بعد االأ�سا�سي (الثان�ي) على اإعداد الطلبة لحياة منتجة. 

ومن �سمن الم�اد التي يتم تدري�سها في مرحلة التعليم االأ�سا�سي: اللغة العربية، واالإنجليزية، 

والريا�سيات، والعل�م، وتقنية المعل�مات )IT(، والمهارات الحياتية، وغيرها. اأما مرحلة التعليم 

في  والحا�س�ب  للالأعمال،  االنجليزية  اللغة  التالية:  الم�اد  فت�سم  (الثان�ي)  االأ�سا�سي  بعد  ما 

التطبيقية،  والريا�سيات  الحياتية،  والمهارات  البحث،  ومنهج  التجارية،  واالأعمال  االت�ساالت 

وغيرها. وقد تم ت�سمين هذه الم�اد مجم�عة من القيم االجتماعية والبيئية مثل اال�ستخدام 

كما  والريا�سية.  الم��سيقية،  والمهارات  والفن،  الجمالي،  والتقدير  الطبيعية،  للم�ارد  االأمثل 

�سملت المناهج اأخالقيات العمل مثل: ال�سدق، واالأمانة، وتقدير الذات واالآخرين، واإتقان العمل، 

ب�سكل  المناهج  وركزت  اليدوية.  واالأعمال  الحرف  نح�  االيجابية  واالتجاهات  الفريق،  وروح 

وا�سح على المهارات الحياتية مثل: مهارات التفكير النقدي واالإبداعي، واإدارة ال�قت، ومهارات 

بالن�ضاط  يت�ضم  نف�ضه  على  العتماد  على  قادر  جيل  تكوين  على  ي�ضاعد  بما  الذاتي،  التعلم 
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والمبادرة والريادة. ويتناول الجزء الالحق التعريف ب�سكل م�جز ببع�ص الم�اد التي يتم تدري�سها. 

االقت�ساد  تطبيقها على  ليتم  المادة  تدر�ص هذه  الحادي ع�شر:  التطبيقية لل�شف  الريا�شيات 

والتجارة المحلية. وي�سمل الف�سل االأول من المنهج م�ا�سيع مثل: التعامالت في ال�س�ق المالي، 

والنظام المالي وعنا�سره، وال�سندات واالأ�سهم، واالأ�س�ل والربحية، وغيرها. اأما الف�سل الثاني 

من المنهج في�سمل: تقديم في مبادئ االقت�ساد، والعر�ص والطلب، والع�امل الم�ؤثرة على الطلب، 

واإعداد  ت�عية  يتم  وهكذا  وغيرها.  والنتائج،  واالأ�سباب  الت�سخم،  واأن�اع  واأن�اعه،  واالحتكار 

الطلبة على مبادئ واأ�س�ص النظريات االقت�سادية في مرحلة مبكرة من درا�ستهم للم�ساعدة على 

تك�ين تفكير ريادي ح�ل اإقامة الم�ساريع من خالل مادة الريا�سيات التطبيقية.

ال�سف  وحتى  االأ�سا�سي  التعليم  في  االأول  ال�سف  منذ  المادة  تدر�ص هذه  الحياتية:  المهارات 

اإلى: تر�سيخ االإيمان بالعمل  الثاني ع�سر بعد التعليم االأ�سا�سي (الثان�ي). وتهدف هذه المادة 

وتقدير  العمل،  روح  وت�سجيع  االيجابي،  العمل  اأخالقيات  المتعلم  واإك�ساب  المنتج،  ال�سريف 

العاملين في مجال الحرف والمهن التقليدية العمانية، واكت�ساب واإتقان مهارات العمل من خالل 

التعلم والممار�سة في البيئة المحلية. واأخيرا يتم من خالل هذه المادة ت�جيه الطلبة للعمل في 

مجاالت االإنتاج المختلفة ال�سناعية، والزراعية، والتجارية، وال�سياحية. 

ومن الم�اد االأخرى المهمة التي يتم تدري�سها مادة »تقنية المعلومات« والتي تقدم للطلبة من 

ال�سف االأول وحتى ال�سف العا�سر من التعليم االأ�سا�سي وتهدف اإلى تقديم المعارف والمهارات 

المختلفة في مجال تقنية المعل�مات.

االأ�س�ص  با�ستخدام  البحث  اأ�سا�سيات  للطلبة  تقدم  البحث«  »منهج  مادة  فاإن  ذلك  اإلى  اإ�سافة 

العلمية ال�سحيحة لتمكينهم من ا�ستخدام تط�ير معارفهم با�ستخدام مهارات البحث حتى بعد 

تركهم لمقاعد الدرا�سة. 

اأما مادة »الحا�شوب في الت�شالت والأعمال التجارية« والتي تدر�ص لل�سف الحادي ع�سر، حيث 

يتعرف الطالب من خاللها على تطبيقات االت�ساالت التي تت�فر في م�ؤ�س�سات و�سركات قطاع 

االأعمال وكيفية التعامل مع هذه التطبيقات. 

واأخيًرا فاإن مادة »اللغة الإنجليزية للعمل« هي من الم�اد االأخرى المهمة التي ت�ساعد المتعلمين 

على الت�ا�سل مع االآخرين باللغة االنجليزية في االإطار المحلي والدولي للتجارة واالأعمال.
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)NCGC( 1.5.3  المركز الوطني للتوجيه المهني
اأن�سئ المركز ال�طني للت�جيه المهني لت�فير الت�جيه المهني وال�ظيفي للطلبة ح�سب م�ست�ياتهم 

التعليمية المدر�سية، وللباحثين عن عمل. فكل مدر�سة يقل طالبها عن خم�سمائة طالب يت�فر 

فيها اأخ�سائي ت�جيه مهني واحد، بينما المدار�ص التي يزيد عدد طالبها عن خم�سمائة يت�فر 

فيها اأكثر من اأخ�سائي ت�جيه مهني. ومن مهام المركز ال�طني للت�جيه المهني تقديم التدريب 

الأخ�سائيي الت�جيه المهني بمختلف المدار�ص، وذلك بهدف تمكينهم من م�ساعدة الطلبة خالل 

الت�جيه  عملية  وت�سمل  العمل.  �س�ق  اأو  العالي  التعليم  اإلى  المدر�سة  من  االنتقالية  المرحلة 

المهني المعلمين والمعلمات، والطلبة، واأولياء االأم�ر.

يق�م المركز بدعم المدار�ص التي ت�سم �سف�ف الخام�ص وحتى ال�سف الثاني ع�سر. حيث ي�جد 

و�سل  وقد  م�سرفين.  مع مجم�عة  المهني  للت�جيه  رئي�ص  تعليمية  منطقة  اأو  كل محافظة  في 

العدد م�ؤخراً اإلى 55 م�سرف ت�جيه وظيفي يغط�ن جميع مناطق ُعمان. لقد قام المركز بتنفيذ 

راع  ب�سفته  م�سقط  مهرجان  في  بها  قام  التي  كالم�ساركة  للريادة،  للتعليم  داعمة  برامج  عدة 

لن�ضاط يقوم الأطفال من خالله بتلوين لوحات بيئية وثقافية واأخرى تتعلق بالمهن والم�ضنوعات 

م�اهبهم  على  التعرف  على  الطلبة  لم�ساعدة  مهني  ت�جيه  اأن�سطة  عدة  تقديم  ويتم  اليدوية. 

وقدراتهم عند التخطيط لم�ستقبلهم. وت�سمل اأن�سطة الت�جيه المهني: اتخاذ القرارات، وخط�ات 

النجاح، والثقة بالنف�ص، والنظرة االإيجابية للحياة، والدرا�سة في التعليم العالي، وبدء الم�ساريع 

ال�سغيرة، ومهارات العر�ص الناجح، ومهارات تنظيم واإنجاز الملف ال�ظيفي للطالب/الطالبة. 

بت�فير  ُعمان  �سلطنة  ومناطق  محافظات  في  له  التابعة  االإقليمية  والمكاتب  المركز  ويق�م 

بين  الربط  في  ت�ساعدهم  التي  المهارات  على  المهني  الت�جيه  واأخ�سائيي  لم�سرفي  التدريب 

من  ال�عي  ن�سر  في  المركز  ي�سارك  كما  العمل.  �س�ق  متطلبات  مع  وقدراتهم  الطلبة  خيارات 

التخطيط  في  الطلبة  ت�ساعد  التي  واالأدلة  والمن�س�رات  الكتيبات  من  العديد  اإ�سدار  خالل 

لم�ستقبلهم الدرا�سي والمهني، وتزويدهم بمهارات الريادة. ويتم ا�ستخدام هذه االأدلة على �سكل 

المهني«  اأحد هذه االأدلة ه� »م�سارك  اأن�سطة يتم من خاللها تقديم الدعم والت�جيه للطلبة. 

لل�سف�ف العا�سر والحادي ع�سر والثاني ع�سر والذي يدعم ح�ارات الت�جيه المهني. ودليل اآخر 

وه�«المي�ل المهنية وال�سمات ال�سخ�سية« حيث يعرف الطالب/الطالبة باآليات تنظيم م�ساريع 

ريادية من خالل التعرف على ال�سمات الخا�سة بذلك، بهدف تط�يرها لتنفيذ م�ساريع ريادية. 

ومن االأن�سطة التي يتم تنفيذها عن طريق االأدلة: »م�ستقبلي المهني« و»خطتي المهنية«، واللذين 

اأهداف حياته الم�ستقبلية من خالل  يتم من خاللهما م�ساعدة الطالب/الطالبة على تخطيط 
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التعليم والتعلم  وت�سجيع روح روح الريادة لديه، واإطالعه على كيفية تخطيط وتنفيذ الم�ساريع. 

كما اأن كل من »رغباتي الدرا�سية« و»م�ستقبلي التعليمي« ي�ساعدان الطالب/الطالبة على التعرف 

على الم�ضار الذي يمكن اختياره لتحقيق اأهدافه التعليمية. كذلك فاإن ن�ضاط »العمل التطوعي« 

بعن�ان  الكتّيب  ي�ساعد  ذلك  اإلى  باالإ�سافة  المجتمع.  وخدمة  االجتماعي  العمل  ثقافة  يعزز 

»م�سكالت وحل�ل« على التعرف على االأ�ساليب المختلفة لحل الم�سكالت في الحياة الخا�سة 

والمهنية على ال�ضواء واختيار الأف�ضل من هذه الحلول. وياأتي كتّيب ون�ضاط »مهارات الت�ضال 

االت�سال  بمهارات  المدر�سية  الحياة  مراحل  من  مبكرة  مرحلة  في  الطلبة  لتزويد  والت�ا�سل« 

الطلبة  الوقت« لم�ضاعدة  »اإدارة  ياأتي ن�ضاط  واأخيرا  الوظائف والم�ضاريع.  النجاح في  لتحقيق 

على تنظيم ال�قت وا�ستغالله على �سكل اأف�سل.

)TVET( 2.5.3  التعليم والتدريب التقني والمهني
اأكمل�ا ال�سف  اإعداد وتاأهيل مخرجات المدار�ص اللذين  يلعب التدريب المهني دوراً مهماً في 

العا�سر فما ف�ق حيث تلبي مراكز التدريب المهني احتياجات الدولة من الق�ى العاملة ال�طنية 

في المجاالت والتخ�س�سات المهنية المختلفة. ولتحقيق هذا الهدف، قامت وزارة الق�ى العاملة 

متطلبات  لت�اكب  المهني  التدريب  مراكز  بتط�ير  المهني  للتدريب  العامة  المديرية  في  ممثلة 

�س�ق العمل العماني من الق�ى ال�طنية الماهرة و�سبه الماهرة. 

تقدم مراكز التدريب المهني ثالثة م�ست�يات مهنية في ثالث �سن�ات. يلتحق الطلبة اللذين اأكمل�ا 

ال�سف العا�سر في المدر�سة بال�سنة االأولى من برنامج التدريب باأحد مراكز التدريب المهني، 

اأما اأولئك اللذين اأكمل�ا ال�سفين الحادي ع�سر اأو الثاني ع�سر فيمكنهم االلتحاق بال�سنة الثانية 

على  المتعلمين  ح�س�ل  فر�ص  ولتعزيز  مرونة  اأكثر  البرنامج  ولجعل  المهني.  التدريب  بمراكز 

وظائف في�سمح للطلبة بالت�قف عن الدرا�سة بعد اإكمال اأي من الم�ست�يات المهنية المطروحة، 

كما يمكنهم الع�دة اإلى مقاعد الدرا�سة بعد اكت�ساب الخبرة العملية المنا�سبة. ويت�قع اأن يك�ن 

من �ساأن ذلك دعم الفكر الريادي لدى الطلبة.

كفاءة  ل�سمان  مهماً  دورا  الخا�ص  القطاع  ي�ؤدي  العمل  بقطاع  التدريب  دمج  خالل  ومن 

مختلف  في  واالإنتاجية  الكفاءة  زيادة  في  الم�ساهمة  من  ليتمكن�ا  ومهنياً  فنياً  الخريجين 

الحك�مة  اأولت  وقد  ُعمان.  �سلطنة  في  ال�طنية  التنمية  لتعزيز  االقت�سادية  القطاعات 

من  المزيد  ال�ستيعاب  وتط�يرها  ت��سعتها  تم  والتي  المهني  التدريب  بمراكز  خا�سا  اهتماما 

جيداً تدريبا  والمدربة  الم�ؤهلة  ال�طنية  بالك�ادر  العمل  �س�ق  تزويد  في  ولال�ستمرار  الطلبة 
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الريادة  مهارات  ت�سم  منا�سبة  مناهج  تط�ير  ول�سمان   .)www.manpower.gov.om/en(
الالزمة فقد �سارك القطاعين العام والخا�ص في اإعداد مناهج التدريب المهني. وقد تم ذلك 

من خالل اإ�سراك اللجان القطاعية للتعمين (زيادة عدد العمانيين في �س�ق العمل وال�ظائف)، 

التي تاألفت من ممثلين من القطاعين الخا�ص والعام. وبعد اأن تم اإعداد المناهج ُعر�ست في 

م�ؤتمر ومجم�عة من ور�ص العمل �سمت م�ساركين من القطاعات المختلفة في �سلطنة ُعمان 

الدولية  والم�ؤ�س�سات  الدولة  ومجل�ص  ال�س�رى  مجل�ص  مثل  المحلية  الم�ؤ�س�سات  من  وممثلين 

للتعاون الفني  مثل منظمة العمل العربية ومنظمة العمل الدولية )ILO(  وال�كاالت االألمانية 

)GTZ(. وعند المراجعة النهائية للمناهج، تم اأخذ نتائج ردود الفعل بعين االعتبار.

والتزاماً بت��سيات منظمة العمل الدولية الداعية اإلى ال�سماح لخريجي التدريب المهني م�ا�سلة 

درا�ستهم عن طريق جعل النظام التعليمي اأكثر مرونة، فقد تم ال�سماح لمجم�عات من اأف�سل 

خريجي مراكز التدريب المهني بالتقدم لبرنامج التج�سير، والذي يمتد لعام واحد يعادل ال�سنة 

التاأ�سي�سية في الكليات التقنية، يمكنهم بعدها االلتحاق باأحد برامج الكليات التقنية التي تمنح 

عدة م�ؤهالت درا�سية ت�سل اإلى البكال�ري��ص. اإن برنامج التج�سير بين التدريب المهني والتعليم 

اإدخال  اإلى  ذلك  اأدى  وقد   2008 �سبتمبر/اأيل�ل  منذ  بتطبيقه  البدء  تم  نهج جديد  التقني ه� 

تغييرات كثيرة على المناهج الدرا�سية التي تقدم في مراكز التدريب المهني واإ�سافة العديد من 

مهارات اإن�ساء الم�ساريع الريادية. 

من جانب اآخر فقد �ساركت مراكز التدريب المهني في �سلطنة ُعمان في الكثير من االأن�سطة 

والفعاليات االإقليمية. ولعل اأبرز هذه الم�ساركات هي الم�ساركة في م�سابقة المهارات المهنية 

الم�سابقة عبارة  2008. هذه  العام  المتحدة  العربية  االإمارات  اأقيمت في دولة  التي  الخليجية 

الخليجي  التعاون  مجل�ص  طلبة  اإعداد  اإلى  وقد هدفت  العالمية  المهارات  م�سابقة  ن�سخة  عن 

للم�ساركة في م�سابقة المهارات العالمية. وقد فازت �سلطنة ُعمان بالمركز االأول في م�سابقة 

من  عدد  باأكبر  العمانيين  الطلبة  فاز  اأن  بعد  الخليجي  التعاون  مجل�ص  دول  بين  المهارات 

الميداليات الذهبية.

3.5.3  التعليم للريادة في مناهج التدريب المهني
تق�م المديرية العامة للمعايير المهنية وتط�ير المناهج ب�زارة الق�ى العاملة بتط�ير المعايير 

التدريب  بمراكز  الخا�سة  والتدريبية  الدرا�سية  والمناهج  التعليمية،  والمخرجات  المهنية، 

مركز  مع  التن�سيق  ذلك من خالل  ويتم  العماني.  العمل  �س�ق  احتياجات  تلبية  بهدف  المهني، 
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المعايير المهنية واختبار المهارات. كما تق�م المديرية بدرا�سة االتجاهات المهنية العامة في 

�س�ء التقدم التنم�ي وت�سع االآليات الالزمة لتلبية متطلبات تلك االتجاهات. 

يتلقى الطلبة في مراكز التدريب المهني عدة م�اد درا�سية تم ت�سميمها بعناية لتزودهم بالمهارات 

الفنية والحياتية الالزمة. وقد اأعيد م�ؤخراً مراجعة وتط�ير مناهج مادتي الريا�سيات وتقنية 

لتلبية  »الريا�سيات«  مادة  م�ا�سيع  ت�سميم  تم  فقد  العمل.  �س�ق  متطلبات  ح�سب  المعل�مات 

احتياجات �س�ق العمل من خالل ربط النظرية بالممار�سة العملية بطريقة عملية تك�سب الطالب 

مهارات متعددة ال�ستخدام الريا�سيات والتفكير المنطقي في حياتهم الي�مية. اأما مادة »تقنية 

المعل�مات« فقد تم اإعادة ت�سميمها لتعالج التط�رات الحديثة في مجال التكن�ل�جيا من اأجل 

تجهيز الخريجين بالمهارات التي يتطلبها �س�ق العمل. كما تمت اإ�سافة مادة »اأخالقيات العمل« 

للم�ساعدة في اإعداد الطلبة لبيئة العمل حيث تركز هذه المادة على احترام قيم العمل والقيم 

القيادة،  العمل مثل  النجاح في  لتحقيق  المطل�بة  المهارات  االإ�سالمية، ف�سال عن غيرها من 

والعمل الجماعي، وغير ذلك.

4.5.3  التعليـــم التكنولوجي
عن  م�سئ�لة  كذلك  فهي  المهني،  التدريب  عن  م�سئ�لة  العاملة  الق�ى  وزارة  اأن  اإلى  باالإ�سافة 

التعليم التقني والمعروف اأي�سا بالتعليم التكن�ل�جي. وت�جد حالياً في �سلطنة ُعمان �سبع كليات 

تقنية م�زعة على محافظات ومناطق متباعدة جغرافيا. وقد �سهد التعليم التقني تغييراً كبيراً 

في العام 2003 عندما تم اعتماد الهيكل الجديد للم�ؤهالت والبرامج. اإ�سافة اإلى ذلك، تمت 

م�ساعفة اأعداد المقب�لين اإلى ثالثة اأ�سعاف (من 2,000 اإلى 6,000  طالبة وطالب �سن�ياً) 

اأخرى  مرة  المقب�لين  اأعداد  زيادة  اإمكانية  اإلى  الت�قعات  وت�سير   .2006-2001 الفترة  خالل 

خالل ال�سن�ات القليلة القادمة.

تقنية  م�اد  من خالل  الكفايات  على  المبنية  والمعارف  المهارات  للطلبة  التقني  التعليم  يقدم 

الطلبة  فاإن  االنجليزية  باللغة  التقنية ه�  الكليات  في  التدري�ص  الأن  ونظراً  متعددة.  ومهاراتية 

يخ�سع�ن لبرنامج تاأ�سي�سي يمتد ل�سنة اأو اأكثر لتزويدهم بمهارات اللغة االنجليزية التي تقدمها 

ال�زارة.  في  المركزي  االنجليزية  اللغة  مكتب  وباإ�سراف  الكليات  في  االإنجليزية  اللغة  مراكز 

وخالل البرنامج التاأ�سي�سي يتم تط�ير حزمة من مهارات الطلبة منها مهارات الريا�سيات وتقنية 

المعل�مات والتي تم و�سع معاييرها من قبل مجل�ص االعتماد العماني. كذلك فاإنه يت�جب على 

اللغة االإنجليزية  الت�فل -  التاأ�سي�سي تحقيق درجات معينة في اختبار  البرنامج  الطلبة خالل 

.)ICDL( واجتياز اختبارات الرخ�سة الدولة لقيادة الحا�سب االآلي ،)TOEFL( كلغة اأجنبية
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والدرا�سات  المعل�مات  وتقنية  الهند�سة  في  تخ�س�سا  ثالثين  من  اأكثر  التقنية  الكليات  تطرح 

التجارية والعل�م التطبيقية وت�سميم االأزياء والت�س�ير الف�ت�غرافي مع مالحظة عدم �سرورة 

طرح نف�ص التخ�س�سات في كل الكليات بل يعتمد ذلك على متطلبات �س�ق العمل في المحافظة 

اأو المنطقة التي ت�جد بها الكلية. وبعد اإكمال البرنامج التاأ�سي�سي بنجاح، يتم قب�ل الطلبة في 

برنامج مك�ن من اأربعة م�ست�يات حيث يتم منحهم �سهادة االنجاز، اأو الدبل�م، اأو الدبل�م العالي، 

اإلى الم�ست�ى االأعلى يتطلب الح�س�ل  اأو البكال�ري��ص في التكن�ل�جيا. ولالنتقال من م�ست�ى 

على تقدير معين في الم�ست�ى االأخير.

ارتفاع  ال�زارة. ومع  التقنية تدار مركزياً من قبل  الكليات  خالل المراحل االأولى لعملها كانت 

عدد الكليات وازدياد عدد التخ�س�سات والبرامج التي ت�فرها هذه الكليات، وت�ساعف اأعداد 

الطلبة والم�ظفين، اأ�سبح من ال�سروري منح المزيد من اال�ستقاللية للكليات التقنية اإيماناً من 

وزارة الق�ى العاملة باأن ذلك �سي�ؤدي اإلى خط�ات تط�يرية اأ�سرع، وفاعلية في اتخاذ القرارات. 

والذي اأدى اإلى نقل بع�ص ال�سالحيات والم�س�ؤوليات من ال�زارة اإلى الكليات ب�سكل تدريجي. 

5.5.3  التعليم للريادة في مناهج الكليات التقنية
من خالل  ريادية  ل�ظائف  طالبها  بتهيئة  التقنية  الكليات  في  االأكاديمية  االأق�سام  جميع  تق�م 

تزويدهم بالمعارف والمهارات وال�سل�كيات التي تعينهم على تك�ين م�ؤ�س�ساتهم �س�اء كانت في 

التقني  التعليم  مناهج  وت�سم  غيرها.  اأو  التجارية  الدرا�سات  اأو  المعل�مات  تقنية  اأو  الهند�سة 

الكثير من المقررات الدرا�سية التي تدعم مهارات الريادة ب�سكل مبا�سر وغير مبا�سر �س�اء في 

القاعات ال�سفية اأو خالل االأن�سطة المختلفة. 

باالإ�سافة اإلى ذلك، ياأتي التدريب اأثناء العمل )OJT( الذي تق�م الكثير من م�ؤ�س�سات التعليم 

العالي بتقديمه كمتطلب اختياري. اإال اأن ال��سع مختلف في الكليات التقنية في �سلطنة ُعمان. 

فحتى يك�ن هذا المتطلب اأكثر اإفادة للطلبة ول�سمان نقل مهارات العمل والريادة اإلى المتدربين 

التعزيزي،  التدريب  وهي  اأخرى  مبادرة  اإ�سافة  تمت  كما  اإجبارياً  المتطلب  هذا  تم جعل  فقد 

والذي يطلق عليه في بع�ص الدول التدريب التع�ي�سي، وه� اأي�ساً اإجباري. ويتم االإ�سراف على 

التدريب على راأ�ص العمل والتدريب التعزيزي ب�سكل دقيق من قبل م�سرفين من الكليات ومن 

ال�سركات التي يتدرب فيها الطلبة، كما ه� م��سح اأدناه.   
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التدريب على راأ�س العمل: اإن اإ�سراف وزارة الق�ى العاملة على الكليات التقنية اأدى التركيز على 

دمج مفاهيم ومهارات الريادة في البرامج الدرا�سية. ونتج عن ذلك عدة مبادرات جديدة يجري 

تنفيذها حالياً. ويتم معاملة التدريب على راأ�ص العمل في الكليات التقنية كمقرر درا�سي م�ستقل، 

له اأهداف وا�سحة ومخرجات تعليمية تختلف ح�سب تخ�س�ص الطالب وم�ست�اه الدرا�سي في 

الكلية. وي�سرف على كل طالب خا�سع للتدريب على راأ�ص العمل م�سرفين اأحدهما من الكلية 

�سجل  كتيب  ا�ستكمال  الطالب  على  ويجب  الطالب.  فيها  يتدرب  التي  الم�ؤ�س�سة  من  واالآخر 

التدريب والذي يتم اعتماده من قبل كال الم�سرفين. وبعد اإكمال التدريب، يق�م الطالب بعمل 

عر�ص مرئي عن برنامج التدريب الذي خ�سع له. ولدعم هذه المبادرة ي�جد في كل كلية تقنية 

ق�سم للتدريب على راأ�ص العمل والذي يتم االأ�سراف عليه وت�جيهه من قبل عمادة الكلية ومكتب 

العالقات ال�سناعية في ال�زارة. 

التدريب العملي التعزيزي: بما اأن التدريب على راأ�ص العمل يعتمد ب�سكل كبير على الم�ؤ�س�سة 

جميع  تغطية  يتم  ال  الحاالت  بع�ص  في  اأنه  مالحظة  تمت  فقد  بها،  الطالب  اإلحاق  يتم  التي 

المخرجات التعليمية خالل فترة التدريب. ولذلك، تم ا�ستحداث التدريب التعزيزي والذي ياأتي 

تنفيذه بعد التدريب على راأ�ص العمل. ويتم انجاز التدريب التعزيزي خالل فترة تمتد من �ستة 

اإلى اثني ع�سر اأ�سب�عاً - ح�سب حاجة المتدرب، حيث يتم تنفيذه داخل الكلية لتغطية العنا�سر 

التدريب  الطلبة جزءا من فترة  العمل. ويق�سي  راأ�ص  التدريب على  اأثناء  تتم تغطيتها  لم  التي 

التعزيزي في نف�ص الق�سم الذي در�س�ا فيه، بينما يق�س�ن الفترة المتبقية في االأق�سام االإدارية 

والفنية االأخرى في الكلية ح�سب برنامج معد لهذا الغر�ص. وخالل فترة التدريب التعزيزي يتم 

االت�سال  مهارات  في  اإ�سافي  تدريب  على  الطلبة  يح�سل  حتى  الريادة  مهارات  على   التركيز 

وو�سائل البحث عن عمل، واإن�ساء الم�ساريع الخا�سة. وفي نهاية فترة التدريب التعزيزي يقدم 

الطلبة عرو�سا مرئية ح�ل ما تعلم�ه خالل فترة تدريبهم.

اإ�سافة اإلى برامج التدريب على راأ�ص العمل والتدريب التعزيزي فقد تم دمج الكثير من مهارات 

العمل التطبيقية في المقررات الدرا�سية. كما تم اإ�سافة العديد من المقررات الدرا�سية الجديدة 

والتي يدر�سها جميع الطلبة بغ�ص النظر عن تخ�س�ساتهم. بع�ص من هذه المقررات هي: الريادة 

باللغة  والتخاطب  المنطق،  البحث عن عمل، وعلم  العمل، ومهارات  واأخالقيات  الحر،  والعمل 

العربية. كما ورد و�سف هذه  باللغة  يتم تدري�سه  الذي  ال�حيد  الدرا�سي  المقرر  العربية وهي 

المقررات اأدناه.
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الريادة والعمل الحر: يعطى هذا المقرر لطالب ق�سم الدرا�سات التجارية فقط. ويهدف المقرر 

اإلى تك�ين ال�عي والفهم للريادة لدى الطلبة. وخالل تطبيق المقرر، يخ�سع الطلبة للنظريات 

والتخطيط،  المالية،  كاالإدارة  مجاالت  المقرر  ويغطي  االأعمال.  بريادة  المرتبطة  والتطبيقات 

واأدوات  الجديدة،  الم�سروعات  تط�ير  في  الداخلة  واالأدوات  والمفاهيم،  القان�ني،  والتنظيم 

االت�سال لالأعمال التجارية ال�سغيرة. وبالتالي، فاإن عنا�سر الريادة يتم نقلها للطلبة، لتهيئتهم 

لفهم الدور الحي�ي الأ�سحاب للرياديين واأ�سحاب االأعمال ال�سغيرة في االقت�ساد العالمي. ويهتم 

وال�سناعات  الم�ساريع  ويحدد  االأعمال  ورجال  االأعمال  رواد  بين  الفرق  بت��سيح  المقرر  هذا 

ال�سغيرة التي اأن�ساأتها معظم ال�سركات ال�سغيرة. وبالتالي ي�سبح الطلبة قادرون على المقارنة 

بين مزايا وعي�ب االأعمال التجارية ال�سغيرة، وتحليل الفر�ص التي تتيحها هذه الم�ساريع للن�ساء 

الرائدات، وكذلك ي�ساعد هذا المقرر على تقييم التحديات التي قد ت�اجههم في بيئة االأعمال 

على  والتعرف  ال�سغيرة،  التجارية  االأعمال  اإدارة  كيفية  على  الطلبة  تعليم  يتم  كما  التجارية. 

مفاهيم االأعمال التجارية العائلية، ومخاطر االأعمال ال�سغيرة والق�انين الحك�مية. كما يدر�ص 

الطلبة  يق�م  واأخيراً،  ال�سغيرة.  ال�سركات  واإدارة  االإدارية  العمليات  التجارية  الدرا�سات  طلبة 

بعمل نم�ذج لعمل ريادي من خالل و�سع خطة لعمل م�سروع تجاري �سغير.

المقررات التالية اإجبارية لجميع الطلبة في الكليات التقنية. وهي تهدف اإلى م�ساعدتهم على 

تح�سين مهاراتهم الريادية.

اأ�شاليب البحث عن عمل: يهدف هذا المقرر اإلى م�ساعدة الطلبة على تح�سن فر�سهم للعمل. 

ذات  واال�ستراتيجيات  وظيفة،  للبحث عن  الم�ستخدمة  بالتقنيات  التعريف  على  المقرر  ويركز 

بكيفية  الخا�سة  التجارية  اأعمالهم  بدء  يقررون  اللذين  اأولئك  ي�ساعد  لتاأمين ذلك. كما  ال�سلة 

بين  مقارنة  لعمل  الطلبة  اإعداد  يتم  الذاتية  ال�سيرة  اإعداد  اإلى  وباالإ�سافة  الم�ظفين.  تعيين 

اإجراء  مهارات  المقرر  وي�سمل  منهم.  االأن�سب  قائمة  وتحديد  الذاتية،  ال�سير  من  مجم�عة 

المقابالت ال�سخ�سية �س�اء كان الطالب متقدم لل�ظيفة اأو �سيق�م بتعيين م�ظفين للعمل لديه 

ويتم ذلك من خالل محاكاة مقابالت العمل.

المنطق في  المهارات الالزمة ال�ستخدام  الطلبة  اإعطاء  المقرر على  علم المنطق: يركز هذا 

العمل.  االأداء خالل  ب�سكل عقالني وتح�سين  الم�ساكل  والذي يمكنهم من حل  الي�مية  حياتهم 

م�ؤ�س�سة  داخل  �س�اء  منطقي،  ب�سكل  للت�ا�سل  الطلبة   تح�سير  يتم  المقرر،  هذا  خالل  ومن 

العمل اأو خارجها. كما يركز المقرر على تح�سين مهارات الريادة لدى الطلبة من خالل تط�ير 

مهارة  تط�ير  ويتم  منطقي.  باأ�سل�ب  اإقناعاً  اأكثر  م�ساريع  رواد  لجعلهم  لديهم  االإقناع  مهارات 
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العمل  وم�ساعدتهم على  الثقة  الطلبة مزيد من  لمنح  العرو�ص  تقديم  اأي�سا من خالل  االإقناع 

تزويد  يتم  حيث  والتمارين،  المحاكاة  األعاب  با�ستخدام  تدري�سها  يتم  المهارات  هذه  بفاعلية. 

الطلبة بال�سيناري�هات التي تتطلب نهج منطقي وتفكير تحليلي لحل م�ساكل تك�ن ب�سيطة في 

البداية ثم تتدرج ن�سبة التعقيد فيها.

التي من  االأخالقية  المعايير  باأعلى  الطلبة  يزود  العمل  اأخالقيات  اإن مقرر  العمل:  اأخالقيات 

�ساأنها اأن تق�دهم عبر التزامات الحياة الي�مية. يق�م الطلبة من خالل هذا المقرر با�ستيعاب 

مفه�م القيم، وخ�س��سا القيم االإ�سالمية والعمانية ذات العالقة بالن�سيج االجتماعي. وي�سمل 

ذلك اإدراك اأهمية »وثيقة اأخالقيات العمل« و»ق�اعد ال�سل�ك« للم�ؤ�س�سة وللمهنة. ويطلب من 

الدار�سين لهذا المقرر اأن يفهم�ا ويقدروا ويحترم�ا التن�ع العرقي والثقافي لالآخرين، ليتمكن�ا 

من العمل مع زمالء من اأ�س�ل عرقية وثقافية مختلفة باأ�سل�ب اأخالقي رفيع.

التخاطب باللغة العربية: هذا المقرر ه� المقرر ال�حيد الذي يتم تدري�سه باللغة العربية في 

الر�سمية  التجارية  االت�سال  مهارات  تط�ير  على  الطلبة  المقرر  هذا  ي�ساعد  التقنية.  الكليات 

با�ستخدام اللغة العربية. ويغطي الق�اعد اللغ�ية االأ�سا�سية، وبناء الجمل المفيدة والتي بدورها 

ت�ساعد في تح�سين المهارات الكتابية وال�سفهية الر�سمية باأ�سل�ب مقنع، حيث يتعلم�ن التلخي�ص، 

واإعادة �سياغة الجمل، واالختزال عند كتابة الر�سائل والتقارير. ويغطي المقرر اإعداد جدول 

اأعمال االجتماع وكتابة مح�سره. باالإ�سافة اإلى ذلك يتم تعليمهم كيفية الم�ساركة والنقا�ص في 

االجتماعات، واأي�سا كيفية الدفاع عن اأفكارهم ومقترحاتهم عند تقديم العرو�ص.

قانون العمل الُعماني: تدر�ص ال�زارة حالياً الحاجة اإلى ا�ستحداث مقرر جديد لجميع الطلبة، 

وه� »قان�ن العمل العماني«. ويعتقد باأن هذا المقرر �سي�ساعد الخريجين على معرفة حق�قهم 

وواجباتهم، �س�اء كان�ا اأنف�سهم اأ�سحاب اأعمال خا�سة اأو م�ظفين لدى م�ؤ�س�سات اأخرى.

6.5.3  مراكز المحاكاة التجارية )BSCs( في الكليات التقنية
على الرغم من اأن التدريب على راأ�ص العمل حقق نجاحاً في تخ�س�سات مثل الهند�سة اأال اأنه 

واجه بع�ص المع�قات في مجاالت مثل الدرا�سات التجارية. ويع�د ذلك اإلى اأن بع�ص الم�ؤ�س�سات 

والت�ظيف  الب�سرية  الم�ارد  وتخطيط  المحا�سبة  مثل  التجارية  عملياتها  معظم  بتنفيذ  تق�م 

يتلق�ن  اللذين  الطلبة  اأن  يعني  مما  مثل  الكبرى  المدن  في  المت�اجدة  الرئي�سة  مراكزها  في 

تدريبهم خارج المدن الكبيرة قد ال يح�سل�ن على التدريب المنا�سب في هذه المجاالت. كذلك 
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فاإن طبيعة عمل بع�ص الم�ؤ�س�سات ال ت�سمح باإطالع المتدربين على بع�ص البيانات والعمليات. 

اأدت هذه المع�قات اإلى فكرة لتاأ�سي�ص مركز محاكاة تجارية في الكليات التقنية لدعم التعليم 

والتدريب با�ستخدام االآليات والتقنيات الحديثة (وزارة الق�ى العاملة، 2007). لذا قررت وزارة 

تعميمها  ذلك  وبعد   ،  )NCT( بنزوى  التقنية  الكلية  في  المبادرة  هذه  تطبيق  العاملة  الق�ى 

تدريجيا على الكليات التقنية االأخرى.

بنزوى  التقنية  الكلية  في  تنفيذه  يتم  فريد  م�سروع  ه�   )BSC( التجارية  المحاكاة  مركز  اإن 

الريادة عن�سراً  العاملة  الق�ى  وزارة  وتعتبر  ال�زارة.  بالتعاون مع  الخا�ص  القطاع  وبتم�يل من 

اإن مركز المحاكاة التجارية ي�سكل نقلة  لتح�سين فر�ص العمل لطالبها بعد تخرجهم.  اأ�سا�سياً 

التجارية  المهارات  والتدريب من خالل تقديم تجربة حقيقية لممار�سة  التعليم   ن�عية لمفه�م 

 .(2009a ،كلية نزوى التقنية)

االأكاديمية  البرامج  الريادة في  ثقافة  المنا�سب، ودمج  التدريب  ت�فير  اإلى  المركز  يهدف هذا 

المركز  يمنح  و�س�ف  الطلبة.  قبل  تدار من  تجارية حقيقية  م�ؤ�س�سة  ت�فير  للكليات من خالل 

الفر�سة للطلبة ممار�سة التجارة ب�سكلها الطبيعي تطبيقاً لما يتم تدري�سه في الكتب المدر�سية 

وفي القاعات ال�سفية. وي�سمل التدريب في هذا المركز جميع طلبة الكلية ولكن المرحلة االأولى 

�ستركز على طلبة ق�سم الدرا�سات التجارية. يتك�ن مركز المحاكاة من مبنى مك�ن من طابقين، 

االأول.  الطابق  الم�ؤ�س�سة في  اإدارة  و�ستك�ن  االأر�سي،  الدور  المبيعات في  �سيك�ن مكان  حيث 

اأما المرحلة الثانية ف�ست�سم طلبة ق�سم تقنية المعل�مات واللذين �سيك�ن�ن م�سئ�لين عن تط�ير 

تطبيقات البرمجيات الالزمة للم�ؤ�س�سة، مثل برامج المحا�سبة، وبرامج المخازن، وبرامج اإدارة 

الم�ارد الب�سرية، وغيرها. كما يمكن لطلبة ق�سم تقنية المعل�مات ت�سميم وتط�ير بع�ص الحل�ل 

لتنفيذ  التخطيط  اأنه يجري  نف�سه. كما  المركز  وبيعها من خالل  المعل�مات  بتقنية  المخت�سة 

�سركة متخ�س�سة في التجارة االإلكترونية لتك�ن واحدة من اأن�سطة المركز. و�ست�سمل المرحلة 

االأخيرة طلبة ق�سم الهند�سة اللذين يمكنهم ت�سنيع بع�ص المنتجات وبيعها من خالل المركز بعد 

االتفاق مع طلبة الت�س�يق على طريقة الت�س�يق المنا�سبة. وجميع العمليات في مركز المحاكاة 

اأقل قدر ممكن من االإ�سراف  التجارية �سيتم تنظيمها واإدارتها، وتنفيذها من قبل الطلبة، مع 

من قبل الكلية. اإن اأعمال االإن�ساءات الخا�سة بالمركز قد تم انجازها، وي�ؤمل اأن يبا�سر المركز 

عمله في اأقرب فر�سة ممكنة.
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6.3  اإعداد وتدريب المعلمين
 

للمعلمين ي�جد  الب�سرية، فبالن�سبة  الم�ارد  بتنمية  خا�ساً  اهتماماً  ُعمان  �سلطنة  ت�لي حك�مة 

الخدمة  قبل  المعلمين  تدريب  ويتم  الخدمة.  واأثناء  الخدمة  قبل  والتدريب  التعليم  من  ن�عين 

في م�ؤ�س�سات التعليم العالي مثل كليات التربية التابعة ل�زارة التعليم العالي، وكلية التربية في 

اأثناء الخدمة فه� من  التدريب  اأما  ال�سلطان قاب��ص وفي الجامعات الخا�سة االأخرى.  جامعة 

م�س�ؤولية وزارة التربية والتعليم.

1.6.3  اإعداد وتدريب المعلمين قبل الخدمة
البرامج  تقدم  التي  العالي  التعليم  م�ؤ�س�سات  في  الخدمة  قبل  المعلمين  وتدريب  تعليم  يتم 

تلك  بع�ص  زيارة  تمت  وقد  والخا�سة.  العامة  العالي  التعليم  م�ؤ�س�سات  ت�سم  والتي  الترب�ية، 

الم�ؤ�س�سات لالطالع على تجربتها فيما يخ�ص التعليم للريادة، حيث تالحظ اأن بع�ص مهارات 

الريادة يتم تغطيتها في البرامج المطروحة مثل مهارات االت�سال، وتقديم العرو�ص، ومهارات 

تعليم  برامج  في  للريادة  التعليم  اأن  اال�ستنتاج  يمكن  ذلك،  من  الرغم  وعلى  المعل�مات.  تقنية 

وتدريب المعلمين في مرحلة ما ي�سبق الخدمة للمعلمين ال تزال في مراحلها االأولى في هذه 

الم�ؤ�س�سات.

2.6.3  التعليم والتدريب لمعلمي المدار�س
التعليم  على  المعلمين  تدريب  في  ت�ساهم  واأق�سام  دوائر  عدة  والتعليم  التربية  وزارة  لدى  اإن 

للريادة. وقد تم تبني العديد من المبادرات الطم�حة في هذا ال�ساأن. وت�سارك وحدات ال�زارة 

العامة  المديرية  ومنها:  المعلمين،  تدريب  برامج  في  مبا�سر  غير  اأو  مبا�سر  ب�سكل  المختلفة 

لتنمية الم�ارد الب�سرية؛ والمديرية العامة لتط�ير المناهج؛ والمركز ال�طني للت�جيه ال�ظيفي؛ 

وم�سروع اإنجاز )INJAZ( ُعمان (م�ؤ�س�سة غير ربحية تدعم الم�ؤ�س�سات الترب�ية والتعليمية).

اأن المديرية العامة لتط�ير المناهج يق�م عملها الرئي�ص على تط�ير المناهج  على الرغم من 

اإال اأن الم�سرفين من هذه المديرية يق�م�ن بزيارة المدار�ص لت�جيه المعلمين نح� كيفية تعليم 

بتدريب  المهني  للت�جيه  ال�طني  المركز  يق�م  كذلك،  المناهج.  تغطيها  التي  الريادة  مهارات 

الم�سرفين واالأخ�سائيين على نقل مهارات الريادة اإلى الطلبة، كما �سبق اإي�ساحه اأعاله. وي�سم 

برنامج »اإنجاز )INJAZ( ُعمان« برنامجاً تدريبياً مك�ناً من خم�سة ع�سر وحدة م�جهة لتدريب 

المعلمين اللذين ي�سارك�ن في تدريب وتهيئة الطلبة للم�ساركة في الم�سابقة وتزويدهم بالمهارات 
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الالزمة للبدء بتنفيذ الم�ساريع الذاتية. المزيد من المعل�مات ح�ل برنامج اإنجاز ُعمان مت�فرة 

في جزء الحق من هذا التقرير. اإن المبادرات التي تم ذكرها قد حققت ف�ائد كثيرة، ومع ذلك 

فهناك حاجة لتط�ير برامج اأكثر �سم�لية تك�ن مخ�س�سة لدعم التعليم للريادة.

3.6.3  تعليم وتدريب معلمي ومدربي التعليم والتدريب التقني والمهني 
يتم تدريب المعلمين والمدربين في مراكز التدريب المهني على التعليم للريادة من خالل برنامج 

على  والمدربين  المعلمين  تدريب  يتم  ذلك  اإلى  باالإ�سافة  (كاب).  االأعمال«  عالم  اإلى  »تعرف 

المهارات االأ�سا�سية مثل مهارات االت�سال ومهارات تقنية المعل�مات واللغة االإنجليزية وغيرها. 

تدريبية  برامج  وتنفيذ  تط�ير  اإلى  الحاجة  حيث  التط�ير  م�ا�سلة  اإلى  الجانب  هذا  ويحتاج  

حديثة و�ساملة.

اأما الكليات التقنية فقد اعتمدت عدة برامج لتدريب المعلمين مع التركيز على التعليم للريادة 

باالإ�سافة اإلى مجاالت اأخرى، حيث تركز هذه البرامج على المعلمين والمدربين المعينين حديثا. 

فبعد التعيين يتم بعث المعلمين اإلى الخارج للح�س�ل على درجة الماج�ستير يق�س�ن بعدها عدة 

اإحدى ال�سركات كل في مجال تخ�س�سه الكت�ساب الخبرة ال�سناعية وتعلم  اأ�سهر للتدريب في 

مهارات الريادة. يلي ذلك التدريب لعدة اأ�سهر في اإحدى الكليات التقنية لتزويدهم بالنظريات 

اإلى  والمهارات  المعارف  لنقل  الفاعلة  والطرق  وال��سائل  الحديثة  التعليم  وتقنيات  الترب�ية 

الطلبة.

اإن التعليم للريادة ه� مفه�م حديث ن�سبياً، ويختلف اإلى حد ما عن االأ�سل�ب التقليدي للتعليم. 

اأن يك�ن لدى المعلمين القادمين من بيئات تعليمية تقليدية القدرة  لذلك، فاإنه من ال�سروري 

على التاأقلم واأن يتم ا�ستيعابهم في ب�سكل منا�سب، حيث يجب اأن يتم تعريفهم وتدريبهم حتى 

ي�سبح�ا قادرين على ن�سر ثقافة المبادرة بين طالبهم. اأن جميع المعلمين الجدد يخ�سع�ن اإلى 

برامج تعريفية محددة يتم من خاللها تعريفهم بمفاهيم وطرق تدري�ص المهارات المختلفة بما 

اللذين لديهم الخبرة في تدري�ص مقررات  الريادة. ويتم ربط المعلمين الجدد بالمعلمين  فيها 

مهارات الريادة واللذين يق�م�ن في هذه الحالة بدور الم�جهين اللذين يق�م�ن بدعم وتدريب 

المعلمين الجدد لم�ساعدتهم في �سقل مهاراتهم. 

اإ�سافة اإلى ذلك، ت�جد برامج لتاأهيل المعلمين اللذين يق�م�ن بتدري�ص مقررات برنامج »تعرف 

التقنيات  ا�ستخدام  على  وت�سجيعهم  المعلمين  تدريب  ي�سمل  وهذا  (كاب).  االأعمال«  عالم  اإلى 
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والمناق�سات  المرئية،  العرو�ص  �ساماًل  االإ�ستباقي،  والتعلم  الطلبة،  م�ساركة  لتحفيز  الحديثة 

والم�ساريع،  الفردية،  واالأن�سطة  الحالة،  ودرا�سات  �سغيرة،  مجم�عات  في  والعمل  الجماعية، 

وتبادل االأفكار، ولعب االأدوار، واألعاب المحاكاة التجارية، ومحاكاة الحا�س�ب التفاعلية.

ومن البرامج التدريبية االأخرى تلك التي ت�سمل المعلمين اللذين �سيق�م�ن بالتدري�ص اأو االإ�سراف 

قطاع  من  االأعمال  رواد  دع�ة  التدريب  هذا  ي�سمل  التجارية.  المحاكاة  مركز  في  الطلبة  على 

ال�سناعة لتدريب المعلمين بالكليات بهدف تعريف مجتمع الكلية بالثقافة ال�سناعية.

7.3  البعد الخارجي 

1.7.3 على الم�شتوى الوطني
برنامج التوعية المهنية )CAP( بالتعاون مع �شركة �شل للتنمية - ُعمان

لقد تم اإطالق العديد من المبادرات التي اأطلقها القطاع الخا�ص لت�سجيع ال�سباب على تبني 

خيارات تجارية م�ستقلة. اإحدى هذه المبادرات هي برنامج الت�عية المهنية الذي ترعاه �سركة 

�سل للتنمية، ويتم تقديمه للطالب في م�ست�يات درا�سية مختلفة مثل المدار�ص، ومراكز التدريب 

المهني، والكليات التقنية، وغيرها. حيث ي�ساعد هذا البرنامج على ت�فير المهارات المتخ�س�سة 

ا�ستيعابهم  ي�سهل  لكي  العمل  بيئة  مع  يتاأقلم�ن  العمل  عن  والباحثين  الطلبة  لجعل  والالزمة 

 في عالم االأعمال. كما يقدم البرنامج ور�ص عمل وحلقات نقا�ص ومحا�سرات من خالل حزم

(رزم) تدريبية لتعزيز مهارات الطلبة وجعلهم يدركون ويقدرون نقاط القوة لديهم ويتغلبون على 

نقاط ال�ضعف (�ضركة �ضل للتنمية - ُعمان، 2009). كما ي�ساعد البرنامج على تط�ير المهارات 

االأ�سا�سية مثل و�سع االأهداف ال�سخ�سية، واختيار ال�ظيفة، وكتابة ال�سيرة الذاتية، والعرو�ص 

المرئية، ومهارات االت�سال وذلك في محاولة لتزويد الباحثين عن عمل بم�ستقبل وظيفي اأف�سل.

برنامج المقا�شف المدر�شية حا�شنات �شند في الكليات التقنية 

الفترة  كبيراً خالل  والذي حقق نجاحاً  دائمة)  نــعمة  (�سـبيل  لـ  �سند وه� اخت�سار  برنامج  اإن 

تقديمه  خالل  من  ال�سغيرة  والم�ساريع  الفردية  المبادرات  م�ساريع  اإطالق  ي�سجع  الما�سية 

مبادرات  اإحدى  تحديداً  لي�ص  البرنامج  اإن  التخرج.  لحديثي  والحماية  والخبرات  للقرو�ص 

التعليم للريادة لكنه يدعم التعليم للريادة من خالل دعم الخريجين الجدد بطرق وو�سائل البدء 

الكليات  الريادية في  لالأن�سطة  االأخيرة دعماً  االآونة  الخا�سة. ولقد قدم �سند في  بم�ساريعهم 

من  ال�سغار  الرواد  �سند  حا�سنات  برنامج  ي�ساعد  �سند.  حا�سنات  برنامج  خالل  من  التقنية 
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اإن  خريجي الكليات التقنية للبدء بتنفيذ م�ساريعهم الخا�سة من خالل الدعم المالي والفني. 

الحا�سنات هي مبادرة جديدة من مبادرات برنامج �سند ويت�قع اأن ت�ساهم ب�سكل كبير في دعم 

مفاهيم وبرامج التعليم للريادة. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن الكليات التقنية تدر�ص حالياً مقترحاً 

للربط التفاعلي بين مركز المحاكاة التجارية وحا�سنة �سند. ويت�قع اأن يحدث هذا التفاعل بعدا 

جديداً في مجال التعليم للريادة. 

2.7.3  على الم�شتوى الإقليمي
م�شروع اإنجاز )INJAZ( ُعمان في المدار�س والكليات التقنية

ال�سادر   (2006/2) رقم  القرار  بم�جب  م�سجلة  ربحية،  غير  م�ؤ�س�سة  هي  ُعمان«  »اإنجاز  اإن 

ومهمة   .2006 االأول  دي�سمبر/كان�ن   13 بتاريخ   )SANAD( �سند  م�سروع  رئي�ص  معالي  عن 

اإنجاز ُعمان هي تحفيز واإعداد ال�سباب للنجاح في نظام االقت�ساد العالمي. اإن برنامج اإنجاز 

 .)Junior Achievement Worldwide( العالمية  ال�سباب  اإنجاز  بم�ؤ�س�سة  مرتبط  ُعمان 

من  للطالب  التجاري  الم�ؤ�س�سي  التعليم  في  لل�سباب  العملية  الممار�سة  البرنامج خبرة  ويقدم 

م�ست�ى المدار�ص اإلى الم�ست�ى الجامعي. كما يعمل برنامج اإنجاز ُعمان عن قرب مع برنامج 

اإنجاز العرب والذي تاأ�س�ص في العام 2003. اإن �سعار اإنجاز ُعمان ه� »م�ساعدة االفراد على 

االأول�ية رقم واحد في  العرب  االأعمال  كبار رجال  اعتبره  التناف�سي«، وه� ما  اأدائهم  تح�سين 

 PricewaterhouseCoopers &( ا�ستطالع ن�سر في يناير/كان�ن الثاني 2006 من قبل �سركة

ُعمان  اإنجاز  لدى  وي�جد  م�ؤتمرات.  و�سركة  ك�برز  ووترهاو�ص  براي�ص   )Moutamarat-PwC
عالقات ودعم ق�ي من القطاع ال�سناعي في ل�سلطنة ُعمان حيث اإن مجل�ص اإدارة اإنجاز ُعمان 

ي�سمل عدد من ال�سركات الرائدة في �سلطنة ُعمان.

بداأ برنامج اإنجاز في �سلطنة ُعمان في ماي�/اأيار 2005 كمرحلة تجريبية. وتم تد�سين البرنامج 

في فبراير/�ضباط 2006 بالتعاون مع برنامج اإنجاز العرب وبرنامج �سند. في البداية ا�ستفادت 

ثالث مدار�ص من البرنامج: اثنتين من التعليم الحك�مي العام وواحدة من القطاع الخا�ص. وقد 

اأ�سبح  و»كيف  »اقت�سادي«  وهما  تنفيذهما  تم  برنامجين  في  طالباً   212 الم�سجلين  عدد  بلغ 

قائداً ناجحاً«. وفي وقت الحق في العام الدرا�سي 2007/2006، تم ت��سيع برنامج اإنجاز ُعمان 

14 مدر�سة في م�سقط والمحافظات والمناطق االأخرى مغطياً خم�سين قاعة درا�سية  ليغطي 

ال�سلطان  جامعة  من  كل  �ساركت   2008/2007 الدرا�سي  العام  وفي  طالباً.   2,450 من  واأكثر 

يك�ن  المتط�عين حيث  على  ُعمان  اإنجاز  ويعتمد  البرنامج.  في  العليا  التقنية  والكلية  قاب��ص 

لهم دور فاعل في جميع مراحل البرنامج. يتم تخ�سي�ص ف�سل درا�سي في اإحدى المدار�ص لكل 
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متط�ع، ويطلب من المتط�ع االلتزام ب�ساعة واحدة في االأ�سب�ع ولمدة 10 اأ�سابيع تقريباً، وذلك 

خالل الف�سل الدرا�سي ال�احد. وي�سبق ذلك ور�سة عمل تعريفيه. وفي نهاية دورة البرنامج يق�م 

المتط�ع بتق�يم طالبه.

�ساركت المدار�ص العمانية في م�سابقة اإنجاز لـ »اأف�سل �سركة للطالب العرب لعام 2007« والتي 

اأقيمت في المملكة االأردنية الها�سمية. كما نّظم اإنجاز العرب م�سابقة »اأف�سل �سركة طالبية« 

والتي  دول،  لع�سرة  ممثلين  وطالبة  طالبا   66 �سارك  حيث   2008 ماي�/اأيار  في  م�سقط  في 

ي�ني�/حزيران  وفي  ل�سركة«.  تنفيذي  كرئي�ص  »اأف�سل طالب  بجائزة  ُعمان  �سلطنة  فيها  فازت 

2009، �ساركت اإحدى مدار�ص �سلطنة ُعمان في م�سابقة اإنجاز العرب والتي عقدت في بيروت 
ل�سركة«  تنفيذي  كرئي�ص  »اأف�سل طالب  وجائزة  على  ُعمان  �سلطنة  اأخرى،  مرة  حيث ح�سلت، 

وباالإ�سافة اإلى جائزة »اأف�سل م�سروع �سركة«.

كما تم م�ؤخراً ربط برنامج اإنجاز ُعمان مع المركز ال�طني للت�جيه المهني )NCGC(، والذي 

وي�ستعد  درا�سياً.  4,000 �سفاً  واأكثر من  240,000 طالبا  اأكثر من  اإلى  ال��س�ل  �سهل الإنجاز 

انجاز ُعمان حالياً، الإ�سافة الطلبة اللذين يقل عمرهم عن 13 �سنة، وبذلك ي�سل عدد الطلبة 

الملتحقين بالبرنامج الأكثر من (500,000) ن�سف ملي�ن طالب وطالبة خالل الف�سل الدرا�سي 

ال�احد.

3.7.3  على الم�شتوى الدولي
برنامج »تعرف اإلى عالم الأعمال« )KAB( في مراكز التدريب المهني والكليات التقنية

يجرى تطبيق برنامج »تعرف اإلى عالم االأعمال« )KAB( في مراكز التدريب المهني والكليات 

التقنية في �سلطنة ُعمان. هذا البرنامج ه� عبارة عن حزمة يجري تقديمها تحت رعاية منظمة 

العمل الدولية لتمكين ال�سباب من اكت�ساب المهارات التي ت�ساعدهم على العمل وك�سب الرزق. 

اإن التركيز الرئي�ص للبرنامج ه� تدريب رواد االأعمال على المهارات االإدارية لتط�ير �سل�كيات 

في  البرنامج  هذا  تنفيذ  ويجري  للريادة.  التعليم  خالل  من  ال�سباب  لدى  ريادية  واتجاهات 

�سلطنة ُعمان باالإ�سافة اإلى العديد من الدول االأخرى. ي�سعى برنامج »تعرف اإلى عالم االأعمال« 

)KAB( اإلى تط�ير مهارات الريادة لدى ال�سباب وفي نف�ص ال�سياق لتعليمهم لي�ص فقط البدء 
بتنفيذ م�ساريعهم الخا�سة في الم�ستقبل ولكن اأي�سا ليك�ن�ا قادرين على العمل ب�سكل منتج في 

الم�ساريع والم�ؤ�س�سات ال�سغيرة والمت��سطة. وبذلك فاإن الهدف العام لبرنامج »تعرف اإلى عالم 

االأعمال« )KAB( ه�الم�ساهمة في تك�ين الثقافة الم�ؤ�س�سية في بلد اأو مجتمع ما.

3درا�سة حالة عن �سلطنة ُعمان



90

التدريب  مراكز  في  ناجح  ب�سكل   )KAB( االأعمال«  عالم  اإلى  »تعرف  برنامج  تنفيذ  تم  لقد 

العمل �س�ق  اإلى  وانتقالهم  تخرجهم  قبل  للطالب  تقديمه  ويتم  التقنية.  والكليات   المهني 

(كلية نزوى التقنية، 2009b). ي�سمل البرنامج تدريب المعلمين با�ستخدام نماذج تم تط�يرها 

من قبل منظمة العمل الدولية لهذا الغر�ص. 

من  تجعل  بطريقة  تنفيذه  يتم  بحيث  تخ�سي�سه  ُعمان  �سلطنة  في  البرنامج  تنفيذ  تطلب  قد 

ال�سهل دمجه �سمن البرامج التي يجري تنفيذها. ويتم تطبيق البرنامج باللغة العربية في مراكز 

يتم تطبيقه من  التقنية  الكليات  التقنية. ففي  الكليات  االإنجليزية في  وباللغة  المهني  التدريب 

خالل تق�سيم البرنامج اإلى ق�سمين هما KAB1 وKAB2. وبعد مناق�سة الفترة المنا�سبة لطرح 

.)EPT( البرنامج فقد تم االتفاق على تقديمه للطلبة خالل فترة التدريب العملي التعزيزي

واإفادات المقابالت مع المعلمين والطلبة باأن البرنامج ال يق�م بال�سرورة بت�سجيع ال�سباب على 

بدء حياتهم المهنية كرواد اأعمال اأو كعاملين لح�ساب اأنف�سهم فقط، واإنما يقدم لهم الممار�سة 

والمهارات  واالتجاهات،  والخ�سائ�ص،  واالإجراءات،  والتحديات،  بالفر�ص  وال�عي  العملية 

الالزمة للريادة. وهذا يجعل من البرنامج مرغ�باً فيه من قبل جميع الطلبة �س�اء كان�ا عازمين 

على بدء اأعمالهم التجارية الخا�سة اأو على البحث عن فر�سة عمل. والبرنامج يق�م على اأ�سا�ص 

اأن الطالب ه� مح�ر العملية التعليمية ويتك�ن من تمارين وم�ساريع على �سكل األعاب وتمارين. 

ومما جعله اأكثر جاذبية للطلبة، اأنه ي�ستخدم اأحدث تقنيات التعليم والتدريب والتعلم حيث يق�م 

ق�اعد  الطالب  يحدد  وكذلك  تحقيقها،  اأجل  من  ويعمل  التعليمية،  االأهداف  بتحديد  المتعلم 

التدريب ويتبعها. لذا فاإن البرنامج ي�سجع على التعبير عن الذات والت�ا�سل وفي نف�ص ال�قت 

يركز على العمل �سمن فريق وتحمل الم�س�ؤولية.

8.3  الإ�ستنتاجات والتو�سيــات

1.8.3  الإ�شتنتاجات
هدف هذا التقرير اإلى تقديم درا�سة حالة عن التعليم للريادة في النظام التعليمي في �سلطنة 

ُعمان. وي��سح التقرير اأن النظام التعليمي في �سلطنة ُعمان يرتكز ح�ل روح الريادة، واأنه تم 

بذل الكثير من الجه�د لتح�سين نظام التعليم، وتط�ير المناهج، واإطالق المبادرات الجديدة.
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الكثير من الدرو�ص والممار�سات الجيدة يمكن تعلمها من تجربة �سلطنة ُعمان. فاإعادة هيكلة 

من  مت�ازن  مزيج  عنه  نتج  (الثان�ي)  االأ�سا�سي  بعد  وما  اأ�سا�سي  تعليم  اإلى  المدر�سي  النظام 

المبادرات التي ت�سجع التعليم للريادة. وقد �سمل ذلك التح�ل التدريجي نح� الالمركزية في 

اإدارة المدار�ص مما اأدى بدوره اإلى تح�ل في عقليات من يديرون المدار�ص اللذين اأ�سبح�ا اأكثر 

اإلى ذلك، فاإن المناهج الدرا�سية للتعليم  انفتاحاً نح� دعم روح الريادة في التعليم. باالإ�سافة 

االأ�سا�سي والتعليم ما بعد االأ�سا�سي (الثان�ي) ت�سم مزيجاً من الم�اد والم�ا�سيع الدرا�سية التي 

الريا�سيات  تطبيقات  ربط  ياأتي  المثال،  �سبيل  فعلى  تكاملية.  بطريقة  الريادة  مهارات  تح�سن 

فاعلة  كطريقة  ع�سر  الحادي  لل�سف  التطبيقية  الريا�سيات  مادة  في  المحلي  باالقت�ساد 

المهني«  »م�سارك  مثل  وم�ا�سيع  م�اد  فاإن  كذلك  الدرا�سية.  المادة  الريادة في محت�ى  لدمج 

المركز  وياأتي  الريادي.  للتفكير  الداعمة  المجاالت  من  الكثير  تغطي  الحياتية«  و»المهارات 

ال�طني للت�جيه المهني م�سيفاً اإلى ق�س�ص النجاح حيث �ساهم في تك�ين التفكير الريادي في 

المدار�ص من خالل تزويد الطلبة بالعديد من اال�ستراتيجيات التخطيطية باالإ�سافة اإلى مهارات 

حل الم�سكالت ومهارات اتخاذ القرارات.    

�سهد التدريب المهني والتعليم التقني اأي�سا عدة تط�رات داعمة للتعليم للريادة. فاإ�سافة م�ست�ى 

ثالث في مراكز التدريب المهني باالإ�سافة اإلى جعل النظام مفت�حاً من خالل ال�سماح للطالب 

بالتخرج بعد اإكمال اأي م�ست�ى درا�سي والع�دة الحقاً الإكمال درا�ستهم، غّير من طريقة تخطيط 

الطلبة لم�ستقبلهم وقلل من المخاطر التي قد يتعر�س�ن لها ب�سبب قرار البدء بتنفيذ م�ساريعهم 

الخا�سة ك�ن اأن الفر�سة تبقى قائمة لديهم للع�دة اإلى مقاعد الدرا�سة. كذلك فاإن دمج مهارات 

للريادة.  للتعليم  اآخر  بعداً  ي�سيف  والحا�س�ب  الريا�سيات  مثل  درا�سية  مقررات  في  الريادة 

من خاللها  يتم  التي  االآليات  فتغيير  كثيرة.  فهي  التقنية  الكليات  في  الناجحة  المبادرات  اأما 

تنفيذ التدريب على راأ�ص العمل وا�ستحداث التدريب التعزيزي غّير من نظرة الطلبة اإلى العمل 

والعمل الحر. اإن جعل التدريب على راأ�ص العمل والتدريب التعزيزي اإجباريين لهما مخرجات 

اإ�سافة مقررات مثل  فاإن  كذلك  العمل.  نح��س�ق  اأكثر  جعلهما م�جهين  �سلفاً  تعليمية محددة 

الريادة والعمل الحر، ومهارات البحث عن عمل، وعلم المنطق،  واأخالقيات العمل، والتخاطب 

باللغة العربية اأظهرت اأنها و�سيلة اأخرى فاعلة لدمج الريادة في التعليم. كما اأن مركز المحاكاة 

التجارية ه� مبادرة فريدة تدعم الفكر الريادي. باالإ�سافة اإلى ذلك فاإن اال�ستراك في م�سابقات 

المهارات الخليجية والدولية ت�سيف ح�افز جديدة لرواد الم�ستقبل.      
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كذلك فاإن تنفيذ حزمة من المبادرات االأخرى تج�سد الجه�د االإ�سافية باتجاه التعليم للريادة. 

وت�سمل هذه المبادرات برنامج الت�عية المهنية، وحا�سنة برنامج �سند، وانجاز ُعمان، و»تعرف 

المدار�ص  في  تطبيقها  تم  قد  والمبادرات  البرامج  هذه  جميع   .)KAB( االأعمال«  عالم  اإلى 

ومراكز التدريب المهني والكليات التقنية. 

اإيجازها في  تم  التي  الجيدة  الممار�سات  التقرير يظهر جلياً مجم�عة من  اأن  الرغم من  على 

هذا الجزء اأعاله، فمن الم�ؤكد اأنه ال يزال المجال متاحاً للتط�ير في عدة اتجاهات. وتقترح 

مجم�عة من الت��سيات على الم�ست�يين ال�طني واالإقليمي، على النح� التالي:

2.8.3  التو�شيــات على الم�شتوى الوطني
ت�جد العديد من الم�سروعات التط�يرية المطل�بة على الم�ست�ى ال�طني، من اأجل اإدماج اأف�سل 

للريادة في النظام التعليمي، ولكن ال تقت�سر على ما يلي:

تم  قد  الريادة  مهارات  من  العديد  اأن  من  الرغم  على  للريادة:  للتعليم  الداعمة  الت�شريعات 

والتدريب  بالمدار�ص  الخا�سة  المناهج  وتط�ير  الت�سريعات  و�سع  عند  االعتبار  بعين  اأخذها 

اأن االكتفاء باالإ�سارة لبع�ص مهارات الريادة في الت�سريعات قد ال  اإال  المهني والتعليم التقني، 

ي�سمن اال�ستمرارية. لذا فاإن و�سع ت�سريعات وا�سحة ومحددة تدعم تطبيقات وت�جهات التعليم 

للريادة �سي�ؤدي اإلى زيادة دعمها و�سمان ا�ستمراريتها.

تقييم اأثر دمج الريادة في النظام التعليمي: على الرغم من اإدخال العديد من التح�سينات على 

النظام التعليمي لدعم وتعزيز مهارات الريادة خ�س��ساً فيما يتعلق بتط�ير المناهج، اإال اأن هذه 

التح�ضينات لم يتم تقييم اآثرها للتعرف عن قرب على دورها في تهيئة ال�ضباب لالنخراط في 

�س�ق العمل وارتياد اآفاق الم�ستقبل. وقد يك�ن ذلك راجعا اإلى حداثة تلك المبادرات، وبالتالي 

�سع�بة تقييم اأثرها. كذلك، فاإن هناك حاجة لتقييم اأثر تنفيذ البرامج الخارجية التي تم تنفيذها 

مثل اإنجاز والتعرف اإلى عالم االأعمال. لذا فاإن تقييم اأثر دمج ثقافة ومهارات الريادة في النظام 

التعليمي ه� اأحد الت��سيات التي ينبغي اأخذها بعين االعتبار.

اإعداد وتدريب المعلمين: اإن اأحد التح�سينات الملحة ه� تبني �سيا�سات متكاملة لتعليم وتدريب 

الطلبة،  اإلى  المهارات  نقل هذه  وتمكينهم كذلك من  الريادية  مهاراتهم  زيادة  بهدف  المعلمين 

فاأهمية المدر�سين ال يجب اإغفالها واأهمية تعليمهم وتدريبهم يجب اأن تك�ن هي مح�ر التط�ير 

وتدريب  تعليم  برامج  تبني  يتم  اأن  بمكان  االأهمية  ومن  العمليات.  جميع  ح�له  تتمح�ر  الذي 

المعلمين على الم�ست�يين: قبل الخدمة، واأثناء الخدمة.
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اإجراء البحوث المتخ�ش�شة في التعليم للريادة: اإن التعليم للريادة ه� م��س�ع حديث ن�سبياً، 

�سلطنة  في  للريادة  والتعليم  الريادة  تتناول  التي  البحثية  الم�ساريع  قلة  اإلى  الم�سادر  وت�سير 

ُعمان والدول العربية. لذا ين�سح باإجراء المزيد من الم�ساريع البحثية في هذا المجال الأن ذلك 

اإلى تحفيز  لن ي�ساعد فقط في التعرف على نتائج واآثار التطبيقات الحالية بل �سي�ؤدي اأي�ساً 

االأفكار والتطبيقات الجديدة، و�سي�ساعد في زيادة ال�عي باأهمية التعليم للريادة على ال�سعيد 

ال�طني.

اإن التعاون والتبادل المعل�ماتي بين جميع الجهات المعنية �س�ف  التعاون وتبادل المعلومات: 

ي�ساعدان على ممار�سات اأف�سل وتكامل متزايد بين م�ست�يات التعليم المختلفة. وقد يك�ن من 

المفيد في هذه المرحلة بالذات ت�سكيل »�سبكة التعليم للريادة« لتعزيز والترويج لمبادرة التعليم 

للريادة من خالل تبادل التجارب وق�س�ص النجاح وتنظيم اأن�سطة الت�عية وغيرها.

3.8.3  التو�شيــات على الم�شتوى الإقليمي
بالغ  اأمر  والمعارف  المعل�مات  تبادل  اأن  معل�م  ه�  كما  للريادة:  للتعليم  عربية  بوابة  اإن�شاء 

االأهمية. ومن هذا المنطلق تنبع اأهمية اإن�ساء وتك�ين ب�ابة العرب للتعليم للريادة لدعم المزيد 

من التعاون بين الدول العربية. كما اأن هذا من �ساأنه اأي�سا اأن يروج لتبادل ق�س�ص النجاح واأن 

ي�ستقطب انتباه المجتمع. ويمكن اأن تق�م الب�ابة بدعم تنفيذ م�ساريع م�ستركة �س�اء كانت بين 

االأفراد اأو الم�ؤ�س�سات اأو الدول.

الموؤتمرات وور�س عمل الم�شاحبة: اإن الم�ؤتمرات وور�ص العمل هي اإحدى ال��سائل الفاعلة التي 

يتم من خاللها تبادل االأفكار ح�ل الدرا�سات واالبتكارات واالإبداعات. ويتم من خاللها اأي�ساً 

تك�ين العالقات بين الباحثين والمهتمين واأ�سحاب القرار مما من �ساأنه زيادة ال�عي وتن�سيط 

التبادل الثنائي والثالثي بين الدول. لذا فاإن تنفيذ م�ؤتمر اإقليمي عن التعليم للريادة من �ساأنه 

اأن ي�ساعد على تبادل االأفكار واأن ي�سجع على تنفيذ بع�ص االإعمال اأو الم�ساريع الم�ستركة.  
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4. دراسة حالة عن مصر
             د. �أبو بكر بدوي

1.4  المقدمة

بداأت م�سر في العام 1974 �سيا�سة اإ�سالح واإعادة بناء اقت�سادي وا�سع المدى 

باإنهاء عهد �سيطرة القطاع العام، ولم يكن اإحداث التغيرات الالزمة اأمراً �سهاًل 

وركز  الآن.  حتى  م�ستمراً  زال  وما  مت�قعاً،  كان  عما  ط�ياًل  وقتاً  ا�ستغرق  وقد 

الحر  العمل  ن�شاط  باإحياء  يتعلق  اأحدهما  كان  رئي�شة  مجاالت  على  االإ�شالح 

وت�شجيع اإقامة وتطوير المن�شاآت ال�شغيرة، وعلى مر ال�شنين تطور مفهوم الريادة 

والمبادرة، واأي�ساً الأن�سطة المتعلقة به. وتما�سياً مع المفه�م العام للتعليم الخا�ص 

بالعمل الحر (التعليم للريادة) كان التركيز خالل العق�د الما�سية على دعم اإقامة 

وتط�ير المن�ساآت ال�سغيرة، ومع التط�ير الحديث للمفه�م باعتبار التعليم للريادة 

مهارة اأ�سا�سية لكل الم�اطنين يتحتم اإعادة النظر في التطبيقات الحالية وتبني 

المفه�م الحديث للتعليم للريادة.

واعدى هذا التقرير في اإطار درا�شة للتعليم للريادة في الدول العربية، م�شروع 

م�سترك بين الي�ن�سك� وم�ؤ�س�سة �سترات ريال )StratREAL( البريطانية، ويتم 

التقني  والتدريب  للتعليم  الدولي  اليون�شكو  مركز  بوا�شطة  الم�شروع  هذا  تنفيذ 

األمانيا ومكتب الي�ن�سك� الإقليمي للتربية في الدول العربية -  والمهني، ب�ن - 

بيروت،  بالتن�شيق مع المركز الوطني لتنمية الموارد الب�شرية - االأردن. 

و�شتكون نتائج هذه الدرا�شة مدخاًل مهماً للدول التي ت�شعي اإلى تطوير الخطط 

االإ�شتراتيجية  لدمج التعليم للريادة في نظمها التعليمية، كما ت�شاعد في عملية 

اإختيار الدول العربية التي �س�ف ت�سارك في المك�ن الثاني من الم�سروع (مكتب 

الي�ن�سك� الإقليمي للتربية في الدول العربية - بيروت، 2009). 
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كما تم االإتفاق بين فريق البحث االإقليمي باأن يقت�شر التقرير على الحديث عن التعليم الر�شمي 

التعليم والتدريب التقني والمهني، ما لم يكن  في م�ست�ي التعليم الأ�سا�سي والثان�ي، مت�سمناً 

هناك �شئ اآخر يتعلق تماماً بمحتويات التقرير. 

من  م�شتمرة  عمليات  الحالي  الوقت  في  والبلدان  المناطق  كل  في  والتدريب  التعليم  وي�شهد 

االإ�شالح والتكيف مع التطور الم�شتمر في المجتمع، وفي التكنولوجيا واأ�شواق العمل. وهناك 

العديد من المقالت والتقارير تهتم بالبحث ح�ل المهارات المطل�بة للقرن الحادي والع�سرين 

»اقت�شاد المعرفة«، واأغلب هذه المهارات ترتبط  »باإدارة المعرفة«، التي تت�شمن عمليات تتعلق 

والت�شارك فيها، وهو  االأخرى، وتحليلها  المعارف  واإكت�شابها، وتكاملها مع  المعلومات،  باإختيار 

اأمر يتطلب وجود بيئات تحفز �شبكات العمل االإجتماعية. وترتبط اأي�شاً اأغلب هذه  المهارات 

بكفايات العمل الحر (الريادي) بالمفهوم العام. وعلى الرغم مما ي�شهده العالم  من زيادة الدور 

الم�شئولية  اأن  اإال  والتدريب،  التعليم  في  ككل  المدني  والمجتمع  االأعمال  لقطاعات  التنموي 

الأولى للتعليم ما زالت للحك�مات والم�ؤ�س�سات الر�سمية، التي تعتبر المم�ل الأول للتعليم.  

ويجب على الحكومات بذل الجهود لتحديد مجموعة المهارات والكفايات المطلوبة من خريجي 

التعليم ب�شكل دقيق وتعريفها حتى يمكن دمجها في الم�شتويات التعليمية الر�شمية بحيث يتوجب 

على كل طالب اأن ي�شل اإليها مع نهاية مرحلة التعليم االإلزامي (االأ�شا�شي). فاإذا لم ينجح النظام 

التعليمي بمدار�شه ومعلميه في و�شع تلك المهارات والكفايات في بوؤرة االهتمام، فاإنه �شوف 

ويمكن  المجتمع.  متطلبات  مع  المواءمة  اإلى  يفتقد  تعليمي  نظام  اإلى  تحوله  مخاطر  يواجه  

التي  الوطني  التعليم  م�شتويات  في  والكفايات  المهارات  تلك  دمج  من خالل  المواءمة  تحقيق 

تنفذها وتقيمها الحكومات )Ananiadou & Claro, 2009, p. 29(. ويجب اأن ي�شمل التعليم 

كال من المعرفة النظرية والمهارات العملية الإعداد ال�شباب للمواطنة الم�شئولة وعالم العمل.

واأ�سدرت مبادرة التعليم العالمي )GEI( للمنتدى القت�سادي العالمي )WEF( في اأبريل/ني�سان 

2009 تقريراً بعنوان »تعليم الموجة التالية من المبادرين«، يو�شح الحاجة للتعليم للريادة  بقوله 
»يتوجب على جميع المعاهد التعليمية على كل الم�شتويات (االبتدائي، الثانوي، العالي) تبني ُطرق 

واآليات القرن الحادي والع�سرين، مت�سمنة الم��س�عات التي تتقاطع مع عدة محاور، وا�ستخدام 

ُطرق التعليم الفعال لت�شجيع االإبتكار، والتجديد، والتفكير الناقد، والتعرف على الفر�ص والتوعية 

االإجتماعية. ويحتاج  ذلك اإلى اإعادة التفكير من حيث المبداأ في العملية التعليمية ككل، وينبغي 

على االأكاديميين تحديد كيفية �شم التعليم للريادة لي�ص فقط اإلى المنهج ولكن اأي�شاً تكامله مع 
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كل المقررات التعليمية. ويجب اأن تت�شمن اأهداف و�شيا�شات ومخرجات العملية التعليمية وبنيتها 

االأ�شا�شية ونظم المكافاآت من الو�شائل التطبيقية والُطرق التعليمية ما ي�شجع على اإعداد االأجيال 

الحالية  والم�شتقبلية من الطلبة بال�شكل الماأمول. ويجب على �شانعي ال�شيا�شات والحكومات 

تنمية خطط طم�حة للتعليم للريادة على الم�ست�يات الإقليمية وال�طنية، كما ينبغي على القطاع 

الخا�ص الم�ساركة مع الحك�مة والأكاديميين للم�ساعدة في تم�يل النظام التعليمي.

1.1.4  �لمنهجية
تتبع الدرا�شة الحالية المنهج التحليلي، وتم اإعداد التقرير الحالي بالتن�شيق مع اللجنة الوطنية 

لكثير  �شاملة  مراجعة  هي:  طرائق  بثالثة  وتحليلها  البيانات  جمع  تم  م�شر.  في  لليون�شكو 

والدولي؛  والعربي  المحلي  الم�شتوى  على  للريادة  بالتعليم  المتعلقة  والدرا�شات  المراجع  من 

والمقابالت المفت�حة مع عدد من العاملين الحاليين والمتقاعدين من وزارة التربية والتعليم، 

الدولية  العمل  لمنظمة  االإقليمي  المكتب  للتنمية،  االإجتماعي  ال�شندوق  العالي،  التعليم  وزارة 

الوطنية  اللجنة  مع  التقرير  م�شودة  حول  والت�شاور  واالأكاديميين؛  بالقاهرة،  اإفريقيا  ل�شمال 

للي�ن�سك� في م�سر، وعدد من الخبراء والم�س�ؤولين اللذين �سارك�ا في المقابالت والمناق�سات 

اأثناء اإعداد التقرير. 

2.1.4  �لمفهوم )�لتعريفات(
مع التطورات الحديثة لمفهوم التعليم للريادة فقد يكون هناك �شرورة لبدء التقرير بمراجعة 

على  هنا  ونقت�شر  التقرير.  يتبناه  الذي  العملي  التعريف  واإقرار  االأ�شا�شية  للتعريفات  �شريعة 

اأربعة تعاريف حديثة للتعليم للريادة هي:

�ليون�سكو: »ت�شجيع اإتجاهات ومهارات العمل الحر في المدار�ص الثانوية يزيد من الوعي لفر�ص 

الوظائف، واأي�شاً الُطرق التي ي�شتطيع من خاللها ال�شباب الم�شاهمة في التنمية وفي رخاء 

مجتمعاتهم، وهي ت�شاعد في الحد من عنف ال�شباب، ومن ظاهرة التهمي�ص االإجتماعي والفقر«. 

 )www.unesco.org /en/secondaryeducation/entrepreneurship-education/(

»�لموقع �لتفاعلي للتعليم و�لتدريب �لتقني و�لمهني وهناك تحديد وا�شح للفروق بين التعليم 

للريادة وتعليم  الإدارة، والذي ي��سح اأن التعليم للريادة يركز على اإدراك الفر�سة، في حين تعليم 

االإدارة يركز على اأف�شل طريقة الإدارة ت�شل�شالت وظيفية، وي�شترك كال الطريقتين في وجود 

الرغبة في تحقيق »الربح« في بع�ص االأ�شكال (التي يمكن اأن تاأخذ في بع�ص المنظمات التي 
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ال تهدف للربح اأوالحكومية �شكل زيادة الخدمات اأو خف�ص التكلفة اأوزيادة  تلبية اإحتياجات 

)www.tvetipedia.org( .(الم�شتهلك/المواطن/العميل

المجهودات  في  هام  كعن�شر  للريادة  التعليم  على  التعارف  »يزداد  �لدولية:  �لعمل  منظمة 

الوا�شعة لمعالجة تحديات ت�شغيل ال�شباب عالمياً، وحفز اأ�شواق العمل الوطنية على ا�شتعاب 

ومنتجة،  الئقة  توظيف  فر�ص  توفير  واأي�شاً  وال�شباب،  الُجدد  للخرجين  المتزايدة  االأعداد 

والتي هي االآن بعيدة عن كونها كافية. اإن ا�شتراتيجيات جديدة تت�شمن تركيزا متزايدا على 

العمل الحر، يتطلب توفيرها الإعداد ال�شباب ب�شكل اأف�شل لالإنتقال من المدر�شة اإلى العمل« 

.)Rezende & Christensen, 2009(

اإلى  توؤدي  اأن  يمكنها  التي  للتوظيف  اإ�شتراتيجية  الحر هو  »العمل  �لتعليم للريادة:  منتدى 

التنظيمية  المهارات  للريادة  التعليم  خالل  من  ال�شباب  يتعلم  الذاتية،  االإقت�شادية  الكفاية 

مت�شمنة اإدارة الوقت، التنمية القيادية والمهارات ال�شخ�شية الدفينة وجميعها مهارات قابلة 

.)www.entre-ed.org/network forum( »للتحويل ويبحث عنها اأ�شحاب العمل

تعريف م�سترك بين �ليون�سكو ومنظمة �لعمل �لدولية: »يفهم التعليم للريادة بمعناه الوا�شع على 

كونه اأ�شلوب اقتراب تعليمي لزيادة اإح�شا�ص الفرد باالإحترام الذاتي والثقة بالنف�ص عن طريق 

الت�شجيع  والرعاية واالإهتمام وتنمية المواهب واالإبتكار للفرد، بينما يتم بناء المهارات والقيم 

المت�سلة والتي �س�ف ت�ساعد المتعلمين في زيادة ت�قعاتهم عن التعليم والفر�ص المتاحة لهم 

فيما بعد التعليم. وتركز طرائق التعلم على اإ�شتخدام االأن�شطة ال�شخ�شية وال�شلوكية، التحفيزية 

 .)UNESCO/ILO, 2006( »وال�شلوكية والتخطيط لم�شيرة الحياة

التذكر  ويجب  واليون�شكو،  الدولية  العمل  لمنظمة  الم�شترك  التعريف  التقرير  هذا  ويتبنى 

اأنه  مع اأن التعريف يبداأ بالمعنى الوا�شع ن�شبياً (زيادة االإحترام الذاتي والثقة بالنف�ص) لكنه 

يتحول اإلى تحديد ثقل التعريف (بالن�شبة للتعليم وما بعد التعليم من فر�ص متاحة). كما قد 

يكون من المفيد اأن نتذكر اأن الندوة االإقليمية لليون�شكو قد حددت الفرق الهام بين التعاريف 

ال�شائدة في الدول المتقدمة من جهة والبلدان االنامية من جهة اأخرى »التعليم للريادة في 

الدول المتقدمة هو الخلق واالإبداع، التجديد والتفكير خارج المحددات وفي الدول النامية 

هو الو�شيلة لتنمية اال�شتعدادات االإيجابية تجاه العمل الحر والتوظف الذاتي« (اليون�شكو - 

بانك�ك، 2008) وتاأخذ هذه الدرا�شة هذا االإختالف اأي�شاً في االعتبار. 
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3.1.4  �اللتحاق بالتعليم و�لتدريب وتحديات �إدخال �لتعليم للريادة
يقوم نظام التعليم العام في م�شر على اأربعة مراحل: 

ولكن  اإلزامية  غير  وهي  عامين  لمدة  المدر�شة  قبل  ما  مرحلة  االولى،  المرحلة    •�
ت�شجعها وتدعمها الحكومة؛ 

المرحلة الثانية، التعليم الأ�سا�سي (اإلزامي) لمدة ت�سع �سن�ات تنق�سم اإلى مرحلتين (6    •
�شنوات اإبتدائي و3 �سن�ات اإعدادي) مع مك�ن �سغير من التعليم المهني (ال�سنة ال�سابعة 

اإتمام مرحلة  باإ�شتطاعتهم  لي�ص  اللذين  للطالب  مهني  تعليم  لتقديم  التا�شعة)  ال�شنة   -

التعليم الإعدادي العام حتى ال�سنة التا�سعة؛ 

•   المرحلة الثالثة، التعليم الثانوي (في م�شارين رئي�شيين اأحدهما تعليم  ثانوي عام واالآخر 
فني) لمدة ثالث �شنوات مع ن�شبة من التعليم الفني لمدة 5 �سن�ات؛

•   المرحلة الرابعة، التعليم ما بعد المرحلة الثانوية و ي�شمل المعاهد، والكليات التقنية، 
المعاهد العليا والجامعات (الخا�شة والحكومية). 

كما يقوم عدد ال باأ�ص به من الوزارات والهيئات العامة بتقديم برامج تعليمية يوؤدي بع�شا منها 

اإلى الح�س�ل على �سهادة (الدبل�م) التي تعادل ب�سكل ر�سمي �سهادة اإتمام التعليم الثان�ي، كما 

ي�شورة كبيرة  اأي�شاً  تقدم هذه الموؤ�ش�شات وغيرها برامج التعليم غير الر�شمي والال الر�شمي 

في مجاالت متعددة.

ويعني تبني التعريف الم�شترك لمنظمة العمل الدولية واليون�شكو للتعليم للريادة �شرورة النظر 

في كيفية جعل التعليم للريادة جزءا من النظام التعليمي الوطني. و�شوف يواجه التعليم للريادة 

ويُعد عامل  الم�شري.  التعليمي  النظام  تواجه  التي  الرئي�شية  التحديات  بع�ص  الجال  تلك  في 

 15 اأكثر من  يوجد  التعليم في م�شر، حيث  تح�شين  يواجه  الذي  الرئي�شي  الحجم هوالتحدي 

اآخرين م�شجلين في  2،5 مليون  بينما هناك  الجامعي،  التعليم قبل  مليون طالب م�شجلين في 

التعليم ما بعد الثانوي. والتحدي الثاني هو الم�شاحة ال�شا�شعة للقطر والتي تُقدر بـ1,01 ملي�ن 

كيلومتر مما ي�شاعد على ظهور فوارق وعدم الم�شاواة بين الح�شر والريف والمناطق النائية. 

ولقد  اأ�شارت وزارة التربية والتعليم اإلى تلك االختالفات في التعليم كما يلي:

وعدم  الكبيرة  الفجوة  هو   - االبتدائي  الخ�شو�ص  وجه  على   - التعليم  في  التحديات  »اأحد 

محافظات  في  خا�شة  والبنات  البنين  بين  واأي�شاً  والح�شرية،  الريفية  المناطق  بين  الم�شاواة 

فوق  الدخل  ذات  واالأ�شر  الدخل  متو�شطة  االأ�شر  بين  اأي�شاً  االإختالفات  وتوجد  �شعيد م�شر. 
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المت��سط والأ�سر الفقيرة حيث يت�قع اأن يترك �سغار البنات والبنين المدر�سة مبكراً للم�ساركة 

للبح�ث  ال�طني  والتعليم/المركز  التربية  (وزارة  الأطفال  عمالة  خالل  من  الأ�سرة  دخل  في 

الترب�ية، 2007، �ص. 45). 

اأما  االإختالفات.  نف�ص  اأي�شا  التعليم  هذا  و�شيواجه  كثيراً،  مختلفاً  للريادة  التعليم  يكون  ولن 

من  اأنه  كما  بالبالد.  والنائية  الريفية  االأماكن  في  خا�شة  التعليم  جودة  فهو  الثالث  التحدي 

الأميين  ملي�نا من    17 ب�شاأن حوالي  ومنهجيات عملية  اأ�شاليب  باتخاذ  قيام م�شر  ال�شروري 

لتمكينهم من اإكت�شاب مهارات العمل الحر، فهم ي�شكلون جزءا ال ي�شتهان به من ال�شكان. ويو�شح 

الجدول رقم (1) بع�ص الإح�ساءات التعليمية الأ�سا�سية التي تعك�ص بع�ص تحديات اإدخال التعليم 

للريادة كجزء من التعليم العام (اقت�شر على وثيقة واحدة لوزارة التربية والتعليم لتجنب خلط 

اح�شائيات متعددة قد ال تكون جميعها ت�شتخدم نف�ص التعريفات).

�لجدول رقم )1(: بيانات مخت�سرة عن �ل�سكان و�لتعليم و�لت�سغيل في م�سر

مالحظاتذكور�إناث�الإجمالي�لموؤ�سر

76.80037.55538.445ال�سكان (ملي�ن)

الم�ساحة الكلية 

(كيل�متر مربع)
1.01 ملي�ن

عدد الطلبة بالتعليم قبل 

الجامعي (2006)
15.443.5087.805.8907.965.374

عدد الطلبة بالتعليم ما 

بعد الثانوي في المعاهد 

الحكومية والجامعات 

(2006/2005)

غير متوفرغير متوفر2.153.865

عدد الطلبة بالتعليم 

ما بعد الثانوي بمعاهد  

وجامعات القطاع 

الخا�ص (2006/2005)

غير متوفرغير متوفر387.696

ن�شبة الم�شجلين 

ما بعد الثان�ي
غير متوفر29.227.7

التعليم للريادة في الدول العربية



105

ن�سبة من يقراأ ويكتب 

(15- 24 �سنة)

857990

29.3340.617ن�سبة الأمية 10+
17 ملي�ن 

اأمي

غير متوفر3.286.0002.004.460عدد الأميين 24-15
61٪ من 

الإناث

ن�شبة الم�شجلين 

باالبتدائي 

(2007/2006)

92.5 /83.6  94.3/84.6  90.9/82.6 
المطلق/

ال�سافي

ن�شبة الم�شجلين 

بالإعدادي 

(2006/2005)

غير متوفر92.2100.1

ن�شبة خريجي التعليم 

الأ�سا�سي المنق�لين 

للثان�ي (2006/2005)

غير متوفرغير متوفر88.9

ن�شبة الم�شجلين بكل 

مراحل الثان�ي 
غير متوفر77.273.1

ن�شبة الم�شجلين 

بالثان�ي العام 

غير متوفرغير متوفر40,9

ن�شبة الم�شجلين 

بالثان�ي الفني 

غير متوفرغير متوفر59.1

ن�شبة الم�شجلين في 

الثان�ي بالمقارنة مع 

الفئة العمرية 

غير متوفر29.2227.7

ن�شبة الم�شجلين ما بعد 

الثانوي لخريجي الثانوي
غير متوفرغير متوفر79.6

الم�شدر: وزارة التربية والتعليم /المركز القومي للبحوث التربوية (2007)، »التعليم للجميع: تقييم متو�شط 

الأمد (2007-2000)
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الكهنة في  المعبد« الإعداد  التعليم في م�شر عملية م�شتمرة منذ »مدر�شة  اإن تطوير واإ�شالح 

ونقت�شر هنا على  اليوم.  الما�شية) وحتى  ال�شنوات  اآالف من  (ب�شع  للم�شريين  ع�شور قدماء 

االإ�شارة اإلى ثالث مبادرات للتطوير خالل العقد االأول من القرن الحادي والع�شرين هي: 

اأ.    اإ�شتراتيجية التعليم العالي ل�شنة 2000؛ 

-2008/2007) الجامعي  قبل  التعليم  الإ�شالح  القومية  االإ�شتراتيجية  الخطة  ب. 

2012/2011)؛ 
اأو�شى به  ج.   االإ�شالح المتوقع للتعليم الثانوي و�شيا�شات القبول بالتعليم العالي، والذي 

الذي  الجمهورية  بتكليف من رئي�ص   2008 الذي عقد في ماي�/اأيار  الق�مي  الم�ؤتمر 

تراأ�ص احتفال انطالق الموؤتمر بكلمة توجيهية عن تطوير التعليم واأهميته. ولقد قامت 

بترجمة  الوطنيين  الخبراء  من  مجموعة  مع  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارتي 

لالإ�شالح  م�شروعات  اإعداد  يجرى حاليا  اإلى ع�شر مجاالت محددة،  التو�شيات  تلك 

في كل من هذه المجاالت لتحقيق تكامل في االإ�شالح. وب�شكل عام ي�شتهدف النظام 

الدرا�شي  العام  في  الفني  والتعليم  العام  الثانوي  بالتعليم  الملتحقين  جميع  الجديد 

.2012/2011

4.1.4  ق�سايا �إجتماعية وثقافية تتعلق بالتعليم للريادة
يوؤثر التعليم ويتاأثر بالعوامل االإجتماعية والثقافية، ومن الطبيعي اأن ي�شتهدف التعليم ت�شمين 

كل من المعارف النظرية والمهارات العملية الإعداد ال�شباب لم�شئولية المواطنة وعالم العمل، 

االإجتماعية  بالق�شايا  تتعلق  �شليمة  اإعتبارات  بدون  للريادة  التعليم  تقديم  اأن  الكاتب  ويعتقد 

واالإقت�شادية االأ�شا�شية لن يكون فاعال اأو ناجحا، وفي هذا الجزء من التقرير عر�ص مخت�شر 

وموجز عن بع�ص الجوانب االجتماعية والثقافية المتعلقة بالتعليم للريادة. 

الحكومية  �شبه  والموؤ�ش�شات  العام  القطاع  و�شيطرة  المركزي  التخطيط  من  عقود  اأثرت  لقد 

العام  والقطاع  المدنية  الخدمة  وظائف  في  العمل  فاأ�شبح  العمل،  نحو  ال�شائدة  الثقافة  على 

بالتاأمين  م�شمول  اأنه  كما  اأمناً،  واأكثر  طلباً  اأقل  الأنه  هوالمف�شل،  الحكومية  والموؤ�ش�شات 

االإجتماعي العام. وجعلت �شيا�شات االإقت�شاد االإجتماعي خالل هذه العقود الحكومة م�شئولة 

عن تعيين كل خريج للمدار�ص الثانوية وما فوقها اإما في الخدمة المدنية اأو موؤ�ش�شات القطاع 

العام. و�شاهم التحكم في االأ�شعار وتثبيت �شعر ا�شتبدال العمالت االأجنبية على خف�ص معدالت 

الت�شخم، ولكنه اأي�شا ا�شتلزم تقديم الحكومة اإعانات ل�شركات القطاع العام، مما جعل الحديث 

عن العالقة بين التكلفة وال�شعر والربح اأمر غير ذي فائدة. اأ�شف اإلى ذلك قيام الحكومة بتقديم 
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الدعم لل�سادرات لتمكينها من المناف�سة دوليا وتعزيز �س�رة م�سر كدولة �سناعية، وما يمكن 

اأن ن�شميه �شيا�شة الحرب �شد الفكرة التي كانت �شائدة باأن م�شر دولة ذات اإقت�شاد زراعي، 

االأمر الذي انعك�ص على اإتجاه ال�شباب الإهمال العمل في الزراعة وال�شعي للعمل في ال�شناعة 

والهجرة الداخلية من المناطق الريفية اإلى المدن. وتراجع معدل الزراعة في الدخل القومي، 

واأ�شبحت م�شر واحدة من الدول التي ت�شتورد ن�شبة كبيرة من المواد الغذائية وب�شفة رئي�شية 

القمح، االأرز، الذرة، ال�شكر، زيت الطهي، واأثرت هذه ال�شيا�شات �شلباً على ن�شاط العمل الحر 

لل�شباب خالل هذه العقود.

اأما �شركات القطاع العام الكبيرة فلم تترك مجاالً كافياً للم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة، ولم 

تركز هذه ال�شركات العمالقة فقط على ال�شناعة ولكن اأي�شاً عملت في المجمعات اال�شتهالكية، 

الوجبات ال�شريعة واأغلب االأن�شطة االإقت�شادية، واأ�شبحت العقلية االإدارية ال�شائدة هي اإقامة كل 

من تلك ال�شركات موقعها الخا�ص الإنتاج ما يعتقدون اأنه قابل للت�شويق وفي كثير من االأحوال 

الحكومي  والدعم  بال�شعر  التكلفة  عالقة  غياب  وفي  واالإ�شالح،  لل�شيانة  احتياجاتهم  اأي�شا 

المتاح اأ�شبحت هذه ال�شركات ماأوي اجتماعي للخريجين الجدد اأكثر منها وحدات منتجة في 

االإقت�شاد القومي. واختفت م�شئولية العامل عن انتاجيته مع زيادة اأعداد الموظفين عن حاجة 

ال�شركات والموؤ�ش�شات (للتاأكيد على مبداأ ت�شغيل جميع الخريجين)، وتدني ن�شاط العمل الحر 

واأ�سبح القطاع العام والخدمة المدنية ال�سكل ال�حيد المقب�ل للت�سغيل، واأ�سبح العامل�ن في ما 

بقي من وحدات القطاع الخا�ص القديم اأوفي الت�شغيل الذاتي ي�شجلون اأنف�شهم كعاطلين حتى 

تتاح لهم فر�سة عمل في القطاع العام اأوالخدمة المدنية. 

الإقت�ساد  وانفتاح  الحرة  ال�س�ق  بنظريات  الإقت�ساد  ربط  لإعادة  الحالية  المحاولت  وبداأت 

اإ�شطرابات  حدوث  لتالفي  ببطء  المحاوالت  تلك  وتتحرك  م�شت  عاماً  ثالثين  من  اأكثر  منذ 

اإجتماعية، واأحد اأهدافها الرئي�شية اإلغاء الت�شغيل االأوتوماتيكي للخريجين في الخدمة المدنية 

وتطوير  اإن�شاء  تعزيز  التوازي  وعلى  جهة،  من  العام  القطاع  خ�شخ�شة  واأي�شا  العام  والقطاع 

الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة وت�شجيع ال�شباب على اإعتبارها خيارا قابال  للتطبيق بالن�شبة 

من  قليلة  غير  ن�شبة  فقدت  االإقت�شاد  بناء  اإعادة  ومع  اأخرى.  جهة  من  الوظيفي  لم�شتقبلهم 

العمال في ال�شركات التي تم خ�شخ�شتها عملهم اأوتم ت�شجيعهم على الح�شول على معا�ص مبكر 

وجه  وعلى  ال�شباب،  خ�شو�شا  العمل  ل�شوق  الُجدد  للملتحقين  الت�شغيل  فر�ص  ت�شاءلت  بينما 

ن�شب  اإلى  ال�شباب  بطالة  ارتفاع  ومع  التغيير.  �شحايا  اأول  اأ�شبحوا  اللذين  االإناث  الخ�شو�ص 

18 - 30٪، تكثف م�شر جهود دعم العمل الحر للحد من معدالت بطالة ال�شباب  تتراوح بين 
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وتدعم اإن�شاء وتطوير الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شط،. ونجحت الحملة في جذب عدد ال باأ�ص 

به من ال�شباب اأغلبهم يفتقد ال�شمات ال�شخ�شية االأ�شا�شية للعمل الحر، وكانت النتيجته اإرتفاع 

اأ�شبحت الهجرة للعمل  ن�شبة ف�شل مبادراتهم، بينما ينمواالإقت�شاد غير الر�شمي ب�شرعة وكذا 

في الدول العربية ودول حو�ص البحر المتو�شط ظاهرة جديدة لل�شباب الم�شري.

العام قد ق�شت  اإليها ل�شيطرة القطاع  ال�شابق االإ�شارة  اأن العقود  عتُِقد على مدى وا�شع 
ُ
اأ لقد 

على روح المبادرة ون�شاط العمل الحر لدى االأجيال الجديدة في م�شر، وكانت الدرا�شات التى 

جريت على بع�ص الدول مثل الفيتنام وجدت اأن: 
ُ
اأ

االآثار الثقافية على العمل الحر الخا�ص في مركز دووي مووي في فيتنام ا�شتمر تاأثيرها القوي وكذا 

تاأثير القيم الثقافية التقليدية على المجتمع الفيتنامي، واإلى حد كبير كان لهم اآثار معاك�شة توؤثر 

  .)Quan-Hoang Vuong & Tran Tri Dung, 2009( .على ن�شاط العمل الحر في المجتمع

وطبقاً لتقرير العام 2008 للعمل الحر الدولي فاإنه يبدو اأن الحال في م�سر مختلفة،

اإيجابية ن�شبياً تجاه العمل الحر، وتحتل  اإ�شتعدادات  »ال�شكان الم�شريين لديهم 

من  الرا�سدين  عدد  ن�سبة  في  دولة   (43) عدد  بين  ع�سر  الثاني  المركز  م�سر 

 ،(٪73) الوظيفي  للم�شار  اإختيارية  رغبة  الحر  العمل  يعتبرون  اللذين  ال�شكان 

بدخول  الجوهري  االإرتباط  فر�ص  اإلى  الحر  العمل  تجاه  الرغبة  هذا  وتعك�ص 

عالم ن�شاط العمل الحر. وهناك ن�شبة عالية ن�شبياً من ال�شكان على يقين اأنهم 

يحتاجون المعرفة والمهارات لبدء العمل، بينما كان (53٪) على يقين اأنهم يملك�ن 

هذه المهارات، وتحتل م�شر بهذه الن�شبة المركز الرابع ع�شر بين البلدان الثالث 

لهم  ال�ستبيان،  �سارك�ا في  ال�سكان  40٪ فقط من  فن�شبة  واالأربعون، ومع ذلك 

 اأكدوا اأنهم ال يرون فر�شاً جيدة لبداية االأعمال في خالل ال�شتة اأ�شهر القادمة 

(ال�ستبيانات انتهت في ي�لي�/تم�ز – اأغ�شط�ص/اآب 2008)، وتحتل م�سر المركز 

ال�سابع والع�سرين من بين عدد (43) دولة (هالة خطاب، 2008).

وحالياً فاإن ن�شبة هوؤالء اللذين اختاروا اإقامة الم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة في اإزدياد، فقد 

جاء بتقرير م�شر العام 2008 بخ�شو�ص العمل الحر:

»في �شيف العام 2008 كان (13.1٪) من الرا�شدين في م�شر (الفئة العمرية  18 

-  64 �شنة) اإما يحاولون بن�شاط اأن يبداأوا عمال جديدا (7.9٪) اأويملك�ن فعاًل 
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ويديرون اأعماالً كان عمرها اأقل من ثالثة �شنوات ون�شف عام (5.5٪). وي�شير هذا 

الموؤ�شر اإلى معدل اإجمالي ن�شاط العمل الحر. وتحتل م�شر المركز الحادي ع�شر 

في هذا الموؤ�شر من بين عدد (43) دولة �شملها التقرير (هالة خطاب، 2008).

وعلى الرغم من اأن المفهوم الجديد للتعليم للريادة ال يهتم فقط باإعداد االأفراد الإقامة واإدارة 

الم�سروعات ال�سغيرة والمت��سطة، ولكنه يعتبر العمل الحر مهارة اأ�سا�سية للكل، فاإن ممار�سات 

اإقامة الم�شروعات ال�شغيرة  البلدان بمختلف االأقاليم ت�شع  للريادة الحالية في معظم  التعليم 

والمتو�شطة كاأحد االأهداف لكنها ال تح�شر التعليم للريادة في هذا الهدف، وفي هذا ال�شاأن 

فاإن م�سر لي�ست م�ستثناة. 

2.4  التعليم والتدريب للريادة على م�صتوى ال�صيا�صات

التعليم والتدريب للريادة لي�ص م�شطلحا جديدا، لكن المفهوم وراء الم�شطلح تم تطويره حديثاً 

ليك�ن اأكثر �سم�لً من اإعداد لإن�ساء م�ؤ�س�سة �سغيرة، واأ�سبح يمثل مهارة اأ�سا�سية لكل الملتحقين 

اأن تفرق  التعليم للريادة  التعليمية واالأبحاث في مجال  بالتعليم. واعتادت المراجع والن�شو�ص 

بين ثالثة اأهداف رئي�شة للتعليم الريادي، هي: 

اأ.  زيادة وعي جميع االأفراد الإقامة الم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة كخيار قابل للتطبيق 

لم�شاراتهم الوظيفية؛ 

(المعرفة  والكفاءات  بالجدارات  الخيار  بهذا  قرارهم  اإتخذوا  اللذين  هوؤالء  ب. اإمداد 

متابعة  ثم  �شغير  م�شروع  فكرة  وت�شكيل  ال�شوق  حاجة  ال�شت�شعار  الالزمة  والمهارات) 

الفكرة حتى بل�رتها؛ 

االإدارية  الجدارات  اإكت�شاب  على  �شغير  م�شروع  بداية  قرروا  اللذين  هوؤالء  م�شاعدة  ج. 

الالزمة والخا�سة بالعمل الحر.

العمل  منظمة  اأعدته  الذي  النظام  هو  الت�شنيف  لهذا  جيداً  المعروفة  التطبيقات  اأحد  ولعل 

عالم  اإلى  »تعرف  اأولها  متتابعة  برامج  ثالثة  على  موزعة  تدريبية  وحزم  برامج  من  الدولية 

االأعمال« )KAB(، والثاني »اإبداأ م�شروعك الخا�ص« )SYB(، والثالث »اإبداأ وطور م�شروعك 

الخا�ص« )SIYB(. وقد يتم تف�شير هذه الم�شطلحات في الق�شم 4.4. ويوحد المفهوم الجديد 

الف�شل  هذا  وفي  االأهداف  تلك  وراء  ما  اإلى  ويتعداها  بل  االأهداف،  هذه  كل  للريادة  للتعليم 

�شنتناول ال�شيا�شات والممار�شات واالأن�شطة الحالية المتعلقة بالتعليم للريادة، على الرغم  من 
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عن  �شائدا  كان  الذي  المفهوم  ظل  في  وتنفيذها  تطويرها  تم  واالأن�شطة  ال�شيا�شات  هذه  اأن 

التعليم للريادة كاإعداد للم�شار الوظيفي في العمل الحر. 

ويت�شمن المفهوم الذي تبنته الدرا�شة للتعليم للريادة » تعزيز اإحترام الذات والثقة بالنف�ص عن 

للريادة  التعليم  »اأن  ال�شرح االإ�شافي  للفرد. ويت�شمن  المواهب واالإبتكار  طريق ت�شجيع وتنمية 

اأفكار  اإدخال  على  القدرات  تنمية  ت�شجع  التي  الحر  العمل  وثقافة  الحر  العمل  عقلية  بتكوين 

جديدة، حل الم�شكالت والمواطنة الفعالة، وتذهب مذكرة اليون�شكو الم�شار اإليها الأبعد من ذلك 

لتحديد هدف التعليم للريادة »م�شاعدة ال�شباب ليكونوا مجددين وم�شاركين فعالين في �شوق 

العمل« (اليون�شكو- بيروت، 2009). وغني عن القول اأن هذا المفهوم الوا�شع للتعليم للمبادرة 

التعليم  لتطوير  ال�شابقة  المبادرات  من  كثير  من  كانت جزءا  التي  االأهداف  من  كثيرا  يت�شمن 

الوطني في م�شر للتعليم  اليون�شكو  اإ�شتراتيجية دعم  الما�شية. وتت�شمن   خالل خم�شين عاماً 

واالبتكار،  (التجديد،  ذكرها  ال�شابق  االأهداف  عن  الكثير   ،(2008b القاهرة،   - (اليون�شكو 

ن�شو�شها  تت�شمن  ال  بينما  الفاعلة)،  والمواطنة  الم�شكالت،  حل  واأ�شلوب  الناقد،  والتفكير 

اال�شتراتيجية  الخطة  في  تطبقه  يمكن  اال�شتنتاج  وهذا  للريادة.  التعليم  اإلى م�شطلح  اإ�شارات 

بمفهومه  للريادة  التعليم  اأن  الجامعي في م�شر، ويدل هذا على  التعليم قبل  القومية الإ�شالح 

الوا�شع الجديد، يتقاطع مع عدد كبير من المبادرات ال�شابقة والحالية لتطوير التعليم. ويت�شمن 

والمبادرات في  الجهود  تلك  كل  لربط  للريادة في محاولة  التعليم  تو�شيع مفهوم  التقرير  هذا 

خطط تطوير التربية والتعليم. و�شيتم تناول ال�شيا�شات واالأن�شطة المرتبطة بالمفهوم الجديد 

للتعليم الريادي، بما في ذلك جانب االإعداد الإن�شاء م�شروعات �شغيرة ومتو�شطة. 

وخالل العقود الثالث الما�شية ا�شتجاب النظام التعليمي في م�شر بفاعلية واإيجابية لالإتجاهات 

هنا  ونكتفي  التعليم،  تطوير  برامج  في  المبادرات  من  العديد  واأدخلت  التعليم.  في  العالمية 

باالإ�شارة اإلى بع�ص المبادرات التي لها عالقة بمفهوم التعليم للريادة ومنها: 

•   ا�شتحداث مادة المجاالت العملية في التعليم االأ�شا�شي في العام 1970؛
•   اإدخال م�اد اختيارية في التعليم الثان�ي؛

•   برنامج المهارات الحياتية؛
•   برنامج عالم ال�شم�شم لتوعية االأطفال واأولياء االأمور؛

•   ا�شتخدام تكنولوجيا المعلومات في تطوير التعليم؛
•   ال�سبكة الق�مية للتدريب عن بعد؛
•   برنامج التعلم من اأجل الم�شتقبل؛ 
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•   م�سروع المدار�ص الذكية؛
•   م�سروع المدار�ص التناف�سية؛

•   م�شروع التطوير القائم على المدر�شة؛
•   دعم ا�شتراتيجية التعلم الن�شط؛

•   اإن�ساء اأكاديمية للتدريب المهني للمعلمين؛
•   اإن�شاء الهيئة القومية لجودة واإعتماد التعليم؛

تطوير المناهج الدرا�شية لتوحيد عدد (21) مفهوم يتعلق بالمواطنة، وحقوق االإن�شان،    •
والبيئة، والم�شاواة في النوع االإجتماعي (الجندر) وغيرها.

�شيركز  م�شبقاً،  ذكر  كما  ولكن  للريادة،  بالتعليم  المبادرات  هذه  كل  ترتبط  اأن  الطبيعي  ومن 

الجزء  في  التركيز  و�شيكون  للريادة،  بالتعليم  المت�شلة  االأ�شا�شية  الق�شايا  على  فقط  التقرير 

 المتبقي من هذا الجزء من التقرير على الجهود المتعلقة بالتعليم للريادة في �شكله التقليدي

(االإعداد للعمل الخا�ص)، والذي مازال جزءا من المفهوم الذي تبنته الدرا�شة الحالية. وتو�شح 

الخا�ص ولكن  العمل  ن�شاط  يوؤثر فقط على م�شتوى  للريادة مهم الأنه ال  التعليم  اأن  الدرا�شات 

اأي�شاً على نوعية االأعمال التي يتم اإن�شاوؤها.

من  م�شر  في  الحر  بالعمل  الم�شتغلين   غير  الن�شيطين  ال�شكان  اأن  حديث  تقرير  اأكد  حيث 

الرا�سدين اللذين لم يح�سل�ا اأبداً على اأي تدريب للبدء في الم�سروعات كان�ا اأقل اعتقادا باأن 

هذا  مثل  على  ح�شلوا  اللذين  هوؤالء  من  الم�شروع  لبدء  والخبرة  المعارف  المهارات،  لدىهم 

اإذا كان التدريب  الثانية) خا�شة  بـ75٪ للمجموعة  التدريب (51٪ للمجموعة االأولي بالمقارنة 

اإلزاميا. يقول التقرير »تو�شح المعلومات التي تم جمعها خالل هذا التقرير اأن التعليم للريادة 

في م�شر هواأحد الروابط االأ�شعف لتطوير العمل الحر اإن لم يكن اأ�شعفها على االإطالق (هالة 

خطاب، 2008). 

ولهذا اإذا ما تقرر تنفيذ التعليم للريادة في م�شر فهناك الكثير مما هومطلوب عمله، يوؤكد على 

ذلك تقرير العمل الحر الذي يقارن بين (34) دولة، والذي ا�شتنتج اأن:

التعليم  التي ح�شلت على قدر من  ال�شكان  لن�شبة  اأقل معدل  ثاني  »م�شر لديها 

للمبادرة من خالل النظام التعليمي، فقد �سرح (7.5٪) فقط من العينة التي تمت 

عليها الدرا�شة اأنهم ح�شلوا على اأية تدريب يرتبط بالريادة كجزء  من الن�شاط 

االأ�شا�شي للمدر�شة اأو�شاركوا في التدريب بعد ترك نظام التعليم الر�شمي« (هالة 

خطاب، 2008).
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وكذلك ن�ص التقرير على اأن الدرا�شات قد اأو�شحت اأن معدل ن�شاط العمل الحر ال يتاأثر فقط 

التعليم للريادة، ولكن اأي�شاً بمتو�شط عدد �شنوات الدرا�شة للفرد، والم�شتوى التعليمي لل�شكان ككل:

فقد ُوجد اأن اإجمالي معدالت ن�شاط العمل الحر في ال�شكان عموماً تزيد مع ارتفاع 

م�شتوي التعليم، ولذا فاإن الدول ذات الن�شب االأعلى من الحا�شلين على التعليم 

العالي يمكنها اأن تح�شل على مميزات اأكبر من عائد العمل الحر، وبالرغم من اأن 

م�شر في االأ�شا�ص تتبع نمط البلدان االأخرى الم�شاركة في تقرير »متابع العمل الحر 

الدولي« حيث اإجمالي معدالت الرياديين اأعلي بين الكبار الحا�شلين على تعليم فوق 

الثانوي اأو العالي عنها في ذوي التعليم االأقل، اإال اأنه ولالأ�شف فاإن متو�شط م�شتوي 

التعليم في م�شر منخف�ص ن�شبياً، لذا فاإن االأفراد االأف�شل تعليماً ذوي معدالت 

اأعلي الإجمالي ن�شاط العمل الحر هم اأقلية من ال�شكان. وي�شير تقرير متابع العمل 

الحر الدولي اأي�ساً اإلى اأن الم�ستغلين بالعمل الحر الحا�سلين على م�ست�يات اأعلى 

في التعليم يكونون اأكثر تجديداً وموؤهلين ب�شكل اأف�شل للنمو، وتعني هذه النتيجة 

اأن الم�ست�ي المنخف�ص للتعليم للم�سريين ب�سفة عامة يمثل عقبة لنم�الم�ستغلين 

بالعمل الحر، وعلى المدى المتو�شط يتوجب على م�شر اأن ت�شتمر في جهود رفع 

اأي�ساً)  معدل مت��سط التعليم لكل ال�سكان. اأما على المدى الق�سير (والمت��سط 

فيجب بذل الجهود الإ�شالح طرق التعليم لت�شجيع االإبتكار، االإ�شتقاللية، المبادرة 

ال�شخ�شية والتفكير الم�شتقل، واأي�شاً دمج التعليم للريادة اإلى المواد التعليمية وفي 

الف�شول على كل م�شتويات نظام التعليم« (هالة خطاب، 2008). 

 ،)OECD( ويتناول التقرير الم�سترك للمف��سية الأوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية الإقت�سادية

وم�ؤ�س�سة التدريب الأوروبية، عن متابعة خطة العمل لتفاق البلدان المت��سطية لحفز المن�ساآت 

ال�سغيرة، لفتا النظر اإلى دور التعليم للريادة، لي�ص فقط بالن�سبة لم�سر ولكن اأي�ساً لدول ح��ص 

البحر المتو�شط: 

»بينما من المعروف اأن التعليم والتدريب هما مفتاح للقدرة التناف�شية في جميع  

البلدان  تلك  في  عامة  ب�شفة  التعليم  نُظم  اأن  اإال  المتو�شط،  البحر  دول حو�ص 

تفتقر اإلى �شيا�شة الثقة المطلوبة لتوكيد المدخالت االإ�شتراتيجية داخل اإقت�شاد 

العمل الحر، والهدف من البعد الثاني لخطة العمل المتو�شطية هوت�شجيع هذه 

الدول الم�شاركة في االتفاق على تطوير وتنمية االإتجاه للعمل الحر، ومن منظور 

التناف�شي،  االإقت�شاد  لزيادة  الوا�شعة  للجهود  مركزي  كدعم  الحياة  مدى  التعلم 

ويُ�شير التعليم للريادة اإلى كل اأ�شكال التعليم والتدريب (الر�شمي وغير الر�شمي/
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وحيوية  ن�شاط  في  ي�شاهم  الذي  العمل  خالل  من  التعليم  مت�شمناً  الالر�شمي) 

العمل الحر، وخلق فر�ص العمل وتنمية االإ�شتخدام« (المفو�شية االأوروبية/منظمة 

التعاون والتنمية القت�سادية/م�ؤ�س�سة التدريب الوروبية، 2008). 

1.2.4  �ل�سيا�سات 
تم اإدخال تط�ير على معظم ال�سيا�سات التعليمية في م�سر حديثا، ولكن قبل اأن ي�سبح المفه�م 

الجديد للتعليم للريادة متفقا عليه دولياًَ. وفي غ�شون ذلك، م�شر تتعاون بالفعل مع مع منظمة 

التعاون والتنمية االإقت�شادية واالإتحاد االأوروبي لدفع عجلة تنمية الموؤ�ش�شات ال�شغيرة والمتو�شطة 

والتعليم للريادة، وقد تم اإعداد تقييم حديث قامت به منظمة التعاون والتنمية الإقت�سادية، والإتحاد 

دول ح��ص  مع  الم�ؤ�س�سات  تنمية  باتفاق  الإلتزام  لمدى  الأوروبية  التدريب  وم�ؤ�س�سة  الأوروبي 

القت�سادية/ والتنمية  التعاون  ومنظمة  الأوروبية/  (المف��سية  التقييم  وركز  المت��سط.  البحر 

م�شر  على مجهودات  الب�شري  المال  براأ�ص  يخت�ص  فيما   (2008 الوروبية،  التدريب  وم�ؤ�س�سة 

لتعزيز التعليم للريادة والتدريب (البُعد الثاني من الإتفاق)، واأي�ساً اأن�سطة التدريب بالم�ؤ�س�سات 

(البُعد الثالث)، ويُعد كالهما مفتاح لتعزيز اأكثر للعمل الحر، وبيئة موؤ�ش�شات ذات مهارات فعالة. 

وتعر�ص الفقرتان التاليتان بع�ص نتائج التقويم المتعلقة بالتعليم للريادة:

اأوالً: تداَر�ص التقييم �شياق ال�شيا�شات نحوتعليم مطورللريادة عبر كل م�شتويات التعليم، وات�شح اأنه 

بينما ت�شارك بع�ص االإ�شتراتيجيات الوطنية بطريقة فردية في التعليم للريادة (مثل اإ�شتراتيجية 

اليورومتو�شطي هواإطار  االتفاق  فاإن هدف  الذاتي)،  الت�شغيل  ت�شجع على  التي  ال�شباب  ت�شغيل 

عمل اإ�شتراتيجي مترابط للتعليم والتدريب للريادة مدى الحياة، ويتطلب تنفيذه مناق�شات اأكثر مع 

ال�شركاء. والمهم هنا هوكيف يمكن لمكونات ال�شيا�شات الحالية مواجهة المتطلبات، بما في ذلك 

بالتعليم  التعليم الر�شمي وغير الر�شمي/الالر�شمي، واالإعتراف  كيف يمكن تح�شين ببيئة نظام 

للريادة. واأكثر تحديداً مازالت االإ�شتراتيجية الوطنية للتعليم تفتقد اإلى التعريف الدقيق للعمل 

الحر كمفتاح للكفاءة، و�شيكون هذا مهماً لتقدم موؤ�شرات التعليم الثانوي (موؤ�شرات الم�شتويين 

2-3 من الم�ست�يات المعيارية الدولية للتعليم). 
وبمقدور  المهنية فقط،  بالمهارات  الحالية  المهني  والتدريب  االإ�شتخدام  �شيا�شات  تعني  ثانياً: 

اأهداف واإمكانيات هذه ال�شيا�شات. وعالوة  ِببُعد العمل الحر (التعليم للريادة) تقوية  االهتمام 

على ذلك، فقد اأكدت المقابالت مع الم�شوؤلين بوزارة التعليم العالي، اأن الوزارة تولي اإهتماما 

خا�شا لتطوير التعليم للريادة ليكون متاحا عبر معظم الجامعات في م�شر، انطالقا من الجهود 

لتاأكيد  الهند�شة والتكنولوجيا. ويوفر ذلك فر�شة جيدة  العمل الحر في كليات  الحالية لتعزيز 

للتعليم)  الدولية  المعيارية  الم�ست�يات  5-6 من  (الم�ست�يان  التعلم  لنظام  العليا  الم�ست�يات  اأن 
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�شت�شارك في تطوير التعليم للريادة الممتد مدى الحياة، ويُعد موؤ�شر �شيا�شات التعليم العالي هذا 

بمثابة النموذج لباقي موؤ�شرات البعد الثاني، وباإ�شتطاعة الهيئات الم�شرية المعنية تنظيم مناق�شة 

اإطار  التعليم (مت�سمنة الم�ؤ�س�سات)، ل��سع  مفت�حة عن كيفية  تعاون الفروع المختلفة لنظام 

عمل منظم لتعلم الريادة مدى الحياة. وي�ستطيع المر�سد الم�سري للتعليم والتدريب والت�سغيل – 

اإذا ما اأعطي الدور المنا�شب - اأن يقود هذا الحوار، لكن تعم وتييد وزيري التربية والتعليم العالي 

�شيكونان حا�شمانفي هذا المجال. و�شتكون خطة تطوير التعليم للريادة معززة بو�شوح بالم�شاركة 

االإ�شتراتيجية للمجل�ص الوطني للمناف�شة (الذي يدفع حالياً لم�شاركة اأف�شل لنظام التعليم في 

في  التنمية  نُظم  لكل  محوراً  والتعليم  التربية  وزارة  كون  من  وبالرغم  االإقت�شادية)،  التناف�شية 

التعليم للريادة، فاإنه من ال�شروري تعاون ال�شاركاء االآخرين مع الوزارة في هذا المجال.

2.2.4  �لقو�نين و�للو�ئح
اإعادة  مع  الع�شرين  القرن  من  ال�شبعينيات  في  م�شر  في  الحر  العمل  لت�شجيع  التخطيط  بداأ 

اأواخر  1973، وت�شارعت تلك الجهود في  هيكلة االإقت�شاد كاأحد المخرجات االإيجابية لحرب 

الثمانينات والت�شعينيات بم�شاعدة فنية دولية وما زالت الجهود م�شتمرة حتى االآن. ومن ناحية 

الق�انين المرتبطة بالريادية والمبادرة كان الحدث الهام في العام 2004 عندما تمت الم�افقة 

على القانون الخا�ص بالمن�شاآت ال�شغيرة في مجل�ص ال�شعب واأ�شدره رئي�ص الجمهورية (مجل�ص 

ال�زاراء الم�سري، القان�ن رقم 141 ل�سنة 2004). وتن�ص المادة الثانية من القانون على:

المن�شاآت  تنمية  على  بالعمل  المخت�شة  هوالجهة  للتنمية  االإجتماعي  »ال�شندوق 

ال�شغيرة والمتناهية ال�شغر وبالتخطيط والتن�شيق والترويج النت�شارها والمعاونة 

في الح�شول على ما تحتاجه من تمويل وخدمات، وذلك بالتعاون مع الوزارات 

واأجهزتها والهيئات العامة ووحدات االإدارة المحلية وغيرها من الجهات، االأخري، 

وتحدد الالئحة التنفيذية نظام عمل ال�شندوق في قيامه بهذه المهام«.

لعام   1241 رقم  بالقرار  وذلك  للقانون  التنفيذية  الالئحة  الوزراء  مجل�ص  رئي�ص  اأ�شدر  كما 

2004، وتن�ص المادة رقم (2) من الالئحة على م�شئوليات ال�شندوق االإجتماعي للتنمية موزعة 
على �شبع مجاالت، ويت�شمن المجال ال�شابع »اإن�شاء مراكز التدريب لتاأهيل اأ�شحاب المن�شاآت 

اأواإعداد الراغبين في اإقامتها من خالل تزويدهم بالمهارات االأ�شا�شية الالزمة لح�شن اإدارة هذه 

الم�شروعات« (القانون ال�شابق لمجل�ص الوزراء). ويبدو ن�ص القرار اأن التعليم للريادة هو اإعداد 

للعاملين بالعمل الحر، وهو ما كان �شائدا عند اإ�شدار القانون والئحته التنفيذية. ي�شترك في 

الم�شوؤولية عن ت�شجيع روح المبادرة وتوفير التدريب من قبل عدد من الوزارات. ويبين ال�شكل 

(1) التنظيم الموؤ�ش�شي للجهات الم�شوؤولة عن تنمية الريادية والتعليم لها في م�شر.
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�ل�سكل )1(: �لتنظيم �لموؤ�س�سي للتعليم للريادة في م�سر

�الإجر�ء�ت �لرئي�سة �ال�ستر�تيجية
�أولوية �سيا�سات 

�لريادة

�لموؤ�س�سة/

�لوحدة
�لوز�رة

-  ت�فير خدمات 

الم�ساندة المالية 

والمرتبطة بالعمل

-  تي�سير العمليات 

الإدارية

ا�شتراتيجية وظنية 

لتط�ير المن�ساآت 

ال�سغيرة/ال�سغرى 

 (2012-2008)

ا�شتراتيجية وطنية 

للتم�يل الم�سغر

المن�ساآت 

ال�سغيرة /

ال�سغرى 

(متناهية 

ال�سغر)

ال�سندوق 

االجتماعي 

للتنمية تاأ�س�ص 

في العام 1991

بين 

ال�زارات

-  الت��سع في الت�سدير 

واالإرتقاء بالجودة في 

�شبع قطاعات قائمة

ال�ستثمار في    -

التكنولوجيا وتنمية 

المهارات في �ست 

مجاالت منا�شبة 

للتنمية

تعيين مناطق    -

لالأن�سطة ال�سناعية 

وتجهيزها

ا�شتراتيجية التنمية 

ال�سناعية

2025-2005 

ال�سركات 

ال�سناعية

هيئة التنمية 

ال�سناعية 

(ان�ساأت العام 

 (2005
مركز تحديث 

ال�سناعة

وزارة 

التجارة 

وال�سناعة

ت�سهيل عملية    -

ال�ستثمار خ�س��سا 

المن�ساآت المت��سطة 

والكبيرة

-  معاونة الم�ستثمرين 

وترويج فر�ص 

ال�ستثمار في م�سر

غير متاح من�ساآت مت��سطة 

وكبيرة

الهيئة العامة 

لال�ستثمار

)GAFI(

وزارة 

ال�ستثمار

تب�شيط جميع   - 

االإجراءات القانونية 

والإدارية

الإ�سالح ال�سريبي 

ال�سامل (اإرادة) 

المبادرة الم�سرية 

لإ�سالح مناخ 

الأعمال

الم�سروعات 

ال�سغيرة 

والمت��سطة

وحدة تنمية 

الم�سروعات 

ال�سغيرة 

والمت��سطة

وزارة 

المالية

الم�شدر: منظمة التعاون والتنمية االقت�شادية / االتحاد االأوربي/موؤ�ش�شة التدريب االأوروبية، 2008.
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اأ�شدر عدد من الوزارات والهيئات، واإدارات الحكم المحلي، وجهات اأخرى معنية قرارات ولوائح 

الزمة لت�شجيع دعم وتطوير الريادة، ولكن معظمها قد ركز على تي�شير التمويل للرياديين، كما تم 

تفعيل عدد لباأ�ص به من القرارات ال�زارية والحك�مية مت�سمنة الكثير عن العالقة بين المنظمات 

غير الحكومية وال�شركاء االآخرين في المجتمع فيما يتعلق بالريادة والتعليم للريادة. كما اأ�شدر 

ال�شكرتير العام لل�شندوق االإجتماعي للتنمية عددا من القرارات التي تنظم ت�شجيع الريادية بما 

للتنمية بنظام »حق االإمتياز  للريادة. واهتم ال�شندوق االإجتماعي  التعليم والتدريب  فيها تنظيم 

االإمتياز  النظام حق  ويوؤكد هذا  لمتابعة تطورها.  خا�شاً  واأقام ق�شماً   ،»)Franchise( التجاري 

التجاري – Franchise، على �شرورة التدريب قبل منح االإ�شم التجاري.

3.2.4  �لحاكمية و�الإد�رة
االإجتماعي  ال�شندوق  اإلى  يُوكـل  له،  التف�شيلية  والمذكرة   2004 لعام   141 رقم  للقان�ن  وفقاً 

للتنمية اإدارة جهود ت�شجيع اإقامة الم�شروعات ال�شغيرة/ال�شغرى وتنميتها في م�شر، مت�شمنة 

االإجتماعي  ال�شندوق  اأن�شاأ  وقد   .(2004 لعام   141 رقم  القان�ن  من   2 رقم  (المادة  التدريب 

للتنمية قاعدة بيانات عن الجهات التي توفر التدريب للريادة، ويتعاون ال�شندوق مع عدد كبير 

من المنظمات غير الحكومية طبقاً الإتفاقيات �شراكة، وكذلك مع عدد من الجهات االأكاديمية 

للتعليم  برنامج  اإعداد  بداأ حديثاً  اأكتوبر) حيث،   6 للتكنولوجيا في مدينة  (مثل، جامعة م�شر 

للريادة لم�شتوى طلبة الجامعات.

من  قليل  بقدر  للريادة  والتعليم  التدريب  مقدمي  من  كبير  عدد  يعمل  العملية،  الناحية  ومن 

التن�شيق والتعاون (وفي حاالت كثيرة دون تن�شيق على االإطالق)، وعلى الرغم من اأنه يمكن عمل 

الكثير من خالل مثل هذا التن�شيق والتعاون، اأقلها توفير الجهد الكبير الذي يتكرر في كل جهة 

لت�شميم وتنفيذ برامج تدريبة مت�شابهة. كما اأن اإ�شتخدام اأو مواءمة المواد واالأدوات التعليمية 

التي اأعدتها المنظمات الدولية (مثل منظمة العمل الدولية والي�ن�سك�)، والمنظمات الإقليمية 

(مثل منظمة العمل العربية/المركز العربي لتنمية الم�ارد الب�سرية/والأكاديمية العربية للعل�م 

المدربين  تدريب  على  التركيز  الجهات  لتلك  ويمكن  الجهد،  يوفر  قد  والمالية)  الم�شرفية 

والمعلمين وهو مجال يحتاج اإلى كثير من الجهد والتن�شيق. 

بالرغم من اأن ال�شهادات لي�شت هي الق�شية الرئي�شة للعاملين في العمل الحر، اللذين يتطلعون 

للكفايات ال�شرورية لعملهم، اأكثر من الح�شول على �شهادة. لكنه اإذا ما تم تطوير برنامج تدريبي 

معتمد للتعليم للريادة، فاإن ذلك �شوف ي�شاعد في تح�شين ال�شورة االإجتماعية لخريجي برامج 
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التعليم للريادة، خ�شو�شا اإذا كان اعتماد البرنامج مرتبطا بالتعاون مع الجامعات. واإذا ما كانت 

اأي�شاً جذب  يمكنها  ف�شوف  النظري،  من  اأكثر  العملي  التدريب  توفير  على  تركز  البرامج  تلك 

العاملين بالعمل الحر والآخرين المهتمين بالم��س�ع، مما يخدم ن�سر التعليم للريادة ب�سكل عام 

في م�سر.

4.2.4 �لتمويل
ي�شاهم في تمويل التعليم للريادة عدد كبير من الجهات الوطنية والعربية والدولية المعنية بن�شر 

ثقافة الريادة. كما ي�شاهم االأفراد المتدربون اأنف�شهم اأحيانا في تمويل هذه البرامج من خالل 

تحملهم كلفة برامج التدريب. اأما بالن�شبة لالأن�شطة في المدار�ص العامة (الحكومية) ومعاهد 

الفني  التعاون  وم�ؤ�س�سات  والتعليم  التربية  وزارة  بين  بم�ساركة  تم�يلها  فيتم  الر�سمي،  التعليم 

المعلمين،  رواتب  الوزارة  تغطي  حيث  المانحة،  والجهات  المجال  هذا  في  مبادرات  لها  التي 

واإ�شتخدام تجهيزات المدر�شة للتدريب مت�شمنة الزيارات الميدانية. وتقدم موؤ�ش�شات التعاون 

في  والم�ساعدة  المعلمين  بتدريب  وتق�م  التعليمية  الم�اد  عادة  المانحة  والم�ؤ�س�سات  الفني 

تقدمه،  الذي  للريادة  التعليم  كلفة  عادة  الخا�سة  المدار�ص  وتغطي  ال�سهادات.  ومنح  التقييم 

المواد  وتوفير  المدربين  تدريب  بالم�شاعدة في  اأي�شا جهات مانحة  تقوم  الحاالت  بع�ص  وفي 

العمل  منظمة  برنامج  هو  م�شر،  في  االآن  الر�شمي  التعليم  في  الرئي�شة  والمبادرة  التعليمية. 

 .)CIDA( الدولية »تعرف اإلى عالم االأعمال« (كاب)، بدعم من الوكالة الكندية للتعاون الدولي

ويتوفر معلومات اإ�شافية عن البرنامج في الق�شم 5.4 من الدرا�سة.

الخا�شة  والمعاهد  االإ�شت�شارية،  والمكاتب  الحكومية،  غير  المنظمات  من  العديد  اأي�شاً  وتقوم 

اأو كامل تكلفة  للتدريب، وغيرها بتوفير التعليم والتدريب للريادة، حيث يدفع المتدربون جزءا 

التدريب. كما يُ�شتخدم اأحيانا الموازنة العامة لدفع جانب من تكلفة التدرب في هذه البرامج. 

وتحدد بع�ص جهات التمويل الُمي�شر للرياديين، ن�شبة معينة من القرو�ص الإ�شتخادمها للح�شول 

 )SFD( على التدريب الالزم. وعادة ما يكون الدعم المقدم من ال�شندوق االإجتماعي للتنمية

مرتبطا بت�سهيل الح�س�ل على قر�ص واأي�سا تلقى التدريب المنا�سب.

3.4  الترويج للريادة في النظام التعليمي والتدريبي

على الرغم من اعتراف كل العاملين والم�شوؤولين في قطاعات التعليم وغيرهم من م�شوؤولي التنمية 

والذي امتد خالل العقدين  باأهمية التعليم للريادة، عالوة على الجهد الكبير الجاري حالياً – 
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الأخيرين – في تقديم تعليم وتدريب ب�شكل غير ر�شمي في المدار�ص والمعاهد والكليات، فما 

زال منهج التعليم الر�شمي (م�شتويات االأ�شا�شي والثانوي) ال يحتوي على متطلبات ر�شمية فيما 

اأن الطلبة في المدار�ص العامة ال يتلقون التعليم للريادة  يتعلق بالتعليم للريادة، وال يعني ذلك 

ولكن ن�شبة منهم يح�شلون عليه من خالل ترتيبات غير ر�شمية واإتفاقيات بين الوزارة والجهات 

كما   )CIDA( الدولي  للتعاون  الكندية  وال�كالة  الدولية  العمل  منظمة  مثل  المتعاونة  الأخرى 

�شياأتي ذكره في الق�شم 5.4 من هذه الدرا�شة. لقد تم اإ�شت�شارة عدد من الم�شوؤولين في مجاالت 

التعليم والتدريب على م�شتويات مختلفة اأثناء اإعداد التقرير الحالي لتحديد اأ�شباب عدم ا�شتمال 

الوم  الم�شوؤولين  هوؤالء  معظم  األقى  وقد  باأهميته،  القناعة  برغم  للريادة  التعليم  على  المناهج 

على العدد المتزايد للمبادرات التي تطرح من قبل جهات دولية متعددة، والتي ال يتوفر الوقت 

والموارد المتاحة لتنفيذها، واأ�شاروا كمثال اإلى مبادرات التعليم للجميع، التربية من اأجل التنمية 

التعليم   ،)MDGs( لالألفية  االنمائية  االهداف  للمواطنة،  التعليم  البيئية،  التربية  الم�شتدامة، 

القت�شاد المعرفة، وغيرها. واأو�شح عدد منهم اأن الوقت الذي ي�شتغرقه ت�شمين التغييرات في 

المنهج لي�ص وقتاً ق�شيراً، مع الحاجة اإلى التجهيز للتدري�ص �شواء الخامات التعليمية اأوتدريب 

المعلمين والعاملين الآخرين من المعنيين. كما اأن النظام المركزي للتعليم في م�سر وكثير من 

الدول العربية والنامية يُ�َشعِّب االإ�شتجابة لهذا التدفق المت�شارع من المبادرات والتغيرات.

الم�سريين  الخبراء  من  عدد  اأبداه  الذي  التقييم  تف�سير  ال�سهل  من  يك�ن  تقدم،  ما  �س�ء  في 

للحالة الراهنة للتعليم للريادة في م�شر، حيث اأ�شار عداد من خبراء )GEM(  تقرير العالمي 

لر�سد العمل الحر (الريادي)، 2008 اإلى اأن:

الخبراء  من  عدد  راأي  َزه  عـَزَّ الحر  بالعمل  يتعلق  فيما  التعليم  نظام  في  الخلل 

ال�طنيين وينعك�ص في الترتيب المتاأخر لم�سر بالن�سبة لعدد من البلدان التي يتم 

اإعداد هذا التقرير عنها (احتلت م�شر المركز االأخير). وتم تقييم نظام التعليم 

للريادة في م�شر بوا�شطة الخبراء الوطنيين باأنه كان �شعيفاً في جميع م�شتويات 

ـِد تقريراً عن العمل الحر،  التعليم، وعلى خالف ذلك فاإن كثيرا من الدول التي تُع

جعلت الحكومات فيها من التعليم للريادة اأولوية (هالة خطاب، 2008). 

 64 ـ   18) اأعمارهم  المواطنين  اأجري على عينة من  ا�شتبيان  نتائج  االإ�شتنتاجات  ويدعم هذه 

�شنة) عما اإذا كانوا قد ح�شلوا على تعليم للريادة اأثناء درا�شتهم اأو بعد ترك الدرا�شة، وكذلك 

اإذا كان التعليم المقدم اإلزامياً اأو تطوعياً. ويعر�ص الجدول رقم 2 موجزا الإجاباتهم مقارنة مع 

ثالث بلدان اأخرى (البرازيل، اإيطاليا، المملكة المتحدة).
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�لجدول رقم )2(: ن�سب تلقي تعليم للمبادرة في م�سر وثالث بلد�ن �أخرى

�لدولة

جميع �لتعليم بعد �لدر��سة�لتعليم �أثناء �لدر��سة

تدريبات 

�لتعليم 

للريادة

�الإجمالي�إلز�ميتطوعي�الإجمالي�إلز�ميتطوعي

4.50.85.31.65.06.69.4البرازيل
3.80.94.72.12.14.27.5م�سر

6.04.210.25.33.79.116.5اإيطاليا
المملكة 

المتحدة
5.83.18.97.76.113.819.5

الم�شدر: هالة خطاب، 2008، �ص. 21 

اأخرى في تقييم مدى تنفيذ االتفاق اليورو  اإنجاز م�شر مع ثالثة بلدان  ويو�شح هذا الجدول 

متو�شطي للريادية على ت�شع محاور، وتنبين اأن اأ�شعف محورين في م�شر هما: البحث والتطوير، 

والتعليم للريادة؛ واللتان احتلت م�سر فيهما المركز الأخير من بين (31) دولة �سملها التقييم. 

ويعر�ص الجدول رقم (3) موجزا عن اإنجاز م�شر في المحاور الت�شع.

�لجدول رقم )3(: متو�سط درجات وترتيب م�سر في محاور �إطار �لعمل �لريادي )31 دولة(

ترتيب م�سردرجة م�سر�لحالةم

2.2721الدعم المالي1
2.7111�سيا�سات الحك�مة2
2.1922برامج الحكومة3
1.7931التعليم والتدريب4
1.6531البحث والتنمية5
2.6825بنية الخدمات التجارية والمهنية6

7
فتح اأ�شواق داخلية:

3.574- ديناميكيات ال�س�ق الداخلية
2.4715- اأعباء ال�س�ق الداخلي

3.827البيئة الطبيعية8
2.4022نماذج ثقافية واإجتماعية9

ملحوظة: متو�شط الدرجات مبني على مقيا�ص (1-5)، حيث (1) هي اأقل درجة

الم�شدر: هالة خطاب، 2008، �ص. 45
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اأجريت تحاليل اإ�شافية �شمن اإطار العمل في االتفاق اليورو متو�شطي الم�شار اإليه اأعاله، ركزت 

على التعليم والتدريب من خالل عدد (8) اأ�شئلة تف�شيلية موجهة لمجموعة الخبراء الوطنيين، 

بهدف تقييم اإلى اأي حد ي�شجع ويدعم نظام التعليم والتدريب العمل الريادي والمهارات الريادية. 

وُطلب من الخبراء تقدير مدى �سحة كل من العبارات الثمانية المرتبطة ب�اقع التعليم في م�سر 

على اأ�سا�ص مقيا�ص (1 - 5). ويو�شح الجدول رقم (4) ملخ�ص نتائج التقدير ح�شب راأي الخبراء 

الم�سريين اللذين �سارك�ا في ال�ستبيان.

�لجدول رقم )4(: تقدير �لخبر�ء �لم�سريين عن �لمدى �لذي تكون فيه 

�لعبار�ت �لثمانية �سحيحة في م�سر

∗�لعبارة )في م�سر(م
�لتقدير

ي�شجع التدري�ص في التعليم االأ�شا�شي والثانوي على االإبداع، االكتفاء الذاتي 1

والمبادرة ال�سخ�سية. 

1.28

مبادئ 2 عن  كافية  تعليمات  والثان�ي  الأ�سا�سي  التعليم  في  التدري�ص  ي�فر 

اإقت�ساد ال�س�ق.  

1.31

يوفر التدري�ص في التعليم االأ�شا�شي والثانوي اإهتماما كافيا للعمل الريادي 3

وخلق م�شروعات جديدة.

1.36

1.47توفر الكليات والجامعات اإعداداً جيداً وكافياً الإقامة وتنمية الم�شروعات الجديدة.4

يوفر م�شتوي تعليم االإدارة واإدارة االأعمال اإعداداً جيداً وكافياً لبدء وتنمية 5

الم�شروعات الجديدة.

1.97

لبدء 6 وكافياً  جيداً  اإعداداً  والم�شتمر  والحرفي  المهني  التعليم  نُظم  توفر 

وتنمية الم�شروعات الجديدة.

2.00

يحتاج العاملون في العمل الحر عامة اإلى م�شاعدة خارجية - قبل البدء 7

- لتنفيذ خططهم.

2.06

يوجد عدد كاف من المراكز العامة و/اأوالخا�شة اأوهيئات التي يمكن اأن 8

نظام  عن  م�ستقلة  الريادي  للعمل  الكافي  والتدريب  بالتعليم  الأفراد  تمد 

التعليم الر�سمي.

4.28

 على مقيا�ص (1 -5) حيث (1) هي اأقل درجة
∗

الم�شدر: هالة خطاب، 2008، �ص. 52  
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بالتقديرات المذكورة بالجدول ال�شابق عن م�شتوي االإهتمام وت�شمين العمل الريادي في نظام 

التعليم، تحتل م�سر المركز الأخير بمت��سط تقدير (1,3) بناء على مالحظات الخبراء ب�ساأن 

مدى التعليم للريادة في مدار�ص التعليم الأ�سا�سي والثان�ية، وح�الي (1,8) لمالحظات الخبراء 

عن الكفاية لدعم التعليم والتدريب للم�شروعات الجديدة والنامية. كما و�شع الخبراء تقديراً 

عن االمكانية لتوفير التعليم والتدريب الالزم التي هي بطبيعة الحال متاحة وم�شتقلة عن نظام 

التعليم الر�سمي. 

والتنمية،  االإقت�شادي  التعاون  ومنظمة  االأوروبي،  لالإتحاد  مراجعة  في  م�شابهة  نتائج  وتَظهر 

(المف��سية    Enterprise Charter- الم�ؤ�س�سات  ميثاق  لتنفيذ  الأوروبية  التدريب  وم�ؤ�س�سة 

الأوروبية/ منظمة التعاون والتنمية الإقت�سادية/ م�ؤ�س�سة التدريب الأوروبية، 2008)، حيث برهن 

التعليم للريادة على اأنه حلقة �شعيفة »رغم اإنجاز م�شر الذي يعك�ص التقدم الهائل الذي حدث 

في تطوير باقي المحاور الع�شر للميثاق، باإ�شتثناء البعد الثاني: التعليم والتدريب للعمل الريادي«.

  . الم�شدر: المفو�شية االأوروبية / منظمة التعاون والتنمية االقت�شادية/موؤ�ش�شة التدريب االأوروبية، 2008، �ص 96

1.3.4  �لتعليم �لر�سمي )�لنظامي(
اإكت�شاف  الراغبين في  للريادة ال ي�شتهدف فقط هوؤالء  التعليم  ال�شابقة،  المناق�شة  كما تم في 

اإن  بالفعل،  القرار  هذا  اتخذوا  اللذين  اأوهوؤالء  الحر  بالعمل  م�شتغلين  يكونوا  اأن  اإمكانية 
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المفهوم الوا�شع الذي تم اإختياره يعزز مهارات العمل الريادي كجزء  من المهارات االأ�شا�شية 

في  للريادة  التعليم  ت�شمين  اأ�شبح  الح�شبان  في  ذلك  وباأخذ  فرد،  كل  يكت�شبها  اأن  يجب  التي 

يجب  للريادة  التعليم  اأن  يفكرون  مازالوا  اللذين  لهوؤالء  وبالن�شبة  �شئ حتمي،  الر�شمي  التعليم 

نظرة  اإلقاء  ال�شروري  من  يكون  الر�شمي،  التعليم  من  اأكثر  الخريجين  على  فقط  يركز  اأن 

العالمي الريادي  العمل  تقرير  حدد  لقد  م�شر.  في  الجديد  الريادي  العمل  ديموجرافيا   على 

العمل  ن�شاط  معدالت  اأعلى  لديها  �شنة)   34  -25) العمرية  الفئة  اأن   (2008 خطاب،  (هالة 

الريادي، وت�شترك مع م�شر في ذلك جميع الدول التي اأعدت تقريراً عن العمل الريادي العالمي؛ 

اأما المجموعة العمرية لثاني اأعلى معدل الإجمالي ن�شاط العمل الحر في م�شر فهي بين (18 

- 24 �شنة) وهذه لي�شت هي الحال في معظم الدول التي تعد تقرير العمل الريادي العالمي. 

ولهذا فاإن هاتين المجموعتين العمريتين هما اأكثر اأهمية للعاملين في العمل الحر، والتي منها 

�شيتم خلق معظم الم�شروعات الجديدة والوظائف في ال�شنوات المقبلة. وحيث اأن م�شر تتمتع 

بن�شبة كبيرة من ال�شكان في �شن ال�شباب، وكذلك العاملين في االعمال الحرة تغلب عليهم �شفة 

ال�شباب، فاإن لدى م�شر ميزة قوية في مجال العمل الريادي. وتوؤكد هذه النتائج اأهمية التعليم 

للريادة في التعليم االأ�شا�شي والثانوي وكذلك ما بعد الثانوي في م�شر لتلبية احتياجات هذه 

المجموعات ال�شابة.

ومن الوا�شح اأن م�شر يجب اأن تعمل اأكثر لت�شمين التعليم للريادة في المناهج الر�شمية:

يجب بذل الكثير من الجهود في م�شر لزيادة تنمية مهارات وقدرات العمل الريادي، واأن يكت�شب 

�شبابها المعرفة بكيفية تنفيذها. ويجب اأن يبداأ ذلك مبكراً في نظام التعليم كجزء من المنهج 

الر�شمي واأن�شطة اإ�شافية للمنهج فاإعدادهم  مبكراً �شيكون له تاأثير على تطوير اإمكانات العمل 

برامج  تتبع  اأن  ويجب  اإن�شاءها،  موؤخراً  الرياديون  بداأ  التي  الم�شروعات  نوعية  وعلى  الريادي 

اإن�ساء م�سروعاتهم وفي المرحلة  الريادي في بداية  بالعمل  الم�ستغلين  مخ�س�سة لدعم �سغار 

المبكرة من تنفيذها وحتى ا�شتقرار ونموتلك الم�شروعات على غرار ما هومتبع بكثير من الدول 

االأخرى (هالة خطاب، 2008).

2.3.4  �لتعليم غير �لر�سمي )غير �لنظامي(
بالنظر اإلى حالة التعليم للريادة في م�شر يمكن اإ�شتنتاج، اإن توفير التعليم والتدريب للريادة من 

خالل التعليم غير الر�شمي هوخيار وا�شح للحكومة، وبالرغم من عدم توثيق تلك ال�شيا�شة في 

�شورة م�شتندات (قرار، اإ�شتراتيجية، اأو ما �شابه ذلك). فاإن اإلزام ال�شندوق االإجتماعي للتنمية 

اأدي  ال�شاملة لت�شجيع ودعم الم�شروعات ال�شغيرة والمتو�شطة، هو الذي  )SDF( بالم�شئولية 
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في النهاية اإلى الو�شع الحالي حيث يقوم ال�شندوق االجتماعي للتنمية بم�شاندة برامج التعليم 

التعليم الر�شمي (العام والخا�ص)، وكذلك البرامج غير  والتدريب للريادة المطبقة في معاهد 

الر�سمية من خالل اإتفاقيات ت�سمل اأكثر من 800 منظمة غير حكومية تتولى تقديم الخدمات 

للمبادرين (مت�شمنة التعليم والتدريب للريادة) كهيئات منفذة. باالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن ن�شبة ال 

اأخرى مختلفة  للريادة تقدمة منظمات غير حكومية، وجهات وموؤ�ش�شات  التعليم  بها من  باأ�ص 

غير ر�شمية. 

لدعم  م�شدراً  بو�شفه  والتدريب  للريادة  التعليم  مقدمي  تنوع  اإلى  النظر  اإمكان  من  وبالرغم 

التعليم والتدريب للريادة واإثرائها، اإال اأن كثيرا من المتخ�ش�شين ي�شيرون اإلى اإنعدام التن�شيق 

وغياب  مت�شابهة  تعليمية  برامج  واإنتاج  ت�شميم  في  الموارد  �شياع  وبالتالي  الجهات  تلك  بين 

اأهداف متابعة تلك البرامج و�شعف طرق تقييمها. وهناك حاجة وا�شحة اإلى ُطرق اإ�شتراتيجية 

متكاملة لتحديد الروؤية الوطنية للتعليم للريادة، ولربط معظم اإن لم يكن كل الجهات الم�شاركة 

منطقي  مظلة/اإطار  هناك  يكون  بحيث  بينها،  المهام  وتوزيع  الروؤية  تلك  اأهداف  لتحقيق  معا 

بناء  على  البرامج  تركيز  في  االأمل  تحقيق  يمكن  وبهذا  الريادي.  والتدريب  التعليم  للتخطيط 

المهارات الريادية لكل المتعلمين بالمدار�ص وكذلك الراغبين في االإلتحاق بالعمل الريادي.

3.3.4  �لتحليل و�لتقويم
تم تقديم قدر كبير من التحليالت في االأق�شام ال�شابقة لهذه الدرا�شة، ويخ�ش�ص هذا الق�شم 

لتناول بع�ص المو�شوعات الهامة التي لم يتم تغطيتها بطريقة كافية حتى االآن فيركز على جودة 

التعليم والتدريب للريادة، والعمل الريادي للمراأة.

جودة �لتعليم للريادة: لم ي�شبح هناك �شك في اأن مو�شوعات الجودة في التعليم اأ�شبحت على 

للريادة  للتعليم  الخا�شة  الحالة  التح�شين. وفي هذه  التعليمي وبرامج  االإ�شالح  اأفكار  قمة كل 

الجودة  ق�شايا  اأ�شبحت  ر�شمية،  غير  ومعاهد  برامج  على  كبير  بثقل  يرتكز  والذي  م�شر  في 

عدت مواد تعليمية ذات جودة عن طريق موؤ�ش�شات ومنظمات 
ُ
اأ اأكثر اأهمية. وفي الوقت الذي 

العربي  العربية/المركز  العمل  منظمة  الدولية،  العمل  منظمة  الي�ن�سك�،  (مثل  ودولية  اإقليمية 

بالمعلمين  اإرتباطاً  اأكثر  اأولوية �شمان جودة التعليم للريادة  اأ�شبحت  لتنمية الموارد الب�شرية)، 

والمدربين.

الممار�شة  كون  من  والمعلمين  المدربين  وتدريب  الإختيار  خا�ص  اإهتمام  اإعطاء  �شرورة  وتنبع 

ولم  الحكومي،  العمل  على  تخرجهم  منذ  خدمتهم  تقت�شر  ومدربين  معلمين  لتكليف  الحالية 
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التعليم  بتدري�ص  تكليفهم  بهم،  خا�شة  من�شاآت  اأواإقامة  اأوالتحديث  التجديد  في  قط  يفكروا 

للريادة ال يمكن اعتباره االأ�شلوب االأن�شب. كما اأن طرائق التدريب والتدري�ص التقليدية اليمكنها 

اإك�شاب الطلبة المهارات العامة الجديدة للتعليم للريادة. لذلك ال بد من و�شع عمليات اختيار 

وتدريب المعلمين والمدربين على قائمة االهتمامات حتى تتحقق جودة التعليم للريادة. ويجب 

التذكير باأن الم��س�عات الخا�سة بت�فير التم�يل المنا�سب للتعليم والتدريب للريادة تلعب دورا 

هاما في �شمان الجودة. عالوة على كل ما �شبق فاإن غياب المعايير المتفق عليها لتقويم التعليم 

للريادة يجعل من ال�شعب الحكم على مدى جودة الجهود ال�شخمة الحالية في هذا المجال. 

�لمر�أة و�لعمل �لريادي: هناك اإجماع بين خبراء التنمية اأن الن�شاء الم�شريات يمكنهن الم�شاركة 

بطريقة اأف�شل في تنمية بلدهم، وتتعر�ص االإح�شائيات المتعلقة بعمل االإناث للنقد – عن حق– 

لكون جامعي البيانات يكتفون عادة ب�شوؤال المراأة عما اإذا كانت تعمل اأم ال، وفي اأغلب االأحوال ال 

تعتبر معظم الن�شاء العمل لالأ�شرة اأوحتى الكت�شاب قوت يومهن نوعا من العمل الذي عليهن ذكره، 

فال تجيب بكونها عاملة اإال اإذا كن يعملن مع اأ�شحاب عمل لي�ص قريباً لهم، ويدفع االأجور �شهرياً. 

كما اأن االإح�شاءات الخا�شة بالنوع االجتماعي (الجندر) لي�شت هي القاعدة بعد، وق�شية جمع 

البيانات تتطلب اإهتماما اأف�شل (اأبو بكر عابدين بدوي، 2006b). ويظل م��س�ع العمل الريادي 

للمراأة في جميع الحاالت من اأولويات البحث. وتطّرق التقرير العالمي للعمل الحر )GEM( لعام 

2008 »اأن الن�شاء في م�شر تعتبر م�شدرا كبيرا لم ي�شتخدم بكفاءة بعد كاإمكانات ريادية وقوة 
اإقت�شادية، اإذا ما تم ت�شجيعهم والنظر اإلى العمل الريادي للمراأة على انه ق�شية اإقت�شادية اأكثر 

منها ق�شية نوع اأوق�شية اإجتماعية، واالإعتراف بم�شاركة الن�شاء في العمل الريادي كاأدوات لخلق 

الثروة واالإقت�شاد« (هالة خطاب، 2008). ومن التو�شيات التي وردت في عّدة تقارير لت�شجيع 

العمل الريادي للمراأة:

اإجتماعية  كق�شية  ولي�ص  االقت�شادية،  الق�شايا  كاأحد  للمراأة  الريادي  التعليم  اإدخال    •
الم�شروعات  اإن�شاء  في  المراأة  بم�شاهمات  واالعتراف  (جندر)،  اإجتماعي  نوع  اأو 

ال�شغيرة الم�شاهمة في الدخل القومي.

البدء في حمالت توعية ثقافية تتناول العوائق االإقت�شادية واالإجتماعية التي تواجه 

الن�شاء الالئي يرغبن في دور اأكثر فاعلية في الن�شاط االإقت�شادي عن طريق بداية 

اأعمالهن وتنفيذ مبادرات خا�شة في المعاهد فوق التعليم الثانوي والجامعات لتعزيز 

العمل الريادي للطالبات من الإناث.

•   تنفيذ المبادرات لتعزيز العمل الريادي للمراأة مت�سمنة �سبكة عمل تنظيمية للعمل 
الريادي ودعم خدمات العمل للم�ساعدة في نقل المعارف والمهارات الالزمة لتط�ير 

المراأة عن  وتعليم  لن�شح  برامج خا�شة  (مثال:  الجديدة  والم�شروعات  العمل  اأفكار 
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اإقامة الأعمال، ن�سر مراكز م�سروعات للمراأة، زيادة فر�ص التدريب الريادي للن�ساء 

الالتي يحاولن دخول �شوق العمل، و�شلطة مالية وقرو�ص ب�شروط خا�شة للمراأة- اأي 

خف�ص متطلبات �سمانات القر�ص، وترتيب اآليات منا�سبة للدفع).

كما اإقترحت عدة تقارير اأنه يجب بذل مزيد من الجهود ت�شتهدف التنمية الريادية للمراأة، وذلك 

الريادي  العمل  ن�شاط  لمعدالت  م�شر  في  (الخندر)  االجتماعي  للنوع  الكبيرة  الفجوة  ب�شبب 

للرجال والن�شاء، والتي تتطلب قدرا كبيرا وم�شاحة وا�شعة من االإهتمام (هالة خطاب، 2008). 

ويتناول هذا االإهتمام التعليم للريادة للطلبة على كافة م�شتويات التعليم. 

4.4  التنفيذ والدعم الفني

تعزيز العمل الريادي الناجح ب�شفة عامة والتعليم والتدريب للريادة ب�شفة خا�شة هو م�شئولية 

الجهات الوطنية العامة والخا�شة، ويعتبر الدعم المتبادل بين هذه الجهات حتمي واإال �شت�شيع 

اأية تاأثير على التنمية. وفي هذا الف�شل من التقرير  الموارد الثمينة وال�شحيحة المتاحة دون 

�شيكون التركيز فقط على ثالثة اأولويات هي طرائق ومنهجيات التعليم، ال�شركاء الوطنيين في 

تعزيز وتوفير التعليم والتدريب للريادة، ولمحة لبع�ص مجهودات اإقليمية ودولية تدعم م�شر في 

محاولتها تطوير هذا المجال.

1.4.4  �أ�ساليب �لتدري�س و�لمعلمين
ولكنها  المختلفة،  والتخ�س�سات  الدرا�سية  للم�اد  المعلمين  باإعداد  التربية  كليات  معظم  تق�م 

حتى االآن ال تلبي الحاجة الإمداد خريجيها »بالمهارات« الالزمة في مجال التعليم للريادة. لذا 

فاإن جميع المعلمين الحاليين الم�شئولين عن التعليم في هذا المجال الحا�شم اكت�شبوا مهارات 

جيدة لعملهم من خالل تدريب ينظمه لهم مقدمي المعونة الفنية، مثال برنامج تدريب منظمة 

اإختيار  يمثل  قبل  ذكر من  وكما   .)KAB( االأعمال«  عالم  اإلى  »تعرف  لم�شروع  الدولية  العمل 

وي�شتحق  الزجاجة،  للريادة عنق  والتدريب  التعليم  نوعية  توفير  القادر على  المدر�ص/المدرب 

عناية خا�شة، اإن تاأ�شي�ص التعليم والتدريب للريادة كاأحد المجاالت الرئي�شية الإعداد المدر�ص 

في كليات التربية - واأي�شاً في تدريب �شامل اأثناء الخدمة لنحومليون من المدر�شين والمدربين 

- هواأحد اأكبر التحديات الإدخال التعليم للريادة.

ويحتوي العديد من برامج التعليم المتاحة على اأن�شطة تدريب وُطرق تعليم فاعلة والتعلم عن 

طريق الممار�شة، وكلها طرائق يتدرب عليها المعلمون في برامج قبل واأثناء الخدمة. ولما كان 

التعليم للريادة ي�شتهدف جوانب االبتكارية والتجديد فاإن ا�شتخدام طرائق التعلم الن�شط حا�شم 
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في بلوغ االأهداف. ويمثل زيادة حيز مثل هذا التدريب لكل المدر�شين وت�شبيكهم معا في �شبكات 

ب�شكل مبا�شر اأو اإلكترونيا اأحد التو�شيات. ويجب دائماً اأن نتذكر اأن التعليم والتدريب للريادة 

وتعزيز الثقافة الريادية لي�شت فقط قا�شرة على بع�ص المدر�شين ولكن يجب اأن تتوفر للجميع. 

ن�شاأت حديثاً فر�شة ذهبية لتاأهيل المعلمين والمدربين 
ُ
وتمثل االأكاديمية المهنية للمعلمين التي اأ

الأكاديمية حاليا نح� (80,000) من الخريجين  للريادة. حيث ت�ست�عب  التعليم والتدريب  في 

الجدد الباحثين عن عمل كمعلمين، واأي�شاً عدد ال باأ�ص به في التدريب اأثناء الخدمة، فاإذا اأدخل 

ن�شر  في  التو�شع  الممكن  من  ف�شيكون  االأكاديمية  تقدمها  التي  البرامج  �شمن  للريادة  التعليم 

المفهوم الجديد ب�شرعة اإلى داخل المدار�ص. 

2.4.4  �ل�سركاء �لوطنيون
المعاهد  الحكومية،  غير  المنظمات  من  لكثير  رائجا  مو�شوعا  للريادة  والتدريب  التعليم  يُعد 

المي�شرة  القرو�ص  اإتاحة  نظم  مع  وبالتعاون  م�شر،  في  الخا�شة  التدريب  ومعاهد  االأكاديمية 

من خالل ال�شندوق االإجتماعي للتنمية اأوالم�شادر االأخري يزيد عدد الجهات المنفذة لبرامج 

م�ساندة الرياديين لي�سمل اأكثر من 800 منظمة غير حكومية وحوالي 20 جامعة. وهناك اأي�شاً 

مقدمي التدريب �شواء قطاع عام اأوخا�ص ممن ي�شعرون اأن لدىهم القدرة على تقديم مثل هذا 

التدريب، وتحدد التقارير ال�شنوية لل�شندوق االإجتماعي للتنمية ال�شركاء الوطنيين االأ�شا�شيين 

قانون  وبحكم  بالمئات.  تعد  وهي  والتدريب  التعليم  فيها  بما  الريادي  العمل  مجاالت  كل  في 

الم�شروعات ال�شغيرة ت�شبح معظم الوزارات وكل المحافظات وكثير من الهيئات العامة �شركاء 

في تعزيز العمل الريادي بما فيها التدريب من اأجلها.

وتت�شمن القائمة �شركاء اآخرين في التعليم والتدريب للريادة مثل المركز القومي لبحوث الت�شييد 

ال�شناعي،  التدريب  الم�شتقبل، مجل�ص  للقيا�ص والجودة، جمعية جيل  الم�شرية  الهيئة  والبناء، 

�شير 
ُ
المجموعة الم�شرية للتنمية ال�شياحية، باالإ�شافة اإلى اأكثر من 800 منظمة غير حكومية اأ

التعليم  ن�شر مفهوم  الهدف من  الوطنيين  ال�شركاء  التنوع في  جداً  كثيراً  �شابقاً، �شيخدم  اإليها 

للريادة اإذا تم تخطيط وربط للتعاون المتبادل بينها ب�شكل جيد.

3.4.4  �لتعاون �لدولي و�الإقليمي
تح�شل م�شر بالفعل على قدر كبير من التعاون العربي والدولي في مجال تنمية الم�شروعات 

للتنمية  االإجتماعي  لل�شندوق   2007 لعام  ال�سن�ي  التقرير  و�سع  كما  والمت��سطة.  ال�سغيرة 

العمل  مجال  في  م�شاركة  ودولية  اإقليمية  رئي�شة  جهة   (19) لعدد  قوائم    )2008a, SFD(
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الحر والريادة (اأنظر قائمة الم�شطلحات في الملحق 2) هي: بنك التنمية االإفريقي، ال�شندوق 

الدولي،  للتعاون  الكندية  الوكالة  اأبوظبي،  �شندوق  واالإجتماعية،  االإقت�شادية  للتنمية  العربي 

البنك ال�شيني للتنمية، الوكالة الدانمركية التعاون الدولي، االإتحاد االأوروبي، الوكالة الفرن�شية 

للتنمية  الدولي  ال�شندوق  االإ�شالمي،  التنمية  بنك  الدولي،  للتعاون  االألمانية  الوكالة  للتنمية، 

اليابانية،  الدولي  التعاون  وكالة  الدولي،  للتعاون  الياباني  البنك  االإيطالية،  الحكومة  الزراعية، 

ال�شعودي  ال�شندوق  للتنمية،  االألماني  البنك  العربية،  االإقت�شادية  للتنمية  الكويتي  ال�شندوق 

للتنمية، البرنامج االإنمائي لالأمم المتحدة، والبنك الدولي. 

وفيما يلي بع�ص االأمثلة على الجهود االإقليمية والدولية في مجال التعليم والتدريب للريادة:

قام المركز العربي لتنمية الموارد الب�شرية بطرابل�ص - ليبيا بعمل تحليل لالإحتياجات     •
تدريب  برنامج  وت�شميم  للريادة،  االأ�شا�شية  الجدارات  تحديد  للمبادرين،  التدريبية 

اأ�شطوانة م�شغوطة  االإنترنت وعلى  البرامج على �شبكة  الريادي، وتم و�شع هذه  للعمل 

يتم  وحالياً  الإنترنت،  على  ات�سال  لديهم  لي�ص  اللذين  له�ؤلء  ال�ستعمال  �سهلة  لتك�ن 

لتقديم  المركز  ويخطط  الحا�شوب.  على  تفاعلية  برامج  اإلى  التدريبية  المادة  تحويل 

مبادرة لتدريب المدربين على تنفيذ هذا البرنامج المطور واإمكانية و�شع نظام لمنحهم 

تراخي�ص كمدربين ومعلمين للبرنامج. ويغطي البرنامج اأربعة مجموعات م�شتهدفة كما 

ا�سير في البند 2.5.4 من هذا التقرير.

في   )KAB( االأعمال«  عالم  اإلى  »تعرف  برنامج  تنفيذ  الدولية  العمل  منظمة  تتولي    •
الجزائر، م�شر، المغرب، وتون�ص بتمويل كندي (الوكالة الكندية للتعاون الدولي)، وهناك 

تف�سيالت اأخرى اإ�سافية ي�سير اإليها الف�سل الخام�ص والخا�ص باأمثلة للتعليم للريادة من 

هذا التقرير في البند 1.5.4.

لتدريب  الإقليمي  العربي  المركز  البحرين  بالإ�ستراك مع مملكة  الي�نيدو  اأن�ساأ منظمة    •
اأ�شحاب االأعمال والم�شتثمرين بالبحرين. في فبراير/�شباط 2001 (على نمط نموذج 

المركز االإقليمي الهندي)، وتت�شمن م�شئولياته زيادة عدد العاملين باالأعمال والم�شاريع 

العمل  ن�شاط  ون�شر  خلق  مثل  وتدريبية  تعليمية  اإ�شت�شارية  برامج  خالل  من  الخا�شة، 

الريادي بين ال�شباب في المنطقة العربية. ويتبع اإختيار المتدربين طريقة علمية ويركز 

على المقابالت، اإختبارات تحريرية وتقييم جدية المتقدم.

تت�شمن،  العربية  الدول  في  اليونيدو   - والتكنولوجيا  االأ�شتثمار  ت�شجيع  �شبكة  تت�شمن    •
العالم  وفي  (الرباط)؛  المغرب  (ّعمان)،  االأردن  (القاهرة)،  م�شر  (المنامة)،  البحرين 

اليونان  (باري�ص)،  فرن�شا  و�شنغهاي)،  (بكين  ال�شين  والون)،  (اإقليم  بلجيكيا   تت�شمن، 

4درا�سة حالة عن م�سر



128

(وار�شو)،  بولندا  (�شيوؤل)،  كوريا  (طوكيو)،  اليابان  بولونيا)،  (ميالنو/  اإيطاليا  (اأثينا)، 

الإتحاد الرو�سي (م��سك�)، والمملكة المتحدة (منطقة ال�سمال الغربي)، ويمثل التعليم 

والتكنولوجيا  االإ�شتثمار  ت�شجيع  �شبكة  تتناولها  التي  المجاالت  اأحد  للريادة  والتدريب 

)ITPN( - الي�نيدو.

5.4   تطبيقات التعليم للريادة في جمهورية م�صر العربية

اأ�شكال  تنويع  لها، االأول هو  التي كان معيار االإختيار  نعر�ص فيما يلي ثالثة تطبيقات مختارة 

التطبيق حتى يمكن تعلم درو�ص مختلفة اإحداها تو�شيع نطاق اإ�شتخدام برنامج التدريب للريادة، 

الثاني هو محاولة خلق مادة تعليمية �شهلة وفاعلة على االإنترنت، والثالث م�شروع على م�شتوي 

ال�سيا�سات ي�سم عدد (16) دولة من جنوب �شرقي اأوروبا، �شمال اإفريقيا ودول ال�شرق االأو�شط.

1.5.4  مبادرة منظمة �لعمل �لدولية/�لوكالة �لكندية للتعاون �لدولي
اأ�شا�شي  كبرنامج   )KAB( االأعمال«  عالم  اإلى  »تعرف  برنامج  الدولية  العمل  منظمة  طورت 

يمكن  تقديمي  كبرنامج    - البرنامج  اإ�شم  من  وا�شحا  يبدو  كما   – ت�سنيفه  يمكن  ريادي 

�شل�شلة  في  مت�شل  والبرنامج  الريادي،  العمل  عن  وعيهم  لزيادة  المتعلمين  كافة  اإلى  توجيهه 

الخا�ص« م�شروعك  ن  وح�شِّ و»ابداأ  الخا�ص«  م�شروعك  »اإبداأ  هما  اآخرين  برنامجين   ت�شمل 

(منظمة العمل الدولية، 2009). ويتكون برنامج »تعرف اإلى عالم االأعمال« )KAB( من عدد 

اأوراق  ال�شرورية  التعليمية  المواد  وتت�شمن  المدرب،  مر�شد  على  عالوة  تعليمية  وحدات   (9)

المتدربين  تمارين  كتاب  على  االأعمال«  عالم  اإلى  »تعرف  التدريبية  الحزمة  ت�شتمل  كما  عمل، 

الدولية  العمل  بين منظمة  الموقعة  التفاهم  العديد من مذكرات  �شمحت  لقد  االأعمال.  ولعبة 

ومقدمي التعليم والتدريب في م�شر (بما في ذلك مدار�ص التعليم العام والفني وغيرها) ببرامج 

 ،)KAB( االأعمال«  عالم  اإلى  »تعرف  برنامج  لتطبيق  عامين  اإلى  اأ�شهر   6 بين  تمتد  تعاون 

والتنفيذ  المحلية،  الظروف  لينا�شب  البرنامج  مواءمة  والمدربين،  المعلمين  تدريب  مت�شمنة 

التجريبي. وت�شتمل قائمة الجهات الموقعة على مذكرات التفاهم على وزارات التربية والتعليم، 

من  ت�شتفيد  وزارات  من  وغيرها  والهجرة،  العاملة  القوى  وال�شناعة،  التجارة  العالي،  والتعليم 

البرنامج. وتتولى الوكالة الكندية للتعاون الدولي تمويل هذه المرحلة من التطبيق التجريبي في 

كل من الجزائر، م�شر، المغرب، وتون�ص. 
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2.5.4  �لمو�د �لتعليمية �لتفاعلية/ �لمركز �لعربي لتنمية �لمو�رد �لب�سرية
بمبادرة من المركز العربي لتنمية الم�ارد الب�سرية التابع لمنظمة العمل العربية وبم�ساركة عدد 

من الخبراء العرب تم اإعداد م�شروع لتنمية فر�ص الريادة والمبادرة في العالم العربي. وعر�ص 

الم�سروع  بداأ  العربية.  المنطقة  في  كاأول�ية  اأقره  الذي  العربي  العمل  م�ؤتمر  على  الم�سروع 

واأجري  الدولية،  والمنظمات  العربية  البلدان  المتاحة في عدد من  الم�شابهة  المواد  بمراجعة 

ثم  كريادي.  عمله  في  لينجح  الفرد   في  توفرها  المطلوب  الكفايات  لتحديد  معمقة  تحاليل 

تدار�ص فريق الخبراء هذه الكفايات، وتم تق�شيمها اإلى عدد (4) مراحل رئي�شة هي:

•   معرفة عالم الأعمال والم�سروعات ال�سغيرة والمت��سطة؛
•   اإن�ساء الم�سروعات ال�سغيرة والمت��سطة؛
•   اإدارة الم�سروعات ال�سغيرة والمت��سطة؛

•   تط�ير الم�سروعات ال�سغيرة والمت��سطة.
ثم قام فريق من معدي المواد التدريبية بترجمة الكفايات لكل مرحلة اإلى منهج تدريبي وبالتالي 

تم تحويله اإلى برنامج تدريبي، تم اإعداد وتجريب المواد التعليمية المطورة، تم توزيع الن�شخة 

على  ومتاحة  �شهلة  جعلها  اإلى  اإ�شافة  العمل،  موؤتمر  اإنعقاد  اأثناء  وا�شع  نطاق  على  االأخيرة 

خبرة  اأو  ات�سال  لديهم  لي�ص  اللذين  له�ؤلء   )CD-ROMs( مدمجة  اأقرا�ص  وعلى  االإنترنت 

باالإنترنت. وتم التخطيط لتدريب المدربين على تنفيذ البرنامج، وتم ن�شر دليل كل من المدرب 

تفاعلي  برنامج  اإلى  تحويله  حالياً  يتم  وا�شع  مدى  على  االإ�شتخدام  فعالية  ولزيادة  والمتدرب. 

على الحوا�شب، كما يجري حالياً اإتخاذ الالزم لتاأهيل ومنح �شهادات المدربين على اأ�شا�ص اأنها 

العربي  المركز  مع  اإتفاقيات  العربية  الدول  من  العديد  ع  وقَّ ولقد  للم�شروع.  القادمة  الخطوة 

لتنمية الموارد الب�شرية لتنفيذ البرنامج، ومواءمة المواد التدريبية الحتياجاتهم المحلية.

3.5.4  �لمفو�سية �الأوروبية /موؤ�س�سة �لتدريب �الأوروبية
اأعربت (16) دولة من جنوب �شرق اأوروبا، �شمال اإفريقيا وال�شرق االأو�شط عن رغبتهم في زيادة 

فر�ص التعلم للريادية كتعلم م�شتمر مدى الحياة، وذلك بمقت�شى اإلتزامهم بمثاق اليورو متو�شطي 

للم�ؤ�س�سات. عملت م�ؤ�س�سة التدريب الأوروبية مع المف��سية الأوروبية و�سركاء اآخرين منذ العام 

2006 على تخطيط فهر�شة تطوير ال�شيا�شات لم�شاعدة هذه الدول على مواجهة التحديات، وتمكينها 
من تنمية ثقافة العمل الحر والريادة (المبادرة). ويتكون الم�شروع من ثالثة عنا�شر رئي�شة هي:

لمنهجية  ولبنان، وطبقاً  ال�شرب  ال�شيا�شات في  بين �شانعي  ال�شراكات  اإقامة  ت�شجيع     -

العمل في االتفاق،  يتم اإ�شراك جميع ال�شركاء المعنيين من البلدان االأخرى في و�شع 

ال�سيا�سات الالزمة لتط�ير التعلم للريادة مدى الحياة؛
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المجال،  لهذا  اأف�شل  العمل على فهم  اأ�شحاب  ال�شيا�شات لم�شاعدة  اإ�شتخدام فهر�ص     -

وتحديد اإحتياجاتهم التدريبية، ويركز هذا الن�شاط على �شوريا بالرغم من كون نتائجه 

�شوف يتم ت�شاركها مع اإثنين من الدول ال�شريكة المجاورة؛

-   و�شع مجموعة من الموؤ�شرات لقيا�ص مدى نجاح الجامعات في تطبيق التعلم للريادة في 

كل النظم وب�شفة عامة تنمية ن�شاط العمل الريادي، وبداأ العمل باإختيار مجموعة من 

اأي�شاً هذا الن�شاط كطريق لتنمية  المعاهد للتعاون في و�شع الموؤ�شرات، كما ي�شتخدم 

الح�ار البناء بين وزراء التعليم والإقت�ساد.

6.4  اال�صتنتاجات والتو�صيات

بناء على التحاليل ال�شابق ذكرها فيما يلي مجموعة من التو�شيات المقترحة لال�شتر�شاد بها، 

ما  عن  اأو�شع  برنامج  في  الت�شاور  من  ولمزيد  والدولية.  االإقليمية،  الوطنية،  الم�شتويات  وفق 

يمكن عمله لتطوير التعليم للريادة ب�شكل عام يرجى مراجعة »اأجندة اأو�شلو للتعليم الريادي في 

اأوروبا« والتي تم اإعدادها بم�شاركة 33 دولة في العام 2006 (المف��سية الأوروبية، 2006). 

1.6.4  �لم�ستوي �لوطني
يمكن توزيع التو�شيات الخا�شة بالم�شتوى الوطني في ثالث مجموعات فرعية تركز على المجال 

للريادة  للتعليم  �شاملة  اإ�شتراتيجية وطنية  الوطني -  التعليم  باالإهتمام، نظام  المعني  الرئي�شي 

والعمل الريادي للمراأة.

نظام �لتعليم �لوطني: هناك حاجة اإلى اأن يولي نظام التعليم الوطني اهتماما بالتعليم للريادة 

بحيث ي�شبح العامل الرئي�شي الموؤدي اإلى تنمية العمل الريادي بما في ذلك: 

المنهج في  الم�شتقل (مراجعة  والتفكير  االإبداع  لت�شجيع  التعليمي  النظام  •   اإعادة هيكلة 
في  الريادي  العمل  مواد  تدري�ص  في  بالتو�شع  التعجيل  والثانوية،  االإبتدائية  المراحل 

الفني  التعليم  ومقررات  برامج  في  الريادي  العمل  ف�شول  دمج  اأكثر،  وف�شول  مدار�ص 

والتدريب المهني، تقديم العمل الريادي كتخ�ش�ص في الجامعات، ت�شجيع تقديم توجيه 

واإر�ساد لم�سيرة الحياة العملية لالأفراد؛

والتعليم  المهني  التدريب  معاهد  الثانوية،  المدار�ص  في  االإدارة  مهارات  نماذج  •   تقديم 
وتنمية  الإقامة  المهارات  تعزيز  علمية،  درجة  اإلى  توؤدي  ال  (برامج  والجامعات  الفني 

الم�شروعات، تو�شيع المعرو�ص من برامج التاأهيل للعمل الريادي، دعم المنظمات غير 

الحكومية الموؤَهلة وجمعيات االأعمال في كافة اأنحاء البالد)؛
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كل  في  خا�شة  للجدارة  كمفتاح  الريادي  الم�شار  اإختيار  ب�شاأن  الوعي  وتنمية  زيادة    •�
م�شتويات التعليم االأ�شا�شي. (هالة خطاب، 2008).

عمل  واإطار  الريادي  للعمل  �شاملة  �شيا�شة  تطوير  للريادة:  للتعليم  �ل�ساملة  �الإ�ستر�تيجية 

لة،  المكمِّ ال�شيا�شات  وتنمية  تح�شين  على  للم�شاعدة  الحكومة  به  تقوم  لما  الدليل  بدور  يقوم 

وو�شع معايير للعمل على ت�شجيع العمل الريادي كجزء من اأجندة التنمية، على اأن تت�شمن هذه 

اال�شتراتيجية (ولكنها لي�شت قا�شرة على):

•   نظام متابعة منتظم وموثوق به للتدريب للريادة والعمل الحر؛ 
•   االإ�شتثمار في تنمية االإتجاهات الريادية خا�شة اإ�شتهداف تنمية �شغار الم�شتغلين بالعمل 

الريادي؛

الريادية  والمهارات  والمغامرة)  االإ�شتقاللية  االإبداع،  (مثل  الريادية  االإتجاهات  تنمية    •
المميزة (مثل حفظ ال�شجالت - والتخطيط للعمل).

�لمر�ءة و�لعمل �لريادي:

التي  واالإجتماعية  الثقافية  التحديات  على  للتغلب  موجهة  ثقافية  توعية  حمالت  بدء    •
تواجه الن�شاء الالتي يرغبن في دور اأكثر فاعلية في الن�شاط االإقت�شادي عن طريق بدء 

الم�سروعات الخا�سة بهن؛

•   تاأكيد التركيز على جمع وتحليل البيانات الخا�شة بالنوع االجتماعي (الجندر) في جميع 
المجاالت مع التركيز على الريادية والعمل الحر والمجاالت المت�شلة.

2.6.4  �لم�ستوى �الإقليمي )�لدول �لعربية(
ي�نيف�ك الدولي للتعليم  في اإطار �سبكة العمل الإقليمية في الدول العربية لمركز الي�ن�سك� – 

لمنظمة  الفعالة  والم�ساركة  العربية)،  الدول  في  الي�نيف�ك  (�سبكة  والمهني  التقني  والتدريب 

العمل العربية/المركز العربي لتنمية الموارد الب�شرية، ورغبة العديد من الجهات االإقليمية في 

تن�شيق اأف�شل ون�شر وتبادل المعلومات، يمكن تعزيز تاأثير تلك الجهود من خالل:

اإن�شاء مركز للمعلومات والتن�شيق لتاأ�شي�ص تعاون عربي في هذا المجال؛   •
•   تطوير واإ�شتخدام �شبكات ومواقع االإنترنت الحالية لتقديم البيانات والمخرجات الرئي�شة 

للجهود القائمة ب�شفافية لتحقيق اإنت�شار اأو�شع وروؤية اأف�شل للجهود المبذولة؛

الجهود  لتوجيه  دورية  ب�شفة  تجتمع  م�شتوي  اأعلى  على  اإ�شت�شارية  لجنة  ت�شكيل    •�
المبذولة في التعليم للريادة.
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3.6.4  �لم�ستوى �لدولي
تتلقى م�شر بالفعل دعما غربيا ودوليا في مجال العمل الريادي ب�شفة عامة، والتدريب والتعليم 

للريادة ب�شفة خا�شة، ولكنها تبدو كخطوات متناثرة. ولعل من اأولويات التعاون الدولي في هذه 

اأكثر  دعم  لتوجيه  الروؤية  وتكوين  االإ�شتراتيجي  التخطيط  لتنمية  االأيدي  تتكاتف  اأن  المرحلة 

في  الدولي�ن حالياً  ال�سركاء  يلعبه  الذي  الكبير  الدور  ال�سغيرة والمت��سطة، ومع  للم�سروعات 

المعلومات  تبادل  فاإن  التعاون،  لتنمية  اليورو متو�شطية  المبادرة  الريادية خا�شة  الجهود  دعم 

وال�شفافية بين مقدمي التعاون الفني �شتكون اأكثر فاعلية عن ما يبدواالآن من تناف�ص بين تلك 

الجهات على الرغم من وحدة الهدف.

التي �شدرت حديثا في مجال  التقارير  تتفق مع كثير من  اأن  اإال  الحالية  الدرا�شة  ت�شتطيع  ال 

الريادية والتعليم للريادية مثل التقرير العالمي للعمل الحر/الريادي (2008)، والتقرير الم�سترك 

التدريب  وم�ؤ�س�سة   ،(2008) الأوروبية  والمف��سية  والتنمية  الإقت�سادي  التعاون  لمنظمة 

االأوروبية، في التاأكيد على اأن الكثير قد بذل وما زال يبذل من اأجل تنمية ودعم العمل الريادي، 

والتعليم والتدريب للريادة على م�شتوى التنفيذ. بينما على م�شتوى ال�شيا�شات/االإ�شتراتيجيات 

فالو�شع لي�ص كذلك، وما زال المجال في حاجة اإلى �شيا�شات وا�شتراتيجيات وروؤية وا�شحة في 

وم�ؤ�س�سة  للي�ن�سك�  الم�سترك  الم�سروع  يركز  اأن  ويقترح  عام.  ب�سكل  العربية  والمنطقة  م�سر 

�سترات ريال )StratREAL( البريطانية على الم�شاعدة في دعم هذا الم�شتوي (ال�شيا�شات/

االإ�شتراتيجيات). و�شوف يكون لذلك تاأثير هام يوؤدي اإلى التفاوؤل ويهيئ الطريق لتعاون وتن�شيق 

الجهد  هذا  في  ي�شاهم  �شوف  الالحق  التوليفي  االإقليمي  والتقرير  الحالية  والدرا�شة  اأكثر. 

الم�سترك.
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5. التقرير اإلقليمي التوليفي
             د. منذر الم�صري

1.5  المقدمة

ينطلق هذا التقرير الإقليمي الت�ليفي ودرا�سات الحالة التي �سبقته من اتفاقية 

 )StratREAL( ريال«  »�سترات  وم�ؤ�س�سة  الي�ن�سك�  بين  ت�قيعها  تم  �سراكة 

البريطانية للتعاون في م�سروع للأقطار العربية في مجال »التعليم للريادة«. وقد 

تكّ�ن الم�سروع من مرحلتين، ا�ستملت المرحلة الأولى منهما على تقييم لأو�ساع 

ومكانة »التعليم للريادة« في بع�ض الدول العربية عن طريق اإجراء اأربع درا�سات 

حالة تغطي الأردن وت�ن�ض وُعمان وم�سر. وقد �ساعدت درا�سات الحالة هذه على 

التعرف اإلى التجارب ال�طنّية وتقييمها لدعم الجه�د الم�ستقبلّية التي ي�ؤمل باأن 

يتم ت�جيهها نح� دمج »التعليم للريادة« في نظم التعليم العربّية. وتختتم المرحلة 

التجارب  نتائج  بالعتبار  ياأخذ  الذي  الت�ليفي  الإقليمي  التقرير  بهذا  الأولى 

اإلى التنّ�ع والمقاربات المت�سابهة  ال�طنية في درا�سات الحالة الأربعة، ويتعرف 

في هذه التجارب، ويت��سل اإلى مجم�عة من النتائج، ويبرز الحاجات والأول�يات 

ذات العلقة.

»التعليم  لتعزيز  الي�ن�سك�  مبادرة  في  الإقليمية  المدخلت  من  الم�سروع  ويعد 

للريادة« في نظم التعليم النظامي، وهي المبادرة التي ب��سر بها في العام 2008. 

ويهدف الم�سروع ب�سكل عام اإلى دعم دمج التعليم للريادة في النظم وال�سيا�سات 

باأن مثل هذا  المت�قع  العربّية. ومن  الدول  التعليمية في  والبرامج والممار�سات 

والم�ؤ�س�سية  الفردية  الم�ست�يات  على  المدى  البعيدة  باآثاره  �سينعك�ض  الدمج 

وال�طنية.

5التقرير الإقليمي الت�ليفي
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وت��سيع  الحياتية  المهارات  تعزيز  على  للريادة  التعليم  ي�ساعد  الفردي  الم�ست�ى  فعلى    •
الخبرات والتهيئة لعالم العمل. ونتيجة لذلك ي�ساعد التعليم للريادة على زيادة الدخل 

عن طريق الن�ساطات المدّرة للدخل، وتح�سين م�ست�يات المعي�سة، بالإ�سافة اإلى ال�سع�ر 

بالر�سا والنجاز؛

•   وعلى الم�ست�ى الم�ؤ�س�سي، من المت�قع اأن يدعم التعليم للريادة الإبداع والإنتاجية الأعلى 
والقدرات التناف�سية وبيئة العمل الأف�سل؛

•   اأما على الم�ست�ى ال�طني، في�ساعد التعليم للريادة على النم� القت�سادي، ويدعم الت�ّجه 
نح� الت�سغيل الذاتي الذي ي�ساهم في تخفي�ض البطالة وبخا�سة بين ال�سباب.

النظام  بالتعليم داخل  المعنيين  ب�سكل عام جميع  التقرير  الم�ستهدفة من هذا  الفئات  وت�سمل 

المدار�ض  في  والإداري�ن  المعلم�ن  ويت�لى  ومجالته.  م�ست�ياته  وفي جميع  وخارجه  التعليمي 

على  كانت  �س�اء  المركزية  ال�سلطات  تت�لى  بينما  التنفيذي،  الجانب  م�س�ؤولية  خا�ض  ب�سكل 

والت�سريعات  العامة  بال�سيا�سات  المتعلقة  الم�س�ؤوليات  والأقاليم  المناطق  اأو  ال�زارة  م�ست�ى 

اإلى ذلك تت�لى مثل هذه ال�سلطات في النظم المركزية، كما ه�  واأعمال التن�سيق. وبالإ�سافة 

الحال في غالبية الدول العربّية، م�س�ؤوليات التم�يل والمناهج واإعداد المعلمين.

1.1.5  المنهجّية
ا�ستملت المنهجّية التي ا�ستخدمت لإعداد هذا التقرير على ما يلي:

•   مراجعة درا�سات الحالة الأربعة التي �سبق اإعدادها عن الأردن وت�ن�ض وُعمان وم�سر، 
بالإ�سافة اإلى المعل�مات المت�افرة عن تجارب اأقطار عربية اأخرى؛

•  الإطلع على مبادرات وبرامج خا�سة ذات علقة جرى تنفيذها حتى الآن على الم�ست�يين 
ال�طني والدولي؛

•   اإجراء مناق�سات مع باحثين وم�س�ؤولين قياديين من الهيئات والجهات ذات العلقة؛
الأول  ودي�سمبر/كان�ن  (اأغ�سط�ض/اآب  عمل  ور�ستي  في  جرت  التي  المناق�سات  نتائج    •
2009)، و�سارك فيهما فريق الباحثين الذي اأعّد درا�سات الحالة والفريق التن�سيقي من 
الي�ن�سك�، كما ه� مبّين في الملحق (1)، بالإ�سافة اإلى ملحظات وتعليقات الفريقين 

خلل اإعداد التقرير.
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2.5  المفاهيم والأطر العامة 

من  ويت�افر عدد  وثقافية،  واجتماعية  اقت�سادية  اأبعاد  ذو  للريادة  للتعليم  وا�سع  تعريف  هناك 

التعريفات، بع�سها ي�سلّط الأ�س�اء على المهارات العقلية العليا ب�سكل عام وهي المهارات التي 

ت�ستهدف الفرد كالإبداع والمبادرة وحل الم�سكلة وغيرها. بينما تبرز تعريفات اأخرى الإعداد 

لعالم العمل وي�ؤكد مهارات الجاهزية للت�سغيل.

للريادة  »التعليم  للريادة:  للتعليم  التالي  التعريف  الأوروبية  المف��سية  تبّنت   2002 العام  ففي 

عملّية ديناميكية اجتماعية يتعرف الأفراد عن طريقها، ب�سكل فردي اأو جماعي، على الفر�ض 

�س�اء في  م�ستهدفة،  تطبيقية  ن�ساطات  اإلى  الأفكار  تح�يل  وي�ستثمرونها عن طريق  الإبداعية 

�سياٍق اجتماعي اأو ثقافي اأو اقت�سادي« (المف��سية الأوروبية، 2010).

وفي العام 2006 اأ�سدرت الي�ن�سك� ومنظمة العمل الدولية مطب�عة بعن�ان »نح� ثقافة للريادة 

في القرن ال�احد والع�سرين«. وقد تم تعريف التعليم للريادة في هذه المطب�عة كما يلي: »يُنظر 

للتعليم للريادة بالمفه�م ال�ا�سع كمقاربة ترب�ية لأغرا�ض دعم تقدير الذات والثقة بالنف�ض عن 

طريق حفز وتغذية م�اهب الفرد واإبداعاته، بينما يجري بناء المهارات والقيم ذات العلقة التي 

ت�ساعد المتعلّمين في ت��سيع مداركهم في الدرا�سة وما بعدها. وتبنى الأ�ساليب في هذا المجال 

(الي�ن�سك�  العمل«  لممار�سة  والتخطيط  والتجاهاتية  وال�سل�كية  ال�سخ�سية  الن�ساطات  على 

ومنظمة العمل الدولية، 2006). 

التعليم للريادة والمجالت التي يتخللها وتتخلله متن�عة  ويمكن الق�ل ب�سكل عام ان م�سامين 

والعمليات  المدخلت  بما في ذلك  التعليمي وم�سامينه،  النظام  اأبعاد  ت�سمل جميع  ان  ويمكن 

والممار�سات ذات العلقة، وكذلك جميع المباحث والم�ست�يات الدرا�سية في التعليم النظامي 

وغير النظامي بمقاربات ودرجات مختلفة. وي�ستمل التعليم للريادة على الم�ست�ى النظامي والعام 

المدخلت المختلفة مثل الت�سريعات، والتم�يل، والحاكمية على الم�ست�يين المركزي والإقليمي 

الدول  الحال في غالبية  المركزية كما ه�  النظم  اإلى ذلك في  بالإ�سافة  (المناطق). وي�ستمل 

اأما على  العام والخا�ض.  ال�سركاء في القطاعين  العربية على المناهج واإعداد المعلمين ودور 

التدري�ض، والمتحانات،  كاأ�ساليب  العلقة  المدخلت ذات  ي�ستمل على  المدر�سة فه�  م�ست�ى 

العاملين  وتط�ير  المدر�سّية،  والإدارة  واللمدر�سّية،  الل�سفّية  والن�ساطات  ال�سهادات،  ومنح 

وم�ساركة المجتمع المحلّي.
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اأما فيما يتعلق بمجال درا�سات الحالة الأربع، وكذلك مجال هذا التقرير الإقليمي الت�ليفي فقد 

كان مح�س�راً بالتعليم النظامي ال�سا�سي والثان�ي بما في ذلك التعليم المهني والفني، بالإ�سافة 

اإلى اإعداد وتدريب المعلمين. وهكذا يتم ا�ستثناء نظم التعليم غير النظامي، وكذلك التعليم قبل 

المدر�سة والتعليم العالي، اإّل اإذا كان هناك ق�سايا م�ستركة مع المجالت الم�سار اليها.

وفيما يلي الأبعاد والمدخلت الخا�سة بنظم التعليم التي �سيتم معالجتها في هذا التقرير:

•   ال�سيا�سات والت�سريعات والحاكمّية على الم�ست�ى ال�طني؛
•   التعليم الأ�سا�سي والثان�ي بما في ذلك التعليم المهني والفني؛

•   المناهج واأدوات التق�يم؛
•   اإعداد وتدريب المعلمين؛

•   التم�يل؛
•   الم�ساركة المجتمعية؛

•   التعليم للريادة وق�سايا الن�ع الجتماعي (الجندر)؛
•   التفاعل مع التجارب والخبرات الإقليمية والدولية.

و�سيتم ا�ستق�ساء كل واحد من هذه الأبعاد بخ�س��ض مدى اإمكانية �سم�ل التعليم للريادة ب�سكل 

مبا�سر اأو غير مبا�سر، مع الإ�سارة للتجارب ال�طنية كلّما اأمكن ذلك. ومن الجدير بالذكر ان 

التعليم الريادي يتاأثر ب�سكل عام بمجم�عتين من الع�امل وبدرجات ومقاربات مختلفة.

1.2.5 العوامل الفردية )ال�صخ�صية(
يمكن النظر اإلى الع�امل ال�سخ�سية التي ت�ؤثر على الفرد في اأثناء حياته كما يمكن ان تنعك�ض 

على كفاياته الريادية عن طريق ت�سنيف هذه الع�امل اإلى ثلث مجم�عات متكاملة يمكن تعزيزها 

الممار�سات  وفي  ال�سيا�سات  ر�سم  في  بالعتبار  اأخذها  يمكن  كما  التعليمي  النظام  قبل  من 

التطبيقية ذات العلقة. وهذه المجم�عات الثلث هي:

الكفايات والمهارات الوظيفية: ت�سكل هذه المجم�عة ب�سكل رئي�ض المتطلبات المبا�سرة    •
ذات  والمتخ�س�سة  العامة  المعارف  ذلك  في  بما  لممار�سته،  الفرد  يُعد  الذي  للعمل 

العلقة، والمهارات التطبيقية والعملية، والتجاهات اللزمة. وت�ستمل هذه المجم�عة 

اأي�ساً على المهارات والتجاهات العامة اللزمة للعمل مثل تقنيات المعل�مات والت�سال، 

التنظيمية.  والمهارات  والن�سباطية،  الجماعي،  والعمل  المهنية،  وال�سحة  وال�سلمة 

وعالم  للت�سغيل  التهيئة  للريادة  التعليم  تعزيز  لأغرا�ض  المجم�عة  هذه  ت�ستمل  واأخيراً 
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العمل، بما في ذلك الت�سغيل الذاتي واإن�ساء الم�ؤ�س�سات ال�سغرى/ال�سغيرة والمت��سطة.

واأخلقيات  الجماعي،  العمل  على  المجم�عة  هذه  ت�ستمل  االت�صال:  ومهارات  كفايات    •
المهنة، والتكيف مع بيئة العمل، بالإ�سافة اإلى المهارات اللزمة للعلقات ال�سليمة مع 

اأ�سحاب العمل والم�ظفين والنظراء والزملء والعملء.

اللينة  المهارات  على  المجم�عة  هذه  ت�ستمل  العليا:  والعقلية  التطويرية  المهارات    •
المح�س�بة  المجازفة  واأخذ  والريادة،  والإبداع،  الم�سكلت،  وحل  الناقد،  التفكير  مثل 

للريادة يرتبط بغالبيته بمهارات الت�سال  التعليم  اأن  الق�ل،  اإلى  وغير ذلك. ول حاجة 

العملية  وعمليات  مدخلت  جميع  على  بنتائجه  ينعك�ض  بما  العليا،  العقلية  والمهارات 

الذهنية  والحالت  الت�جهات  بتعزيز  للريادة  التعليم  يرتبط  وهكذا  التعلمية.  التعليمية 

التي تدعم مهارات الت�سال والمهارات العقلية العليا الم�سار اإليها اآنفاً.

2.2.5 العوامل الخارجية
ت�ستمل هذه الع�امل على النظام التعليمي نف�سه بالإ�سافة اإلى الأو�ساع الجتماعية والثقافية 

على  ت�ستمل  كما  متفاوتة.  بدرجات  والم�ؤّثرة  المجتمع  في  ال�سائدة  وال�سيا�سية  والقت�سادية 

يمكن  مت�قع  ه�  وكما  المجتمعية.  والم�ساركة  العمل  بيئة  عن  الناجمة  والتاأثيرات  المدخلت 

لهذه الع�امل اأن تك�ن م�سدراً لتعزيز اأو لإ�سعاف الجه�د المبذولة لتعزيز الع�امل ال�سخ�سية 

التي �سبق الإ�سارة اإليها.

ومن بين جميع الع�امل الخارجية ينفرد النظام التعليمي بالقابلية لأن يتم ت�سميمه واإدارته لتعزيز 

الكفايات والممار�سات الريادية ب�سكل منّظم وم�ؤ�س�سي عن طريق الهياكل والمقاربات المنا�سبة. 

وفي كثير من الدول العربية تعمل الع�امل الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سة التي تّت�سم ببع�ض 

ال�سلبيات في  مظاهر ال�سعف كبع�ض المحظ�رات الجتماعية وال�سع�بات القت�سادية وبع�ض 

اإلى �سع�بة  ي�ؤدي  الريادية مما  الكفايات  الفردية لتط�ير  ال�سيا�سية على عرقلة الجه�د  البيئة 

التعامل مع ال�سلبيات الم�سار اليها اآنفاً. ويمكن للم�ساركة المجتمعية عن طريق الن�ادي والأحزاب 

العاّمة،  الريادية  والن�ساطات  للجه�د  م�سدراً  تك�ن  اأن  وغيرها  الخيرية  والجمعيات  ال�سيا�سية 

بالع�امل الجتماعية وال�سيا�سية ال�سائدة. وينطبق  رغم اأن مثل هذه الم�ساركة قد تتاأثر �سلبياً 

ذلك اأي�ساً اإلى حد كبير على بيئات العمل وممار�ساته حيث تزداد الحاجة للكفايات والممار�سات 

الريادية لتعزيز الإنتاجية والتناف�سّية والكفاءات ال�سخ�سّية.
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ال�صكل )1(: العوامل الفردية والخارجية الموؤثرة على الكفايات والممار�صات الريادية.

ومن الجدير بالذكر اأن الع�امل الخارجية ذات تاأثيرات مهّمة على الع�امل ال�سخ�سّية، كما ه� 

مبّين في ال�سكل. ولكن من غير المت�قع اأن يك�ن للع�امل ال�سخ�سّية مثل هذه التاأثيرات على 

الع�امل الخارجية با�ستثناء تاأثيراتها المت�قعة في م�اقع العمل، اإّل اإذا اأ�سبحت الريادة ثقافة 

مجتمعّية وغير مح�س�رة في حالت فردية هنا وهناك.

3.5  ال�صيا�صات والت�صريعات والحاكمية

يمكن ان ت�سّكل ال�سيا�سات والت�سريعات والنظم الإدارية مجالت مّهمة لر�سم الأطر العامة التي 

ت�ساعد على دعم التعليم للريادة في النظم التعليمية، ذلك اأن الأهداف العاّمة للتعليم التي يتم 

التطّرق اليها عادة في هذه المجالت يمكن اأن ت�سير ب�سكل وا�سح للكافايات والمهارات التي 

العوامل ال�صخ�صّية

القدرات والكفايات

المعرفة• 

المهارات• 

التجاهات• 

التعلّم الذاتي• 

المبادرة• 

الإبداع• 

البتكار• 

حل الم�سك• 

التفكير الناقد• 

المجازفة المح�س�بة• 

الثقة بالنف�ض• 

العوامل الخارجية

االإطار العام واالآثار

النظام التعليمي• 

الع�امل الجتماعية• 

الع�امل الثقافية• 

الع�امل القت�سادية• 

الع�امل ال�سيا�سية• 

الم�ساركة المجتمعّية• 

بيئة العمل• 

الكفايات والممارسات الريادية
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يجب اأن تتخلّل النظام التعليمي والتي تعّزز الروح الريادية والقدرات والت�جهات الذهنّية للمتعلّم. 

الأبعاد  لتط�ير  الحاجة  اإلى  المجالت  هذه  في  ب��س�ح  الإ�سارة  تتم  الأحيان،  من  كثير  وفي 

المختلفة ل�سخ�سية المتعلّم، بما في ذلك الج�انب الج�سدية والعقلّية والعاطفية والجتماعية 

التي يمكن اأن تعّزز الكفايات الريادية للمتعلّم اإذا اأح�سن �سم�لها في ت�سميم النظام التعليمي 

وممار�ساته. ويمكن للحاكمّية التي ت�سمل الهياكل والمقاربات والممار�سات الإدارية والتنظيمية 

في النظام التعليمي اأن يك�ن لها دور خا�ض ومهم لتعزيز التعليم للريادة في الم�ست�يات المختلفة 

الميدانية)  الإقليمي (الإدارات  المعنية والم�ست�ى  ال�زارة  المركزي في  الم�ست�ى  بما في ذلك 

هذا  في  مهماًّ  دوراً  تلعب  اأن  خا�ض  ب�سكل  المدر�سية  للإدارة  ويمكن  المدر�سي.  والم�ست�ى 

المجال مما يتطلب ايلء العناية اللزمة لتمكين المدر�سة لم�ساعدتها على القيام بالمبادرات 

والإبداعات التي ت�سّهل دمج التعليم للريادة في العملية التعليمية التعلّمية.

الإدارية  والنظم  والت�سريعات  ال�سيا�سات  ت�سمله  اأن  يمكن  عما  النظر  وبغ�ض  كلّه،  ذلك  ورغم 

ال�سائدة والتي يمكن ان تدعم التعليم للريادة ب�سكل مبا�سر اأو غير مبا�سر، تبدو الحاجة قائمة 

ج�انب  جميع  يتخلّل  �سامل  كنظام  الريادة  وا�سح  ب�سكل  ت�ستهدف  خا�ّسة  ا�ستراتيجية  ل��سع 

التعليم النظامي كما �سبق الإ�سارة اإليه. ويبّين الإطار (1) نماذج من الن�س��ض التي وردت ح�ل 

التعليم للريادة في الت�سريعات المتعلّقة ببع�ض الدول العربية (الأردن، ت�ن�ض، ُعمان، وم�سر).

•     تعّرف المادة الرابعة من قان�ن التربية والتعليم الأردني (1994) اأهداف 
بالف�سائل  يحظى  الذي  الم�اطن  ت�سكيل  اإلى  بالإ�سارة  والتعليم  التربية 

�سخ�سيته:  من  المختلفة  الج�انب  في  يتطّ�ر  والذي  الإن�سانية  والمثل 

المتعلّم  ليك�ن  والجتماعّية  والعاطفية،  والروحّية،  والعقلية،  الج�سدية، 

والمهارات  والحقائق  المعارف  من  عري�سة  قاعدة  اكت�ساب  على  قادراً 

التطبيقية والتجاهات اليجابّية.

اأن  الت�ن�سي (2002) على �سرورة  التعليم  المادة (57) من قان�ن  تن�ض     •
الإبداعية  الروح  تطّ�ر  التي  الريادية  بالمهارات  الطلبة  المدر�سة  تزّود 

لتنفيذها  والتخطيط  الم�ساريع  و�سع  على  وت�ساعدهم  الطلبة  لدى 

الح�س�ل على  ويتم  بالأهداف.  المرتبطة  المعايير  با�ستخدام  وتقييمها 

االإطار )1(: »التعليم للريادة« في ال�صيا�صات والت�صريعات 

في بع�ض الدول العربية
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4.5  التعليم الأ�صا�صي

مدة التعليم الأ�سا�سي، وه� تعليم اإلزامي في العادة، ت�سع اأو ع�سر �سن�ات في كثير من الدول 

لإدماج  و�سيلة  اأف�سل  اعتباره  ويمكن  عاماً.   16-6 اأو   15-6 العمرّية  بالفئات  ويعنى  العربية، 

التعليم للريادة ب�س�رة فّعالة بحيث ي�ستمل على قاعدة عري�سة من المهارات والتجاهات ذات 

العلقة. وتزاد اأهمية التعليم الأ�سا�سي في هذا الخ�س��ض من ك�نه يعنى بجميع الم�اطنين اأو 

الغالبية العظمى منهم، وذلك نظراً لأن ن�سب اللتحاق في التعليم الأ�سا�سي عالية وتقترب من 

100٪ في كثير من الدول العربية، على غير ما ه� الحال في التعليم الثان�ي والتعليم العالي. 
اأو  معظم  على  وي�ستمل  متخ�ّس�ض  غير  العادة  في  الأ�سا�سي  التعليم  فاإن  ذلك  اإلى  وبالإ�سافة 

في  ت�ستمل  والتي  للريادة،  للتعليم  اللزمة  المهارات  ت�ست�عب  اأن  يمكن  التي  المباحث  جميع 

الريا�سية،  والتربية  والطبيعية،  البحتة  والعل�م  الجتماعية،  والعل�م  الإن�سانيات،  على  العادة 

والفن�ن، وعل�م الكمبي�تر. وفي كثير من الأحيان فاإنها ت�ستمل على التربية الم��سيقية بالإ�سافة 

اإلى التربية المهنية والتكن�ل�جية. ومن ال�ا�سح اأن الكفايات المختلفة التي تعّزز التعليم للريادة، 

ح�سب  المختلفة  المباحث  في  اإدماجها  يمكن  والتجاهات  والمهارات،  المعارف  ذلك  في  بما 

جميع  في  والجماعية  الفردية  الن�ساطات  طريق  عن  المهارات  هذه 

الم�ساقات، وكذلك في الن�ساطات المدر�سية الم�ازية.

وفي ُعمان، تن�ض ا�ستراتيجية التعليم (2006-2020) التي تم تط�يرها     •
عن طريق روؤية م�ستركة ل�زارتي التربية والتعليم و وزارة التعليم العالي 

اأن المقاربة الحديثة للتعليم تتلقى مع المعايير الدولية وت�سمن ح�س�ل 

وللعمل،  للحياة  اللزمة  والمهارات  الكفايات  الُعمانيين على  الم�اطنين 

والتي ت�سمن التعلّم مدى الحياة.

»ال�سندوق  تكليف  اإلى   (2004)  141 رقم  الم�سري  القان�ن  وي�سير    •�
الم�ساريع  واإن�ساء  لتط�ير  الرامية  الجه�د  باإدارة  للتط�ير«  الجتماعي 

الميكروية وال�سغيرة، بما في ذلك التدريب. وقد ان�ساأ ال�سندوق الجتماعي 

للتدريب على  المزّودة  الجهات  بيانات عن  الغر�ض قاعدة  لهذا  للتط�ير 

المهارات الريادية وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني المتعاونة معها. وبم�جب 

التفاقيات المعق�دة بين  ال�سندوق وهذه الم�ؤ�س�سات، بداأ بع�ض ال�سركاء 

المتعاونين بتجهيز برنامج ح�ل التعليم للريادة لطلبة الجامعات.
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تبرز  اأن  يمكن  مثل  والجتماعية  الإن�سانية  فالعل�م  مختلفة.  ومقاربات  وبدرجات  طبيعتها، 

على  الكمبي�تر  عل�م  تقنيات  ترّكز  بينما  بالنف�ض.  والثقة  الفكري،  والنفتاح  التحليل،  مهارات 

مهارات التعلّم الذاتي، والمبادرة، والإبداع. اأما العل�م البحتة والتطبيقية فتعّزز مهارات التفكير 

الناقد وحل الم�سكلة. وبالإ�سافة اإلى ذلك تعنى التربية المهنّية والتكن�ل�جية بمهارات التهيئة 

والعداد لعالم العمل، والتعلّم عن طريق الخبرات العملية، واأخذ المجازفات المح�س�بة.

5.5  التعليم  الثانوي

اأكاديمي عام  بع�سها  وذو م�سارات عّدة،  اإلزامي  تعليم غير  العربية  الدول  الثان�ي في  التعليم 

وتعنى  �سن�ات  ثلث  اأو  �سنتين  الثان�ي  التعليم  مدة  وتبلغ  متخ�س�ض.  مهني  الآخر  والبع�ض 

بالفئات العمرية 15-18 اأو 16-18 عاماً. ومن الجدير بالذكر اأن الفئات العمرية التي يعنى بها 

التعليم الثان�ي والتفاوت الملم��ض في م�سم�ن واأهداف م�ساراته المختلفة يجب اأن ت�ؤخذ بعين 

العتبار في اأي خطط وجه�د لإدماج التعليم للريادة في هذه المرحلة التعليمية.

وكما في حالة التعليم الأ�سا�سي، يمكن اإدماج كفايات ومهارات التعليم للريادة بدرجات ومقاربات 

للملمح  �سرد  يلي  وفيما  الثان�ي.  للتعليم  المختلفة  والمباحث  الم�سارات  في  مختلفة  واأبعاد 

الرئي�سة التي تخ�ض التعليم للريادة في التعليم الثان�ي:

في هذه  اأكثر عمقاً  ب�سكل  بالريادة  المتعلقة  والنظريات  المفاهيم  معالجة  الممكن  من    •
المرحلة من التعليم؛

واللمدر�سية،  الل�سفية  الن�ساطات  من  اأعلى  م�ست�يات  ا�ستيعاب  بمكان  ال�سه�لة  من    •
لهذه  والتنفيذ  التخطيط  اأح�سن  اإذا  المجتمعية،  بالن�ساطات  الم�ساركة  اإلى  بالإ�سافة 

الن�ساطات؛

نظراً لأن التعليم الثان�ي ي�ستمل على م�سارات اأكاديمية ومهنية مختلفة فاإن ذلك يتيح    •
المجال لمراعاة الفروق الفردية التي ت�سّكل اأحد الخ�سائ�ض الأ�سا�سية للتعليم للريادة، 

وبخا�سة اإذا تم الختيار الحر لهذه الم�سارات من قبل المتعلمين بم�ساعدة نظم متط�رة 

للت�جيه والإر�ساد المهني وال�ظيفي؛

•   من المت�قع اأن يك�ن المتعلم�ن في هذه المرحلة التعليمية مهيئين للقيام بمبادرات ذات 
التحلّي  اإلى  بالإ�سافة  خّلقة،  جماعّية  واأعمال  ومبادرات  جيدة  ون�عية  عاٍل  م�ست�ى 

بال�ستقللية والثقة بالنف�ض. ويمكن دعم ذلك كله باإن�ساء الن�ادي واللجان والتحادات 

والمنتديات الطلبية، بالإ�سافة اإلى ت�سجيع تط�ير اله�ايات والعلقات مع م�اقع العمل 

والإنتاج.
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1.5.5  التعليم الثانوي االأكاديمي
ي�ستمل التعليم الثان�ي الأكاديمي في العادة على اأكثر من م�سار في الحق�ل الأدبية والعلمية. 

ب�سبب طبيعتها الأكاديمية في الغالب لهذه الم�سارات، فاإن اأف�سل و�سيلة لدمج التعليم للريادة 

فيها هي اإبراز الن�ساطات الل�سفية واللمدر�سية، واإقامة �سلت ق�ية مع م�اقع العمل والإنتاج 

تك�ن  ان  يمكن  وهكذا  الإنتاجية.  والخدمات  الم�ساريع  طريق  عن  عام  ب�سكل  المجتمع  ومع 

الحياة  واقت�ساديات  اأخلقيات  اإلى  بالإ�سافة  المن�ساآت  اإن�ساء  ومعايير  العمل  بعالم  المعرفة 

العملية من المكّ�نات الرئي�سة لكفايات ومهارات التعليم للريادة في التعليم الثان�ي والأكاديمي.

2.5.5  التعليم الثانوي المهني
اأولهما  رئي�سين:  نظامين  بم�جب  العربية  الدول  من  كثير  في  المهني  الثان�ي  التعليم  يت�افر 

ال�ر�ض  في  معظمها  اأو  العملية  التطبيقات  معظم  تنفيذ  يتم  حيث  الر�سمي  المدر�سي  النظام 

اأو التعاوني حيث يتم تنفيذ المكّ�ن العملي في م�اقع العمل وفي  الثنائي  المدر�سية، والنظام 

التلمذة المهنّية.  اأ�سحاب العمل بم�جب نظام  بالتعاون مع  اأو كلّيا في م�اقع العمل  المدر�سة 

العّمال  لإعداد  م�ّجهاً  يك�ن  الذي  الثان�ي  الم�ست�ى  في  المهني  التعليم  فاإن  مت�قع  ه�  وكما 

المهرة والمهنيين يتيح المجال لل�ستفادة من كفايات ومهارات التعليم للريادة المرتبطة ب�سكل 

رئي�ض بالعمل والت�سغيل الذاتي واإن�ساء الم�ؤ�س�سات الجديدة. ويتيح النظام الثنائي اأو التعاوني 

ب�سكل خا�ض المجال لتعري�ض المتدربين لبيئة م�اقع العمل بالإ�سافة اإلى البيئة المدر�سية.

6.5  المناهج والكتب المدر�صية واأدوات التقييم

تلعب المناهج والكتب المدر�سية ونظم التقييم اأدواراً مهّمة في اإدماج كفايات ومهارات التعليم 

على  مبنّية  المدر�سية  والكتب  المناهج  تك�ن  اأن  ي�ستدعي  وهذا  التعليمي.  النظام  في  للريادة 

كما  الذاتي،  التعلّم  تدعم  واأن  المتن�عة  التعليمية  ال��سائل  ت�ستخدم  واأن  والمخرجات  النتائج 

ي�ستدعي اأن يك�ن المتعلّم ه� مح�ر العملية التعليمّية. ومن ناحية اأخرى، يجب ت�سميم اأدوات 

القيا�ض والتقييم، �س�اء عن طريق المتحانات والفح��ض المدر�سية اأو العاّمة، لتعزيز كفايات 

المتعلم في مجال المهارات العقلّية العليا كالتفكير الناقد وحل الم�سكلة والتحليل وغير ذلك. 

ومن المعروف اأن طبيعة الفح��ض والمتحانات وم�سامينها تنعك�ض اإلى حد كبير على محت�ى 

تقنيات  واأدوات  لم�سادر  ال�سحيح  ال�ستخدام  فاإن  ذلك  اإلى  وبالإ�سافة  واأ�ساليبه.  التعليم 

المعل�مات والت�سال يدعم كثيراً من مهارات التعليم للريادة كالتعلّم الذاتي، والإبداع، والتقييم 

الذاتي، بالإ�سافة اإلى التعّر�ض لم�سادر المعرفة المختلفة.

التعليم للريادة في الدول العربية



149

7.5  اإعداد وتدريب المعلمين

في  للريادة  التعليم  ومهارات  كفايات  لإدماج  ال��سائل  مقدمة  في  والتعليم  التعلّم  اأ�ساليب  تعّد 

النظام التعليمي اإلى جانب المناهج والكتب المدر�سية واأدوات التقييم، ذلك اأنه يمكن اأن ي�سبح 

المعلّم م�سدراً فاعًل للتعليم للريادة عن طريق اأ�ساليب التعليم واأدوات التقييم المنا�سبة. ويمكن 

الق�ل ان غالبية الكفايات والمهارات التي تنّمي المعارف والمهارات والتجاهات الريادّية يمكن 

ا�ستهدافها وتط�يرها عن طريق ا�ستخدام اأ�ساليب التعليم المنا�سبة، وكّل ذلك يبرز اأهمّية اإعداد 

المعلم قبل الخدمة وتدريبه في اأثناء الخدمة لم�ساعدته على تعزيز مهارات المتعلّم الريادّية، 

المنا�سب  للتدريب  الحاجة  اأن  الق�ل  وغنيٌّ عن  للريادة.  التعليم  فاعًل في  بذلك لعباً  ليك�ن 

المدار�ض  التعليم، بما في ذلك مدراء  الم�ساركين في مهنة  على جميع  اأي�ساً  للمعلمين ينطبق 

والميداني.  المركزي  الم�ست�ى  على  العاملين  اإلى  بالإ�سافة  والإ�سراف  الإدارة  في  والعاملين 

وهذا ي�ستدعي اأن يراعي ت�سميم البرامج واإعداد الم�س�ؤولين عن تنفيذ خطط اإعداد المعلمين 

قبل الخدمة التي يت�ّلها في العادة معاهد وكليات التعليم العالي �سم�ل المعارف والمهارات 

عن  والم�س�ؤولين  البرامج  على  اأي�ساً  ينطبق  وهذا  للريادة.  بالتعليم  العلقة  ذات  والتجاهات 

تنفيذ خطط تدريب المعلمين في اأثناء الخدمة.

8.5  التمويل

التعليم  اأي مجه�د ناجح لدعم  التي ترافق  التطبيقية  العملية والن�ساطات  اأهمية المهارات  ان 

للريادة في النظام التعليمي يتطلب ت�افر المخ�س�سات المالية اللزمة بغ�ض النظر عن م�سدر 

التم�يل. ولل�سيا�سات والممار�سات التم�يلية اأهمية خا�سة في معظم الدول العربية حيث تت�سم 

وتتطلب طبيعة وجه�د  الأم�ال.  لإنفاق  للمدار�ض  �سلطات محدودة  بالمركزية مع  التعليم  نظم 

الطلبة التي تدعم التعليم للريادة عن طريق الن�ساطات الل�سفية واللمدر�سية م�ساركة �سركاء 

وي�سمل  اللزمة.  التم�يلية  الحاجات  من  جزء  لتاأمين  مبا�سر  غير  اأو  مبا�سر  ب�سكل  خارجيين 

ويمكن  والأفراد  الخا�سة  وال�سناديق  الحك�مية  غير  والمنظمات  المن�ساآت  ال�سركاء  ه�ؤلء 

ت�ؤمن  اأولً  فهي  المجال،  هذا  في  غر�سين  تخدم  اأن  المدار�ض  في  للدخل  المدرة  للن�ساطات 

للريادة.  للتعليم  المطل�بة  الن�ساطات  تنفيذ  في  جه�دها  لدعم  للمدر�سة  المخ�س�سات  بع�ض 

ومن ناحية ثانية فاإن الم�ساريع المدرة للدخل ت�فر الفر�ض الم�ائمة للمتعلمين للم�ساركة في 

تنفيذها مما ي�ؤدي لخدمة اأهداف التعليم للريادة، ويمكن ا�ستهداف مثل هذه الم�ساريع لدعم 

المهارات المختلفة للريادة مثل الإبداع والت�سغيل الذاتي والم�اءمة مع متطلبات �س�ق العمل، 
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بالإ�سافة اإلى مهارات وظيفية مثل ت�سعير المنتجات واقت�ساديات الم�ساريع ون�عية المنتجات 

والت�س�يق وغير ذلك.

ويمكن لنظم الج�ائز وال�سناديق الخا�سة ان تك�ن مقاربة عملية كاأحد م�سادر التم�يل لن�ساطات 

تعظيم  ويمكن  الن�ساطات.  هذه  لمثل  العادة  في  م�جهة  تك�ن  اأنها  خ�س��ساً  للريادة،  التعليم 

فاعلية هذه الم�سادر عن طريق المتطلبات الآتية:

•   تاأمين ا�ستدامة مثل هذه الم�سادر للتم�يل حتى ن�سمن اأن لها اآثاراً ونتائج بعيدة المدى؛
•   م�ساركة �سركاء خارجيين مثل المن�ساآت والمنظمات غير الحك�مية وحتى الأفراد، علماً 

باأن مثل هذه الم�ساركة لها ف�ائد اأخرى كالتفاعل مع المجتمع ومع عالم العمل؛

•   تط�ير معايير ملئمة ووا�سحة لتم�يل ن�ساطات وم�ساريع التعليم للريادة، وا�ستخدام هذه 
المعايير في قرارات التم�يل ذات العلقة؛

•   و�سع نظام للمراقبة والتقييم لمتابعة قيا�ض نتائج الن�ساطات والم�ساريع التي يتم تم�يلها 
واآثارها بعيدة المدى؛

المختلفة  المراحل  في  مدر�سة  من  اأكثر  تعاون  الم�ستركة عن طريق  الم�ساريع  ت�سجيع    •
للت�سميم والتنفيذ.

9.5  الم�صاركة المجتمعية

للريادة  للتعليم  اأو خطط عمل  ا�ستراتيجية  اأي  ال�سع�بة بمكان تحقيق م�سداقية وم�اءمة  من 

اإّل بم�ساركة المجتمع باأن�اع ودرجات مختلفة للم�ساركة، رغم اأنه من المت�قع اأن تت�لى وزارات 

التعليم والم�ؤ�س�سات التعليمية المختلفة الجه�د والمبادرات لإدماج التعليم للريادة بنظم التعليم. 

اأن  ويمكن للم�ساركة المجتمعية بما في ذلك دور القطاع الخا�ض ومنظمات المجتمع المدني 

التعليم  تتحقق عن طريق القيام بن�ساطات تعليمية ت�ست�عب المهارات والكفايات الريادية في 

بع�ض  تلبية  طريق  عن  للمدار�ض  والخدمات  الت�سهيلت  ت�فير  اأو  النظامي،  وغير  النظامي 

القطاع  يت�لها  التي  والمبادرات  الجه�د  بع�ض  فاإن  مت�قع  ه�  وكما  العلقة.  ذات  الحاجات 

الخا�ض وم�ؤ�س�سات المجتمع المدني �ست�ساعد في دعم الإبداعات والريادة وفتح القن�ات مع 

عالم العمل على م�ست�ى المدر�سة �س�اًء عن طريق الإدارة المدر�سية اأو مهنة التعليم اأو الطلبة 

اأو اأي مزيج منها.
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وفيما يلي بع�ض الأمثلة على اأن�اع العلقات بين النظام التعليمي ب�سكل عام والمدار�ض ب�سكل 

خا�ض من ناحية، وبين ال�سركاء الخارجين من ناحية اأخرى:

•   تنظيم علقات ت�اأمة يك�ن للمدر�سة بم�جبها علقة خا�سة ط�يلة المدى مع من�ساأة اأو 
منظمة مجتمع مدني وال�ستفادة من مجم�عة من الخدمات والت�سهيلت بم�جب خطط 

م��س�عة ومتفق عليها؛

في  معينة  خدمات  اأو  ن�ساطات  بتبّني  خارجي  �سريك  بم�جبها  يت�لى  رعاية  ترتيبات    •
مدر�سة كالن�ساطات الريا�سية والم��سيقية وتلك المتعلقة بالم�ساريع وغير ذلك؛

انتداب معلمين و/اأو طلبة للعمل في المن�ساآت اأو منظمات المجتمع المدني بما ي�ساعد    •
على ت��سيع تجاربهم وتحقيق تعر�سهم لعالم العمل؛

الدرا�سات الميدانية التي يت�لى الطلبة بم�جبها القيام ببع�ض الدرا�سات والبح�ث التي    •
تتعلق بق�سايا مجتمعية مثل تلك المتعلقة بالن�ع الجتماعي (الجندر) والبطالة وخدمة 

ذوي الحتياجات الخا�سة والأو�ساع ال�سيا�سية وغير ذلك؛

معاهد  العادة  في  يت�لها  متن�عة  تدريبية  برامج  في  الطلبة  و/اأو  المعلمين  م�ساركة    •
ومن�ساآت وجهات مختلفة.

10.5  التعليم للريادة وق�صايا النوع الجتماعي )الجندر(

اإذا اأخذنا بعين العتبار مفه�م واأهداف التعليم للريادة وكذلك الع�امل ال�سخ�سية التي �ست�ؤثر 

الن�ع الجتماعي (الجندر) لي�ست  اإليها فاإن ق�سية  الإ�سارة  التي �سبق  الريادية  الكفايات  على 

بحاجه اأو يجب اأن ل تك�ن بحاجة اإلى معالجات خا�سة لأنها م�ست�عبة اأ�سًل في هذا المفه�م 

النتائج  ب�سكل رئي�ض على  ت�ؤثر  الخارجية  الع�امل  اأن  اإّل  ال�سخ�سية.  والع�امل  الأهداف  وتلك 

المتعلقة  وتلك  والقت�سادية  الجتماعية  الع�امل  وبخا�سة  للريادة،  للتعليم  البعيدة  والآثار 

ل�ستثمار  والخطط  الجه�د  اأمام  عقبة  اأو  داعمًة  تك�ن  ان  يمكن  حيث  العمل  وبيئة  بالت�سغيل 

عام.  ب�سكل  العمل  وعالم  الت�سغيل  ت�سمل  التي  الحقيقية  الحياتية  الم�اقع  في  للريادة  التعليم 

نتيجة لذلك يمكن ت�سنيف الع�امل ذات العلقة بق�سايا الن�ع الجتماعي (الجندر) والتي ت�ؤثر 

على التعليم للريادة في مجم�عتين رئي�ستين كما يلي:

1.10.5  العوامل الداعمة في ق�صايا النوع االجتماعي )الجندر(
التعليم للريادة على قدم الم�ساواة مع  تعمل هذه الع�امل على م�ساعدة الإناث لل�ستفادة من 

الذك�ر، وت�سمل:
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اأ.  الج�انب الكمية لن�سب اللتحاق بالتعليم: يمثل هذا العامل البعد الكمي بق�سايا الن�ع 

اأن ن�سب التحاق الإناث في كثير من  التعليمي، وذلك  الجتماعي (الجندر) في النظام 

اإلى  تقريباً  م�ساوية  الحالة  درا�سات  عالجتها  التي  الدول  ذلك  في  بما  العربية  الدول 

ن�سب التحاق الذك�ر في المراحل التعليمية المختلفة واأحياناً اأكثر. ومن ال�ا�سح اأن هذا 

العامل يحقق تعر�ض الم�اطنات الإناث لأي جه�د اأو ن�ساطات تتعلق بالتعليم للريادة على 

قدم الم�ساواة مع الذك�ر.

ب. اأهداف وم�سم�ن التعليم للريادة: اإن طبيعة اأهداف وم�سم�ن التعليم للريادة ت�ساعد على 

في  العتبار  بعين  الأخذ  مع  تمييز،  دون  والمهارات  بالكفايات  المتعلمين  تزويد جميع 

ال�قت نف�سه اأي فروقات فردية.

كما  العربية،  الدول  في  الت�سريعية  والأدوات  ال�سيا�سات  تعمل  والت�سريعات:  جـ. ال�سيا�سات 

الجتماعي  الن�ع  في  الم�ساواة  تحقيق  على  الأخرى،  البلدان  من  كثير  في  الحال   ه� 

التطبيق  ان  رغم  والعمل،  التعليم  ذلك  في  بما  الحياة  مجالت  مختلف  في  (الجندر) 

الفعلي لذلك يك�ن م�س�باً بالثغرات. وهذا ي�فر الإطار اللزم لمعالجة الج�انب ال�سلبية 

لق�سايا الن�ع الجتماعي (الجندر) في التعليم للريادة. وكما ه� معروف فاإن الممار�سات 

والجه�د التطبيقية هي المعنية بترجمة المقاربات اليجابية في ال�سيا�سات والت�سريعات 

اإلى اإجراءات فعالة.

2.10.5  العوامل المعيقة في ق�صايا النوع االجتماعي )الجندر(
تعمل هذه الع�امل على اإعاقة ا�ستفادة الإناث ب�سكل كامل من التعليم للريادة على قدم الم�ساواة 

مع الذك�ر، وت�سمل:

التعليم  في  الكمية  الج�انب  على  المبني  التفاوؤل  ان  التعليم:  في  النوعية  الجوانب  اأ. 

ل  بالتعليم  اللتحاق  بن�سب  والمتمثل  (الجندر)  الجتماعي  الن�ع  بق�سايا  يتعلق  فيما 

الثغرات  بع�ض  وج�د  ب�سبب  الن�عية  بالج�انب  يتعلق  فيما  نف�سها  بالدرجة  ينعك�ض 

وج�انب ال�سعف من مثل �س�رة المراأة في الكتب المدر�سية و�سعف تمثيل المراأة في 

م�ست�ى القيادات واتخاذ القرارات في النظام التعليمي، �س�اء على الم�ست�ى المركزي اأو 

الميداني على الرغم من الم�ساركة الكبيرة للإناث بين المعلمين والإدارات المدر�سية. 

هذا بالإ�سافة اإلى القي�د المعيقة التي يفر�سها المعلم�ن الذك�ر والمعلمات الإناث على 

اأنف�سهم للتجاوب مع الع�امل والتاأثيرات المجتمعّية التي �سبق الإ�سارة اإليها.

ب. التوظيف: ان النجاح الملح�ظ الذي تحّقق فيما يتعلق بن�سب التحاق الإناث في المراحل 

القطاع  في  وبخا�سة  العمل،  �س�ق  في  م�ساركتهم  على  ينعك�ض  لم  المختلفة  التعليمية 
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بينهن  البطالة  ن�سبة  فان  الإناث،  ت�سغيل  النم� في حجم  بع�ض  اأنه رغم  ذلك  الخا�ض، 

مرتفعة وتبلغ في العادة �سعفي ن�سبة البطالة بين الذك�ر تقريباً في الدول العربية. ومن 

ال�ا�سح اأن مثل هذا ال��سع يقف عقبة اأمام تحقيق اأحد اأهم اأهداف التعليم للريادة فيما 

يتعلق بالت�سغيل و�س�ق العمل.

11.5  البعد الإقليمي والدولي

من ال�سه�لة تبرير المقاربة الإقليمية في الدول العربية لكثير من الق�سايا ذات العلقة بالتعليم 

للريادة لأ�سباب كثيرة منها:

ل  خا�ض،  ب�سكل  للريادة  والتعليم  عام،  ب�سكل  وم�سم�نها  الريادة  م��س�ع  طبيعة  ان    •�
(المحلّي) من  القطري  الم�ست�ى  الحاجات والق�سايا على  اأما  يت�سمن ق�سايا خلفية. 

اأخذها بالعتبار في  مثل م�سادر التم�يل والأدوار المختلفة لل�سركاء وغير ذلك يمكن 

خطط العمل على الم�ست�ى التنفيذي؛

الثقافية  الخلفية  وكذلك  العربية  الدول  في  التعليم  نظم  لهياكل  الكبير  الت�سابه  ان    •�
الم�ستركة بما في ذلك اللغة ال�احدة �ست�ساعد كثيراً اأي جه�د اإقليمية في هذا المجال؛

•   اإن وج�د منظمات اإقليمية معنية بالتعليم والعمل �سي�سمن م�سداقية اأي مبادرة لمقاربة 
اإقليمية في هذا المجال. وفي مقدمة هذه المنظمات المنظمة العربية للتربية والثقافة 

والعل�م. ومن المنظمات الأخرى ذات العلقة اتحاد الجامعات العربية والتحاد العربي 

للتعليم التقني ومنظمة العمل العربية؛

من  كل  بادرتها  التي  كتلك  للريادة  التعليم  مجال  في  والإقليمية  الدولية  المقاربات  اإن    •
المف��سية الأوروبية والي�ن�سك� ومنظمة العمل الدولية وغيرها ل�ساهدة على جدوى اأي 

مقاربة اإقليمية للأقطار العربية؛

اإن م�سروع التعليم للريادة في الدول العربية والذي ت�له المركز الدولي للتعليم التقني    •
والمهني في ب�ن ومكتب الي�ن�سك� الإقليمي للتربية في الدول العربية - بيروت والذي 

ي�سكل هذا التقرير الإقليمي الت�ليفي ودرا�سات الحالة الأربع التي �سبقته المك�ن الأول 

له ويعتمد على مقاربة اإقليمية، واإن كانت محدودة للتعليم للريادة في الدول العربية.
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12.5  تبادل الخبرات في التعليم للريادة

بالإ�سافة اإلى درا�سات الحالة الأربع التي تم تقديمها في الق�سم 1-4 عن الأردن، ت�ن�ض، ُعمان، 

ا�ستمارة بار�سال  بيروت   – العربية  الدول  في  للتربية  الإقليمي  الي�ن�سك�  مكتب  قام   وم�سر 

(جداول) باللغة العربية والنجليزية اإلى اللجان ال�طنية للي�ن�سك� ومراكز ي�نيف�ك في المنطقة 

العربية لإعلمهم باإطلق الم�سروع في �سهر ي�ني�/حزيران 2009. وتم طلب من اللجان ال�طنية 

للي�ن�سك� اأو مراكز ي�نيف�ك تعبئة ال�ستمارة ح�ل المبادرات والم�ساريع المتعلقة بالتعليم للريادة 

2005-2009. وت�سمنت ال�ستمارة معل�مات ح�ل ن�ع الم�سروع، ومدته، والمرحلة  في الفترة 

التعليمية التي يُعنى بها (التعليم الأ�سا�سي، التعليم الثان�ي، التعليم والتدريب التقني والمهني، 

للأهداف  مخت�سر  وو�سف  التم�يل،  وم�سدر  له،  المنفذة  والجهة  وم�ازنته،  العالي)،  التعليم 

والنتائج المت�قعة. وفي الفترة من ي�لي�/تم�ز اإلى دي�سمبر/كان�ن الأول 2009، تلقت الي�ن�سك� 

التعليم  التي تبرز الجه�د ال�طنية ح�ل  - بيروت مجم�عة من الجداول والتقارير المخت�سرة 

للريادة في المنطقة العربية. وقد �سملت المعل�مات الدول العربية التالية:

1.12.5  البحرين
التجاري  (التعليم  والمهني  الفني  التعليم  الدرا�سية في  المناهج  بتط�ير  للريادة  التعليم  يرتبط 

بقطاع  ال�سلة  ذات  الم�ساريع  اإعداد  في  الطلبة  وم�ساركة  المعلمين،  تدريب  وال�سناعي)، 

المتحدة  الأمم  منظمات  مع  بالتعاون  الم�ساريع  هذه  معظم  تنفيذ  ويتم  وال�سناعة.   الأعمال 

المنفذة  والم�ؤ�س�سات   )JICA( الدولي.  للتعاون  اليابانية  وال�كالة  الي�نيدو)،  الي�ن�سك�،  (مثل 

لهذه الم�ساريع هي: اإدارة التعليم الفني والمهني ومديرية المناهج في وزارة التربية والتعليم. 

وتتراوح ميزانية هذه الم�ساريع بين 7,000 - 14,000. ومن اأمثلة ذلك: 

•   اإعداد منهاج درا�سي ومقررات لإن�ساء الأعمال ال�سغيرة في التعليم التجاري (2005)؛
•   برنامج الت�جيه المهني وال�ظيفي في التعليم الثان�ي ال�سناعي (2007)؛

•   التعلم الإلكتروني والمحاكاة للمعلمين والمدربين (2007)؛
مع  بالتعاون  الثان�ي،  التعليم  لطلبة   )IQLA( الكمية  للغات  الدولية  الرابطة  مبادرة    •

جمعيات قطاع الأعمال وال�سناعة (2009)؛

اإنجاز البحرين، وهي ع�س� في منظمة )Junior Achievement( العالمية،  ن�ساطات    •
من اأجل تزويد ال�سباب  بالمعرفة والمهارات اللزمة لإدارة الأعمال، واإك�سابهم خبرات 

عملية في البحث عن وظيفة. كما يعمل البرنامج على �سد الفج�ة بين التعليم وم�اقع 

العمل؛
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فريدة  فر�سة  ال�سباب)  العرب  القادة  (منظمة  ال�سابة  العربية  القيادات  برنامج  ي�فر    •
للرواد ال�سباب في البحرين. واأن�شئ البرنامج في فبراير/�شباط 2004، كمنظمة م�ستقلة 

للبلدان العربية. ويتعاون فرع منظمة القادة العرب ال�سباب في البحرين، وجمعية اإنجاز 

في ت�فير فر�ض التعلم للطلبة وال�سباب في قطاع الأعمال وال�سناعة.

ويمكن للطلبة اإكت�ساب مجم�عة من الكفايات من خلل الم�ساركة في هذه الخبرات:

•    التعرف على القت�ساد، والمناف�سة، والأعمال الم�سرفية، والأعمال التجارية ب�س�رة عامة؛
•   تط�ير المهارات في مجال القيادة، والت�سال، والتخطيط، والعمل الجماعي؛

•   التعرف اإلى متطلبات �س�ق العمل وفر�ض العمل؛
•   كيفية اإعداد ال�سيرة الذاتية، وتقنيات المقابلة، والعرو�ض ال�سخ�سية؛
•   اإكت�ساب الحما�ض والثقة بالنف�ض، وتط�ير روؤية لم�ستقبلهم ال�ظيفي.

2.12.5  لبنان
نظم مكتب الي�ن�سك� الإقليمي للتربية في الدول العربية - بيروت بالتعاون مع منظمة العمل 

الدولية والمركز الترب�ي للبح�ث والنماء - لبنان ندوة وطنية لت�سجيع التعليم للريادة في لبنان 

المنظمات  بين  التعاون  اآليات  الندوة  في  الم�سارك�ن  وناق�ض   .(2009 الثاني  (ن�فمبر/ت�سرين 

واإعداد  للريادة  بالتعليم  يتعلق  فيما  الحك�مية  غير  والمنظمات  الحك�مية  والهيئات  الدولية 

الم�ساريع في لبنان. وت�سمن برنامج الندوة ما يلي: 

•    م�سروع الي�ن�سك� الإقليمي للتعليم للريادة في الدول العربية (2009-2012)، ووحدات 
الي�ن�سك� »كيف اأن�سيء م�سروعي ال�سغير؟« (بداأ تط�يرها في العام 2008)؛

•   برنامج منظمة العمل الدولية »تعرف اإلى عالم الأعمال« )KAB(؛
•   مبادرة مهارات للت�ظيف، المجل�ض الثقافي البريطاني في لبنان؛

•   ن�ساطات اإنجاز لبنان في المدار�ض والجامعات.

وتم ت�سكيل فريق عمل لإعداد م�ساريع م�ستركة خلل ال�سن�ات الخم�ض المقبلة (2015-2010) 

في التعليم للريادة في لبنان. وحددت مجم�عة من المجالت لهذه الم�ساريع هي: ال�سيا�سات، 

وتط�ير المناهج، وتدريب المعلمين والمدربين، والمباني والمعدات، وال�سبكات.

ال�سركات  لم�ساعدة  لبنان  في  برنامج   )GTZ( الفني  للتعاون  الألمانية  ال�كالة  وتنفذ 

المناف�سة  وزيادة  الأهلية  الحرب  عن  ن�ساأت  التي  التحديات  لم�اجهة  والمت��سطة،  ال�سغيرة 
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المعلمين  وتدريب  الت�سريعات،  مجال  في  البتكار  البرنامج  ويدعم  العالمي.  القت�ساد  في 

المهنيين، وتعزيز خدمات تط�ير الأعمال التجارية، وتدريب الخبراء والمدراء لتلبية متطلبات 

الم�جه  والتقني  المهني  التدريب  نظام  تط�ير  في  نجحت  فقد  الآن،  وحتى  العمل.  �س�ق 

ب�ا�سطة  م�ؤهلين  خبراء  على  الح�س�ل  والمت��سطة  ال�سغيرة  ال�سركات  وبامكان  الطلب.  نح� 

والمهني التقني  والتدريب  للتعليم  الفعال  والت�سميم  الحديثة،  التدري�ض  طرق   ا�ستخدام 

(المزدوج) الأولي، تدريب المراقبين الحرفيين، والتدريب ق�سير المدى في قطاع الأعمال. كما 

يتلقى المعلم�ن برامج حديثة ب��سائل متخ�س�سة و�ساملة.

3.12.5 المغرب
التعليم  نظام  في  والتعلم  التعليم  عملية  اإلى  الخبرات  اإدخال  في  الحديثة  المقاربات  تت�سمن 

المغربي في مجال الأعمال وال�سناعة، تحقيق الأهداف الرئي�سة التالية: 

ت��سيع وتن�يع فر�ض العمل خارج القطاع العام؛• 

ت�سجيع تط�ير القت�ساد المحلي والإقليمي (الجه�ي)؛• 

ت�فير فر�ض البتكار والريادة؛• 

تح�سين اأ�ساليب الإدارة وفقا للمعايير الدولية؛• 

تنمية المناف�سة القت�سادية المحلية مع التركيز على الن�عية واقت�سادية ال�س�ق.• 

ويدخل التعليم للريادة في نظام التعليم والتدريب المغربي ب�ا�سطة الطرق التالية :

•   الن�ساطات الل�سفية والم�ساريع في �سف�ف التعليم الثان�ي الأولى؛
•   م�اد التعليم والتعلم في �سف�ف التعليم الثان�ي العليا؛

•   ودورات متخ�س�سة في برامج التعليم التقني والهند�سة؛
•   م��س�عات للتعلم مدى الحياة في برامج التدريب المتعددة التي تنظمها المنظمات غير 

الحك�مية، وال�سركات والم�سانع بهدف اإدماج ال�سباب والخريجين في �س�ق العمل.

وقدمت هذه المعل�مات من قبل مدير المدر�سة العليا لأ�ساتذة التعليم التقني بالرباط (مركز 

ي�نيف�ك – المغرب).

4.12.5  ال�صلطة الفل�صطينية
تتعاون وزارة التربية والتعليم العالي ووزارة العمل ومكتب الي�ن�سك� في رام اهلل في تنفيذ عدة 

م�سروعات تتعلق بالتعليم للريادة في نظام التعليم والتدريب الفل�سطيني وهي ت�سمل:
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الألمانية  ال�كالة  مع  بالتعاون  المهني،  التدريب  ومراكز  المدار�ض  في  المهنية  الت�عية    •
للتعاون الفني )GTZ(؛

•    برنامج من المدر�سة اإلى العمل، وبرنامج الت�جيه ال�ظيفي والمهني في التعليم الأ�سا�سي، 
بالتعاون مع ال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية )USAID( و�سندوق غ�ث الطف�لة؛

ال�سناعي،  المهني  التدريب  مراكز  في   )KAB( الأعمال«  عالم  اإلى  »تعرف  برنامج    •
العمل  منظمة  مع  بالتعاون  المجتمع،  وكليات  التقنية،  والكليات  الثان�ية،  والمدار�ض 

الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛

مع  بالتعاون  العالي،  والتعليم  التربية  وزارة  في  المهني  التعليم  خريجي  متابعة  نظام    •
الي�ن�سك�.

5.12.5  ال�صودان
المبادرات  العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  التربية  التقني/وزارة  التعليم  هيئة  رئي�ض  لخ�ض 

والم�ساريع الخا�سة بالتعليم للريادة في ال�س�دان على النح� التالي: 

م�سروع »التدريب التح�يلي لخريجي التعليم العالي« (2007)، بميزانية قدرها 250,000    •
دولر اأمريكي، وذلك لت�سجيع الت�ظيف الذاتي، وت�ليد الدخل ب�ا�سطة دورات وبرامج 

التعليم للريادة؛

من  بتم�يل  العمل،  وزارة  تنفذه  الذي   ،(2006) والحي�اني«  الزراعي  »الإنتاج  م�سروع    •
الم�سارف وال�سناديق الحك�مية (�سندوق الت�سليف للبن�ك)؛

�سندوق  من  بتم�يل  المهني،  التدريب  لخريجي  المنزلي  الأثاث  واإن�ساء  النجارة  ور�ض    •
الت�سليف للبن�ك وم�سروع ت�ظيف الخريجين.

6.12.5 �صورية
الأعمال  قطاع  جمعيات  مع  بالتعاون  والمهني،  التقني  التعليم  التربية/مديرية  وزارة  تق�م 

التعليم  نظام  التعليمية/التعلمية في  والخبرات  للريادة  التعليم  تنفيذ  بالمبادرة في  وال�سناعة، 

والتدريب ال�س�ري. والتي ت�سمل ما يلي: 

•   برنامج الت�عية لل�سباب في الأعمال (ثقافة الريادة والتعليم الم�جه للت�ظيف)؛
•   برنامج »تعرف اإلى عالم الأعمال« )KAB(، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة العمل 

الدولية في بيروت؛

وحدات »كيف اأن�سيء م�سروعي ال�سغير؟«، بالتعاون مع مكتب الي�ن�سك� الإقليمي للتربية    •
في الدول العربية - بيروت.
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13.5  التعاون الإقليمي والدولي

ت�سمل البرامج والمبادرات الإقليمية والدولية التي يجري تنفيذها في مجال التعليم للريادة في 

المنطقة العربية ما يلي:

العربية/ العمل  )منظمة  والمتو�صطة  ال�صغيرة  الموؤ�ص�صات  حول  المدمج  القر�ض   1.13.5
المركز العربي لتنمية الموارد الب�صرية(

القر�ض  الب�سرية - طرابل�ض هذا  الم�ارد  لتنمية  العربي  والمركز  العربية  العمل  ط�رت منظمة 

المدمج في التعلم التفاعلي عن »الم�ؤ�س�سات ال�سغيرة والمت��سطة« 2005، والذي ي�ستهدف برامج 

التعليم والتدريب التقني والمهني في المنطقة العربية. ويتاألف البرنامج من ت�سع وحدات تدريبية 

 - الب�سرية  الم�ارد  لتنمية  العربي  المركز  وقام  والمت��سطة.  ال�سغيرة  الم�ساريع  واإدارة  لإن�ساء 

طرابل�ض بت�زيع القر�ض المدمج على وزارات العمل، وم�ؤ�س�سات التدريب المهني لتعزيز المهارات 

الجديدة في �س�ق العمل، وب�سكل خا�ض للمعلمين والمدر�سين في برامج التعلم التدريب التقني 

الم�ارد  لتنمية  العربي  بالمركز  بالت�سال  وال�سناعة  لل�سركات  جمعيات  عدة  وقامت  والمهني. 

المعل�مات عن  ويت�فر مزيد من  التدريب.  برامج  المدمج في  القر�ض  اإ�ستخدام  الب�سرية ح�ل 

)www.achrd.com(  :القر�ض المدمج على الم�قع الإلكتروني

2.13.5  برنامج »تعرف اإلى عالم االأعمال« -KAB- )منظمة العمل الدولية(
تم تطبيق ال�حدات الت�سع من برنامج »تعرف اإلى عالم الأعمال« )KAB( في اأكثر من 30 دولة 

في العالم. ويدعم المكتب الإقليمي لمنظمة العمل الدولية في بيروت 9 دول عربية لإ�ستخدام 

ثلثة  ال�حدات على  تطبيق هذه  ويتم  والمهني.  التقني  والتدريب  التعليم  برامج  في  ال�حدات 

مراحل: الت�جيه والإعداد للبرنامج، وتجربة ال�حدات، واعتماد ال�حدات في المناهج الدرا�سية. 

.)www.ilo.org /seed( ويت�فر معل�مات اإ�سافية عن البرنامج على م�قع منظمة العمل الدولية

3.13.5  وحدات »كيف اأن�صيء م�صروعي ال�صغير«؟ )اليون�صكو(
تم تط�ير اأربع وحدات بعن�ان »كيف اأن�سيء م�سروعي ال�سغير؟«، من قبل الي�ن�سك�، وترجمت 

 اإلى العربية في العام 2008 وت�ستهدف الم�اد التعليمية المعلمين والطلبة في المرحلة الثان�ية 

(التعليم النظامي وغير النظامي). وتم ت�زع هذه الم�اد على مراكز ي�نيف�ك في المنطقة العربية 

ال�حدات  هذه  وتت�فر  للريادة.  التعليم  مجال  في  التدري�ض/التعلم  واأ�ساليب  المناهج  لتعزيز 

باللغات العربية والنكليزية والفرن�سية على م�قع الي�ن�سك�:

)www.unesco.org/en/tvet/toolkits-teaching-materials( 
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4.13.5  مبادرة مهارات للتوظيف )المجل�ض الثقافي البريطاني(
يتناول الم�سروع الدولي لمهارات الت�ظيف تحديات الع�لمة والطلب على المهارات في القت�ساد 

العالمي. ويهدف اإلى بناء علقات ق�ية مع ال�سناعة واأ�سحاب العمل والحك�مات والجهات التي 

ت�فر خدمات التدريب في عدد من المناطق. وت�سارك في الم�سروع عدة دول عربية من خلل 

المجال�ض الثقافية البريطانية في هذه الدول. ويركز الم�سروع على ثلثة مجالت هي: ح�ار 

ال�سيا�سات، وال�سراكة الم�ؤ�س�سية، وال�سركات وتحديات التكن�ل�جيا.

)www.britishcouncil.org/skillsforemployability(

5.13.5  اإنجاز العرب )جمعية غير حكومية(
وت�فر  الدولية.   )Junior Achievement International-JAI( من  جزء  هي  العرب  اإنجاز 

هذا  وي�سلط  �سنة).   24-14) والطلبة  ال�سباب  وت�ستهدف  العمل،  وم�اقع  التعليم  بين  روابط 

المجتمع،  وخدمة  والقيادة  والريادة،  وال�سركات،  ال�سخ�سي  الأقت�ساد  على  ال�س�ء  البرنامج 

ويطبق في عدة دول عربية. ويق�م روؤ�ساء ال�سركات والخبراء بزيارات للمدار�ض لم�ساركة الطلبة 

.)ww.injazalarab.orgw( بخبراتهم العملية من اأجل الت�جيه والر�ساد

6.13.5  اأفالطون )جمعية غير حكومية(
وي�فر  عاماً،   14-6 بين  اأعمارهم  تتراوح  اللذين  والطلبة  الأطفال  اأفلط�ن  برنامج  ي�ستهدف 

والميزانية،  والتخطيط،  الت�فير،  الأطفال  تعليم  ويتم  والمالية.  الجتماعية  التربية  البرنامج 

ويمار�ض الطلبة ما يتعلم�نه في الحياة الي�مية والجتماعية والم�ؤ�س�سات المالية في مجتمعاتهم 

المحلية. وفي اإطار التعاون مع �سبكة من ال�سركاء المحليين، يُنفذ برنامج اأفلط�ن في 35 دولة، 

من بينها اأربعة دول في المنطقة العربية (الأردن، ال�سلطة الفل�سطينية - ال�سفة الغربية وقطاع 

غزة، ال�س�دان، وم�سر). وفي م�سر على �سبيل المثال، ي�سل برنامج اأفلط�ن لح�الي 19,000 

لي�سمل  البرنامج  لت��سيع  م�سر  في  والتعليم  التربية  وزارة  وتخطط  مدر�سة.   63 في  طالب 

الم�ست�ى ال�طني واإدماجه في جميع المدار�ض الحك�مية. ويق�م ال�سريك الأردني حاليا باإعداد 

والمنطقة.  الأردن  في  الثقافي  الإطار  في  المعدلة  التعليمية  الم�اد  من  الخا�سة  مجم�عته 

ولتحقيق  قريباً.  ت��سيعه  وي�ؤمل  الأولى،  مراحله  في  يزال  ل  البرنامج  فاإن  ال�س�دان،  في  اأما 

هذا  فاإن  الفل�سطينية،  ال�سلطة  مدار�ض  وفي  الم�سري.  البرنامج  مع  ت�اأمة  اإجراء  بداأ  ذلك، 

البرنامج ه� في المرحلة التجريبية. وهناك اأربعة دول عربية اأخرى (ت�ن�ض، جيب�تي، المغرب، 

 واليمن) تق�م باإجراء مناق�سات ح�ل اإتفاقية ال�سراكة مع اإدارة البرنامج في اأم�ستردام، ه�لندا

.)http://www.aflatoun.org(
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الفني(  للتعاون  االألمانية  )الوكالة  والمتو�صطة  ال�صغيرة  الموؤ�ص�صات  ت�صجيع  برنامج   7.13.5
عامي  بين  م�سر  في  البرنامج  هذا  بتنفيذ   )GTZ( الفني  للتعاون  الألمانية  ال�كالة  قامت 

2005-2008، بهدف تح�سين القدرة التناف�سية للم�ؤ�س�سات ال�سغيرة والمت��سطة في ال�سركات 
المختارة. وكذلك تم تنفيذ البرنامج في الجزائر. وي�فر البرنامج ل�زارة الم�ؤ�س�سات ال�سغيرة 

والمت��سطة والحرفيين في الجزائر الم�س�رة في تط�ير وتنفيذ ا�ستراتيجيات وطنية للمناف�سة. 

الم�ؤ�س�سات  ت�سجيع  هيئة  مع  بالتعاون  ال�س�ق  وت�جهات  الطلب  وفق  تجارية  خدمات  ويط�ر 

ال�سغيرة والمت��سطة. كما يتعاون البرنامج مع الجمعيات الخا�سة، وغرف التجارة وال�سناعة، 

نطاق  البرنامج  ن  ويح�سِّ الخدمات.  هذه  لتنفيذ  العامة  الترويج  ومراكز  ال�ست�سارات،  ومكاتب 

ب�ساأن  الم�س�رة  تقديم  طريق  عن  والمت��سطة،  ال�سغيرة  لل�سركات  المقدمة  المالية  الخدمات 

اإن�ساء م�ؤ�س�سة خا�سة، ل �سيما الج�انب المالية الم�جهة نح� تلبية احتياجات هذه ال�سركات. 

 )http://www.gtz.de/en/praxis/9695.htm(

14.5  الخطوات الالحقة

1.14.5  ا�صتراتيجية التعليم للريادة 
من ال�سائع اأن نجد اإ�سارات ومرجعيات لكثير من الكفايات والمهارات التي تدعم التعليم للريادة 

في نظم التعليم العربية. وتتكرر مثل هذه الإ�سارات والمرجعّيات في ال�سيا�سات والت�سريعات 

والأهداف الم��س�عة للمراحل التعليمية المختلفة. ومن الأمثلة على هذه الكفايات والمهارات 

الإبداع، وحل الم�سكلة، والتفكير الناقد، والتعلّم مدى الحياة، وغير ذلك. وبالإ�سافة اإلى ذلك 

ت�ؤكد نظم التعليم با�ستمرار باأن التعليم ه� مزيج من المعارف والمهارات والتجاهات ويهدف 

اإلى تنمية �سخ�سية المتعلّم بجميع ج�انبها الج�سدية والعقلية والعاطفية والجتماعية. وعلوة 

على ذلك تكثر الإ�سارات اإلى الحاجة باأن تت�اءم نظم التعليم مع المتطلبات التنم�ية وحاجات 

هذا  كل  العمل.  لعالم  والتهيئة  للت�سغيل  اللزمة  المهارات  �سم�ل  ي�ستدعي  مّما  العمل  �س�ق 

اإذا تم  اإل  �سروري ولكنه غير كاف ل�سمان دمج التعليم للريادة ب�سكل �سامل في نظم التعليم 

تط�ير وتبّني ا�ستراتيجية ت�ستهدف التعليم للريادة كنظام �سامل في نظم التعليم العربية بحيث 

ت�سبح الريادة ثقافة وحالة ذهنّية في النظام التعليمي وفي المجتمع ب�سكل عام.

2.14.5  البعد االقليمي 
اأن تك�ن هذه  اإمكانية  تطرح الحاجة لتط�ير وتبّني ا�ستراتيجية للتعليم للريادة ت�ساوؤلت ح�ل 

ال�ستراتيجية ذات بعد اإقليمي للدول العربية اأو اأن الحاجة تقت�سي و�سع ا�ستراتيجيات وطنية 
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وذو  اإقليمية عربية ممكن  ا�ستراتيجية  و�سع  اأن  الق�ل  يمكن  وهنا  دولة على حده.  كل  تتناول 

من  خلفية  ق�سايا  اأي  من  خالية  �ستك�ن  وم�سامينها  ال�ستراتيجية  هذه  طبيعة  لأن  جدوى، 

فيما  وبخا�سة  اأخرى،  ناحية  من  العربية  التعليم  اأنظمة  في  الكبير  الت�سابه  وب�سبب  ناحية، 

وطنية  بجه�د  القيام  اأهمية  الحال  بطبيعة  ي�ستبعد  ل  وهذا  واللغ�ّية.  الثقافية  بالأبعاد  يتعلق 

اأن  الق�ل  يمكن  العمل. وهنا  والمحلية وخطط  الخا�سة  المتطلبات  لمعالجة  المجال  في هذا 

الجهات المعنّية اأكثر ما يمكن ب��سع مثل هذه ال�ستراتيجية على الم�ست�ى الإقليمي العربي هي 

المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل�م. وبالإ�سافة اإلى ذلك يمكن اأن يك�ن لمنظمات اإقليمية 

الن�ساطات  العربية عن طريق عدد من  الدول  للريادة في  التعليم  اأدوار مفيدة في دعم  اأخرى 

ك��سع الأدلة التدريبية، وبناء القدرات، وتبادل الخبرات، وعقد الم�ؤتمرات وور�ض العمل، وغير 

ذلك. وت�سمل هذه المنظمات، بالإ�سافة اإلى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعل�م، منظمة 

والتحاد  العربية،  الجامعات  واتحاد  الب�سرية،  الم�ارد  لتنمية  العربي  والمركز  العربية،  العمل 

العربي للتعليم التقني. ويمكن كذلك اأن يك�ن للمنظمة الإ�سلمية للتربية والعل�م والثقافة، التي 

ت�سمل ن�ساطاتها الدول العربية، دور مفيد في هذا المجال.

للتربية والثقافة والعل�م بتط�ير ا�ستراتيجية  باأن تبادر المنظمة العربية  ولهذا الغر�ض ي��سى 

�ساملة للتعليم للريادة وحفز جميع المنظمات الإقليمية ذات العلقة للقيام باأدوار فعالة ك�سركاء 

في خدمة اأهداف التعليم للريادة والقيام بن�ساطات وخطط عمل تخدم هذه الأهداف.

3.14.5  المناهج والكتب واأدوات التقويم
ال��سائل لدمج  اأهم  اإحدى  التق�يم، كما ه� مت�قع،  واأدوات  المدر�سية  والكتب  المناهج  ت�سّكل 

خا�سة  باأهمية  التق�يم  اأدوات  وتتمّيز  التعليمي.  النظام  في  للريادة  التعليم  ومهارات  كفايات 

اأو  المدر�سية  المتحانات  اأو في  المدر�سية  الكتب  في  ترد  التي  تلك  �س�اء  المجال،  هذا  في 

المتحانات العاّمة.

•   ولهذا الغر�ض ي��سى باأن يتم التركيز على الأبعاد الآتية في المناهج والكتب المدر�سية 
واأدوات التقييم في اأي ا�ستراتيجية اأو خطط عمل تتعلق بالتعليم للريادة:

•   التركيز على عن�سري المهارات التطبيقية والتجاهات في المناهج والكتب المدر�سية 
واأدلة المعلم واأدوات التقييم جنباً اإلى جنب مع عن�سر المعارف ذي العلقة؛

تك�ن  بحيث  المدر�سية  الكتب  تت�سمنها  التي  الترب�ية  والن�ساطات  المهام  ت�سميم    •�
حافزة وذات اأبعاد تطبيقية، بالإ�سافة اإلى اأنها ت�ساعد المتعلمين للتفاعل مع المهارات 

العقلية العليا؛
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•   التركيز في المناهج والكتب المدر�سية واأدلة المعلم في العملية التعليمية على المقاربات 
التي تبرز اإجراء الم�ساريع والعمل الجماعي وا�ستخدام م�سادر المعرفة المختلفة وبناء 

العلقات مع المن�ساآت المحلية ومع المجتمع ب�سكل عام؛

•   مراعاة الفروق الفردية في الكتب المدر�سية واأدلة المعلم على اأن تبّين اأدلة المعلم ب�سكل 
خا�ض اأ�ساليب التعاون مع هذه الفروق؛

•   ت�سجيع المتعلمين لتط�ير مهارتهم المتعلقة بالتحليل والتفكير الناقد وحل الم�سكلة وغير 
ذلك من المهارات العقلية العليا، وذلك من خلل اأدوات التقييم بما في ذلك المتحانات 

المدر�سية والعامة. بالإ�سافة اإلى ت�فير الفر�ض للمتعلمين للتقييم الذاتي والتفكير في 

تعلمهم؛

المعل�مات  تقنيات  وا�ستخدام  المناهج  في  اللكتروني  الم�سم�ن  ا�ستثمار  على  العمل    •
والت�سال ب�سكل عام لإغناء ودعم المهارات التط�يرية والعقلية العليا بما في ذلك التعلّم 

الذاتي وتق�يم الأداء والمبادرة والإبداع.

4.14.5  اإعداد وتدريب المعلمين 
المعلم�ن كما ه� معروف هم المنفذون الرئي�سي�ن لأي ن�ساطات وخطط عمل تتعلق بالتعليم 

ولمدر�سية  ل�سفية  ن�ساطات  من  يرافقها  وما  التدري�ض  اأ�ساليب  طريق  عن  اأنه  ذلك  للريادة، 

يت�لها في العادة وي�سرف عليها المعلم�ن، فاإن كثيراً من الأهداف والكفايات والمهارات ذات 

العلقة بالتعليم للريادة يمكن تحقيقها والعناية بها.

وفي هذا المجال ي��سى باإدماج التعليم للريادة ببرامج اإعداد المعلمين قبل الخدمة بالإ�سافة 

اإلى برامج تدريبهم في اأثناء الخدمة. وهذا يتطلب اأن تك�ن الجهات والمعاهد التي تت�لى اإعداد 

المعلمين وتدريبهم متفّهمة تماماً لأي ا�ستراتيجية اأو مقاربة �ساملة للتعليم للريادة في النظام 

التعليمي.

الخدمة على  اأثناء  الخدمة وتدريبهم في  المعلمين قبل  اإعداد  ترّكز برامج  اأن  ال�سروري  ومن 

عنا�سر المعارف والمهارات المتعلقة بالتعليم للريادة. ومن الأمثلة على هذه العنا�سر:

•   المفاهيم والتعريفات المتعلقة بالتعليم للريادة؛
واتجاهات  لكفايات  المتعلّم  ا�ستيعاب  على  والخارجية  ال�سخ�سية  الع�امل  تاأثير   •�

التعليم للريادة؛

•   النماذج والتجارب الدولية المتعلقة بالتعليم للريادة؛
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•   ا�ستخدام م�سم�ن المناهج واأدوات التق�يم لإدماج اأهداف التعليم للريادة وكذلك لت�سميم 
التجارب والم�ساريع والمهارات ذات العلقة؛

�سم�لها  درجة  حيث  من  واللمدر�سية  الل�سفية  والن�ساطات  الم�ساريع  تق�يم   •�
للكفايات والمهارات ذات العلقة بالتعليم للريادة.

5.14.5  الدرا�صات والبحوث
يمكن الق�ل اأن التعليم للريادة كا�ستراتيجية ونظام �سامل حديث ن�سبياً في المنطقة العربية وما 

اأي�ساً  اأنه حديث  وبخا�سة  التعليمية،  النظم  باأهميته في  والعتراف  الهتمام  اإلى  بحاجة  زال 

الدرا�سات  اأن�اع مختلفة من  لإجراء  قائمة  الحاجة  فاإن  لذلك  ونتيجة  الدولي.  الم�ست�ى  على 

والبح�ث لأغرا�ض التق�يم اأو لم�ساعدة المنّفذين والعاملين الميدانيين على اأن يك�ن�ا على ّبينة 

هذه  ومثل  علمية.  وب�س�رة  بعمق  للريادة  بالتعليم  المتعلقة  والمقاربات  والأهداف  بالحاجات 

الجه�د �ست�ساعد من ناحية اأخرى على تفعيل العمل على و�سع ال�ستراتيجيات وخطط العمل 

للج�انب المختلفة من النظام التعليمي.

المتعلقة  والميدانية  الأ�سا�سية  والبح�ث  للدرا�سات  اللزمة  الأهمية  باإعطاء  ي��سي  ولذلك 

بق�سايا ومك�نات التعليم للريادة، بما في ذلك اأثر الع�امل الخارجية كتلك المتعلقة بالأو�ساع 

الجتماعية والقت�سادية وال�سيا�سية ال�سائدة في المجتمع. ويمكن لمثل هذه الدرا�سات والبح�ث 

اأن ت�ستهدف الجه�د والأو�ساع ال�طنية و/اأو الإقليمية. كما يمكن اإعطاء اأهمّية خا�سة لدرا�سات 

المقارنة في هذا المجال.

6.14.5 ال�صركاء المحليين
يعتمد نجاح التعليم للريادة على ن�عية وم�ائمة م�ساركة ال�سركاء المحليين ذوي العلقة وي�سمل 

ه�ؤلء ال�سركاء مجم�عتين:

مزّودي التعليم والتدريب في القطاعين العام والخا�ض في مختلف م�ست�يات الم�س�ؤولية . 1

الميدانية  التعليمية  والإدارات  العالي  والتعليم  والتعليم  التربية  وزارات  ذلك  في  بما 

والجهات والم�ؤ�س�سات المختلفة التي ت�فر خدمات التعليم والتدريب؛

ال�سركاء المعنيين من خارج النظام التعليمي وب�سكل خا�ض المن�ساآت والم�ؤ�س�سات غير . 2

الحك�مية التي يمكن ان تلعب دوراً مهماً في دعم الأبعاد والعنا�سر المختلفة للتعليم 

للريادة في النظام التعليمي، �س�اء تم ذلك بمبادرتهم اأو بمبادرة النظام التعليمي نف�سه.
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الإمكان.  بقدر  وت��سيعة  الخارجيين  ال�سركاء  دور  ت�سجيع  يتم  باأن  المجال  هذا  في  وي��سى 

وخارجة  التعليمي  النظام  داخل  من  المعنيين  جميع  بين  الم�ستركة  والروؤية  التن�سيق  وتحقيق 

ل�سمان الن�سجام وتحقيق اأهداف التعليم للريادة كمفه�م �سم�لي.

7.14.5  التمويل
اإن ت�افر م�سادر التم�يل جنباً اإلى جنب مع ال�سيا�سات التم�يلية الداعمة يمكن اأن تلعب دوراً 

داخل  التعليمي  النظام  في  المرافقة  الأن�سطة  وزرع  للريادة  التعليم  اأهداف  خدمة  في  مهماً 

م�ساريع  تم�يل  في  التعليمي  النظام  خارج  من  ال�سركاء  م�ساركة  وتخدم  وخارجها.  المدر�سة 

اأحد  الم�ساركة  هذه  مثل  تحقق  ناحية  فمن  واحد.  اآن  في  غر�سين  للريادة  التعليم  ون�ساطات 

الأهداف الرئي�سة للتعليم للريادة عن طريق بناء الروابط بين المدار�ض والمجتمع ب�سكل عام 

تح�سين  على  ي�ساعد  التم�يل  م�سادر  تن�يع  فاإن  اأخرى،  ناحية  ومن  المن�ساآت.  ذلك  في  بما 

لنظم  ويمكن  ال�سرورية.  والن�ساطات  الم�ساريع  تنفيذ  وي�سمن  التم�يل  وممار�سات  �سيا�سات 

الج�ائز وال�سناديق الخا�سة اأن تك�ن اأ�سل�باً مهماً لتم�يل ن�ساطات وم�ساريع التعليم للريادة اإذا 

ح�سن ت�سميمها واإدارتها كم �سبق الإ�سارة اإليه.
ُ
اأ

المدر�سي  النظام  بين  ق�ية  روابط  لبناء  الحاجة  اإبراز  يتم  اأن  الخ�س��ض  هذا  في  وي��سى 

والمجتمع ب�سكل عام بما في ذلك المن�ساآت والم�ؤ�س�سات غير الحك�مية، وذلك عند و�سع اأي 

ا�ستراتيجية اأو خطط عمل لتم�يل التعليم للريادة. ويمكن لهذه الروابط اأن ت�فر اآليات منا�سبة 

للن�ساطات  اللزم  المالي  الدعم  تامين  نف�سه  ال�قت  وفي  للريادة  والتعليم  التجارب  لتنفيذ 

والم�ساريع المرافقة.

ينبغي الحر�ض على و�سع معايير واأهداف تم�يل م�ساريع ون�ساطات التعليم للريادة وذلك لتحقيق 

اأق�سى قدر من النتائج والف�ائد المت�قعة. وت�سمل هذه المعايير والأهداف ما ياأتي:

الم�ساريع  تنفيذ  في  والمعلمين  الطلبة  م�ساركة  طريق  عن  الجماعي  العمل  تط�ير    •
والن�ساطات؛

•   ت�سجيع الم�ساريع التي ت�سمل ن�ساطات مدّرة للدخل للمدر�سة وللفريق الم�سارك بالتنفيذ؛
•   ت�سجيع التعاون بين اأكثر من مدر�سة في ت�سميم وتنفيذ الم�ساريع الم�ستركة، وفي ال�قت 

نف�سه ت�سجيع المناف�سة بين المدار�ض اأو مجم�عات المدار�ض؛

وبخا�سة  عام  ب�سكل  والمجتمع  المدار�ض  بين  والروابط  الإبداعية  المبادرات  تعزيز    •
المن�ساآت؛
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ا�ستهداف الج�انب والمك�نات المختلفة للنظام التعليمي وبخا�سة على م�ست�ى المدر�سة،    •
والتركيز في ذلك على الطلبة بالإ�سافة اإلى الإدارة المدر�سية واأ�ساليب التدري�ض وبناء 

قدرات العاملين والبيئة المدر�سية والمناهج وتقنيات المعل�مات والت�سال والدرا�سات 

والبح�ث وغير ذلك.

8.14.5  ق�صايا النوع االجتماعي )الجندر( في التعليم للريادة
اإن المدى الذي يمكن لق�سية الن�ع الجتماعي (الجندر) ان تعطى معالجة خا�سة في ال�سيا�سات 

وخطط العمل المتعلقة بالتعليم للريادة يختلف من دولة لأخرى. والم�ؤثر الرئي�ض في ذلك ه� 

حجم وطبيعة تاأثير الع�امل الخارجية التي تلقي بظللها اأحياناً على هذه ال�سيا�سات وخطط 

مختلفة  وبدرجات  العربية  الدول  معظم  في  الخارجية  الع�امل  هذه  اأن  الق�ل  ويمكن  العمل. 

(الجندر).  الجتماعي  الن�ع  لق�سية  هادفة  ومقاربات  جه�داً  تبرر  معيقة  وطبيعة  حجم  ذات 

وت�سمل هذه الع�امل ب�سكل رئي�ض التاأثيرات الجتماعية بالإ�سافة اإلى اأو�ساع العمل والت�سغيل 

على الرغم من اأن ع�امل خارجية اأخرى كال�سيا�سات وانفتاح النظام التعليمي تخفف من الآثار 

ال�سلبية لهذه الع�امل المعيقة.

لذلك فاإنه ي��سى في هذا المجال بتبني اإجراءات خا�سة تت�سمن الأم�ر الآتية:

التعليم  ا�ستراتيجيات  في  وا�سح  ب�سكل  (الجندر)  الجتماعي  الن�ع  ق�سية  ا�ستهداف    •
للريادة على الم�ست�يين الإقليمي وال�طني والم�ساعدة في التعامل مع الع�امل المعيقة 

التي تقف عقبة في طريق ال�ستثمار الكامل للتعليم للريادة للإناث على قدم الم�ساواة 

مع الذك�ر؛

�س�رة  ذلك  في  بما  التعليمي  للنظام  الن�عية  بالأبعاد  يتعلق  فيما  خا�سة  جه�د  بذل    •
المراأة في الكتب المدر�سية بالإ�سافة اإلى تح�سين م�ساركة المراأة في ت�سميم ال�سيا�سات 

واتخاذ القرارات، وذلك بعد التقّدم ال�ا�سح الذي تم في الكثير من الدول العربية فيما 

يتعلق بالج�انب الكمية لق�سية الن�ع الجتماعي (الجندر) في النظام التعليمي وبخا�سة 

ما له علقة بن�سب اللتحاق؛

•   بذل جه�د خا�سة ل�ستثمار وتفعيل ال�سيا�سات المعلنة المتعلقة بالم�ساواة بين الجن�سين 
الدول  في  الإناث  م�ساركة  ن�سبة  تقل  حيث  الخا�ض  القطاع  في  وبخا�سة  الت�سغيل  في 

العربية ب�سكل كبير عن ن�سبة م�ساركة الذك�ر؛
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الإناث  لعمل  والمت��سطة  ال�سغيرة  المن�ساآت  في  والت�سغيل  الذاتي  الت�سغيل  ا�ستهداف    •
عن طريق الخطط والإجراءات والت�سهيلت الخا�سة بما في ذلك الم�ساريع والأعمال 

الإنتاجية المنزلية؛

حاجات  مع  لتت�ائم  الخا�ض  القطاع  في  وبخا�سة  العمل  واأو�ساع  بيئة  تح�سين    •�
الت�سهيلت  ي�سمل  والمنازل كما  العمل  بين م�اقع  التنقل  الإناث، وي�سمل ذلك خدمات 

الخا�سة بالإناث في م�اقع العمل؛

ت�سجيع م�ؤ�س�سات المجتمع المدني ودعمها للقيام بدور فّعال في هذا المجال علماً باأن    •
مختلف ال�سركاء يمكن ان يلعب�ا اأدواراً مهمة في تقلي�ض اآثار الع�امل الخارجية المعيقة 

فيما يتعلق بق�سايا الن�ع الجتماعي (الجندر) في التعليم للريادة.
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فريق التن�صيق - اليون�صكو

البريد االإلكترونيالق�صم/الوحدةاللقباال�صم

الآن�سة مايا 

زرعيني

رئي�سة وحدة 

الت�سال

مركز الي�ن�سك�- 

ي�نيف�ك، ب�ن

m.zarini@ unesco.org

د. �سليمان ع�اد 

�سليمان

اأخت�سا�سي برامج 

التعليم الثان�ي 

والتقني والمهني

s.sulieman@unesco.orgالي�ن�سك�– بيروت

h.alomari@unesco.orgالي�ن�سك�- عّمانمن�سقة م�سروعد. حنان العمري

المــلحــق
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الملحق )2(

قائمة الم�صطلحات

ACHRDالمركز العربي لتنمية الم�ارد الب�سرية

AfDPبنك التنمية الإفريقي

AFESDال�سندوق العربي للتنمية القت�سادية والجتماعية

ADF�سندوق اأب�ظبي

ALECSOالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعل�م 

ALOمنظمة العمل العربية

ARCEITالمركز العربي الإقليمي لتدريب اأ�سحاب الأعمال والم�ستثمرين

BSCمركز المحاكاة التجارية

BTSالبنك الت�ن�سي للت�سامن

CAPبرنامج الت�عية ال�ظيفي

CGPAالمعدل التراكمي 

CIDAال�كالة الكندية للتعاون الدولي 

CBD البنك ال�سيني للتنمية

DANIDAال�كالة الدانمركية للتعاون الدولي 

ECالمف��سية الأوربية

EEالتربية البيئية

EFAالتعليم للجميع

EFCاإطار الأح�ال التعليمية 

EOSالهيئة الم�سرية العامة للم�ا�سفات والج�دة

EPEالتعليم للريادة

التعليم للريادة في الدول العربية
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EPTتعزيز التدريب العملي

ERfKEاإ�سلح التعليم من اأجل اقت�ساد المعرفة

ESDالتربية من اأجل التنمية الم�ستدامة

ETFم�ؤ�س�سة التدريب الأوربية

EUالتحاد الأوربي

FAIDال�كالة الفرن�سية للتنمية

GCCمجل�ض التعاون الخليجي

GDPالناتج المحلي الإجمالي

GEMالتقرير الدولي لمتابعة الريادة

GEIمبادرة التعليم العالمية

GNPاإجمالي الناتج الق�مي

GTZال�كالة الألمانية للتعاون الفني

HEACمركز قب�ل التربية والتعليم العالي 

ICDLرخ�سة قيادة الحا�س�ب الدولية

ICTsتكن�ل�جيا المعل�مات والت�سالت

IDBبنك التنمية الإ�سلمي

IFADال�سندوق الدولي للتنمية الزراعية

ILOمنظمة العمل الدولية

IQLAالرابطة الدولية للغ�يات الكمي

ISCEDمعيار الت�سنيف الدولي للتعليم

ITتكن�ل�جيا المعل�مات

ITPN�سبكة ت�سجيع ال�ستثمار والتكن�ل�جيا (الي�نيدو)

JAIالإنجازات الفتية الدولية 

المــلحــق
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JBICالبنك الياباني للتعاون الدولي

JICAوكالة التعاون الدولي اليابانية

تعرف اإلى عالم الأعمال الأعمال 

(برنامج تدريبي لمنظمة العمل الدولية)

KAB

KFAEDال�سندوق الك�يتي للتنمية القت�سادية العربية

KfWالبنك الألماني للتنمية

MOEوزارة التربية والتعليم

MOETوزارة التربية والتك�ين

MOEHEوزارة التربية والتعليم العالي

MOHESRوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

MOUمذكرة تفاهم

NCERDالمركز ال�طني للبح�ث الترب�ية والتط�ير

NCGCالمركز ال�طني للت�جيه المهني

NGOمنظمة غير حك�مية

OECDمنظمة التعاون والتنمية القت�سادية

OJTالتدريب اأثناء العمل

PISAبرنامج التق�يم الدولي للطلبة

PTAاأكاديمية التدريب المهني

SFDال�سندوق الجتماعي لللتنمية

SFfDال�سندوق ال�سع�دي للتنمية

اإبداأ وط�ر م�سروعك الخا�ض 

(برنامج تدريبي لمنظمة العمل الدولية)

SIYB

SMEم�ؤ�س�سة �سغيرة اأومت��سطة

التعليم للريادة في الدول العربية
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SQUجامعة ال�سلطان قاب��ض

SYBاإبداأ م�سروعك الخا�ض (برنامج تدريبي لمنظمة العمل الدولية)

TEAالمعدل الكلي للن�شاط الريادي

TIMSSالم�سح الدولي الثالث للريا�سيات وللعل�م 

TOEFLاختبار اللغة الإنجليزية كلغة اأجنبية

TRCمجل�ض البح�ث في ُعمان

TVETالتعليم والتدريب التقني والمهني

UNDPبرنامج الأمم المتحدة النمائي

UNESCOمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة

التقني  والتدريب  للتعليم  الدولي  ي�نيف�ك   - الي�ن�سك�  مركز 

والمهني - ب�ن

UNEVOC

UNIDOمنظمة الأمم المتحدة للتنمية ال�سناعية

USAIDال�كالة الأمريكية للتنمية الدولية

UNRWAوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وت�سغيل اللجئين الفل�سطينيين 

VTCم�ؤ�س�سة التدريب المهني

WBالبنك الدولي

WEFالمنتدى القت�سادي العالمي

YALالقيادات العربية ال�سابة

المــلحــق




