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 هص ادل

ىدف البحث : ييدف البحث الحالي إلى تقديم تصور مقترح لتطوير كميات التربية لتمبية 
متطمبات التعميم الريادى ، وذلك من خالل التعرف عمى مفيوم التعميم الريادى ، والوقوف عمى أىم 

ة لتمبية متطمبات التعميم متطمبات تحقيقو  . والكشف عن مبررات االىتمام بتطوير كميات التربي
الريادى. واالستفادة من تجارب بعض الدول في مجال إعداد المعممين لتمبية متطمبات التعميم الريادى .  

  تطوير كميات التربية  لتمبية  متطمبات التعميم الريادى ثم الوقوف عمى مجاالت 

التى  تم اجرائيا  ستعانة بالمقابمة وقد تم اال  ،  المنيج الوصفىالبحث  استخدممنيج البحث  :      
تطوير كميات التربية عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية بيدف الوقوف عمى مجاالت مع  

 لتمبية متطمبات التعميم الريادى. 
أىم مجاالت  تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات من أن   توصمت النتائج إلى نتائج البحث :    

 : ما يمى الريادى ، التعميم 
 .مجال رؤية ورسالة وأىداف الكمية 

 .مجال تطوير القيادة الجامعية الداعمة لمتعميم الريادي 

 .مجال تطوير قدرات أعضاء ىيئة التدريس في العمل الريادي 

 .مجال تطوير الموارد واإلمكانات المادية والبشرية 

 مجال تطوير البرامج والمقررات األكاديمية والتربوية. 

  .مجال تطوير الشراكة بين كميات التربية ورواد األعمال 

 
 انكهًبد ادلفزبحيخ
 .إعداد المعمم –كميات التربية  تطوير –التعميم الريادى 
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Developing colleges of education in Egypt to meet the 

requirements of Entrepreneurial education in 

 Light of the experiences of some countries. 

         The research Objectives: The current research aims to present a 

proposed vision for developing colleges of education to meet the 

requirements of entrepreneurial education, by identifying the concept of 

entrepreneurial education, and identifying the most important 

requirements for its achievement. And revealing the justifications for the 

interest in developing colleges of education to meet the requirements of 

pioneering education. And benefit from the experiences of some countries 

in the field of teacher preparation to meet the requirements of 

entrepreneurial education. Then identify the areas of development of 

colleges of education to meet the requirements of entrepreneurial 

education. 

          Research methodology: The research used the descriptive approach. 

The interview was conducted with a sample of faculty members in colleges 

of education in order to find out the areas of development of colleges of 

education to meet the requirements of pioneering education. 

          Research results: The results have found that the most important 

areas of developing colleges of education to meet the requirements of 

entrepreneurial education are the following: 

• The field of vision, mission and goals of the college. 

• The field of developing university leadership that supports 

entrepreneurial education. 

• The field of developing the capabilities of faculty members in 

entrepreneurial work. 

• The field of developing material and human resources. 

• The field of developing academic and educational programs and decisions. 

• The field of developing partnership between colleges of education and 

entrepreneurs.  

 

 
Entrepreneurial Education - Education Faculties Development - Teacher 

Preparation. 
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 يقديخ
ر تزايد االىتمام بثقافة ريادة األعمال عمى الصعيد  العالمى ، وخاصة مع يشيد العالم المعاص         

ضعف الطاقة االستيعابية الوظيفية لممؤسسات الحكومية ، واتساع نطاق توجو األفراد إلى االستقاللية 
والمخاطرة ، وتزايد اإلقبال عمى تأسيس مشروعات ريادية صغيرة التى أصبحت أحد أىم مؤشرات النمو 

 تصادى لمدول . االق
حيث  تشير ريادة األعمال إلى قدرة الفرد عمى تحويل األفكار إلى عمل . ويشمل اإلبداع واالبتكار      

دارة المشاريع من أجل تحقيق  ظيار المبادرة وتحمل المخاطر ، وكذلك القدرة عمى التخطيط وا  وا 
 (,P.2  European Commission .2011األىداف . )

 بين المنافسة العالمية  في أوليا يتمثل  دولية اتجاىات ثالثة األعمال بريادة االىتمام وقد حدد        
 ريادة أن في الثاني بينما يتمثل االتجاه .  التجارة أشكال ألغمب النفوذ زيادة في وبين الشركات الدول

 بصرف قتصاديواستدامة النمو اال دفع عمى يعمل الذي حافزا لالبتكار تشكل ذاتيا حد في األعمال
 والتوقعات والسموكيات الثقافية القيم في أن يتمثل  األخير واالتجاه . السياسي النظام عن النظر

أبو سيف ، محمود الحر. ) العمل  اعتمادا عمى أكثر اقتصاديات نحو العالم بتوجو تتأثر السياسية
 (  06، ص   6102،  سيد

ألعمال فى تقريره عن مصر إلى ما أدت إليو السياسات فى وقد أشار المرصد العالمى لريادة ا         
من عجز الدولة عن خمق فرص عمل جديدة ، وتخمييا عن دورىا فى 6100يناير  62مصر قبل 

تشغيل الخريجين ، وارتفاع معدالت التضخم ، وانخفاض القيمة الشرائية لألجور، وارتفاع معدالت 
ىذه السياسات ، بسمسمة من االحتجاجات  التى  البطالة . وقد عبر المصريون عن سخطيم من

،  التى عبر فييا   6100عكست ازمة العمل فى مصر ، والتى تجمت فى الخامس والعشرين من يناير
،   6102أفراد الشعب عن حقيم فى فرص عمل لتحسين أوضاعيم  المعيشية  . )حطاب  ، ىال  ،  

 (    23ص 
الة لمتعامل مع مثل تمك الضغوط  الديمغرافية ، وتخفيض معدالت ويمثل تعميم الريادة استراتيجية فع

البطالة بين الشباب كونو يوفر ليم المعرفة والكفايات التى تمكنيم من مواجية التحديات االجتماعية 
واالقتصادية ، والتغيرات فى كل مراحل حياتيم . ذلك أن كل من يمتمك الميارات الريادية  قادرا عمى 

،  6102مشكالت الفقر  وتوفير سبل عيش الئق ومستدام  .  )حبوش ، إسراء جميل  ، التغمب عمى 
 (     02ص

 الحكومة تنفيذىا عمى تعمل أن البد األولويات التي من الحر العمل ثقافة تعميم أصبح  ثم ومن       
 في الراسخة  ارواألفك والقيم العادات الكثير من وتعديل لغرس الثورة بعد خاصة سريع بشكل المصرية



    تطوير كليات التربية فى مصر لتلبية متطلبات التعليم الريادي على ضوء تجارب بعض الدول 
 د. وائل وفيق رضوان  & د. رانيا وصفى عثمان                                       

 عبيعخ ثىزسعيد –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         337(                                       3232– أكزىثس) –(  43انعدد )

الحكومي  . )غانم ، أحمد محمد  و أبو سيف محمود  القطاع في العمل تجاه المصري المواطن عقل
 (     624، ص  6102سيد ، 
وأصبحت  التربية والتعميم والتدريب وبناء فكر اإلبداع  فى مراحل التعميم المختمفة  من أىم       

مال فى المجتمعات . مما أدى إلى توجو عالمى فى مؤسسات المتطمبات التى ترتكز عمييا ريادة األع
،  6102السيد  ، لمياء محمد و إبراىيم ،  إيمان عبد الفتاح ، لعام  نحو التعميم الريادى  . )التعميم ا

 (      622ص 
االقتصادية، وتعزيز  التنمية لممساىمة فى  الجامعي تطوير التعميم عمى الحرص إطار وفى         

يدعو إلى دمج الريادة فى برامج  اتجاه ظير العممية ، بالحياة التعميم وربط بادرات اإلبداعية ،الم
التعميم  من خالل دمج المشاريع االبتكارية المنتجة ، وبذلك يتحول دور المؤسسة التعميمية من 

،  6103اتو ، التركيز عمى التوظيف إلى التركيز عمى مبدأ توفير فرص العمل   .  ) نصار ، أنور شح
 (  212ص 

 ُسمي ما ظير المجاالت ، مختمف في األعمال ريادة ودور بأىمية الجامعات اعتراف ومع         
 بريادة خاصة مقررات إدراج يتضمن والذي العالي، التعميم لطالب األعمال ريادة تعميم أو بالتعميم لمريادة

 وندوات مؤتمرات عقد إلي باإلضافة . منتجاتيا وتسويق الخاصة ، إعداد المشروعات وكيفية األعمال ،
  ناجحين أعمال ورواد بخبراء االستعانة بجانب األعمال، حول ريادة معمومات نشر بيدف عمل وورش
 (       222، ص   6103الريادى    . ) الرميدى ، بسام سمير ،  التعميم تطوير في خبراتيم لينقموا

 يشكهخ انجحش  : 
يم الريادى من الموضوعات الحديثة والتى تولييا األدبيات فى مجال ريادة األعمال  يعد التعم       

والتعميم أىمية بالغة ، ففمسفة التعميم الريادى قد نتجت عن التزاوج  بين حقمى ريادة األعمال بفمسفتو 
ص أو أفراد ونظمو ومفاىيمو ، والتعميم بنظرياتو وفمسفتو ،حيث يجب أن ييدف التعميم إلى إنتاج أشخا

مبتكرين ومبدعين فى مجال األعمال  لخدمة المجتمعات التى يعيشونيا.  ) إبراىيم ، عصام سيد  ، 
 (    026، ص   6102

لذلك أصبح التعميم الريادى شائعا فى كثير من  بمدان العالم  ، وأحد أىم  مكونات التعميم          
مت الغالبية العظمى من البمدان بإدراج التربية الرسمى عمى المستوى المدرسي ، ففى أوروبا  قا

الريادية فى استراتيجياتيا الوطنية ، وحددت المخرجات التعميمية وأصبح التعميم الريادى جزءا من 
مناىجيا الدراسية . ووضعت العديد من البمدان المبادئ التوجييية لمتطبيق ، كما طورت المواد 

تدريس التربية الريادية إما عبر المناىج الدراسية من خالل العديد من التعميمية الالزمة ، وعادة ما يتم 
الموضوعات  او عمى نحو متكامل كجزء من مادة او مادتين دراسيتين   . ) الحشوة ،  ماىر  ، 

 (       62،  ص  6106



    تطوير كليات التربية فى مصر لتلبية متطلبات التعليم الريادي على ضوء تجارب بعض الدول 
 د. وائل وفيق رضوان  & د. رانيا وصفى عثمان                                       

 عبيعخ ثىزسعيد –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         338(                                       3232– أكزىثس) –(  43انعدد )

ع  كما أسيم تشجيع وتعزيز التعميم الريادى اإلنجازات التي حققتيا حممة التعميم لمجمي      
(EFA التي ىي أولوية لميونسكو  في مجال التربية والتعميم. ففي السنوات األخيرة ، جرت مشاروات)

عادة التفكير حول مفيوم التعميم لمجميع ، وما يمكن االستفادة منو في  واسعة النطاق ومحادثات وا 
ن األطفال والبالغين تحقيق تعميم وتدريب يسيم في إعداد األفراد لمحياة والعمل . بما أن المزيد م

يتمقون التعميم األساسي ويستكممونو ، فمن الميم تزويدىم بالميارات  الالزمة لعالم العمل و التي 
عالة أنفسيم وعائالتيم وتسيم في جعميم أعضاء  تمكنيم من القدرة عمى العمل بشكل الئق ، وا 

بشكل خاص في تحقيق أىداف التعميم فاعمين ومحترمين في المجتمع . وبالتالى يسيم التعميم لمريادة 
 (     0، ص  6106لمجميع ، ال سيما اليدفين الثالث و السادس  . ) اليونسكو  ، 

وقد أشار تقرير عن حالة التعميم الريادى فى مصر أن الخبراء أشاروا إلى أسباب عدم اشتمال       
 في التغييرات تضمين يستغرقو الذي قتالمناىج عمى التعميم لمريادة برغم القناعة ألىميتو  ، أن الو 

 أو تدريب  التعميمية الخامات سواء لمتدريس التجييز إلى الحاجة مع وقتا قصيرا ، ليس المنيج
 (   31، ص 6101. ) بدوى ،  أبو بكر  ،    المعنيين من اآلخرين والعاممين المعممين
لتعميم الريادى ، ويمكن إيجاز اىميا و عمى الرغم من ذلك  شيدت مصر عدة مبادرات لتنشيط ا      

 (  262، ص  6102)السيد  ، لمياء محمد و إبراىيم ،  إيمان عبد الفتاح ،   :فيما يمى 
مشروع الطرق المؤدية إلى التعميم العالى : وىو منخة دولية متعاقد عمييا بين جامعة القاىرة ومؤسسة 

ما يتناسب مع حاجات سوق العمل . من خالل فورد ، وييدف إلى رفع ميارات الطالب والخريجين ب
 جامعة مصرية. 04استحداث مقرر التعميم الريادى فى 

سنة ، من خالل  66 -06مبادرة إنجاز مصر : والتى تركز عمى الطالب فى المرحمة العمرية من 
دارة العمل الحر .  تقديم برنامج تدريبي عن كيفية النجاح فى إنشاء وا 

رية لشباب األعمال  : والتى ىدفت  إلى تدريب طالب الجامعات  وتأىيميم مبادرات الجمعية المص
 لمدخول إلى عالم ريادة األعمال ، ونشر ثقافة ريادة األعمال ، وتمويل المشروعات الصغيرة .     

ليذا يحتاج المعممون إلى معرفة  حول الريادة و والميارات واالتجاىات المرتبطة بيا من جانب ،       
ق التعميم المرتبطة بيا من جانب آخر ، وىذه الميارات يجب أن يتدرب المعممون عمييا فى مرحمة وطر

ماقبل الخدمة أو فى أثناء الخدمة عمى حد سواء ، ويجب تعديل برامج إعداد المعمم لتمبية متطمبات 
 (  22، ص  6106التعميم الريادى  .  ) الحشوة ،  ماىر  ، 

التربية  بحيث  تمبى متطمبات التعميم الريادى ، خاصة   كميات لتطوير لمستمرا العمل يوجب مما      
( أن المعممين يقومون بدور ميم في تطوير وتعزيز تعميم 6101وقد أشار تقرير لالتحاد األوروبي ) 

ريادة األعمال جنبا إلى جنب مع  أصحاب المصمحة اآلخرين مثل السمطات اإلقميمية / المحمية 
غير اليادفة لمربح . وقد أوصت المفوضية األوروبية    في جدول أعمال أوسمو لتعميم والخاصة و 

 Oslo Agenda for Entrepreneurship Education inريادة األعمال فى أوروبا 
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Europe أن  يتم توفير التعميم الخاص لممعممين من أجل تعميم ريادة األعمال ،  من خالل ما   ،
 )  (Curth  , Anette, 2011 , p.7يمي  : 
  توفير تعميم محدد لممعممين في ريادة األعمال وربط ىذا بإصالح المناىج الوطنية فى مجال

 ريادة األعمال . 
   . اعتماد أساليب مبتكرة لتدريب المعممين في ريادة األعمال 
 .  وضع حوافز عمى مستوى المدرسة لتمكين المعممين من تدريس ريادة األعمال 
المعممين  إعداد ومؤسسات كميات التربية في النظر بإعادة المطالبة والدعوات ظل النداءات وفى      

 أىدافيا لتحقيق فييا والتدريب آليات التدريس وتقوية بمناىجيا والرقي إصالحيا ومحاولة ، فى مصر 
العالمى الحادث  التطور التربويون يتجاىل أن مقبوالً  أو مستساغاً  يعد المعممين ، حيث  فمم  إعداد في

فى مجال التعميم الريادى ، وىو األمر الذى أكدت عميو العديد من األدبيات التربوية ، حيث أشارت 
عادة تنظيم   العديد من الدراسات إلى ضرورة االستفادة من التوجو العالمى  نحو الثورة الريادية ، وا 

 ال ، مثل :واستثمار دور التعميم الجامعى  فى تنمية ونشر ريادة األعم
 Markku & Ruskovaara, Elena&Seikkula-Leino,  Jaana ( 2008)دراسة 
Ikävalko,    التى ىدفت  إلى تسميط الضوء عمى الدور الحاسم والتحدي الذي يمعبو المعممون فى

تعميم ريادة األعمال .وانتيجت الدراسة المنيج الوصفى  ، وتم استخدام  "أداة قياس لتعميم ريادة 
من المعممين طمب منيم وصف أىدافيم ونتائجيم المتعمقة بتعميم ريادة  64عمال" ، طبقت عمى  األ

األعمال .  وأشارت النتائج إلى أن المعممين كانوا عمى دراية بتعميم ريادة األعمال ، ولكن ىناك نقص 
ين في التعميم ممحوظ في تعاريف المفاىيم األساسية  المرتبطة بريادة األعمال .  وأن دور المعمم

الريادى  ميماًل وبالتالي يمكن تطوير  دور المعممين من خالل التأكيد عمى :  تطوير قدرة  المعممين 
عمى التفكر الذاتى فى ممارساتيم ، وتحقيق تغييرات في التعميم  مثل إصالح المناىج الدراسية  من 

في سياق تعميم ريادة األعمال.وأوصت وجية نظرالمعممين .  و تحقيق الروابط بين األىداف والنتائج 
 بضرورة تطوير برامج إعداد المعمم لتمكين المعممين من القيام بتعميم ريادة األعمال .  

 Olorundare, Adekunle Solomon & Kayode, David Jimohبينما ىدفت دراسة  
  2014,  p.p 155–175) ( و عمى خريجي إلى الكشف عن مفيوم  تعميم ريادة األعمال وتطبيق

الجامعات النيجيرية ، مع توضيح  التأثير المحدد لمتعميم من أجل ريادة األعمال عمى المجتمع من أجل 
التحول الوطني و توفير فرص العمل ، مع التوصل لكيفية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

سة المنيج الوصفى ، وتوصمت النتائج فى  تعميم ريادة األعمال في الجامعات النيجيرية واسخدمت الدرا
إلى وجود  تحديات فى مجال تعميم ريادة األعمال  والتى تشمل عدم كفاية المدربين ،  أو قمة وعى  
محاضرى الجامعات بثقافة التعميم الريادى ، و كذلك التحديات في مجال تطوير المناىج الدراسية . 

 تحديات .وقدمت توصيات بشأن كيفية التغمب عمى تمك ال
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( فقد ىدفت إلى وضع تصور 022 - 026، ص ص  6102أما دراسة إبراىيم ، عصام سيد ) 
مقترح لمتعميم الريادى لدعم توجو طالب  الجامعة  نحو الريادة والعمل الحر ، واستخدمت الدراسة 

جامعة فردا من أعضاء ىيئة التدريس  ب 021المنيج الوصفى مستعينة باالستبانة كأداة بحثية تضم 
الممك سعود ،  وتوصمت الدراسة إلى متطمبات تحقيق التعميم الريادى الجامعى لدعم توجو الطالب  

 نحو الريادة والعمل الحر . 
(     إلى  23 -02، ص ص  6102فى حين سعت دراسة أبو سيف ، محمود سيد عمى ) 

مصر في ضوء بعض النماذج  مع وضع استراتيجية لمتربية لريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعى  في 
عرض خبرة االتحاد األوروبي وجنوب أفريقيا . وقد استخدم البحث المنيج  الوصفي التحميمي ، وقد 
توصل الباحث إلى استراتيجية مقترحة  لتطبيق التربية لريادة األعمال  في مصر اشتممت عمى أربعة 

األعمال .  والثانية : صياغة االستراتجية ،  مراحل : األولى  تحميل الوضع الراىن لمتربية لريادة 
 .والثالثة: تنفيذ االستراتيجية المقترحة ، والرابعة : المتابعة  والتقويم

(  إلى  262  -032، ص ص  6102بينما ىدفت دراسة  محمود ،  عماد عبد المطيف  ) 
ى ضوء اقتصاد المعرفة من الكشف عن درجة توافر التربية الريادية ومتطمباتيا من التعميم الجامعى ف

وجية نظر أعضاء ىيئة التدريس بجامعة سوىاج ، واعتمدت الدراسة المنيج الوصفى مستعينة 
 المختمفة بالكميات التدريس ىيئة عضوا  من أعضاء 032باالستبانة كأداة طبقت عمى عينة قواميا   

راعة ، وتوصمت النتائج إلى  وجود والعموم والز  التربية كميات شممت والعممية النظرية سوىاج بجامعة
جوانب قصور تعوق تييئة المناخ الريادي ودعم االبتكار واإلبداع والتميز واالستقاللية الفكرية وغيرىا 
من مقومات العمل الحر.وغياب االىتمام بتدريب أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة عمى تضمين األفكار 

د المعرفة في المقررات  الدراسية  . ووجود مقاومة لمفكر الريادية في مقرراتيم  ودمج ميارات اقتصا
الجديد من قبل بعض أفراد  اإلدارة الجامعية وضعف تقبل  ىذه األفكار مما يحول دون تطوير الجامعة 

 وتحويميا لجامعة ريادية تسيم في تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية في المجتمع.  
(  فقد ىدفت إلى الكشف     202 -230، ص ص  6103و ) أما دراسة  نصار  ، أنور شحات

عن دور الجامعات الفمسطينية فى تحقيق التعميم الريادى من وجية نظر العمداء وأعضاء ىيئة 
فردا  من عمداء  031التدريس ، واستخدمت المنيج الوصفى التحميمى ، وتكونت عينة الدراسة من 

ييم استبانة لمكشف  عن دور الجامعات الفمسطينية فى الكمية وأعضاء ىيئة التدريس ،  طبقت عم
تحقيق التعميم الريادى ، وكشفت النتائج عن أن درجة توافر متطمبات دور الجامعات الفمسطينية فى 

 تحقيق التعميم الريادى درجة كبيرة. 
-Deveci , İsa &  Seikkula-Leino,  Jaana ( 2018, p.p105وىدفت  دراسة  
الدراسات التي أجريت فى مجال  تعميم ريادة األعمال في تعميم المعممين ، مع  إلى تحميل (148

الوقوف عمى  المواقف والتصورات واآلراء من الطالب أو المعممين فيما يتعمق بتنمية ثقافة ريادة 
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األعمال فى التعميم .  وتم استخدام المنيج الوصفى التحميمى  لتحديد  أوجو التشابو واالختالف في 
لدراسات التي أجريت عمى تعميم ريادة األعمال في تعميم المعممين. وتوصمت  النتائج إلى  أىمية ا

تنمية ثقافة التعميم الريادى  في تدريب المعممين. مع التركيز عمى األساليب والتقنيات واالستراتيجيات 
ثناء الخدمة لممعممين المستخدمة في تعميم ريادة األعمال. وأوصت الدراسة بضرورة توفير التدريب أ

 عمى مستوى التعميم األساسي فيما يتعمق بثقافة ريادة األعمال .
 تقييم ( فقد ىدفت إلى242  - 226، ص ص  6103أما دراسة الرميدى،  بسام سمير )   
 التي المعوقات عمي التعرف وكذلك الطالب، لدى األعمال ريادة ثقافة فى تنمية المصرية الجامعات دور

 عينة عمي استبانة  340وتم تطبيق  ذلك ، وانتيجت الدراسة المنيج الوصفى ،  في اتواجيي
 الدراسة وتوصمت  .المختمفة  بالجامعات المصرية المعاونة والييئة التدريس ىيئة أعضاء من عشوائية

 كل في الطالب لدي األعمال ريادة ثقافة تنمية في الجامعات في دور واضحا قصورا ىناك أن إلي
 التحتية ، والبنية والموارد والقيادة والحوكمة ، واالستراتيجية ، والرسالة الرؤية شممت التي محاورال

 وقد .األعمال ريادة وتقويم الخارجية، الجامعية والعالقات والتدويل الجامعي، والدعم لمريادة ، والتعميم
 األعمال ريادة ثقافة تنمية في المصرية الجامعات دور لتحسين مقترحة باستراتيجية الدراسة اختتمت

 .الطالب لدى
(  إلى  وضع رؤية استراتيجية 20 -2، ص ص  6103وىدفت دراسة نافع ،  سعيد عبده )

لدورالجامعات في تدعيم ثقافة ريادةأالعمال والتعميم الريادي من خالل الوقوف عمى  منطمقات الرؤية 
أالعمال والتعميم الريادي ،  وأىم  التجارب العالمية  االستراتيجية لدور الجامعات في تدعيم ثقافة ريادة

الرائدة في تعميم ريادة االعمال بالجامعات والكشف عن  الوضع الراىن لدورالجامعات فى تدعيم ثقافة 
ريادة االعمال والتعميم الريادي. واستخدمت الدراسة المنيج الوصفى ومدخل الدراسات المستقبمية ممثال 

بغرض تحميل الوضع الراىن لتعميم ريادة األعمال بالجامعات السعودية .  SWOT فى استخدام أسموب
وتوصمت النتائج إلى صياغة رؤية استراتيجية لدور الجامعات فى تدعيم ثقافة ريادة األعمال  والتعميم 

 الريادى. 
 من استعراض الدراسات السابقة يتضح ما يمى :
 Markku  , Ikävalko ; etميم الريادى مثل دراسة تناولت بعض الدراسات دور المعمم فى التع

al( 2008)    واىتمت دراسات أخرى بتقييم دور  برامج إعداد المعممين فى تنمية ثقافة التعميم ،
، وقد  Deveci , İsa &  Seikkula-Leino,  Jaana ( 2018)الريادى لدييم مثل دراسة 

 ثقافة ريادة األعمال والتعميم الريادى .أكدت الدراسات عمى خطورة دور المعمم فى تدعيم 
بينما سعت دراسات أخرى لمكشف عن دور الجامعات فى تدعيم ثقافة ريادة األعمال ، من خالل 

( أو  تقييم ذلك الدور كدراسة  الرميدى ،   6103وضع رؤية استراتيجية كدراسة نافع،  سعيد عبده ) 



    تطوير كليات التربية فى مصر لتلبية متطلبات التعليم الريادي على ضوء تجارب بعض الدول 
 د. وائل وفيق رضوان  & د. رانيا وصفى عثمان                                       

 عبيعخ ثىزسعيد –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         342(                                       3232– أكزىثس) –(  43انعدد )

(  .وقد أجمعت الدراسات  عمى أىمية الدور 6103( ،  نصار ، أنور شحاتو ) 6103بسام سمير ) 
 الذى يقوم بو التعميم الجامعى فى تدعيم ثقافة الريادة والعمل الحر . 

اىتمت دراسات أخرى بالكشف عن التعميم الريادى ، ومتطمبات تحقيقو فى مراحل التعميم الجامعى 
سة أبو سيف  ، محمود سيد عمى (  ،   ودرا6102وقبل الجامعى مثل دراسة إبراىيم ، عصام سيد ) 

 Olorundare, Adekunle( ، ودراسة 6102( ،  ودراسة ) عماد عبد المطيف ، 6102) 
Solomon & Kayode, David Jimoh (2014)  وقد أكدت الدراسات عمى أن من أىم متطمبات

 لتعميم الريادى . التعميم الريادى تنمية وعي المعممين أو أعضاء ىيئة التدريس  بالجامعات فى مجال ا
يتفق البحث الحالى مع الدراسات السابقة فى تناول أىمية التعميم الريادى ، وضرورة توفير 
متطمبات تطبيقو وفى مقدمتيا إعداد المعممين وتأىيميم ألداء ىذا الدور التربوى الميم  ، كما تم 

ناء األداء  وصياغة التصور االستفادة من الدراسات السابقة فى صياغة اإلطار النظرى لمبحث ، وب
المقترح . بينما يختمف عنيا فى أنو استيدف الكشف عن مجاالت تطوير كميات التربية  لتمبية 
متطمبات التعميم الريادى ، وصوال لصياغة تصور مقترح لتطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم 

   الريادى، وىو ما لم تتناولو أى من الدراسات السابقة .
ولما كان  التعميم الريادى  يسيم  فى تحقيق التنمية المستدامة من خالل عاممين ،  األول :      

تعديل انماط السموك التقميدية ونمط التفكير التقميدى ونظام القيم واالتجاىات بما يناسب االتجاىات 
الالزمة لمنيوض بالمشروعات  التنموية فى المجتمع .و الثانى : إعداد وتأىيل الكوادر البشرية المدربة

االقتصادية واالجتماعية وتزويدىا بالمعارف والميارات والقيم التى تييئيا لمتعايش مع خصائص العصر 
 ( . 20، ص  6102التقنى   .   )مبارك  ، مجدى عوض ، 

التعميم  عمى  مجاالت تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات الوقوف إلى فإن البحث الحالى يسعى       
التدريس بالكمية ، بحيث يتم إعداد الطالب المعمم القادر عمى  ىيئة أعضاء نظر وجية من الريادى 

توصيل مفاىيم ريادة األعمال لدى المتعممين  ، وبالتالى  يمكن صياغة مشكمة البحث فى التساؤل 
 الرئيس التالى :

 يم الريادى عمى ضوء تجارب بعض الدول ؟ التعم كميات  التربية  لتمبية متطمبات  كيف يمكن تطوير 
 ويتفرع عن ىذا التساؤل الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 ما مفيوم التعميم الريادى ؟ 
 ما دور المعمم فى  تحقيق أىداف  التعميم الريادى ؟ 

 ما تجارب بعض الدول في مجال إعداد المعممين لتمبية متطمبات التعميم الريادى؟
 ىتمام بتطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى ؟ما مبررات اال

 ما أىم مجاالت تطوير كميات التربية  لتمبية  متطمبات التعميم الريادى ؟ 
 ما أىم معالم التصور المقترح لتطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى؟
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 أهداف انجحش 
ر مقترح لتطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم ييدف البحث الحالي إلى تقديم تصو 

 الريادى، وذلك من خالل تحقيق األىداف الفرعية التالية : 
 .  التعرف عمى مفيوم التعميم الريادى ، والوقوف عمى أىم متطمبات تحقيقو 
 .تحميل دور المعمم فى  تحقيق أىداف  التعميم الريادى 
  في مجال إعداد المعممين لتمبية متطمبات التعميم الريادى .االستفادة من تجارب بعض الدول 
  .الكشف عن مبررات االىتمام بتطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى 
 .  الوقوف عمى مجاالت تطوير كميات التربية  لتمبية  متطمبات التعميم الريادى 
 طمبات التعميم الريادى.صياغة تصور مقترح لتطوير كميات التربية لتمبية مت 

 :   تتمثل أىمية البحث فيما يمى :  أهًيخ انجحش
  األىمية النظرية :  تنبثق أىمية البحث النظرية من أىمية الموضوع الذى يتناولو وىوتطوير

كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى ، وىو يمثل ضرورة معاصرة فى ضوء التحول 
الزمة لدعم التنمية المستدامة .  وبالتالى يعتبر البحث الحالى إضافة نحو ثقافة الريادة ال

 عممية فى ىذا المجال . 
  األىمية التطبيقية : تتمثل األىمية التطبيقية لمبحث فى أنو  قد يستفيد من نتائجو  الفئات

 التالية :
تطمبات التعميم قيادات كميات التربية : وذلك فى إطار سعييا إلى دعم إعداد المعمم لتمبية م -

 الريادى  .  
الطالب / المعمم : حيث يتم إعداده فى مناخ يسيم فى دعم ثقافة اإلبداع واالبتكار  -

 والتطوير . 
المجتمع المحمى: حيث  تزداد الحاجة إلى معممين مؤىمين ومسمحين بالميارات العممية  -

 االقتصاد العالمى . والحياتية حتى يساعدوا المجتمع فى المحافظة عمى تنافسيتو فى ظل 
 : يُهظ انجحش  وأدواره

استخدم البحث المنيج الوصفى نظرا لمالءمتو لطبيعتو فمن  خاللو  تم  التعرف عمى ما تتضمنو     
األدبيات التربوية فى مجال  التعميم الريادى ، ووصف وتفسير وتحميل المعمومات  التى تم الحصول 

رب بعض الدول  ، وصوال لصياغة تصور مقترح لتطوير كميات عمييا من الدراسة الميدانية ومن تجا
 التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى.  

وقد تم االستعانة بالمقابمة  التى  تم اجرائيا مع  عينة من أعضاء ىيئة التدريس بكميات التربية       
 م الريادى. بيدف الوقوف عمى مجاالت تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعمي
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 :  تتمثل حدود البحث فى :  حدود انجحش
 الحدود البشرية : وتمثمت فى عينة من أعضاء ىيئة التدريس  بكمية التربية .  -
الحدود الموضوعية : اقتصر البحث عمى الكشف عن مجاالت تطوير كميات التربية  لتمبية  -

كميات التربية لتمبية متطمبات  متطمبات التعميم الريادى ، وصوال لصياغة تصور مقترح لتطوير
 التعميم الريادى.  
 :   تتحدد مصطمحات البحث  فيما يمى :  يصطهحبد انجحش

  تطوير كميات التربية : يمكن تعريف تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى اجرائيا
ممين فى مجال التعميم بأنو : الوصول بكميات التربية إلى أفضل صورة ممكنة بغرض إعداد المع

الريادى ، وذلك من خالل تطوير عناصر المنظومة التعميمية داخل الكمية من فمسفة وأىداف ، 
 وقيادات  وأعضاءىيئة التدريس و مقررات  دراسية و أنشطة طالبية  وشراكة مجتمعية . 

  األعمال لعالم مينالتعميم الريادى :  ويمكن تعريفو إجرائيا بأنو  عممية منظمة إلعداد المتعم 
كسابيم الريادية مياراتيم  اإلبداعي وتنمية التفكير وتشجيع الريادي  اتجاىات وميارات العمل وا 

لتكوين المواقف والسموكيات حول كيفية إدارة األعمال بيدف  تكوين مواطن صالح يتمتع 
عقبة فى وجو بقدرات إبداعية خالقة تسيم فى إيجاد حمول غير تقميدية لممشكالت التى تقف 

 التنمية المستدامة . 
 :    سار البحث وفق الخطوات التالية :   خطىاد انجحش         

 احملىز األول :  اإلطبز انُظسٌ  : ويشزًم عهً :
إطار مفاىيمى حول التعميم الريادى ، و دور المعمم فى تحقيق أىدافو    .) وذلك لإلجابة عن  -أ

 ئمة مشكمة   البحث ( .السؤال األول  والثانى  من أس
عرض تجارب بعض الدول في مجال إعداد المعممين لتمبية متطمبات التعميم الريادى.  )وذلك   -ب    

 لإلجابة عن السؤال الثالث  من أسئمة مشكمة البحث ( .
إطار مفاىيمى حول تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى  . )وذلك لإلجابة عن   -ج 

 السؤال الرابع   من أسئمة مشكمة البحث (  
اإلطار الميدانى  لمبحث ) وذلك لإلجابة عن السؤال الخامس من أسئمة مشكمة  احملىز انضبًَ : 

 البحث ( . 
التصور المقترح لتطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى . ) وذلك  احملىز انضبنش:

 ن أسئمة مشكمة البحث ( . لإلجابة عن السؤال السادس م
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     احملىز األول :  اإلطبز انُظسٌ  :
 إطبز يفبهيًً حىل انزعهيى انسيبدي ، و دوز ادلعهى فً حتقيق أهدافه    . -أ

 يفهىو انزعهيى انسيبدي   : 
و يقصد بو   " تطوير القدرة عمى التصرف بطريقة ريادية ، حيث  تكون المواقف والسموكيات          

كثر أىمية من المعرفة حول كيفية إدارة األعمال. و تطوير ثقافة  تمكن الطالب من تحويل األفكار إلى أ
 (  European Commission,2011, p.2عمل ".    )

وىو " مقاربة تربوية تيدف إلى تعزيز التقدير الذاتى ، والثقة بالنفس عن طريق تعزيز وتغذية         
ية ، وبناء القيم والميارات ذات العالقة ، والتى تساعد الدارسين عمى توسيع المواىب اإلبداعية الفرد

 (   223،  ص  6103مداركيم من خالل الدراسة " .  ) الرميدى  ، بسام سمير 
 وترسيخ النشطة والمواطنة المشاكل وحل واالبتكار الريادة وثقافة عقمية خمق ويعرف بأنو   "         

) الجمنى  ، محمد ،  اختاروا " . ما كل في النجاح عمى قدرتيم فراد  وفياأل لدى بالنفس الثقة
 (     63، ص 6101
 أصحاب ورعاية األفراد  اإلبداعي التفكير وتشجيع األعمال لعالم المتعممين وىو  " إعداد      

كسابيم الريادية مياراتيم  وتنمية الريادية الخصائص  القائم المنظم الريادي اتجاىات وميارات العمل وا 
 األسواق تطمبيا جديدة عمل فرص خمق بيدف والدول األخرى الدولة باقتصاد والمعرفة العمم عمى

 االقتصادية التنمية تحقيق في تسيم مبتكرة واختراعات  جديداً  وتضيف فكرا  والعالمية المحمية
 (601، ص    6102.    ) محمود  ، عماد عبد المطيف ،   "لممجتمع

صد بو  " عممية منظمة لتطوير الصفات والقيم الريادية لدى الفرد ، وتعزيز ثقافة اإلبداع ويق    
واالبتكار والتطوير واالستكشاف ، واالستفادة من الفرص ، واكتساب الميارات اإلدارية القائمة عمى 

الربحية والنمو اإلدارة المنيجية لتمبية احتياجات تشغيل األعمال التجارية بكفاءة وفعالية ، وتحقيق 
 ( 024، ص  6102المستدام " .    ) أحمد  ، عصام سيد  ،  

و يعرف بأنو    "  التدخل اليادف من قبل معمم في حياة المتعمم لنقل الصفات  وميارات ريادة   
 األعمال لتمكين المتعمم من البقاء عمى قيد الحياة في عالم األعمال " . 

( Isaacs, Eslyn  ;  Visser , Kobus ; Friedrich, Christian; Brijlal , 
Pradeep ,2007,p.614 ) 

عممية مقصودة تميد المجال  (  بأنو  2،  ص  6102ويعرفو أبو سيف ، محمود سيد عمى)      
،  كما أنيا تنتقل   لتقديم جيل من رواد األعمال ، تقوم عمى تنمية ثقافة إيجابية لمدخول لعالم األعمال

ى كيفية إدارة مشروع أو بدء مشروع أو إدارة الموارد البشرية إلى االىتمام بتعديل من التركيز عم
 االتجاىات والثقافات" .  
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 "نحو بعنوان 2006 العام الدولية في العمل ومنظمة مشتركة لميونسكو  وثيقة في ويعرف         
 والثقة احترام الذات تعزيز اإلى دفتي " مقاربة تربوية والعشرين  بأنو  الواحد القرن في لمريادية ثقافة

 ذات والميارات القيم الوقت نفسو بناء وفي الفردية ، واإلبداعات المواىب تعزيز طريق عن بالنفس
 وتبنى . فرص من يمييا وما الدراسى  التعميم إلى توسيع  نظرتيم في ستساعد الطمبة  والتي العالقة

واالتجاىات المتعمقة  بالتخطيط  ات الشخصية والسموكية لذلك عمى استخدام النشاط الالزمة األساليب
 (      02، ص  6101الوظيفي ")المصرى ،  منذر،  لممسار 
 Olorundare, Adekunle Solomon & Kayode, David Jimohويعرفو كل من      

وصول بأنو   " جميع أنواع الخبرات التي توفر لمطالب القدرة ورؤية كيفية ال ( 159   , 2014)
 وتحويل الفرص المختمفة إلنشاء األعمال "   

وىو " دمج التدريب عمى إنشاء أعمال جديدة عمى كافة المستويات فى النظام التعميمى  ويشمل        
قسمين األول : التعميم والتدريب الريادى فى المدرسة ، والثانى : التعميم والتدريب الريادى بعد 

 (  62، ص  6102محمد أحمد ، المدرسة"  . ) السر  ، دعاء
وىو " منيج يمكن الطالب من ممارسة ميارات االبتكار والبحث واالستنباط واستغالل الفرص إلنتاج    

كانديدا  و ايزنمان ،  إلين ِو نك ،  ىيدي  و بيركينز  ،  ، و براش قيمة مضافة ".  )جرين ، باتريشيا
 (   06، ص  6114سام ،  
 األعمال لعالم التعميم الريادى إجرائيا بأنو  " عممية منظمة إلعداد المتعممين ويمكن تعريف       
كسابيم الريادية مياراتيم  اإلبداعي وتنمية التفكير وتشجيع الريادي لتكوين  اتجاىات وميارات العمل وا 

ة خالقة المواقف والسموكيات حول كيفية إدارة األعمال بيدف تكوين مواطن صالح يتمتع بقدرات إبداعي
 تسيم فى إيجاد حمول غير تقميدية لممشكالت التى تقف عقبة فى وجو التنمية المستدامة .

 أهداف انزعهيى انسيبدي: 
ييدف تعميم ريادة األعمال إلى تطوير ريادة األعمال والكفاءات المرتبطة بيا ،   والتى  تشمل  :      

( Curth , Anette , 2011  p.p 6 -7)  
 مثل معرفة األعمال  ، عمى سبيل المثال معرفة كيفية عمل االقتصاد.   معرفة محددة

الميارات مثل التخطيط والتنظيم والتحميل والتواصل والتفاوض والعمل بشكل فردي وفي فرق ، تقييم 
 المخاطر ، القدرة عمى تحديد الفرص المتاحة األنشطة الشخصية والمينية / التجارية.

لمبادرة ، والنشاط المؤيد ، واالستقالل ، والدافع والتصميم عمى تحقيق المواقف مثل  الشعور با
 األىداف. 

 Adekunle( و 022 - 022،  ص ص  6102كما يرى كل من  إبراىيم  ، عصام سيد  )         
Solomon Olorundare, and David Jimoh Kayode ,(2014 , p. 160)  ، و حبوش
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  و  ( 62،ص6102(  و السر، دعاء محمد ) 02 -06، ص ص 6102إسراء جميل ) 
European Commission (2011,  p.9 ) : أن تعميم ريادة األعمال ييدف إلى 

  تطوير روح االبتكار والمبادرة لدى الفرد وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار من خالل المشاركة فى
لجتيا وىيكمتيا  التخاذ بناء المعرفة عن طريق اكتساب المعمومات وتوليدىا وتحميميا  ومعا

 موقف إبداعى  محسوب المخاطر ،  ليصبح الفرد بارعا فى بيئتو  ، يقدم مقترحات عمل  .  
 . بناء اتجاىات جديدة لمطالب نحو الريادة والعمل الحر 
  . ثارة الدافعية لدى  الطالب  تعزيز الروح والنزعة الريادية وا 
 لى أنماط التفكير الحديثة المبنية عمى االبتكار تغيير نمط التفكير التقميدى لدى الطالب إ

 واإلبداع والتجديد .  
  تطوير السمات والميارات الشخصية لدى الطالب  التى تساعد  عمى إنشاء القاعدة الرئيسة

لمتفكير والسموك الريادى ) المخاطرة ، االستقاللية ، الثقة بالنفس ، القيادة روح العمل 
 ( .     الجماعى أو روح الفريق  

  تطوير الميارات الالزمة في مجال تنظيم المشاريع  والمواقف  والكفاءات والتصرف الذى يييئ
 الفرد ليكون قوة دافعة في إدارة األعمال التجارية   .  

 . تشكيل ذىن وثقافة المبادرة التى تتبنى االبتكار وحل المشكالت والمواطنة النشطة 
 لتغيرات االجتماعية واالستجابة ليا وتشجيعيم عمى تطوير رفع قدرة األفراد عمى استشراف ا

 الذات واتخاذ المبادرات وتحمل المسئولية    . 
  . تشجيع قدرات الطالب عمى  ريادة األعمال بشكل متزايد وتحمل المسئولية عنيا 
  تطبيق عممية صنع القرار وميارات حل المشكالت  من خالل العمل كجزء من فريق والمشاركة

 دعم  المخاطرة وأنشطة التعمم التي تتضمن إمكانية الفشل.  في 
 بناء اتجاىات إيجابية لمطمبة نحو الريادة ، والعمل الحر وتعزيز الروح  والنزعة الريادية 
   . تعزيز ميارات بناء العالقات واالتصال اإليجابى فى بيئة تربوية مناسبة 
 تمع من خالل عمميات التحديث والتجديد التى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية فى المج

 يحدثيا الرياديون.  
 الخاصة المعرفة المناسبة ودعم الميارات  تقديم يستنتج مما سبق أن التعميم الريادى يستيدف 
،   الريادة وميارات دوافع وتحفيز وتحديد خطط العمل ،  األعمال ،  ووضع مواقف  تحميل بآليات
 تعمم ميارات مثل  إدارة تخطيط األعمال ، و إلى ناحية التغيير ،  باإلضافة الميول وتوجيو وتطوير
 واتخاذ القرار والمبادرة .  واإلبداع والدافعية اإلنجاز
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 أهًيخ  انزعهيى انسيبدي  : 
 ثم التنمية، ومن عمى المجتمعات مساعدة عمى يعمل التعميم الريادى فى أنو  أىمية تكمن        
 ويستثمرون  اإلبتكار، واإلبداع روح ويمتمكون تبنييا، في ويبادرون الفرص، يدركون بأجيال الخروج
 تحقيق في أىدافيم ليم تحقق ناجحة  بمشروعات الخروج أجل من منظمة بطريقة المتاحة الموارد
 (  242، ص  6103والنمو  .  ) موسى أحمد محمد ،  الربح

 لمتكنولوجيا المكثف واالستخدام جديدة، أسواق خمق يف التعميم الريادى  وبالتالى يسيم         
 ىجرة وتقميل اآلخرين ، عمي االعتماد من بدال الذات عمي واالعتماد اإلنتاجية ، لزيادة المتطورة

 من المزيد تطوير خالل من الريفية المناطق وتنمية لمفرد ، المالي الحالي الوضع وتحسين المواىب ،
، ص   6103االقتصادي .  )الرميدى  ، بسام سمير ،  النمو وزيادة ،الدخل  وزيادة الصناعات ،

224  ) 
( أن أىميتو تظير فى  602 -606، ص ص   6102ويرى محمود  ، عماد عبد المطيف )         

 أنو  يسيم فى تحقيق ما يمى :    
 يعيشون لتيا  المجتمعات لخدمة األعمال مجال في وُمبدعين ُمبتكرين أفراد  أو أشخاص إنتاج 

 بيا .
  تكوين مواطن صالح يتمتع بقدرات  إبداعية خالقة  تسيم في إيجاد الحمول غير التقميدية

 لممشكالت كافة التي تقف عقبة في وجو التنمية المستدامة . 
  يسيم في تحويل األفكار إلى مشاريع بمعدالت أكثر من غيرىا بما يحقق قيمة وتميز عمى

 ويدعم التوجو نحو مجتمع المعرفة .  المستوى القومي والعالمي
 -620، ص ص  6101وقد حدد كل من  إبراىيم  ، حسن حسان و حسين  ، عمى عبد ربو )

 أىمية تطوير كميات التربية عمى ضوء متطمبات التربية الريادية ، فى :  ( 626
 كسابي ا الميارات إعداد أجيال جديدة من خريجى كميات التربية لتنفيذ متطمبات التطوير  ، وا 

 والخبرات العممية والعممية، وتأىيميا لضمان تكيفيا السميم مع المستجدات
 .  تمبية مسئولية كميات التربية نحو المجتمع فى تحقيق التنمية المستدامة 
 فى تطوير األداء الجامعى ككل من خالل برامج إعداد المعمم  ان لكميات التربية دورا بارزا

لنصيب األكبر فى مشروع تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس ، خاصة الجامعى ، والمشاركة با
فيما يتعمق بالتدريس وطرقو وأساليبو ، وما يتعمق باالمتحانات والتقويم . مما يفرض عمييا 

لتطويرالقدرات  ييدف لمتنمية استراتيجيا  ىدفا باعتباره التعميم الريادى   لتطوير المشاريع تنظيم
 الريادة  . خالل من العمل فرص وتعزيز االبتكار أسس عمى دولة لبناء ةاالبتكارية المستقم
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  أن كميات التربية تعانى من مشكالت تحول دون تحقيق رسالتيا وأىدافيا ، مما ادى إلى تدنى
مستوى الخريجين ، مما يستمزم تطوير كميات التربية وتغيير نظم وأساليب إعداد المعمم ، 

اكثر حداثة  تتماشي مع االتجاىات المعاصرة  وفى مقدمتيا تعزيز واستبداليا بنظم وأساليب 
التنمية االقتصادية واالجتماعية فى المجتمع من خالل عمميات التحديث والتجديد التى يحدثيا 

 الرياديون . 
يستنتج مما سبق أىمية دمج مفاىيم الريادة فى المناىج الدراسية الخاصة بمراحل التعميم قبل     

،  مما يستمزم إعداد المعمم لتبيمة القادر عمى توصيل تمك المفاىيم إلى المتعممين وبالتالى  الجامعى
 المساىمة فى تحقيق التنمية المنشودة داخل المجتمعات . 

 دوز ادلعهى فً انزعهيى انسيبدي   : 
قونيا في الفصول يعتمد  التطبيق  الناجح لتعميم ريادة األعمال عمى المعممين واألىداف  التي يطب     

الذى يقوم بو المعممون  يعتبر أمرًا بالغ األىمية ،  لذلك ينبغي اعتبار المؤسسات  الدراسية .  فالدور
التعميمية منظمات ريادة األعمال ، والفصول الدراسية كأماكن ريادة األعمال والمعممين كأشخاص 

المعممين  فى مجال تعميم ريادة  مغامرين .  وبالتالى تبرز الحاجة  لتأىيل و تدريب وتوعية 
 .       (Curth , Anette , 2011,  p15 )األعمال

وقد أكدت األدبيات عمى  أن  تطوير الكفاءات الرئيسة لريادة األعمال ليس مجرد مسألة اكتساب 
 المعرفة ،  ألن تعميم ريادة األعمال يدور حول تطوير القدرة عمى التصرف بطريقة ريادية ، حيث تكون
المواقف والسموكيات أكثر أىمية من المعرفة حول كيفية إدارة األعمال.  فتعميم  ريادة األعمال  يتطمب 

، تدريس من خالل التدريس التقميدي تطوير ثقافة تمر عبرىا ريادة األعمال . لذلك فإنو  من الصعب ال
.   مما يتطمب تغييرات ميمة في و ممارسات التعمم التي يميل فييا المتعمم إلى أن يكون متمقيا سمبيا  

طريقة تعميم المعممين ،    حيث يحتاج المعممون إلى الدعم طوال حياتيم المينية ، وفي تعميميم 
 p.p2-3)   European ,2011,األولي ، واستمرارىم فى  التطوير الميني وفي عمميم اليومي .

Commission ) 
، فإنيم يمارسون العديد من األدوارتعميم  الريادى ،  و ليتمكن  المعممون من  تحقيق مخرجات ال   

 Curth , Anette , 2011  p.p 14-15  )             )   منيا  :   
( European Commission ,2011, p. 19 )  ،( Redford,  Dana T, 2015, p.p 

24- 23)  
فى  تحمل مسئولية التعمم و  تزويد الطالب  بالميارات الالزمة والمعرفة والمواقف التى تساعدىم -

الحياة المينية الخاصة بيم . ىذا يشمل ميارات مثل مسئولية التعمم والوعي الذاتي والمواقف مثل 
 القيادة الذاتية ، الدافع والثقة بالنفس والمسئولية الفردية  . 
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المعرفة مثل زيادة  وعى الطالب باالقتصاد والفرص والتغيرات بشكل عام . مما  يستمزم اقتناء  -
المعرفة باالقتصاد وعالم األعمال،  والمواقف المحددة  مثل الوعي والموقف اإليجابي تجاه ريادة 

 األعمال و التغيير بشكل عام.
، زم ميارات مثل اإلبداع واالبتكارتشجيع ودعم السموك الريادي ومغامرة وبالتالي االبتكار ، وىذا يستم -

تاحة ، والتعاون ، والمعرفة مثل البدء فى تشغيل األعمال وكذلك والقدرة عمى اكتشاف الفرص الم
 المواقف مثل الشعور بالمبادرة.  

استخدام أساليب التعمم النشط التي تضع المتعمم في مكانو فى مركز العممية التعميمية وتمكينيم من  -
 تحمل مسئولية تعمميم والتعرف عمى أنفسيم    .

 سي لتعزيز تعميم ريادة األعمال. المناقشات في الفصل الدرا -
 تيسير مشاريع الطالب في المدرسة  .  -
 دراسة جوالت أو زيارات الشركة.    -
التنوع فى طرق التدريس لتشمل العمل في أزواج ، العمل الجماعي ، األساليب التعاونية ، التعمم  -

   .مشكالتبالممارسة ،  استخدام العالم الحقيقي ،  تقنيات المحاكاة وحل ال
توفير سياق غني لمتعمم ، من خالل  االستعانة  بسياقات التعمم سواء داخل المدرسة  أو خارجيا.    -

مع استثمار التقنيات التربوية المدعومة  بنيج التعمم النشط ، والرغبة في تجربة األنشطة القائمة 
ن ىم خارج المدرسة ، والتدريس عمى المشاريع ، والتعمم النشط ، والتعمم الذي يتم مشاركتو  مع م

 التشاركي. 
وحتى يتمكن المعممون من القيام بتمك األدوار ، فإنو يجب أن يتسم المعمم الريادى بالخصائص       

  (European Commission , 2011,  p.p7-8 )التالية : 
 أنو ينبغي عمى معممي المشاريع الريادية أن يكونوا متحمسين  لما يفعمونو.  -
 يكون لدييم موقف إيجابي ، وأن يكونوا قادرين عمى إليام اآلخرين.  - 
 الثقة فى تعميميم  ، وأن يكونوا في الواقع قادة في أنفسيم .  -
 أن يكون لدييم أيضا الرؤية واالنفتاح  عمى األفكار الجديدة  .  -
 القدرةعمى التفكير حول الموضوعات والقضايا.  -
 خدام الموارد المتاحة داخل المجتمع المحمي . التفكير فى كيفية است -
 تقديم المناىج الدراسية لتعميم ريادة األعمال داخل المدارس مع التركيز عمى التفكير اإلبداعي  .   -
جراء اتصاالت بمجموعة واسعة من أصحاب المصمحة.  -  القدرة عمى التواصل بشكل فعال وا 
 ون مرنين وأن يتحمموا الحدود . ريادة األعمال تتطمب أن يكون المعمم - 
 االستماع باىتمام والتقاط األفكار الجيدة ووضعيا فى االىتمام  .  -
 الحفاظ عمى ىدف جميع المعممين وىو تطوير الشباب الذين لدييم شغف اإلبداع والنمو والتعمم.   -
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 فئات  رئيسة ، تشمل :  حيث تتألف أنشطة التعميم والتدريب في مجال ريادة األعمال من ثالث        
( Isaacs, Eslyn  ;  Visser , Kobus ; Friedrich, Christian; Brijlal , 

Pradeep ,2007,p.617)  
 ريادة األعمال كموضوع ، يغطي مجاالت التنمية االقتصادية .• 
من خطة  ريادة األعمال كنشاط ، مع اتباع نيج حول ريادة األعمال و التركيز الرئيسي عمى اإلعداد• 

 عمل قابمة لمحياة . 
 تمكين رجل األعمال : الذي ييتم بإمكانات رجال األعمال وكيف يمكن تحديد مواىبيم وتمكينيا. • 

يستنتج مما سبق تنوع األدوار التى يمارسيا المعمم فى مجال التعميم الريادى وتربية التالميذ عمى     
: بما فى ذلك الوعى الذاتى والثقة بالنفس  واتخاذ  مفاىيم ريادة األعمال  لتشمل : غرس االتجاىات

المبادرة والمخاطرة والتفكير الناقد والتفكير اإلبداعى وحل المشكالت . وزيادة المعرفة : وتشمل المعرفة 
االقتصادية والمالية ومعرفة أسس تنظيم الشركات والعمميات التجارية  و تنمية الميارات : بما فييا من 

ال والعرض والتخطيط ، والعمل الجماعى واستكشاف الفرص  العممية لبدء المشاريع ميارات االتص
 الريادية . 

 جتبزة ثعط  اندول فً جمبل إعداد ادلعهى  نهزعهيى  انسيبدي  :   -ة
 جتسثخ  انًُسب : -2

  (Curth  , Anette , 2011 , p.p 54-56 )كهيخ انرتثيخ  يف فييُب     :        
مية التربية  في فيينا مادة اختيارية حول المعرفة التجارية لممعممين  يدرسيا طالب التعميم توفر ك      

الطامحين لمتدريس في  مدارس المرحمة الثانوية.  ويدرس الطالب / المعمم وحدة األعمال  وىي جزء ال 
من ست وحدات  يتجزأ من تربية المعمم . يتم تقديمو في السنة الثانية ، فوحدة األعمال ىي واحدة

 يمكن لمطالب االختيار من بينيا . 
 وتيدف الوحدة إلى:

 تنمية قدرات الطالب / المعممين عمى تنظيم المشاريع ، تطوير ثقافة إيجابية نحو المخاطرة والتعمم  .  
 تشجيع الطالب عمى نقل المواقف والميارات المتعمقة باألعمال التجارية.  

 ألساسية والكفاءة في التدريب األولي لممعممين . تضمين المعرفة االقتصادية ا
وتشمل الوحدة  المعرفة التجارية األساسية ، العالقة بين التعمم والمتطمبات االقتصادية ، التعرف     

عمى العمميات التشغيمية في الشركات ، واكتساب الكفاءة التعميمية  والروابط بين التعميم والصناعة .  
ن من جزء نظرى وجانب عممى يتضمن العمل في مشروع والتدريب لمدة أسبوع في و تتألف  الوحدة م

المشاريع المحمية . ويتم تنظيم التدريب بالتعاون مع غرفة فيينا االقتصادية والعديد من شركاء األعمال 
 المحميين )معظميم من الشركات الصغيرة والمتوسطة( التي توفر فرص التدريب لممعمم .
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لطرق التدريس المستخدمة  في تعميم ريادة األعمال ، يتعين عمى الطالب تطوير مشروع أما بالنسبة 
والمشاركة في مسابقة جائزة الطالب لألعمال ، حيث يتعين عمييم تقديم فكرتيم و محفظة األعمال إلى 

 لجنة لمتقييم . 
 , p.p 103- 106)  ( Curth  , Anette , 2011جتسثخ انُسويظ     :    -3
لمنرويج سياسة متطورة ومنفذة عمى نطاق واسع لزيادة روح المبادرة والسموك الريادي في النظام      

أطمقت لمدة أربعة أعوام الخطة االستراتيجية األولى لريادة األعمال  6112التعميمي بأكممو . ففى عام 
ة األعمال ،  تم تنقيحيا ، بيدف تعزيز ثقافة لرياد‟في التعميم بعنوان : " انظر الفرص واجعميا تعمل 

. وغطت جميع مراحل التعميم  من المدرسة االبتدائية إلى الكمية والجامعة ، بما في  6112في عام 
ذلك إعداد المعممين . وتم إعدادىا بالتعاون بين وزارة التجارة و الصناعة ، ووزارة التعميم والبحث 

يدف المساعدة  في تجديد التعميم ، وتكييفو مع ووزارة الحكم المحمي و التنمية اإلقميمية . وذلك ب
 االحتياجات المعاصرة وخمق الجودة و تعزيز اإلبداع واالبتكار . 

خطة العمل االستراتيجية الثانية لـ ريادة األعمال  6114أطمقت  الحكومة النرويجية  في سبتمبر و     
 6114درسة اإللزامية إلى التعميم العالي من الم -داخل التعميم : ريادة األعمال في التعميم والتدريب 

. و تركز االستراتيجية بشكل أساسي عمى تعميم ريادة األعمال في التعميم العالي ، و التعامل 6102-
مع البحوث وتسويق المنتجات. وتمثل الغرض العام من استراتيجية  ريادة األعمال في التعميم  تعزيز 

ي السياق االقتصادي واالجتماعي والثقافي من خالل توفير خطة قدرة الفرد لرؤية واستغالل الفرص ف
عمل لروح المبادرة في التعميم ، وتيدف الحكومة إلى تحفيز المؤسسات التعميمية والمحافظات و 

جنبا إلى جنب مع الصناعة وغيرىا من أصحاب المصمحة المعنيين في البيئة المحمية و  -البمديات 
 .  التدريب في ريادة األعمال

وقد شممت العديد من مؤسسات التعميم العالي النرويجية ريادة األعمال باعتبارىا وحدة إجبارية أو      
في بودو  Nord Universityكدورة اختيارية في برامج تعميم المعممين . مثل  جامعة نوردالند    

 entrepreneurship   نفذت وحدة اختيارية في تعميم المعممين تسمى   تربويات ريادة األعمال   
Pedagogical   و  نفذت كمية جامعة فجوردان .Fjordane University College  مشروع

طورت  Hedmark Universityريادة األعمال الريفية في تعميم المعممين .  وجامعة ىدمارك 
كر لريادة برنامًجا ييدف إلى تدريب المعممين  ، وىى بمثابة  تجربة إلزامية لمدة يومين فى معس

 األعمال . ووحدة لمدة ستة أسابيع تسمى "ريادة األعمال ".  
 ثسَبيظ  رُفير رعهيى زيبدح األعًبل يف رعهيى ادلعهًني األويل :

قامت مؤسسات تعميم المعممين بدمج األىداف األساسية لريادة األعمال في البرامج التي يقدمونيا ،   
ين المعممين في المستقبل . وخاصة منذ خطة العمل االستراتيجية والتي تيدف إلى تعزيز روح المبادرة ب
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األولى حول تعميم ريادة األعمال ، وفي المناىج الفردية لمؤسسات تعميم المعممين كانت القدرات 
المرتبطة بتعميم ريادة األعمال تشمل القدرات المسئولة عن التعميم ، مثل  الوعي الذاتي ، المسئولية 

غيير لمواجية التحديات المستقبمية ، عقمية التفكير التحميمي  القدرة عمى حل المشكالت  والتعاون والت
 و القدرة عمى تطوير المناىج . 

دورات ، وتنظيم المشاريع وتضمنت برامج تعميم المعممين برامج إلزامية أو وحدات اختيارية أو      
األعمال .  ويتم تضمين تعميم  ريادة األعمال في  وتنمية  الميارات و المواقف المتعمقة بريادة مبتكرة .

برامج إعداد المعممين االبتدائي والثانوي . ويتم استخدام  مجموعة واسعة من الطرق التربوية في تعميم 
المعممين . وتشمل زيارات ميدانية ، والتعمم التعاوني ، والتمارين العممية ، والتعمم القائم عمى حل 

ات النقاش ، والدراما التربوية ، ولعب األدوار ، واالنضباط . ويتم تطبيق مشاريع المشكالت  ، ومجموع
 متعددة التخصصات تتطمب التعاون بين الطالب والجوالت الدراسية .

ففي النرويج   يعتبر تعميم ريادة األعمال ضمن تعميم المعممين نيج شامل في التنمية التعميمية      
 قة وريادة األعمال بين المعممين في المستقبل.لتعزيز عقمية مبتكرة وخال

 in Bodo  University of Nordland نموذج جامعة نوردالند في بودو :  
سعت مؤسسة تعميم المعممين في بودو لتوفير تعميم ريادة األعمال ضمن تعميم المعممين  ففي عام    

وع لممعممين في مجتمع نوردالند . وركزت تم إعداد الدورة التدريبية باسم "العمل والتعمم" كمشر  0436
الدورة عمى محاولة زيادة التعاون بين المدرسة والحياة العممية ، ودعم التطور اإلقميمي .  واستيدفت 

 المعممين  ورجال األعمال واألخصائيين االجتماعيين . 
عمال التربوية    كما أنشأت الجامعة برنامًجا لتوجيو الخريجين وافتتحت مركزًا لريادة األ    

pedagogical entrepreneurship  فمجامعة  نوردالند في بودو إطار عمل تربوي  يعزز روح  .
. ويستند ىذا اإلطار عمى مبادرات من الحكومة الوطنية ، و التى تضمنت  6112المبادرة منذ عام 

وشممت المبادرات    -ين من المدرسة االبتدائية حتى تعميم المعمم -العديد من المشاريع الريادية 
والبرامج التي بدأىا  تعميم المعممين في جامعة نوردالند في بودو ، مبادرتين األولى متعمقة  بتعميم 
ريادة األعمال لدى المعممين  من خالل وحدة اختيارية تسمى ريادة األعمال التربوية ، والمبادرة الثانية 

 .  Incubatorمشروع يسمى الحاضنة    
وفي الوحدة النمطية "ريادة األعمال التربوية" ، تتعاون الكمية مع مقاطعة نوردالند ، لتتماشي مع       

استراتيجيتيا فى التنمية اإلقميمية ، و تسعى إلى تحسين الكفاءة في التعميم األساسي فيما يتعمق 
ممين والطالب / بمجاالت العمل ، االقتصاد والمشاركة . وتمثمت  المجموعات المستيدفة فى المع

 المعممين . 
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 وىدفت وحدة "ريادة األعمال التربوية" إلى تحقيق عدة أىداف شاممة ، من بين أمور أخرى :
اكتساب معرفة وفيم أكبر لريادة األعمال لتشجيع المزيد من التفاعل بين المدارس والمجتمعات  

 طقة . المحمية ، و لممساىمة في التنمية طويمة األجل في المن
وتمثمت المعينات التدريسية فى  المحاضرات والدراسات األدبية واألساليب اإلبداعية مثل العمل 

 الجماعي و التدريبات العممية المتعمقة بالتحديات الممموسة في المدارس والمجتمعات المحمية . 
ذلك مدير  وتضمن مشروع الحاضنة ، مجموعة من خمسة إلى سبعة معممين ذوي خبرة )بما في   

المدرسة( و يمكن لمطالب/ المعممين المشاركة في األنشطة كجزء من التدريب  . وقد ينظر إلى 
المشروع كشكل من أشكال التعمم من األقران . ويعمل المعممون عمى نشر تجارب تعميم ريادة األعمال 

ثمانية عشر من المفترض المعمول بيا ، عمى سبيل المثال الطالب الذين تتراوح أعمارىم بين ستة إلى 
العثور عمى منطقة في مجتمعيم الخاص يمكنيم فييا "االستثمار"  بواسطة الزراعة وبيع المنتجات 
الخاصة بيم . والفكرة ىي إظيار كيف يمكن لممعمم  أن يأخذ المتعمم إلى تحمل  مسئولية خمق فرص 

العمل ىذه ، من المفترض أن  العمل . طريقة أخرى ىي ما يسمى "اإلبداع ورشة عمل". في ورشة
 يبتكر  الطالب شيًئا جديًدا .

وقد ظير أن مشروع الحاضنة فعال لمغاية في نشر المعرفة و الميارات ومواقف تعميم ريادة    
األعمال . ويتم قياس تأثير المشروع فيما يسمى حمقات الحوار . وأظيرت النتائج أن المعممين 

إيماًنا أكبر بقدراتيم الخاصة المعززة لمثقة بالنفس ، وزيادة اإلبداع   المشاركين ، والتالميذ اكتسبوا
 واكتسبت موقفا أكثر إيجابية لممخاطرة. 

 Hedmark University Collegeمنىذط  كهيخ هيديبزك  
واحدة من أكبر المؤسسات التعميمية في النرويج .  Hedmark University Collegeتعد كمية     

العديد من المبادرات لتعميم جذور ريادة األعمال في برامجيا لممعممين   حيث شاركت  وفييا يتم تنفيذ
قبرص وجميورية التشيك وألمانيا   بيدف تطوير منيج في تطوير كتيب مع شركاء أوروبيين من 

لريادة األعمال التربوية والوحدات الخاصة بيا والتدريب المستمر لممعممين في الخدمة ، وعمداء 
 الكميات .  و تطوير وحدات لتدريب مدربي  المعممين عمى اعتبار أن المعممين قدوة ميمة .  

 (Curth  , Anette , 2011, p.p.127- 128 )تجربة السويد   :  
       منىذط عبيعخ عبفم:   

بانتظام ما  .Gävle University Collegeينظم قسم تعميم المعممين في كمية جامعة جافل       
ويتم فييا دعوة رجال األعمال   ‟business breakfastsيسمى "وجبات اإلفطار التجارية"    
ميم المعممين . و يشارك ممثمون من رجال األعمال في تدريس لمناقشة إمكانيات التعاون مع إدارة تع
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المعممين  / الطالب . ويتم توجيو المناقشات نحو كيفية تضمين  روح المبادرة في تعميم المعممين. 
 فكمية  جامعة جافل عمى اتصال دائم مع الشركات في المنطقة .

 :Umeå University - Umeå School of Educationمنىذط عبيعخ أوييب        -   
. وىي تقدم  برامج لمعممي المستقبل في التعميم 6114تم افتتاح جامعة  أوميا لمتعميم في يناير     

االبتدائي والثانوي . وتحتوى جامعة  أوميا لمتربية عمى مركز  بحث لتعمم المشاريع التي تيدف إلى 
ودوليا. ويتم تضمين موضوع تعميم ريادة إعداد أقطاب متميزين  في  تعميم ريادة األعمال وطنيا 

األعمال والسموك المغامر فى مساقات نظرية .  كما تم تطوير  نيج عممى في شكل مواد تدريبية  من 
حيث األنشطة التي تستيدف المعممين في المستقبل ، ويقدم المركز دورة اختيارية في مستوى 

 ساعة معتمدة(.   21 -02اط : تدريب المعممين"  )الدراسات العميا يسمى "ريادة األعمال كعقمية ونش
و ييدف المساق إلى تطوير فيم الطالب لريادة األعمال )النيج والموضوع ومنظور التعمم(. وتيدف    

 الدورة إلى توفير أدوات لدعم الثقافات المدرسية واليياكل المدرسية الستخدام المزيد من المشاريع  .
 أجزاء: وتتكون الدورة من أربعة  

األول يسمى "ريادة األعمال في المدرسة" ويتعمق بـالمحتوى التاريخي والسياسي لفكرة تعميم ريادة 
األعمال. ويناقش ثقافة تنظيم المشاريع فيما يتعمق بثقافة اإلدارة والتحميل المفاىيمي ذات الصمة لمعمل 

 ة والعمل .في المدرسة ، ويتم إيالء مزيد من االىتمام لمتفاعل بين المدرس
ويسمى الجزء الثاني "روح المبادرة الداخمية وريادة األعمال في المدرسة" يتم التمييز بين ريادة 
األعمال الخارجية والداخمية ، والتركيز عمى البعد األول )ريادة األعمال الداخمية( من خالل  تحفيز  

 فيزي لممعمم جوىر ىذا العنصر . الدافع والرغبة في التعمم لدى  التالميذ  . ويمثل  الدور التح
و يسمى الجزء الثالث "روح المبادرة وعنصر ريادة األعمال"  وييدف إلى تطوير ميارات المعممين 
دارة وتطوير األنشطة بطريقة اقتصادية وطريقة مستدامة داخل  مثل ميارات تطوير االىتمام ببدء وا 

لصمة  مع توضيح  مفاىيم رئيسة مثل الميزانية  ، السياقات االجتماعية أو الثقافية أو األعمال ذات ا
وتحديد التكاليف و تمويل مشاريع التنمية . وتدور مناقشات حول كيفية استخدام االبتكار بطرق 

 مختمفة في التدريس والتكامل بين مختمف مجاالت المواد الدراسية .
الطالب مشروًعا يتصورونو. الجزء الرابع يسمى "البدء من فكرة إلى فعل". ومن خاللو  ينّفذ  

 ويقدم المشروع  الطالب في شكل تحميل كتابي وكذلك يتم  تقديم عرض شفيي لعمميم  . 
ويتم تقديم الدورة في مجموعة من المحاضرات / ورش العمل والتعميم عن بعد.و يتم تنظيم ثمانية     

ف الطالب االنخراط في التعمم أيام كاممة من الجمسات وجًيا لوجو عمى مدى أحد عشر شيرًا ، ويكم
 المستقل وعمل المشروع .
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ويعمل مركز األبحاث أيًضا عمى إعداد  الوحدات والمواد التعميمية أثناء الخدمة لممعممين ،   ويتم      
إعداد دورات تدريبية لمدة ثمانية أيام لممعممين لتعميميم  كيف يكونون قادة المشروع المحمي وتتاح 

 ا لممعممين أثناء الخدمة .ىذه الدورة أيضً 
 (Curth  , Anette , 2011, p.p. 132- 135 )اسكزهُد     :      –جتسثخ ادلًهكخ ادلزحدح  -5

اسكتمندا  جزء من المممكة المتحدة ، تتحمل مسئولية الحكم التعميمي الخاص بيا. منذ عام         
التصميم  عمى النجاح " .و تؤكد  ، أطمقت الحكومة االسكتمندية استراتيجية بعنوان " 6116

االستراتيجية عمى الحاجة إلى ضمان تطوير المواقف والميارات المبتكرة عبر المنيج بأكممو من خالل 
 فيم وتجربة "عالم العمل" ومن خالل تعميم يركز عمى ريادة األعمال . 

تقبل وكذلك المعممين في و تيدف االستراتيجية إلى تعزيز عقمية ريادة األعمال لمعممي المس       
الخدمة ، وتزويدىم بالتدريب عمى استخدام أساليب الريادة  في التعميم والتعمم ، وتشجيعيم عمى أن 
يكونوا مغامرين . مع التركيز  عمى أىمية فيم المعممين لالقتصاد وكيفية عمل الشركات وفيم دور 

 د الشباب من أجمو.وأىمية الروابط بين التعميم وعالم العمل الذي يتم إعدا
، وبعد االنتياء من التعميم األولي لممعممين ، يتعين عمى المعممين الذين  6112ومنذ عام     

( تحقيق المعيار الخاص بالتعميم GTCيرغبون في التسجيل لدى المجمس العام لمتعميم في اسكتمندا )
تسبوا المعرفة والفيم الالزمين لمريادة  الريادى. وبالتالي  يتعين عمى جميع المعممين في اسكتمندا أن يك

 في التعميم. 
 University of Strathclyde-School ofكهيخ انرتثيخ   -منىذط عبيعخ سرتاصكاليد  

Education : 
 Enterprise in„طورت الكمية  وحدة اختيارية محددة باسم "الريادة  في التعميم"           

Education عزيز العقمية الريادية لمعممي المستقبل ، تستكشف الوحدة طبيعة في تعميم المعممين. لت
المقاربات المغامرة التي تستخدم خبرات تعميمية حقيقية في الفصل لتشجيع القيادة والثقة بالنفس 
والمرونة واإلبداع وقدرات حل المشكالت والعمل الجماعي وتشجع الطالب عمى استخدام مثل ىذه 

ساعة من التدريس عمى مدى عامين لمطالب  22ن بالتدريس .وتتكون  من المقاربات عندما يقومو
المسجمين. ويتكون الجزء األول من الوحدة من إنشاء مشروع تجاري صغير ، يمكن لمطالب من خاللو 
التفكير في فوائده وتطبيقو في مينتيم التعميمية. ويتكون الجزء الثاني من الوحدة الدراسية من عدة 

م دعوة الخبراء لمشاركة معارفيم وخبراتيم حول تعميم المؤسسات والمدرسين ندوات حيث يت
 المغامرين .

باالطالع عمى التجارب السابقة يمكن استخالص أىم الدروس المستفادة فى تمبية متطمبات التعميم 
 الريادى ، فيما يمى   : 
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المعممين في الخدمة ، اىتمت التجارب بتعزيز عقمية ريادة األعمال لمعممي المستقبل وكذلك 
وتزويدىم بالتدريب عمى استخدام أساليب الريادة  في التعميم والتعمم ، كجزء من استراتيجية الدول 

لمتعميم الريادى فى مراحل التعميم المختمفة وتضمنت برامج إعداد المعمم العديد  من  المحاوالت   
 لتحقيق ذلك  لتشمل : 

 ل والسموك المغامر فى مساقات نظرية  مثل تجربة جامعة   تضمين موضوع تعميم ريادة األعما
Umeå University  . فى السويد 

  تضمين برامج اإلعداد وحدات إلزامية خاصة بتعميم ريادة األعمال مثل تجربة  كمية التربية  في
فيينا     ، وأخرى اختيارية خاصة بتعميم ريادة األعمال مثل  نموذج جامعة ستراثكاليد فى 

 فى النرويج .  Nord Universityكتمندا ، و مثل  جامعة نوردالند    اس
    توفير مواد اختيارية حول المعرفة التجارية لممعممين  مثل نموذج جامعة جافلGävle 

University College    . فى السويد 
  شركاء الشراكة المجتمعية  بغرض  تنظيم التدريب بالتعاون مع الغرف الصناعية  والعديد من

 األعمال المحميين  ، وذلك فى جميع التجارب .  
  ، استخدام  مجموعة واسعة من الطرق التربوية في تعميم المعممين ، وتشمل زيارات ميدانية

حل المشكالت  ، ومجموعات  والتعمم التعاوني ، والتمارين العممية ، والتعمم القائم عمى
، واالنضباط . ويتم تطبيق مشاريع متعددة  ، والدراما التربوية ، ولعب األدوارالنقاش

 التخصصات تتطمب التعاون بين الطالب والجوالت الدراسية .
إلضافة إلى المتطمبات السابقة التى تم استنتجاىا من تجارب الدول ،  فإنو باالطالع عمى  با          

 األدبيات التربوية ، يمكن الوقوف عمى المتطمبات : 
( إلى أن من أىم متطمبات تحقيق 22 -  22،  ص  ص   6106ة ،  ماىر )أشار الحشو        

 التعميم الريادى  : 
  ، السياسات التربوية :  من خالل إدارج التربية الريادية كجزء من استراتيجية التعميم العام

 والخطط الوطنية لمتنمية االقتصادية واالجتماعية . مع إشراك جميع الجيات المعنية والمنظمات
 غير الحكومية والقطاع الخاص وقطاع األعمال .  

    تطوير المناىج وطرق التدريس : بان تصبح التربية الريادية جزءا من المنيج ، واألنشطة
الالصفية ، مع التحول من طرق التدريس التى تجعل المعمم محور العممية التعميمية إلى 

 مثل المحاكاة والعمل  الجماعى التفاعمى . الطرق التى تعتبر الطالب محور العممية التعميمية 
  تأىيل المعممين : من خالل تعديل برامج  إعداد المعممين  الجامعية وبرامج  التطور المينى

المستمر لتعكس  التربية الريادية ، و تبادل الخبرات وتوفير المصادر والمواد التعميمية وتوفير 
 دية  .  الحوافز لمن يعمل عمى تطوير التربية الريا
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  التعاون مع قطاع األعمال والقطاع الخاص : فالدمج الناجح لمتربية الريادية يحتاج |إلى إشراك
قطاع األعمال والقطاع الخاص ، بما فى ذلك المؤسسات التعميمية الخاصة مثل المؤسسات 

 والجامعات .
المبادرة  حيث تحتاج المدارس في جميع الدول  إلى أن تقوم بدور خاص في تشجيع روح  

ومساعدة الطالب عمى تعمم كيفية بدء وتنمية المشروعات. من أجل تحقيق ذلك، ىناك الكثير الذي 
 :  (Watkins , David , 2007, P.11 ) يتعين القيام بو، ال سيما في أربعة مجاالت ىي 

 ادلُبهظ اندزاسيخ 
 . ينبغي تضمين  مفاىيم ريادة المشروعات فى المناىج الدراسية 
 غي أن تركز المناىج  عمى جميع مراحل نمو ريادة األعمال، ليس فقط مرحمة البدء .ينب 

: ىناك حاجة إلى برامج تدريبية وورش عمل لممعممين  في مجاالت مثل التعميم  ردزيت ادلعهًني
 وأسموب دراسة الحالة  ومدخل الفعل الموجو  لالبتكار .

را لمتفوق فى التدريب التقني والعممي ، ىناك حاجة : نظ انفىائد ادلسزقطعخ يٍ اجلبيعبد انزقُيخ
إلى مزيد من التركيز عمى نقل التكنولوجيا وتسويقيا عبر تقنيات مبتكرة. واالستفادة منيا فى تدريب 

 الطالب فى المدارس عمى تعمم كيفية البدء فى مشروعات . 
اك مزيد من التعاون بين يجب أن يكون ىن   : رعبوٌ أععبء هيئخ انزدزيس عرب احلدود وانجحىس

أعضاء ىيئة التدريس، وتبادل أعضاء ىيئة التدريس عبر الحدود من أجل تعزيز تبادل أفضل 
 الممارسات . والقيام بأبحاث مشتركة فى مجال تعميم ريادة المشروعات 

 كما تتعدد المتطمبات من وجية نظر السيد  ، لمياء محمد و إبراىيم ،  إيمان عبد الفتاح      
 (   ،  لتشمل :    642 -642، ص ص  6102) 

  نشاء وحدات لإلبداع واالبتكار لتكون محفزة لنشر إنشاء أقسام لريادة األعمال فى الكميات  وا 
 ثقافة التعميم الريادى . 

  . دمج مفاىيم ريادة األعمال فى المقررات الدراسية 
 س مفاىيم ريادة األعمال .االىتمام بتدريب المعممين لتخريج الكوادر المتخصصة لتدري 
  التركيز عمى  التعميم القائم عمى االبداع و االبتكار،  مثل طرق التدريس التفاعمى مثل حل

 المشكالت ، دراسة الحالة ، إعداد مشروع بحث ، لعب األدوار .
  صدار التشريعات الشراكة مع أصحاب المصمحة  من القطاعات العامة والخاصة والخريجين ، وا 

 دعم التعاون بين الجامعات والقطاع الخاص  .التى ت
  .  إيجاد سياسة واضحة وقواعد تنظيمية لتعميم ريادة األعمال 
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  توفير البنية التحتية ونظم المعمومات ، التى تقدم المعمومات المناسبة مما يسيم فى  تدريب
 ألعمال . الطالب عمى التعميم الريادى ، ويساعد فى  إيجاد بيئة داعم لتعميم ريادة ا

يتضح مما سبق ان  إعداد المعممين وتدريبيم أثناء الخدمة  ،  من أىم متطمبات تحقيق التعميم       
الريادى ، بغرض تخريج الكوادر المتخصصة لتدريس مفاىيم  ريادة األعمال ، وتربية المتعممين عمى 

 مبادئيا  .
 نسيبدي :  ط:  رطىيس كهيبد انرتثيخ نزهجيخ يزطهجبد انزعهيى ا    

إن المؤسسات التي تقوم بتعميم معممي المستقبل بحاجة إلى تبني النماذج التربوية  التي         
 ستزود المعممين في المستقبل بالميارات والمواقف الالزمة لتعميم ريادة األعمال  . 

كنة بيدف تحقيق ويقصد بتطوير كميات التربية " الوصول بكميات التربية إلى أفضل صورة مم         
 ( 600، ص  6102الجودة والتميز ")إبراىيم ،  حسن حسان و حسين ، عمى عبد ربو ، 

وىو "  نيج شامل في التنمية التعميمية لمؤسسات إعداد المعممين بغرض  تعزيز عقمية مبتكرة         
    (Curth , Anette , 2012 , p  104) وخالقة وريادة األعمال بين المعممين في المستقبل " . 

ويمكن تعريف تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى اجرائيا بأنو : الوصول          
بكميات التربية إلى أفضل صورة ممكنة بغرض إعداد المعممين فى مجال التعميم الريادى ، وذلك من 

أىداف    وقيادات  وأعضاءىيئة خالل تطوير عناصر المنظومة التعميمية داخل الكمية من فمسفة و 
 التدريس و مقررات  دراسية و أنشطة طالبية  وشراكة مجتمعية . 

 , Curth)وتتمثل  أىداف تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى ، فى   :      
Anette , 2012 , p  20)  

  يادة األعمال بين المعممين الطالب تعزيز تنمية الميارات والمواقف التي تعتبر أساسية لتعميم ر
)مثل الدافع الذاتي ، والتحفيز ، اإلبداع(. ىذا يعني أن المعممين الطالب بحاجة إلى تطوير 
أنفسيم فى  المواقف والقيم .  التي ىي في صمب تعميم ريادة األعمال و اليمكن لممعممين تعزيز 

ذا ل  م يكونوا  مقتنعين  بفوائدىا.ىذه المواقف بين تالميذىم إذا لم يؤمنوا بيا وا 
  زيادة وعي المعممين الطالب وفيميم لتعميم  ريادة األعمال وأىدافو وأساليب عممو. فالمعممين

بحاجة إلى أن يكونوا  عمى عمم بريادة األعمال بشكل عام وتعميم ريادة األعمال بشكل خاص . 
 ال. كما أنيم بحاجة إلى تطوير مواقف إيجابية تجاه ريادة األعم

  تزويد المعممين  بالميارات والمعرفة المحددة لتنفيذ عمم أصول التدريس في تعميم ريادة
األعمال . ويستمزم ذلك إعطاء المعممين لمطالب التدريب العممي عمى طرق التدريس المناسبة 

 في سياق تعميم ريادة األعمال . 
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محمد و إبراىيم ،  إيمان عبد  ( و السيد ، لمياء02، ص   6103و يرى نافع ، سعيد عبده ) 
(  أنو  تتمثل  مبررات االىتمام بتطوير كميات التربية لتمبية  202 – 202، ص ص  6102الفتاح )

 متطمبات التعميم الريادى  ، فيما يمى :   
  يمثل تعميم ريادة االعمال خطوة أساسية نحو غرس روح المبادرة وزيادة فرص نجاح االعمال

تقبل لتحمل أعباء النمو االقتصادي القومي المتواكب مع التوجيات وصناعة قادة المس
 .العالمية

  يزيد تعميم ريادة األعمال  من القدرات المتميزة لخمق الثروة من خالل االستقرار عمى الفرص
ذات العالقة بالتوجو بالمعرفة  عمى المستوى العالمي، بما يحقق مساىمة  في بناءمجتمع 

 المعرفة . 
 ميم ريادة األعمال روادا في إالبداع واالبتكار بما يمكن من التحول نحو إحداثُ طفرة في ينتج تع

 بناء االقتصاد المعرفي من خالل االفكار المتجددة ذات العالقة بتنمية مجتمع المعرفة . 
  يسيم تعميم ريادة األعمال  في زيادة االصول المعرفية وتعظيم ثروة االفراد بما يزيد من الثروة

 والتراكم الرأسمالي في مجال المعرفة عمى مستوى الوطن،وبما لذلك من أثر في بناء مجتمع 
 المعرفة . 

  تعميم ريادة األعمال يؤدي إلى زيادة احتمال امتالك  الطالب المعممين الميارات التى من
ا خالليا يدربون تالميذىم عمى  امتالك األفكار  مشروعات أعمال تجارية ذات التكنولوجي

العالية ، والتي تخدم التوجو نحو بناءمجتمع المعرفة والمساىمة  في التغمب عمى مشكمة 
 البطالة . 

  تعميم ريادة األعمال يؤدي إلى تغيير ىيكل تركز الثروة في أالمم، بما يحقق االستقرار
االقتصادي والتحول من ارتكاز االقتصاد عمى عدد محدود من أصحاب رءوس أالموال نحو 

ك أكبر عدد من أفراد المجتمع لمثروة بما يحقق االستقرار وتحقيق التنوع في مجاالت امتال 
 العمل .

  التوسع فى سياسة القبول فى التعميم العالى وارتفاع معدالت البطولة : حيث ارتفعت معدالت
القبول بالجامعات ، مما أدى إلى عدم قدرة  سوق العمل عمى استيعاب خريجى التعميم 

 العالى .
  التوجو العالمى  لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة  كوسيمة لحل مشكمة البطالة ودفع

 عجمة االقتصاد .
  التوجو العالمى نحو التوسع فى التعميم الريادى ، فأصبحت ىناك ضرورة لمتوجو نحو سوق

 باتو .   العمل  ومعرفة احتياجاتو من الخريجين ، وبالتالى تطوير التعميم العالى لتمبية متطم
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لذلك أوصت األدبيات  بخمسة مجاالت رئيسة  يتم تضمينيا في مبادرات تدريب المعممين لريادة    
            : ( Redford,  Dana T, 2015 , P.32 ) األعمال المستقبمية ، ىى

 توضيح المفاىيم الشاممة لمساعدة المعممين عمى فيم  مزايا ريادة األعمال. -
 كبير عمى تعميم ريادة األعمال وأساليب التدريس التي تعزز المواقف الريادية.التركيز بشكل  -
لتعزيز روح  السموك  enterprising teaching techniquesإدراج تقنيات التدريس المغامرة  -

يجاد فرص المناىج الدراسية  المبادر المعمم من خالل المشاركة في إنشاء المشاريع التعميمية ، وا 
 البتكار وتقييم المعرفة.منيجيات ا

 تعميم المعممين كيفية تدريب زمالئيم والمجتمعات المحمية  عمى تنظيم المشاريع . -
 نيج التدريب عمى األعمال التجارية الذي يسمح لممعممين المتابعة والتقييم والتدريس . -

 وضوعات التالية :  لذلك يجب أن يكون من المرتكزات األساسية لمقررات إعداد  المعممين  الم    
(Isaacs, Eslyn  ;  Visser , Kobus ; Friedrich, Christian; Brijlal , Pradeep 
2007, p. 619) 

 تعميم ميارات تنظيم المشاريع األساسية . • 
 التعرف  عمى أىمية ريادة األعمال • 
 إطالق األعمال التجارية في المدرسة . • 
 ممين . استكشاف الصفات الريادية لممتع• 
 تدريس التعميم اقتصاديا  . • 

يستنتج مما سبق الدور الرائد لكميات التربية فى دعم متطمبات التعميم الريادى  ،  مما يستمزم 
ضرورة تطويرىا لزيادة وعي الطالب / المعممين وفيميم لتعميم  ريادة األعمال وأىدافو وأساليب 

الل الجانب الميدانى لمبحث  إلى الوقوف عمى مجاالت تطبيقو. وليذا  يسعى الباحثان فيما يمى من خ
تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى وذلك  من خالل الوقوف عمى آراء عينة من 

    .الخبراء التربويين
 احملىز انضبًَ : اإلطبز ادليداًَ  نهجحش : 

عينة الدراسة وتطبيق المقابمة. وفيما يمى  يتضمن الجانب الميداني إعداد أداة الدراسة ، واختيار    
 تفصيل ذلك : 

 : تيدف الدراسة الميدانية إلى : هدف اندزاسخ ادليداَيخ
 الوقوف عمى أىم مجاالت تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى .  -أ 

 . التعرف عمى مقترحات تطوير  كل مجال لتمبية متطمبات التعميم الريادى  –ب 
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 : تم بناء المقابمة وفق المراحل التالية :  عسض َزبئظ ادلقبثهخ
لما كان اليدف من ىذه المقابمة ىو تحديد أىم مجاالت تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات 
التعميم الريادى . فقد قام الباحثان بإجراء مقابمة مع  ) خمسة عشر ( خبيرًا في مجال التربية  من 

ىيئة التدريس بكمية التربية  ، وقد تضمنت المقابمة  سؤالين أساسيين، ىما :  السؤال السادة أعضاء 
 األول : 

 ما أىم مجاالت تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى ، من وجية نظر سيادتكم ؟ 
 السؤال الثانى : 

م عرض المحاور التالية عمى السادة ما أىم  مقترحات سيادتكم الخاصة بتطوير المجاالت التالية  ؟ وت
 أفراد العينة : 

 أوال: مقترحات خاصة  بتطويررؤية مستقبمية لمكمية نحو التعميم الريادى .  
 ثانيا :  مقترحات خاصة  بتطوير القيادة الجامعية  الداعمة التعميم الريادى .

 عميم الريادى. :  مقترحات خاصة بتطوير الموارد المادية والبشرية لدعم الت ثالثا
 رابعا : مقترحات خاصة  بتطوير المقررات الدراسية لدعم التعميم الريادى  .

 خامسا : مقترحات خاصة  بتطوير  الشراكة بين كميات التربية ورواد األعمال.
وقد أفرزت المقابمة مع خبراء التربية عدًدا من مجاالت التطوير ، ومقترحات خاصة بتطوير كل       

 يتم توضيحيا فيما يمي :مجال ، 
اتفقت آراء أفراد العينة عمى أن من  أىم مجاالت  تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم       

 الريادى ، ما يمى  :
 . مجال  تطوير رؤية ورسالة وأىداف الكمية  بغرض إعداد المعممين  فى مجال التعميم الريادى 
 اعمة إلعداد المعممين  فى مجال التعميم الريادى .مجال تطوير القيادة الجامعية الد 
  مجال تطوير الموارد واإلمكانات المادية والبشرية الداعمة إلعداد المعممين  فى مجال التعميم

 الريادى.
  مجال تطوير البرامج والمقررات األكاديمية والتربوية الالزمة  إلعداد المعممين  فى مجال التعميم

 الريادى.
 الشراكة بين كميات التربية ورواد األعمال لدعم إعداد المعممين  فى مجال التعميم  مجال تطوير

 الريادى.
 :   وتمثمت أىم مقترحات  التطوير من وجية نظرىم ، فيما يمى 
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، وتمثمت زؤيخ يسزقجهيخ نهكهيخ حنى إعداد ادلعهًني  فً جمبل انزعهيى انسيبدي  أوال  : رطىيس
  أىم المقترحات  فى    :

  تؤكد عمى مفاىيم التربية الريادية . واضحة رؤية تبنى 
  . صياغة رسالة تؤكد عمى بناء اتجاىات إيجابية لمطمبة / المعممين  حول التعميم الريادى 
 استراتيجيا .  ىدفا التخطيط لتنمية ثقافة التعميم الريادى باعتبارىا 
 ة الريادية  .صياغة أىداف برامج إعداد المعمم عمى ضوء مفاىيم التربي 
  صياغة اىداف برامج إعداد المعمم بحيث تعكس التطور العالمى فى مجال تعميم  ريادة األعمال 
  .   تضمين التعميم الريادى  ضمن الخطة االستراتيجية لمكمية 

صبَيب : رطىيس انقيبدح اجلبيعيخ انداعًخ إلعداد ادلعهًني  فً جمبل انزعهيى انسيبدي ، 
  حبد فً :ادلقرت ومتضهذ أهى

  نشر ثقافة العمل الريادي بين القيادات الجامعية من خالل الندوات والدوائر المستديرة
 والمؤتمرات التي تجمعيم بأصحاب األعمال.

 .    تاىيل القيادات الجامعية  فى مجال التربية الريادية 
  فى .توفير القيادة الواعية بأىمية التوجو نحو ريادة األعمال و االقتصاد المعر 
 .  تدعيم استراتيجيات التعميم القائم عمى اإلبداع وتوليد األفكار والتأمل داخل الكمية 
 .  التخطيط لتطبيق مفاىيم واستراتيجات التعميم الريادى فى برامج إعداد المعمم 
 . وضع نظم الدعم اإلدارى والمالى لنجاح تطبيق التعميم الريادى 
 طبيق استراتيجيات التعميم الريادى .بناء قدرات الكمية الالزمة لنجاح ت 
 بالكمية لنشر ثقافة ريادة األعمال .  الخاص  الوحدات ذات الطابع  وتنشيط دعم 
 .  السعى إليجاد سياسة واضحة وقواعد تنظيمية لمتربية الريادية  داخل الكمية 
  بين الجامعات تدريب القيادات الجامعية عمى قوانين وأنظمة عقد بروتوكوالت التعاون والشراكة

 وأصحاب األعمال .
  تدريب القيادات الجامعية عمى إدارة المشروعات الريادية الجامعية وتوظيفيا في خدمة الجامعة

 والمجتمع.
صبنضب  : رطىيس ادلىازد ادلبديخ و انجشسيخ يف جمبل  انزعهيى  انسيبدٌ . ومتضهذ أهى ادلقرتحبد 

  يهً  : فيًب
 ضوء ثقافة التعميم الريادى .   عمى  ىيئة التدريس ألعضاء ةالميني التنمية تطوير برامج 
  .  توفير كوادر بشرية من أعضاء ىيئة التدريس  قادرة عمى تنفيذ برامج التعميم الريادى  
  . مراعاة االحتياجات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس  فى مجال  التعميم الريادى 
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  يعمل عمى تطوير إعداد المعممين فى مجال التعميم توفير الحوافز ألعضاء ىيئة التدريس لمن
 الريادى . 

  / إنشاء وحدة لإلبداع  داخل الكمية لتكون محفزة لنشر ثقافة التعميم الريادى لدى الطالب
 المعممين . 

  نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنية الخاصة  بإعداد المعمم فى مجال التعميم الريادى  من خالل
 عات .التواصل مع الجام

  تجييز اإلمكانات المادية من معامل وقاعات مناسبة ألنشطة إعداد المعمم فى مجال التعميم
 الريادى .

  إنشاء مركز المبادرات النوعية لدعم وتبني مبادرات الطالب وأعضاء ىيئة التدريس اإلبداعية
 من خالل اإلشراف عمى تنفيذىا وتقييميا .    وضمان فعاليتيا واستمراريتيا

 شاء صندوق لتمويل المبادرات اإلبداعية لمطالب وأعضاء ىيئة التدريس تشترك فيو الجامعة إن
 وأصحاب األعمال في المجتمع.

 .توفير االعتمادات المالية الالزمة لدعم مراكز ومشروعات ريادة األعمال بالجامعة والكمية 
 دولية.دعم مشاركة الطالب المبدعين والمبتكرين في المؤتمرات المحمية وال 
 .تبني االختراعات واألفكار الطالبية اإلبداعية المتميزة 
   تنظيم دورات لتنمية قدرات اعضاء ىيئة التدريس بما يتوافق مع إعداد المعمم فى مجال

 التعميم الريادى . 
  . توجيو جزء من الموارد المالية لتطوير البينة التحتية وتقوية شبكة االتصاالت بالكمية 
ىيس ادلقسزاد اندزاسيخ وادلقسزاد األكبدمييخ وانرتثىيخ انالشيخ  إلعداد ادلعهًني  زاثعب  : رط 

 ،  وتمثمت أىم المقترحات فيما يمى   : فً جمبل انزعهيى انسيبدي
 التخصصات . مختمف في ريادية تربوية أساليب استخدام أعضاء ىيئة التدريس عمى  تشجيع 
  الدراسية . قررات الم في التربية الريادية   دمج مفاىيم 
 . غرس مبادئ ومفاىيم  التعميم الريادى فى المقررات الدراسية الخاصة بإعداد المعمم 
 . استحداث مقرر  حول فمسفة  تعميم ريادة األعمال بكميات التربية 
 .   تطوير برامج التربية العممية بكميات التربية عمى   ضوء مفاىيم التعميم الريادى 
 خطة مشروع ريادى كشرط لمتخرج فى  الجامعة . إلزام الطالب بعمل 
 . تدريب الطالب / المعممين عمى استراتيجيات التعميم الريادى 
 . توفير مساقات تعميمية مناسبة لمتعميم الريادى 
 .تطوير الئحة الكمية بحيث تتضمن برامج التميز ومقررات تتعمق بريادة األعمال 
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، وتمثمت أىم مقترحات التطوير ،    رتثيخ وزواد األعًبلخبيسب  : رطىيس  انشساكخ ثني كهيبد ان
 فيما يمى  : 

  عقد بروتوكوالت تعاون مع قطاعات المجتمع المختمفة لتدريب وتوعية الطالب وأعضاء ىيئة
 التدريس فى مجال التعميم الريادى  .

  إعداد إدخال نشاطات تتعمق بتعميم الريادة كجزء من النشاطات غير المنيجية فى برنامج
 المعمم  من خالل التعاون مع القطاع الخاص .

 .  التعاون مع الشركات فى تصميم و تنفيذ  أنشطة التعميم الريادى 
  عقد بروتوكوالت تعاون مع الخبراء واالستشاريين المتخصصين فى التربية  الريادية والتعميم

 الريادى   لالستفادة منيم .
  اكز الجامعة لريادة األعمال وبين مؤسسات المجتمع عقد بروتوكوالت تعاون وشراكة بين مر

 وأصحاب األعمال.
  يتكفل رواد األعمال بتدريب الطالب وأعضاء ىيئة التدريس واإلداريين عمى كيفية إدارة وتنفيذ

 وتقويم برامج التميز وريادة األعمال بالجامعة.
 رات واالستشارات لمراكز االستعانة بخبراء ريادة األعمال في التخصصات المختمفة لنقل الخب

 وبرامج الجامعة المتعمقة بريادة األعمال.
  عقد بروتوكوالت تعاون مع مراكز ريادة األعمال في المجتمع لتبادل الخبرات واالستشارات فى

 ذلك المجال .
وعمى ضوء ما أسفرت عنو نتائج الدراسة الميدانية ، ومن خالل الجوانب المضئية التى تم إبرازىا      

ى تجارب الدول التى سبق استعراضيا  ، يمكن صياغة تصور مقترح لتمكين كميات التربية من القيام ف
بدورىا الرائد فى تحقيق التنمية لممجتمعات من خالل إعداد المعممين عمى ثقافة التعميم الريادى  ، وىو 

 ما سيقوم بو الباحثان فيما يمى : 
.  كهيبد انرتثيخ نزهجيخ يزطهجبد انزعهيى انسيبدياحملىز انضبنش: انزصىز ادلقرتح نزطىيس 

 ) وذلك لإلجابة عن السؤال السادس من أسئمة مشكمة البحث ( .    
 يقديخ انزصىز : 

يتضح من اإلطار النظرى والميدانى لمبحث ، أن إعداد المعمم فى مجال التعميم الريادى أصبح     
ىم فى مجال تمكين الطالب فى جميع المراحل الدراسية  ضرورة ومنيجا لتأىيل  المعممين لممارسة أدوار 

من ممارسة ميارات االبتكار واالستنباط والبحث واستغالل الفرص إلنتاج قيمة مضافة . وفى ضوء 
التحميل النظرى لمفيوم التعميم الريادى   وأىدافو ، ومبررات تطوير كميات التربية لتمبية متطمباتو  ، 
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رح  التالى لتطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى ، وذلك كما يمكن وضع  التصور المقت
 يمى : 

 أوال : فهسفخ انزصىز ادلقرتح :  
تنطمق  فمسفة التصور المقترح  من أن المعممين فى حاجة  إلى معرفة  حول الريادة  من حيث   

لتعميم المرتبطة بيا من جانب آخر ، المعارف والميارات والتوجيات المرتبطة بيا من جانب ، وطرق ا
وىذه الميارات يجب أن يتدرب المعممون عمييا فى مرحمة ماقبل الخدمة أو فى أثناء الخدمة عمى حد 
سواء ، ويجب تعديل برامج إعداد المعمم لتمبية متطمبات التعميم الريادى وبالتالى فإن كميات التربية  

 مطالبة بالمساىمة فى  تحقيق ذلك . 
 َيب : أهداف انزصىز ادلقرتح : صب
 يسعى التصور المقترح إلى تحقيق األىداف التالية :    

  مواءمة نظم إعداد المعمم مع المتطمبات التنموية وحاجات سوق العمل مما يستدعى شمول
 الميارات الالزمة لمتشغيل والتييئة لعالم العمل .  

 واألداء المتعمق العميا الدراسات وأداء لبحثيا واألداء التعميمي األداء في نوعية نقمة إحداث 
واإلداري  لتمبية متطمبات إعداد المعمم فى مجال التعميم  المالي واألداء الطالبية باألنشطة
 الريادى .

 .  إدماج التعميم لمريادة ببرامج إعداد المعممين قبل الخدمة 
 رامج إعداد المعمم . تفعيل  الكفايات والميارات التى تدعم التعميم  لمريادة فى ب 
  تطوير أنظمة تعميم المعممين بحيث تسيم فى إنتاج معممين خالقين ومبتكرين وذوي كفاءة

 عالية ودراية في مجاالتيم  .
 . إعداد الكوادر المينية المتخصصة فى مجاالت التعميم الريادى 

 صبنضب :  يُطهقبد  انزصىز ادلقرتح : 
 طمقات التالية : يرتكز التصور المقترح عمى المن   

 .  كثرة التحديات التى تستوجب االىتمام بإعداد المعممين فى مجال التعميم الريادى 
 األدوار بتعزيز تأىيل المعممين فى مجال التعميم الريادى ، كمية التربية فى دور تفعيل يمكن 

 التعميمية. اتيامقرر  أو أساتذتيا، أو إدارتيا ، سواء بصورة تكاممية، مكوناتيا ، لكل المختمفة
  يتكون تعميم ريادة األعمال من مجموعة متداخمة من األنشطة ) المناىج الدراسية واألنشطة

المصاحبة لممناىج والجيود البحثية ( . مما يتطمب تدريب المعممين  ورفع كفاءة المعممين 
مى ووضع معايير خاصة بالبرنامج وتصميم برامج تدريب وادوات تقييم تشجع المعممين ع
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اكتساب وتوظيف ميارات وسموكيات تمكنيم من العمل كميسرين  ومرشدين وليس كمعممين 
 تقميدين .  

 زاثعب : أثعبد انزصىز ادلقرتح : 
عداد  البعد األول : إدارة الكمية : تسيم  القيادات الجامعية  فى دعم ريادة األعمال والتعميم الريادى  وا 

 ، ويمكن تطوير دورىا  من خالل : المعممين فى مجال التعميم الريادى 
  كمية التربية فى مجال التعميم الريادى من خالل برامج التنمية المينية  .   تأىيل قيادات 
 أسموب باستخدام لمكمية  الراىن الوضع تحميل SWOT البيئة  ضعف قوة،  :الداخمية البيئة 

دور الكمية فى مجال إعداد    عمى لموقوف عمى العوامل المؤثرة  )وتحديات فرص : الخارجية
 الريادي .  الطالب / المعمم  فى مجال التعميم

  رسم التوجيات المستقبمية إلعداد المعمم فى مجال  التعميم الريادي: بيدف وضع المالمح
 االستراتيجية لمتعميم الريادي واىدافة وكيفية تطبيقة ومتطمبات ذلك . 

 ات تحقيق اإلبداع  واالبتكار المؤسسي واإلدارى . األخذ بنمط القيادة الريادية كأحد مقوم 
  . تمثل النماذج و التجارب الدولية المتعمقة بتأىيل المعممين فى مجال التعميم الريادى 
 المبذولة  داخل الكمية  لتطوير  الجيود لتوجيو دورية بصفة تجتمع آلية استشارية تشكيل

 ريادى  . برامج إعداد المعمم لتمبية متطمبات التعميم ال
  . تييئة بيئة تعميمية داعمة ومحفزة  لمنظومة  إعداد المعمم فى مجال التعميم الريادى 
  طار عمل يقوم بدور الدليل لما تقوم بو الكمية فيما يخص تأىيل المعممين فى مجال صياغة ا 

 التعميم الريادى . 
 يل المعممين فى مجال عرض أفضل الممارسات  واألفكار االستشرافية الجديدة فيما يخص تأى

 التعميم الريادى .
  تطوير السياسات والبنية  التنظيمية الالزمة لتطوير منظومة تأىيل المعممين فى مجال التعميم

 الريادى.
إعادة التأىيل لمكوادر اإلدارية واألكاديمية  إلنجاح منظومة إعداد الطالب / المعمم فى مجال التعميم 

 الريادى .
 ععبء هيئخ انزدزيس : انجعد انضبًَ : أ

يمكن ألعضاء ىيئة التدريس المساىمة بشكل فعال فى  إعداد معممين قادرين عمى بناء أجيال قادرة    
عمى التعامل مع التحديات والمشكالت المعاصرة والمستقبمية وقيادة مجتمعاتيا لممنافسة العالمية . 

 ويمكن تطوير دور أعضاء ىيئة التدريس من خالل : 
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 ورش  عمل تدريبية ألعضاء ىيئة التدريس وذلك لتنمية مياراتيم التدريسية فيما يخص   تنظيم
 التعميم الريادى  . 

  إعداد نخبة من أعضاء ىيئة التدريس فى مجال التعميم الريادى من خالل االبتعاث إلى
 الخارج .

 جال التعميم تشجيع أعضاء ىيئة التدريس عمى االىتمام بالدراسات والبحوث التطبيقية فى م
 الريادى . 

  تدريب أعضاء ىيئة التدريس لتمكينيم من تقديم برامج  تعميمية وتدريبية مميزة  لتنمية قدرات
 الطالب / المعممين فى مجال التعميم الريادى . 

  تدريب أعضاء ىيئة التدريس عمى صياغة منظومة تعميمية  تسيم فى توليد أفكار ريادية قابمة
 صغيرة . لمتحول إلى مشاريع

  تشجيع تطوير المعارف واالتجاىات والمواقف لدى الطالب / المعممين فى مجال التعميم
 الريادى.

 انجعد انضبنش : ادلقسزاد اندزاسيخ : 
تسيم المقررات الدراسية المقدمة لمطالب / المعممين  فى تنمية معارفيم  واتجاىاتيم ومياراتيم     

ريبيم عمى طرق التدريس الفعالة فى ىذا المجال، ويمكن تطويرىا فيما يخص  التعميم الريادى ، وتد
 من خالل  المقترحات التالية : 

  .  إقرار مقرر ثقافى عن ريادة األعمال لمطمبة المعممين 
 . دمج كفايات وميارات التعميم لمريادة فى المقررات الدراسية لبرامج إعداد المعممين 
 ن بموضوعات خاصة  بالتعميم الريادى  . ربط مشروعات التخرج لمطمبة المعممي 
  تضمين المعارف النظرية والميارات العممية إلعداد الطالب المعممين لمسئولية المواطنة وعالم

 العمل . 
  تعزيز كفايات الطالب / المعمم فى مجال الميارات العقمية العميا كالتفكير الناقد وحل المشكمة

 والتحميل . 
  لمريادة كالتعمم الذاتى واإلبداع والتقييم الذاتى . تدعيم ميارات التعميم 
 . إكساب الطالب/ المعممين  ميارات التفكير اإلبداعى واالبتكار والريادة 
   مقرر فى رأس  -تقديم مقررات اختيارية فى مجال ريادة األعمال ، مقرر فى روح المبادرة

 المال االستثمارى ، مقرر فى إدارة المشاريع .
  ات تعميم ريادة األعمال المتعمقة بالمشكالت االجتماعية واألعمال الخيرية ، وذلك تدريس مقرر

 من خالل النوادى الطالبية .
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  )تضمين المقررات الدراسية  تنمية االتجاىات الريادية )مثل اإلبداع ، االستقاللية والمغامرة
 الميارات  الريادية المميزة )مثل حفظ السجالت  والتخطيط لمعمل(.

 ميم مقررات دراسية تعزز التعاون واإلبداع والعمل الجماعى .تص 
  التركيز عمى عنصرى الميارات التطبيقية واالتجاىات وأدوات التقييم جنبا إلى جنب مع المعارف

 ذات العالقة فيما يخص ريادة األعمال  .
 ى مشروع ريادى التعريف بمصادر األفكار الريادية وآلية توليد األفكار ومراحل تطوير الفكرة إل

 ناجح . 
  تدريب الطالب / المعمم عمى استخدام طرق التدريس التى تجعل الطالب محور العممية

 التعميمية  مثل المحاكاة والعمل الجماعى ، والعمل فى مجموعات صغيرة ، والرحالت الميدانية . 
 انجعد انساثع : األَشطخ انطالثيخ : 

أىم أساليب دمج كفايات وميارات التعميم لمريادة لدى الطالب /  تشكل األنشطة الطالبية  إحدى       
 المعممين ،  ويمكن تطوير األنشطة التربوية لدعم ىذا الجانب التربوى الميم ،  من خالل : 

  ،  تنظيم لقاءات سنوية يتم فييا لقاء رواد األعمال الناجحين وتقديم خبراتيم وتجاربيم لمطالب
 الب الذين لدييم أفكار لمشاريع ابتكارية .وتبادل الخبرات بين الط

  ، عقد ندوات ومسابقات فى تعميم ريادة األعمال وتكوين مجموعات ممارسات تعميم العمل الحر
 بيدف القيام باألنشطة االجتماعية .

  إقامة المخيم الصيفى  لريادة األعمال  كنشاط مكمل لمسابقات ريادة األعمال الطالبية ، مع
 عممى لمطالب المشاركين فى المخيم الصيفى .تقديم تدريب 

  إعداد المشاريع واألنشطة الطالبية المشتممة عمى الكفايات  والميارات ذات العالقة بالتعميم
 الريادى  .

  تحفيز الطالب لممشاركة فى أنشطة الرعاية االجتماعية ومسابقات ريادة األعمال مع التركيز
ى وذلك لزيادة التفاعل بين أعضاء ىيئة التدريس والطالب عمى استخدام أسموب  التعمم التعاون

 وتنشيط التفكير اإلبداعى .
:  يمكن تطوير مساىمات المشاركة المجتمعية فى إعداد  انجعد اخلبيس : ادلشبزكخ اجملزًعيخ

 المعممين فى مجال التعميم الريادى من خالل   : 
 ياسات الالزمة لتطوير إعداد المعمم فى تشجيع إقامة الشراكات  مع جميع المعنيين لوضع الس

 مجال  التعميم الريادى .  
  تنظيم عالقات توأمة مع مؤسسات معنية بريادة األعمال بغرض  إعداد المعممين فى ىذا

 الجانب التربوى الميم . 
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  المشاركة مع جميع المنظمات اإلقميمية ذات العالقة لمقيام بأدوار فعالة كشركاء فى خدمة
 تعميم لمريادة . كوضع األدلة ، تبادل الخبرات ، عقد المؤتمرات وورش العمل.أىداف ال

 :   خبيسب : آنيبد رُفير انزصىز ادلقرتح
 يمكن تنفيذ التصور من خالل اآلليات التالية : 

  تطوير رؤية استراتيجية لكميات التربية  تستيدف التعميم لمريادة كنظام شامل فى نظم إعداد
 تصبح الريادة ثقافة وحالة فى النظام التعميمى داخل برامج إعداد المعمم .   المعمم ،  بحيث 

  إعطاء األىمية الالزمة لمدراسات والبحوث األساسية  و الميدانية المتعمقة بقضايا ومكونات
 التعميم لمريادة . 

  .  إعطاء أولوية لمدراسات المقارنة فى مجال إعداد المعمم لمتعميم الريادى 
 نارات وورش عمل فى الموضوعات الخاصة بالتعميم الريادى . عقد سيم 
  إنشاء مراكز  تبادل برامج إعداد المعمم  فى مجال التعميم الريادى مع المؤسسات العالمية

 المعنية بيذا المجال . 
  زيادة التمويل المخصص لتعميم الريادة فى برامج إعداد المعممين ، وتعزيز آليات مشاركة

 ية بذلك . الجيات المعن
 . عقد االتفاقيات مع الجامعات العالمية الرائدة فى مجال إعداد المعمم فى التعميم الريادى 
  .  استحداث بكالوريوس متخصص فى تعميم ريادة األعمال 
  عقد ندوات ومؤتمرات يتم من خالليا تقديم توصيات ومقترحات تثرى إعداد المعممين فى ىذا

 الجانب التربوى الميم .   
  إنشاء مركز لتبادل المناىج التعميمية والمنيجيات التربوية الرائدة ، وتسييل تبادل المحتوى

 والمنيج التربوي  . 
  توفير  التجييزات والمختبرات والبنية التحتية الالزمة لتدريب المعممين فى مجال التعميم

 الريادى . 
 ن يدرس من  مقرر إلى ثالثة تعديل لوائح كميات التربية بحيث يسمح لمطالب / المعمم  أ

مقررات  فى ريادة األعمال ، وذلك طبقا لمتخصص ، مع إيجاد بعض المقررات المفتوحة لجميع 
 الطالب مثل مقرر ريادةاألعمال  .

   وضع مجموعة من المؤشرات لقياس مدى النجاح فى تطبيق منظومة إعداد المعمم فى مجال
دراجيا ضمن نظام  الجودة واالعتماد لمكمية  . التعميم الريادى   ، وا 
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 : سبدسب : يزطهجبد رُفير انزصىز ادلقرتح 
  وضع السياسات واالستراتيجيات الالزمة لتنفيذ التصور عمى المستوى القومى واإلقميمى لكميات

 التربية . 
  أن تعمن الحكومة عن دعميا لمتعميم الريادى  من خالل استراتيجيات تركز عن قيام المدارس

عات بتوعية الشباب عن أىمية العمل الريادى ، واكتسابيم الميارات الريادية ، وذلك والجام
 خالل دمج مقررات التعميم الريادى فى المناىج الدراسية وتنفيذ البرامج التدريبية .

  التنسيق بين الوزارات خاصة وزارة التربية والتعميم ، ووزارة التعميم العالى ، ووزارة الصناعة
 عاممة . والقوى ال

  دراج  تعميم تضمين التعميم الريادى فى  الخطط االستراتيجية لتطوير التعميم فى مصر. وا 
الريادة إلزاميا فى جميع مراحل التعميم االبتدائى والثانوى ، بسبب فاعميتو فى غرس ميارات 

 القرن الحادى والعشرين ، إلى جانب ميارات إنشاء المشاريع .
 يجاد وتعزيز تعزيز سبل الوصول إلى ا لموارد  ، لزيادة التمويل المخصص لتعميم الريادة  ، وا 

 آليات مبتكرة لتشجيع الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات العالمية .
 لمجيود الرئيسية والمخرجات البيانات لتقديم الحالية االنترنت  ومواقع شبكات واستخدام تطوير 

فى مجال إعداد المعمم  المبذولة لمجيود أفضل ورؤية أوسع انتشار بشفافية لتحقيق القائمة
 .لمتعميم الريادى 
  يعىقبد انزصىز :

  قمة وجود رؤية ورسالة واضحة فى سياسة الدولة لدعم وتشجيع التعميم الريادى فالسياسات
 المتعمقة بالتعميم الريادى فى مصر غير مكتممة ، وتحتاج  إلى مزيد من العمل. 

 زى لمتعميم فى مصر مما يعوق المبادرات  التى تطرح من قبل جيات دولية أو النظام المرك
 إقميمية . 

  التحديات التى تواجو  تطبيق التعميم لمريادة فى مصر أىميا الفجوة الكبيرة وعدم المساواة بين
المناطق الريفية والحضرية وأيضا بين البنين والبنات وخصوصا فى صعيد مصر ، باإلضافة 

ى جودة التعميم وخاصة فى  األماكن الريفية والنائية لمصر . ) بدوى  ، أبو بكر ،  إلى تحد
 (   012 -012،    ص ص  6101
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 ادلساعع
 عمداء لدى الجامعية القيادة ( . " أبعاد 6101إبراىيم  ، حسن حسان و حسين  ، عمى عبد ربو )-0

( ، جامعة 0( ، ج)22ة التربية  ، ع ) المؤسسي " ، مجمة كمي وعالقتيا بالتطوير التربية كميات
 المنصورة .

( .   " التعميم الريادى : مدخل لدعم توجو طالب الجامعة نحو  6102إبراىيم ، عصام سيد  ) -6
 ( ، جامعة بورسعيد .    03الريادة والعمل الحر " ، مجمة كمية التربية ،  ع )

ية مقترحة لمتربية لريادة األعمال بالتعميم ( .  " استراتيج 6102أبو سيف ، محمود سيد عمى ) -2
قبل الجامعى المصرى فى ضوء بعض االتجاىات المعاصرة " ،  مجمة التربية لمبحوث التربوية والنفسية  

 ( ،  كمية التربية ، جامعة األزىر. 022واالجتماعية ،  ع)
،  منذر  وآخرون  ( .  "  دراسة حالة عن مصر "  ، فى المصرى  6101بدوى ،  أبو بكر ) -2

 ) محرر ( : التعميم لمريادة فى الدول العربية ، مكتب اليونسكو االقميمى فى الدول العربية ،  بيروت .   
كانديدا  و ايزنمان ،  إلين ِو نك ،  ىيدي  و بيركينز  ، سام  ، و براش جرين ، باتريشيا -2
 مؤتمر حول العالم  ، السياسة إلى ارسةالمم من عالمية نظرة :اآلعمال ريادة تعميم ( .  6114) 

 . "وايز" التعميم، في لالبتكار العالمي القمة
( .  " دراسة حالة عن تونس " ، فى : منذر المصرى وآخرون  6101الجمنى  ، محمد )-2

 ،  العربية الدول في لمتربية اإلقميمي اليونسكو ) محرر ( ، التعميم لمريادة فى الدول العربية ، مكتب
 يروت .    ب
( .  دور الجامعات الفمسطينية بمحافظات غزة   فى تعزيز  6102حبوش ، إسراء جميل  ) -2

الميارات الريادية لدى طمبتيا وسبل تطويره    ، رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة اإلسالمية 
 بغزة .  

دراسة استكشافية ، معيد  –( .  التربية من اجل الريادة فى فمسطين  6106الحشوة ،  ماىر  ) -3
 ماس  .   –أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطينى 

( .  المرصد العالمى لريادة األعمال  تقرير ريادة األعمال فى مصر ،  6102حطاب  ، ىال )  -4 
 الجامعة البريطانية فى مصر .  

نمية ثقافة ريادة ( .  " تقييم دور الجامعات المصرية فى ت 6103الرميدى ، بسام سمير )-01
(   2استراتيجية مقترحة لمتحسين " ، مجمة اقتصاديات المال واألعمال ، ع ) –األعمال لدى الطالب 

 معيد العموم االقتصادية والتجارية وعموم التيسير ، الجزائر .
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( .  درجة توافر متطمبات التعميم الريادى فى الجامعات  6102السر  ، دعاء محمد أحمد )-00
طينية بمحافظات غزة وسبل تعزيزىا ،  رسالة ماجستير غير منشورة  ، كمية التربية ، الجامعة الفمس

 اإلسالمية بغزة . 
( .  "سياسات وبرامج التعميم  6102السيد  ، لمياء محمد و إبراىيم ،  إيمان عبد الفتاح )  -06 

مكا نية اإلفادة منيا فى مصر "، الريادى وريادة األعمال فى ضوء خبرة كل من سنغافورة والصين وا 
 ( ، رابطة التربويين العرب .  22دراسات عربية فى التربية وعمم النفس ، ع )

( .  " تصور مقترح لمتربية من أجل  6102غانم ، أحمد محمد  و أبو سيف محمود سيد ) -02  
 ر ، جامعة بنى سويف . ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعى فى مصر " ، مجمة كمية التربية ، عدد يناي

( .  " التربية الريادية والتعميم الريادى " ، رسالة المعمم ، مج  6102مبارك  ، مجدى عوض ) -02
 ( ،  وزارة التربية والتعميم ، إدارة التخطيط والبحث التربوي .    6(، ع )20)

من التعميم الجامعى  " ،  ( . " التربية الريادية ومتطمباتيا 6102محمود  ، عماد عبد المطيف ) -02
 ( .  22دراسات فى التعميم الجامعى ،  ع)

 وتايون سنغافورة من كل بجامعات األعمال ريادة ( . " منظومة 6103موسى ،  أحمد محمد ) -02  
 . األزىر  جامعة ،    ( 023ع ) التربية ، كمية ،  مجمة  "مقارنة دراسة - السعودية والمممكة العربية

( .  " نحو رؤية استراتيجية لدور الجامعات فى تدعيم ثقافة ريادة  6103، سعيد عبده )نافع  -02
( ، جامعة 06األعمال  والتعميم الريادى " ، المجمة  العربية لمدراسات التربوية واالجتماعية ، ع )

 المجمعة ، معيد الممك سممان لالستشارات التربوية.  
. "   تقييم دور الجامعات الفمسطينية فى تحقيق التعميم (  6103نصار ، أنور شحاتو ) -03   

 ( .2الريادى " ، مجمة كمية فمسطين التقنية لألبحاث والدراسات ، ع )
( . مشروع التعميم لمريادة في الدول العربية: المكون الثاني ، مكتب اليونسكو 6106اليونسكو ) -04

 االقميمى فى الدول العربية ،  بيروت  . 
 

20-Curth  , Anette    (2011 ) .    Mapping of teachers' preparation for 
entrepreneurship education Final Report  , 22 August . Available At :  

21- Deveci , İsa &  Seikkula-Leino,  Jaana (2018). " A Review of 
Entrepreneurship Education  in  Teacher Education"  Malaysian Journal of 

Learning and Instruction: Vol. 15 No. 1. 
22-European Commission (2011) .  Entrepreneurship Education: 
Enabling Teachers as a Critical Success Factor “A report on Teacher 



    تطوير كليات التربية فى مصر لتلبية متطلبات التعليم الريادي على ضوء تجارب بعض الدول 
 د. وائل وفيق رضوان  & د. رانيا وصفى عثمان                                       

 عبيعخ ثىزسعيد –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         374(                                       3232– أكزىثس) –(  43انعدد )

Education and Training to prepare teachers for the challenge of 
entrepreneurship education  , European Union .  

23-Ikävalko,  Markku & Ruskovaara, Elena&Seikkula-Leino,  Jaana 
(2008).  Rediscovering Teacher’s Role in Entrepreneurship  Education . 

Available At.  
https://developmentcentre.lut.fi/files/muut/EFMD_rediscovering.pdf 

24-Isaacs, Eslyn  ;  "Visser , Kobus ; Friedrich, Christian; Brijlal , 
Pradeep (2007). "Entrepreneurship education and training at the Further 
Education and Training (FET) level in South Africa", South African Journal 

of Education, Vol 27 .  
 25-Olorundare, Adekunle Solomon & Kayode, David Jimoh (2014).  
"Entrepreneurship Education in Nigerian Universities: A Tool For National 
Transformation"  , Asia Pacific Journal of Educators and Education, Vol. 

29,  
26-Redford, D ana. T.   (2015 ). " Entrepreneurial teacher training in 
Europe: an overview of European policies and developments", Journal for 

Educators, Teachers and Trainers, Vol6(2) . 
27-Watkins , David (2007) . Best Practices & Pedagogical Methodism 
Entrepreneurship Education in Europe Quality of Entrepreneurship 
Programmes in Europe, European Commission, Avilable At: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator.GOLDEN2013/My

%20Documents/Downloads/13_qepe_bestpractices%20(2).pdf 12/9/2016. 
 

        
 
 
 
 
 
 

https://developmentcentre.lut.fi/files/muut/EFMD_rediscovering.pdf
https://developmentcentre.lut.fi/files/muut/EFMD_rediscovering.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator.GOLDEN2013/My%20Documents/Downloads/13_qepe_bestpr
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator.GOLDEN2013/My%20Documents/Downloads/13_qepe_bestpr


    تطوير كليات التربية فى مصر لتلبية متطلبات التعليم الريادي على ضوء تجارب بعض الدول 
 د. وائل وفيق رضوان  & د. رانيا وصفى عثمان                                       

 عبيعخ ثىزسعيد –جمهخ كهيخ انرتثيخ                         375(                                       3232– أكزىثس) –(  43انعدد )

 يهحق انجحش :
   مقابمة  لمتعرف عمى مجاالت تطوير كميات التربية  لتمبية  متطمبات التعميم الريادى  

 إعداد  : 
 كمية التربية جامعة دمياط –د. وائل وفيق رضوان  أستاذ أصول التربية المساعد                      
 كمية التربية جامعة دمياط  –أستاذ أصول التربية المساعد  –د. رانيا وصفى عثمان              

 
 السيد األستاذ الدكتور /        

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو                                                   
يتم إعداد بحث  بعنوان" تطوير كميات التربية فى مصر لتمبية متطمبات التعميم الريادى  عمى           

ضوء تجارب بعض الدول " وقد تم إعداد ىذه المقابمة  بيدف الوقوف عمى  مجاالت تطوير كميات 
متطمبات التعميم الريادى ، وصوال إلى صياغة  تصور مقترح لتطوير كميات التربية  التربية  لتمبية  

 لتمبية  متطمبات التعميم  الريادى .   لذا تتضمن  ىذه المقابمة سؤالين ، كما يمى : 
 السؤال األول : خاص بمجاالت التطوير .

 المحاور التالية : السؤال الثانى : خاص بمقترحات سيادتكم لتطوير كل مجال. وذلك وفق 
 أوال : تطويررؤية مستقبمية لمكمية نحو التعميم الريادى .       

 ثانيا : تطوير القيادة الجامعية  الداعمة لمتعميم الريادى    .            
 ثالثا : تطوير الموارد المادية والبشرية لدعم التعميم الريادى   .           

 الدراسية لدعم التعميم الريادى    . رابعا : تطوير المقررات     
 خامسا  : تطوير  الشراكة بين كميات التربية ورواد األعمال.           
و ستسيم إجابتكم في إنجاح ىذا البحث  ، إذ أن النتائج التي سوف يتم التوصل ليا ستسيم          

ء في الميدان التربوي .   لذا في الخروج بمقترحات وتوصيات من شأنيا العمل عمى رفع مستوى األدا
يرجى منكم   تقديم  اإلجابة التي تعبر عن وجية نظركم . عممًا بأن المعمومات التي ستعبأ من قبمكم 

 ستعامل بسرية تامة، ولن تستخدم إال ألغراض البحث العممي.
 فائق االحترام والتقدير  وتقبموا

........................................... 
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 ورعاية األفراد  اإلبداعي التفكير وتشجيع األعمال لعالم المتعممين التعميم الريادى ىو " إعداد  
كسابيم الريادية مياراتيم  وتنمية الريادية الخصائص أصحاب  الريادي اتجاىات وميارات العمل وا 
 تطمبيا جديدة عمل فرص خمق بيدف والدول األخرى الدولة باقتصاد والمعرفة العمم عمى القائم المنظم
 االقتصادية التنمية تحقيق في تسيم مبتكرة واختراعات  جديداً  وتضيف فكرا  والعالمية المحمية األسواق

 لممجتمع"  
 ما أىم مجاالت تطوير كميات التربية لتمبية متطمبات التعميم الريادى ، من وجية نظر سيادتكم ؟ 

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 ما مقترحات سيادتكم الخاصة بتطوير المجاالت التالية :
 

 مكمية نحو التعميم الريادى . أوال: مقترحات خاصة  بتطوير رؤية مستقبمية ل
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 ة  بتطوير القيادة الجامعية  الداعمة التعميم الريادى    .ثانيا :  مقترحات خاص    
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 ثالثا  :  مقترحات خاصة بتطوير الموارد المادية والبشرية لدعم التعميم الريادى  .  

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 رابعا : مقترحات خاصة  بتطوير المقررات الدراسية لدعم التعميم الريادى .   
.....................................................................................................

..................................................................................................... 
 خامسا : مقترحات خاصة  بتطوير الشراكة بين كميات التربية ورواد األعمال.

.....................................................................................................
..................................................................................................... 

 
 
 


