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 : دزاضةملدص ال

استعراض األسس النظرية والفكرية لريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في إلي  دراسةىدفت ال    
األدبيات التربوية المعاصرة ، وتبيان أىم مالمح برامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في كل من 

أىم  الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندا في ضوء القوي و العوامل الثقافية المؤثرة،واستعراض
في كل من الواليات المتحدة بالتعميم قبل الجامعي أوجو الشبو واإلختالف في برامج ريادة األعمال 

، ، ثم عرض واقع برامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في مصر األمريكية والصين وفنمندا
مصر في ضوء خبرة كل  فيبالتعميم قبل الجامعي تقديم تصور المقترح لبرنامج لريادة األعمال وأخيرا 

، واستخدمت من الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندا بما يتناسب والسياق الثقافي المصري
الدراسة المنيج المقارن بمدخمو الوصفي التحميمي ، وتوصمت الدراسة إلي العديد من النتائج أىميا 

في مصر في ضوء خبرة كل من الواليات  بالتعميم قبل الجامعيتصور المقترح لبرنامج لريادة األعمال 
 . المتحدة األمريكية والصين وفنمندا بما يتناسب والسياق الثقافي المصري

 ريادة االعمال    -الكلمات المفتاحية: برامج 

university -A comparative study of entrepreneurship programs in pre

America, China and Finland, and the education in the United States of 

possibility of benefiting from them in Egypt 

:Abstract 

The study aimed to review the theoretical and intellectual foundations of 

entrepreneurship in pre-university education in contemporary educational 

literature, and to clarify the most important features of entrepreneurship 

programs in pre-university education in the United States of America, China 

and Finland in the light of strong and influencing cultural factors, and review 

the most important similarities and differences in leadership programs Business 

in pre-university education in each of the United States of America, China and 

Finland, then presenting the reality of entrepreneurship programs in pre-

university education in Egypt, and finally presenting the proposed vision for a 

program of entrepreneurship in pre-university education in Egypt in the light of 

the experience of each of the United States of America, China and Finland in 

proportion to the context The Egyptian cultural, and the study used the 

comparative approach with its descriptive analytical approach, and the study 

reached many results, the most important of which is the proposed perception 

of a program for entrepreneurship in pre-university education in Egypt in the 

light of the experience of the United States of America, China and Finland in a 

way that suits the Egyptian cultural context. 

Key word: entrepreneurship-programs. 
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 : كطه األول للدزاضة : اإلطاز العاو للدزاضةال

  مكدمة :

يعد بناء الفكر واإلبداع بالمراحل التعميمية المختمفة من أىم المرتكزات التي ترتكز 
توجو  ةاألخير  ةفي اآلونريادة األعمال ل في المجتمعات ، بل وأصبحت عمييا ريادة األعما

المتقدمة تعزيز ريادة األعمال  وبدأت معظم الدول ، عالمي بمؤسسات التعميم العام والعالي
والفكر الريادي من خالل خططيا التنفيذية في المجتمع األكاديمي والمجتمع المدني 

(.Salem M.A.,2014,p.291) 
المجتمعات لدي  ةكبير ولقد اكتسب مفيوم ريادة األعمال في السنوات األخيرة أىمية 

دماج الفئات السكانية إ، نظرا لمدور الحيوي لريادة األعمال في  الغير رسميةالرسمية و 
المعيد العربي لمتخطيط ، قتصادي لمدول . ) في الحراك اإل –فئة الشباب وخاصة  -المختمفة
 . ( 9م ، ص9109

 ولقد بادرت العديد من الدول بوضع تشريعات وسياسات داعمة لثقافة ريادة األعمال
Entrepreneurship ومن ثم تمكين الشعوب ليصبحوا رواد أعمال ،Entrepreneurs  

 ريادة األعمال من أبرز القوي الدافعة لمتنمية االقتصادية واالجتماعية ، لذلك وليذا أصبحت، 
العقود األخيرة إلي ادخال تعميم ريادة األعمال في مؤسسات التعميم  سعت معظم دول أوربا في
 ,Zozimo, R., Jack, S. and Hamiltonلغرس ثقافة الريادةالجامعي وقبل الجامعي 

E,2017,p.889) ) 
الدولية ومنظمة اليونسكو ريادة األعمال بأنيا : مجموعة من  وتعرف منظمة العمل 

رغبة في المساىمة في التنمية  القائم عمي تعميم وتدريب أي فرد لوساليب التعميم النظامي أ
جتماعية من خالل تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومن ثم تعزيز الثقافة اإلقتصادية واإل

 (  .ILC and Unesco,2006,p.21) الريادية
-Organization for Economic coكما عرفتيا منظمة التعاون والتنمية 

operation and Development  the  عمي أنيا عممية تطوير ذاتي لألفراد ، وذلك من
خالل غرس مجموعة من الميارات والصفات والتي أىميا إدارة المخاطر والقدرة عمي التعامل 

ي واالبتكاري والعمل بروح مع المجيول والقدرة عمي التفكير االبداع
 ()OECD,2010,pp.10الفريق
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فعالى كما عرفيا المركز الدولي لمتعميم والتدريب التقني والميني عمي أنيا استراتيجية 
وذلك من خالل المساىمة في التقميل من البطالة  لمواجية التحديات االجتماعية واالقتصادية

ت في بين فئة الشباب عمي وجو الخصوص وتمكينيم من أىم الميارات والمعارف والكفايا
جميع مراحل حياتيم مما يحقق العدالة االجتماعية ويعزز التنمية البشرية من خالل ضمان 

الفقر  دخل ثابت لألفراد الرياديين ومن ثم تحقيق سبل العيش الالئق والتقميل من مخاطر
 (0م ، ص9109بالمجتمعات )المركز الدولي لمتعميم والتدريب التقني والميني ، 

لفكر ولثقافة ريادة األعمال ،  ةمن أبرز الدول الداعم الواليات المتحدة األمريكية تعدو 
الريادة داخل المجتمع األمريكي ككل ، وبالنظام التعميمي ، وذلك  تعزيز وبسعييا الدائم نحو

من خالل تقديم برامج تعميمية في تخصص الريادة بل واتجيت كثير من النظم التعميمية في 
 The Global Entrepreneurship)اتباع ىذا المنيج  العالم إلي

Index,2019,p.57) . 
الريادة داخل المجتمع الصيني ، وبالنظام  فكر وثقافة بتعزيزأيضا وتيتم الصين 

استقرار المجتمع ولتنشيط المشروعات محفاظ عمي ولقتصاد اإل لدعم وتنشيطالتعميمي ، وذلك 
 The Global Entrepreneurship) الصغيرة والمتوسطة بالمجتمع الصيني

Index,2019,p.25). 
، حيث توسعت فنمندا  وتعد فنمندا من أبرز التجارب الناجحة في مجال ريادة األعمال

في تطبيق مفيوم ريادة األعمال ، وذلك منذ منتصف تسعينيات القرن العشرين ، وتحديدا من 
ال أمرا الغني غني عنو في دعم األعمأن وجود رواد من م ، وذلك بعد أن تأكدت 0999العام 

 . (The Global Entrepreneurship Index,2019,p26)قتصاد الفنمندي اإل
لذلك جاءت ىذه الدراسة لتشمل أىم مالمح برامج ريادة األعمال في كل من الواليات 

ريادة المتحدة األمريكية والصين وفنمندا ، وذلك لمحاولة اإلستفادة من خبراتيم في تطوير 
 . األعمال في مصر ، ولتحسين واقعيا الحالي والمستقبمي

 :  ةلدزاضمشهلة ا

التدابير المصرية في مجال ريادة األعمال وبتتبع مشكالت ريادة وعمى الرغم من 
م ، والخاص بريادة األعمال في 9109األعمال بمصر ،أشار تقرير المرصد العالمي لألعمال 

مصر ، إلي أن مصر تأتي في المرتبة الثامنة والستين أي تقريبا في المرتبة  األخيرة بين 
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م ، فضال عن كون المشروعات الصغيرة 9109ي دورة البمدان التسعة والستين المشاركة ف
والمتوسطة وريادة األعمال في صر قائمة عمي طرق تقميدة وتفتقد آليات االستمرار والتطور 

،  (p.4    Global Entrepreneurship Monitor,2013  ، )أشار دليل قطاع  وقد
في أعداد المتعطمين من المشروعات الصغري والصغيرة والمتوسطة في إلي ان ىناك زياده 

م إلي 9108الشباب المصري حيث بمغ عدد العاطمين عن العمل في الربع األول من عام 
% ، ويوجد بعض المعوقات التي تحد من تطورىا و تقدميا الن نجاح ىذه 01:؛6حوالي 

المشروعات يفتقر إلى الحمول التي تعمل عمى زيادة دعم المشروعات الصغيرة)دليل قطاع 
 (91م، ص9108روعات الصغري والصغيرة والمتوسطة في المش

ن الراشدين في الدخول في مجال ريادة األعمال إال أالشباب  رغبةفي مصر أنو رغم 
والتي تحول  ةوالضمانات التي تتطمبيا الجيات المختمف ةلبيروقراطيىناك العديد من التحديات ا
 . في ظل مركزيو التعميم في مصر ةوخاص دون الحصول عمى القروض

التي تدعم التعميم  ةالدول ةفي سياس ةواضح ةورسال ةىذا فضال عن غياب رؤي
وذلك لن يتم إال في ضوء  ،لى مزيد من التطوير والعملإالريادي وريادة األعمال بل و تحتاج 
 ةالتعميم العالي وزار  ةوالتعميم وزار  ةالتربي ةوزار  ةخاص ةالتنسيق المستمر بين الوزارات المختمف

 )00م، ص9108تقرير األمم المتحدة ،  (العاممة ةالقو 
وعمي الرغم من الجيود الكبيرة والخطوات الواسعة في مجال ريادة األعمال في مصر  

والتي بدأت مع بداية األلفية الثالثة ، وعمي الرغم أيضا من تأكيد الخبراء والمسؤولين عن قطاع 
نحو تقديم تعميم وتدريب السعي الحثيث ، بل وضرورة  أىمية ريادة األعمال عمي التعميم والتنمية 

في مراحل التعميم المختمفة بالمدارس والمعاىد والكميات ، فمازالت المناىج الرسمية بمرحمة التعميم 
 البنك الدولي ،)، تخمو من المتطمبات الرسمية المرتبطة بثقافة وفكر ريادة األعمال قبل الجامعي

 . (01م ، ص9109
كما أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية والمعنون"ريادة األعمال والتنمية 
االقتصادية" إلي العديد من التحديات التي تواجو ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي بمصر والتي 

قتصادية":"مشروع أىميا)وزارة التخطيط والتنمية االقتصادية : ريادة األعمال والتنمية اال
 ( : 9-0، ص ص  9191"،  9101رواد
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أن ىناك ضعف في التنسيق بين كافة المؤسسات البحثية مما يقمل من اإلستفادة من براءات  -0
االختراع واألبحاث المتاحة وتطبيقاتيا الصناعية المختمفة والتي تعد كأداة لتعظيم دور 

 القومي . المشروعات الريادية واإلبتكارية عمى المستوى
أن ىناك اليزال العديد من التحديات التي تواجو إطالق مبادرات نوادي ريادة األعمال بمرحمة  -9

 التعميم قبل الجامعي .
أن ىناك ضعف في تقديم األنشطة الداعمة لريادة االعمال بين طالب التعميم قبل الجامعي ،  -0

الناشئة القائمة عمي االبتكار في مجال باإلضافة إلى ضعف الدعم المقدم لممشروعات الريادية 
 تطوير التطبيقات وتحسين الخدمات بالتعميم قبل الجامعي 

أن ىناك ضعف في مستوي البرامج التعميمية عن ُبعد ، والذي فرضتو األزمة الراىنة  -4
 )كورونا(.

التنمية" التي أن ىناك ضعف في التوافق بين مشروعات البحث واالبتكار ومقتضيات "أولويات  -5
يتم تحديدىا من قبل الوزارة باعتبارىا الكيان المعني بقضايا التنمية االقتصادية عند صياغة 

 الخطة االستثمارية السنوية.
                  أن ىناك ضعف في الربط والتنسيق بين المستثمرين ذوي رؤوس األموال  -6

نتشار بالتعاون مع ي التوسع واإل وأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة الراغبين ف
 شركاء داعمين.

ضعف استراتيجيات التكيف مع األزمات االقتصادية وخاصة أزمة كورونا الحالية. مما أثر  -7
بالسمب عمي الشراكة بين رواد األعمال الناجحين من الخبرات الدولية، والذين سبق ليم 

ن، ويعد ىذا من أكبر التحديات التي تواجو التعامل مع األزمات الدولية ورواد األعمال المحميي
توجو الحكومة المصرية القائم عمي توطين بعض الصناعات واإلحالل محل الواردات في ظل 

 أزمة كورونا.
ىالمية المعايير والمؤشرات المحددة لمتابعة تقييم أداء المشروعات الناشئة وقياس المردود  -8

 نمية المستدامة .اإلقتصادي منيا، وفقا الستراتيجية الت
وبناء عمي ماسبق يتضح أن ىناك فجوة بين ما يتطمبو تطوير ريادة األعمال في مصر 
والوضع الراىن بالتعميم قبل الجامعي  بمصر ، وليذا نمت الرغبة لدي الباحثة بإجراء ىذه 

عمال بالتعميم قبل من خبرات الدول الرائدة في مجال برامج ريادة األ ةستفادة لإلالدراس
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ستفاده منيا ، وذلك لمتغمب عمي مشكالت التعميم قبل الجامعي بمصر اآلنية الجامعي ، واإل
 والسعي نحو الوفاء بتطمعاتيا المستقبمية في ضوء المنيج المقارن .

في كثير من دول العالم  ةعمال وتطبيقاتيا الناجحة األمية مفيوم برامج ريادنظرا ألىو 
، وليذا  من ىذه البرامج لتطوير الواقع المصري ةستفادتي تسعى لإلال ةراسكانت ىذه الد

: كيف يمكن االستفادة من برامج ريادة  لحالية اإلجابة عن السؤال الرئيستحاول الدراسة ا
األعمال بالتعميم قبل الجامعي في كال من الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندا في وضع 

 برنامج لريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي بمصر ؟
 :التالية فرعية السئمة في األالسؤال  ويمكن صياغة السؤال الرئيس 

في األدبيات التربوية  التعميم قبل الجامعيبالفكرية لريادة األعمال ما األسس النظرية و  -0
 ؟ المعاصرة

 ةمن الواليات المتحد كلالتعميم قبل الجامعي في بما أىم مالمح برامج ريادة األعمال   -9
 ؟في ضوء القوي و العوامل الثقافية المؤثرة  والصين وفنمندا ةاألمريكي

في كال من بالتعميم قبل الجامعي ريادة األعمال برامج أوجو الشبو واإلختالف في ما   -0
 ؟الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندا

 ؟في مصر  ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي واقع برامجما  -4
مصر في ضوء في بالتعميم قبل الجامعي برامج ريادة األعمال التصور المقترح لما  -5

مكانية اإلفادة منيا في مصر  ةاألمريكي ةمن الواليات المتحد خبرة كل والصين وفنمندا وا 
 بما يتناسب والسياق الثقافي المصري ؟

 :  الدزاضةأٍداف 
اإلستفادة من برامج ريادة األعمال بالتعميم قبل :في  ةيتمثل اليدف الرئيس لمدراس 

برنامج لريادة الجامعي في كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندا في وضع 
 األعمال بالتعميم قبل الجامعي بمصر

 ويتفرع من اليدف الرئيس مجموعة أىداف فرعية وىي كالتالي : 
في األدبيات  التعميم قبل الجامعيباألسس النظرية والفكرية لريادة األعمال  استعراض -0

 .التربوية المعاصرة 
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 ةالواليات المتحدمن  كلفي  قبل الجامعيالتعميم ب أىم مالمح برامج ريادة األعمال تبيان  -9
 .في ضوء القوي و العوامل الثقافية المؤثرة فنمنداو الصين و  ةاألمريكي

في بالتعميم قبل الجامعي أوجو الشبو واإلختالف في برامج ريادة األعمال أىم  استعراض  -0
 .كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندا

 .واقع برامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في مصر عرض -4
في مصر في ضوء بالتعميم قبل الجامعي تصور المقترح لبرنامج لريادة األعمال  تقديم -5

خبرة كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندا بما يتناسب والسياق الثقافي 
 .المصري

 : ةدزاضأٍنية ال
 : الحالية من النقاط التالية ةالدراسأىمية تنبع  

االعمال كمدخل تطويري  ةتوافر مالمح برنامج رياد ىميةمن أ الدراسة تنطمق أىمية -0
ىتمام بيا دوليا واقميميا لحل يتزايد اإل ةعصري ةلمتعميم قبل الجامعي التقميدي وضرور 

ة االقتصادي ةوتحقيق متطمبات التنمي ةمشكالت التعميم قبل الجامعي التقميدي من ناحي
 خرى .أ ةمن ناحي ةقتصاد المعرفإفي ضوء 

لمتعميم قبل الجامعي  ةومعاصر  ةحديث ةاألعمال صيغ ةمن كون رياد ةتنبع أىمية الدراس  -9
لتحقيق  ةمجتمعي ةوأنيا أصبحت ضرور  ةحيث تربط بين الحكومات والتعميم والصناع

 . ةالمزيد من البحث والدراسفضال عن كونيا تستحق  ةالتنافسي
العديد من التحديات التي يعاني منيا التعميم قبل الجامعي عن  ةالحالي ةقد تعالج الدراس  -0

عمال وتعزيز األ ةفي تفعيل وتكامل رياد ةفعال ةاألعمال كوسيم ةرياد ةطريق تبني فكر 
 ةوتحسين الحال ةوالمتوسط ةوالنمو الصناعات الصغير  ةقتصاد القائم عمى المعرفاإل
 التي تمر بيا مصر اآلن . ةاالنتقالي ةفي ظل المرحم ةقتصاديواإل ةجتماعياإل

والصين وفنمندا والتي أثبتت  ألمريكيةا كل من الواليات المتحدة ةخبر  ةاليالح ةتقدم الدراس -4
 ةنجاحا رائد ومرموقا عمى مستوى العالم في ربط التعميم بمتطمبات سوق العمل والحكوم

 . ةلدول المقارن ةمحميا ودوليا بالنسب ةالشامم ةومتطمبات التنمي ةوالصناع
 ةالتعميم قبل الجامعى والتي يمكن االستفادب عمال ة األور مقترح لبرنامج ريادم تصيتقد  -5

ستراتيجيات والبرامج التي قد تسيم في حل مشكالت منيا في رسم الخطط والسياسات واإل
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 ةالبطال ةفي حل مشكم ةالمساىم ةصري فضال عن محاولالتعميم قبل الجامعي الم
 وتعزيز االقتصاد الوطني .

 : ةالدزاضحدود 

 :التالية حدود بالدراسة متزم الت   
عمي استعراض أىم مالمح برامج ريادة  ةالحالي ةاقتصرت الدراس : الحد الموضوعي -

المقارنة والمتمثمة في كال من الواليات المتحدة األمريكية والصين األعمال في دول 
األعمال بتمك الدول وتمثمت أبرز  ةبرامج رياد ةعن طبيع ةوتقديم رؤيو شامموفنمندا ، 

والقيم  ةواألىداف االستراتيجي ةرسالة و في مسمى ومكان ورؤيتمك القضايا في : 
فضال عن القائمين عمى تنفيذ البرامج  . ةالمقارنعمال بدول ة األلبرامج رياد ةالجوىري
بالبرامج و الخطوات  ةالدراس عمى طبيعة ةونواتج التعمم عالو  ةفالمستيد ةالفئ ةوطبيع

مصادر البرامج فضال عن  تمكإلى آليات تقييم  ةامج باإلضافة لتمك البر جرائيواإل ةتنفيذيال
 . ةعمال بدول المقارندعم وتمويل برامج رياده األ

، وتشمل عمي طمبة التعميم قبل الجامعي ةالحالي تقتصر الدراسة:  الحد البشري -
، وقد تم اختيار تمك المرحمة ألنيا تعد مرحمة تأسيسية )االبتدائي ، االعدادي ، الثانوي( 

، ومن ثم ستصبح تمك الكفايات الالزمة لريادة األعمال إلتقان الكفايات والميارات 
حتراف طوال حياتيم ، سواء إلدي الطمبة، ومن ثم يتم ممارستيا بوالميارات تراكمية 

 .لتحقوا بعد ذلك بالتعميم الجامعي ، أو التحقوا بسوق العملإ
في  ةوالمتمثم ةعمى تناول بعض دول المقارن ةالحالي ةاقتصرت الدراس الحد المكاني : -

في مجال  ةالمتنوع ولجيودىالتميزىا  مندا وذلكنوالصين وف ةمريكياأل ةالواليات المتحد
 .عمال ة األبرامج رياد

، ويـأتي دراسةيعرض ىذا الجزء لممصطمحات الواردة في عنوان ال  : ةدزاضمصطلحات ال
 ، وذلك فيما يمي:دراسة التحميل التفصيمي لممصطمحات باإلطار النظري لم

 :  بسامج زيادة األعنال

 سيتم تعريف المصطمح عمي النحو التالي :  
لسان في قاموس خرون آلبرنامج كماعرفو عبد اهلل عمي الكبير و تعريف البرنامج : ا

خطيط ليا وادارتيا وذلك والمشروعات التي يتم الت ة من األنشطةمجموع:  أنوعمى  ةالعرب لغ
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 ةمتعدد ةتكوين عقميو  ، عمالة األتعميم ريادل ةمستيدفلتحقيق أىداف ونواتج تعمم 
عمى حل المشكالت والتفكير النقدي والعمل  ةوالقدر  ةالتخصصات تتمتع بالميارات الحياتي

دارة السيس أتبل وتمكينيم من  التعاوني وىذا ليس فقط عداد جيل جديد من ا  و  ،  مشروعاتوا 
، واالبداع  ،واالبتكار صالةة تتمتع باألجديد مبتكراتالشباب قادر عمى اقتحام سوق العمل ب

 ريادية . ةواستغالليا بطريق، الفرص الجديده وايجاد 
 (9م ، ص0984)عبد اهلل عمي الكبير واخرون ، 

ىي عممية :  misra,s. and kumar,Eكما عرفيا ريادة األعمال ريادة األعمال : 
، وذلك من خالل تحديد الموارد  ستثماربيدف اإل ةختيار الفرص المتوفر ا  قائمة عمي تمييز و 

حتياجات ات جديدة ابداعية وذلك لتمبية اإلالالزمة لتأسيس المشاريع وابتكار منتجات وخدم
 ( .misra,s. and kumar,E,2000,p.138المجتمعية ، ومن ثم تحقيق األرباح .)

 The qualityوعرفتيا وكالة ضمان الجودة لمتعميم العالي بالمممكة المتحدة 
Assurance Agency for higher Education  : عمي أنيا عممية تطبيق الميارات

تخاذ القرارات بيدف ا  و  ، واالتصال والقيادة، والمبادرة ، االبداعية واالبتكارية وحل المشكالت
 The quality Assuranceنشاء المشاريع الجديدة . )ا  تحديد الفرص المتاحة و 

Agency for higher Education,2013,p.7. وأخيرا عرفيا المرصد العالمي ، )
لريادة األعمال : عمي أنيا أي مجيود يبذلو فرد أو فريق عمل بيدف إنشاء مشروع جديد ، 

 قائمة بالفعل  ةبيدف التوظيف الذاتي ، أو تطوير نشاط مؤسس
(Entrepreneurship and Development Institute (GED,2015,p.4) 

مسمي ، ومكان  لو  برنامج متكامل  جرائيا عمي أنيا :إريادة األعمال  الباحثةعرف وت
ينفذىا القائمين عمي جوىرية  ، ، وقيم ستراتيجية أىداف إرؤية ، ورسالة، و محدد ، ولو 

جرائية  البرنامج لمفئة المستيدفة )طالب التعميم قبل الجامعي ( ، وفي ضوء خطوات تنفيذية وا 
بل تعريف طالب التعميم ق إلي يدفيتقييم والتمويل ، وكذا لمآليات يضا أويتضمن واضحة ، 

تفعيل أفكارىم االبداعية واالبتكارية ، لستثمار ، وآليات الجامعي عمي الفرص المتاحة لإل
حتياجات المجتمعية من الخدمات لمشاريع الجديدة ، وتمبية اإليس اتأسوتمكينيم من 

 تحقيق الربح.االبداعية االبتكارية ومن ثم 
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تم تناول الدراسات السابقة في محورين تمثل المحور األول في  الدزاضات الطابكة :
   الدراسات العربية ، وتمثل المحور الثاني في الدراسات األجنبية ، وىذا عمي النحو التالي :

 :زيادة األعنال اليت تياولت العسبية الدزاضات احملوز األول :

 الدراسات من األقدم لألحدث كما يمي :وسيتم ترتيب  
 . 2016،  أبو ضيف حمنود ضيد على -0

الدراسة إلي  وضع استراتيجية لريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في مصر ىدفت 
                  دراسةال تواستخدم ، في ضوء بعض النماذج النظرية كأطر لمتربية لريادة األعمال
العديد من  إلى دراسةال تالمنيج الوصفي التحميمي؛ لمناسبتو لطبيعة الموضوع، وتوصم

 .ستراتيجية مقترحة لتطبيق التربية لريادة األعمال في مصر إ النتائج أىميا : 
تتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية في تناوليا قضية ريادة األعمال ، وتختمف ىذه 
الدراسة مع الدراسة الحالية في أن الدراسة الحالية تناولت وركزت عمي  إجراء دراسة مقارنة 

الجامعي في كال من الواليات المتحدة األمريكية والصين  لبرامج ريادة األعمال بالتعميم قبل
مكانية اإلفادة منيا في مصر . واستفادت الدراسة الحالية من تمك الدراسة في  وفنمندا وا 

 اإلطالع عمي أىم القضايا المرتبطة بريادة األعمال.
 . م9107،   وطأزىاؤ أمحد إبساٍيه ضلنى أمحد -9

، ودورىا بالجامعاتبرامج تعميم ريادة األعمال  ىدفت الدراسة إلي إلقاء الضوء عمي 
دراسة ال تواستخدمتنمية قدرات وميارات الطمبة من أجل تمبية احتياجات سوق العمل، في 

إلى مجموعة من اإلجراءات  ت الدراسة مدخل الحمول الكبرى لجورج بيريداى، وتوصم
المقترحة التي من شأنيا مساعدة الجامعات المصرية في تبني برامج تعميم ريادة األعمال في 

 .ضوء خبرة بعض الجامعات بالواليات المتحدة األمريكية وماليزيا
تتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية في تناوليا قضية ريادة األعمال ، وتختمف ىذه 

الدراسة الحالية  أنيا تناولت التعميم الجامعي بينما تناولتمع الدراسة الحالية في الدراسة 
وركزت عمي  إجراء دراسة مقارنة لبرامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في كال من 
مكانية اإلفادة منيا في مصر . واستفادت  الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندا وا 

ية من تمك الدراسة في اإلطالع عمي أىم القضايا المرتبطة بريادة األعمال، فضال الدراسة الحال

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A4%D9%88%D8%B7%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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في مجال ريادة  بعض الجامعات بالواليات المتحدة األمريكية وماليزياعن اإلطالع عمي خبرات 
 األعمال .

 م . 9109،   البكني فوشية بيت مياحي بً مادد العتييب ،  ىوف بيت مياحي عوض  -0
إلي التعرف عمى واقع دور األنشطة غير الصفية في تنمية الميارات  ةىدفت الدراس

لدى طالبات المرحمة الثانوية من وجية نظرىن، وتحديد المعوقات التي تحول دون  الريادية
تفعيل دور األنشطة غير الصفية في تنمية الميارات الريادية لدى طالبات المرحمة الثانوية 
من وجية نظر المعممات ، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي. وتوصمت الدراسة 

تصور مقترح لتفعيل دور األنشطة غير الصفية في  تقديم ج أىميا  إلي العديد من النتائ
 .تنمية الميارات الريادية لدى طالبات المرحمة الثانوية

تتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية في تناوليا قضية ذات الصمة بريادة األعمال ، 
لت وركزت عمي  إجراء وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن الدراسة الحالية تناو 

دراسة مقارنة لبرامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في كال من الواليات المتحدة 
مكانية اإلفادة منيا في مصر . واستفادت الدراسة الحالية من تمك  األمريكية والصين وفنمندا وا 

والمتمثمة في األنشطة غير  ، الدراسة في اإلطالع عمي أىم القضايا المرتبطة بريادة األعمال
 . الصفية

 .  2019،إماو  دالوازخإمياٌ حمند عب -4 
ىدفت الدراسة إلى قياس فاعمية استخدام مدخل التعمم الخدمي في تدريس الجغرافيا 
لتنمية ثقافة ريادة األعمال لدى طالب الصف األول الثانوي الصناعي بإحدى مدارس محافظة 

إلي العديد من النتائج أىميا  ةالشرقية، واستخدمت الدراسة المنيج التجريبي، وتوصمت الدراس
 .في تنمية ثقافة ريادة األعماليتميز بفعاليتو  مدخل التعمم الخدميأن 

تتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية في تناوليا لقضية ذات صمة  بريادة األعمال ، 
اء دراسة وتختمف ىذه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن الدراسة الحالية تناولت وركزت عمي  إجر 

مقارنة لبرامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في كال من الواليات المتحدة األمريكية والصين 
مكانية اإلفادة منيا في مصر . واستفادت الدراسة الحالية من تمك الدراسة في اإلطالع  وفنمندا وا 

 مي.عمي أىم القضايا المرتبطة بريادة األعمال والمتمثمة في التعمم الخد

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D9%86%D9%88%D9%81+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A+%D8%B9%D9%88%D8%B6
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%82%D9%85%D9%8A%D8%8C+%D9%81%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%A9+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AD%D9%8A+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%A7%D8%AC%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB
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ميال ضيد يوضف حطيني : أدواز مسانص زيادة األعنال بالتطبيل على مسنص التطويس الوظيفي  -5

 و .2020وزيادة األعنال ظامعة األضهيدزية ،

الدراسة إلى محاولة التحديد العممي ألدوار مراكز ريادة األعمال في ضوء خبرات  تىدف
عدد من الجامعات األجنبية والعربية وتحديد األدوار الفعمية لمركز التطوير الوظيفي وريادة 
األعمال بجامعة األسكندرية بيدف وضع رؤية مقترحة لتعزيز أدواره ، واستخدمت الدراسة 

لتحميمي ، و توصمت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا ، أنو ينبغي أن المنيج الوصفي ا
القيادات الجامعية بنشر ثقافة ريادة األعمال في المجتمع عامة وفي المجتمع الجامعي ،  تقوم

 بصورة خاصة .
تتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية في تناوليا لقضية ذات صمة  بريادة األعمال ، 

ه الدراسة مع الدراسة الحالية في أن الدراسة الحالية تناولت وركزت عمي  إجراء وتختمف ىذ
دراسة مقارنة لبرامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في كال من الواليات المتحدة 
مكانية اإلفادة منيا في مصر . واستفادت الدراسة الحالية من تمك  األمريكية والصين وفنمندا وا 

دوار مراكز اإلطالع عمي أىم القضايا المرتبطة بريادة األعمالوالمتمثمة في تحديد أالدراسة في 
 .ريادة األعمال في ضوء خبرات عدد من الجامعات األجنبية والعربية

 احملوز الجاىي : الدزاضات األديبية اليت تياولت زيادة األعنال:

 وسيتم ترتيب الدراسات من األقدم لألحدث كما يمي :
1-Alvarez-Herranz,A.,:Valencia-De-Lara,P.and Martinez-Ruiz,M.P.,2011.  

ىدفت الدراسة إلى تحميل أثر العوامل الديموجرافية  االجتماعيو عمى السموكيات 
( قسمت حسب مستوى الدخل 99الرياديو لمجموعة من األفراد ذوي النشاطات الريادية )

أخرى، واستخدمت الدراسة المنيج الوصفي  ة، ومتوسط ومنخفض من جيةالعالي من جي
أن الدول ذات الدخل  :والمنيج المسحي ، وتوصمت الدراسة إلي العديد من النتائج أىميا

العوامل الديموجرافية ، واإلجتماعية إيجابيا عمي السموكيات الريادية لمجموعة العالي أثرت 
 من األفراد ذوي النشاطات الريادية .

مع الدراسة الحالية في تناوليا لقضية ريادة األعمال ، وتختمف ىذه تتفق تمك الدراسة 
الدراسة مع الدراسة الحالية في أن الدراسة الحالية تناولت وركزت عمي  إجراء دراسة مقارنة 
لبرامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في كال من الواليات المتحدة األمريكية والصين 
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مكانية اإلف ادة منيا في مصر . واستفادت الدراسة الحالية من تمك الدراسة في وفنمندا وا 
اإلطالع عمي أىم القضايا المرتبطة بريادة األعمال في دولتين من دول المقارنة بالدراسة 

 الحالية  وىي الواليات المتحدة األمريكية وفنمندا .
2-  Christine A, 2012 

واستخدمت ، ريادة األعمال في الصين تعميم إلقاء الضوء عمي  ىدفت الدراسة إلى
أن الدراسة المنيج الوصفي بمدخمو التحميمي ، وتوصمت الدراسة إلي العديد من النتائج أىميا 

إلنشاء حديقة لممشاريع الصغيرة في بكين لمعائدين المتميزين ىناك ضرورة لمتخطيط المستمر 
إنشاء  عالوه عمي ضرورة  ،  الحرةمن الخارج ، لبدء مشاريعيم الخاصة لممارسة األعمال 

زيادة فرص  ساعد في يوأكدت الدراسة عمي أن تعميم ريادة األعمال  .مؤسسة لريادة األعمال
 .العمل واالبتكار

تتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية في تناوليا لقضية ريادة األعمال ، وتختمف ىذه 
الية تناولت وركزت عمي  إجراء دراسة مقارنة الدراسة مع الدراسة الحالية في أن الدراسة الح

لبرامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في كال من الواليات المتحدة األمريكية والصين 
مكانية اإلفادة منيا في مصر . واستفادت الدراسة الحالية من تمك الدراسة في  وفنمندا وا 

 .في إحدي دول المقارنة وىي الصينل اإلطالع عمي أىم القضايا المرتبطة بريادة األعما
3- Laukkanen,T.,Nagy,G.,Hirvonen,S.,Reijonen ,H.,& pasanen,M,2013. 

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمي أثر التوجيات اإلستراتيجية عمى نمو الشركات الصغيرة 
وتوصمت  والمتوسطة في كل من ىنغاريا وفنمندا ، استخدم الباحثون المنيج الوصفي التحميمي

الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا أنو يوجد أثر موجب لمتوجيات اإلستراتيجية المتمثمة  
 .التوجو نحو السوق في كل من ىانغاريا وفنمندا ، و فى التوجو نحو الريادة 

تتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية في تناوليا لقضية ريادة األعمال ، وتختمف ىذه 
دراسة الحالية في أن الدراسة الحالية تناولت وركزت عمي  إجراء دراسة مقارنة الدراسة مع ال

لبرامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في كال من الواليات المتحدة األمريكية والصين 
مكانية اإلفادة منيا في مصر ، فضال عن تناول الدراسة الحالية ريادة األعمال في  وفنمندا وا 

م . واستفادت الدراسة الحالية من تمك الدراسة في اإلطالع عمي أىم القضايا مجال التعمي
المرتبطة بريادة األعمال في إحدي دول المقارنة وىي فنمندا ، وكيف يتم تطبيق ريادة األعمال 
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بما يتوافق وطبيعة طبيقو في المجال التعميمي تفي مجال الشركات واالستفادة من ذلك و 
 . المختمفة جزئيا عن منظومة قطاع الشركات التعميمية المنظومة

4-Changqing Lai1, Wenjing lv, Yuning Jiang:April ,2015 

عميم ريادة األعمال عمى قدرات ىدفت الدراسة إلي إلقاء الضوء عمي مدي تأثير ت
الطالب بالصين، استخدمت الدراسة المنيج المسحي ، ومنيج دراسة الحالة. وتوصمت 
الدراسة إلي العديد من النتائج أىميا :  أن دورات ومشاريع تعميم ريادة األعمال شكمت شبكة 

ة بشكل متكرر. اجتماعية بين الموجيين والمراقبين والطالب ، حيث يمكن أن تتدفق المعرف
 .وأيضا ضمان لتعميم ريادة األعمال نظرًيا وعممًيا

تتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية في تناوليا لقضية ريادة األعمال ، وتختمف ىذه 
الدراسة مع الدراسة الحالية في أن الدراسة الحالية تناولت وركزت عمي  إجراء دراسة مقارنة 

بالتعميم قبل الجامعي في كال من الواليات المتحدة األمريكية والصين لبرامج ريادة األعمال 
مكانية اإلفادة منيا في مصر . واستفادت الدراسة الحالية من تمك الدراسة في  وفنمندا وا 

 في إحدي دول المقارنة وىي الصين. اإلطالع عمي أىم القضايا المرتبطة بريادة األعمال
5- Agung Winarno, Patmi Rahayu, MalangTrisetia Wijijayanti,  

MalangYuli Agustina, 2019. 

تقييم محو األمية الوظيفية لأداة يعد كنموذج مبتكر تصميم وتطوير ىدفت الدراسة إلي 
كن من تحديد المعايير واألولويات لنجاح عممية التعمم والتدريب التم وريادة األعمال ، حتى يتم

 تواستخدمعمى األعمال الوظيفية وتنظيم األعمال ، خاصة في التعميم الثانوي والعالي. 
أىمياأن ىناك النتائج  وتوصمت الدراسة إلي العديد من . المنيج الوصفي التحميمي لدراسة ا

األمية الوظيفية وريادة األعمال باستمرار ، فضال عن ضرورة إلي تطوير نموذج تقييم محو 
  .القياس الوظيفي لألعمال وريادة األعمالأىمية  ضرورة التأكيد عمي 

تتفق تمك الدراسة مع الدراسة الحالية في تناوليا لقضية ريادة األعمال ، وتختمف ىذه 
عمي  إجراء دراسة مقارنة  الدراسة مع الدراسة الحالية في أن الدراسة الحالية تناولت وركزت

لبرامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في كال من الواليات المتحدة األمريكية والصين 
مكانية اإلفادة منيا في مصر . واستفادت الدراسة الحالية من تمك الدراسة في  وفنمندا وا 

قارنة وىي الواليات اإلطالع عمي أىم القضايا المرتبطة بريادة األعمال في إحدي دول الم
 المتحدة األمريكية .
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 تعكيب على الدزاضات الطابكة :

في ضوء العرض السابق لمدراسات السابقة يتضح أن الدعوة نحو النمو االقتصادي 
والربط بين التعميم قبل الجامعي واإلقتصاد والحكومة والسوق وتحديات ومشكالت المنظومة 

جميعيا إلى التوجو نحو طرح برنامج متكامل لريادة  التقميدية بالتعميم قبل الجامعي أدت
 ، تطويري لموضع الراىن لمتعميم قبل الجامعي التقميديكمدخل األعمال بالتعميم قبل الجامعي 

بين منظومة التعميم قبل الجامعي ،  جسر الفجوةريادة األعمال من فمسفة  ووما ترتكز عمي
 عرفة لموفاء بمتطمبات سوق العمل .والصناعة و تنمية االبتكار القائم عمى الم

وعمى الرغم من تنوع الصيغ والممارسات واآلليات والمؤشرات المتضمنة بمنظومة 
التعميم قبل الجامعي في الدول المختمفة إال أن ىناك توجيا عاما وجيود بارزة ليذه الدول 

 نحو التعميم قبل الجامعي القائم عمى الريادة .
الدراسة الحالية من حيث األىداف والمنيج المستخدم  وتختمف ىذه الدراسات مع

لمعالجة تمك الدراسات ، وكذلك اختالف دول المقارنة حيث تختمف الدراسة الحالية من حيث 
أىدافيا ومنيجيا المستخدم المنيج المقارن بمدخمو الوصفي التحميمي كأحد مداخل دراسات 

عض دول المقارنة الرائدة في مجال برامج ىا في تناول بدالتربية المقارنة ، فضال عن تفر 
ريادة األعمال والمتمثمة فى : الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندا لخبرات كاممة 

عوامل دعم وتعزيز بيئات ريادة ، الدراسة والمحاور من حيث : )مالمح التطور التاريخي 
بدول المقارنة والمتمثمة في :  أىم مالمح برامج ريادة األعمال استعراض األعمال فضال عن

والقيم الجوىرية ، واألىداف اإلستراتيجية  ، مسمي ، ومكان البرنامج ، والرؤية والرسالة
فضال عن القائمين عمى تنفيذ البرنامج والفئة  بدول المقارنة ، لبرامج ريادة األعمال

طبيعة الدراسة ، والخطوات و  بدول المقارنة ، المستيدفة ، ونواتج التعمم لبرامج ريادة األعمال
فضال عن آليات التقييم ، وختاما بدول المقارنة برامج ريادة األعمال لالتنفيذية واإلجرائية 

في كل دولة من دول المقارنة وىذا ما لم ، وذلك مصادر دعم تمويل برامج ريادة األعمال 
 تعالج الدراسات السابقة في تجاربيا في ذات المجال .
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 : ةدزاضميَج ال

التحميمي لمالئمتو ألىداف  يالمنيج المقارن بمدخمو الوصف ةالحالي ةالدراساتبعت 
-057، ص ص 9110،  )شاكر محمد فتحي وىمام بدراوي زيدان،وطبيعتيا  ةالدراس
 (، وذلك وفق الخطوات التالية :059

الخبرة التربوية لكل دولة عمى حدي في مجال برامج ريادة األعمال بالتعميم قبل   الوصف :-0
 الجامعي .

التفسير : بتحميل الخبرة التربوية في سياقيا الثقافي والتعرف عمى أىم القوى والعوامل  -9
 الثقافية المؤثره فييا .

 المقارنةالمقابمة : بيدف التوصل إلى نقاط التشابو واإلختالف بين دول  -0
 عرض الواقع المصري في مجال ريادة األعمال-4
وضع تصور مقترح لبرنامج لريادة األعمال لمتعميم قبل الجامعي بمصر في ضوء اإلستفادة -5

من دول المقارنة ، وبما يتوافق و طبيعة المجتمع المصري ، وتم من خالل وضع تصور 
افرة بالمجتمع المصري تسيم في مقترح يقوم عمى منطمقات قومية وعالمية وركائز متو 

وبناء عمي ذلك تتمثل خطوات الدراسة الحالية ، نجاح فكرة برنامج ريادة األعمال في مصر
 عمي النحو التالي :

 فيما يمي : ةدراسوتتمثل الخطوات االجرائية لم
خطوات السير في الدراسة وبناء عمى المنيج المستخدم تتمثل خطوات الدراسة  

 يمي :الحالية فيما 
 ة.دراساإلطار العام لمبعنوان :  ةدراسوتمثل ىذه الخطوة القسم األول لمالخطوة األولي : 
التعميم قبل الجامعي باالعمال  ةماىية رياد ة: والتي تمثل في دراس ةالخطوه الثاني

وأىدافيا وأىميتيا وخصائصيا فضال عن معوقات  بمفيوميا قةبرز القضايا المتعمأوتناول 
 ةالقسم الثاني لمدراس ةالتعميم قبل الجامعي وتمثل ىذه الخطو بعمال ة األومقومات رياد

 . التعميم قبل الجامعيبطار النظري لريادة االعمال : اإلبعنوان 
الواليات  عمال في كل منة األىم مالمح برامج ريادأبراز إ: وتتمثل في  ةالثالث ةالخطو 

ىم أ : بعنوان ةالقسم الثالث لمدراس ةمندا وتتمثل ىذه الخطو نوالصين وف ة االمريكيةالمتحد
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في ضوء  والصين وفنمنداة االمريكي ةعمال في كل من الواليات المتحدة األمالمح برامج رياد
 .القوي و العوامل الثقافية المؤثرة

أوجو الشبو واإلختالف في برامج ريادة األعمال  : وتتمثل في استعراض ةالرابع ةالخطو  
وتمثل ىذه  في كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندابالتعميم قبل الجامعي 

أوجو الشبو واإلختالف في برامج ريادة األعمال  بعنوان : ةالقسم الرابع لمدراسة الخطو 
 .ألمريكية والصين وفنمندافي كل من الواليات المتحدة ابالتعميم قبل الجامعي 

واقع برامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في مصر  : وتمثل ةالخامس ةالخطو  
 .واقع برامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي في : بعنوان ةالقسم الخامس لمدراس

بالتعميم قبل تصور مقترح لبرامج ريادة األعمال  : وتتمثل في تقديم ةالسادس ةالخطو 
في مصر في ضوء خبرة كل من الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندا الجامعي 

مكانية اإلفادة منيا في مصر بما يتناسب والسياق الثقافي المصري  ةوتمثل ىذه الخطو  وا 
 بعنوان :  ةلمدراس القسم السادس

في مصر في ضوء خبرة كل بالتعميم قبل الجامعي تصور مقترح لبرامج ريادة األعمال 
مكانية اإلفادة منيا في مصر بما يتناسب  من الواليات المتحدة األمريكية والصين وفنمندا وا 

 والسياق الثقافي المصري 
 : دزاضةلل طاز اليعسياإل:  دزاضة الكطه الجاىي لل

وتناول أبرز من خالل تحميل المفاىيم األساسية  دراسةسيتم تناول  اإلطار النظري لم
  ، وىي كالتالي :ريادة األعمال  بالتعميم قبل الجامعي بالقضايا المتعمقة 

 التعليه قبل اجلامعي:ب  زيادة األعنالاحملوز األول : ماٍية 

 تتعدد مفاىيم ريادة األعمال وسوف يتم تناوليا عمي النحو التالي : 
 :زيادة األعنال مفَوو-1

 misra andمفاىيم ريادة األعمال حيث عرفيا  تبداية األلفية الثالثة تعدد منذ
kumar  ايجاد شئ جديد عالي الجودة والقيمة ، وذلك من خالل االبتكار عمي أنيا عممية

واالبداع وتحمل المخاطر وتوفير الوقت والجيد لمخروج بمنتج مبتكر يحقق لمرياديين العائد 
، وفي  (.misra,s. and kumar,E,2000,p.135فسي )المادي ومن ثم الرضا الن

عمي توصيات المؤتمر الدولي األول لريادة األعمال بجامعة سعود تم تعريف ريادة األعمال 
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يتميز باإلبداع واالبتكار والمخاطرة وتحمل الصعاب  أنيا : السعي نحو تأسيس عمل حر
 ( 0م ، ص 9101المالية واالجتماعية والنفسية . )أحمد الشميمري  ، 

 The qualityوعرفتيا وكالة ضمان الجودة لمتعميم العالي بالمممكة المتحدة 
Assurance Agency for higher Education   : عمي أنيا عممية تطبيق الميارات

بيدف تحديد  تخاذ القراراتا  االبداعية واالبتكارية وحل المشكالت والمبادرة واالتصال والقيادة و 
 The quality Assurance Agency forنشاء المشاريع الجديدة . )ا  الفرص المتاحة و 

higher Education,2013,p.7.) ، 
يعرف قاموس مصطمحات األعمال ريادة األعمال عمى أنيا : القدرة والرغبة في تطوير 

 business و تنظيم و إدارة المشروع التجاري رغم المخاطرة من أجل تحقيق الربح.
dictionary, undated 

كما يعرفيا قاموس األعمال عمى أنيا طريق اإلستفادة من الموارد المتاحة والعمل  
 ,Business Dictionary(.ورأس المال الذي يساىم في الحصول عمى الربح 

 الربح2017
من ويعرف قاموس اكسفورد ريادة األعمال بأنيا: نشاط ييتم بتأسيس األعمال المتنوعة 

 (.Oxford Dictionaries, 2017  عمى ذلك  أجل تحقيق الربح مع توقع المخاطرة المترتبة
ويعرفيا قاموس كامبريدج عمي أنيا مجموعة من الميارات التي تساىم ببدء عمل جديد من 

 Cambridge Dictionary, 2017 ). خالل ربطو مع القدرة عمى تحقيق فرص جديدة
المرصد العالمي لريادة األعمال : عمي أنيا أي مجيود يبذلو فرد أو وأخيرا عرفيا  

فريق عمل بيدف إنشاء مشروع جديد ، بيدف التوظيف الذاتي ، أو تطوير نشاط مؤسسو 
 (.The Global Entrepreneurship Index,2019,p. 5)قائمة بالفعل 

أن التعميم ينبغي  يتضح مما سبق أن مفيوم ريادة األعمال يرتكز عمي فمسفة مفادىا
 ، والتأسيس إلقتصاد المعرفة أن يعد قوي بشرية تساىم بإيجابية في  تنمية إقتصاد المجتمع

وىندسة المشاريع ، واإلعتمار ، ، ، فضال عن غرس اإلتجاىات اإليجابية نحو العمل الحر
وأن مفيوم ريادة األعمال مفيوم متكامل يمتد ليشمل الطمبة والمؤسسات التعميمية ، 

القائمة عمي التعميم والمجتمع ، لكونو يقوم عمي مجموعة من األساليب التعميمية النظامية 
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والتدريب واإلعالم ألي فرد يرغب في المساىمة في اإلقتصاد الوطني من خالل تأسيس 
 . الجماعية الفردية أو المشاريع

 التعليه قبل اجلامعي: ب زيادة األعنال أٍداف -2 
، (8م،ص 9109كما أشار )المعيد العربي لمتخطيط ،تتعدد أىداف ريادة األعمال 

  :وأىميا عمي النحو التالي
تنمية قدرات األفراد الرياديين عمي استشراف المستجدات االجتماعية واالقتصادية بل  -أ 

 واالستجابة ليا بشكل ايجابي . 
تطوير قدرات األفراد الرياديين عمي المبادرة وتحمل المسئولية والمخاطرة وتشجيعيم  -ب 

 عمي تطوير الذات باستمرار .
 بتكارية تتميز بالقدرة عمي حل المشكالت .فراد رياديين يتمتعون بعقمية ريادية اأعداد إ -ج 
نتاج مشرعات ابداعية ويشاركون بيا  -د  تنمية القدرة لدي األفراد الرياديين عمي ابتكار وا 

 في سوق العمل لتمبية االحتياجات المجمعية .
يتضح مما سبق أن أىداف ريادة األعمال تتمركز نحو إعداد الريادي الذي يتمتع  

أىميا القيادة ، وروح المغامرة ، وحسن اإلدارة ، باإلضافة إلي ضرورة بصفات الريادة والتي 
 لتمتع الفرد الريادي بالبصيرة ، والقدرة عمي إنشاء شئ جديد لو قيمة مضافة من خالل العم

 المنظم ، واالبداع واالبتكار .
 التعليه قبل اجلامعي: بأٍنية زيادة األعنال  -3

 أىميا عمي النحو التالي : ترجع أىمية ريادة األعمال إلي العديد من األسباب  
تعميم ريادة األعمال يساعد عمي تنمية قدرات األفراد الرياديين عمي ميارات إنتاج  -أ 

األفكار الجديدة االبتكارية ، ومن ثم المساىمة في حل مشكمة البطالة والفقر )وفاء 
 .(9م ، ص9104،ناصر المبيرك ، نورة جاسر 

تقوية العالقات بين المجتمع األكاديمي وقطاع األعمال وذلك بجسر الفجوة بين النظرية  -ب 
 mokaya,s.oوالتطبيق ومن ثم ايجاد فرص عمل جديدة في األسواق .)

2012,p.128) 
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صحاب رؤوس اد المحدود إلي اقتصاد قائم عمي أتعميم ريادة األعمال يحول االقتص -ج 
            .األموال ، مما يساعد في بناء اقتصاديات الدول وتنمية قدراتيا التنافسية العالمية 

 ( .056ص  ، م9104، ) أيمن عادل عيد
يتضح مما سبق أن ريادة األعمال تعد بمثابة أحد المحركات األساسية لمتنمية المستدامة ، 

مجتمع المعرفة من خالل إعداد جيل رواد في اإلبداع وذلك من خالل التأكيد عمي أىمية بناء 
واالبتكار قادر عمي المساىمة في التأصيل إلقتصاد المعرفة ، ومن ثم القضاء عمي تحديات 

 البطالة والفقر .
 :التعليه قبل اجلامعيبزيادة األعنال خصائص  -4

 :.Rauch, A. & Hulsink, Wكما جاء في )تتعدد خصائص ريادة األعمال أىميا  
2015,pp.187-189. ): عمي النحو التالي 

 خصائص مرتبطة بإدارة األعمال والتي من أىميا التخطيط  والتمويل ، والتسويق ، واإلدارة  -أ 
 خصائص مرتبطة باإلبداع واالبتكار . -ب 
خصائص مرتبطة بميارات التفكير التحميمي ، والتفكير الناقد واالبداعي وحل المشكالت  -ج 

 التأثير واحداث التغيير .والقدرة عمي 
عتماد رار والمبادرة والثقة بالنفس واإلواتخاذ الق ةخصائص مرتبطة بميارات المخاطر  -د 

 عمي الذات .
 خصائص مرتبطة  ببناء العالقات والتفاوض وتكوين فرق العمل . -ه 

أن من أىم خصائص ريادة األعمال إرتباطو ارتباطا وثيقا بالقيادة  تضح مما سبق ي
الداعمة لمريادة ، الميتمة بنشر فكر وثقافة ريادة األعمال ، من خالل تطبيق  التعميمية

 متطمبات ريادة األعمال عمي التجييزات البشرية وغير البشرية .
  التعليه قبل اجلامعي:ب زيادة األعنالمعوقات  -5

لبيئة ايجابية الستيعاب  تتعدد معوقات ريادة األعمال والتي تؤثر بالسمب عمي التأسيس
كما جاء في .)مصطفي محمود  ، ومن أىم ىذه المعوقاتريادة األعمال كمنظومة متكاممة 

 ايمي :( م69-68م، ص ص9104أبوبكر ، 
فة ريادة األعمال والتأسيس لريادة تراتيجي الريادي والمعني بنشر ثقاغياب الفكر االس -أ 

 األعمال كمنظومة متكاممة .
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 المؤسسي وغياب الشراكات الداعمة لمعناصر الريادية .ضعف الدعم  -ب 
لممشروعات الريادية خاصة في مراحميا االجراءات الروتينية العقيمة التي تعرقل التمويل  -ج 

 األولي .
 قصور السياسات والتشريعات الداعمة لحقوق الممكية الفكرية وبراءات االختراع . -د 
               األداء الريادي في المنظومة التعميمية مما يسبب اإلحباط لرواد األعمال  ضعف مؤشرات -ه 

أن ىناك العديد من المعوقات التي تواجو ريادة األعمال وتتمخص مما سبق يتضح 
أبرز تمك المعوقات في معوقات اجتماعية والتي تتمثل في ضعف الثقافة المجتمعية المتعمقة 

ومعوقات إدارية والتي تتمثل أىميا في البيروقراطية في العمل ونقص ، بريادة األعمال 
المعمومات وضعف القرارات المتعمقة بريادة األعمال ، فضال عن المعوقات المالية والتي تتمثل 

 أىميا في تحديات التمويل وخاصة في المراحل األولي لممشروعات .
 معي : مكومات جناح زيادة األعنال بالتعليه قبل اجلا -6

كما جاء في التي تؤدي إلي نجاح ريادة األعمال أىميا ىناك العديد من المقومات  
(European commission,2008,pp.39-40.   ) : عمي النحو التالي 
 وضع إطار وطني يدعم المؤسسات ويساعد في تطوير األنشطة الريادية . -أ 
والمجتمعات األكاديمية وغير ة نشر ثقافة ريادة األعمال في المنظومة التعميمي -ب 

 كاديمية.األ 
وضع رؤية ورسالة وأىداف استراتيجية وقيم جوىرية تدعم ريادة األعمال في جميع  -ج 

 األوساط التعميمية .
ودعم المناخ التنظيمي  ، ضرورة التحول من ثقافة البيروقراطية إلي ثقافة ريادة األعمال -د 

 القائم عمي الفكر الريادي .
 وذلك بتقديم برامج تعميمية داعمة لريادة األعمال .، باستمراردعم الطالب  -ه 

يتضح مما سبق أن ىناك ضرورة نحو تبني برنامج متكامل لريادة األعمال بالتعميم  
قبل الجامعي ، وذلك لمواجية التحديات والمخاطر عمي جميع المستويات اإلجتماعية ، 

المجتمعية والمتمثمة في البطالة والفقر ،  أبرز المشكالتأيضا واإلقتصادية ، وذلك لمعالجة 
 وندرة فرص العمل ، ومن ثم تحقيق العدالة اإلجتماعية في المجتمع .
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أٍه مالمح بسامج زيادة األعنال يف نل مً الواليات املتحدة :  دزاضةلل الجالح كطهال

 االمسيهية والصني وفيليدا يف ضوء الكوي و العوامل الجكافية املؤثسة.

، يتمثل المحور األول في   ورامحالقسم من خالل ثالثة سوف يتم تناول ىذا 
بالواليات المتحدة "دراسات ريادة األعمال" بالتعميم قبل الجامعي  استعراض أىم مالمح برنامج

برنامج "االبتكار الصناعي و في  استعراض أىم مالمح األمريكية ، ويتمثل المحور الثاني 
، ويتمثل المحور الثالث "بالصين ، القصوى لريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعيعممية التعمم 

في  استعراض أىم مالمح برنامج "أنا ومدينتي لريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي " بفنمندا 
 :وىي كما يمي
 زيادة األعنال يف التعليه قبل اجلامعي بالواليات املتحدة األمسيهية :احملوز األول: 

 وسوف يتم تناوليا عمي النحو التالي : 
مالمح التطوز التازخيي لسيادة األعنال يف التعليه قبل اجلامعي بالواليات املتحدة أوال : 

 :(Xiaoyan Guan, Weina Qi, 2013,pp.574-575)األمسيهية
، أحد أكثر البيئات الداعمة لريادة األعمال في العالم  الواليات المتحدة األمريكية تعد

بل تعد من األمم التي تم تصنيفيا عمي أنيا  ،  من أقدم الدول التي اىتمت بريادة األعمالو 
تأسست وتم بناء اقتصادىا القوي عمي أيدي رواد األعمال، الذين يبتكرون ويرتادون الفرص 

 .وال ييابون المخاطر
% من 71أكثر من  باإلضافة إلي أنوذلك بيدف التوصل إلي فرص جديدة ، 

يفضمون العمل كرواد أعمال عن العمل لدي أشخاص آخرين ، وىذا ما أكدتو األمريكيين 
 .م9100التقارير الصادرة عن المرصد العالمي لريادة األعمال 

وتؤكد ثقافة المجتمع األمريكي عمي أن ريادة األعمال تعد بمثابة قاطرة لمتنمية 
ث وايجاد فرص لمعمل ، وتعد قضية ريادة األعمال واحدة ستحداإلساسية أاالقتصادية وآلية 

بعد أن تصدرت المشيد الحكومات  ه نتباشرت بشكل يمفت اإل من أىم القضايا التي انت
المتعاقبة ، وأطمقت مبادرات تستيدف تعزيز ريادة األعمال ،وذلك من خالل التركيز عمي 

  .ث مشاريع جديدة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، واستحدا
عام بالواليات المتحدة األمريكية وكانت اإلنطالقة الحقيقية لبرامج ريادة األعمال  
برنامج ، وتطور نمو برامج ريادة األعمال ليصل إلي  951م ، حيث كانت بمعدل 0985



 ............................................................ دراسة مقارنة لبرامج ريادة األعمال بالتعليم قبل الجامعي

- 032 - 

بالواليات المتحدة  ، وانتشرت برامج ريادة األعمالم 9107برنامج وذلك في العام  5111
 وامتدت لتشمل مرحمة رياض األطفال ، ومرحمة التعميم قبل الجامعي .األمريكية ، 

من مرحمة رياض األطفال حيث تبدأ برامج ريادة األعمال بالواليات المتحدة األمريكية 
ويستيدف تعميم تمك الفئة الخطوات األساسية واألولية لريادة إلي الصف الثاني عشر ، 

 مال .األع
وتشارك جميع المؤسسات األمريكية في تقديم الدعم لضمان استدامة ريادة األعمال 
من خالل تقديم برامج لمتدريب الميداني العممي لألفراد المقبمين عمي افتتاح مشاريعيم 

مميون دوالر أمريكي لتعميم  511، حيث تتعيد مؤسسة جولدمان ساكس بأكثر من الخاصة 
رائد أعمال بالواليات المتحدة األمريكية ، باإلضافة إلي أن تخصص  01111ريادة األعمال ل

شطة ذات الصمة ، واألنالريادة ورعاية الفعاليات مؤسسة كوفمان موارد ضخمة لدعم أبحاث 
 Entrepreneurship) فعاليات "اسبوع ريادة األعمال العالمي" ويتم استعراضيا من خالل

Education Comes of Age on Campus,2018,p.4) ، وترجع قوة وريادة
وىذا ما من القوي و العوامل الثقافية الواليات المتحدة األمريكية في ريادة األعمال إلي العديد 

 سيتم تناولو في العنصر التالي.
دعه وتعصيص زيادة األعنال بالواليات املتحدة يف  املؤثسةأٍه الكوي والعوامل الجكافية  ثاىيا :

 األمسيهية :

لقد مرت الواليات المتحدة  األمريكية بمراحل مختمفة انعكست وأثرت عمي نظميا 
التعميمية ، فمرت بمرحمة العصر الذىبي ، وفي فترات أخرى كادت أن تفقد مكانتيا بين العالم 

ويرجع ذلك إلى التنوع السكاني ، فضال عن تعدد الحروب والصراعات التي خاضتيا حتى ، 
حققت أىم أىدافيا وىو تحقيق أعمي مستويات الرفاىية لكل مواطن ) مني يونس بحري و 

 (000م،ص 9119نازك عبدالحميم قطيشات،
-Colin Mason,Ross Brown, 2014,pp.18)كما جاء في العوامل ، القوي و تتعدد تمك 

 وتتمثل أىميا عمي النحو التالي :   (19
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 العوامل اجلغسافية : الكوي و -1
يحدىا من الشمال  تقع الواليات المتحدة في النصف الجنوبي من أمريكا الشمالية و 

كندا و من الجنوب المكسيك و من الشرق المحيط األطمسي و من الغرب المحيط اليادي ، و 
ىي ثالث دول العالم من حيث عدد السكان بعد الصين و اليند و رابع دولة من حيث 

و تضم خمسين والية  9.699.190المساحة بعد روسيا وكندا و الصين فتبمغ مساحتيا 
مية ىي المغة اإلنجميزية ، تتميز الواليات المتحدة األمريكية أكثر من غيرىا من والمغة الرس

الدول األخرى بمناخيا المتنوع ، و يرجع ذلك إلي مساحتيا الشاسعة و امتالكيا لمواقع 
ساحمية و برية و بحرية متنوعة . ساعد ذلك أيضا في انتشار برامج ريادة األعمال عمي 

 .يادة األعمال عمي مستوي العالم  كية وسيل أيضا من انتشار برامج ر مستوي الواليات األمري
)William L. O'Neill, John Nesbit David, Herbert Donald  ( 

  :تازخييةالعوامل الالكوي و-1
( م بعنوان ) أمة في خطر0980ة عام يعد صدور التقرير الرئاسي في الواليات المتحد

عن التعميم في الواليات المتحدة االمريكية خالل العقود  حيث يعتبر ىذا التقرير أىم وثيقة
الماضية ، حيث حذر من عدم صالحية نظام التعميم االمريكي العداد المواطن لمقرن الحادي 
والعشرين ، وأشار ىذا التقرير إلى نقاط الضعف في التعميم األمريكي سواء فيما يتعمق 

 بنوعيتو وفاعميتو او جدواه .
ىذا التقرير اتخاذ خطوات عممية لإلصالح التعميمي تجسدت في موجتين  وقد ترتب عمى

  رئيسيتين:
م(: وقد شيدت حمول لتمك المشكالت التي تم 0988 -م0986موجة اإلصالح الثانية )

والية بيا نظام امتحان  44م إال وىناك 0988تحديدىا خالل الفترة االولى فمم يأتي عام 
 7490لممعمم بالعمل كما تم زيادة رفع متوسط مرتب المعمم من الكفاءة المينية لمترخيص 

دوالر في العام ، ثم انييار الشيوعية وانتياء الحرب الباردة  96550دوالر في العام الى 
وسرعة تزايد حجم المعمومات والمعارف وتنامي اإلنفتاح العالمي بفضل تطور اإلتصاالت 

عميم وتحديثو ليواكب العصر. )امل رجاء االحمدى ، والمواصالت كل ذلك ولد حتمية تطوير الت
 (460، ص  9109تغريد عبد الفتاح الرحيمى ، 
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م(: وقد استدنت عمى تصور أن مشكالت 0986 -م0980موجة اإلصالح األولى )
األمة االمريكية في التعميم ترجع بالدرجة االولى الى انخفاض المستويات االكاديمية لمطالب 

 ريس.وتدني نوعية التد
، قام الكونجرس األمريكي  0957إطالق الروس لصاروخ الفضاء )سبوتنك( عام  وبعد

م بإصدار قانون األمن القومي لمتعميم الذي ينص عمى تقديم ربع بميون دوالر 0958سنة 
سنويا لتحسين التعميم في المجاالت التي تيتم باكتشاف الفضاء واإلىتمام بتعميم العموم 

لروسية ، مع اإلىتمام بالرياضيات والعموم والمغة االنجميزية و والمغات االجنبية والسيما ا
 (.469اطالة اليوم الدراسي . )المرجع السابق ، ص

تتمتع ريادة األعمال والمشاريع بالعديد من القوانيين والتشريعات التنظيمية ، والتي  و
ع ، ولذلك تعد تمك تسيل انشاء المشروعات ، والحفاظ عمي الممكية الفكرية ، وبراءات اإلخترا

 القوانين ضمان الستدامة ريادة األعمال والمشاريع والفرص.
 : العوامل اإلدتناعية والجكافيةالكوي و -9

ساد الشعور لدى الشعب األمريكي بضرورة القيام بأعمال ممحة يتطمبيا المجتمع  
الثانية لصالح وبالحاجة إلى إنجاب األطفال وتكوين األسر بعد انتياء الحرب العالمية 

م وىذا يفرض اإلىتمام بالتعميم واإلستعداد إلستيعاب النمو في زيادة 0946األمريكان عام 
 التالميذ في السنوات الالحقة .

واذداد النظام التعميمي  تطورا  بشكل عام وتوسعا . بعد إعالن المحكمة العميا عام 
كان ذلك فيما يخص الزنوج م أن التفرقة اإلجتماعية ال تتفق مع تكافؤ الفرص 0961

وبالتالي مساواتيم مع باقي األمريكان ،  فضال عن اليجرة المستمرة إلى الواليات المتحدة 
األمريكية فرضت زيادة عدد المدارس الستيعاب المياجرين ، باإلضافة إلي إعالن عقد 

تم بالجانب الثقافي التسعينات عقدا لمطفولة وعقدا لمتنمية الثقافية . جعل الواليات المتحدة تي
 بالمجتمع األمريكي.

ويضرب مفيوم ريادة األعمال بجذور قوية في الثقافة المجتمعية األمريكية ، بل ويتم 
التعامل مع ىذا المفيوم عمي كونو اسموب حياة وكجزء أصيل من  ثقافة المجتمع األمريكي ، 
لذلك توصف الواليات المتحدة األمريكية عمي أنيا "أرض الفرص" لكونيا نموذجا جذابا 

 لمستقبل األعمال. 
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تتعدد مصادر التمويل التي تستيدف دعم برامج ريادة  :العوامل اإلقتصاديةالكوي و -4
األعمال والمشاريع ، وتتنوع والتي تتمثل أىميا في رأس المال االستثماري، والشراكة ، فضال 
عن مساىمات المستثمرين الممولين ، عالوة عن أسواق التمويل الجماعي ، والتي تعد بمثابة 

تؤدي دور أساسيا وداعما باستمرار لبيئات ريادة األعمال  ومبتكرة لمتمويل .مصادر قوية 
وذلك من خالل تقديم كافة الضمانات ، والمساعدة الستمرار ريادة األعمال ، والمشاريع وذلك 
من خالل التوسع المستمر والتركيز عمي تعميم ثقافة الريادة ، فضال عن تقديم حضانات 

 الداعمة لضمان استدامة وزيادة األعمال والمشاريع .األعمال ورؤس األموال 
والتاريخية القوي والعوامل الثقافية والتي أىميا العوامل الجغرافية ، يتضح مما سبق أن 

دورا كبيرا في دعم وتعزيز تأثيرا و ليا ،والعوامل اإلجتماعية والثقافية ، والعوامل اإلقتصادية 
ثقافة المجتمع األمريكي الواعية بأىمية ريادة و ريادة األعمال بالواليات المتحدة األمريكية 

عالوة ،  الذي يحمي برامج ريادة األعمال السياق التشريعي والقانوني فضال عن األعمال ،
 تعدد مصادر التمويليرا وأخ، الذي يوسع من انتشار برامج ريادة األعمال مبدأ الشراكة عمي 

وكل ما سبق يعكس التأثير الكبير لمقوي والعوامل  الذي يضمن استدامة برامج ريادة األعمال .
 الثقافية عمي ريادة األعمال بالواليات المتحدة األمريكية  .

ضوف و ىامج "دزاضات زيادة األعنال" بالتعليه قبل اجلامعي بالواليات املتحدة األمسيهيةثالجا : بس

 : علي اليحو التالي يته تياولُ 

 أٍه مالمح بسىامج "دزاضات زيادة األعنال" بالتعليه قبل اجلامعي بالواليات املتحدة األمسيهية -0
 (-https://www.northeastohioparent.com/wp

Web.pdf-Intro-12-9-Grades-content/uploads/2017/10/HS) : 

ورؤية ، ورسالة ، واألىداف االستراتيجية ، والقيم ومكان ، وسوف يتم تناول مسمي ، 
دراسات ريادة األعمال ، ومكان الدراسة ، والقائمين عمي تنفيذ البرنامج ، الجوىرية لبرنامج 

وطبيعة الفئة المستيدفة ونواتج التعمم المستيدفة، طبيعة الدراسة والخطوات التنفيذية 
مج، فضال عن مصادر دعم وتمويل برنامج دراسات لمبرنامج ، وآليات تقييم وقياس أثر البرنا

  ، وذلك عمي النحو التالي : ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي
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بالواليات املتحدة  بسىامج "دزاضات زيادة األعنال" بالتعليه قبل اجلامعي ظامعة ٍاونني -أ

 األمسيهية

(http://www.crainscleveland.com/article/20140615/SUB1/306159995/school

s-help-students-get-down-to-business( ، :)Regele, M.D. & Neck, H.M, , 

2012,pp. 25-47) 

 وسيتم تناولو عمي النحو التالي : 
 "بالتعميم قبل الجامعي  "دراسات ريادة األعمالبرنامج  مسمي البرنامج : -0
في  "دراسات ريادة األعمال ": يتم تقديم برنامج  "دراسات ريادة األعمال برنامجمكان   -9

جامعة كميفالند شمال شرق والية أوىايو ، وىي تقدم خدمات تعميمية -كمية ىاوكين 
رحمة لمرحمة التعميم الجامعي ، فيي تعد كمية مستقمة ،وأيضا تقدم خدمات تعميمية لم

التعميم قبل الجامعي ، في آن واحد، فيي بمثابة مدرسة لممتعممين من مرحمة رياض 
 األطفال إلي المرحمة الثانوية ، في الفترة الصباحية أيضا.

"دراسات ريادة األعمال  في تتمثل رؤية برنامج   :"دراسات ريادة األعمال برنامجرؤية  -0
 مفيوم  ريادة األعمال . تطبيقتحويل األفكار إلي حقائق ناجحة ، وذلك من خالل 

تتمثل رسالة برنامج دراسات ريادة األعمال في : "دراسات ريادة األعمال  برنامجرسالة  -4
تمكين الطالب من اكتساب ميارات القرن الحادي والعشرين ، والتي أىميا التفكير ، فيم 

 حل المشكالت ، والتواصل من خالل برنامج دراسات ريادة األعمال .الذات ، والتعاون ، 
 :دراسات ريادة األعمال   لبرنامجية األىداف االستراتيج -5

 وتتمثل أىميا عمي النحو التالي :، "  تتعدد أىداف برنامج "دراسات ريادة األعمال
الخطوات األساسية لبناء تدريب المتعممين عمي ميارات ريادة األعمال ، ومن خالل تعميميم  -أ 

شركتيم الخاصة ، وذلك من خالل مشاركتيم في تصميم وتنظيم مشاريع حقيقية في مجاالت 
نتاج  مختمفة أبرزىا : أبحاث السوق والتمويل ، وتحميل االحصائيات ، وآليات صناعة وا 

 المعرفة.
، واتخاذ القرارات ل البيانات تمكين المتعممين من دراسة آليات االبتكار والقدرة عمي تحمي -ب 

 ئمة عمي األدلة والشواىد في ظل العمل بروح الفريق.اال 
تدريبيم، اكساب المتعممين ميارات المالحظة ، واجراء المقابالت والتنبؤ بالمشكالت من خالل  -ج 

 ومحاكاة اآلليات والتصاميم األولية القائمة عمي نماذج أولية حقيقية لحل المشكالت.
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 : دراسات ريادة األعمال  لبرنامجالقيم الجوىرية -6
تتعدد القيم التي يؤكد عمييا البرنامج ، وتتمثل أىميا في : الوالء لموطن، واإلنتماء ، 

 واستدامة البحث والتطوير. واإلخالص ، والعمل بروح الفريق ، ، وتنمية الذات
 :دراسات ريادة األعمال   برنامجالقائمين عمي تنفيذ  -7

: )المديرالتنفيذي لمبرنامج  من يتكون الييكل التنظيمي لبرنامج دراسات ريادة األعمال  
ونائب المدير لمبرنامج ،  –ويشترط أن يكون لديو خبرة في ريادة األعمال تتجاوز العشر سنوات 

 -إلي جانب  –ويشترط أيضا أن يكون لو باع في قيادة مشاريع وبرامج ريادة األعمال أيضا 
 من أعضاء ىيئة التدريس الذين يتمتعون بميارات وخبرات تكميمية متنوعة. اثنان
 :لبرنامج دراسات ريادة األعمال  الفئة المستيدفة ونواتج التعمم المستيدفة -8

سعت كمية ىاوكين إلي تطبيق برنامج "دراسات ريادة األعمال"لمواكبة المتغيرات 
ارة عالية ، وتمتد الدراسة وفق برنامج المتالحقة ، والتي تستوجب قوي عاممة ذات مي

دراسات ريادة األعمال إلي فصل دراسي واحد لممتعممين بالتعميم قبل الجامعي ، وذلك بيدف 
اكساب المتعممين الميارات والكفاءات ،والمعارف التي تتناسب وطبيعة القرن الحادي 

األنجح لريادة األعمال  دراسات ريادةوالعشرين ، وتعتبر كمية ىاوكين أن برنامج اآللية 
األعمال ، والسر وراء ذلك كون اإللتحاق بيذا البرنامج قائم عمي رغبة المتعممين في 

 اإللتحاق بو.
 :دراسات ريادة األعمال   برنامجوالخطوات التنفيذية واإلجرائية لطبيعة الدراسة  -9

يوفر برنامج دراسات ريادة األعمال بيئة عمل تجريبية حقيقية قائمة عمي مشكالت 
انجاز الميام ، وحل واقعية ، وعاجمة تستوجب سرعة الحل ، وبتخصصات متنوعة ، ويتم 

نجاز الميام ، وىي عمي وات التنفيذية إلي ثالثة مراحل إل الخطالمشكالت من خالل تقسيم 
 : .(Singer, S., Amoros, J.E., & Moska, D:2015, pp.19-24)النحو التالي

 :( التمييدية األولي ) المرحمة -أ
يتم من خالليا توزيع الميام و ، تتمثل الخطوة التنفيذية األولي في المرحمة التمييدية 

التي ستشارك في احتضان المشروع ، ومن  واألدوار لكل مشروع ، فضال عن تحديدالشركات
واحتضان أفكارىم اإلبداعية المبتكرة لممشكالت ، وتمكن  لممتعممين ،ثم يتم تقديم الدعم 

المتعممين أيضا من عرض تمك الحمول عمي المديرين التنفيذين بالشركات الحاضنة ، 
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والمشاركة كبيئة تجريبية لممشروع، وخالل تنفيذ المشروع يتمقي الطالب الدعم العممي من 
وأعضاء ىيئة  -ونائب المدير-لمدير التنفيذي خالل الييكل التنظيمي المتمثل في : ا

تصميميا ،  التدريس، بجانب الدعم التطبيقي من قبل الشركات الحاضنة لممشاريع التي تم
، والتي تم لدي الطالب الرياديين يتم تطوير الميارات والمفاىيم المطموبة  ومن خالل ذلك

، والتركيز عمي الحمول االبداعية التخطيط ليا مسبقا ، والقائمة عمي التعميم بالممارسة 
، ومن ثم يتم المدعومة باألدلة والشواىد ،والتدريب الدائم عمي ميارات العرض والتقديم 

 تأىيميم لممرحمة الثانية .
  :المرحمة الثانية -ب

الدائم نحو تطوير مشاريعيم ، الرياديين سعي تتمثل الخطوة التنفيذية الثانية  في 
ويقومون بقياس  ورجال األعمال ، خالل عرض تقديمي أمام المستثمرين ،وذلك بعرضيا من 

خالل اإلطالع عمي آراء الموجودين من المستثمرين ، ورجال ج ، وذلك من مدي قوة المنت
جراء تعديالت لتحسين نقاط الضعف في المنتجات ، وذلك في ضوء التغذية  األعمال ، وا 

 ومن ثم يتم تأىيميم لممرحمة الثالثة .لمشروع الراجعة التي حصموا عمييا أثناء عرض ا
 :المرحمة الثالثة-ج

يتم في تمك المرحمة وضع تمثل الخطوة التنفيذية الثالثة المرحمة النيائية ، حيث 
، وبعد اإلجراءات التي تم اقتراحيا من قبل  وتصور لمشكل النيائي لممنتج الذي تم تصميم

فريق العمل ، ورجال األعمال ، والمستثمرين ، ويعتبر لقاء المتعممين بالمستثمرين، ورجال 
األعمال فرصة كبيرة لمبحث عن فرص عمل حقيقية ، وجادة وواعدة فضال عن فيم احتياجات 

 . سوق العمل الفعمية 
األعمال وفق برنامج دراسات ريادة األعمال" بالتعميم قبل وىكذا يتم تشكيل عقمية رواد    

 .بالواليات المتحدة األمريكية   الجامعي
 :برنامج دراسات ريادة األعمالبتقييم الآليات  -01

قائم عمي التقييم الشامل  يعد من أىم مميزات برنامج دراسات ريادة األعمال أنو
إلجمالي أداء المتعممين ، وذلك بتقييم مدي اكتسابو لمميارات والمعارف المطموبة، والتي 
أىميا حل المشكالت ، والقدرة عمي التواصل ، والتعاون ، فضال عن دراسة طبيعة سوق 

ص بكل العمل ، ومتطمباتو ، ومن ثم تسجيل مستوي المتعممين أول بأول في الممف المخص
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متعمم ، وذلك بمعدل ثالثة مرات اسبوعيا ، ويشتمل ىذا الممف عمي األداءات المقترنة باألدلة 
والشواىد عن أداء المتعمم ، ويشتمل الممف عمي )السيرة الذاتية لممتعمم ، ورؤية المعمم عن 

أو تأليفيا ، آليات تطوير األداءات المستقبمية وتقاريره عن أىم وآخر الكتب التي قام بقرائتيا 
وأشرطة الفيديو والعروض التقديمية الخاصة بكل متعمم ، ومن ثم يتم تقييم المتعممين تقييما 
شامال ، قائم عمي األدلة والشواىد ، وتحديد نقاط القوة ، ومواطن الضعف لكل متعمم ، ومن 

 ستمرار .بإثم يسعي لتطوير ذاتو 
 :ألعمالمصادر دعم وتمويل برنامج دراسات ريادة ا -00

يتم تمويل برنامج دراسات ريادة األعمال ، وبشكل رئيسي من قبل معيد ميمر 
لدراساتريادة األعمال ، وىو معيد تم تأسيسة كيدية كبيرة من قبل إحدي األسر التي تربطيا 
عالقة وطيدة بكمية ىاوكين ، فضال عن التمويل الذي تقدمة كمية ىاوكين ذاتيا لدعم برنامج 

ة األعمال من خالل موازنتيا التشغيمية ، وتسعي الكمية أيضا إلي البحث الدائم دراسات رياد
عن مصادر إضافية لمتمويل لكي تتمكن من استدامة أنشطة البرنامج ، ولتأمين الموارد 
التعميمية لمبرنامج لضمان استمراره ، ونجاحو ، ومن أشير األفكار والمشاريع التي تمت من 

يادة األعمال ، إنشاء مواقع إلكترونية تجارية لتصميم ألعاب إلكترونية خالل برنامج دراسات ر 
، فضال عن مشروع إنشاء شركة إلنتاج المشروعات الصحية بإستخدام الفاكية الغير صالحة 

      .، وتديرىا بشكل يعيد استخداميا وعدم ىدرىا لإلستخدام 
أكثر الدول اىتماما بريادة يتضح مما سبق أن الواليات المتحدة األمريكية تعد من 

وظير ذلك جميا من خالل تتبع مالمح التطور التاريخي لريادة ، األعمال بالتعميم قبل الجامعي
األعمال بالتعميم قبل الجامعي ، باإلضافة إلي إبراز أىم عوامل دعم وتعزيز بيئات ريادة 

ريكي ووعية بأىمية ممع األاألعمال بالواليات المتحدة األمريكية ، والتي أىميا ثقافة المجت
في ظل التأكيد عمي أىمية مبدأ و برامج ريادة األعمال ، في ظل السياق التشريعي والقانوني ، 

وتنوعيا . الشراكة ، مع حرص الحكومات األمريكية عمي توفير مصادر التمويل لتمك البرامج 
مؤشرات ريادة الواليات ويعد برنامج دراسات ريادة األعمال  بالتعميم قبل الجامعي من أىم 

، لكونو برنامج متكامل المالمح لو مسمي ، ومكان المتحدة األمريكية  ببرامج ريادة األعمال 
محدد ، رؤية ، ورسالة ، وأىداف استراتيجية ، وقيم جوىرية ، وىيكل تنظيمي مكتمل )القائمين 

 ئة المستيدفة.تتناسب وطبيعة الفة عمم مستيدفتعمي تنفيذ البرنامج( ، ولو نواتج 
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جرائية تتناسب وطبيعة الدراسة بالبرنامج ،  باإلضافة إلي كونو يتمتع بخطوات تنفيذية وا 
دعم الفضال عن وضوح آليات التقييم ببرنامج دراسات ريادة األعمال ، باإلضافة إلي تنوع مصادر 

بالواليات المتحدة برنامج دراسات لريادة األعمال وبيذه العناصر تكتمل أىم مالمح تمويل الو 
من أبرز الدول الرائدة  األمريكية ، ونظرا لكل المعطيات السابقة تعد الواليات المتحدة األمريكية

واإلستفادة من أىم الدروس المستفادة من خبراتيا الواسعة  في مجال ريادة والتي تستحق الدراسة 
 األعمال .

  :الصنييف التعليه قبل اجلامعي بزيادة األعنال   :ىيالجااحملوز 

 عمي النحو التالي : وسوف يتم تناولو  
                        الصنييف  التعليه قبل اجلامعيبأوال : مالمح التطوز التازخيي لسيادة األعنال 

(5-Liu Fan, 2014,PP.3: ) 
عمي الرغم من حداثة مفيوم ريادة األعمال في الصين ، حيث بدأ في الظيور في 
أواخر تسعينيات القرن الماضي ، إال أن الصين استطاعت أن تخطو خطوات واسعة في ىذا 

م 0997بدأت المرحمة األولي منذ عام  .المفيوم الجديد ، ولقد مر ىذا المفيوم بأربعة مراحل 
حيث نظمت جامعة تسينعيوا مسابقة طالبية لريادة : ، ويمكن تسميتيا بمرحمة )اإلختيار( 

في الصين ، وخاصة بعد  األعمال ، وتمثل ىذه المرحمة البداية الحقيقية لتعميم ريادة األعمال
أن حققت تمك المسابقة نجاحا كبيرا ، بل وتسابقت المؤسسات التعميمية في تبني ، وتطبيق 

 . ، والمبادراتيادة األعمال من خالل تنظيم مزيدا من الفعاليات فكرة ر 
ويمكن تسميتيا بمرحمة ) تفعيل الشراكة من م ، 9119ثم بدأت المرحمة الثانية عام 

حيث قامت وزارة التعميم الصينية بالشراكة مع تسعة مؤسسات من المجتمع خالل الدراسة ( : 
المدني لممشاركة في وضع البرنامج الوطني الرائد لتعميم ريادة األعمال  ، وكان اليدف 

 .الرئيس من ىذا البرنامج الوطني ىو دراسة عدد من نماذج تعميم ريادة األعمال 
المشاركة في البرنامج أحد مرتكزات ة ، واستيدفت كل مؤسسة من المؤسسات التسع

استيدفت أحد  فعمي سبيل المثالدراسة مكونات العممية التعميمية لمبادرة ريادة األعمال ، 
المؤسسات المشاركة في دراسة طبيعة الممارسات التطبيقية التي يتم ممارستيا ببرنامج ريادة 

 .الممارسات في ضوء أفضل الممارسات العالمية ، وآليات تطوير تمك األعمال 
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فييا تقديم واستيدفت أحد المؤسسات األخري دراسة طبيعة القاعات الدراسية التي يتم 
المؤسسات التسعة  تتخصصومدي مالئمتيا لطبيعة الدراسة ، وىكذا األعمال  برنامج ريادة
، عمي التعميمية ببرنامج ريادة األعمالفي دراسة مكونات العممية البرنامج دعم المشاركة في 

أن تقوم كل شركة بدراسة جزء من أجزاء البرنامج الوطني الرائد لتعميم ريادة األعمال ، وتقديم 
  دراسة شاممة وافية عن الجزء المدروس والمساىمة في آليات دعمو وتطويره .

رحمة )الشراكات ويمكن تسميتيا بم  م9115ثم بدأت المرحمة الثالثة لمبرنامج عام 
عندما تم التعاون المشترك بين ست جامعات مرموقة بالصين ، ومنظمة اليونسكو ، الكبري( 

تعرف عمي عالم األعمال"  ، وىو بمثابة برنامج ، وأسفر ىذا التعاون عن تدشين برنامج "
تكوين منيجي لتعميم ريادة األعمال ، واستيدف ىذا البرنامج مساعدة المتعممين في دراسة ، و 

رؤية عامة وشاممة لكيفية إطالق المشاريع الجديدة ، فضال عن التأكيد عمي غرس الميارات 
  . االبتكارية ، والريادة لمشباب من خالل تعزيز مفيوم ريادة األعمال

 ويمكن تسميتيا بمرحمة )اإلنطالق واإلطالق ( م ،9118بدأت المرحمة الرابعة عام ثم 
حيث أطمقت وزارة التعميم بالتعاون والشراكة مع وزارة العموم والتكنولوجيا عددا من البرامج 
الرائدة في مجال االبتكار والريادة ، ومن أبرز تمك البرامج الريادية برنامج واحة العمم ، 

، ويمكن تسميتيا بمرحمة )الريادة في م 9109وبرنامج واحة ريادة األعمال، ثم منذ العام 
في عالم ريادة األعمال لتصبح من أوائل الدول التي فرضت  انطمقت الصينالريادة ( ، حيث 

في النظام التعميمي الجامعي ، وقبل الجامعي ، بل وتوسعت  بشكل إلزاميتعميم ريادة األعمال 
الحكومات الصينية المتعاقبة في نشر فكر ريادة األعمال من خالل تشجيع جميع مؤسسات 

الوطنية عمي اطالق  مدني ، والتي أىميا الرابطة الوطنية لمشباب ، ونقابة العمالال المجتمع
، بل وتواصل الدعم إلي إطالق برامج لتعميم  برامج ومبادرات لمتدريب عمي ريادة األعمال

،  ريادة األعمال عبر اإلنترنت مجانية مما وسع نطاق الدعم والتعزيز لبرامج ريادة األعمال
الثقافية المؤثرة العوامل  القوي و في ريادة األعمال إلي العديد منالصين وترجع قوة وريادة 

 وىذا ما سيتم تناولو في العنصر التالي.في دعم وتعزيز بيئات ريادة األعمال بالصين ، 
 :القوي و العوامل الثقافية المؤثرة في دعم وتعزيز بيئات ريادة األعمال بالصينأىم  ثانيا :
، والصين أصبحت قوة اقتصادية 0949منذ الثورة الصينية  بقيادة ماو سي تونج في       

رائدة في مجاالت التصنيع والتصدير، لدرجة أن صارت الصين أحد األقطاب العالمية شديدة 
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األىمية ، ورغم أن النظام السياسي منذ الخمسينات مر بتقّمبات، والتي اعتبرت انقالبات 
ن نيجيا الشراكي التعاوني، خاصة ما قام بو دينج شياو بينج، عقب وفاة ماو كاممة بعيدة ع

، إال أن األساس العممي والعممي الذي وضعتو الثورة ىناك، والمصانع الضخمة 0976في 
لييا  والشركات الكبيرة ، والتي تديرىا األجيزة المختارة والُمنتخبة بقيت ىي عماد ىذه الدولة، وا 

وصمت إليو اليوميعود الفضل فيما   
Alan Woods :The Chinese Revolution of 1949, 01 October 2019. 

http://www.marxist.com/chinese-revolution-1949-one.htm 

 ,David Ahlstrom)كما جاء في ،الثقافيةالعوامل  القوي و تتعدد تمك 
Zhujun Ding,2014 ,PP.613-614 ) : وتتمثل أىميا عمي النحو التالي 

 العوامل اجلغسافية : الكوي و -1
     تقع جميورية الصين الشعبية في الجزء الشرقي من قارة آسيا، وعمى الساحل

كيمومتر مربع، وىي بذلك ثالث بمدان  مميون 9ر6الغربي من المحيط اليادي. تبمغ مساحتيا 
 العالم مساحة.

تبدأ حدود الصين في أقصي الشمال من الخط المركزي لنير ىيمونغ شمال بمدة موخو 
درجة شماال(، أما حدودىا في أقصي الجنوب فيي حيد تسنغمو البحري  50ر01)خط عرض 

درجة من  49ر من درجات شماال(، وتمتد أكث 4من طرف جزر نانشا الجنوبي )خط عرض 
درجة  005،5خط العرض. في الشرق تمتد من ممتقى نير ىيمونغ ونير ووسولي )خط طول 

درجة شرقا(، وتمتد أكثر  70،41شرقا(، وأقصاىا في الغرب ىي ىضبة البامير )خط طول 
درجة من خط الطول. والمسافة من كل الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب  61من 

 كيمومتر. 5111أكثر من 
( .The World Factbook. CIA. "China" Retrieved 2015- 

 العوامل التازخيية :الكوي و -2

بداية تأسيس جميورية الصين الشعبية، نجحت الحكومة الصينية في إنجاز  يف
: من المزارعين في البالد كميا. وحصل 91اإلصالح الزراعي بالمناطق التي يقطنيا أكثر من

مميون ىكتار من األراضي. ونجحت الخطة الخمسية األولى  47مميون فالح عمى نحو  011
، محققة منجزات مدىشة: 0957 – 0950نفذت في فترة  لمتنمية االقتصادية الوطنية التي

: سنويا، وأنجز بناء مجموعة من الصناعات 8ر9فبمغت نسبة زيادة الدخل الوطني أكثر من 

http://www.marxist.com/chinese-revolution-1949-one.htm
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األساسية يحتاج إلييا التحديث الصناعي ولم يكن ليا وجود سابقا، ومنيا صناعة الطائرات 
الكيرباء ومعدات التعدين والمناجم وسبائك  والسيارات واآلالت الثقيمة والدقيقة ومعدات توليد

 الفوالذ الممتاز وصير المعادن غير الحديدية وغيرىا.
، قامت الصين بالبناء االشتراكي عمى نطاق واسع. 0966 - 0957في فترة 

ثالث مرات  0966، ازدادت األصول الثابتة لمصناعة في عام 0956فبالمقارنة مع عام 
:حسب السعر الثابت. كما ازدادت كمية  58الدخل الوطني  حسب السعر السابق، وازداد

إنتاج بعض المنتجات الصناعية الرئيسية عدة مرات أو بضع عشرة مرة. وجرى البناء 
وأكتوبر  0966األساسي الزراعي واإلصالح الفني عمى نطاق واسع. والفترة ما بين مايو 

التي أنزلت أخطر نكسة وأفدح خسارة ىي السنوات العشر لـ "الثورة الثقافية الكبرى"  0976
 بالبالد والشعب منذ تأسيس جميورية الصين الشعبية.

دخمت الصين مرحمة جديدة في التاريخ. حيث بدأت الصين تطبيق  0976في أكتوبر 
وتحويل مركز ثقل األعمال إلى  0979سياسة "اإلصالح واالنفتاح عمى العالم الخارجي" عام 

ة إصالح النظام االقتصادي والسياسي، حددت بالتدريج طريق بناء بناء التحديثات. وبواسط
تحديثات اشتراكية ذات خصائص صينية. منذ تطبيق سياسة اإلصالح واالنفتاح عمى العالم 
الخارجي، طرأت تغيرات عميقة عمى مالمح الصين. وأخذ يتطور اقتصادىا تطورا سريعا 

عد ىذه الفترة أفضل فترة من حيث الوضع ويرتفع مستوى معيشة الشعب ارتفاعا واضحا، وت
 السياسي واالقتصادي منذ تأسيس جميورية الصين الشعبية.

)EMBASSY OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA: A brief history 

of China,2019(. 

م انطمقت الصين في عالم ريادة األعمال لتصبح من أوائل الدول 9109منذ العام و 
وذلك  التي فرضت تعميم ريادة األعمال إلزاميا في النظام التعميمي الجامعي ، وقبل الجامعي

 .قوانين وتشريعات خاصة بريادة األعمال وضع من خالل 
 العوامل اإلدتناعية والجكافية :الكوي و-3

نظمت جامعة تسينعيوا مسابقة طالبية لريادة األعمال ، وتمثل ىذه المرحمة البداية         
الحقيقية لتعميم ريادة األعمال في الصين ، وخاصة بعد أن حققت تمك المسابقة نجاحا كبيرا ، 
بل وتسابقت المؤسسات التعميمية في تبني ، وتطبيق فكرة ريادة األعمال من خالل تنظيم 

وذلك في ضوء الدعم المجتمعي ،  الداعمة لريادة األعمال . اليات ، والمبادراتمزيدا من الفع
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ووعي المجتمع الصيني بأىمية فكر وثقافة ريادة األعمال ، لذلك دعم المجتمع الصيني 
 عمي جميع المستويات المجتمعية والتعميمية . مبادرات تشجيع ريادة األعمال

 الكوي والعوامل اإلقتصادية  -4
عمي تدشين الشراكات الداخمية بين المؤسسات الحكومية وزارة التعميم الصينية  حرصت

بالشراكة مع تسعة مؤسسات من المجتمع المدني ومؤسسات المجتمع المدني ، فقامت 
، ولتقديم دراسة شاممة  ، لممشاركة في وضع البرنامج الوطني الرائد لتعميم ريادة األعمال 

من أجزاء البرنامج ، وتقديم دراسة وافية عن آليات دعمة تتخصص كل شركة بدراسة جزء 
 وتطويره .

، وذلك  تدشين شراكات خارجية بين الصين ومنظمات دولية لريادة األعمالفضال عن 
التعاون المشترك بين ست جامعات مرموقة بالصين ، ومنظمة اليونسكو ، وأسفر  من خالل

م األعمال" ، وىو بمثابة برنامج منيجي ىذا التعاون عن تدشين برنامج "تعرف عمي عال
 بالصين . لتعميم ريادة األعمال

يتضح مما سبق أن القوي والعوامل الثقافية والتي أىميا العوامل الجغرافية ، والتاريخية 
،والعوامل اإلجتماعية والثقافية ، والعوامل اإلقتصادية ليا تأثيرا ودورا كبيرا في دعم وتعزيز 

بالصين ، وثقافة المجتمع الصيني الواعية بأىمية ريادة األعمال ، فضال عن ريادة األعمال 
السياق التشريعي والقانوني الذي يحمي برامج ريادة األعمال ، عالوة عمي مبدأ الشراكة 
الداخمية والخارجية الذي يوسع من انتشار برامج ريادة األعمال ، وأخيرا تعدد مصادر التمويل 

وكل ما سبق يعكس التأثير الكبير لمقوي والعوامل  برامج ريادة األعمال .الذي يضمن استدامة 
 الثقافية عمي ريادة األعمال بالصين

لسيادة األعنال" بالتعليه قبل اجلامعي  االبتهاز الصياعي وعنلية التعله الكصويثالجا : بسىامج "

 :الصنيب

ادة األعمال" بالتعميم قبل تم تأسيس مركز"االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لري
حدي مدارس التعميم الثانوي التابعة  الجامعي ، من خالل الشراكة بين جامعة تسينغيوا ، وا 

م ، ونجحت التجربة لدرجة أن جميع المؤسسات التعميمية األخري 9100ليا ، وذلك عام 
مم القصوي تسارعت لمحاكاتيا . وسوف يتم تناول برنامج "االبتكار الصناعي وعممية التع

 وذلك عمي النحو التالي  :لريادة األعمال" بالتعميم قبل الجامعي بالصين ، 
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برنامج "االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" بالتعميم قبل أىم مالمح -0
وسوف يتم تناول مسمي ، ورؤية ، ورسالة ، واألىداف االستراتيجية ، : الجامعي بالصين
لبرنامج "االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" بالتعميم  والقيم الجوىرية 
، ومكان الدراسة ، والقائمين عمي تنفيذ البرنامج ، وطبيعة الفئة المستيدفة قبل الجامعي 

دفة، طبيعة الدراسة والخطوات التنفيذية لمبرنامج ، وآليات تقييم وقياس ونواتج التعمم المستي
"االبتكار الصناعي وعممية التعمم أثر البرنامج، فضال عن مصادر دعم وتمويل برنامج 

  ، وذلك عمي النحو التالي : القصوي لريادة األعمال" بالتعميم قبل الجامعي بالصين
وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" بالتعميم قبل الجامعي برنامج "االبتكار الصناعي  -أ

 :(Zhou M & Xu H,.,2012,pp.82-98)وسيتم تناولو عمي النحو التالي : بالصين
 مسمي البرنامج -0

 برنامج "االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" بالتعميم قبل الجامعي
الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" بالتعميم قبل "االبتكار برنامجمكان   -9

 :الجامعي بالصين
مركز "االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" ، بجامعة يتم تقديم البرنامج ب

 تسينغيوا .
 "االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" بالتعميم قبل برنامجرؤية  -0

 الجامعي بالصين
إتاحة الفرصة لممعممين ، والمتعممين لممشاركة ، والتعاون في العديد من األنشطة 

 القائمة عمي التحدي ، وانجاز األعمال.
"االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" بالتعميم قبل  برنامجرسالة  -4

 الجامعي بالصين
تساعدىم تقديم التسييالت وكافة الخدمات لممتعممين المشتركين بالبرنامج ، والتي 

 .واالبتكار عمي اإلنجاز ،
"االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال"  لبرنامجاألىداف االستراتيجية  -5

 بالتعميم قبل الجامعي بالصين : 
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وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" بالتعميم تتعدد أىداف برنامج "االبتكار الصناعي 
 قبل الجامعي بالصين : وتتمثل أىميا عمي النحو التالي :

تصميم ، وتنفيذ أنشطة تعميمية قائمة عمي التعاون بين المتعممين من مختمف  -أ 
التخصصات ، وذلك من خالل تعمم العديد من التخصصات ، وربطيا بعضيا ببعض 

 لتخصصات بشكل كمي .لالستفادة من جميع ا
وتوسيع مساحة االبتكار من  ستفادة القصوي من عممية التعميم والتعمم ،تحقيق اإل -ب 

خالل تمكين المتعممين من استخدام معامل مجيزة بمعدات تصميم ، واعداد النماذج 
 ، وابتكار منتجات جديدة .

يب المستدام ، ايجاد بيئة تساعد وتشجع الريادة والتعميم واالبتكار من خالل التدر  -ج 
تاحة التعاون الفوري والسريع لتصميم   والتعمم القائم عمي تنفيذ المشاريع ، وا 

تصميم  ذلك من خالل، وصناعة النماذج وتنفيذ مشاريع جديدة ابداعية ، و المنتجات 
مستحدثة أو تطوير خدمات قائمة بالفعل نموذج أولي لمنتج ما ، أو تقديم خدمات 

 .دة بإضافة ليا عناصر جدي
"االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" بالتعميم  لبرنامجالقيم الجوىرية  -6

 قبل الجامعي بالصين :
"االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة برنامج تتعدد القيم التي يؤكد عمييا 

العمل وفق روح الفريق ،  ، وتتمثل أىميا في : تنمية الشخصية الفاعمة المنتجة ،األعمال 
 تشكيل العقمية الفاعمة المنتجة.

برنامج "االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال القائمين عمي تنفيذ  -7
 بالتعميم قبل الجامعي بالصين :

يستيدف برنامج "االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" بالتعميم قبل 
الجامعي بالصين المتعممين بمدارس التعميم الثانوي ، وذلك بتقديم برنامج متكامل لريادة 
األعمال يمكن جميع الدارسين من العمل بشكل تعاوني ، وبفعالية بيدف ايجاد حمول 

تحدي ، أو مشكالت قد تواجييم مستقبال ، وييدف البرنامج أيضا إلي دعم لمشكالت تتسم بال
وذلك من خالل تقديم الدعم المستمر من قبل القائمين المتعممين لتحقيق أىدافيم المشتركة ، 
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ويتم تقديم برنامج االبتكار الصناعي ، وعممية التعمم القصوي عمي عمي تنفيذ البرنامج ، 
 الوجو التالي : 

 المرحمة التمييدية: -أ
وتشتمل عمي خطوتين تتمثل الخطوة األولي في دورة تمييدية أولية لتكوين فريق العمل 
وتعد بمثابة مرحمة تنظيمية ، وتتمثل الخطوة الثانية في وضع وثيقة عمل الفريق ، فضال عن 

حاسب  بعض العمميات ، والتي أبرزىا اإللمام بجميع الجوانب التكنولوجية كدراسة لغة ال
عداد ، وتنفيذ المشاريع ، وتعد تمك إتقان عمميات إالطباعة ثالثية األبعاد ، فضال عن 

 المرحمة بمثابة إتمام المرحمة التمييدية .
 المرحمة التانية  -ب

 واالبتكارية لرواد األعمال .وتتضمن المشاركة في مسابقات لتعزيز القدرات االبداعية 
 المرحمة الثالثة  -ج

وتتضمن المشاركة في أربعة مختبرات عالية الجودة تتمثل في مختبر الروبوت ، نظم 
الحاسوب ، ومختبر لمعمومات الجغرافية  ، وبذلك يعد برنامج االبتكار الصناعي وعممية طاقة 

التعمم القصوي لممتعممين الميتمين باالبتكار فرصة الطالق القدرات البحثية واألكاديمية لممتعممين  
في ضوء الدعم المستدام من قبل القائمين عمي  ن ثم يتمكنون من تنفيذ مشاريعيم ومنتجاتيموم

 . تنفيذ البرنامج
برنامج االبتكار الصناعي و  ةيتم تقديم خدم:  الفئة المستيدفة ونواتج التعمم المستيدفة  -8

التعميم قبل الجامعي  ةعمال بالتعميم قبل الجامعي بالصين لمرحمة األالتعميم القصوى لرياد ةعممي
مثل يوذلك بشكل تطوعي حيث  ةوالثانوي ةواالعدادي ةحيث تستيدف  طالب المدارس االبتدائي
من  ةستفاد، باإلضافة إلي تمكن المتعممين من  اإل ةىذا البرنامج من لتعمم تخصصات متعدد

ت بيدف تصميم من المواد والمناىج التي تنظم المتعممين من مختمف التخصصا ةسمسمو مترابط
 . عمى العمل بروح الفريق ةبشكل تعاوني قائم ةوتنفيذ انشطو تعميمي

"االبتكار الصناعي وعممية التعمم  لبرنامجوالخطوات التنفيذية واإلجرائية  طبيعة الدراسة  -9
 القصوي لريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي بالصين :

يعد برنامج "االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال" بالتعميم قبل 
الجامعي بالصين ، بمثابة آلية ، وسياقا اجتماعيا وواقعيا ييدف إلي تسييل التنسيق بين 
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جميع المشاركين في جميع المجتمعات المتعممة القائمة عمي االبتكار ، وتتكون بيئة االبتكار 
ام متكامل يشمل قسما لبراءات اإلختراع ، وقسما لمقنوات اإلعالمية ، وقسما لفض ىذه من نظ

المنازعات ، واليدف من ىذا النظام المتكامل ىو ايجاد بيئة تحضيرية لجميع المشاركين 
لقيادة فرقيم التعاونية المبتكرة عمي أعمي مستوي من التخطيط ، والتنسيق ، والمنافسة ، 

 .في األداء ، واتخاذ القرارات  والجودة ، والمرونة
، من خالل نوعين  ويتم العمل وفق برنامج االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي 

، يتمثل النوع األول في مصممين التحدي ، ولكل مجموعة المخصصة ليم من المشاركين 
الوجو األدوار والميام ، فمثال يقوم مصممي التحدي بالتأكد من سير العمل عمي  يممن

المطموب، ووضع بروتوكوالت األداء وطرح سمسمة من األنشطة المتعمقة بالبرنامج ، ويتم 
لنقاط  التي أخذوا عمييا طرحيا عمي فريق العمل ، وتمقي التغذية الراجعة لتحسين ا

، ومن ثم تعديميا ، وييتم مصممي البرنامج كثيرا بالتواصل مع جميع أفراد فريق مالحظات
دارة المشروع سواء بالمقابالت الشخصية ، أو التواصل  من خالل شبكات اإلنترنت العمل ، وا 

 .باستمرار
منفذين التحدي فتظير أدوارىم من خالل تنفيذ الميام التي تم  منالنوع الثاني  تكونوي
ثناء العمل ، ويمرون في الغالب بأربعة مراحل ، تبدأ المرحمة األولي والمسماه تحديدىا أ

)بالنجاح المبكر( ، وفييا يتم وضع تصور مقترح لمجموعة خطوات تنفيذ البرنامج ونجاحة ، 
وذلك لرفع الروح المعنوية لممشاركين في البرنامج ، ودعميم نفسيا ، واكسابيم الثقة في 

ثم تأتي المرحمة الثانية والمسماه )بالفشل المبكر،  و النجاح والتنفيذ ، أنفسيم ، ودفعيم نح
وفييا يتم عرض المشروع  ، وتمقي اإلنتقادات حول المشروع من قبل  :أو الفشل اآلمن( 

المتخصصين ، وتعد تمك المرحمة في غاية األىمية ألنيا تشير عمي نقاط الضعف في 
نفيذ المشروع من تطوير مياراتيم ، وقدراتيم لتحسين المشروع تدفع وتحمس المشاركين في ت

ثم تأتي المرحمة الثالثة والمسماة )المشاركة( ، ضعف ، وتخطي العقبات في المشروع  نقاط ال
حيث يتم التواصل والمشاركةبين جميع الميام الموكمة إلييم ، وتأتي المرحمة الرابعة واألخيرة 

ء الفريق جميع العمميات والتحديات التي مروا بيا والمسماه )التقديم( ، حيث يعرض أعضا
أثناء القيام بالمشروع ، وآليات التغمب عمييا وذلك لتحقيق أعمي استفادة ممكنة لجميع 
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والمقبمين عمي تنفيذ  المتعممين ، ولتوضيح بعض التحديات لكي يتجنبيا المتعممين الجدد
 مشروعاتيم .

عمال بالتعميم ة األالصناعي و عمميو التعمم القصوى لريادآليات التقييم برنامج االبتكار  -01
 بالصين : قبل الجامعي

رصد المعممون وتمر عممية التقييم بالبرنامج بالعديد من الخطوات تتمثل أىميا في 
داء الطالب أثناء قيام فرق العمل بعرض مشاريعيم ،  ويركز المعممون عمى رصد ومتابعة أل

عمى حل المشكالت لدى الطالب المشاركون بل و يقوم المعممون  ميارات االبتكار والقدرة
بدعم وتشجيع وترشيح فرق العمل المتميزه لالشتراك في المسابقات الوطنيو والحصول عمى 

، بل والسعي نحو تزكيتيم لمحصول عمي المزيد من الدعم ميداليات وجوائز تقديرا لمجيودىم 
 عمال .المالي إلستكمال مشاريعيم في ريادة األ

مصادر دعم وتمويل برنامج االبتكار الصناعي و عمميو التعمم القصوى لرياده االعمال   -00
 :بالصين بالتعميم قبل الجامعي 

االبتكار الصناعي و عممية التعمم القصوى لريادة األعمال يتم تقديم الدعم والتمويل لبرنامج 
الصندوق الخاص بالمدارس فضال عن  العديد من الجيات أىميا : من قبلبالتعميم قبل الجامعي 

 . وصناديق دعم عمميات التعميم والتعمم ةمشاركات من قبل بعض المنظمات االجتماعي
يتضح مما سبق أن الصين تعد من أكثر الدول اىتماما بريادة األعمال بالتعميم قبل  

ر التاريخي لريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي وظير ذلك جميا من خالل تتبع مالمح التطو 
الجامعي ، باإلضافة إلي إبراز أىم عوامل دعم وتعزيز بيئات ريادة األعمال بالصين ، والتي 
أىميا ثقافة المجتمع الصيني ، ووعية بأىمية برامج ريادة األعمال ، في ظل السياق 

رات  ، مع حرص الحكومات التشريعي والقانوني ، في ظل التأكيد عمي أىمية دعم المباد
الصينية عمي تدشين الشراكات الداخمية ، والخارجية بين المؤسسات الحكومية والمدنية. ويعد 

بالتعميم قبل الجامعي من  "االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة األعمال"برنامج 
كامل المالمح لو مسمي ، ببرامج ريادة األعمال ، لكونو برنامج مت  الصينأىم مؤشرات ريادة 

ومكان محدد ، رؤية ، ورسالة ، وأىداف استراتيجية ، وقيم جوىرية ، وىيكل تنظيمي مكتمل 
 عمم مستيدفو تتناسب وطبيعة الفئة المستيدفة.ت)القائمين عمي تنفيذ البرنامج( ، ولو نواتج 
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جرائية تتناسب وطبيعة الدراسة بالبرنامج ،  باإلضافة إلي كونو يتمتع بخطوات تنفيذية وا 
" االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي لريادة فضال عن وضوح آليات التقييم ببرنامج 

، باإلضافة إلي تنوع مصادر الدعم والتمويل وبيذه العناصر تكتمل األعمال" بالتعميم قبل الجامعي
،  "االبتكار الصناعي وعممية التعمم القصوي بالتعميم قبل الجامعي بالصينم مالمح برنامجأى

و  من أبرز الدول الرائدة والتي تستحق الدراسة الصينونظرا لكل المعطيات السابقة تعد 
 في مجال ريادة األعمال. اإلستفادة من أىم الدروس المستفادة من خبراتيا الواسعة 

  فيليدا:يف التعليه قبل اجلامعي بزيادة األعنال   : احملوز الجالح

 وسوف يتم تناوليا عمي النحو التالي :   
 Paula) ننا داء يف بفيليدا سيادة األعنال يف التعليه قبل اجلامعيأوال : مالمح التطوز التازخيي ل

70-Kyrö, ,2006,pp.65):  
توسعت فنمندا في تطبيق مفيوم ريادة األعمال ، وذلك منذ منتصف تسعينيات القرن 

م ، وذلك بعد أن تأكدت أن وجود رواد األعمال أمرا الغني 0999العشرين وتحديدا من العام 
 عنو في دعم االقتصاد الفنمندي . 

متعممين بالتعميم وازداد اىتمام الحكومة الفنمندية ببرامج ريادة األعمال ، وخاصة بين ال
% ممن يعممون بريادة األعمال جائت في 45قبل الجامعي ، وذلك بعد أن أدركت أن نسبة 

الفئة العمرية التي تخطت الخمسين عاما ، وىي تعد نسبة مرتفعة جدا ، دون فئة الشباب ، 
سارا قناع الشباب بأىمية ريادة األعمال ، وضرورة اإلقبال عمييا كمإمما دعت الضرورة إلي 

 .مينيا ، وخاصة أن ىناك ضرورة ممحة لإلبتكار في التعميم 
ومالحقة الصناعات المستقبمية القائمة عمي التكنولوجيا الرقمية ، كالتكنولوجيا 
الصحية وتكنولوجيا التنظيف ، لذلك اىتمت الحكومات الفنمندية المتعاقبة ببرامج ريادة 

سموب حياة من خالل محاكاة بيئات ألنشرىا كثقافة ، و األعمال في المراحل التعميمية المختمفة 
ريادة األعمال ، بنماذج لبيئات تعميمية يدرس فييا الطالب ويتدربون ، ويطبقون الميارات ، 
والجدارات االساسية والمستقبمية لريادة األعمال في ظل فريق عمل متكامل ، يوجو ويرشد 

 The Learning Curve, Lessons in Country Performance in)المتعممين 
Education, Pearson 2012 Report (p 40). http:// 

thelearningcurve.pearson.com/index/index-ranking) ، وترجع قوة وريادة
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وىذا ما سيتم تناولو في الثقافية العوامل  القوي و فنمندا في ريادة األعمال إلي العديد من
 العنصر التالي.

 بفيليدا :أٍه الكوي والعوامل الجكافية املؤثسة يف دعه وتعصيص زيادة األعنال  ثاىيا :

أصيمة منبثقة من طبيعتيا الجغرافية ،  يعتمد نظام التعميم في فنمندا عمى رؤية تربوّية 
والتاريخية ، والثقافية ، واإلجتماعية ، واإلقتصادية ، كذلك لم تتّم عممّية اإلصالح والتغيير في 

، التعميم في فنمندا بين عشية وضحاىا ، بل مّرت بمراحل واحتاجت لموقت والجيد والمثابرة نظام 
 ,EUROPEAN COMMISSION ,OECD) ( 22كما جاء، المؤثرة العوامل القوي و تتعدد و 

2017,PP.21-George, G. & Zahra, S, 2002, pp.5-8 )..)     
 وتتمثل أىميا عمي النحو التالي : 

 العوامل  الجغرافية :القوي و   -0
تقع جميورية فنمندا شمال أوروبا وتتوسط كل من روسيا والسويد و عاصمتيا 

اقميم ولفنمندا لغتين المغة  09الف كيمومتر مربع وتضم  014ىمسنكي  وتبمغ مساحتيا 
الفنمندية والسويدية بإعتبارىا لغو رسمية قومية باإلضافة إلى المغة السامية والتي يتحدث بيا 

 سكان شمال فنمندا .
وتتميز فنمندا بدستور يستيدف اإلصالح الشامل لمنظام السياسي ، ولقد تم تطبيقو منذ عام  

ليوضح طبيعة العالقة بين رئيس الجميورية والبرلمان والحكومة ، ويتضمن تشريعات  9111
 لمنيوض بالمنظومة التعميمية ودعم برامج ريادة األعمال .

 ريخية :العوامل التاالقوي و  -9
أثناء الحروب الصميبية ، وبعد ضم فنمندا إلى السويد في القرن الثاني عشر ، تمكنت  

فنمندا من اإلطالع عمى الثقافة الغربية بل وتأثرت اجتماعيا ودينيا بالسويد ، وظير ىذا 
م ، حيث أصبح التعميم الفنمندي بالمغة الفنمندية وذلك اتساقا مع  0858التأثير جميا عام 

احتمت روسيا فنمندا وعمى الرغم من ذلك ظمت   0819ثقافة واليوية الفنمندية وفي عام ال
 فنمندا تتبع وتطبيق نظام التشريع الذي تبنتو أثناء خضوعيا لمسويد .

حصمت فنمندا عمى استقالليا من روسيا وذلك بعد قيام الثورة  0907وفي ديسمبر 
 .0995عام الروسية وأصبحت عضوا باإلتحاد األوروبي 
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قام المجمس الوطني لمتعميم بالتعاون مع وزارة التعميم التي التشريعات واألطر الحكومية وتعد 
الفنمندي بتعيين لجنة ميمتيا األساسية ىي وضع تصور مقترح ، وأطار عام لبرامج ريادة 
 األعمال ، عمي أن يشتمل نماذج تطبيقية متجددة ومستحدثة ، وتستيدف استدامة التنمية

لذلك وضعت القوانين الداعمة لتنشيط اإلقتصاد ولمقضاء نيائيا عمي  بكافة صورىا وأشكاليا.
البطالة ، من خالل دعم برامج ريادة األعمال ، وجميع األنشطة التي تساىم في تحقيق 

 :Finland Overview. See)الرفاىية المجتمعية 
http://www.ncee.org/programs-affiliates/center-on-international-

education-benchmarking/top-performing-nncountries/finland-
overview/). 

التوجو اإليجابي لفنمندا نحو ريادة ب تتميز فنمندا  القوي والعوامل اإلجتماعية والثقافية :-0
استطاعت فنمندا أن تنشر الفكر الريادي بيذة السرعو نتيجة ألن يوجو دولة حيث األعمال 

فنمندا تجاه ريادة كان ايجابيا وداعما ، والدليل عمي ذلك موقف ، وأداء المجمس الوطني 
الفنمندي لمتعميم الذي وضع إطار عام لضمان االىتمام بجدارات ريادة األعمال ،والميارات 

طمبات سوق العمل ، فضال عن تسييل الشراكات مع المصانع ، الحياتية العممية ، ومت
وممؤسسات ريادة األعمال لتسييل مشاركة المتعممين في ممارسة ريادة األعمال فعميا وعمي 

 :Ministry of Education and Culture in Finland, see)أرض الواقع 
http://www.minedu.fi/OPM/Koulutus/koulutuspolitiikka/ 

index.html?lang=en). 
سعت الحكومات الفنمندية إلي دمج برامج ريادة األعمال ضمن البرامج التعميمية 
المقدمة لجميع المراحل التعميمية قبل الجامعية ، وذلك رغبة منيا في توسيع مفيوم وثقافة 

بالتعميم قبل ريادة األعمال ، والتعامل مع المفيوم كأسموب حياة ، وخاصة بين فئة المتعممين 
الجامعي ، فركزت فنمندا عمي تعميم المتعممين الميارات ، والمعارف، والجدارات التي ينبغي أن 

 تتوفر في رواد األعمال ، وذلك من خالل تعميميم المناىج القائمة عمي ريادة األعمال
"(Why is education in finland that good-10 Reform principles 

behind the success". Bert Maes. See: http:// 
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bertmaes.wordpress.com /2010/02/24/why-is-education-in-
finland-that-good-10-reform-principles-behind-the-success)./.  

بذلت الحكومات الفنمندية المتعاقبة المزيد من الجيود في مجال مراجعة المناىج 
والمقررات الدراسية ، وتوصمت تمك المراجعات إلي أن ىناك ضرورة ممحة الدراج برامج ريادة 
األعمال بالمقررات التعميمية كمقرر اساسي بجميع المراحل التعميمية بالتعميم قبل الجامعي ، 

 Globalنشر ثقافة ريادة األعمال بين أوساط المتعممين بالتعميم قبل الجامعي وذلك لضمان 
 http://www3.weforum.orgCompetitiveness Report (p 15). See: 

/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2013-14.pdf  
 القوي والعوامل اإلقتصادية :-4

تعد فنمندا من أكثر بمدان العالم تطبيق لتكنولوجيا اإلتصاالت والمعمومات بعد أن استطاع     
فنمندا التحول وبشكل ممحوظ من اإلقتصاد القائم عمى الزراعة إلى اإلقتصاد القائم عمى 
الصناعة الحديثة والمتنوعة ثم تطورت إلى اإلقتصاد القائم عمى المعرفة ويعد دخل الفرد في 

، بل وتفردت فنمندا   0995مندا من أعمى المعدالت في أوروبا الغربية وذلك منذ عام فن
إلى نظام اليورو  0999بالتميز لتصبح الدولة اإلسكندنافية الوحيدة التي انضمت عام 

(Instructional Systems. See: http://www.ncee.org/programs-
affiliates/center-on-international-education-benchmarking/top-

performing-countries/finland-overview/finland-instructional-
systems)/ . 

وفي القرن الحادي والعشرين أصبحت فنمندا من أبرز الدول التي تتمتع بمستوى 
ستوى المعيشة المرتفعة  من أبرز المالمح الرئيسية لمشعب رفاىية عالي بل وأصبح م

الفنمندي وعمى جميع المستويات  ، ونجحت فنمندا  أيضا في تحقيق تكافؤ الفرص التعميمية 
 واإلجتماعية وتعزيز المساواة وتأسيس نظام قومي لمضمان اإلجتماعي .

امل الجغرافية ، والتاريخية أن القوي والعوامل الثقافية والتي أىميا العو  مما سبق يتضح
،والعوامل اإلجتماعية والثقافية ، والعوامل اإلقتصادية ليا تأثيرا ودورا كبيرا في دعم وتعزيز 

، فضال عن   ريادة األعمال بفنمندا ، وثقافة المجتمع الفنمندي الواعية بأىمية ريادة األعمال
ىتمام بالتعميم وذلك لتأكيد اليوية الثقافية وأبرز ما  كون الشعب  الفنمندي لديو شغف كبير وا 

http://www3.weforum.org/
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 يوضح ذلك التأكيد عمى المغة الفنمندية كمغة أم بالبالد وذلك بعد حصول فنمندا عمي اإلستقالل
، فضال عن التشريعات واألطر الحكومية ، باإلضافة إلي التأكيد عمي المراجعة الدورية 

رامج التعميمية لممنظومة التعميمية ككل ، فضال عن أن ريادة األعمال مقرر أساسي بالتعميم لمب
قبل الجامعي ، وىذا كمو يعكس التوجو اإليجابي لفنمندا نحو ريادة األعمال فضال عن كونو 

 يعكس التأثير الكبير لمقوي والعوامل الثقافية عمي ريادة األعمال بفنمندا .
 & ,.Neck, H. M)أىا ومديييت لسيادة األعنال" بالتعليه قبل اجلامعي بفيليداثالجا : بسىامج "

Greene, P. G. 2011 ,pp.55-70.): 
 عمي النحو التالي  : سوف يتم تناولوو 
وسوف يتم أىم مالمح برنامج "أنا ومدينتي لريادة األعمال" بالتعميم قبل الجامعي بفنمندا: -0

واألىداف االستراتيجية ، والقيم الجوىرية لبرنامج دراسات  تناول مسمي ، ورؤية ، ورسالة ،
ريادة األعمال ، ومكان الدراسة ، والقائمين عمي تنفيذ البرنامج ، وطبيعة الفئة المستيدفة 
ونواتج التعمم المستيدفة، طبيعة الدراسة والخطوات التنفيذية لمبرنامج ، وآليات تقييم وقياس 

ر دعم وتمويل برنامج "أنا ومدينتي لريادة األعمال" بالتعميم قبل أثر البرنامج، فضال عن مصاد
 Finnish National Board of)الجامعي بفنمندا ، وذلك عمي النحو التالي

Education,2014) :  
 :برنامج " أنا ومدينتي لريادة األعمال" بالتعميم قبل الجامعي بفنمندا -أ

 وسيتم تناولو عمي النحو التالي :
 أنا ومدينتي لريادة األعمال"": مسمي البرنامج  -0
 :"أنا ومدينتي لريادة األعمال"مكان برنامج   -9

نا ومدينتي مكررا من عشر ساعات من العمل النظري يتم تدريسو أيمثل برنامج 
لمطالب داخل فصول الدراسو و بالنسبو لمجزء العممي يتم قضاء يوم واحد في بيئة العمل 

متر مربع تعرف  511والتدريب الميداني ، في مدينو مخصصو لذلك انشأت عمى مساحو 
ن التي أقامت التدريب عمي برنامج رياده باسم المدينو التي اقيمت بيا. وقد وصل عدد المد

االعمال أنا ومدينتي ثمانيو مواقع تغطي مناطق متعدده في فنمندا تعمل عمى تقديم تجربو 
، وكل موقع ريادة األعمال تم إنشاؤه داخل مدينة من المدن الفنمندية يطمق تعميميو عميقو 

 .عميياسم المدينة التي أنشئ فييا
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محاكاة الحياة تتمثل رؤية البرنامج في  :ومدينتي لريادة األعمال" "أنابرنامج رؤية   -0
 فنمندا من خالل الممارسات المتعمقة بريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي.بالتجارية 

مساعدة المتعممين تتمثل رسالة البرنامج في  :"أنا ومدينتي لريادة األعمال" رسالة البرنامج  -4
التجارية من خالل التعرف عمي عالم العمل والريادة ، واكسابيم المعارف عمي معايشة األجواء 

األساسية ، وأىم متطمبات سوق العمل ، والقطاع العام ، وقطاع األعمال ، ودراسة ريادة األعمال 
 كمينة .

"أنا تتعدد أىداف برنامج  :"أنا ومدينتي لريادة األعمال" رنامجاألىداف االستراتيجية لب -5
 وتتمثل أىميا عمي النحو التالي :ي لريادة األعمال" ومدينت

تقديم تجربة حقيقية ايجابية عن الحياة العممية بالتعاون مع مواقع سوق العمل ، وذلك  -أ 
 لتقديم تجربة ايجابية تعميمية عميقة من أرض الواقع .

التعميم تدريس منيج ريادة األعمال ، والمسمي "أنا ومدينتي لريادة األعمال" ، بمدارس  -ب 
قبل الجامعي ، من قبل المكتب الفنمندي لممعمومات االقتصادية ، وأيضا بحضور 
ممثمين عن الشركات التي سوف يتم قضاء فييا الجانب التطبيقي لبرنامج "أنا ومدينتي 
لريادة األعمال" ، بجانب حضور طالب الجامعات المحمية ، والمدارس المينية 

 ادة األعمال" ، كموجيين تحت التدريب .لممشاركة في "أنا ومدينتي لري
تتعدد القيم التي يؤكد عمييا  :"أنا ومدينتي لريادة األعمال" لبرنامجالقيم الجوىرية  -6

البرنامج ، وتتمثل أىميا في : حب العمل ، والسعي الدائم نحو المشاركة في البناء 
ئة المتعممين بمرحمة التعميم االقتصادي الفنمندي ، فضال عن نشر ثقافة ريادة األعمال بين ف
 قبل الجامعي ، التأكيد عمي المواطنة من خالل مشاركة الجميع .

 : "أنا ومدينتي لريادة األعمال" برنامجالقائمين عمي تنفيذ   -7
نا ومدينتي بالمدارس أعمال ة األبرنامج ريادالجزء النظري الخاص ب يتم تقديم 

والمسئول عن تقديم وتدريس ىذه البرامج معممون معممون حاصمون عمى درجو الماجستير 
في التربيو والمدربون من قبل المكتب الفنمندى لممعمومات االقتصاديو ومن قبل ممثمين عن 

المحميو  الشركات التي تدير موقع المدينو ، كما تتيح المدينو الفرصو أيضا لطالب الجامعات
 .والمدارس المينيو لممشاركو في البرنامج كموجيين تحت التدريب 
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نحل ويعد كمثال حي  ةنا ومدينتي لريادة األعمال يدار كخميأيتضح مما سبق أن برنامج  
 .لمجتمعات التعمم المفتوحو القائمو عمي أن الكل يعرف يعمل ويتعمم في ضوء فريق عمل متكامل

ييدف  :لبرنامج "أنا ومدينتي لريادة األعمال" الفئة المستيدفة ونواتج التعمم المستيدفة  -8
برنامج "أنا ومدينتي لريادة األعمال" إلي ممارسة التعميم من خالل العمل ، وذلك لكون برنامج 
ز "أنا ومدينتي لريادة األعمال" بيئة تعميمية تحاكي بيئات العمل بالمجتمع الفنمندي ، ويرك

البرنامج عمي إتاحة الفرص لجميع المتعممين لمتابعة ، ومحاكاة طبيعة العمل في بيئات ريادة 
األعمال ، ويتم اإللتحاق ببرامج ريادة األعمال من خالل تسجيل ثالثة رغبات لممتعمم ، وىي 
 إما انشاء الشركة الخاصة بو ، والتابعة لبرنامج "أنا ومدينتي لريادة األعمال" ، أو شغل
إحدي وظائف البمدية ، أو العمل في إحدي الشركات ، وعمي حسب اختيار المتعمم يتم توجيو 

حسب اختياره ، ومن أبرز الشركات الدولية الكبري الداعمة و ، وتمبية رغباتو ، وترشيح
لبرنامج "أناومدينتي لريادة األعمال" شركة سامسونج لألجيزة اإللكترونية والبرمجيات ، ويعتبر 

مج أنا ومدينتي لريادة األعمال مرآه عاكسة لخصائص المجتمع الفنمندي ، لكونة بيئة برنا
تعميمية حقيقية تحاكي بيئات ريادة األعمال ، فضال عن وجود مدربين لريادة األعمال داخل 

 تمك البيئة لمتوجيو واإلرشاد المستمر لممتعممين .
 "أنا ومدينتي لريادة األعمال" لبرنامجوالخطوات التنفيذية واإلجرائية  طبيعة الدراسة  -9
(National Core Curriculum Basic Education, 2015)):  سعت وزارة التعميم

والمجمس الوطني لمتعميم الفنمندي إلي دمج برنامج أنا ومدينتي لريادة األعمال ، ضمن 
ياض األطفال إلي المرحمة الثانوية ، وذلك لنشر المناىج التعميمية لممتعممين منذ مرحمة ر 

ثقافة التفكير الريادي بين فئة المتعممين إيمانا من الحكومة الفنمندية ، بأن ريادة األعمال 
رصيدا ال يقدر بثمن لمشعب الفنمندي ، فضال عن المعاناة التي تواجييا فنمندا ، وىي أن 

ئة الشباب ، عالوة عمي رغبة فنمندا ، إلي معدل ونسبة كبار السن مرتفعة جدا مقارنة بف
اعداد جيل من الشباب قادر عمي تأسيس مشاريع خاصة ، ولتحقيق ذلك البد أن تتضمن 
المناىج الدراسية المقدمة لتمك الفئة بجانب الموضوعات األساسية الرئيسية موضوعات 

موضوعات استدامة ي باإلضافة إلالتفكير الخالق ، والتدريب عمي آليات تنمية الشركات ، 
ض األطفال ، الخدمات لمبمديات ، فضال عن تعزيز دور المواطنة عمي مستوي مرحمة ريا

واالعدادية حتي المرحمة الثانوية ، ويتم  تقديم منيج تعميمي يركز عمي والمرحمة االبدائية 
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التدريب عمي مين المواطنة وبناء الميارات األساسية لريادة األعمال ، وتمكين المتعممين من 
مختمفة ، واكتساب المعارف والميارات، والجدارات المطموبة لإللتحاق بالوظائف المختمفة ، 

  .والتأصيل لثقافة العمل بروح الفريق
يتم تقديم منيج نظري ، بساعات معتمدة ، تقدر بعشرة ساعات ضمن المناىج 

ي عموم االقتصاد ، فضال عن الرئيسية ، ويقدم فييا عدد من الموضوعات أىميا: مقدمة ف
أىم مالمح الشركات الخاصة ، والخدمات العامة ، التدريب الميداني لريادة األعمال ، آليات 
الحصول عمي وظيفة بقطاع ريادة األعمال ، فضال عن مدخل إلي عالم الربح ، ولمحة عن 

وضوعات الخاصة البنوك وأنوعيا ، باإلضافة إلي مقدمة عن الضرائب ، ويتم تقديم تمك الم
بريادة األعمال ضمن المناىج الرئيسية التي يتم تدريسيا داخل الفصول الدراسية ، ويتم تقديم 
تمك الموضوعات تحديدا ضمن مقرر تعميم المغة الفنمندية كمغة أولي ، ومقرر التربية المدنية 

 ، ومقرر الرياضيات .
 :عمال""أنا ومدينتي لريادة األبرنامج بتقييم الآليات  -01

ة الحصول ستدامإعمال إلى ة األيسعى الطالب الممتحقين ببرنامج أنا ومدينتي لرياد
 ةلعمميات التعميم والتعمم واكتساب المعارف والميارات الحياتي ةساسيعمى الخبرات األ

عمال ،  ويتم ذلك في ضوء التبادل المستمر لمخبرات ة األببرنامج رياد ةذات الصم ةوالتطبيقي
عضاء الفريق ويقوم اعضاء فريق العمل عمى التحميل المستمر لممعمومات أبين جميع 

والبيانات من خالل تحميل عمميو التعميم وتدوين ما توصموا إليو من أفكار وتحديد مواطن 
دي وبشكل جماعي وبذلك يتم والضعف فييم وفي مشاريعيم التي يقدموىا بشكل فر  ةالقو 

تمام أحد إتحديث خطط التعمم الفرديو لكل عضو بالفريق بشكل مستمر وفي ضوء ذلك وب
المشاريع يتمقى كل عضو في فريق العمل تقييما متكامال من أعضاء الفريق والمدربين 

قرن والعمالء في ضوء تدعيم أفضل الممارسات ، وذلك من خالل التأكيد عمى بناء ميارات ال
 الحادي والعشرين .

 عمال : ة األنا ومدينتي  لريادأمصادر دعم وتمويل برنامج  -00
دوالر  00511بمعدل  ةالفنمندي ةيتم تمويل برنامج أنا ومدينتي من قبل الحكوم

امريكي لكل طالب سنويا كذلك يمكن لمطالب الحصول عمى دعم اضافي من خالل الجوائز 
 . ةومشاريع التنمي ةوالدولي ةالمحمي
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تعد من أكثر الدول اىتماما بريادة األعمال بالتعميم قبل  فنمندايتضح مما سبق أن 
الجامعي وظير ذلك جميا من خالل تتبع مالمح التطور التاريخي لريادة األعمال بالتعميم قبل 

، والتي  دافنمنالجامعي ، باإلضافة إلي إبراز أىم عوامل دعم وتعزيز بيئات ريادة األعمال ب
، ووعية بأىمية برامج ريادة األعمال ، في ظل السياق  فنمنديأىميا ثقافة المجتمع ال

التشريعي والقانوني ، في ظل التأكيد عمي أىمية دعم المبادرات  ، مع حرص الحكومات 
 ، التأكيد عمي المراجعة الدورية لمبرامج التعميمية لممنظومة التعميمية ككلعمي  فنمنديةال
أنا . ويعد برنامج "إلضافة إلي كون ريادة األعمال مقرر أساسي بالتعميم قبل الجامعي با

برامج في مجال   بفنمندالريادة األعمال" بالتعميم قبل الجامعي من أىم مؤشرات ريادة  ومدينتي
ريادة األعمال ، لكونو برنامج متكامل المالمح لو مسمي ، ومكان محدد ، رؤية ، ورسالة ، 

ف استراتيجية ، وقيم جوىرية ، وىيكل تنظيمي مكتمل )القائمين عمي تنفيذ البرنامج( ، وأىدا
 تتناسب وطبيعة الفئة المستيدفة. ةعمم مستيدفتولو نواتج 

جرائية تتناسب وطبيعة الدراسة بالبرنامج ، فضال  باإلضافة إلي كونو يتمتع بخطوات تنفيذية وا 
لريادة األعمال" بالتعميم قبل الجامعي،  ومدينتي أناعن وضوح آليات التقييم ببرنامج " 

أنا باإلضافة إلي تنوع مصادر الدعم والتمويل وبيذه العناصر تكتمل أىم مالمح برنامج"
من أبرز فنمندا ، ونظرا لكل المعطيات السابقة تعد فنمندا بالتعميم قبل الجامعي ب ومدينتي

الدول الرائدة والتي تستحق الدراسة واإلستفادة من أىم الدروس المستفادة من خبراتيا 
 الواسعة  في مجال ريادة األعمال . 

بالتعليه قبل بسامج زيادة األعنال  بنيأودُ الشبُ واإلختالف  السابع للدزاضة : كطهال

 وفيليدا :يف نل مً الواليات املتحدة األمسيهية والصني اجلامعي 

 التعميم قبل الجامعي ةعمال بمرحمة األفي ضوء تحميل البرامج التي استيدفت رياد 
وفي  بدول المقارنة والمتمثمة في كال من الواليات المتحدة األمريكية ، والصين ، وفنمندا ،

وفي  مةعمال وتناول قضايا ذات الصة األفي مجال تعميم رياد ةفضل الممارسات العالميأضوء 
أىم أوجو التشابو واإلختالف يمكن تقديم  ةواالطار العام لمدراس ةالدراس ةسئمأضوء تسمسل 
عمى ذلك والصين وفنمندا و  ةمريكياأل ةعمال في كل من الواليات المتحداأل ريادةبين برامج 

 النحو التالي :
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املتحدة األمسيهية ، الصني ، بدول املكازىة الجالخ )الواليات زيادة األعنال بسامج حيح مهاٌ مً   -1

 :فيليدا(
تخصيص  فيمندا نوالصين وف ةمريكياأل ةكل من الواليات المتحد ىناك أوجو تشابو بين

دة ببرنامج ريا ةالمتعمق ةنشطدعم وتشجيع جميع األ و  ،ماكن وتصميم مساحات بيدف تعزيزأ
بفرق العمل سواء كان ذلك عمال وذلك بالتاكيد عمى غرس قيم االبداع واالبتكار والتعاون األ

و بتشجيع فرق أعمال ة األبرامج رياد ةنشطو المتضمنو في عمميات محاكاميات واأل في العم
 .عمال الواقعية األالعمل وذلك من خالل التفاعل في عالم رياد

والصين وفنمندا في  ةاالمريكي ةكل من الواليات المتحدىناك أوجو تشابو أيضا بين 
عمال المطبق في كل ة األبرنامج ريادب ةوالعمميات المتعمق ةنشطة األ ممارسلتحديد مكان ومقر 

من قبل المعممين المدربين  ةالتقميدي ةحيث يتم تقديم الجزء النظري في الفصول الدراسي ةدول
 .عمال األ ةة لريادعمى تقديم المناىج المخصص

ة رنامج دراسات لرياديتم تقديم ب ةمريكياأل ةفعمى سبيل المثال في الواليات المتحد
 ةالتعميم التجريبي وىو مبنى ممحق بكمي ةوذلك في مركز خدم،  عمال بالتعميم قبل الجامعياأل
فضال عن كونو مبنى منفصل عن المبني الرئيسي  ةوكين ويعد امتداد عمراني لحرم الكميىا

لى إ ةضافالميداني باإلطار التدريب إء في خراط مع العمالنمما يسيل عمى الطالب اإل لمكمية ، 
ن بتقديم الدعم الالزم لتوفير تطوير ميارات الطالب في التعامل مع سوق العمل وقامت الصي

التي  ةوليو تصميم النماذج األ  من القيام بمشاريعيم تمكن الطالب جيزه والمعدات التياأل
ميم اتصالبفي دعم الطالب لتمكينيم لموصول ستمرار بل واإل ةالمشاريع الحقيقي يتحاك
 .واالبداع واالبتكار  ةصالالتي تتميز باأل ةنماذج النيائيلم

عمال ة األنا ومدينتي لريادأتقديم نموذج لممدن من خالل برنامج بكما قامت فنمندا 
طالب التعميم قبل ، والتي تساعد وتمكن عمال ة األو بيئ ةوذلك لتحاكي البيئو االجتماعي

يقوم الطالب  قضاء يوم كامل ميدانيوذلك من خالل ، التدريب الميداني  ةالجامعي من ممارس
، وطاره أخري ول ة العامل األ بوظيف فمثال طاره يقوممن خاللو التدريب عمى مختمف الوظائف 

واليدف من ذلك ىو المرور عمي جميع ،  ةالمدينة عمدوظيفة و ، أالمدير التنفيذي وظيفة 
تقان الممارسة الوظائف التي تحاكي الواقع  . الفعمي بيدف التدريب وا 
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 ةاالمريكي ةمن الواليات المتحد كالدول المقارنة ، والمتمثمة في ن أويتضح مما سبق 
ماكن ة األتاحا  عمال من خالل توفير و ة األرياد ةىميأبنحو تعزيز الوعي  سعتمندا نوالصين وف

دول بالتدريب المستمر عمييا ، بيدف عمال ة األريادل ةصيماذج األنمال ي التي تحاك ةالحقيقي
عمى تصميم الفصول  ةدخال بعض التعديالت البسيطإنحو ، والسعي الدائم الثالث المقارنة 
 ومن ثم التاكيد عمى دور المعمم كمرشد وكموجو، لتعزيز العمل الجماعي والتعاوني  ةالتقميدي

مجتمعات التعمم المفتوح  إلي بل استطاعت تمك الدول التحول الوحيد  ةوليس مصدر المعرف، 
 عمى االبداع واالبتكار.ةالقائم

بدول املكازىة الجالخ )الواليات املتحدة األمسيهية ، الصني ، زيادة األعنال امج الكائنني على بس -2 

 :فيليدا(

 ةمريكية األكل من الواليات المتحددول المقارنة الثالث المتمثمة في ىناك أوجو تشابو بين 
القائمين عمي العممية التدريسية  عضاء ىيئو التدريسأأن يكون  ةمندا عمى أىمينوالصين وف

مما يمكنيم من ربط  ةلى الخبرات العمميإ ية باإلضافةالعال ةعمى المؤىالت العممي الريادية حاصمين
يميين كادين األ بعض الممارسات يتم التنسيق بين المدرس ، فضال عن أن ىناكوالتطبيق  ةالنظري

إكساب لمعمل عن طريق  ةقيم ةضاف، وا  والتطبيق  ةعمال وذلك لربط بين النظريممارسين ريادة األ
عمال ة واإلليام لرواد األعمى والقدو يقدمون المثل األفضال عن كونيم  ةبخبراتيم العممي الطالب

 .الصغار والمبتدئين
عضاء ىيئو أفضل الممارسات التي تساعد أعد التعميم المتمركز حول المتعمم من يو  

 والتوجيو . التقديموالتدريب و  لعرضعمى مستوى في اأالتدريس عمى القيام بدورىم عمى 
بدول املكازىة الجالخ )الواليات املتحدة األمسيهية ، وىواتج التعله املطتَدفة  ةاملطتَدف ةالفئ -3

 :الصني ، فيليدا(

 ةمن الواليات المتحد المقارنة الثالث المتمثمة في كلدول ىناك أوجو تشابو بين  
 ةاجتماعي ةثقافكعمال ة األبرامج رياد أىمية تعزيز ونشر ثقافةمندا عمى نوف الصينو  ةاالمريكي
ن يتم تدريب جميع الفئات الراغبين في تعمميا ولم تقتصر تمك البرامج عمى طالب أينبغي 

الميارات  ةعمال لتنمية األول بل استيدفت تعميم ريادحسب وال في المقام األ عمال فة األدار إ
عمال طالب التعميم قبل ة األت برامج ريادممن المتعممين وبذلك شم ةواسع ةلشريح ةالحياتي

، وتمتد رغبة تمك الدول في نشر ثقافة وفكر ريادة الجامعي والتعميم الفني والتعميم الجامعي 
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و الراغبين أ ةنشاء شركات جديدإقاعدين الراغبين في يضا المتألتشمل  األعمال لجميع الفئات
 .في تطوير شركات و مشروعات قائمو بالفعل 

عمال ة األبغرس رياد تن الدول الثالث اىتمأ إلي ةالحالي ةشارت الدراسأو كما 
المراحل لباقي  ةتمييدي ةسيسيأت ةنيا مرحمل الجامعي الظاىره موضوع البحث أل التعميم قبب

 ةالطالب والوصول بيم الى مرحمإعداد الثالث المقارنة دول حيث تستيدف التي تمييا 
 ة.و الجماعيأ ةعمال سواء المشروعات الفردية األق في مشروعات ريادال نطاإل 

التعميم قبل  ةن تمكن طالب مرحمأ ةمريكية األفمثال استطاعت الواليات المتحد 
ىواكين ويطمب من  ةالجامعي الظاىره موضوع البحث من تخصيص مكان ممحق بحرم كمي

ويترك لمطالب ، عمال ة األبرامج ريادب ةالتعميم قبل الجامعي التقدم لمدراس ةجميع طالب المرحم
 .اختيار البرامج ةحري

مج االبتكار لتحاق ببرناجيع طالب التعميم قبل الجامعي لإل في الصين يتم تشو  
في ميادين العمل  ةجديد صعمال وفتح فر ة األرياد ةالتعميم القصوى لدراس ةالصناعي و عممي

 .مام الطالب أ ةالمختمف
لتحاق من اإل التعميم قبل الجامعي  ةنا ومدينتي طالب مرحمأبرنامج مكن مندا ينوفي ف

قدراتيم  ةتنميبيدف  ةوالعممي ةعمال بيدف اكساب الطالب الميارات الحياتية األرياد ةبدراس
  .لمتفاعل مع سوق العمل

 :بدول املكازىة الجالخ )الواليات املتحدة األمسيهية ، الصني ، فيليدا(املياٍج ماذا يتعلنوٌ  -4

دول المقارنة الثالث المتمثمة في كال من الواليات المتحدة االمريكية والصين اختمفت 
في قضية المناىج وماذا يتعممون  اتفقت من حيث المضمون  يامن حيث الشكل ولكنوفنمندا 

، حتياجات المستيدفينيتم وضع المناىج وفقا إلحيث ببرامج ريادة األعمال في الدول الثالث ، 
أي وفقا لنظرية التعمم المتمركز حول المتعمم )ىداف البرنامج انطالقا من فرديو أ وتنطمق
 .عمال قد ال يتناسب مع جميع المتعممين ة األريادن نمط واحد من برامج (، وأالطالب

المجتمعات  ةمن طبيعتنبثق عمال ة األبرامج رياد وأكدت دول المقارنة الثالث عمي أن
ن تعتمد أوال ينبغي  ة ، فييا فيي تعد وليد القوى والعوامل الثقافيو لمدول المختمف أتنشأالتي 

في ظل التباين الواضح  ةالتحضير و خاص ةبقسم ةعالمي وعمال عمى وصفة األبرامج رياد
، فسيم أنبين المتعممين  ةالفروق الفردي ةلدوافع عمميات التعميم والتعمم عالوه عمى طبيع



 ............................................................ دراسة مقارنة لبرامج ريادة األعمال بالتعليم قبل الجامعي

- 032 - 

تؤدي و عمال واحدا لمجميع.لبرنامج ريادة األن يكون المنيج الدراسي أومن ىنا ال ينبغي 
والصين وفمندا في  ةاالمريكي ةالمؤسسات الحكوميو دورا ميما في كل من الواليات المتحد

 .عمال ة األرياد ةالمساعده في تشكيل وتعريف محتوى وفمسف
ففي الواليات المتحدة األمريكية تتيح الحكومة اإلتحادية المجال لكل والية في وضع رؤية 

ووضع عمي التعميم ، خاصة بطبيعة كل والية ، حيث تكون كل والية مسؤولة عن اإلشراف 
ة رياد ةعتبار ثقاف، مع األخذ بعين اإل ة المدارس العام ةالدراسية من قبل منظممحتوى المناىج 

 . ةاالمريكي ةتحادية اإل حكومة العامة لمحقق جميع الواليات الرؤيت األعمال بحيث في النياية
ة عمال من خالل برامج ريادة األرياد ةالتعميم بنشر ثقاف ةوفي الصين تقوم وزار         

 ةالتعميم قبل الجامعي وبتوفير الدعم لممشروعات الصغير  ةلمرحم ةبالمناىج الدراسيعمال األ
 . ةلطالب ىذه المرحم ةوالمتوسط
ة و فكر رياد ةالتعميم بنشر ثقاف ةفي فنمندا يقوم كل من المجمس الوطني لمتعميم وزار و 

 ةلكاف ةالدراسيالمناىج ودمجو بطار عمل إعمال من خالل طرح برامج رياده االعمال كاأل
 . ةالمراحل التعميمي
وتطوير  ةيدالرياة القدر  ةالثالث اتفقت في تنميالمقارنة دول  ق يتضح أن كل منما سب

التعميم قبل الجامعي ميارات  ةكساب طالب مرحمإميارات القرن الحادي والعشرين من خالل 
عمال األ ةالدول الثالث من خالل برامج رياد اعدتوس ةوالمتوسط ةسيس المشاريع الصغير أت

من الميارات والتوجيات التي تنمي ميارات القرن الحادي والعشرين والسيما  ةغرس مجموع
تمك التي تشتمل عمى االبداع والتواصل والتعاون وحل المشكالت وتقييم  ةالميارات الحياتي

التعميم قبل  ةعي لدى الطالب بمرحمالفرص والتفكير النقدي وفيم الذات فضال عمى تنميو الو 
دراج بإ  الثالثالمقارنة دول لذلك اىتمت مسار مينى مرغوب فيو كعمال ة األالجامعي برياد
 األساسية  وذلك لتنمية طالب تمك المرحمة ةعمال ضمن المناىج التعميمية األمناىج رياد

 لخوض غمار ومخاطر المستقبل والتي ال ضمانات فييا .
فمثال في الواليات المتحدة األمريكية يركز برنامج دراسات لريادة االعمال عمى تمكين 

مكنوا من اتخاذ القرارات المستنيره يتكي والتعامل المتعممين من استيعاب ثقافة ريادة األعمال 
 والمستقبمية ةالحالي ةحياتيم الوظيفي ةوخاصو في مسير 
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دة ريا ةالتعمم القصوى لدراس ةاعي و عممياالبتكار الصن"برنامج  يسعيفي الصين و 
وتكوين  ةيجاد فرص عمل جديدا  و  ةاالقتصادي ةتعزيز النشاط االقتصادي والتنمي نحو "عمالاأل

في مجال  العالميةفضل الممارسات أ طبيقبالفعل وت ةو تطوير الشركات القائمأ ةشركات جديد
 .عمال لمحصول عمى الدعم والتشجيع العالمي في مجال سوق الشركات العالمي ة األرياد

و الميارات  ةعمال عمى تعميم المواطنة األلرياد" نا ومدينتي "أبرنامج  وفي فنمندا يركز
 . ةالمتنوع ةالحياتي

تتفق من حيث و عمال تختمف من حيث الشكل ريادة األن برامج أمما سبق يتضح 
لى وضع مناىج إ ، حيث سعت كل دولة من دول المقارنة في دول المقارنة الثالث المضمون

في ضوء القوى والعوامل الثقافيو و كل مجتمع  ةوتتناسب مع طبيع ةلمدول ةتحقق الرؤيا العام
 ة .لكل دول

الصني  بدول املكازىة الجالخ )الواليات املتحدة األمسيهية ، ةواخلطوات التيفيري ةالدزاض ةطبيع -4

 : ، فيليدا(

مندا نوالصين وف ةمريكية األالثالث الواليات المتحدالمقارنة دول ىناك أوجو تشابو بين 
المجتمعات وخصائصيا لذلك  ةعمال ترتبط ارتباطا وثيقا بطبيعة األتعميم ريادن مناىج أفي 

من حيث المضمون بين جميع  ولكنيا تتفقمن حيث الشكل  ةالدراس ةتختمف طبيع
 ةضرور  ةالتعميمي ةعمال تفرض عمى المنظومة األن مناىج ريادأعمى  ةجتمعات عالو الم

ن أو ة ، عمى المعمم بكونو محور العمميو التعميمي ةالقائم ةالتقميدي ةالتحول من المنظوم
ن أعمى  ةالقائم ةاالبتكاري ةاالبداعي ةالتعميمي ةلى المنظومإ ياركانأىم أحد أالحفظ والتمقين 

 ةساسيالمرتكزات األواالبتكار ، واالبداع ،  ةصالاأل وان ةمحور العمميو التعميمي الطالب ىو
 .عمالة األرياد نالتي تضم ةالتعميمي ةلممنظوم

 ةالتعميمي ةفي المنظوم معتادة الثالث تحولت حتى المسميات الالمقارنة دول و في 
لى مسمى رواد إعمال فمثال تحول مسمى الطالب ة األرياد ةثقاف تغرسمسميات  إلي ةالتقميدي

بل  ة،الى مجتمعات التعمم المفتوح ةتحول مسمى الفصول الدراسيلك عمال الفريق وكذأ
خيرا تحول مسمى المعممين الى المدربين ألى عمميو التعمم و إالتعميم ذاتيا  ةوتحولت عممي
 . عمالة األالتعميم القائم عمى رياد ةداخل منظوم
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 مسمياتتغيرت من  المرتبطة بالمنظومة التعميمية  المسميات أن بقا سمم يتضح
 ةيدالريا ةالتعميمي ةت عمى المنظومأالتغيرات التي طر  ةلى مسميات تتناسب وطبيعإ ةتقميدي

 .من حيث الشكل والمضمون 
 حول تعميمعمال دة األبرنامج دراسات ريا يتمحور ةمريكية األففي الواليات المتحد

ىداف واقتراح ة تحديد األبشكل فردي وجماعي حيث يتحمل الطالب مسئولي ينمتعمملم دةالريا
 ةعممي ةاالفكار بل وتدريبيم عمى التقييم الذاتي وبذلك يقوم الطالب وليس المعممون بقياد

محاضرات ال . فمم يعد نموذجالتعمم  ةعمميلالتعمم ويكون دور المعمم ىنا مرشد وموجو 
 ةحتى المنظوم، جابات ة والديو كل اإلن المعمم والذي يمثل المعرفألى إد التقميدي والذي يستن

صيل ة والعمل الجاد األتشجع عمى المشارك ديةريا ةتعميمي ةلى منظومإتحولت  ةالتعميمي
بمعني أن و المنعكس ألى النموذج المقموب إ ةوتحولت نماذج الفصول الدراسي، االبتكاري 

 . ىنا ىو التوجيو واإلرشادالمعمم دور و  ةالطالب ىو الذي يطرح األسئم
بدال  "تتعمملعمل إ"تباع منيج إعمال من خالل ة األوفي الصين يتم تطبيق برنامج لرياد

عمال في فكر ة األحيث ترسخ برامج رياد "تعمم ثم اعمل"من تطبيق النمط التقميدي السائد 
ة بيئات رياد ةخالل محاكاسيس شركاتيم والعمل من أنو ينبغي عمى الطالب تأالطالب 

جل أمن  المشاريع الخاصة بيمنخراط في حل المشكالت التي تواجو باإل  ةعمال الحقيقياأل
 ة.الحصول عمى خبرات تعميمي

لريادة األعمال وفقا لفمسفة  "نا ومدينتي"أعمال ة األيتم تطبيق برنامج رياد وفي فنمندا 
 أوالخط ةلمتجرب ةناك مساحىولى و ة األ المحاولتي من أن يأن النجاح ليس شرطا فحواىا أ

الميارات والخبرات المتعممين يدف اكساب ة الواقع بمحاكاة يدبيدف التعمم في البيئات الريا
المحاوالت التي  ةدراس عميالطالب ، وذلك من خالل مساعدة قبل نزول سوق العمل الفعمي 

نطالق من اإل كرارىا ومن ثم تمكن الطالب منيا لعدم ت ةستفادا واإلمييلم تنجح ودراستيا وتقي
 نحو النجاح في سوق العمل الحقيقي.

 :بدول املكازىة الجالخ )الواليات املتحدة األمسيهية ، الصني ، فيليدا(آليات التكييه  -5

عمال يكون ة األبرامج ريادبن التقييم أ فيالثالث المقارنة دول ىناك أوجو تشابو بين 
فمثال برنامج ، ىداف التي يسعى لتحقيقيا البرنامج ة األطبيعيوفقا لو ، طبيعيو البرنامج ل فقاو 
"االبتكار الصناعي و عممية وكذا برنامج  ة األمريكية المتحد والياتبال "عمالاأل دةدراسات ريا"
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 لريادة األعمال" نتيمدينا و "أبالصين وكذا برنامج التعمم القصوى لدراسة ريادة األعمال" 
فمسفة البرامج كز تتر ، التعميم قبل الجامعي  ةبمرحم ةساسيأفنمندا والتي تعد مناىج تعمم ب

مدى أيضا قياس و ، البرنامج المتعممين بداء أعمى تقييم الثالثة المذكورة بدول المقارنة 
إجراء ختبارات و ة،  وذلك عن طريق عقد اإلكتساب الطالب الدارسين الميارات المطموبإ

 رياديةجراء تجارب إتواجو مشاريعيم من خالل  قد يجاد حمول لمتحديات التيالبحوث إل
ي نجاز لكل طالب عمى حدة وتسجيل األداء في ممف اإل ودور المعمم ىنا ىو المراقب ةحقيقي

 .وفرق العمل مراعيا بذلك الفروق الفردية لكل طالب ، 
، البرنامج  ، وفقا ألىداف ةفتيدتقييم العديد من نواتج التعمم المسب ويقوم المعمم 

تقان ميارات القرن إ ةعمال فضال عن ضرور األ ةكساب الطالب كفاءات ريادوالتي أىميا إ
 .ةسيس المشاريع الجديدأالطالب عمى ت ةمدى قدر قياس لى إ ةضافإلالحادي والعشرين با

 :، فيليدا(بدول املكازىة الجالخ )الواليات املتحدة األمسيهية ، الصني مصادز التنويل  -6

 والصين وفنمندا ةاالمريكي ةالواليات المتحد دول المقارنة الثالث ىناك أوجو تشابو بين 
وغير أعمال يكون من قبل الحكومات وذلك بطريق مباشر ة األمعظم برامج ريادتمويل  نأ في

 .مباشر
من قبل  ،" دراسات لرياده االعمال"تمويل برنامج األمريكية يتم فمثال الواليات المتحده 

القطاع الخاص ومن قبل الكميات والمؤسسات وذلك من خالل عقد شراكات تضمن الحكومة و 
 . توفير الدعم والتمويل

"االبتكار الصناعي و عممية التعمم القصوى لدراسة ريادة وفي الصين يتم تمويل برنامج 
من قبل دعم الحكومة باإلضافة إلى تمقى الدعم أيضا من صندوق لغو لألطفال  األعمال" 

دعم الحكومة لتمك البرامج لريادة األعمال من خالل تشجيع الشراكات باإلضافة الى عن فضال 
 مساىمات األقسام الجامعية والمؤسسات الحكومية .

من قبل بعض الشركات ومن  "عمالة األريادلنا ومدينتي "أمندا يتم تمويل برنامج نفي فو 
  ة .التعميم والثقافة قبل وزار 

القطاع  ةمشارك الث يتم تقديم الدعم بشكل حكومي ، باإلضافة إلين الدول الثأوىكذا يتضح 
 . عمالة األفي تقديم برامج رياد لضمان اإلستدامةوذلك المدنية المختمفة ، الخاص والمؤسسات 
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،  ةوجو تشابو تار أيتضح أن ىناك  واإلختالف استعراض أىم أوجو التشابووفي ضوء 
في كل من  ةعمال وفمسفتيا واحدة األبرامج رياد ةأخرى رغم أن فكر  ةختالف  تار إوأوجو 

لى طبيعة وأىداف إذلك  ةولقد ارجعت الباحث، مندا نوالصين وفة مريكية األالواليات المتحد
ة ذات العالق ةعوامل أخرى متصم ةوبنية التعميم قبل الجامعي بتمك الدول ، فضال إلي عد
خاصة بعد الدول الثالث  اتمن خبر ة األمر الذي جعل ىناك مجموعو من الدراسات المستفاد

إجراء  التحميل المقارن و المقارنة التفسيرية ألىم مالمح برامج ريادة األعمال في دول 
األعمال في البيئات اعتبارات تفيد في تبني برامج ريادة  ةعد استعراضالمقارنة الثالث و 
منيا في وضع حمول  ةستفادن ىذه االعتبارات يمكن اإلوفي ذات الوقت فإ، الثقافية المختمفة 

،  عمال في التعميم قبل الجامعي بمصرة األلمتحديات التي تحول دون تبني برامج رياد ةعممي
بمصر عمي غرار ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي لامج نبر لمقترح من خالل بناء تصور 

ريادية بما يتماشى مع  ةتعميمي ةوالتحول إلى منظومبرامج ريادة األعمال بدول المقارنة ، 
 .طبيعة و أيدولوجية المجتمع المصري 

 واقع بسامج زيادة األعنال بالتعليه قبل اجلامعي يف مصس.:  اخلامظ للدزاضةالكطه 

 من الواليات المتحدة األمريكية كالدول المقارنة والمتمثمة في يعد الوقوف عمي خبرة 
والصين وفنمندا في ريادة األعمال ووفقا لمنيجية البحث وطبيعة المشكمة يتناول ىذا المحور 
عرضا ألىم الجيود المصرية في مجال ريادة األعمال ، ومحاولة تفسيره في ضوء التغيرات 

مجتمع المصري تمتد انعكاساتيا والتحوالت االقتصادية والسياسية واالجتماعية التي يشيدىا ال
 : ، وسوف يتم تناول ذلك عمي النحو التالي عمي منظومة التعميم المصري

 مدخل تازخيي لسيادة األعنال يف مصس : -1

كانت مصر في النصف األول من القرن العشرين تصنف من أبرز الدول الزراعية ، 
ن الرأسماليين وذلك قبل قيام ثورة وكانت األعمال الحره تقتصر عمي عدد محدد من اإلقطاعيي

م، وبقيام الثورة تبنت مصر الفكر اإلشتراكي القائم عمي حكم الدولة وليس األفراد ، 0959
حيث تتولي الدولة إدارة المشروعات والشركات والقطاع العام وتمتزم الدولة بتوفير فرص عمل 

 .(  م9100لكل خريج )رئاسة مجمس الوزراء ، 
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م ، بدأ الدفع بالعديد 0970ىيكمة االقتصاد المصري بعد انتصار اكتوبر ومع إعادة 
من المشروعات الريادية والسعي نحو المزيد من العمل الحر وذلك في ضوء المنح 

 .(  78ص ، م9101والمساعدات الدولية الميتمة بفكر ريادة األعمال )أبو بكر بدوي ، 
عادة بناء االقتصاد المصري والتي  واستمرت مصر في تبني سياسات اإلصالح وا 
اىتمت بتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ودعم العمل الحر ، والسعي نحو تقميص 
القطاع العام ، واستمرارا لدعم مصر لممشروعات الصغيرة والمتوسطة ، ولتنفيذ برامج اإلصالح 

م ، والقائم عمي 0990اء الصندوق االجتماعي لمتنمية عام االقتصادي قامت مصر بإنش
الفكر المؤسسي التنموي المتكامل ، والذي يستيدف مواجية البطالة ، وذلك من خالل محاربة 

يجاد مزيدا من فرص العمل الجديدة ، فضال عن اكساب أصحاب إنحو  والسعيالفقر ، 
نجاز مشروعاتيم ، لذلك إتساعدىم عمي المشروعات الميارات التكنولوجية والمعرفية التي 

يعد ىذا الصندوق المسئول األول عن دعم وتشجيع وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
، لذلك قامت الحكومة المصرية بإيجاد فروع ليذا الصندوق في جميع أنحاء مصر )ىال 

 (.57م ، ص9100حطاب ،
لصغيرة والمتوسطة تزامنت مع وعمي الرغم من أن تجربة مصر في مجال المشروعات ا

العديد من الدول إال أن مصر لم تسير بنفس الخطي السريعة في طريق النجاح مثل مثيالتيا 
من الدول ، حيث لم تتمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتخطيط القائم عمي المعمومات 

م ، ص 9100،  الدقيقة حيث اتصف نمو تمك المشروعات بالعشوائية )رئاسة مجمس الوزراء
م وفي الجزء الخاص بمصر ، 9109( ، وفي تقرير المرصد العالمي لريادة األعمال 0-9ص 

أشار التقرير إلي أن مصر تسعي جاىده إلي دعم العديد من الجيات ، والتي تستيدف تدريب 
الشباب المصري عمي ريادة األعمال وتتمثل أبرز تمك الجيات في مجمس الشرق األوسط 

 The Middle East Counsel for Smallالصغيرة وريادة األعمال )مكسبي( لألعمال 
Business and Entrepreneurship    ، باإلضافة إلي منظمة العمل الدولية ،

 (.70م ، ص9100ىال حطاب ،)والصندوق االجتماعي لمتنمية ، وانجاز مصر 
ىذا من جانب ومن جانب آخر سعت مصر إلي تبني تجارب ومبادرات تدعم ريادة 
األعمال والتي تتمثل أبرزىا في مشروع الطرق المؤدية إلي التعميم العالي وىو منحة دولية 
لدعم الشراكة بين مؤسسة فورد وجامعة القاىرة ، واستيدف المشروع صقل ورفع ميارات 
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ت المختمفة في ضوء متطمبات البحث العممي وسوق العمل ، الطالب والخريجين في الجامعا
 . وتم تنفيذ المشروع من خالل مراحل ثالث

م ، ثم بدأت المرحمة الثانية بعدىا بثالث 9119سبتمبر  00بدأت المرحمة األولي في 
م ، ليصل المشروع إلي المرحمة الثالثة ، وذلك 9115سبتمبر 06سنوات حيث بدأت في 

م ، واستيدف المشروع اعداد وتدريس مقررات تدريسية قائمة عمي 9116يو يول 97بتاريخ 
البحث العممي والتفكير االبداعي وحل المشكالت وميارات التفاوض )شاكر عبدالحميد سميمان 

( ،  وتزامنت المبادرات training_ courses/c2-creativity-EN.pdf/ ( . م9109
م بيدف دعم وتشجيع الشباب إلقامة 9114انطمقت مبادرة بمسمي انطالقو عام حيث 

المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتوالت المبادرات والمشاريع الداعمة لممشروعات الصغيرة 
 Know Aboutوالمتوسطة حيث انطمق مشروع  تحت مسمي اعرف عن العمل الحر 

Business (KAB)  عمي ىيئة منحة مقدمة من ىيئة  م ، وجائت9118، وذلك عام
تدعيم التعاون بين منظمة العمل الدولية المنحة التنمية الدولية الكندية ، واستيدفت 

والحكومة المصرية واستيدف المشروع تدريب الشباب عمي ميارات المشاريع الريادية ، والتي 
 . (International Labor Organization,2009,p.31تمبي احتياجات سوق العمل )

م جاءت أول مبادرة شاممة لريادة األعمال في منطقة الشرق األوسط 9100وفي عام 
تحت مسمي مشروع الطريق إلي التعميم العالي ، وأصبح ىذا المشروع بمثابة حجر الزاوية 
لمتأسيس لفكر وثقافة ريادة األعمال واالبتكار ، وجاء المشروع في ضوء مبادرة بين مجمس 

ألعمال الصغيرة وريادة األعمال)مكسبي( ، ووزارة التعميم العالي في ضوء الشرق األوسط ل
خبرات عالمية تمثمت أبرز تمك المساىمات في تايوان والصين واليابان لمساىمات داعمة 

 (Ashraf Sheta,  2012,p.56واإلتحاد األوربي ، والواليات المتحدة األمريكية )
م جاء مشروع أكاديمية البحث العممي لدعم االبتكار ونقل تسويق 9109وفي عام 

التكنولوجيا وارتكز المشروع عمي ثالثة مراكز وىي مركز دعم االبتكار والتكنولوجيا من خالل 
الممكية الفكرية وبراءات االختراع ، ومركز تمويل المشروعات والتعاون الدولي ، ومركز نقل 

ستيدف المشروع توعية رواد األعمال بفرض تمويل المشروعات البحثية ، التكنولوجيا وا
م( ، وجاءت مبادرات الجمعية 9109،  االختراع )أكاديمية البحث العمميوتسجيل براءات 

المصرية لشباب األعمال والتي استيدفت نشر ثقافة ريادة األعمال ودعم المشروعات الصغيرة 
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( ومبادرة انجاز مصر والتي تستيدف الشريحة 59، صم 9100والمتوسطة )ىال حطاب 
عام ، وتقوم بتقديم تدريبات عن آليات النجاح في انشاء وادارة  99-09العمرية من 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحرة .
 : )ماذا يتعلنوٌ ( زيادة األعنال يف مصس مياٍج -2

ن حالة التعميم الريادي م ع9101أوصي خبراء التعميم والتدريب في تقرير اليونسكو 
في مصر بضرورة اصالح التعميم في مصر كمنظومة متكاممة وأوصي الخبراء بضرورة دمج 
ريادة األعمال في جميع المراحل التعميمية ، وعمي الرغم من اقتناع الدولو المصرية بأىمية 

عميمية من ريادة ريادة األعمال إال أن ىناك العديد من العوامل التي أدت إلي خمو المناىج الت
 عمي النحو التالي : األعمال ، وأرجع التقرير ذلك إلي العديد من العوامل أىميا

أنو من الصعب استيعاب التطور السريع في مجال ريادة األعمال في األنظمة التعميمية  -أ 
في مصر ، وذلك ألن االعداد لدمج ريادة األعمال في أنظمة التعميم المختمفة يتطمب 

لمتخطيط واالعداد وتجييز المقررات التي تشتمل عمي فكر وثقافة ريادة األعمال وقت 
عالوة عمي ضرورة اعداد وتدريب المعممين عمي متطمبات المناىج الجديدة والتي تحوي 

 .فكر وثقافة معاصرة وتوصيميا لممتعممين
ب وقتا كافيا عداد المبادرات الدولية وتعددىا وتزامنيا في آن واحد والتي تتطمأتزايد  -ب 

وموارد بشرية وغير بشرية لتكون قيد التنفيذ ، ولألسف ىذه المتطمبات تعتبر عبءا 
عمي عاتق المنظومة التعميمية وخاصو في ظل مركزية التعميم المصري ، ومن أبرز تمك 
المبادرات مبادرة التعميم من أجل المواطنة ، ومبادرة التربية البيئية ، ومبادرة التربية من 

 ل التنمية المستدامة ، وأخيرا مبادرة التعميم لمجميع .أج
براىيم  -ج  -Kirby and Ibrahim 2011a,pp.181)م 9100وكما أشار كربي وا 

إلي أن نسبة تدريس ريادة األعمال في المدارس والمعاىد والجامعات ال ( ، 182
دون % ، ومعظم ىذه البرامج موجيو لطالب كميات اليندسة والحاسبات  04 ,7تتعدي

باقي المدارس والمعاىد والجامعات ، فضال عن أن ريادة األعمال والتي يتم تدريسيا في 
دارة األعمال ( ال تستيدف اعداد وتكوين  الجامعات المصرية كتخصص )كميات التجارة وا 

  .رواد األعمال بل ال تتعدي كونيا مسمي السم تخصص أكاديمي
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عمي أنو ( ، Kirby ,D.A. and Ibrahim N ,2012,pp. 98-99)أكدت دراسة و  -د 
لكي يتم دمج ريادة األعمال في المدارس والمعاىد والجامعات المصرية البد من التحول 
عادة اصالح  من البيروقراطية ، ، وفتح مصادر جديدة وبديمة لمتمويل لريادة األعمال وا 

تقديم الدعم وىيكمة المنظومة التعميمية في المدارس والمعاىد والجامعات ، والسعي نحو 
 .المادي والمعنوي الكافي لتطبيق فكر وثقافة ريادة األعمال

م ، 9109وأكد المرصد العالمي لريادة األعمال في تقرير ريادة األعمال في مصر ىذا 
إلي أن نظام التعميم بالمدارس والمعاىد والجامعات في مصر ال يشتمل عمي فكر وثقافة ريادة 

 .األعمال ، وال يستيدف دعم المبادرات الذاتية واالبتكار واالبداع 
ؤكد يمرتبة األخيرة في مجال ريادة األعمال مما وأشار المرصد إلي أن مصر تأتي في ال

عمي ضعف الدعم المقدم لريادة األعمال بمصر ، ونظرا لموضع المتدني لريادة األعمال في 
رتبة األخيرة ثالث مرات في مجال ريادة األعمال كما أشار محصمت مصر عمي ال حيثمصر 

م ، ثم جائت مصر في المرتبة 9118كانت المرة األولي عام  المرصد العالمي لريادة األعمال
بمد ، والمرة الثالثة عام  50م من بين9101بمدا ، والمرة الثانية عام  00األخيرة من ضمن 

م إلي أن معدل النشاط الريادي 9100بمدا ، وأكد المرصد في تقرير  69م  من بين 9109
كمموا تعميميم اإلجمالي في مصر يتراجع إلي أدني مستوي لدي الراشدين الذين لم يست

% بينما بمغ أعمي مستوي لدي الحاصمين عمي التعميم الثانوي حيث بمغ 4اإلبتدائي حيث بمغ 
% ، ونظرا النتشار البطالة بين الشباب المصري البد من تطبيق فكر وثقافة ريادة 4,01

األعمال وتقديم الدعم والتشجيع لمطالب ، وذلك من خالل اعدادىم لسوق العمل ، وذلك 
قديم الدراسات التطبيقية والممارسات العممية  ، ودعم وتحقيق  الشراكات مع مؤسسات بت

المجتمع المختمفة بيدف اعداد طالب متخصصين ومنتجين مبادرين قادرين عمي التعامل مع 
التغيرات المتسارعة لسوق العمل ، وذلك من خالل اعدادىم وتمكينيم من الميارات والمعارف 

 عة المرحمة .التي تتناسب وطبي
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تصوز مكرتح لربامج زيادة األعنال بالتعليه قبل اجلامعي يف للدزاضة :  طادعكطه الال

مصس يف ضوء خربة نل مً الواليات املتحدة األمسيهية والصني وفيليدا وإمهاىية اإلفادة 

 ميَا يف مصس مبا يتياضب والطيام الجكايف املصسي :

حل المشكالت التي تعاني محاولة  ةلممنيج المقارن وىي مرحم خيرةاأل ةوتمثل الخطو  
، وذلك  ةالدراس ةإلييا في مشكم ةشار ، والتي تم اإل بمصر منيا برامج التعميم قبل الجامعي

، ودول المقارنة طار النظري ر مقترح في ضوء ما تم عرضو في اإلوضع تصو  من خالل
من  ةالدروس المستفادأىم والصين وفنمندا و  ةمريكية األمن الواليات المتحدالمتمثمة في كال 

 تمك الدول وفي ضوء واقع المجتمع المصري وما يتوافق مع أيدولوجيتو .
التعميم قبل الجامعي بعمال بة األويمكن تقديم مالمح التصور المقترح لبرامج رياد 

وسبل ه ، تنفيذ دونالمعوقات التي تحول أىم وركائز نجاحو و  ه ، ومنطمقاتو و متطمبات تنفيذ
 التغمب عمييا وذلك عمى النحو التالي :

 أوال: ميطلكات التصوز املكرتح :  

ينطمق التصور المقترح الحالي من خالل إبراز أىميو رياده االعمال في حل مشكالت   
 التعميم قبل الجامعي بمصر من خالل ما يمي :منظومة 

و مطمب  ةامعي بمصر ضروره عصريعمال بالتعميم قبل الجة األتطوير برامج رياد -0
 ساسي ومقترح جاد لمسعي نحو حل مشكالت التعميم قبل الجامعي التقميدي في مصر.أ

التعميم قبل الجامعي في مصر من أىم المراحل التي تستيدف التأسيس  ةاعتبار مرحم -9
 .ةريادي ةتعميمي ةلى منظومة إالمجتمع المصري الممح ةحاجفي ظل القتصاد المعرفو 

 ةستخدام الصناعات وشركات تحول الصناعات المصريا  و  ةاألزمات االقتصادي ةمواجي  -0
 . ةمن صناعات تقميديو إلى صناعات مبتكره تتميز باألصال

الل تحقيق التميز في التعميم التعميم قبل الجامعي من خ ةلمرحم ةدعم القدره التنافسي -4
 . ةامالمستد ةقميمية واإلالوطني ةسيام في دعم التنميواإل

لتعميم قبل الجامعي باعمال الدوليو في مجال برامج رياده األ من الجيود والخبرات ةستفاداإل  -5
 والصين وفنمندا. ةاالمريكي ةالواليات المتحدالتي تتصف بالريادة والتي من أىميا و 
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بالتعليه قبل عنال األ ةامج زيادىلرب ةالالشم ةثاىيا : مالمح التصوز املكرتح واملتطلبات الضسوزي 

 اجلامعي مبصس:

التعميم قبل الجامعي بمصر فالبد من توافر بعمال األ ةريادل اقتراح برنامج لكي يتم  
والتي تتمثل في مسمي ومكان برنامج  تمثل أىم مالمح ىذا البرنامج المقترح عناصر  ةعد

ريادة األعمال بمصر فضال عن  رؤية ، ورسالة ، واألىداف اإلستراتيجية ، والقيم الجوىرية ، 
 : ةوذلك وفقا لمعناصر التالي، واآلليات المتنوعة لتمويل البرنامج

 مسمي برنامج ريادة األعمال المقترح  بالتعميم قبل الجامعي بمصر : -0
                لباحثة مسمي لبرنامج ريادة األعمال بالتعميم قبل الجامعي بمصر تحت مسميتقترح ا

 "اعمل وابتكر".
 مكان برنامج "اعمل وابتكر لريادة األعمال" المقترح  بالتعميم قبل الجامعي بمصر: -9

مقترح  تتصور الباحثة في ضوء خبرات دول المقارنة أن يكون مكان برنامج  ريادة األعمال ال
، وذلك بالتعميم قبل الجامعي بمصر " مراكز االبتكار ونقل التكنولوجيا بالجامعات المصرية " 

 .بعقد شراكات بين وزارة التربية والتعميم ووزارة البحث العممي
 :برنامج "اعمل وابتكر لريادة األعمال" المقترح  بالتعميم قبل الجامعي بمصر  ةرؤي  -0

عداد ا  و  ة ، المرحم ةطبيعتتناسب و  ةومحدد ةريادية واضح ةوىذا يتطمب تبني رؤي 
ويسيم في اكتشاف الفرص ،  يتصف بالشمول  ةطار منطقيا ييدف إلى تحقيقو بكفاءإ

 ةبالتعاون مع الحكومو والصناع ةواالبداعي ةالمبتكر ة التجاري
في بمورت رؤىة برنامج ريادة األعمال  ةالتالي ةوبناء عميو يمكن االسترشاد بالرؤي

التعميم قبل الجامعي بمصر  : " برنامج تعميمي عالمي يستيدف  تحقيق التنميو المجتمعيو ب
من خالل تحقيق أعمى المستويات الدوليو لمتميز في التعميم والمشروعات الريادية  

 االجتماعيو واالقتصاديو والتكنولوجيا"
 :بتكر لريادة األعمال" المقترح  بالتعميم قبل الجامعي بمصر برنامج "اعمل وا رسالة -4

ينبغي أن تضاف العديد من العناصر التي تربط بين ريادة األعمال وطبيعة مرحمة التعميم 
التعميم قبل الجامعي بعمال ة األياد"اعمل وابتكر لر برنامج  ةقبل الجامعي وبذلك يمكن بمورة رسال

من خالل مرحمو التعميم قبل الجامعي إلى تجويد التعميم وذلك عمى النحو التالي : "نسعى 
وميارات القرن الحادي والعشرين والتي  ةبالتاكيد عمى ضروره اكساب الطالب الميارات الحياتي
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أىميا حل المشكالت والتفكير النقدي والتعاون وميارات اتخاذ القرار وتطوير ثقافة العمل الحر و 
في مجال ريادة  ةوتطبيق أفضل الممارسات العالمي،  ةر المراكز البحثيونقل التكنولوجيا و تطوي

وغير  ةوالكيانات الحكومي ةاألعمال وتطوير الشراكات والتحالفات مع المؤسسات المناظر 
 ." ةوالدولي ةعمى جميع المستويات المحمي ةالحكومي

لريادة األعمال" المقترح  بالتعميم قبل  ""اعمل وابتكر األىداف االستراتيجيو لبرنامج -5
 :الجامعي بمصر

األعمال بمرحمو التعميم قبل  لريادة "اعمل وابتكر"نشاء برنامج إومن بين متطمبات  
تسعي  ةومعمن ةواضح ةمحدد ةتطبيقي ةاجرائي ةريادي ةالجامعي بمصر أن يكون ليا استراتيجي

 ةاألعمال ، وينبغي أن تتناسب و طبيع لريادة " "اعمل وابتكرإلى تحقيق رؤية ورسالة برنامج
فمسفة وطبيعة وخصائص المتعممين أنفسيم في باإلضافة إلي مناسبتيا لالمجتمع المصري 

و  ةالمستقبمية، فضال عن تمبية متطمبات سوق العمل المصري وتطمعات ةالعمري ةتمك المرحم
 ة : ألىداف التاليا تحقيقويتم ذلك من خالل ة ، العالمي ةالمعايير القياسي

ستقطاب الطالب المتفوقين والموىوبين من مصر والعالم وتطبيق تشجيع التبادل الطالبي وذلك إل - أ
 المستويات. ةوالتكنولوجيا عمى كاف ةفي مجال تسويق المعرف ةأفضل الممارسات العالمي

الكفاءات من ستقطاب أفضل ا  و  ةالفكري ةوحقوق الممكية تطبيق سياسة النزاىو والشفافي  - ب
 ة .مع تكوين شركات بين المؤسسات المناظر  ةالدولي ةالعمماء والباحثين لتحقيق الرياد

 ةلمطالب و أعضاء ىيئ ةالمناسب ةوالتقني ةوالبيئي ةتوفير الحوافز والبنيو التحتي  -ج
 . ةعمال الحقيقية األبيئات رياد ةبحاثيم ومحاكاأالتدريس والباحثين لتمكينيم من تطبيق 

 ةلدعم ريادة االعمال والرياد ةوالوحدات واليياكل والبرامج الالزم ةتوفير البنيو التحتي - د
 التعميم قبل الجامعي .ب
ة الريادية جنبية واألالعربي ةتفعيل التعاون بين مؤسسات التعميم قبل الجامعي المناظر  -ىـ 

 . ةالعالمية و منيا وتبادل الخبرات العممي ةستفادلإل
 :"اعمل وابتكر لريادة األعمال" المقترح  بالتعميم قبل الجامعي بمصر لبرنامج ةالجوىريالقيم  -6

التعميم قبل الجامعي "اعمل وابتكر لريادة األعمال"  بلبرنامج  ةتتعدد القيم الجوىري
 :أىميا عمي النحو التالي

 . ةوالمحاسبي ةالشفافي - أ
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التواصل لتعزيز  ةالمشارك عمى ةتشجيع ودعم  العمل الجماعي والعالقات المبني  - ب
 ريادة األعمال . ةالتدريس في تعزيز ثقاف ةعضاء ىيئأالتواصل بين الطالب و 

 في ريادة األعمال.ة االبداع واالبتكار والتنافسي ةحري -ج
 القائمين عمى برنامج " اعمل وابتكر " لريادة األعمال المقترح  بالتعميم قبل الجامعي بمصر:  -7

أن يكون أعضاء ىيئو التدريس القائمين عمي العممية التدريسية  الحاليةتقترح الدراسة 
الريادية حاصمين عمى المؤىالت العممية العالية باإلضافة إلى الخبرات العممية مما يمكنيم من 
ربط النظرية والتطبيق ، فضال عن أن ىناك بعض الممارسات يتم التنسيق بين المدرسين 

التعميم  وأن يتم اعتماد ،ة األعمال وذلك لربط بين النظرية والتطبيق األكاديميين ممارسين رياد
 المتمركز حول المتعمم.

ببرنامج " اعمل وابتكر " لريادة األعمال الفئة المستيدفة ونواتج التعمم المستيدفة  -8
 المقترح  بالتعميم قبل الجامعي بمصر:

ريادة األعمال  الراغبين في تعمم أن يتم تدريب جميع الفئاتتقترح الدراسة الحالية     
امج ريادة األعمال نشمل بر يلتنمية الميارات الحياتية لشريحة واسعة من المتعممين وبذلك 
نشر ثقافة وفكر والسعي نحو طالب التعميم قبل الجامعي والتعميم الفني والتعميم الجامعي ، 
ن في إنشاء شركات جديدة أو ريادة األعمال لجميع الفئات لتشمل أيضا المتقاعدين الراغبي

 الراغبين في تطوير شركات و مشروعات قائمو بالفعل 
المقترح  بالتعميم قبل  المناىج ماذا يتعممون ببرنامج "اعمل وابتكر" لريادة األعمال -9

 الجامعي بمصر:
يتم وضع المناىج وفقا إلحتياجات المستيدفين، وتنطمق تقترح الدراسة الحالية بأن  

البرنامج انطالقا من فرديو المتعمم )أي وفقا لنظرية التعمم المتمركز حول الطالب(، وأن أىداف 
 نمط واحد من برامج ريادة األعمال قد ال يتناسب مع جميع المتعممين .

 :برنامج "اعمل وابتكر لريادة األعمال" المقترح  بالتعميم قبل الجامعي بمصر تمويل -01
مشروعا قوميا "اعمل وابتكر لريادة األعمال" اعتبار برنامج  ةالحالي ةتقترح الدراس 

 ةخاص ةالدعم الحكومي وتخصيص ميزانيو وبناء عميو ينبغي أن يكون متعدد مصادر التمويل 
والتعميم ، وأيضا الدعم الحكومي من خالل  ةوزارة التربي ةعمال من ميزانية األلبرنامج رياد

وشبكات  ة التقني ةالتحتية االت وذلك بتأسيس البنياالتص ةمثل وزار  ةالقطاعات الحكومي
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 ةعمال والقطاع الخاص والمنح واليدايا المقدمدعم وتبرعات رجال األ،  و ةالتواصل المعموماتي
لبرامج ريادة األعمال ، وتوفير مصادر تمويل ة الداعم ةالدولي ةمن الييئات والمنظمات الوطني

ة الشباب ، ووزارة العمل و جمعية رجال األعمال مثل وزار  ةمن الييئات ذات الصم ةبديم
وشركات  ةوالبنوك وصناديق االستثمار ومنظمات المجتمع المدني و المكاتب االستشاري

 ةالتجارية والغرف ةالقطاع الخاص والعام و وزارة التخطيط والتعاون الدولي بوزارة الصناع
تحاد المشروعات التي يقدميا اإل ثل منح م ةفضال عن دعم الجيات الخارجي ةالمختص

 االنمائي. ةوبرنامج األمم المتحد ة واالجتماعي ة االقتصادي المجنةاالوروبي ومنو اليونسكو و 
 آليات التقييم برنامج "اعمل وابتكر لريادة األعمال" المقترح  بالتعميم قبل الجامعي بمصر: -00

ورؤية برنامج "اعمل وابتكر لريادة األعمال" ترتكز فمسفة أن تقترح الدراسة الحالية 
عمى تقييم أداء المتعممين بالبرنامج ، وأيضا قياس المقترح  بالتعميم قبل الجامعي بمصر 

مدى إكتساب الطالب الدارسين الميارات المطموبة،  وذلك عن طريق عقد اإلختبارات و إجراء 
يم من خالل إجراء تجارب ريادية البحوث إليجاد حمول لمتحديات التي قد تواجو مشاريع

حقيقية ودور المعمم ىنا ىو المراقبة وتسجيل األداء في ممف اإلنجاز لكل طالب عمى حدي 
 مراعيا بذلك الفروق الفردية لكل طالب ، وفرق العمل .

يقوم المعمم  بتقييم العديد من نواتج التعمم المستيدفة ، وفقا ألىداف البرنامج ، أن و 
إكساب الطالب كفاءات ريادة األعمال فضال عن ضرورة إتقان ميارات القرن والتي أىميا 

 الحادي والعشرين باإلضافة إلى قياس مدى قدرة الطالب عمى تأسيس المشاريع الجديدة.
التعليه قبل اجلامعي "اعنل وابتهس لسيادة األعنال" بمتطلبات تيفير التصوز املكرتح لربىامجثالجا 

 مبصس : 

والتى من  ة ، التصور المقترح الحالي ينبغي توفير متطمبات ضروري لضمان تنفيذ
 أىميا عمي النحو التالي :

تفاقيات وتسويق برام العقود واإل والصالحيات التي تسيل إ ةوضع التشريعات الكافي -0
 من القومي .س األداخميا وخارجيا بما ال يم ةالفكرية الممكي

الجامعي ودعم التنسيق بين مؤسسات التعميم قبل الجامعي التعميم قبل ة بنشر ثقافة الرياد  -9
وفي وسائل اإلعالم وشبكات التواصل عمال والقطاع الخاص ة ورجال األوالحكوم ة والصناع

 جتماعي .اإل
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 .التعميم قبل الجامعيب ةوالقيم الجوىري ةواألىداف االستراتيجي ةورسال ةفي رؤية اعتماد الرياد  -0
 عمى المستوى المحمي والعالمي .ة مع المؤسسات المماثم ةالخارجي ةتعزيز الشراك  -4
 صالح نظم التعميم قبل الجامعي بمصر.إمنيا في  ةستفادة لإلتفعيل االتفاقيات الدولي  -5

التعليه قبل "اعنل وابتهس لسيادة األعنال" بزابعا مستهصات تيفير وجناح التصوز املكرتح لربىامج 

 اجلامعي مبصس:

 من مرتكزات نجاح التصور المقترح الحالي من بينيا ما يمي : ةىناك مجموع 
ختراع متعمقا بمنتجات سواء كان اإل 9119ة الفكرية لسنو الممكي ةاقرار قانون حماي  -0

 أو صناعات مستحدثو . ةمعروفة أوتطبيق جديد لطرق صناعي ةجديد ةصناعي
ة بعد المستحدثات السياسي ةم لتطوير التعميم قبل الجامعي وخاص9101رؤيو مصر   -9

 . ةخير ة األونة التي مرت بيا البالد في اآلقتصادية واإلجتماعيواإل
الذي تبنتو مؤسسات التعميم قبل الجامعي بالتعميم المصري  ةمشروع بنك المعرف نجاح -0

 .بالتعميم قبل الجامعيالتدريس  ةىيئعضاء لمدارسين وأل ةميم ةبيانات عممي ةكقاعد
 لكتروني لمتطوير التميز اإل  التكنولوجيا ومراكز ةنشاء صندوق تنمية بإاىتمام القيادات السياسي  -4
عمل تجمع من الشركات متعدده الجنسيات المغتربين المصريين والشركات الناشئو  -5

وىذا  ،عمال بمصرة األيادر لومراكز االبحاث وبرامج الحاضنات التكنولوجيو وبرنامج بادر 
نشاء جمعيات اقتصاد المعرفبفي مصر  ةوالتعميمي ةيعكس اىتمام القيادات السياسي ة ،وا 

 ةوقطاع سياس ةوالتجارية عمال في محافظات مصر وكذلك الغرف الصناعيرجال األ
 ة .والتجار  ةالصناع ةبوزار  ةوالمتوسط ةصادرات المشروعات الصغير  ةتنمي

 اليت قد توادُ تيفير التصوز املكرتح:خامطا التحديات 

بأن ىناك بعض التحديات التي قد ة الحالي ةلمتنبؤ بمدى نجاح تمك الحمول تستشعر الدراس 
التعميم قبل الجامعي بمصر أىميا ب"اعمل وابتكر لريادة األعمال" تواجو تطبيق وتنفيذ برنامج 

 عمى النحو التالي :
التعميم قبل الجامعي ب "اعمل وابتكر لريادة األعمال"   نقص التمويل الالزم لتمويل برنامج -0

بمصر في ظل الظروف التي تواجييا مصر حاليا واعتماد مؤسسات التعميم قبل الجامعي 
 عمى التمويل الحكومي اعتمادا كميا.



 ............................................................ دراسة مقارنة لبرامج ريادة األعمال بالتعليم قبل الجامعي

- 020 - 

التعميم قبل الجامعي وأىميتيا وأىدافيا ومتطمباتيا ب  عمالة األغياب فكر و ثقافة رياد  -9
 وضرورتيا .

التحديات التي قد تعيق تحقيق  ةلمواجية عمال كصيغة معاصر ة األرياد ةغياب فمسف  -0
 . ةواالجتماعي ةاالقتصادي ةالتنمي

لتطبيق برنامج ريادة األعمال وما يمزمو من تجييزات  ةالالزم ةالتحتي ةضعف البني  -4
 .ةداعمو لفكر الرياد ةمتخصص ةوبشري ةوكوادر مادي ةووسائط التقني

ريادة األعمال  برامج من أعضاء ىيئو التدريس عمى ةالمدرب ةندرة الكوادر البشري  -5
 التعميم قبل الجامعي.ب ةتضمين االبتكار في المقررات الدراسيندرة والتعمم االبتكاري و 

 تعوم تيفير التصوز املكرتح :قد ضادضا : آليات التغلب على التحديات اليت 

من الحمول  ةاقتراح مجموع ةالحالي ةيتسنى لمدراس ةلمتغمب عمى التحديات السابق 
 لمتغمب عمى ىذه التحديات والتي من أىميا :

 ةنقص التمويل يكون من خالل العمل عمى تنوع المصادر التمويمي ةلمتغمب عمى مشكم -0
عتباره إببالتعميم قبل الجامعي  "اعمل وابتكر لريادة األعمال"  والتعامل مع برنامج 

قتصاد بأسره والتنوع نو سيعود بالنفع عمى المجتمع واإللكو  ةتتبناه الدولمشروعا قوميا 
"اعمل ببرنامج  يكون من خالل التبرعات و إنشاء صندوق لمتمويل أو رقم حساب خاص

ة ، و نشر ثقافو رياد ةالبنوك المصريبالتعميم قبل الجامعي ب وابتكر لريادة األعمال" 
 نيو من وزاره التربيو والتعميم.عمال فضال عن ضروره تخصيص ميزااأل

بالنسبو لمشكمة غياب فمسفة ريادة األعمال ببرامج التعميم قبل الجامعي يمكن التغمب  -9
وذلك ،   ةوالتكنولوجي ةالتحديات العممي ةعمييا من خالل تبنى مشروع قومي لمواجي

 التعميم قبل الجامعي بمصر.بىداف ريادة األعمال أو  ةورسال ةبنشر رؤي
 غياب ريادة االعمال بمنظومة التعميم قبل الجامعي البد من وجود ةلمتغمب عمى مشكم  -0

حتياجات سوق ة وفقا إلحتياجات والمتطمبات المجتمعينظام لالبتكار الوطني وتحديد اإل
إنشاء شبكات لمتواصل مع مركز  ةوذلك لموفاء بيذه المتطمبات و ضرور ، العمل 

 تكنولوجيا.تصال الصناعي ومكتب نقل الاإل 
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نشاء شراكات التعاون بين إيمكن من خالل  ةالتحتي ةضعف البني ةلمتغمب عمى مشكم  -4
ين الرسميين مع تفعيل نظام الوقف والتبرعات عبر يالييئات والمكاتب والوزارات الراع

 صندوق مخصص لذلك .
التدريس يمكن من  ةمن أعضاء ىيئ ةالمدرب ةنقص الكوادر البشري ةلمتغمب عمى مشكم -5

ة بالتعاون مع رواد األعمال ورجال ذات الصم ةمن الدورات التدريبي ةخالل طرح سمسم
 . ةعمال وأصحاب المشروعات الناشئاأل

في  ة من الخبرات الرائد ةالحالي ةوفي ضوء ما سبق وما تم استعراضو في الدراس
 ةمريكية األالواليات المتحد قبل الجامعي في كل من بالتعميممجال برامج ريادة األعمال 

خاصة في  ةممح ةضرور  "ريادة األعمالل برنامج "اعمل وابتكروالصين وفنمندا أصبح موضوع 
 ةوالمتوسط ةظل تدني مستوى التعميم قبل الجامعي فضال عن ندرة المشروعات الصغير 

 ةالتي تنادي بضرورة الربط بين الحكومات والتعميم والصناع ةإلى التوجيات العالمي ةباإلضاف
 .ة جتماعية واإلقتصادية اإلمن أجل تحقيق التنمي

امج ريادة األعمال و باستخدام نمن تصور مقترح لبر  ةوفي ظل ما قدمتو الدراس
ثم تحديد  ةدول المقارنب  ةالمتمثم ةالمقترحات التعميمي ، واستعراض أىمالمنيج المقارن

والصين وفنمندا  ةمريكية األسياسات كل من الواليات المتحد ةبمقارن ة لعوامل المتصما
جتماعي ثم التنبؤ بوضع تصور مقترح يميا في ضوء التحميل السياسي واإلقتصادي واإلوتحم

والصين وفنمندا  ةمريكية األكال من الواليات المتحددول المقارنة المتمثمة في في ضوء خبرات 
المجتمع المصري والتعرف عمى المرتكزات والتحديات التي قد تواجو تطبيق الفكر  ةوطبيع

األمر التعميم قبل الجامعي بمصر بتطبيقيا  ةمكانيإوسبل التغمب عمييا لمتعرف عمى مدى 
ن التعميم قبل الجامعي بوضعو الحالي غير قادر عمى تحقيق أ ةالذي استخمصت منو الباحث

 ةتبني الجيات السيادي ةمر الذي يدعو الى ضرور األ ةعمى المعرف ةقائمال ةقتصادياإل ةالتنمي
 .لمتغمب عمي تحديات التعميم قبل الجامعي  ةفي المجتمع صيغ جديد

كأحد الحمول لكونو برنامج متكامل والتي أبرزىا برنامج "اعمل وابتكر لريادة األعمال"  
ية ، وآليات لمتقييم ومصادر لمتمويل كما لو رؤية ، ورسالة ، وأىداف إستراتيجية ، وقيم جوىر 

تواجو التعميم قد التي  تتحديامفي التصدي ل ةوفعال ةيجابيإأدوار من  لما لوتم استعراضو ، و 
 الجامعي بمصر . قبل
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 املسادع

  -املسادع العسبية : اوال:

أبو بكر بدوي : دراسة حالةة نةد ر ةر ن رة رةة اارةخ الرلحةدة لملربعةة واللمةوخ والالاعةة ن الللمةعخ  -1
البرعطاةعةةة ن   stratrealلمرعةةادة عةةد الةةدوح اللربعةةة ن ررةةرون ررةةلرج بةةعد العوةسةةكو ور سسةةة 

 –دراسات حالة ند الدوح اللربعة )ااردد ن لوةس ن سمطةة نراد ن ور ر( ن رركة  العوةسةكو 
 خ.0212عوةعفوج الدولد لمللمعخ واللدرعب الللةد والرهةدن بود ن 

دراسةةة رلارةةةة لبةةرارم للمةةعخ رعةةادة اانرةةاح بةةبل  ال ارلةةات : أرةةةا وط أحرةد ببةةرا عخ سةةمرد أحرةةد -0
ركاةعةةة ايعةةادة رةهةةا عةةد ر ةةر ر مةةة اللربعةةة الرلارةةةة ن  عةةد الواعةةات الرلحةةدة ااررعكعةةة ورالع عةةا واف

 . خ0217ن 7ن ن3سن  ال رلعة الر رعة لملربعة الرلارةة وايدارة الللمعرعةن  والدولعة
عبراعةر  11الرعادعة ن الر مةة ااتل ةادعة السةلودعة  أحرد الررعرري : الرلطمبات الخرسة لم ارلة -3

 خ .0212ن  0972ن اللدد 
خن لةةةةةخ 0210أكادعرعةةةةةة البحةةةةةث اللمرةةةةةد : ركالةةةةةب دنةةةةةخ اابلكةةةةةار وةلةةةةةح ولسةةةةةوعث اللكةولو عةةةةةا ن  -1

خ رةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد الروتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  : 8/10/0219ااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةلر ان بلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارع  
http//www.asrt.Sci.eg/index.php/tico. 

ررعكعةة و ة ةخ الللمةعخ عةد الواعةات الرلحةدة اا : نبةد الفلةاح الرحعمةدحردى ن لغرعةد رح ر اء ااأ -0
دراسةةةةات لربوعةةةةة وا لرانعةةةةة : ر مةةةةة دورعةةةةة رحكرةةةةة ن الررمكةةةة اللربعةةةةة السةةةةلودعة دراسةةةةة رلارةةةةةة 

 . 0210اكلوبر  ن 0ن ج  1ن ن  18ل در ا  ارلة حمواد. رم 
اسةلخداخ رةدخح الةللمخ الخةدرد عةد لةدرعس ال غراععةا للةرعةة الاعةة :  برةاخ بعراد رحرد نبةدالوارث  -6

ر مةةة ال رلعةةة اللربوعةةة لمدراسةةات ن  طةة ب الررحمةةة الااةوعةةة الفةعةةة ال ةةةانعةرعةةادة اانرةةاح لةةدى 
 .  2019ن111نن  ال رلعة اللربوعة لمدراسات اا لرانعةن  اا لرانعة

أعرةةةةد نةةةةادح نعةةةةد : الللمةةةةعخ الرعةةةةادي رةةةةدخح للحلعةةةةث ااسةةةةللرار واارةةةةد اا لرةةةةاند ن الرةةةة لرر  -7
ةحةو بعةةة دانرةة لرعةادة اانرةاح عةد الرةرث  –السلودي الدولد ل رلعةات ورراكة  رعةادة اانرةاح 

ااوسةةةةةةةةط ن  رلعةةةةةةةةة رعةةةةةةةةادة اانرةةةةةةةةاح السةةةةةةةةلودعة ن الرعةةةةةةةةا  ن الررمكةةةةةةةةة اللربعةةةةةةةةة السةةةةةةةةلودعة ن 
 خ.0211سبلربرن

رمعةود دوار  022لةدعخ تةر  رللةرح بربمة  ل دأالللعةعخ الرسةبث لمررةرون برة لةةعاو : لبةج الدولد ا -8
رةارس  07نراح لخمث عرص اللرةح اا ة ح رررون لحفع  رعادأرد  ةر ر اللربع ةلد  رهورعب

0219 . 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A4%D9%88%D8%B7%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%B1%D9%86%D8%A7%D8%A4%D9%88%D8%B7%D8%8C+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85+%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%89+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1663&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1663&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1663&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%8C+%D8%A5%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AB
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0200&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0200&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0200&page=1&from=
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حةةداث نرةةاح اااا ةالبمةةداد ةرةةوا نةةد رعةةاد أتةةحلكمعةةت للرعر :  عةةةواللةر ةلمل ةةار ة رةةخ الرلحةةدااللرعةر  -9
 خ  0218اللحوح الهعكمد بلعدا ند دعان سعر اانراح كالرللاد

 ةةةة حات واي الررةةةةك ت عةةةةد ر ةةةةر ةوالرلوسةةةةط ةوال ةةةةغعر  ريدلعةةةةح تطةةةةان الررةةةةرونات ال ةةةةغ -12
 خ.0218 ةتل ادعاي ةبرةارم اللربع ن عد ر ر ةنراح  دعدأ ةلبعة ةال  ر

ح ال ةةةغعرة والرلوسةةطة وسةةةبح لل ع  ةةةا عةةةد رسةة د رحرةةةد ن ة ةةةر نبةةةالكرعخ : واتةة  رعةةةادة اانرةةةا -11
ااتل ةةةةةاد الفمسةةةةةطعةد ن ر مةةةةةة  ارلةةةةةة اللةةةةةدس الرفلوحةةةةةة ل بحةةةةةاث والدراسةةةةةات ن اللةةةةةدد الاالةةةةةث                 

 خ .0211واللررعد ن 
رةاسة ر مس الو راء :  للرعر رعادة اانرةاح والاعةة اللرةح الحةر ن ال ةةدوث اا لرةاند لملةرعةة  -10

خ رةةةةةةةةةةةةةةةد الروتةةةةةةةةةةةةةةة  0219أغسةةةةةةةةةةةةةةةطس 8خن لةةةةةةةةةةةةةةةخ ااسةةةةةةةةةةةةةةةلر ان بلةةةةةةةةةةةةةةةارع  0213ن اللةةةةةةةةةةةةةةةا رة ن 
www.sfdegypt.org/wep/sfd/pubications./:/http. ) 

رةاسة ر مس الو راء : للرعر رعادة اانراح والاعة اللرح الحر ن ال ةدوث اا لرةاند لملةرعةة ن  -13
 خ .0213اللا رة ن 

رةةةاكر نبدالحرعةةةد سةةةمعراد : الطةةةرث الر دعةةةة لمللمةةةعخ اللةةةالد ن اللفكعةةةر اابةةةداند ن رركةةة  لطةةةوعر  -11
سةةةةبلربر  9لةةةةخ ااسةةةةلر ان بلةةةةارع   ارلةةةةة اللةةةةا رة ن -الدراسةةةةات اللمعةةةةا والبحةةةةوث بكمعةةةةة الهةدسةةةةة

 www.pathways.cu.edu.eg/subpagesخن رد الروت  0219
 ةسةةالعب اللطبعلةةات اللةةا ر الرةةةهم اا ةالرلارةةة ةاللربعةة :و رةةاخ بةةدراوي  عةةداد  ن رةةاكر رحرةةد علحةةد -10

 .0223ة ن الةعح اللربع ةر رون
 خ .1981ن لساد اللرب ال  ء الراب  دار الرلارت اللا ره : اهلل نمد الكبعر واخرودنبد  -16
ر مس الةو راءن برةأد ااخل ا ةات والرهةاخ الرةوطةة بةو ارة اللخطةعط واللةرعةة ااتل ةادعة نمةد  -17

 0202الرسلوععد: اللخطعطن واللةرعة ااتل ادعة
بسةةلرالع عة رللرحةةة لملربعةةة لرعةةادة اانرةةاح بةةالللمعخ تبةةح ال ةةارلد : أبةةو سةةعت رحرةةود سةةعد نمةةد  -18

ن  كمعةة اللربعةة - ارلةة اا  ةر ن  ر مة اللربعة ن الر ري عد ضوء بل  اال ا ات الرلا رة
 . 2016ن 0ن ج167ن

لربعةةةة : الرركةةة  الةةةدولد لمللمةةةعخ واللةةةدرعب الللةةةةد والرهةةةةد : ررةةةرون الللمةةةعخ لمرعةةةادة عةةةد الةةةدوح ال -19
 خ .0210خ ن رة رة العوةسكو ن للرعر لولعفد ن 0210-خ0212الركود الااةد 

و ارة اللخطةةعط واللةرعةةة   :"رعةةادة اانرةةاح واللةرعةةة ااتل ةةادعة"ن ن 0232ن  ررةةرون رواد  -02
 ااتل ادعة

http://www.sfdegypt.org/wep/sfd/pubications./:http
http://www.pathways.cu.edu.eg/subpages
http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%89
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0790&page=1&from=
http://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0790&page=1&from=
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ر طفد رحرود أبةوبكر : رة ورةة رعةادة اانرةاح والبعةةة الرحفة ة لهةا ن بحةث رلةدخ بلةد الرة لرر  -01
السةلودي الةدولد ل رلعةةات ورراكة  رعةادة اانرةةاح : ةحةو بعةةةة دانرةة لرعةادة اانرةةاح عةد الرةةرث 

 خ .0211ن  11/9-9ااوسط ن الرعا  ن  ارلة الرمج سلود ن 
: الةللمخ الرعةادي ن لحرعةر  ةفاء الرطعةري ن سمسةمة دورعةة للةةد بلضةاعا  لملخطةعط اللربد الرلهد -00

 خ.0219د الراةة واللاس  وااربلود ناللةرعة عد الدوح اللربعة ن اللد
رةةةاح سةةعد عوسةةت حسةةةعد : أدوار رراكةة  رعةةادة اانرةةاح بةةاللطبعث نمةةد رركةة  اللطةةوعر الةةو عفد  -03

 73ال ة ء  ن كمعة اللربعة ن  ارلة سو اجن الر مة اللربوعة  ن ورعادة اانراح ب ارلة ااسكةدرعة
 . خ0202ن اللدد الاالث والسبلود ن

دار  : عةةةد اللربعةةةة الرلارةةةةة ن دراسةةةات ةونعةةةة  تطعرةةةاتةةةةا ج نبةةةدالحمعخ بحةةةري و رةةةةد عةةةوةس - -01
 .خ0229ن فاء لمطبانة والةرر واللو ع 

ل ةور رللةرح لةدور :  البلرةد عو عةة بةةت رةةاحد بةد را ةد ن  الللعبةد ةوت بةةت رةةاحد نةو   -00
ااةرطة غعر ال فعة عد لةرعة الرهارات الرعادعةة لةدى طالبةات الررحمةة الااةوعةة بالررمكةة اللربعةة 

ال رلعةةة السةةلودعة لملمةةوخ  - ارلةةة الرمةةج سةةلود   اللربوعةةة لملمةةوخ السةةلودعة الر مةةة ن السةةلودعة
 خ .0219ن  63ن ن  سلد –اللربوعة والةفسعة 

خ عةةةد ر ةةةر ن 0210اللةةةالرد لرعةةةادة اانرةةةاح ن للرعةةةر رعةةةادة اانرةةةاح  ةةة  حطةةةاب : الرر ةةةد  -06
 خ .0213ال ارلة البرعطاةعة عد ر ر ن

وعاء ةا ر الربعرج ن ةورة  اسر : الة اخ البعةد لرعادة اانراح عد الررمكمة اللربعة السةلودعة ن  -07
لرعةادة اانرةاح عةد ةحو بعةة دانرةة  –الر لرر السلودي الدولد ل رلعات ورراك  رعادة اانراح 

الررث ااوسط ن  رلعة رعادة اانراح السلودعة ن الرعا  ن الررمكة اللربعة السلودعة ن سبلربر 
 خ.0211ن

ردد لةةةوةس اا ة )نةةةد الةةدوح اللربعةةة ةدراسةةات حالةةةة عةةد الةةةدوح اللربعةةة ةالللمةةةعخ لمرعةةةاد :العوةسةةكو  -08
فةوج الةدولد لمللمةعخ واللةدرعب الللةةد ةتمعرةد رركة  العوةسةكو عو الللرعةر اين  ( نراد ر ر ةسمطة

ت ال ةةةةغعره والرلوسةةةةط  عةةةةد آلمرةرةةة ةاللةاعسةةةةع ةلل عةةة  اللةةةةدر  ن0221 ةالرالعةةةة ةوالرهةةةةد بةةةةود و ار 
 خ .0212ر ر
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