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الآراء ال�اردة يف هذا الإ�صدار تعرب عن راأي امل�ؤلف ولي�س عن راأي املعهد



اأهداف  »ج�صر التنمية«

اإن اإتاحة اأكرب قدر من املعل�مات واملعارف لأو�صع �صريحة من اأفراد 

املجتمع، يعترب �صرطًا اأ�صا�صيًا جلعل التنمية ق�صية وطنية ي�صارك 

النخبة فقط.  اأو  الدولة  ولي�س  املجتمع  و�صرائح  اأفراد  كافة  فيها 

وخا�صعًا  وال�صفافية  امل�صاركة  على  قائمًا  ن�صاطًا  جلعلها  كذلك 

للتقييم  وللم�صاءلة.

العربي  املعهد  حر�س  �صياق  يف  التنمية«  »ج�صر  �صل�صلة  وتاأتي 

للتخطيط  على ت�فري مادة مب�صطة قدر امل�صتطاع للق�صايا املتعلقة 

ب�صيا�صات التنمية ونظرياتها واأدوات حتليلها مبا ي�صاعد على ت��صيع 

دائرة امل�صاركني يف احل�ار ال�اجب اإثارته ح�ل تلك الق�صايا حيث 

يرى املعهد اأن امل�صاركة يف و�صع خطط التنمية وتنفيذها وتقييمها 

من قبل القطاع اخلا�س وهيئات املجتمع املدين املختلفة، تلعب دورًا 

خ�ص��صية  اإىل  ي�صتند  للتنمية  عربي  ومنهج  من�ذج  بل�رة  يف  مهمًا 

الأو�صاع القت�صادية والجتماعية والثقافية وامل�ؤ�ص�صية العربية، 

مع ال�صتفادة دائمًا من الت�جهات الدولية وجتارب الآخرين.

واهلل املوفق ملا فيه التقدم والإزدهار لأمتنا العربية،،،

   
          

                    مدير عام املعهد العربي للتخطيط
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 التعلم الريادي 
                                                                                                                           

                 صفاء املطيري . أإعداد: 

 

 مقدمــة 

  2015في عام  2030عام لالتنمية املستدامة  أهداففي ة )األمم املتحدة( الدوليت الجماعة أقر 

تحقيق  قتض ي ي. و العالمطموحة لرسم االستراتيجيات والسياسات اإلنمائية لجميع دول  أهدافباعتبارها 

حداث تغييرات في العالقة بين  إستهالك و نتاج واإل اإل  أنماط التنمية املستدامة إعادة تشكيلأهداف 

قتصادات، وهو مما يستلزم االنتقال إلى األنشطة املجتمعات والبيئة الطبيعية، وإحداث تحّول هيكلي في اال

 نتاجية العالية من أجل معالجة التحديات التقليدية للتنمية. إل والقطاعات االقتصادية ذات ا
 

يجمع مفهوم التنمية املستدامة ثالثة أبعاد لالستدامة "اقتصادية واجتماعية وبيئية"، وتعكس 

رابط   يجمع بين اقتصاد مستدام ثالثية هذه األبعاد مدى الت
ً
 متكامال

ً
والشمول فيها بينها، فهي تتطلب نهجا

النمو يحمي البيئة ويلبي االحتياجات األساسية للمجتمع، تؤدي إلى القضاء على الفقر في الدول املتقدمة 

 والنامية على السواء.
 

يؤدي إلى زيادة اإلنتاجية ويتطلب تحقيق هذا املفهوم تحول هيكلي في اقتصادات الدول النامية 

وتوليد أنشطة ديناميكية وحركية جديدة في جميع القطاعات االقتصادية مبني على تكنولوجيا حديثة 

وجديدة تالئم تحقيق أهداف التنمية املستدامة، وتخلق وظائف ذات جودة عالية تستوعب األعداد الكبيرة  

لى نقل االقتصادات في معظم الدول النامية إلى التحول العاطلة عن العمل. ويعول على هذا التحول الهيكلي إ

 في خلق نمو مستدام يحقق في النهاية أهداف التنمية 
ً
 أساسيا

ً
إلى اقتصاد املعرفة والذي يؤمل أن يلعب دورا

 املستدامة.
 

القوى  بناء قدرات في ساهمي  فالتعليم من الجدير بالذكر أن الصلة بين التعليم واالقتصاد وثيقة. 

حول العمل  إيجابية قوى بشرية متعلمة يغرس فيها اتجاهاتلدينا العلمية ليشكل  متنمية معارفهو البشرية 

االقتصاد  ويوفر  ويشكل القاعدة األساسية لالبتكار واإلبداع واالنتقال القتصاد املعرفة، والتنظيم واملجتمع،

 . التي يحتاجها  واردمختلف املللتعليم 
 

التعليم يبني في القوى البشرية ويساهم في تنمية معارفه العلمية ليشكل قوى بشرية متعلمة يغرس فيها 

 .حول العمل والتنظيم واملجتمعإيجابية اتجاهات 
 

واالستقرار  املستدامة التنمية وتعتبر منظمة التعليم الريادي القاعدة األساسية التي تقوم عليها 

  االقتصادي 
ً
 لبناء قطاع والذي يشكل أساسا

ً
التعليمية  فإن تطوير البرامج  ،ريادة األعمال، وعليهمهما
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 إلحداث تنمية  والعاليس ي ااألس ة بشقيهاالتعليمياملنظومة إدماج ريادة األعمال في و والتدريبية 
ً
مهم جدا

  يقود االبتكار.اقتصادية وخاصة الصناعية والذي 
 

 على إصالح النظام  
ً
الدول التي تطمع لتنمية اقتصادها في قطاع التصنيع الذي يقوده االبتكار تعمل أوال

 ألطر التعليم الريادي الفكرية التي تعد أس
ً
اس التحول ملجتمع التعليمي من خالل مناهجها الدراسية وفقا

 .املعرفة
 

وبناًء على ما سبق، يأتي هذا العدد من سلسلة جسر التنمية ليركز على تناول موضوع التعلم الريادي  

من خالل مناقشة دور ريادة األعمال في تعزيز النمو االقتصادي؛ التنوع الذي يتضمنه التعلم الريادي؛  

ومراحل التطبيق؛ وعالقة التعلم الريادي باملنظومة التعليمية؛ وأهداف األنشطة الريادية من حيث التنوع 

 التعلم الريادي؛ ومتطلباته وغيرها من موضوعات ذات الصلة.

 دور ريادة األعمال يف تعزيز النمو االقتصادي أوالً:  

 األقل يشير تقرير البلدان 
ً
الصادر عن مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية  2018للعام  نموا

إحداث تحول هيكلي    فيحول دور ريادة األعمال واألنشطة التجارية واالستثمارية املرتبطة بها  (  2018)االنكتاد،  

من خالل قدرتها على تولد العديد من األفكار واالبتكارات واملنتجات االجتماعية واالقتصادية التي تشكل نواة  

بطالة الشباب، وأشارت ومحاربة س للتنمية املستدامة. اضافة إلى ما تتيحه من فرص للعمل الالئق وأسا

وتنعكس هذه العالقة  ما بين ريادة األعمال والنمو االقتصادي.اإليجابية العديد من الدراسات إلى العالقة 

نوعية الحياة وتوفير مصادر تحسين فرص عمل جديدة، و وخلق جمالي، الناتج املحلي اإل في زيادة على شكل 

تراكم املدخرات املالية وتشجيع االبتكار باإلضافة إلى  دخل قابلة لالستدامة لألسر واألفراد على املدى البعيد.  

 تحسين األداء االقتصادي بشكل عام. بالتالي والتكنولوجيا وزيادة اإلنتاجية واملنافسة و 
 

األنشطة الريادية ذات دور محوري في تعزيز النمو االقتصادي بالدول املتقدمة والنامية على السواء، 

وينعكس ذلك بزيادة الناتج املحلي اإلجمالي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين نوعية الحياة وتوفير مصادر 

اكم املدخرات املالية وتشجيع ترباإلضافة إلى دخل قابلة لالستدامة لألسر واألفراد على املدى البعيد. 

 االبتكار والتكنولوجيا وزيادة اإلنتاجية واملنافسة وتحسين األداء االقتصادي بشكل عام.
 

( لريادة األعمال واملعتمد ألغراض هذه الدراسة التعريف GEMالريادة العاملي )تغيير تعريف مرصد 

 األ 
ً
ف ريادة األعمال بأنها تعبير عن املبادرات الفردية أو الجماعية التي تنتج والذي يعرّ  ،شمل واألكثر وضوحا

 وخدمات لغرض تحقيق الربح. وعليه، فإن الريادي هو الشخص الذي يقوم بإنشاء مشروع وتشغيله 
ً
سلعا

 بصفة شخصية اعتبارية وغير منظم وتحمل مخاطره بصرف النظر عن حجمه أو فيما إذا كان 
ً
مسجال

)l(Informa ،وبناء على هذا التعريف، فإنها تجمع في تعريفها املشاريع اإلنتاجية سواًء كانت خدمية أو سلعية .

ريف املختلفة رواد األعمال بفئة الشباب اكما تجمع املشاريع الصغرى والصغيرة واملتوسطة. وتحدد التع

شاط الريادي، وتعتمد هذه الصفة (. وينفرد رائد األعمال باستعداده لالنخراط في الن34-18)الفئة العمرية 
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رافية   والنوع االجتماعي واملهارات على سمات نفسية واجتماعية وشخصية، باإلضافة إلى الخصائص الديمغ

 واملعارف املكتسبة وكذلك االنفتاح واالطالع على التجارب والخبرات املتوفرة.
 

ألعمال تعبر عن املبادرات الفردية أو الجماعية ( أي أن ريادة اGEMويشير تعريف مرصد الريادة العاملي )

 وخدمات لغرض تحقيق ربح، وأن الريادي هو الشخص الذي يقوم بإنشاء مشروع وتشغيله 
ً
التي تنتج سلعا

 بصفة شخصية اعتبارية 
ً
وتحمل مخاطره بصرف النظر عن حجم املشروع، وفيما إذا كان املشروع مسجال

 . (informalأو غير منظم )

 األنشطة الريادية من حيث املراحل واألنواع ثانيًا:  

( األنشطة الريادية إلى مراحل مختلفة، حيث يعتبر النشاط GEMيقسم مرصد الريادة العاملي )

   42الريادي في املراحل املبكرة إذا لم يمض على تأسيسه  
ً
: املراحل هماوتنقسم هذه املرحلة إلى مرحلتين    ؛شهرا

(، والتي لم تقم بدفع أي رواتب أو أجور العاملين. وإذ قام املشروع بدفع الرواتب واألجور  nascentالناشئة )

(. وإذا مض ى على تأسيس النشاط الريادي New businessفإن املشاريع الريادية حينها تسمى مشاريع جديدة )

42 ( 
ً
 مستقرا

ً
 فأكثر فإنه يصبح مشروعا

ً
ريادة األعمال إلى  ن نصنفأن يمك(. Established businessشهرا

. ويتم تعريف رياديي الضرورة باألشخاص الذين ال يجدون  "ورياديي الفرصة ،رياديي الضرورة" هماصنفين 

الحرفية من أجل تحقيق دخل   األعمال فرص عمل في السوق فيلجئون إلى البدء بأعمال خاصة كالتجارة، أو 

الغالب ال تعتمد على اإلبداع والتجديد، وهي تعتمد على  يعتاشون منه. وتتصف ريادة الضرورة بأنها في

الفرصة فهم أولئك األشخاص الذين   يتكنولوجيات بدائية قليلة التكاليف. أما النوع الثاني، أي ريادي

يلتقطون الفرص املتاحة في السوق لتقديم خدمة جديدة أو انتاج سلعة جديدة لزيادة دخلهم من خالل انشاء 

 بداع واستخدام تكنولوجيات حديثة. ويتصف هذا النوع من الريادة باالبتكار واإل ، ةمشاريعهم الخاص
 

 ريادة األعمال وتعتمد 
ً
بالقيادة وروح املغامرة وحسن اإلدارة، ولديه  يتصفعلى الشخص الذي  كليا

عمل املنظم، وبصيرة  القدرات الالزمة في إنشاء ش يء جديد، له قيمة مضافة من خالل االبتكار واإلبداع وال 

الريادي هو باألصل    بأن (1990) جارذرالرؤية املرسومة، وتقبل العائد اإليجابي منها والسلبي وهذا ما يشير إليه  

اهتمام الدول برواد   جاءو  ما بهدف الربح أو بدونه.إمبادر بمنظمات مبتكرة لتنمو وتخلق قيمة مضافة، 

لدور هذه األنشطة الريادية في دفع عجلة االقتصاد، فكلما زاد عدد  ةمهماألعمال والنشاط الريادي كنتيجة 

.
ً
لذلك هناك مجموعة من  الرياديين وكانت بيئة الريادة أفضل كانت اآلثار االقتصادية أفضل مجتمعيا

اط الريادي. مثل، النمط الثقافي السائد في املجتمع ومدى داعمة للنشالنظومة امل العوامل املؤثرة في تشكيل

توفر فرص جديدة للمشاريع لدى السكان البالغين ومدى امتالك املعرفة واملهارات املطلوبة وعدد الرياديين 

، أو حتى جاحعالم بقصص النللرياديين، واهتمام اإل  أفراد املجتمعالناجحين، واملكانة واالحترام الذي يوليه 

ن أالسيما  للريادي خفاق والفشل في البدء باملشروع، كل هذه العوامل تشكل منظومة داعمة وف من اإل الخ

 ن جزء تكوّ متفرد بها الشخص الريادي. فالريادي لديه سمات بص تجميع تعريفاتها تخ في ريادة األعمال
ً
من   ا

إضافة إلى  ، طبيعة البيئةاملجتمعتكون نتاج البيئة املحيطة للشخص مثل األسرة، املدرسة، و شخصيته، 
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، يؤمن باالستقاللية، ال يحب إلقاء وشخصية مبادرة حرةالبيولوجي. فالريادي يتمتع بروح املغامرة  الجانب

قوي اإليمان بنفسه، حالم، يتمتع بالثقة بالنفس بأنه سيغير العالم، عنده  ،األوامر عليه، متفائل بطبيعته

 روح املنافسة، طريقة تفكيره 
ً
تبحث عن الحلول، ابتكاري، مؤمن بفكرة النجاح، وامتالكه الطاقة  دائما

 أواإلمكانيات لتخطي الصعوبات في سبيل تحقيق أهدافه. كما 
ً
ما يميلون للحداثة والتفكير   ن الرياديين غالبا

 اإلبداعي.
 

على ما سبق البد من اإلشارة في ضرورة ربط جدارات ريادة األعمال بالجدارات املعرفية  بناءً 

 . (1الجدول رقم )  يوضحهاوالسلوكية واملهارية الخاصة بالشخصية الريادية كما 
 

. لذلك هناك ك
ً
لما زاد عدد الرياديين وكانت بيئة الريادة أفضل كانت اآلثار االقتصادية أفضل مجتمعيا

من العوامل املؤثرة في تشكيل املنظومة الداعمة للنشاط الريادي. مثل، النمط الثقافي السائد مجموعة 

في املجتمع ومدى توفر فرص جديدة للمشاريع لدى السكان البالغين ومدى امتالك املعرفة واملهارات 

للرياديين، واهتمام االعالم   أفراد املجتمعاملطلوبة وعدد الرياديين الناجحين، واملكانة واالحترام الذي يوليه  

 .بقصص النجاح، أو حتى الخوف من االخفاق والفشل في البدء باملشروع
 

 بعض الجدارات لريادة األعمال الرئيسية وعالقتها بالجدارات املعرفية وغير املعرفية (1جدول رقم )

 نوع الجدارات
 بعض الجدارات لريادة األعمال الرئيسية وعالقتها بالجدارات املعرفية وغير املعرفية

 املالحظات املحاور الفرعية املحاور الرئيسية

ية
رف

مع
ت 

ا ار
جد

 

 معرفة 

 معرفة كيفية عمل الش يء ومصادر أو مخاطر أو نماذج احتمالية نماذج عقلية

  – جيل الفكرة  –فرص  –قواعد ريادة األعمال القيمة املضافة تولد أفكار  املعرفة التقريرية
 تسويق الخ –تكنولوجيا  –تمويل  –إحصاء 

 املعرفة في تناسب الشخصية بأن يكون ريادي )مبادر( الرؤية الذاتية 

 مهارات

 –إجراء أبحاث السوق، تقييم السوق، تسويق املنتج أو الخدمات، اإلقناع  مهارات التسويق
 التعامل على الزبائن، التواصل )توصيل الرؤية( –ينافس االفراد بفكرته 

 مهارات
 مواد –مصادر 

تأمين  –الحصول على التمويل  –بناء خطة تمويلية  –بناء خطة عمل 
 مواردالوصول إلى 

باإلضافة الى فرص تطور –خدماتيه  –اإلنتاجية  –إدراك الفرص التجارية مهارا ت الفرص
 املهارات

 اجتماعي –حل النزاع  –اجتماعي  –يدير االفراد  –يدفع اآلخرين  –قائد  مهارات العالقات الشخصية
واقف الجديدة  –التعلم الفعال  مهارات التعلم  التعامل مع املجهول  –متكيف مع امل

  –العلم بالرؤية  – التركيز على األهداف  –تحديد األولويات )تحديد املصرف(  مهارات استراتيجية
 يطور استراتيجية تحديد الشركاء االستراتيجيين

ية
رف

مع
ير 
 غ
ت
ا ار

جد
 

 السلوك

 )أنا أريد( روح املبادرة
 يحتاج إلى إنجاز

 )أنا أستطيع(  فعالية الذات
 يؤمن بالقدرة ألداء مهام محددة بنجاح

 )أنا أكون/ أنا أقّدر( هوية املبادر
 القيم –هوية الدور  –إيمان عميق 

 املبادر
 الشخصية املبادرة

 )أنا أفعل( 
 استباقي –العمل املوجه  –مبادر 

 الشكاك
 غموض/التفاوت

 )أنا أتحدى( 
جاهز  – متكيف  –يتعامل مع الغموض والشك )ليس لديه مشكلة( 

 للمفاجآت

 االبتكار
 )أنا ابتكرت(
 –تفسير جذري )ال يحب التقليدي(  –صعب التنبؤ  –أفعال  –أفكار جديدة 

 كاسر للجمود –مبدع  -صاحب رؤية  –مبتكر 
 مواظب
 الثابت

 )أنا تغلبت(
 القدرة على التغلب على الظروف املعاكسة

 تم إعداد الجدول من قبل الباحثة  املصدر: 
ً
 على عدة مصادر.استنادا
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 التعلم الريادي   فهوم م ثالثًا:  
 

يف مفهوم ريادة األعمال بين مختلف الباحثين، صنن هناك اختالفات في تفسير وتأمن املعروف 

 أويمتد هذا االختالف 
ً
ملفهوم التعلم الريادي من حيث تفسيره، وكذلك من خصوصيته.  ففي اململكة  يضا

مية الفرد بالجوانب  ن، وهو يركز بشكل أوسع على تenterprise educationاملتحدة يطلق على التعلم الريادي  

 entrepreneurshipالشخصية والعقلية واملهارات. في حين تستخدم الواليات املتحدة األمريكية مصطلح 

education والذي يعني التركيز على السياق املحدد إلنشاء مشروع وعمل الفرد لحسابه الخاص. كما 

رسم خرائط للمناقشات في الواليات    )التعلم الريادي:  بعنوان  2000من خالل دراستها في عام    استنتجت أركيال 

  مفهوماملتحدة واململكة املتحدة وفنلندا( 
ً
 التعلم الريادي  وأطلقت عليه نيوحد املصطلحي أكثر شموال

(Entrepreneurial Education وهو )  
ً
  املصطلح األكثر شيوعا

ً
انه عملية منظمة  لىإيشير الذي  واستخداما

تقوم بتطوير املهارات اإلدارية ومهارات العمل الحر وتعزيز ثقافة اإلبداع واالبتكار تحت إشراف مؤسسات 

 كذلك يقوم .كفؤةتعليمية لتلبية احتياجات التشغيل لألعمال التجارية بجدارات معرفية ومهارية وسلوكية 

لالزمة من جميع الجوانب املهارية واملعرفية والسلوكية املهارات اإلكسابه مختلف بتدريب الطالب وتأهليه 

  مختصة بسوق العمل. ومهارات
 

  العمل الدولية واليونيسكو  حددت منظمة وقد ،هذا
ً
 إ تعريفا

ً
متعددة، دوار ألى إيشير على أنه  جرائيا

"مجموعة من نه أعلى  مفهوم التعلم الريادي  وعرفتواملجتمع، يشمل الطلبة واملؤسسة التعليمية حيث 

عالم وتدريب وتعليم أي فرد يرغب باملشاركة في التنمية االقتصادية إأساليب التعليم النظامي الذي يقوم على  

االجتماعية من خالل مشروع يهدف إلى تعزيز الوعي الريادي، وتأسيس مشاريع األعمال أو تطوير مشاريع 

 .األعمال الصغيرة"
 

 م الريادي واملنظومة التعليمية التعل بعًا: را 
 

إن التطور السريع الذي يشهده العالم في مجال املعرفة والتكنولوجيا واالتصاالت يؤثر على املؤسسة 

التعليمية وطرق ومناهج التعليم واإلعداد والتمكين. لذا برزت الحاجة إلى نمط جديد من التعليم يالئم 

االحتياجات الجديدة لألفراد واملجتمعات، وال يمكن أن تقتصر مهمة املؤسسة التعليمية على نقل بمحتواه 

 جميع  ، بلاملعرفة فقط
ً
إلى تنوع مضامين التعليم للريادة واملجاالت التي يتخللها، والتي يمكن أن تشمل أيضا

ويشتمل كذلك ارسات ذات العالقة. أبعاد النظام التعليمي ومضامينه بما في ذلك املدخالت والعمليات واملم

عداد املعلمين ودور  إلى تركيزه على املناهج و إضافة إعلى مدخالت مثل التشريعات والتمويل والحكومة، 

ن دور املنظومة التعليمية والسياسات ذات العالقة بها من  أالشركاء في القطاعين العام والخاص. ومن املعلوم  

م الريادي وذلك من خالل طبيقات في كافة مستوياتها هي داعمة للتعلأنشطة وبرامج ومناهج تعليمية وت

للطالب على التفكير بتأسيس مشاريعهم الخاصة، وتوفير مهارات ومعارف    وبرامج وتوجيهمحتوياتها من وسائل  

رشادات حول مبادئ إومعلومات وخبرات الزمة تساعدهم على التعلم. وتعمل على تزويدهم بتعليمات و 

املؤسسات التعليمية  بالتعلم الريادي من قبل  هتماماال السوق وغيرهما من موضوعات. وقد برز واقتصاد 
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في كافة دول العالم خالل العقد األخير وتّم إدخال    قبل الجامعة  والجامعات وماعلى مستوى التعليم األساس ي  

ما  وهذا برامج وتخصصات للنهوض بريادة الشباب، وتأهيلهم لدخول سوق العمل والبدء بمشاريع ريادية

 .(1الشكل رقم ) يتضح من

 

 املهارات األساسية لبرامج التعلم الريادي باملستوى الجامعي العالي (:  1شكل رقم ) 

، التربية من أجل الريادة في فلسطين دراسة استكشافية. معهد أبحاث السياسات االقتصادية 2012الحشوة، ماهر، املصدر: 
 .الفلسطيني)ماس(، فلسطين

 على أنه يشير إلى أدوار متعددة، حيث يشمل 
ً
 إجرائيا

ً
حددت منظمة العمل الدولية واليونيسكو تعريفا

الطلبة واملؤسسة التعليمية واملجتمع، وعرفت مفهوم التعلم الريادي على أنه "مجموعة من أساليب 

التعليم النظامي الذي يقوم على إعالم وتدريب وتعليم أي فرد يرغب باملشاركة في التنمية االقتصادية 

مال أو تطوير مشاريع  االجتماعية من خالل مشروع يهدف إلى تعزيز الوعي الريادي، وتأسيس مشاريع األع

 األعمال الصغيرة".

ستوى الجامعي العال
ي بامل

سية لبرامج التعلم الرياد
سا

ت األ
را املها

ي

(اإلدارة–التخطيط –التسويق )مهارات األعمال 

اإلبداع واالبتكار

االتصال والتشبيك

املخاطرة واتخاذ القرار

التفكير الناقد وحل املشكالت

الثقة بالنفس ومعرفة الذات

املبادرة

التعرف على الفرص واقتناصها

العمل ضمن فريق

املثابرة والطموح

مهارات القراءة والكتابة والحساب األساسية

االستقاللية

الدافعية واالنجاز

القيادة واالدارة

املعرفة بفرص العمل املتوفرة
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الحاجة ماسة لتصميم استراتيجيات تعليمية تعمل على تطوير وزيادة املعارف  صبحتألذلك 

 واملهارات الخاصة لدى املتعلمين بكافة املستويات التعليمية. 

 

يمكن للباحثة رصد األهمية املجتمعية للتعلم الريادي من خالل دمجه باملنظومة   ،على ما سبق  وبناءً 

ن التعلم الريادي أللتنمية املستدامة. ذلك  املحركات األساسيةأحد ابة يعد بمثالتعليمية. فالتعلم الريادي 

نتاج والثروة. لى امتالك لعناصر اإل إيعمل على بناء مجتمع للمعرفة، يقوم في تغيير هيكل تركز الثروة في املجتمع  

واحتياجات سوق العمل. فهو  كما يلعب التعلم الريادي دور حلقة الوصل في ردم الهوة بين مؤسسات التعليم 

و  نتاج جيل إيساهم بتوفير فرص عمل وتغيير هيكل السوق من خالل خلق جدارات ريادية للطالب واملتعلمين 

إلحداث طفرة في بناء االقتصاد املعرفي، مما يحقق في ذلك القضاء على مشكلتي  واالبتكار بداع رواد في اإل 

 ة التعلم الريادي.دناه يوضح أهميأالبطالة والفقر. والجدول 
 

 أهمية التعلم الريادي على مستوى الفرد ومؤسسة العمل واملجتمع(  2جدول رقم )

 املجتمع مؤسسات العمل األفراد  املكونات

 فرص عمل
ه للرغبة  جاحأكثر األفراد ب
خلق نمو  والقدرة على

 الوظائف
ريادة األعمال واالبتكار وسائل  خلق وظائف أكثر

 وخلق فرص عملرئيسة للنمو 

تحقيق النجاح الشخص ي  تحقيق النجاح االقتصادي
تحقيق التنمية املستدامة  التجديد والتنويع للمؤسسات والنمو املنهي

 تحقق الحيوية االقتصادية
انعكاسات العوملة واالبتكار 

 والتجديد
تطوير مهارات املستقبل 
 وتحقيق مهارات االزدهار

املساهمة في تغيير هياكل 
 السوق 

تتطلب األسواق املرنة مهارات 
 عالية االداء

خلق قيمة مضافة وتحقيق  املشاركة واإلبداع
 الفخر باإلنجاز واالعتزاز

تغيير  ،تطوير أداء املنظمات
 تحقيق السعادة املجتمعية وتجديد اساليب العمل

تمكين االفراد املهمشين  التحديات املجتمعية
 وتحقيق الفعالية االقتصادية

من املمكن للشركات التعاون 
لالستفادة من مبادرة ريادة 

األعمال وتحقيق قيمة 
واقتصادية  اجتماعية 

التجديد ألسواق العمل 
ومعالجة املشكالت  

 االقتصادية في املجتمع

 على عدة مصادر.املصدر: 
ً
 تم إعداد الجدول من قبل الباحثة استنادا

 

املحركات األساسية للتنمية املستدامة. ذلك أن التعلم الريادي يعمل على التعلم الريادي يعد بمثابة أحد 

بناء مجتمع للمعرفة، يقوم في تغيير هيكل تركز الثروة في املجتمع إلى امتالك لعناصر االنتاج والثروة. كما 

فهو   يلعب التعلم الريادي دور حلقة الوصل في ردم الهوة بين مؤسسات التعليم واحتياجات سوق العمل.

و ي   نتاج إساهم بتوفير فرص عمل وتغيير هيكل السوق من خالل خلق جدارات ريادية للطالب واملتعلمين 

جيل رواد في اإلبداع واالبتكار إلحداث طفرة في بناء االقتصاد املعرفي، مما يحقق في ذلك القضاء على 

 مشكلتي البطالة والفقر. 

 

 زايا التعلم الريادي يف املنظومة التعليمية  م خامسًا:  
 

صبحت ضرورة في نجاح عملية التعلم الريادي. كما ينبغي على النظام أن توفير بيئة تعليمية مالءمة إ

م الريادي وتوفير إمكانات مادية من فصول وقاعات التعليمي توفير املسافات التعليمية املناسبة للتعل
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للتعلم الريادي لنقل السلوك الريادي واملعرفة الحياتية وغرس العقلية الريادية  لألنشطة التربوية الالزمة 

املبنية على اإلبداع والتجديد واالبتكار التي تبني جيل ريادي قادر على إنشاء مشاريع لتلعب دور في اقتصاد 

ت العاملية تسهم في السوق. فالتعلم الريادي يتفرد بمزايا ومواصفات تواكب املتغيرات االقتصادية والتوجها

 (. 2سواق جديدة وغيرها كما موضح في الشكل رقم )أنتاجية واالستثمار واالدخار. وخلق رفع اإل 
 

 (: مزايا التعلم الريادي2الشكل رقم )

 
 على عدة مصادر.

ً
 املصدر: تم إعداده من قبل الباحثة استنادا

 

 أهداف التعلم الريادي يف التعليم األساسي سادسًا:  
 

مما ال شك فيه أن الهدف الرئيس ي للتعلم الريادي هو خلق جيل جديد من الرياديين واملبدعين في 

مجال األعمال وتغيير نمط التفكير التقليدي إلى أنماط التفكير املبنية على اإلبداع والتجديد واالبتكار. كما 

  وهذا ال ، يهدف إلى غرس ثقافة العمل الحر وتشجيعهم على روح املغامرة
ً
يمكن تحقيقه ما لم يكن مغروسا

يرفع اإلنتاجية1

يرفع االستثمار واالدخار2

يساعد على التغيير التقني3

.يسهم بالتأثير على املهارات اإلدراكية4

.يسهم بالتأثير على الطموح الشخص ي والتنافس ي واإلبداع5

.يكمل أدوار املدخالت األخرى في عملية اإلنتاج6

خلق اسواق جديدة7

االستخدام املكثف للتكنولوجيا املتطورة لزيادة االنتاجية8

االعتماد على الذات بدال من االعتماد على االخرين9

تقليل هجرة املواهب10

تحسين الوضع املالي الحالي للفرد11

زيادة الدخل وزيادة النمو االقتصادي 12

استخدام املوارد املحلية في تصنيع منتجات وخدمات للمجتمع وتصديرها13

خلق املزيد من الخدمات واملنتجات املبتكرة14

االنتاج إجراء املزيد من الدراسات واالبحاث حول كيفية تطوير االدوات واملعدات املستخدمة في15

القدرة على تحقيق انجازات كبيرة16

خلق منافسة شريفة بين مختلف الشباب واملشروعات 17

خلق منتجات ذات جودة عالية18

.التحول من طلب التوظيف إلى توفير فرص عمل19
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منذ سن النشأة. فالتعلم الريادي حتى تتحقق أهدافه ورؤيته، البد من تضمين التعلم الريادي في التعليم  

األساس ي وال يقتصر فقط على التعلم األكاديمي. فالتعلم الريادي يعتبر آلية جديدة تنّمي في الطالب مهارات 

واقف األعمال، وتكسبه مع  ارف وثيقة الصلة بريادة األعمال وتحويل اتجاهاته نحو التغير.تحليل م

 
 هداف التعلم الريادي أ( 3شكل رقم )

 .ةاملصدر: شكل تم اعداده من قبل الباحثة بناء على مصادر عد
  

 املبادئ العامة للتعلم الريادي سابعًا:  
 

أفاق عالم الريادة عند الريادي، مما إن التعلم الريادي يساعد على تعزيز املهارات الحياتية وتوسيع 

ذلك زيادة الدخل وتحسين مستويات املعيشة، هذا على املستوى الفردي. أما على املستوى املؤسس ي   نينتج ع

فإن التعلم الريادي يدعم اإلبداع واإلنتاجية األعلى، ويعزز روح التنافسية وبيئة العمل املناسبة. كما أن التعلم 

التنمية االقتصادية من خالل ربط التعليم   فز العمل على حل املشكالت التي تواجه جهودقد يح  الريادي أيضا

مما يساعد على النمو االقتصادي ويدعم التوجه نحو  ،اليات جديدة للربط بينهمآبسوق العمل وخلق 

 الشباب.فئة البطالة بين نسب تخفيض وبالتالي التشغيل الذاتي  
 

 التربوية املوجهة للتعليم الريادي( املبادئ 4الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

التفكير االستراتيجي تحويل األفكار إلى ممارسات
حفز روح املغامرة والتنشئة 

االجتماعية

املساهمة في تحقيق التنمية 

املستدامة

نمو الوعي التوظيف الذاتي 

والريادة

تعزيز مهارة العالقات واالتصال 

اإليجابي
تطوير املهارات الشخصية الدافعية ملهنة املستقبل

اتجاهات إيجابية نحو العمل 

الحر

التفكير املبني على اإلبداع 

والتجديد
تصميم خطط العمل تعزيز ثقافة العمل الحر

التعلم 

الريادي

فهم التفاعالت
بين التعامالت 
االجتماعية 
املتعددة 

التنقل في بيئة 

معقدة

تقييم املعرفة 

واالستراتيجيات 

الريادية

تحويل 

األفكار الى 
أفعال
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 متطلبات التعليم الريادي ثامنًا:  

 
وافر مجموعة من املتطلبات الالزمة نحو تحقيق   م الريادي تتطلب عملية ممارسة التعل  ضرورة ت

 :وتتمثل في املجاالت التاليةوإدماجه في منظومة التعليم.  هأهداف
 

 بالقيادة التعليمية الداعمة للريادة املجال األول: متطلبات تتعلق 
 

نواة العمل   تعد بمثابةاملعيار األساس ي في نمو ونجاح أي مؤسسة تعليمية و  الفعالةالقيادة تمثل 

 ،على جميع عناصر العملية اإلدارية ولها تأثير اإلدارة التعليمية فعالية تلعب دور أساس ي في كما اإلداري. 

تؤمن بدور التعلم الريادي وتبني فلسفته ونظامه.   فعالةبد من توفر قيادات  ولتحقيق أهداف التعلم الريادي ال 

إن القيادة الواعية تؤمن بأهمية التوجه نحو ريادة األعمال واملقتنعة بآليات بناء جيل املعرفة والتحول نحو  

 االقتصاد املعرفي.
 

والتأمل وإطالق العنان لإلبداع املتحرر من  التعليم القائم على اإلبداع واالبتكار وتوليد األفكار إن 

م الريادي، تهتم باحتضان املشاريع االبتكارية النمطية من خالل التعليم التطبيقي، يتطلب قيادة داعمة للتعل

 وتحويلها إلى منتجات لتنمية املجتمع.
 

 املجال الثاني: متطلبات نشر ثقافة الريادة 
 

 في بناء اتجاهات أفراده، ومن أجل أن تكون الريادة    تلعب
ً
 أساسيا

ً
الثقافة السائدة في أي مجتمع دورا

، البد من نشر ثقافة الريادة في أوساطه حيث أن ثقافة الريادة تشجع السلوكيات الريادية يسلوك مجتمع

حتى   دية ممارسة ريادة األعمالالثقافة الرياوتتطلب عملية نشر . "وروح املغامرة ،واإلبداع ،االستقاللية"ك 

مما  ،انعكاس لثقافة املجتمعذلك حيث يعتبر  ،وهنا يأتي دور التعليم  الفرد،حياة  بمثابة مبدأ فيتكون 

 استثمار دور التعليم في تنمية ريادة األعمال.يستوجب 
 

البحث    من خالل  األعمالالقطاع الخاص في عملية نشر ثقافة ريادة  مشاركة  ومن جهة أخرى البد من  

البحوث  بين مختلف القطاعات )حكومية/خاصة/مجتمع مدني( ومراكز عن سبل التعاون والشراكات 

 والدراسات الخاصة في مجال ريادة األعمال.
 

 املجال الثالث: املتطلبات التعليمية لتحقيق التعلم الريادي 
 

، فدور املؤسسات التعليمية ونقل التعلم الريادي تحقيق صر اأهم عن مناملنظومة التعليمية  تعتبر 

املعرفة والبحث العلمي وخدمة املجتمع في حاجة ماسة لتعزيز قدرة املنظومة التعليمية في استثمار الطاقات  

 :، وذلك على النحو التاليواملواهب وتسخيرها للتعلم الريادي 

 وبراءات االختراع.سياسة واضحة وقواعد تنظيمية لحقوق امللكية الفكرية  صياغة •
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إنشاء أقسام ريادة األعمال في الكليات، وإنشاء وحدات لإلبداع واالبتكار لتكون املحفز لنشر  •

 م الريادي، وريادة األعمال.ثقافة التعل

نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنية واملعرفة من خالل التواصل مع الجامعات ومراكز البحوث  •

 املحلية والعاملية.

ية التحتية ونظم املعلومات، والتي تقدم الكثير من الخدمات املساندة مما يعزز القدرة  توفير البن •

على توفير فرص مشروعات جديدة والتمكن من املنافسة املحلية واإلقليمية. وجود الواحات  

م الريادي وريادة األعمال التي يطلق عليها  العلمية وهي من املتطلبات األساسية الداعمة للتعل

التكنولوجيا وتعرف بأنها مؤسسة يديرها مهنيون متخصصون هدفهم الرئيس ي زيادة  حدائق

 ثروة املجتمع عن طريق الترويج لثقافة االبتكار، وتتمثل في:

رافق عالية الجودة. املوقعتوفير  -1  وامل

 تسهيل إنشاء وتنمية الشركات القائمة على االبتكار. -2

إنعاش وتنظيم سريان املعرفة والتقنية بين الجامعات ومؤسسات البحوث والشركات  -3

 واألسواق. 

احتضان املشاريع االبتكارية وتحويلها إلى منتجات لتنمية املجتمع من خالل حاضنات األعمال  -4

 وحدائق التكنولوجيا 

 القتصاد املعرفي.توفير حاضنات اإلبداع العلمي كونها من أهم اآلليات املساعدة على ظهور ا -5

 

 املجال الرابع: متطلبات املوارد البشرية لتعليم الريادة 
 

أصبح بناء اإلنسان هو وبذلك عاملية تهتم بالتنمية البشرية، يالحظ بشكل عام أن هناك توجهات 

التركيز على ذلك بتسليط الضوء واالهتمام لتقدم وتطور أي مؤسسة أو مشروع. فلوال    أحد العناصر األساسية

فنجاح أي مؤسسة تعتمد على  ،ألصبحت املؤسسات واألنظمة تدار بآليات قديمة جامدةعلى مجال 

 استثمارها في مواردها البشرية، ذلك بأنه ال تتحقق رؤية وأهداف أي مؤسسة إال من خالل أفرادها.
 

 اآلتي: في تمثل تبشرية في تعزيز وتطبيق التعلم الريادي إن املهام التخصصية التي تمارسها املوارد ال

 رفع مستوى وعي الطلبة عن العمل الريادي وتكوين اتجاهات إيجابية نحو العمل الحر. •

 مساعدة الطلبة على تنمية قدراتهم املتعلقة بالتفكير اإلبداعي. •

 ارات الالزمة للعمل الحر ولسوق العمل.هإكساب الطلبة امل •

على رواد أعمال جدد وتمكينهم من خالل إعداد خطة املشروع وتحديد مصادر التمويل، التعرف  •

 القوى البشرية الالزمة.

 مساعدة الطلبة ليكونوا مجددين وفعالين في سوق العمل. •

 تعزيز احترام الذات والثقة بالنفس، عن طريق تشجيع وتنمية املواهب واالبتكار. •
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       استخدام األساليب املناسبة املتماشية مع الظروف االجتماعية واالقتصادية والثقافية السائدة  •

 في املجتمع.

 التركيز على وضع ثقافة داعمة للعمل الحر.  •

 

 ة ــــ اخلات تاسعًا:  
 

ذات العالقة واالرتباط بعالم مهن وسوق العمل ومن    هارات الحياتيةاملعلى تنمية  التعلم الريادي    يركز 

 املجتمعيأما على املستوى  هذا على املستوى الفردي.الريادة، عالم ومدركات املتعلم نحو فاق آتوسيع ثمة 

  أن التعلم الريادي  التنافسية. كماويعزز روح  واإلنتاجيةاإلبداع عمل على دعم عملية فإن التعلم الريادي ي

توجه لل ليات جديدةآحل مشكالت التنمية االقتصادية من خالل ربط التعليم بسوق العمل وخلق لى إهدف ي

جل التعلم الريادي على املستوى أكامل من متنه ال يوجد تصور ملدخل تربوي أ كماالذاتي. نحو التشغيل 

 ي جل تحقيق التعلم الريادأوع في املناهج التربوية من الدولي، وهناك تباين في االستراتيجيات التعليمية وتن

االبداع  في مجال التعلم الريادي معني بشكل عام بتطوير املهارات والقدرات لدى املتعلمين ن ألذلك نجد 

وافق مع األ والريادة   ع اوضورفع الوعي نحو املهن وسوق العمل وتطوير السلوكيات االيجابية للمتعلمين وبما يت

 للدولة. ةواالجتماعي ةاالقتصادي
 

باملنظومة مرتبط تبرز ضرورة العمل نحو تبني استراتيجية فعالة للتعلم الريادي ، على ما سبق وبناءً 

 حيث تعمل هذه. ما قبل الجامعي والجامعيالتعليمية بكافة مستوياتها سواء بالتعليم االساس ي أو 

واالقتصادي والتغيرات   االجتماعيخاطر سواء على املستوى  واملالتحديات    مختلف  االستراتيجية على مواجهة

لدى املتعلمين في جميع مراحل حياتهم، وتحقيق العدالة االجتماعية في املجتمعات ومعالجة االختالفات 

االعتبار العوامل األخذ بطار البد اإل  هذا . وفيواملشكالت كالبطالة وضيق فرص العمل والتنمية املستدامة

ن تكون معوق اتجاه املمارسات الريادية او مساند في التوصل أتستطيع  الريادي، والتيثرة في التعلم ؤ امل

 . (3كما يوضح ذلك الشكل رقم ) تعلم الريادي.لهداف األ 
 

تبرز ضرورة العمل نحو تبني استراتيجية فعالة للتعلم الريادي مرتبط باملنظومة التعليمية بكافة مستوياتها 

بالتعليم االساس ي أو ما قبل الجامعي والجامعي. حيث تعمل هذه االستراتيجية على مواجهة مختلف سواء  

التحديات واملخاطر سواء على املستوى االجتماعي واالقتصادي والتغيرات لدى املتعلمين في جميع مراحل 

ت كالبطالة وضيق فرص  حياتهم، وتحقيق العدالة االجتماعية في املجتمعات ومعالجة االختالفات واملشكال 

 .العمل والتنمية املستدامة
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 العوامل الشخصية والعوامل الخارجية املؤثرة على التعلم الريادي : (5شكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عادة هيكلة وتطوير  إ خالل استراتيجية للتعلم وذلك من ومن أجل بناء نظام تعليمي البد من رسم 

نظام التعليم، ودراسة األبعاد واملدخالت الخاصة بنظم التعليم وهي سياسات والتشريعات الخاصة بالدولة، 

عداد املدرب وتدريبه، إدوات القياس، أالتعلم األساس ي والثانوي بما في ذلك التعليم املنهي والفني، املناهج و 

 ل، املشاركة املجتمعية، التفاعل مع التجارب والخبرات اإلقليمية والدولية. التموي
 

وتشكل السياسات والتشريعات مجاالت مهمة لرسم األطر العامة التي تساعد على دعم التعليم 

دماج التعلم الريادي بالتعليم األساس ي، ذلك بأن إأهمية  مع األخذ باالعتبار للريادة في النظم التعليمية. 

يشمل جميع املهارات الالزمة مثل    املتخصصةجميع املواطنين أو الغالبية العظمى غير    يخدم التعليم األساس ي  

العلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربية الرياضية والفنون وعلوم الحاسوب. كما تلعب املناهج والكتب  

 
ً
 بذلكالذاتي، ويكون املتعلم  وللتعليمحيث تستخدم الوسائل التعليمية كمدعم لها  ةمهم املدرسية أدوارا

 ختبارات أخرى يتم تصميم أدوات القياس والتقييم من خالل اال محور العملية التعليمية. من ناحية 

لتحاق في منظومة التدريب املعلمين قبل ا، و املدرسية لتعزيز كفايات املتعلم في عدة مجاالت اتوالفحوص

 الكفايات واملمارسات الريادية

 النظام التعليمي

 العوامل االجتماعية

 العوامل االقتصادية

 العوامل السياسية

 املشاركة املجتمعية

 بيئة العمل

 

 تقنيات املعلومات واالتصال

 السالمة والصحة املهنية

 الجماعيالعمل 

 االنضباطية

 التنظيم

 التشغيل

 عمل جماعي

 أخالقيات املهنة

 التكيف مع بيئة العمل

التكيف مع زمالء وأصحاب 

 املهنة

 التفكير الناقد

 حل املشكالت

 اإلبداع

 الريادة

 حس املغامرة

 العوامل الشخصية والعوامل الخارجية املؤثرة على التعلم الريادي

 الشخصيةالعوامل 
 

 العوامل الخارجية
 

واملهارات  الكفايات

 الوظيفية

ومهارات  كفايات

 االتصال

التطويرية املهارات 

 والعقلية العليا
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شراف على تدريبه التعليم من خالل النظام الجامعي ودمجه في املواد الجامعية الخاصة في كلية التربية واإل 

وأثناء بعد اال  وافر مخصصات مالية تشمل الشركاء للمنشآت واملنظمات  كذلكخدمة. كما يجب النضمام  ت

غير الحكومية والقطاع الخاص مع القطاع العام ذلك لتساعد في تحقيق أهداف التعلم الريادي. والبد من 

ودور القطاع الخاص  اإلشارة إلى دور املشاركة املجتمعية الفعالة التي تغرس مفاهيم ثقافة العمل الحر 

 
ً
لية وكيفية االستفادة منها وتطبيقها  آاستخالص التجارب الدولية ودراسة  ومنظمات املجتمع املدني. وأخيرا

رافية واالقتصادية واالجتماعية والتعليمية.  على كل دول على حدة حسب ظروفها البيئية والديمغ

 العربية   املراجع 

سياسات وبرامج التعليم الريادي وريادة األعمال في  ،2014ايمان عبد الفتاح،أحمد، ملياء محمد، ابراهيم، 

ضوء خبرة كل من سنغافورة والصين وامكانية اإلفادة منها في مصر. مجلة دراسات عربية في التربية وعلم 

 العرب.( القاهرة، رابطة التربويين 53النفس، العدد )
 

ادة في فلسطين دراسة استكشافية. معهد أبحاث السياسات من أجل الري ، التربية2012الحشوة، ماهر، 

 االقتصادية الفلسطيني)ماس(، فلسطين.
 

"تقسيم دور الجامعات املصرية في تنمية ثقافة ريادة األعمال لدى الطالب"، مجلة  ،2018الرميدي، بسام،

 واألعمال.اقتصاديات املال 
 

وافر متطلبات التعليم الريادي في الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة وسبل ،2017السر، دعاء،  "درجة ت

 غزة.تعزيزها" شؤون البحث العلمي، الجامعة اإلسالمية، 
 

 الشقري.، الرياض، مكتبة 2ريادة األعمال، ط ،2011الشميمري، أحمد، املبيريك، وفاء،
 

 "التعليم وسوق العمل في األقطار العربية". ،2003الصانع، ناصر، وديع، محمد،
 

"دور حاضنات األعمال في تعزيز ريادة املنظمات"، مجلة كلية بغداد   ،2012آل فيحان وإيثار سليمان، سعدون،

 للعلوم االقتصادية.
 

واشنطن"، "كسر الرفاء النفطي: مسار دول الخليج نحو التنويع، صندوق النقد الدولي،  ،2017الكواز، أحمد،  

 مجلة التنمية والسياسات االقتصادية، املعهد العربي للتخطيط.
 

 "التعليم للريادة في الدول العربية"، منظمة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة. ،2010املصري، منذر،

"، "االتجاهات املعاصرة في إعداد املعلم وتن،2007املطيري، عفاف، املفرح، بدرية، حمادة، محمد، 
ً
ميته مهنيا

 دولة الكويت.  –وزارة التربية 
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" التعليم للريادة في الدول العربية: دراسات حالة عن الدول العربية )األردن تونس، سلطنة   ،2010اليونسكو،

وزارة    عمان، مصر(" والتقرير اإلقليمي، مركز اليونسكو، ينيفوك الدولي للتعليم والتدريب التقني واملنهي، بون.

 القدرة التنافسية للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في مصر. ، تعزيز 2004املالية ،
 
 "ريادة األعمال إلحداث التحول الهيكلي  ، تقرير 2018مؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية، 

ً
أقل البلدان نموا

 عن دفاع سير األعمال كاملعتاد".
ً
 بعيدا

 
 . 2010اإلنمائي لألمم املتحدة، ومعهد التخطيط القومي، القاهرة، البرنامج تقرير التنمية البشرية في مصر، 

 ." شباب مصر بناة مستقبلنا"
 

"سياسات النهوض بريادة األعمال في أوساط الشباب   ،2014، سمير، النتشة، باسل، متاوي، محمد،عبد للا 

 في دولة فلسطين"، معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.
 

"تصور مقترح للتربية من أجل ريادة األعمال بالتعليم قبل الجامعي في مصر"، مجلة كلية ،2014،غانم، أحمد

 التربية.
 

 "الشباب سبل الوصول إلى العمل الالئق"، مؤتمر العمل الدولي. ،2005مؤتمر العمل الدولي،
 

 "التربية الريادية ومتطلباتها في التعليم الجامعي"، مجلة دراسات في التعليم الجامعي. ،2017محمود، عماد،
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