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 املجتمع يف والتطوير التنمية ُخطط تواجه التي املشكالت أكرب من واحدةً متثل القرى األكثر فقًرا 

 دية،واقتصا وعمرانية، إسكانية، ؛متعددة أبعاد   ذات مهمة جمتمعية قضيةً  باعتبارها ،املرصي

 يف منها لك يؤثر بينها، فيام مرتابطة   إال أهنا األبعاد هذه تعدد ورغم إلخ،...وسياسية واجتامعية،

 كلةً مش كوهنا جانب إىل فهي اجلوانب؛ متعددة مشكلةً  قرىال تلك ُتعد لذا به، ويتأثر اآلخر

 .املرصي املجتمع تؤرق وسياسية، واجتامعية، اقتصادية، مشكلة   -أيًضا-فهي عمرانية،

 لراهن،ا الوقت يف هواهتامم املرصي املجتمع مهوم من كبرية مساحةً  قرىال تلك وتشغل

 ينترش حيث ؛ياملرص املجتمع أمن يف سلًبا تؤثر مشكالت من عليها ترتب وما سلبية، آثار من هلا ملا

 لتلك همةامل اخلصائص من ُتعد التي املشكالت من وغريها واألمية، ،والبطالةُ  ،الفقرُ  سكاهنا بني

 .املناطق

 العقلية يةتنم يف الرتبوي الدورُ  يتعاظم ،قرىال تلك تواجه التي التحديات هذه كل وأمام 

 التكنولوجية تالتطورا مع وتتعايش املسئولية، وتتحمل إجيابية، بطريقة املشكالت تواجه التي

 تنموية   رامج  ب عن والبحث قرىال تلك بتنمية االهتامم رضورة إىل يدعو مما املتسارعة، واملعرفية

 مع التكيف عىل همتساعد التي احلياتية املهارات قاطنيها إكساب أساس عىل تقوم تقليدية، غري

 ونه.حيي الذي العرص يفرضها التي التحديات مواجهة عىل رينقاد موجتعله ،موجمتمعه مذاهت

 رأس عزيزت إىل مستنًدا ،بالتعليم التحديات هذه كل مواجهة بمقدوره املرصي املجتمع إن 

موية وضع برامج تن خالل من قرىال تلك تنمية مستهدًفا احلقوق، عىل ومرتكًزا البرشى املال

 مستوى نم وحتسن قدراهتم، تنمية من متكنهم والتي قاطنيها، أمام اخليارات توسيع تعمل عىل

، وهذا ما سعت إليه احلكومة املرصية من خالل املبادرة الرئاسية جمتمعهم تنمية ثم ومن معيشتهم،

قرية،  1000فقًرا؛ حيث تم وضع خطة تشمل عدة مراحل لتنمية وتطوير لتطوير القرى األكثر 

 بمشاركة وزاريت التضامن االجتامعي والتنمية املحلية مع املحافظني، يف إطار التنمية املستدامة التي



 

تستهدف الريف املرصي لرفع قدرات البنية األساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل 

ملعيشية واالجتامعية لتغيري واقع احلياة لساكني تلك القرى إىل األفضل عىل اجلوانب؛ اخلدمية وا

 نحو شامل ملواكبة اجلهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.  

دوًرا رئيًسا يف تعزيز االزدهار؛ حيث متكنت البلدان التي استثمرت  لريادة األعاملإن 

يق تقدم ملحوظ يف التنمية العادلة، كام تساعد هذه من حتق ريادة األعاملبحكمة التدريب عىل 

يف محاية البلدان من تبعات الرتاجع االقتصادي، وانتشال عدد كبري من  -كذلك -االستثامرات

األشخاص من حالة الفقر، ومن ثم تتطلب البلدان قوى عاملة ماهرة من أجل التقدم، مما يتطلب 

 شاملة ومتكاملة حترص عىل حتسني حياة اجلميع.ضمن إسرتاتيجية نمو  ريادة األعاملإدراج 

باحلصول عىل فرصة عمل يف القطاعات التي  اكتساب مهارة ريادة األعاملكام يسمح 

تتطلب كفايات جديدة أو غري متوفرة، ومن ثم تقلل من هتميش األفراد واستبعادهم؛ حيث ُُيدع 

ما يتالءم مع رؤيتهم لذاهتم نا حني ُيرجون إىل سوق العمل وال جيدون من األعامل طالبُ 

كمتعلمني رغم تدين كفاياته، فهو ال يدري أنه مل يتعلم التعليم املطلوب، ومل تتح له فرصة احلصول 

 عىل ما يؤهله لسوق العمل املتغري واملتطور، أو ما جيعله مستمتًعا بحياته االجتامعية.

 دان؛ حيث تؤدي إىلبنيوية يف كثري من البل وقد أضحت هذه الظاهرة تشكل مشكلةً 

حرمان ماليني األفراد من اإلسهام بصورة خالقة يف جمتمعاهتم، مما هيدد التامسك االجتامعي، 

ري حتقيق التنمية ككل، مما يستلزم إيالء عناية خاصة بتيس تتكبدها عمليةُ  فضاًل عن كوهنا خسارةً 

 انتفاع األفراد باكتساب املهارات احلياتية

د قترص تنمية البرش عىل تنمية قدرات املوارد البرشية فقط، بل متتعىل ضوء ما سبق، ال ت

لتشمل االستفادة من هذه القدرات واستخدامها بشكل مناسب ضامًنا الستمرارية التنمية، 

ومفهوم التنمية البرشية أوسع كثرًيا من النظريات املتعلقة بالتنمية االقتصادية؛ فنامذج النمو 



لناتج القومي اإلمجايل بداًل من إثراء حياة اإلنسان، وتنمية املوارد البرشية االقتصادي تتناول زيادة ا

ال تعامل البرش إال عىل أهنم مدخل يف عملية اإلنتاج، أي تعاملهم كوسيلة بداًل من أن تعاملهم 

كغاية، وهنج الرعاية االجتامعية تعترب البرش مستفيدين وال تعتربهم مشاركني يف عملية التنمية، 

كز هنج احلاجات األساسية عىل توفري السلع االقتصادية واخلدمات لفئات السكان املحرومة وير

بدالً من زيادة خيارات اإلنسان، لكن التنمية البرشية رغم شموهلا تلك االهتاممات، إال أهنا 

تتجاوزها؛ حيث حتلل مجيع القضايا يف املجتمع من منظور الناس، ومن ثم فهي تركز عىل زيادة 

 ارات اإلنسان.خي

يتضح مما سبق أن التنمية البرشية قد جتاوزت بمفهومها احلديث مفهوم التنمية 

االقتصادية، مما يؤكد ربط العالقة بني الفرد والتنمية ليس فقط باعتبار البرش عنرًصا من عنارص 

امج التنموية؛ لربل احتياج تلك القرى -أيًضا–التنمية، بل أيًضا باعتبارهم غاية التنمية، كام يتضح 

 رىساكني تلك القال تلقى العناية الكافية، ومن ثم البد من إرشاك  قرىحيث إن معظم تلك ال

يف مجيع الربامج التنموية وحماولة استثامر طاقاهتم وإمكاناهتم اخلالقة، واعتبارهم رصيًدا قوًيا 

سًيا لكثري من مصدًرا رئيالتي تعترب  قرىموجوًدا ينبغي إدماجهم يف نسيج املجتمع، فهناك بعض ال

  ، والسجاد...إلخالصناعات كالسرياميك، والرخام، وكذلك األخشاب

 عاملمهارة ريادة األمن خالل القراءة املتعمقة لعدد من األدبيات املرتبطة بالعالقة بني و

األكثر رى القيف تنمية ساكني  مهارة ريادة األعامل، نرى أن هناك مدخلني الستخدام وتنمية البرش

 ، مها:فقًرا

ي حد ذاتها: 
 
 المدخل األول: مدخل اكتساب المهارة ف

ويف هذا املدخل يكون اكتساب املهارة هدًفا يف حد ذاته، فقد يكون التمكن من القرائية 

هدًفا لكثري من املؤسسات واألفراد، ومن ثم يؤدي هذا التمكن بدوره إىل تنمية اإلنسان عن طريق 

 ابة، ومن ثم يستطيع التواصل بشكل أفضل مع اآلخرين.إجادته القراءة والكت



 

وتعترب مرشوعات مدارس الفصل الواحد، ومدارس املجتمع، وكذا املدارس الصديقة 

للفتيات خري مثال للمدخل السابق؛ حيث تتبلور أهداف تلك املرشوعات يف متكني الدارسني من 

قة حيث تتحدد أهداف املدارس الصديالقرائية كهدف رئيس تسعى هذه املرشوعات إىل حتقيقها، 

طرفة، والتي تعاين لإلناث باملناطق النائية واملت التعليم فرص إتاحة يف – املثال سبيل عىل –للفتيات 

 ظروًفا اقتصادية وثقافية متدنية يف قرى ونجوع مرص، تطلًعا إىل مستقبل أفضل هلؤالء الفتيات.

ليل س هو متكني الفتيات من القرائية لتقيتضح مما سبق أن اهلدف الرئيس لتلك املدار

نسبة األمية التي يعاين منها املجتمُع املرصي، وبخاصة لدى اإلناث )هدف مبارش(، ومن ثم 

 يساعد ذلك يف مشاركتهن الرجل يف خمتلف جماالت التنمية )هدف غري مبارش(.

: استخدام  ي
 
 كوعاء تنموي:   مهارة ريادة األعمالالمدخل الثان

وسيلة لتحقيق التنمية البرشية، ووفًقا للمثال  مهارة ريادة االعاملوفيه يكون اكتساب 

السابق ال يكون التمكُن من القرائية هدًفا يف حد ذاته، وإنام اهلدف الرئيس هو إكساب الدارسني 

املهارات التي متكنهم من العيش بشكل أفضل وتوظيفها فيام يقدم هلم داخل فصول الدراسة، 

ك عن طريق استخدام حزمة من املهارات احلياتية كوعاء تنموي يتم من خالهلا توظيف وذل

م مشكالهتم احلياتية يف العملية التعليمية، وبالتايل تتنوع املادة التعليمية املقدمة هلم وفًقا الحتياجاهت

 وما حيددونه من قضايا وثيقة الصلة بمجتمعهم.

بيات، فلكي يتم اقرتاح برنامج تنموي لريادة وقد أكد املدخل السابق كثري  من األد

األعامل واملرشوعات مثالً، فإن ذلك يتطلب إكساب الفرد عدًدا من املهارات احلياتية الالزمة 

إلنجاح الربنامج، فإقامة مثل هذه املرشوعات يتطلب القدرة عىل التخطيط ملرشوع ما وتنفيذه، 

ورائه عن طريق ممارسة عدد من املهارات األساسية  والعمل عىل إنجاحه وحتقيق أهداف إجيابية من



يف جمال إقامة املرشوعات، ومن ثم فإن مثل هذه املرشوعات تتطلب عدًدا من املهارات، مثل 

  .مهارات إدارة الوقت، وحل املشكالت، والتفاوض، ومواجهة الضغوط، وغريها من املهارات

ا مل تكن هدًفا يف حد ذاته، وإنام هي يتضح مما سبق أن املهارات احلياتية السابق ذكره

وسيلة إلنجاح املرشوع؛ حيث من املتوقع ظهور عدد من املشكالت التي قد تعرقل العمل 

باملرشوع، مما يستوجب اختاذ القرارات السليمة حلل املشكالت النامجة يف الوقت املناسب، عالوة 

استخدام كل هذه املهارات كوعاء تنموي   عىل االلتزام بإنجاز املهام املحددة يف أوقاهتا، ومن ثم

 تتم عملية التنمية من خالهلا.

كام يمكن أن يصبح متكنُي األطفال من مهارات املشاركة والعمل الفريقي توجًها مهاًم  

كي يصري األطفال فاعلني يف املجتمع، قادرين عىل تنمية قدراهتم وعىل محاية أنفسهم، ومن ثم 

ات كوسيلة مهمة لتشجيع هؤالء األطفال عىل التعبري عن اهتامماهتم يمكن استخدام هذه املهار

ومهومهم، وكذا اإلفصاح عن خماوفهم وشكوكهم، عالوة عىل اكتساهبم آليات مأمونة وممكنة 

ملواجهة العنف واإلساءة، والتعامل مع املواقف احلرجة التي قد تواجههم، ومن ثم توفري محاية 

  .فعالة لألطفال

ية مهارة ريادة األعمال اكتساب العالقة بي     والتمكي   والتنمية البشر

ية؛ والتمكني والتنمية البرش ملهارة ريادة األعاملهناك عالقة  وثيقة بني اكتساب األفراد 

فالتمكنُي وسيلة  للتنمية البرشية، والتنمية البرشية هدف، ومن ثم ال تنمية برشية دون متكني 

راد البد من اكتساهبم عدًدا من املهارات احلياتية؛ حيث تسهم األفراد، ولكى يتم متكني األف

وكذا  ،املهارات احلياتية يف إعداد أفراد قادرين عىل إدارة شئون حياهتم، وعىل التكيف مع ذاهتم

واجهة االعتامد عىل النفس مل -كذلك-كام تكسبهم ،التعايش مع متغريات العرص الذي يعيشونه



 

حديات، ومن ثم يشعر األفراد بالرضا النفيس، ومن ثم يتمكنون من العديد من املسئوليات والت

 حتقيق األهداف املتوقعة منهم.

والعيش والعمل  ،يتيح لألفراد تنمية قدراهتم مهارة ريادة األعاملكام أن اكتساب  

عالوة  ،ومن ثم متكينهم من اختاذ القرارات السليمة املستندة إىل قدر كاف  من املعلومات ،بكرامة

 وتعزيز مشاركتهم كفاعلني يف أمور حياهتم بام ،عىل متكينهم من القدرة عىل االختيار من بدائل

يمكنهم من املشاركة الكاملة يف تطوير نوعية حياهتم وحتسينها واالرتقاء هبا، وبالتايل تنمية 

 جمتمعهم.

امج بتقديم بر ل،مهارة ريادة األعاموىف هذا اإلطار يمكن القول إن توفري التدريب عىل 

رفع أو رفع كفاءة العاملني ل ،وأنشطة للتدريب املهني واحلريف لتلبية احتياجات سوق العمل

التصنيع و ،والتطريز ،كاألشغال اليدوية ،باإلضافة إىل تقديم برامج خمصصة للمرأة ،اإلنتاج

يف التنمية  ومن ثم املسامهة ،كل هذا من شأنه متكينهن وحتسني دخوهلن ،الغذائي ... إلخ

 االقتصادية واالجتامعية والثقافية ملجتمعهن.

إن املتأمل لواقعنا التعليمي، يرى أن التعليم يف حاجة ألن يكون وثيق الصلة بالتجارب 

ينبغي أن  أن يطبقه خارجه، فالتعليم ينبغياملعاشة عند الطالب، فام يتعلمه التلميذ داخل الفصل 

يف حياة أفضل عن طريق إكساهبم املهارات التي جتعلهم  يؤدي إىل متكني الطالب من العيش

يعرفون كيف حيصلون عىل املعارف واملعلومات، ومن ثم مل تعد معرفة القراءة والكتابة واحلساب 

أهداًفا كافية للتعلم أو التعليم، فإىل جانب ذلك هناك املهارات احلياتية التي تؤكد التشارك والعمل 

ل مهارات االتصال يف جمرد اإلملام بالقراءة والكتابة، حيث توجد اجلامعي، فال يمكن اختزا

مهارات التخطيط، والتفكري الناقد، إىل جانب االتصال غري اللفظي، وكلها ال تقل أمهية عن اإلملام 

بالقراءة والكتابة، ومن ثم ال يصبح اهلدف جمرد احلصول عىل املعرفة، بقدر طريقة التعامل مع هذه 



ها عىل وجهها الصحيح، مما يؤدي إىل إمداد الطالب بفلسفة شاملة للحياة متكنهم من املعرفة وفهم

 ابتكار وسائل ومهارات تتيح هلم إقرار خيارات جديدة يف حياهتم. 

، اخلاصة بحل الرصاعملهارة ريادة األعامل باإلضافة إىل ما سبق، فإن اكتساب األفراد 

راد من تكوين صداقات وحتسني العالقة مع رشكاء العمل وكذا العمل التعاوين من شأنه متكني األف

وزمالء السكن، ومن ثم يصبحون أكثر كفاءة من الناحية االجتامعية، فضاًل عن أن اكتساب الفرد 

 -كذلك -لعدد من مهارات املحافظة عىل الصحة متكنه من االحتفاظ بصحة جيدة، وجتنبه

 أفضل يف العمل.  اإلصابة بكثري من األمراض، ومن ثم يؤدي بشكل

كام أن اكتساب املهارات احلياتية يساعد األفراد عىل التكيف مع البيئة التي يقطنون هبا،  

من خالل احرتام الذات، وتطوير األحكام األخالقية والقيم االجتامعية، عالوة عىل اتباع سلوك 

ن ثم ألصدقاء، ومإجيايب ُيدم املجتمع الذي يعيش فيه، وكذا املشاركة واالختيار الصحيح ل

 يشرتك مجيع األفراد يف تنمية جمتمعاهتم وفق اإلمكانات املتاحة. 

األفراد التواؤم والتكيف مع مستحدثات هذا العرص  مهارة ريادة االعاملوأخرًيا، تكسب 

الذي يتسم بالثورة التكنولوجية والتدفق املعريف، ومن ثم يتمكنون من تعلم األنظمة التي يعيش 

 ضاها، ويكونون عىل دراية بكافة األحداث املتسارعة التي يشهدها العامل من حولنا.الناس بمقت

 عىل ضوء ما سبق تطرح الورقة احلالية برناجًما تنموًيا للقرى األكثر فقًرا، وذلك عىل النحو التايل    

 الوقت إطار مهارات حل املشكالت، واختاذ القرار، وإدارة يفبرنامج ريادة األعامل واملرشوعات 

 قاطنيل واالجتامعي االقتصاديتعزز ثقافة ريادة األعامل واملرشوعات من حتقيق النمو 

احلد من تفشى مشكلة البطالة وما ينتج عنها من  يفالقرى األكثر فقًرا، فضالً عن املسامهة 

 .ييلمشكالت عدة، ويمكن اإلشارة إىل الربنامج املقرتح فيام 



 

نامج  الهدف العام للبر

يستهدف الربنامج إجياد العقول القادرة عىل االبتكار واإلبداع من خالل تنمية املهارات 

بى متكنهم من التوصل إىل مرشوعات ريادية تل والتيالريادية والقدرات الفنية الالزمة للعمل احلر 

احتياجاهتم، وبخاصة مهارات حل املشكالت، واختاذ القرار، وإدارة الوقت؛ حيث من املتوقع 

قد تعرقل العمل باملرشوع املستهدف، مما يستوجب اختاذ القرارات  التيظهور عدد من املشكالت 

أوقاهتا  يفالوقت املناسب، عالوة عىل االلتزام بإنجاز املهام  يفالسليمة حلل املشكالت النامجة 

 املحددة.

 الفئات المستهدفة

ة من الرشحية العمري يفيستهدف الربنامج الشباب العاطلني عن العمل من اجلنسني، 

 ( سنة.18-45)

 الربنامج يفاملشاركون  -

 تنفيذ الربنامج  يفُيقرتح مشاركة اجلهات التالية 

 للتنمية )برنامج األرس املنتجة(. االجتامعيالصندوق  .1

 وزارة الرتبية والتعليم. .2

 اجلامعات املرصية .3

 رجال األعامل وأصحاب الرشكات واملصانع. .4

 الربنامجبدائل مقرتحة لتنفيذ  -

 خلق بيئة داعمة لريادة األعامل واملرشوعات -

خلق البيئة الداعمة للمرشوعات عن طريق تقديم اخلدمات  الريادييتطلب العمل 

 التيوالالزمة، واستثامر كافة اإلمكانات املتاحة لتحقيق اإلنجازات املنشودة من هذه املرشوعات، 



كساهبم تمعاهتم، فضالً عن هتيئة الظروف املناسبة إلتنمية جم يفمتكن أصحاهبا من املشاركة الفعلية 

 لة.  الوقت املناسب حلل املشكالت املحتم يفاملهارات احلياتية الالزمة الختاذ القرارات السليمة 

 رشاكة حقيقية بني مجيع األطراف املعنية -

يلزم حتقيق املستهدف من الربنامج املقرتح وجود رشاكة حقيقية تتضافر اجلهود كافة 

، عالوة يناملدلتحقيق األهداف املنشودة؛ عن طريق جذب املؤسسات البحثية، ومنظامت املجتمع 

عىل إرشاك بعض الوزارات والصناديق التنموية، باإلضافة إىل رجال األعامل وأصحاب املصانع، 

 نوما يتطلبه ذلك من تنسيق واضح وتوزيع املهام واملسئوليات، وكذا املتابعة الدورية لالطمئنا

 عىل حتقيق املستهدف من الربنامج.

 آليات تنفيذ البديل املقرتح -

إطار مهارات حل املشكالت، واختاذ  يفوإقامة املرشوعات  الريادييتطلب العمل 

 .التايلالقرار، وإدارة الوقت تضافر جهود األطراف املعنية، وذلك عىل النحو 

 (للتنمية )برنامج األرس املنتجة االجتامعيدور الصندوق  .1

 للتنمية لتنفيذ الربنامج املقرتح االجتامعيُيقرتح إسناد املهام التالية للصندوق 

 تهدفة.رفع مستوى املعيشة للفئات املس يفتقديم مرشوعات صغرية ومتناهية الصغر تسهم  -

 منطقة الدراسة. لقاطنيتعظيم االستفادة من املهارات احلرفية واليدوية  -

املستهدفة باملهارات الالزمة إلنجاح الربنامج، وبخاصة خدمات تدريبية لتزويد الفئات  -

 مهارات حل املشكالت، واختاذ القرار، وإدارة الوقت.

توفري اخلامات واملعدات الالزمة للتدريب وإكساب املهارات بالتعاون مع أصحاب  -

 الرشكات واملصانع. .



 

 ووفق رغباهتم. التعاون مع رجال األعامل إلجياد فرص عمل هلؤالء الشباب ىف بيئتهم -

 خدمات تسويقية من خالل املعارض الدائمة واملؤقتة واملوسمية. -

 وزارة الرتبية والتعليم  .2

 ُيقرتح إسناد املهام التالية لوزارة الرتبية والتعليم لتنفيذ الربنامج املقرتح

 ، وتكوين اجتاهات إجيابية نحو إقامة املرشوعات الصغرية.الرياديتوعية الطالب بالعمل  -

واملرشوعات، مثل اختاذ القرارات  الرياديساب الطالب املهارات الالزمة للعمل إك -

 للوصول إىل احللول اإلبداعية للمشكالت املحتملة.

التعاون مع مديريات الرتبية والتعليم لرشاء بعض اخلامات واملعدات الفنية احلديثة؛ ملساعدة  -

اون مع ن إليها منذ الصغر، بالتعحيتاجو التيالشباب املستهدف عىل التدريب عىل احلرف 

 للتنمية. االجتامعيالصندوق 

 توفري أماكن التدريب املتميزة ملساعدة الشباب عىل اكتساب املهارات الالزمة. -

 تعزيز ثقة الطالب بأنفسهم عن طريق تشجيع املواهب لدهيم وتنميتها. -

 .ملجتمعهمتنويع أساليب التعلم؛ لتتناسب مع الظروف االجتامعية واالقتصادية  -

 دور اجلامعات املرصية .3

 ُيقرتح إسناد املهام التالية للجامعات املرصية لتنفيذ الربنامج املقرتح          

 واملرشوعات. الرياديإنشاء مراكز ووحدات لإلبداع واالبتكار لنرش ثقافة العمل  -

 ة.حتديد احتياجات الشباب املستهدف للربامج التنموي يفالتعاون مع مجيع األطراف املعنية  -

 عقد اللقاءات الدورية والندوات التثقيفية للطالب وتوعيتهم بأمهية تنمية قدراهتم. -



تشجيع البحوث االبتكارية وتقديم التسهيالت الالزمة لتطبيقها عىل أرض الواقع، وتوزيع  -

 الشهادات واجلوائز عىل املتميز منها.

التدريبية لتنمية قدرات الشباب وإكساهبم املهارات احلياتية وفًقا الحتياجاهتم،  عمل الربامج -

 ومتطلبات سوق العمل.

مجيع كليات اجلامعة، بالتنسيق مع املجلس األعىل  يفتضمني مقررات ريادة األعامل  -

 للجامعات.

تعتمد عىل املشاركة اجلادة للطالب، وكذا العمل  التياستخدام أساليب التعلم املبتكرة  -

 ، وتوليد األفكار.اجلامعي

االهتامم بالزيارات امليدانية لبعض املصانع والرشكات لصقل خربات الطالب بمهارات  -

 سوق العمل.

 دور رجال األعامل وأصحاب الرشكات واملصانع .4

 حرشكات واملصانع لتنفيذ الربنامج املقرتُيقرتح إسناد املهام التالية لرجال األعامل وأصحاب ال     

 تساعدهم عىل التدريب بشكل التيإحلاق الشباب املستهدف بأقرب الورش واملصانع  -

 أفضل، لالنتقال من فكرة التعليم إىل فكرة التيسري.

تنوع التدريبات احلرفية وفًقا الحتياجات الشباب ومتطلبات سوق العمل؛ ليشمل التدريب  -

زة الكهربائية، وأجهزة املحمول، عالوة عىل التدريب عىل أعامل التمريض عىل صيانة األجه

واإلسعافات األولية، وكذلك اخلراطة، وتشكيل املعادن، فضاًل عن تدريب الفتيات عىل 

 أعامل احلياكة والتطريز، وبعض إكسسوارات السيدات.

ملهن تدريب عىل بعض اتوفري اخلامات واآلالت الالزمة لل يفالتعاون مع األطراف املشاركة  -

 واحلرف.



 

 توفري فرص عمل للمتميزين واملجيدين من الشباب املستهدف. -

 صعوبات تنفيذ البديل املقرتح، وأساليب التغلب عليها -

 قد تقف عائًقا أمام حتقيق التييواجه تنفيذ الربنامج املقرتح عدد  من الصعوبات 

 :لتايلااملستهدف من الربنامج، مما يستلزم إلقاء الضوء عليها، وكيفية مواجهتها، وذلك عىل النحو 

 صعوبات تتعلق بتمويل املرشوعات .1

يعانى  لتياتتعدد الصعوبات املتعلقة بتمويل املرشوعات؛ حيث تدهور احلالة االقتصادية 

عن عدم استمرارية التمويل، ؛ فغالًبا ما يكون التمويل مؤقًتا، ، فضاًل املرصيمنها املجتمع 

وبمجرد توقف التمويل تتوقف معه مجيع املرشوعات والربامج التنموية، ويمكن التغلب عىل هذه 

الصعوبات من خالل االستعانة ببعض رجال األعامل؛ حيث يمكنهم التعاون مع بعض املحليات، 

ل ة من توفري الضامنات الالزمة عن طريق إجياد السبل لتعبئة أفضللتنمي االجتامعيوكذا الصندوق 

ترد من رجال األعامل، وأصحاب املصانع  التيذلك املسامهات  يفاملوارد املمكنة للتمويل، بام 

 والرشكات.

 غياب التنسيق بني مجيع األطراف املشاركة .2

اجلهد، من الوقت و يؤدى غياب التنسيق بني األطراف الفاعلة بالربنامج إىل هدر كثري

وما يرتتب عىل ذلك من عدم حتقيق األهداف املنشودة، ومن ثم تبدو احلاجة ملحة إلجياد آلية 

زيع عقد االجتامعات الدورية، وحتديد االختصاصات، وتو يفللتنسيق بني مجيع األطراف، تتمثل 

 .م وضعه من أهدافاملهام واملسئوليات، عالوة عىل املتابعة املستمرة للتأكد من تنفيذ ما ت

 براجمنا التعليمية يفغياب الوظيفية  .3

أسلوب احلفظ واالستظهار، فضاًل عن استخدام الطرق  التعليمييغلب عىل نظامنا 

ميذ العملية التعليمية لتتناسب مع نظام عقيم لالمتحانات يتم عىل أساسه تصنيف التال يفالتقليدية 



 لتعليميا، باإلضافة إىل وجود فجوة صارخة بني خمرجات نظامنا املستقبيلوحتديد مصريهم 

ومتطلبات سوق العمل، وخري برهان عىل ذلك عندما يتقدم خرجيو اجلامعات للتقدم لشغل 

وظيفة ما، ُيطلب منهم بعض مسوغات التعيني املرتبطة بإجادته لبعض برامج الكمبيوتر، عالوة 

-، وغريها من مقومات شغل الوظيفة، فإذا هبؤالء اخلرجينيعىل إتقانه عدًدا من اللغات األجنبية

ال جييدون من التكنولوجيا سوى التفنن ىف حتميل أحدث األلعاب واألفالم،  -إال القليل منهم

إتقان لغتنا العربية، فام بالنا بإتقان اللغات األخرى، ويمكن التغلب عىل  يففضاًل عن تدن  صارخ 

ىف العملية التعليمية، وإكساهبم مهارات العمل الفريقى وحل  ذلك باحلث عىل إرشاك الطالب

املشكالت، عالوة عىل االهتامم بقياس مهارات الفهم والتطبيق إىل جانب مهارات التذكر، 

الب ، وعقد الدورات التدريبية املتخصصة للطوالنظري العميلباإلضافة إىل الربط بني اجلانب 

 ناسب مع متطلبات سوق العمل.كل حسب رغباته واهتامماته، وبام يت
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