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 المقدمة  .1

 المشروعخلفية     .1.1
 

( ،  EC( ، وفقًا للمفوضية األوروبية ) EUيعمل االقتصاد االجتماعي في االتحاد األوروبي )

٪ من بين  26 ٪ من القوة العاملة النشطة6مليون شخص ، أي حوالي  11على توظيف أكثر من 

في الوقت نفسه ، زادت العمالة في المؤسسات هؤالء يعملون في مؤسسات اجتماعية. 

٪ ، وهي أيًضا بداية واعدة لمعالجة البطالة وظروف العمل السيئة التي  8بنسبة   االجتماعية

يواجهها المهاجرون حالًيا في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. توفر تركيا الملجأ الكثر  

مليون سوري اي ما يقرب من نصف أولئك الذين فروا من بالدهم. يمثل هذا الرقم    1.8من 

الي عدد الالجئين. هذه الحقيقة تجعل تركيا الدولة التي تستضيف أكبر عدد  ٪ من إجم98حوالي 

من الالجئين في ذلك العام. ومن أكبر األعداد موجودة أيًضا في اليونان وصقلية. تعتبر  

المؤسسات االجتماعية ذات أهمية كبيرة لخلق فرص عمل جديدة للمهاجرين وتعزيز امكانياتهم  

ئة عادلة ومتساوية ، بما في ذلك رواد األعمال. ومع ذلك ، فإن أنظمة  وتمكينهم من العمل في بي

التعليم ال تتضمن تعليًما كافًيا لريادة األعمال ويفتقر معظم الناس إلى المهارات الالزمة لدخول  

كما أعلنت لجنة االتحاد األوروبي في '' جدول أعمال للمهارات  وساحة األعمال الحديثة.  

يمكن أن يوفر مصدراً  الذي' تشجيع العمل الحر واالبتكار لريادة األعمال والوظائف الجديدة '

للحلول المبتكرة لالستجابة للمطالب االجتماعية في عملية تشاركية ، مما يوفر فرص عمل  

 .دة لمن هم بعيدون عن سوق العملمحد

 

جتماعي الشامل.  ومن المعروف أيًضا أنها تتصدى للتحديات المجتمعية والبيئية وتعزز النمو اال 

( ،  EC( ، وفقًا للمفوضية األوروبية ) EUيعمل االقتصاد االجتماعي في االتحاد األوروبي )

٪  26 النشطة ٪ من القوة العاملة النشطة6مليون شخص ، أي حوالي  11على توظيف أكثر من 

في الوقت نفسه ، زادت العمالة في المؤسسات  من بين هؤالء يعملون في مؤسسات اجتماعية. 

٪ ، وهي أيًضا بداية واعدة لمعالجة البطالة وظروف العمل السيئة التي  8االجتماعية بنسبة 

يواجهها المهاجرون حالًيا في الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. تعتبر المؤسسات 

فرص عمل جديدة للمهاجرين وتعزيز امكانياتهم وتمكينهم  اليجاد ة ذات أهمية كبيرة االجتماعي 

بما في ذلك رواد األعمال. ومع ذلك ، فإن أحد أهم التحديات   ن العمل في بيئة عادلة ومتساوية م

التي تواجه المؤسسات االجتماعية هو عدم وجود مهارات تنظيمية مناسبة وهذا يعيق إنشاء 

وة على ذلك ، ال تشتمل أنظمة التعليم على تعليم ريادي كاٍف ويفتقر معظم الناس  المؤسسة. عال

 إلى المهارات الالزمة لدخول ساحة األعمال الحديثة. 
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 ( Edu4sentالهدف من ادوفورسنت ) .1.2

 
شهًرا إلى تعزيز معرفة وكفاَءات ريادة األعمال االجتماعية للمعلمين العاملين في   24نهدف في غضون  

ت والمنظمات التي تضم الجئين وطالبي لجْوء من الشباب ذوي المهارات المنخفضة من أجل دعمهم المؤسسا

في تعزيز ريادة األعمال االجتماعية على المدى الطويل من خالل إنشاء محتوى تعليمي و دورة مفتوحة عبر 

تعليم   في مجاالت قدراتهم   شركاء من تركيا واليونان وبولندا وإيطاليا من خالل زيادة 5( مع OOCاإلنترنت )

 ريادة األعمال االجتماعية. 

 

يعمل المشروع بالتعاون بين شركاء مناسبين من مؤسسة تكنولوجيا المعلومات وشركة تدريبية ومحافظة  

 المدينة وجمعيات مشاركة في تعليم الكبار وريادة األعمال االجتماعية. يهدف المشروع إلى: 

المعلمين / المهنيين في مجاالت ريادة األعمال االجتماعية ، مما سيسهل عليهم  تعزيز معرفة وكفاءات  •

 على المدى الطويل تطوير مهارات تنظيم المشاريع االجتماعية للمتعلمين ذوي الخلفية المهاجرة ،

توفير فرص التعلم عالية الجودة في مجال ريادة األعمال االجتماعية المصممة خصيًصا لتلبية  و تحسين  •

تياجات كل من المعلمين الذين ليس لديهم معرفة سابقة ذات صلة في هذا المجال ، وكذلك البالغين ذوي  اح

 المهارات المنخفضة من أصول مهاجرة. 

 تعزيز كفاءة المعلمين كمعلمين للمدربين على ريادة األعمال االجتماعية.  •

زيادة مالءمة سوق العمل لتوفير التعليم والمؤهالت وتعزيز الروابط بين عالم ريادة األعمال االجتماعية   •

وفي النهاية ، تتضمن الشراكة مع المتعلمين المهاجرين منظمات لم تشارك سابقًا في   المدربين البالغين.و

 مشروع مماثل. 

 

 قائمة الشركاء   .1.3

 

 الدولة اسم المؤسسة الرمز 
 

 
 

 

 

جمعية بايداش للتربية والتعليم والثقافة 

 والفنون
 (PAYDAS EGITIM KULTUR VE SANAT DERNEGI) 

 

 

 

 ( TRتركيا )

  

 

 

 محافظة زونغولداك 

 

 

 

 ( TRتركيا )
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التعاون االجتماعي والتدريب   جمعية

 المجتمعي 
 (FORMAZİONE E COMUNİONE 

SOCİETÀ COOPERATİVA SOCİALE 

ONLUS) 

 

 

 

 

 ( ITايطاليا ) 

 

 
 

 

 

 

 ريادة األعمال   تطويرمعهد 
(IED/ INSTITUTE OF 

ENTREPRENEURSHIP 

DEVELOPMENT) 

 

 

 

 

 

 ( GRاليونان ) 

 

 جمعية بايداش للتربية والتعليم والثقافة والفنون 

جمعية بايداش هي مؤسسة تعليمية غير ربحية هدفها االساسي هو لم شمل المعلمين. األعضاء هم بشكل  

رئيسي أعضاء هيئات التدريس في أنواع مختلفة من المؤسسات في مجال التعليم. الهدف الرئيسي هو  

تضمين الفن في التعليم الرسمي وغير الرسمي والتعليم المعلوماتي. في هذا الصدد ، تشمل األنشطة 

دربين والمعلمين المنتظمة للجمعية تنظيم التدريبات التي تدعم تطوير األنشطة التعليمية الداعمة للم

  والميسرين في مجاالت التعليم الرسمي وغير الرسمي. تغطي األنشطة المجاالت الرئيسية الثالثة: التعليم

من بين اهداف الجمعية إدارة المنظمات  من أجل التطوير الشخصي والمهني واالبتكار والرقمنة. 

التفاعل التربوي. كما وتتمثل إحدى مهامنا  والمؤسسات لرعاية التعليم المتبادل بين أعضاء هيئة التدريس و 

الرئيسية في تعزيز روح المبادرة والتنمية الشخصية. تركز منظمتنا أيًضا على تطوير بعض البرامج  

التدريبية والوحدات واألدوات المبتكرة لدعم الموارد التعليمية. وبالتالي ، سيكون لها آثار بعيدة المدى على  

 جميع أوروبا. مجتمع الشباب في تركيا و 
 

  (DANMAR Computers)دانمار للكمبيوتر

كانت األهداف الرئيسية   كشركة لتكنولوجيا المعلومات.  2000مايو  1تأسست شركة دانمار للكمبيوتر في 

ألنشطتنا وال تزال هي توفير التدريبات وتنفيذ أنظمة تكنولوجيا المعلومات. ومع ذلك وعلى مر السنين ، تم  

، حيث بدأنا بالتعاون مع   2001دمات التي تقدمها دانمار للكمبيوتر بشكل منتظم في عام توسيع نطاق الخ 

( في مدينة كروسنو بشأن تنفيذ المشاريع الوزارية ، التي قمنا من خاللها  PTEA Wszechnicaشركة )
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ر للكمبيوتر  بتدريب المعلمين في المدارس االبتدائية والمتوسطة والثانوية. منذ ذلك الحين ، تقدم دانما

  أنواًعا مختلفة من التدريبات للمعلمين.

( ويمكنها إجراء Pearson VUE، تعتبر شركة دانمار مركز اختبار معتمد من قبل ) 2003منذ عام 

األكثر شيوًعا منها هي اختبارات سيسكو   بائعي البرامج الدوليين الرائدينالتدريبات واالختبارات ل

(CISCO في عام .)انضمت شركة دانمار الى تحالف كونكورد الدولي ومقره في بروكسل  ،  2007

 وهدفه هو العمل من أجل المجتمع األوروبي نحو مجتمع قائم على المعرفة.

 

 التعاون االجتماعي والتدريب المجتمعي جمعية
 (FORMAZİONE E COMUNİONE SOCİETÀ COOPERATİVA SOCİALE ONLUS) 

بهدف تعزيز احترام الحريات األساسية وحقوق اإلنسان والسياسة  2012ام تاست الجمعية التعاونية في ع

واالستقالل االقتصادي والتنمية العادلة والمستدامة وتقرير المصير لألفراد والمجتمعات. تتوافق مبادئ  

الجمعية مع مبادئ ميثاق األمم المتحدة وهذا يعني أنها تخطط لتحقيق مبادرات التعاون التنموي  

عدات اإلنسانية والتعليم والتدريب واإلعالم. كما أنها مستوحاة من مبادئ العقيدة االجتماعية للكنيسة  والمسا

وتتمسك بالروح التي عبر عنها مبدأ اقتصاد الجمعية بهدف نشر األخوة العالمية من خالل    ةالكاثوليكي 

السعي وراء الحقوق االجتماعية والتبعية والتضامن. تقدم الجمعية التعاونية الخدمات التالية: الخدمات 

عية والقانونية للقاصرين  التعليمية ، محو األمية والوساطة الثقافية / اللغوية اإليطالية والمساعدة االجتما

 (. SPRARوالمشاريع اإلقليمية لنظام حماية طالبي اللجؤ والالجئين )

 

 ريادة األعمال  معهد تطوير

( IED / INSTITUTE OF ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT ) 

 

، وتركز على تعزيز ريادة األعمال   2005معهد تطوير ريادة األعمال هو مؤسسة بحثية تأسست عام 

ميع. يتمثل النشاط الرئيسي للمعهد في تنفيذ المشاريع في إطار بعض البرامج األكثر نفوذاً وريادةً في للج 

. ندرك هنا في  2020( HORIZON( و هوريزون )ERASMUSأوروبا مثل برنامج إيراسموس + )

دف معهد  معهد تطوير ريادة األعمال أن ريادة األعمال عامل حاسم في تنمية المجتمعات وتماسكها. يه

 تطوير ريادة األعمال إلى: 

 تشجيع االبتكار •

 تعزيز روح ريادة األعمال  •

 تشجيع ثقافة ريادة األعمال  •

 تعزيز فعالية واستمرارية المشاريع.  •
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يحرص المعهد على تعزيز روح المبادرة بمختلف الطرق ويقوم بتنمية وتطوير األبحاث ويقدم حلواًل  

قدم  ي ويستثمر في االبتكار يومًيا و  ريادة األعمال وتعزز التوظيف هل مبتكرة ومصممة خصيًصا واقعية تس

حلواًل قابلة للتطبيق للتحديات المتعلقة بريادة األعمال. ومن خالل التنفيذ الناجح لمشاريع االتحاد األوروبي  

ميز  من هدفنا المتمثل في أن نصبح مركًزا للت بخطوة المتعددة ، فان المؤسسة قادرة على االقتراب خطوة 

 في مجال ريادة األعمال في جميع أنحاء أوروبا. 

 

 محافظة زونغلداك

 

محافظة زونغلداك هي المؤسسة الحكومية الرئيسية في مدينة زونغلداك والمدينة هي المقاطعة األولى في  

مقاطعة وجميع المحافظات تعمل تحت السيطرة   81. يوجد في بلدنا 1924الجمهورية التركية منذ عام 

لوزارة الداخلية. محافظة زونغلداك مثلها مثل جميع المحافظات ، هي مؤسسة جامعة في المقاطعة   الهرمية

تتحمل كل المسؤوليات والعقوبات على الهيئات العامة ومؤسسات القطاع الخاص األخرى. تقع مقاطعة  

ديها احتياطيات من  زونغلداك في منطقة غرب البحر االسود في تركيا وهي المدينة الوحيدة في تركيا التي ل

الفحم الصلب. مقاطعة زونغولداك تفقد سكانها منذ الثمانينيات الن تنوع القطاعات ضعيف في المحافظة  

زونغولداك  محافظ وهذا الضعف يسبب البطالة بشكل كبير. بجانب االستثمارات العامة والحكومية ، يحاول  

المقاطعة من خالل منح وطنية ودولية شاملة. التعدين  تعزيز فرص العمل لألشخاص الذين يعيشون في  

 والسياحة هما أكثر القطاعات تطوراً في زونغولداك.
 

 المخرجات الفكرية  .1.4

 

 (: دورة تدريبية مفتوحة عبر اإلنترنت1)م 1المخرج .1.4.1

تم تطوير دورة الوصول المفتوح متعددة اللغات من أجل إنشاء مساحة على اإلنترنت كاتصال  

ن  و المستهدفة من المشروع )المعلمون / المهنيون العاملون في المنظمات ومقدم للمجموعات 

الدعم للسكان المهاجرين( وتستضيف المنصة جميع مواد التعلم الرقمية التي تم تشكيلها أثناء  

وتهدف إلى تزويد    النتائجاألحداث واألنشطة والمواد و و   نشر المشروع الدورةوتدعم  .المشروع

المعلمين العاملين في المنظمات التي تضم الجئين وطالبي لجؤ من الشباب ذوي المهارات  

المنخفضة من أجل دعمهم في تعزيز المعرفة والقدرات والمهارات الخاصة بريادة األعمال  

االجتماعية وتتضمن الدورة التدريبية وإرشادات المدرب وأدوات التقييم ومنصة التعلم  

اإللكتروني. تم تخصيص المحتوى الحتياجات الفئات االجتماعية المحرومة والحساسة.  

الدورات التدريبية متوفرة باللغات اإلنجليزية والتركية والبولندية واليونانية واإليطالية ، وهي  

 مجانية ويمكن الوصول إليها بسهولة. 
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 (: المحتوى التعليمي 2)م 2المخرج .1.4.2

تم تطوير المحتوى التعليمي للدورة المفتوحة عبر اإلنترنت خصيًصا للمجموعة المستهدفة ، مع  

التركيز الفريد والمبتكر على الطريقة التي يكتسب بها المشاركون )المهاجرون والالجئون(  

مهارات تنظيم المشاريع االجتماعية المناسبة من أجل أن يكونوا قادرين على إنشاء أعمالهم  

تم نقلهم اليها منذ وصولهم إلى البلدان الشريكة. تم تحديد   التي جارية الخاصة في المناطق الت 

المحتوى التعليمي من خالل تحليل الحاجة الذي تم في القسم األولي من المشروع. في هذه  

الدورات التعليمية ، يتم بذل جهد لمساعدة المهاجرين والالجئين على تعلم وتطوير أفكارهم  

 حول نوع األعمال التجارية التي يرغبون في المشاركة فيها في مناطق معيشتهم.  الخاصة

 

 الغرض من المحتوى التعليمي  .1.5

( حول تعزيز  I-Vالهدف من المحتوى التعليمي هو تحديد إطار العمل إلعداد وحدات التدريب )

  الميسرين. ريادة األعمال االجتماعية وتطوير الدورة التدريبية لتحسين كفاءات المعلمين /

 أهداف المحتوى التربوي والتعليمي: 

 تقديم المحتوى وخطة التدريب ومخرجات التعلم للدورة التدريبية ؛  •

 ؛  تقديم استراتيجيات وأحكام التدريس والتعلم من اجل التطبيق •

 تحديد استراتيجية التقييم ؛  •

 (. I-Vوصف محتوى الوحدات التدريبية ) •

 

 االجتماعية؟ ما هي ريادة األعمال  
 

إن هدف ريادة األعمال هو مواجهة التحديات االجتماعية الملحة وتلبية االحتياجات االجتماعية بطريقة  

مبتكرة مع خدمة المصلحة العامة والصالح العام لصالح المجتمع. باختصار ، تهدف ريادة األعمال 

يم األرباح في جهودها لكل الفئات األكثر  االجتماعية إلى التأثير االجتماعي في المقام األول بدالً من تعظ 

 ضعفاً والمساهمة في النمو الشامل والمستدام. 

 

بشكل متزايد الفكرة التقليدية لممارسة األعمال التجارية من أجل الربح   تتحدى ريادة األعمال االجتماعية 

حتى لو   ال تزال شكالً متخصًصا من األعمال جتماعية في جميع أنحاء العالم فقط. تتطور المؤسسات اال

. تساهم المؤسسات االجتماعية في مساعدة هؤالء األشخاص على عدم  كانت من الناحية اإلحصائية

التعرض لخطر االستبعاد االجتماعي بسبب سوق العمل من خالل توفير أنشطة التدريب والتكامل في  

 العمل. 
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 لماذا ريادة األعمال االجتماعية مهمة؟ 
 

تلعب ريادة األعمال االجتماعية دوًرا مهًما في مواجهة التحديات االجتماعية واالقتصادية والبيئية مع 

هار المشترك واالندماج االجتماعي. عالوة على ذلك ، تساهم ريادة األعمال  تعزيز النمو الشامل واالزد

في المشاركة الديمقراطية وتحسين  خاصة على المستوى المحلي و االجتماعية في خلق فرص العمل و 

 تقديم خدمات الرعاية االجتماعية. 
 

 مدة الدورة  .1.6
 

خالل منصات التعلم عبر   ساعة من 120من المقرر أن يتم تقديم هذه الدورة على مدار 

وحدة تحت أربعة موضوعات /   12يتم تقديم البرنامج في  على سبيل المثال: موودل. ، اإلنترنت

  30وحدات. كل وحدة / موضوع لها مدة الجلسة المقصودة   3عناوين. كل موضوع / وحدة لها 

إلنترنت بسلسلة ساعات من التعلم. سيتم استكمال البرنامج عبر ا 10ساعة مع كل وحدة تمثل  

ساعة(. تعتمد نسبة تقديم الدورة التدريبية بتنسيق   40من ورش العمل / الجلسات حسب الحاجة )

مختلط على تقييم المعلم لالحتياجات ومستوى التحصيل التعليمي للمتعلمين. يسهل هيكل وحدة  

علم وحاجته.  الدورة على المعلم الوصول إلى المواد واستخدامها بما يتناسب مع مستوى المت 

 يسهل هيكل وحدة الدورة التدريبية أيًضا استخدام المواد من قبل المتعلم بطريقة ذاتية التوجيه. 

 

 نظرة عامة على الدورة .1.7

 

وحدة تحت خمسة محاور. تم تصميم كل وحدة موضوعية   15يتم تقديم موضوع التدريب في 

للمحتوى واألنشطة والتقييم واألدوات  لتكون متاحة على أساس مستقل تتضمن عرًضا تقديمًيا 

التي سيتم استخدامها على أساس فردي وجماعي اعتمادًا على طريقة الوصول. يتم أيًضا دمج  

الوحدات مع بعضها البعض لتشكيل مجموعة متماسكة من الكفاَءات لتزويد المتعلم باألدوات  

رات والقدرات إلى صاحب العمل  والمعلومات لتقييم وتقديم التعلم الخاص به كمجموعة من المها

داخل وحدة لضمان إكمال   المحتمل. من المستحسن أن يقوم المستخدمون بإكمال كل نموذج 

 نتائج التعلم للنموذج. 

يزود إتمام نتائج النموذج المتعلم بمجموعة من التقييمات والمخرجات التي توفر الدليل فيما  

 على مجموعة من المعارف والكفاءات التطبيقية.  وبناءً  يتعلق بمعرفة ومهارات ومواقف المتعلم
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ساعة أكاديمية لالتصال   25ساعة أكاديمية * تتألف من  51المدة اإلجمالية للدورة التدريبية 

ساعة أكاديمية للتعلم اإللكتروني النظري والعملي عبر المنصة ،   26)اجتماعات وجًها لوجه( و 

 لتقييم مدى المعرفة والشهادة.ساعات أكاديمية  4بما في ذلك 

 

يعتمد المحتوى التعليمي على تحليل االحتياجات الذي ينفذه شركاء المشروع حول الوضع  

الحالي في البلدان الشريكة فيما يتعلق بتطوير كفاءات المعلمين / الميسرين الذين يعملون مع  

 الشباب ذوي المهارات المنخفضة من خلفيات مهاجرة. 

 

 وتعليم ريادة األعمال تحديد كفاءات .1.8

 

ترى المفوضية األوروبية أن ريادة األعمال تعمل على أساس الفرص واألفكار وتحويلها إلى  

قيمة لآلخرين ، والتي يمكن أن تكون مالية أو ثقافية أو اجتماعية. تم تقديم إطار عمل متماسك  

إعادة التفكير في    والتواصل حول  2020لتعليم ريادة األعمال في خطة عمل ريادة األعمال 

التعليم. نظًرا ألن سياسات التعليم هي اختصاص دول االتحاد األوروبي ، فإن المفوضية  

األوروبية تعمل بشكل أساسي كمحفز وميسر لتعزيز تعليم ريادة األعمال. وهي تركز على نشر  

 تطوير أدوات الدعمبين دول االتحاد األوروبي و المعلومات وتبادل أفضل الممارسات 

 والمشاريع ذات القيمة المضافة العالية على مستوى االتحاد األوروبي. 

 

التي تهدف إلى تهيئة الظروف   2020تم دمج تعزيز ريادة األعمال أيًضا في استراتيجية أوروبا 

من أجل '' نمو ذكي ومستدام وشامل ''. ضمن هذا اإلطار ، تحدد خطة عمل ريادة األعمال  

 ت ، في إطار ثالث ركائز عمل مختلفة:عددًا من اإلجراَءا 2020

 تعليم وتدريب رواد األعمال ؛  .1

 توفير البيئة الالزمة لنمو وازدهار رواد االعمال.  .2

 القدوة والوصول إلى مجموعات محددة. .3

 

ف   الهدف الرئيسي لمعظم أنظمة تعليم ريادة األعمال هو تطوير كفاءات ريادة األعمال. تُعرَّ

كفاءات ريادة األعمال بأنها المعرفة والمهارات والمواقف التي تؤثر على الرغبة والقدرة على  

يتمثل أحد االلتزامات الخاصة في خطة العمل في   قيمة جديدة.  اليجادأداء مهمة ريادة األعمال 

وروبي بناًء  تسهيل ريادة األعمال بين المهاجرين الموجودين بالفعل والمقيمين في االتحاد األ

 على أفضل الممارسات من الدول األعضاء. 
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في سياق اإلطار المرجعي للمفوضية األوروبية لريادة األعمال ، يُفهم على أنه كفاءة رئيسية  

مستعرضة قابلة للتطبيق من قبل األفراد والجماعات ، بما في ذلك المنظمات القائمة ، في جميع  

 النحو التالي: مجاالت الحياة ، ويتم تعريفها على 

يمكن أن تكون القيمة    .إلى قيمة لآلخرين التي يتم تحويلها'' ريادة األعمال هي الفرص واألفكار 

 (.EntreComp, EC , 2016التي يتم إنشاؤها مالية أو ثقافية أو اجتماعية ''. ) 

 (: 1( من بعدين رئيسيين )الجدول EntreComp, EC , 2016يتكون الوضع المفاهيمي )

جاالت الكفاَءات الثالثة التي تعكس بشكل مباشر تعريف ريادة األعمال على أنها القدرة ا( م  

على تحويل األفكار إلى أفعال تولد قيمة لشخص آخر غير الذات و ب( الكفاَءات الخمسة عشر  

التي تشكل معًا اللبنات األساسية لريادة األعمال باعتبارها اختصاًصا لجميع المواطنين. كل  

صحوب بتلميح أو نصيحة للمتعلم لوضع الكفاءة موضع التنفيذ والواصف الذي يقسمها  واحد م

'' هي الفئات الثالث   التنفيذإلى جوانبها األساسية. '' االفكار والفرص '' و '' الموارد '' و '' 

ة الرئيسية للنموذج المفاهيمي وقد تم تصنيفها للتأكيد على كفاءة ريادة األعمال باعتبارها القدر

على تحويل األفكار والفرص إلى أفعال من خالل تعبئة الموارد. يمكن أن تكون هذه الموارد  

شخصية )أي الوعي الذاتي والكفاءة الذاتية والتحفيز والمثابرة( ، أو مادية )على سبيل المثال ،  

  وسائل اإلنتاج والموارد المالية( أو غير مادية )على سبيل المثال ، المعرفة والمهارات

 والمواقف المحددة(. 
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 (EntreComp, EC , 2016كفاَءات ريادة األعمال وفقًا لـ ) - 1 الشكل

 االفكار والفرص  الموارد  التنفيذ 
 اكتشاف الفرص  حشد اآلخرين  أخذ زمام المبادرة 

 االبداع محو األمية المالية واالقتصادية التخطيط واإلدارة

التعامل مع الغموض وعدم اليقين 

 والمخاطر 

 الرؤية تعبئة الموارد

 تقييم االفكار  التحفير والمثابرة  العمل مع اآلخرين

 التفكير األخالقي والمستدام  الوعي الذاتي والكفاءة الذاتية التعلم من خالل التجربة 

 

 تطوير المحتوى التعليمي  للدورة المفتوحة عبر اإلنترنت  .2

 

 المقدمة  .2.1

االحتياجات لتشجيع البالغين من أصول مهاجرة على بدء مشروع اجتماعي تم إجراء دراسة لتحليل 

لمشروع   2فرص تعليمية عالية الجودة لهذا الغرض أعدت في إطار المخرج الفكري  تشكيلو 

(. الغرض من تحليل االحتياجات هو تشكيل بيانات ملموسة وإطار  Edu4sent) إدوفورسنت

لفكرية المستقبلية لهذا المشروع بما في ذلك المخرج  منهجي يمكن على أساسه بناء المخرجات ا

(: الدورة التدريبية المفتوحة عبر اإلنترنت لريادة األعمال االجتماعية والمخرج الثاني  1االول )م

(: المحتوى التعليمي فضال عن خطط النشر من أجل ضمان استثمار واستدامة هذا المشروع  2)م

 على المدى الطويل. 

 

فرص تعليمية عالية الجودة   تشكيل ان لتحليل الحاجة لفهم وكشف طرق فعالة لتم تطوير استبي 

لتعزيز ريادة األعمال االجتماعية للبالغين من أصول مهاجرة. شارك ثالثة خبراء محتوى أكاديميين 

من جامعة يلدز التقنية في هذه المرحلة وأعدوا استبياًنا لفهم السمات الديموغرافية واالحتياجات  

وتشكيل أسئلة اختيار  ة للبالغين من أصول مهاجرة. جزء مهم من عملية تطوير االستبيان هو الحالي 

تقيس بدقة آراء وخبرات وسلوكيات الجمهور المستهدف. في هذا الصدد ، طور خبراء المحتوى في  

ذات  والنشرات العلمية المرحلة االولى وفقا لخبراتهم مجموعة من األسئلة بناًء على النظريات 

لصلة. في المرحلة الثانية  اي مرحلة الحفاظ على صالحية محتوى االستبيان ، شارك ستة خبراء ا

محتوى هم باحثون وأساتذة وخبراء من جامعات مختلفة ومنظمة غير حكومية )منظمة مجتمع  

مدنية غير ربحية( وقاموا بمراجعة االستبيان من حيث وضوح المجال ومدى مالءمة المحتوى. تم  

  61تكويًنا و  15التعديالت الالزمة بناًء على تعليقات الخبراء وتم تطوير استبيان مكون من إجراء 

سؤااًل. الجزء األول من االستبيان هو للتعرف على خصائص المهاجرين والقسم الديموغرافي الذي 

يتضمن أسئلة حول الخصائص العامة للمشاركين مثل العمر وحالة الزواج والوضع االجتماعي  

ريادة األعمال ،   القتصادي وما إلى ذلك. يتضمن الجزء الثاني من االستبيان التراكيب التالية:وا
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فكرة العمل / تطوير المشاريع ، تحليل العمالء ، االستثمار ، ريادة األعمال االجتماعية ، مهارات 

العمل   االتصال ، مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ، التواصل ، مهارات التنظيم ،

الجماعي ، حل المشكالت ، التفكير النقدي ، تحليل المخاطر ، اإلجراَءات القانونية ، حقوق  

تدريب. تم جمع البيانات من شركاء المشروع بما في ذلك تركيا  الثقافة، حضور الالمهاجرين ، 

 .611واليونان وإيطاليا وبولندا بإجمالي عدد المشاركين 

 

 وديموغرافيات المهاجرين مميزات  .2.2

 : بلد االستبيان/ المقابلة 1الجدول 

 % العدد الدولة 
 89.0 544 تركيا 

 2.9 18 اليونان 

 3.8 23 إيطاليا 

 4.3 26 بولندا 

 100.0 611 المجموع 

 

مهاجًرا.   611أن شركاء المشروع شاركوا في تحليل االحتياجات بإجمالي  1الجدول يوضح 

من إيطاليا و    23من بولندا ،  26في تركيا ،  المتواجدينمن المشاركين هم من المهاجرين  544

 عينة الدراسة. 611من اليونان. يشكل مجموع المشاركين  18

 

 : الحالة االجتماعية وجنس المشاركين 2الجدول 

 المجموع  اخرى  انثى   ذكر  االجتماعية  الحالة
 (% 82.3) 503 (% 0.2) 1 (%45.8) 280 (%36.3) 222 متزوج / متزوجة 

 (% 17.7) 108 (%0.5) 3 (%6.8) 42 (%10.3) 63 اعزب / عازب 

 (%100) 611 (%0.7) 4 (%52.6) 322  (% 46.6) 285 المجموع 

 

(. ذكر أربعة مشاركين فقط أن '' اخرى '' هو  2)انظر الجدول ٪ إناث 52.6٪ ذكور و 46.6كان المشاركون 

جنسهم. على الرغم من أن الدراسات تظهر أن رواد األعمال الذكور يفوقون عدد رائدات األعمال ، إال أن 

هذه الفجوة ضئيلة والفجوة بين الجنسين في المؤسسات االجتماعية آخذة في التناقص. عند النظر في البعد 

، يُنظر إلى األنوثة على أنها ميزة تؤكد على السلوكيات الحنونة والرعاية والمساواة بين الجنسين   االجتماعي

والوعي البيئي ولها األدوار األكثر مرونة بين الجنسين. على غرار الدراسة التجريبية ، إذا كانت المشاركات  

بمثابة قوة ألنه سيوفر منظوًرا نسائيًا  من النساء يشكلن األغلبية في مجموعات التدريب ، فيجب اعتبار ذلك 

 لريادة األعمال االجتماعية. 

٪( منهم متزوجين أو كانوا متزوجين في وقت ما و  82.3) 503مشارًكا في المجموع ، كان  611من أصل 

٪( من المشاركين غير متزوجين. الحالة االجتماعية هي أيًضا أحد المتغيرات المهمة. يعتبر  17.7)  108
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بين العمل والحياة لدى صاحب المشروع مسألة أكثر تعقيدًا إلى حد ما. ال يخضع رواد األعمال التوازن  

لساعات عمل مثل الموظف في حياة الشركة. أثناء تطوير مهارات االتصال لدى رائد األعمال ، يجب أن  

 آلخر. تهدف إلى أن يكون مقنعا ليس فقط ألصحاب المصلحة ولكن أيًضا لزوجته وعائلته من وقت 

 

 : الفئة العمرية للمشاركين 3الجدول 

 % العدد العمر

 4 22 20- 16العمر 

 24 146 30- 21العمر 

 46 280 40- 31العمر 

 20 119 50- 41العمر 

 3 24 60- 51العمر 

 3 20 غير معروف 

 100 611 المجموع 
 

  60و   16المشاركين تراوحت بين  ( أن عمر 3توضح التفاصيل الديموغرافية للمشاركين )انظر الجدول 

عاًما والتي تفي بفترة المستوى   20إلى  16من المستجيبين في الفئة العمرية من  22عاًما. بالتفصيل ، 

سنة   30-21منهم تتراوح أعمارهم بين  146الجامعي ويمكن أيًضا تسميتها على أنها مستوى دخول المهنة. 

عاًما والتي يمكن    40-31ار المجموعة المهيمنة في العينة بين  وهو المستوى المهني المتوسط. تتراوح أعم

آخرين تتراوح   24، و  50-41من المشاركين تتراوح أعمارهم بين  119قبولها كمستوى مهني متوسط. 

 عاًما.  60-51أعمارهم بين  

 

ون من  ، سيك  40  . نظًرا ألن متوسط عمر ريادة األعمال مقبول على أنه35متوسط عمر المشاركين هو  

٪ من العينة.  66( التي تشكل 50-41و   40-31المنطقي تطوير محتوى مناسب للمشاركين في المجموعتين )

يجب التركيز بشكل خاص على اختيار التصاميم المرئية للتعليم عن بعد واختيار الحاالت المناسبة للفئة  

 العمرية ذات الصلة. 

 

 : حالة إنجاب المشاركين 4الجدول 

 % العدد الوضع 
 84 513 نعم لدي أطفال 

 16 98 ال ليس لدي أطفال 

 100 611 المجموع 

 

٪ ليس لديهم أطفال. تعتبر الروابط األسرية واألبوة واألموة  16٪ هم من االبوين و 84من بين المشاركين ، 

ريادة األعمال لفهم العالقة بين  النشرات العلمية المتعلقة بمن الموضوعات المدروسة على نطاق واسع في 

مسؤولية االبوة. يمكن أن تجعل المسؤولية األبوية  المسؤوليات ونية ريادة األعمال. غالبية هذه العينة لديها  
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والعائلية الناس يترددون في تحمل مخاطر جديدة. تتحمل النساء مسؤولية رعاية أطفالهن أكثر من الرجال ، 

 وبالتالي قد يكونن أقل استعدادًا لتحمل المخاطر وتعريض حياتهن األسرية للخطر في حالة العمل.

 شاركين: عدد أبناء الم 5الجدول 

 % عدد المشاركين عدد االبناء

1 80 13.1 

2 93 15.2 

3 156 25.5 

4 120 19.6 

5 61 10 

 16.5 101 5أكثر من 

 

أطفال هم المجموعة   3مشارًكا لديهم   156مشارًكا لديهم أطفال في مجموعة البيانات ، كان  513من بين  

أطفال. من بين المشاركين ،  5أطفال وأكثر من  4واالمهات الذين لديهم األكبر مقارنة باالخرين يتبعهم اآلباء 

٪ لديهم طفل واحد. يمكن أن يكون كونك أحد الوالدين وتحمل مسؤوليات معيشية  13.1أطفال و  5٪ لديهم  10

األطفال مصدر قلق إضافي لمرشح رائد األعمال. من ناحية أخرى ، نظًرا لصعوبات العثور على وظيفة  

تكافؤ الفرص في البلد الذي هاجر إليه المهاجرون ، فقد يرغبون أيًضا في بدء عمل تجاري من أجل  وعدم  

 ترك مستقبل افضل ألطفالهم.

 

 : عدد األشخاص الذين يعيش معهم المشاركون 6الجدول 

 

 % عدد المشاركين عدد المقيمين مع المشارك

1 18 2.9 

2 27 4.4 

3 44 7.2 

4 96 15.7 

5 158 25.9 

 43.9 268 5أكثر من 

 

أشخاص  5٪( وأكثر من  25.9أشخاص )  5أن عددًا كبيًرا من المشاركين يعيشون مع  6يوضح الجدول 

٪( مع شخص واحد فقط. تشير النتائج إلى أن معظم المهاجرين يعيشون  2.9مشارًكا ) 18٪(. يعيش 43.9)

العمال ذوي األجور المنخفضة هم األكثر عرضة للعيش في  في اوضاع مزدحمة. تظهر الدراسات الحديثة أن 

(. مساحة المعيشة المزدحمة لن  2020اوضاع مزدحمة وهذا منتشر للغاية بين المهاجرين )كاماراتو و زيغلر 

تساعد المرشحين من رواد األعمال النهم سيحتاجون إلى مساحة يمكنهم فيها الهدؤ والتركيز أثناء دراسة 

أو التركيز على تطوير فكرة العمل أو إجراء مكالمة هاتفية للتعاون. لهذا السبب ، إذا كانت  التعلم عن بعد 

فرص المشاركين ال تسمح ، فمن المستحسن دعمهم في مساحة عمل مشتركة على األقل في مراحل معينة من 

 عملية التدريب. 
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 : دول منشأ المشاركين 7الجدول 

 % العدد الدولة  
 68.4 418 سوريا 

 6.1 37 تركستان الشرقية 

 3.3 20 أذربيجان 

 2.5 15 أوكرانيا 

 1.6 10 إيران 

 1.5 9 تركمانستان 

 1.3 8 أفغانستان 

 1.3 8 العراق

 1 6 اليمن 

 1 6 نيجيريا 

 0.8 5 ألبانيا 

 0.8 5 غامبيا 

 0.7 4 مصر

 0.7 4 الصومال 

 0.7 4 رومانيا 

 0.5 3 األردن 

 0.5 3 التشيك 

 0.5 3 فلسطين 

 0.5 3 باكستان 

 0.5 3 أوزبكستان 

 0.5 3 مالي

 0.3 2 غانا 

 0.3 2 روسيا 

 0.3 2 دولة قطر

 0.3 2 السنغال

 0.3 2 ليبيا 

 0.3 2 الصين 

 0.3 2 كوسوفو 

 2.13 13 آخر

 1.1 7 غير محدد 

 %100.0 611 المجموع 

 

٪ من  68.4لتفسير مميزات المشاركين وبلدانهم: عند النظر في توزيع المشاركين حسب جنسياتهم ، نرى ان  

٪  1.6٪ من أوكرانيا ، 2.5٪ من أذربيجان ، 3.3٪ من تركستان الشرقية ، 6.1المشاركين كانوا من سوريا ، 

انيا والمملكة العربية السعودية ٪ من تركمانستان. تشمل بلدان المنشأ األخرى تركيا وألب1.5من إيران ، 
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لذلك يتضح  ومولدوفا والجزائر وطاجيكستان وداغستان وبنغالديش وجورجيا وبيالروسيا وهندوراس وغينيا. 

 ان غالبية المشاركين هم من السوريين. 

عندما تكون العينة غير متجانسة ، فإن جميع العناصر في المجتمع لها خصائص مختلفة. هذا يجعل من 

التعميم للنماذج. ومع ذلك ، كما هو الحال في هذه الدراسة ، يمكن أن توفر أيًضا الراحة في أمور   الصعب 

مثل اختيار لغة التدريس عندما يكون هناك أغلبية. في واقع األمر ، تم في هذه الدراسة اقتراح لغة التدريس 

 ٪. 68.4ألنها معروفة بنسبة عالية تبلغ 
 

 للمشاركين  : المستوى التعليمي8الجدول 

 % العدد المستوى التعليمي  
 10.3 63 أمي

 17.0 104 المرحلة اإلبتدائية 

 29.1 178 المرحلة االعدادية 

 24.5 150 المرحلة الثانوية 

 19.0 116 الجامعة

 100.0 611  المجموع

 

المرحلة االبتدائية ، و  ٪ متخرجين من 17٪ أميين ، و  10.3وفيما يتعلق بالمستوى التعليمي للمشاركين ، كان 

٪ على  19(. وأخيراً ، حصل 8٪ من خريجي الثانوية )انظر الجدول 24.5٪ من المرحلة االعدادية ، و 29.1

. ال يوجد حاصل على درجة  جامعي شهادة جامعية. تفاوت نطاق المستوى التعليمي من أمي إلى متخرج

م ريادة األعمال االجتماعية عبر اإلنترنت ، فقد أصبح  مشارًكا. نظًرا الستمرارية تعلي 611الماجستير من بين  

من الضروري استبعاد المجموعة األمية من التعليم. بالنظر إلى االستعداد المطلوب لتعليم ريادة األعمال 

 االجتماعية ، يبدو من المناسب اختيار المشاركين من خريجي المدارس الثانوية والجامعات.

 

 شاركين: اللغة األم للم 9الجدول 

 % العدد اللغة  
 64.8 396 اللغة العربية 

 5.4 33 اللغة االيغورية 

 4.4 27 اللغة التركمانية 

 4.3 26 اللغة التركية 

 3.4 21 اللغة األذربيجانية 

 2.9 18 اللغة الكردية

 2.5 15 اللغة االوكرانية 

 2.3 14 اللغة الفارسية 

 1.5 9 اللغة االوزبكية 

 1.3 8 االنجليزية اللغة 

 0.7 4 اللغة االلبانية 

 0.7 4 اللغة الرومانية 
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 5.9 36 لغات اخرى

 100 611 المجموع 

 

٪( ،  4.4٪( ، والتركمان )5.4، تليها األويغور ) ٪(64.8)اللغة األم لعدد كبير من المشاركين هي العربية 

٪(. من ناحية أخرى ، كانت هناك لغات مختلفة تم ذكرها كلغة أم بما في ذلك األذربيجانية  4.3والتركية )

(. فئة '' لغات 9والكردية واألوكرانية والفارسية واألوزبكية واإلنجليزية واأللبانية والرومانية )انظر الجدول 

 . 36، بإجمالي تردد  4٪( تشمل اللغات التي يقل ترددها عن  5.9اخرى '' )

 

 : اللغات التي يعرفها المشاركون 10الجدول 

 

 % العدد اللغة  
 ٪ 60.8 341 اللغة العربية 

 ٪ 10 56 اللغة االنجليزية 

 ٪ 7.8 44 اللغة التركمانية 

 ٪ 3.9 22 اللغة االيطالية 

 ٪ 3.6 20 اللغة البولندية 

 ٪ 3 17 االوزبكية اللغة 

 ٪ 3 17 اللغة التركية 

 ٪ 2.9 16 اللغة الروسية 

 ٪ 2.5 14 اللغة االوكرانية 

 ٪ 2.3 13 اللغة الفارسية 

 ٪ 0.2 1 اللغة األذربيجانية 

 

اللغات التي يعرفها المشاركون ضرورية للحصول على بيئات التعلم عبر اإلنترنت. أحد األغراض الرئيسية 

لهذا المشروع هو إنشاء منصة تعليمية عبر اإلنترنت يستفيد منها العديد من رواد األعمال. في هذا الصدد ، ال 

أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من   مفر من تصميم المنصة وتطويرها وفقًا للغة األكثر استخداًما من

٪( هي  7.8٪( والتركمان ) 10٪( واإلنجليزية ) 60.8أن اللغات العربية ) 10المهاجرين. يوضح الجدول  

 لغات سائدة معروفة لدى المشاركين. 

 

 : مستوى اللغة لدى المشاركين في بلد الهجرة11الجدول 

 مستوى متقدم  مستوى متوسط  مستوى مبتدئ  غير موجود  المستوى 

 ٪( 19)  116 ٪( 35.7)  218 ٪( 21.1)  129 ٪( 23.6)  144 القراءة

 ٪( 16.9)  103 ٪( 32.4)  198 ٪( 20.8)  127 ٪( 29.5)  180 الكتابة 

 ٪( 24.1)  147 ٪( 40.3)  246 ٪( 22.1)  135 ٪( 12.9)  79 الحديث

 ٪( 30.6)  187 ٪( 40.1)  245 ٪( 18.7)  114 ٪( 10)  61 االستماع 
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من أجل تحديد إلى أي مدى يمكنهم استخدام اللغة األم للبلد الذي هاجروا إليه ، تم طرح أربعة أسئلة على  

(. يمكن مالحظة  11المشاركين لتقييم أنفسهم في مهارات القراءة والكتابة والتحدث واالستماع )انظر الجدول 

ل في جميع المستويات للمبتدئين أن مهارات التحدث واالستماع أعلى ومهارات القراءة والكتابة أق

والمتوسطين والمتقدمين. نظًرا ألن مهارات التحدث واالستماع قد تتحسن أيًضا أثناء االتصال غير الرسمي ،  

فيمكن أن تتقدم بشكل أسرع من مهارات القراءة والكتابة التي تحتاج إلى تطوير مع التعليم الرسمي. وجد أن  

٪ لديهم فهم متقدم. نسبة المشاركين الذين ذكروا أن مستوى  30.6محادثة و ٪ لديهم معرفة متقدمة بال24.1

معرفة القراءة والكتابة لديهم على أنه ال شئ في إجاباتهم على االستطالع هو األعلى خاصة في مهارات 

٪ و  10٪. بلغت نسبة المشاركين الذين ذكروا أنهم ال يمتلكون مهارات االستماع والحديث 29.5الكتابة بنسبة 

 ٪ على التوالي. 12.9

 

كما هو مذكور في البعد السابق ، من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المهاجرين ، يجب تصميم  

المنصة وتطويرها وفقًا للغة األكثر استخداًما. وفقًا لنتائج تحليل االحتياجات ، يجب إعداد محتوى التدريب  

العربية هم االكثر عددا. باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن يُطلب منهم  باللغة العربية نظًرا ألن المتحدثين باللغة 

تحسين لغة البلد الذي هاجروا إليه. يجب أن يكون تعلم لغة بلد الهجرة أحد الشروط األساسية للتقدم في التعليم.  

ورات يعد ذلك شرًطا أساسيًا الكتساب مهارات القراءة والكتابة بلغة البلد المهاجر من اجل مواصلة الد 

التدريبية وبدء عمل تجاري في بلد الهجرة. ستعمل المعرفة اللغوية أيًضا على تسهيل وتسريع التكيف الثقافي  

 والتحليل البيئي.

 

في اختيار المشاركين ، قد يتم استبعاد أولئك الذين ال يضعون عالمة على '' غير موجود '' و '' مستوى مبتدئ  

 تهم اللغوية قبل المشاركة في تدريب ريادة األعمال االجتماعية.'' او قد يُعرض عليهم إكمال مهارا

 

 : تجربة عمل المشاركين في بلدهم وخبراتهم العملية في بلد الهجرة12الجدول 

 

 

 

خبرة العمل  

في بلدهم  

 االصلي

 خبرة العمل في بلد الهجرة  

 المجموع  ال  نعم  

 222 نعم  

(36.3٪) 

280 

(45.8٪) 

502 

(82.1٪) 

 63 ال 

(10.31٪) 

42  

(6.8٪) 

105 

(17.11٪) 

 285 المجموع 

(46.61٪) 

322 

(52.6٪) 

 

 

  280٪( مشارًكا لديهم خبرة عمل في كل من بلدهم وبلد الهجرة. 36.3) 222أن  12يوضح الجدول 

  63٪( مشارك ليس لديهم خبرة عمل في بلد الهجرة على الرغم من أن لديهم خبرة عملية في بلدهم. 45.8)

على الرغم من عدم وجود خبرة عمل في   حت لهم فرصة العمل في بلد الهجرة٪( من المشاركين أتي1031)

٪( ليس لديهم خبرة عمل في بلد الهجرة 52.6دهم. تظهر هذه النتائج أن ما يقرب من نصف المشاركين ) بل

٪(. تشير هذه النتيجة إلى  82.1على الرغم من أن معظمهم أتيحت لهم فرصة العمل في مرحلة ما في بلدهم ) 
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ه من الممكن أيًضا أنهم  صعوبات العمل وعدم المساواة في الفرص التي يعاني منها المهاجرون. كما وان

 يتجنبوا مشاركة معلومات العمل الحالية ، ربما ألنهم يعملون بشكل غير قانوني. 

 

سواء قبل الهجرة أو بعدها ، تعتبر الخبرة التجارية ذات قيمة بالنسبة لمرشح رائد األعمال. يمكن للمشاركين  

ويات الدورة التدريبية واألمثلة ومناقشات الحالة.  الذين لديهم خبرة عملية تقديم المزيد من االستدالالت من محت

لذلك ، يمكنهم االستفادة أكثر من خالل ربط الحياة الواقعية بالنظرية. كما ان خبرة العمل السابقة للمشاركين  

تحدث فرقًا كبيًرا نظًرا ألنه سيتم توفير التعليم عن بعد داخل المشروع. يمكن خلط المجموعات لخلق التنوع ، 

 سيما في العمل الجماعي.ال 

 

 : العمل الحالي في بلد الهجرة   13الجدول 

 % العدد 
 45.3 2773 نعم ، أنا أعمل حاليًا 

 54.7 334 ال ، أنا ال أعمل 

 100.0 611 المجموع 

 

بالفعل  من بين األسئلة الديموغرافية ، سبب طلب معلومات العمل الحالية هو فهم ما إذا كان المشارك قد دخل 

في نظام العمل في بلد الهجرة ام ال. يساعد التعرف على الحياة العملية على فهم الظروف البيئية والتعرف  

٪(  45.3مشارًكا )  277أن   13على االحتياجات والتوصل إلى أفكار تجارية وفقا لذلك. يوضح الجدول 

٪( من المشاركين ال  54.7)  334ان يعملون حاليًا في دولة الهجرة. من ناحية أخرى ، يشير الجدول الى 

 يزالوا ال يعملون. 
 

 التي عمل بها المشاركون حتى اآلن : االعمال14الجدول 

 

 % العدد االعمال 
 ٪ 22.80 95 عامل منسوجات 

 ٪ 17.80 74 عاملة منزلية 

 ٪ 11.80 49 تاجر 

 ٪ 7.20 30 عامل بناء 

 ٪ 7.00 29 عامل مطعم )نادل ، إلخ.(

 ٪ 5.30 22 مزارع

 ٪ 4.30 18 تاجر أثاث 

 ٪ 3.40 14 عامل سياحة 

 ٪ 2.90 12 مندوب مبيعات 

 ٪ 2.60 11 حيوان مربي 

 ٪ 2.60 11 جلود عامل 

 ٪ 2.40 10 عامل صحة المجتمع 

 ٪ 1.90 8 تركيب واصالح االجهزة 



 
 

                                                                      22 
 

 ٪ 1.90 8 سباك 

 ٪ 1.20 5 عامل صناعة المعادن 

 ٪ 1.00 4 صناعة صيد األسماك 

 ٪ 1.00 4 والبالستيكصناعة المطاط 

 ٪ 0.70 3 عامل نقل

 ٪ 0.50 2 صائغ 

 ٪ 0.50 2 عامل الفحم والمنتجات البترولية 

 ٪ 0.50 2 عامل مركز االتصال 

 ٪ 0.20 1 عامل منتجات التبغ 

 ٪ 0.20 1 طباعة ونشر 

 ٪ 0.20 1 موظف عسكري 

 ٪ 100.0 416 المجموع 

 

وظيفية مختلفة وأنهم عملوا في الغالب كعمال نسيج  أن المشاركين لديهم خبرات  14يوضح الجدول 

٪( في  7.00٪( وعمال مطاعم ) 7.20٪( ، عمال بناء ) 11.80٪( ، تجار )17.80٪( ، عمال منزل ) 22.80)

وصائغين وعمال فحم   د األشخاص الذين عملوا كعمال نقلمختلف نقاط حياتهم. عالوة على ذلك ، كان عد 

٪  1وعمال مطابع / أوزاليد وعسكريين أقل من   اتصال وعمال منتجات تبغجات بترولية  وعمال مراكز ومنت

من العينة مما يوضح أن هذه األنواع من خطوط األعمال لم تكن مفضلة من قبل المشاركين أو لم يتم الترويج  

 لها.

 

 : المجاالت التي يرغب المشاركون في تأسيس أعمالهم عليها في بلد الهجرة 15الجدول 

 % العدد االعمال 
 %21.50 76 التجارة 

 %21.50 76 الغزل والنسيج 

 %10.20 36 الخدمات الغذائية

 %10.20 36 السياحة 

 %6.50 23 صناعة البناء والتشييد 

 %4.50 16 صحة المجتمع 

 %4.20 15 االثاث والمفروشات 

 %3.40 12 تربية الحيوان 

 %3.10 11 مجال االمن والسالمة 

 %2.50 9 الجلود تجارة 

 %2.30 8 تركيب واصالح االجهزة 

 %2.00 7 الصياغة والمجوهرات 

 %1.40 5 صناعة صيد األسماك 

 %1.10 4 تصنيع المشروبات 

 %1.10 4 صناعة المطاط والبالستيك

 %1.10 4 صناعة المعادن 
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 %1.10 4 وسائل النقل 

 %0.80 3 صناعة الفحم والبترول 

 %0.60 2 تصنيع منتجات التبغ 

 %0.60 2 الطباعة والنشر 

 ٪ 100.0 353 المجموع 
 

التصنيف القطاعي المستخدم في السؤال لتحديد القطاع الذي يرغب المشاركون في تأسيس شركة فيه تم تكييفه  

(. نظام '' نيس '' هو نظام ترميزي مرجعي لغرض إنتاج ونشر اإلحصائيات  NICEمن رموز '' نيس '' )

 االقتصادية في أوروبا وهو أيًضا أداة مهمة من حيث المقارنة على مستوى عالمي.حول األنشطة 

 

كما هو مبين في الجدول ، فإن القطاعات التي يرغب المشاركون في بدء عمل تجاري فيها باالغلب هي  

 ٪ من العينة يودون تأسيس10.20٪ من العينة.  21.5قطاعات التجارة والمنسوجات. يمثل كل منها حوالي  

 ٪. 6.50٪ في قطاع السياحة. يتبعهم قطاع البناء والتشييد بنسبة 10.20عمل في قطاع التموين و  

 

تُفضل بعض المجاالت مثل الصحة العامة وتربية الحيوانات وعمال األمن والطباعة النشر التي يمكن أن  

عمال االجتماعية بمعدالت  توفر فائدة أكثر انتشاًرا في المجتمع العام ويمكن أن ترتبط بمشاريع ريادة األ 

٪ و  3.10٪ و 3.40٪ و  4.50منخفضة نسبيًا. وبحسب الجدول السابق فإن الطلب على دخول القطاعات هو 

 ٪ على التوالي. 0.60

 

باستثناء المنسوجات ، فإن ثالثة من القطاعات األربعة األولى في الترتيب )التجارة ، والتموين ، والسياحة(  

الخدمات. بالمقارنة مع الصناعة التحويلية ، يمكن توقع أن المشاركين سيحتاجون إلى  من قطاع تعتبر 

مهارات لغوية وتواصل ومهارات اجتماعية أكثر تقدًما من أجل إنشاء والحفاظ على عمل تجاري في قطاع  

 الخدمات. 

 

التي يتواجد فيها   باإلضافة إلى التجارب السابقة للمشارك ، من المهم أيًضا تحديد أي قطاعات الدولة

المهاجرون مشبعة ، وأي قطاع لديه حواجز دخول وما هي القطاعات التي ال تزال في حالة نمو. يمكن أيًضا  

أثناء التدريب توجيه المشاركين إلى القطاعات التي تحتاج إلى شركات ناشئة أو مدعومة من قبل الحكومات  

 المحلية.

 

 للمشاركين : الدخل الشهري 16الجدول 

 % العدد الدخل الشهري

 11.6 71 ليرة تركية  999-0 

 33.1 202 ليرة تركية  2000-1000 

 26.5 162 ليرة تركية  3000-2001 

 8.7 53 ليرة تركية فأكثر  3001 

 8.2 50 يورو  999-0 

 2.5 15 يورو  2000-1000 
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 0.8 5 يورو  3000-2001 

 1.3 8 يورو فأكثر  3001 

 92.6 566 المجموع 

 

 

وينبغي تفسير النتائج بعناية. ربما شعر المشاركون بعدم الثقة في   ت تفاصيل الدخل الشهري اختياريةكان

لى الرغم من أن االستبيان كان مجهول الهوية. تم استخدام وحدتين من العملة )الليرة التركية  عمشاركة دخلهم 

مشاركا على هذا السؤال. ذكر المشاركون في تركيا   566مجموعه  (. أجاب ما 16واليورو( )انظر الجدول 

ليرة تركية   3000-2001٪( و 33.1ليرة تركية )  2000-1000في الغالب أن دخلهم الشهري يتراوح بين 

يورو    999-0٪(. ذكر المشاركون من البلدان األخرى في الغالب أن دخلهم الشهري يتراوح بين 26.5)

يورو    3001٪( و 8.7ليرة تركية )  3001النتائج أن النسبة المئوية لمن يكسبون أكثر من ٪(. تظهر 8.2)

 ٪( منخفضة بشكل كبير.1.3)

من غير المحتمل أن يبدأ المشاركون أعمالهم باستخدام إمكانياتهم الخاصة. لذلك ، يجب تزويد المشاركين  

 بمعلومات عن الوصول إلى المستثمرين والحوافز.
 

 يل الحاجة للتدريب على ريادة األعمال / ريادة األعمال االجتماعية نتائج تحل  .2.3

 
ً  ال نعم  ريادة االعمال   جزئيا

 18٪  54٪ 28 ٪  به لتسويق بضائعك؟ القيامهل تعرف ما عليك 

 9٪  63٪  28 ٪  و وضعتها؟  هل سبق لك ان اجريت فكرة عمل

 2٪  45٪  53 ٪  هل كان لديك اي افكار عمل من قبل؟

 2٪  69٪  29 ٪  عندما كنت طفال او مراهقا ، هل قمت ببيع اي شئ؟ 

 27٪  16٪  57 ٪  هل تعرف نقاط قوتك وضعفك في حياتك؟ 

 23٪  20٪  48 ٪  هل انت شخص رائد اعمال؟ 

 : مستوى معرفة المشاركين في ريادة األعمال1الشكل 

من المشاركين لديهم تجربة '' ريادة األعمال '' من قبل وأن  ٪ 28، نالحظ أن    1عند تفحصنا للنتائج الواردة في الشكل 

٪ منهم ال يملكون معلومات حول عملية تأسيس  54٪ من المشاركين ليس لديهم خبرة. باإلضافة إلى ذلك ، 63حوالي 

هم أو كان  ٪ من المهاجرين لديهم '' فكرة عمل '' في أذهان 53شركة في بلد الهجرة المتواجدين فيها. تظهر النتائج أن 

294 (48%)

346 (57%)

179 (29%)

323 (53%)

169 (28%)

172 (28 %)

175 (29 %)

101 (16 %)

422 (69%)

276 (45%)

385 (63%)

327(54 %)

142 (23%)

164 (27%)

10 (2%)

12 (2 %)

57 (9%)

112 (18 %)
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Are you an entrepreneurial person?

 Do you know your strengths and weaknesses in your
personality?

 When you were a kid or a teenager, did you sell something
to your friends?

Have you had any business ideas before?

Have you ever conducted your business idea and put it into
the sales phase?

  Do you know what you need to do to market your goods
or services in the country of migration?

Entrepreneurship

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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٪ فقط من تنفيذ فكرة عمل وتطويرها إلى مرحلة المبيعات. على عكس ما  28لديهم في مرحلة ما. ومع ذلك ، تمكن 

يُعتقد غالبًا ، فإن ريادة األعمال هي جهد منظم لتنفيذ األفكار بدالً من مجرد ايجاد األفكار. يوصى بتطوير هذا الجهد  

 اإلنترنت إلنشاء خطة عمل. المنضبط تدريجيًا أثناء التعليم عبر

 
ويعتبر هذا مؤشر على أنه يمكن تطوير أفكار تجارية جديدة للمهاجرين الذين ليس لديهم فكرة عمل مع جهود التعاون 

والتآزر الجماعي الذي سيتم إنشاؤه في الفصل الدراسي أثناء التدريب. تكشف هذه النتائج أن السلوكيات المذكورة في  

البيانية أدناه يجب اكتسابها في التعليم الذي يجب تقديمه للمهاجرين الذين يرغبون في بدء عمل تجاري في البلد  الرسوم 

 الذي هاجروا إليه. 

 

سيكون من المفيد أيًضا توفير محتوى حول العناصر الرئيسية لمنظومة ريادة األعمال في بلد الهجرة. يمكن اعتبار  

تماعية والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين ومسؤولي التنمية االقتصادية ومواقع رواد األعمال في المؤسسات االج

الحكومة المحلية واألكاديميين العاملين في هذا المجال ومكاتب نقل التكنولوجيا ومراكز األبحاث التطبيقية لالبتكار  

 االجتماعي المنشأة في الجامعات على وجه الخصوص عناصر من النظام البيئي.

 

 
 : مستوى معرفة المشاركين حول تطوير االفكار 2الشكل 

ً  ال نعم  تطوير فكرة مشروع   جزئيا

 1٪  64٪ 35 ٪  هل أعددت خطة عمل من قبل؟ 

 18٪  39٪  43 ٪  هل تبحث عن طرق مبتكرة للقيام بأعمال تجارية بدالً من الطرق المعتادة؟ 

 17٪  35٪  48 ٪  هل تفكر في تطوير وتحويل عملك الحالي؟ 

 17٪  39٪  44 ٪  هل تفكر في تطوير منتجات يفضلها الزبون؟ 

 21٪  43٪  36 ٪  هل تعرف مراحل تكوين فكرة العمل؟

 18٪  41٪  41 ٪  هل سبق لك أن كشفت عن فرص عمل ذات مزايا مالية؟ 

248 (41%)

218 (36%)

272 (44%)

292 (48%)

263 (43%)

215 (35%)

253 (41 %)

261 (43%)

237 (39%)

215 (35%)

236 (39%)

390 (64%)

110 (18%)

132 (21%)

102 (17%)

104 (17%)

112 (18%)

6 (1%)
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Do you ever notice business opportunities with financial
benefits?

Do you know the stages of creating a business idea?

Do you consider developing products that the customer
can prefer?

Do you consider developing and transforming your
current business?

Do you look for innovative ways to do business instead
of the usual ways?

Have you prepared a business plan before?

Project Idea Development

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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٪ من المشاركين  36(. 2كان أحد األبعاد في تحليل االحتياجات يتعلق بإنشاء الفكرة وتطويرها )انظر الشكل 

٪ المتبقية  64استجابوا بشكل إيجابي لما إذا كانوا على علم بمراحل تطوير فكرة العمل أم ال. وقد تقرر أن الـ 

في تطوير األفكار. تم طرح أسئلة حول   ٪ يعرفون جزئيًا( بحاجة إلى تدريب 21٪ ممن ال يعرفون و 43)

تطوير المنتج المناسب لتفضيالت العمالء و وعيهم بفرص األعمال ذات العوائد المالية لقياس مدى وعي  

٪ منهم إجابات سلبية على  40٪ من المشاركين بوعي المشاركين وأبدى 40المشاركين بالفرصة. أفاد حوالي 

٪ من المشاركين ليس لديهم معلومات حول إعداد خطة  64هذا البعد هو أن  كال السؤالين. أحد أهم النتائج في 

عمل. لهذا السبب ، يجب التعامل مع محتوى إعداد وتقديم خطط العمل بالتفصيل عند اعداد محتوى التدريب.  

  حتى إذا كان المشاركون لديهم معرفة أو خبرة سابقة بعيدة أو أقل ، يبدو أنه من األنسب إعداد محتويات 

 التدريب بشكل مشترك للجميع وفقا للبلد الجديد والثقافة الجديدة واللوائح القانونية الجديدة.

 

أثناء تطوير األفكار للمؤسسات االجتماعية ، يُعتقد أنها لن تواجه صعوبة في التعرف على المشكالت 

ة ستتألف من المهاجرين. االجتماعية والبيئية وإيجاد حلول عالجية و / أو إضافية ألن المجموعة المشارك

أثناء تطوير األفكار للمؤسسات االجتماعية ، يُعتبر أن المشاركين لن يواجهوا صعوبة في التعرف على 

المشكالت االجتماعية والبيئية ألنهم سيتكونون من مجموعة محرومة من المجتمع وهي فئة المهاجرين. ومع 

 وعة التركيز لمنع األفكار من الفوضى والفقدان.ذلك ، في هذه العملية ، يمكن إجراء مناقشات مجم
 

 

 

 : مستوى معرفة المشاركين بشأن تحليل العمالء 3الشكل 

 

ً  ال نعم  تحليل العمالء  جزئيا

 21٪  49٪ 30 ٪  هل تعرف كيفية إجراء بحث عن العمالء؟ 

 20٪  44٪  36 ٪  عن السوق؟  هل تعرف كيف تجري أبحاث 

220 (36%)

182 (30%)

271 (44%)

301 (49%)

120 (20%)

128 (21%)

0 50 100 150 200 250 300 350

Do you know how to conduct market research?

Do you know how to conduct customer research?

Customer Analysis

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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٪ من المشاركين ليس لديهم معرفة حول '' كيفية إجراء أبحاث  50أن ما يقرب من  3تظهر النتائج في الشكل 

٪ من المشاركين صرحوا بأنهم على دراية جزئية أو كاملة بهذه 50فيما يتعلق بالعمالء والسوق ''. ياُلحظ أن 

ية لتوليد األفكار. من الضروري إعطاء هذا  المسألة. تعد أبحاث المستهلك والسوق من بين القضايا ذات األولو

 المحتوى لجميع المشاركين سواء كان لديهم او ليس لديهم معرفة مسبقة. 
 

 

 

 : مستوى معرفة المشاركين معلومات حول االستثمار 4الشكل 

 

ً  ال نعم  االستثمار   جزئيا

هل تعرف القنوات التي يمكنك من خاللها الحصول على التمويل  

 مشروع عمل؟ لبدء 

 ٪ 14 ٪68  ٪18 

 17٪  60٪  23 ٪  هل تقوم بتوفير المال لتنفيذ فكرة عملك؟ 

 

أن ثلثي المشاركين ليس لديهم معلومات حول "القنوات التي يمكنها الوصول إلى   4تظهر النتائج في الشكل 

معدل المشاركين الذين ذكروا   ٪(".60)٪(" و "توفير المال لتنفيذ فكرة العمل 68التمويل لبدء عمل تجاري ) 

يكشف هذا عن حاجة  ٪(.14أن لديهم معرفة بالحصول على التمويل لبدء عمل تجاري منخفض للغاية )

المهاجرين الكتساب المعرفة والمهارات بشأن هذه القضايا في التدريبات المصممة للمهاجرين. وتجدر 

 ٪. 60ون المال لبدء عمل تجاري ال تقل عن  اإلشارة إلى أن نسبة المهاجرين الذين ال يملك 

 

عندما يحتاج رائد األعمال إلى دعم مالي خارجي ، فمن المهم الوصول إلى أصحاب المصلحة في النظام  

البيئي. قد يدعم مقدمو رأس مال الديون )البنوك ومؤسسات االئتمان( وأصحاب رأس المال االستثماري  

عمال في سبيل البدء باالعمال الجديدة. يجب أن يتضمن المحتوى  ورؤساء األعمال في منطقتهم رواد األ

 معلومات أصحاب المصلحة هؤالء أو يوجه المشاركين إلى البحث.
 

139 (23%)

88 (14%)

369 (60%)

415 (68%)

103 (17%)

108 (18%)
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Do you save money to implement your business
idea?

Do you know the channels you can access finance to
start a business?

Investment

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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 : مستوى معرفة المشاركين بريادة األعمال االجتماعية 5الشكل 

ً  ال نعم  ريادة االعمال االجتماعية  جزئيا

 17٪  69٪ 14 ٪  يمكنك من خاللها التمويل؟هل أنت على دراية بالقنوات التي 

 21٪  56٪ 23 ٪  هل أنت على دراية باإلجراءات القانونية / المسؤوليات الضريبية المطلوبة لريادة األعمال االجتماعية؟

 13٪  76٪ 11 ٪  هل قمت بإعداد سقيفة نموذج عمل للمشروعات االجتماعية؟

 18٪  63٪ 19 ٪  باالبتكار االجتماعي؟هل تعرف نماذج األعمال الخاصة 

 16٪  64٪ 20 ٪  هل تعرف مفهوم ريادة االعمال االجتماعية؟

 21٪  47٪ 32 ٪  هل سبق لك أن الحظت فرص عمل من شأنها أن تشكل مؤسسة اجتماعية؟

  ٪ 24 ٪61  ٪15 

 24٪  40٪ 36 ٪  هل لديك سمة شخصية رائد أعمال اجتماعي؟ 

 20٪  52٪ 28 ٪  مفهوم ريادة األعمال االجتماعية؟هل تعرف 

 

، فإن معدالت المشاركين في االستجابة بشكل إيجابي للبنود المتعلقة  5كما هو الحال في النتائج التي توصلت إليها األرقام األخرى في الشكل 

  ,بريادة األعمال االجتماعية منخفضة للغاية. بأعلى معدل

 '' على النحو التالي:  ليس لديهم معلوماتيمكننا سرد العناصر التي ذكرها المشاركون '' 

 ٪( 76خبرة في إعداد نموذج عمل ) •

 ٪(.69معرفة قنوات التمويل ) •

 ٪(. 64معرفة مفهوم االبتكار االجتماعي )  •

 ٪( 63معرفة نموذج العمل ) •

 ٪(. 56معرفة اإلجراءات القانونية )  •

النتائج معلومات حول المهارات التي يجب أن يتعلمها المهاجرون حول ريادة األعمال االجتماعية في منهج  توفر هذه 

 مصمم للمهاجرين. 
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Do you know the concept of social entrepreneurship?

Do you have the personality features of a social entrepreneur?

Have you been involved in the application of solutions to any…

Do you ever notice business opportunities that will create social benefits?

Do you know the concept of social innovation?

Do you know the business models for social enterprises?

Have you prepared a business model schedule for social enterprise?

Are you aware of the legal procedures/tax responsibilities required for…

Are you familiar with the channels through which you can finance social…

Social Enterpreneurship

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)



 
 

                                                                      29 
 

 

 : مهارات االتصال لدى المشاركين6الشكل 

ً  ال نعم  مهارات االتصال   جزئيا

 18٪  18٪ 64 ٪  هل تعتقد أنك ناجح وكاٍف لالستماع إلى الناس؟ 

  ٪ 42 ٪34  ٪24 

 16٪  61٪ 24 ٪  ؟أثناء التحدث مع شخص ما  هل تواجه مشكلة في مكان وضع يديك

 27٪  20٪ 53 ٪  هل تعتقد أنه يمكنك التعبير عن نفسك في األماكن العامة؟

 21٪  39٪ 41 ٪  هل يمكنك كتابة أفكارك بكلمات مكتوبة بوضوح؟ 

  ٪ 54 ٪21  ٪25 

 

تكشف عن مهارات االتصال لدى المشاركين. عندما يتم تحليل النتائج بشكل متناسب من أشد ، توجد نتائج  6في الشكل 

 الحاجة إلى أقلها ، تظهر االحتياجات على النحو التالي: 

 

 ٪( 61معرفة مكان وضع اليدين أثناء التحدث مع شخص ما ) .1

 ٪( 39تدوين األفكار بوضوح )  .2

 ٪( 34تبنيها ) ابتكار فكرة مبهرة وحث اآلخرين على  .3

 ٪(. 21التعبير عن المشكلة شفهياً )  .4

 

توفر هذه النتائج معلومات حول المهارات التي يجب أن يتعلمها المهاجرون حول ريادة األعمال االجتماعية في منهج  

 مصمم للمهاجرين. 

ض تقديمي للمستثمرين.  يجب أن يكون رائد األعمال قادًرا على التعبير عن أفكاره بحرية ، وكتابة خطة عمل ، وتقديم عر

ومثل أي مدير جيد ، يجب أن يقضي معظم وقته في التواصل مع أصحاب المصلحة. يعد استخدام المهارات االجتماعية 

وكذلك المهارات الفنية والمفاهيمية أمًرا حيويًا. يرتبط االنفتاح على المحادثات بزيادة فرصة أن تصبح رائد أعمال بحيث  

 تصال أمًرا حاسًما لمرشحي ريادة األعمال االجتماعية. يكون تحسين مهارات اال
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144 (24%)

255 (42%)
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128 (21%)

236 (39%)
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Do you think you can express your problem verbally in
bilateral relationships?

Can you clearly write down your thoughts in written
communication (email, petition, report writing, etc.)?

Do you think you can express yourself in public?

Are you having trouble with where to put your hands when
interviewing someone you don't know at all?

Can you create an impressive idea and get others to
embrace it?

Do you think that you are sufficient to listen to people?

Communication Skills

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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 : مهارات المعرفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمشاركين7الشكل 

ً  ال نعم  مهارات المعرفة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   جزئيا

 9٪  24٪ 67 ٪  هل تستطيع استخدام التطبيقات المنزلة على الهاتف الذكي؟ 

 10٪  19٪ 71 ٪  هل يمكنك البحث في اإلنترنت عن المعلومات التي تبحث عنها والعثور عليها؟ 

 13٪  29٪ 59 ٪  هل يمكنك كتابة نص لحاجة باستخدام لوحة المفاتيح / الهاتف المحمول على الكمبيوتر؟ 

 

، يمكن قبول مهارات المعرفة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدى المشاركين على أنها متوسطة إلى   7كما هو موضح في الشكل 

٪. المشاركون الذين يستخدمون الهواتف 71عالية. أعلى معدل الستخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت هو البحث على اإلنترنت بنسبة 

بلغت نسبة المشاركين الذين يمكنهم الكتابة على الهواتف المحمولة أو أجهزة الكمبيوتر   ،٪ من العينة. وأخيراً 67تطبيقات يمثلون الذكية وال

(59.)٪ 

  عبروفقًا لهذه النتائج ، قد يتمكن نصف المجموعة المستهدفة على األقل من اتباع التعليمات عبر اإلنترنت ويمكن لمعظمهم توفير المعلومات 

أدوات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. ال يزال ينبغي تعليم مهارات وثقافة تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للمهاجرين. قد يكون من 

 المناسب تضمين قضايا ابتكار التطبيقات وتطوير نموذج األعمال ، وخاصة بناًء على تطبيقات األجهزة المحمولة.

 

 

 لدى المشاركين مهارات التواصل الشبكي : 8الشكل 

358 (59%)

434 (71%)
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148(24%)

77 (13%)

60 (10%)
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Can you type text for a need using the keyboard/mobile
phone on the computer?

Can you search the internet for information you are
looking for and find it?

Are you able to use apps installed on the smartphone?

ICT Literacy

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)

220 (36%)

312 (51%)

330 (54%)

196 (32%)

61 (10%)

103 (17%)
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Have you ever asked for help and/or support on social
media for any of your needs?

Can you connect with people and/or institutions through
social media?

Networking Skills

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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ً  ال نعم  مهارات التواصل الشبكي   جزئيا

 17٪  32٪ 51 ٪  هل يمكنك التواصل مع األشخاص و / أو المؤسسات من خالل وسائل التواصل االجتماعي؟ 

 10٪  54٪ 36 ٪  احتياجاتك؟هل سبق لك أن طلبت المساعدة و / أو الدعم على وسائل التواصل االجتماعي ألي من 

 

، فإن معدل المشاركين الذين  8من أجل فهم ما إذا كان المشاركون كافيين للقيام باستخدام الشبكات ، تم طرح سؤالين. كما هو مبين في الشكل 

اصل  المساعدة أو الدعم على وسائل التو٪. كما أن طلب 51يمكنهم التواصل مع األشخاص / المؤسسات عبر وسائل التواصل االجتماعي هو 

يجب إضافة مهارات التواصل وانشاء الشبكات وصيانتها الى المناهج الدراسية لتدريب المهاجرين على ريادة   ٪.36االجتماعي هو أقل بنسبة 

والمجموعات االجتماعية و / أو األصدقاء األعمال االجتماعية. مع دعم الشبكات االجتماعية )المجموعات المهنية والمنظمات المجتمعية 

 المقربين( في األسواق الناشئة حيث تندر الموارد ، يمكن لرواد االعمال النمو واالزدهار.

 

 

 : مهارات المشاركين في التنظيمات 9الشكل 

ً  ال نعم  مهارات التنظيمات   جزئيا

 20٪  48٪ 32 ٪  الوقت المحدد؟ هل تعرف ما يجب القيام به إلكمال مشروع أو تقرير في 

 20٪  53٪ 27 ٪  هل تعرف كيفية وضع خطة كتابية لتنظيم أي حدث أو عمل؟

 

(. المهارات التنظيمية هي مجموعة مهارات تمكن  9البعد اآلخر لتحليل االحتياجات هو المهارة التنظيمية )انظر الشكل 

هي عملية يجب أن يتم فيها إقامة روابط بين المهمة واألفراد من تنظيم أفكارهم و اوقاتهم ومهامهم بطريقة منظمة. 

٪ من المهاجرين يعرفون كيفية وضع خطة 53واإلنسان. تظهر النتائج أن  والمهمة ، والمهمة واإلنسان ، وبين اإلنسان  

٪ من المشاركين ما يجب القيام به إلكمال مشروع أو تقديم تقرير في الوقت 48لتنظيم حدث ما. عالوة على ذلك ، يعرف 

يختارون خيار '' جزئيا ''    ٪20٪ من العينة يحددون افتقارهم إلى المهارات التنظيمية و 30المحدد. ال يزال ما يقرب من 

 مما يدل على عدم الكفاية. 
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120 (20%)

122 (20%)
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Do you know how to draw up a plan in writing to
organize any event, business?

Do you know what needs to be done to complete a
project or report on time?

Organization Skills

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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 : تجارب المشاركين في العمل الجماعي كفريق واحد10الشكل 

ً  ال نعم  مهارات العمل الجماعي كفريق واحد   جزئيا

 11٪  45٪ 44 ٪  هل سبق لك أن شاركت في العمل الجماعي كفريق واحد؟

 18٪  37٪ 45 ٪  الفعال؟ هل تعرف متطلبات العمل الجماعي 

 

٪ من  45ان   10لمعرفة تجربة العمل الجماعي للمشاركين ، تم طرح سؤالين. يتبين لنا من خالل النتائج الواردة في الشكل 

٪ من المشاركين ال يعرفون  37المشاركين لم يكن لديهم أي خبرة في '' العمل الجماعي كفريق واحد '' من قبل وأن حوالي 

لبات العمل الجماعي. تظهر لنا هذه النتائج أن ما يقرب من نصف المشاركين ليس لديهم خبرة ومعرفة شيئًا عن متط

 بالعمل الجماعي.

 

يعد تطوير القدرة على العمل ضمن فريق من المسائل ذات األولوية في التدريب على ريادة األعمال. بالطبع ، سيكون  

بمفردهم وسيظلون كذلك. ومع ذلك ، يؤمن الجميع هذه االيام بفوائد التنوع. وجود  هناك رواد أعمال يؤسسون شركاتهم  

فريق من الشركاء ذوي الخلفيات والمهارات التعليمية المختلفة يزيد من احتمالية بقاء المشروع واستمراريته ألن شخًصا  

 واحدًا فقط من الممكن ان يجد صعوبة في التعامل مع كل جانب من جوانب العمل.

باإلضافة إلى ذلك ، مع زيادة معدل التغيير في البيئة والمجتمع ، أصبح من الصعب على رائد األعمال متابعة جميع  

التغييرات داخل الشركة وخارجها. ويالحظ أن المستثمرين يرفضون في كثير من األحيان طلبات الشخص الواحد 

 االختيار. ويدعمون المشروعات الجماعية العاملة كفريق أثناء مرحلة 

 

يجب ان يكون تعليم المؤسسة االجتماعية لمجموعة المهاجرين شامال ايضا لكيفية االستفادة من الجهد الجماعي ، وليس  

المنافسة الفردية. يجب تعريف المشاركين بقواعد نجاح األعمال حيث يمكنهم استكمال نقاط ضعفهم بنقاط القوة الموجودة  

من المناسب تكييف واستخدام طرق مثل العصف الذهني وقبعات التفكير الست ولعبة  عند زمالئهم في الفريق. سيكون 

 كشف البصيرة وفقًا للمجموعة والبيئة. 
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Do you know the requirements for effective teamwork?

Have you ever been involved in teamwork? ?

Team work ability

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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 : مهارات المشاركين في حل المشكالت 11الشكل 

ً  ال نعم  مهارات حل المشكالت   جزئيا

 29٪  23٪ 48 ٪  هل يمكنك حل المشاكل بالتدخل عندما تنشأ الخالفات بين الناس؟

 29٪  26٪ 44 ٪  هل تستخدم المبادرة عند الضرورة وتبدأ في حل المشكالت دون إضاعة أي وقت؟ 

 31٪  25٪ 43 ٪  هل انت ناجح في إيجاد حلول للمشاكل االجتماعية من حولك؟

 

 

٪ من المشاركين إلى موافقتهم ''  48جزئيًا ، ال(. أشار ُطلب من المشاركين تقييم مهاراتهم في حل المشكالت على مقياس من ثالث نقاط )نعم ، 

٪ منهم  29٪ منهم بالنفي ، وأشار 23نعم '' بما يتعلق بالسؤال: '' هل يمكنك حل المشكالت بالتدخل عند وجود خالفات بين الناس؟ ''. أشار 

ن نسبة اإلجابات اإليجابية والسلبية والمعتدلة لم تتغير في (. على الرغم من التغير الطفيف في النسب المئوية ، فإ11بنعم جزئياً )انظر الشكل 

مهارات حل المشكالت األخرى. باستخدام المبادرة ، تتم الموافقة على حل المشكالت دون إضاعة الوقت وحل المشكالت االجتماعية من قبل  

 ما يقرب من نصف العينة.

 

 

 . مهارات التفكير النقدي للمشاركين12الشكل 
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Are you successful in producing solutions to social
problems around you?

Do you use initiative when necessary and start solving
problems without wasting any time?

Can you solve problems by intervening when
disagreements arise between people?

Problem Solving

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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Have you ever found fault in your own work?

Do you know how to check the accuracy of a news you
read about starting a business?

Critical Thinking

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)
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ً  ال نعم  مهارات التفكير النقدي  جزئيا

 22٪  42٪ 36 ٪  هل تعرف كيف تتحقق من دقة األخبار التي تقرأها عن بدء عمل؟

 22٪  37٪ 44 ٪  هل سبق لك أن وجدت خطأ في عملك؟ 

 

ويحتاجون إلى تدريب حول هذا  ، نرى أن نصف المشاركين ال يمتلكون مهارات التفكير النقدي  12في الشكل  النتائجعند التدقيق في 

 الموضوع. على الرغم من سهولة الوصول إلى المعلومات اليوم ، إال أنه من المهم جدًا لرجل األعمال الوصول إلى المعلومات الضرورية بين

من الممكن التشكيك في  كومة من المعلومات والتحقق من دقة المعلومات في عصر المعلومات الكاذبة والمضللة. إن الشك المرغوب فيه يجعل 

اآلراء وتقديم برهان مزدوج من خالل أخذ آراء اآلخرين. يمكن لألفراد الذين يتساءلون عما يواجهونه التصرف بشكل استباقي وتحديد 

 المشكالت مسبقًا. 

 

 

 : مهارات تحليل المخاطر لدى المشاركين13الشكل 

ً  ال نعم  مهارات تحليل المخاطر  جزئيا

 24٪  40٪ 36 ٪  كيفية تحليل المخاطر عند وضع خطة تطوير األعمال؟ هل تعرف 

 25٪  34٪ 41 ٪  هل أنت قادر على المجازفة واتخاذ القرارات عندما تكون هناك شكوك حول المستقبل؟

،   13النتائج في الشكل تعتبر مهارات تحليل المخاطر مهمة جدًا لألفراد الذين سيبدأون أعمالهم الخاصة. عند التدقيق في 

 نرى أن نصف المشاركين يحتاجون إلى تدريب على استراتيجيات تحليل المخاطر. 

( ، يفضل  Hofstede٪ من المشاركين هم من السوريين. وفقًا لدراسة األبعاد الثقافية لهوفستد ) 68.4وكما ذكرنا مسبقا ، 

ا البعد وهذا مرتبط بالطريقة التي يتعامل بها المجتمع مع  في هذ  60الشعب السوري بدرجة عالية تجنب عدم اليقين تبلغ  

 حقيقة المستقبل المجهول. 

 

البلدان التي تظهر فيها درجة عالية من تجنب عدم اليقين هي البلدان التي ال تتسامح مع السلوك واألفكار غير التقليدية.  

ة االبتكار. وهذا الشئ غير مرغوب فيه لمرشح رائد الوقت ثمين والناس لديهم دافع داخلي لالنخراط والعمل الجاد ومقاوم

األعمال. أثناء التدريب ، يجب محاولة شد األنماط العامة. يمكنك البدء بأنشطة بناء الثقة لزمالئك في المجموعة  

 .واالستمرار في أنشطة المحاكاة لتقليل المخاطر

(insights.com/country/syria-https://www.hofstede/ ) 
 

253 (41%)

217 (36%)

205 (34%)

247 (40.4)

153 (25%)

147 (24%)

0 50 100 150 200 250 300

Are you able to take risks and make decisions when
there are uncertainties about the future?

Do you know how to analyse risks when making a
business development plan?

Risk Analysis

Partially (f, %) No (f, %) Yes (f, %)

https://www.hofstede-insights.com/country/syria/
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 : معرفة المشاركين باإلجراءات القانونية 14الشكل 

ً  ال نعم  اإلجراءات القانونية   جزئيا

 20٪  54٪ 26 ٪  هل تعرف المسؤوليات الضريبية لرائد األعمال؟ 

 21٪  55٪ 24 ٪  هل تعرف مواضيع المحاسبة األساسية؟

 19٪  51٪ 30 ٪  مشروع تجاري في بلد الهجرة؟ هل تعرف إجراءات فتح 

 22٪  46٪ 32 ٪  هل تعرف أنواع األعمال؟

 

٪ من العينة. لقد رأينا ذلك على  28وجدنا أن النسبة المئوية للمشاركين ذوي الخبرة باإلجراءات القانونية تبلغ حوالي  14من نتائج الشكل 

 التوالي: 

 ٪ ،26بنسبة المعرفة بالمسؤوليات الضريبية  •

 ٪ ،24المعرفة بقواعد المحاسبة االساسية بنسبة  بنسبة  •

 ٪  30ألعمال في بلد الهجرة بنسبة المعرفة بإجراَءات تأسيس ا •

 ٪.32أنواع األعمال التجاري بنسبة بالمعرفة  •

 

٪ من العينة إلى قصورهم  53أشار ما يقرب من المعرفة بهذه المسائل هي أقل بكثير من النسب المئوية ألنواع المعرفة األخرى. في المتوسط ، 

على الهيكل  في اإلجراَءات القانونية وهو أمر بالغ األهمية لرائد األعمال. تعتبر المسائل القانونية المتعلقة بتكوين الشركة ، مثل كيفية العثور

 ويمكن أن يتسبب عدم اليقين في حدوث مشكالت الحقًا. القانوني المناسب لكيان عملك أو تقسيم حقوق الملكية بين أعضاء الفريق مسائل مهمة 

 

لهذا السبب ، من الشائع  اإلجراءات القانونية واتباع اللوائح القانونية.بليس من السهل حتى على رجال األعمال أن يتم إبالغهم في وقت قصير 

 ل مراحل تشكيل األعمال وفقا النواع االعمال ومتطلباتها. طلب المشورة القانونية. أثناء التدريب ، سيكون كافياً إعطاء معلومات أساسية حو
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 : معرفة المشاركين بحقوق المهاجرين 15الشكل 

ً  ال نعم  حقوق المهاجرين   جزئيا

هل تعرف المنظمات في بلد الهجرة حيث يمكنك الحصول على 

 تدريب معتمد لزيادة مهاراتك كمهاجر؟ 

 ٪ 26 ٪50  ٪24 

 25٪  47٪ 27 ٪  عمل تجاري كمهاجر في بلد الهجرة؟ هل تعرف حقوقك في بدء 

 25٪  32٪ 43 ٪  هل تعرف حقوقك القانونية كمهاجر في بلد الهجرة؟

 

،   15من الصعب جدًا على المهاجرين إنشاء شركة في ذلك البلد دون معرفة حقوقهم في البلد الذي يعيشون فيه. من الشكل 

المشاركين ال يعرفون حقوقهم القانونية كمهاجرين وحقوقهم في إنشاء شركة ٪ من   50من المفهوم أن ما يقرب من  

 والمؤسسات والمنظمات التي يمكنهم تلقي تدريب معتمد فيها.

 

نظًرا ألنه من غير الممكن بالنسبة لهم إنشاء شركة دون إبالغهم بهذه التفاصيل ، يجب تضمين ذلك في محتويات 

 . التدريبات 
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 معرفة المشاركين بثقافة البلد الذي هاجروا إليه : 16الشكل 

 

ً  ال نعم  الثقافة   جزئيا

هل تتفاعل مع أشخاص في البلد الذي هاجرت إليه )تركيا / اليونان /  

 إيطاليا / بولندا( ؟ 

 ٪ 61 ٪21  ٪18 

هل توجد أوجه تشابه ثقافي بين بلدك والبلد الذي هاجرت إليه )تركيا /  

 إيطاليا / بولندا(؟ اليونان / 

 ٪ 58 ٪18  ٪24 

عند العمل في بلد الهجرة )تركيا( هل شعرت بصعوبة بسبب االختالفات  

 الثقافية؟ 

 ٪ 29 ٪44  ٪27 

 28٪  20٪ 52 ٪  هل تعتقد أنك تعرف ثقافة بلد الهجرة )تركيا / اليونان / إيطاليا / بولندا( ؟ 

 

حول تفاعل المهاجرين مع سكان البلد الذي هاجروا إليه ، وأوجه الشبه واالختالف  في البعد الثقافي ، ُطرحت أربعة أسئلة 

مع ثقافتهم ، وما إذا كانوا يواجهون صعوبات بسبب االختالفات الثقافية ، ومدى االطالع على هذه الثقافة )انظر الشكل 

16 .) 

 

٪ من  44أساس االختالفات الثقافية ، و ٪ فقط من المشاركين يواجهون صعوبات على 29ومن النتائج المهمة أن  

المشاركين ال يشيرون إلى مثل هذه الصعوبات. من الواعد بالنسبة لهم التكيف مع البيئة االجتماعية والثقافية التي دخلوا 

نامج  إليها مؤخًرا واالنخراط في االنشطة االجتماعية. يشير المعدل المنخفض إلى أنه يكفي ذكر هذه المسألة بإيجاز في بر

التدريب. قد يتضمن الواجب المنزلي جمع البيانات حول الثقافة في األبعاد التي يختارونها للمعيشة. إذا تمت مشاهدة األفالم 

المتعلقة بالمسائل االجتماعية ومناقشتها أثناء عمل واجبات منزلية أو اختبارات قصيرة ، فستكون ثقافة البلد المهاجر 

 معروفة بشكل أفضل.
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 : رغبة المشاركين في المشاركة في تدريب ريادة األعمال االجتماعية وريادة األعمال 17الشكل 
 

ً  ال نعم  حضور التدريب  جزئيا

هل ترغب في الحصول على تدريب على ريادة األعمال االجتماعية  

 النتاج منافع اجتماعية؟ 

 ٪ 62 ٪37  ٪1 

 1٪  36٪ 63 ٪  األعمال لبدء مشروعك الخاص؟ هل ترغب في تلقي تدريب على ريادة 

 

٪ من المشاركين ال يرغبون في تلقي تدريب على ريادة األعمال 37، تظهر نتائج حضور التدريب أن   17في الشكل 

٪ من المشاركين في تلقي تدريب على ريادة األعمال أيًضا. من ناحية  36االجتماعية. وعلى نفس المنوال ، ال يرغب  

٪ منهم  62٪ من المشاركين في الحصول على تدريب على ريادة األعمال لبدء أعمالهم الخاصة و  63غب أخرى ، ير

يرغبون في الحصول على تدريب على ريادة األعمال االجتماعية. يبدو أن توفير التدريب على ريادة األعمال االجتماعية  

يب. يمكن أن ترتبط رغبة الحاضرين أيًضا بالنية  فقط للمهاجرين الراغبين في الحضور هو خيار أفضل لفعالية التدر

 الريادية التي يتم قبولها كعنصر سابق ومحدد تجاه أداء سلوكيات تنظيم المشاريع. 

 

 التوصيات  .2.4

 

يجب االعتراف بأن المهاجرين هم من الفئات المحرومة في الهيكل االجتماعي للبلد الذي يهاجرون إليه. يبدو من  

نتوقع من المهاجرين ، الذين يعانون بالفعل من مشاكل اقتصادية واجتماعية وثقافية ، أن يتخذوا مبادرة المتناقضات أن  

اجتماعية. الهدف هنا هو تأسيس مبادرة مهاجرة استباقية تهدف الى اضاءة الطريق لهم ليجدون حلولهم الخاصة من خالل 

 زيادة وعيهم لكافة مشاكلهم. 
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مهاجراً ، بما في ذلك تركيا واليونان وإيطاليا  611بيانات التي تم جمعها من تظهر كل هذه النتائج أن ال

أعمال اجتماعيين في   رواد وبولندا ، بحاجة إلى تدريب جيد التخطيط من أجل أن يصبحوا رواد أعمال و 

 البلد الذي هاجروا إليه وللمشاركة في االعمال في هذا المجال. 

عليها من البيانات التي تم جمعها ، نقترح تطوير مهارات المهاجرين في   بناًء على النتائج التي تم الحصول 

 المجاالت التالية في برنامج تدريبي مصمم لتطوير مهارات ريادة األعمال وريادة األعمال االجتماعية. 

 

 حول المجموعة المستهدفة .2.4.1

 

يوصى  نظًرا ألن قرار أن يصبح رائد أعمال يعتبر قراًرا طوعًيا وبشكل واعي ،   .1

 بتقديم تعليم ريادة األعمال االجتماعية فقط للمهاجرين ذوي النية الريادية. 

. لذلك يجب إعطاء األولوية  40يُقبل متوسط عمر ريادة األعمال على أنه  .2

٪ من العينة لحضور لتلقي  66( اللتين تشكالن  50-41و   40-31للمجموعتين )

 التدريب. 

عبر اإلنترنت ، لذلك يبدو من المناسب   سيستمر تعليم ريادة األعمال االجتماعية .3

اختيار المشاركين من خريجي المدارس الثانوية والجامعات. يجب حذف مجموعة  

 االميين. 

٪ من مهارات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   20تظهر النتائج أن ما يقرب من  .4

للمشاركين ليست كافية للحفاظ على التدريب عبر اإلنترنت. لذلك ، يجب تحديد  

 . وفقا لذلكالمشاركين 

يمكن للمشاركين ذوي الخبرة العملية االستفادة أكثر من خالل ربط الحياة الواقعية   .5

 ألفضل إعطاءهم األولوية لحضور التدريب. بالنظرية ومن ا

 

 حول التدريبات  .2.4.2

 

من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المهاجرين ، من الضروري تصميم   .1

المنصة وتطويرها وفقًا ألكثر اللغات استخداًما والتي هي اللغتين العربية واإلنجليزية  

 في هذه الحالة.

ين لغة البلد الذي هاجروا إليه. يجب أن  باإلضافة إلى ذلك ، يجب أن يُطلب منهم تحس .2

 يكون تعلم لغة بلد الهجرة أحد الشروط األساسية للتقدم في التعليم. 

إذا كانت المرافق المادية للمشاركين ال تسمح بالتعلم الفعال ، فمن المستحسن  .3

 تزويدهم بمساحة عمل مشتركة على األقل في مراحل معينة من عملية التدريب. 
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ت العثور على وظيفة وعدم تكافؤ الفرص في بلد الهجرة ، فقد يرغبون  نظًرا لصعوبا .4

في بدء عمل تجاري من أجل مستقبل أطفالهم. لذلك يجب محاولة تفهم دوافعهم لريادة  

 األعمال. 

حتى لو كان المشاركون لديهم معرفة أو خبرة سابقة كثيرة او ضئيلة ، يبدو أنه من   .5

ل مشترك للجميع وتقديم المعلومات الالزمة لهم  األنسب إعداد محتويات التدريب بشك 

 وفقا لما يواجهوه من بلد جديد وثقافة جديدة ولوائح قانونية جديدة. 

 

 بخصوص المحتوى  .2.4.3

يتوافق كل عامل في تحليل االحتياجات مع الموضوعات التي ينبغي تقديمها في تعليم   .1

، فستكون األسئلة  ريادة األعمال. إذا كانت عناوين الموضوعات بحاجة إلى إثراء

الموجودة تحت العوامل موحية لذلك. فيما يلي األبعاد المقترحة لتعليم ريادة األعمال  

 ؛ 

 ريادة األعمال  .أ

 فكرة العمل / تطوير المشروع  .ب

 تحليل العمالء  .ت

 االستثمار .ث

 ريادة األعمال االجتماعية .ج

 مهارات التواصل  .ح

 ( ICTتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) .خ

 الشبكات تشكيل  .د

 مهارات التنظيم  .ذ

 العمل بروح الفريق الواحد  . ر

 حل المشاكل  . ز

 التفكير النقدي  . س

 تحليل المخاطر  . ش

 االجراَءات القانونية  . ص

 حقوق المهاجرين  . ض

 الثقافة  . ط

 

ريادة األعمال هي جهد منظم لتنفيذ األفكار بدالً من البحث عن األفكار. يوصى   .2

 ر اإلنترنت إلنشاء خطة عمل. بتطوير هذا الجهد المنضبط تدريجًيا أثناء التعليم عب 
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من المهم زيادة الوعي بالفرصة لدى المشاركين. ستكون أهم خطوات البدء في عملية ريادة  .3

األعمال هي تعليم أبحاث السوق في القطاع الذي يريدون بدء مشروع وتعليمهم األساليب التي 

 يمكنهم استخدامها لقياس احتياجات العمالء.

البيئي لريادة األعمال في بلد الهجرة. يمكن اعتبار رواد األعمال في   من الضروري إدخال النظام  .4

المؤسسات االجتماعية والمنظمات غير الحكومية والمستثمرين ومسؤولي التنمية االقتصادية  

ومواقع الحكومة المحلية واألكاديميين العاملين في هذا المجال ومكاتب نقل التكنولوجيا ومراكز  

البتكار االجتماعي المنشأة في الجامعات على وجه الخصوص عناصر من  األبحاث التطبيقية ل

 النظام البيئي.

عندما يحتاج رائد األعمال إلى دعم مالي خارجي ، فمن المهم الوصول إلى أصحاب المصلحة  .5

في النظام البيئي. قد يدعم مقدمو رأس مال الديون )البنوك ومؤسسات االئتمان( وأصحاب رأس 

ري ورؤساء األعمال في منطقتهم رواد األعمال في سبيل البدء باالعمال الجديدة.  المال االستثما

 يجب أن يتضمن المحتوى معلومات أصحاب المصلحة هؤالء أو يوجه المشاركين إلى البحث.

يمكن أيًضا إضافة المهارات اإلدارية األساسية إلى المحتوى ، حيث لن يتمكن المهاجر من  .6

 لفترة من الوقت بعد بدء عمل تجاري.توظيف مدير محترف 

 

 بخصوص محتوى ريادة األعمال االجتماعية  .2.4.4

 

 أهداف التدريب على ريادة األعمال االجتماعية ؛  .1

 الحصول على خبرة في إعداد نموذج األعمال  .أ

 معرفة قنوات التمويل .ب 

 التعرف على مفهوم االبتكار االجتماعي  .ت 

 معرفة نموذج العمل .ث 

 اإلجراَءات القانونية معرفة  .ج

 

نظًرا ألن مجموعة المشاركين ستتألف من مهاجرين ، فمن المعتقد أنهم لن يواجهوا صعوبة في  .2

التعرف على المشكالت االجتماعية والبيئية وإيجاد حلول عالجية و / أو تطوير ابتكارات  

 تدريجية بشأن الحلول الحالية.

ارية لريادة األعمال القائمة على االحتياجات وليس  لن يكون من المستغرب أن تكون األفكار التج .3

ريادة األعمال القائمة على االبتكار ، قد خرجت من هذه المجموعة. ومع ذلك ، فإن تضمين  

مسائل وخيارات االبتكار في المحتوى ولو لفترة وجيزة سوف يوسع آفاق المشاركين.  يوصى  

كار البيئي واالبتكار االجتماعي واالبتكار  بتضمين مواضيع ابتكار المنتجات والخدمات واالبت

 المتزايد التدريجي في مناهج التعليم والتدريب.

يجب مشاركة معلومات المنظمات غير الحكومية التي تركز بشكل خاص على دراسات  .4

 المهاجرين وريادة األعمال  كما ويجب دعوة ممثليها إلى المحاضرات اذا امكن. 
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 التدريب بخصوص اساليب  .2.4.5

في النتائج المتعلقة بمعدالت استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت للجمهور المستهدف ،  .1

٪ من المشاركين كانوا قادرين على إجراء بحث على اإلنترنت. ويشكل   71لوحظ أن  

٪ من العينة المحددة في الدراسة.  67المشاركون الذين يستخدمون الهواتف الذكية والتطبيقات 

معدالت واعدة إلضافة بعض األنشطة الصعبة التي تعمل على تحسين مستويات تكنولوجيا   وهذه

المعلومات واالتصاالت في التعليم عن بعد. في الوقت الحاضر ، قد تبدو أفكار بدء التشغيل  

القائمة على ابتكار نموذج العمل أو ابتكار التطبيقات بميزانية منخفضة نسبيًا وعدد قليل من  

 ن أكثر حًظا من حيث التمويل. الموظفي 

يجب ان تتعلم مجموعة المهاجرين كيفية االستفادة من الجهد الجماعي ، وليس المنافسة الفردية.  .2

يمكن أن يكون العمل الجماعي مفيدًا حيث يمكن للمشاركين استكمال نقاط ضعفهم بنقاط قوة 

الجماعي تعطي نتائج أكثر فاعلية  زمالئهم في الفريق. علما بان األعمال القائمة على العمل 

بمشاركة جميع الحواس في التعليم وجًها لوجه ، فمن الممكن أيًضا تكييفها مع التعليم عن بعد. 

ومع ذلك ، ال ينبغي أن ننسى أنه ينبغي تخصيص وقت أطول للعمل الجماعي في حالة تعطل 

 االتصال ومشاكل التنسيق المحتملة. 

ستخدام طرق مثل العصف الذهني وقبعات التفكير الست ولعبة  سيكون من المناسب تكييف وا .3

كشف البصيرة وفقًا للمجموعة والبيئة التي ستساعدهم في تطوير تعاطفهم ومنظورهم ، وأن 

 يكونوا أكثر إبداًعا. 

المحاكاة هي طريقة أخرى فعالة للغاية تستخدم في تعليم ريادة األعمال. على الرغم من احتوائه   .4

يهي ، إال أن المحاكاة تسمح لمرشح رائد األعمال بالمخاطرة واختبار قراره دون على عنصر ترف 

خسارة مالية. نظًرا ألن إعداد المحاكاة مكلف للغاية وشاق ، يمكن شراء ألعاب محاكاة التسويق 

 أو ريادة األعمال المعدة لألغراض التعليمية إذا سمحت االمكانيات بذلك.

ًضا على نطاق واسع في التدريب على ريادة األعمال. يمكن طلب يستخدم التوجيه واالرشاد أي  .5

دعم التوجيه واالرشاد المتزامن من الجهات الفاعلة ذات الخبرة في بيئة ريادة األعمال أثناء  

التعليم عن بعد. إذا لم يكن ذلك ممكنًا ، يمكن تفضيل المواد غير المتزامنة مثل مقاطع الفيديو  

 المسجلة.
 

لميزات التالية أثناء تصميم بيئة تعليمية لمجموعة معينة لتعزيزها في اكتساب يجب مراعاة ا

 السلوكيات المستهدفة: 

 مراعاة الخصائص الشخصية األساسية للمتعلمين فيما يتعلق بالتعليم المقصود  .1

 النظر في سلوكيات / خبرات المتعلمين ما قبل اإلدراكية المتعلقة بالسلوكيات المقصودة. .2

استخدام نهج التعلم بالممارسة من خالل تجارب التعلم بدالً من نقل المعلومات فحسب لجعل  .3

 المتعلمين قادرين على اكتساب السلوكيات المستهدفة.

نأمل أن تلقي التوصيات المبنية على التحليالت المقدمة في هذا التقرير الضوء على برنامج   .4

 ألعمال وريادة األعمال االجتماعية للمهاجرين.التدريب الذي سيصمم لتحسين مهارات ريادة ا

 

 نشكر البلدان الشريكة ، اليونان وبولندا وإيطاليا ، على المساعدة في عملية جمع البيانات.
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 (: EDU4SENTمنهجية إدوفورسنت ) .3

 

 المقدمة   .3.1
أمًرا طبيعيًا جديدًا في جميع أنواع طرق التعلم ، بما   الخليط  /، أصبح التعلم المدمج  19بسبب جائحة كوفيد 

في ذلك أيًضا التعلم الرسمي وغير الرسمي. كان التعلم المختلط موجودًا منذ فترة وهو مزيج من التعليم  

التقليدي وجهاً لوجه مع جوانب التدريس عبر اإلنترنت وكل ذلك أثناء وجود الطالب في الفصل الدراسي مع 

إلى تزويد الطالب بأفضل تجارب التعلم وجًها لوجه وعبر اإلنترنت.  الخليط / ى التعلم المدمجالمعلم. يسع

و المحاضرات والمناقشات  وجًها لوجه مثل التوجيه المباشر  تشمل الفصول الدراسية المختلطة تقنيات التعليم 

علم عبر اإلنترنت داخل الفصل الجماعية والعمل الجماعي المصغر مع استخدام التكنولوجيا أيًضا لتوفير الت

يحتاج  الذي يمكن للطالب القيام به في المنزل بشرط أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى التكنولوجيا الالزمة.

المعلمون أيًضا إلى أن يكونوا على دراية متزايدة بكيفية توليد تعلم حقيقي وهادف بحيث يشارك الطالب في  

(. هذه أيًضا  2019بالطرق التي تتطلبها تعقيدات الحياة الحديثة )دارلينج هاموند وآخرون  االستفسار والتعلم 

٪ من  60أن أقل من  2018( لعام  TALISطرق تربوية يجب تطويرها. و وجدت استطالعات تاليس )

ون في  المعلمين يعطون الطالب مهام تتطلب منهم التفكير بشكل نقدي ، أقل من النصف بقليل من الطالب يعمل

مجموعات صغيرة للتوصل إلى حل أو السماح للطالب بحل المهام المعقدة والثلث فقط يكلف الطالب بمهام ال  

٪ يمنح الطالب عمالً ممتدًا في المشروع. )منظمة التعاون االقتصادي  30يوجد حل واضح لها. وأقل من 

 ''(.  OECD2019والتنمية '' 

، هم أشخاص أكثر تعقيدًا بشكل ملحوظ ويجب عليهم الجمع بين  الكبار ، على عكس األطفال والمراهقين 

مجموعة متنوعة من الواجبات ومتطلبات التعلم. ونتيجة لمسؤولياتهم ، يواجه الناس عقبات تمنعهم من التعلم.  

عد التعلم المؤسسي صعبًا بالنسبة للعديد من الشركات بسبب نقص األموال يوعلى سبيل المثال ال الحصر ، 

 قت والفرص. والو

للتوصل إلى نموذج تعليمي فعال ، يجب على المحترفين في مجال التعلم اإللكتروني أن يتعاملوا بحذر مع 

كيفية نقل المعلومات بطريقة مفيدة. ولكن قبل القيام بذلك ، من الضروري فهم الدوافع التي تدفع الكبار لمتابعة  

ذي نجد فيه نظرية تعلم الكبار ، وهو مفهوم يشرح االختالفات التعليم في بيئة غير تقليدية. هذا هو المكان ال

في مناهج التعلم بين األطفال والبالغين. هناك ثالث خصائص رئيسية تحدد تعلم الكبار: التمركز حول الُمتَعَلم 

ر إلى والتعلم بالتوجيه الذاتي والفلسفة اإلنسانية. التمركز او التمحور حول الُمتَعَلم هو المبدأ الذي يشي

احتياجات الُمتَعَلم ورغباته أساسية في عملية التدريس. كما ويالمس التعلم الموجه ذاتيًا مسؤولية المتعلمين 

 ''.  201وإشراكهم في تعليمهم. '' الهيكل الثابت 

في بؤرة تصميمك. تعتمد أندراغوجيا بشكل   نظرية تعليم الكبارعند تشكيل دوراتك التدريبية ، من المهم إبقاء 

أساسي على التعلم الذاتي الموجه والمستقل. ستعتمد تطبيقات النظرية جنبًا إلى جنب مع تصميم الدورات 

 التدريبية بشكل كبير على االستقاللية والتعاون والتمكين والتوجيه الذاتي واالمثلة.

حيث يتم إعطاء المشاركين المواد وتشجيعهم على  يجب أن يتم تنظيم التدريب مثل ورشة العمل ،  •

 دراستها ومناقشتها مع بعضهم البعض. يجب أن يعمل قادة التدريب كميسرين وأن يتبعوا قاعدة الثلث 

 :يجب أن يكون ثلث الدورة على شكل محاضرات والباقي يجب أن يكون نشًطا وفعاال.
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طفال في مناقشات حول كيفية رغبتهم في التعلم  تعاون مع موظفيك قبل إنشاء وحدات تدريبية. أشرك األ  •

عن طريق سؤالهم عما يريدون تعلمه. قم بإشراك الموظفين في عملية التقييم أيًضا ، واطلب مساهماتهم  

 في التدريب.

امنح موظفيك الحرية والمبادرة إلكمال التدريب اإللزامي متى وأينما يريدون. إجعل هذا األمر بسيًطا   •

ات التعليم اإللكتروني ، والتي قد تزود الموظفين بالمعرفة الالزمة مع السماح لهم بالتعلم  للغاية مع وحد 

 وفقًا لسرعتهم الخاصة. 

أنشئ تدريبًا يسمح للبالغين بحل المشكالت بفعالية وتحديد أهداف التعلم الشخصية ، حيث يفضل الكبار  •

اجهون تحديات من خالل هذا النوع من التعلم الموجه ذاتيًا. سوف يشارك المتعلمون البالغون ويو

 المعلومات.
 

 

 

خياًرا جيدًا عندما ال يكون من الممكن ضمان استمرار الوصول إلى تعليم الكبار ، ولكن نوع تعليم   الخليط يعتبر النهج 

الكبار المقدم يحتاج إلى تكييفه وتخصيصه للمتعلم. حجم واحد ال يناسب الجميع. قد ال يكون النهج المدمج هو الخيار 

رقمية أو بدون أجهزة كمبيوتر شخصية   كفاَءات ليس لديهم  األفضل لبعض األهداف العامة. بالنسبة ألولئك البالغين الذين

أو اإلنترنت ، يمكن أن يكون النهج المختلط مثبًطا للهمة. يحتاج بعض البالغين إلى الدعم وجًها لوجه لمتابعة أنشطتهم  

ة ، العامل المهم هو  التعليمية ، خاصة إذا لم يكونوا واثقين من أنفسهم كثيًرا. يجب اعتبار النهج المختلط منهجية ممكن

 العثور على أفضل نهج لكل شخص بالغ ، إذا أردنا عدم ترك أي شخص خلف الركب.
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 ؟ الخليط ما هو التعلم المدمج /    .3.2

ف التعلم المدمج على أنه نهج تعليمي يتضمن فصاًل دراسيًا وجهاً لوجه دروًسا تعليمية متكاملة مع التعلم  و يُعرَّ

يتحكم المتعلمون في شئ ما بمرور الوقت والمكان والمسار و / أو السرعة. غالبًا ما يُساء فهم عبر اإلنترنت حيث 

 التعلم المدمج ويشبه بالتعليم عن بعد الذي هو عبر اإلنترنت بالكامل أو بالكامل تقريبًا أو حتى نهًجا مختلًطا. 

 

إلنترنت بحيث يعزز المكونان بعضهما البعض. مع التعلم المدمج ، يتم دمج التعليم وجهاً لوجه والمكونات عبر ا

يمكن تنفيذ التعلم المدمج مع جميع المتعلمين ، بما في ذلك التعليم األساسي للكبار ، وتعلم اللغة اإلنجليزية ،  

 والتعليم الثانوي للكبار وأثناء االنتقال إلى التعليم ما بعد الثانوي. 
 

مرونة واالستقاللية ويساعد المدربين على استخدام بيانات التقدم في الوقت يوفر التعلم المدمج للمتعلمين البالغين ال

الفعلي لمساعدتهم على تكييف الدمج وفقًا لالحتياجات المختلفة للمتعلمين. يهدف التعلم المدمج إلى الجمع بين  

ة المختلطة  وجًها لوجه وعبر اإلنترنت في نفس الوقت. تشمل الفصول الدراسيللطالب أفضل تجارب التعلم 

المحاضرات والمناقشات الجماعية والعمل الجماعي المصغر مع  وجًها لوجه مثل التوجيه المباشر وتقنيات التعليم 

استخدام التكنولوجيا أيًضا لتوفير التعلم عبر اإلنترنت داخل الفصل الذي يمكن للطالب القيام به في المنزل بشرط 

نولوجيا الالزمة. يحتاج المعلمون أيًضا إلى أن يكونوا على دراية متزايدة أن يكون لديهم إمكانية الوصول إلى التك

بكيفية توليد تعلم حقيقي وهادف بحيث يشارك الطالب في االستفسار والتعلم بالطرق التي تتطلبها تعقيدات الحياة  

العات تاليس  وجدت استطأيًضا طرق تربوية يجب تطويرها. و (. هذه 2019الحديثة )دارلينج هاموند وآخرون  

(TALIS  لعام )من المعلمين يعطون الطالب مهام تتطلب منهم التفكير بشكل نقدي ، أقل 60أن أقل من  2018 ٪

من النصف بقليل من الطالب يعملون في مجموعات صغيرة للتوصل إلى حل أو السماح للطالب بحل المهام 

٪ يمنح الطالب عمالً ممتدًا في 30. وأقل من  المعقدة والثلث فقط يكلف الطالب بمهام ال يوجد حل واضح لها

 ''(.  OECD 2019المشروع. )منظمة التعاون االقتصادي والتنمية '' 

 

أمًرا طبيعيًا جديدًا في جميع أنواع طرق التعلم ، بما في  الخليط   / ج، أصبح التعلم المدم 19حة كوفيد بسبب جائ

ذلك أيًضا التعلم الرسمي وغير الرسمي. كان التعلم المختلط موجودًا منذ فترة وهو مزيج من التعليم التقليدي وجهاً 

 لوجه مع جوانب التدريس عبر اإلنترنت 

 

 التعلم المدمج في تعليم الكبار

 يم األساسي للكبار جديدًا نسبيًا. يستخدم المعلمون مجموعة واسعة من األساليب. يعد التعلم المدمج في التعل
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بتجربة واحدة أو اثنتين من األدوات ، ثم يضيفون تدريجيًا المزيد من األدوات والتطبيقات  المعلمونيبدأ بعض 

المواد أو الدروس عبر اإلنترنت  والمواد حتى يصلوا إلى نهج مدمج تماًما. في حين يضع آخرون بعض 

ويعتبرونه الحد الذي يريدون الذهاب إليه. يتم أحيانًا شراء نظام تعليمي متكامل عبر اإلنترنت ، تعتمد تكلفتها  

أحيانًا على عدد االماكن الشاغرة  أو '' المقاعد '' المستخدمة في تلك الفترة ويتم إجراؤها أحيانًا على مستوى  

لة. عندما يكون للمدرسين رأي في القرار ويكونون متحمسين بشأنه ، فمن المرجح أن يدمجوا البرنامج أو الدو

 نظام التعلم عبر اإلنترنت بشكل وثيق مع ما يفعلونه في الفصل.
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 نماذج التعلم المدمج / الخليط 
 

 

 

 نموذج التعلم وجها لوجه .أ

الدراسية المتنوعة التي يعمل فيها الطالب على مستويات مختلفة  يعمل هذا النموذج بشكل أفضل مع الفصول 

من القدرة واإلتقان. بشكل عام ، سيشارك بعض الطالب فقط في مكونات التعلم عبر اإلنترنت ، على النحو  

 التالي: 

يمكن للطالب في مستويات إتقان أعلى من مستوى صفهم المضي قدًما بوتيرة أسرع. هذا يمنع الملل من   •

 ل توفير تحديات مناسبة للطالب ذوي القدرات العالية.خال

من أجل تسريع تعلم الطالب ، يتم تقديم تطبيقات مناسبة للمهارات للطالب الذين تقل مستويات إتقانهم عن   •

مستوى صفهم الدراسي. وجمال وميزة التعلم عبر اإلنترنت لهؤالء األطفال هو أن يتمكنوا من الحصول  

والممارسات التي يحتاجون إليها إلتقان المهارات وتطوير طرقهم الخاصة   على جميع التطبيقات 

 وتساعدهم على تذكر المعلومات عند الحاجة إليها. 

( تلقي المعالجة أيًضا ، بحيث يمكن اكتساب مهاراتهم في ESLيمكن لطالب اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية )  •

 .اللغة اإلنجليزية بسرعة أكبر 

 

ع الفردي على الوصول إلى التعلم عبر اإلنترنت أمًرا إيجابيًا. ومع ذلك ، فإن حقيقة أن يعتبر إضفاء الطاب 

عددًا فقط من الطالب الذين تم اختيارهم يمكنهم الوصول إلى التعلم عبر اإلنترنت ، بغض النظر عن  

 بعينهم.  طالب معايير االختيار ال يبدو مناسبًا لتدريب المشروع والتي ال تشمل اختيار 
 

 

 

جرب مواقع الويب سهلة االستخدام أو تطبيقات األجهزة اللوحية 
.اإللكترونية أو الهواتف الذكية

.اطلب من الطالب مشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية عبر اإلنترنت

(  ةمع ميزة الرسائل النصي)اطلب من الطالب إحضار الهواتف المحمولة 
إلنترنت إلى الفصل الستخدام برامج االقتراع المجانية أو الرخيصة عبر ا

.للحصول على تعليقات فورية

برنامج أو تم شراؤه بواسطة ال)قم بدمج برنامج تعليمي كامل عبر اإلنترنت 
.لمع ما يفعلونه في الفص( المدرسة أو وكالة تعليم الكبار بالوالية

من المهام الواجبة بغرض '' حضور الطالب على االنترنت '' اجعل 
ق بشكل جيد التعليم والممارسة والتقييم ومصادر التعلم األخرى التي تتواف

مع ما يقومون به في الفصل ومع برنامجهم أو مناهجهم المدرسية أو 
.معايير محتوى الوالية
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 نموذج التناوب  . ب

هذا في الحقيقة مجرد شكل مختلف من نموذج محطات التعلم الذي يستخدمه المعلمون لسنوات. هناك جدول 

زمني محدد يقضي الطالب بموجبه وقتًا وجًها لوجه مع معلميهم ثم ينتقلون إلى العمل عبر اإلنترنت. يبدو أن 

 المجاالت التالية: هذا النموذج هو األكثر شيوًعا في 

 

 الفصول الدراسية االبتدائية التي استخدمها المعلمون بالفعل وهي مريحة مع محطات التعلم التقليدية.  •

الفصول الدراسية االبتدائية التي يمكن تقسيم الطالب فيها بناًء على مستويات المهارة في القراءة  •

 جيدًا في الرياضيات ولكن ليسوا في القراءة قد  والرياضيات. وبالتالي ، فإن الطالب الذين يحققون أداءً 

يقضون وقتًا وجهاً لوجه مع معلميهم للقراءة قبل االنتقال إلى محطات التعلم عبر اإلنترنت للرياضيات.  

يستطيع المعلمون منح الطالب المتعثرين والذين تصعب عليهم الدروس المزيد من المساعدة الفردية بناًء  

 على احتياجاتهم. 

 

ى الرغم من أنه تم العثور على نتائج إيجابية لنموذج التناوب ، تم تحقيق هذه في الغالب في المدارس  عل

( ، الذين اقترحوا أن الشرط المحتمل لفعالية هذا النموذج 2015االبتدائية ، وفقًا لدراسة باول وآخرون )

 هو أن التالميذ على دراية بممارسات التعلم بالتناوب األخرى.
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 النموذج المرن  . ت

في نهج هذا النموذج ، يتم تسليم المواد بشكل أساسي عبر اإلنترنت. على الرغم من وجود المعلمين في الغرفة 

لتقديم الدعم في الموقع حسب الحاجة ، فإن التعلم يتم توجيهه ذاتيًا في المقام األول ، حيث يتعلم الطالب بشكل 

بيئة رقمية. تتم العملية الشاملة للتعلم عبر اإلنترنت بشكل أساسي في بيئة  مستقل ويمارسون مفاهيم جديدة في 

المدرسة ، والتي تفترض مسبقًا أن المدرسة يجب أن تكون مجهزة بشكل كاٍف بأجهزة الكمبيوتر و / أو  

 األجهزة األخرى. قد يمثل هذا تحديًا للمدارس التي تفتقر إلى الموارد والبنية التحتية. 

 

 نترنت المعملي نموذج اال . ث

يتضمن هذا النموذج الطالب الذين يتجهون إلى مدرسة ويحضرونها مع تسليم تعليمي إجمالي عبر اإلنترنت  

لدورات كاملة. ال يوجد معلمين معتمدين في متناول اليد ، ولكن بدالً من ذلك ، هناك مساعدين محترفين  

 في الظروف التالية: مدربين يشرفون على هذا النوع من التعليم. هذا خيار جيد 

طالب المرحلة الثانوية الذين يحتاجون إلى مرونة في الجدولة بسبب المسؤوليات األخرى )العمل ، تربية   •

 األطفال(. 

طالب المرحلة الثانوية الذين يختارون هذا الخيار من أجل التقدم بمعدل أسرع مما لو كانوا في بيئة  •

 المدرسة التقليدية. 

 يحتاجون إلى التحرك بوتيرة أبطأ مما توفره الفصول الدراسية التقليدية.الطالب الذين  •

المدارس والمناطق التي تواجه قيودًا ونقصا في الميزانية وال يمكنها استيعاب إجمالي سكانها في الفصول   •

علمين  الدراسية التقليدية ، إما بسبب قلة المنشآت والمؤسسات أو عدم القدرة على توظيف عدد كاٍف من الم

 المعتمدين. هذا النموذج يخفف من مشاكل حجم الفصل الدراسي.

على غرار النموذج المرن ، قد يمثل توفر معمل كمبيوتر مجهز جيدًا تحديًا للمدارس التي تفتقر إلى  

 الموارد والبنية التحتية. 

 

 النموذج الدمج الذاتي  .ج

ر اإلنترنت. يحظى نموذج الدمج الذاتي بشعبية  يجمع التعلم الذاتي المدمج بين التوجيه الشخصي والتعلم عب

كبيرة في المدارس الثانوية ، ويمنح الطالب الفرصة ألخذ دروس تتجاوز ما يتم تقديمه بالفعل في مدرستهم. 

يحضر هؤالء األفراد بيئة مدرسية تقليدية ولهم أيًضا امكانية خيار استكمال تعلمهم من خالل الدورات 

ت المقدمة عن بُعد. لكي تنجح طريقة التعلم المدمج هذه ، يجب أن يكون الطالب لديهم  التدريبية عبر اإلنترن

 دوافع ذاتية عالية. 

 

يوفر هذا النموذج عنصًرا من المرونة يمكن أن يتكيف مع مدارس من بلدان مختلفة ومع توصيفات مختلفة  

( التعليمية يتم تدريسه  VAIEIتركيز رابطة ) ستشارك في تدريبنا. كما يمكن أن يكون متوافقًا مع حقيقة أن 

في معظم البلدان المشاركة كموضوع منهج متميز في المدارس الثانوية. باإلضافة إلى ذلك ، حقيقة أن العمل 

عبر اإلنترنت يتم كواجب منزلي ال يخلق الحاجة إلى البنية التحتية في المدرسة ؛ ومع ذلك ، فإنه يفترض  

 بر اإلنترنت من المنزل أو من مواقع أخرى. ع  الطالب مسبقًا وصول 
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 نموذج التعلم عبر االنترنت  .ح

نموذج التعلم عبر االنترنت هو النموذج المعاكس ونهاية الطريق للتعلم وجها لوجه. وهو شكل من أشكال  

اإلنترنت. ومع ذلك التعلم المدمج حيث يعمل الطالب عن بعد ويتم تسليم المواد بشكل أساسي عبر منصة عبر 

هناك امكانية الوصول للتعلم وجهاً لوجه بشكل اختياري يمكن للطالب عادةً الدردشة مع المعلمين عبر  

اإلنترنت إذا كانت لديهم أسئلة. يعد هذا النموذج من التعلم المدمج مثاليًا للطالب الذين يحتاجون إلى مزيد من  

 المرونة واالستقاللية في برامجهم اليومية. 

 

على الرغم من أننا نتمتع هنا بأقصى درجة من المرونة من بين جميع النماذج الموضحة اعاله ، اال أن هذا  

النموذج يمكن االعتماد عليه بشكل كبير في التعلم عبر اإلنترنت باستخدام اختياري وليس االجتماعات العادية  

م العالي / الجامعي أو المتعلمين البالغين من  وجهاً لوجه مما يجعل هذا النموذج أكثر مالءمة لطالب التعلي

وال يمكنهم  طالب المدارس الثانوية ، الذين يضطرون إلى الذهاب المدرسة يوميًا ويلتقون بالمعلم وجًها لوجه

 . ذلك.

 

النموذج األكثر مالءمة لمنهجية  نتيجة لمراجعة كافة نماذج التعلم المدمج المذكورة اعاله ، نرى ان 

 ( هو نموذج الدمج الذاتي ، ويرجع ذلك أساًسا إلى األسباب التالية: Edu4Sentدوفورسنت )ا

يوفر توازنًا جيدًا بين التعلم عبر اإلنترنت والتعلم وجًها لوجه دون تجاوز أي منهما. وبالتالي ، بالمقارنة   •

التدريس التقليدية التي  مع النماذج األخرى مثل نموذج التناوب ، من المرجح أن تكون متوافقة مع طرق 
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يتم تلبيتها في مدرسة '' بالمتوسط / المعدل '' وبالتالي يمكن أن يكون من األسهل التكيف مع الجدول  

 المدرسي العادي.

 معظم )ان لم تكن كل( النماذج تعتمد على التعلم عبر االنترنت في المنزل ، لذلك: •

مدرسة )وجود معمل الكمبيوتر وتوافر أجهزة الكمبيوتر ال يعتمد على مسائل البنية التحتية التقنية في ال •

 واألجهزة األخرى لجميع الطالب(.

يوفر وقت الفصل الدراسي لتوضيح المحتوى الذي تم إعداده / دراسته مسبقًا عبر اإلنترنت في المنزل  •

 ويتيح فرصة التركيز على األنشطة العملية اإلبداعية. 

ستهدفة أي طالب المدارس الثانوية ، ألنه يوفر لهم قدًرا معينًا من  يعتبر األكثر مالءمة لمجموعتنا الم •

التحكم في تعلمهم في المنزل ، مع التأكيد على الحاجة إلى )قدر معين( من االستقاللية والمبادرة والتي يتم  

 استكمالها في نفس الوقت بدعم المعلم المنتظم في المدرسة.

 

النموذج المرن أيًضا خياًرا تكميليًا شرط أن تتوفر المعدات التقنية  باالضافة الى ذلك ، يمكن أن يكون 

الالزمة في المدارس المشاركة. واالهم من ذلك ، أن يكون الطالب في وضع يمكنهم من العمل بشكل 

دوفورسنت  ى ، يمكن ان يقترح اعداد مناهج امستقل ، مع قدر أقل من التوجيه من المعلم. بهذا المعن

(Edu4Sentو )  الحرص على تضمين بعض العناصر / الوحدات التي يمكن استخدامها بطريقة أكثر

، اعتمادًا على البروفيالت الخاصة واحتياجات التعلم والخبرة وأنماط التعلم  الطالب استقاللية من قبل 

 لفصل معين. 

 

ء عبر هناك مشكلة أخرى يجب أخذها في االعتبار وهي نوع العناصر التي يتم تضمينها في الجز

مكونات رئيسية لتصميم   5( 2005( عام ) CARMANاإلنترنت من نهج التعلم المدمج. حددت كارمان )

 التعلم المدمج الناجح: 

 

 االحداث الحية •

 محتوى عبر اإلنترنت المتاح للتعلم الذاتي ال •

 التعاون )من نظير إلى نظير ومن نظير إلى مرشد(  •

 التقييم  •

 .التفكير فيما تم تعلمهمواد مرجعية لمزيد من  •

 

  المبادئ التربوية )البيداغوجية(  .3.3

 

الموجودين بالفعل   ريادة األعمال بين المهاجرينيتمثل أحد االلتزامات الخاصة في خطة العمل في تسهيل  

والمقيمين في االتحاد األوروبي بناًء على أفضل الممارسات من الدول األعضاء. يهدف هذا الكتاب اإلرشادي 

 شر الدروس المستفادة من المبادرات الناجحة في أوروبا وخارجها.إلى ن
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أن يضيفوا قيمة إلى  بما في ذلك رواد األعمال من خالل مشاركتهم في سوق العمل ، يمكن للمهاجرين 

يعيشون فيه. ومع ذلك ، غالبًا ما يفتقر المهاجرون إلى المعرفة  الذي المجتمع في بلدهم المتبني 

والمعلومات حول األعمال الثقافية والبيئة التنظيمية للبلد المضيف. عالوة على ذلك ، قد تعرقل  

الصعوبات اإلدارية واالجتماعية والثقافية إمكانات رواد األعمال المهاجرين وتؤثر على استدامة 

الفعالة  وإمكانات نمو األعمال التجارية التي ينشؤوها. ونتيجة لذلك ، تلعب خطط دعم األعمال

 والموجهة دوًرا مهًما في دعم رواد األعمال المهاجرين.

وكما هو الحال في نماذج التعلم المختلط األخرى ، يتضمن نموذج الدمج الذاتي عددًا من االختالفات  

والمعلمين وادوارهم  وممارسات العمل وجًها لوجه ، إلخ. فضال عن ذلك ،   من حيث تفاعل الطالب

تصميم نموذج التعلم المدمج للمشروع ، ليس المهم هو تحديد مقدار استخدام التعلم عبر من أجل 

اإلنترنت جنبًا إلى جنب مع وجهاً لوجه فقط بل يشمل ايضا لمبادئ التربوية الشاملة التي ستدعم هذا 

لمشروع  النموذج الخاص من التعلم. من أجل القيام بذلك ، من المهم أن تضع في اعتبارك أن أهداف ا

ليست فقط إطالع الطالب على مفاهيم ريادة األعمال االجتماعية فحسب بل ينبغي اشراكهم فيها بنشاط  

 وفعالية ، لذلك:

 في هذا السياق ، يجب معالجة الجوانب التالية من خالل نموذج التعلم المدمج:

 

 إثارة اهتمام / تحفيز الطالب •

 إيجاد فرص للتعاون بين الطالب والمعلمين •

 ان مشاركة الطالب كمساهمين نشطين في المعرفةضم •

 ضمان التفكير والتقييم الذاتيين عند الطالب  •

 تعزيز التفكير النقدي  •

 تحسين المهارات الرقمية لدى الطالب •

 .مشاركة المحتوى -ايجاد شبكات التواصل مع المدارس األخرى  •

سات التي تدعم هذه األهداف للنهج  في الواقع ، يتيح نموذج الدمج الذاتي استخدام العديد من الممار

الذي يركز على الطالب مثل العمل الجماعي بين الطالب والتعلم وجها لوجه للمحتوى الذي أنشأه 

الطالب على أساس جماعي كفريق واحد ويلي التعليم وجًها لوجه في الفصول الدراسية إنشاء محتوى  

مكن الطالب من العمل كمتعلمين موجهين ذاتيًا  فردي عبر اإلنترنت من قبل الطالب. كل هذه األمثلة ت

يأخذون زمام المبادرة ويصبحون مصممين مشاركين لبيئة التعلم. فهم من خالل هذا النموذج ليسوا 

مشاركين سلبيين في سياق يتحكم فيه المعلم بل هم منشئون نشيطون يربطون ويوسعون تعلمهم خارج  

 نطاق المعلم او المشرف.

من أجل خدمة النهج المتمحور حول الطالب ودور المعلم كميسر ، يتضمن  عالوة على ذلك ،

( نموذج التعلم المدمج عناصر من نموذج التعلم القائم على االستفسار الذي Edu4Sentدوفورسنت )ا

 يعزز:
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( حيث ينصب تركيز التدريس على تعلم الطالب بدالً 1997النهج المتمحور حول المتعلم )كامبر ،  (1

 توصيل مجموعات محددة من المحتوى أو المعرفة ؛من 

، هيلي وروبرتس ،   1988التعلم النشط ، أي التعلم بالممارسة التي قد تشمل سبل التعلم )جيبس ،  (2

(. على سبيل المثال ، مشاركة الطالب في النقاش والعمل على حل المشاكل )برنس و فيلدر 2004

 ( ؛2006

 ي يتحمل فيها الطالب مسؤولية تعلمهم ؛ تنمية مهارات التعلم الذاتي الت (3

( ، الذي يقترح أن يكّون ويشكل الطالب 1990أساس نظري بنائي )على سبيل المثال انظر برونر ،  (4

معانيهم الخاصة للواقع. الطالب هم من يكونون ويشكلون المعرفة بدالً من المعرفة التي يتم فرضها  

 أو نقلها عن طريق التعليمات المباشرة.

 

خدم العديد من هذه األساليب االستقرائية أيًضا التعلم التعاوني مع الكثير من العمل داخل وخارج تست

 وقت الفصل الرسمي الذي يقوم به الطالب العاملون على شكل مجموعات. 

 

  ( للتعليم المدمجEdu4Sentدوفورسنت )نموذج ا .3.4

 

الجمع   ( التدريبية على نهج التعلم المدمج:Edu4Sentدوفورسنت ) راتيجية التدريس والتعلم لدورة اتعتمد است

بين التعلم التقليدي واالفتراضي عبر منصة التعلم اإللكتروني التي تم إنشاؤها كدورات مفتوحة عبر اإلنترنت  

مع إمكانية إجراء الدراسة الذاتية في الوقت والمكان المناسبين. استنادًا إلى البحث المكتبي من حيث نماذج  

م المدمج الموجودة في المنشورات والمبادئ التربوية التي تعتبر األكثر مالءمة ألهداف المشروع ، قمنا التعل

 بتصميم نموذًجا تعليميًا مدمًجا قائًما على الدورة يعزز: 

مزيج متوازن وهادف من العمل وجًها لوجه والعمل عبر اإلنترنت ، والذي يشتمل على المكونات الخمسة  •

 . 2005يم التعلم المدمج في كارمان الرئيسية لتصم 

 نهج تعلمي يركز على المتعلم  •

 نهج تصميمي تعليمي يعتمد على المعلم كميسر.  •
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 دوفورسنت : إستراتيجية التعلم والتعليم ا2الجدول 

 

 الدورات التدريبية المفتوحة عبر اإلنترنت 

( هي دورة تدريبية عبر اإلنترنت مع خيار  MOOCالدورة التدريبية المفتوحة الضخمة عبر اإلنترنت )

:  عدد كبير من المشاركين )عدد ضخم(التسجيل المجاني والمفتوح ومنهج مشترك علًنا ونتائج مفتوحة. 

على عكس دورات التعلم عن بعد التقليدية ، تخاطب الدورة التدريبية المفتوحة الكبيرة عبر اإلنترنت 

ل عمليات التسجيل إلى أن تكون عالية جدًا. مقياس '' ضخم '' نسبي  عددًا غير محدود من المشاركين. تمي

طالب ، لكن العروض المقدمة من كورسيرا  2000إلى حد ما. كانت الدورات المبكرة في حدود 

(Coursera( واوداسيتي )Udacity تجاوزت )مسجل.  100.000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمة 
الموضوع

األسئلة

الموارد 
والمعطيات

اليقييم

األفكار
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  أدوار المستخدمين  .3.5
 

التعلم المدمج المقترح أعاله والمرافق التي يجب أن تكون منصة اإلنترنت قادرة على دعمها ، استنادًا إلى نموذج 

يمكن تمييز أدوار المستخدم التالية من حيث دورها التعليمي / التربوي األوسع ، وكذلك من حيث حقوق الوصول 

 :عبر اإلنترنت 

 

ق الوصول إلى منصة الخصائص التقنية / حقو الدور التعليمي / التربوي  المستخدم

 النظام 

 

 

 

 المعلم / الميسر 

المعرفة والمواقف تقييم 

والمهارات السابقة للطالب فيما  

يتعلق بالنشاط / خطة الدرس / 

 الموضوع. 

يمكن الوصول إلى أدوات التقييم عبر   -

اإلنترنت ، مثل االستطالعات ، وتحريرها 

 تأليفها.  /

المتعلمين /  يمكن الوصول إلى ملفات  -

ملفاتهم اإللكترونية ، حيث يتم تسجيل نتائج  

التقييم الذاتي وجميع األنشطة األخرى  

)عمليات تحميل الموارد والتعليقات  

 والتقييمات(. 

تعديل خطط الدروس الجاهزة أو 

األنشطة الحتياجات المتعلمين أو  

 تصميم الموارد وفقًا لذلك

بر  الوصول الكامل إلى مستودع الموارد ع -

اإلنترنت والوصول إلى أدوات التحرير 

والتأليف التي تمكن من التكيفات الممكنة  

 لهذه الموارد. 

الوصول إلى أدوات '' الواجب المنزلي ''.   -

على سبيل المثال أسئلة االختيار من متعدد 

التي تحفز الطالب على التحقيق في  

 السؤال.

جاهزية المتعلمين في جو تسهيل 

اإلنترنت. على سبيل  التعلم وعبر 

المثال ينسق التعاون بين  

المتعلمين وينسق العمل الجماعي  

ويوجه المتعلمين طوال خطوة 

عملية االستفسار ويحفز فضولهم  

 واهتمامهم. 

الوصول إلى مناطق وسبل التعاون للمتعلمين  - 

)اإلجابة على أسئلة المتعلمين   لوحقوق التفاع

مالحظات عبر  المحتملة عبر اإلنترنت ، وتقديم 

 اإلنترنت أثناء تنفيذ نشاط / مهمة منزلية(. 

يتابع ويراقب ويقدم مالحظات 

مستمرة للمتعلمين في الفصل 

الدراسي والتقييم التكويني عبر 

 اإلنترنت 

  الوصول إلى مناطق وسبل التعاون -

)اإلجابة على   لللمتعلمين وحقوق التفاع

أسئلة المتعلمين المحتملة عبر اإلنترنت ، 

تقديم مالحظات عبر اإلنترنت أثناء تنفيذ و

 نشاط / مهمة منزلية(.

 الوصول إلى مميزات المتعلمين  -

مع بقية شبكة يشارك موارده 

 دوفورسنت.مؤسسات ا

الوصول إلى أدوات التحميل والتأليف بدرجات 

مختلفة من الخصوصية ، يمكن أن يكون قابالً  
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أو بواسطة  اص به فقط للمشاهدة من قبل المتعلم الخ

 دوفورسنت أيًضا.بقية شبكة ا

 -يقيم تأثير نشاط / خطة درس 

 تقييم تلخيصي 

الوصول إلى أدوات أو مرافق جاهزة عبر  

اإلنترنت لتطوير أدوات التقييم الذاتي التلخيصية 

الخاصة بهم وذلك من أجل تنفيذ أو تصميم تقييم  

 نهائي لنتائج التعلم. 

المتعلمين  يهيئ الظروف الهتمام 

المستمر بالموضوع الذي تمت 

 دراسته واستكشافه. 

تحميل المزيد من الموارد للرجوع إليها في 

 المستقبل 

 

 

 

 

 المتعلم / الطالب 

يقي ّم ذاتيًا معارفه ومواقفه  

ومهاراته السابقة فيما يتعلق 

بموضوع نشاط / خطة درس / 

 مشروع. 

يديرها  الوصول إلى أدوات التقييم الذاتي التي 

المعلم عبر اإلنترنت والنتائج الخاصة به / بها. 

إدارة ملف المستخدم الشخصي / المحفظة  

اإللكترونية للمتعلم حيث يتم تسجيل نتائج التقييم  

الذاتي وجميع األنشطة األخرى )تحميل الموارد 

 والتعليقات والتقييمات(.

يفهم أهمية / صلة الموضوع ويتم  

 تحفيزه من البداية. 

لوصول إلى الموارد المقدمة والمقترحة من قبل  ا

 المعلم.

يجمع البيانات والمعلومات  

 والموارد 

الوصول إلى جميع الموارد المتوفرة في   -

مستودع مشترك. )بغض النظر عما إذا 

كانت مرتبطة ارتباًطا وثيقًا بموضوع 

 النشاط / خطة الدرس / المشروع ام ال( 

الخارجيين ضمن حق التفاعل مع الخبراء  -

 مجال التعلم التعاوني.

تقيم وتوليف وتحليل المعلومات 

 والبيانات 

 وجًها لوجه بشكل أساسي في الفصل. -

حق التفاعل والتعاون مع األقران عبر   -

 اإلنترنت في بيئة تعاونية خاصة.

حق التفاعل والتعاون مع األقران في بيئة   - يبتكر أفكاًرا جديدة

 اإلنترنت تعاونية خاصة عبر 

 وجها لوجه في الفصل  - يشارك وينقل ويوصل االفكار

حق تحميل موارد جديدة عبر اإلنترنت  -

ومشاركتها مع أقرانه من نفس المدرسة  

مين والمعلمين اآلخرين في شبكة  والمتعل

 دوفورسنت والخبراء في المجتمع العام.ا

حقوق المشاركة عبر أدوات التواصل  -

 وتويتر وغيرها(.االجتماعي )فيسبوك 

يشارك في تقييم األقران )التقييم  

 الذاتي(

الوصول إلى أدوات التصويت والتصنيف بحيث 

يمكن للمتعلمين تقييم موارد / أفكار / مخرجات  

 بعضهم البعض 

يعكس المعرفة والمهارات 

 الجديدة التي اكتسبها أثناء النشاط

الوصول إلى أدوات التقييم الذاتي  -

التلخيصية التي يديرها المعلم عبر 

 اإلنترنت.
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الوصول المستمر إلى نتائجه من خالل  -

ملف المستخدم الشخصي / المحفظة  

 اإللكترونية.

يشارك خبراته مع الطالب  المرشد / الخبير الخارجي 

إلشراكهم في الموضوع المحدد  

 للنشاط / المشروع / الدرس

حق التفاعل مع الطالب سواء في مجاالت  -

تعاون عامة أو خاصة يديرها المعلم 

 ويشرف عليها. 

الوصول إلى تسهيالت االتصال عبر   -

اإلنترنت مع الطالب تحت إشراف وإدارة  

 المعلم.

 

  استراتيجية التقييم   .3.6

 

االفتراضية  لقد تغيرت الطريقة التي نتعلم بها بشكل كبير بسبب المناخ الحالي في العالم. فقد انتقلنا من النماذج 

إلى النماذج الهجينة إلى عدد ال يحصى من النماذج وجًها لوجه لتعكس الفصل الدراسي التقليدي من رياض  

األطفال إلى الصف الثاني عشر. هذا لم يغير فقط شكل المدارس ولكن كيف يتم تخيل التعليم والتعلم خالل هذا  

 / ا لتناسب احتياجاتنا الحالية هو نموذج التعلم المدمجالوباء. ومع ذلك ، فإن أحد النماذج التي يمكن تكييفه

 .الخليط

 

( ، يمكن أن يتم التدريس في بيئة التعلم المدمج / الخليط من خالل التعلم عبر  2014وفقًا لـهورن وستولكر ) 

مدمج ( أن التعلم ال2018اإلنترنت وفي بيئة خاضعة لإلشراف بعيدًا عن المنزل. يضيف الدكتور كاتلين تاكر ) 

يجمع بين التعلم النشط في كل من البيئات عبر اإلنترنت وغير المتصلة باإلنترنت لمنح الطالب التحكم في  

 العملية والتقدم في التعلم. 

 

يتفق العديد من معلمي تعليم البالغين على أن معرفة ما يتعلمه كل طالب على أساس يومي أو أسبوعي أمر  

يرون بسرعة أنه من الصعب جدًا جمع هذه المعلومات ومعالجتها في  مفيد للغاية ومع ذلك ، يضيف الكث

الفصل الدراسي التقليدي. في بيئة التعلم المدمج ، التقييم التكويني هو أيضا في غاية األهمية وخاصة عندما  

لكل طالب  يستخدم المعلم نظام إدارة التعلم المتكامل عبر اإلنترنت ، فإن الحصول على بيانات التقييم التكويني 

 . لم يعد يمثل تحديًا صعبًا ، وقد ال يستغرق وقتًا طويالً بالنسبة للطالب أو المعلم

 

 يوجد فئتان للمقيمين والمعلمين لوصف تقييم تعلم الطالب: التكويني والختامي. 

 

الذي يتم إجراؤه عادةً في نهاية برنامج التعلم هو تحديد ما إذا كان المتعلمون قد  الختاميالغرض من التقييم 

ة عبارة عن امتحانات أو  الختامي حققوا أهداف البرنامج التعليمية )وأهدافهم الخاصة(. عادةً ما تكون التقييمات 

ا  '' مشروع كابستون '' اختبارات تحريرية ، على الرغم من أنها قد تتضمن في بعض الحاالت مشروًعا نهائيً 

 كدليل على تحقيق أهداف أو معايير معينة. 

 



 
 

                                                                      58 
 

في بيئات التعلم عبر اإلنترنت. تقدم العديد من   الختامييجب ان يستفيد المعلمون من أدوات التكنولوجيا للتقييم 

مل السلس أدوات التكنولوجيا بالفعل ميزات مضمنة مثل االختبارات القصيرة واالختبارات التي تتيح التكا

ة. بينما يستكشفون ممارسات التعلم عن بعد ، يمكن تطبيقها على الجزء الموجود عبر الختاميللتقييمات 

 اإلنترنت من نموذج التعلم المدمج.

 

في الفصل الدراسي المدمج / الخليط ، تجدر اإلشارة إلى األداء أو النهج القائمة  الختاميعند التفكير في التقييم 

تعد االستراتيجيات القائمة على األداء مثل المحافظ أو المشاريع أو البث الصوتي طريقة  على المشروع.

رائعة لقياس العديد من معايير التعلم واألهداف في وقت واحد ، كما توفر للمتعلم الفرصة لتطبيق وعرض ما  

لجمع البيانات الالزمة لتوضيح   ة القائمة على األداء مثل المحافظ هي تحدي للمتعلمالختاميتم تعلمه. التقييمات 

المفاهيم ، وهي مهارة تفكير عالية المستوى. تتضمن بعض األدوات والتطبيقات التقنية التي يمكن أن تكون 

مثالية لبيئة مدمجة كل من سكرينكاستيفي وادوبي سبارك ومواقع غوغل و ُوورد بريس. باستخدام هذه 

يفية تنظيم وتقديم معلوماتهم ، وهو ما يظهر بدوره قدرتهم على األدوات ، يتمتع المتعلمون بالمرونة في ك 

 تطبيق المعرفة والمعلومات المكتسبة. 

 

يجب أن تكون هناك نية وهدف ألدوات تقييم التكنولوجيا المستخدمة. يجب أن يستفيد المعلمون بشكل كامل  

لبيانات التي تم جمعها بإستخدام تلك من أدوات التقييم عبر اإلنترنت من خالل تتبع االستخدام وكذلك تحليل ا

األدوات. سيساعد هذا في تتبع تقدم الطالب ومساعدة المعلمين في تكييف التعليمات إذا لزم األمر )ميللير ، 

2015 .) 

 

من ناحية أخرى ، تعتبر التقييمات التكوينية أكثر تشخيًصا وتختلف من حيث أنها تزود المدرب بتعليقات  

 عد في ضبط التعليمات عندما وحيثما لزم األمر. مستمرة يمكن أن تسا

 

تهدف التقييمات التكوينية إلى توفير نظرة ثاقبة حول ما تعلمه الطالب وما يجدون صعوبة فيه ويحتاجون إلى  

مزيد من المساعدة فيه. تتضمن بعض أمثلة التقييم التكويني على سبيل المثال ال الحصر ، استطالعات الرأي  

اسية ، وتذاكر الخروج ، والعروض المرئية إلظهار ما تعلمه الطالب ، واالختبارات في الفصول الدر

 (. .2017المرتجلة )بروميثيان ، 

 

يعد تسجيل الدخول أحد أكثر استراتيجيات التقييم التكويني تنوًعا في فصل التعلم المدمج. تسجيالت الدخول 

الدرس أو منتصفه أو نهايته لقياس فهم الطالب   هي أسئلة غير رسمية يمكن للمدرس طرحها إما في بداية

للموضوع أو المفهوم الذي يتم تغطيته. من خالل التعليمات الشخصية أو االفتراضية ، يمكن للطالب ببساطة  

 اإلجابة على السؤال الذي يتم طرحه بإبهام ألعلى )ايجابي( وابهام السفل )سلبي(. 
 

أكثر أنواع التقييم التي يتم التقليل من شأنها هي المنتجات التي ينشئها الطالب. عندما نتحدث عن صيغ التقييم  

، غالبًا ما تكون من صنع المعلم أو مدفوعة وال تقدم مساحة كبيرة للمناورة للتعبير أو اإلبداع. ومع   الختامية

يجب أن نوفر فرًصا للمتعلمين ليُظهروا لنا ما يعرفونه ذلك ، إذا أردنا تعزيز مستويات أعلى من التفكير ، 

 وما هي أفضل طريقة من جعلهم يتالعبون بالمحتوى. 
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سيتم تقديم مجموعة من التقييمات التكوينية والختامية على أمل أن تتمكن من تنفيذها داخل الفصل الدراسي  

، من األفضل تقييم ما يقدمه كل منها وكيف   المدمج. كما هو الحال مع أي استراتيجية أو أداة أو نظام أساسي

يمكن لكل منها قياس تقدم الطالب وأدائهم. أثناء استكشافك لهذه األدوات ، من الحكمة أيًضا اختيار بعض  

 األدوات لتجنب ارباكهم. 

 

في الختام ، يمكن تحسين االستراتيجيات المجربة والحقيقية مثل تسجيالت الدخول وتذاكر الخروج 

واالختبارات متعددة الخيارات باستخدام العديد من التقنيات. في حين أن التقييمات التكوينية والختامية يمكن أن 

تقيس تعلم الطالب وتقدمهم ، فمن المهم االستفادة من االستراتيجيات التي تسمح بمزيد من االختيار وملكية  

روج من الطرق التقليدية لتقييم تعلم الطالب من  الطالب. فضال عن ذلك ، حان الوقت المناسب للمعلمين للخ

خالل تنفيذ المشاريع القائمة على األداء والعروض التقديمية الشفوية والمنتجات التي ينتجها الطالب والتي  

توفر مجموعة واسعة من الفرص للطالب لتقديم ادلة على فهمهم. وختاما ، يمكن للمدرسين االستفادة من قوة  

قات الهاتف المحمول وتكييف األشكال التقليدية للتقييم لالستفادة مما يقدمه إعداد التعلم المدمج  اإلنترنت وتطبي

 للطالب والمعلمين. 

 

( ، يستطيع المعلمون متابعة ومراقبة التقارير التي  Edu4sentدوفورسنت )في منصة النظام األساسي ا

وكيف كان أداء الطالب في هذا الدرس أو التقييم.  توضح مقدار الوقت الذي يقضيه المتعلم في درس أو تقييم ، 

لوجه الستكمال  ( بتدريس درس وجًها Edu4sentيمكن للمعلمين تعيين دروس من داخل نظم إدارة التعلم ) 

دوفورسنت عبر اإلنترنت للمهارة أو المهارات التي يحاول المتعلم إتقانها. باإلضافة إلى الدرس داخل دورة ا

جابات الممتدة ، يمكن للمدرسين عرض المالحظات التفصيلية الخاصة بكل إجابة يقوم ذلك ومن خالل االست

بها الطالب. يمكن للمدرسين استخدام هذه المالحظات لمساعدة الطالب على تعلم كيفية إنشاء استجابة موسعة  

لتقوية عمليات اإلرسال   ، باإلضافة إلى االتفاقيات المحددة للغة اإلنجليزية الحديثة التي يحتاجون إلى تحسينها

 المستقبلية. 

 

يمكن للطالب أيًضا تلقي مالحظات إرشادية فورية إلخبارهم بتقدمهم العام ، باإلضافة إلى تفسيرات للتمارين  

التي يجيبون عليها بشكل غير صحيح. يمكنهم أن يقرروا إعادة الدروس أو إضافة دروس إضافية حتى يصلوا  

 إلى درجة االتقان الالزمة.
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 دوفورسنت: دريبية المفتوحة عبر اإلنترنت الوحدات ومحتوى الدورة الت .4
 

عبر االنترنت   وجها لوجه  اسم التدريب 

 بالمنصة

 المجموع

 ساعتان  ساعتان مقدمة عن الدورة 

 : ريادة األعمال االجتماعية1الوحدة 

 ساعتان ساعة واحدة ساعة واحدة  مفهوم ريادة األعمال االجتماعية  .1.1

  ساعة واحدة  رواد األعمال االجتماعيين   .1.2

 ساعتان ساعة واحدة ساعة واحدة سياق ريادة األعمال االجتماعية  .1.3

 ساعتان ساعة واحدة  ساعة واحدة تحديات ريادة األعمال االجتماعية  .1.4

 : خطة األعمال االجتماعية2الوحدة 

 ساعات 4 ساعتان ساعتان . تطوير فكرة العمل االجتماعي2.1

 ساعات 6 ساعات 4 ساعتان . إعداد خطة عمل اجتماعية2.2

 : التطور الشخصي في ريادة األعمال االجتماعية3الوحدة 

 ساعات 4 ساعتان ساعتان . مهارات عالقات العمل3.1

 ساعات 4 ساعتان ساعتان . مهارات العرض 3.2

 ساعات 4 ساعتان ساعتان . التواصل الرقمي 3.3

 ساعتان ساعة واحدة  ساعة واحدة . مهارات التواصل الشبكي 3.4

 : إنشاء مؤسسة اجتماعية وإدارتها وتنميتها 4الوحدة 

. المسائل القانونية )تركيا واليونان  4.1

 وايطاليا وبولندا( 

 ساعات 4 ساعتان ساعتان

. المسائل الضريبية )تركيا واليونان  4.2

 وايطاليا وبولندا( 

 ساعات 4 ساعتان ساعتان

 : امكانية أن تكون رائد أعمال اجتماعي 5الوحدة 

 ساعات 4 ساعتان ساعتان . لتصبح رائد أعمال اجتماعي 5.1

. المحفظة اإللكترونية والموارد  5.2

 الرقمية 

 ساعات 4 ساعتان ساعتان

 ساعات 4 ساعتان ساعتان . رحلة تعليمية5.3

 ساعة 51 المجموع
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 الدورة المفتوحة عبر اإلنترنت تطوير  .5

 

 : ريادة األعمال االجتماعية 1الوحدة 

 الوحدة / المواضيع 

 أقسام الوحدة 

معلومات عامة حول الوحدة  نتائج التعلم الهدف / أهداف التعلم

 حرف(  5000)

 

 :1الوحدة 

مفهوم ريادة األعمال   .1

 االجتماعية 

 

ابحث عن   .أ

التعريفات  

الموجودة لريادة  

األعمال  

 االجتماعية 

ما هي المؤسسة   .ب 

االجتماعية /  

أنواع مختلفة من  

المشاريع  

 االجتماعية 

 النماذج التشغيلية  .ت 

قارن بين ريادة  .ث 

األعمال وريادة  

األعمال  

 االجتماعية 

 

رائد األعمال   .2

 االجتماعي 

 

خصائص ودوافع   .أ

  الرائد االجتماعي

دراسات حالة في  .ب 

رواد األعمال  

االجتماعيين في 

العالم الحقيقي 

)تركيا ، ايطاليا ،  

 بولندا ، اليونان( 

 

الهدف من هذه الوحدة هو  

تعريف المعلمين /  

الميسرين البالغين بفلسفة  

ووظيفة ريادة األعمال  

يتم   االجتماعية واالبتكار.

تقديم نبذة تاريخية عن  

الفكرة الكامنة وراء ريادة  

األعمال االجتماعية  

والممارسات األولى 

ها. كما يتم تقديم  لتنفيذ 

تصنيف المؤسسات  

االجتماعية ونماذج التشغيل 

  1.2المناسبة. يحدد القسم 

ملف تعريف الريادي  

االجتماعي من خالل  

تطوير العديد من دراسات 

الحالة في تركيا واليونان  

 وبولندا وإيطاليا. 

 

 اهداف الوحدة
عند االنتهاء من هذه الوحدة 

 ، سيقوم المتدربون بما يلي: 

كون على دراية بمفهوم  سي

الريادة االجتماعية وملف  

رائد األعمال االجتماعي  

والنماذج والهياكل األساسية  

 للمؤسسات االجتماعية. 

 

فهم المشاكل االجتماعية  

وتطوير األفكار والحلول  

 الضرورية لها. 

 

 تحديد أصول المجتمع 

 

 

بنهاية هذه الوحدة ، سيكون  

 :  المتعلمون قادرين على

 

تحديد مفهوم ريادة األعمال  

االجتماعية ورائد االعمال  

 االجتماعية 

 

مقارنة بين ريادة األعمال  

التجارية وريادة األعمال  

 االجتماعية 

 

اكتشاف مدى تعقيد التغيير 

االجتماعي وكيف يمكن  

تطبيق ريادة األعمال  

االجتماعية على المشكالت  

 االجتماعية 

 

فحص التحديات التي 

األعمال  يواجهها رواد 

االجتماعيون ، بما في ذلك 

قياس النجاح واستخدام 

الموارد وإدارة توقعات 

 أصحاب المصلحة.

 

تقدم هذه الوحدة التعريفات  

الموجودة لريادة األعمال  

االجتماعية. في نهاية هذه  

الوحدة ، سيتمكن المتعلمون 

من تحديد مفهوم ريادة 

األعمال االجتماعية وشرح 

هات بين  االختالفات والتشاب

ريادة األعمال التجارية 

واالجتماعية. سيكون لدى 

المتعلمين معرفة أساسية عن 

ماهية رائد األعمال  

االجتماعي وسيكونون على  

دراية ببعض األمثلة. سيكون 

لدى المتعلمين أيًضا فهم  

أفضل لسياق ريادة األعمال  

االجتماعية من حيث التغيير 

االجتماعي وكيف يمكن  

المشكالت  استخدامه لحل 

االجتماعية. سيتمكن  

المتعلمون من التحقيق في  

المشكالت التي يواجهها رواد  

 األعمال االجتماعيون. 
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 : خطة األعمال االجتماعية 2الوحدة 

 

 الوحدة / المواضيع 

 أقسام الوحدة 

معلومات عامة حول   نتائج التعلم الهدف / أهداف التعلم

 حرف(  5000الوحدة )

العمل : خطة 2الوحدة 

 االجتماعي 

 الوحدات الفرعية: 

كيفية تطوير فكرة   -

 األعمال االجتماعية 

كيفية إعداد خطة  -

 عمل اجتماعية 

 التقييم  -

 مصادر إضافية  -

الهدف من هذه الوحدة هو  

تعزيز مهارات ريادة  

األعمال االجتماعية  

للمهاجرين / الالجئين ، من  

خالل تزويدهم بمعرفة 

مفيدة حول كيفية إنشاء  

وإعداد خطة أعمالهم 

 االجتماعية. 

 

 أهداف الوحدة:

تمكين المهاجرين /   -

الالجئين لبدء 

 أعمالهم االجتماعية 

تعزيز مهاراتهم   -

وكفاءاتهم في ريادة 

 األعمال االجتماعية 

تجهيزهم بأدوات  -

فعالة من أجل إنشاء  

خطة اجتماعية 

 بكفاءة 

بنهاية هذه الوحدة ، سيكون  

 المتعلمون قادرين على: 

بحث واكتشاف فرص * ال

 العمل االجتماعي المثالية 

* كتابة ملخص تنفيذي  

فعال وتحديد مهمة أعمالهم  

 االجتماعية 

* تحديد الجوانب المهمة 

ألعمالهم مثل الهيكل  

القانوني وهيكل اإلدارة 

وأصحاب المصلحة  

 الرئيسيين. 

* تحليل اجراء  التحليل 

السياسي واالقتصادي  

واالجتماعي والتكنولوجي 

لقانوني والبيئي المسمى  وا

( PESTLEباسم بستل )

واإلشارة إلى العوامل  

البيئية التي يمكن أن تكون  

مفيدة للغاية إلجراء خطة  

 بيئية. 

* اعتماد الوسائل  

واالستراتيجيات المناسبة  

 للتسويق الفعال 

* تنظيم عملياتهم التجارية  

 والعملية بكفاءة. 

الوحدة مقسمة إلى جزأين. 

الجزء األول تحديد  يتناول 

فرص ريادة األعمال  

االجتماعية ، والتي تعد 

جزًءا مهًما من بدء عمل. 

باإلضافة إلى ذلك ، تقدم 

هذه النقطة أمثلة يمكن  

للمتعلمين من خاللها البحث  

عن فرص ريادة األعمال  

 االجتماعية. 

 

يتكون الجزء الثاني من  

المزيد من المعرفة العملية 

ات ويصف بالتفصيل الخطو

الواجب اتباعها باإلضافة 

إلى نصائح إلنشاء خطة  

 عمل اجتماعية فعالة.

 

في نهاية الوحدة ، سيجد 

المتعلمون أسئلة اختبار  

حيث يمكنهم اختبار  

معرفتهم باإلضافة إلى 

موارد إضافية يمكنهم من  

خاللها البحث عن مزيد من  

المعلومات حول ريادة  

األعمال االجتماعية وكتابة  

 .خطة العمل
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 في ريادة األعمال االجتماعية  : التنمية الشخصية3الوحدة 

 الوحدة / المواضيع 

 أقسام الوحدة 

معلومات عامة حول   نتائج التعلم الهدف / أهداف التعلم

 حرف(  5000الوحدة )

: التنمية 3الوحدة 

الشخصية في ريادة األعمال 

  4مقسمة إلى  االجتماعية

 وحدات: 

 

: مهارات ريادة  1الوحدة 

 األعمال االجتماعية 

 

 مهارات العمل  .أ

عناصر االتصال   .ب 

 الفعال

مهارات االتصال:  .ت 

األدوات 

 واالستراتيجيات 

 

المهارات : 2الوحدة 

 الناعمة ومهارات العرض 

 

 قيادة فريق العمل .أ

إدارة الوقت وحل   .ب 

 المشكالت 

مهارات العرض   .ت 

 والتقديم 

 

 االتصال الرقمي  :3الوحدة 

 

سمات االتصال   .أ

 الرقمي

فرص وقيود  .ب 

 االتصال الرقمي 

األخالق في  .ت 

 االتصال الرقمي 

 

 مهارات الشبكات  :4الوحدة 

 

 تطوير شبكة تأثير  .أ

تحديد فرص  .ب 

 التواصل 

:  الهدف من هذه الوحدة

تطوير كفاَءات المعلمين / 

الميسرين الكبار ليكونوا 

مجهزين بشكل أفضل في 

تعزيز المعرفة والقدرات 

والمهارات الخاصة بريادة 

األعمال االجتماعية من  

أجل دعم الالجئين وطالبي  

اللجؤ من الشباب ذوي  

المهارات المنخفضة 

الكتساب مهارات تنظيم  

المشاريع االجتماعية 

المناسبة من أجل أن يكونوا  

قادرين على تأسيس  

 مهاراتهم الخاصة. األعمال.

 

 اغراض الوحدة: 

تتبع إطار عمل الرائد 

االجتماعي المثالي ، تحديد  

مهارات العمل الشخصية 

والجماعية والنقدية  

واإلبداعية والعملية التي  

يحتاجون إليها ، بما في ذلك 

اكتشاف التواصل الفعال مع  

األدوات واالستراتيجيات  

 إلدارة المؤسسة.

 

العمل الحر ومقدمة الى 

العمل الحر: المهارات  

األساسية لممارسة األعمال  

من نوع القيادة إلى 

المهارات األساسية  

الرئيسية لرائد األعمال  

الالزمة لإلدارة اإلدارية  

 للنشاط العملي.

 

بنهاية هذه الوحدة ، سيكون  

 المتعلمون قادرون على: 

 

المعرفة األولية  اكتساب 

بشأن الخصائص  

والمهارات األساسية لريادة 

 األعمال 

 

معرفة كيفية التحليل  

والتركيز على الجوانب 

ذات الصلة التي يجب 

 مراعاتها عند بدء اعمالهم 

 

تعلم كيفية سؤال انفسهم  

األسئلة الصحيحة فيما  

يتعلق بجدوى واستدامة  

 مبادرة األعمال

 

تعميق وتطوير المهارات  

دارية واالستراتيجية  اإل

الالزمة للعب دور رائد  

األعمال االجتماعي ، من  

خالل دورة تدريبية  

 .مستعرضة

يتناول الجزء األول من  

الوحدة النمطية ويدرس  

العناصر الرئيسية التي تميز 

شخصية رائد األعمال  

االجتماعي من حيث  

المهارات العملية التي يجب 

اكتسابها مع التركيز بشكل 

جانب االتصال  خاص على

واالستراتيجيات التي  

 تجعلها فعالة. 

 

يحلل الجزء الثاني كالً من  

أهمية العمل الجماعي األمر  

أساسي لنجاح مشروع  

اجتماعي ، ومفهوم القيادة  

واألنماط المختلفة المرتبطة  

به ، مع دراسة متعمقة  

أيًضا حول مهارات  

 العرض والتقديم. 

 

واخيرا ، تم تحليل جانب  

الرقمي من حيث   االتصال

الفرص وموانع االستعمال ، 

ليختتم الفصل ببعض  

المؤشرات حول إنشاء  

 الشبكة وادامتها. 
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تقييم إيجابيات وسلبيات 

االتصال الرقمي وتطوير  

 استراتيجيات التواصل 

 : إنشاء وإدارة وتنمية مؤسسة اجتماعية 4الوحدة 

 

 الوحدة / المواضيع 

 أقسام الوحدة 

معلومات عامة حول الوحدة  نتائج التعلم الهدف / أهداف التعلم

 حرف(  5000)

وإدارة وتنمية مؤسسة إنشاء 

 اجتماعية 

 تركيا  .1

رخصة عمل جديدة   .أ

وتصاريح للمهاجرين  

 في تركيا 

الضرائب   اجراَءات  .ب 

 في تركيا 

كيفية التسجيل في   .ت 

المؤسسات والغرف 

 المهنية في تركيا؟ 

كيف أبرم عقد تجارة  .ث 

 إلكترونية في تركيا؟ 

 

 اليونان .2

رخصة عمل   .أ

جديدة وتصاريح 

للمهاجرين في  

 اليونان 

 اجراَءات  .ب 

الضرائب في 

 اليونان 

كيفية التسجيل في   .ت 

المؤسسات 

والغرف المهنية  

 في اليونان ؟ 

كيف أبرم عقد   .ث 

تجارة إلكترونية  

 في اليونان ؟ 

 

 ايطاليا  .3

رخصة عمل   .أ

جديدة وتصاريح 

الهدف من هذه الوحدة 

 هو تقديم: 

 

أهمية تقديم دعم شامل  

للمهاجرين الراغبين في  

بدء أو توسيع نطاق عمل 

تجاري في البلدان  

المضيفة لهم. يواجه  

المهاجرون مجموعة من  

التحديات المحددة إلنشاء 

وإدارة أنشطة ريادة  

األعمال في البلدان  

المستقبلة لهم. غالبًا ما  

تكون هذه التحديات  

مترابطة وتنبع عادةً من 

رأس المال  محدودية

البشري المحدد بالبلد 

المضيف وعدم اإللمام 

بأداء أسواق العمل 

المحلية واألطر التنظيمية  

لألعمال التجارية المحلية  

والصعوبات في 

الوصول إلى شبكات 

األعمال المحلية واالهم  

من ذلك ، االفتقار الى 

رأس المال ومرافق 

األعمال الالزمة للبدء. 

أظهرت الدراسة أن  

ابير التي تعالج هذه  التد 

الصعوبات بشكل كلي 

هي من خالل تزويد 

المهاجرين بعرض 

مشترك من التدريب  

بنهاية هذه الوحدة ،  

سيكون المتعلمون  

 يملكون ما يلي: 

 

 :المعرفة

 

اإلطار القانوني   -

للمؤسسات 

االجتماعية في  

تركيا وبولندا 

 وإيطاليا واليونان 

الوضع القانوني   -

واألنواع  

المختلفة  

للمؤسسات 

االجتماعية  

القانون  ضمن 

الوطني للدول  

األعضاء في 

االتحاد  

 األوروبي 

 

 المهارات:

 

كيف تعمل   -

الريادة 

االجتماعية في  

 اليونان؟ 

كيف أن   -

االقتصاد  

االجتماعي هو  

بديل إيجابي  

تعطي المفوضية األوروبية  

لمصطلح ريادة اعمال 

اجتماعية المعنى التالي: '' 

عامل في االقتصاد االجتماعي 

هدفه الرئيسي أن يكون له  

تأثير اجتماعي بدالً من تحقيق 

ربح ألصحابه أو مساهميه ''. 

وهي تعمل من خالل توفير  

السلع والخدمات للسوق 

خدم بطريقة مبتكرة وتست

أرباحها في المقام األول  

لتحقيق األهداف االجتماعية. 

هناك أنواع عديدة من  

المؤسسات االجتماعية ، ولكل 

منها إطار عمل مختلف وفقًا 

لقوانين كل دولة. توفر هذه  

الوحدة التدريبية معلومات  

مفيدة حول اإلطار القانوني  

فيما يتعلق باالقتصاد  

االجتماعي ، وخاصة في  

لندا وإيطاليا  تركيا وبو

 واليونان. 

 

كما توصي بأن يأخذ مقدمو  

الخدمات والممولين على حد 

سواء في االعتبار ، عند 

تصميم دعم ريادة األعمال  

للمهاجرين ، أدوات الدعم  

الحالية المتاحة في المنطقة أو 

البلد الناشطة والتي قد تساعد 

في معالجة بعض العقبات  

المحددة التي يواجهها رواد  

األعمال من المهاجرون. قد 
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للمهاجرين في  

 ايطاليا 

 اجراَءات  .ب 

الضرائب في 

 ايطاليا 

كيفية التسجيل في   .ت 

المؤسسات 

والغرف المهنية  

 ايطاليا؟ في 

كيف أبرم عقد   .ث 

تجارة إلكترونية  

 في ايطاليا؟ 

 

 بولندا .4

رخصة عمل   .أ

جديدة وتصاريح 

للمهاجرين في  

 بولندا 

 اجراَءات  .ب 

الضرائب في 

 بولندا 

كيفية التسجيل في   .ت 

المؤسسات 

والغرف المهنية  

 في بولندا؟ 

كيف أبرم عقد   .ث 

تجارة إلكترونية  

 في بولندا؟ 

والمشورة التنظيمية  

ورأس المال االجتماعي  

وتسهل الوصول إلى  

تمويل األعمال وأماكن  

العمل والتي هي األنسب  

لدعم رواد األعمال 

المهاجرين بطريقة فعالة  

من حيث التكلفة  

دهر  والمساعدة لتز

أعمالهم. وهذا يتفق مع  

نتائج النشرات الموجودة  

 حول هذا الموضوع. 

للتوظيف وريادة 

 األعمال 

 

 االختصاصات:

 

اختيار النوع   -

الصحيح من  

الريادة 

 االجتماعية 

التغلب على  -

الحواجز 

بدء المختلفة عند 

 مشروع اجتماع 

يؤدي الربط بين خطط الدعم 

السائدة إلى تعزيز اندماج  

المهاجرين وتزويد رواد  

األعمال بإمكانية الوصول إلى 

مجموعة واسعة من الخدمات 

واالستفادة من تدابير الدعم 

غير المستهدفة. إن عرض 

تدابير التواصل المكلفة 

بمساعدة المهاجرين على  

شبكات المحلية الوصول إلى ال

من رواد األعمال ومقدمي  

الخدمات )بما في ذلك ، بشكل 

حاسم ، مؤسسات االئتمان( 

والعمالء يمكن أن يوفر فرًصا 

ألصحاب المشاريع  

المهاجرين والمساهمة في  

نجاح أعمالهم. أظهرت هذه  

الدراسة أن المدى الذي يمكن 

أن تسهل فيه مبادرات دعم  

ريادة األعمال للمهاجرين 

وصول إلى الشبكات  ال

الرئيسية يعتمد في المقام  

األول على الروابط التي يمكن 

للمؤسسة التي يقدمها الدعم أن 

تنشئها مع مجتمع األعمال  

 األوسع.
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 : القدرة على العمل كرائد أعمال اجتماعي5الوحدة 

 الوحدة / المواضيع 

 أقسام الوحدة 

معلومات عامة حول   نتائج التعلم الهدف / أهداف التعلم

 حرف(  5000الوحدة )

الوحدة الخامسة: إمكانياتي  

 كرائد أعمال اجتماعي 

 

: أن تصبح رائد  1الجزء 

 أعمال اجتماعي 

 

قدرتك على أن تكون   .أ

 رائد أعمال اجتماعي 

المهارات األساسية   .ب 

المطلوبة لتصبح رائد 

 أعمال اجتماعي فعال 

الخطوات المتبعة لكي   .ت 

تصبح رائد أعمال أن 

 اجتماعي 

 

: المحفظة  2الجزء 

 اإللكترونية والموارد الرقمية 

 

أهمية الموارد الرقمية في  

تسويق نفسك كرائد أعمال  

 اجتماعي ومؤسسة اجتماعية 

 

 : رحلتك في التعلم3الجزء 

 

 تطوير الذات .أ

مهارات اللغة   .ب 

 والتواصل 

 المهارات الرقمية .ت 

 

هو   الهدف من هذه الوحدة

السماح للمعلمين /  

المتعلمين بعكس وتعزيز  

تعلمهم من الوحدات 

السابقة ، للتفكير في 

إمكاناتهم في أن يصبحوا  

  رواد أعمال اجتماعيين.

 

 أهداف الوحدة ؛ 

 

ضمان التقييم   -

الذاتي لرائد 

األعمال  

 االجتماعي 

الحصول على   -

المؤهل إلنشاء  

 محفظة إلكترونية 

فهم أهمية   -

ة  المهارات الرقمي

وكفاءات اللغة 

والتواصل في  

الرحلة لتصبح 

رائد أعمال 

 اجتماعيًا ناجًحا 

 

 

بنهاية هذه الوحدة ،  

سيكون المتعلمون قادرون  

 على: 

 

عكس إمكاناتهم  -

الخاصة ليصبحوا  

رواد أعمال 

 اجتماعيين. 

اكتساب المهارات  -

األساسية الالزمة 

ليصبحوا رواد 

أعمال اجتماعيين 

 فعالين. 

الخطوات توثيق  -

المتبعة في  

العملية الالزمة 

ليصبحوا رواد 

أعمال اجتماعيين 

 فعالين. 

تقييم أهمية   -

المحفظة 

اإللكترونية 

والموارد الرقمية 

في تسويق  

المشاريع  

االجتماعية كرائد 

 أعمال اجتماعي. 

تحديد رحلة التعلم   -

ليصبحوا رواد 

أعمال اجتماعيين 

 فعالين. 

يقوم الجزء األول   -

راء  من الوحدة بإج

تحليل للوضع  

لتحديد إمكانات  

رائد األعمال  

االجتماعي ويشرح 

الخطوات التي 

يجب اتخاذها عند  

سرد المهارات  

األساسية التي يجب  

أن يتمتع بها رائد  

األعمال االجتماعي  

 الفعال.

يبحث الجزء الثاني  -

من الوحدة أيًضا  

في أهمية تطوير 

محفظة إلكترونية  

وموارد رقمية في  

ة  الترويج لخط

المؤسسة  

االجتماعية الخاصة  

بهم وأنفسهم كرواد  

أعمال اجتماعي.  

سيقوم المستفيدون  

بإعداد محفظة  

إلكترونية على  

أساس مستمر في  

جميع اقسام المنهج  

 المدرس. 

يساعد الجزء  -

األخير من الوحدة 

رواد األعمال  

االجتماعية على  

تشكيل خارطة 
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طريق خاصة 

بمؤسستهم  

االجتماعية  

 وكفاَءتها. 
 

 ( للدورة التدريبية المفتوحة عبر اإلنترنت Edu4sentدوفورسنت ) .منصة ا6

 )وصف للمستخدمين / لقطات الشاشة / كيفية تسجيل الدخول وما إلى ذلك(
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24. http://www.blendedlearning.org/basics/ 

 

نت عل  المفتوحة الدراسية الدورات لمنصة  التوجيهية المبادئ  لعام اإلنتر  Edu4Sent 

 

التوجيهية  المبادئ من الغرض  

الدورة لمنصة التوجيهية المبادئ  Edu4Sent المفتوحة   نت عب  اإلنبر  (OOC)     التطوير حول المعلومات من مجموعة ه   
النتيجة  واستخدام التقن   

  األوصاف دعم .وأقسامها  عنارصها  جميع عن معلومات وكذلك المنصة،  استخدام إمكانية عن  معلومات ويتضمن .الرقمية عبارة بأكملها  اإلرشادات عب   

  الخطوات وفهم فهم تسهل صور عن  
  النظام إىل دخولها  بمجرد اتباعها  يجب النر تبت .األساس 

ُ
وأي  ي   المعلم من كل مراعاة مع  التوجيهية المبادئ ك  

  بما  بالغ،  مستخدم  
 
  المهاجرون، أو الالجئون أو المنخفضة المهارات ذوي ذلك ف   المقدمة التعليمات فإن وبالتاىل   

 
المستهدفتي    الفئتي    معالجة إطار ف  

 .المذكورتي   

 

 مقدمة

تصميم تم  OOC Edu4Sent الشباب الالجئي    لدعم     المنخفضة المهارات ذوي اللجوء وملتمس   
  االجتماعية  والمهارات والقدرات عرفةالم تعزيز ف   

ف   

  ومورد أداة إنه .المشاري    ع تنظيم مجال   العاملي    للمعلمي    تعليم   
ا  ولكن  المنظمات، ف 

ً
االجتماعية األعمال ريادة نحو  المهارات تطوير يريد فرد أي أيض . 

 

نت عىل المفتوحة الدورة  تتكون التالية  الوحدات من  اإلنبر : 

 مقدمة  .0

االجتماعية  المشاري    ع تنظيم .1  

االجتماعية  األعمال خطة .2  

  الشخصية  التنمية  .3  
 
االجتماعية  المشاري    ع تنظيم مجال ف  

وتنميتها  وإدارتها  اجتماعية مؤسسة إنشاء .4  

5.    
  أعمال كرجل إمكاناتر اجتماع   

 

  التعلم منهاج  وتنفيذ لتصميم  دقيق تحليل وجرى   
وت    النظر تم وقد .تهدفةالمس المجموعات  وخصوصيات اإللكبر  

المهارات ذوي األشخاص ف   

ا  ولكن التدريب،  من المستفيدين سيكونون الذين والمحرومي    المتدنية
ً
  المعلمي    أيض  

  للعص  الكافية المواد  لتلقر   كما  .الحاىل  المعلمي    أن اعتب   

تم لذلك،  ونتيجة .الرقمية الكفاءات من مختلفة مستويات يمتلكون الذين المعلمي    سيستخدمون  بل فحسب، المنصة يستخدموا  لن رقمًيا  المتعلمي     

  المشاركة تبسيط  بطريقة المنصة  تسليم  
ية :لغات ببضع متاح المحتوى  فإن ذلك، عىل وعالوة .مستخدم أي قبل من المتاحة األقسام جميع ف  اإلنكلب    

كية والبولندية واليونانية واإليطالية  والعربية والبر . 

المنصة  إىل الدخول  

خياران لديك : 

http://www.blendedlearning.org/basics/
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إىل انتقل المنصة،  إىل للوصول .1  https ://edu4sent.paydas.online/ 

وع  .2   الوصول إىل المنصة من  خالل موقع  مشر  
 
ا  االستمرار ف

ً
 /http://edu4sent.org عىل الويب  Edu4Sent يمكنك  أيض

 

 

 

، النظام إىل وصولك بمجرد  ى األساس    األقسام بعض سبر  
  قد الذي األول القسم .تسجيل دون بالفعل منها  االستفادة يمكنك  النر هو اهتمامك يثب   

«   للمعلومات لقطات إنها  .«التشويقية الفيديو  مقاطع  
مع مشاركتها  يمكنك ذلك، عىل عالوة .التدريب وحدات من وحدة  كل من تتوقعها  أن يمكن النر  

ها  عىل  .EDU4SENT عىل القناة YouTube المعلمي    أو األشخاص  لدينا  منذ نشر

 

 

ا  الرئيسية الصفحة تتضمن
ً
اكة حول معلومات أيض الشر  Edu4Sent    

  دعم  إىل تحتاج عندما  معها  تتواصل أن  يجب النر  
  النظام استخدام ف  األساس  . 

 

http://edu4sent.org/
https://www.youtube.com/@edu4sent42
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مواد تتوفر  OOC الدخول تسجيل بعد التدريب ومواد  الكاملة . 

 

   التسجيل 
 
المنصة  ف  

ا،  مستخدًما  كنت إذا 
ً
  «جديد حساب  إنشاء » فوق انقر جديد  

الدخول تسجيل مجال ف  . 
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ف أن يجب تستمر، أن قبل الخصوصية بسياسة تعبر  EDU4SENT عالمة وضع  خالل  من    
 
الخصوصية سياسة عىل  أوافق" المرب  ع ف  EDU4SENT" 

 " زر ثم التاىل  ". 

 

 

الخصوصية  لسياسة قبولك بمجرد   EDU4SENT، المعلومات  بعض إىل باإلضافة بك، الخاصة المرور وكلمة المستخدم اسم اختيار منك سُيطلب  

يد عنوان :اإلضافية   الب   
وت    مكنكي .واللقب األول واالسم اإللكبر   المعلومات  تغيب   

حسابك إىل الدخول  تسجيل بعد وقت أي ف  . 
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  بريدك عنوان تأكيد عليك يجب التسجيل، إلكمال  
وت    .اإللكبر ا  ستتلقر

ً
ونًيا  بريد يد  عنوان إىل تنشيط رابط  به  إلكبر   الب   

وت  عند قدمته  الذي اإللكبر  

ا بر  تتلق لم إذا  .حسابك تنشيط سيتم عليه، النقر عند  .التسجيل
ً
ونًيا  يد   للتسجيل، إلكبر ج  يد مجلد من التحقق فب    الب  يد) فيه  المرغوب  غب  الب   

   
 .(العشوات 

 

رسالة ستظهر التنشيط،  رابط عىل  النقر عند : 

 

 

  هذا   
بنجاح إنشاؤه تم  قد  حسابك أن يعن  . 

 

المنصة  إىل الدخول تسجيل  

 

منصة إىل الدخول  تسجيل  فيمكنك بالفعل، حساب لديك كان إذا   OOC بك الخاصة  المرور وكلمة  المستخدم اسم إلدخال    
تسجيل" حقل ف   

الدخول تسجيل " فوق  والنقر "الدخول ". 
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 بعد تسجيل الدخول، ستصل إلى لوحة القيادة مع قائمة الدورات المتاحة. 

 

 

 

  الدورة فوق  انقر  
  وابدأ  بها  تهتم النر  

ا  يمكنك  .التعلم ف 
ً
  اختيار أيض   ترغب كنت إذا  دورة، من  أكب   

  المشاركة ف   
  التعلم  ف   

وت    اإللكبر واحدة لغة من بأكب  . 
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المنصة داخل  

تنقسم بالفعل،  تعلمون  كما   OOC الهيكل  نفس لها  منها  وحدة وكل وحدات إىل : 

  فيديو   
تشويقر  

 مقدمة  

التعلم  نتائج   

الوحدة  محتوى قائمة   

اإلضافية  الموارد   

  التدريب  محتوى  الرئيس   

  تقييم  تفاعىل   

يل متاحة  وحدة    للتب    
شكل ف   PDF 

 

  ،4 الوحدة  هيكل ويختلف  
  النر   المالية الجوانب تغط   

وتركيا  وبولندا  وإيطاليا  اليونان :مختلفة بلدان 4 ف  . 
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  التدريب» محتوى إىل تذهب  عندما  القائمة باستخدام خاللها  من التنقل  يمكنك مختلفة  موضوعات ستواجه للوحدة، «الرئيس  . 

ة   للدورة ةإضافي  مب   يط يظهر .الصوتية المواد ه    شر  
  صوتر  

الشامل والتعلم التعليم  ويدعم بالكامل التدريب محتوى  أنحاء  جميع  ف  . 
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ا  المتعلمون سيواجه  .التنقيح من الغرض يخدم تفاعليا  تقييما  أيضا  نموذجية وحدة كل  وتشمل 
ً
  بما  األسئلة، من مختلفة  أنواع  

 
السحب ذلك ف  

  الخاط   ارواالختي واإلسقاط،  
المتعدد أو الحقيقر . 

 

 

  الصحيحة اإلجابات من التحقق يمكنك  إجاباتك، إرسال بعد والنتيجة التعليقات تقديم مع الصحيحة، وغب  . 
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الشبك   الربط منطقة  

ا  المنصة تتمب   
ً
  المشاركة للمستخدمي    يمكن  حيث بمساحة  أيض  

ات التدريبية والمواد  األفكار لتبادل مناقشة  منتدى ف    والخب   
  إجراؤها  يتم  النر  

ف   

التحليالت نتائج إىل والوصول أوروبا  أنحاء  جميع . 

 

 

 

  المستخدمة الرسومات جميع مصدر  
اإلرشادات  ف  : https ://edu4sent.paydas.online 
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سعيدا حظا ! 

  للغوص معرفته إىل تحتاج ما  كل هو هذا   
 
إذا  .اجتماعًيا  أعمال رائد تكون أن أو مهارتك رفع  أو متعلميك ملدع حد أقص  إىل منه واالستفادة الدورة ف  

كاء فاتصل إضافية، أسئلة أي لديك كان وع بشر المشر . 

 

 

 

 

 


