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 والقيم الكفاءات فهم: 4الوحدة 

 ما هي ريادة األعمال؟ 4.1.12 
 

 المادة التوجيهية

  إلى كفاءة ريادة األعمال مختصراا  تعد هذه المادة مدخلا 
 
 

 ما الهدف من هذه المادة التوجيهية؟

 المعلمين بالكفاءات لدعمهم في تطبيق هذه  عندما يتم تعريف
 الكفاءات على الدروس.

متى يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

 

 المعلمون 
 

استخدام هذه المادة  كمع من يمكن
 التوجيهية؟

 عبر النماذج: إطار الكفاءات الطلبيةتعريف المعلمين ب 
 إطار الكفاءات الطلبيةهيكل نشاط  1.2 -
نشاط العصف الذهني المبني على المعرفة  1.4 -

 السابقة
 نشاط توصيل المفاهيم بالتعريفات 1.3 -

 مستويات تسلسل التعلمللمزيد من المعلومات عن كل كفاءة و، 
لمجلس  طار الكفاءات الطلبيةقراءة متعمقة إل 1.6قم بقراءة 

 .متطلبات اإلطار وأمثلة عليهأبوظبي للتعليم: قسم 

 هذه المصادر أوالً؟هل اطلّعت على 

 يمكن استخدام هذا النشاط بطرق عدة، على سبيل المثال ،
 :يمكن

مشاركته ومناقشته مع المعلمين في اجتماع الهيئة  -
 التعليمية أو اجتماعات األقسام.

حث المعلمين على اختيار فكرة واحدة لتطبيقها في  -
 الصف الدراسي.

أفكارهم مشاركة بالمعلمين  ومطالبةمناقشة األفكار  -
 عن كيفية تدريس هذه الكفاءة.

  متطلبات للمزيد من المعلومات عن كل كفاءة، قم بقراءة قسم
لمجلس  إطار الكفاءات الطلبيةمن تجربة  اإلطار وأمثلة عليه

 أبوظبي للتعليم.
إطار الكفاءات في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهقسم 

اءات المدارس لكف 2014لمجلس أبوظبي للتعليم  الطلبية
إلى  1الخاصة لمتعلمي القرن الحادي والعشرين. )الصفحات من 

 ( )شركة بيرسونز للتعليم(58

كيف يمكنك تطبيق هذه المادة 
 التوجيهية؟

  إطار في تجربة  متطلبات اإلطار وأمثلة عليهُنسخ من قسم
 لمجلس أبوظبي للتعليم.  الكفاءات الطلبية

 المطلوبة؟ما هي المصادر أو األدوات 
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 ما هي ريادة األعمال؟   4.1.12 

 

 

 

 

 
 نبذة

 االطلع على المصادر المرفقة أدناه.يعطي هذا البحث الملخص نبذة عن هذه الكفاءة، وللمزيد من المعلومات يرجى 
 

إن كفاءة ريادة األعمال تعد موضوعاا ذو أهمية كبيرة عالمياا وقد تطور سريعاا في السنوات األخيرة، فقد كان محور تركيز 
)منظمة ( االكثير من الدول مع تطوير "استراتيجية وطنية" )المملكة المتحدة والواليات المتحدة وإيرلندا وأستراليا ونيوزيلند

( 2013(. عند مناقشة تعليم ريادة األعمال؛ تعتقد منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )2013التعاون االقتصادي والتنمية،
أن الثقافة السائدة عن ريادة األعمال في دولة ما يحدد سلوك الفرد تجاه ريادة األعمال؛ وكلما زاد ذلك من احتمالية اختيار 

عائلة لل دعماا ألفراد أن يقدم الفردة، وأن يكون الفرد طموحاا للنجاح، وأن يبدأ من جديد حتى وإن فشل أوريادة األعمال كمهن
 واألقارب في حال إنشاء تجارة ما.

 

 
الشخص الذي لديه سمات رائد األعمال لن يكون خائفاا من ابتكار أفكار 

ون فيكمجازفة وفي نفس الوقت يتمكن من الحفاظ على سلمة من حوله 
غالباا هذا الشخص مبدع ومبتكر، يصمم الكثير من األشياء ويقترح أنشطة 
ويبتكر أفكاراا لها تأثير إيجابي على نفسه وزملئه و/أو المجتمع من حوله. 
تتطلب عملية إعداد رائد األعمال تجهيزه بالقدر الكافي لتطوير قدرته 

بات منطقية على تحليل إمكانية استمرار مشروع بفاعلية وعمل حسا
 لفرص نجاح هذا المشروع.

 

 

 مستويات تسلسل التعلم

 

 

 

 

 
 
 
 

 التعريف

 وفي .ربح تحقيق سبيل في جديدة ابتكارات أو فكر تطوير يتضمن عمل تأسيس إلى: عادة "األعمال ريادة" مصطلح يشير
 ما وغالباا  اإليجابي باألثر تعود مبتكرة أومساع أنشطة في نشطة بصورة ينخرطون المتعلمين أن هذا يعني المدرسة بيئة

ا يكون  .المحلي أوالمجتمع المدرسة على ماليا
 ((21( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءة الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  

 

 تطويرية صفوف أو أعمار أو مراحل عبر والتعلم التدريس لتوقعات المتعمد : التتابع"التعلم تسلسل" بمصطلح "يقصد
 يجب ما بشأن بوضوح ومفصلة مختصرة توصيفات -مقاييس التعلم إلى لإلشارة المصطلح هذا استخدام ويشيع .متعددة

 فإن الطلبية، الكفاءات بإطار يتعلق وفيما .التعليمية مسيرتهم في معينة مرحلة في به القيام على والقدرة معرفته الطلبة على
 التعليم بعد وما العمل لمسيرة المطلوبة المهارات إجادة نحو تقدمهم في الطلبة يسلكه درباا  أو طريقاا  يعتبر التعلم تسلسل

 اإللزامي."
 ((11( )صفحة 2014قسم متطلبات اإلطار وأمثلة عليه ) –)إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  
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من رياض  مستويات تسلسل التعلم( 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطلبيةيوضح كتاب 

ه هذه توصيفات واضحة لما يجب توقع مستويات تسلسل التعلموحتى الصف الثاني عشر، فتوفر  1األطفال/ الصف األول
 في كفاءة معينة في كل مرحلة دراسية، مثال:

 
 لريادة األعمال  ثامن والتاسعللصف ال مستويات تسلسل التعلم)

 (48 - 46( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطلبيةفي كتاب 
 

هذه، ولكنه يتسع في امتداده وعمقه، ويجعل هذا التوسع  مستويات تسلسل التعلمإن جوهر مؤشرات األداء ال يتغير في 
أداة مفيدة للمعلمين والطلب. هذه بعض المهام التي يستطيع المعلمون تطبيقها ليصلوا ألقصى  مستويات تسلسل التعلم

 هذه: مستويات تسلسل التعلماستفادة من 

  وكيات لهذه بدقة وذلك ألنها ستساعدك على فهم هذه الكفاءة وما المهارات والس مستويات تسلسل التعلمقم بقراءة
 التي تشكل هذه الكفاءة.

  ستويات تسلسل م توصيفاتللمرحلة الدراسية التي تدرسها، قم بقراءة  مستويات تسلسل التعلم توصيفاتقبل قراءة
هي أحجار البناء لما مارسه الطلب في هذه الكفاءة  توصيفاتللمرحلة الدراسية السابقة لها، فتعتبر هذه ال التعلم
ني )مثال: أخبر توصيفاتالطلب مشاركة تجاربهم لهذه الإلى المرحلة الدراسية الحالية. اطلب من  وصولهمقبل 

كيف استخدمت التكنولوجيا للبحث عن نشاط لم تعرف شيئاا عنه قط؟( ومن ثم استخدم إجابات الطلب في تحديد 
 نقطة بدايتك.

 برع اتخاذها للتقدمالتي يجب على الطلب  "خطوة تطورهم" لكل مرحلة دراسية وتحديد  توصيفاتخلل قراءة ال 
مهارات  يطور المتعلمون الذين يمتلكون بيل المثال: في نهاية الصف الثامناألخرى، على س مستويات تسلسل التعلم

 طوريفي حين ، "اإلسهام في تصميم أدوات أو أنشطة أو فكر مبتكرة أو تطويرهاريادة أعمال فّعالة القدرة على "
 )كتاب "أدوات أو أنشطة أو فكر مبتكرة أو تطويرها المساعدة في تصميم" تاسع قدرتهم علىطلب الصف ال

 خطوة تطورهم(. فتعد 47( )صفحة 2014للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم ) إطار الكفاءات الطلبية
يمكن  لمثال،ا على سبيل. اسأل نفسك كيف سيبدو ذلك، كيفية المساعدة في المشروع وليس فقط المساهمةهي تعلم 

 .كيف يقومون بإنجاز مهامهم وكيف يقومون بمساعدة زملئهم كل في مهمته أن يسجل الطلبة

                                                           
عدم توفر القدرة في جميع المدارس على تدريس جميع ( 2014)يدرك إطار الكفاءات الطالبية للمدارس الخاصة لمجلس أبوظبي للتعليم  1 

لتقديم " خارطة طريق(  "11صفحة )خارطة طريق لشرح الكفاءات خالل المراحل المختلفة : 5يقدم الجدول . الكفاءات في جميع المراحل الدراسية

 . الدعم للمدرسة في عملية اتخاذ القرارات فيما يتعلق بشرح وتطوير الكفاءات خالل المراحل األربع للتعليم
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  خلل التخطيط الدرسي وذلك لضمان أن تركيزك على كفاءة معينة يعد في المرحلة  مستويات تسلسل التعلماستخدم
لب في ة للطعند إعطاء تغذية راجعة محدد مستويات تسلسل التعلم. تفيدك إطار الكفاءات الطلبيةالمناسبة من 

 التالية من تطوير هذه الكفاءة. مراحلهم

  لوضع األهداف ولتقييم عملية تعلمه وتقييم أقرانه. مستويات تسلسل التعلمقم بدعم الطالب الستخدام 
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