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 امللخص: 

ميع  هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي بسلطنة عمان، تكٌون مجتمع الدراسة من ج

البالغ عددها )مدارس   املدارس، 1166السلطنة  الدراسة من سبع مدارس من ثالث محافظات تعليمية، حيث شملت مديري  ( مدرسة، وتكونت عينة 

( فقرة حول تكنولوجيا  25ومعلمي تقنية املعلومات، وأخصائي التوجيه املنهي، وأخصائي األنشطة. ولتحقيق أهداف الدراسة تم إعداد قائمة مكونة من )

أ املس إجراء مقابالت )مجموعات تركيز( مع  إثرها تم  الريادي، وعلى  التعليم  لها عالقة مباشرة مع  املدارس والتي  التي يمكن تدريسها في  فراد عينة تقبل 

رسة. أظهرت نتائج  الدراسة للتعرف على واقع تواجد تكنولوجيا املستقبل في املدارس باإلضافة إلى تعبئة القائمة وفق واقع تكنولوجيا املستقبل لكل مد

( جاءت بدرجة قليلة من تكنولوجيا املستقبل يتم تناولها ضمن منهج تقنية املعلومات بالصفوف من الخامس إلى الحادي عشر ما بين  %28الدراسة أن )

خ لديهم  ليس  األنشطة  وأخصائي  املنهي  التوجيه  وأخصائي  املدارس  مديري  أن  النتائج  أظهرت  كما  وتطبيقية.  نظرية  للتعليم دروس  إجراءات  أو  طط 

لتعليم الريادي  الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل. وأوصت الدراسة بضرورة تبني وزارة التربية والتعليم بالسلطنة استراتيجية ورؤية واضحة إلدراج ا 

 التوجه العاملي نحو تكنولوجيا املستقبل.في مجال تكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي، وتطوير املناهج واألنشطة التربوية بما يتوافق مع 

 التعليم املدرس ي.  ؛تكنولوجيا املستقبل ؛التعليم الريادي  الكلمات املفتاحية:

 : املقدمة

ل للتنمية  آفاق جديدة  استحداث  اقتصادها ومحاولة  إلى تطوير  الدول  أبرزها  لتسعى جميع  والتي من  العديدة  مواجهة االقتصادية واالجتماعية 

كافة النظم التعليمية بالتعليم الريادي بشكل عام والتعليم    اهتمتمشكلة ضعف قدرة الدولة على توظيف الخريجين مما يزيد مشكلة البطالة. لذلك  

 ألهميته الكبيرة وتعمل الدول املتقدمة على  ،الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل بشكل خاص
ً
تعزيز التعليم الريادي من املراحل الدراسية األولى، نظرا

يتعلم   املثال  سبيل  املشروعات، فعلى  وإقامة  الحر  للعمل  التأهيل  أجل  ولكن من  مهنة  للحصول على  التعليم  في  ليس فقط  الخريجين  تأهيل  طلبة في 

اإللكتر األلعاب  أن أغلب الدول املتقدمة    (Kuratko, 2015, P.578) كوراتكو  ونية والساعات وغيرها، ويذكراملراحل الدنيا في اليابان تركيب وصناعة 

األعمال    بإدراجقامت   ريادة  الجامعات برامج  من  ،  في  أكثر  املتحدة هناك  الواليات  االعمال  1600ففي  ريادة  برامج  تقدم  وجامعة  والعديد من    ،كلية 

املستقبل. املستقبل وفي مقدمتها تكنولوجيا  التعليم والتدريب على مهن  التكنولوجية تركز على  )  الجامعات  اليونسكو  ( بأهمية 2010وأوصت منظمة 

تعليم الريادي يحقق االستقرار  ( إلى أن ال2014د )ي تبني التعليم الريادي كونه يعزز فرص عمل الخريجين ويزودهم باملعرفة واملهارات الالزمة، كما أشار ع

على ارتباط التعليم باقتصاديات املعرفة واتخاذ املعلومات وسيلة لتحقيق اقتصاد متطور "(  51،  2016،عبيد)كد  أ كما    االقتصادي واألمن االجتماعي.

واالهتم التكنولوجيا  في مجال  السريعة  التغيرات  ومجاراة  العاملية  املنافسة  بالقدرة على  يتميز  الخريجوقوي  إليه  يحتاج  ما  بتوفير كل  في  مجال   ون ام 

أن التركيز على االبتكارات العلمية والتكنولوجية باعتبارها وسيلة لتحقيق التنمية االقتصادية "  ( Vijyan, 2012, P.147ويرى فيجيان )  ،"يادي العمل الر 

إقامة شراكة حقيقية مع مؤسسات املجتمع ضرورة    (Esref & Reha, 2015, P.29)  إسريف وريحا  ، كما يرى " واالجتماعية وتحقيق التنمية املستدامة

الدافعة لكل تقدم تقني وتكنولوجي في ظل  أصبحت هي القوة  التيصناعة االقتصاد وربط التعليم باقتصاد املعرفة،  الصناعية لتطبيق الفكر الريادي في
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 لتشبع هذا القطاع وعدم مقدرته على استيعاب املزيد من االعتماد على توظيف القوى العاملة في القطاع الحكومي أصبح شديد الصعوبة  ن  إ 
ً
نظرا

ال  إيجاد مهنة في قطاع األعمال والشركات هو  أن  الريادي من أجل تعزيز  الخريجين، كما  التعليم  أهمية  إلى االكتفاء لذلك يتضح  توجه خر في طريقه 

امل تكنولوجيا  تعتمد على  التي  األعمال  وفي مقدمتها  الواعدة  املستقبلية  املجاالت   
ً
القطاعات خصوصا في مختلف  الحر  العمل  نحو   ستقبل،الخريجين 

  ( العمل  الشاملة واحتياجات سوق  التنمية  التعليم ومتطلبات  بين رسالة  املوائمة  السلطنة على  املنهي،  تعمل  للتوجيه  الوطني  وتسعى    (،  2019املركز 

التنويع   إلى  املزيد من فرص    االقتصادي السلطنة  )   لألعدادوخلق  الصغيرة واملتوسطة  إلى االهتمام بقطاع األعمال  الخريجين، كما تسعى  املتزايدة من 

واملتوسطة(   الصغيرة  األ املؤسسات  ريادة  وأفكار  مبدأ  على  رئيس  بشكل  تعتمد  التطور عمالتي  مواكبة  الى  نفسه  الوقت  في  السلطنة  تسعى  كما  ال، 

الصندوق الُعماني للتكنولوجيا التكنولوجي املتسارع واالستفادة منه في مختلف املجاالت والبناء عليه واالستثمار فيه كأحد روافد التنويع االقتصادي و 

ذلك األمثلة على  يرتكز  ،  أحد  للتكنولوجيا  حيث  الُعماني  التقني ”  Oman Technology Fund “OTFالصندوق  القطاع  في  الرائدة  األفكار  تحديد  على 

)الصند التقني  واالبتكار  التكنولوجيا  مجال  في  للنمو  عالية  إمكانيات  ذات  مشاريع  أو   
ً
أفكارا يملكون  الذين  األعمال  ورواد  الُعماني والتكنولوجي  وق 

 .(2019للتكنولوجيا، 

تأسيس لساسيات التي تساعده تزويد الطالب ببعض املهارات واملعارف في مجال املشاريع التكنولوجية حتى يمتلك األ من املهم نه إ يتضح مما سبق 

العالي حيث   التعليم  الطالب مشواره في  الثاني عشر في حالة لم يواصل  الصف  االنتهاء من  الطالب ال يواصلون إ مشروع ريادي بعد  ن نسبة كبيرة من 

مستواهم ال يؤهلهم لدخول مؤسسات التعليم العالي ولكن لديهم الرغبة و الدافعية للعمل في مجاالت تكنولوجيا املستقبل، لذا من  التعليم العالي أو أن

كم العالي.  التعليم  في  املستقبل  تكنولوجيا  مجال  في  الريادي  التعليم  حصر  وعدم  املدرس ي  التعليم  في  واملعارف  باملهارات  تزويدهم  مجال املهم  أن  ا 

ومثير للطالب ويستهوي الكثير منهم ولالستفادة من شغف الطالب بهذه التكنولوجيا وتحويل شغفهم بها إلى مشاريع   شائقنولوجيا املستقبل مجال  تك

لتزويدهم   ذلك  استغالل  وعلى  التكنولوجيا،  هذه  على  لالطالع  ورغبة  ميول  لديهم  الطالب  غالبية  أن  كما  مستقبلية،  بهم كساإ و   باألساسياتريادية 

 مستقبلية في مجال ريادة االعمال. املهارات الالزمة لترجمة هذه الرغبات وامليول إلى مشاريع ريادية 

 الدراسات السابقة:

 :بينها نم وتناولت العديد من الدراسات التعليم الريادي  

هيئة    (2018نصار)دراسة   • وأعضاء  العمداء  نظر  وجهة  من  الريادي  التعليم  تحقيق  في  الفلسطينية  الجامعات  دور  عن  الكشف  هدفت  التي 

 من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، واستخدمت استبانة مكونة 180التدريس، واعتمدت املنهج الوصفي التحليلي، وتكونت من عينة)
ً
( فردا

( بدرجة كبيرة، كما  %74.0أن دور الجامعات الفلسطينية من وجهة نظر العمداء وأعضاء هيئة التدريس جاء بنسبة )( فقرة وكشفت النتائج 24من )

( الريادي  التعليم  تحقيق  في  الفلسطينية  الجامعات  لدور  االستراتيجية  الخطة  تضمين  نسبة  في (%70.6بلغت  الجامعات  دور  متطلبات  وتتوفر   ،

 ( درجة كبيرة.%79.1درجة كبيرة، كما بلغت نسبة املعوقات التي تحد من دور الجامعات في تحقيق التعليم الريادي ) (%74.7التعليم الريادي بنسبة )

درجة توافر التربية الريادية ومتطلباتها من التعليم الجامعي في ضوء اقتصاد املعرفة من وجهة عن  الكشف  بدراسة هدفت    (2017محمود )  قامو  •

الوصفي،  نظر أعضاء هيئة   املنهج  الدراسة  اعتمدت  املعرفة،  اقتصاد  الريادية في ضوء  التربية  التدريس بجامعة سوهاج، والكشف عن معوقات 

لباتها  وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج مقسمة إلى محاور أربعة محاور رئيسية حيث قسمت النتائج وفق محاور من واقع التربية الريادية ومتط

 معي في ضوء اقتصاد املعرفة من وجهة نظرهم.في التعليم الجا

• ( مهناوي  دراسة  بطالة    (2014وكذلك  على  للقضاء   
ً
عامليا  

ً
اتجاها يمثل  بوصفه  للريادة  التعليم  ومقومات  فلسفة  على  التعرف  إلى  هدفت  والتي 

مما   التقليدية  بصيغته  الفني  التعليم  طريق  في  عثرة  حجر  تقف  التي  التحديات  على  والوقوف  ثم  الشباب  ومن  تحقيقه  به  املنوط  الدور  أفقده 

على    الوصول إلى رؤية جديدة عن فلسفة وأهداف التعليم الفني املزدوج ودوره في إكساب الشباب الخصائص الريادية الالزمة لسوق العمل والقضاء

( في إكساب الشباب مقومات ثقاف
ً
املزدوج )مبارك كول سابقا التوظيف   حسن من فرصهم فية الريادة مما  البطالة، وقد توصلت إلى نجاح التعليم 

 ومستوى الدخل واملعيشة األمر الذي يؤكد االهتمام بهذا النوع من التعليم وهذا ما تسعى إليه وزارة التعليم الفني الن.

،  الدراسة املنهج الوصفي  هدفت التعرف على دور النظام التربوي الحالي في تبني الطلبة لقيم الريادة، واستخدمتدراسة    (2012الحشوة )  أجرى و  •

وتوصلت إلى قائمة باملخرجات املستهدفة من التربية الريادية    مقابالت مقننة مع عينة من معلمي ومديري املدارس الفلسطينية،  بإجراءوقام الباحث  

 ر واقتناص الفرص وغيرها. ومنها الدافعية واملثابرة واالستقاللية واإلبداع واالبتكار والعمل بروح الفريق واملعرفة بالريادة كخيا

،  الكويتية   بيان أثر التوجه الريادي واملرونة االستراتيجية على اإلبداع التكنولوجي التدريجي في شركات الطيران  تهدف بدراسة    (2011سلمان )وقام   •

بين   للعالقة  أهمها وجود داللة إحصائية  النتائج  إلى عدد من  الدراسة  الوصفي وتوصلت  املنهج  الريادي واملرونة االستراتيجية  واستخدمت  التوجه 

 (.0.05)مرونة املوارد( على اإلبداع التكنولوجي التدريجي في شركات الطيران الكويتية عند مستوى داللة )
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• ( الغساني  دراسة  اإل  (2020كذلك  اليونسكو  مكتب  مع  و بالتعاون  العربية،  الدول  في  للتربية  إد  تهدفقليمي  وكيفية  مدى  على  التعرف  ماج  إلى 

الصعوبات و  الضوء على  تطبيقها مع تسليط  ويتم  تم  التي  الجيدة  املمارسات  وتحديد  ُعمان،  في سلطنة  التعليمي  النظام  في  للريادة  نقاط  التعليم 

املوارد البشرية )األردن( و  املركز الوطني لتنمية  الدراسة من خالل جدول تم تطويره من قبل  املعلومات األولية لهذه  توزيعه على  الضعف، تم جمع 

ي سلطنة أربع مؤسسات وقد شاركت جميعها بتقديم البيانات املطلوبة، كما تم إرسال خطابات رسمية إلى اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة ف

املعلومات تمت دراسته الحصول على  املزيد من املعلومات. وبعد  الحصول على  الصلة لتسهيل  املؤسسات األخرى ذات  ا وتحليلها والبناء ُعمان وإلى 

ادرات عليها من خالل لقاءات ومناقشات مع واضعي االستراتيجيات واملديرين واملوظفين والطلبة، حيث أظهرت النتائج األولية وجود العديد من مب

املعنية   الجهات  إلى بعض  إرسالها  التقرير تم  التعليمي في سلطنة ُعمان. وبعد كتابة مسودة  النظام  الريادة في  النتائج،   اطالعهم من أجل  دمج  على 

للرياد التعليم  بأهمية  املعنية  املؤسسات  لدى  الوعي  زيادة  إلى   
ً
أيضا ذلك  أدى  وقد  الدراسة.  عن  إضافية  ومعلومات  إيضاحات،  ة.  والحصول على 

الخا والقطاع  الحكومية  املنظمات غير  ودور  للريادة  التعليم  تدعم  التي  اإلضافية  الجهود  أيضا  التقرير  واإلقليمي  ويغطي  الوطني  الصعيد  ص على 

ا  وعلى  ُعمان  سلطنة  في  املستفادة  الدروس  على  بالتأكيد  للريادة  التعليم  مبادرة  دعم  شأنها  من  التي  بالتوصيات  التقرير  يختتم  ملستوى والدولي. 

 اإلقليمي. 

 : جنبية منهاكما تم االطالع على عدد من الدراسات ال  

هدفت الدراسة لقياس أداء الجامعات الريادية واملبتكرة في تركيا ودورها في املساهمة في تحقيق التنمية االقتصادية   (Ufuk, 2016دراسة أفوك ) •

على   واالجتماعية ودورها في مجال البحوث والتعليم وأكدت الدراسة وجود تفاوت ملحوظ بين الجامعات في االهتمام بالتعليم الريادي مما ينعكس

امل تنمية  األكاديمية ومعالجة دورها في  البحوث  أعمال  إدخال مصادر جديدة لألفكار في جدول  الدراسة بضرورة  بها، وأوصت  املحيط  املحلي  جتمع 

اإلقليمية   التنمية  في  إيجابية  أكثر  بصورة  العلمية  املساهمة  في  دورها  وتفعيل  للجامعات  املالية  االستقاللية  وزيادة  العلمية  املستدامة املخاوف 

 الجتماعي. والتقدم ا

دراسة هدفت إلى الوقوف على أثر تعليم ريادة األعمال على نية تنظيم املشاريع من الطالب في    ( Daniela, etal, 2016)وآخرون  كما أجرى دانييال   •

األعمال تؤثر بشكل فعال  دارة األعمال واستخدمت املنهج الوصفي من خالل الدراسة املقارنة وأظهرت أن دراسة ريادة  إ مجاالت العلوم والهندسة و 

والهندسة   العلوم  وأن طالب  لذلك،  واستعداداتهم  للطالب  والسلوكية  الشخصية  بالصفات   
ً
أيضا تتأثر  وأنها  لديهم  ريادية  اتجاهات  تكوين  هم في 

 األكثر احتماال لعمل مشاريع ريادية الرتباطهم بدارسة التكنولوجيا واملشاريع الصناعية. 

بدراسة هدفت إلى التعرف على السياسات واالستراتيجيات الوطنية التي اتخذتها الحكومة الصينية املركزية لتشجيع   ( Alain, 2013ين) عكما قام ال •

امليد الدراسة  الوصفي وطبقت  املنهج  الدراسة على  تنفيذها، واعتمدت  التي تحول دون  املشكالت  األعمال والوقوف على تحليل  الريادة  انية  تعليم 

بعض أن  إلى  %  وتوصلت  بنسبة   العالي  بالتعليم  وأكدت 01الطالب  لهم،  الريادية  املشاريع  تنفيذ  يعوق  مما  السياسات  هذه  فهم  عليهم  يصعب 

والشركات  الصناعة  العالي ومؤسسات  التعليم  بين مؤسسات  الشراكة  وتوثيق  بها  للطالب وتعريفهم  السياسات  تلك  توضيح  الدراسة على ضرورة 

 بالدولة. 

النمو    (Mohammad, 2012وكذلك دراسة محمد )  • الذين يسهمون في تحقيق  األعمال  الجامعة في صناعة رجال  الوقوف على دور  إلى  التي سعت 

بلغت ) األكاديمي لريادة األعمال لعينة  التعلم  املسحي ومقياس ليكرت لقياس  املنهج  املستقبل، واستخدمت  ( 3510االقتصادي والتنمية وصناعة 

في   تدريس   وعضو هيئة 
ً
في  طالبا البرامج  تلك  فعالية  وأكدت  بإيران  بوشهر  بمحافظة  الخليج  الطبية وجامعة  العلوم  جامعة  الحكومية:  الجامعات 

والبحوث إلجراء تغ التعليم  التغيرات االستراتيجية في مجاالت  الجامعات بمواكبة  الطالب وأوصت بضرورة تعهد  الريادي لدى  التعليم  ييرات تعزيز 

 ب وقدراتهم بما يؤهلهم ملجاراة تلك التغيرات.إيجابية في مهارات الطال 

الوطني وعلى (Pak, 2012أما دراسة باك )  • املستوى  املبادرات على  األعمال من خالل  االبتكار وريادة  الوقوف على محاولة سنغافورة تطوير  هدفت 

بذلك   للقيام  املستخدمة  واالستراتيجيات  لها  الحكومة  ونظرة  واملدارس  الجامعات  وتوصلت  مستوى  لها،  املستقبلية  التحديات  على  والوقوف 

( يصل  والتطوير  البحث  تنفقه سنغافورة على  ما  أن  إلى  في عام    (%2.5الدراسة  القومي  الناتج  قبل  2115من  الفعلي من  االهتمام  أكدت  والتي  م 

جعلها من املعرفة مما  على  القائم  االبتكار  قائم على  االقتصاد  لكون  الدولة  بتطوير  املبتكرة    الحكومة  البحوث  في مجال  العالم  اقتصاديات  أكبر 

لت العالي  التعليم  قطاع  في  األخيرة  السنوات  في  املبادرات  من  للعديد  إطالقها  وكذلك  لسنغافورة،  االزدهار  حقق  مما  الريادية  روح  واملشاريع  طوير 

لإلدا  سنغافورة  وجامعة  الوطنية  الجامعة  الثالث  الجامعات  في  واملبادرة  املعرفة االبتكار  اقتصاد  تطوير  بهدف  التكنولوجية  نانيانغ  وجامعة  رة 

ملجال الناشئة وتسويق املعرفة املتخصصة ودعم حاضنات األعمال وتحقيق الشراكة مع قطاعات املجتمع املختلفة والجامعات العاملية الرائدة في ا 

 الريادي. 

تقييم مراكز ريادة األعمال في جامعة كاتالونيا بأسبانيا التي تقدم خدماتها  الوقوف على    ( Itxaso, etal, 2008)وآخرون    دراسة إيتكساسو   وهدفت  •

الط تقييم  على  للوقوف  امليدانية  الدراسة  وطبقت  الوصفي  املنهج  واستخدمت  الريادية،  املواقف  تعزيز  أجل  من  واملهنيين  واملعلمين  الب  للطالب 
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 لجودة الدو 106البالغ عددهم )
ً
وعات الريادية التي يتم تقديمها باملركز، حيث أكدت على ضرورة تعديل البرامج النظرية ت التدريبية للمشر را ( طالبا

وال الجامعة  بين  االرتباط  تحسين  املشاريع وضرورة  تنظيم  مهارات  وتطوير  األسواق  تحتاجها  التي  العاملية  باملعرفة  الطالب  تمكين  اجل  شركات من 

 ومؤسسات املجتمع املختلفة.  

األ من خالل   الدراسات التي تهتم االطالع على الدراسات السابقة الحظ الباحث وجود عدد من الدراسات التي تهتم بريادة  عمال بشكل عام وقلة 

األ ب بريادة  تهتم  أية دراسة  املدرس ي، ولم يجد  التعليم  املستقبلريادة االعمال في  املوضوع، وقد   عمال في مجال تكنولوجيا   قد يكون ذلك راجع لحداثة 

قربها دراسة أ لدراسات األقرب للدراسة الحالية حيث كان  تفاد من ا اس  ولم يستطع الباحث الوصول إليها لذلك  ة تكون هناك دراسات لكنها غير منشور 

عمال من خالل  سنغافورة تطوير االبتكار وريادة األ ( التي تناولت محاول Pak, 2012بداع التكنولوجي، وكذلك دراسة باك )( التي تناولت اإل 2011سلمان)

 حيث ركزت على ريادة االعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي أ الدراسة الحالية تناولت موضوع    ن  أاملبادرات، وهنا يتضح ب
ً
كثر عماقا

مواضيع  أ ما  أ بالسلطنة   تناولت  السابقة  الدراسات  عمومية،أعلب  الريادي،    كثر  التعليم  في  الجامعات  دور  في كدراسة  الريادية  التربية  توافر  ومدى 

الريادي   التعليم  ومقومات  والتعرف على فلسفة  املنهج    الجامعات،  اعتماد  في  الدراسة  السابقة من حيث منهج  الدراسات  أغلب  الدراسة مع  وتتفق 

الدراسات السابقة في املنهجية العلمية ، واستفادت الدراسة الحالية من  ( التي اتبعت املنهج املسحيMohammad, 2012عدا دراسة محمد )  الوصفي

 واإلطار النظري. 

 مشكلة الدراسة:

والف والتنمية  للنمو  األساس ي  املحرك  التكنولوجية  التغيرات  وتربوية،  واجتماعية  اقتصادية  كبرى  تغيرات  إلى  تؤدي  التكنولوجية  كر التغيرات 

 
ً
حاليا    االقتصادي 

ً
الوظائفومستقبال ديناميكية  إلى  تؤدي  ونوعيتها،  و   ، حيث  الوظائف  وتؤثر على كمية  وتطورها،  التكنولوجيا  بتغير  الوظائف  تتغير 

انحصرت مشكلة الدراسة في اإلجابة  لذلك يجب أن تكون األنظمة التربوية مرنة وتراعي هذه التغيرات والتطورات، ومن هنا جاءت الدراسة الحالية حيث  

 تية: عن األسئلة ال

 الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي بسلطنة ُعمان؟ ما واقع التعليم  •

 ؟ بمدارس السلطنة  لتدريب الطالب في مجال تكنولوجيا املستقبلمخططة ومنظمة هل توجد أنشطة ومشاريع ريادية  •

 بسلطنة ُعمان؟  يما صعوبات التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل بالتعليم املدرس   •

 ة: أهمية الدراس

املوضوع  تتمثل أهمية الدراسة في   املدرس ي بالسلطنة،حيوية وحداثة  يمكن    والكشف عن واقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم 

تساعد بعض   أن  وتدارك  لحل  والتكنولوجي  االقتصادي  املجال  في  والدولية  املحلية  التوجهات  مع  يتوافق  بما  النظام  تطوير  في  التربوي  القرار  صناع 

ا  هذه الدراسة التعليم املدرس ي بإضافة التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل ضمن خططه  تفيد  ، يمكن أناملشكالت االقتصادية واالجتماعية

 قترح مخطط األدوار التكاملية لتعزيز التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي. ممن وكذلك االستفادة  عند تصميم املناهج،

 مصطلحات الدراسة:

 التعليم الريادي:

  
ً
االلكسندر اصطالحا الرياد  Alexandria, etal, 2014, 21))  وآخرون  ة عرفت  الالزمة "نه  أب  ي التعليم  العقلية والتنظيمية  باملهارات  األفراد  تزويد 

 . "لتمكينهم من إقامة املشاريع الخاصة بهم في املستقبل

"194:  2017  ،محمود)كما عرفه    الطل(  إعداد  ومهار إ و   بةبانه  اتجاهات  باقتصاد ا كسابهم  واملعرفة  العلم  القائم على  املنظم  الريادي  العمل  ت 

 واختراعات مبتكرة تسهم في تحقيق التنمية الدولة والدول األخرى  
ً
 جديدا

ً
بهدف خلق فرص عمل جديدة تطلبها األسواق املحلية والعاملية وتضيف فكرا

 . "االقتصادية للمجتمع

 . OECD, 2010)املجهول )دارة املخاطر والتعامل مع إ والعمل في فرق، و غرس مجموعة من املهارات والصفات كالقدرة على التفكير بشكل خالق 

نه خلق عقلية وثقافة الريادة واالبتكار وحل املشاكل وترسيخ الثقة بالنفس لدى أبالتعليم الريادي  (2010يونيفوك الدولي )و اليونسكو وعرفت 

 كين نشطاء في سوق العمل. فراد في قدرتهم على النجاح فيما اختاروا، ومساعدة الشباب ليصبحوا مبتكرين ومشار األ 

، أي بحث عنه  رادالريادة والقيادة والرئاسة وهي مشتقة من الفعل )"الريادة في اللغة العربية تعني 
ً
، وارتاده ارتيادا

ً
 وريادا

ً
(، وارد الكأل ويروده رودا

، والرائد اسم  والجمع ُرَواد األمطار، أو قاد القوم وتقدمهم ( وهو من كان يرسله قومه الستكشاف أماكن جديدة للكأل ومساقط الرائد)أصلو وطلبه، 

 (187، ت.د)ابن منظور،  "فاعل من راد: وهو من يسبق غيره ويمهد السبل املستقبلية
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 تكنولوجيا املستقبل: 

من   كال  و Brynjolfsson,2014)برينجولفسون  يعرفها  بFord, 2015)  فورد(  الصناعية أ(  بالثورة  املرتبطة  الحديثة  التقنيات  من  مجموعة  نها 

دماج روبوتات مجهزة إ وتصنيع و الرابعة والتي تعتمد على التكنولوجيا الرقمية والخوارزميات القوية والبرمجيات القادرة على التعلم )الذكاء االصطناعي(  

املبتكر واالستخدام  وتحللها وتتشاركها،  البيانات  تجمع  واالتصاالت    بمجسات  املعلومات  التعلم   والروبوتاتلتكنولوجيا   و وص  القادرة على 
ً
تممة أ إلى    ال

 بعاد. شياء والطباعة ثالثية األنترنت األ إ ، و اللة

 
ً
املستقبل  :  إجرائيا االصطناعي  تكنولوجيا  الذكاء  على  تعتمد  التي  الحديثة  التقنيات  من  مجموعة  واالتصاالت هي  املعلومات  وتكنولوجيا 

 من أجل تأسيس جيل ريادي في هذا املجال. وتزويدهم باملعارف واملهارات الالزمة ، والتي يمكن تدريب طالب املدارس عليها والروبوتات

 املدرس ي: التعليم 

أثنى عشر سنة ينقسم إلى مرحلتين مدته    املدرسة،سن    في  تعليم موحد توفره الدولة لجميع أطفال السلطنة ممن"  بأنه:  درس يعرف التعليم املي

األساس ي(  االولى   التعليم  سنوات  )مرحلة  عشر  بمرحلة  مدتها  األساس ي)يتبع  بعد  ما  سنتين  (التعليم  التعليمية   ومدته  االحتياجات  توفير  على  يقوم 

 مليولهم واستعدادهم  واملهارات،األساسية من املعلومات واملعارف 
ً
وتنمية االتجاهات والقيم التي تمكن املتعلمين من االستمرار في التعليم والتدريب وفقا

الحاضر وتطل تنميتها ملواجهة تحديات وظروف  إلى  التعليم  التي يهدف هذا  املجتمعية    املستقبل،عات  وقدراتهم  التنمية  إطار  التربية ."الشاملةفي  )وزارة 

 . (2020والتعليم، 

 حدود الدراسة:

 اقتصرت الدراسة الحالية على الحدود التية: 

 مدارس التعليم األساس ي بمحافظات الباطنة شمال، مسقط، والظاهرة.  الحدود املكانية:

 م. 2019/2020الفصل الدراس ي األول من العام الدراس ي  الحدود الزمانية:

البشرية: بمدارس   الحدود  التربوية  األنشطة  وأخصائي  املنهي،  التوجيه  وأخصائي  املعلومات،  تقنية  ومعلمي  املدارس،  مديري  على  الدراسة  اقتصرت 

 التعليم األساس ي بمحافظات الباطنة شمال، مسقط، والظاهرة سلطنة ُعمان.

 مان. الكشف عن واقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي بسلطنة عُ  الحدود املوضوعية:

 مجتمع الدراسة:

 . 2019/2020( مدرسة حسب إحصائيات وزارة التربية للعام 1166تكون مجتمع الدراسة من جميع مدارس السلطنة البالغ عددها ) 

   :عينة الدراسة

ويوضح   التربوية،مديري املدارس، ومعلمي تقنية املعلومات، وأخصائي التوجيه املنهي، وأخصائي األنشطة تربويا من ( 42)من لدراسة تكونت عينة ا 

 ( توزع أفراد العينة:  1الجدول رقم )

 عينة الدراسة :(1جدول )

  يوأخصائ التوجيه املنهي  يوأخصائ تقنية املعلومات  ومعلم املدارس  و مدير  املدارس  املحافظة 

 األنشطة التربوية 

 إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  إناث  ذكور  

 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 الباطنة شمال

 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 مسقط 

 1 1 2 2 2 4 1 2 1 2 الظاهرة 

 3 3 4 4 6 8 3 4 3 4 وع ماملج 

7 7 14 8 6 

 42 املجموع الكلي 

 الدراسة:أدوات 

األ  إلى  الرجوع  خالل  مجال  ابحمن  في  املتخصصة  واملواقع  العلمية  واملجالت  والدراسات  واملعارض   التكنولوجياث  والندوات  املؤتمرات  وأوراق 

رة مع ريادة األعمال،  من تكنولوجيا املستقبل التي يمكن تدريسها في املدارس والتي لها عالقة مباش   فقرة  (24) مكونة من قائمة عد الباحث أ  التكنولوجية

ال تصميم  اسفقرات  وتم  االست،  تبانةعلى شكل  تم تعديل  استباناتاستبع  ر أ   لىإ بانة  كما  وبانة  ،  املدارس،  و  استبانة  مديري  املعلومات،  تقنية    معلمي 

و  استبانة املنهي،  التوجيه  التربوية،  استبانة  أخصائي  األنشطة  االست  أخصائي  في   باناتوتتشارك هذه  وتختلف  املستقبل  تكنولوجيا  قائمة  محتوى  في 
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على شكل )مجموعات   تم إجراء مقابالت مع أفراد عينة الدراسة  هذه االستمارات  وعلى إثربعض البيانات املطلوبة  من املختصين كل حسب وظيفته،  

املجموعة   تشمل  املنهيتركيز(  التوجيه  وأخصائي  املعلومات،  تقنية  ومعلم   ، املدرسة  التربوية، مدير  األنشطة  وأخصائي  تواجد   ،  واقع  على  للتعرف 

 . تكنولوجيا املستقبل في املدارس باإلضافة إلى تعبئة القائمة وفق واقع تكنولوجيا املستقبل لكل مدرسة

 إجراءات الدراسة: 

السابقة، ولإلجابة عن أس النظري والدراسات  للبحث وإطاره  والتعريفات اإلجرائية  البحث  التربوي تم تحديد مشكلة  األدب  ئلة  بعد االطالع على 

وتم ألعمال،  من تكنولوجيا املستقبل التي يمكن تدريسها في املدارس والتي لها عالقة مباشرة مع ريادة ا   فقرة   (25)مكونة من  الدراسة  تم إعداد قائمة  

ت، واستبانة  تصميم الفقرات على شكل استبانة، كما تم تعديل االستبانة إلى أربع استبانات، استبانة مديري املدارس، واستبانة معلمي تقنية املعلوما

امل تكنولوجيا  قائمة  محتوى  في  االستبانات  هذه  وتتشارك  التربوية،  األنشطة  أخصائي  واستبانة  املنهي،  التوجيه  بعض أخصائي  في  وتختلف  ستقبل 

)مجموعات تركيز( البيانات املطلوبة من املختصين كل حسب وظيفته، وعلى إثر هذه االستمارات تم إجراء مقابالت مع أفراد عينة الدراسة على شكل  

التربوية،تشمل املجموعة   األنشطة  املنهي، وأخصائي  التوجيه  املعلومات، وأخصائي  املدرسة ، ومعلم تقنية  واقع تواجد تكنولوجيا ل  مدير  لتعرف على 

( مجموعات  7( مدارس من ثالث محافظات أي )7)املستقبل في املدارس باإلضافة إلى تعبئة القائمة وفق واقع تكنولوجيا املستقبل لكل مدرسة، بواقع  

املدر  االتفاق مع مدير  وتم  السبع  املدارس  املسبق مع كل مدرسة من  بالتنسيق  الباحث  قام  إلى تركيز، حيث  للحضور  للباحث  تحديد موعد  سة على 

ومكان وقت  في  التربوية  األنشطة  وأخصائي  املنهي،  التوجيه  وأخصائي  املعلومات،  تقنية  ومعلم  املدرسة،  مدير  تجمع  يناسب  موعد  في  واحد    املدرسة 

ي املجموعة االستمارة الخاصة به ويتم التناقش  مختصرة عن الدراسة للمجموعة ثم يسلم كل فرد ف  ة باملدرسة، وعند اللقاء يقوم الباحث بإعطاء نبذ

تم تحليل مناهج تقنية   كما  حول واقع قائمة تكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي، ثم يقوم كل فرد بتعبئة االستمارة وفق الواقع وإعادتها للباحث.

بعد الحصول   لتحديد مدى توافر تكنولوجيا املستقبل في املناهج وفق قائمة تكنولوجيا املستقبل املعدة.بالتعاون مع معلمي تقنية املعلومات  املعلومات  

 فراد العينة تم تحليل البيانات وتفسيرها والخروج بالنتائج والخالصات والتوصيات.أ على املعلومات من 

 املعالجات اإلحصائية:

جابات البيانات امليدانية وفقا لطبيعة الدراسة باستخدام التوزيعات التكرارية، والنسب املئوية التي تهدف إلى التعرف على تكرار اإل تمت معالجة  

 لدى أفراد عينة الدراسة. 

 نتائج البحث ومناقشتها: 

 ، وذلك كما يلي:وتحليل املناهج  تكنولوجيا املستقبل واستباناتاملقابلة أسئلة  تم اإلجابة عن أسئلة الدراسة من خالل تحليل بيانات 

: أ
ً
اقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي بسلطنة ُعمان "؟ السؤال الول املتعلقة بنتائج الوال  "ما و

واقع التعليم الريادي وتكنولوجيا املستقبل تي هو عبارة عن سؤال مفتوح عند مقابلة أفراد العينة وتعبئة وقائمة تكنولوجيا املستقبل يوضح الجدول ال

 :من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة في التعليم املدرس ي بسلطنة ُعمان

اقع التعليم الر  :(2جدول )  يادي وتكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس ي التكرارات والنسب املئوية لو
 النسبة املئوية %  التكرارات  العدد العبارة  م

 عبارات مشتركة بين جميع افراد العينة 

 97.6 41 42 باملدارس  عمال في مجال تكنولوجيا املستقبل ال يوجد توجه رسمي واضح لتطبيق ريادة األ  1

 95.3 40 42 عمال في مجال تكنولوجيا املستقبل الوزارة تربط بين مهامنا وريادة األ لم يصلنا أي خطط وإجراءات واضحة من  2

 مديرو املدارس 

 85.7 6 7 غير مدرجة بالخطة االستراتيجية الحالية للمدرسة تكنولوجيا املستقبل  3

 معلمو تقنية املعلومات 

 85.7 12 14 املنهج ال يواكب جميع تكنولوجيا املستقبل  4

 78.6 11 14 حاجة املعلمين للتدريب في مجال تكنولوجيا املستقبل   5

 التوجيه املنهي  و األنشطة التربوية وأخصائيو خصائيأ

 92.9 13 14 تكنولوجيا املستقبل من اختصاص معلم تقنية املعلومات  6

 85.7 12 14 تعليم ال تتوفر لدينا رؤية واضحة حول تطبيق تكنولوجيا املستقبل في ال 7

 71.4 10 14 لتعليم رة الالزمة لتطبيق تكنولوجيا املستقبل بااال تتوفر لدينا املعرفة وامله 8
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 جاءت كما يلي:املستقبل  تكنولوجيافراد العينة حول واقع التعليم الريادي في مجال أ يتضح من الجدول السابق أن آراء 

التي نصها " ال يوجد توجه رسمي واضح   • العبارة  األ جاءت  بلغت لتطبيق ريادة  األولى حيث  املرتبة  باملدارس" في  املستقبل  عمال في مجال تكنولوجيا 

عمال في  في املرتبة الثانية العبارة التي نصها " لم يصلنا أي خطط وإجراءات واضحة من الوزارة تربط بين مهامنا وريادة األ   تها، ثم تل(%97.6نسبتها )

بل حيث  املستقبل"  تكنولوجيا  )مجال  نسبتها  ويتضح  %95.3غت  على  أ (،  حصلت  السابقتين  العبارتين  تكرار  أعلى  ن  ن  أ واملالحظ  عالية،  نسبة 

املفترض    ينالعبارت من  التي  والتعميمات  القرارات  جانب  املستقبل، أ تتناوالن  تكنولوجيا  مجال  في  االعمال  بريادة  االهتمام  نحو  املدارس  توجه  ن 

 وآليات التنفيذ كما هو معتاد في جميع جوانب العملية التعليمية األخرى. وتزودها بخطط وإجراءات 

جاءت   • "  كما  نصها  التي  املعلومات"العبارة  تقنية  اختصاص معلم  املستقبل من  الثالثة  تكنولوجيا  املرتبة  )  في  نسبتها  بلغت  جاءت  (،  %92.9حيث 

"، والعبارة  املنهج ال يواكب جميع تكنولوجيا املستقبل"، والعبارة " لحالية للمدرسةتكنولوجيا املستقبل غير مدرجة بالخطة االستراتيجية ا "  العبارة 

املدارس " في  املستقبل  تكنولوجيا  تطبيق  رؤية واضحة حول  لدينا  تتوفر  )ال  بنسبة  الرابعة  املرتبة  في  والتي جاءت  الى عدم 85.7%"  ذلك  ويعزى   ،)

املست تكنولوجيا  عن  العينة  أفراد  لدى  الرؤية  ينظر  وضوح  حيث  و   وأخصائيقبل  التربوية،  تكنولوجيا   وخصائيأ األنشطة  أن  إلى  املنهي  التوجيه 

ن له عالقة فيما يسمى بريادة األعمال وأن عمله يقتصر  أ كما ال يرى معلم تقنية املعلومات  املستقبل من اختصاص معلم تقنية املعلومات فقط،  

 دراج تكنولوجيا املستقبل في الخطة املدرسية.إ في على تدريس منهج تقنية املعلومات، كما يؤكد عدم وضوح الرؤية لدى املدارس 

( الجدول  املستقبل ومدى  3ويوضح  الدراسية  ارتباطها( قائمة تكنولوجيا  الطالب    12  -5للصفوف من    باملناهج  الالزمة عليها إلوتدرب  املهارات  كسابهم 

 عمال في مجال تكنولوجيا املستقبل.لريادة األ 

 ها باملناهج الدراسية ارتباط قائمة تكنولوجيا املستقبل ومدى  :(3جدول )

 ما يتعلمه الطالب  منهاج الصف  تكنولوجيا املستقبل 

 نظري )طرق استخدام واحات التسوق(  7 اإلعالنات املبوبة األسواق اإللكترونية/  التجارة اإللكترونية 

  - مواقع وتطبيقات الخدمات 

  - الواقع املعزز  الذكاء االصطناعي رؤية الكمبيوتر 

  - الواقع االفتراض ي 

 عملي )تركيب وبرمجة بعض املشاريع( 8 -7 الروبوت 

  - تعليم اللة 

املواقع   تصميم 

 والتطبيقات 

 Visual BASICفيجوال بيسك   8 مواقع الويب تصميم 

 Scratchسكراتش 

  - تصميم تطبيقات االندرويد

  - IOSتصميم تطبيقات 

  10 برمجة برامج الحاسوب  

  - تطوير األلعاب 

 نظري  7 األمن السبراني 

  - األشياء انترنت  

ذكاء األعمال  

)الدراسات التحليلية  

 لألعمال( 

  - لألعمال التحليل االستراتيجي 

 نظري  11 التصويتات )استجابات الزبائن(

 نظري  11 تحليل األعمال )تحليل توجهات الزبائن( 

  - تحليل النظم 

  - تكنولوجيا النانو  

  - البيانات الضخمة 

  - الحوسبة السحابية 

  - سالسل الكتل )بلوك تشين( 

  - 3Dأفالم  3Dطباعة وتصميم 

  - 3Dتصاميم 

  - 3Dطباعة 

ي الذي  السابق  الجدول  من  فقرات  يتضح  ومدى حوي  املستقبل  إل  ارتباطها  تكنولوجيا  عليها  الطالب  وتدرب  الدراسية  املهارات  باملناهج  كسابهم 

األ  ن  إ)السابع، الثامن، العاشر، الحادي عشر( و تكنولوجيا املستقبل يدرس عدد منها في صوف  ن  أعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل بالالزمة لريادة 

فقط نظرية  االخر  والبعض  ونظرية  عملية  الدروس  هذه  الصفوفبعض  مناهج  في  املستقبل  تكنولوجيا  فقرات  توفر  عدم  التحليل  يوضح  كما   ،  

رامج ال ترتبط بشكل مباشر مع تكنولوجيا )الخامس، السادس، التاسع، الثاني عشر( لكنها تناولت مواضيع أخرى في مجال تقنية املعلومات او دروس وب 

 املستقبل.
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 يوضح توافر تكنولوجيا املستقبل بمنهج تقنية املعلومات :(1شكل )

الشكل   البالغ عدد جزئياتها    % 28ن  أ ( ب1رقم )يتضح من  املستقبل  الصف    25فقط من تكنولوجيا  املعلومات من  تتوافر في مناهج تقنية  جزئية 

الثاني عشرالخامس   الصف  قليلة(  إلى  )درجة  قليلة  تعتبر  النسبة  وهذه  املستقبل  إذا ،  تكنولوجيا  تعليم  نحو  العاملية  بالتوجهات  ويوضح    .ما قورنت 

 ( مجموعة تكنولوجيا املستقبل التي ال تتوفر باملناهج. 2)الشكل رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 املناهج (: مجموعة تكنولوجيا املستقبل غير املتوفرة في 2شكل )

 
ً
: هل توجد أنشطة ومشاريع ريادية مخططة ومنظمة لتدريب الطالب في مجال تكنولوجيا املستقبل بمدارس ثاني السؤال الاملتعلقة ب  نتائج ال:  ثانيا

 السلطنة؟ 

خال التربوية    ل من  األنشطة  وأخصائي  املدارس  مديري  لدى  ومخططة  منظمة  أنشطة  أو  مشاريع  آية  يوجد  ال  أنه  يتضح  العينة  أفراد  مقابلة 

لديهم   ليس  املدارس  في  األعمال  ريادة  على  القائم  املنهي  التوجيه  مركز  وحتى  املستقبل،  تكنولوجيا  مجال  في  املنهي  التوجيه  حالية أ وأخصائي  برامج  ية 

لتدريب مخصص )برنامج خاص  مهارات جوجل  كبرنامج  قادمة  يعملون على مشاريع  ولكنهم  املستقبل،  تكنولوجيا  في مجال  الطالب  وتوجيه  لتدريب  ة 

التكنولوجية املهارات  املدارس    النتائج. كما توضح  (الطالب على بعض  الطالبية في  الشركات  التكنولوجيا هي مبادرات فردية لطالب  أن بعض  في مجال 

املثال شركة مستريهوبمو  وليس بتوجيه مخطط ومنظم ومدروس، وعلى سبيل  التكنولوجية،  املجاالت  الطالبية بمدرسة عبدهللا بن   ن في بعض  فون 

صالح وبرمجة الهواتف، كذلك شركة املحرك الذهبي بمدرسة عمر بن مسعود  إ ( بمحافظة الظاهرة شركة متخصصة في  12-5الزبير للتعليم األساس ي )

نها شركات  أ ( وهي شركة متخصصة في برمجة السيارات من تنظيم طالب لديه معرفة في مجال برمجة السيارات، حيث يتضح  12-5يم األساس ي )للتعل

نه وبالرغم أ و تدريب من قبل املدرسة، ومن هذه األمثلة يتضح أ  تأهيلطالبية فردية قائمة على خبرة ومعرفة طالب في مجال معين دون الحصول على أي 

املستقبل  إ من   تكنولوجيا  مجال  في  االعمال  ريادة  لتنمية  واضحة  استراتيجية  تملك  ال  املدارس  املواهب  أ ال  إ ن  بعض  وإبراز  لدعم  تسعى  املدارس  ن 

حيث توصلت بأن  ( وهي دراسة حالة عن سلطنة عمان  2010وتتوافق هذه النتائج مع دراسة )الغساني،  الطالبية في مجال التكنولوجيا متى ما توفرت.  

ومادة   العاشر  إلى  الخامس  للصفوف  املعلومات  تقنية  مهارات  مادة  بعض  تتناول  عشر  الحادي  للصف  التجارية  واألعمال  االتصاالت  في  الحاسوب 
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ولكنها عب االتصاالت  وتكنولوجيا  اللي  في مجال الحاسب  الريادي  التعليم  والتكنولوجي وخصوصا  العلمي  التطور  مع  تتناسب  وال  مهارات عامة  ارة عن 

 تكنولوجيا املستقبل.
 :
ً
 ما صعوبات التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل بالتعليم املدرس ي بسلطنة ُعمان"؟ السؤال الثالث ونصه "املتعلقة ب نتائج لاثالثا

تنازليا حسب  مرتبة  الصعوبات    وجاءت تمت اإلجابة عليه من خالل املقابلة الجماعية )مجموعة تركيز(  هو عبارة عن سؤال مفتوح ألفراد العينة  

 تي:  وجهة نظر أفراد عينة الدراسة على النحو ال درجة الصعوبة وفق

ومهارات املعلمين في مجال تكنولوجيا املستقبل وضعف الثقافة العامة ضعف خبرات  فراد العينة  أ حيث يرى  :  قلة توفر الكوادر البشرية املختصة •

 لحداثة هذه التقنيات.  بشكل عام
ً
 في مجال تكنولوجيا املستقبل نظرا

املادية • اإلمكانات  الروبوت  :  نقص  أجهزة  املثال قلة توفر  العملي للطالب فعلى سبيل  للتدريب  االزمة  التقنية  األدوات واألجهزة  به نقص في  يقصد 

  يغطي الحد األعلى لكثافة الصفوف الدراسيةل
ً
 .حتى يعمل جميع الطالب عمليا

 جال تكنولوجيا املستقبل.، حيث لم تتلقى الكوادر البشرية التدريب الالزم في مضعف التدريب للكوادر البشرية •

ول  غموض فكرة تطبيق ريادة األعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل في املدارس وذلك بسبب عدم توفر القرارات املنظمة لتطبيقها وتحديد املسؤ  •

   صعوبات تحقيق التعليم الريادي بشكل عام. في( 2018هذه النتائج مع نتائج دراسة نصار ) قوتتواف عنها وآليات وإجراءات العمل بها.

 توصيات الدراسة:

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج فإن أهم التوصيات ما يلي:

 ي. تبني وزارة التربية والتعليم بالسلطنة استراتيجية ورؤية واضحة ألدراج ريادة االعمال في مجال تكنولوجيا املستقبل في التعليم املدرس  .1

 .الدراسية جتشريب تكنولوجيا املستقبل باملناه طوير منهج تقنية املعلومات بما يتوافق مع التوجه العاملي نحو تكنولوجيا املستقبل، و وضرورة ت .2

املعلومات ضمن .3 التي لم يغطيها منهج تقنية  التكنولوجيا  الطالب على بعض  املنهي لتدريب  التوجيه  التربوية وبرنامج  األنشطة  بين  خطة    التكامل 

 تراتيجية للمدرسة. اس

من  تعزيز التعاون مع املؤسسات العامة والخاصة املتخصصة في مجال التكنولوجيا لدعم وتعزيز التعليم الريادي فب مجال تكنولوجيا املستقبل   .4

 خالل التدريب واملسابقات و...

 تكنولوجيا املستقبل.تعزيز اإلمكانات البشرية واملادية للمدارس في التعليم الريادي في مجال  .5

 مقترحات الدراسة: 

 .تقترح الدراسة مخطط األدوار التكاملية لتعزيز التعليم الريادي في مجال تكنولوجيا املستقبل بنظامنا التعليمي كما يوضحه الشكل االتي
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Abstract: 
The purpose of this study is to explore the situation of entrepreneurship education and future technology in 
school education in Oman. The population of the study is all 1166 Omani schools. The study was carried out on a 
sample of 7 schools from 3 governorates which covers school principals, information technology teachers, 
vocational guidance specialists and activities’ officers. To achieve the purposes of this study, A list of 25 texts on 
technologies of the future which can be used in teaching and are directly related to entrepreneurship education 
was compiled. Based on the list, interviews were conducted on focus groups of the study sample to explore the 
situation of entrepreneurship education and future technology on the schools. Additionally, the respondents of 
each school were asked to fill in a questionnaire based on the existing future technology for each school. Results 
indicate that only 28% of target future technologies are evident in the curriculum of Information Technology for 
grade 5-11 both in theory and practice. Additionally, school principals, vocational guidance specialists and 
activities’ officers lack any plans or methods in future technology. It is recommended that the Ministry of 
Education in Oman establish a clear vision to include Entrepreneurship Education into the curriculum of 
Information Technology in schools and elevate the curriculum and school activities to the global trend of future 
technology . 

Keywords: Entrepreneurial Education; Future Technology; School Education. 
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