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امللخص التنفيذي

يُقلــق املجلــس االعــى للســكان ارتفــاع معــدالت البطالة 

وخصوصــا بــن الشــباب الخريجــن مــن الجامعــات 

وكليــات املجتمــع يف ظــل تنامــي اعــداد الشــباب كأحــد 

ــا  ــي ميــر به ــة التحــول الدميوغــرايف الت مخرجــات عملي

املجتمــع االردين، واستشــعارا مــن املجلــس بخطــورة 

ــا يف  ــكلة وتداعياته ــذه املش ــة له ــات االجتامعي التداعي

ــة اىل اســتفادة االردن  ــة الرامي ــود الوطني إجهــاض الجه

مــن فرصتــه الســكانية، والحاجــة اىل إيجــاد حلــول 

رسيعــة وناجعــة ملشــكلة البطالــة لــدى الشــباب؛ اعــد 

املجلــس هــذا امللخــص مبشــاركة العديــد من املؤسســات 

الوطنيــة لتشــخيص اتجاهــات الشــباب نحــو ريــادة 

االعــامل كخيــار ذايت يف التشــغيل، وابــراز التحديــات 

التــي تواجههــم يف هــذا املجــال، ومســتفيدين مــن 

تجربــة الرياديــن يف االردن واملؤسســات الراعيــة للريادة 

مقرتحــات  وضــع  يف  العامليــة  والتجــارب  االردن،  يف 

والعقبــات  التحديــات  ملعالجــة  املالمئــة  السياســات 

التــي تعــرتض ان تكــون ريــادة االعــامل خيــار الشــباب 

ــل. ــن عــى ســوق العم املقبل

خلــص تشــخيص الوضــع القائــم اىل تــدين مســتوى 

توجــه الشــباب اىل خيــار التشــغيل الــذايت وريــادة 

ــه  ــن بالتوج ــباب الراغب ــبة الش ــت نس ــامل، اذ بلغ االع

اىل ريــادة االعــامل كخيــار يف التشــغيل مــا نســبته 

11.5 % مــن الطلبــة املتوقــع تخرجهــم مــن الجامعــات 

ــن  ــت ب ــدا بلغ ــام 2016، وتحدي ــع ع ــات املجتم وكلي

طلبــة الجامعــات 13 %، وكليــات املجتمــع 10.1 %، 

وبــن طلبــة معاهــد التدريــب املهنــي 8.6 %، وحســب 

مــكان االقامــة بلغــت يف اقليــم الوســط 15.1 %، يف 

الشــامل، و5.7 % يف  اقليــم  بلغــت 8.8 % يف  حــن 

ــن  ــباب املقبل ــع الش ــتوى متت ــوب، وان مس ــم الجن اقلي

عــى ســوق العمــل بالخصائــص الرياديــة، تشــر اىل 

ــن عــى  ــة الخريجــن واملقبل املســتوى املتواضــع للطلب

ــر  ــي تعت ــرة والت ــة املخاط ــى خاصي ــل ع ــوق العم س

ركنــا رئيســا مــن اركان شــخصية رائــد االعــامل الناجــح، 

واىل املســتوى املتوســط للطلبــة يف اقليــم الجنــوب عــى 

الخصائــص الســت لرائــد االعــامل، وان مفهــوم الريــادة 

لــدى أوســاط الشــباب املتوقــع تخرجهــم واملقبلــن 

عــى ســوق العمــل مــا زال متواضعــا، وان 52.5 % مــن 

الشــباب اشــاروا اىل انــه مل تتضمــن خططهــم الدراســية 

اي مــادة تتعلــق بريــادة األعــامل، وان 58 % مــن 

الشــباب إعتــروا ان عــدم وجــود رأس مــال يشــكل 

عائقــاً رئيســاً أمــام إنشــاء عمــل ريــادي بعــد التخــرج، 

وان 51 % مــن الشــباب توقعــوا عــدم وجــود دعــم مــايل 

ــارة. ــر الخس ــرض ملخاط ــة التع يف حال

ــاع  ــذا القط ــز اىل ان ه ــات الرتكي ــارت مجموع ــد اش وق

لتنفيــذ  املطلوبــة  االجــراءات  صعوبــة  مــن  يعــاين 

ــر  ــل االويل، وك ــم التموي ــف حج ــادي، وضع ــل ري عم

ــي  ــة الت ــات املالي ــه املؤسس ــذي تحقق ــح ال ــم الرب حج

تدعــم املشــاريع بالقــروض، وعــدم وجــود جهــة راعيــة 

لتشــجيع  الحوافــز  وضعــف  الرياديــة،  للمشــاريع 

ــادة االعــامل، وضعــف  الشــباب عــى التوجــه نحــو ري

الترشيعــات التــي تُعنــى بريــادة االعــامل، باإلضافــة اىل 

تعــدد يف املرجعيــات وخلــط مــا بــن املشــاريع امليكروية 

والصغــرة واملتوســطة واملشــاريع الرياديــة، مــام أربكــت 

االخــرة بيئــة الريــادة والرياديــن وحالــت دون الرتكيــز 

ــادة االعــامل يف األردن، كأحــد األذرع  عــى االرتقــاء بري

ــاد. ــة لالقتص املحرك

ــذه  ــة ه ــات ملعالج ــل وسياس ــة بدائ ــرتاح اربع ــم اق ت

العقبــات، تــم ترتيبهــا مــن حيــث االولويــة عــى النحــو 

ــايل: الت

ــذ . 1 ــة من ــدى الطلب ــامل ل ــادة االع ــه ري ــز ثقاف تعزي

ــادي  ــرشوع ري ــرج مب ــرتان التخ ــل االوىل، واق املراح

ــة الجامعــات  ــاة كمتطلــب لتخــرج طلب قابــل للحي

ــي. ــب املهن ــد التدري ــطة ومعاه ــات املتوس والكلي

إنشاء مجلس أعى لرعاية ريادة األعامل.. 2

تعديــل القوانــن والترشيعــات مبــا يخــدم بيئــة . 3

ريــادة االعــامل.

ــة . 4 ــاد مظل ــل وإيج ــى التموي ــول ع ــهيل الحص تس

ــن. ــة الريادي ــة لرعاي مالي
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املقدمة

يتقــدم كل عــام إىل ســوق العمــل األردين آالف الخريجن 

والخريجــات مــن الجامعــات، واملعاهــد الدراســية مــن 

ــا، وان هــذه االعــداد مرشــحة  داخــل اململكــة وخارجه

للتزايــد يف ظــل مرحلــة التحــول الدميوغــرايف التــي ميــر 

بهــا املجتمــع االردين، والتــي مــن أبــرز مالمحهــا التغــر 

يف الرتكيــب العمــري للســكان لصالــح ارتفــاع نســبة 

ــى  ــس االع ــعى املجل ــل، اذ يس ــن العم ــكان يف س الس

للســكان إىل تنــاول القضايــا التــي تعــرتض اســتثامر هــذا 

التحــول مــن خــالل اقــرتاح السياســات التــي مــن شــانها 

ان تســهم يف رفــع مســتوى إنتاجيــة وتنافســية الشــباب 

وتنميــة  والدوليــة،  واإلقليميــة  املحليــة  األســواق  يف 

ــارات  ــم بامله ــة وتزويده ــم اإلنتاجي ــم وكفاءاته قدراته

والخــرات واملعــارف املتجــددة، وتنميــة ذهنيــة االبــداع 

ــادة األعــامل لديهــم. ــكار وري واالبت

وتــرز اهميــة ريــادة االعــامل يف انهــا تلعــب دورا كبــرا 

ــن  ــذايت، وتحس ــغيل ال ــة والتش ــكلة البطال ــل مش يف ح

الوضــع االقتصــادي للفــرد وزيــادة الدخــل باإلضافــة اىل 

انهــا تحقــق للرائــد االســتقاللية، وفرصة التميــز، وتحقيق 

الطموحــات، كــام هــي إحــدى الركائــز األساســية للتنمية 

االقتصاديــة، ومــن اهــم اســرتاتيجيات التنميــة يف الــدول 

ــة واملتقدمــة، وإحــدى املنافــذ لتوســيع القاعــدة  النامي

تحقــق  اذ  التجاريــة،  الحركــة  وتنشــيط  االقتصاديــة 

ــة املرتبطــة  ــف الهام ــن الوظائ ــادة االعــامل عــدد م ري

بالكفــاءة والتنافســية وخلــق فــرص العمــل وابتــكار 

املنتجــات إضافــة إىل كونهــا متثــل رافــداً أساســياً يف 

ــام  ــج املحــي اإلجــاميل، ك ــادة الصــادرات ومنــو النات زي

تســهم يف االســتقرار االقتصــادي واالجتامعــي، ومــن 

الحلــول الحديثــة التــي أقبلــت عليهــا عــدد مــن الــدول 

ــة. ــة يف معالجــة مشــكلة البطال ــة والنامي املتقدم

ــا،  ــاً م ــة نوع ــة يف األردن حديث ــاريع الريادي ــر املش تعت

وإن العديــد منهــا تشــكل قصــص نجــاح وتخطــت 

ــامل،  ــوار والع ــة يف دول الج ــة والجغرافي ــدود الزمني الح

وبعــض منهــا أصبــح ينافــس يف أســواق غــر األردن، إال 

أن اقبــال الشــباب عــى البــدء بأعــامل رياديــة مــا زال 

ــد. ــل بتزاي ــن العم ــن ع ــداد العاطل ــدودا، وان اع مح

وقــد اعــد املجلــس االعــى للســكان لهــذا امللخــص 

ــى بحــل  ــي تُعن للسياســات بهــدف دعــم القــرارات الت

مشــكلة البطالــة ورفــع نســب التشــغيل الــذايت وتعزيــز 

ــل  ــوق العم ــى س ــن ع ــه املقبل ــادة وتوجي ــة الري بيئ

الن تكــون ريــادة االعــامل خيارهــم يف التشــغيل، وقــد 

اســتند املجلــس يف اعــداده بشــكٍل أســايس عــى نتائــج 

الدراســة التــي اعدهــا بعنــوان “اتجاهــات الشــباب 

املقبلــن عــى ســوق العمــل نحــو ريــادة األعــامل 

ــد شــاركت  ــة يف األردن”. وق ــة املؤسســية الداعم والبيئ

العديــد مــن املؤسســات الوطنيــة يف اللجــة الفنيــة 

ــي  ــص، والت ــذا امللخ ــداد ه ــس إلع ــكلها املجل ــي ش الت

ضممــت ممثلــن عــن وزارة العمــل والشــباب ومؤسســة 

التدريــب املهنــي، واملؤسســة األردنيــة لتطوير املشــاريع 

التطبيقيــة، واملجلــس  البلقــاء  االقتصاديــة وجامعــة 

األعــى للعلــوم والتكنولوجيــا، ومركــز امللكــة رانيــا 

للريــادة باإلضافــة اىل مؤسســة انجــاز، كــام تــم طباعــة 

ــدة  ــم املتح ــة االم ــن لجن ــاهمة م ــص مبس ــذا امللخ ه

ــيا. ــريب أس ــة لغ ــة و االجتامعي االقتصادي

وقــد اشــتمل امللخــص عــى تشــخيص حجــم التحديــات 

يف تشــغيل الخريجــن مــن الجامعــات وكليــات املجتمــع 

ومعاهــد التدريــب املهنــي، وواقــع ريــادة االعــامل 

يف االردن، وواقــع اتجاهــات الشــباب املقبلــن عــى 

ســوق العمــل نحــو التشــغيل الــذايت، واالحتياجــات 

والتحديــات التــي تواجههــم يف ذلــك، باإلضافــة اىل القــاء 

ــرز  ــامل يف االردن واب ــادي االع ــة ري ــى تجرب ــوء ع الض

التحديــات التــي تواجههــم، وواقــع املؤسســات الراعيــة 

ــة يف  ــرز التجــارب العاملي ــادة االعــامل يف االردن، واب لري

ــرز  ــج اب ــي تعال ــك وصــوال اىل اقــرتاح السياســات الت ذل

هــذه التحديــات، ثــم تحليــل هــذه السياســات واختيــار 

ــة. ــات ذات االولوي السياس
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فيــام يــي أبــرز مــؤرشات تشــغيل الخريجــن مــن 

التدريــب  ومعاهــد  املجتمــع  وكليــات  الجامعــات 

املهنــي  كــام يبينهــا الجــدول رقــم )1(:

وكليــات 	§ الجامعــات  خريجــي  اعــداد  يشــهد 
تزايــد  املهنــي  التدريــب  ومراكــز  املجتمــع 

ــات  ــي الجامع ــدد خريج ــع ع ــا1  ، اذ ارتف ملحوظ

االردنيــة مــن 42486 عــام 2014/ 2015 اىل 66787 

خريــج عــام 2016 / 2017، وعــى الرغــم مــن 

اتجــاه اعــداد الخريجــن مــن كليــات املجتمــع اىل 

االنخفــاض، اال انهــا مــا زالــت ترفــد القــوى العاملــة 

بخريجيهــا، فقــد خرجــت 9738 طالبــا عــام 2015 

و 5309 عــام 2017، كذلــك ارتفــع عــدد الخريجــن 

ــة  ــي والرشك ــب املهن ــة التدري ــز مؤسس ــن مراك م

الوطنيــة للتشــغيل والتدريــب مــن 9982 متــدرب 

ــذه  ــكل ه ــام 2017، تش ــام 2015 اىل 11641 ع ع

ــة الجاهــزة  االعــداد مــن الخريجــن القــوى العامل

ــا  ــتخدامها وتوظيفه ــن اس ــو أحس ــام ل ــل في للعم

ــذايت . ــغيل ال ــار التش ــول اىل مس ــاج، والتح لإلنت

بطلبــات 	§ للمتقدمــن  الرتاكمــي  العــدد  يتزايــد 

توظيــف مــن خريجــي الجامعــات وكليــات املجتمع 

اىل ديــوان الخدمــة املدنيــة، اذ ارتفــع مــن 150272 

طلــب توظيــف عــام 2005 اىل 203476 طلــب 

عــام 2010، اىل 318693 طلــب عــام 2015، واىل 

361621 عــام 2017، اال ان اجــاميل عــدد املعينــن 

ــن 12188  ــض م ــط انخف ــاض، فق ــه اىل االنخف اتج

عــام 2005 اىل 7722 متعــن عــام 2015، واىل 8121 

ــة  ــوان الخدم ــان دي ــام ف ــكل ع ــام 2017، وبش ع

ــد  ــب جدي ــف طل ــوايل 30 ال ــتقبل ح ــة يس املدني

ســنويا، ومــن جهــة اخــرى فــإن حجــم التعيينــات 

ــة  ــدود 9000 وظيف ــط بح ــغ باملتوس ــنوي يبل الس

التحديات يف تشغيل الخريجني. 1

جدول )1( مؤرشات يف تشغيل الخريجني من الجامعات وكليات املجتمع ومعاهد التدريب املهني

عدد الخريجن من الجامعات االردنية

عدد الخريجن من كليات املجتمع

عــدد الخريجــن مــن معاهــد مؤسســة التدريــب املهنــي والرشكــة الوطنيــة 
ــغيل والتدريب للتش

عدد املتقدمن اىل ديوان الخدمة املدنية

عدد املعينن عن طريق ديوان الخدمة املدنية

صايف عدد الوظائف املستحدثة لالردنن من حملة البكالوريوس فاكرث

صايف عدد الوظائف املستحدثة لالردنن من حملة الدبلوم

صايف عدد الوظائف املستحدثة لالردنن

معدل البطالة بن حملة البكالوريوس فاكرث%

معدل البطالة بن حملة الدبلوم%

نسبة العاملن لحسابهم الخاص من مجمل العاملن %

2015

42486

9,738

9,982

318693

7722

15084

407

43575

18.6

12.6

12.4

2016

63205

8,183

10488

334301

10332

17825

1560

45300

21

13

12.8

2017

66787

5309

11641

361621

8121
---

---

---

23.4

17.7

13.8

 1  http://www.almanar.jo/ar/Pages/default.aspx
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ــات  ــبة التعيين ــط نس ــإن متوس ــايل ف ــنويا، وبالت س

خــالل العقــد األخــر شــكلت مــا نســبته أقــل مــن 

ــف 2 . ــات التوظي ــل طلب ــن  مجم 3.9 % م

ــن 	§ ــتحدثة لألردني ــل املس ــرص العم ــايف ف ــه ص اتج

الفــرتة            خــالل  االنخفــاض  اىل  عــام  بشــكل 

ــن 57595 فرصــة  ــد انخفضــت م 2016-2007، فق

عمــل عــام 2007 اىل 45300 فرصــة عــام 2016 3 .

بــن 	§ االرتفــاع  اىل  البطالــة  معــدالت  اتجهــت 

االردنيــن، اذ ارتفعــت مــن 12.5 % عــام 2010 اىل 

15.3 %  عــام  2016 اىل 18.3 % عــام 2017 4 .

ــن 	§ ــة مرتفعــة خاصــة ب ــت معــدالت البطال ــا زال م

الشــباب )15 - 24( ســنة، اذ بلغــت يف االعــوام 

ــة 2015 - 2017 )30.8 %، 35.6 %،  ــالث املاضي الث

ــن  ــي اعــى بكثــر م ــوايل، وه 37.3 %( عــى الت

ــغ  ــة لهــذه الرشيحــة والبال املعــدل العاملــي للبطال

ــرتة 5.  ــس الف ــا لنف 13.2 % تقريب

حملــة 	§ بــن   2017 عــام  البطالــة  معــدل  بلــغ 

البكالوريــوس فأكــرث 23.4 %، وبــن حملــة الدبلــوم 

17.7 %، وترتفــع بــن االناث بشــكل ملحوظ مقابل 

الذكــور فقــد بلغــت بــن حملــة البكالوريــوس 

ــوايل )33.1 %، 29.2 %(  ــى الت ــوم ع ــرث والدبل فاك

لإلنــاث، مقابــل )16 %، 10.4 % ( للذكــور 6.

والعاملــن 	§ العمــل  اصحــاب  نســب  زالــت  مــا 

لحســابهم الخــاص مــن مجمــل العاملــن متواضعــة 

فلــم تتجــاوز باملتوســط 13 % للفــرتة مــا بــن عــام 

2015 - 2017، حيــث يعتــر ذلــك مــؤرشا عــى 

ــذايت 7. ــغيل ال ــو التش ــه نح ــع التوج تواض

ــة التعامــل مــع هــذه املــؤرشات يف ظــل  وتظهــر أهمي

ــن  ــي نتمك ــل، ول ــن العم ــكان يف س ــة الس ــو رشيح من

مــن مواجهــة هــذه التحديــات وتبعاتهــا، فــإن مجتمعنــا 

األردين بحاجــة ماســة وملحــة اىل تنميــة ذهنيــة الريــادة 

ــل  ــى العم ــدرة ع ــن الق ــم م ــباب، ومتكينه ــدى الش ل

ــة  ــة قوي ــة، ورغب ــع بقــدرات ابتكاري باســتقاللية والتمت

يف العمــل ومبســتوى عــايل مــن التنافســية، وخــوض 

املشــاريع  وتشــجيع  املحســوبة،  املخاطــر  مضــامر 

والصغــرة  الصغــر  املتناهيــة  واملشــاريع  الرياديــة 

الشــباب مــن ريــادة االعــامل  واملتوســطة، ومتكــن 

كخيــار يف التوظيــف الــذايت.

مــن واقــع املســح الــذي اجــراه املجلــس األعى للســكان 

ــع  ــن املتوق ــن عــى ســوق العمــل م ــن املقبل ــة م لعين

تخرجهــم يف الجامعــات األردنيــة وكليــات املجتمــع 

ــراز اهــم مالمــح  ــي ميكــن اب ــب املهن ومؤسســة التدري

واقــع ريــادة االعــامل لــدى الشــباب املقبلــن عــى 

ــايل:  ســوق العمــل عــى النحــو الت

تنخفــض نســبة الشــباب املقبلــن عــى ســوق 	§

ــون باالتجــاه نحــو التشــغيل  ــن يرغب العمــل والذي

ــن  ــباب املقبل ــن الش ــار )36.5 %( م ــذايت، اذ اش ال

بالتوجــه  يرغبــون  بأنهــم  العمــل  ســوق  عــى 

للعمــل يف القطــاع الحكومــي و)27.5 %( منهــم 

ــاص، و)13.1 %(  ــاع الخ ــل يف القط ــون بالعم يرغب

يرغبــون يف العمــل مبؤسســات دوليــة، يف حــن 

بلغــت بلغــت نســبة الشــباب الراغبــن بالتوجــه اىل 

ريــادة االعــامل كخيــار يف التشــغيل اىل )11.5 %(. 

عــى الرغــم مــن ارتفــاع معــدل البطالــة بــن 	§

خريجــي الجامعــات وكليــات املجتمــع؛ فقــد تدنت 

ــذايت مــن  نســبة الراغبــن بالتوجــه اىل التشــغيل ال

اىل         الجامعــات  مــن  تخرجهــم  املتوقــع  الطلبــة 

13 %، كــام بلغــت النســبة بــن طلبــة كليــات 

ــب  ــد التدري ــة معاه ــن طلب ــع 10.1 %، وب املجتم

املهنــي 8.6 %.

2  http://csb.gov.jo/web/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=135&Itemid=154&lang=ar

3  http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/Job_opp.htm

4 , 5  http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/Emp_unEmp.htm

6 , 7  http://www.dos.gov.jo/dos_home_a/main/linked-html/Emp_unEmp.htm

ــوق . 2 ــى س ــني ع ــات املقبل اتجاه
ــذايت ــغيل ال ــو التش ــل نح العم
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ــن 	§ ــة الراغب ــب الطلب ــدين نس ــن ت ــم م ــى الرغ ع

بالتوجــه اىل التشــغيل الــذايت بــن الجنســن؛ اال 

ان النســبة لــدى الذكــور كانــت اعــى مــن النســبة 

ــل  ــن مجم ــت 15.6 % م ــد بلغ ــاث، فق ــدى االن ل

ــل 8.1 %  ــم، مقاب ــع تخرجه ــور املتوق ــة الذك الطلب

ــات املتوقــع تخرجهــن، ويؤكــد  بــن مجمــل الطالب

أقاليــم            يف  الحواريــة  الجلســات  النتيجــة  هــذه 

ــات  ــع مجموع ــوب( م ــط، والجن ــامل، الوس ) الش

ــارت اىل وجــود  مــن ريــادي األعــامل، والتــي اش

فجــوة حقيقيــة بــن مســتويات االنخــراط مــا بــن 

ــادي .  ــل الري ــاث يف العم ــور واإلن الذك

تواضــع نســب التوجــه لــدى الشــباب املتوقــع 	§

ــوب والشــامل  ــم الجن تخرجهــم  واملقيمــن يف اقلي

مقارنــة  التخــرج  بعــد  الــذايت  التشــغيل  نحــو 

مــن  الرغــم  عــى  الوســط  اقليــم  يف  بأولئــك 

انخفــاض النســب يف االقاليــم الثالثــة مجتمعــة،  

ــن  ــط 15.1 %، يف ح ــم الوس ــت يف اقلي ــد بلغ فلق

بلغــت 8.8 % يف اقليــم الشــامل، و5.7 %  يف اقليــم 

الجنــوب، وتنســجم هــذه النســب مــا خلصــت اليــه 

ــادي  ــة مــع مجموعــات مــن ري الجلســات الحواري

ــوب(  ــط، والجن ــامل، الوس ــم )الش ــامل يف أقالي األع

ــامل  ــادة األع ــل لري ــط األفض ــم الوس ، اىل ان  إقلي

بنيــة تحتيــة  بيئــة داعمــة مــن  لتوفــر  وذلــك 

واســتثامرية مناســبة، ولتوفــر كافــة الخدمــات بهــا 

ــوب. ــامل والجن ــي الش ــن إقليم ــل م ــكل أفض بش

تباينــت مــدى رغبــة الشــباب املقبلــن عــى ســوق 	§

العمــل والراغبــن يف تأســيس عمــل خــاص بهــم بعد 

التخــرج مــا بــن الدافعيــة الكبــرة واملتواضعــة، فقد 

ــدء  ــر الب ــكل كب ــون بش ــن يرغب ــبة م ــكلت نس ش

بعمــل خــاص بعــد التخــرج مبــارشة 71.4 % .

لــدى 	§ األعــامل  لريــادة  جذبــا  األكــرث  املجــاالت 

بعــد  بهــم  خــاص  بعمــل  بالبــدء  الراغبــن 

التجــارة و بنســبة 26.6  التخــرج كانــت مجــال 

ــال  ــا مج ــة األوىل، تاله ــرارات يف املرتب ــن التك % م

املعلوماتيــة و بنســبة 14.9 % مــن التكــرارات، ثــم 

التعليــم و بنســبة 13 % مــن التكــرارات، والصناعــة 

مبــا نســبته 11.7 % مــن التكــرارات، فالهندســة ومبــا 

نســبته 7.8 % يــي ذلــك مجــاالت الصحــه و الطاقــة 

و البنــوك و الفنــادق و االنشــاءات و الزراعــه.

 الشكل رقم )1(   ابرز املؤرشات )%( حول توجه الطلبة املتوقع تخرجهم نحو التشغيل الذايت حسب املؤسسة

التعليمية او التدريبية والجنس واالقامة

املصدر:  املجلس االعى للسكان , 2018 , اتجاهات الشباب املقبلن عى سوق العمل نحو زيادة االعامل و البيئة املؤسسية الداعمة
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مســتوى متتــع الشــباب املقبلــن عــى ســوق العمــل 	§

لخصائــص الريــادي حســب مقيــاس ليكــرت، وبعــد 

إعــادة ترميــزه اىل ثالث مســتويات “مرتفع متوســط 

ــر  ــذي يش ــدول )2(، وال ــا ج ــام يبينه ــض” ك منخف

اىل املســتوى املتوســط للطلبــة الخريجــن واملقبلــن 

عــى ســوق العمــل عــى خاصيــة املخاطــرة والتــي 

رائــد  شــخصية  اركان  مــن  رئيســا  ركنــا  تعتــر 

ــة  ــط للطلب ــتوى املتوس ــح، واىل املس ــامل الناج االع

املقيمــن يف اقليــم الجنــوب واملقبلــن عــى ســوق 

ــامل،  ــد االع ــت لرائ ــص الس ــى الخصائ ــل ع العم

ومــن الجديــر باإلشــارة اليــه ان مســتوى الطالبــات 

املتوقــع تخرجهــن عــى خاصيــة الثقــة بالنفــس كان 

ــوق  ــام تف ــور، ك ــة الذك ــن الطلب ــن نظرائه اعــى م

الذكــور عــى االنــاث بخاصيــة االبــداع، وتعتــر 

هــذه النتائــج مــؤرشات هامــة مــن املفيــد الرتكيــز 

ــة. ــاء شــخيصات الطلب ــا يف بن عليه

ــع 	§ ــباب املتوق ــاط الش ــدى أوس ــادة ل ــوم الري  مفه

تخرجهــم واملقبلــن عــى ســوق العمــل مــا زال 

متواضعــا، وبنــاء عــى أن الرائــد هــو من يبــدأ عمال 

ــان نســبة  ــه، ف ــة ابتكاري ــي عــى فكــرة إبداعي مبن

الشــباب الذيــن يعرفــون بهــذا املفهــوم بلغــت 

39 % مــن مجمــل الشــباب املتوقــع تخرجهــم، 

وحســب املؤسســة التعليميــة التــي ينتمــون اليهــا 

بلغــت )40.7 %، 36.4 %، 37 %( عــى التــوايل 

ــب  ــد التدري ــع ومعاه ــات املجتم ــات وكلي للجامع

املهنــي، وحســب الجنــس بلغــت)35.9 %، 41 %( 

للذكــور واالنــاث عــى التــوايل، وحســب مــكان 

االقامــة بلغــت )40.5 %،40.2 %، 33 %( وذلــك 

ألقاليــم الشــامل والوســط والجنــوب عــى التــوايل، 

وهــي نســب تــدل عــى أن هنالــك رشيحــة مــا زال 

مفهــوم ريــادة االعــامل غــر واضــح، مــام يســتدعي 

ــل  ــادة يف املراح ــة الري ــز ثقاف ــم تعزي ــك ان يت ذل

ــى يف  ــدايئ، وان يراع ــم االبت ــن التعلي ــدأ م األوىل ب

ــر  ــات التفك ــة إىل اتجاه ــذ الطلب ــج ان تأخ املناه

ــدالً  ــايب ب ــر االيج ــاكل والتفك ــل املش ــالق وح الخ

ــظ. ــن والحف ــن التلق م

جدول )2( مستويات الطلبة املقبلني عى سوق العمل حسب الخصائص الست لشخصية رائد االعامل

الجامعات

كليات املجتمع

التدريب املهني

اقليم الشامل

اقليم الوسط

اقليم الجنوب

ذكور

اناث

االستقاللية وتحمل الثقة بالنفس       املبادرة          االبداع           االنجاز                                      املخاطرة

املسؤولية

مستويات مقياس ليكرت

                          املنخفض = 1 - 2.33                                 املتوسط=-2.34 3.66                                    املرتفع = 3.67 - 5

املصدر:  املجلس االعى للسكان , 2018 , اتجاهات الشباب املقبلن عى سوق العمل نحو زيادة االعامل و البيئة املؤسسية الداعمة
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االحتياجــات الالزمــة للطلبــة املقبلــني عــى ســوق 	§

العمــل للتوجــه للعمــل الريــادي

ــى  ــب ع ــوا إىل التدري ــباب يحتاج ــن الش  - 60.1 %  م

كيفيــة إدارة وتخطيــط مــرشوع ريــادي/ مــرشوع خاص. 

 - 60.9 % مــن الشــباب يحتاجــوا إىل التدريــب عــى 

ــويق.  ــارات التس مه

 - 61.5 %  يحتاجــوا إىل جهــة استشــارية تســاعد يف 

اجــراء دراســة جــدوى لعمــل مــرشوع ريــادي / مــرشوع 

خــاص.

 - 63.1 % مــن الشــباب يحتاجــوا إىل التمويل )االقرتاض( 

إلنشــاء العمــل الريادي.

 - 63 % مــن الشــباب يحتاجــوا إىل دعــم ومســاندة 

األقــارب واألهــل إلنشــاء العمــل الريــادي، و تأكيــد 

الريــادي ملســاندة  الحاجــة لتعميــم ثقافــة العمــل 

ــأي عــن أفكارهــم. ــدالً مــن انتقادهــم والن ــن ب الريادي

ــن ان 	§ ــي ميك ــات الت ــن التحدي ــباب م ــف الش موق

ــاريعهم  ــذ مش ــدء بتنفي ــد الب ــم عن تواجهه

 - 58 % مــن الشــباب يعتــروا ان عــدم وجــود رأس مــال 

ــد  ــادي بع ــل ري ــام إنشــاء عم ــاً أم ــاً رئيس يشــكل عائق

التخــرج.

تكاليــف  وجــود  يتوقعــوا  الشــباب  مــن   %  64  - 

ومصاريــف عاليــة عنــد إنشــاء عمــل ريــادي/ مــرشوع 

خــاص.

 - 51 % مــن الشــباب يتوقعــوا عــدم وجــود دعــم مــايل 

مــن )األهــل، االصدقــاء( يف حالــة التعــرض ملخاطــر 

ــارة. الخس

 - 53 % مــن الشــباب ابــدوا تخوفــا مــن صعوبــة 

التمويليــة. الجهــات  مــن  الحصــول عــى متويــل 

- 52 % منهــم يتوقعــوا مواجهــة صعوبــة يف ايجــاد 

الفكــرة املالمئــة إلنشــاء عمــل ريــادي/ مــرشوع خــاص.

واإلبــداع 	§ األعــامل  لريــادة  الشــباب  تعــرض 

التدريبيــة  او  التعليميــة  مؤسســاتهم  يف  واالبتــكار 

 - 55.7 % مــن الشــباب يــروا ان مؤسســاتهم التعليميــة 

او التدريبيــة تشــجع فكــرة ريــادة األعــامل/ املشــاريع 

الخاصــة.

 - 44.9 % مــن الشــباب أشــاروا اىل انهــم شــاركوا بــورش 

عمــل رياديــة يف مؤسســاتهم التعليميــة أو التدريبيــة. 

 - 47.5 % مــن الشــباب اشــاروا اىل انــه ضمــن خططهــم 

الدراســية يوجــد مــادة أو أكــرث تتعلــق بريــادة األعــامل.

 - 46.7 %  مــن الشــباب اشــاروا انهــم تلقــوا دعــام مــن 

مؤسســاتهم التعليميــة أو التدريبيــة إلنشــاء مرشوعــي 

الخــاص.

ــول  ــادية ح ــة إرش ــر أدل ــباب يتوف ــن الش  - 49.9 % م

ــة. ــاريع الريادي ــاء املش إنش

 - 50 % مــن الشــباب اشــاروا اىل ان هنالــك مختصــون 

يف املشــاريع الرياديــة ميكــن استشــارتهم.

يف  يوجــد  انــه  اىل  اشــاروا  الشــباب  مــن   %  43  - 

ــامل.  ــة أع ــة حاضن ــة أو التدريبي ــاتهم التعليمي مؤسس

تســتدعي هــذه املــؤرشات النظــر بهــذا املســتوى مــن 

تعــرض الطلبــة اىل ريــادة االعــامل.

االحتياجــات والتحديــات التــي . 3
عــى  املقبلــني  الطلبــة  تواجــه 

ســوق العمــل: 
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ــي  ــات الت ــان التحدي ــات يف بي ــص السياس ــتند ملخ يس

تواجــه الرياديــن عــى عــدة جلســات حواريــة يف أقاليم 

ــن  ــات م ــع مجموع ــوب( م ــط، والجن ــامل، الوس )الش

ريــادي األعــامل تجــاوز عددهــم الســتن، تــم تنفيذهــا 

ــوان  ــس بعن ــي أعدهــا املجل عــى هامــش الدراســة الت

ــن عــى ســوق العمــل نحــو  اتجاهــات الشــباب املقبل

ــادة االعــامل. ري

اشــار ثلثــي الرياديــن انهــم يؤيــدوا فكــرة ان تكون 	§

مشــاريع الريــادة خيــار وظيفــي للخريجــن، يف حن 

مل يؤيــد الثلــث االخــر لذلــك، ألهميــة املزايــا التــي 

تقدمهــا املؤسســات الحكوميــة والهيئــات والرشكات 

عــى حــد قولهــم. ويفــر ذلــك حــال العديــد مــن 

ــبب  ــرثة بس ــة او املتع ــة املتوقف ــاريع الريادي املش

تــرك مبادريهــا لهــا لحصولهــم عــى وظيفــة يف 

القطــاع العــام او الخــاص. 

تركــز مــا يعــادل نصــف اســتجابات الرياديــن حــول 	§

احتياجاتهــم لبــدء مــرشوع ريــادي عــى االحتيــاج 

املــادي كدعــم ومتويــل لبدايــة املــرشوع، والنصــف 

االخــر تركــز عــى التدريــب واالستشــارات بشــكل 

عــام واالستشــارات املتعلقــة بتقنيــات التشــبيك 

والتواصــل التســويقي.

ــه 	§ ــي حفزت ــاكل الت ــول املش ــن ح ــتطالع الريادي اس

ــرورة  ــة وال ــت الحاج ــه؛ كان ــدأ مرشوع ــى يب حت

ــزاً اساســياً للبحــث عــن  ــة حاف ــة والبطال االقتصادي

ــرد واالرسة، يف  ــى الف ــالً ع ــدر دخ ــح ي ــل ناج عم

حــن كان اســتغالل الفــرص املتاحــة )الفكــرة األميــز 

ــل  ــن مجم ــع 13 % م ــل بواق ــادة( االق ــامل الري لع

ــن.  ــتجابات الريادي اس

ثــالث اخــامس عــدد الرياديــن لجــأوا اىل مؤسســات 	§

راعيــة أو حاضنــات، يف حــن مل يلجــئ الباقــي لهــا.

للحواضــن، 	§ املرشقــة  الجوانــب  كافــه  رغــم 

واملؤسســات الراعيــة للريــادة، فقــد اشــار الرياديــن 

اىل بعــض نقــاط الضعــف فيهــا والتــي يرزهــا 

الجــدول رقــم )3(

ــامل يف االردن . 4 ــادي االع ــة ري تجرب
ــم ــي تواجهه ــات الت ــرز التحدي واب

* العدد ميثل التكرارات يف االستجابات

جدول رقم )3(: نقاط الضعف للحواضن من رؤية الرياديني

بعد الحواضن واملؤسسات الراعية لريادة األعامل عن اماكن تواجد الريادين

عدم قدره الحاضنات عى ان تربط املشاريع الريادية باملعنى الحقيقي لالستثامر وعامل األعامل  

عدم توفر دعم فني خاص بطبيعة املرشوع

وجــود فــرتات متباعــدة مــا بــن كل نشــاط تدريبــي واخــر لبنــاء القــدرات وعــدم ارتبــاط مواضيــع التدريــب مــع 

بعضهــا بشــكل تكامــي شــامل

ضعف االستشارات املقدمة وعدم تقبل االفكار املطروحة من قبل الريادين 

عدم وجود معرفة كاملة مبهارة التفاوض مع العمالء والتسويق

االمكانيات املادية املتوافرة لهذه الحواضن لدعم الريادي بشكل مبارش

الفوائــد املأخــوذة مــن مؤسســة التمويــل مقابــل املبلــغ املقــرتض عاليــة جــدا يف حالــه انــه تــم التوصــل إىل ان 

يقــرتض الريــادي مــن اجــل بــدء مرشوعــه  

ضعف قدره الحواضن لضامن الريادين لدى جهات التمويل املتعارف عليها

املجموع

نقاط الضعف

6

6

6

18

12

18

30

12

12

120*

نسبة%تكرار

 5

 5

 5

 15

 10

 15

 25

 10

 10

 100

املصدر:  املجلس االعى للسكان , 2018 , اتجاهات الشباب املقبلن عى سوق العمل نحو زيادة االعامل و البيئة املؤسسية الداعمة
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معيقات تواجه الشباب الرياديني

ــر، 	§ ــة، ومــا يعصــف باملنطقــة مــن توت األزمــة املالي

وعــدم وجــود ترشيــع وقانــون وتســهيالت ائتامنيــة 

للرياديــن، وارتبــاط متويــل مؤسســات املجتمــع 

املــدين والجهــات املانحــة مبواضيــع قــد ال تســتهوي 

رائــد األعــامل وال تناســب طبيعتــه وال تالمــس 

ــة. ــة الفعلي ــة الحاج حقيق

العوامــل االجتامعيــة والثقافيــة، مــا تــزال النظرة إىل 	§

الرياديــن غــر إيجابيــة أو انهــم غــر واقعيــن، كــام 

ان فكــرة االســتقرار الوظيفــي يف كثــر مــن األحيــان 

هــي الهاجــس، ورغــم تقبــل الشــباب لفكــرة ريــادة 

األعــامل إال أن املجتمــع والثقافــة الســائدة مــا 

زالــت تعــي مــن قيمــة الوظيفــة الحكوميــة أو يف 

القطــاع الخــاص أو يف دول الخليــج وغرهــا.

بيئــة 	§ توجــد  ال  والترشيعيــة،  القانونيــة  البيئــة 

ــك  ــد هنال ــث ال يوج ــن، حي ــة الريادي ــة لفئ داعم

ترشيــع أو قانــون يحميهــم أو يعمــل عــى مأسســة 

أعاملهــم بالشــكل الــذي يجــب أن يكــون وميكنهــم 

ــع. ــتدامة والتوس ــتقرار واالس ــن االس م

ــدى الرياديــن، يفتقــر 	§ نقــص املعــارف والخــرات ل

ــة، ودراســة  ــون بشــكل عــام للخــرة العملي الريادي

ــي  ــات الت ــارات والتقني ــه وامله ــوق واحتياجات الس

ــا،  ــن منه ــا والتمك ــن مزاولته ــوا م يجــب أن يتمكن

ــادي الناجــح  ــارات اساســية للري ــا تشــكل مه كونه

ــئة. ــاريع الناش واملش

ــاوالت 	§ ــت املح ــا زال ــب، م ــج التدري ــم وبرام التعلي

ضمــن هــذا اإلطــار خجولــة ومتواضعــة، وهــي 

وال  عملــك؟  تبــدأ  كيــف  تكــون  ان  تعــدو  ال 

ترتقــي ملســتوى وضــع خطــط عمــل حقيقيــة                

)Business Plan( بشــكل ميّكــن الرياديــن مــن 

والتطــور.  واالســتمرار  النمــو 

التمويــل، مــن أهــم املشــاكل التــي تواجــه الشــباب، 	§

املــال  ورأس  باملخاطــرة  ترتبــط  الريــادة  كــون 

ــان. الجب

حواجــز الســوق واملنافســة، يعتمــد الســوق األردين 	§

عــى املســتوردات ذات األســعار التنافســية مــام 

ــن الخــرتاق الســوق. ــل مــن فــرص الريادي يقل

ــادة  ــات ري ــة معيق ــون يف مواجه ــات الريادي اقرتاح
االعــامل:

إيجــاد حواضــن متخصصــة تعمــل عــى مســاعدة 	§

تســاعدهم  منافســة  منتجــات  لبنــاء  الرياديــن 

ــل. ــٍف أق ــة وبكل ــواق برع ــول لألس للوص

ــرشكات 	§ ــع ال ــة م ــاريع الريادي ــاب املش ــط أصح رب

بإنجــاز منتجــات  الناضجــة وتكليفهــم  املحليــة 

تصبــح ضمــن سالســل التوريــد لديهــم، أســوة 

برياديــن بعــض الــدول مثــل: أملانيــا والســويد 

يفــرض  القانــون  أن  حيــث  وماليزيــا،  وفنلنــدا 

ــث ال  ــا، بحي ــن كوت ــؤالء الريادي عــى أن يكــون له

يتــم رفــد الســوق بــأي منتــج منافــس مــن خــارج 

ــور  ــن التط ــن م ــى يتمك ــج، حت ــس املنت ــد لنف البل

واملنافســة، مــام يزيــد مــن قدرتهــا عــى املنافســة 

واالبتــكار برعــة، ويخلــق فــرص كبــرة لتلــك 

املشــاريع الرياديــة لتصبــح جــزء مــن منظومــة 

االقتصــاد الــكي.

خــاص 	§ ترشيــع  أو  قانــون  هنالــك  يكــون  أن 

ــي تبتعــد  ــادي الت ــة الري ــن يناســب طبيع بالريادي

ــه  ــه، وربط عــن النمطيــة الفكريــة لتطويــر عمل

بقوانــن تشــجيع االســتثامر ومــا يحصــل عليــه 

املســتثمر مــن مزايــا وإعفــاءات.

املشــاريع 	§ ترخيــص  يف  الخصوصيــة  يُراعــى  أن 

مبتدئــة  منشــآت  اغلبيتهــا  يف  كونهــا  الرياديــة، 

املنشــآت  ينطبــق عليهــا قوانــن  ، وال  وصغــرة 

املتوســطة. أو  الصغــرة 
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مــن ناحيــة رضيبيــة 	§ التمييــز إيجابيــاً  أن يتــم 

لهــذه املشــاريع حســب طبيعــة املــرشوع املبتــدئ، 

ــة. ــتمرار واملنافس ــى االس ــه ع ومقدرت

ــن 	§ إيجــاد مرشــدين متخصصــن يســاعدون الريادي

إلنجــاز وبنــاء مشــاريعهم مــن خــالل املحــاكاة 

والتجربــة واالنجــاز عــى أرض الواقــع، وتبيــان كافة 

ــذ. ــادة مــن التنفي ــذ واإلف األمــور املرتبطــة بالتنفي

إيجــاد مظلــة حكوميــة تســاعد وتحمــي الرياديــن 	§

وأفكارهــم وتنفيذهــا مــن رجــال املــال بــكل يــر 

وســهولة، فالريــادي ال ميلــك يف بداياتــه غــر أفــكاره 

وإميانــه املطلــق بذاتــه وجرأتــه.

إنشــاء رشكات اســتثامر متخصصــة يف املشــاريع 	§

الرياديــة مثــل: صناديــق االســتثامر للــامل الجــريء 

)Venture Capital Fund( لتســتثمر يف املشــاريع 

ــذه  ــون ه ــن أن تك ــي ميك ــرشكات الت ــة لل الريادي

املشــاريع ضمــن سالســل التزويــد لهــا مــن املراحــل 

األوىل للمــرشوع )Seed Stage( حتــى مرحلــة النمو 

والنضــج للمــرشوع )Growth Stage( لالســتفادة 

مــن هــذه املشــاريع الرياديــة.

بحــث مكتبــي حــر  امللخــص عــى  اســتند هــذا 

)208( مؤسســة راعيــة لريــادة االعــامل يف االردن متتــد 

ــة  ــة، باإلضاف ــات اململك ــف محافظ ــاطاتها يف مختل نش

اىل عقــد مجموعــات تركيــز لـــ 34 جهــة راعيــة لريــادة 

األعــامل مــن أقاليــم اململكــة الثــالث، حيــث رافــق ذلك 

اســتخدام اســتامرة للوقــوف عــى واقــع البيئــة الداخلية 

والتحديــات التــي تواجــه عمــل هــذه املؤسســات، 

ــع هــذه املؤسســات:  ــح واق ــرز مالم ــي أب ــام ي وفي

اســتقراء حــال املؤسســات الراعيــة لريــادة األعــامل 	§

 ،)Focus Groups( مــن خــالل مجموعــات الرتكيــز

بــن ان هنــاك عــدة جهــات ومبــادرات يف كل 

محافظــة أردنيــة، ولكــن املشــكلة أو الفجــوة التــي 

تعــاين منهــا بيئة ريــادة األعــامل ال تتمثــل بالتواجد 

ــق  ــط بشــكل اســايس ووثي ــا ترتب ــدر م الفعــي بق

بثقافــة فكــر ريــادة األعــامل املوجــه واملرتبــط 

ــر  ــل املخاط ــى تحم ــه ع ــادي وقدرت ــامت الري بس

ــة  ــارات االداري ــاب امله ــداع واكتس ــكار واالب واالبت

الفاعلــة وكذلــك القــدرة عــى التفكــر خــارج إطــار 

املشــاريع الصغــرة وامليكرويــة واملتوســطة وفكــرة 

ــارش الحكومــي. الدعــم املــايل املب

ــات 	§ ــرايف للمؤسس ــع الجغ ــة التوزي ــرت خارط أظه

ــادة االعــامل أن هنالــك مجــاالت يتــم  الراعيــة لري

الرتكيــز عليهــا أكــرث مــن غرهــا، مــام يضعــف 

ــادة األعــامل، واملالحــظ أن معظمهــا ينحــى إىل  ري

ــد  ــه ال يوج ــارة، وأن ــات والتج ــا املعلوم تكنولوجي

ترفــد  أخــرى  مشــاريع  عــى  منصــب  اهتــامم 

ــر يف  ــر األك ــا األث ــون له ــد يك ــكي وق ــاد ال االقتص

االنخــراط يف املحافظــات األخــرى غــر العاصمــة

ــادة االعــامل 	§ ــة لري رغــم تواجــد املؤسســات الراعي

ــوع هــذه  ــم تن ــة، ورغ ــة محافظــات اململك يف كاف

الجهــات مــا بــن مؤسســات حكوميــة، ومؤسســات 

خاصــة،  ومؤسســات   ،)NGOs( حكوميــة  غــر 

ومؤسســات دوليــة تعنــى وترعــى بسياســات وبيئــة 

ــا تعــاين مــن:  ــادي،  إال أنه العمــل الري

 -  محدوديــة التنســيق يف أعاملهــا، مــام يحــد مــن 

انتشــار واتســاع ثقافــة ريــادة األعــامل، ويضعــف قيــاس 

ــع. ــى أرض الواق ــة ع ــاز الحقيقي ــدالت االنج مع

ــات  ــذه املؤسس ــن ه ــمويل ميك ــار ش ــار اىل إط  -  االفتق

مــن أن تتكامــل يف عملهــا لرتفــد بيئــة ريــادة األعــامل 

باتجاهــات واضحــة للفــرص االقتصاديــة واســتغاللها 

ــك. ــة لذل ــرتاتيجية ممنهج ــود اس ــالل وج ــن خ م

 واقــع املؤسســات الراعيــة لريــادة . 5
االعــامل يف االردن



11

 -  ضعــف قــدرة هــذه املؤسســات عــى إخــراج دراســات 

حقيقيــة تعمــل عــى ربــط املشــاريع الرياديــة باملشــاريع 

 Supply( االقتصاديــة الحقيقيــة ضمــن سالســل التوريــد

.) Chain

عــى  التأثــر  عــى  املؤسســات  هــذه  قــدرة  ان    -

الترشيعــات أو األنظمــة واملحــددات املاليــة والتــي مــن 

ــا  ــاء ضعيف ــادة ج ــة الري ــزز بيئ ــتطيع أن تع ــا تس خالله

ــة. ــر مكتمل وغ

ــوم  ــى طــرح مفه ــدره هــذه املؤسســات ع  -  جــاءت ق

ــة. ــارج العاصم ــات خ ــة يف املحافظ ــادة متواضع الري

ــل 	§ ــع عم ــم )2( يتقاط ــكل رق ــن يف ش ــو مب ــام ه ك

ــادة بشــكل عــام يف مجــاالت  ــة للري الجهــات الراعي

ــكار  ــي اف ــاد، وتبن ــه واالرش ــا التوجي ــب تليه التدري

متويــل  عــى  الحصــول  يف  واملســاعدة  رياديــة 

وتريــع مشــاريع رياديــة ثــم خدمــات تكنولوجيــا 

املعلومــات واالتصــاالت،  حيــث يبــن الشــكل رقــم 

)2( توزيــع نســب الجهــات الراعيــة حســب املهــام 

التــي تؤديهــا آخذيــن بعــن االعتبار ان كل مؤسســة 

تقــوم عــى األقــل بتقديــم مــا يزيــد عــن )3( مهــام 

مــن هــذه املجــاالت يف نفــس الوقــت.

أنــه وبالرغــم مــن نجــاح الهيئــة العامــة لالســتثامر 	§

ــالل  ــة خ ــتثامرات أجنبي ــذب اس ــا يف ج ــٍد م إىل ح

ــه يالحــظ ضعــف جــذب  الســنوات األخــرة، إال ان

ــي  ــامل، والت ــادة األع ــاريع ري ــاح مش ــهيل نج وتس

كان يجــب أن تنمــو مبعــدالت تفــوق معــدالت منــو 

ــبة 25 %  ــتخدم نس ــي تس ــة الت ــاريع األجنبي املش

مــن األيــدي األردنيــة القــادرة عــى العمــل، بينــام 

تســتخدم نســبة 75 % ايــدي عاملــة خارجيــة تــأيت 

شكل )2( نسب توزيع خدمات الجهات الراعية لريادة االعامل

املصدر:  املجلس االعى للسكان , 2018 , اتجاهات الشباب املقبلن عى سوق العمل نحو زيادة االعامل و البيئة املؤسسية الداعمة
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بهــا أو تجذبهــا اليهــا وفــق تســهيالت تشــجيع 

االســتثامر )الهيئــة العامــة لالســتثامر، 2016(، ومــن 

املهــم توجيــه االهتــامم لجــذب مســتثمرين يهتمــوا 

الرياديــة، يك تزيــد األيــدي العاملــة  باملشــاريع 

األردنيــة، ويتــم تحقيــق دخــل فــردي وأرسي يواجه 

الفقــر.

آراء الجهــات الراعيــة  لريــادة االعــامل يف االردن 	§

ــة  ــة او مظل حــول تأييدهــم لوجــود مؤسســة راعي

ــادي تؤيــد ذلــك  ترعــى كافــة األمــور بالعمــل الري

ــت  ــات، وبلغ ــذه املؤسس ــن ه ــبة 92.2 % م وبنس

النســبة لكل مؤسســة عــى حــدة )%91.7، %85.0، 

100 %( للمؤسســات الحكوميــة واملؤسســات غــر 

الحكوميــة، واملؤسســات الخاصــة عــى التــوايل، 

وأن هــذه الجهــات الســيادية التــي تعنــى بريــادة 

األعــامل تــدرك حقيقــة الفجــوة االكــر للعمــل 

ــادة. ضمــن نطــاق وســياق الري

رغــم اجتهــاد هــذه املؤسســات يف محاولــة  ايجــاد 	§

ــا  ــزء منه ــن ان ج ــم م ــبه ورغ ــامل مناس ــة اع بيئ

يعمــل ضمــن معايــر عامليــة واســتطاعت ان تخــرج 

الصعيــد  يف  تنافــس  املشــاريع  مــن  مجموعــة 

إىل  يشــر  الواقــع  ان  اال  والــدويل،  اإلقليمــي 

ــذي  ــل ال ــه الوضــع االمث ضعــف يف االحاطــة مباهي

ــغيل  ــى التش ــن ع ــباب املقبل ــره للش ــب توف يج

الــذايت يف األردن، وهــذا قــد ال ميكنهــا مــن ان 

ــوب.  ــادة االعــامل بالشــكل املطل ــة ري ــي ببيئ ترتق

ــام  ــات وارق ــات احصائي ــدى املؤسس ــد ل ــال توج ف

ــرار  ــع الق ــن صان ــة متّك ــات موجه ــة ودراس واضح

ــذايت  او الشــباب الباحــث عــن فرصــه التشــغيل ال

مــن أن يحــدد الفجــوات أو املعــدالت التــي ميكــن 

ــرص،  ــاص الف ــل او اقتن ــاس والتكام ــا للقي اعتامده

ففــي االغلــب ان هــذه املؤسســات تتبنــى الريــادة 

بشــكل نظــري، مــا ينتــج عنــه إىل الخلــط الواضــح 

املنشــودة واملشــاريع  األعــامل  ريــادة  بــن  مــا 

املتوســطة والصغــرة وامليكرويــة.

خالصــة القــول ان واقــع حــال تســهيالت مشــاريع ريادة 

ــجعة  ــر مش ــى اآلن غ ــة حت ــة األردني ــامل يف البيئ األع

للمشــاريع  النجــاح  وتصميــم  لصياغــة  تــؤدي  وال 

الرياديــة للخريجــن الراغبــن فعــالً بريــادة األعــامل ملــا 

تحملــه مــن تراكــامت تثقــل كاهــل الشــباب بصعوبــة 

وكــر  األويل،  التمويــل  حجــم  وضعــف  اإلجــراءات، 

ــي  ــة الت ــات املالي ــه املؤسس ــذي تحقق ــح ال ــم الرب حج

تدعــم املشــاريع بالقــروض، وعــدم وجــود جهــة راعيــة 

لنمــو املــرشوع واســتمرارية نجاحــه، وضعــف الحوافــز 

لتشــجيع الخريجــن عــى التوجــه نحــو مشــاريع ريــادة 

ــامل. األع

وعــى ضــوء مــا تقــدم يختــر هــذا امللخــص اربــع بدائل 

سياســات لتجــاوز العقبــات التــي تعــرتض الشــباب 

املقبلــن عــى ســوق العمــل بــان تكــون ريــادة االعــامل 

خيارهــم يف التشــغيل الــذايت، وترتقــي ببيئــة ريــادة 

االعــامل بشــكل ممنهــج، وقــد جــاءت هــذه السياســات 

عــى النحــو التــايل:

 

ــادة االعــامل  ــة ري ــة لرعاي ــة أو جهــة مؤهل إيجــاد هيئ

الصغــرة  املشــاريع  عــن  تختلــف  كونهــا  االردن  يف 

يؤمــن  لجيــل  والتأســيس  واملتوســطة،  وامليكرويــة 

بريــادة االعــامل كخيــار للتشــغيل، وخلــق بيئــة جاذبــة 

عــى  املرتكــزة  األعــامل  لريــادة  وحاضنــة  وفعالــة 

ــذه  ــوىل ه ــر، وتت ــداع والتطوي ــكار واإلب ــف االبت توظي

ــة: ــام التالي ــة امله الجه

اقرار االسرتاتيجيات التي تعنى برياده االعامل. 	§

ــة 	§ ــة والتعليمي ــة الرتبوي ــات الوطني ــه السياس توجي

ــل أردين  ــيس لجي ــم التأس ــا لدع ــة منه واالقتصادي

ــامل يف االردن. ــود االع ــادي يق ري

بدائل السياسات. 6

السياسة
األوىل

انشــاء مجلــس اعــى لرعايــة 
ريــادة االعــامل
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اقــرتاح الترشيعــات املالمئــة بريــادة االعــامل، والتــي 	§

ــامن  ــامرك والض ــب والج ــجيل والرائ ــى بالتس تعن

واالمتيــازات الالزمــة للرياديــن والجــودة واملقاييــس 

الفنيــة ومتيــز املشــاريع الرياديــة عــن املشــاريع 

الصغــرة واملتوســطة، وحصــول الرياديــون عــى 

ــيطة. ــات بس ــة بضامن ــهيالت مالي تس

وضــع األطــر للتنســيق بــن مختلــف االطــراف التــي 	§

تعمــل يف بيئــة ريــادة االعــامل. 

اقرار املعاير للرامج التي تعنى بريادة االعامل. 	§

ــكل 	§ ــامل بش ــادة األع ــؤرشات ري ــامد م ــرار واعت اق

دوري. 

بــن املؤسســات والجهــات 	§ التعــاون مــا  تعزيــز 

بريــادة االعــامل.  التــي تعنــى  الوطنيــة 

ــادل 	§ ــة لتب ــة والدولي ــات االقليمي ــع الجه ــل م العم

ــى  ــنوي يرع ــر س ــل مؤمت ــرات وعم ــارب والخ التج

ريــادة األعــامل ويســتقطب مســتثمرين ورجــال 

ــاد.  ــراء اقتص ــامل وخ اع

ــة 	§ ــات املانح ــن الجه ــم م ــم الدع ــتقطاب وتنظي اس

ــامل.  ــادة االع ــة ري ــتهدف بيئ ــي تس الت

توجيــه االهتــامم اىل محافظــات الجنــوب يف مجــال 	§

رعايــة الرياديــن واملشــاريع الرياديــة الناشــئة.

ايجاد نظام متابعة يساعد ويرتقي بالريادين. 	§

إطــالق حــوار وطنــي مــا بــن صنــاع القــرار والقطــاع 	§

الخــاص والرياديــن والشــباب لتفعيــل ثقافــه ريــادة 

االعــامل كخيــار للتشــغيل الــذايت. 

ايجابيات السياسة االوىل 

لنتائــج 	§ اســتجابة  السياســة  هــذا  اقــرتاح  جــاء 

ــس االعــى  ــي عقدهــا املجل ــز الت ــات الرتكي مجموع

ــامل  ــادة االع ــة لري ــع املؤسســات الراعي للســكان م

ــة  ــة وطني ــة اىل مظل ــة املاس ــدت الحاج ــي اك والت

لرعايــة ريــادة االعــامل ومتيزهــا عــن املشــاريع 

الصغــرة واملتوســطة.

ــة األردن 2025، 	§ ــع رؤي ــة م ــذه السياس ــق ه تتواف

ــات  ــالً للسياس ــاً متكام ــاراً عام ــت إط ــي وضع والت

املــوارد  زيــادة  عــر  واالجتامعيــة  االقتصاديــة 

واملتوســطة  الصغــرة  املشــاريع  أمــام  املتاحــة 

ــادي يف املحافظــات ودعــم  وبخاصــة للشــباب الري

ــالء جــذب االســتثامر الخارجــي  ــة األعــامل وإي بيئ

والعــريب ودعــم االســتثامر الوطنــي األهميــة التــي 

يســتحقها.

ــاين 	§ ــه الث ــك عبدالل ــة املل ــد جالل ــع تأكي ــق م تتواف

املعظــم يف محاربــة البطالــة كــرورة النهــوض 

باملــوارد البرشيــة والتأكيــد عــى أولويــة التشــغيل 

ــف. ــدل التوظي ب

محددات السياسة االوىل 

ــاء 	§ ــاه إنش ــط باتج ــة الضغ ــذه السياس ــب ه تتطل

مجلــس أعــى لرعايــة ريــادة األعــامل وقــد يتطلــب 

ذلــك وقتــاً طويــالً.

ــم 	§ ــن تحك ــدار قوان ــل أو اص ــاً تعدي ــب أيض يتطل

ــه  ــاط ب ــي ســوف تن ــامت الت ــس وامله ــل املجل عم

ــا.  ــج وغره والرام
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ــات  ــن وترشيع ــة قوان ــادة صياغ ــه إىل إع ــك حاج هنال

لتغطيــه كافــة احتياجــات وأعــامل الجهــات الراعيــة 

للريــاده والرياديــن، وأن يكــون هنالــك قانــون أو ترشيع 

خــاص بالرياديــن يناســب طبيعــة الريــادي التــي تبتعــد 

الفكريــة لتطويــر عملــه واســتدامته  النمطيــة  عــن 

مــن خــالل بيئــة قانونيــة مناســبة وانظمــة حاضنــة 

للمشــاريع الرياديــة، وربطــه بقوانــن تشــجيع االســتثامر 

ــاءات و  ــا وإعف ــن مزاي ــتثمر م ــه املس ــل علي ــا يحص وم

ــد عــى: التأكي

األعــامل 	§ ملشــاريع  الرتاخيــص  بإصــدار  الســامح 

يف  والريفيــة  الحريــة  املناطــق  يف  املنزليــة 

محافظــات اململكــة، وذلــك مــن خــالل تفعيــل دور 

البلديــات وأمانــة عــامن الكــرى.

لة(، 	§ إعفــاء املشــاريع الرياديــة الجديــدة )املســجَّ

ــن  ــة خــالل الســنتن األوىل م ــن الرســوم الريبي م

الســيولة  يــؤدي إىل زيــادة  بــدء أعاملهــا، مــام 

النقديــة املتاحــة إلعــادة اســتثامرها يف تنميــة هــذه 

ــل.  ــرص العم ــن ف ــد م ــق املزي ــاريع وخل املش

ــة 	§ ــات الراعي ــم الجه ــزز دع ــات تع ــدار ترشيع اص

ــة.  ــاءات رضيبي ــل اعف ــادة مقاب للري

ــرشوط 	§ ــن ب ــن بإصــدار رخــص مه الســامح للريادي

ــرة.  مي

حتــى 	§ والحــرف  للصناعــات  الجمركيــة  الحاميــة 

املحليــة. األســواق  املنافســة يف  الريــادي  يســتطيع 

خاصــة 	§ ترشيعــات  أيضــا  هنالــك  يكــون  أن 

باملواصفــات واملقاييــس تخــدم ريــادي االعــامل 

تهــم. وتوجها

التجــارب العامليــة التــي ســجلت فيهــا البلــدان 	§

ــر  ــة يف تقري ــب متقدم ــة نس ــة واملتقدم النامي

ــار  ــاس االزده ــار مقي ــي ومعي ــية العامل التنافس

ــز  ــنوياً )مرك ــه س ــذي يطلق ــهر ال ــاص الش الخ

ليجاتــوم( لألبحــاث والسياســات الدوليــة، حيث 

ــؤرشات  ــة م ــى مثاني ــار ع ــر االزده ــز تقري يرك

ــادة األعــامل، األداء  رئيســة هــي )االقتصــاد، ري

الحكومــي، التعليــم، الصحــة، األمــن، الحريــات، 

والتامســك املجتمعــي(،  يظهــر لنــا أن هــذه 

ــات ووزارات  ــاء هيئ ــى إنش ــدت ع ــدول عم ال

ــع  ــق م ــن للتواف ــن القوان ــد م ــت العدي وعدل

ــادة ضمــن هــذا  ــث أصبحــت الري ــادة حي الري

ــكي. ــر االقتصــاد ال ــؤرشات ومعاي ــار أحــد م اإلط

عمــدت الحكومــة املاليزيــة إىل انشــاء وزارة 	§

ــادة  ــص بالري ــى وتخت ــام 1995 تعن ــدة ع جدي

ســميت وزارة تطويــر الريــادة.

ــات 	§ ــل إصالح ــة بعم ــت الحكوم ــن قام يف الص

ــاة ومــن  ــة شــملت كافــة نواحــي الحي اقتصادي

نظــام  إنشــاء  تــم  العــام 1988  ضمنهــا ويف 

ــوم  ــالل وزارة العل ــن خ ــامل م ــات األع لحاضن

والتكنولوجيــا الصينيــة. 

تقريــر 	§ قمــة  عــى  ســنوياً  ســويرا  ترتبــع 

التنافســية الصــادر عــن املنتــدى االقتصــادي 

العاملــي منــذ عــام 2009 و متتلــك البيئــة األكــرث 

دعــامً لالبتــكار والريــادة عامليــاً، وهــي يف املرتبة 

ــات  ــدم املؤسس ــودة وتق ــث ج ــن حي األوىل م

ــى  ــرشكات ع ــاق ال ــث إنف ــن حي ــة، وم البحثي

التطويــر والبحــث العلمــي، وأيضــاً امتالكهــا 

ــوراً.  ــرث تط ــامل األك ــة األع لبيئ

السياسة
الثانية

تعديل القوانني والترشيعات 
مبا يخدم  بيئة ريادة االعامل 
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ايجابيات السياسة الثانية 

تســهم هــذه السياســة يف متكــن األجيــال مــن إحــداث 

تحــوالت جذريــه يف مســتويات التنميــة االقتصاديــة، 

ــدى الشــباب األردين،  ــداع ل ــو واإلب ــز النم ــي تحفي وتبن

ــة املختلفــة،  ــه التنموي ويف فرصــه االســتثامرية وقطاعات

ودعــم جهــود األردن اإلصالحيــة التــي وضعــت املواطــن 

يف قلــب العمليــة التنمويــة، وتبنــي اقتصــاد يعتمــد عى 

ــن  ــر م ــدة التصدي ــيع قاع ــة، وتوس ــية واملنافس التنافس

خدمــات ومنتجــات، وتكافــؤ واتاحــة الفــرص للجميــع، 

وتحقيــق  القــرارات،  صنــع  يف  التشــاركية  وزيــادة 

االســتدامة املاليــة املبنيــة عــى اســتدامة االســتقرار 

املــايل وزيــادة االعتــامد عــى الــذات وتجســر الفجــوة 

بــن املحافظــات، وتعزيــز انتاجيــة وتنافســية االقتصــاد 

األردين.

محددات السياسة الثانية 

تنفيــذ هــذه السياســة يتطلــب تعديــل الترشيعــات 

التــي تحكــم اصــدار الرتاخيــص التجاريــة واألعــامل 

ــد  ــام ق ــامن م ــن وض ــة وتأم ــن رضيب ــا م ــة به املرتبط

ــالً.  ــا طوي ــتغرق وقت يس

إنشــاء رشكات متخصصــة يف االســتثامر يف املشــاريع 	§

الرياديــة مثــل: صناديــق االســتثامر للــامل الجــريء 

)Venture Capital Fund( لتســتثمر يف املشــاريع 

ــذه  ــون ه ــن أن تك ــي ميك ــرشكات الت ــة لل الريادي

املشــاريع ضمــن سالســل التزويــد لهــا مــن املراحــل 

مرحلــة  حتــى   )Seed Stage( للمــرشوع  األوىل 

 )Growth Stage( للمــرشوع  والنضــج  النمــو 

ــة. ــاريع الريادي ــذه املش ــن ه ــتفادة م لالس

§	 )Seed Capital( األعــامل  بــدء  ِمَنــح  توفــر 

ــة  ــن )بخاص ــة الريادي ــاريع املبتدئ ــاب املش ألصح

املــرأة والشــباب( الذيــن يواجهــون صعوبــة يف 

الحصــول عــى التمويــل مــن البنــوك بســبب عــدم 

وجــود الســجّل االئتــامين والضامنــات. 

االبتــدايئ      	§ التمويــل  لضــامن  صنــدوق  إنشــاء 

 )Seed Capital, Startup and Early Stage Funds(

الســتخدامه يف الحصــول عــى رأس املــال األســايس 

ــة. ــة واملبتدئ ــاريع الريادي للمش

مصــادر 	§ لزيــادة  الخارجيــة  املنــح  اســتقطاب 

لتمويــل.  ا

املغامــر 	§ مــال  التشــاريك وراس  التمويــل  توفــر 

للرياديــن.

املركــزي 	§ البنــك  يصــدر  أن  األوىل  مــن  يكــون 

ــك الخاصــة  ــوك أســوه بتل ــة للبن ــامت ائتامني تعلي

والصغــرة. واملتوســطة  امليكرويــة  باملشــاريع 

ايجابيات السياسة الثالثة

تعالــج هــذه السياســة اهــم القضايــا التــي تواجــه 	§

الرياديــن الشــباب، وتحفــز الشــباب املقبلــن عــى 

ســوق العمــل خــوض مضــامر ريــادة االعــامل.

ــياب 	§ ــات الش ــة اتجاه ــج دراس ــتجيب اىل نتائ تس

نحــو ريــادة االعــامل والتحديــات التــي تواجههــم، 

كــام تســتجيب اىل نتائــج مجموعــات الرتكيــز التــي 

اكــدت عــى املشــكلة التمويليــة التــي تواجــه 

ــن. الريادي

ــاد 	§ ــو االقتص ــاً لنم ــة أساس ــة الريادي ــكل البيئ  تش

ــد آلخــر حســب  ــن بل ــف م وتطــوره، وهــي تختل

ــم والتطــور التكنولوجــي واملســتوى  الســائد والقي

التعليمــي والترشيعــي واإلمكانيــات، ففــي بلــدان 

السياسة
الثالثة

عــى  الحصــول  تســهيل 
مظلــة  وإيجــاد  التمويــل 
الرياديــني لرعايــة  ماليــة 
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ــكل  ــث ش ــامم بحي ــل االهت ــادة ج ــوىل الري ــدة ت ع

لهــا وزارات خاصــة بالريــادة مثــل: ماليزيــا، واخــرى 

اوجــدت بنــوك خاصــة بالرياديــن وهيئــات إقراضية 

لهــم؛

محددات السياسة الثالثة 

قــد ال يســتطيع الجهــاز املــايل مــن املغامــرة يف 	§

ــت  ــا زال ــة م ــاده االعــامل يف االردن كــون التجرب ري

فتيــه ومل تحقــق اســهامات واضحــة يف معــدالت 

ــاد. ــكي لالقتص ــو ال النم

قــد يصعــب اقنــاع مــن ميلكــوا املــال باألفــكار 	§

ــد  ــتثامر بعي ــاليب االس ــد أس ــا أح ــة وجعله الريادي

املــدى ذلــك أن التجــارب الرياديــة الناجحــة تغــادر 

إىل خــارج األردن لإلفــادة مــن التســهيالت االئتامنيــة 

للمســتثمرين  امليــرة  التجاريــة  والترشيعــات 

ــار.  الصغ

اســتجابة اىل نتائــج الدراســة التــي اجراهــا املجلــس 

االعــى للســكان والتــي بينــت تــدين نســب الطلبــة 

الخريجــن واملقبلــن عــى ســوق العمــل والذيــن يرغبون 

بالبــدء بعمــل خــاص بهــم بعــد التخــرج، وتواضــع 

ــا  ــن وخصوص ــة الخريج ــدى الطلب ــادة ل ــص الري خصائ

تعتــر مــن أحــد االركان  املخاطــرة، والتــي  خاصيــة 

الرئيســية لشــخصية ريــادي االعــامل، فــأن مضمــون 

ــو: ــة ه ــذه السياس ه

التأكيــد عــى الــدور الهــام للمناهــج الدراســية 	§

ــة  ــخصية الريادي ــاء الش ــوف االوىل يف بن ــذ الصف من

التــي متتــاز بالثقــة بالنفــس واملبــادرة واالنجــاز 

واملخاطــرة  املســؤولية  وتحمــل  واالســتقاللية 

واالبــداع.

اعتــامد مــادة ريــادة االعــامل كمســاق اجبــاري يف 	§

ــع  ــات املجتم ــة وكلي ــات يف الجامع ــة التخصص كاف

ــي.  ــب املهن ومعاهــد التدري

اعتــامد مــرشوع ريــادي كمتطلــب للتخــرج يف كافــة 	§

التخصصــات العلميــة واالنســانية يف الجامعــات 

التدريــب  مؤسســة  ومراكــز  املجتمــع  وكليــات 

ــي.  املهن

إيجــاد حواضــن أعامل / أو مؤسســات راعيــة لريادة 	§

منوذجيــة حقيقيــة مغايــر للموجــود عــى الســاحة، 

تعمــل عــى خلــق الظــروف املناســبة ملشــاريع  

الطلبــة الخريجــن حتــى تضمــن اســتمرارها ويتــم 

دعمهــا مــن قبــل متخصصــن فنيــاً لوجســتياً وماليــاً 

يف كافــة مســتويات فــرتة االحتضــان.

وتســويقها 	§ الخريجــن  الطلبــة  مشــاريع  دعــم 

ــر مــن أكــر  ــك ألن هــذه تعت ــا، وذل ــا وعاملي محلي

التحديــات التــي تواجــه الريــادي.

الجامعــات 	§ يف  املتخصصــون   املرشــدون  توفــر 

املهنــي  التدريــب  ومعاهــد  املجتمــع  وكليــات 

وبنــاء  إلنجــاز  الرياديــن  الطلبــة  ملســاعدة 

والتجربــة  املحــاكاة  خــالل  مــن  مرشوعاتهــم 

واالنجــاز عــى أرض الواقــع، وتوضيــح كافــة األمــور 

 On Side( املرتبطــة بالتنفيــذ واإلفــادة من التنفيــذ

ــن املرشــدين ذوي  ــبكة م ــاد ش Executive(، وإيج

األهليــة التعليميــة وليــس االســمية ملســاعدتهم 

إىل مرشــدين  بهــا  الحاجــة  يتــم  يف كل خطــوة 

واملــايل  واإلداري  الفنــي  الدعــم  يف  متخصصــن 

وغرهــا. والقانــوين 

ربــط الطلبــة الرياديــن ومشــاريعهم الرياديــة مــع 	§

السياسة
الرابعة

تعزيــز ثقافــه ريــادة االعــامل 
ــل  ــذ املراح ــة من ــدى الطلب ل
التخــرج  واقــرتان  االوىل، 
قابــل  ريــادي  مبــرشوع 
للحيــاة كمتطلــب للتخــرج 
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الــرشكات املحليــة الناضجــة مثــل: رشكات االتصاالت 

وتكليفهــم بإنجــاز منتجــات تصبــح ضمــن سالســل 

التوريــد لديهــم، مــام يقلــل الكلــف العاليــة التــي 

ــي  ــة والت ــة العاملي ــامء التجاري ــى األس ــب ع تذه

ميكــن أن ينفذهــا الرياديــون بــكل جــودة وســهولة 

وبأقــل تكاليــف وغرهــا مــن الــرشكات واملؤسســات 

الناضجــة كالبنــوك، والجامعــات، واملصانــع، بحيــث 

ــع  ــوة م ــد أس ــل التوري ــن سالس ــزءاً م ــوا ج يصبح

ريــادّي بعــض الــدول مثــل: أملانيــا والســويد وفنلندا 

وماليزيــا، حيــث أن القانــون يفــرض عــى أن يكــون 

لهــؤالء الرياديــن كوتــا بحيــث ال يتــم رفــد الســوق 

بــأي منتــج منافــس مــن خــارج البلــد لنفــس املنتج، 

ــرتاوح  ــة، وت ــور واملنافس ــن التط ــن م ــى يتمك حت

ــة مــن )3 - 7( ســنوات، مــام  نســب ســنن الحامي

يزيــد مــن قدرتهــا عــى املنافســة واالبتــكار برعــة، 

ويخلــق فــرص كبــرة لتلــك املشــاريع الرياديــة 

لتصبــح جــزء مــن منظومــة االقتصــاد الــكي.

ــرق 	§ ــادة وط ــة الري ــوم وأهمي ــي مبفه ــادة الوع زي

االســتفادة مــن الفــرص املوجــودة إلنشــاء مشــاريع 

ــة.  ريادي

ــن 	§ ــن م ــامل والريادي ــادة االع ــة ري ــة بأهمي التوعي

فــرص عمــل لألردنيــن، وكســب  ناحيــة خلــق 

ــة. ــاء الطلب ــن ابن ــايل م ــدى االه ــا ل ــا اعالمي ــد له التأيي

ايجابيات السياسة الرابعة

هنــاك إدراك وطنــي بارتفــاع معــدالت البطالــة 	§

بــن الخريجــن مــن الجامعــات وكليــات املجتمــع، 

لعــالج  تؤســس  السياســة  هــذه  فــان  وبالتــايل 

مشــكلة الخريجــن املقبلــن عــى ســوق العمــل.

ــادر 	§ ــل ق ــج جي ــة اىل تخري ــذه السياس ــس ه تؤس

ــي  ــرايف الت ــول الدميوغ ــة التح ــل مرحل ــى تحوي ع

ــا عــام 2040  ــي ســتصل ذروته ــه االردن والت ميــر ب

اىل فرصــة حقيقيــة يف التنميــة االقتصاديــة.

ــت 	§ ــي جعل ــة والت ــذه السياس ــن ه ــد مضام ان أح

قابــل  الطالــب مرتبــط مبــرشوع ريــادي  تخــرج 

ــى  ــر، فع ــر كب ــتحداث تغ ــب اس ــاة، ال يتطل للحي

ــب  ــات تطل ــع الجامعــات والكلي ــان جمي ــب ف االغل

يف الســنة االخــرة مــرشوع تخــرج، لكــن املطلــوب يف 

ــاة. ــل للحي ــا قاب ــا ريادي ــة مرشوع ــذه السياس ه

تضمــن هــذه السياســة اثــار مســتدامة عــى صعيــد 	§

االجيــال املتعــددة.

ــى  ــة ع ــة الياباني ــت الحكوم ــود دأب ــدة عق ــذ ع من
إدراج هــذا النهــج الــذي يعمــل عــى خلــق الدافــع 
ــن  ــزء م ــه كج ــل بتضمين ــادة واملتمث ــي للري الداخ
ــاج  ــه األوىل وأســلوب إدم ــم يف مراحل ــاج التعلي منه
املشــاريع االبتكاريــة والرياديــة كجــزء من املســؤولية 
ــة  ــة العمالق ــع الياباني ــرشكات واملصان ــة لل املجتمعي
مــن خــالل سالســل التوريــد وإنشــاء مختــرات 

ــامل8 .  األع

ارتفاعــاً  التــي شــهدت منــذ ســنوات  ويف تركيــا 
والتصنيــع  التكنولوجيــا  اســتخدام  يف  ملحوظــاً 
وارتفــاع املعــدالت االقتصاديــة، تعمــل الحكومــة 
ــادة املرتبطــة  ــم الري ــة عــى أن ترســخ مفاهي الرتكي
باملخاطــرة والتفكــر الخــالق واالخــرتاع والتميــز 
التعليمــي  النظــام  الفــرص مــن خــالل  واغتنــام 
ومختــرات  معاهــد  وفتــح  والجامعــي  األســايس 
تشــجع الشــباب وغرهــم عــى ان يصبحــوا منتجــن 
متميزيــن مــن خــالل تقديــم الجوائــز والدعــم 

االقتصاديــة9. والتحليــالت  والدراســات  املــادي 

 أمــا يف أملانيــا فمفهــوم وثقافــة الريــادة هــو مفهــوم 
حيــايت يــدرس يطبــق يف الواقــع مــن خــالل املناهــج 
الدراســية حتــى يف املراحــل االبتدائيــة الصغــرة 
بحيــث يتعلــم الطالــب التفكــر وحــل املشــاكل 
بــدالً مــن التلقــي والحفــظ، وكذلــك تقــوم الحكومــة 
ــراءات  ــهيل إج ــاص لتس ــاع الخ ــع القط ــة م بالرشاك
وتقديــم  والحاضنــات  الرياديــة  املشــاريع  دعــم 
التمويــل واإلرشــاد والتدريــب وغرهــا مــام يحتاجــه 
عــامل الريــادة والرياديــن وإدماجهــم ضمــن سالســل 

ــد10.  التوري

8  http://www.jstor.org

9 https://www.researchgate.net/file.PostFileLoader.html?id=57475f3db0366d097b34b461&assetKey=AS%3A366094880657408%401464295229178

10  http://www.merriam-webster.com
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محددات السياسة الرابعة 

تتطلــب هــذه السياســة تغيــر يف املناهــج منــذ 	§

للدراســة. االوىل  الصفــوف 

أكفــاء 	§ مدربــن  توفــر  يف  صعوبــة  تواجــه  قــد 

وكليــات  الجامعــات  يف  متخصصــن  ومرشــدين 

املجتمــع ومعاهــد مؤسســة التدريــب املهنــي ممــن 

ــينعكس  ــام س ــادي، م ــل الري ــة العم ــوا تجرب خاض

ســلباً عــى املشــاريع الرياديــة للطلبــة. 

ــادة 	§ ــاول ري ــي تتن ــواد الت ــر للم ــود معاي ــدم وج ع

ــاده  ــم ري ــي مبفاهي ــل يرتق ــج متكام االعــامل كمنه

ــب. ــذي يج ــكل ال ــامل بالش االع

عــدم وجــود جهــات مرجعيــه للتدريــب والتنســيق 	§

ــط  ــرار وخل ــن التك ــدال م ــز ب ــا انج ــى م ــاء ع والبن

ــة  ــرة وامليكروي ــاريع الصغ ــادة باملش ــم الري مفاهي

ــطة. واملتوس

ضعف االمكانات ملزودي التدريب واالرشاد. 	§

ال توجــد خارطــة تحــدد املبــادرات واملؤسســات 	§

التــي تُعنــى بريــادة األعــامل، وال يوجــد ايضــاً 

ــة  ــات الراعي ــذه املؤسس ــل ه ــح لعم ــص واض تخص

ــه  ــادي ان يتج ــن الري ــكل ميّك ــامل بش ــادة االع لري

ضمــن آليــات واضحــة إىل جهــات التدريــب أو 

اإلرشــاد أو التمويــل أو غرهــا مــام يحتاجــه بواقــع 

ــع. ــى أرض الواق ــي ع فع
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الخالصات والتوصيات 

ــاد  ــركات االقتص ــم مح ــد وأه ــامل أح ــادة األع ــد ري تع

الــكي، حيــث عملــت املشــاريع الرياديــة حــول العامل يف 

رفــع اقتصاديــات الــدول التــي ترعــى وتــأزر بيئــة ريــادة 

األعــامل بشــكٍل واســع، مــام يــدل عــى األثــر اإليجــايب 

الــذي تلعبــه هــذه املشــاريع مــن رفــع ملســتويات 

والتكنولوجــي وغرهــا  والزراعــي  الصناعــي  االنتــاج 

مــن األنشــطة االقتصاديــة، كذلــك تســاهم املرشوعــات 

الرياديــة يف تحســن جــودة الخدمــات لرتتقــي بصاحبهــا 

وميّكنــه  اإلقليمــي،  اإلطــار  إىل  املحــي  اإلطــار  مــن 

مــن املنافســة وتحقيــق قيمــة ســوقية ضمــن أطــر 

ــة واألبعــاد املرتبطــة بالزمــان  تتجــاوز الحــدود اإلقليمي

والدميوغرافيــا.

تعــد الثقافــة الرياديــة املحــرك األســايس لتحفيــز وحــث 

ــك  ــذايت، لذل الشــباب لالتجــاه نحــو أدوات التشــغيل ال

ــادة  ــزة للري ــا محف ــكل رؤي ــرورة أن تش ــن ال ــه م فأن

وتفعيــل دورهــا االقتصــادي كمحــرك يجــب اذكاءه 

وتعزيــز القيمــة التــي يولدهــا واملرتبطــة ارتباطــاً حثيثــاً 

بخفــض معــدالت الفقــر والبطالــة بشــكٍل فاعــل يف 

ــكي. ــادي ال االقتص

وباســتعراض للسياســات األربــع يتضــح مــدى أهميتهــا، 

ومــدى تكاملهــا يف إيجــاد بيئــة ريــادة أعــامل ناجحــة، 

أال انــه ميكــن اإلشــارة إىل أهميــة السياســة الرابعــة 

ــز  ــى تعزي ــص ع ــي تن ــة األوىل، والت ــا األولوي واعطائه

ثقافــه ريــادة االعــامل لــدى الطلبــة منــذ املراحــل 

والكليــات  الجامعــات  مــن  التخــرج  واقــرتان  االوىل، 

ــادي  املتوســطة ومعاهــد التدريــب املهنــي مبــرشوع ري

قابــل للحيــاة كمتطلــب للتخــرج الطالــب، اســتجابة اىل 

ضعــف الوعــي بريــادة االعــامل لــدى الطلبــة والحاجــة 

املاســة اىل تعزيــزه، كأســاس يف بيئــة ريــادة اعــامل 

ناجحــة يف األردن.

ــة  ــات رئيس ــة متطلب ــالث الباقي ــات الث ــأيت السياس  وت

لبيئــة ريــادة أعــامل ناجحــة يف األردن، فالسياســة األوىل 

والتــي تنــص عــى انشــاء مجلــس أعــى لرعايــة ريــادة 

األعــامل ميكــن إعطائهــا األولويــة الثانيــة كــرورة 

وطنيــة ملحــة ملــا ميكــن أن يشــكله ذلــك مــن تنظيــم 

وتنســيق لكافــة الجهــود ضمــن إطــار شــمويل تكامــي 

للفــرص  واضحــة  باتجاهــات  االعــامل  بيئــة  يرفــد 

ــة  ــاركة االقتصادي ــز املش ــتغاللها لتعزي ــة واس االقتصادي

ضمــن معايــر تواكــب حاجــة األســواق، وينهــي الفــوىض 

يف قطــاع ريــادة األعــامل ويكفــل التنســيق وضبــط 

إىل  الريــادة  ببيئــة  لالرتقــاء  واملخرجــات  املدخــالت 

مصــاف أفضــل املامرســات املعمــول بهــا. تليها السياســة 

التــي تنــص عــى تعديــل القوانــن والترشيعــات لرتجمــة 

ــص  ــرشوط والرتاخي ــدد ال ــة تح ــة قانوني ــاد مرجعي إيج

واملواصفــات ورأس املــال، وعــى العمــوم ميكــن ترتيبهــا 

ــايل: ــو الت ــى النح ــة ع حســب األولوي

ــذ  ــة من ــدى الطلب ــادة االعــامل ل ــه ري ــز ثقاف اوال: تعزي

الجامعــات  مــن  التخــرج  واقــرتان  االوىل،  املراحــل 

والكليــات املتوســطة ومعاهــد التدريــب املهنــي مبرشوع 

ــب. ــرج الطال ــب للتخ ــاة كمتطل ــل للحي ــادي قاب ري

ثانيا: إنشاء مجلس أعى لرعاية ريادة األعامل

ــة  ــدم بيئ ــا يخ ــات مب ــن والترشيع ــل القوان ــا: تعدي ثالث

ــامل ــادة االع ري

رابعــا: تســهيل الحصــول عــى التمويــل وإيجــاد مظلــة 

ماليــة لرعايــة الرياديــن
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