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جاهزية الشباب لريادة الأعمال �ف

الرسائل الأساسية
ي االأردن مواقف إيجابية إزاء ريادة االأعمال )%48 أفادوا بأنهم يرغبون 	 

أظهر الشباب �ف
إطالق أعمال أو مشاريع خاصة بهم خالل الخمس سنوات المقبلة(. 

ي الكث�ي من االأحيان إىل انهم ال يعرفون ما هي ريادة االأعمال، ومن كان 	 
لكنهم أفادوا �ف

لية منها. ف ة أو الم�ف يعلم منهم ركز عىل جانب المشاريع الصغ�ي
كان التمويل أو االئتمان هو أك�ب المعيقات المتصورة أمام ريادة االأعمال.	 
وع وحاولوا بدأه. 	  كان لدى %10 من الشباب فكرة م�ش
ي إطالقه وتشغيله.	 

وع �ف أخفق نصف الشباب )%51( ممن حاولوا بدء عمل تجاري أو م�ش
وع ل%85 منهم، وأغلق 6% 	  وًعا بالفعل، فشل الم�ش ف الشباب الذين أطلقوا م�ش من ب�ي

ي تشغيلها.
ي االستمرار �ف

منهم مشاريعهم، ونجح %9 فقط ممن أطلقوا مشاريع �ف
ي التدريب عىل المهارات أو الدورات أو التلمذة المهنية 	 

وجد الشباب الذين شاركوا �ف
امج ترعى نموهم الشخصي لكنها نادًرا ما  ي مكان العمل أن هذه ال�ب

أو التدريب �ف
وع أو عمل تجاري.  ي إطالق م�ش

تساعدهم �ف
ف الشباب بصفتها حاًل للبطالة 	  ي تعزز ريادة االأعمال ب�ي

امج ال�ت ينبغي للسياسات وال�ب
ي تواجهها 

ي نهجها، نظًرا للتحديات الهائلة ونسب الفشل العالية ال�ت
أن تعيد النظر �ف

مشاريع الشباب. 
ف عن العمل إىل رواد أعمال جدد، ينبغي أن 	  ف عىل تحويل الشباب العاطل�ي ك�ي بداًل من ال�ت

ف الذين تمتاز مشاريعهم بأك�ب فرص  امج رواد االأعمال المحتمل�ي تساعد السياسات وال�ب
ي إطالق 

ة أطول، الأن ذلك سيساعد �ف للنجاح - ومن المرجح أن يكونوا أك�ب عمًرا وبخ�ب
مشاريع أطول أمًدا وبذلك توليد فرص عمل للشباب.

الأهداف والنظرة العامة

ف سكان االأردن مرتفعة  تعد نسبة الشباب ب�ي
اوح أعمار نحو ثلث سكان  ا، حيث ت�ت نسبيًّ

البالد من 16 إىل 30 عاًما. يعتمد هذا التقرير 
عىل بيانات حديثة - كمية وممثلة عىل 

ي االأردن( 
ي )من مسح الشباب �ف

المستوى الوط�ف
ونوعية )من مجموعات النقاش النوعية( - من 
ي 

أجل فهم طموحات الشباب والتحديات ال�ت
تواجههم من حيث المشاركة االقتصادية. يركز 
هذا الموجز عىل فرص ومخاطر ريادة أعمال 

ي االأردن 
الشباب �ف

ما هي أفكار الشباب بشأن ريادة الأعمال؟

كز االأفكار بشأن ريادة االأعمال  عادًة ما ت�ت
ي 

حول أفراد يوّلدون أو يحددون فرًصا �ف
ي النمو االقتصادي وتوليد 

االقتصاد تسهم �ف
فرص العمل لالآخرين.4 تنظر هذه االأفكار 

ي 
ا يسهم �ف لريادة االأعمال بصفتها عاماًل إيجابيًّ

ًا ما تمت منارصة  الوضع العام لالقتصاد. كث�ي
ريادة االأعمال بصفتها مجااًل محتماًل لتوليد 
فرص العمل للشباب بما أنهم يستطيعون 

ي أعمال 
إنشاء مشاريعهم الخاصة والعمل �ف

حرة.5 لكن العمل الحر قد يكون مساًرا يتبعه 
الباحثون عن عمل مضطرين بسبب نقص 

فرص أخرى مالئمة. ويمكن أيًضا اعتبار 

Naudé, 2010; Shane, 2003. 4
Alam, 2019. 5
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ي العمل الحر الأغراض كسب الرزق 
ف �ف العامل�ي

وتوليد الدخل من رواد االأعمال.  

أظهرت دراسة حديثة أجرتها اليونيسف أن 
ف لديهم فهم آخر  ف والسوري�ي الشباب االأردني�ي

لما تعنيه ريادة االأعمال.  خالل المناقشات 
ي االأردن، 

الجماعية النوعية ومسح الشباب �ف
وهو مسح للشباب من الفئة العمرية 16 - 30 

عاًما، سئل الشباب عن فهمهم لمع�ف ريادة 
االأعمال. وقد اعتمدت إجاباتهم عىل ترجمة 

هذا المصطلح إىل العربية. لم يفهم معظم 
ي مجموعات النقاش النوعية 

ف �ف المشارك�ي
ة للمصطلح؛ “ريادة االأعمال”.  جمة المبا�ش ال�ت

وهو المصطلح الذي استخدمه المسح 
أيًضا )الشكل 1(، حيث لم يفهم %45 من 

ي المسح مع�ف هذا المصطلح. 6 
ف �ف المشارك�ي

ي 
ي بدأت ب�ش

“ بعــرف واحدة انو اول �ش
بســيط. كانت تعمل حلويات بالبيت تعمل 

ي اي طبخة 
أ مثال او يع�ف مثــال طلبيــات من ي�ب

، فصار الها شــعبية  ي
ممكــن تنطلب منها يع�ف

و صــار الهــا كرت و رقم تلفون و تطورت 
و صارت تجيب ناس معها بيشــتغلو معها 
وع اخذت بيت كب�ي و  و صــار عندها م�ش

ي الها غرفــة خارجية هاي للطلبيات و 
صــار �ف

هيك.”- شــابة سورية، العمر 30-25    

  Naudé, 2008; Sumberg et al., 2021; Organisation for Economic 6
Co-operation and Development – Development Centre, 2018.

 ثم استخدم مي�و النقاش النوعي المصطلح 

وع”، فأصبح  االأك�ش شيوًعا، وهو “الم�ش
المشاركون أك�ش مياًل لطرح أفكار المشاريع 

لية. كانت االإجابة االأك�ش تكراًرا  ف نتاجية الم�ف االإ
ف ذكر  ي ح�ي

ي المسح هي “ال أعلم” أيًضا، �ف
�ف

%26 من الشباب أن ريادة االأعمال هي إطالق 
ناث  وع خاص. كانت االإ أو محاولة إطالق م�ش

، وقد  ف عىل هذا التفس�ي ك�ي أك�ش مياًل لل�ت
ي مجموعات النقاش النوعية 

طرحن أمثلة �ف
دارة النساء.  نها مالئمة الإ لية يعت�ب ف لمشاريع م�ف

ف الشباب  ُ تفس�ي ريادة االأعمال ب�ي كما ك�ش
عىل أنها أن “تكون مديرك” )%17(، ونادًرا ما 
وا أن ريادة االأعمال هي توليد منتجات  اعت�ب

ي 
أو خدمات جديدة )%7( أو المساهمة �ف

اقتصاد البالد )%4(. كانت فكرة ريادة االأعمال 
ي المسح 

ف الشباب �ف االجتماعية غ�ي مألوفة ب�ي
ومجموعات النقاش النوعية. لذلك كان فهم 
الشباب لمفهوم ريادة االأعمال أقرب لفكرة 

ي 
ورة” أو المشاركة �ف ريادة االأعمال “بداعي ال�ف
اتيجية لتوف�ي سبل العيش7  أعمال حرة كإس�ت

وليست ريادة االأعمال بداعي الكسب - أي 
ي 

توليد واستكشاف واستغالل الفرص المتاحة �ف
السوق.8   

 Naudé, 2008; Arabiyat, Sandri and Alkhatib, 2017. 7
 Naudé, 2010; Shane, 2003. 8
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الشكل 1: فهم الشباب لريادة الأعمال )النسب المئوية(، حسب الجنس والجنسية

ي االأردن.
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي

الهتمام كب�ي بريادة الأعمال

ف اهتمام كب�ي بريادة  لدى الشباب االأردني�ي
ي إطالق 

االأعمال )%48 من الشباب يرغبون �ف
وع خاص بهم خالل  عمل تجاري أو م�ش
الخمس سنوات المقبلة(. وقد امتد هذا 
ف  ف وب�ي ف و السوري�ي االهتمام ع�ب االأردني�ي

الرجال والنساء )الشكل 2(. كان اهتمام النساء 
السوريات بريادة االأعمال هو االأك�ب )55%( 
لية من  ف وقد يعود ذلك إىل أن المشاريع الم�ف

المسارات القليلة المتاحة أمام هذه الفئة 
للمشاركة االقتصادية. وكان الشباب من ذوي 

ي 
التعليم العاىلي هم االأك�ش مياًل للرغبة �ف

وع أو عمل تجاري، حيث تراوحت  إطالق م�ش
ف الذكور من ذوي  ف االأردني�ي نسبهم من %53 ب�ي
ناث السوريات  ف االإ التعليم العاىلي إىل %79 ب�ي

. من ذوات التعليم العاىلي

غالًبا ما تفشل الأعمال التجارية الخاصة 
برواد الأعمال الشباب

رغم اهتمام الشباب بريادة االأعمال، إال أن 
ي 

مشاريعهم نادًرا ما تنجح. ُسئل الشباب �ف
المسح عما إذا كانت لديهم فكرة لعمل تجاري 

ي السابق. 
وًعا �ف أو إذا كانوا قد أطلقوا م�ش

ة منهم )%10( لديهم فكرة  ف أن نسبة كب�ي وتب�ي
وع أو حاولوا إطالقه. يوضح الشكل 3  لم�ش

ما حدث الأفكار المشاريع هذه. نصف )51%( 
وع أو  الشباب الذين كانت لديهم فكرة م�ش

حاولوا بدأه لم يطلقوه بالفعل، و%42 ممن 
وع وحاولوا إطالقه  كانت لديهم فكرة م�ش

ي مشاريعهم )%85 من الشباب 
فشلوا �ف

وًعا تجاريًّا بالفعل فشل  الذين بدأوا م�ش
وعهم(، و%3 ممن كانت لديهم فكرة  م�ش
وع وحاولوا إطالقه أغلقوا مشاريعهم  م�ش

ي عمل آخر أو الأسباب أ�ية )%6 من 
للعمل �ف

وًعا تجاريًّا بالفعل(،  الشباب الذين بدأوا م�ش
و%5 فقط من الشباب الذين كانت لديهم 
فكرة لبدء عمل تجاري وحاولوا بدأه ما زال 

ي وقت إجراء المسح )%9 ممن 
عملهم جاريًا �ف

أطلقوا مشاريعهم بالفعل و%0.4 من الشباب 
ح تشوبه  عموًما(. لذلك فإن ريادة االأعمال مق�ت
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ة.   أخطار كب�ي

ي تنطوي عليها ريادة 
تنعكس المخاطر ال�ت

ف عن  االأعمال عىل تصور الشباب العاطل�ي
العمل لها. سئل الشباب العاطلون عن العمل 

ي المسح عن الحد االأد�ف للدخل الشهري 
�ف

الذي سيحفزهم لقبول العمل كرواد أعمال. 
ا شهريًّا،  كان متوسط االإجابات 575 ديناًرا أردنيًّ

ي القطاع 
مقابل 332 ديناًرا لقبول وظيفة �ف

ي القطاع 
الخاص و299 ديناًرا لقبول وظيفة �ف

العام. قد يحتاج الشباب العاطلون عن 
العمل لدخل أعىل لقبول العمل كرواد أعمال 
ي تنطوي عليها، فضاًل عما 

بسبب المخاطر ال�ت
تتطلبه من رأس المال مقارنة بالعمل بأجر.

معيقات ريادة الأعمال

إن ريادة االأعمال عالية المخاطر والتحديات، 
والشباب يدركون ذلك، وقد أفادوا بأنهم 

يواجهون معيقات عديدة لبدء أعمال خاصة 
ي المسح عن أك�ب 

بهم. سئل المشاركون �ف
معيق لبدء عمل خاص. يوضح الشكل 4 

إجاباتهم حسب الجنس والجنسية. كان 
نقص الوصول إىل االئتمان أو التمويل من 
ي تواجه بدء عمل خاص 

أك�ب المعيقات ال�ت
وع بالنسبة لمختلف الفئات )-58 أو م�ش

%80(. وكان التمويل تحديًدا هو المعيق 
ف )%80-76(. كما  االأك�ب الذي يواجه السوري�ي

ذكر المشاركون أحيانًا نقص المعلومات أو 
المهارات أو المشورة )%15-7( والمشكالت 

ي ولدتها الجائحة )%13-3(. وذكر االأردنيون 
ال�ت

المخاوف بشأن المخاطر )%8 للرجال و6% 
ي 

النساء(. عىل غرار ذلك، ذكر المشاركون �ف
مجموعات النقاش النوعية هذه العوامل، ال 

سيما مشكالت التمويل، وأن دعم مشاريع 
ي الحد االأد�ف له، أو أنه موزع عىل 

الشباب �ف
ف مختلف مناطق البالد. وقد  نحو غ�ي متساو ب�ي

وا ذلك معيًقا أمام بدء أعمال خاصة.  اعت�ب
لكن المفاجئ أن الشباب لم يذكروا المخاطر 

ضمن معيقات بدء المشاريع أو االأعمال 
الخاصة رغم ما تنطوي عليه من أخطار تتجىل 

ي معدالت الفشل العالية لهذه المشاريع. 
�ف

وذلك يوحي بأن الشباب يقللون عىل االأرجح 
وع. من قيمة أخطار بدء عمل خاص أو م�ش
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الشكل 3: ما حدث للمشاريع )بالنسب المئوية( للشباب الذين حاولوا بدء عمل خاص

ي االأردن.
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي
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ي حاضنات أعمال بمختلف 
“يجب أن يكــون �ف

ي 
المحافظــات. هلق يمكن أك�ش بعمان �ف

مجموعة مــن حاضنات االأعمال تهتم بهذا 
ي 

ي تقص�ي كب�ي �ف
ء. لكــن بالمحافظات �ف ي

ال�ش
مجال ريادة االأعمال.”- شــابة أردنية، العمر 

  25-28

وع جديد، اكيد  “ انــو الوحدة تفتح م�ش
مو ســهلة، حسب ارادة الشخص، بس بدو 
دعم انو راس مال.”- شــابة سورية، العمر 

 23-30

نادًرا ما يدعم التدريب ريادة الأعمال

ي االأردن بالتدريب 
ة انخراط الشباب �ف رغم ك�ش

وا  ي المسح ح�ف
ف �ف )ربع الشباب المشارك�ي

امج  تدريب مهارات أو دورات أو خضعوا ل�ب
ي مكان العمل(، إال 

تلمذة مهنية أو تدريب �ف
أنهم نادًرا ما وجدوا أن تجارب التدريب 

وع.  ي بدء عمل خاص أو م�ش
هذه تفيدهم �ف

يظهر الشكل 5 إن كان الشباب قد أفادوا 
بأن التدريب الذي تلقوه كان مفيًدا لحياتهم 

الشخصية أو البحث عن عمل أو الحصول 
ي العمل أو بدء عمل 

عىل وظيفة أو أدائهم �ف
ًا  خاص، حسب نوع التدريب الذي تلقوه. كث�ي

ات التدريب تساعدهم  ما وجد الشباب أن خ�ب
ي حياتهم الشخصية )%84-69 لمختلف أنواع 

�ف
التدريب(، لكن االأهم من ذلك أنهم نادًرا 

)%12-6( ما وجدوا أن التدريب مهما كان نوعه 
ي بدء عمل خاص. وقد 

مفيد للشباب فعاًل �ف
يعود ذلك إىل أن التدريب عىل اختالف أنواعه 
ال يتناول المعيقات االأساسية أمام التمويل أو 

أخطار ريادة االأعمال، وإنما يقدم المهارات أو 
ي مكان العمل بداًل من ذلك.  

ة �ف الخ�ب

ي 
امج ال�ت ي السياسات وال�ب

إعادة النظر �ف
تستهدف ريادة أعمال الشباب

ًا ما يروج لريادة الشباب لالأعمال عىل أنها  كث�ي
ي االأردن. 

حل لمعدالت بطالة الشباب المرتفعة �ف
حيث أشارت دراسة أجريت عىل 84 تدخاًل 

ي االأردن إىل أن التدريب عىل 
لتوظيف الشباب �ف

ريادة االأعمال كان محور االهتمام الوحيد ل18% 
من هذه التدخالت، وكان مكونًا من مكونات 

تدخالت أخرى.9 .  تهدف برامج ريادة االأعمال 

  International Labour Organization and International Fund for 9

الشكل 5: النسب المئوية بشأن فائدة التدريب، حسب نوع التدريب )النسب المئوية للتدريبات(

ي االأردن.
ف بناء عىل مسح الشباب �ف المصدر: حسابات المؤلف�ي

84

69

80

69

53

40

55

53

40

14

34

27

63

49

69

53

9

12

7

6

المهارات

دورات

تدريب في مكان

تلمذة مهنية

  
 

بدء عمل
األداء فيخاص 

العمل 
البحث عن

عمل 

الحياة الشخصيةالتوظيف

81
76
71
66
60
55
50
45
40
35
29
24
19
14
9
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إىل توليد الوظائف للشباب، كما تهدف بشكل 
ف عن العمل إىل  خاص لتحويل الشباب العاطل�ي

رواد أعمال.10.لكن الدراسات عىل مستوى العالم 
ق االأوسط وشمال أفريقيا تش�ي إىل أن  ي ال�ش

و�ف
برامج ريادة االأعمال للشباب نادًرا ما تكون فعالة 
دلة �في 

أ
ي زيادة معدالت العمالة.11 تستعرض اال

�ف
موجز السياسات هذا بعض أسباب عدم فعالية 
ي تستهدف بطالة الشباب 

امج ال�ت السياسات وال�ب
من خالل ريادة االأعمال.  

ي يطلقها 
ًا ما تفشل الأعمال ال�ت كث�ي

الشباب

ي ريادة االأعمال، لذلك ال 
الشباب مهتمون �ف

ي عدم اهتمامهم. 
يبدو أن المشكلة تكمن �ف

وقد حاولت نسبة جيدة منهم )%10( بدء 
وع، لكن نسبة ضئيلة ممن  عمل خاص أو م�ش

ي أعمالهم )5%(. 
حاولوا بدء أعمال نجحوا �ف

وذلك يدل عىل الحاجة الأن تعالج السياسات 
ي تنطوي عليها ريادة 

امج المخاطر ال�ت وال�ب
ي ذلك البيئة التمكينية - ال 

االأعمال، بما �ف
سيما السوق - لمشاريع الشباب وقدراتهم، 
كي تتمكن ريادة االأعمال من معالجة مشكلة 

ف الشباب.  البطالة ب�ي

امج التدريبية شائعة لكنها قد ل تكون  ال�ب
ي توليد الوظائف

فعالة �ف

ي تقدم التدريب عىل ريادة 
امج ال�ت وصلت ال�ب

االأعمال مثل “إنجاز” إىل أك�ش من مليون شاب12 
ي 

كاء التنمية �ف ًا بذله �ش وذلك يمثل استثماًرا كب�ي
التدريب عىل ريادة االأعمال. ومع ذلك، قال 

الشباب أنفسهم إن التدريب قد يكون مفيًدا 
ي تنميتهم الشخصية، لكنه نادًرا ما يساعد 

�ف
ي عملية البدء الفعىلي لالأعمال. وتؤكد بحوث 

�ف
تجريبية دقيقة أن تدريب ريادة االأعمال للشباب 

ال يولد فرص العمل لهم. عىل سبيل المثال: 

Agricultural Development, 2013.
 United States Agency for International Development, 2015. 10

  Bausch et al., 2017; Premand et al., 2016; Barsoum et al., 2015; 11
Cho and Honorati, 2014; Grimm and Paffhausen, 2014.

 Abu Jaber, Kwauk and Robinson, 2016. 12

ي 	  ي المغرب، تم تصميم برنامج تدري�ب
�ف

مدته 100 ساعة لتقديم المهارات الريادية 
والمالية والحياتية للشباب من الفئة 

العمرية )15 - 25( لمساعدة “الشباب 
عىل ابتكار حلول توظيف خاصة بهم من 

خالل ريادة االأعمال”. 13 لكنه لم يؤثر عىل 
ي التشغيل. 

البطالة، بل إنه أدى إىل تراجع �ف
ي مرحلة 	 

ا التباع مسار ريادة االأعمال �ف عشوائيًّ
ي 

التعليم العاىلي أك�ش مياًل بقليل للعمل �ف
ي العمل 

العمل الحر وأقل مياًل للعمل �ف
المأجور، لكن ذلك لم يغ�ي نسب التشغيل 

أو البطالة بينهم. 14

قد تمثل التلمذة المهنية15 والتدريب �في مكان 
عمال 

أ
العمل16 نماذج أفضل من ريادة اال

ي االنتقال إىل سوق العمل. 
لمساعدة الشباب �ف

ي مجموعات النقاش النوعية 
فقد أكد الشباب �ف

عىل صعوبة العثور عىل أول وظيفة دون 
ة عمل سابقة، ويمكن أن تساعد  وجود خ�ب

ي مكان العمل عىل 
التلمذة المهنية والتدريب �ف

تجاوز هذا العائق.

التمويل من أهم المعيقات لريادة 
الأعمال

ذكر الشباب أن المعيق االأسا�ي لريادة 
االأعمال هو نقص التمويل - وليس المهارات. 

قد يفتقر العاطلون عن العمل عىل وجه 
ي السوق 

الخصوص لرأس المال، أو المعرفة �ف
ة العملية لالزمة لبدء  والمنتجات، أو الخ�ب

ي 
عمل تجاري. ثمة أدلة من تجربة أجريت �ف

ي شكل 
اتيجية إعطاء منح �ف أوغندا إىل أن إس�ت

ي 
وع، ال�ت أصول لتغطية تكاليف بدء الم�ش

ي الغالب باالأدوات والمواد - نجحت 
تتمثل �ف

ي زيادة االأصول التجارية وساعات العمل 
�ف

والدخل، وهذه النتائج تتفق مع قيود 
االئتمان.17 عىل غرار ذلك، أدى برنامج المنح 

يا  ي نيج�ي
ف �ف النقدية لرواد أعمال محتمل�ي

ي إنشاء االأعمال وصمودها 
ة �ف إىل زيادة كب�ي

وأرباحها وتوليد الوظائف.18

Bausch et al., 2017. 13
 Premand et al., 2016. 14

 Krafft, 2018; Monk, Sandefur and Teal, 2008. 15
 McKenzie, Assaf and Cusolito, 2016. 16
 Blattman, Fiala and Martinez, 2014. 17

 McKenzie, 2017. 18
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ي ريادة الأعمال ضمن مسار 
إعادة النظر �ف
حياة الشباب

ق االأوسط  أظهرت البحوث مع شباب ال�ش
ون ريادة االأعمال  وشمال أفريقيا أنهم ال يعت�ب

ي العمل. 
ة جيدة �ف خياًرا إال بعد اكتساب خ�ب

كما أشارت دراسة أخرى أجريت عىل دول 
ق االأوسط وشمال أفريقيا - ومن ضمنها  ال�ش
ف عن العمل  االأردن - إىل أن الشباب العاطل�ي

كانوا يتسمون بسمات تكاد تكون مناقضة تماماً 
ًا ما يكون  ؛ فكث�ي ف لسمات رواد االأعمال الحالي�ي

ة  ة كب�ي ا ولديهم خ�ب رواد االأعمال أك�ب سنًّ
ي العمل.19 وهذه النتائج توحي بأنه ينبغي 

�ف
ي تدعم ريادة االأعمال أن تعيد 

للمبادرات ال�ت
ي المراحل الحياتية االأك�ش مالءمة كي 

النظر �ف
يطلق االأفراد أعمالهم الخاصة.

امج أن تثبط  مع أنه ال ينبغي للسياسات وال�ب
ورة الشباب الذين لديهم أفكار الأعمال  بال�ف
خاصة  عن العمل الحر لغرض المكسب أو 

جلب الرزق، إال أنه ينبغي لها أن تضمن امتالك 
الشباب لمعلومات دقيقة وتوقعات واقعية 

نتاجية  بشأن ريادة االأعمال. فالمشاريع االإ
لية، مثل صنع الصابون لغرض بيعه، لها  ف الم�ف

تكاليف ومخاطر وعوائد محتملة تختلف عن 
تلك الخاصة بالمشاريع الريادية االأك�ب مثل 
فتح محل بقالة. قد تش�ي تحفظات الشباب 

ي 
بشأن الحد االأد�ف المقبول من االأجور للعمل �ف

ريادة االأعمال إىل أنهم يدركون بعض المخاطر 
ي ظل النسبة 

المتصلة بهذا المجال، لكن �ف
العالية لفشل المشاريع الريادية، ربما يبالغ 
ي تفاؤلهم بشأنها. وبالفعل، تش�ي 

الشباب �ف
ي م� إىل أن الشباب كانت 

دراسة أجريت �ف
لديهم تصورات دقيقة بشأن االأجور لكنهم 

ي توقع عوائد العمل الحر. 20 
بالغوا �ف

 Sieverding, 2012. 19
 Osman, 2014. 20

ي 
امج السياسات ال�ت ي ال�ب

ينبغي إعادة النظر �ف
تروج لريادة االأعمال بصفتها حاًل لبطالة 

ف عىل تحويل الشباب  ك�ي الشباب. بداًل من ال�ت
ف عن العمل إىل رواد أعمال جدد،  العاطل�ي
امج رواد  ينبغي أن تدعم السياسات وال�ب

ف الذين تمتاز مشاريعهم  االأعمال المحتمل�ي
بأك�ب فرص للنجاح - ومن المرجح أن يكون 

ن ذلك 
أ

ة،21 ال هؤالء أك�ب عمًرا وأك�ش خ�ب
ي إطالق مشاريع أطول أمًدا وبذلك 

سيساعد �ف
توليد فرص عمل للشباب. أن توقع نجاح 
ي غاية الصعوبة22 

االأعمال المحتملة أمر �ف
لذلك يصعب استهداف رواد أعمال محددين 

بناء عىل احتمال توليدهم لفرص العمل. 
وذلك يؤكد أهمية رعاية نظام شامل وداعم 

لريادة االأعمال يساعد عىل إطالق االأعمال 
امج  عىل نطاق واسع. وينبغي أن تدعم ال�ب

ة  وعات متناهية الصغر والصغ�ي أيًضا الم�ش
ي نموها ونجاحها كي تتمكن من 

والمتوسطة �ف
توليد فرص العمل.  

 Grimm and Paffhausen, 2014; Krafft and Rizk, 2021. 21
 McKenzie and Sansone, 2019. 22
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