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النظام البييئ لرايدة الاعامل و دور اجلامعات يف تفعيهل،
حمافظة السلامينية كدراسة احلاةل
فاروق حسني محمد  ،1فريدون محمد محمود  1و اإلهام عبدالرمحن

عبدهللا 2

 1قسم اإدارة العامل ،لكية الدارة والقتصاد ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اقلمي كوردس تان ،العراق
 2قسم احملاس بة ،لكية الإدارة والاقتصاد ،جامعة التمنية البرشية ،السلامينية ،اإقلمي كوردس تان ،العراق
املس تخلص-
النظام البييئ لرايدة الاعامل عبارة عن أنظمة خاصة للعنارص ذات العالقة الفاعةل اليت
تساند و تسامه بشلك مبارش أو غري مبارش يف مساعدة رواد الاعامل يف البدء ابعامهلم
و مشاريعهم و يعترب رأس املال البرشي احد املكوانت الاساس ية للنظام البييئ لرواد
الاعامل واذلي يعمتد جناح رايدة العمل عليه  ،يف هذا البحث مت التحقق من أمهية
النظام البييئ لرايدة العامل و دور اجلامعات يف تفعيهل .يعترب البطاةل من اكرب التحدايت
املتنامية للعراق و اقلمي كوردس تان يف ضوء معدل المنو الكبري للساكن و ابملقابل المنو
البطيء لالقتصاد و اليت س ببت يف خلق مشالك ل حتىص و ل بد من مواهجة هذا
التحدي بلك الوسائل املمكنة و يعترب تفعيل النظام البييئ لرايدة الاعامل وس يةل جمربة
و انحجة للولدة الطبيعية للالعامل و املشاريع و منوها و خلق فرص معل و تقليل جحم
البطاةل  .مت اختيار حمافظة السلامينية كحدود البحث املاكين و احلدود الزماين هو ما
بني بداية شهر الاول و لغاية الشهر السادس من عام  2021مضن فرتة تفيش وابء
كوفيد  19و جممتع البحث مه خرجيي اجلامعات يف الس نوات الاخرية و عينة البحث
اكنت  92خرجيا جامعيا من خمتلف التخصصات و من الك اجلنسني و مضن فئة معرية
واحدة شابة ( 26-23س نة)  .حيث توصل البحث اىل ان معظم خرجيي اجلامعات
دلهيم بعض املهارات الساس ية لإدارة العامل ولكن قبل اإنشاء اعامهلم اخلاصة يتاجون
اىل جرعات اضافية من املهارات املصممة من خالل املناجه املقررة يف اجلامعات ومل تكن
هناك فروق ذات دلةل اإحصائية تعزى ملتغري اجلنس يف مس توى قدراهتم يف رايدة
الاعامل .و من املتوقع ان تكون الاس تنتاجات و التوصيات اليت توصل الهيا هذا البحث
مرجعا ملصممي مقررات اجلامعات و صناع القرار و الباحثني عن احللول لزمة البطاةل
يف العراق و اقلمي كوردس تان.
اللكامت ادلاةل -رايدة الاعامل ،النظام البييئ لرايدة العامل ،مكوانت النظام البييئ ،ازمة
البطاةل ،الراس املال البرشي ،اجلامعات  ،خلق فرص العمل.

املقدمة
يشري مفهوم النظام البيىئ لرايدة العامل اىل العنارص -الفراد أو املنظامت أو املؤسسات
– اليت تساند وتدمع رواد العامل وتساند احامتلت جناهحم قبل وبعد اطالق املرشوع.
قد يضم النظام البييئ لرايدة العامل عدد هائل من العنارص تدعى فيه باحصاب املصلحة،
وقد يتكون هذا املصطلح لك من احلكومات واجلامعات واملدارس والقطاع اخلاص
والرشاكت العائلية ورجال العامل و مراكز البحوث و ممثيل العامل والطالب واحملامني
والرشاكت متعددة اجلنس يات واملؤسسات اخلاصة وواكلت املعونة ادلولية ولك هجة
أخرى تسامه يف اإجناح املشاريع الرايدية .عىل العموم فا ّإن النظام البييئ لرايدة العامل
يشمل عدد من اجملالت ويه :الس ياسة ،والمتويل ،والثقافة ،وادلمع املؤسيس ،والكوادر
البرشيّة ،والسواق .تتكون هذا البحث من (مهنجية البحث ،اجلانب النظري للبحث
واجلانب امليداىن للبحث)  ،ابلضافة اىل مجموعة من ا إلس تنتاجات والتوصيات الهامة
اليت ابإماكن الس تفادة مهنا من جانب رواد العامل املدروسة .يف هذا البحث س نتناول
ماذا نقصد ببيئة رايدة الاعامل و أمه الاليات و الاساليب اليت حتقق دورا رايداي
للجامعة يف خلق بيئة الاعامل و حناول حتديد أمه العوائق و املس تلزمات املطلوبة .وذكل
من خالل مقارنة و حتليل عدد من الامنذج املطبقة يف عدد من دول العامل و الرتكزي عىل
الواقع احلايل للعراق و حمافظة السلامينية منوذجا.

 -1مهنجية البحث
 :1.1مشلكة البحث :للوقوف عىل أمهية النظام البييئ الرايدي ميكن أن نطرح السؤال
التايل :ملاذا نرى رواد أعامل ميتلكون مجيعهم أفاكر ًا مبتكرة لكن البعض مهنم ينجح
والخر ل؟ و يف الواقع ،اإن أحد أس باب النجاح أو الفشل يف هذه احلاةل يعود ملا يسمى
ابلنظام البييئ الرايدي حيث ميكن أن نقول بان النظام البييئ الرايدي يتالف من لك ما
يساعد رواد العامل يف العمل عىل مشاريعهم مثل الس ياسة  ،المتويل  ،الثقافة  ،ادلمع،
رأس املال البرشي  ،السواق .و يعمتد جناح رواد العامل بدرجة كبرية عىل النظام البييئ
الرايدي ،و نركز يف هذا البحث عىل راس املال البرشي اإحدى مكوانت النظام البييئ
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السائد يف حمافظة السلامينية و دور اجلامعات و تفعيلها ابعتبار اجلامعات جزء حيوي
يف اإعداد الرأس املال البرشي .و ميكن ان نلخص مشلكة البحث يف السؤال الرئييس
التايل :ماهو دور اجلامعات يف تفعيل النظام البييئ الرايدي وكيف تسامه يف تلبية
حاجات رواد العمل ؟
 :2.1أمهية البحث :تفتقر العراق و اقلمي كوردس تان اىل بياانت و معلومات عن نظام
البييئ الرايدي و عدم حتديد عنارصه بشلك واحض و خاصة عدم حتديد دور اجلامعات
كعنرص اسايس مضن رالس املال البرشي و تعزى أمهية هذا البحث ابنه حماوةل لتلبية
ما يتاجه الباحثون وصناع القرار يف هجودمه لتعزيز رايدة العمل و اجياد فرص العمل
خاصة للش باب و خرجيي اجلامعات ابعتبار ان هممة اجلامعات ليست فقط منح
الشهادات للخرجيني بل تتجاوز ذكل يف مساعدهتم يف توفري بيئة مالمئة و زايدة قدراهتم
ليستىن هلم فرص اجياد العمل ابنفسهم و اإطالق وتنفيذ مشاريعهم اخلاصة وإارشادمه يف
اإدارهتا وتنفيذها .خاصة يف الظرف احلايل اذلي ل توجد فرصة توظيف اخلرجيني من
قبل القطاع العام و ل القطاع اخلاص عىل املنظور القريب .ومن املمكن ان اجلامعات
اضافة اىل دورها كعنرص من عنارص النظام ان تتوىل بدور حموري ملساعدة التوصل
لالتفاق وخلق التازر بني مكوانت االنظام البييئ الاخرى.
 :3.1أهداف البحث :يعترب هذا البحث حماوةل لكتشاف و فهم اس تخدام الاس تعارات
احليوية الايكولوجية دلراسة التفاعالت والعالقات املتبادةل اليت جتري يف النظام البييئ
(الإيكولويج) لرايدة الاعامل مضن اخلطوة الاوىل لرمس خارطة النظام البييئ لرايدة
العمل يف العراق و اقلمي كوردس تان .و ياول عىل وجه التحديد تقيص خصائص النظام
البييئ اليت تؤثر عىل التفاعالت والعالقات املتبادةل داخل النظام البييئ .و هو جزء من
البحث الإثنوغرايف النوعي اذلي يتعلق ايضا ابلوصف العلمي للشعوب و اجملمتعات
والثقافات بعاداهتا واختالفاهتا املتبادل واعامتد أسلوب اس تقرايئ لتحليل البياانت و من
مث غرس ثقافة رايدة العامل يف اجملمتع.
 :4.1فرضية البحث :نلخص فرضية البحث اكليت:
الفرضية الرئيس ية  :تؤدي اجلامعات دورها يف تفعيل النظام البييئ الرايدي من خالل
توفري حاجات رواد العمل من خرجيهيا ليمتكنوا من اإطالق وتنفيذ و ادارة مشاريعهم
اخلاصة.
الفرضية الفرعية
 -1ل توجد فروق ذات دلةل احصائية للحاجات املعرفية و السلوكية و املهارات
خلرجيي اجلامعات يف رايدة العمل تعزى اىل اجلنس
 -2توجد فروق ذات دلةل احصائية للحاجات املعرفية و السلوكية و املهارات
خلرجيي اجلامعات يف رايدة العمل تعزى اىل اجلنس
 :5.1أساليب مجع البياانت :اس تخدم الباحثون املهنج الوصفي التحلييل عن طريق
املدخل املسحي ابس تخدام اساليب متعددة مجلع املعلومات وسوف يعمتد البحث عىل
نوعيني أساس يني من البياانت:
 -1البياانت الثانوية :قام الباحثون مبراجعة الكتب وادلورايت واملنشورات اخلاصة أو
املتعلقة ابملوضوع قيد البحث ،و تعرض هذه الورقة النتاجئ الرئيس ية اليت مت احلصول
علهيا من رمس اخلرائط المكي للنظام الإيكولويج لتنظمي املشاريع الناش ئة  .و مت اإعداد
التحليل بنا ًء عىل حتديد س تة فئات النظام البييئ لرايدة العامل اليت وضعته دانييل
ايزنربغ ( )Daniel Isenbergويه( :الس ياسة  ،المتويل  ،الثقافة  ،ادلمع  ،رأس املال

53

البرشي  ،السواق) .وقد مت الاس تفادة من البياانت الثانوية لفهم مرحةل التطوير اليت
مير هبا العراق فامي يتعلق بتشجيع ممارسة رايدة العامل وتفضيل أجواء رايدة العامل يف
البدل  ،خاصة فامي يتعلق بدور اجلامعات يف البدل)Mason and Brown, 2014( .
 -2البياانت الولية :و بعد حتديد ما نرغب يف الاطالع عليه  ،مت حتديد الطرق اليت
نس تخدهما مجلع املعلومات الاولية من مصادر خمتلفة لتقيمي النظام البييئ .وذكل ابلبحث
يف اجلانب امليداين بتوزيع استباانت دلراسة واليت وصلت اىل  92استبانة ،ومن مث
تفريغها وحتليلها ابس تخدام برانمج  SPSSالإحصايئ واس تخدام الاختبارات الإحصائية
املناس بة هبدف الوصول دلللت ذات قمية ومؤرشات تدمع موضوع البحث وعندما
يتعلق المر جبمع البياانت الولية  ،اخرتان ايضا طريقة املقابالت حىت نمتكن من مجع
معلومات اكفية لتحليل ذي مغزى.
 :6.1صياغة الاس ئةل لالس تبياانت و املقابالت :مت حتديد مجموعة الاس ئةل هبدف رمس
خريطة منظومة رايدة الاعامل بشلك تش به اخلريطة الاقرب للواقع .والسؤال السايس
املطروح هو "كيف يبدو النظام البييئ الرايدي؟" و لتكون أكرث دقة تركز فقط عىل
القيود أو عىل الفرص املتاحة لحصاب املشاريع  .غالب ًا ما تكون القيود اليت يواهجها رواد
العامل يف مركز الاهامتم  ،وعند طرح الاس ئةل ،حاولنا أن نضع بنظر الاعتبار العوامل
التالية :مدى الصةل واجلدوى و الوضوح والبساطة قدر الإماكن لتجنب الارتباك والعمل
الإضايف.
و لتقيمي مدى رايدة العمل عند الفئة املس هتدفة ويه خرجيي اجلامعات مت صياغة
اس ئةل الاستبانة و اليت حتت عنوان (كيف تقمي قدراتك يف رايدة الاعامل؟) حىت
حندد احلاجات املعرفية و السلوكية اليت من املمكن توفريها من قبل اجلامعات و تصنيفهم
اىل ثالث اصناف عن طريق مقياس لياكرت الثاليث و كام ييل :

الصنف الاول
1
املصدر :من اعداد الباحثني

اجلدول رمق ()1
مقياس اللياكرت الثاليث
الصنف الثاين
2

الصنف الثالث
3

الصنف الاول  :ليمتكن هذا الصنف من ادارة اعامهلم  .ومه أكرث مالءمة لبيئة ل تكون
فهيا مسؤو ًل عن اختاذ القرارات واجملازفة ،و يتاجون اإىل تعلاميت حمددة حىت يتبعوهنا
حرفيا ويفضلون العمل عىل حد سواء منتظم وميكن التنبؤ به.
الصنف الثاين :قد حتتاج هذا الصنف اإىل التفكري مل ًيا قبل اطالق و اإنشاء معلهم
اخلاص .عىل الرمغ من أهنم دلهيم بعض املهارات الساس ية لإدارة العامل  ،مفن احملمتل
قادرا عىل التعامل مع الضغوط والتوترات اليت تشلك جز ًءا من معل
أهنم لن تكونوا ً
رواد الاعامل .رمبا جيب أن يتفكروا يف احلصول عىل تدريب احرتايف أو العثور عىل
مساعدات و دمع لتعويض بعض نقاط ضعفهم.
الصنف الثالث :هذا الصنف هلم ااملعرفة و السلوك و املهارات الالزمة ليصبحوا رواد
اعامل انحجني .ودلهيم شعور قيادي قوي  ،وميكهنم التنظمي والتحفزي و يعرفون ابلضبط
اإىل أين يتجهون مع فريقم.
 :7.1جممتع البحث :عند حتديد اجملموعة املس هتدفة  ،فمت حتديد املشاركون الفعالون يف
مشهد رايدة العامل .و يشمل مصطلح "صاحب املرشوع" أو "رايدة العامل" مجموعة
واسعة من الشخاص وأنواع النشطة التجارية  .و من املهم حتديد وتعريف مجيع
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الطراف املشاركة يف رمس اخلرائط و تصنيفهم بوضوح حسب نوع رايدة العامل من
خالل النظر يف مراحل حياة املرشوع من جمرد فكرة و اىل بدأ تطوير العامل و توس يعه
أو ادلوافع التجارية من وراءها .و مت حتديد اجملموعة املس هتدفة لهذا البحث خرجيي
اجلامعات اخملتلفة يف حمافظة السلامينية.

 -2اجلانب النظرى لدلراسة
 :1.2مفهوم النظام الرايدي
الرايدة يه القدرة عىل اإجياد يشء من العدم تقريبا ويه القدرة عىل املبادرة بتنفيذ معل
او اإنشاء مرشوع جديد بدل من القدمي (حسني )2013،و عرفه( )Hittهيت و
الاخرون ( )2009ابهنا القدرة عىل اكتشاف الفرص واس تغاللها بعقليـة استباقية وتبين
اخملاطرة احملسوبة لتحقيق الرابح و يستند عىل الإبـداع  ،والانتاجبة ،والعمل ،والمنو
الاقتصادي  .يؤكد مور ) Moore (1993بانه ل توجد رايدة العامل يف الفراغ .وان
رجال العامل يعمتدون بشلك كبري عىل بيئهتم و لحظ العديد من املؤلفني أن رايدة
العامل يه ظاهرة حملية .ويتضح ذكل من خالل التحليل التجرييب يف الولايت املتحدة
كبريا يف معدلت رايدة العامل حسب املناطق والنظام
 ،واذلي أظهر أن هناك تباينًا ً
البييئ لرايدة الاعامل .قدم س بلينغ ( (Spillingيف  1996مفهوم نظام رواد الاعامل،
ومدى تعقيد وتنوع اجلهات الفاعةل والدوار والعوامل البيئية اليت تتفاعل لتحديد أداء
رواد الاعامل يف ماكن أو منطقة حملية معينة .و اس تلهمت فكرته يف التغيريات الصناعية
املتعلقة بتنظمي دورة اللعاب الوملبية الش توية عام  1994يف ميدنة ليلهام الرنوجيية .مت
عرض كيف اثر تنظمي ادلورة يف اإنشاء بيئة اقتصادية إاقلميية أكرث ديناميكية .و تؤكد أن
وراء التمنية الاقتصادية ملنطقة أو قطاع هو طبيعة و نوعية نظام رايدة الاعامل واليت
لها أمهية حيوية للداء الاقتصادي للمنطقة.
يعرف دانييل ايزنربغ ( )2011 ، Isenbergالعنارص املوجودة يف نظام البييئ
ّ
الرايدي ويصنفها يف س تة جمالت ويه :الس ياسة  ،المتويل  ،الثقافة  ،ادلمع  ،رأس
املال البرشي والسواق .ويوحض ان النظام يتاج اإىل قيادة  ،وحكومة  ،ومتويل ،
ومعايري ثقافية  ،وقصص جناح  ،ورأس مال برشي  ،وجامعات  ،ومنظامت رايدة
العامل  ،وبنية حتتية  ،وخدمات دمع  ،وش باكت التواصل ،ومعالء مبكرين .و حسب
قوهل ففي حاةل وجود مجيع العنارص ابلاكمل فتتاكمل رايدة العامل القامئة مكتفية ذاتيا و
كام هو موحض يف الشلك رمق ( )2و فامي ييل اجملالت الست حسب منوذج دانييل
ايزنربغ.
السياسة
Policy
التمويل
Financ
e
الثقافة
Cultur
e

األسواق
Markets

اول :الس ياسة ( : )Policyاملقالت العلمية عن الس ياسة ورايدة العامل واسعة مما
جيعل مراجعة شامةل حول هذا املوضوع خارج النطاق .ولكن من اجل صياغة س ياسة
فعاةل لنظام البييئ لرايدة العامل  ،عىل صناع القرار و احلكومة ان يس توعبوا و يدركوا
كيفية معل النظام البييئ و هذا يتجاوز جمرد وصف املكوانت الاساس ية للنظام البييئ.
وامنا يمتثل يف الكشف عن كيفية تفاعل أحصاب املصلحة يف النظام البييئ والتاثري عىل
بعضهم البعض لإنتاج نتاجئ النظام البييئ  -أي فهم ما اذلي يرك ديناميكية النظام البييئ.
هنا  ،من المهية مباكن فهم الاختناقات اليت تعيق أداء النظام البييئ، Isenberg( .
 . )2011و تؤكد الباحثون ابن دور النظام الإيكولويج لرايدة العامل س تكون المثل
اإذا متكنت احلكومة من وضع س ياسة تتازر مع املكوانت الخرى،Hermanto( .
)2017
اثنيا :المتويل( :)Financeويضم معلية احلصول عىل رأس املال ،احلصول عىل املنح؛ أو
الوصول اإىل البنوك ،مؤسسات المتويل ،أو حىت المتويل احلكويم.
اثلثا :الثقافة( : )Cultureل احد يستنكر دوروأمهية هذا العنرص و خاصة يف جممتعنا
املصاب بعدد كبري من الاصاابت الثقافية  .وحاول عدد من املنظرين ليس فقط انتقاد
الثقافة بل حاولو ا قياس و حتليل عنارص و ابعاد الثقافة و اس تخداهما كآلية فعاةل يف
مواهجة التحدايت الناش ئة .حدد هفستيد س تة ابعاد لقياس الثقافة لكثري من ادلول و
مهنا العراق يف الامثنينيات من القرن املايض (  ) Hofstede, 2011كام موحض يف
الشلك رمق ( )2و اليت لتزال معمتدة من قبل الباحثني .وان طبيعة هذه الابعاد للثقافة
يف العراق س تؤثر عىل نظام الايكولويج و ابلشلك التايل:
جم
 )1مؤرش مسافة السلطة  (PDI).يتعلق المر مبدى توقع الفراد يف متع معني
توزيع االسلطة بشلك غري متسا ٍو واليت كبرية يف العراق .لكام زادت مسافة السلطة
لكام تقل تبادل الافاكر و الاراء يف املشاريع.
 )2جتنب عدم اليقني  (UAI).ويعرب عن ادلرجة اليت تشجع هبا الثقافة عىل اجملازفة
وتتسامح مع الغموض  ،و تمتزي العراق مبس توى عال يف جتنب عدم اليقني .لكام
زاد مس توى جتنب عدم اليقني لكام تقل مس توى الاخذ ابخملاطر و هذا يعترب من
اخلصائص السلبية لرائد العمل.
 )3الفردية مقابل امجلاعية  (IDV).يتعلق المر بدرجة الرتابط اذلي يافظ عليه
اجملمتع بني أعضائه .و يمتزي اجملمتع العرايق بغلبة امجلاعية مقابل الفردية.
 )4اذلكورة ) (MASمقابل النوثة .يتعلق ابدلرجة اليت يقودها اجملمتع عن طريق
املنافسة والإجناز (اذلكورة) أو نوعية احلياة (الانوثة) و كذكل يمتزي العراق مبس توى
اذلكورة العالية مقابل الانوثة.
 )5التوجه عىل املدى الطويل مقابل قصرية الجل
 )6التساهل مقابل ضبط النفس

النظام البيئي
الريادي
Entreprene
urship

الدعائم
Suppo
rts

رأسمال
البشري
Human
Capital

الشلك رمق ()1
منوذج دانييل ايزنربغ )Mason and Brown, 2014( : .
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رابعا :ادلعامئ ( :)Supportsويضم لك من حاضنات أو مرسعات العامل ،مقدمو
اخلدمات القانونية أو احملاسبية ،املستشارون وغريمه .وفامي ييل توضيح لعدد من ادلعامئ:
احلاضنات :يُ ّعرف قاموس مريايم وبسرت اجلامعي ( )2003احلاضنة كجهاز يمت بواسطته
تبيض البويضات بشلك اصطناعي أو هجاز به غرفة تس تخدم لتوفري ظروف بيئية
خاضعة للتحمك خاصة لزراعة الاكئنات ادلقيقة  '' .أنشاهتا املؤسسات العامة والرشاكت
اخلاصة  ،وحتاول احلاضنات واملتزنهات العلمية اإنشاء بيئات همذبة يمت فهيا رعاية مشاريع
جديدة .ول يزال مس توى فهمنا احلايل لعملية "الزراعة" و "الرعاية وامحلاية" للرشاكت
املبكرة و ل تزال يف مرحةل حبث و دراسة الظاهرة)Phan et al. 2005(.
يمت تعريف احلاضنات عىل أهنا املنظمة اليت يعمل فهيا صاحب املرشوع قبل أن يبدأ
رشكته اخلاصة ( .)1985 ،Cooperقد يمت النظر اإىل لك مؤسسة عىل أهنا حاضنة
حممتةل  ،مما يؤثر عىل موظفهيا مجموعة متنوعة من الطرق اليت جتعلها أكرث أو أقل احامتل
ملغادرة وبدء رشاكت جديدة .كام يبدو أن خصائص منظامت احلاضنة تؤثر عىل طبيعة
الرشاكت اجلديدة اليت قد تبدأ  ،وإاىل حد ما  ،أمناط جناهحا الالحقة .وقد حددت
البحوث السابقة عددا من العوامل املتعلقة مبنظامت احلاضنة لعملية تنظمي املشاريع.
خامسا :رأس املال البرشي :ويضم املدارس الثانوية ،اجلامعات ،معاهد التدريب وغري
ذكل .ويف هذا البحث يمت التحدث عن دور اجلامعات يف صناعة راس املال البرشي.
ويف جدول ( )2اسامء اجلامعات املوجودة حلد الان موحضا عدد الطالب و اخلرجيني
لعام  ،2020يف حمافظة السلامينية علام ان هناك جامعتني اخرين مل يمت ذكرهام لهنام ليس
هلم خرجيني حلد اعداد هذا البحث و مه لكية گۆيژە اجلامعية و جامعة قيوان.
جدول رمق ()2
اجلامعات يف حمافظة السلامينية وعدد طلبهتا وخرجيهيا
ت

امس اجلامعة

جامعة السلامينية (السلامينية)
1
جامعة التمنية البرشية (السلامينية)
2
ل
جامعة السلامينية ا تقنية (السلامينية)
3
اجلامعة المريكية يف السلامينية
4
جامعة تيشك (السلامينية)
5
جامعة جهيان (السلامينية)
6
جامعة رابرين (رانية)
7
جامعة حلبجة (حلبجة)
8
جامعة كرميان (الكر)
9
جامعة كومار للعلوم والتكنولوجيا
10
جامعة جةرمو (مججامل)
11
العدد اللكي للطالب وخلرجيي اجلامعات يف حمافظة السلامينية

عدد
الطالب
()2020
23187
2481
15375
1363
235
1627
5173
3270
6451
1885
2153
63200

عدد
اخلرجيني
()2020
5128
347
921
226
44
384
2096
487
1151
69
657
11510

املصدر :مديرية الاحصاء يف حمافظة السلامينية
سادسا :السواق :وتضم لك من املشاريع و الرشاكت احمللية ،الرشاكت ادلولية،
املس هتلكني ،ش باكت التوزيع ،ش باكت البيع ،ش باكت التسويق.

 -3دور اجلامعات يف خلق بيئة رايدة الاعامل
اجلامعات التقليدية تسعى اإىل البحث عن توافق خمرجاهتا مع متطلبات سوق العمل،
ولكن اجلامعة اليت تريد ان تواكب التطور ابس مترارعلهيا تبين مناجه والتخصصات لتخرجي
صانعي العمل لنفسهم و لغريمه بدل من الباحثني عن الوظيفة و العمل .و ليمت ذكل
الا عن طريق عدد من الاسرتاتيجيات اليت عىل اجلامعة تبنهيا و من امه هذه
الاسرتاتيجيات الرشاكة احلقيقية مع أحصاب املصلحة من القطاعات العامة واخلاصة
واخلرجيني و التغيري اجلذري يف النظام التعلميي القامئ عىل التلقني واحلفظ اىل القامئ عىل
الإبداع والابتاكر .املفوضية الاوربية ( )2006يقرون ابنه ميكن التوصل اىل مس تواايت
عالية من رايدة الاعامل عن طريق التعلمي (European Commission, 2006) .و
ان صناع القرار يعتقدون ابن يمت التوصل اىل مس توايت عالية من رايدة العمل عن
طريق التعلمي.
اإن ادلور اجلديد الناشئ للجامعات كنظم بيئة رايدية يتطلب من اجلامعة تطوير ثقافة
جديدة واجتاه اسرتاتيجي جديد فامي يتعلق بتنظمي العامل الاكدميية .يتطلب التسويق
اجلامعي الناحج بعض الرشوط املس بقة الساس ية  ،بدء ًا بتقيمي دلوافع أعضاء هيئة
التدريس واملوظفني والطالب لالخنراط يف السلوك الرايدي .تسعى العديد من اجلامعات
اإىل حتسني اجملمتع من خالل خلق تاثري اجامتعي وثروة يف مناطقهم من خالل تسويق
التكنولوجيا املس متدة من مؤسسة الحباث.
ان الاعرتاف بان رايدة العامل هو نظام ميكن تعلمه أدى اإىل اإجياد عدد ل يىص
من الطرق اخملتلفة لربامج تعلمي رايدة العامل (Krueger, 2007,
) .Aronsson,2004و بدءا من أوائل الامثنينات  ،اكنت هناك زايدة كبرية يف الاهامتم
بنشاط العامل بني اجلامعات يف الولايت املتحدة  ،ويف العديد من البدلان يف أورواب
وأس يا وذكل بعد ان لحظت هذه اجلامعات بان رواد العمل مه وراء المنو الاقتصادي
وخلق فرص العمل)Volchek et al., 2014( .
وينظر عىل حنو مزتايد اإىل روح املبادرة والابتاكر ابعتبارها من العوامل الرئيس ية
املسامهة يف التمنية الاقتصادية والاجامتعية العاملية .توفر النظم الإيكولوجية لتنظمي
املشاريع يف اجلامعة بيئة دامعة ميكن أن تزدهر فهيا روح املبادرة والابتاكر .يف هذا
الس ياق  ،يقدم هذا الكتاب البصرية النقدية عىل أساس التحليالت املتطورة لكيفية
تاطري  ،تصممي  ،اإطالق  ،ودمع اجلهود يف جمال رايدة العامل.

 -4اجلانب امليداين :
 :1.4نتاجئ و حتليل البياانت المكية:
اختبار الفرضية الصفرية الفرعية  :ل توجد فروق ذات دلةل احصائية بني اجاابت الفئة
املس هتدفة تعزى اىل اجلنس
الشلك ( )3يوحض نس بة اذلكر و الانىث و يوحض ابن عدد اذلكور يساوي  52بنس بة
مئوية بلغت  56.5%يف حني ان عدد الاانث بلغ نس بة الاانث بلغت .43.5 %
و هذا فعال يعكس تقريبا احلجم احلقيقي لالانث مضن خرجيي اجلامعات .
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الشلك رمق () 3
نس بة اذلكور و الاانث يف عينة البحث
اجلدول رمق ()3
Group Statistics
Mean Std. Deviation Std. Error Mean
2.5861
.40664
.06062
2.5750
.32398
.05476

N
52
40

اجلنس
اذلكر
الانىث

Q

املصدر :من اعداد الباحثني

اجلدول رمق ()5
اجوبة اس ئةل الاستبانة و توزيع ادلرجات من  1و اىل  3درجات

Upper

Lower

Std. Error Difference

)Sig. (2-tailed

Mean Difference

اجلدول رمق ()4
Independent Samples Test
Levene's
Test for
t-test for Equality of Means
Equality of
Variances
95%
Confidenc
e Interval
of the
F Sig. t df
Difference

اس تجاابت اذلكور والإانث للفئة املس هتدفة  .من خالل اختبار عينات مس تقةل جند
ان قمية املعنوية  Sig.اكرب من قمية  0.05وهذا يؤكد عىل حتقيق الفرضية الصفرية
الفرعية او بطريقة اخرى فان قمية  tاحملسوبة البالغة ( )0.132عند مس توى ادللةل
( ) 0.05اقل من القمية اجلدولية فنس تنتج ان الفرضية الصفرية الفرعية  Hoحتققت
اي لتوجد فروق ذات دلةل معنوية احصائية بني اجلنسني يف قدرهتم املعرفية و السلوكية
و املهاراتية يف رايدة الاعامل و ان مس توى رايدة الاعامل دلى جممتع البحث ومه خرجيي
اجلامعات يف حمافظة السلامينية سواءا ذكرا او انىث متقاربة جدا .و هذا تتعارض مع ما
توصل الهيا الباحثون و الاحصاءات اليت تشري ان أعداد رائدات العامل والبحوث
املتعلقة هبن تسارعت بشلك كبري يف الس نوات الخرية  ،اإل أن معدلت رائدات العامل
ل تزال أقل بكثري من معدلت الرجالMalach Pines, Lerner and ( .
Segal, ( (Malach-Pines and Schwartz, 2018) )Schwartz, 2010
 )Borgia and Schoenfeld, 2005و تفسري هذا التناقض يعزى اىل ان الفئة
املس هتدفة يف هذا البحث ذكرا او انىث مه مجيعا من اذلين شاركوا معا احلياة اجلامعية ملدة
اربع س نوات عىل الاقل مما جعلت من قدراهتم متساوية بغض النظرعن نوعية اجلنس.
مت تقيمي قدرة رايدة العمل دلى عدد من خرجيي اجلامعات اخملتلفة يف حمافظة السلامينية
و اليت بلغ عددمه ( )92خرجيا من اجلنسني اذلكر و الانىث ويف ختصصات خمتلفة عن
طريق املهنج الوصفي التحلييل و خالل توجيه  12سؤالا عرضت علهيم عن طريق
الاستبانة و و مع لك سؤال هناك ثالث اجاابت لتحديد وهجاهتم و مدى قدراهتم
املعرفية و السلوكية و املهاراتية يف رايدة الاعامل  ،حيث مت تصنيفهم اىل ثالثة اصناف.
فالصنف الاول مه اذلين اختارو اضعف الاجابة ومت تلوينه ابللون الاصفر  ،و الصنف
الثاين مت تلوين اجوبهتم ابللون الازرق ومه دلهيم همارات اساس ية ولكن حباجة اىل
جرعات اضافية  .و الصنف الثالث و مت تلوين اجاابهتم ابللون الاخرض واليت تعترب
افضل الاجوبة ومه فعال رواد معل دلهيم القدرة السلوكية الاكفية للمبارشة ابلعمل .ويف
اجلدول ادانه رمق ( )5مت توضيح رمق الاس ئةل و درجات الاجوبة يف جدول واحد .و
مت اس تنتاج هذه املعايري من مراجعة الادبيات املتعلقة و اليت مت الاشارة الهيا عند ذكر
اي مهنا.

.17841

-.15619

.08404

.01111

.895

78

0.132

.17375

-.15153

.08169

.01111

.892

77.942

0.136

Equal
Equal
variances variances
not
assumed
1.848
assumed
.178

Q

كام هو موحض يف اجلدول رمق ( )3و رمق ( )4تشري نتاجئ الفرضية الصفرية الفرعية
اإىل عدم وجود فروق ذات دلةل اإحصائية عند مس توى  0.05بني متوسطات
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ا .أان فقط أبذل اجلهد عندما أريد.

%46

السؤال مبس توى الطموح و اجلواب الامثل (ا) حصل عىل اقل نس بة مئوية من قبل
اخلرجييني.

ب .اإذا أوحض خشص ما ما جيب فعهل  ،فميكنين املتابعة من هناك.

%62

 -5هل ميكنك اختاذ القرارات؟

ج .أان أختذ قرارايت اخلاصة .لست حباجة اإىل أي خشص ليقول يل ما جيب القيام به.

%24

 -1هل انت الباديء ابلعامل بنفسك؟

يبدو ان معظم املشاركني اختارو اجلواب الغري الصحيح و ان  %24فقط اختارو
اجلواب الامثل لن القدرة عىل اختاذ القرار يه ضامن للبدأ ابلعامل و هذا مطابق مع
راي دي ويرن و سكولزت  2020و اذلي يؤكدان فاإن صنع القرار معلية رضورية ،
وخاصة عندما تمت يف بيئات معل غري مؤكدة يواهجها رواد العامل اذلين يبدأون أعامهلم.
()De Winnaar and Scholtz, 2020
 -2كيف تتواصل مع أشخاص أخرين؟
ا .أتواصل مع امجليع تقري ًبا.

%24

دلي أصدقايئ ول أحتاج اإىل أي خشص أخر.
بّ .

%23

ج .ل أشعر حقًا بوجود أشخاص أخرين عندما اان اب ملزنل.

%53

همارة التواصل من املهارات الالزمة ملن يرغب ابن تكون رائد معل انحج و اجلواب
الامثل هو القدرة و الاس تعداد للتواصل مع امجليع ولكن يبدو ان نس بة قليةل مهنم
يس توعبون امهية التواصل .ل ميكن فصل همارات التصال والقيادة ورايدة العامل عن
بعضها البعض اإذا كنا نرغب يف تطوير الإماكانت الاكمةل للفردAbbasi, Siddiqi ( .
 . )and Azim, 2011غالبية اجملموعة املس هتدفة مل خيتارو اجلواب الامثل واذلي
حصل عىل اقل من .%25

ا .أان سعيد جدً ا بتنفيذ قرارات الخرين.

%12

ب .غال ًبا ما أختذ قرارات رسيعة جدً ا و عاد ًة تعمل ولكن يف بعض الحيان ل تعمل.

%27

ج .قبل اختاذ اي قرار  ،أحتاج اإىل وقت للتفكري فيه.

%61

مرة اخرى مت توجيه السؤال عن كيفية اختاذ القرار و غالبية الفئة املس هتدفة اختارت
اجلواب اذلي يؤكد عىل عدم اس تعاب أآلية صنع القرار دلهيم  ،يف حني ان اجلواب
الامثل هو اجلواب (ب) واذلي حصل عىل اقل نس بة  .ومن جانب اخر يمتزي رواد
العمل عن الاخرين ابن القرارات تتخذ عىل أساس احلمك عىل الثقة وكفاءة الناس.
()Scheiner, 2008
 -6هل تس متتع ابخملاطرة و اجملازفة ؟
ا .أان دامئا أقيمي ابدلقة أية خماطر و يف أي حاةل.

%48

ب .أحب الإاثرة من اخملاطرة الكبرية.

%24

ج .ابلنس بة يل السالمة يه أمه يشء.

%28

اختيار (ب) هو اجلواب الامثل ولكن نالحظ هاجس خوف كبري دلى املبحوثني
و يعتربون السالمة امه يشء يف حني ان الرواد الاعامل الناحجون يترصفون اكلبطال
و يبون الااثرة من اخملاطرة الكبرية )Pilotta, 2016( .
 -7هل ميكنك البقاء ابس مترار؟

 -3هل ميكنك قيادة وحتفزي الخرين؟

ا .التحدي الكرب ابلنس بة يل هو البدء يف اي مرشوع.

%48

ا .مبجرد أن يتحرك يشء ما  ،ساشارك.

%26

ب .اإذا قررت أن أفعل شيئًا  ،فلن يعرقلين اي يشء.

%41

ب .أان جيد يف اإعطاء الوامر عندما أعرف ما جيب فعهل.

%42

ج .ميكنين اإقناع معظم الناس مبتابعيت عندما أبدأ شيئًا ما.

%32

ج .اإذا مل يدث يشء ما بشلك حصيح يف املرة الوىل  ،فاإنين أميل اإىل فقدان
الاهامتم.

%11

ل ميكن فصل همارة القيادة و التحفزي من رواد العمل الناحجني كام اكد عىل ذكل يف
املصدر السابق ( )Abbasi, Siddiqi and Azim, 2011ولكن اخلرجيون مل يكونو
عىل دراية مبفهوم القيادة و اليت تعين حتريك الناس.
 -4هل ميكنك حتمل املسؤولية؟
ا .أحب تويل املسؤولية واحلصول عىل النتاجئ.

%15

ب .ساحتمل املسؤولية اإذا اضطررت اإىل ذكل ولكنين أفضل أن يكون خشص أخر
مسؤو ًل.

%28

ج .يريد بعض الاشخاص ما دامئًا أن يكونوا قادة  ،ويسعدين أن أتركهم يقومون هبذه
املهمة.

%57

املسؤولية احد راكئز اي نوع من الاعامل و مت الاشارة اىل هذه احلقيقة يف الادبيات
منذ الامثنينات من القرن املايض ()Riggins, 1988و لكن مل يكن الاجابة عن هذا

التواصل و الاس مترارية من مقومات الرايدة الفعاةل و الناحجة و اجلواب الامثل هو
(ب) و لكن الغالبية اختار عدم الاس مترار يف اخلطوة الاوىل اذا مل تكن النتيجة مفرحة
و اجيابية و هذا ل يتوافق مع حاةل رواد العمل الناحجني حني تعد القدرة عىل التكيف
الاسرتاتيجي أ ًمرا ابلغ المهية لالس مترارية للمشاريع Saed Hijjawi and Al-( .
)Shawabkeh, 2017
 -8هل كسب املال حمفزك الوحيد؟
ا .ابلنس بة يل  ،الرضا الوظيفي أمه من املال.

%22

ب .رمغ أن املال همم ابلنس بة يل  ،اإل أنين أقدر الش ياء الخرى بنفس القدر.

%64

ج .كسب املال هو ادلافع الرئييس يل.

%14

الغىن و كسب املال هو ادلافع الرئييس لرواد الاعامل الناحجون  ،ولكن لتزال دلى
املبحوثني هناك سوء فهم و يبدو اهنم ل يس تطيعون ان يس توعبو ابن كسب املال ليس
ذنبا و ان ترك العمل من اجل احلصول عىل املال ليس فضيةل  .يؤكد فورهام
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()2012عىل ان هناك ثالث نظرات للامل مكحفز الوحيد او مكحفز مضن احملفزات او
من يعتربون املال ليس فعا ًل و لكن دليه فقط القدرة عىل تثبيط النشاط ولكن يف مرحةل
اتسيس املرشوع لرواد الاعامل البادئينني جيب ان تكون املال هو احملفز الاول.
)Furnham A. (2012
 -9كيف ترد عىل الانتقادات؟
ا .أان ل أحب أي شلك من أشاكل النقد.

%22

ب .اإذا انتقدين الناس  ،فاان أس متع دامئًا اىل مجيع الانقادات ولكن اما ان اقبل أو
ارفض

%36

ج .عندما ينتقدين الناس عادة ما هناك بعض احلقيقة فامي يقولون.

%42

 % 22من الفئة املس هتدفة ل تقبل الانتقاد بتاات و  %42يقبلون النقد اذلي فيه
نوع من احلقيقة وهذا يتناقض مع سلوك رواد العمل الناحجون اذلين يقبلون مجيع انواع
النقد و يعتربون النقد هدية و يس تفيدون منه ( Verina H. Secapramana,
)2013
 -10هل انت تفوض الاخرين ؟
ا .أفضل تفويض املهام اذلي أعتربه القل أمهية.

%44

ب .عندما يكون دلي معل أقوم به  ،فاان أحب القيام بلك يشء بنفيس.

%21

ج .التفويض هو جزء همم من أي وظيفة.

%35

أختيار (ج) هو اجلواب المثل ولكن الغالبية اختار (أ) أفضل تفويض املهام اذلي
أعتربه القل المهية ،اإذا مل تكن النتيجة مفرحة واجيابية وهذا ليتوافق مع رواد العمل
اكرث جناحا ،لهنم يعتربون التفويض يدرب املرؤوسني عىل حتمل مسؤلية الوظيفة
العىل ،وأن التفويض يزيد من ثقة املرؤوس يف نفسه ويشعره بانه جزء حقيقي وفعال
يف املنظمة(د.زريق.)2017،
 -11هل ميكنك التغلب عىل التوتر؟
ا .الإهجاد يشء ميكنين العيش معه.

%43

ب .الإهجاد ميكن أن يكون عنرصا حمفزا يف العامل التجارية.

%22

ج .أحاول جتنب املواقف اليت تؤدي اإىل الإهجاد.

%35

يقول جونرتت قد يساعد الضغط عىل الرتكزي وزايدة الاهامتم لننا ندرك أن الوقت
ينفد ،فعادة ما حنتاج اإىل دافع لإجناز العامل املرتامكة علينا ،والتوتر أو الإهجاد دافع جيد
خاصة اإذا أجلنا همامتنا اإىل اليوم الخري أو الساعات الخرية(.) Noermijati,2015
ذلاكل احلواب ادلقيق لهذا السؤال هو (ب) مع ان الكثريين من املبحوثني اختاروا(ج).
 -12كيف ترى فرص النجاح اخلاصة بك؟
ا .أعتقد أن جنايح س يعمتد اإىل حد كبري عىل عوامل خارجة عن إاراديت.

%23

ب .أعمل أن لك يشء يعمتد عىل نفيس وعىل قدرايت.

%27

ج .من الصعب التنبؤ مبا س يحدث يف املس تقبل.

%40
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اجلواب ب هو اجلواب الامثل كام اكده مازارول و ريبود  2020بقوهلم الإميان
القوي ابلنفس والنظرة الإجيابية أو املتفائةل يه صفة هممة جيب أن ميتلكها رواد العامل.
يف الوقات الصعبة عندما تكون اخملاطر عالية وهناك مس توى عالٍ من عدم اليقني ،
فاإن مثل هذا التفاؤل والثقة ابلنفس يه طريقة قمية للحفاظ عىل الرتكزي والتحفزي.
( . )Mazzarol and Reboud, 2020ولكن غالبية املبحوثني اختارو اجلواب ج
و هذا اجلواب ليس ابسوء جواب و امنا الاختيار أ هو اسوء الاختيار عندما يس
الانسان ابن العوامل اخلارجية فقط يه املسؤوةل عن جناحه و فشهل .

Std. Deviation
0.8286
0.8466
0.7612
0.7435
0.6101
0.7250
0.6648
0.6154
0.7498
0.8902
0.7445
0.7643

جدول رمق ()6
الوسط احلسايب و الاحنراف املعياري
Mean
1.80
2.17
2.05
2.41
2.15
1.96
2.33
1.92
2.14
1.90
1.87
2.14
2.07

Questions
Q1
Q2
Q3
Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12

وكام موحض يف جدول رمق( )6فانه مل يصل اي من الاجاابت عىل  3و ان الوسط
احلسايب اللكي  2.07وهذا يعين ان امجليع دخلوا مضن الصنف الثاين و ليس الثالث و
و كام نالحظ فان الوسط احلسايب لعدد من الاس ئةل  1و  6و  10و  11حصلوا عىل
اقل من  2و هذا يتطلب الرتكزي علهيا بشلك اكرث من بقية املعايري ويه القرار بدخول
املرشوع و اخلروج من منطقة الراحة و فن التواصل و همارات التفويض و همارات
التعامل مع الاهجادات و التوتر  .وان الاحنراف املعياري مجليع الاجوبة اقل من  1و
هذا يبدو ان الاس ئةل واحضة دلى املبحوثني و اجابوا بدون الوقوع يف احلاالت الشاذة.
 :2.4نتاجئ و حتليل البياانت النوعية:
مت اجراء مقابالت مع عدد من ممثيل املكوانت الست للنظام البييئ الرايدي وذكل عن
طريق اس ئةل مفتوحة و مشل املقابلت ما ييل :صناع القرار الس يايس يف احملافظة من
اعضاء جملس احملافظة و اخرين يف ادلوائر احلكومية ذات العالقة و مدراء البنوك و
رواد اعامل ابرزين و ممثيل احلاضنات و املنظامت املعنية و ممثلني يف اجلامعات و من
افراد يعملون و هلم دراية ابلسوق توصل الباحثون اىل عدد من الافاكر اليت تتفق امجليع
علهيا ويه  :اهنم مقتنعون برضورة التازر و التعاون املنشود بني مجيع مكوانت النظام
البييئ الرايدي و اهنم ايضا مقتنعون ابن هذه املهمة تقع عىل عاتق اجلامعات و عىل
اجلامعات ان تبادر برمس اخلارطة للنظام و تقوم بتوزيع و التنس يق الادوار بني مكوانت
النظام البييئ الرايدي.
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رواد العمل القامئني يف احملافظة حتدثوا عن اماكنية اي خشص هل خصائص و ميتكل
معرفة وهمارات و سلوك الرايدة ابن تتحرك و تنطلق يف السوق ولكن دون ان يذكروا
مايه هذه املعارف و املهارات و السلوك ابلتحديد ولكهنم عربو عن تفاؤهلم ابن السوق
ما يزال مفتوحا و تس توعب املزيد و قالوا ان هناك الكثري من الفرص و برهنوا عىل
ذكل عىل جحم املس تورد و اوحضوا ان وراء لك مادة مس توردة من اخلارج فكرة لصنعها
يف ادلاخل و ان النقطة اليت اعتربوها مجيعا امه العوائق اماهمم يه الافتقار اىل بنوك و
فعاةل و رشاكت الضامن والتامني اهنم ذكروا أمثةل حية عن افالس رواد اعامل اكفاء
بسبب اكرثة او حادثة عرضية و بسبب عدم وجود رشاكت التامني و الضامن حىت
تعوضهم عن ما فقدوه و اكدوا عىل ان وجود رشاكت التامني تعطي لرواد العمل مزيد
من الثقة و الاطمئنان .و اكدو عىل ان س ياسات حامية امللكية الفكرية و حامية املنتج
احمليل و تشجيع البنوك عىل دمع رواد العمل و تشجيع التصدير وليس الاسرتاد من امه
الس ياسات الرضورية اليت عىل الادارة احمللية و احلكومة احمللية و املركزية تبنهيا .و اكد
املبحوثون يف مقابالهتم عىل رضورة الالمركزية من اجل تقليل الروتني الاداري.

 -5الاس تنتاجات و التوصيات :
 :1.5الاس تنتاجات :يف ضوء النتاجئ السابقة مت اس تنتاج ما ييل:
)1

)2

)3
)4
)5
)6
)7
)8

اثبت البحث ابنه توجد يف حمافظة السلامينية املكوانت الست خللق نظام بييئ
رايدي ويه (الس ياسة ،المتويل ،ادلعامئ  ،الثقافة ،راس املال البرشي و يشمل
عددا من اجلامعات  ،و اخريا السوق وهو سوق كبري بسبب عدد ساكهنا اليت
جتاوزت مليوان مواطن) ولكن ل توجد أآلية للتواصل بني هذه املكوانت فامي بيهنم.
ان التواصل مع مكون المتويل واذلي يشمل البنوك ليزال ضعيفا و حلد الان
البنوك ل جتد رواد معل جديني و معهم خطة معل و دراسة جدوى حقيقية حىت
تقتنع املمولني مبشاريعهم و مينحهم قروض لالنطالق مبشاريعهم و ان جتارب بعض
املؤسسات المتويلية غري اجبابية هبذا الصدد.
ان النظام البييئ الرايدي حباجة اىل تبين س ياسات اكرثدامعة لرواد العمل مثل
قوانني حامية امللكية الفكرية و املنتج احمليل و تشجيع التصدير و تنظمي الاسرتاد
بشلك ختدم املنتج احمليل.
ان نظام البييئ الرايدي يتاج اىل مزيد من رشاكت الـتامني و البنوك الفعاةل و
اىل مؤسسات ادلعامئ و خاصة احلاضنات و املرسعات لس ناد رواد اللعمل.
ل توجد حلد الان خارطة اكمةل للنظام البييئ الرايدي يف العراق و ل يف اقلمي
كوردس تان و يعترب هذا البحث احملاوةل الاوىل لرمس تكل اخلارطة.
اثبتت حتليل املقابالت اليت مت اجراءها مع ممثيل املكوانت الاساس ية للنظام
البييئ الرايدي و خاصة مع رواد العمل القامئني حاليا يف السوق ومنذ عقود من
الزمن عدم ادلراية مبوضوع النظام البييئ الرايدي.
ان غالبية خرجيي اجلامعات يف حمافظة السلامينية دلهيم قدرات و همارات اساس ية
و ميكن من خالل جرعات اضافية لعدد من املهارات الالزمة لرايدة العمل رفع
مس توامه اىل احلد اذلي يؤهلهم دلخول السوق و اتسيس مشاريعهم .
ل توجد فرق يذكر بني معرفة و همارات و سلوك الرايدي بني ما عند اذلكور و
الاانث من خرجييي اجلامعات فالكهام يفتقران تقريبا اىل نفس املعرفة و املهارة
الرايدية.
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 )9ومن امه ما يفتقر اليه خرجيوا اجلامعات ماييل:
 )aمعرفة و همارة انطالق مشاريع العمل و البصرية يف مصادر افاكر املشاريع.
 )bمعرفة و همارة ادارة املشاريع.
ل
 )cفن و همارات احلصول عىل املنح و ا متويل للمشاريع من اجلهات املاحنة.
 )dفن و همارات التفويض.
 )eهمارة المتيزي بني اخملاطر و ظروف الاليقني و اجملازفة و اخملاطرة املطلوبة
 )fهمارات و سلوك التواصل و القيادة الصحيحة.
 )gهمارات التعامل مع التوتر و اهجادات العمل
 )hهمارات و سلوك التعامل مع الانتقادات
 )iفن و همارات الثقة ابلنفس
 :2.5التوصيات:
اول :عقد املؤمتر مشرتك ملمثيل اجلامعات يف احدى اجلامعات الرئيس ية و توحيد اجلهود
لتقوم اجلامعات بدورها اكحدى مكوانت النظام البييئ او دورها احملوري يف مجع و
ارشاد مكوانت نظام البيئة الرايدية وخلق الـتازر بني املكوانت و توزيع ادوارمه و العمل
عىل رمس خارطة لنظام البييئ الرايدي لالقلمي و العراق .
اثنيا :تطعمي الطلبة قبل خترهجم او بعد خترهجم من خالل املناجه املقررة او برانمج دورات
تدريبية مصممة ابملواد و املهارات الالزمة اليت مت اس تنتاهجا سابقا ليصبحوا رواد معل
هميئني لنطالق مشارعهم و ادارهتا.
اثلثا :عىل اجلامعات ان تتعاون فامي بيهنا قبل دعوة املكوانت الاساس ية الاخرى ذلكل
حىت تتازروا و تتعاونوا من اجل تفعيل النظام البييئ الرايدي .
رابعا :الاس تفادة من جتارب و خرائط نظام البييئ الرايدي لدلول القريبة من العراق و
اقلمي كوردس تان من الناحية الثقافية و الاوضاع الس ياس ية .
البحوث املس تقبلية :مل يمتكن الباحثون هبذا البحث مل الفجوة الكبرية و يقرتحون اإجراء
املزيد من البحوث و فيا ييل عدد من هذه العناوين
حتديد ااملعوقات و احلوافز الالزمة للخروج من منطقة الراحة  comfort zoneوالانطالق مبرشوع معل.
كيفية انشاء فكرة مرشوع انحج وحتديد امه مصادرها يف حمافظة السلامينية . -اجياد امه العوائق امام املشاريع الصغرية و املتوسطة يف حمافظة السلامينية.
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