سبل النهوض مبشاركة املرأة الفلسطينية يف النشاط اخلاص

الدكتور مسري عبد اهلل عمي /استاذ مشارك يف االقتصاد،
مدير البحوث يف معهد أحباث السياسات االقتصادية الفمسطيين(ماس) ،رام اهلل – فمسطني

املستخهص

تتناول ىذه الدراسة بالتحميل واقع ريادة األعمال في أوساط النساء الفمسطينيات ،مع تركيز البحث عن

أسباب الضعف الشديد في انتشارىا مقارنة مع ريادة األعمال في أوساط النساء في الدول األخرى ،وضعفيا

النسبي بالمقارنة مع مستوى انتشار الريادة في أوساط الرجال في فمسطين .وتيدف الدراسة إلى اقتراح
سياسات وتدخبلت عممية لمنيوض بريادة النساء انطبلقا من أىمية زيادة مشاركة المرأة الفمسطينية في

النشاط االقتصادي ،ومن اإلدراك بأن النشاط الريادي يوفر فرصة لتحقيق استقبللية المرأة ،واثبات قدراتيا

ومواىبيا من خبلل المشاركة االقتصادية ،وعمى قدم المساواة مع الرجل .ىذا فضبل عن أن النشاط الريادي
بات يشكل قاطرة رئيسة لتحقيق التنمية .فزيادة معدل النشاط الريادي لدى نصف المجتمع من حيث العدد

ومن حيث مستويات التحصيل العممي ،من شأنو أن يعمل عمى زيادة الناتج المحمي اإلجمالي ،وتوفير عدد
كبير من فرص العمل ،إضافة إلى النتائج االيجابية األخرى لزيادة النشاط الريادي بالنسبة لدخل المرأة ونوعية

حياة أسرتيا بوجو خاص ،وفي النشاط االقتصادي والمجتمعي بشكل عام.
املصطهحبث انرئُسُت نهبحث /المرأة الفمسطينية  -ريادة األعمال  -مشاركة المرأة .
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 .1املقذيت

تأتي ىذه الدراسة في سياق تحفيز االىتمام بموضوع النيوض بالمشاركة االقتصادية لممرأة في دولة

فمسطين المحتمة ،بما في ذلك مستويات انخراطيا في ريادة األعمال ،والتي تعتبر متدنية جدا بالمقارنة مع

نسبة مشاركة الرجال فييا ،ومع نسبة المشاركة االقتصادية لمنساء في الدول األخرى أيضا .ومن الممفت
لبلنتباه أن الفجوة بين نسبة المشاركة االقتصادية لمنساء والرجال لم تتأثر كثي ار بتطور التشريعات الفمسطينية
التي منحت المرأة الفمسطينية مساواة تامة مع الرجال في الحقوق والواجبات ،ولم تتأثر بشكل واضح أيضا

بال مساواة التي حققتيا المرأة من حيث معدالت االلتحاق والتحصيل في مختمف مستويات التعميم المختمفة.
وتسعى الدراسة إلى البحث عن االسباب والمعوقات التي تحول دون زيادة مشاركة المرأة الفمسطينية في ريادة

األعمال ،واقتراح السياسات الكفيمة بمعالجة تمك األسباب والمعيقات.

تتضمن الدراسة أربعة فصول ،االول يستعرض اىمية وفرضية واىداف ومنيجية الدراسة ،وخمفية

تاريخية لموضوع ظيور وتطور مفيوم ريادة االعمال .أما الفصل الثاني فيستعرض مراجعة لبعض األدبيات

التي تناولت موضوع ريادة األعمال من قبل النساء محميا واقميميا .اما الفصل الرابع فيتناول بالتحميل بيئة
النشاط االقتصادي الخاص لممرأة في دولة فمسطين المحتمة ،والوقوف عمى نقاط القوة والضعف ،والفرص

والتحديات التي تواجو النساء الفمسطينيات الراغبات في اطبلق مشاريعين الخاصة ،سواء كان بسبب الضرورة

االقتصادية ،ام بدافع استغبلل فرص استثمار مناسبة لتحسين دخمين ،او لتحقيق االستقبللية من قيود
الوظيفة لدى اآلخرين .ويتناول الفصل الخامس المعيقات التي تعترض المرأة الفمسطينية لدى اطبلق
مشروعيا الخاص .وتختتم الدراسة بعرض لمنتائج الرئيسية لمدراسة ،والتوصيات التي تساعد رياديات األعمال

في التغمب عمى المعيقات التي تعترض إنشاء مشاريعين الخاصة ،وتذليل الصعوبات التي تيدد استدامة تمك
المشاريع ،وتعزيز عوامل بقائيا وانتقاليا الى مرحمة المشاريع المستقرة.

 1-1أهًُت انذراست

تكمن أىمية ىذه الدراسة في كونيا تبحث في سبل تعظيم مشاركة المرأة الفمسطينية في ريادة األعمال،

فالمرأة الفمسطينية التي تشكل نصف المجتمع ،تمتمك قدرات متقاربة جدا مع الرجل من حيث التحصيل
التعميمي في جميع مستوياتو ،وستقود زيادة مشاركتيا االقتصادية ،والسيما بوصفيا رياديو أعمال إلى إدماج

طاقات بشرية كبيرة غير مستغمة في النشاط االقتصادي ،وخمق عدد كبير من فرص العمل ،وتحسين نوعية

الحياة لعشرات اآلالف من األسر الفمسطينية.

 2-1يشكهت انذراست

تبين اإلحصاءات الرسمية الفمسطينية أن المشاركة االقتصادية لممرأة الفمسطينية في سوق العمل ما

تزال تقل عن  ،% 61وىي نسبة متدنية جدا بالمقارنة مع الدول األخرى ،بما في ذلك مع معظم الدول العربية.
كما بينت مسوحات ريادة األعمال بين السكان البالغين ( 63سنة فأكثر) في دولة فمسطين المحتمة ،التي
أجراىا معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني  -ماس خبلل السنوات  ،0262و ،0260أن نسبة

النساء المواتي انشأن مشاريع خاصة بين لم تتجاوز  %3من النساء البالغات.
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وكانت ىذه النسبة األدنى من بين  12دولة المشاركة في إجراء ىذا المسح الذي تشارك في إج ارئو
نحو  32دولة من مختمف أرجاء العالم ،ومنيا سبعة من بين الدول العربية .واذا أخذنا بالحسبان ان مستوى
التحصيل العممي لئلناث ال يقل عن مستوى تحصيل الذكور ،فإننا أمام مشكمة ىدر كبير لرأس المال البشري
الفمسطيني ،الذي يجب االىتمام باستغبللو وتوظيفو في إنتاج السمع والخدمات ،وزيادة االعتماد عمى الذات،

وتعزيز صمود المواطنين في وطنيم.
 2-1فرظُت انذراست

أن تحقيق المساواة لممرأة في الحقوق والواجبات عمى المستوى التشريعي ،بما في ذلك حقيا في

التعميم بمختمف مستوياتو وأنواعو ،ليس بالضرورة أن يواكبو ارتفاع مناظر في نسبة مشاركتيا االقتصادية،
بما في ذلك نسبة مشاركتيا كريادية أعمال .أذ أن فجوة عدم المساواة الكبيرة التي تشكمت خبلل قرون ،وما

رافقيا من مفاىيم اجتماعية وثقافية حول مكانة المرأة ودورىا االقتصادي واالجتماعي تحتاج إلى جيود

إضافية من قبل الحكومات ومؤسسات المجتمع المدني لزيادة انخراطيا في النشاط االقتصادي ،بما في ذلك

تمكينيا من إقامة مشاريعيا الخاصة واالضطبلع بدورىا التنموي عمى قدم المساواة مع الرجل.

 3-1أهذاف انذراست

تيدف ىذه الدراسة بشكل أساسي إلى تحديد سياسات فعالة لمنيوض بمشاركة النساء في ريادة

األعمال الخاصة في دولة فمسطين المحتمة .ولتحقيق ىذا اليدف ،ستركز الدراسة عمى تحميل العوائق

القانونية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تواجو مشاركة المرأة في النشاط الريادي ،وتحديد نقاط القوة
والضعف في األنشطة الريادية النسائية في المحافظات والقطاعات والتجمعات السكانية بأنواعيا المختمفة،
وفي النظام التعميمي ،وفي التدخبلت الحكومية وغير الحكومية التي استيدفت تطوير ريادة األعمال في أوساط

النساء.

 4-1ينهجُت انذراست

تعتمد الدراسة لتحقيق أىدفيا عمى المنيجية االتية:



مراجعة األدبيات والدراسات السابقة التي تناولت موضوع ريادة األعمال لمنساء في فمسطين ،وفي بعض



تحميل بيانات ومؤشرات الريادة المستخمصة من مسح السكان البالغين الذين تصل أعمارىم  63سنة فأكثر

الدول العربية واألجنبية.

) ،)Adult Population Survey – APSالذي نفذه معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني

(ماس) في العامين  0262و 0260بالتعاون مع الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني .ويتم إجراء ىذا

المسح عادة بشكل متزامن في عشرات الدول باستخدام استبانو موحدة ُمعدة من قبل مرصد الريادة العالمي
(.6 )GEM
 1ظهس ثسٔبِج ِسصد اٌسَبدح اٌؼبٌٍّ فٍ ػبَ  1661وّشسوع ِشزسن ثُٓ وٍُخ ٌٕدْ ٌألػّبي ((London Business School
ووٍُخ ثبثسىْ ( )Babson Collageفٍ اٌىالَبد اٌّزحدح األِسَىُخ .وثدأرب ثجّغ ِؼٍىِبد حىي ِسزىي أزشبز األػّبي اٌسَبدَخ،
دوافؼهب ،وِؼُمبرهب فٍ االلزصبدَُٓ اٌجسَطبٍٔ واألِسَىٍ ،وصدز رمسَس اٌسَبدح اٌؼبٌٍّ ألوي ِسح ػبَ  ،1666ورىسؼذ اٌّشبزوخ
فٍ جّغ اٌجُبٔبد وإصداز رمبزَس اٌسَبدح اٌؼبٌُّخ واٌمطسَخ واإللٍُُّخ ثؼد ذٌه فٍ ِب َمسة ِٓ ِئخ دوٌخ .وَهدف اٌّسصد ثشىً
أسبسٍ إًٌ إج ساء رحًٍُ سٕىٌ ٌّسزىي إٌشبط اٌسَبدٌ واٌّؤشساد ذاد اٌؼاللخ فٍ اٌدوي اٌّشبزوخ ِٓ جُّغ اٌمبزاد.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد( )68لسنة 3126

616

وتشمل عينة ىذا المسح ألفي شخص من السكان البالغين (نحو  %02منيم إناث) ،والذين تتراوح
أعمارىم ما بين ( )16-63سنة .وتشكل بيانات المسح التفصيمية المصدر الرئيس لممعمومات حول واقع

وسمات وعوائق ريادة النساء في فمسطين ومقارنتيا مع عدد من الدول األخرى التي قامت بإجراء نفس

المسح.


تحميل نتائج مسح الخبراء الوطنيين ( ،)National Expert Surveyوالذي قام معيد ماس بإجرائو

في العامين  0262و ،0260وشارك فيو  31خبي ارً فمسطينياً في مختمف المجاالت المتعمقة بالريادة ،والذي

يعد مكمبل لمسح السكان البالغين ( )APSفي إطار مرصد الريادة العالمي أيضا ( .)GEMكما ستساعد ىذه
البيانات عمى التعرف عمى بيئة ومعيقات ومحددات الريادة في فمسطين ،وتحديد السياسات المناسبة لمنيوض

بريادة النساء.

 5-1خهفُت تبرخيُت

تعبير الريادة االقتصادية مشتق من كممة ريادي ( )entreprendreبالمغة الفرنسية ،وىو الشخص

ومتميز
ا
الذي يقوم بإنشاء مشروع تجاري .وال يوجد اتفاق عمى تعريف الريادة ،فيناك من يعدىا عمبل خارقا
يقوم بو أناس لدييم مواىب وقدرات متميزة ،وتقود أعماليم إلى تغييرات ذات تأثيرات عميقة عمى عمميات

اإلنتاج والتسويق ومراكمة الثروة .بالمقابل ىناك من يرى الريادة كأي عمل يقوم بو شخص أو عدة أشخاص

إلنتاج سمعة أو خدمة قابمة لبل تجار بيدف تحقيق ربح.

ركز االقتصاديون األوائل من المدرسة الكبلسيكية عمى دراسة عوامل اإلنتاج الثبلث ودورىا في خمق

الثروة :األرض ،والعمل ،ورأس المال .فقد رأى الطبيعيون ( )Physiocrats 1750-1780أن الزراعة

( األرض) ىي مصدر زيادة الثروة ،بينما رأى رواد المدرسة الكبلسيكية ،آدم سميث وديفيد ريكاردو ،وكارل
أما المدرسة النيوكبلسيكية ،فقد رأت أن رأس المال
ماركس ،أن مصدر زيادة الثروة يأتي من عنصر العملّ .
ىو مصدر زيادة الثروة ،بحكم دور مالكو في جمع عناصر اإلنتاج (رأس المال ،واألرض ،والعمل) في العممية

اإلنتاجية .وأشار عالم االقتصاد البريطاني الفريد مارشال ( )6406-6360إلى عنصر التنظيم

( ،)organizationواعتبره القوة المحركة إلنتاج الثروة والنمو االقتصادي .وفتحت إضافة الفريد مارشال
الباب أمام تطوير فكرة "المنظم" ودوره المركزي من قبل اقتصاديين آخرين.

وأحدثت كتابات االقتصادي النمساوي جوزيف تشومبيتر ( )6402-6333التي عدت الرياديين قوة

تغيير أساسية في التطور االقتصادي اىتماما واسعا بموضوع الريادة ،والتي عرفيا بأنيا التجديد واالبتكار،

وأن الريادي ىو الشخص الذي يقوم باستحداث سمع وطرائق إنتاج وأسواق وطرائق تنظيم جديدة.

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد( )68لسنة 3126

626

اكتسب االىتمام بموضوع الريادة زخماً جديداً خبلل ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي .حيث أولت

الحكومات ومراكز األبحاث اىتماميا لدراسة الريادة من مختمف الجوانب ،وشكل إصدار تقرير مرصد الريادة

العالمي ،الذي بدأ صدوره سنوياً منذ عام  ،6444مصد ار رئيسا لممعمومات لمعظم تمك األبحاث ،التي سعت

إلى إيجاد العبلقة ما بين ريادة األعمال والنمو االقتصادي ،وتحديد السياسات الحكومية الفعالة لمنيوض

بريادة األعمال .وتشير نتائج األبحاث التطبيقية الى أن ما بين ثمث ونصف الفرق في نسب النمو بين الدول

يمكن إرجاعيا إلى الفروقات في مستويات األنشطة الريادية .ونادى الكثير من الدراسات بضرورة خمق برامج

جديدة لدعم الريادة ،كإقامة صناديق مدارة حكوميا لدعميا ،وتوفير دعم حكومي ،ومراكز حكومية لتطوير
األعمال ،وتدريس منياج لريادة األعمال في الجامعات .وتبين في ضوء التجربة أن ىذه البرامج لم تحقق

أىدافيا ) .(Sobel, 2008وأشار ستيفن كريفت وروسل سوبل في دراستيما (السياسة العامة ،الريادة،
والحرية االقتصادية ( ،)0220إلى تأكيد ريتشارد فموريدا ( )0220في كتابو "صعود الطبقة المبدعة" " The

 "Rise of the Creative Classعمى ضرورة تركيز الجيود لجعل البمد أكثر جاذبية الستقطاب الرياديين

المبدعين ورعايتيم ،بدال عن التركيز عمى تطوير مدخبلت رأس المال .كما لخصا استنتاجات دراسات كوارتني

والوسون ( )0220وفار لورد وولفينبارغر ( )6443وكوارتني والوسون وىولكامبو ( ،)0220وكول
( ،)0223وبويل ( ،)0223حول أىمية تعزيز الحرية االقتصادية لمفرد بحكم أنيا مفتاح النمو واالزدىار بعد
إثباتيم وجود عبلقة ايجابية بين تطور الريادة ومؤشر الحرية االقتصادية (Economic Freedom

0

).Index

يبلحظ وجود ما يشبو اإلجماع بين الباحثين عمى أىمية األنشطة الريادية وتأثيرىا الكبير عمى النمو

االقتصادي في الدول المتقدمة والنامية عمى حد سواء ،وعمى أن ىذا التأثير يزداد عندما تأتي النشاطات

الريادية بابتكارات وابداعات جديدة تزيد من اإلنتاجية وتحسن من جودة وتنافسية السمع والخدمات التي

تقدميا.

 -2اإلطبر املفبهًٍُ ويراجعت انذراسبث انسببقت
 1-2اإلطبر املفبهًٍُ نهرَبدة

تستند ىذه الدراسة في تعريف الريادة الى مفيوم مرصد الريادة العالمي (،)Reynolds et al, 1999

الذي يعد أن الشخص يعد رياديا إذا شارك بإنشاء مشروع جديد مدر لمدخل ،ميما كان حجم المشاركة أو

حجم المشروع متواضعاً .وينظر مرصد الريادة العالمي لمريادة عمى أنيا عممية متكاممة تيدف إلى تحقيق
الربح ،والتي عادةً ما تترافق مع توظيف الذات ،ومع خمق فرص عمل لآلخرين في أغمب األحيان ،وتحقيق
التجديد واالبتكار في بعض األحيان.

 2جسي اسزحداس ِمُبس اٌحسَخ االلزصبدَخ فٍ ثداَخ اٌزسؼُٕبد ِٓ لجً ِؤسسخ اٌزساس وصحُفخ ووي سزسَذ جىزٔبي ٌمُبس
دزجخ اٌحسَخ االلزصبدَخ فٍ اٌدوي ِٓ خالي رمُُُ ػشسح ِؤش ساد ِثً صىاة اٌسُبسخ اٌّبٌُخ ،وحجُ دوز اٌدوٌخ االلزصبدٌ
وحمىق اٌٍّىُخ وِسزىي االسزمساز اٌسُبسٍ.
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ويؤكد مرصد الريادة العالمي عمى ضرورة توفر معززات الكفاءة ،والعوامل التي تساعد عمى االبتكار

ضمن السياق السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي .وتشمل تمك المعززات كفاءة التعميم األساسي

والتعميم العالي ،وكفاءة سوق السمع والعمل ،وتوفر التكنولوجيا المناسبة والمتقدمة ،والسوق المالي المتطورة،

وحجم السوق وقدرتو االستيعابية.

أما بالنسبة لمعوامل التي تساعد الرياديين عمى االبتكار فتتمثل في توفر التمويل ،والسياسات والبرامج

الحكومية ،وادخال التعميم الريادي ضمن النظام التعميمي ،والبحث والتطوير ،والبنية التحتية القانونية والمادية
لمريادة ،وانفتاح السوق الداخمي ،والثقافة واألعراف المجتمعية.

ُيحدد مرصد الريادة العالمي دافعين أساسين لريادة األعمال :استغبلل الفرص لتحقيق الربح ،والضرورة
االقتصادية .ويعد رياديو الفرصة األكثر ابتكا ارً وابداعا ونجاحاً ألنيم قاموا بإنشاء مشاريع جديدة لدى إدراكيم

بوجود فرصة سانحة لزيادة دخميم الشخصي ،أو تحقيق استقبللية أكبر بانضماميم إلى شريحة أرباب العمل.

أما الرياديون بدافع الضرورة ،فيم يمجؤون إلنشاء مشاريع خاصة بسبب عدم نجاحيم في الحصول عمى

فرص عمل أخرى (.)Xavier et al, 2012

يصنف مرصد الريادة العالمي الرياديين عمى وفق المراحل التي تمر بيا مشاريعيم .فيناك مشاريع

المرحمة المبكرة ( ،)Entrepreneurial Activity, TEA Total Early-Stageالتي مضى عمى

تأسيسيا  60شي ار أو أقل ،وتقسم عمى نوعين :مشاريع ناشئة ( ،) nascent businessإذا لم تدفع أي
رواتب أو أجور لممالكين أو لمعاممين فييا؛ ومشاريع جديدة ( ،)new businessإذا قامت بدفع الرواتب

واألجور لمعاممين .وىناك أيضا المشاريع القائمة ( ،)established businessالتي تجاوز عمرىا  60شي ارً.

ويعد الشخص ريادياً إذا كان يممك المشروع بشكل كمي أو جزئي ويشرف عمى إدارتو بنفسو في مختمف
ُ
المراحل.
 2-2يراجعت بعط انذراسبث انسببقت

تناولت عدد من الدراسات واقع ريادة المرأة في فمسطين ،وأكدت جميعيا عمى انخفاض معدل مشاركة المرأة
الفمسطينية في ريادة األعمال.

 2-2-2رَبدة اننسبء يف انعبمل

يمخص تقرير ريادة المرأة لعام  ( Kelley et al, 2013( 0260مستوى انتشار ودوافع وخصائص

وتأثير ريادة المرأة في الدول التي شاركت في إجراء مسح السكان البالغين ( )APSوفي إعداد تقرير الريادة

العالمي أيضا .ويبين التقرير أن  601مميون امرأة بدأت مشروعا جديدا في تمك الدول ،وأن  43مميون من
النساء يدرن مشاريعين التجارية الخاصة .وتبين أن  63مميون من الرياديات و 16مميون من صاحبات

األعمال يوظفن عامبل واحدا عمى األقل .وتتفاوت مشاركة النساء في األعمال الريادية بشكل كبير من دولة أو
منطقة إلى أخرى ،فيي ال تتعدى  %6في الباكستان ،وتصل إلى  %62في زامبيا.
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وسجمت أعمى نسبة لمريادية الكمية ( )Total Entrepreneurship Rateفي منطقة ما وراء
الصحراء اإلفريقية حيث بمغت نسبة المشاركات في نشاط ريادي  %02من النساء في سن العمل (10-63
سنة) ،وتمتيا منطقة أميركا البلتينية وحوض الكاريبي بنسبة  ،%60وسجمت النسبة األدنى في منطقة

الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيث بمغت  .%6ولوحظ أن انخراط النساء في النشاط الريادي كان أقل من

انخراط الرجال في معظم الدول ،ولكن مستويات التفاوت كانت مرتفعة جدا في منطقة الشرق األوسط وشمال

إفريقيا ووسط آسيا ( ،)6-6ومنخفضة في منطقة ما وراء الصحراء وفي الدول النامية اآلسيوية .وتفوقت
نسبة انخراط النساء في ريادة األعمال بالمقارنة مع الرجال في عدد محدود جدا من الدول وىي بنما وتايمند
وغانا واالكوادور ونيجيريا والمكسيك أوغندا .كما لوحظ ارتفاع نسبة توقف المشاريع الريادية النسوية
بالمقارنة مع نسبة توقف المشاريع الريادية الممموكة لمرجال في مناطق ما وراء الصحراء اإلفريقية ،ودول

الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،ووسط آسيا.

وبخصوص مجاالت تركز النشاط الريادي ،تبين أن نصف النشاطات الريادية عمى األقل في جميع

المناطق تتركز في قطاع االستيبلك ،وتصل ىذه النسبة  %32في منطقة جنوب الصحراء اإلفريقية .وال

تختمف نسب تركز النشاطات الريادية لمرجال عن ذلك ،ولكن بنسب أقل ،وتنوع أكبر باتجاه التوسع في
نشاطات التصنيع .ولوحظ أن التركز في نشاطات االستيبلك سمة سائدة في االقتصادات التي يعتمد نموىا

عمى المصادر( ،)factor driven economiesبينما تزيد نشاطات خدمات األعمال ( business
 )servicesفي االقتصاديات المتطورة.

أما ظاىرة تشغيل آخرين في كافة المناطق النامية ،فباستثناء دول أوربا الشرقية ،فإن الرياديات أقل

توظيفا لمعمال من الرياديين ،وخصوصا في دول أميركا البلتينية ومنطقة الكاريبي ،حيث أكثر من نصف

الرياديات يسيرن أعمالين الريادية بمفردىن ،بينما  %32من الرياديات في أوربا الشرقية يوظفن عاممين

آخرين في منشآتين .ويبلحظ أن التفاوت في تشغيل آخرين سجل في منطقتي الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ووسط آسيا ،حيث تبين أن صاحبات األعمال الريادية في مختمف المراحل ال يوظفن عمال آخرين بنسبة تزيد

عن  %12من أقرانين من الرجال.

عرضت دراسة كوىون ( )Cohoon, 2010الفروقات بين الرياديات والرياديين الناجحين من حيث

الدوافع لبدء األعمال ،وتأثير كل من رأس المال البشري ورأس المال االجتماعي ،ومصادر التمويل ،والتحديات
التي تواجو الرياديين عند البدء بأعماليم .واعتمدت الدراسة عمى مسح شمل  064شركة عالمية ،تبين أن

نحو  %62منيا تتميز باعتمادىا عمى تكنولوجيا متقدمة ،وأن  %2من الشركات التي تعتمد التكنولوجيا
المتقدمة فقط ىي شركات نسائية .وتبين أيضا عدم وجود اختبلفات كبيرة بين الذكور واإلناث من حيث الدوافع

الريادية ،وكان التعميم الجامعي ميماً لكبل الجنسين .بينما تبين أن الخبرة السابقة لمنساء كانت أكثر تأثي ار
عمى نجاح المشروع الريادي من دور الخبرة لدى الذكور .وتبين أن تأثير التشابكات والعبلقات المينية

والعممية لمنساء كانت أكثر تأثي ارً عمى نجاح المشروع الريادي من الذكور .ومن حيث مصادر التمويل ،تبين
الدراسة أن المدخرات الشخصية ىي المصدر األكثر تمويبلً لممشاريع الريادية لكل من الذكور واإلناث ،ولكن

بنسبة أكبر لدى اإلناث.
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وتعتمد اإلناث أكثر من الذكور عمى التمويل المبكر من قبل الشركاء ،بينما يعتمد الذكور بشكل أكبر
عمى رأس المال االستثماري .ومن التحديات التي تواجو النساء أكثر من الذكور ىو القمق حيال حماية حقوق

الممكية الفكرية لمشركة.

وقامت مؤسسة بحوث النوع االجتماعي االقتصادية وتحميل السياسات ( ،)GERPA, 2007ببرنامج

بحثي تناول الواقع واإلمكانيات واآلفاق المستقبمية لريادة النساء في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وتم إعداد دراسة حالة ريادة النساء في كل من مصر ،وتركيا ،ولبنان .وبينت دراسة ريادة النساء في مصر)
 )EL Mahdy and El-Nakeeb, 2007أن األعمال الممموكة لمنساء تتصف بأنيا صغيرة وصغيرة جداً،

وغالبيتيا غير منظمة ( .)informalكما كانت إنتاجية العمل في الشركات التي تممكيا النساء أقل بكثير مما

ىي في الشركات التي يممكيا الذكور ،حيث بمغت الربع فقط .وعرضت الدراسة أىم العوامل المؤثرة سمباً عمى

ريادة النساء ،والتي تم تصنيفيا إلى عوامل عمى المستوى الكمي وعمى المستوى الجزئي .وتضم عوامل

المستوى الكمي القيود القانونية والسياسية والمؤسساتية ،ومسؤولية ودور المرأة االجتماعي .وعمى المستوى

الجزئي حددت الدراسة ثبلث مجموعات رئيسة من العوامل المؤثرة في ريادة المرأة وىي :ضعف التنمية

البشرية ،وقمة مصادر التمويل ،وضعف رأس المال االجتماعي .وتوصمت الدراسة الى عدة توصيات كان أبرزىا

صياغة سياسات وقوانين تستيدف تمكين النساء بشكل خاص ،وتحسين المناخ االستثماري ،وابتكار حمول
لتسييل حصول المرأة عمى التمويل والخدمات المالية األخرى.

وخمصت دراسة حالة ريادة المرأة في تركيا  ،إلى العديد من النتائج ،أىميا :ضعف توجو النساء نحو

البدء بإنشاء أعمال خاصة ،واقتصار نشاطات ريادة النساء عمى مشاريع صغيرة وفي نطاق ضيق ،حيث

تقتصر أغمب المشاريع النسائية عمى أعمال تقميدية ،مثل الخياطة ،والتطريز ،والبيع بالتجزئة .وتعتبر الحاجة
والضرورة االقتصادية ىي الدافع األساسي لمعظم النساء لدخول عالم األعمال الخاصة .واستنتجت الدراسة أن

أىم المشاكل التي تواجو الريادة في تركيا (لكبل الجنسين) ىي :ارتفاع معدالت الضريبة وصعوبة التعامل مع
إدارتيا ،وانخفاض الطمب عمى اإلنتاج ،وتوفير رأس المال األولي .وتقدمت بمقترحات كان أىميا ضرورة توفير

الدعم المالي والقروض بمعدالت فائدة منخفضة ،وتحسين البيئة االستثمارية ،مع عدم إىمال العوامل األخرى.

وأوصت بضرورة تأسيس "مركز ريادة النساء" ميمتو إزالة العوائق أمام ريادة النساء ،وتأمين مساىمة فاعمة

لريادة

النساء

في

االقتصاد

الوطني

عبر

خطط

وبرامج

موجية

( .) Ozar, 2007وفي لبنان ،أوردت دراسة مؤسسة البحوث واالستشارات أن أىم المشاكل التي تواجو ريادة

ال نساء في لبنان تكمن في ضعف اإلطار القانوني الداعم والمساند لتشجيع وتوجيو النساء نحو ريادة األعمال،
والقيود والعقبات التي تفرضيا األسرة والمجتمع ،وصعوبة وصول النساء إلى المصادر والميارات والمعرفة

البلزمة بسبب التمييز حسب النوع االجتماعي ،وكذلك نقص مصادر التمويل لمبدء بأعمال ريادية .وأوصت
الدراسة بالعمل عمى زيادة وتسييل الوصول والحصول عمى الميارات والمعرفة البلزمة لبيئة األعمال ،وزيادة

وتنويع الخدمات المالية (.)Hamdan et al, 2007

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد( )68لسنة 3126

624

كما أشارت ماري بيريت ) (Barrett, 2012في دراستيا لواقع ريادة النساء في استراليا ،إلى أن
األسباب التي مكنت استراليا من احتبلل المرتبة الثانية في العالم بعد الواليات المتحدة األمريكية من حيث

تطور النشاط الريادي لمنساء في الدول المتقدمة تعود إلى توفر مزيجاً من الفرص والميارات لدى النساء

االستراليات ،إضافة إلى مواكبة وسائل اإلعبلم لعرض القصص الريادية الناجحة واالىتمام بيا .كما أشارت أن
رغبات النساء الرياديات في استراليا تختمف عن رغبات الذكور ،حيث أنين أقل رغبة بنمو اإلنتاج والتصدير

إلى الخارج .وتتصف األعمال النسائية بأنيا ذات نمط خدماتي ،بينما تتميز أعمال الذكور بأنيا ذات نمط

صناعي .وتقدم الحكومة األسترالية العديد من البرامج والخدمات الفعالة وبتكمفة قميمة ،وتشتمل عمى برامج

تدريبية ،وبرامج إرشاد ،والمشاركة في معارض تجارية في الخارج وغيرىا .وتشير الدراسة إلى انتشار العديد
من المؤسسات التي تشجع ريادة النساء ليصبحن رياديات ناجحات من خبلل تحقيق التواصل بينين وبين
تناول العديد

الرياديين والمستثمرين ،لبلستفادة من تجاربيم وخبراتيم ،والحصول عمى مساعدتيم.

من الباحثين موضوع مشاركة المرأة في سوق العمل ،ولكن عددا قميبل منيم تطرق إلى مشاركتيا في األعمال

الخاصة ،أي كريادية أعمال .كما أن الد ارسات المحدودة التي حاولت دراسة مشاركة المرأة في النشاط الخاص

لم تستند إلى مسوحات عممية جادة لتمك المشاركة ،بما يسمح بتعميم نتائجيا باستثناء دراسة معيد ماس
"الحرفيات

وصاحبات

األعمال

الفمسطينيات:

الواقع

واآلفاق"

(قزاز وآخرون ،)0220 ،التي استندت إلى مسح شمل  0222سيدة أعمال في الضفة الغربية وقطاع غزة في

عام  .0220وبينت تمك الدراسة أن درجة االستعداد لبلنخراط باألعمال الريادية كانت أعمى في المناطق
الفقيرة في محافظات الخميل وخان يونس وجنين ورفح وشمال مدينة غزة .أما درجة االستعداد لبلنخراط بريادة

األعمال بحسب العمر ،فكانت األعمى لفئات العمر بين  60–01سنة ،وىي مرتفعة لدى المطمقات واألرامل.

كما تبين الدراسة أن استعداد النساء في قطاع غزة كان أكبر من الضفة الغربية .وتبين أيضا أن أعمى درجة

استعداد لبلنخراط بالنشاط الخاص كانت بين من انيين دبموم ميني متوسط ،يميين من انيين دبموم أكاديمي،
وتنخفض لدى من انيين البكالوريوس فأكثر .كما تبين أن درجة االستعداد لمريادة كانت أعمى لمن ينتمين

ألسر ضمن شريحة الدخل األدنى ( 622-322دوالر شيريا) .أما الصعوبات التي تواجو الرياديات فتصنفيا

الدراسة إلى صعوبات ناجمة عن االحتبلل اإلسرائيمي وسياساتو المعادية ،ومشكبلت ذات صمة باألسرة
والمجتمع ،ومشكبلت السوق ،ومشكبلت ذات صمة بمؤسسات الدعم .وبخصوص المشكبلت المتعمقة باألسرة

والمجتمع تبين الدراسة أن انخراط النساء في النشاط الخاص ما زال يواجو معارضة من كبار السن ،وخصوصا

منين العازبات وساكنات القرى ،وان استمراريتين في النشاط الخاص تعتمد عمى مساندة ودعم أفراد األسرة

لين ،والسيما في حالة األسر الفقيرة جدا.
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 -3واقع ومسبث رَبدة األعًبل نهنسبء يف فهسطني
 1-3انبُئت انسُبسُت

تتأثر مشاركة المرأة االقتصادية بشكل عام ،ومشاركتيا في ريادة األعمال باالحتبلل اإلسرائيمي ،ذي

الطابع الكولونيالي االستيطاني ،وسياساتو الرامية إلى تيميش الوجود الفمسطيني بكافة الوسائل واألساليب

اإلدارية المباشرة واالقتصادية .وعمل لما يزيد عن  61سنة عمى إقصاء المواطنين الفمسطينيين عن أراضييم

وحول االحتبلل االقتصاد الفمسطيني إلى سوق لمنتجاتو وخزان
ومياىيم ومصادرىم الطبيعية واالقتصاديةّ .
احتياط من العاطمين عن العمل ،الذين يعتمدون عمى سوق العمل اإلسرائيمية .وأدى إىمالو لمبنى التحتية
الفمسطينية ،وتقييد االستثمارات الخاصة ،وتقييد التجارة الخارجية والداخمية من خبلل نظام اإلغبلق والحصار

الذي يفرضو عمى األراضي المحتمة ،والتي ترافقت مع اعتداءات وحشية ،وأعمال القمع والتدمير التي مارسيا

إلحباط التنمية ،إلى زيادة مخاطر االستثمار واضعاف معدالت النمو ،مما جعل االقتصاد الفمسطيني يعيش

حالة من الركود المستمر ،ويعاني من تراكم البطالة والفقر .ولم تتمكن السمطة الوطنية الفمسطينية التي نشأت

إثر اتفاقات أوسمو المؤقتة الموقعة بين منظمة التحرير الفمسطينية في الفترة  6440-6443من تغيير ىذا

الواقع .ويرجع ذلك إلى بقاء مفاتيح التحكم في االقتصاد الفمسطيني بأيدي سمطات االحتبلل :السيطرة عمى
معظم الموارد ومصادر النمو والسيما القدس الشرقية ،وغور األردن ،و %10من أراضي الضفة الغربية،

و %32من مياىيا ،والسيطرة عمى كامل حدود دولة فمسطين ومعابرىا مع مصر واألردن .ىذا فضبل عن بقاء
جباية ثمثي إيرادات السمطة الوطنية الفمسطينية من الجمارك والضرائب بأيدي وزارة المالية اإلسرائيمية ،وحرمان

ال سمطة من إتباع سياسات تجارية ونقدية مستقمة منسجمة مع احتياجات االقتصاد الفمسطيني.

عمى الرغم من ذلك كمو ،يعمل المواطنون الفمسطينيون عمى بناء اقتصادىم بكل جد ومثابرة وتحد

لجبروت االحتبلل .وىم ال يدخرون أي جيد لتعزيز صمودىم وبقائيم في وطنيم .وساعدىم في ذلك الدعم
السياسي والمالي الذي يتمقونو من أشقائيم العرب ،ومن دائرة واسعة من الدول المانحة .وحققوا انجازات ىامة
في ىذا المجال ،بما في ذلك بناء مؤسساتيم العامة ،وتحسين التعميم والخدمات الصحية والمرافق العامة ،في

إطار معركتيم الشاممة إلنياء االحتبلل واستعادة حقوقيم ،وعمى رأسيا حقيم في تقرير مصيرىم في دولة

مستقمة وسيادية عمى حدود الرابع من حزيران  6412وعاصمتيا القدس الشرقية ،وعودة البلجئين وفق ق اررات
األمم المتحدة ذات الصمة.

 1-3املؤشراث انعبيت نرَبدة األعًبل بني اننسبء

يبين الشكل رقم  6أن نسبة الرياديات في المراحل المبكرة عام  0260ال تتعدى  %3.6من إجمالي

عدد النساء البالغات ( 63سنة فما فوق) ،بينما بمغت نسبة الرياديين الذكور في المراحل المبكرة ،أي الذين
لم تتجاوز مشاريعيم الخاصة حاجز ال 60شير في نفس العام  %61من إجمالي عدد الرجال البالغين (63

سنة فما فوق).
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ولوحظ حدوث تذبذب واضح في نسبة النساء البالغات ( 63سنة فما فوق) المواتي انشأن مشاريع
خاصة من سنة ألخرى ،حيث ارتفعت من  %3.6عام  0224إلى  %2عام  ،0262ثم انخفض من جديد

الى  %3.6في العام  .0260بالمقابل شيد معدل نمو نسبة أصحاب المشاريع الخاصة من الذكور البالغين
ضمن المراحل المبكرة ،نموا مضطردا في السنوات ذاتيا من  %63.1إلى  %66والى  %61من إجمالي
الذكور البالغين عمى التوالي.

شكل  :6معدل النشاط الريادي (في المراحل المبكرة) في فمسطين
لكل من الذكور واإلناث لمسنوات 0260 ،0262 ،0224
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المصدر :ماس ،مسح السكان البالغين في فمسطين ( )APSلمسنوات .0260 ،0262 ،0224
كما لوحظ أن  %21من مشاريع رياديات األعمال في المراحل المبكرة (لم يتجاوز عمرىا  60شي ارً)

ىي مشاريع ناشئة ( ،)nascentأي لم تدفع أجور لعاممييا ،و %06أصبحن في مرحمة المشاريع الجديدة

( ،)new businessأي قمن بدفع أجور لمعاممين فييا .أما نسبة النساء المواتي يمتمكن أو يدرن مشاريع
ريادية مستقرة (( ،)establishedأي تخطت حاجز  60شير) ،فبمغت  %2.2من إجمالي النساء البالغات

في عام  .0260وىذا يعني أن امرأة واحدة من بين كل خمس نساء يقمن مشاريع خاصة تنتقل من المرحمة
المبكرة الى مرحمة االستقرار ،األمر الذي يستوجب االىتمام والسيما من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني
لتوفير شبكات أمان ووسائل دعم لزيادة قدرة المشاريع الناشئة عمى تحقيق االستدامة.

كانت دولة فمسطين في المرتبة  03من بين  12دولة مشاركة في مرصد الريادة العالمي من حيث

معدل انتشار ريادة النساء في المراحل المبكرة في العام  ،0260والمرتبة  11من بين  12دولة من حيث
معدل ممكية النساء لممشاريع في مرحمة االستقرار .ويتضح من الشكل  0وجود فروقات كبيرة بين مستويات

انتشار الريادة في أقاليم العالم المختمفة ،حيث تعد منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا األسوأ بين البمدان
النامية من حيث مؤشرات توسع الريادة ،واألكثر تخمفا من حيث حجم الفجوة بين ريادة النساء مقارنة مع

الذكور ،اذ بمغت نسبة ريادة النساء إلى ريادة الذكور نحو ( )6:6في ىذا اإلقميم.
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شكل  :0معدل النشاط الريادي (في المراحل المبكرة) بحسب الجنس
واألقاليم الجغرافية0260 ،
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المصدر :مرصد الريادة العالمي ،مسح السكان البالغين (.0260 ،)APS
 2-3مسبث وخصبئص رَبدة األعًبل نهنسبء يف فهسطني

يعرض ىذا الجزء من الدراسة السمات الرئيسة لرياديات األعمال في فمسطين ،والسيما دوافع دخولين

إلى النشاط الخاص ،وتوزيع انتشار مشاريعين الخاصة جغرافيا ،وبحسب نوع التجمع السكاني ،والعمر،
والمستوى التعميمي .كما يشتمل عمى سمات أنشطتين االقتصادية ،وتصوراتين الريادية واألثر االقتصادي

لنشاطاتين االقتصادية الخاصة.

 1-2-3دوافع األنشطت انرَبدَت نهنسبء يف فهسطني

بين مسح السكان البالغين أن الضرورة االقتصادية كانت الدافع لدخول  %12من النساء لريادة
ّ
األعمال ،وأن استغبلل الفرص كان الدافع ل  %02من الرياديات .أما نسبة النساء المواتي قمن بريادة

األعمال بدافع الفرصة والضرورة معاً فبمغت  .%02وتتوزع أنواع الفرص التي تدفع النساء لولوج ريادة

األعمال بواقع  %03من الرياديات ييدفن لتحقيق استقبللية أكبر ،و %60منين لتحقيق ز يادة في الدخل.
وبمقارنة تمك النتائج مع بيانات العام  0262تبين حدوث ارتفاع في نسبة المشاريع الريادية التي نشأت بفعل

الضرورة ،وتراجعاً في نسبة المشاريع التي نشأت بدافع استغبلل الفرص ،حيث نشأ  %34من المشاريع

النسائية بدافع الضرورة ،ونشأ  %30منيا بدافع الفرصة ،بينما نشأ  %34بالدافعين معا .كما أظيرت بيانات

المسح تخمي نحو  %0.1من النساء عن مشاريعين الخاصة بسبب عدم ربحية المشروع بشكل رئيسي في

العام ( .0260ماس.)2012 ،
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 2-2-3يعذالث انتشبر نشبطبث اننسبء انرَبدَت جغرافُب

بينت نتائج المسح حول نسب انتشار ريادة النساء لعام  0260أن منطقة جنوب الضفة الغربية

(محافظة الخميل) احتمت المرتبة األولى ،تمتيا منطقة شمال الضفة الغربية ،ومنطقة قطاع غزة ،بينما كانت

منطقة الوسط (محافظتي القدس ورام اهلل) المرتبة األخيرة (انظر الشكل .)3

شكل  :3معدل النشاط الريادي في المرحمة المبكرة حسب الجنس
والمنطقة الجغرافية0260 ،
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المصدر :ماس ،مسح السكان البالغين في فمسطين (.0260 ،)APS
ويمكن تفسير انخفاض ريادة النساء في منطقة الوسط النيا األفضل من حيث نسبة مشاركة النساء

في القوة العاممة ،وكذلك األقل من حيث معدل البطالة بين النساء (الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني،

 .) 0260ويعود ذلك إلى تركز القطاع العام والشركات الكبرى والمؤسسات غير الحكومية فييا ،والتي تفتح
فرص عمل وافرة نسبيا لمنساء .وينخفض معدل انتشار النشاط الريادي بين النساء في قطاع غزة مقارنة مع

الضفة الغربية .ويعزى ذلك إلى الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى القطاع لمدة طويمة ،وسوء الوضع

االقتصادي ،وارتفاع معدل الخصوبة الذي يعد من أعمى المعدالت عالمياً في ظل الضعف الشديد لمبنية التحتية

المساعدة لمشاركة المرأة االقتصادية.

كما تبين نتائج المسح كبر الفجوة في انتشار النشاط الريادي بين النساء والرجال في كافة المناطق

وتفاوتيا ،حيث بمغت الفجوة  06.1نقطة مئوية في وسط الضفة الغربية ،و 63.3نقطة مئوية في قطاع غزة،

و 62.6نقطة في شمال الضفة ،و 3.3نقطة مئوية في منطقة الخميل .ويرجع ارتفاع التفاوت في منطقة

الوسط (محافظتي القدس ورام اهلل) إلى توفر فرص عمل لمنساء فييا بشكل أكبر نسبيا كما ذكرنا سابقا ،حيث

نسبة البطالة بين النساء فييا كانت أقل من منطقة الجنوب بـ  62نقاط مئوية ،ومن منطقة شمال الضفة

الغربية ب 0نقاط مئوية (الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني.)0263 ،
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 3-2-3يعذالث انتشبر رَبدة األعًبل نهنسبء حبس

نى انتجًع انسكبنٍ

يبين الشكل  ، 6أن معدل انتشار النشاط الريادي لمنساء في المخيمات في مرحمتيو المبكرة والمستقرة

ىو األعمى من بين ال تجمعات السكانية األخرى .ويعود ذلك إلى البطالة المرتفعة بين النساء في المخيمات
مقارنة مع التجمعات السكانية األخرى ،والتي تدفعين إلى البحث عن مصادر دخل جديدة من خبلل إنشاء

مشاريع خاصة .ويتضح أيضاً أن التجمعات الريفية احتمت المرتبة الثانية ،بينما احتمت التجمعات الحضرية
(المدن) المرتبة األخيرة من حيث معدل انتشار ريادة النساء .ويرجع ذلك إلى أن فرص العمل لمنساء في

التجمعات الحضرية متوفرة بصورة أكبر نسبيا مما ىي عميو في التجمعات األخرى ،فضبل عن أن متطمبات
إنشاء مشاريع ريادية في المناطق الحضرية تكون أعمى مما ىي عميو في المناطق الريفية ،وخصوصا
تكاليف التأسيس والمواصفات المطموبة لمسمع والخدمات والقدرة عمى منافسة سمع المنشآت الحديثة .ومن

المبلحظ أن ترتيب معدالت انتشار المشاريع الريادية لمذكور في التجمعات السكانية المختمفة كانت متناظرة مع

معدالتيا لئلناث ،حيث كان معدل النشاط الريادي لمذكور في المخيمات ىو األعمى ،ويميو الريف ومن ثم
التجمعات الحضرية ،ولكن معدالت انتشار النشاط الريادي لمذكور كانت خمسة أضعاف مما ىي لدى اإلناث.
شكل  :6معدل النشاط الريادي لمنساء بحسب المراحل الريادية
ونوع التجمع السكاني0260 ،
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المصدر :ماس ،مسح السكان البالغين في فمسطين (.0260 ،)APS
وبالمقارنة مع العام  ،0262يتضح من الشكل  0تراجع معدل النشاط الريادي لدى النساء في

التجمعات الحضرية والريفية ،األمر الذي أدى إلى انخفاض معدل النشاط الريادي اإلجمالي لمنساء في

األراضي الفمسطي نية كما ذكرنا في بداية ىذا الفصل .ومن جية أخرى ،ارتفع معدل النشاط الريادي لمنساء في
المخيمات ،ليصبح األعمى في العام  0260بعد أن كان األقل في العام  .0262ويعود التراجع في معدل

النشاط الريادي إلى تباطؤ النمو االقتصادي ،الذي عادةً ما يكون تأثيره عمى المخيمات أكثر حدة من تأثيره
عمى المناطق الحضرية والريفية .ويعود ذلك إلى افتقار سكانيا الفقراء من البلجئين الى مدخرات أو أمبلك

يمكن استغبلليا في أوقات األزمات.
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شكل  :0معدل النشاط الريادي لمنساء حسب نوع التجمع السكاني،
لمعامين  0262و0260
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المصدر :ماس ،مسح السكان البالغين في فمسطين ( 0262 ،)APSو .0260
من المثير لبلنتباه أن مقارنة مؤشرات الريادة بين عام  0260وعام  0262يشير إلى ارتفاع نسبة

األعمال الريادية النسائية المقامة بدافع استغبلل الفرص في المخيمات في الوقت الذي تراجع فيو معدل

انتشار ريادة النساء إلى النصف ما بين العامين المذكورين .إذ بينت نتائج مسح السكان البالغين أن نسبة

المشاريع المقامة من قبل النساء في المخيمات بدافع الضرورة لم تتغير بين العامين  0262و 0260وبقيت

في حدود  ،%02بينما ارتفعت في المدن من  %61إلى  ،%12وارتفعت في المناطق الريفية من  %04إلى

 .% 02بالمقابل ،ارتفعت نسبة المشاريع الريادية النسائية المقامة بدافع استغبلل الفرص في المخيمات من

 %02إلى  %62بين العامين  0262و ،0260بينما ىبطت في المدن من  %32الى  %00وفي الريف

من  %33إلى  %62خبلل الفترة نفسيا .أما نسبة المشاريع الريادية المقامة بالدافعين معا ،الضرورة
والفرصة ،فقد شيدت ىبوطا في المخيمات من  %12الى  ،%62وانخفضت في المدن من  %06الى

 ،%66وارتفعت في الريف من  %33إلى  .%62وتعد العبلقة العكسية بين النمو االقتصادي ونمو النشاط
الريادي بدافع استغبلل الفرص في المخيمات ظاىرة محيرة .والتفسير المرجح أن تراجع مستوى المعيشة في

المدن والقرى بسبب ىبوط النمو االقتصادي يؤدي إلى زيادة الطمب عمى السمع والخدمات الرخيصة في

المخيمات ،األمر الذي يحفز نشوء مبادرات ريادية جديدة استجاب ًة لذلك.

3
هرا اٌزىشَغ هى ِؼدي إٌشبط اٌسَبدٌ فٍ وً رجّغ سىبٍٔ ،أٌ ثبٌٕسجخ ٌؼدد إٌسبء فٍ وً رجّغ ،وػٕد إٌظس فٍ رىشَغ
اٌسَبدَبد حست اٌزجّؼبد اٌسىبُٔخ فئٕٔب ٔجد أْ إٌّ بطك اٌحضسَخ هٍ اٌزٍ رحزضٓ اٌؼدد األوجس ِٓ اٌسَبدَبد فٍ فٍسطُٓ،
وذٌه ٔظساً ألٔهب رحزىٌ ػًٍ إٌسجخ اٌىجسي ِٓ ػدد اٌسىبْ.
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 4-2-3يعذالث انتشبر انرَبدة يف فئبث انعًر املختهفت

تنتشر الريادة في مراحميا المبكرة بين الشابات بشكل أكبر مما ىي عميو في أوساط النساء في المراحل

العمرية المتقدمة .ويعزى ذلك إلى ارتفاع معدالت البطالة بين الشابات ،والسيما المتعممات منين ،بسبب شح

فرص العمل في السوق الفمسطينية ،مما يدفعين لمتوجو نحو إنشاء أعمال خاصة .أما بالنسبة لممكية وادارة
المشاريع القائمة ،فإنيا تتركز بشكل أكبر بين النساء في المراحل العمرية المتوسطة ( .)66-30ويرجع ذلك

لحاجة تمك األعمال لمخبرات والميارات والقدرات التي تتوفر لدى ىذه الفئة العمرية بشكل أكبر من بقية

النساء .كما أن ىامش الحريات المتاحة لمنساء يتوسع مع تقدم العمر ،بما في ذلك تحررىا من بعض أعماليا
مرحل الطفولة.
المنزلية بعد تجاوز أبنائيا ا

وبالمقارنة مع الذكور ،تبين أن متوسط سن الرياديات كان أصغر من متوسط سن الرياديين .إذ بمغ

متوسط أعمار الرياديات في جميع مراحل المشاريع الريادية نحو  36سنة مقارنة مع  31سنة لمذكور في

عام  . 0260ويبلحظ أن معدل النشاط الريادي لدى الرياديين والرياديات من فئة الشباب ( )36-63منخفض
في مرحمة المنشآت الريادية المستقرة ( ،)establishedومرتفع بين الفئات العمرية المتوسطة .ويبلحظ أن
أعمى نسبة من الرياديات في جميع الم ارحل تأتي من الفئة العمرية المتوسطة ( )66-30بالمقارنة مع بقية

فيبلحظ أن نشاطيم الريادي
الفئات العمرية ،وتضعف بين فئة كبار السن ( .)16-00أما بالنسبة لمذكورُ ،
يتركز في الفئة العمرية ( ،)06-60وىو منخفض لدى فئات الشباب ( .)36-63كما لوحظ أن نسبة رياديي
المرحمة المبكرة من فئة كبار السن ( )16-00بمغت  ،%6383وىي نسبة مرتفعة ومتقاربة مع فئات السن

األدنى ،أما نسبتيم في النشاطات الريادية في مرحمة االستقرار فقد تراجعت إلى  %184في عام .0260

لم يط أر أي تغيير عمى متوسط أعمار الرياديات في فمسطين في العام  0260مقارنة بالعام ،0262

حيث بمغ  36سنة في العامين المذكورين .ولكن انخفاض نسبة انتشار النشاط الريادي لدى النساء في العام
 0260من  %2الى  ،%3.0جعل من الفئة العمرية ( )66-30األكثر ريادية ،وحمت بذلك محل الفئة
العمرية ( .)36-00كما أصبحت الفئة العمرية ( )16-00األقل نشاطاً بدالً من الفئة ( )06-63في العام

( 0262انظر الشكل .)1

شكل  :1معدل النشاط الريادي لمنساء حسب الفئات العمرية،
لمعامين  0262و0260
14%

12.3%

12%
10%

8.3%
7.0%

6.9%

2010

2012

8%

6.0%
3.90%

3.80%

3.8%

4.3%

1.40%

6%
4%
2%
0%

55-64

45-54

35-44

25-34

18-24

المصدر :ماس ،مسح السكان البالغين في فمسطين ( 0262 ،)APSو0260.
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 5-2-3املستىي انتعهًٍُ نهرَبدَبث

بينت مسوح السكان البالغين وجود عبلقة طردية بين مستويات التعميم (باستثناء مرحمة الماجستير

فأعمى) ومعدالت الريادة .فكما يبلحظ من المعطيات في الشكل  ،2يرتفع معدل النشاط الريادي لدى النساء

بارتفاع المستوى التعميمي .فقد تبين أن معدل البطالة بين النساء المواتي يحممن شيادة الدبموم المتوسط أو

البكالوريوس بمغ  ،%62وىو مرتفع بشكل كبير مقارنة مع بقية المستويات التعميمية .كما تبين أن معدل
انتشار النشاط الريادي بين النساء المواتي يحممن شيادة الدبموم المتوسط أو البكالوريوس كان األفضل من

بين المستويات التعميمية المختمفة (انظر شكل .)2

شكل  :2معدل النشاط الريادي لمنساء بحسب المراحل الريادية والمستوى التعميمي0260 ،
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المصدر :ماس ،مسح السكان البالغين في فمسطين (.0260 ،)APS
وقد يعود ذلك إلى ارتفاع نسبة البطالة بين أفراد تمك الشريحة ،مما يدفع جزءاً منين إلى الشروع

بإنشاء أعمال ومشاريع خاصة .ومن المبلحظ أيضا عدم إقبال النساء المواتي يحممن شيادات الدراسات العميا

(ما جستير فأعمى) عمى النشاط الريادي .ويرجع ذلك إلى سيولة حصولين عمى فرص عمل مناسبة ،حيث
ىبط معدل البطالة لتمك الفئة من النساء إلى  %66.0في العام  ،0260وىذا المعدل يقل عن ثمث معدل

البطالة لبقية النساء في عام ( .0260الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني )0263 ،وتؤكد ىذه النتائج
عمى أىمية التعميم في زيادة انخراط المرأة في النشاط االقتصادي ،بما في ذلك ريادة األعمال .ومما يجد ذكره

أيضاً ،أن النتائج أظيرت عدم وجود اختبلف بين الذكور واإلناث من حيث ارتباط النشاط الريادي بالمستوى
التعميمي ،حيث أنو كمما ارتفع المستوى التعميمي ازداد النشاط الريادي.

 6-2-3جمبالث اننشبط االقتصبدٌ انتٍ ترتكز فُهب يشبرَع اننسبء

بينت نتائج مسح السكان البالغين لعام  0260تركز  %0280من األنشطة الريادية النسوية في قطاع

االستيبلك ،أي تبيع سمع وخدمات لممستيمكين ،وىذه ظاىرة عامة في جميع الدول النامية .أما فروع النشاط
األخرى ،فقد تركز  %0086في النشاطات التحويمية ،و %6080منيا تتركز في الزراعة ،و %2.0منيا تتركز

في خدمات األعمال .وبالمقارنة مع ذات المسح لعام  ،0262لوحظ تراجع في األنشطة الريادية النسوية

الموجية لممستيمكين بـ  62نقاط مئوية ،وازدياد نسبة النشاطات التحويمية بـ  380نقطة مئوية والنشاطات

الزراعية بـ  080نقطة مئوية ،وتراجع خدمات األعمال بـ  686نقطة مئوية.
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وبالمقارنة مع أوجو األنشطة الريادية لمرجال ،لوحظ وجود اتجاىات تركز وتغير متماثمة في جميع
مجاالت النشاط باستثناء الزراعة والنشاطات اإلستخراجية .فقد بمغت نسبة أنشطة الرجال الريادية الموجية

لممستيمكين  %6282من إجمالي األنشطة الريادية في عام  ،0260بانخفاض  4نقاط مئوية عن عام

 ،0262وفي مجال الصناعة التحويمية  ،%3682بارتفاع قدره  64نقطة مئوية ،وفي الزراعة ،%6281
بانخفاض قدره  186نقاط مئوية ،وفي خدمات األعمال  ،%184بانخفاض قدره  381نقاط مئوية وذلك لنفس
المدة.

تعكس ىذه النتائج بنية االقتصاد الفمسطيني ،الذي تحتل فيو أنشطة الخدمات حصة األسد .كما تعكس

النظرة السائدة حول تحديد مجاالت العمل المناسبة لمنساء ،التي ال تتقبل ريادة النساء في معظم نشاطات

التصنيع .ىذا فضبل عن طبيعة المصادر والميارات التي تمتمكيا النساء وعدم مبلءمتيا ألنشطة التصنيع،
خصوصا أنيا قمما تعتمد أو تستخدم التكنولوجيا الحديثة في عممية اإلنتاج ،ومعظميا يستخدم تكنولوجيا

بدائية وبسيطة رخيصة الثمن .فضبل عن أن غالبية األنشطة الريادية النسوية ال تقوم بتوظيف وتشغيل

عاممين آخرين.

 3-3انتصىراث انرَبدَت نذي اننسبء

تمثل التصورات الريادية أحد مؤشرات مرصد الريادة العالمي الميمة والتي تؤثر في انتشار النشاط

الريادي .فيي تعكس النمط الثقافي السائد في المجتمع .فعمى الرغم من أن النشاط الريادي لمنساء في
فمسطين ىو ثاني أسوأ نشاط في العالم ،إال أن التصورات الريادية لمنساء الفمسطينيات أفضل بكثير من بعض
أقاليم العالم (ماس .)0260 ،وىذا يبين أن طموحات النساء تصطدم بعوائق تتمثل في الوضع السياسي،

والتمييز االجتماعي الذي ُيمارس ضد المرأة في المجتمع الفمسطيني ،فضبل عن تقسيم العمل السائد ،الذي
يحصر مجاالت المشاركة االقتصادية لممرأة ،ويحدد أوجو التدريب والتأىيل الميني ليا وفقا لذلك .ويمكن عد
التصورات الريادية االيجابية نسبياً لدى النساء الفمسطينيات حاف ازً لمعمل عمى سياسات وبرامج من شأنيا
توسيع خيارات المرأة وفتح المجال أماميا في العديد من مجاالت النشاط االقتصادي.

بينت نتائج مسح السكان البالغين في عام  0260أن التصورات الريادية لئلناث في فمسطين لم تتغير

كثي ارً مقارنة مع العام  ،0262باستثناء اإلجابة عمى السؤال فيما إذا عممن عن أشخاص بدؤوا مشاريع ريادية
خبلل العامين الماضيين ،التي انخفضت اإلجابات عميو ب(نعم) من  %61.3إلى  .%36.0ويرجع ذلك عمى

األرجح إلى انخفاض عدد المشاريع الريادية الجديدة التي بدأت خبلل العامين الماضيين ،األمر الذي بينو

مسح السكان البالغين لعام  0260أيضا ،والذي أشار إلى انخفاض معدل النشاط الريادي في المراحل المبكرة

من  %62.6خبلل العام  0262إلى  %4.3خبلل العام  .0260ويرى الرياديون أيضاً أن وسائل اإلعبلم

أصبحت ميتمة أكثر بتغطية القصص الريادية الناجحة في العام  0260بشكل أفضل من العام  ،0262حيث

ارتفعت ىذه النسبة حسب إجابات النساء بنحو  .%63ومن الممفت لبلنتباه أن قراءة النساء الفمسطينيات
لمبيئة الثقافية في فمسطين كانت ايجابية وتشجع عمى البدء بأعمال ومشاريع ريادية (لمرجال والنساء) ،حيث

ترى أكثر من  %32من النساء في مسح العام  0260أن الناس يعدون أن البدء بمشروع ىو خيار ميني
جيد ،وأن الرياديين يحظون باالحترام والمكانة العالية في المجتمع.
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كانت التصورات الريادية لمذكور في العام  0260أكثر ايجابية منيا لئلناث ،حيث أجاب  %63منيم

(مقارنة مع  % 36.0لئلناث) بأنيم عمموا بأشخاص بدأوا مشاريع ريادية خبلل العامين الماضيين ،وأن
النساء أقل امتبلكاً لممعرفة والميارات المطموبة بنسبة  ،%03وأكثر خوفاً من الفشل بنسبة  ،%02وأقل

امتبلكاً لفرص البدء بأعمال جديدة بنسبة  %1بالمقارنة مع الرجال .أما فيما يتعمق بالتصورات الريادية
األخرى والمتعمقة بالمجتمع والبيئة المحيطة ،فقد تبين وجود تماثل في إجابات الذكور واإلناث.

 4-3تقذَراث تأثري رَبدة اننسبء عهً انتشغُم

تبين بيانات مرصد الريادة العالمي ) (Kelly et al, 2013مدى تأثير ريادة النساء عمى اقتصادات

الدول المشاركة في المسح .حيث بمغ عدد الرياديات في المراحل المبكرة التي لم يتجاوز عمرىا  60شي ارً في

 12دولة مشاركة في مسح العام  0260نحو  601مميون ريادية ،وأن  43مميون منين تممك وتدير
مشاريع وأعمال قائمة تجاوز عمرىا  60شي ارً .وتبين أن  660مميون ريادية تقوم بتشغيل عامل واحد عمى

األقل ،و 60مميون ريادية تتوقع توسع أعماليا وتشغيل  1عمال عمى األقل خبلل السنوات الخمس القادمة.
تقديرات تأثير ريادة النشاط الخاص لمنساء في فمسطين0260 ،
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المصدر :مسح السكان البالغين لعام  ،0260معيد ابحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني ،والجياز المركزي

لئلحصاء الفمسطيني ،رام اهلل ،فمسطين

ويظير الجدول المذكور انفا بيانات مسح السكان البالغين لعام  0260حول تقديرات التشغيل في

جملة العلوم االقتصادية واإلدارية
اجمللد ( )32العدد( )68لسنة 3126

635

المشاريع الخاصة النسوية في فمسطين .حيث بين أن عدد النساء المواتي يمتمكن مشاريع خاصة ناشئة بمغ
 028266امرأة ،ومن يمتمكن مشاريع حديثة  38366امرأة ،ومن يمتمكن مشاريع قائمة  28020امرأة .وتبين
أن  %26.3من المشاريع الحديثة فتحت فرص عمل بمعدل  0.0فرصة لكل منشأة ،وأن  %63.3من

المشاريع القائمة فتحت فرص عمل بمعدل  0فرص عمل لكل منشأة .وباألرقام المطمقة بمغ عدد فرص العمل

المفتوحة  668423فرصة في المشاريع الحديثة  ،و 628230في المشاريع القائمة .وبإضافة عدد صاحبات
المشاريع الى عدد العاممين ،باستثناء صاحبات المشاريع الناشئة التي لم توظف أو تدفع أجو ارً لصاحباتيا،

يتبين أن النشاطات الريادية في المرحمة توظف أكثر من  63ألف عامل وعاممة .ويشكل ىذا الرقم نحو

 % 0.1من إجمالي العاممين في فمسطين .ومن المتوقع أن يزداد عدد الوظائف الجديدة في حال نجاح
أنشطة النساء الخاصة الناشئة ،وقياميا بتشغيل المزيد من العاممين.

تعكس ىذه األرقام درجة تأثير ريادة النساء عمى االقتصاد ،وخصوصا من حيث توليد وظائف جديدة،

األمر الذي يستحق المزيد من االىتمام لدى صانعي السياسات ،وكافة الميتمين بالتنمية االقتصادية

واالجتماعية ،والعمل عمى بذل المزيد من الجيود لمنيوض بالمشاريع الخاصة التي تقيميا النساء ،وتقميص

احتماالت فشل مشاريعين ،كأحد األىداف القابمة لمتحقيق.

 -4يعُقبث رَبدة األعًبل بني اننسبء يف فهسطني

يمكن تصنيف معيقات ريادة األعمال الخاصة من قبل النساء التي أبرزىا مسح السكان البالغين

(السكان فوق  63سنة) إلى خمس رزم رئيسة وىي :إجراءات االحتبلل ،وتقاليد المجتمع ،ونقص التمويل،

وضعف التعميم العام والميني وعدم اىتمامو بتوفير الميارات والمعرفة الضرورية لريادة األعمال ،وضعف

وعدم كفاية منظومة دعم النشاطات الريادية لممرأة الفمسطينية.

 1-4االحتالل اإلسرائُهٍ

يرفع االحتبلل وسياساتو واجراءاتو نسبة المخاطرة بشكل كبير عمى البدء بمشاريع تجارية خاصة،

وذلك لتأثيره الكبير عمى الكثير من متطمبات ريادة األعمال ،والتي كان من أبرزىا إعاقة ورفع تكمفة التنقل بين
المحافظات والقرى الفمسطينية ،والذي يعد مكمفاً جدا بسبب اضطرار المواطنين الفمسطينيين إلى قطع مسافات

مضاعفة لبللتفاف عمى الطرق المغمقة وحواجز التفتيش ،مما يعيق تسويق السمع من أماكن اإلنتاج إلى
أماكن التسويق .وترتفع مخاطر وتكاليف االحتبلل اإلسرائيمي بشكل كبير عمى المشاريع الزراعية ،والتي

تتعرض لمتجريف المتكرر ،ولحرق أو قطع األشجار من قبل المستعمرين اإلسرائيميين ،والسيما في المناطق

التي عزليا جدار الضم والتوسع ،وفي المنطقة المسماة (ج) التي تشكل  %10من مساحة الضفة الغربية.
كما تمجأ سمطات االحتبلل إلى ىدم بيوت وانشاءات المزارعين من حين آلخر بحجة عدم الترخيص .وتأثرت

الريادة في قطاع غزة بشكل كبير من الحصار واإلغبلق اإلسرائيمي ،والسيما بعد منع إدخال المواد الخام

والمواد الوسيطة الضرورية لمتصنيع ولمزراعة أيضا ،ومنع تصدير منتجات القطاع إلى الخارج أو حتى إلى

الضفة الغربية .
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 2-4املىاقف واملفبهُى املتفشُت يف اجملتًع انفهسطُنٍ

تتأثر ريادة النساء في فمسطين بشكل كبير بالنظرة التقميدية لممرأة التي تعارض مشاركة المرأة

السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،وتحصر وظيفتيا في أداء األعمال المنزلية ورعاية األطفال .وفي حال

اجتيازىا حواجز المشاركة ،فيجب أن تحصر في وظائف وأعمال وبيئة عمل محددة ،مما يقمل نطاق المجاالت
التي يمكن لمنساء إنشاء مشاريعين الخاصة في عدد محدود من األنشطة "المناسبة" لريادة النساء.

حددت الفرص والمجاالت الريادية لممرأة الفمسطينية بشكل تعسفي باالستناد إلى فتاوى بعض الحركات

ذات األيديولوجيات المحافظة ،التي سعت وما تزال إلى تقييد مشاركة المرأة اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا
وثقافيا .وسعت إلى حصر مشاركتيا االقتصادية في عدد قميل من األنشطة االقتصادية التقميدية (الخياطة،
والتجميل ،وتصنيع األغذية التقميدية ،والتعميم ما قبل المدرسي ،وما شابو ذلك) وفي بعض األنشطة اإلدارية.

كما أدى انفتاح السوق الفمسطينية إلى تدفق السمع من اقتصادات العمل الرخيص في شرق آسيا ،إلى إقفال
األنشطة التصنيعية النسائية التي لم تصمد أمام منافسة تمك السمع ،مثل المطرزات والمواد الحرفية التي ازداد

استيرادىا خبلل السنوات األخيرة .مما أضاف صعوبات جديدة أمام استمرارية األعمال الريادية النسوية في تمك

المجاالت.

ويفيد مسح السكان البالغين في العام  0260إلى أن نحو  %26من النساء يعتبرن أن عدم تقبل

المجتمع لفكرة إقامة مشروع خاص يمتمكنو أو يدرنو يشكل عامل إحباط رئيسي إلنشاء المشاريع (مقابل
 %13لمذكور) .وتعاني المرأة الفمسطينية أيضاً– وبشكل خاص في القرى والمناطق الريفية -من معارضة

ورفض الزوج أو األىل فكرة إنشاء مشروع خاص بيا .حيث أشارت أكثر من  %12من النساء المشاركات في
مسح السكان البالغين ،أن معارضة األسرة ىي المعيق الرئيسي لفكرة إنشاء مشروع جديد .وينطمق ذلك من

تحريم االختبلط ،وأىمية الواجبات المنزلية ورعاية األطفال ،أو بسبب الخجل من المجتمع المحيط لدى قيام

الزوجة أو االبنة بفتح مشروع تجاري .ولكن ىذه المبررات تطوى جانبا في كثير من الحاالت عندما يكون عمل

المرأة أو مشروعيا الممجأ األخير لتأمين احتياجات األسرة الماسة (قزاز وآخرون ،)0220 ،وىذا يشير إلى

تجاىل القيود المجتمعية في حاالت الضرورة االقتصادية أو المعيشية.

وعبرت أغمبية الخبراء الوطنيين لدى تقييميم لوسائل الدعم المتاحة لمنساء لمبدء بإنشاء مشاريع

ريادية في فمسطين بأنو ال توجد خدمات اجتماعية متاحة تمكن المرأة من االستمرار في العمل بعد تكوين

أسرتيا ،مثل توفر حضانات ورياض ومراكز رعاية مناسبة لؤلطفال وبأسعار معقولة ،والسيما في معظم القرى
والمناطق الريفية .وحتى إن كانت متوفرة في المدن والبمدات الرئيسة ،تبقى أسعار خدماتيا باىظة وال يمكن

لمفقراء وذوي الدخل دون المتوسط والمحدود تحمميا.
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 3-4انىصىل نهتًىَم

أفادت دراسة (  )Sadeq et al, 2011أن نحو  %16من النساء المواتي خططن لبدء مشاريع

خاصة ،تخمين عن الفكرة بسبب مشاكل تتعمق بنقص التمويل .وبينت أيضا بأن صعوبات حصول النساء عمى
تمويل من البنوك التجارية ،حيث أن التمويل والقروض البنكية تتطمب ضمانات قوية ال تتوفر عند شريحة

كبيرة من النساء الفمسطينيات ،وغالبا ما تكون المرأة بحاجة إلى كفالة الزوج أو أحد أفراد األسرة المشروطة

بمبلءتيم المالية (قزاز ومرار .)0220 ،وتفيد إحصاءات مسح السكان البالغين أن  %30من النساء يفتقرن

لمن يقدم لين ىذه الكفالة.

أما التمويل غير الرسمي فقد أكد  %23من الخبراء الوطنيين عمى عدم توفر دعم مالي كافي من

األفراد (من غير المؤسسين) لمشركات الجديدة .وبين مسح أشار أكثر من  %42من أفراد العينة إلى أنيم لم

يقدموا أي تمويل لمشروع جديد أنشأه شخص آخر .وكذلك أجمع  %46من الخبراء عمى عدم توفر أية
إعانات مالية حكومية لممشاريع الجديدة والنامية (لمذكور واإل ناث) .ومن جية أخرى ،انقسم الخبراء الوطنيون
في رأييم حول دور القروض والمساىمة في الممكية في توفير تمويل كافي لمبدء بمشاريع جديدة إلى

معسكرين متساويين .حيث يرى  %66منيم أن ىذا المصدر لتمويل الريادة متوفر ،بينما رأى  %66منيم

أنو غير متوفر.

 4-4نقص وظعف انتعهُى وانتذرَ

تشير نتائج مسح السكان البالغين في فمسطين لعام  ،0260إلى أن أكثر من  %02من النساء

الفمسطينيات يعتقدن بعدم امتبلك المعرفة والميارات البلزمة لمبدء بمشاريع تجارية جديدة ،مقارنة مع %36

من الذكور .كذلك تفيد  %30من النساء في عينة المسح أن عدم توفر المعرفة أو نقص المعمومات حول
الفرص المتاحة في السوق يعيق من التوجو نحو البدء بإنشاء مشروع جديد (مقابل  %20لمذكور) .وأفادت

أيضاً  % 30من النساء أن عدم توفر معمومات حول البرامج التي تشجع ريادة األعمال يشكل عائقا أمام
إنشاء مشاريع جديدة (مقابل  %22لمذكور) .ويعود انخفاض المعرفة والميارات لدى النساء مقارنة مع

الذكور إلى تحديد مجاالت التدريب الميني لمنساء في أنشطة تقميدية أو أنشطة مخصصة لمنساء فقط

(الخياطة ،التجميل) ،وضعف إقبال النساء عمى مراكز التدريب الميني مقارنة مع الذكور بسبب تقاليد

المجتمع ،و بسبب المتطمبات المنزلية ورعاية األطفال كما ورد في دراسة (قزاز ومرار ،)0220 ،فضبل عن

قمة أعداد وضعف قدرات مراكز ومؤسسات التدريب النسوية.

وأفاد معظم الخبراء الوطنيين لدى استفتائيم في ربيع  0260أن النظام التعميمي في كافة مراحمو ال

يشتمل عمى برامج إلعداد وتوجيو التبلميذ لمتفكير بتأسيس منشآتيم الخاصة ،وىو ال يسمحيم بالمعارف
والمعمومات والميارات والخبرات التي تساعدىم في ذلك .وأكدوا عمى أن النظام التعميمي في المدارس (االبتدائي

والثانوي) ال ييتم بتعميم واثارة اىتمام التبلميذ بالريادة .كما أشاروا إلى أن التعميم الجامعي في فمسطين ال
يؤىل الطمبة لمبدء بإنشاء مشاريع جديدة أيضا ،وىو ال يشجع الطمبة لبلىتمام بولوج الريادة ،وتكريسيا كأحد

الخيارات المفتوحة أماميم لدى انتقاليم إلى الحياة العممية.
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وفيما يتعمق بأنظمة التعميم والتدريب الميني ،فإن الخبراء الوطنيين يعتبرونيا غير كافية إلعداد طمبة
قادرين عمى البدء أو تطوير شركات جديدة .ولكن إحصاءات الجياز المركزي لئلحصاء الفمسطيني لظروف

خريجي التدريب والتعميم العالي والتدريب الميني لعام  0221تشير إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى

العاممة بين خريجات التدريب الميني إلى  %06.3مقارنة مع  %66.0لمنساء الفمسطينيات في سن العمل

في نفس العام .وكذلك ترتفع نسبة النساء المواتي يعممن لحسابين الخاص إلى أكثر من  %66بين خريجات

التعميم الميني مقارنة مع  %0.0فقط لجميع النساء المشاركات في القوى العاممة .ويبلحظ أن البطالة بين

خريجات التدريب الميني مرتفعة جدا ىي األخرى ،وقد بمغت نحو  %02من القوى العاممة النسائية مقارنة مع

نحو  %31لجميع النساء في القوى العاممة في عام  .0221وىذا يدل عمى صمود النساء خريجات التدريب

الميني في سوق العمل لفترة تزيد عن ستة أشير ،وعدم توقفين عن البحث عن العمل وتحولين إلى خانة

العامبلت المحبطات( .عدوان)0224 ،

 5-4ظعف وعذو كفبَت املنظىيت انرمسُت واألههُت نذعى رَبدة االعًبل نهنسبء
 1-5-4ظعف وعذو كفبَت انذعى احلكىيٍ

لم تنعكس الطموحات التي نجدىا في الخطط واالستراتيجيات التنموية الرسمية إزاء تمكين المرأة عمى

ارض الواقع بصورة كافية .فقد ظل قانون تشجيع االستثمار رقم ( )6لعام  ،6443وتعديبلتو المتكررة منذ ذلك
الحين متجاىبل تماما الحتياجات المنشآت الصغيرة جدا والصغيرة ،وىو يخموا من أي حوافز خاصة بريادة

األعمال لمنساء .وقد عكست نتائج مسح الخبراء المحميين ىذا الواقع بكل وضوح ،حيث لم يتعد معدل تقييميم

لجميع السياسات الحكومية تجاه الريادة درجة ( )0.0من أصل  0درجات.

وتبين أيضا أن تقييم الخبراء المحميين لمسياسات الحكومية إزاء تشجيع االستثمارات الجديدة والنامية

سمبيا أيضا ،حيث أشاروا إلى عدم توفر قوانين خاصة لدعم الشركات الجديدة والنامية الصغيرة ،باستثناء

الشركات في مجال تكنولوجيا المعمومات .كما كان معدل تقييم البرامج والمبادرات الحكومية لدعم الريادة سمبيا
جدا ،حيث بمغ نقطتين من أصل خمس ،وشذ عن ذلك مسألة توفر حاضنات األعمال ،التي كان معدل تقييميا

نحو  0.0نقطة.

 2-5-4ظعف دعى املنظًبث غري احلكىيُت

ىناك شبكة واسعة من المنظمات األىمية الفمسطينية التي تيتم بتعزيز وتفعيل مشاركة المرأة في

التنمية االجتماعية واالقتصادية في فمسطين ،والبعض القميل منيا يركز عمى النيوض بدعم وتشجيع دخول
المرأة مجال ريادة األعمال .وتتركز نشاطات وبرامج تمك المنظمات ،في تقديم القروض لممشاريع واألعمال

الريادية ،وتنفيذ برامج تدريب وتوعية وتطوير القدرات والميارات لدى النساء .وتواجو معظم تمك المنظمات

صعوبات ومشاكل متعددة أىميا نقص الموارد المالية ،وارتباط التمويل أحيانا بأجندات وسياسات الممولين،
كما تعاني من عدم تقبل المجتمع الذكوري لبرامجيا أيضا.
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 -5نتبئج انذراست

أدى االحتبلل اإلسرائيمي طويل األمد ،بطابعو الكولونيالي االستيطاني ،وسيطرتو عمى معظم مصادر

نمو االقتصاد الفمسطيني ،وتقييد قدرة الفمسطينيين عمى إدارة واستغبلل الجزء اليسير من الموارد التي ظمت

تحت سيطرتيم ،مما أدى إلى حالة ركود مستمر وبطالة مرتفعة كانت آثارىا كارثية عمى القوى العاممة والسيما

النساء منيا ،والتي كانت حصتين من فرص العمل القميمة المتاحة محدودة جدا.

من الواضح أن بقاء االحتبلل سيظل يحول دون تحقيق تنمية مستدامة في دولة فمسطين .ولكن

صمود الفمسطينيين في أرضيم ونضاليم إلنياء االحتبلل اإلسرائيمي يستوجب منيم مواصمة العمل عمى بناء
اقتصادىم .ومن الطبيعي أن زيادة مشاركة المرأة الفمسطينية اقتصاديا ،وخصوصا كسيدة أعمال ،سيشكل رافدا

ىاما من روافد بناء االقتصاد .من ىنا ال بد من العمل إل زالة العقبات والنواقص التي تعرقل ريادة األعمال في

أوساط النساء .وفي المقام األول ال بد من التأكيد عمى أىمية وضرورة مجابية المفاىيم المتخمفة التي تقصي
المرأة عن المشاركة االقتصادية من جية ،والتي تحرر الرجل من مسؤولياتو كشريك في المسؤوليات المنزلية

من جية أخرى .كما ال بد من العمل عمى تغيير المفاىيم التي تحصر وتشترط بقاء مشاركة المرأة االقتصادية

في مجاالت ضيقة جدا

تبين الدراسة أن المرأة الفمسطينية باتت تحظى بالمساواة في الحقوق والواجبات في القانون األساسي

الفمسطيني ،وفي القوانين واألنظمة األخرى التي قامت السمطة الوطنية الفمسطينية بسنيا أو تحديثيا بعد

إقامتيا في عام  .6446وتفرد الخطط والبرامج الحكومية حي ازً الفتا يجسد التزام السمطة المفظي بمساواة
وتمكين وحماية حقوق المرأة وتوسيع مشاركتيا السياسية واالقتصادية واالجتماعية ،بما في ذلك تشجيع

مشاركتيا كسيدة أعمال .ولكن معظم ىذه البرامج والخطط لم تحظ بتخصيص موارد مالية كافية لتنفيذىا .كما
لوحظ أن التزام الدوائر الحكومية بتمكين المرأة اقتصاديا لم يكن بالمستوى المطموب.

بينت الدراسة وجود فجوة كبيرة ما بين مستويات انتشار نشاط ريادة األعمال بين النساء والرجال في

فمسطين لصالح الرجال ،كما كان معدل ريادة النساء الفمسطينيات األدنى بين الدول ال 12المشاركة في مسح

السكان البالغين لعام  .0260وبالمقابل تشير البيانات الرسمية الى تفوق مستويات التحصيل العممي لممرأة
الفمسطينية بالمقارنة مع الرجال في فمسطين ،وبالمقارنة مع مستويات التحصيل العممي لممرأة في دول الشرق

األوسط وشمال إفريقيا ،ومعظم الدول النامية.

من ىنا يتبين أن التعميم وحماية القانون والبرامج الحكومية المكرسة لتمكين المرأة من المشاركة،

وخصوصا مشاركتيا االقتصادية لم تكن كافية لمنيوض بمشاركة المرأة االقتصادية .فالمفاىيم المحافظة

المتفشية والتي تحصر دور المرأة في العناية باألطفال واألعمال المنزلية ،وتعيب عمى الرجل مشاركة المرأة

بتمك المسؤوليات ،ما زالت تشكل عقبات ىامة أمام زيادة مشاركة المرأة االقتصادية.
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كما أن ارتفاع مستوى البطالة الذي ازداد حدة بسبب إقفال السوق اإلسرائيمية أمام العاممين
الفمسطينيين بعد انتفاضة عام  ،0222خصوصا في أوساط الشباب ،عمى شغل الرجال لمعظم فرص العمل
القميمة التي تخمق سنويا .ىذا باإلضافة إلى أن محدودية البنى التحتية الضرورية لتمكين المرأة من إدارة

وقتيا بحرية أكبر ،وخصوصا النقص الشديد في حضانات ورياض األطفال ،تقفل الباب أمام مشاركة المرأة

االقتصادية بعد إنياء تعميميا الثانوي أو الجامعي ،ويتيح ليا بضع سنوات من المشاركة االقتصادية في
أحسن األحوال ،سرعان ما تنقطع بعد الزواج.

ال بد من زيادة اىتمام السمطة الوطنية الفمسطينية بتطوير البنى التحتية الضرورية لمشاركة المرأة،

وخصوصا موائمة أوقات الدوام في المدارس األساسية مع أوقات العمل ،وتوفير حضانات ورياض األطفال

بالمشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني ،والتوسع في برامج التدريب الميني التي تستيدف

النساء ،وانشاء حاضنات األعمال لمرياديات في مجاالت عديدة ،واقامة صناديق لضمان القروض الموجية

لتمويل مشاريع رياديات األعمال لتجاوز النقص في الضمانات ،وزيادة اىتمام اإلعبلم بقصص النساء المواتي

حققن نجاحات مميمة.

وتشير الدراسة إلى أن المرأة الفمسطينية تواجو العديد من المعيقات التي تمنعيا من البدء بمشاريع

جديدة ،والتي حددتيا الدراسة بخمس مجموعات أساسية ،وىي االحتبلل اإلسرائيمي ،والمواقف والمفاىيم

الرجعية المتفشية حول عمل المرأة في المجتمع الفمسطيني ،والوصول التمويل ،ونقص المعرفة والميارات،
وتحديد مجاالت ريادة األعمال المتاحة لمنساء .وكذلك بينت الدراسة أن أىم األسباب التي تدفع النساء إلى

إغبلق منشآتيا أو التخمي عن إدارتيا كانت عدم ربحية المشروع ،واألسباب الشخصية (المفاىيم المجتمعية،
سيطرة الذكور ،االلتزامات والواجبات المنزلية ،رعاية األطفال.)...،

وتقترح الدراسة أن مواجية أسباب تدنى مشاركة المرأة االقتصادية ،وخصوصا كسيدة أعمال يتطمب

اتفاق وتعاون جميع األطراف ذات العبلقة ،والتي تضم المؤسسات الحكومية ،مؤسسات التمويل واإلقراض،
الجمعيات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني ،ومؤسسات التعميم والتدريب عمى إعداد وتنفيذ خطة متكاممة

في برامجيا ومشاريعيا واطارىا الزمني ،لمعالجة أسباب تدنى مشاركة النساء في ريادة األعمال ،والتي يمكن
تمخيصيا في المقترحات التالية:
ً
أوال ،تىصُبث نهًؤسسبث احلكىيُت:

 تجنيد الضغوط من جميع المؤسسات الدولية ومؤسسات حقوق اإلنسان لمجم إجراءات سمطات االحتبلل

اإلسرائيمية التي تحبط النشاط الريادي في األراضي الفمسطينية المحتمة ،والسيما اإلجراءات التي تزيد من

تكاليف إنشاء المشاريع ،وزيادة المخاطر عمى تجارتيا الداخمية والخارجية.

 إعداد الخطط والسياسات اليادفة إلى النيوض بأنشطة ريادة األعمال ،وخصوصا المساىمة في إنشاء

حاضنات األعمال المستيدفة لمشاريع النساء ،وتشجيع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص عمى

رعاية وادارة ىذا النوع من الحاضنات.

 االىتمام بتطوير وتشجيع مؤسسات الرعاية باألطفال في مراحل الطفولة المبكرة لتمكين النساء من تحقيق
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التوافق بين العناية بأطفالين وبين مشاركتين االقتصادية.
 إعادة صياغة وتعديل قانون تشجيع االستثمار الفمسطيني لتشمل اإلعفاءات والحوافز الضريبية المنشآت
الخاصة الصغيرة والصغيرة جداً ،وخصوصا المنشآت التي تقودىا نساء.

 صياغة إستراتيجية وطنية شاممة بعيدة المدى بالمشاركة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني ،يكون
ىدفيا األساسي تمكين وتعزيز مشاركة المرأة اقتصادياً.

 تقديم المساعدة والدعم لمرياديات ضمن برامج حكومية منيجية وشاممة.

 مراجعة كافة التشريعات والقوانين التي تمس رياديات األعمال ،لتعديل أو إزالة كل ما من شأنو تعطيل
إنشاء وادارة المنشآت االقتصادية والدخول في التعامبلت التجارية مع كافة األطراف وعمى قدم المساواة،
وحماية حقوقيا ،بما في ذلك حقوق الممكية المادية والفكرية ،والمجوء لمقضاء والتحكيم وما شابو ذلك.

 تقديم الدعم المادي والمعنوي لمجمعيات النسوية ومؤسسات المجتمع المدني التي تعنى بريادة النساء.
ً
ثبنُب ،تىصُبث ملؤسسبث انتًىَم واإلقراض:
 توجيو القروض نحو المشاريع النسائية اإل نتاجية ،ومنحيا معاممة تفضيمية.


أن تقوم مؤسسات التمويل بنشر سياسات وتعميمات اإلقراض لدييا ،ولوائح بنسب الفائدة والعموالت

والرسوم لتعزيز الثقة بينيا وبين المقترضات.

 أن تقوم مؤسسات اإلقراض المتخصصة بتمويل المشاريع النسائية بعمل برامج تدريب وبناء قدرات
لممقترضات ،بالتعاون مع المؤسسات العاممة في مجال تمكين النساء ،لمساعدتين في تطوير قدراتين اإلدارية

والفنية وادارة المخاطر التي تواجو مشاريعين.
ً
ثبنثب ،تىصُبث نهجًعُبث اننسىَت ويؤسسبث اجملتًع املذنٍ:

 القيام بحمبلت وبرامج توعية شاممة بضرورة وأىمية التمكين االقتصادي لممرأة وبمشاركتيا االقتصادية.
 العمل
والمناطق.

عمى توسيع وصول خدماتيا لتمكين النساء اقتصاديا لمنساء في مختمف الفئات والشرائح

 المساىمة في تأسيس حاضنات أعمال الستضافة المشاريع الجديدة وتقديم خدمات التدريب والوصول
لمممولين والزبائن المحتممين

 أن تعمل عمى إقامة معارض تجارية دورية وفي مناطق ومختمفة ،لتسويق منتجات المشاريع النسوية.
 توفير خبراء ومينيين في المجاالت والقطاعات المختمفة لمساعدة وتقديم النصائح والمعمومات لمرياديات.

 تطوير التعاونيات اإلنتاجية لمرياديات لبلستفادة من اقتصاديات الحجم ،وتخفيض تكاليف المشتريات
والتسويق.
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ً
رابعب ،تىصُبث ملؤسسبث انتعهُى وانتذرَ :

 إصبلح النظام التعميمي إلنياء التمييز والنظرة الدونية تجاه التعميم الميني،

 تطوير المناىج التعميمية ليشتمل عمى المعرفة والميارات الريادية بدءاً من المرحمة األساسية.


تطوير

برامج جديدة لمنساء في مجاالت أعمال جديدة لتوسيع مجاالت انخراطين في النشاطات

الريادية.

 تطوير شراكة بين القطاعين العام والخاص لربط التعميم والتدريب الميني بالواقع العممي في مؤسسات
القطاع الخاص.

شكر وعرفبٌ

أتقدم بالشكر الجزيل لمعيد ابحاث السياسات اإلقتصادية الفمسطيني (ماس) ،ولمركز ابحاث التنمية الدولية

الكندي عمى دعميم ليذه الدراسة .كما أشكر الباحث المساعد محمد حتاوي الذي ساعد في إعداد الجداول
واألشكال البيانية.
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in Private Businesses
Abstract
This study sheds light on female entrepreneurship in Palestine, and
explores the reasons behind its relative weakness as compared with men, and
with female entrepreneurship in other countries. This study aims at proposing
effective policies and doable measures to enhance female entrepreneurship.
Achieving this objective will carry significant impact on employment and
economic growth at large, and increase women’s economic participation, scaling
up their independence, and demonstrating their skills and abilities, and putting
women on an equal footing with men. Furthermore, entrepreneurial activity has
increasingly become one of the key drivers of economic development. An
increased rate of entrepreneurial activities among women, who constitute half of
society in terms of populations size and educational qualification, will create
many new job opportunities and translate into higher GDP. It will also serve
achieving other desired outcomes concerning women’s income levels and living
standards of their families in particular and women’s societal participation in
general.

Key words: Palestinian women – entrepreneurship - women’s participation.
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