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امللخص:
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة على مستويات تمكين املرأة بأنواعه املختلفة ،وذلك من خالل استخدام الساليب
اإلحصائية املبنية على بيانات ثانوية مستقاة من برنامج "كفالة" الذي يعتبر أحد الجهات الداعمة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة باململكة ،كما تم
استخدام السلوب النوعي املبني على إجراء مقابالت شخصية مع  20رائدة أعمال من مختلف مناطق اململكة .وتم التوصل إلى مجموعة من النتائج أهمها:
أن الدوافع النفسية واملادية لها تأثير قوي في تحفيز سيدات العمال للبدء في مشاريعهن الخاصة بهن .أما فيما يخص مدى تأثير املشروع على مستويات
تمكين املرأة االجتماعي واالقتصادي واالجتماعي فقد اشارت النتائج إلى أهمية تأثير املشروع على تمكين املرأة الشخص ي واالقتصادي بنسبة إجابات أيجابية
تفوق  %50في املؤشرات الثالثة املستخدمة .أما بالنسبة لدور املشروع في تمكين املرأة اجتماعيا من حيث تحسين تعليم البناء وتقديم الخدمات املجتمعية
فكانت اإلجابات بنعم أقل من نسبة .%50
الكلمات املفتاحية :تمكين املرأة؛ دعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة؛ رؤية .2030

املقدمة:
تسعى اململكة العربية السعودية جاهدة من خالل رؤيتها  20301إلى إحداث تغيير اقتصادي جذري لم تشهده املنطقة من قبل .كما ان أحد الجوانب
االساسية التي ركزت عليها الرؤية هي تنمية قطاع املشروعات الصغيرة واملتوسطة أيمانا بأن املشروعات الكبيرة بحاجة إلى منتجات وخدمات املشروعات
الصغيرة واملتوسطة للوصول إلى النجاح املنشود .وهذا ما يعرف بالقاعدة االقتصادية التي تقول "أن املشروعات الكبيرة ال تنمو وال يكتب لها النجاح إذا
لـم يوجد هناك مشروعات صغيرة توفر لها احتياجاتها من املواد والخدمات وتشتري منتجاتها" (حسن ،2002 ،ص  .)24وال يقتصر االهتمام املؤخر بدعم
املشروعات الصغيرة واملتوسطة على هذا السبب وإنما لهميتها في توليد الوظائف وتحسين دخل االسر مما يؤدي حتما إلى تنمية االقتصاد العام للدولة.
وقد لوحظ مؤخرا زيادة الدعم من قبل مؤسسات املجتمع املدني في اململكة مثل :باب رزق جميل وصندوق املئوية وبرنامج بادر وغيرها العديد 2وهيئات
الدولة املعنية بهذه املشروعات كنوع من املساهمة في تحقيق الهدف العام املرجو من هذه املشاريع مثل" :منشآت" لدعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة
والتي تزامن تأسيسها مع إطالق الرؤية.
من جانب آخر ،تم تسليط الضوء في الونة االخيرة على حقوق املرأة واملناداة بمسأواتها من الناحية االقتصادية واالجتماعية مع الرجل على حد
سواء دون املساس بالثوابت الدينية االساسية .وما نشهده اليوم من تطور كبير في هذا الجانب من خالل تمكين املرأة لتكون صاحبة قرار وتعيينها في عدد
من الوظائف القيادية أكبر دليل على عزم الدولة لتنفيذ محاور رؤيتها الواعدة ملا يصب في مصلحة املرأة السعودية وال يؤثر في مكانتها االجتماعية بل على
العكس تمكينها في مجاالت عدة يساهم إلى حد كبير في دفع عجلة التنمية االقتصادية بشكل ملحوظ ) ،(Saqib et al., 2016كما أثبتت بعض التقارير
االقتصادية في هذا املضمار ضعف االقتصاديات التي ال تدعم تمكين املرأة (تقرير املرأة ،أنشطة العمال والقانون )2018 ،والذي بدوره يضعف بعض

 1يشار اليها بالرؤية باقي الدراسة
 2يمكن االطالع على قائمة املؤسسات الداعمة لهذا النوع من املشروعات من خالل هذا الرابط
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املؤشرات ذات الصلة مثل االنتاجية والتنمية املستدامة .وتشير االحصائيات إلى أن مشاركة املرأة في سوق العمل في اململكة العربية السعودية ال تتعدى
 %28حتى عام  ،2016وبمقارنتها مع الدول املتقدمة مثل اململكة املتحدة وامريكا نجد الفارق كبير حيث تمثل مشاركة املرأة في سوق العمل  %83حسب
اخر احصائية مسجلة (موقع البنك الدولي) ،3والجدير بالذكر أن الدول ذات الصادرات الكبيرة تشهد مشاركة املرأة بنسب عالية تصل إلى  %75في سوق
العمل كالفلبين والصين وغيرها من االقتصاديات الناشئة .وهذا يؤكد أهمية مشاركة املرأة وتمكينها اقتصاديا.
هذا وقد سعت املرأة السعودية جاهدة على تطوير دخلها من خالل الخوض في مجال االستثمارات واملشاريع الصغيرة ومن أبرز االمثلة هنا ما عرف
مؤخرا بمسمى السر املنتجة والذي يعكس اهتمام املرأة بزيادة دخل االسرة من خالل البدء بمشاريع متواضعة لتحسين الدخل .وهذا يدل على وعي املرأة
السعودية ومواكبتها للتطور السريع على الصعيد االقتصادي املحلي .ولكن من أهم الصعوبات التي تواجه هذه الفئة من صغار رائدات العمال هي
الصعوبات التمويلية والحصة السوقية والشهرة وثقة العميل .ومن هنا جاءت توصيات مؤتمر املرأة العربية  2016املقام في االردن بضرورة دعم مشاريع
املرأة وتمكينها اقتصاديا وتطوير مهاراتها وتفعيل قدراتها .فاملرأة موردا بشريا ذو طاقة كامنه وعدم استغاللها االستغالل االمثل يعطل مسار التنمية
االقتصادية املستدامة كونها تمثل نصف املجتمع وتهميشها يعني تهميش نصف اقتصاد املجتمع .ويشير أحدث تقرير للهيئة العامة لإلحصاء (املرأة
السعودية شريك النجاح 4)2020 ،إلى ان نسبة املشاركة االقتصادية للنساء ارتفع بمعدل أكثر من خمس نقاط منذ عام  2016ليصل إلى .% 23
هدف الدراسة:
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف مالمح وصفات املشروعات الصغيرة واملتوسطة اململوكة بواسطة رائدات أعمال سعوديات وذلك من خالل استخدام
بيانات مقدمة من برنامج "كفالة" والذي يعتبر أحد برامج دعم املشروعات في اململكة من خالل منح كفالة تسهل عملية الحصول على القروض البنكية
لدعم وتأسيس املشاريع .كما تهدف الدراسة إلى التعرف على دور املشاريع الصغيرة واملتوسطة كأداة لتعزيز مستويات التمكين بأنواعه للمرأة السعودية،
على وجه الخصوص التمكين االقتصادي للمرأة السعودية ،ومدى مساهمة تلك املشاريع في النهوض باملرأة وتمكينها ،والتعرف على الهداف التي تسعى
إلى تحقيقها تلك املشاريع ونقاط القوة والضعف والتحديات التي تواجهها من خالل استخدام أسلوب التحليل النوعي القائم على املقابالت الشخصية مع
بعض رائدات العمال في اململكة.
مشكلة الدراسة:
وتكمن مشكلة الدراسة بأن هنالك العديد من القضأيا االجتماعية والثقافية واالقتصادية في املجتمع السعودي شكلت تحديات ومعوقات تحول
دون التقدم الحقيقي للمرأة ومنها معوقات الحياة السرية ،والسياسات واملمارسات التنظيمية لصالح الرجل على املرأة ،والحواجز الثقافية واالقتصادية
وغيرها .لذلك كان ال بد من التركيز من الناحية العملية والتطبيقية على تحسين نوعية املشاريع املقدمة للمرأة وتقدير فاعلية العوامل املؤثرة عليها ،وحث
سبل زيادة مشاركة املرأة في سوق العمل كوسيلة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق العدالة االجتماعية واالقتصادية ،ومن هنا تتجسد مشكلة الدراسة بصياغة
التساؤالت التالية:
السؤال الول :ما هي املحفزات التي تدفع املرأة السعودية للدخول في مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة؟
السؤال الثاني :ماهي التحديات التي تواجه املرأة السعودية عند الدخول لعالم املشاريع والعمال؟
السؤال الثالث :ما دور دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة في مستويات التمكين االقتصادي للمرأة السعودية؟
أهمية الدراسة:
إن عملية تمكين املرأة أمر يحتاج إلى إجراءات سريعة تفتح لها نوافذ وعي جديدة بذاتها وتيهئ املجتمع لخلق تصورات عن أدوارها ،لتحقيق االستغالل
المثل على املستوى القومي ورفع القدرة التنافسية لها في سوق العمل مما يؤدي للوصول إلى معدالت النمو االقتصادي املستهدفة ،في ظل اقتصاديات
السوق والخصخصة والعوملة وبالتالي تخفيض معدالت البطالة وفي الحد من الفقر ومنع الزمات وتحقيق التنمية املستدامة ،فنحن نبحث لضمان أن
يكون للمرأة صوت حقيقي في القطاع العام والقطاع الخاص واملجتمع املدني ،حتى تتمكن من املشاركة على قدم املسأواة مع الرجل ،وأن ما نسعى إليه
ليس مفهوم االستقواء أو التنافس بل نسعى إلى التكامل مع الرجل في الحوار العام وصنع القرار الذي سيحدد مستقبل أسرهم وبالدهم ،فاملرأة هي نصف
املجتمع وأي تعطيل لدورها يعني تعطيال لنصف طاقة المة.
لذلك تأتي أهمية هذه الدراسة كونها سوف تتنأول درأسة قطاع مهم وهو املشاريع الصغيرة واملتوسطة حيث تعتبر املشاريع املتوسطة والصغيرة
أداة مهمة من أدوات نشر ثقافة العمل الحر والريادة ،وهي أحد أفضل الوسائل لتحسين مستوى املعيشة للمواطنين الرجال والسيدات ،وخلق روح

https://data.worldbank.org
https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/tqryr_lywm_llmy_llmr_2020_1.pdf
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املبادرة والتشغيل الذاتي ،وتعتبر من أهم أدوات التنمية املستدامة والتي تساهم بدورها في إقامة توازن اقتصادي واجتماعي ،وتزداد الدراسة أهمية في
وقت نحن نفتقر به إلى درأسات اقتصادية مكثفة متعلقة باملرأة السعودية ،لذلك اعتمدت هذه الدراسة على طريقتين من طرق البحث العلمي ،اعتمدت
الطريقة الولى على الساليب الكمية بتحليل بيانات إحدى الجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة واملتوسطة في اململكة منذ عام  2006ملعرفة مالمح عملية
دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة ومحدداتها .أما الطريقة الثانية املستخدمة في الدراسة اعتمدت على الساليب النوعية وذلك باستخدام أسلوب املقابلة
الشخصية مع عدد من املستفيدات من دعم املشاريع في اململكة حتى نتمكن من التعرف محاور التمكين للمرأة والتعرف على اليجابيات والسلبيات لتلك
املشاريع ومحأولة التوصل إلى نتائج وتوصيات لتطوير اليجابيات وتجنب السلبيات وحتى يكون مجتمع الدراسة كمثال لالهتمام بتلك املشاريع ودعمها
من كافة الجهات من القطاع العام والخاص في اململكة.
الدرأسات السابقة:
تعتبر درأسات املرأة في اململكة العربية السعودية متواضعة جدا خاصة فيما يتعلق بتمكينها سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا .وهذا ما حفز الباحثة
إلجراء هذه الدراسة تزامنا مع االهتمام املؤخر بقضأيا املرأة السعودية في الوسط العربي والعاملي على حد سواء .على الصعيد العربي:
• أجرت الحموري ( )2017مؤخرا درأسة حول تمكين املرأة السعودية اقتصاديا .وقد هدفت الدراسة التعرف على دور املشروعات الصغيرة في تعزيز
مشاركة املرأة لتنمية املجتمعات املحلية في اململكة العربية السعودية ،واستهدفت الدراسة عينة مكونه من ( )93مستفيدة من برامج املشروعات
الصغيرة وطبقت استخدام السلوب الوصفي االستقرائي من خالل استبانة تقيس مدى تأثير املشروعات الصغيرة على مشاركة املرأة السعودية في
تنمية املجتمع .وخلصت الدراسة إلى أن برامج املشروعات الصغيرة تؤدي إلى دعم املرأة من الناحية املعنوية االنفعالية وذلك بتعزيز ثقتها بنفسها ومن
الناحية االجتماعية من خالل زيادة مشاركتها في املجتمع والتعأون والعمل للمصلحة العامة وأخيرا من الناحية االقتصادية من خالل زيادة دخل االسرة
وتعزيز املهارات والخبرات.
• وتهدف درأسة سالمي وببة ( )2013إلى التعرف على مدى فعالية ومساهمة املشاريع الصغيرة واملتوسطة في تمكين املرأة اقتصاديا في الجزائر من
خالل إجراء درأسة ميدانية على  132سيدة أعمال .كما حللت الباحثتان نتائج االستبانة من خالل عدة مسوغات مثل سمات السيدات املستفيدات
من هذا املشاريع من حيث العمر واملستوى التعليمي واملستوى املعيش ي ،كما نظرت الدراسة في سمات املشروع مثل عم ــره ،ورأسمال ــه ،وطريقة
تأسيسه ،وعدد العمال ... ،الخ .وآخر جانب تم تحليله هو البيئة االستثمارية واآلثار االجتماعية واالقتصادية للمشروع على املرأة والسرة واملجتمع.
وأظهرت النتائج بأن هناك عدة معوقات تعرقل عملية استفادة املرأة من برامج الدعم الحكومي مثل الصعوبات االدارية والقانونية وصعوبات تتعلق
بالجانب التسويقي ،واكدت الدراسة ان املشاريع الصغيرة واملتوسطة تعتبر من أهم السبل لتمكين املرأة اقتصاديا.
• كما تهدف درأسة ) Duflo (2012تحليل النتائج لدرأسات سابقة لتحديد ما إذا كان هناك عالقة بين تمكين املرأة والتنمية االقتصادية ،وتؤكد ان
العالقة تبادلية بمعنى أن التنمية االقتصادية تؤدي إلى املسأواة بين املرأة والرجل والذي بدورة يعزز تمكين املرأة .كما أن تمكين املرأة اقتصاديا حتما
أحد عوامل التطور االقتصادي للبلدان .وأوصت بضرورة تقديم الدعم الالزم للمرأة لتمتلك حصتها في السوق مثلها مثل الرجل ملا له من أثار أيجابية
على الدخل وتحسين املعيشة وتربية االبناء وتعليمهم بشكل أفضل.
• وفي درأسة ) Akram et al. (2015هدف الباحثون إلى تحليل العالقة بين تمويل مشاريع املرأة الصغيرة واملتوسطة وبين تمكينها اجتماعيا واقتصاديا
مستخدمين االساليب االحصائية لبيانات  114رائدة أعمال في منطقة كشمير .وخلصت الدراسة إلى وجود عالقة أيجابية بين تمويل املشاريع الصغيرة
واملتوسطة والتمكين االقتصادي االجتماعي للمرأة .وفي درأسات مشابهة اكدت أن أحد العوامل املهمة للتمكين االقتصادي للمرأة هو ما يسمى
بالتمويل الصغير والذي بدوره يصب في مصلحة التنمية املستدامة لالقتصاديات الضعيفة نسبيا (.)Cohoon ,et.al. 2012 , Mohanty, 2004
• كما أشارت درأسة ) Addae-Korankye and Abada (2017إلى أنه بالرغم وجود عالقة قوية بين تمويل املشاريع الصغيرة وتمكين املرأة اقتصاديا
في غانا ،إلى أن الدراسة أشارت إلى ان جزء من العينة أكد انتقال املرأة إلى وضع اسوء اقتصاديا بعد حصولها على التمويل والذي يعزى ربما إلى قلة
الخبرة أو سوء اإلدارة أو بعض العوائق الخاصة باملجتمع نفسه في مثل هذه الحاالت.
• وفي إطارمشابه ،تهدف درأسة ) Gupta and Basak (2016إلى التعرف على مدى مساهمة البنوك التجارية في تمكين املرأة في الهند من خالل تمويل
املشاريع الصغيرة واملتوسطة .واستخدمت الدراسة الطرق االحصائية وتحليل بيانات  52مستفيدة و 9مستفيدون مشاركون في املشاريع من فئة
الذكور .وخلصت الدراسة إلى أن البنوك التجارية تميل إلى دعم املشاريع املشتركة بين املرأة والرجل أكثر من دعمها للمشاريع النسوية ملالكة وحيدة
والذي ربما يعزى لعدم الثقة في امكانات املرأة وقدراتها .كما أشارت الدراسة ان املرأة تواجه صعوبات في الحصول على الدعم املالي من منافذ أخرى
غير البنوك التجارية.
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 .1تمكين املرأة :املفهوم وال واقع
تسعى الدول الهادفة لتنمية اقتصادها إلى تسهيل عملية التمكين ونشرها في املجتمع بجميع أفراده ليكون لهم الحق في املشاركة واتخاذ القرار.
ويعرف "التمكين" عموما بتوسيع قدرة االشخاص على اتخاذ خيارات حياتية استراتيجية ( ،)Kabeer, 2016أما مصطلح "تمكين املرأة" فهو يعتبر من
املصطلحات املستحدثة في الونة الخيرة ال سيما في الوطن العربي .كما أنه يعتبر من املصطلحات املعقدة لعدم وجود تعريف متفق عليه بين الباحثين
وذوي االختصاص ) .)Islam et.al., 2014يعرف التمكين بقدرة املرأة وحريتها في اتخاذ القرارات ،كما يعرف التمكين االقتصادي للمرأة بزيادة فرص تملكها
للموارد االقتصادية واملشاركة في االنشطة املولدة للربح ومنحها الحرية االقتصادية الكاملة ( .)Dangol, 2010وتعرفه سالمي وببة ( )50 :2013بأنه"
العملية التي تستطيع املرأة من خاللها االنتقال من موقع قوة اقتصادي أدنى في املجتمع إلى موقع قوة اقتصادي أعلى ،وذلك من خالل ازدياد سيطرتها
وتحكمها باملوارد االقتصادية واملالية الساسية"
وتؤكد منظمة التعأون االقتصادي والتنمية ( )OECDان التمكين االقتصادي للمرأة شرط اساس ي للتنمية املستدامة ،محققا بذلك أحد اهداف
االنمائية لأللفية الذي وضعت بنوده االمم املتحدة عام  .2015فقد نص الهدف الثالث من هذه االهداف على تعزيز تمكين املرأة وتحقيق العدالة الجندرية
( .)The Millennium Development Goals Report, 2015وليس مستغربا أن يكون البنك الدولي هو أول من استخدم مصطلح التمكين عام ،2006
والذي تضمن أنواع التمكين بين فئات املجتمع (الفقير والغني -املرأة والرجل -العاملين وغير العاملين  ...وغيرهم) واشار التقرير أن عدم املساواة بين أحد
هذه الفئات هو تعطيل لعجلة التنمية االقتصادية مؤكدا بذلك على ضرورة اعطاء الفرص للفئات الضعيفة نسبة إلى الفئات ذات املركز االقوى ،كما
أشار إلى أن تمكين املرأة يعني أن يسخر السوق لها وان يكون لها القدرة على املنافسة ()World Bank Report, 2006
ويمكن القول بأن التمكين االقتصادي للمرأة السعودية يكمن في تقديم الدعم الالزم لها لتكون صاحبة قرار استثماري وتأهيلها معنويا وماديا لتكون
جزء أساس ي من النسيج االقتصادي السعودي .الجدير بالذكر هنا ،أن املنظمات والدول وهيئة االم املتحدة تواجه تحديات كبيرة تعيق عملية نضوج
تمكين املرأة بكل أبعادها والتي تؤثر بشكل مباشر على التنمية البشرية املستدامة كون املرأة تمثل عامل فاعل في املجتمع .ومن املؤكد أن مبادرات دعم
املرأة وتمكينها شهدت نقلة كبيرة في اململكة العربية السعودية في العقد الخير إال أنه ما زال هناك عوائق وصعوبات يفرزها املجتمع ضد املرأة .تشير
االحصائيات إلى أن املرأة السعودية حاصلة على نصف الفرص الحاصل عليها الرجل في مجال العمل (شكل رقم  )1كمان انها تتقاض ى أجر أقل بكثير من
أجر الرجل (شكل رقم  )2بالرغم من عملها عدد ساعات عمل مثلها مثل الرجل (شكل رقم ( )3املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء) .لذلك إلتمام عملية تمكين
املرأة السعودية بنجاح البد أوال من إزالة العوائق بجميع أنواعها (تشريعية ،اقتصادية ،اجتماعية  ...الخ) ومن ثم تقديم الدعم الالزم لها والتسهيالت التي
تؤدي إلى زيادة فرص املرأة ومشاركتها في شتى املجاالت (آل عوض.)2014 ،

شكل ( :)1فرص املرأة السعودية في املهن مقابل الرجل
املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/employment_and_wages_survey_2017_ar.pdf 2017
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شكل ( :)2متوسط أجر املرأة السعودية في املهن مقابل الرجل
املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ()2017

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/employment_and_wages_survey_2017_ar.pdf

شكل ( :)3متوسط ساعات العمل للمرأة السعودية في املهن مقابل الرجل
املصدر :الهيئة العامة لإلحصاء ()2017

https://www.stats.gov.sa/sites/default/files/employment_and_wages_survey_2017_ar.pdf

وعند الحديث عن املعوقات التي تواجه املرأة السعودية البد أن نستعرض مجاالت تمكين املرأة السعودية كما توصلت اليها بن شلهوب ()2015؛
أوال :التمكين التعليمي ويرتكز على زيادة مشاركة املرأة في النظام التعليمي ومنحها الحقية الكاملة بالوصول إلى أعلى درجات التعليم ،ويعتبر هذا الجانب
خالي من العوائق إلى حد ما خصوصا في املرحلة الزمنية الخيرة التي شهدت نقلة نوعية من خالل منح املرأة السعودية الفرصة للتعليم مثلها مثل الرجل
سواء داخل أو خارج اململكة .ولهذا السبب تم استبعاد التمكين التعليمي من محاور هذه الدراسة .ثانيا :التمكين االقتصادي والذي يعنى بمشاركة املرأة
في سوق العمل سواء من خالل شغلها للوظائف املالئمة أو من خالل كونها صاحبة مشروع .وتظهر العوائق في هذا املجال من خالل نظرة املجتمع لبعض
املهن بأنها غير الئقة للمرأة أو عدم ثقة أصحاب العمل بقدرة املرأة أو من خالل عدم املساواة في الجر مع الرجل .أما العوائق التي قد تواجه املرأة صاحبة
املشروع ،فتتمثل في محدودية الدعم املالي املمنوح لها اما لعدم ثقة في مهاراتها أو قدرتها على إدارة املشروع ،أو محدودية أنواع املشاريع التي تفضل املرأة
السعودية الدخول بها لتقتصر على مشاريع التعليم الخاص والتجميل والخياطة وغيرها من املجاالت التي تهم املرأة .ثالثا :التمكين الشخص ي والذي يعني
االخذ بيد املرأة ومعأونتها على مواجهة بعض االتجاهات الفكرية السلبية والتيارات املعادية لتمكينها ويكمن العائق هنا في مدى أهمية تقديم برامج دعم
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لتنمية املرأة في هذا املجال وتعزيز شخصيتها وتسهيل عملية التواصل بينها وبين مؤسسات املجتمع املختلفة .رابعا ،التمكين السياس ي والذي يقوم على
مبدأ منح املرأة الفرصة للوصول إلى املناصب القيادية واملشاركة في اتخاذ القرارات املؤثرة على املجتمع والدولة ككل .وشهدت اململكة مؤخرا تطورا كبيرا
في هذا املجال من خالل السماح للمرأة للمشاركة في مجلس الشورى واستحداث بعض املناصب القيادية في الجامعات السعودية والذي بدوره عمل على
توسيع نطاق مشاركة املرأة السعودية في اتخاذ القرار .خامسا :التمكين االجتماعي والذي يرتكز على تغيير بعض القيم واملعتقدات التي تحول دون تمكين
املرأة ومشاركتها في املجتمع .ومن أهم العوائق التي تبرز في هذا املجال العوائق االجتماعية الشخصية مثل قيود الزوج واالسرة وبعض ردود فعل املجتمع
تجاه تمكين املرأة اجتماعيا مثل قيادتها للسيارة في الونة الخيرة.
 .2مؤشرات قياس التمكين االقتصادي للمرأة
يعتبر مصطلح التمكين مصطلح واسع بحيث يمكن ان يستخدم عدة استخدامات تبعا للغرض من استخدامه .لذلك قياس كلمة التمكين قد يكون
صعب إلى حد ما وال بد من تضييق نطاق التمكين ليكون قابال للقياس .ولتحقيق هدف الدراسة ال بد من قياس التمكين االقتصادي للمرأة ،فقد
استعرضت الدرأسات السابقة عدة مقأييس للتمكين االقتصادي .من أهم الدرأسات في هذا املجال درأسة ) Kabeer(1999؛ فقد استخدم الباحث ثالث
معأيير أساسية للتمكين )1( :املوارد وتشمل جميع أنواع املوارد سواء كانت مادية أو اجتماعية أو بشرية ،والتمكين هنا يعني بذلك سهولة الوصول إلى
جميع أنواع املوارد املتاحة وان يكون للشخص الحصة العادلة في التخصيص من هذه املوارد )2( .الحرية 5وتعني قدرة الفراد على تحدي أهدافه والتصرف
بناء على ذلك ،فالحصول على املوارد فقط ال يمنح التمكين الكامل حيث يكمن الدعم الحقيقي في كيفية تسهيل عملية استخدامهم لتلك املوارد بناء على
حرية اتخاذ القرار حيال هذا االستخدام )3( .اإلنجازات التي تتحقق إذا ما استخدمت املوارد االستخدام المثل لتحقيق الهداف مع وجود الحرية في
اتخاذ القرار.
ويمكن القول أن الثالثة معأيير السابقة الذكر لها أهمية قصوى ويجب أخذها بعين االعتبار لتحقيق التمكين االقتصادي للمرأة في املجتمعات.
فكثير من املجتمعات تتحدث تنظيريا عن تمكين املرأة اقتصاديا وقد توفر املوارد الالزمة بجميع أنواعها ولكن تكمن املشكلة الحقيقة في توفير الدعم
املستدام واالخذ بيد املرأة لتصل لإلنجاز املأمول.
من جهة أخرى ،يمكن اختصار ابعاد التمكين االقتصادي للمرأة من خالل النوافذ التالية:
 .1مساعدة املرأة على أيجاد الوظيفة املالئمة لها وأن يكون لها حصة في سوق العمل مثلها مثل الرجل.
 .2دعم مشاريع املرأة االقتصادية وتسهيل اإلجراءات لها واستمرارية الدعم حتى ما بعد انشاء املشروع.
 .3تأهيل املرأة وتنميتها من خالل برامج التنمية البشرية التطويرية في مجاالت العمال والوظائف املختلفة.
 .4تقديم االعانة النقدية أو العينية لفئة السيدات ذوي الحاجة مثل االرامل واملطلقات والعاطالت عن العمل.
 .3مفهوم املشروعات الصغيرة واملتوسطة
تلعب املشروعات الصغيرة واملتوسطة دورا مهما في التنمية االقتصادية الشاملة وتحقيق التكامل بين القطاعات املختلفة .ولهميتها في رفع الناتج
املحلي وتوفير الفرص الوظيفية سعت الدول جاهدة لتطوير قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة وتطوير الجهزة التمويلية الالزمة لتشغيلها وتحقيق
مستويات جيدة في التنمية االقتصادية .ويعتبر تمويل املشاريع الصغيرة واملتوسطة أحد أهم املعوقات التي تقف امام تنمية هذا القطاع ،فقد أشار البنك
الدولي إلى ان نسبة  %70من هذه املشاريع تفتقر إلى الحصول على التمويل الالزم .وهذا ما دفع حكومة اململكة العربية السعودية للتركيز على هذا القطاع
وتضمينه في رؤية  2030والتي اشارت إلى ضرورة رفع مساهمة املنشآت الصغيرة واملتوسطة في إجمالي الناتج املحلي من  %20إلى  .%35وتختلف معأيير
تصنيف املنشآت الصغيرة واملتوسطة ،حيث يعرف االتحاد الوربي قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة بتلك التي عدد موظفيها يتراوح بين  250-1واجمالي
أيرادات ال تتجاوز  50مليون يورو .وتحدد الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة في اململكة العربية السعودية معأيير لتصنيف قطاع هذه املنشآت
حسب ثالث مستويات؛ ( )1منشآت متناهية الصغر ويترأوح عدد موظفيها من  5-1وأيراداتها ال تتجاوز  3مليون ريال سعودي )2( .منشآت صغيرة يتراوح
عدد موظفيها من  49-6وأيراداتها تتراوح من  3إلى  40مليون ريال سعودي )3( .منشآت متوسطة يترأوح عدد موظفيها من  349-50وأيراداتها تترأوح بين -40
 200مليون ريال سعودي .وتقوم هذه الدراسة على تحليل بيانات املشاريع الصغيرة واملتوسطة فقط.
إجراءات الدراسة:
تقوم الدراسة على استخدام نوعين من أساليب البحث العملي وهي ( )1السلوب الكمي من خالل تحليل بيانات ثانوية خاصة بإحدى املؤسسات
الداعمة ملشاريع املرأة سواء الصغيرة أو املتوسطة وهي برنامج "كفالة" .والهدف من إجراء التحليل االحصائي لهذه البيانات هو التعرف على مالمح عملية

 5ذكر املعيار في دراسة ( )Kabeer,1999باللغة اإلنجليزية ) ( agencyواملصطلح يمكن ان يترجم لعدة معاني مثل القوة  ,الوكالة  ,الكفالة ولكن رأت الباحثة ان اقرب ترجمة ملعنى املصطلح وربطه بالغرض
من ذكره هو الحرية.
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دعم املشاريع ومحدداتها والعوامل املؤثرة عليها ،كما يهدف التحليل االحصائي إلى معرفة مواصفات رائدات العمال من النواحي االجتماعية والتعليمية
وأنواع القطاعات التي تفضل املرأة السعودية الدخول اليها واالستثمار من خاللها .شملت البيانات املستخدمة عينة عشوائية من املستفيدات من جميع
انحاء اململكة حيث بلغ عدد املستفيدات ( )249مستفيدة منذ عام  )2( .2009السلوب النوعي من خالل إجراء مقابالت عبر الهاتف مع  20رائدة أعمال
من عدة مناطق في اململكة ومستفيدات من عدة جهات داعمة وذلك للوقوف على أهم التحديات التي واجهتهن سواء قبل االستفادة من الدعم أو اثناء
إجراءات الحصول على أي نوع من أنواع الدعم أو ما بعد البدء باملشروع .والهدف الساس ي من إجراء املقابالت يكمن في اكمال الصورة املستخرجة من
تحليل البيانات الرقمية وإثراء الدراسة بالنتائج النوعية التي ال يمكن الحصول عليها من خالل الرقام فقط .فقد شملت املقابالت الشخصية على
معلومات عن أهم التحديات والعقبات التي تواجه رائدة العمال السعودية سواء في املاض ي أو الحاضر .لذلك تم اختيار عينة املقابالت لتكون مزيج بين
من استفدن من دعم املشاريع قبل عام  2010ومن استفدن من الدعم خالل العقد الخير الذي شهد نقلة كبيرة في عملية تمكين املرأة .كما شملت
املقابالت على معلومات حول التمكين بأنواعه للمرأة وخاصة التمكين االقتصادي والذي هو محور اهتمام الباحثة والذي يصعب الحصول على مؤشراته
من خالل البيانات الرقمية فقط.
صدق أداة الدارسة:
تم عرض بنود املقابلة على ثالثة من أعضاء هيئة التدريس بكلية ادارة العمال بجامعة الطائف ،وقد تم حذف بعض الفقرات بناء على املالحظات
املرسلة من قبلهم كما تم إجراء بعض التعديالت على بنود املقابلة الشخصية.
ثبات اداة الدراسة:
تم استخدام معادلة هولستي ) (Holsti, 1969املالئمة في حالة البحوث النوعية التحليلية ،حيث تم تحليل املقابالت من قبل زميل في التخصص
وتمت مقارنته بتحليل الباحثة وتم احتساب عدد مرات االتفاق بين التحليلين مقسوما على عدد البنود االجمالي وكانت نسبة الثبات  %83وهي نسبة
مقبولة لغرض إجراء الدراسة.

نتائج الدراسة:
أوال :النتائج الكمية:
اشتملت العينة املستقاة من مصادر املعلومات الثانوية  249مشروع مملوك بواسطة سيدات سعوديات ،حيث تغطي العينة الفترة من  2009حتى
 .2017يوضح جدول رقم ( )1بان متوسط صافي االرباح املجنية من هذه املشروعات  1,980,000ريال .كما تشير العينة إلى أن متوسط صافي الربح قفز
قفزات كبيرة ملحوظه خالل العقد الخير حيث بلغ متوسط صافي الربح  66000ريال فقط في عام  2009بينما بلغ نصف مليون تقريبا بنهأية عام .2017
كما يوضح جدول رقم ( )1أن متوسط قيمة التمويل املمنوح ملشاريع نسوية بلغ  972,000ريال وذلك من خالل بنوك سعودية مختلفة والذي قد
يصل إلى  10مليون ريال كحد أقص ى  50ألف ريال كحد أدني .وتتمثل طريقة الدعم في العينة املختارة عن طريق تقديم ضمانات لسيدات العمال لتمكينهم
من الحصول على تسهيالت تمويلية من البنوك ملدة تصل إلى  76شهر في بعض الحاالت .كما بلغ متوسط مبلغ الضمانات املقدمة  594,000ريال وحد
أعلى  1,600,000ريال.
جدول ( :)1البيانات االحصائية ملتغيرات العينة
القيم بآالف الرياالت

املتوسط الحسابي

االنحراف املعياري

أكبر قيمة

أقل قيمة

صافي االرباح
قيمة التمويل

1980
972

3945
1081

22997
10.00

0
50

دعم اخر (كفالة)

594

458

1600

28

ويشير جدول رقم ( )2إلى نوعية املشروعات التي تميل اليها رائدة العمال السعودية ،حيث تمثل املشاريع التجارية أعلى نسبة ظهرت في العينة
املختارة ،حيث شكلت  115( %46مشروع تجاري من أصل  249مشروع) من اجمالي القطاعات التي تخوضها املرأة .وتشمل املشروعات التجارية املالبس
الجاهزة والتجميل وكافة أنواع السلع االستهالكية .وربما يرجع سبب ارتفاع نسبة املشاريع التجارية لسيدات العمال ملرونتها واتساع مجاالتها بحيث
تستطيع املرأة تغيير نشاطها إذا لم تنجح في مجال معين.

 6يعزى انخفاض متوسط الرباح الى عدم توفر البيانات لبعض الشركات عام .2009
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كما يأتي قطاع البناء والتشييد في املرتبة الثانية بنسبة تصل إلى  41( %16.5مشروع) تقريبا من إجمالي العينة وهو المر املستغرب إلى حد ما كون
املرأة السعودية لديها ميول للدخول في مشاريع املقأوالت ومواد البناء .وقد يرجع ذلك إلى حقيقة أن املرأة في بعض الحيان تتضامن مع الزوج أو الب أو
الخ بمشروع من هذا النوع بحيث يقوم الرجل بإدارته ،وهو المر الذي ظهر أيضا عند إجراء املقابالت الشخصية عندما صرحت أكثر من سيدة أعمال
بانها صاحبة رأس املال بينما زوجها (أو والدها) هو صاحب الفكرة الساسية للمشروع وهو الذي يديره .كما مثل قطاع التعليم والصحة نسبة  %13من
العينة وقطاع الصناعة .%10
جدول( :)2توزيع املشاريع النسوية حسب القطاع
التكرار

النسبة املئوية

القطاع
البناء

41

%16.5

العمال

14

%5.6

التجارة

115

%46.2

خدمات اجتماعية (تعليم وصحة)

33

%13.3

الصناعة

25

%10

بترول ومعادن

2

%0.8

سياحة وترفيه

11

%4.4

النقل

7

%2.8

الخدمات

1

%0.4

اجمالي

249

100

ثانيا :النتائج النوعية
 .1مجتمع العينة وخصائصها
يشمل مجتمع العينة جميع رائدات العمال ملشروعات صغيرة ومتوسطة في اململكة العربية السعودية ،تم اختيار عينة مكونة من  20رائدة أعمال
سعودية تم اختيارهن بطريقة العينة العشوائية البسيطة من مختلف مناطق اململكة ،وحرصت الباحثة على توزيع العينة بشكل يغطي إلى حد كبير كافة
الخصائص املطلوبة في الدراسة .ويرجع قلة عدد العينة إلى صعوبة إجراء املقابالت مع السيدات السعوديات فقد اشتمل العدد الولي على  50رائدة أعمال
إال أن املوافقة على إجراء مقابلة شخصية واملساهمة في هذا البحث اقتصر على  20رائدة أعمال فقط .وتستخدم الباحثة أسلوب املقابلة املهيكلة في جزء
منها واتخاذ أسلوب املقابلة غير املهيكلة في بعض النواحي التي تحتاج اجابات ذات طابع خاص بكل رائدة أعمال بناء على تجربتها الخاصة.
ويظهر في الجدول ( )3توزيع أفراد العينة من حيث العمر ،الحالة االجتماعية ،املستوى التعليمي ،التخصص في مجال العمال ،الخبرة العملية
والتوزيع الجغرافي للمشروعات .وقد أشارت العينة إلى ان أقل عمر في العينة هو  26عام وأكبر عمر هو  60عام ،وأشارت املؤشرات االحصائية للعينة بأن
متوسط العمر للعينه هو  39عام .أما بالنسبة للحالة االجتماعية فتظهر العينة ان اغلبية رائدات العمال هن متزوجات بنسبة  %40من اجمالي عدد
العينة املختارة بينما تشكل االرامل النسبة القل في العينة بواقع  %15من اجمالي عدد العينة (جدول رقم .)3
كما يوضح الجدول رقم ( )3ان اغلبية رائدات العمال هن من فئة الجامعيات بنسبة  ،%80االمر الذي يشير إلى حرص املرأة السعودية على إكمال
تعليمها الجامعي مقارنة بما كان في السابق نتيجة ملا تشهده اململكة من نقالت نوعية في شتى املجاالت وأهمها التعليم ودعم املرأة في هذا املجال على وجه
الخصوص .هدفت الدراسة أيضا إلى معرفة ما إذا كان هناك هنا ارتباط بين ريادة العمال والتخصص في مجال العمال ،أوضحت العينة أن القلية
متخصصات في مجال العمال بنسبة  .%30المر الذي يعني ان املرأة السعودية تدخل مجال العمال واملشاريع دون النظر إلى التخصص في املجال .أما
بالنسبة للخبرة في مجال العمال والتي تعني ان رائدة العمال لديها أكثر من مشروع أو مشاريع سابقة فقد اشارت العينة إلى ان العدد الكبر في العينة ليس
لديهن خبرة في املجال بنسبة %65.
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جدول( :)3الخصائص العامة لعينة الدراسة
املتغيرات
العمر

الحالة االجتماعية

املستوى التعليمي
التخصص في العمال واملشاريع
الخبرة العملية
التوزيع الجغرافي للمشاريع

مجاالت املشاريع

التصنيف
من 35-25
من 45-36
من55-46
من 65-56
عزباء
متزوجة
مطلقة
أرملة
جامعي
أقل من الجامعي
متخصص
غير متخصص
لديها خبرة
ليس لديها خبرة
مدن كبيرة
مدن متوسطة
مدن صغيرة
تجارية *
تعليمية
صناعية
عقارات

املجموع

التكرار
10
4
3
3
5
8
4
3
16
4
6
14
7
13
12
3
5
10
6
3
1
20

النسبة املئوية
%50
%20
%15
%15
%25
%40
%20
%15
%80
%20
%30
%70
%35
%65
%60
%15
%25
%50
%30
%15
%5
%100

*التجارية تشمل االستيراد وتصدير -تجارة جملة وتجزئة – تجميل.

وأشار التوزيع الجغرافي للعينة أن أغلبية رائدات العمال يمارسن أنشطتهن في املدن الكبيرة كالرياض والدمام وجدة بنسبة  ،%60المر الذي يشير
إلى أن العامل الجغرافي قد يكون مهم لنجاح املشروع من وجهة نظر رائدة العمال.
كما تنوعت مجاالت املشاريع لفراد العينة حيث مثلت املشاريع التجارية نصف العينة بينما تأتي املشاريع التعليمية باملرتبة الثانية بنسبة  %30ويليها
املشاريع الصناعية بنسبة  ،%15بينما وجد مشروع واحد فقط في مجال العقارات.
 .2مناقشة النتائج
• نتائج االجابات على السؤال الول  -الد وافع التي تحفزاملرأة السعودية للدخول في مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة
تم تقسيم أنواع الدوافع التي يمكن ان يكون لها تأثير في تحفيز املرأة السعودية للدخول في مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة إلى ثالث أنواع (الوقفي
وقواسمة:)2011 ،
 .1دوافع مادية :وتعتبر الهم في التصنيف بين أنواع الدوافع الخرى ،حيث يعتقد ان الدافع املادي يختبئ غالبا خلف افتتاح أي مشروع .ومن املؤكد
ان رغبة الفرد في زيادة مستوى دخله وتنويع مصادر الدخل من أهم ما يشغل الفرد في املجتمعات الحديثة خصوصا في ظل التغيرات االقتصادية في
معظم الدول ومنها اململكة العربية السعودية .يأتي ذلك مصاحبا ملشكلة البطالة التي خلفت الكثير من الشباب والشابات للبقاء دون عمل مما ادى
إلى ظهور الحاجة املاسة إلى التفكير في مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة .كما ان الدول ومنها اململكة اصبحت تفضل توجه الفرد لتكوين دخله
الخاص به عن توظيفه وهو السر وراء ازدهار االقتصاد في بعض الدول .لذلك ركزت رؤية اململكة  2030على هذا الجانب وبدأت بتقديم عدة أنواع
من الدعم لرواد العمال وذلك بتأسيس هيئات تنظم عملية دعم الفراد في املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
 .2دوافع نفسية :نظرا لهمية العوامل النفسية املحفزة لتحقيق هدف ما ،فقد تم اتخاذها كثاني أهم محفز قد يكون خلف انشاء مشروع لدى السيدة
السعودية .فالحاجة إلى تقدير الذات والرضا عن النفس موجودة المحالة لدى الكثير من رائدات العمال .وقد يكون الدافع املادي ليس وحده املحفز
للدخول في عالم املشاريع حيث ان بعض رائدات العمال لديهن ثروة كبيرة ولسن بحاجة إلى زيادة الدخل .من هنا تظهر أهمية الدافع النفس ي وراء
بناء املشاريع الصغيرة واملتوسطة .وتم اتباع درأسة ) )Argyle, 2008من حيث مناقشة أفراد العينة حول الدوافع النفسية والتي من أهمها تقدير
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الذات ،وفقا للدرأسة هناك أربعة عوامل رئيسية تؤثر على تقدير الذات ،وهيّ :ردة فعل اآلخرين اتجاه الشخص ،والدوار االجتماعية ،واملقارنة مع
اآلخرين ،وتحديد الهوية.
 .3دوافع اجتماعية :ال تقل أهمية الدوافع االجتماعية عن باقي النواع .ويقصد بها هنا البيئة االجتماعية التي تولد االفكار للمشاريع الريادية ونوعية
الدعم املعنوي املقدم من االسرة وما إذا كان هناك تحديات اجتماعية مثل نظرة املجتمع لكون املرأة صاحبة مشروع مما قد يشكل نوع من
االستقاللية لها عن الرجل ،االمر الذي قد ترفضه بعض الثقافات في مناطق معينة.
استخدمت الباحثة في هذا الجزء أسلوب لكرت الخماس ي في االجابات ملعرفة درجة قوة العامل بحيث اعطيت االجابات الوزان التالية )5( :أوافق بشدة
( )4أوافق )3( ،محأيد )2( ،ال أوافق )1( ،ال أوافق بشدة .كما تم اتباع املعادلة التالية لتصنيف درجة قوة أو ضعف العامل (ابراهيم وابو زيد:)2012 ,
طول الفئة = املدى  /عدد الفئات (ضعيف  -متوسط  -قوي)
املدى = أكبر قيمة لفئات االجابة – أصغر قيمة لفئات االجابة
املدى = 4=1-5
وبالتالي يكون مقدرا الفرق بين الفئة والفئة التي تليها = 1.33 =3/4
وبناء على ما سبق يكون تصنيف اجابات العينة على السؤال الول كالتالي:
• مستوى تأثير الدافع ضعيف – املتوسط الحسابي يترأوح بين ()2.33-1.000
•
•

مستوى تأثير الدافع متوسط -املتوسط الحسابي يترأوح بين) )3.67-2.34
مستوى تأثير الدافع قوي– املتوسط الحسابي يترأوح بين ()5.000-3.68
جدول( :)4املتوسط الحسابي واالنحراف املعياري للد وافع التي تحفز املرأة السعودية للدخول في مجال املشاريع الصغيرة واملتوسطة
الترتيب
1
2
3

نوع الدافع
دوافع نفسية
دوافع مادية
دوافع اجتماعية

املتوسط الحسابي
4.25

االنحراف املعياري
0.79

3.90
2.80

1.11
1.15

مستوى تأثير الدافع
قوي
قوي
متوسط

يتضح من جدول رقم ( )4ان الدوافع النفسية تأتي في املرتبة الولى من حيث التأثير حيث أن لها دور كبير في تحفيز املرأة السعودية للدخول في عالم
املشاريع حيث بلغ املتوسط الحسابي  4.25بإنحراف معياري  .0.79وهذا يعني أن عوامل تقدير الذات والثقة بالنفس والصورة الذاتية لها تأثير كبير على
سيدات املجتمع السعودي وقد يعزى ذلك إلى االهتمام الكبير املمنوح للمرأة في السنوات االخيرة ودعمها في شتى املجاالت.
من الجدير بالذكر أن بعض أفراد العينة ذكرن ان" تقدير الذات أصبح عالي جدا بعد الدخول في عالم املشاريع" كما ذكرت إحدى رائدات العمال
بأنها كانت تعاني من الخجل وقلة الثقة بالنفس مما أثر على دخولها في عالم املشاريع في بدأية االمر وعانت من صعوبات وتعثر في املشروع بسبب هذا المر
على حد قولها ولكنها أصرت على االستمرار وقامت بتطوير نفسها من خالل حضور الدورات الخاصة بتطوير الذات إلى أن وصلت إلى ما هي عليه اآلن حيث
يعتبر مشروعها من املشاريع الناجحة حاليا.
ومن مخرجات إحدى املقابالت املثيرة لالهتمام تصريح إحدى سيدات العمال بأنها بعد تجربة زواج غير ناجحة قررت البحث عن ذاتها بافتتاح
مشروع يخدم املرأة السعودية وما زال املشروع قيد التطوير .وذكرت إحدى رائدات العمال والتي لها تاريخ طويل في هذا املجال بأن الصورة الذهنية عن
املرأة السعودية تغيرت كثيرا في الونة االخيرة حيث أصبح املجتمع يثق بقدرات املرأة وامكاناتها.
يأتي في املرتبة الثانية الدافع املادي بمتوسط حسابي  3.90وانحراف معياري  1.11ويعتبر ذا تأثير قوي أيضا .مما ال شك فيه ان أحد أهم السباب
الرئيسية الفتتاح أي مشروع لي شخص هو البحث عن مصادر دخل اضافية وتحقيق ربحية من خالل هذه املشروعات .ومن خالل الحوار مع رائدات
العمال من العينة املختارة اكدت االغلبية بنسبة  14( %70سيدة) أن الدافع املادي خلف افتتاح املشروع لتحسين الدخل ورفع جودة الحياة .فقد ذكرت
إحدى أفراد العينة والتي تخرجت من الجامعة منذ  5سنوات تقريبا بأنها عانت من عدم وجود دخل ثابت أو وظيفة ثابتة تؤمن لها املستقبل مما دفعها
للتفكير جديا في افتتاح مشروع صغير يحسن دخلها خصوصا مع محدودية دخل الزوج وغالء املعيشة.
كما ذكرت أخرى بأنها بالرغم من انها من عائلة "مرتفعة الدخل" إال أنها قررت افتتاح مشروعها الخاص لتحقيق دخلها الخاص بها مما يؤكد ان
الدافع املادي ال يقابل معنى " الحاجة " وانما يعكس غريزة االنسان لحب املال وزيادته .وكان رد إحدى السيدات سريعا جدا " طبعا اكيد" عند سؤالها ما
إذا كان الدافع املادي خلف افتتاح املشروع .وقد يظن البعض ان تأثير الدافع بديهيا وأمرا مفروغ منه ولكن تكمن أهمية الحوار مع أفراد العينة حول
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الدافع املادي معرفة ما إذا كان املستوى املادي مؤثر أم ال واتضح بأن  9( %45سيدات) من العينة لديهم مصادر دخل أخرى ومع ذلك قررن الدخول إلى
عالم املشاريع .اضافة إلى ان نسبة  3( %15سيدات) كانت اجاباتهم بالنفي على سؤال الدافع املادي.
كما جاءت الدوافع االجتماعية في املرتبة الثالثة بمستوى تأثير متوسط حيث اكدت  6من سيدات العمال ( )%30أنهن من عائلة تمتلك املشاريع
سواء االب أو الزوج مما دفعهن لخوض التجربة .ذكرت إحدى رائدات العمال أن زوجها هو من حفزها الفتتاح مشروعها الخاص وادارته بنفسها حيث
يوجد مشروع قائم لدى الزوج وهذا ما دفعها لألخذ برأيه ،كما أوضحت بأن وجود شخص لديه خبره بجانبها ساعدها كثيرا في اإلجراءات وتخطي مصاعب
املراحل الولى في افتتاح أي مشروع.
• نتائج اجابات السؤال الثاني :ماهي التحديات التي تواجه املرأة السعودية عند الدخول لعالم املشاريع والعمال؟
اعتمدت االجابة على هذا السؤال على استخدام طريقة تحليل التكرارات في االجابات حيث تم حصر أبرز التحديات التي تواجه املرأة السعودية
عند انشاء مشروعها ،يوضح الجدول رقم ( )5نتائج االجابة على هذا السؤال.
يشير الجدول ( )4إلى ان االفتقار إلى الدعم االرشادي وتقديم االستشارات أحد أهم وأبرز التحديات التي واجهت أفراد العينة بنسبة 20( %100
سيدة) حيث أجبن جميعا على هذا السؤال بأن هناك دعما ماليا يقدم للمشروعات الصغيرة واملتوسطة ولكن في أغلب الحاالت يتعثر املشروع في بدأيته
مما يتطلب تقديم معونات غير مالية كاالستشارات والحلول للخروج من عثرات املشروع .وأشارت إحدى رائدات العمال بأنه ال يوجد جهة معينة واضحة
لتقديم الدعم االستشاري واملوجود حاليا من املكاتب االستشارية يعتبر باهض التكاليف ال يتناسب مع ظروف تعثر املشروع .ونادت أخرى بأن يكون هناك
مظلة واحدة لدعم املشروعات الصغيرة واملتوسطة دعما استشاريا أو غير مالي عموما.
يأتي تحدي تعقيد اإلجراءات الالزمة إلنشاء املشروع في املرتبة الثانية بنسبة  19( %95سيدة) حيث ذكرن أنهن احتجن إلى شهور كثيرة وقد تصل إلى
سنه إلنهاء اإلجراءات بين الدوائر الحكومية .والجدير باالهتمام أن إحدى رائدات العمال والتي امضت  20سنة في عالم املشاريع ذكرت بأنها لم تعاني أبدا
من تعقيد في اإلجراءات في ذلك الوقت وهو االمر املستغرب في ظل سعي حكومة اململكة للتحول الرقمي لتسهيل وتسريع اإلجراءات وهو أحد اهداف الرؤية.
وبسؤال إحدى السيدات حول مدى االستفادة من الخدمات االلكترونية املقدمة حاليا إلنهاء اإلجراءات ردت بقولها ان هناك تطور كبير فعليا في انجاز
اإلجراءات إال أن بعض اإلجراءات تتطلب وقتا طويال إلنهائها مما يترتب عليه تكاليف كثيرة .وما لوحظ من اجابات العينة ان هناك نقلة كبيرة عموما في
خدمة السيدات في الدوائر الحكومية اال ان غياب التكامل بين الجهات املختلفة هو الذي يسفر عنه هذا التعقيد.
جدول ( :)5التحديات التي تواجه املرأة السعودية عند دخولها عالم املشاريع
الترتيبب
1
2
3
4
5
6
7
8
9

التحديات
افتقار الدعم االرشادي واالستشارات
تعقيد اإلجراءات الالزمة الفتتاح مشروع
ضعف املوارد املالية
صعوبة الحصول على كفاءات في بعض التخصصات لخدمة املشروع (محاسبة /ادارة مالية /هندسة ..الخ)
القوانين الحديثة في اململكة (القوانين الضريبية  /رسوم العمالة الوافدة)
ضعف مصادر املعلومات
ارتفاع سعر الفائدة على قروض الدعم املقدمة من البنوك
تحديات ذاتية (الخوف من الفشل /ضعف الثقة ..الخ)
تحديات مجتمعية (نظرة املجتمع /رفض املجتمع ..الخ)

التكرار
20
19
18
16
14
12
8
5
3

النسبة
%100
%95
%90
%80
%70
%60
%40
%25
%15

وقد تشترط الجهة الداعمة شروطا كثيرة لتقديم الدعم للمشروع .من أمثلة الشروط املطلوبة من الجهات الداعمة :دراسة الجدوى االقتصادية
للمشروع ،املقابلة الشخصية ،شرط نجاح املشروع وهو المر الذي علقت عليه إحدى السيدات بأن هذا الشرط صعب عليها أمورا كثيره كون مشروعها
كان متعثرا وترغب بالدعم املالي إلعادة هيكلة املشروع .وقالت أخرى" لو ان مشروعي ناجحا  %100ملا طلبت الدعم املالي".
يأتي تحدي ضعف املوارد املالية في املرتبة الثالثة بنسبة  18( %90سيدة) حيث يعتبر تمويل أي مشروع في بدأيته من أصعب املعضالت فالبد من
توافر رأس مال كاف للمشروع باإلضافة إلى مبلغ ملواجهة املخاطر وهو االمر الذي يصعب توافره إلى حد ما عند أغلب الشخاص .ولهذا السبب تقدم
البنوك قروض داعمه (بأسعار فائدة) للمنشآت الصغيرة واملتوسطة كما تقدم املؤسسات املجتمعية الغير ربحية قروض حسنة بدون أسعار فائدة لدفع
عجلة هذه املنشآت والتي تساهم في نمو االقتصاد املحلي خالل الفترة القادمة.
صعوبة الحصول على كفاءات في بعض التخصصات لخدمة املشروع احتل املرتبة الرابعة بنسبة  16( %80سيدة) .ويعتبر من أهم الصعوبات التي
تحدث فيها رائدات العمال حيث اشارت إحدى السيدات انها اضطرت للقيام بكل املهن عند قيام املشروع سواء كان محاسبة أو ادارة أو موارد بشرية
لعدم توفر الكفاءات أو بالحرى ارتفاع اجور املهن والتي ال تستطيع تغطيتها في مراحل املشروع الولية .فوجود محاسب مصرح له للمشروع على سبيل
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املثال يكلفهن الكثير .االمر الذي أكدته سيدة أخرى بأنها بحاجة إلى محاسبين متمرسين ولكنها لم تجد اال من فئة االجانب واملجال الذي تعمل فيه يشترط
شرط السعودة في املهن مما شكل لها صعوبات في إجراء العمليات املحاسبية بإتقان إلى ان استطاعت النهوض باملشروع ومن ثم تعيين محاسبيين مهنيين.
وذكرت أخرى ان سبب تعثر مشروعها هو عدم وجود محاسب للمشروع واعتقادها أن بإمكان أي شخص القيام باملهمة مما أدى إلى التدهور املالي
للمشروع .ال سيما أن أغلب التحديات يوجد لها حلول حاليا بفضل دعم الدولة وسعيها لتحقيق الرؤية حيث تم إنشاء منصات تربط بين رواد العمال
وأصحاب املهن أو املرشدون مثل منظومة الريادة السعودية 7إال أن تفعيل تحقيق االهداف املرجوة من قبل هذه الجهات يمكن ان يكون هو السبب وراء
هذا التحديات .كما ان ضعف عملية الحصول على املعلومات تعد سببا من أسباب وجود الفجوة بين رواد العمال والجهات املعنية .حيث ان معظم أفراد
العينة أكدن بأنهن ال يعلمن عن وجود هذه املنصات عند اخبارهم عنها .وهنا يمكن الربط بين هذا االمر وعقبة ضعف مصادر املعلومات والتي شكلت
 12( %60سيدة) واحتلت املرتبة السادسة في ترتيب التحديات حيث ذكرن ان الحصول على معلومات كافية عن خطوات البدء بمشروع إلى ان يتم افتتاحه
فعليا يعتبر امرا صعبا وغير واضح لهن .ووصفت إحدى سيدات العمال ان اإلجراءات تتسم "بالضبابية" وعانت كثيرا للحصول على معلومات تفيدها في
افتتاح مشروعها قبل خمس سنوات .ومما ال شك فيه ان ما تقوم به هيئة منشآت 8في الونة الخيرة هو الحل املناسب لهذا التحدي حيث نظمت العديد
من الفعاليات املسماة "بيبان" في مختلف املناطق لتوعية رواد العمال واتاحة الفرصة لهم ملقابلة ممثلين من كل الجهات املعنية.
كما أشارت 14سيدة أعمال ( )%70إلى أن القوانين الحديثة في اململكة مثل قانون فرض الضرائب وقانون الرسوم على العمالة الوافدة تؤثر على
نجاح املشروعات الصغيرة واملتوسطة .وقد يكون التأثير اقوى في حالة املشاريع التي لها سنين طويلة حيث ذكرت إحدى رائدات العمال أنها اضطرت إلى
استبدال العمالة الوافدة بأخرى سعودية االمر الذي حتم عليها زيادة االجور .كما ان بعض العمال االجانب تركن العمل بسبب فرض الرسوم على عوائلهن.
كما ذكرت أخرى بان قانون الضرائب حتما سيؤثر على ربحية مشروعها بعد انتهاء فترة االعفاء .والجدير بالذكر ان رائدات العمال في املجال التعليمي (6
سيدات) ال يعانين من هذه القوانين حيث تتحمل الدولة فواتير الضرائب على املؤسسات التعليمية كما ان نسبة السعودة تكاد تكون .%100
يأتي في املرتبة السابعة تحدي ارتفاع سعر الفائدة على قروض الدعم املقدمة من البنوك .فقد ذكرت إحدى سيدات العمال بأن سعر الفائدة
يؤدي إلى تعثر املشروع وزيادة االقتراض .كما اكدت بأنها حصلت على قروض متتالية لعدم مقدرتها على سداد الدين واملشروع لم يحقق ارباحه املرجوة
حتى االن .وتعتبر هذه الصعوبة محدودة بأولئك السيدات الالتي يلجئن للبنوك املحلية لالقتراض ،حيث انه من املتوقع أن البنوك تضع هامش ربح عال
على قروضها املقدمة للمشروعات الصغيرة واملتوسطة .إال أن ظهور جهات متخصصة غير ربحية في الونة االخيرة هدفها دعم املشروعات الصغيرة
واملتوسطة على غرار صندوق املئوية وباب رزق جميل وغيرها من الهيئات الداعمة ساعد في الحد من استغالل البنوك لحاجة اصحاب املشاريع .وذكرت
إحدى رائدات العمال الناجحات بأنها استفادت من صندوق املئوية وبدأت مشروعها في املجال التعليمي ولم تعاني من قروض البنوك املحلية.
تأتي التحديات الذاتية واملجتمعية في اخر القائمة بنسبة %25و  %15على التوالي .فقد ذكرت بعض رائدات العمال أن عوامل مثل الخوف من
الفشل وضعف الثقة قد تؤثر على نجاح املشروع حيث أن المر يتطلب حد من املخاطرة .كما أن املجتمع له دور كبير في التأثير على صاحب املشروع سواء
سلبا أو أيجابا.
• نتائج اجابات السؤال الثالث :ما دوراملشاريع الصغيرة واملتوسطة في مستويات التمكين للمرأة السعودية؟
تضمنت االجابات على السؤال الثالث االجابة بنعم أو ال وتم اتباع طريقة تحليل التكرارات لثالث أنواع من التمكين؛ أوال :التمكين الشخص ي
ويتضمن مدى تأثير املشاريع على الجوانب الشخصية لرائدة العمال السعودية وتم تحديد ثالث مؤشرات لهذا الجانب وهي ( )1الخبرة العملية االدارية،
( )2تطوير املهارات الذاتية و( )3قوة الشخصية .ثانيا :التمكين االقتصادي ويتضمن مدى مساهمة املشروع في تمكين املرأة السعودية اقتصاديا من خالل
ثالث مؤشرات وهي ( )1تحسين الدخل )2( ،توظيف الشباب السعودي و( )3تحسين جودة الحياة (الرفاهية) ،ثالثا :التمكين االجتماعي بأن يكون لرائدة
العمال السعودية دور في خدمة املجتمع من خالل مؤشرين وهي ( )1تطوير وتحسين تعليم االبناء )2( ،تقديم برامج خدمة مجتمعية.
اظهرت نتائج االجابات (جدول  )6ان للمشاريع دور مهم في تعزيز هوية املرأة السعودية ورفع مستوى الثقة بقدراتها سواء من حيث نظرتها لنفسها
أو نظرة املجتمع املحيط لها ،حيث اجابت  19سيدة أعمال بنسبة عالية جدا ( )%95بأن دخولها لعالم املشاريع عزز من شخصيتها وثقتها بإمكاناتها وقدراتها.
كما أظهرت النتائج أن افتتاح املشروع ساهم أيضا في تطوير املهارات القيادية لرائدات العمال حيث أكدت  14سيدة بنسبة ( )%70بأنهن يدرن مشروعاتهن
بأنفسهن مما عزز املهارات القيادية الالزمة إلدارة أي مشروع .على سبيل املثال ذكرت إحدى رائدات العمال أنها لم ترى النجاح الفعلي ملشروعها اال بعد
أن قامت بإدارته بنفسها والوقوف على كل التفاصيل بعد ان تعلمت الكثير من ادارتها ملشروعها واكتسبت الخبرة الالزمة .كما اجابت تقريبا نصف

 7منصة تربط بين أطراف منظومة ريادة العمال في اململكة بهدف دفع عجلة نمو ريادة العمال فيهاhttps://seelab.sa.com/ar .
 8أنشئت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة واملتوسطة "منشآت" عام  ،2016وتتلخص أهدافها بتنظيم قطاع املنشآت الصغيرة واملتوسطة في اململكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقا لفضل املمارسات
العامليةhttps://www.monshaat.gov.sa/ar .
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املشاركات بنسبة  %55بأن افتتاح مشروعها الخاص بها لعب دورا مهما في تحسين املهارات الذاتية املختلفة مثل مهارات االتصال ،حل املشكالت واالبتكار
وغيرها من املهارات .ويمكن القول هنا أن دخول املرأة لعالم املشاريع يحقق بدرجة كبيرة التمكين الشخص ي لها حيث تمثل االجابات بنعم على سؤال
التمكين الشخص ي في الثالث مؤشرات نسبة أعلى من .%50
جدول ( :)6دور املشاريع الصغيرة واملتوسطة في مستويات التمكين للمرأة السعودية
نوع التمكين
التمكين الشخص ي

التمكين االقتصادي

التمكين االجتماعي

• افتتاح املشروع له دور في تعزيز هوية املرأة السعودية وزيادة مستوى الثقة بقدراتها
• افتتاح املشروع له دور في تطوير املهارات القيادية لدى املرأة السعودية

نعم
19

ال
1

النسبة
%95

املؤشرات

14

6

%70

• افتتاح املشروع له دور في تحسين املهارات الشخصية الالزمة لرائدة العمال

11

9

%55

•

ساهم املشروع في تحسين دخل االسرة

16

4

%80

•

يساهم املشروع في توظيف الشباب السعودي

16

4

%80

•

ساهم املشروع في تحسين جودة الحياة

14

6

%70

•

ساهم املشروع في تحسين جودة تعليم االبناء

11

9

%55

•

يساهم املشروع في الخدمة املجتمعية

8

12

%40

فيما يخص التمكين االقتصادي ،فقد أشارت النتائج إلى أن املشاريع الصغيرة واملتوسطة تساهم في تحسين دخل االسرة ،حيث اجابت  16سيدة
أعمال بنسبة ( )%80إن املشروع يحقق أرباح تساهم في تحسين الدخل وتنويعه .والجدير بالذكر أن االربع مشاريع املتبقية تعتبر متعثرة حيث أكدت
مالكات هذه املشاريع على أهمية تقديم الدعم الالزم للمشاريع في حال التعثر مثل الدعم االستشاري أو التمويلي أو الدعم بالكوادر البشرية املؤهلة
للنهوض باملشروع وحمايته من الفناء .يأتي بنفس التأثير دور املشروع في توظيف شباب وشابات سعوديين حيث بلغت االجابات بنعم 16اجابة بنسبة
( )%80وأكدن سيدات العمال حرصهن على دعم وتوظيف الشباب السعودي لتحقيق رؤية الوطن والتي تساهم في دفع عجلة التنمية االقتصادية
وتخفيض البطالة .كما يأتي باملرتبة الثالثة مدى مساهمة املشاريع في تحسين جودة الحياة بشكل عام واملقصود هنا تحقيق مستويات من الرفاهية مثل
امتالك السكن ،السفر والترفيه واقتناء السلع الكمالية أو الفاخرة .حيث ذكرت  14سيدة أعمال ( )%70بأن جزء من دخل املشروع يخصص للسفر
والترفيه ،وأكدت إحدى رائدات العمال بأنها لم تقتني سلع كمالية مثل الذهب واملجوهرات إال بعد نجاح مشروعها .كما أشار البعض إلى أنهن يعتبرن
أنفسهن انتقلن بأسرهن إلى طبقة اجتماعية أعلى بعد افتتاح املشروع بسنوات .االمر الذي يؤكد ان املشاريع الناجحة حتما لها دور تنموي اقتصادي
يساهم في تحسين جودة الحياة والتي تعتبر أحد أهم اهداف رؤية .2030
وأشارت االجابات على النوع الثالث من أنواع التمكين وهو التمكين االجتماعي بأن ما نسبته  %55من املشاركات يؤيدن أهمية املشروع ومساهمته في
تحسين جودة تعليم االبناء مؤكدات بأن أبنائهن يرتادون مدارس خاصة أو عاملية ذات جودة عالية أو أنهن يخصصن مبالغ لتعليم االبناء خارج اململكة في
فترة العطالت الصيفية .وتؤكد نسبة االجابات بأن دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة اململوكة لسيدات سعوديات يساهم في زيادة مشاركتها وتمكينها في
محيطها االسري واالجتماعي .أما على الصعيد املجتمعي وخدمة مجتمعها فقد أشارت االجابات إلى ان عدد  8رائدات أعمال لديهن وعي بضرورة مشاركة
املشروع في تقديم خدمات مجتمعية وقمن فعال بتقديم وتنظيم ملتقيات توعوية أو خيرية ملجتمعاتهن .كما نوهت إحدى املشاركات بأنها اخذت على عاتقها
عقد دورات تدريبية لسيدات من املجتمع في القيادة االدارية وتطوير الذات ومواضيع عدة.

الخاتمة والتوصيات:
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة على مستويات تمكين املرأة بأنواعها .ولتحقيق الهدف املنشود تم استخدام
السلوب الكمي والنوعي كالهما إلجراءات الدراسة واستخالص النتائج .اعتمد السلوب الكمي على مسح عينة مكونة من  249مشروع مملوك بواسطة
سيدات سعوديات وتم الحصول على العينة من خالل برنامج كفالة والذي يقدم دعم للمشاريع الصغيرة واملتوسطة .هدف السلوب الكمي إلى التعرف
على مالمح عملية دعم املشاريع ومحدداتها والعوامل املؤثرة عليها ،كما يهدف التحليل االحصائي إلى معرفة مواصفات رائدات العمال من النواحي
االجتماعية والتعليمية وأنواع القطاعات التي تفضل املرأة السعودية الدخول إليها واالستثمار من خاللها .أما استخدام السلوب النوعي فقد اعتمد على
أسلوب املقابلة الشخصية مع  20رائدة أعمال من مختلف مناطق اململكة .وتم اإلجابة على السئلة الثالثة الرئيسية للدرأسة .وخالصة النتائج النوعية
الخاصة باملحور الول وهو دراسة املحفزات التي تدفع املرأة السعودية للدخول إلى عالم املشاريع ان الدوافع النفسية واملادية لها تأثير قوي في تحفيز
سيدات العمال للبدء في مشاريعهن الخاصة بهن .أما نتائج اإلجابة على السؤال الثاني للدراسة وهو التحديات التي تواجه املرأة السعودية عند دخولها
لعالم املشاريع فقد تصدر "االفتقار إلى الدعم االرشادي والحصول على االستشارات التي تدعم املشروع" قائمة التحديات ،يليه تعقيد اإلجراءات الحكومية
وضعف املوارد املالية وصعوبة الحصول على كفاءات مهنية في بعض التخصصات.
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أشارت نتائج اإلجابات على السؤال الثالث وهو مدى تأثير املشروع على مستويات تمكين املرأة االجتماعي واالقتصادي واالجتماعي إلى أهمية تأثير
املشروع على تمكين املرأة الشخص ي من حيث التأثير على السمات الشخصية والقيادية للمرأة بنسبة إجابات (نعم) تفوق  %50في الثالث املؤشرات
املستخدمة .ال يقل أهمية كون املشروع عامل مؤثر رئيس في تمكين املرأة اقتصاديا من حيث تحسين دخل االسرة واملساهمة في توظيف الشباب السعودي
وتحسين جودة الحياة بشكل عام .اما بالنسبة لدور املشروع في تمكين املرأة اجتماعيا من حيث تحسين تعليم البناء وتقديم الخدمات املجتمعية فكانت
اإلجابات بنعم أقل من نسبة .%50
وبناء على النتائج التي تم التوصل اليها ،توص ي الدراسة بعدة توصيات تساهم في النهوض بتمكين املرأة من خالل دعم املشاريع الصغيرة واملتوسطة:
• إنشاء مظلة ارشادية تقدم دعم استشاري أو تدريبي للمشروعات في حال تعثرها أو مرورها باملصاعب خصوصا في املرحلة الولى لتأسيس املشروع.
ففي اليابان على سبيل املثال أنشأت عدة جهات لتقديم مثل هذا النوع من الدعم للمشروعات الصغيرة (العبادي.)2015 ،
• تفعيل دور الجهات املقدمة للدعم بشكل أكبر وأيصال املعلومة إلى الشريحة املستهدفة من رواد العمال من خالل ربط جميع الجهات املقدمة لي
نوع من الدعم باملظلة االرشادية.
• إنشاء منصة تربط رواد العمال بأصحاب الكفاءات املختلفة من الشباب السعودي لتسهيل عملية البحث عن أي كفاءة والتواصل معها .مع االخذ
باالعتبار أهمية دعم الدولة في هذا الجانب من حيث دعم رائدة العمال بجزء من أجور هذا الكفاءات خصوصا املرتفعة منها.
• عقد املؤتمرات وامللتقيات على غرار "بيبان" املقدم من خالل منشآت والتي تخدم رواد العمال وتساهم في رفع الوعي لديهم وتقديم املعلومات الالزمة
لهم وتعريفهم باملنصات املوجودة حاليا.
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Abstract: The study aimed to investigate the impact of supporting small and medium enterprises (SMEs) on
different levels of the women’s empowerment. The study used the statistical analysis that is based on secondary
data obtained from “Kafala” initiative as one of the supporting agencies for SMEs in the Kingdom. The study also
used qualitative approach based on interviewing 20 Saudi female entrepreneurs from different regions in the
Kingdom. Findings indicated that women in Saudi Arabia are driven by psychological and material motives when
establishing new business. Results also showed that supported ventures mostly contribute to the personal and
economic empowerment for female entrepreneurs with a positive response exceeding 50% in all indicators. Results
also showed modest evidence of the impact of SMEs on social empowerment with a positive response below the
50% in all indicators.
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