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امللخص
أن الهدف الرئيس ي لهذه الدراسة هو التعرف على آراء املتدربات على إدارة املشاريع متناهية الصغر ،والصغيرة،
واملتوسطة حول البرامج التدريبية التي شاركن فيها ،والتي تهدف إلى تطوير وتعزيز مهارات ومعارف رائدات ألاعمال من
أجل مساعدتهن على تعزيز فرص نجاح املشاريع التي يرغبن في تأسيسها.
أن نجاح رائدات ألاعمال في تحقير أهدافهن ال يعتمد على نوعية البرامج التدريبية فقط ،وإنما يتعدى ذلك إلى ضرورة
وجود بيئة متكاملة توفر الفرص للرائدات لتحقير هذا النجاح ،ودون هذه البيئة يصعب أن يعطي التدريب مهما تميز
بالجودة ثماره املتوقعة .وتتكون هذه البيئة حسب ما تشير إليه بعض الدراسات ،باإلضافة إلى التدريب واملتابعة الفردية،
من عدد من العناصر تشمل  )0وضوح ألاهداف املطلوب تحقيقها ،و )2القوانين وألانظمة التي توفر البيئة التشريعية
املساعدة لعمل الرواد ،و )6ألابحاث والتطوير ،و )0فرص الحصول على تمويل بكلفة مناسبة ،و )5الترويج للتوظيف
الذاتي والذي يمكن أن يتم عبر العديد من ألادوات التي من أهمها تسليط الضوء على نماذج لرواد أعمال ناجحين يمكن
أن يطلعوا الناشئة من رواد ألاعمال على قصص نجاحهم ،و )3التشبيك  networkingمع جمعيات أصحاب ورواد
ألاعمال ،و )7خدمات تنمية ودعم رواد ألاعمال وتوفير املعلومات ،و )8املباني .إن هذه البيئة تشكل حاضنة الستراتيجية
ال غنى عنها واضحة املعالم يتم التوافر عليها من قبل السلطة التنفيذية وكافة ألاطراف ذات العالقة .ويكون أحد أبعاد
هذه الاستراتيجية الاحتياجات الخاصة لرائدات ألاعمال التي يمكن أن تكون مختلفة عن أقرانها من رواد ألاعمال من
الرجال .وتحدد هذه الاستراتيجية بوضوح ألادوار التي يمكن أن تساهم بها ألاطراف املختلفة املشاركة في صياغة هذه
ً
ابتداء من مرحلة إلاعداد وحتى مراحل التنفيذ .ومن الضروري أن يكون التنسير بين شركاء الاستراتيجية
الاستراتيجية
على مستوى عال لضمان تنفيذ الاستراتيجية بكفاءة عالية .وفى هذا إلاطار البد من إلاشارة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها
الجهات الحكومية املختلفة واملجلس ألاعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو امللكي ألاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
قرينة ملك مملكة البحرين في سبيل تمكين املرأة وتوفير كافة الوسائل والدعم لالرتقاء بمساهماتها في النشاط الاقتصادي
وتلعب دورها املأمول منها.
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ولتحقير أهداف الدراسة تم تطوير استبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات املطلوبة ،وقد وزع على عينة مكونة من نساء
شاركن في برامج تدريبية خالل الفترة بين يناير  2118ومايو  ،2100ونساء يمتلكن مشاريع تجارية إال إنهن لم يشاركن في
برامج تدريبية ،وقد اعتمدت الدراسة على  13استبانة ،تم استالمها شكلت نسبة استجابة وصلت إلى  %08وتعتبر من
الناحية إلاحصائية جيدة .وأغلب هذه الاستبانات ( 55استبانة) تم الحصول عليها من نساء متدربات ،في حين بلغ عدد
املستجيبات من غير املتدربات الالتي يملكن مشاريع  00مستجيبة وقد تم رفد بيانات املسح امليداني من خالل إجراء
مقابالت مع مؤسسات تدريبية ،وبعض ألاطراف ذات العالقة بنشاطات رائدات ألاعمال.
واستخدم الباحثان إلاحصاء الوصفي والاستداللي لتحليل البيانات التي تم تجميعها لتحقير أهداف الدراسة،
واستخالص النتائج التي تم التوصل إليها والتي بدورها ساعدت على اقتراح عدد من التوصيات التي يؤمل من الجهات
املستفيدة والراعية وباألخص املجلس ألاعلى للمرأة ومؤسسات التدريب العمل بها.

نتائج الدراسة
توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج منها أنه بالرغم من أهمية التدريب لرائدات ألاعمال ،إال أن نجاحهن ال يعتمد
فقط على التدريب بغض النظر عن نوعية التدريب ،حيث أن نجاح رائدات ألاعمال يتطلب بيئة صالحة لنجاحهن ،هذه
البيئة تتطلب وجود استراتيجية لرواد ألاعمال تأخذ في عين الاعتبار احتياجات رائدات ألاعمال ، .وحيث أن غياب
املعلومات الخاصة بمساهمة املرأة في النشاطات الاقتصادية ،وعدم كفاية املعلومات ذات العالقة برواد ألاعمال وأداء
املشاريع التي تم تأسيسها هذه املعلومات على درجة كبيرة من ألاهمية لتحديد السياسات املطلوبة إليجاد البيئة التي
تحتاجها الرائدات إلنجاح مشاريعهن ،ومعالجة التحديات التي تعير تنميتها ،كما أن املنافسة بين املؤسسات التي توفر
الدعم واملساندة لرائدات ألاعمال ،واملشاريع متناهية الصغر ،والصغيرة واملتوسطة متعددة وهو أمر ايجابي يمكن أن
ينعكس ايجابيا على الفئات املستهدفة ،إال أن فعاليتها تتطلب املزيد من التعاون فيما بينها من أجل توفير املزيد من
الدعم واملساندة لألطراف التي تحتاج لهذا الدعم ،وألاخذ في عين الاعتبار التكاليف الثابتة التي تتحملها هذه املؤسسات،
كما أن أقل من نصف من يمتلكن مشاريع تجارية من املتدربات كن يعملن لدى الغير قبل افتتاح مشاريعهن ،مما يوفر
فرصة أكبر لنجاح املشاريع إذا ما كانت الخبرات التي تمت مراكمتها ذات عالقة بمشاريعهن التجارية ،وبالرغم من رضا
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غالبية املتدربات عن البرامج التدريبية ،وتحقير هذه البرامج نسبة عالية من توقعاتهن ،وأن غالبيتهن سوف ينصحن
أصدقاءهن ومعارفهن باملشاركة في هذه البرامج ،إال أن هناك حاجة لتطوير هذه البرامج لتأخذ في عين الاعتبار التباين
بين الخبرات واملعارف وطبيعة املشاريع التي ترغب رائدات ألاعمال في تنفيذها بهدف تعظيم الفائدة منها ورفع مستوى
فعاليتها ،وتمثل املدخرات الشخصية ودعم العائلة املصدرين ألاهم لتمويل تأسيس املشاريع للمتدربات وغير املتدربات،
وتأتي التسهيالت من بنك البحرين وبنك إلابداع ،وبنك ألاسرة املصدر الثالث من حيث ألاهمية في تمويل استثمارات
مشاريع العينتين ،وحيث ان استفادة املتدربات وغير املتدربات من الخدمات التي تقدمها تمكين لدعم القطاع الخاص
محدودة جدا ،وأن أعلى استفادة من قبل املتدربات كانت من برنامج تطوير ألاعمال ،وصندوق دعم املؤسسات ،وتيسير
التمويل ،وبرنامج محاسبة ،وبرنامج دعم رأس املال الابتدائي ،أما غير املتدربات فقد تركزت استفادتهن من برنامج
صندوق دعم املؤسسات ،وحيث أن تدني الاستفادة من خدمات تمكين يمكن إرجاعه إلى ضعف معرفة بعض املتدربات
بالخدمات التي تقدمها تمكين ،كما أن الدراسة توصلت لوجود شكوى من قبل املتدربات بأن خدمات تمكين ال تغطي
احتياجاتهن ،وأن شروط الحصول على هذه الخدمات يصعب استيفاؤها ،وأن الفترة الزمنية التي تستغرقها تمكين
لالستجابة للطلبات طويلة ،يمكن إرجاع سبب هذه الشكوى إلى عدم معرفة آلية اتخاذ القرار في تمكين .مما يجدر إلاشارة
إليه أن جميع من حصل على تسهيالت ائتمانية من بنك إلابداع من خالل محفظة صاحبة السمو امللكي ألاميرة سبيكة
بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة املجلس ألاعلى للمرأة ،وبنك ألاسرة قد حصلن على دعم لد %51من تكاليف هذه
التسهيالت دون تقديم طلب لتمكين للحصول هذه الخدمة ،كما توصلت الدراسة إلى أن املتدربات وغير املتدربات
يواجهن تحديات عديدة من بينها تحديات استطعن التغلب عليها ،وتحديات لم يزلن يواجهنها ،وقد شكلت بعض هذه
ً
التحديات عائقا في استمرارية املشاريع التي تم تأسيسها ،وحالت دون تأسيس بعض املشاريع التي كانت املتدربات
يخططن لتأسيسها .وقد بينت الدراسة أن املتدربات يواجهن تحديات أقل من الالتي لم يلتحقن ببرامج تدريبية ،ولوحظ
أن املتدربات الالتي ال يملكن مشاريع وال يخططن لتأسيس مشاريع خالل الفترة بين أكتوبر  2100ومارس  ،2102يواجهن
تحديات أكبر من قريناتهن الالتي تدربن ويمتلكن مشاريع أو يخططن لتأسيس مشاريع خالل ست ألاشهر القادمة .وتتركز
هذه التحديات على تكاليف إدارة املشاريع ،وارتفاع تكاليف إلايجارات ،وتوفير التمويل الالزم لتمويل الاستثمارات
بتكاليف مناسبة وبشروط تأخذ في عين الاعتبار طبيعة املشاريع ،ويمثل توفير التمويل ،وتكاليفه ،وبشروط مناسبة من
3

ً
أهم التحديات التي تواجه املشاريع املتناهية الصغر ،والصغيرة ،واملتوسطة وتشكل في بعض ألاحيان عائقا أمام تأسيس
مشاريع جديدة أو توسعة املشاريع القائمة .كما أن مبادرة صاحبة السمو امللكي ألاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة
بتخصيص محفظة بمبلغ مليوني دينار لتمويل النشاط التجاري للمرأة بما فيهم رائدات ألاعمال قد ساهمت في معالجة
أحد أهم التحديات التي تواجهها املرأة الراغبة في تأسيس مشروعها التجاري ،و ساهمت كذلك برامج تمكين وبنك
البحرين للتنمية ،وبنك إلابداع وبنك ألاسرة الهادفة إلى توفير التمويل لشراء أصول ثابتة وتيسير التمويل إلاسالمي أو تلك
البرامج التي تهدف إلى تحمل جزء من تكاليف بعض إلانفاق الضروري للمؤسسات في الحد من أثر أهم التحديات التي
تواجهها رائدات ألاعمال ،وصاحبات املشاريع متناهية الصغر ،والصغيرة ،واملتوسطة ،وذلك لعدم قدرة هؤالء على
استيفاء شروط الحصول على تمويل من املؤسسات املصرفية.
و شملت ابرز توصيات الدراسة من خالل املسح امليداني الذي تم إجراؤه مع عدة مسؤولين و مؤسسات تدعم رواد
ألاعمال واملؤسسات الصغيرة و املتوسطة ،حيث تبين أنه من الضروري إضافة برامج تدريبية للرجال والنساء متخصصة
ً
في قطاعات اقتصادية ،كذلك وجوب التعرف على التجارب الناجحة لرواد ألاعمال وذلك لالستفادة منها ،وايضا إيجاد
صياغة استراتيجية تستهدف تنمية مؤسسات املجتمع املدني ،ويكون من ضمن أهم وأحد محاورها استهداف رائدات
ً
ألاعمال ،كما أن توفير الوقت ضروري جدا للمرأة ،حيث أن دور املرأة في املجتمع كأم و ربة منزل وزوجة يحتم عليها
تنظيم وقتها بما يتناسب مع عملها ،فعليه يستوجب تشجيع املؤسسات الخدمية لتوفير املزيد من الوقت لرائدات
ً
ً
ألاعمال ،فضال عن تخفيض التكاليف التي يمكن أن تتحملها العائلة خصوصا في املراحل ألاولى من تأسيس وبناء مشاريع
رائدات ألاعمال ،كما أن الدراسة توصلت إلى ضرورة إعادة النظر في اشتراط وزارة الصناعة والتجارة موافقة جهة العمل
قبل الحصول على سجل تجاري من العاملين في القطاع الخاص و املؤسسات املستقلة ،كما أنه يجب على البنوك قدر
إلامكان أن تقدم التسهيالت الائتمانية املوجهة لتمويل املشاريع متناهية الصغر ،كما يجب أن يتم التوسعة في الحمالت
التوعوية للتعريف بالخدمات والفرص التي تقدمها مؤسسات الدولة املختلفة لرائدات ألاعمال.
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املقدمة
يمثل الاستثمار الكمي والنوعي في العنصر البشري أحد أهم محاور التنمية البشرية وتحقير أهدافها ،وديمومتها .إنه
استثمار ،على عكس الاستثمارات املالية التقليدية ،يوفر عائد ايجابيا ال ينضب .إن هذا النوع من الاستثمار يمثل متطلبا
حاسما في تعظيم املردود الاجتماعي والاقتصادي للموارد الاقتصادية وتعزيز كفاءة استخدامها .وقد تعاظمت أهمية هذا
ً
الاستثمار خالل العقود املاضية التي شهدت خاللها اقتصاديات الدول تغيرا في هياكلها لجهة زيادة الاعتماد على املوارد
البشرية املؤهلة والقادرة على التعامل مع هذه املتغيرات بصورة فعالة ،وخصوصا مع تزايد وتيرة العوملة وتعقد هيكلة
هذه الاقتصاديات.
أن الوعي باألهمية القصوى لالستثمار في املوارد البشرية ساهم في تبوئها موقعا في صدارة أولويات الدولة واملجتمع في
ً
مملكة البحرين ،وقد تعاظم الاهتمام باملوارد البشرية في اململكة خالل العقود القليلة املاضية .وتأكيدا على ألاهمية
القصوى التي توليها اململكة للرأس املالي البشري يشير الفصل الثالث – سابعا -في مشروع ميثاق العمل الوطني حول

ألاسس الاقتصادية للمجتمع ص 23إلى أنه " تأخذ دولة البحرين في اعتبارها أن أعظم الثروات التي تملكها هي املواطن
البحريني ذاته ،الذي أثبت قدرة متميزة في مجال التحصيل العلمي و الثقافي ولذا فإن دعم املواطن بالتدريب
املستمر والتدريب التحويلي من شأنه أن يدفع بخبرات ودماء متجددة في سوق العمل مما يسمح بتوفير مجال أرحب
من فرص العمل لهذا املواطن" وفي هذا الصدد يمكن رصد عدد من املؤشرات الدالة على ما تبذله مملكة البحرين من
جهود وبرامج لالرتقاء باملوارد البشرية الوطنية لتلعب دورها في مسيرة التنمية والتطور والبناء .هذه املؤشرات تتمثل في:
 )0اجم املوارد املالية املخصصة للتعليم والصحة في موازنات الدولة ،حيث بلغت حصتا التعليم والصحة في موازنتي
 2100و 2102حوالي  561مليون دينار و 521مليون دينار ،على التوالي ،وهما تساويان  %03.18من اجم إلانفاق املتوقع
في  2100البالغ حوالي  62020مليون دينار ،و %07.20و من اجم إلانفاق املتوقع في  2102البالغ حوالي  62175مليون
دينار( ،هيئة التشريع و إلافتاء 0 )2106 ،و )2أعداد امللتحقين بالحضانات و الرياض واملدارس ومؤسسات التعليم العالي،
 )6اجم املوارد املالية التي تخصصها العائالت لتعليم أفرادها )0 ،اجم إنفاق املؤسسات العامة والخاصة على تدريب

1يرجى املالحظة إلى أن ألارقام ال تشمل الزيادة في الرواتب التي قررتها الحكومة وتم دفعها في أغسطس .2100
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ً
منسبيها ،وأخيرا  )5ازدياد عدد املؤسسات والهيئات التي تم تأسيسها خالل العقد املاض ي التي تهدف لالستثمار في تنمية
قدرات املوارد البشرية البحرينية.
ً
ً
نساء ورجاال ممن أتيحت ،وما زالت تتاح لهم فرص متساوية توفرها لهم
ينطبر ما ذكر أعاله على جميع البحرينيين
الدولة في كافة ألانشطة املجتمعية واملتمثلة في جزء منها في البرامج التدريبية التي يقدمها عدد من املؤسسات مثل بنك
التنمية ،واليونيدو وبنك إلابداع وألاسرة .وقد تنوعت البرامج التدريبية لتواكب التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي
شهدته مملكة البحرين بهدف تمكين املوارد البشرية املواطنة ملمارسة مختلف ألانشطة الاقتصادية التي باتت تتميز
بالديناميكية والتغير املستمر .ومن أهم البرامج التدريبية التي انتشرت في اململكة برامج تدريب ريادة إلاعمال التي تهدف
إلى إكساب امللتحقين بها باملهارات واملعارف الضرورية لبث روح املبادرة من خالل تشجيع املواطنين على إنشاء وإدارة
وتطوير املؤسسات الصغيرة واملتوسطة.

أهداف الدراسة
تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على أراء النساء الالتي شاركن في بعض البرامج التدريبية التي قامت بها ،وما زالت،
العديد من املؤسسات لدعم الجهود الهادفة لتعزيز دور املرأة الاقتصادي وهو توفير برامج تدريبية ترمى إلى بناء وتعزيز
قدرات رائدات ألاعمال لتمكينهن من تأسيس وإدارة وتطوير وتنمية مشاريع ذات عوائد اقتصادية ،وتحديد تأثير هذه
البرامج على نجاح رائدات ألاعمال في تأسيس وإدارة وتنمية املؤسسات التي قمن بتأسيسها قبل ،أو خالل ،أو بعد الانتهاء
من املشاركة في البرامج التدريبية .والبد من التنويه إلى أن نجاح رواد ألاعمال من الجنسين في بناء وتنمية النشاطات
ً
الاقتصادية ال تعتمد فقط على ما اكتسبوه من مهارات ومعارف في إدارة املؤسسات التي يمتلكونها بل ايضا في قدرتهم
على التعرف على التحديات والصعوبات التي تواجههم و التعامل معها  ،وهذا أحد اهتمامات هذه الدراسة.

6

أقسام الدراسة
ً
تنقسم الدراسة إلى أحد عشر قسما :القسم ألاول املقدمة وتتحدث عن أهمية الاستثمار في التنمية البشرية والاهتمام
الذي توليه الحكومة لهذا الجانب .القسم الثاني يتحدث عن دور املرأة البحرينية في النشاط الاقتصادي الوطني من
خالل البيانات وإلاحصاءات الصادرة من الجهات الرسمية .أما القسم الثالث فيغطي بيئة ألاعمال البحرينية في التقارير
ً
ً
الدولية .القسم الرابع يتحدث عن العناصر ألاساسية في سبيل توفير بيئة لريادة أعمال فعالة ويستعرض نموذجا متكامال
لتطوير وتنمية رائدات ألاعمال ،ويغطي القسم الخامس التحديات التي تواجه رواد ألاعمال مع التركيز على تلك التي
تواجه رائدات ألاعمال .أما القسم السادس فيغطي باختصار البرامج التدريبية التي تستهدف رواد ألاعمال التي تقدمها
بعض املؤسسات باململكة باإلضافة إلى الخدمات الاستشارية والتوجيهية التي يحصل عليها رواد ألاعمال من هذه
املؤسسات  ،أما القسم السابع فيشير إلى بعض الدراسات السابقة حول فعالية تدريب رواد ألاعمال ،ويستعرض
القسم الثامن التسهيالت الائتمانية املتوفرة لرواد ألاعمال ،ويحتوي القسم التاسع على منهجية الدراسة شاملة
الاستبيان املستخدم للحصول على آراء أفراد عينة الدراسة ،ويحتوي القسم العاشر على نتائج املسح امليداني ،ويغطي
القسم الحادي عشر على خالصة الدراسة ،ويتضمن القسم الثاني عشر توصيات الدراسة.

دور املرأة في النشاط الاقتصادي
تشير بيانات مصرف البحرين املركزي إلى ارتفاع اجم توظيف النساء في سوق العمل إال انه ال تتوفر معلومات وأرقام عن
ً
مساهمة املرأة الحقيقية في الناتج املحلي إلاجمالي وهذا بحد ذاته يشكل قصورا البد من العمل على تجاوزه عبر بناء
قاعدة بيانات تهدف لرصد هذه املساهمة في الاقتصاد الوطني.
ما يتوفر من إحصائيات (بنك البحرين املركزي 2)2100 ،منشورة في هذا املجال تشير إلى أن نسبة النساء البحرينيات في
سوق العمل لم تتعد ( %8.28نسبة الرجال البحرينيين بلغت  )%05.12من إجمالي القوى العاملة بنهاية  2101منخفضة
عما كانت عليه في نهاية  2117حيث كانت هذه النسبة حوالي ( %8.10نسبة الرجال البحرينيين بلغت  ،)%07.81بالرغم
من الارتفاع املطلر لعدد النساء العامالت من  662801إلى  022657خالل الفترة ذاتها مسجلة معدل ارتفاع سنوي
 2بنك البحرين املركزي – إدارة الاستقرار املالي ،املؤشرات الاقتصادية ،مارس .2100
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تراكمي في حدود  .%7.8ويرجع هذا الارتفاع إلى زيادة عدد النساء العامالت في القطاعين الخاص والعام ،حيث سجل
ً
ً
ً
معدل توظيف النساء في القطاع الخاص ارتفاعا سنويا تراكميا في حدود ( %00.12املعدل للبحرينيين من الرجال
 ،)%3.21وفي القطاع العام بلغ املعدل ( %2.76املعدل للبحرينيين من الرجال انخفض بدحوالي  ،)%0.06-وقد أدت هذه
الزيادة إلى ارتفاع نسبة العامالت في القطاع الخاص إلى إجمالي العامالت من  %56.0في نهاية عام  2117إلى  %51.0بنهاية
عام  .2101أن هذه املؤشرات الايجابية تعبر عن نجاح الجهود التي تبذلها مؤسسات الدولة ،وعلى وجه الخصوص
املجلس ألاعلى للمرأة ،وتمكين وغيرها من املؤسسات لتمكين املرأة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني  .فعلى سبيل
املثال ،بلغ عدد املستفيدات من برامج تمكين املوجهة لألفراد ( 012537حوالي  %07من إجمالي املستفيدين البالغ عددهم
ً
 222562مستفيدا) بنهاية عام  ،2101وبلغ إجمالي الدعم املالي للمستفيدات حوالي  08.11مليون دينار.
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ً
وخالل الفترة من نهاية عام  2117إلى نهاية عام  2101ارتفع متوسط راتب املرأة العاملة في القطاع العام من  726دينارا
ً
إلى  861دينارا ،وقد أدى هذا الارتفاع إلى انخفاض التباين بين متوسط راتب الرجال والنساء إلى  68دينار بنهاية عام
 2101بعد أن كان  32دينار في نهاية عام  .2117أما في القطاع الخاص فقد ارتفع متوسط الراتب الشهري للمرأة
ً
ً
البحرينية العاملة من  651دينارا في نهاية  2117إلى  060دينارا بنهاية  ،2101في حين ارتفع متوسط راتب الرجل
ً
ً
البحريني في القطاع الخاص خالل الفترة ذاتها من  576دينارا إلى  335دينارا .إن عدم وجود إحصائيات تفصيلية منشورة
عن الرواتب بحسب طبيعة الوظائف التي تشغلها النساء والرجال يجعل من الصعوبة بمكان استخالص نتائج للتباين
الكبير بين متوسط رواتب النساء والرجال .إال أن البعض يرجح أن أحد أسبابه هو التعامل التفضيلي للرجال على
حساب النساء من قبل مؤسسات القطاع الخاص ،أو يمكن إرجاع أسباب هذا التباين جزئيا إلى ظروف العمل لبعض
الوظائف التي يشغلها الرجال التي تتصف باملخاطر أو طول ساعات العمل أو نظام النوبات وهي وظائف ال تشغلها
النساء.
ويشير الجدول ( )0-2إلى إجمالي عدد أعضاء غرفة تجارة وصناعة البحرين ،وألاعضاء من النساء خالل الفترة -2117
 . 2101يالحظ من الجدول التزايد الواضح في أعداد النساء املنتميات لعضوية الغرفة ،حيث بلغ معدل نمو عدد

 3تم الحصول على إلاحصائيات من تمكين.
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ألاعضاء من النساء  %21في عام  2111باملقارنة مع ما تم تسجيله في عام  2118والبالغ  .%7.1وفيما يتعلر بالسجالت
ً
التجارية ،فقد بلغ عدد املسجلة بأسماء نساء  32260سجل ،و 012058سجال تشارك في ملكيتها نساء من إجمالي عد
ً
السجالت البالغ عددها  0052186سجال في منتصف أكتوبر  0،2100في حين بلغ عدد النساء املسجالت كأعضاء في غرفة
تجارة وصناعة البحرين  52650امرأة كما تشير إليه ألارقام الواردة في جدول رقم ( ،)0أن التباين بين الرقمين يمكن
إرجاعه إلى سببين هما  )0أن العضوية في الغرفة اختيارية ،وليس هناك اتجاه لدى أصحاب السجالت من الرجال
والنساء التسجيل الكتساب هذه العضوية ،و )2أن بعض السجالت التجارية املسجلة بأسماء نساء تدار من أقربائهن
الرجال ،وأن تسجيل هذه السجالت بأسماء نساء ما هو إال للتغلب على منع قانون الخدمة املدنية لسنة  2113العاملين
في القطاع العام من الحصول على سجالت تجارية أو طلب وزارة الصناعة والتجارة حصول املتقدم من العاملين في
القطاع أو املؤسسات التي ال تخضع لديوان الخدمة املدنية موافقة صاحب العمل قبل املوافقة على إصدار السجل
التجاري .هذا وتتركز معظم نشاطات هذه السجالت في قطاعات الخياطة والتطريز ،وصالونات التجميل ،وبيع العباءات
وألااجبة ومحالت بيع الورود والزهور وأدوات الزينة وبعض صناعات ألاغذية.
جدول ( )1إجمال عدد أعضاء الغرفة وعدد ألاعضاء من النساء خالل الفترة 1111-1112
السنة

عدد العضويات

التغير السنوي %

العدد إلاجمالي ألعضاء

نسبة النساء إلجمالي

الغرفة

ألاعضاء

1112

22110

%1

072302

%03.5

1112

62068

%7.1

012676

%03.2

1112

62733

%21

202318

%07.0

1111

52650

%02

262282

%22.1

النسائية

املصدر :غرفة تجارة وصناعة البحرين

 4تم الحصول على هذه إلاحصائيات من وزارة الصناعة والتجارة.
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ويجب التنويه هنا إلى أنه مع ارتفاع اجم توظيف النساء الذي تبينه إحصائيات سوق العمل كما سبر ،فإن تفعيل دور
املرأة الاقتصادي في املجتمع يتجاوز حصولها على وظائف في القطاعين العام والخاص .ولذلك ،اهتمت مؤسسات الدولة
وعلى رأسها املجلس ألاعلى للمرأة بزيادة مساحة الفرص املتاحة للمرأة  -بما فيها رائدات ألاعمال  -ألن تكون أكثر فاعلية
اقتصاديا عبر العديد من ألاوجه أهمها تمكينها والعمل على إزالة املعوقات التي تواجهها لغرض تحقير الاستفادة
القصوى من طاقتها الكامنة وبالتالي تعظيم مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
ً
ً
إن ما حققته املرأة البحرينية من تقدم خالل ألاعوام املاضية على كافة ألاصعدة يشكل انجازا كبيرا وهو مصدر فخر
واعتزاز للمرأة البحرينية ،ومع ذلك فإن إمكانيات املرأة البحرينية وطاقاتها تؤهلها لتحقير املزيد من إلانجازات إذا ما
توفرت لها الفرص وتم التغلب على املعوقات التي تحول دون ذلك .فبالرغم من تبوؤ البحرين املرتبة ألاولى بين الدول
الد 060التي يغطيها تقرير الفجوة الجندرية العالمي لعام  2101الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي فيما يخص نسبة
املواليد إلاناث ،والتحاق البنات باملدارس الثانوية والتعلم العالي ،إال أن البحرين احتلت في عام  2101املرتبة  005على
صعيد مساهمة املرأة في الاقتصاد والفرص املتوفرة لها ،واملرتبة  000على صعيد نسبة شغل النساء إلى الرجال في
الوظائف املهنية والتقنية ،واملرتبة  026فيما يخص مساهمة املرأة في سوق العمل ( .)2101 ،Hausmannوتتفر النتائج
التي توصل إليها تقرير منتدى الاقتصاد العالمي مع نتائج التقرير للعام السابر  2111فيما يخص نسبة مساهمة املرأة
العاملة في قوة العمل باملقارنة مع مساهمة الرجل ،حيث يضع تقرير املنتدى للعام  2102-2100اململكة في املرتبة 060
باملقارنة مع الدول ألاخرى البالغ عددها . (World Economic Forum, 2010)002

بيئة ألاعمال البحرينية في التقارير الدولية
احتلت البحرين املرتبة  68عامليا في سلم ترتيب الدول في مؤشر سهولة ممارسة أنشطة ألاعمال لعام  2102الصادر عن
البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية ) ، (International Finance Corporation and World Bank, 2012والرابعة
ً
عربيا بعد اململكة العربية السعودية ،وإلامارات العربية واملتحدة وقطر ،بعد أن كانت تحتل املرتبة  66في ترتيب الدول
لعام  .2100وتجدر إلاشارة إلى أن التقرير يغطي  086دولة .أما على صعيد مكونات املؤشر ،فقد تبوأت البحرين املرتبة
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 82من حيث بدء النشاط التجاري ،والذي يتعلر بعدد إلاجراءات والوقت باأليام التي يستغرقها الحصول على الترخيص،
والكلفة ،أما من حيث استخراج تراخيص البناء فجاءت في املرتبة  ،7وبالنسبة لتسجيل امللكية جاءت في املركز  ،61في
حين جاءت في املرتبة  023بالنسبة للحصول على الائتمان ،وبالنسبة لحماية املستثمرين احتلت املرتبة  71على العالم،
وحلت في املرتبة  000على العالم من حيث إنفاذ العقود .ووفر التجارة عبر الحدود جاءت البحرين في املرتبة  01على
العالم ،أما فيما يخص مستوى الضرائب التي يدفعها أصحاب ألاعمال فقد احتلت البحرين املرتبة  ،08وجاءت في املرتبة
 25بالنسبة إلى محور تصفية النشاط التجاري .ما يجب التنويه إليه هو أن املنهجية املستخدمة الحتساب مكونات
املؤشر ال تقتصر على الشركات الصغيرة واملتوسطة فحسب وإنما تأخذ في عين الاعتبار جميع الشركات بغض النظر عن
اجمها أو طبيعة النشاط التي تمارسه هذه الشركات.
أما على صعيد التنافسية فقد احتلت البحرين الرتبة  67عامليا والسادسة خليجيا على مؤشر التنافسية للعام -2100
 2102الذي يعده ويصدره منتدى الاقتصادي العالمي ) (World Economic Forum, 2010-2011وهي ذات الرتبة التي
كانت عليها في تقرير  .2100-2101وتجدر إلاشارة إلى أن تقرير  2102-2100يغطي  061دولة بعد أن غطى التقرير الذي
سبقه  062دولة .ويشير التقرير الذي يعتمده املنتدى على نوعين من املعلومات إلعداد املؤشر ،هما املسح امليداني
ألصحاب ألاعمال ومعلومات أولية تصدرها الحكومات أو املؤسسات الدولية .ويشير التقرير إلى أن أهم التحديات التي
تواجه أصحاب ألاعمال تتمثل في ما يلي ،وهي مرتبة بحسب شدة التحدي )0 :التشريعات العمالية املقيدة ،و )2ضعف
أخالقيات العمل للقوى العاملة املحلية ،و )6صعوبة الحصول على التمويل املطلوب ،و  )0عدم كفاية القوى العاملة
املتعلمة واملدربة ،و )5ضعف فعالية الجهاز البيروقراطي الحكومي ،و )3عدم كفاية البنية التحتية التي يحتاجها رجال
ألاعمال ،و )7املخاطر الناتجة عن عدم الاستقرار السياس ي ،و )8عدم استقرار السياسات ،و )1التضخم املالي .وتجدر
إلاشارة إلى أن مكونات تنافسية الاقتصاد البحريني-وكما هو الحال في الاقتصاديات ألاخرى -تعتمد على نوعين من
املعلومات وهما  )0مسح ميداني لعينة تحدد من قبل املنتدى تصل إلى  211من أصحاب العينة عاملين في مجاالت
اقتصادية متعددة ،وبأاجام مؤسسات تشمل الصغيرة واملتوسطة والكبيرة ،و )2إحصائيات تنشرها الوزارات
واملؤسسات العامة والخاصة في اململكة.
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أما على صعيد الحرية الاقتصادية فقد تبوأت البحرين املرتبة العاشرة عامليا وألاولى على مستوى دول الشرق ألاوسط
وشمال أفريقيا على مؤشر الحرية الاقتصادية للعام  2100من بين دول العام التي يغطيها املؤشر البالغة  .071وتصدر
التقرير مؤسسة هيرتيج  Heritage Foundationبالتعاون مع وول ستريت جورنال (Economic ،Wall Street Journal
) Freedom, 2016وقد حصلت البحرين على  7.7نقاط على مؤشر الحرية البالغ  01نقاط ،أما على صعيد املؤشرات
الفرعية ،فقد حصلت البحرين على  %77.0في املؤشر الفرعي لحرية ألاعمال ،و %75في مؤشر حرية الاستثمار ،و%82.8
في مؤشر حرية التجارة ،و %81في مؤشر الحرية املالية ،و %31في مؤشر حقوق امللكية ،و %81.2في مؤشر إلانفاق
الحكومي ،و %50في مؤشر الحرية من الفساد ،و %70في مؤشر الحرية النقدية ،و %17في مؤشر حرية ألايدي العاملة،
و %31في مؤشر حرية التملك.

العناصر ألاساسية لبيئة ريادة أعمال فاعلة
هناك قناعة راسخة لدى من هم في مواقع اتخاذ القرار السياس ي والاقتصادي بما فيهم املفكرون واملحللون
والاقتصاديون في مختلف دول العالم ،بما فيها مملكة البحرين ،بأن ريادة ألاعمال  entrepreneurshipهو أفضل خيار
للتصدي للعديد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية ،مثل البطالة ،والفقر ،وتدني معدالت إلانتاجية والنمو
الاقتصادي .وتشير الدراسات التي أجريت في أمريكا والدول ألاوروبية والدول الصناعية ألاخرى مطلع تسعينيات القرن
املاض ي إلى ان العديد من املشاكل املتمثلة في ضعف معدالت النمو الاقتصادية ،ارتفاع معدالت البطالة ،وتذبذب اجم
التجارة الخارجية ) ، (Garavan, 1994يمكن التصدي لها من خالل تشجيع ريادة ألاعمال عن طرير خلر نشاط
اقتصادي جديد ،أو تنمية مؤسسات عاملة وتطويرها وهما اللذان يمثالن أمرين حيويين ألي اقتصاد مهما بلغت درجة
تطوره.
وقد استقطب موضوع العناصر املكونة لبيئة صحية محفزة لرواد ألاعمال لترجمة أفكارهم إلى واقع على الكثير من
ً
الاهتمام من قبل صانعي السياسات والباحثين ،ويبين الشكل رقم ( )0نموذجا لهذه البيئة ،وقد تم بناء هذا النموذج
ً
( Stevensonو  )2116 ،St-Ongeتأسيسا على نتائج العديد من الدراسات والتجارب لعدد من الدول .وتشكل السياسات
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والاستراتيجيات وألاهداف املوجه ملجموعة العناصر املكونة لهذا النموذج وهى )0 :القوانين وألانظمة ،و )2ألابحاث
والتطوير ،و )6فرص الحصول على تمويل بكلفة مناسبة ،و )0الترويج للتوظيف الذاتي والذي يمكن أن يتم عبر العديد
من ألادوات التي من أهمها تسليط الضوء على نماذج لرواد أعمال ناجحين يمكن أن يطلعوا الناشئة من رواد ألاعمال
على قصص نجاحهم ،و )5املباني واملرافر ،و )3التشبيك  networkingمع جمعيات أصحاب ورواد ألاعمال ،و )7خدمات
تنمية ودعم رواد ألاعمال وتوفير املعلومات ،و )8التدريب واملتابعة الفردية.
ً
إن وجود العناصر املذكورة أعاله ليس شرطا لنجاح رواد ألاعمال في خلر مشاريعهم وتنميتها وجعلها فاعلة اقتصاديا،
وإنما البد لهذه البيئة أن تحتضن استراتيجية واضحة املعالم لتنمية نشاط رواد ألاعمال تأخذ في عين الاعتبار احتياجات
رائدات ألاعمال التي قد تختلف عن بعض احتياجات رواد ألاعمال من الرجال ،باإلضافة إلى وجود قيادة تتميز
بالديناميكية قادرة وضع السياسات والخطط لتنفيذ متطلبات الاستراتيجية وبالتالي تحقير أهدافها.
الشكل ) (1نموذج متكامل لتطوير و تنمية رائدات ألاعمال
التدريب واملتابعة
الفردية
التشبيك
دعم تنمية ألاعمال
واملعلومات

املباني واملرافق

الترويج و النماذج
الناجحة

التنسيق بين
السياسات والقيادة

التشريعات وألانظمة
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توافر فرص تمويل

البحث والتطوير

اهتم الكثير من الباحثين بالتعرف على دوافع رواد ألاعمال للتوظيف الذاتي بصورة عامة ودوافع رائدات ألاعمال بصورة
خاصة ،وقد تم استعراض مجموعة كبيرة من هذه الدراسات التي اهتمت بهذا املوضوع من قبل الباحثين (van der
) .Merwe, 2010أشارت دراسة نشرت في العام  ،2101إلى هذه الدوافع حيث تم تقسيمها إلى مجموعتين :املجموعة
ألاولى هي العوامل الجاذبة والتي تشمل على:
 )0الرغبة في الاستقاللية
 ) )2الرغبة في التحدي
 )6تحسين الوضع املالي
 )0إشباع الرغبات
 )5الرغبة في عدم العمل تحت مسئول
 )3الرغبة في املوازنة بين العمل والالتزامات العائلية
 )7إمكانية تحول العمل إلى هواية
 )8الرغبة في تحسين املوقع الاجتماعي والتميز والتقدير من املجتمع
 )1تأثير النماذج الناجحة وألاصدقاء والعائلة.
أما املجموعة الثانية فتشمل الدوافع الطاردة من الوضع الحالي إلى الرغبة في التوظف الذاتي وهي
 )0عدم الرضا عن الراتب
 )2البطالة
 )6عدم توافر الفرص الوظيفية املناسبة
 )0عدم كفاية دخل ألاسرة (الرغبة في دعم دخل ألاسرة)
 )5وصول التطور الوظيفي إلى سقف ال يمكن تجاوزه،
 )3الرغبة في مرونة ساعات العمل التي ال يمكن توافرها في الوظائف املتوفرة في القطاعين العام والخاص.
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التحديات التي تواجه رائدات ألاعمال  /رواد ألاعمال
يواجه رواد ألاعمال بغض النظر عن جنسهم واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة التي يديرونها تحديات عديدة تبدأ منذ بدء
العمل بتحويل ألافكار إلى واقع ،إال أن ما يواجه رائدات ألاعمال واملؤسسات التي تمتلكها وتديرها نساء تحديات إضافية
قد تتباين بين مجتمع وآخر ،أو دولة وأخرى .أن الدور املحوري الذي تقوم به املرأة املتزوجة في عائلتها تجاه أفراد
العائلة ،والتوقعات املجتمعية (املعبر عنها في الصورة النمطية للمجتمع تجاه املرأة) ،باإلضافة إلى ضعف تكافؤ الفرص
التي تميل لصالح منافسيها من الرجال على ألاقل في بعض القطاعات ،تعتبر عناوين ملجموعة من التحديات التي تواجهها
املرأة عندما تقرر سبر أغوار العمل املستقبلي وتأسيس نشاطها الاقتصادي الخاص بها .بل أن التحديات التي تواجه املرأة
العاملة تفوق بكثير ما يواجهه زميلها الرجل ،وهذا ما دعا صانعي السياسات ومتخذي القرارات والباحثين إلى الاهتمام
بالتعرف على التحديات التي تواجه رواد ألاعمال من الجنسين وعلى ألاخص املرأة بهدف وضع الاستراتيجيات والسياسات
ً
املناسبة التي توفر فرصا لرائدات ألاعمال للتغلب عليها ،وتوفير البيئة التي تساعد املؤسسات الصغيرة واملتوسطة على
تحقير النمو وخلر فرص عمل جديدة ليس ملن اختاروا التوظيف الذاتي فحسب ،وإنما للمواطنين الذين يبحثون عن
فرص وظيفية مجزية.
وقد لخصت دراسة ( )2101 ،van der Merweنتائج عدد كبير من هذه التحديات التي تواجه املرأة وهى:
 )0ضعف املهارات املطلوبة إلدارة النشاطات الاقتصادية
 ) )2ضعف أو عدم توفر التعليم والتدريب
 )6التعارض بين متطلبات العمل واملتطلبات العائلية
 )0تدني القدرة على الحصول على التمويل الكافي (يمكن أن يشمل ذلك التمييز السلبي ضد املرأة في هذا املجال
 )5التعقيدات الناتجة عن القوانين والنظم
 )3الضغوط العائلية الناتجة عن التوقعات من املرأة نتيجة للجندر
 )7ضعف الثقة بالنفس
 )8الخوف من الفشل (عدم الرغبة والاستعداد في تحمل املخاطر الاستثمارية
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 )1الصورة النمطية الغالبة للمجتمع تجاه املرأة حيث ال يجد فيها أن تكون صاحبة عمل مستقل
 )01ضعف الاندماج في شبكات رواد ألاعمال أو أصحاب ألاعمال
 )00تدني أعداد النساء صاحبات ألاعمال الناجحات باملقارنة مع أقرانهن الرجال
 )02عدم توافر املعلومات (من ناحية الكم ،واملصداقية ،والتوقيت) التي تحتاجها رائدات ألاعمال
 )06الالتزامات تجاه ألابناء.
توصلت دراسة ) (CAWTAR and IFCGEM, 2007لعينات من سيدات ألاعمال في البحرين ،وألاردن ،ولبنان ،وتونس،
ً
وإلامارات العربية املتحدة باستخدام استبانة موحدة إلى نتيجة مفادها أن أفراد العينات في جميع الدول ،فيما عدا
بعض الاستثناءات مقتنعات بأنهن يواجهن تحديات وصعوبات أكثر مما يواجهه زمالئهن أصحاب املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة من الرجال ،تتمثل هذه الصعوبات في )0 :أن النساء ال يؤخذن بجدية باعتبارهن أصحاب مؤسسات ،ذلك ال
ينطبر على سيدات ألاعمال التونسيات ،و )2وهن يجدن صعوبة أكبر في إدارة املوظفين من الرجال ،و )6صعوبة الدخول
في الشبكات وتطوير عالقات عمل غير رسمية ،فيما عدا البحرينيات الالتي يشعرن بأن لهن ميزة على أقرانهن الرجال و)0
القدرة على الحصول على تمويل ،و )5التعامل مع البيروقراطية ،و )3صعوبة التعامل مع املدفوعات الخاصة بالعمل و
الرشاوى ،و )7املوازنة بين متطلبات العمل والالتزامات العائلية )8 ،التعامل مع العمالء ،فيما عدا البحرين وتونس
وإلامارات العربية املتحدة .إال أنه في جميع الدول التي شملتها الدراسة ،تعتقد سيدات ألاعمال بأنهن يواجهن تحديات
أقل في إدارتهن للنساء املوظفات .وتوصلت نفس الدراسة أيضا إلى انخفاض الرفع املالي للمؤسسات التي تملكها نساء،
وهي مؤسسات عمرها في املتوسط يتجاوز عشرة أعوام.
تشير نتائج الدراسة السابقة إلى أن صاحبات ألاعمال البحرينيات في حالة الحاجة إلى التمويل يعتمدن ،في املتوسط،
على التدفقات النقدية الناتجة من عمليات املشروع في تمويل الاستثمارات والعمليات والتوسع في أسواق جديدة،
وعمليات الاستحواذ .أن تفضيل الاعتماد على ما يوفره املشروع من تدفقات نقدية لتمويل العمليات والنشاطات
الاستثمارية تتشابه إلى حد كبير مع ما توصلت له الكثير من الدراسات التي أجريت في العديد من الدول )(Al-Ajmi, 2009
وقد يكون أحد أسباب تفضيل صاحبات ألاعمال لالعتماد على التدفقات النقدية الناتجة من العمليات رغبتهن في
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الابتعاد بقدر إلامكان عن املخاطر املالية ،وهي صفة تتصف بها البحرينيات من حيث أفاد بحث منشور (Al-Ajmi J. ,
) 2008بأن البحرينيات أقل استعدادا لتحمل املخاطر.
يشير تقرير 5قدم إلى لجنة التنسير الوطنية للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة من قبل جمعية املؤسسات الصغيرة
واملتوسطة البحرينية إلى مجموعة من التحديات التي تواجهها هذه املؤسسات منها  )0عدم وجود استراتيجية وطنية تعنى
برواد ألاعمال وبهذه املؤسسات أو تضمن التعامل بنسر واحد معها ،و )2صعوبة الوصول إلى التشريعات وألانظمة ،و)6
عدم وجود برامج متكاملة واضحة املعالم تستهدف تشجيع رائدات ألاعمال على تأسيس مؤسساتهن الخاصة ،و )0عدم
وجود مراكز توفر النصائح التي يحتاجها مالك هذه املؤسسات ،و )5تدني عدد الدراسات التي تعنى بهذه املؤسسات ،و)3
ضعف دعم الصادرات ،و )3عدم وجود تصنيف ائتماني يسهل الحصول على تسهيالت ائتمانية من املصاريف التجارية
غير تلك املدعومة من قبل تمكين ،و )7عدم وجود قواعد بيانات عن هذه املؤسسات من منتجات وأسواق وفرص يمكن
الاستفادة منها ،و )8عدم وجود تشريعات تحمي هذه املؤسسات من املمارسات الاحتكارية من الشركات الكبيرة.
إن النجاح الذي حققته املشاريع متناهية الصغر واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة خالل ألاعوام املاضية في اململكة لم
يكن سببه الوحيد املهارات واملعارف التي يمتلكها املالك التي تم تطويرها وتعزيزها من خالل برامج رواد ألاعمال التي
انتشرت خالل السنوات املاضية ،بل كان من أسباب هذا النجاح بروز العديد من املؤسسات الوطنية والدولية التي
ساهمت بجهود كبيرة في تمكين املواطنين من ناحية إدارة املؤسسات وتنميتها مثل املجلس ألاعلى للمرأة ،تمكين،
اليونيدو ،بنك البحرين للتنمية ،انجاز ،بنك إلابداع ،بنك ألاسرة ،وزارة الصناعة والتجارة ،وغرفة التجارة وصناعة
البحرين ،وذلك عبر توفير شبكة من الدعم الذي تحتاجه املؤسسات املتناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة ومحاولة
ً
دعمها في تحقير أهدافها وتجاوز املعوقات التي تواجهها وتوفير فرص تنميتها واستمراريتها على املدى البعيد .وتأكيدا على
أهمية توفير البيئة املحفزة لتأسيس املزيد من املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،فقد تضمنت الاستراتيجية الاقتصادية
ململكة البحرين للفترة  2100-2111واحدة من املبادرات الاستراتيجية الهادفة إلى تحفيز النشاط الريادي في تأسيس
ألاعمال ،وذلك من خالل  )0تعزيز التنسير والتكامل بين مبادرات دعم املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،و )2تسهيل
 5التقرير هو عبارة عن ملخص لنتائج لقاء عقد في  8يونيو  2100وحضره  61شخص من يملكون مؤسسات صغيرة ومتوسطة وبعض
املهتمين بالدور الاقتصادي لهذه املؤسسات.
17

الحصول على التمويل واملساعدات الفنية من خالل بنك البحرين للتنمية ،و )6تقديم منح لريادة ألاعمال ،و )0إنشاء
صنادير لالستثمارات الرأسمالية الجزئية ،و )5تمويل دراسات الجدوى ،و  )3توسعة مرافر وخدمات حاضنات ألاعمال
الستيعاب أكبر عدد من رواد ألاعمال.

البرامج التدريبية
يغطي هذا القسم من الدراسة بعض البرامج التدريبية التي استهدفت رواد ألاعمال و شاركت فيها رائدات أعمال أو تلك
التي كانت تستهدف رائدات أعمال فقط ،وذلك بهدف إعطاء القارئ فرصة التعرف على البرامج التدريبية التي ساهمت
في تطوير وتعزيز قدرات رائدات ألاعمال الالتي تستهدفهن الدراسة.
توفر العديد من املؤسسات في مملكة البحرين برامج تدريبية موجهة لرواد ألاعمال الذين يملكون مؤسسات قائمة
وناشطة وأولئك الذي يمتلكون أفكارا إبداعية ويطمحون لترجمتها إلى الواقع ويرغبون في بناء وتعزيز قدراتهم بما يمكنهم
من امتالك املهارات واملعارف الالزمة لتأسيس ،وإدارة وتنمية النشاطات التجارية .هناك مؤسسات تقدم برامج دورية
بتواريخ معلومة يتم إلاعالن عنها بوسائل مختلفة مثل اليونيدو وبنك البحرين للتنمية .وهناك مؤسسات أخرى تقدم
برامج تدريبية كجزء من مشاريع أخرى يكون الجانب التدريبي محورا من محاورها مثل املجلس ألاعلى للمرأة ،وتمكين،
وجمعية سيدات ألاعمال ،وغرفة تجارة وصناعة البحرين ،باإلضافة إلى املؤسسات الربحية الخاصة .ويمكن تقسيم هذه
البرامج إلى مجموعتين :املجموعة ألاولى وهى ألاكثر تضم البرامج التي تهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات رواد ألاعمال لتؤهلهم
لترجمة أفكارهم الخاصة إلى مشاريع ،ويمكن تقسيم هذه البرامج إلى نوعين هما  )0البرامج التي تقدم من مؤسسات توفر
خدمات استشارية للمشاركين بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي بهدف تقدي م الدعم لهم خالل مراحل إلاعداد،
والتأسيس ،وإلادارة ،و )2البرامج التي تقدم من قبل مؤسسات تدريبية حيث يتم تقديمها بصورة متقطعة وتنتهي عالقة
املشاركين باملؤسسة التدريبية حال الانتهاء من هذه البرامج .أما املجموعة الثانية فهي البرامج التي تهدف إلى تحسين
دخل امللتحقين بها من خالل تدريب املشاركين على إتقان مهنة معينة مثل التصميم وألازياء ،والتصوير وغيرها من املهن،
وهي برامج تستهدف باألساس املرأة ،وفي بعض الحاالت تقدم حصص تدريبية خالل البرامج على إدارة املشاريع متناهية
الصغر ،وقد قدمت العديد من هذه البرامج من قبل بعض املؤسسات التدريبية بالتعاون مع املجلس ألاعلى للمرأة
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وتمكين .وألن الفترة التي تغطيها الدراسة هي عاما  2118و ،2100يستعرض هذا القسم من الدراسة بإيجاز البرامج
التدريبية التي عرضتها مؤسسة تمكين وبنك البحرين للتنمية ليس بغرض تدريب املشاركين على حرفة يمكن أن يمتهنوها
لتحسين دخولهم ومستواهم املعيش ي ،وإنما برامج تدريبية لرواد أعمال يرغبون في تأسيس مشاريعهم الخاصة أو لديهم
مشاريع قائمة ويطمحون لبناء وتعزيز قدراتهم وتزودهم باملعارف املطلوبة لتأسيس وإدارة وتنمية مؤسساتهم .وهاتان
املؤسستان هما  )0 :مكتب اليونيدو ،و )2بنك البحرين للتنمية.

اليونيدو
ً
ً
تقدم اليونيدو برنامجا تدريبيا يهدف إلى تطوير وتعزيز قدرات رواد ألاعمال على إدارة املشاريع الاقتصادية تمتد لفترة
تستمر لثالث أسابيع  -ستة أيام في ألاسبوع (ملدة  50ساعة) ملن يتم اختيارهم من بين املتقدمين بطلب املشاركة في هذا
البرنامج ،ويتم الاختيار من بين املتقدمين بعد ملء استمارة خاصة بالبرنامج والخضوع ملقابلة شخصية يتم من خاللها
التأكد من امتالك املتقدم مللكات رواد ألاعمال لضمان تعظيم الفائدة من املشاركة في البرنامج .ويتحمل امللتحر بالبرنامج
ً
تكلفة رمزية تبلغ  31دينارا مقابل الاستفادة من الدعم الذي يقدمه مكتب اليونيدو لرائد ألاعمال في أي مرحلة من
ً
مراحل املشروع بدءا من عملية إلاعداد والتأسيس للمشروع وحتى مرحلتي إلانتاج وإلادارة .يتكون البرنامج التدريبي من
املحاور التالية:
 .0متطلبات تأسيس الشركات الصغيرة ويشمل هذا املحور على تدريب املشاركين على القوانين وألانظمة واللوائح
ومتطلبات التأسيس ،واملؤسسات ذات العالقة ودورها في عملية التأسيس ،باإلضافة إلى املؤسسات التي يمكنها
تقديم مساعدة لرواد ألاعمال في عملية التأسيس عبر الخدمات التي توفرها هذه املؤسسات.
 .2طرق التعرف على الفرصة الاس تثمارية ويشتمل ذلك على فحص هذه الفرص ،وكيفية تحويل الفكرة إلى فرصة
استثمارية بهدف تطويرها في املستقبل.
 .6تقييم السوق ويشمل هذا املحور على تقدير كيفية تقدير الطلب املتوقع للمنتجات ،وإرشادات لكيفية القيام
باملسوحات امليدانية لتقدير الطلب املتوقع على املنتجات والخدمات التي يرغب رواد ألاعمال طرحها في السوق
املستهدف.
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 .0كيفية تحديد وتطوير الجدارة  Competenciesللمؤسسات.
 .5إعداد خطط العمل  business plansويشمل هذا املحور على املهارات املطلوبة إلنجاز هذه الخطط واملساعدة في
انجازها بما يتناسب مع طبيعة واجم املشاريع.
 .3املتطلبات ألاساسية من معارف ومهارات إلدارة املؤسسات الصغيرة.
 .7املدخالت املطلوبة إلدارة املشاريع.
يشارك في تقديم البرنامج العديد من املدربين الذي يمتلكون الخبرة في مجال تطوير وتعزيز قدرات رواد ألاعمال ،ويقومون
بدراسة احتياجاتهم وتعريفهم باملؤسسات التي تقدم لهم الخدمات التي يحتاجونها ومتطلبات هذه املؤسسات ،باإلضافة
إلى الدعم الفني.
ً
ً
قدم مكتب اليونيدو  53برنامجا تدريبيا خالل الفترة املمتدة بين يناير  2111إلى أغسطس  2100كما هو مبين في الجدول
رقم ( ،)2وبمشاركة  813رائد ورائدة أعمال ،وكان عدد رائدات ألاعمال  ،617وهو ما يمثل  %00.60من عدد املشاركين.
تبين ألارقام الواردة في الجدول العديد من الاستنتاجات منها  )0ازدياد الاهتمام بريادة ألاعمال من قبل البحرينيين وهو
مؤشر على نجاح الجهود الترويجية لهذه البرامج مما أدى إلى ازدياد الطلب عليها حيث أدى ذلك إلى ارتفاع عدد مرات
عرض البرنامج كل عام ،و )2ارتفاع معدل نمو مشاركة النساء في البرنامج بمعدالت تتجاوز تلك التي سجلتها مشاركة
الرجال ،إذ ارتفعت نسبة مشاركة النساء من  %01.56في عام  2111إلى  %01.12في عام  ،2100وكانت أعلى نسبة
مشاركة تم تسجيلها في عام  2111عندما بلغت نسبة مشاركة السيدات ( %53.15ارتفع عدد املشاركات من امرأتين في
عام  2111إلى  16مشاركة خالل عام .)2101
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جدول ( )2املشاركون في برامج التدريب التي قدمها مكتب اليونيدو خالل الفترة من يناير  1111إلى أغسطس 1111
السنة

نساء

عدد مرات

رجال

إلاجمالي

عرض البرنامج

عدد

النسبة

عدد

النسبة

2000

1

2

10.53%

17

89.47%

19

2001

2

7

21.21%

26

78.79%

33

2002

2

5

16.13%

26

83.87%

31

2003

2

18

58.06%

13

41.94%

31

2004

3

18

36.00%

32

64.00%

50

2005

4

20

31.25%

44

68.75%

64

2006

5

34

41.46%

48

58.54%

82

2007

5

42

46.15%

49

53.85%

91

2008

6

47

43.52%

61

56.48%

108

2009

9

86

56.95%

65

43.05%

151

2010

13

93

50.27%

92

49.73%

185

يناير -أغسطس 2100

4

25

49.02%

26

50.98%

51

إلاجمالي

56

397

44.31%

499

55.69%

896

املصدر :مكتب اليونيدو

بنك البحرين للتنمية
يعرض بنك البحرين للتنمية برنامجين تدريبيين لرواد ألاعمال باللغة الانجليزية ،ألاول البرنامج التمهيدي لرواد ألاعمال
” ،"Entrepreneurship Orientation Programوالثاني برنامج تنمية وتعزيز مهارات رواد ألاعمال Entrepreneurship
” ."Development Programيستهدف البرنامج ألاول تطوير وتعزيز قدرات الشباب من امللتحقين بالجامعات والعاملين من
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الشباب الذين يمتلكون الرغبة في إدارة أعمالهم الخاصة عن طرير تزويدهم باملعارف واملهارات املطلوبة لتأسيس
املشاريع وإدارتها ،ويقدم البرنامج ملدة  05ساعة موزعة على خمسة أيام بمعدل  6ساعات في اليوم .ويحتوي البرنامج على
املحاور التالية:
 .0التعرف على ألافكار ذات القيمة الاقتصادية.
 .2إعداد الاستراتيجيات.
 .6إعداد خطط العمل.
 .0آليات معرفة السوق.
 .5املعارف واملهارات املالية املطلوبة إلدارة املشاريع.
ويتولى التدريب في هذا البرنامج  5مدربين ،باإلضافة إلى تقديم نماذج لتجارب لرواد أعمال ناجحين ،وعرض من 6
مؤسسات ذات عالقة بنشاط رواد ألاعمال واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة.
ً
بدأ بنك البحرين للتنمية بعرض البرنامج التمهيدي بصورة دورية ،ويستوعب البرنامج في كل مرة يتم عرضه عددا ال
ً
يتجاوز  51مشاركا ،ويتحمل املشارك مبلغ رمزي يبلغ  01دنانير يهدف إلى التأكد من جدية املتقدم ،وال يخضع املتقدمون
ألي آلية اختيار حيث يتم قبول كل من تقدم إذا ما كانت املقاعد متوافرة .وخالل الفترة منذ بداية  2111حتى أغسطس
 2100تم تقديم البرنامج  07مرة .يبين الجدول رقم ( )3عدد املشاركين في كل مرة تم عرض البرنامج التمهيدي مقسمين
بحسب الجنس .تؤكد ألارقام الواردة في الجدول ارتفاع نسبة مشاركة املرأة حيث تجاوزت نسبة املشاركة في جميع
ألاعوام حاجز الد ،%51وهو مؤشر على جدية النساء في تطوير وتعزيز قدراتهن ،باإلضافة إلى الرغبة في التوظيف الذاتي في
املستقبل.
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جدول ( )3املشاركين في البرنامج التمهيدي لرواد ألاعمال خالل الفترة من يناير  1112إلى أغسطس 1111
السنة

عدد مرات عرض البرنامج

رجال

نساء

إلاجمالي

عدد

النسبة

عدد

النسبة

1112

3

200

%57.17

030

%02.16

675

1111

1

211

%51.63

213

%01.30

213

يناير – أغسطس 1111

2

03

%52.27

02

%07.76

88

إلاجمالي

07

322

%23 31

312

%32 22

222

املصدر :بنك البحرين للتنمية
أما برنامج تنمية وتعزيز مهارات رواد ألاعمال فهو برنامج متقدم ملن يرغب من رواد ألاعمال في تطوير قدراتهم بعد الانتهاء
من البرنامج التمهيدي لرواد ألاعمال ،كما يمكن ألولئك الذين يمتلكون املهارات ألاساسية في إدارة املشاريع أو لديهم أفكار
استثمارية من الالتحاق بالبرنامج بشكل مباشر دون املرور بالبرنامج التمهيدي .يخضع جميع املتقدمين آللية تتم من خالل
تعبئة استمارة يوفر املتقدم من خاللها معلومات عنه باإلضافة إلى خضوعه إلى مقابلة شخصية .تهدف آلية التقييم هذه
إلى اختيار أولئك الذين يمتلكون مقومات ريادة ألاعمال بهدف زيادة فعالية البرنامج ،ويتحمل من تم اختيارهم مبلغ قدره
ً
 51دينارا كرسوم للمشاركة .وقد طرح البرنامج في مايو  ،2101وشاركت فيه  51امرأة حتى شهر أغسطس  .2100يقدم
هذا البرنامج من قبل معهد البحرين لريادة ألاعمال والتكنولوجيا اململوك بالكامل من بنك البحرين للتنمية بالتعاون مع
وحدة الاستشارات في البنك .ويهدف البرنامج إلى توعية البحرينيين بأهمية ريادة ألاعمال وتشجيعهم على امتالك
مشاريعهم الخاصة الصغيرة واملتوسطة في القطاعات الصناعية والتجارية والخدميةد ويقدم في  81ساعة موزعة على 0
أسابيع ،يتم خاللها تغطية جميع مراحل إعداد خطط العمل ويتوقع من كل متدرب أن يعد خطة العمل الخاصة
بمشروعه وذلك بمساعدة وحدة الاستشارات في البنك التي تقدم خدماتها لرواد ألاعمال لتطوير خطط ألاعمال للمشاريع
ذات القيمة الاقتصادية .ويتضمن البرنامج املحاور التالية:
 .0مراحل تطور ريادة ألاعمال ،وصياغة ألاهداف ،والاستراتيجيات واملراحل التي تحتاج إلى املزيد من الاهتمام.
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 .2الجدارة املؤسسية التي تشمل التوعية بأهميتها وتقييمها.
 .6التعرف على الفرص الاستثمارية وتقييمها.
 .0التعرف على الخدمات والبرامج التي توفرها املؤسسات املختلفة للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،وإلاجراءات التي
تتبعها هذه املؤسسات للحصول على خدماتها.
 .5تطوير خطط ألاعمال.
 .3إلادارة الاستراتيجية ورائد ألاعمال.
 .7دراسة السوق وتشمل آليات وطرق تجميع البيانات ،تحليل السوق ،وإدارة التسوير.
 .8املحاسبة وإلادارة املالية.
 .1إدارة املوارد البشرية و املتطلبات القانونية ألاخرى التي يحتاجها رائد ألاعمال لتأسيس املشروع وإدارته.
 .01تنمية جدارة ريادة ألاعمال.
 .00تنمية املهارات ألاساسية  soft skillsلرواد ألاعمال.
 .02تقنيات املعلومات والتجارة الالكترونية.
 .06استعراض وتحليل عدد من نماذج ناجحة لرواد أعمال.
ومن أجل تحقير أهداف البرنامج يتم استخدام العديد من الطرق التدريبية مثل املحاضرات ،دراسة حاالت ،لعب
ألادوار ،ومشاركة امللتحقين بالبرنامج بمداخالت ،وإعطائهم الفرصة لتطوير مهاراتهم في العرض والتقديم وتسوير
املشاريع للمقرضين واملستثمرين.
بعد إنهاء عدد ساعات البرنامج ،يتم إلحاق كل رائد أعمال بأحد وحدات قسم الاستشارات بهدف العمل على تطوير خطة
عمل خاصة باملشروع الذي يعمل عليه كل رائد عمل ،ويعتبر امللتحر بالبرنامج قد أنهى املتطلبات بنجاح بعد إكمال
خطة العمل.
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فعالية البرامج التدريبية
أن أحد أهم الوسائل املساعدة لتشجيع املواطنين على التوظيف الذاتي عبر تأسيس مؤسساتهم أو تطوير املؤسسات التي
يملكونها هو توفير فرص التدريب والتعليم عالي الجودة لرواد ألاعمال الحاليين واملحتملين .أن أهمية هذا النوع من
التعليم والتدريب في التغلب على العديد من الصعوبات التي يواجهها أصحاب املؤسسات قد أكدته العديد من الدراسات
التي توصلت إلى أن أحد أهم نقاط الضعف ألاكثر تكرار من قبل رواد ألاعمال هي ضعف أو عدم توافر التدريب والتعليم
) . (Orford, 2003وبالرغم من أن التدريب والتعليم علي كيفية إدارة املؤسسات أو بدء النشاطات الاقتصادية ليس
متطلبا لبدء أغلب النشاطات التجارية في مملكة البحرين ،إال أن الالتحاق بهذه البرامج التدريبية والتعليمية يمكن أن
ً
توفر فرصا إلكساب املشاركين املهارات املهمة لنجاح النشاطات الاقتصادية .إن دعم املهارات واملعارف التي يمتلكها
ً
املشاركون في هذه البرامج ،إضافة الكتسابهم مهارات ومعارف جديدة يعتبر عملية ضرورية تجعلهم أكثر تأهيال لبدء
نشاطهم التجاري أو تطوير املؤسسات التي يمتلكونها ويديرونها ) . (Henry, 2003إضافة إلى أن وجودهم في هذه البرامج
يساعدهم على التعرف على تجارب لاخرين وفرص الدعم املتوفرة عندما يبدؤون مشاريعهم .وقد توصلت العديد من
الدراسات ) (Howard, 2004) (Jones, 2007إلى التأثير الكبير للبرامج التدريبية املوجهة لرواد ألاعمال على أداء املؤسسات
التي يملكونها ،ويأتي هذا التأثير الايجابي بسبب املهارات واملعارف التي اكتسبوها من خالل مشاركتهم في هذه البرامج .في
حين توصلت دراسة ( )2113 ،Bothaأجريت في جنوب أفريقيا إلى أن التأثير الايجابي للبرامج التدريبية املوجهة لرائدات
ألاعمال ال تؤثر ايجابيا على أداء املؤسسات القائمة فقط ،وإنما تمتد هذه لاثار أيضا لتصل إلى  )0تشجيع املشاركات
على تأسيس شركات من قبل الالتي ال يمتلكن مؤسسات خاصة بهم ،و )2وقيام املشاركات الالتي يمتلكن مؤسسات
خاصة بهن قبل الالتحاق بالبرامج التدريبية بتوسيع نشاط هذه املؤسسات من خالل البدء بنشاطات اقتصادية جديدة.
ولذلك ،ال بد من زيادة الاهتمام بتدريب رواد ألاعمال وخصوصا النساء نتيجة ملحدودية الفرص املتاحة لهن في اكتساب
مهارات إدارات النشاطات التجارية مقارنة بالرجال .ويعتقد البعض بأن أهم الوسائل التي يمكن أن تشجع املزيد من
النساء لالنخراط في النشاط الاقتصادي عبر امتالكهن ملشاريع تجارية هي توفير فرص تدريبية وتقديم الاستشارات لهن
خصوصا خالل فترة التأسيس). (Carter, 2000
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أما فيما يخص دور التعليم في مجال إعداد الشباب للحياة العلمية بعد إنهاء املراحل التعليمية املختلفة فيمكن إلاشارة
إلى قرار منظمة ألامم املتحدة ألهداف ألالفية الذي ترافر مع إلاعالن العالمي حول التعليم للجميع وهو التغير الذي حدث
على الهدف من التعليم الذي كان يرتكز في السابر على إكساب الطلبة للمعارف ألاكاديمية واملهارات دون الاهتمام الكافي
(منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة ومنظمة العمل الدولية  )2101 ،بالتوظيف في سوق العمل بعد إنهاء
املراحل التعليمية .إن هذا التغيير أضاف بعدا مهما للتعليم وهو القيمة الاقتصادية املضافة لإلنفاق على التعليم ،إن
الهدف الجديد الذي أصبح الزما للتعليم وهو ألاخذ في عين الاعتبار حاجة سوق العمل بصورة جدية يمكن أن يساهم في
تحسين التنافسية الاقتصادية وتعظيم القيمة الاقتصادية والاجتماعية لرأس املال البشري ،وذلك يتطلب نظاما تعليميا
مرنا قادر على الاستجابة للتغير الذي يطرأ على متطلبات سوق العمل ويشجع الابتكار وروح املبادرة ،وال ينطبر ذلك على
ً
التعليم قبل الجامعي ،بل يشمل أيضا التعليم العالي بمراحله املختلفة .وفى هذا السياق نود إلاشارة على سبيل املثال ،أن
أحد الشروط املهمة التي يستوجب توافرها في أي برنامج قبل إقراره واعتماده وطرحه للطلبة كبرنامج أكاديمي في جامعة
البحرين هو حاجة سوق العمل لخرييي البرنامج.
إن إعداد الخريجين لسوق العمل ال يجب أن يقتصر على توفير وظائف في املؤسسات القائمة أو التي يمكن أن تخلقها
هذه املؤسسات عند الانتقال لسوق العمل ،وإنما البد أن يشمل ذلك " ...تعزيز كفاءة (الريادة) كمؤهل حيوي يمكن
الشباب من الانخراط في املجتمع" بحسب ما جاء في وثيقة أصدرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ) (OECDتحت
عنوان "نحو ثقافة للريادة" (منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة و منظمة العمل الدولية )0181 ،يتم تحقير
هذا الهدف من خالل التعليم للريادة الذي يعرف على أنه "مجموعة من أساليب التعليم النظامي الذي يقوم على إعالم،
وتدريب ،وتعليم أي فرد يرغب في املشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خالل مشروع يهدف إلى تعزيز الوعي
الريادي ،وتأسيس مشاريع ألاعمال أو تطوير مشاريع ألاعمال الصغيرة" ،بحسب تعريف بيشارد وتولوز ( )0118في كتابهم
املوسوم "التحقر من النموذج التعليمي لتقييم أهداف التدريب الريادي (منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة و
منظمة العمل الدولية .)0181 ،وقد التزمت الدول ألاوروبية في امليثاق ألاوروبي للمشاريع الصغيرة الذي اقر في عام 2111
بأنها سوف تعمل على تنمية روح الريادة لألطفال منذ سن مبكرة ،باإلضافة إلى املعارف العامة واملهارات الجديدة حول
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الريادة في املراحل التعليمية املختلفة بما فيها التعليم الجامعي (منظمة ألامم املتحدة للتربية والعلم والثقافة و منظمة
العمل الدولية.)0181 ،
وعليه ،فإن تحديد مستوى الاستفادة من البرامج التدريبية لريادة ألاعمال يتطلب  )0التعرف على تقييم املشاركين في
هذه البرامج في ختام كل برنامج ،و )2تحديد أثر الحصيلة املعرفية التي تم اكتسابها من املشاركة في هذه البرامج على
كيفية إدارة مؤسسات املشاركين من خالل مؤشرات موضوعية مثل الاستمرارية ،وألاداء املالي ،والقدرة على توفير فرص
عمل جديدة .ويمكن أن تساعد عملية التقييم هذه في إعادة تصميم هذه البرامج ،إذا ما وجدت الحاجة لذلك.
أما فيما يتعلر بتدريب رواد ألاعمال هناك رأيان ،حيث يرى البعض بعدم إمكانية تدريس ريادة ألاعمال
 entrepreneurshipباعتباره أمرا ذاتيا ) ، (Ede, 1998في حين يرى البعض ألاخر أن خضوع رواد ألاعمال لبرامج تدريبية
فعالة يمكن أن يساعدهم على تغيير نمط تفكيرهم وتشجعهم على خوض التجربة العملية من خالل ترجمة أفكارهم إلى
واقع ) . (Curran, 1989إال أن التدريب ،على أهميته ،ال يمكن ان يقود إلى خلر رواد أعمال ناجحين ،إذا لم يمتلك
املتدربون في هذه البرامج روح الريادة ،ومهارات إلابداع ،والقدرة على اغتنام الفرص الاستثمارية ،وتحمل املخاطر الناتجة
عن النشاط الاستثماري .تشير نتائج أحد الدراسات ) (CAWTAR and IFCGEM, 2007عن الفوائد التي يمكن أن يحصل
عليها صاحبات ألاعمال في البحرين ،وإلامارات العربية املتحدة ،وتونس ،ولبنان وألاردن من البرامج التدريبية التي تهدف
إلى بناء وتعزيز القدرات وهى كما يلي  )0التعرف على ألاسواق الجديدة ،و )2التعرف على التكنولوجيا الحديثة)6 ،
الاستفادة من تجارب رواد ألاعمال في الدول ألاخرى ،و )0تعزيز القدرات فيما يخص كيفية إدارة املؤسسات )5 ،التدرب
على كيفية إدارة الشئون املالية ،و )3اللقاء والتشبيك مع رائدات ألاعمال ،و )7التعرف على كيفية عمل مجموعات
الضغط.
ويجب التأكيد أنه ال يكفي لرواد ألاعمال أن يمتلكوا أفكارا أو القدرة على اغتنام الفرص ،بل عليهم أن يمتلكوا معارف
ويتحلوا بممارسات وسلوكيات تمكنهم من النجاح في إدارة مشاريعهم أو مؤسساتهم .فلذلك هناك حاجة ماسة لتقييم
فعالية البرامج التدريبية املوجهة لرواد ألاعمال  ،وتنبع هذه الحاجة من محدودية الدراسات املنشورة في هذا املجال على
الصعيد العالمي بالرغم من ماليين الدوالرات التي تستثمر في هذه البرامج ،والتباين في محتوياتها وأهدافها (WuJung,
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) 2008أما الحاجة لهذا النوع من الدراسات التي تهدف لتقييم فعالية هذا النوع من البرامج في مملكة البحرين فهي أكثر
إلحاحا ذلك لعدم وجود أي دراسة منشورة قيمت فعالية البرامج التدريبية التي تم تقديمها بالرغم من انتشارها وزيادة
عدد املستفيدين منها ،واستهدافها لفئات عمرية مختلفة ،وارتفاع اجم إلانفاق عليها .أن الحاجة لتقييم فعالية هذا
النوع من البرامج التدريبية عبر تقييم كفاءة إلانفاق وتكاليف الفرص البديلة ال بد أن يتم وفر ألاسس التالية
) )0 :(McMullan, 2001التوقعات بأن تتجاوز الفوائد املحصلة من قبل املشاركين فيها تكاليف ومخاطر املشاركة ،و)2
ارتفاع تكاليف هذه البرامج لكل من املمولين واملشاركين ،و )6باإلضافة إلى التكاليف الواضحة ،هناك تكاليف غير مرئية
(مثل التكاليف التي يتحملها املتحدثون الضيوف ،واملعلمون الخاصون  ،mentorsوالاستشاريون الذين تدفع لهم
مكافئات) وهذه كلها يجب أخذها بعين الاعتبار عند تقييم فعالية البرامج التدريبية ،و )0املخاطر إلاضافية املحتملة التي
يمكن أن يتحملها املتدربون عند قرارهم تطبير النصائح التي تدربوا عليها خالل البرامج.
أن تقييم فعالية البرامج التدريبية يمكن أن يتم من خالل مقارنة املخرجات باألهداف املرسومة مسبقا لهذه البرامج
) (McMullan E. C., 2001عبر قياس النجاح املحقر لكل مرحلة من مراحل التدريب التي يمكن تلخيصها فيما يلي)0 :
املعارف واملهارات املطلوبة ،و )2طرق التدريب املستخدمة ،و )6التغيير السلوكي كنتيجة للتدريب ،و )0التغيير السلوكي
املؤدي إلى تحسين أداء املؤسسات التي يديرها الذين خضعوا للتدريب ،و )5تغيير املؤشرات املستخدمة في تقييم أداء
املؤسسات باملقارنة مع تلك املستخدمة قبل الخضوع للحصص التدريبية.
حدد كريك باتريك في دراسته ) (Kirkpatrick, 1967التي تعتبر مرجعا لعملية تقييم فعالية البرامج التدريبية أربع مراحل
مختلفة لتقييم فعالية برامج التدريب هي )0 :تقييم ردة الفعل ،وهي تلك التي تهدف إلى التعرف على مستوى رضا
املتدربين عن البرامج التدريبية التي يشاركون فيها ،ويتم ذلك في نهاية البرامج عبر ملء استبانة يحتوي على أسئلة تهدف
إلى التعرف على تقييمهم للبرامج واملدربين من خالل تحديد مستوى رضاهم ،و )2تقييم تعليمي وسلوكي وهو يهدف
لقياس تأثير الحصص التدريبية على املعارف واملهارات والتغير في سلوك املشاركين في البرنامج ،و )6تقييم تطبيقي يهدف
إلى التعرف على قدرة املشاركين في البرامج التدريبية على تطبير املهارات واملعارف التي اكتسبوها في املؤسسات التي
يديرونها ،و )0تقييم الحر للبرامج التدريبية بعد فترة زمنية مناسبة لقياس املخرجات التدريبية باستخدام مؤشرات
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اقتصادية ومالية مثل ألارباح املحققة ،وكفاءة وكفاية استخدام التكاليف ،ومقدار تحسن مستوى إلانتاجية ،وتحسن
نوعية املنتجات.
إن منهجية التقييم السابقة بالرغم من نوعية النتائج الجيدة املتوقعة لعملية التقييم ،إال أنها قليلة الاستخدام ،وذلك
راجع إلى أن عملية التقييم وفر هذه املنهجية تتطلب التعامل مع عدد كبير من العوامل التي البد للمقيم أن يتعرف
عليها ،على أن يتم عزل هذه العوامل عن أثر التدريب على املخرجات من أجل التعرف على فعالية التدريب بمعزل عنها
حيث أنها يمكن أن تساهم في تحديد مستوى املخرجات ( .)0111 ،Mayفعلى سبيل املثال ال يعتمد أداء الشركات على
ً
كفاءة إلادارة فقط ،بالرغم من الدور املهم الذي تساهم به ،إذ إن توافر التمويل والقوانين والبيئة كلها تلعب دورا مهما
في تحديد أداء املؤسسات .إال أن ربحية املشروع أو املؤسسة التي يمكن أن تقاس بالعائد على الاستثمار باعتباره الهدف
النهائي هي مرحلة لم يتطرق لها النموذج السابر ،مما يتطلب وضع أهداف مرحلية تسبر الهدف النهائي مثل تخفيض
التكاليف ،وزيادة املبيعات ومن ثم تحديد التكاليف املصاحبة لتحقير ألاهداف املرحلية (.)2111 ،Falkäng
في دراسة ) (Kalleberg, 1991أجريت على عينة من  011سيدة أعمال في جنوب أفريقيا في عام  0110استخدم الباحثان
(كاليبرج ،وليشت )0110 ،أربعة أنواع من مقاييس ألاداء ،وهي  )0مقاييس أداء أساسية (عدد املوظفين ،معدل نمو عدد
املوظفين ،عدد العمالء ،اجم املبيعات ،وقيمة ألاصول) ،و )2مقاييس أداء توكيليه  proxyمثل ألاسواق املحلية والدولية
التي تباع فيها منتجات املشروع ،و )6مقاييس أداء تعتمد على التقدير الشخص ي مثل القدرة على إيفاء متطلبات
املؤسسة والسوق ،والثقة في إدارة النشاط الاقتصادي ،و )0مؤشرات أداء تتعلر بامتالك روح املبادرة مثل الرغبة في
البدء في تأسيس نشاط اقتصادي ،والرغبة في العمل على تنمية املؤسسات القائمة ،والرغبة في امتالك مؤسسات
متعددة ألانشطة.
في دراسة ) (Botha M. N., 2006لتقييم فعالية برامج التدريب املخصصة لرائدات ألاعمال في جنوب أفريقيا استخدمت
فيها عينة من  081رائدة أعمال مقسمة ملجموعتين (مجموعة شاركت في برامج التدريب في حين لم تشارك املجموعة
ألاخرى في تلك البرامج) ،وقد راعى الباحثون تشابه املجموعتين من أجل تحييد العوامل املؤثرة على ألاداء عن تأثير
التدريب الذي خضعت له املشاركات .وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي تؤكد فعالية التدريب ،حيث
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أشارت تلك النتائج إلى ما يلي  )0تحسن مهارات رائدات ألاعمال و معارفهن ذات العالقة املباشرة بالنشاط الاقتصادي
وإدارة املؤسسات بعد إنهائهن ملتطلبات البرامج التدريبية التي التحقن بها ،و )2تحسن واضح في املؤشرات الخاصة بأداء
املؤسسات مثل املؤشرات املالية ،ووضع نظم ألاعمال واستراتيجيات املؤسسات ،والاستعداد للتغيير ،بعد املشاركة في
البرامج التدريبية ،و )6وعند مقارنة مجموعة املشاركات بمجموعة النساء الالتي لم يشاركن في البرامج التدريبية ،توصلت
الدراسة إلي تفوق أفراد املجموعة ألاولى على أفراد املجموعة الثانية فيما يخص املؤشرات املالية ،ووضع نظم ألاعمال
واستراتيجيات املؤسسات ،والاستعداد للتغيير ،و )0تحسن أداء املؤسسات بعد مشاركة أصحابها في البرامج التدريبية
حيث ارتفع كل من عدد املوظفين وعدد العمالء ،مستوى رضا العمالء ،قيمة ألاصول ،ربحية املؤسسات ،ونقطة
التعادل ،و )5تفوق أداء املؤسسات التي تديرها نساء شاركن في البرامج التدريبية على تلك التي تديرها نساء لم يخضعن
لتلك البرامج التدريبية .في املحصلة النهائية ،توصلت الدراسة إلى فعالية البرامج التدريبية باعتبارها قيمة مضافة
لرائدات ألاعمال من حيث تحسن أداء املؤسسات التي يدرنها .والبد من إلاشارة إلى أن هذه النتائج ،كما هو حال نتائج
الدراسات ألاخرى ،ال يمكن تعميمها على مجتمعات أخرى على ألاقل وذلك الختالف كل من البيئة ،والتباين في طبيعة
ومحتويات البرامج التدريبية املقدمة لرواد ألاعمال ،والاختالف بين املدربين )(WuJung, Sibin and Joo Y, 2008
لتقييم فعالية البرامج التدريبية لرواد ألاعمال في الواليات املتحدة ألامريكية ،أجريت دراسة (WuJung, Sibin and Joo Y,
ً
)2008على عينة بلغ اجمها  02230فردا مقسمة إلى مجموعتين ،تكونت املجموعة ألاولى من رواد أعمال ناشئين بلغ
عددهم  ،861في حين تكونت املجموعة الثانية من رواد أعمال يملكون ويديرون نشاطاتهم التجارية بلغ عددهم .060
كانت الدراسة تهدف إلى تقييم فعالية البرامج التدريبية من حيث قدرتها على تحقير هدفين :ألاول قدرة البرامج التدريبية
على استقطاب رواد أعمال للمشاركة فيها .والهدف الثاني اجم املهارات واملعارف العلمية والعملية التي اكتسبها
املشاركون في هذه البرامج والتي ساعدتهم على أنشاء أو تطوير أعمالهم .ومن خالل املعلومات التي تم تجميعها من أفراد
العينة ،توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج يمكن تلخيصها فيما يلي )0 :بالرغم من تعدد البرامج التدريبية التي
تقدم من قبل املؤسسات العاملة في هذا املجال فإن هذه البرامج لم تتمكن من استقطاب أكثر من  %61من رواد
ألاعمال الناشئي ن املستهدفين من هذه البرامج  .هذه النتيجة تشير إلى ضعف فعالية هذه البرامج في استقطاب الفئة
املستهدفة ،بالرغم من أن أهداف هذه البرامج هو استقطاب رواد أعمال يحتاجون إلى تطوير وتعزيز قدراتهم ،باإلضافة
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إلى مساعدة املتدربين على تحقير توقعاتهم ،وعليه فإن هذه البرامج ال تعتبر فعالة فيما يخص الهدف ألاول وإن ذلك
يفرض على املؤسسات القائمة على تدريب رواد ألاعمال باستثمار الكثير من الجهود الستقطاب الفئة املستهدفة ،وعند
تحقر ذلك فسوف يرتفع العائد على الاستثمار في البرامج التدريبية مما يجعلها أكثر فعالية ،و )2أن نسبة كبيرة من
الذين التحقوا بالبرامج التدريبية استفادوا منها وينصحون لاخرين بااللتحاق بها وهذا يشير إلى تحقير البرامج التدريبية
للهدف الثاني لها وهو مساعدة املتدربين في تطوير معارفهم ومهاراتهم من أجل مساعدتهم لتحقير النجاح ،و )6عدم
وجود تباين ذو داللة إحصائية بين فعالية البرامج التدريبية التي تقدم من قبل املؤسسات املختلفة  ،وقد بررت الدراسة
هذه النتيجة بتكرر البرامج التدريبية من قبل نفس املؤسسات الداعمة لهذه البرامج.

مصادر التمويل
أحد املحاور ذات ألاهمية القصوى لنجاح رواد ألاعمال املبدعين هو توافر التمويل الالزم ليس لبدء املشاريع فحسب
ً
وإنما تنميتها في املستقبل أيضا .يوجد في البحرين ثالثة بنوك توفر قروضا لرواد ألاعمال التي ال تشترط امتالكهم
ً
مؤسسات ناشطة حققت أداء جيدا خالل فترة زمنية معينة قبل التقدم بطلب الحصول على قروض كما هو حال
املصارف التجارية بنوعيها التقليدي وإلاسالمي التي تشترط في الكثير من ألاحيان تقديم تقارير مالية لعامين على ألاقل
قبل التقدم للحصول على قروض .هذه البنوك هي  )0بنك البحرين للتنمية ،و )2بنك إلابداع ،و )6بنك ألاسرة.
فيما يلي عرض للخدمات التي تقدمها املصارف الثالثة لرواد ألاعمال ،باإلضافة إلى عرض عن دور مؤسسة تمكين في
توفير التمويل وخدمات الدعم للرواد ،وأصحاب املشاريع التجارية املختلفة.

بنك البحرين للتنمية
ً
بنك البحرين للتنمية هو البنك ألاول في البحرين الذي يقدم تمويال لرواد ألاعمال الراغبين في تأسيس مشاريع اقتصادية،
ً
وقد بدأ عملياته في يناير  .0112ويوفر البنك فرصا تمويلية للمشروعات الجديدة والقائمة الصغيرة منها واملتوسطة،
واملشاركة في رأس املال املشاريع ،وتأجير املعدات ،وتمويل الصادرات .ويقدم البنك التمويل وفر الطريقتين التقليدية
وإلاسالمية ويختار الراغب في التمويل الطريقة التي تناسبه ،ويقدم البنك خدمات الاستشارات واملتابعة لرواد ألاعمال،
والتدريب الهادف إلى زيادة الوعي بأهمية دور رواد ألاعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،وبناء وتعزيز قدرات رواد
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ألاعمال .كما يقدم البنك لرواد ألاعمال وبالتعاون مع تمكين خدمة إعداد دراسات الجدوى تتحمل تمكين كلفة إعداد
هذه الدراسات.
بلغ رأس مال البنك املدفوع  51مليون دينار في نهاية يونيو ( 2100سوف يتم رفعه بدمبلغ قدره  05مليون دينار) ،وإجمال
ألاصول  001مليون دينار ،في حين بلغ اجم التسهيالت املصرفية املقدمة  012مليون دينار بعد أن كانت في حدود 71
مليون دينار في نهاية عام  ،2111والودائع  35مليون دينار .و يجذر التنويه بأن السجل التجاري للبنك ال يسمح له
بالحصول على ودائع من الجمهور ،إال أنه يمكنه الحصول على ودائع من املؤسسات املستقلة اململوكة للحكومة وهذا
يؤدى إلى ارتفاع كلفة التمويل للبنك ،مما يحد من قدرة البنك على تقديم تمويل لرواد ألاعمال بمعدالت فائدة تنافسية
باملقارنة مع البنوك التجارية.
ً
يقدم البنك تمويال لرواد ألاعمال الذين يرغبون في إنشاء مشاريعهم أو أولئك الذي يملكون مؤسسات صغيرة أو
متوسطة ،بقروض يبلغ حدها ألادنى  62111دينار ،في حين يتم تحديد الحد ألاقص ى وفر حاجة املشروع والقدرة على
التسديد ،لفترات تتناسب مع الهدف من التمويل مع إمكانية حصول املقترض على فترة سماح تأخذ في عين الاعتبار
طبيعة املشروع .ويمكن استخدام التسهيالت املمنوحة لتمويل املشاريع تحت التأسيس واملؤسسات القائمة في مختلف
النشاطات الاقتصادية مثل التصنيع ،والزراعة ،والتعليم الخاص ،والتجارة ،والخدمات الصحية ،والسياحة ،واملواصالت
وغيرها من القطاعات الخدمية .ويمكن استخدام هذه القروض لتمويل شراء أصول رأس مالية أو تمويل رأس املال
العامل .ما يميز بنك البحرين للتنمية عن البنوك التجارية فيما يخص هذا النوع من التمويل هو تمويل املشاريع تحت
التأسيس ،أما فيما يخص كلفة التمويل فهي ال تختلف عن تكلفة الاقتراض من بنوك التجزئة التجارية .ويقدم البنك
خدمة حاضنات ألاعمال في موقعها الكائن في املنطقة الصناعية بالحد ،وهي خدمة يقدمها البنك عبر مركز البحرين
لحاضنات ألاعمال وهو عبارة عن شركة يملكها البنك.

تبين ألارقام الواردة في الجدول رقم ( )0إلى أن إجمالي القروض املقدمة إلى رائدات أعمال ومؤسسات تمتلكهن نساء
بحسب السجل التجاري بلغ في نهاية عام  2101حوالي  0.330مليون دينار إلى  221امرأة ،بعد أن كان اجم هذه
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القروض  5382851دينار في نهاية  2113مقدمه إلى  61مشروع وهو ما يمثل ارتفاع بمعدل سنوي تراكمي وصل إلى %031
في اجم القروض ،واملعدل السنوي التراكمي لعدد القروض املقدمة بلغ أكثر من  .%055واستحوذت القطاعات الخدمية
على الحصة ألاكبر من التسهيالت الائتمانية ،حيث كانت نسبتها  %31.62في نهاية عام  2113لترتفع إلى  %81.06بنهاية
عام  ،2101تعكس هذه ألارقام طبيعة املشاريع الاقتصادية التي تقدم على تأسيسهن رائدات ألاعمال .يجب التنويه إلى
ضرورة قراءة هذه إلاحصائيات بحذر ،ألن عدد السجالت التجارية املسجلة بأسماء نساء يفوق عدد النساء الالتي
يمتلكن ويدرن املشاريع والشركات ،حيث أن بعضها يملكها ويديروها أما أزواج ،أو أبناء ،أو إخوان النساء املسجلة
السجالت بأسمائهن ،وهذه طريقة يعتمدها بعض الرجال للتغلب على منع قانون الخدمة املدنية موظفي القطاع العام
من امتالك سجالت تجارية ،واشتراط وزارة الصناعة والتجارة على العاملين في القطاع الخاص وأولئك غير الخاضعين
لقانون الخدمة املدنية حصولهم على موافقة املؤسسات التي يعملون لديها قبل التقدم بطلب الحصول على أي سجل
تجاري.
جدول ) (4توزيع التسهيالت الائتمانية املقدمة من بنك البحرين للتنمية وعدد املستفيدات بحسب القطاعات
الاقتصادية كما هي في نهاية عامي  1112و1111
2006
القطاع

2010

حجم

عدد

حجم

التسهيالت

املستفيدات

التسهيالت

نسبة التغير
عدد

حجم

عدد

املستفيدات التسهيالت املستفيدات

القطاع الصناعي
أملنيوم

0

0

3,825

1

املالبس وألانسجة

107,500

10

393,730

30

266.3%

200.0%

ألاغذية وتغليفها

35,500

2

70,557

5

98.8%

150.0%

صناعات أخرى

31,550

2

38,928

3

23.4%

50.0%

إجمالي – القطاع الصناعي

174,550

14

507,040

39

190.5%

178.6%
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2006
القطاع

2010

حجم

عدد

حجم

التسهيالت

املستفيدات

التسهيالت

نسبة التغير
عدد

حجم

عدد

املستفيدات التسهيالت املستفيدات

القطاع الخدمي
املواصالت والنقل
الفنادق واملطاعم واملقاهي

5,000

1

48,660

2

873.2%

100.0%

130,300

7

335,101

13

157.2%

85.7%

التعليم واملعاهد التعليمية
وتقنية املعلومات

50,000

2

663,072

13

1226.1%

550.0%

خدمات صحية

46,000

4

324,978

4

606.5%

0.0%

إعالم ،إعالن ،والنشر

10,000

1

38,928

2

289.3%

100.0%

هندسية

0

0

42,578

4

تنظيف وصيانة

0

0

44,430

4

خدمات أخرى

121,500

6

1,659,448

74

1265.8%

1133.3%

تجارة

31,500

4

999,274

65

3072.3%

1525.0%

إجمالي  -القطاع الخدمي

394,300

25

4,156,470

181

954.1%

624.0%

إلاجمالي

568,850

39

4,663,510

220

719.8%

464.1%

املصدر :بنك البحرين للتنمية
يتضح من املحفظة التمويلية لبنك التنمية بنهاية  2101إن املشاريع التي تمتلكها نساء بصورة رسمية وحصلت على
قروض ،فإن هذه القروض قد استخدمت لتمويل العديد من ألانشطة الاقتصادية من بينها ألاملنيوم ،واملالبس
وألانسجة ،والتغذية وتغليفها ،واللوجستك ،والفنادق واملطاعم ،والخدمات الصحية ،وإلاعالم ،وخدمات الصيانة
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والتنظيف ،والتجارة ،والزراعة والصيد ،وغيرها من الخدمات ،وتبلغ حصة القطاعات الخدمية من القروض أكثر من
ً
 %81من إجمالي القروض املقدمة للنساء كما أشير سابقا.
يتعاون بنك البحرين للتنمية مع مكتب اليونيدو في مجال دعم رواد ألاعمال وخصوصا فيما يخص توفير التمويل ملشاريع
رواد ألاعمال الذين التحقوا ببرنامج اليونيدو التدريبي لبناء وتعزيز قدرات رواد ألاعمال ،وبينه وبين بنك إلابداع من خالل
مساهمة البنك في رأس مال بنك إلابداع البالغ  .%21وبموجب مذكرتي تفاهم مع بنك ألاسرة التي تم توقيعها في مايو
 2101يقوم البنك بتقديم الدعم لبنك ألاسرة من خالل توفير التمويل واحتضان املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر
وتقديم الاستشارات املالية والتدريبية.

بنك إلابداع
بنك إلابداع حديث التأسيس حيث بدأ عملياته في عام  2101بعد تدشينه في فبراير  2111بمباركة ورعاية كريمة من
لدن صاحبة السمو امللكي ألاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة املجلس ألاعلى للمرأة وصاحب السمو امللكي ألامير
طالل بن عبد العزيز آل سعود رئيس برنامج الخليج العربي لدعم منظمات ألامم املتحدة إلانمائية (ألاجفند) .بلغ رأس
مالي البنك  5مليون دوالر ( 0.885مليون دينار) دفعت من قبل املؤسسون .تساهم ألاجفند بد %01من رأس مال البنك
مناصفة ،وتبلغ مساهمة كل من بنك إلاسكان وبنك البحرين للتنمية  %21لكل منهما في حين تبلغ حصة القطاع الخاص
الد %21املتبقية .و يستهدف البنك توفير تمويل للمشاريع متناهية الصغر وال يهدف إلى تحقير أرباح .ويقدم بنك إلابداع
ً
قروضا لرواد ألاعمال الذين يمتلكون الرغبة في تأسيس مشاريع متناهية الصغر ،وتتراوح مبالغ القروض بين  211دينار في
حدها ألادنى و 52111دينار في حدها ألاقص ى ،عبر أربع منتجات تمويلية كما هو مبين في الجدول رقم ( ،)5ويمكن
للمقترض أن يختار طريقة التمويل (تقليدي أو إسالمي) التي تناسبه.
جدول ( )5املنتجات التمويلية لبنك إلابداع
طريقة التمويل
إسالمي أو تقليدي

اسم البرنامج

قيمة التمويل

مدة السداد

دملون

 02111 – 211دينار

 00شهر

تايلوس

 22111 – 02011دينار

 08شهر
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طريقة التمويل

اسم البرنامج

قيمة التمويل

مدة السداد

أوال

 62111 – 22011دينار

 20شهر

البحرين

 52111 – 62011دينار

 20شهر

املصدر :بنك إلابداع
ً
ليس من الصعب على رواد ألاعمال الذين يمتلكون أفكارا استثمارية ذات قيمة اقتصادية التي يمكن تحويلها إلى مشاريع
متناهية الصغر من الحصول على تمويل ملشاريعهم من بنك إلابداع ،ألن الاشتراطات واملستندات املطلوبة ليس من
الصعوبة استيفاؤها.
هذا وتختلف كلفة التسهيالت الائتمانية التي يقدمها البنك باختالف اجم التسهيالت املقدمة فكلما ارتفع اجم
التسهيالت كلما انخفض معدل الفائدة (الربح) الذي يدفعه املستفيد إلى البنك كما تفيد ألارقام الواردة في الجدول رقم
( ،)6أن التدرج في هذا املعدل هو نتيجة الرتفاع التكاليف إلادارية كنسبة من اجم الائتمان املقدم كلما انخفض
مقداره ،ألن التكاليف إلادارية تعتبر تكاليف ثابتة ليست لها عالقة مباشرة بمقدار التسهيالت ،وأن انخفاض معدالت
ً
الفائدة (ألارباح) التي يدفعها املقترضون من البنوك التجارية باملقارنة مع تلك التي يدفعونها إلى البنوك التي تقدم قروضا
لتمويل مشاريع متناهية الصغر يمكن إرجاعه لسببين هما  )0ارتفاع التكاليف إلادارية للبنوك التي تقدم قروض متناهية
الصغر لصغر اجم كل قرض وارتفاع عدد القروض املقدمة ،و )2ارتفاع مخاطر الائتمان التي تتحملها البنوك
املتخصصة في هذا النوع من القروض.
جدول ( (6معدل الفائدة (الربح) الشهري للتسهيالت التي قدمها بنك إلابداع كما هي في سبتمبر 1111
4,000 - 3,001 3,000 - 2,001 2,000 - 1,001 1,000 - 200

حجم التسهيالت (بالدينار)
معدل الفائدة (الربح) الشهري
6

معدل الفائدة (الربح) السنوي

5,000 - 4,001

%0.75

%0.31

%0.51

%0.01

%0.25

%02.81

%68.11

%63.02

%66.83

%61.13

املصدر :بنك إلابداع
 6تم احتسابه من قبل الباحثين على افتراض قيام املستفيد بدفع قسط شهري ملدة سنتين
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يدير البنك محفظة تكرمت صاحبة السمو امللكي ألاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة املجلس ألاعلى للمرأة
بوضعها وهى موجهة لدعم النشاط التجاري للمرأة بما فيهم رواد ألاعمال ،بهدف تشجيع النساء على ترجمة أفكارهن إلى
مشاريع اقتصادية باإلضافة إلى توفير تمويل للمشاريع القائمة بهدف تطويرها ودعم فرص تحقيقها للنمو .ويتم ذلك عبر
تقديم تمويل متوافر مع مبادئ الشريعة إلاسالمية بالتعاون مع تمكين التي تمول املحفظة بمبلغ قدره  2مليون دينار.
ً
وتوفر هذه املحفظة تمويال يتراوح بين  211دينار في حده ألادنى و 52111دينار في حده ألاقص ى ،وتصل فترة السداد إلى
ثالثة أعوام ،وتتحمل تمكين  %51من كلفة التمويل .وال تشترط املحفظة امتالك املتقدمات للحصول على التمويل على
سجل تجاري ،أو أن يكون املشروع قائما .توفر هذه املحفظة فرصة للمرأة ألن تكون فاعلة ومستقلة اقتصاديا مما يمكن
أن ينعكس ايجابيا على موقعها الاجتماعي والعائلي.
بلغ اجم محفظة قروض البنك  0.261مليون دينار بنهاية عام  ،2101وبنهاية مايو  2100وصل عدد املستفيدين من
التسهيالت املقدمة  22005بينهم  02671امرأة وهو ما نسبته  ،%36.87وقد استخدمت هذه التسهيالت لتمويل مشاريع
متنوعة أغلبها ملشاريع متواضعة يتم إنتاج وتقديم خدماتها في منازل املستفيدين من القروض كما هو مبين في الرسم
البياني رقم (.)0
الرسم البياني ( ) 1أوجه استخدام التسهيالت املقدمة من بنك الابداع كما هي في مايو 1111
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بنك ألاسرة
أسس بنك ألاسرة في سبتمبر  2111برأس مال مصرح به قدره  05مليون دينار ،املدفوع منها  5مليون دينار ،بهدف تقديم
تسهيالت مصرفية وفر الطريقة إلاسالمية .ويملك البنك ست مساهمين هم  )0وزارة حقوق إلانسان والتنمية
الاجتماعية بنسبة  ،%61.0و )2املؤسسة الخيرية امللكية بنسبة  ،30%و )6البنك ألاهلي املتحد بنسبة  ،%02و )0بنك
إثمار بنسبة  ،%01و )5بنك البحرين والكويت بنسبة  ،%01و )3بيت التمويل الكويتي بنسبة  .%7.3وقد بدأ البنك
عملياته في يناير  2100بعد تدشينه في سبتمبر  .2101ويدار بنك ألاسرة من قبل ''بنك جرامين'' البنغالديش ي لثالثة أعوام
تنتهي بنهاية عام  2102حيث يقوم بنك جرامين خاللها بتقديم الدعم الفني لبحرينيين تمهيدا لتوليهم إدارة املصرف بعد
ذلك تنفيذا لعقد الد( BOTبناء ،إدارة ،وتحويل) املوقع بين بنك ألاسرة وبنك جرامين .ويهدف البنك لد"تسهيل الريادة في
تأسيس املؤسسات الصغيرة واملتوسطة ،واستكماال ملنظومة الخدمات التمويلية التي توفرها الجهات الداعمة للمؤسسات
الصغيرة واملتوسط بمملكة البحرين"( ،بنك ألاسرة )2105 ،ويتم ذلك من خالل تقديم تسهيالت مصرفية متناهية
الصغر لألفراد وألاسر تتراوح ما بين  611دينار كحد أدنى للقروض ،وسبعة آالف دينار كحد أقص ى للمشروعات تحدد
وفر حاجة املشروع ،وبفترة سداد تتراوح بين  3أشهر كحد أدنى و 63شهر كحد أقص ى ،ويمكن إعطاء فترة سماح ال
تتجاوز  6شهور .ويتم تقديم هذه التسهيالت عبر برنامجين هما  )0برنامج جرامين لتمويل املشاريع متناهية الصغر ،وهو
برنامج يهدف إلى تمويل مجموعات متجانسة مكونة من  5أفراد يقوم البنك بتكوينها وفر معايير معينه منها تجانس
املجموعة من حيث العمر ،وتقارب ألاماكن التي يسكنها أفراد املجموعة ،ويتراوح اجم التمويل عبر هذا البرنامج بين 611
دينار و 62111دينار ،وهذا النموذج هو أحد منتجات بنك جرامين في بنجالدش ،و )2برنامج تمويل املشاريع متناهية
الصغر موجه لألفراد وألاسر املنتجة املسجلة لدى وزارة حقوق إلانسان والتنمية الاجتماعية ،ويتراوح اجم التسهيالت
التي يقدمها البنك عبر هذا البرنامج بين  62111دينار و  72111دينار .وتبلغ نسبة ألارباح الاسمية املحصلة من املستفيدين
من التمويل عبر املرابحة  %02سنويا بغض النظر عن اجم التسهيالت أو فتراتها الزمنية ،أو املخاطر الائتمانية
للمستفيدين من التسهيالت ،يضاف لها كلفة التأمين في حال تقديم التسهيالت عبر برنامج تمويل املشاريع متناهية
الصغر ،أما نسبة ألارباح الفعلية التي يتحملها املستفيد فترتفع إلى حوالي  ،%26.0إال إن تمكين تدفع عن املستفيد %51
من ألارباح املستحقة للبنك .ويشجع البنك الحاصلين على التسهيالت التمويلية على الادخار من خالل إلزامهم بادخار 5
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دنانير تضاف إلى كل قسط ،ويمكن استخدام املبالغ املدخرة في ألاوجه التي تفيد مشاريع املدخر ،إال أن البنك ال يدفع
ً
أرباحا على املبالغ التي يتم ادخارها .باإلضافة إلى الخدمات التمويلية ،يقدم البنك خدمات غير تمويلية تتمثل في )0
تحديد الفرص الاستثمارية للمشاريع الصغرى ،و )2برامج تدريبية ألصحاب املشاريع القائمة الذين حصلوا على تسهيالت
لتدريبهم على أساسيات إدارة ألاعمال واملشاريع الصغيرة ،ويتم ذلك من خالل الاتفاق مع مؤسسات تدريبية من القطاع
الخاص أو مع مركز التميز في وزارة حقوق إلانسان والتنمية الاجتماعية ،و )6إتاحة الفرصة للمتعاملين الاستفادة من
قاعدة املعلومات الخاصة باملشاريع الصغيرة والشركات الصغيرة ،و )0ترويج وتسوير منتجات املشروعات والشركات التي
يقوم البنك بتمويلها.
يحتوي جدول رقم ( )7على توزيع التسهيالت الائتمانية املقدمة من بنك ألاسرة عبر برناميي جرامين والتمويل املتناهي
الصغر خالل الفترة بين يناير ( 2101موعد بدء نشاط البنك التجاري) وألاسبوع ألاول من سبتمبر  ،2100وقد استحوذ
قطاعي الخدمات والتجارة على الحصة ألاكبر بين القطاعات الاقتصادية التي ينشط فيها املستفيدين من التسهيالت
الائتمانية ،وقد بلغ عدد املستفيدات منذ بداية تأسيس البنك  087امرأة من إجمالي املستفيدين البالغ عددهم  ،823أي
حوالي  ،%31أما فيما يخص حصتهن من إجمالي التمويل البالغ  02251ألف دينار فقد بلغت حوالي  355ألف دينار ،أو ما
تعادل .%52

جدول ( (7توزيع التسهيالت الائتمانية املقدمة من بنك ألاسرة عبر برنامجي جرامين والتمويل املتناهي الصغر خالل
الفترة بين يناير  1111وألاسبوع ألاول من سبتمبر 1111
العدد
القطاع

التمويل
نسبة

رجال

نساء

إلاجمالي

الزراعة

14

1

15

6.67%

الصيد

54

1

55

1.82%

نسبة

رجال

نساء

إلاجمالي

20,000.00

500.00

20,500.00

2.44%

84,700.00

4,200.00

88,900.00

4.72%

النساء
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النساء

العدد
القطاع

التمويل
نسبة

رجال

نساء

إلاجمالي

الصناعة

22

25

47

53.19%

التجارة

164

287

451

262,401.00 63.64%

نسبة

رجال

نساء

إلاجمالي

51,341.00

45,211.50

96,552.50

46.8%

314,572.00

576,973.00

54.5%

النساء

النساء

الخدمات
ألاخرى

85

173

258

186,013.70 67.05%

290,434.00

476,447.70

61.0%

إلاجمالي

339

487

826

604,455.70 58.96%

654,917.50

1,259,373.20

52.0%

املصدر :تم الحصول على ألارقام الواردة في الجدول من بنك ألاسرة.
أن أحد أهم التحديات التي تواجه املستفيدين من برامج التمويل متناهية الصغر هو ارتفاع كلفة التمويل ،ومن أجل
خفض كلفة تمويل التسهيالت الائتمانية التي يقدمها بنك ألاسرة تم توقيع اتفاقية مع تمكين تتحمل ألاخيرة  %51من
التكاليف التمويلية للتسهيالت املقدمة لتصبح .7 %02

خدمات تمكين لقطاع ألاعمال
تقدم تمكين العديد من املبادرات املوجهة لدعم القطاع الخاص املتمثلة في الخدمات التي تهدف بعضها إلى مساعدة رواد
ألاعمال واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة للتغلب جزئيا على تحدي عدم توفر التمويل الكافي لبدء مشاريعهم أو التوسع
فيها وذلك بهدف تحقير نمو في النشاط الاقتصادي .ويتم ذلك عبر عدد من البرامج هي  )0تيسير التمويل وهو برنامج يتم
من خالله توفير تسهيالت مالية تتراوح بين  52111دينار و 511ألف دينار من قبل مصارف معينة مثل بنك البحرين
إلاسالمي وبنك البحرين للتنمية ،وبنك مسقط الدولي (بي إم أي) ،على أن تتحمل تمكين  %51من كلفة هذه التسهيالت،
وتتحمل تمكين مخاطر ائتمان تصل إلى  %51من اجم التسهيالت على أن ال يتجاوز مبلغ الضمان  025ألف دينار ،أي
أنها تضمن  %51من قيمة التسهيالت (أو  025ألف دينار أيهما أقل) في أية مرحلة من مراحلها ،مما يقلل من املخاطر
==http://www.alwatannews.net/colums.aspx?id=wO3S//Fs52HRQ0P4JWQ+zw
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7

الائتمانية التي تواجهها هذه البنوك ويشجعها على إقراض املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بمعدالت أرباح تنافسية أما
بالنسبة إلى تمويل املشاريع متناهية الصغر فيتم من خالل بنكي إلابداع وألاسرة اللذين يستهدفان ألافراد بصورة
أساسية فتتحمل تمكين  %51من قيمة ألارباح فقط في حين يتحمل البنكان إجمالي مخاطر الائتمان ،و )2دعم دراسات
ً
الجدوى ،وهو برنامج يقدم بالتعاون مع بنك البحرين للتنمية تتحمل تمكين جزءا يمكن أن يصل إلى  %51من تكلفة
إعداد دراسات الجدوى لبدء نشاط اقتصادي أو تطوير مؤسسة قائمة ،و )6دعم رأس املال الابتدائي ،ويستهدف هذا
البرنامج تقديم جزء من رأس املا ل املطلوب لبدء مشاريع تجارية مبتكرة ،ويتم تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع بنك
البحرين للتنمية.
بالرغم من أن الخدمات ألاخرى املوجهة التي تقدمها تمكين للفئات املستهدفة عبر برامج تطوير ألاعمال ،مثل املحاسبة،
التدريب على املناقصات الالكترونية ،تمويل تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت ،ودعم املزارعين والصيادين) ،توفر تمويال
ً
مناسبا للحصول على خدمة أو شراء سلعة بهدف املساعدة في تحمل جزء من التكاليف الغير مباشرة ،إال أن امتالك
الفئات املستهدفة للشروط املطلوبة للحصول على هذه الخدمات ،سوف يقلل من اجم التمويل الذي البد من توفيره
من مصادر ذاتية لتنفيذ املشروع .ويعرض الجدول رقم ( )8عدد املستفيدين من برامج دعم تمكين التي تستهدف قطاع
ألاعمال حتى نهاية عام  2101من قبل الرجال والنساء الذين يملكون مؤسسات تجارية .يتبين من الجدول رقم ( )5-8أن
نسبة املستفيدات من إجمالي املستفيدين من برامج وخدمات تمكين حتى نهاية  2101بلغت حوالي  ،%20في حين أن
استفادتهن من التمويل املقدم من تمكين في مختلف الخدمات الواردة في الجدول بلغت  .%25.3وتشكل هذه ألارقام
مفارقة مع نسبة السجالت التي تمتلكها نساء من إجمالي السجالت البالغة  %0.27في منتصف أكتوبر  ،2100كما أشير
إلى ذلك في القسم الثاني من هذه الدراسة ،وهو مؤشر جيد على توافر فرص حقيقية توفرها تمكين لتمكين املرأة
اقتصاديا.
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جدول ( )8عدد املستفيدين من برامج وخدمات تمكين املوجهة لقطاع ألاعمال حتى نهاية عام 1111
البرنامج

عدد املستفيدين
رجال

نساء

املجموع

قيمة الدعم للدعم للمستفيدين بالدينار
حصة

رجال

نساء

املجموع

النساء %

حصة
النساء %

تحسين إلانتاجية 1,329

225

1,554

14.5

5,274,409

1,109,637

6,384,046

17.4

التمويل امليسر

2,128

447

2,575

17.4

5,688,895

2,655,950

8,344,845

31.8

تنظيم وإقامة

722

429

1,151

37.3

32,693

19,426

52,119

37.3

فعاليات لتشجيع
رواد ألاعمال
برنامج املحاسبة

214

74

288

25.7

467,500

161,000

628,500

25.6

تنويع ألانشطة

3

2

5

40.0

24,415

7,488

31,903

23.5

5,573

21.1

15,441,41

25.6

املجموع

1,177 4,396

3,953,500 11,487,912

2
املصدر :تم الحصول على ألارقام الواردة في الجدول من تمكين.
ً
وفى ظل غياب استراتيجية واضحة ومتكاملة مقرة من قبل الدولة لتمكين املرأة اقتصاديا ولألهمية التي توليها تمكين
للمرأة كأحد ألاهداف الاستراتيجية لها ولغرض تحقير هذا الهدف أرست تمكين مناقصة على كي بي ا ميي لوضع
استراتيجية تستهدف املرأة باعتبارها سيدة أعمال ،وعاملة لدى الغير ،وعاملة من املنزل ،وعاطلة وتبحث عن عمل،
وتهدف هذه الاستراتيجية لتحديد البرامج التي يمكن لتمكين القيام بها للمساهمة في تمكين املرأة اقتصاديا ،ويتوقع أن
يتم تدشين هذه الاستراتيجية قبل نهاية عام .2100
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منهجية الدراسة
أن الهدددف ألاساس د ي لهددذه الدراسددة هددو التعددرف علددى واقددع امل درأة املتدربددة علددى إدارة املشدداريع متناهيددة الصددغر ،والصددغيرة،
واملتوس ددطة م ددن خ ددالل تقي دديم مخرج ددات البد درامج التدريبي ددة -املقدم ددة م ددن قب ددل بع ددض مؤسس ددات الت دددريب م ددن وجه ددة نظ ددر
املشاركات من النساء الالتي التحقن بهده البرامج خدالل عدامي  2118و مدايو  ،2100وعليده فدإن نتدائج الدراسدة البدد مدن أن
تقرأ في ضوء الفترة التي تم تغطيتها واملجتمع املستهدف.
بعد استعراض بعض الدراسات ذات العالقة بفعالية البرامج التدريبية ودورها في تطوير وتعزيز مهارات رواد ألاعمال
وبمتطلبات نجاح رواد ألاعمال بوجه عام ،ورائدات ألاعمال بوجه خاص ،بهدف تحديد إلاطار النظري للدراسة ،فإن هذا
القسم من الدراسة يستعرض املنهجية التي استخدمت لتحقير ألاهداف التي أشير إليها في املقدمة.
لغرض تقييم فعالية برامج التدريب التي تستهدف رواد ألاعمال التي التحر بهاء نساء خالل عامي  2118ومايو ،2100
ومدى الاستفادة من هذه البرامج التي شاركن فيها ،تم اختيار عينة تكونت من عدد من املشاركات في تلك البرامج خالل
ذات الفترة الزمنية ،وعدد آخر يمتلكن مشاريع تجارية نشطة خالل فترة إجراء املسح امليداني ولم يلتحقن بهذه البرامج.
وقد تم ذلك بعد حصر البرامج التي تم تقديمها من قبل اليونيدو ،وبنك البحرين للتنمية ،والبرامج ألاخرى املشابهة التي
تقدمها املؤسسات التدريبية الخاصة الهادفة إلى إكساب املرأة مهارات إدارة املؤسسات ومشاريع ألاعمال من خالل تطوير
وتعزيز قدراتهم .وما يجدر التنويه إليه إلى أن هذه الدراسة ال تهدف إلى تقييم أي برنامج تدريبي محدد ،وإنما التعرف على
آراء املتدربات حول هذه البرامج ،ولذلك لم يتم الطلب من أفراد العينة تحديد الجهة التي قامت بالتدريب.
وقد ضمت عينة الدراسة إضافة للمتدربات بعض رائدات ألاعمال الالتي يدرن مشاريعهن الخاصة ولم يلتحقن بهذه
البرامج لعدد من ألاسباب التي ذكرنها .وإشراك غير امللتحقات بهذه البرامج كما ارتأى الباحثان هو عقد املقارنة بين
املتدربات وغير املتدربات ورصد مدى اثر التدريب في إكساب املهارات والقدرات املطلوبة لرائد ألاعمال.
إن نتائج الدراسة يمكن أن تستفيد منها العديد من الجهات ،من بينها املؤسسات التي تقدم خدمات تدريبية تستهدف
رواد ألاعمال ،واملؤسسات التي تقدم خدمات الدعم واملساندة لهم .وقد تم التعرف على واقع املتدربات من خالل
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استبانة هدفت باألساس إلى الحصول على معلومات عن )0 :آراء أفراد العينة من املتدربات حول البرامج التدريبية التي
التحقن بها ،ومدى الاستفادة منها ومواءمتها للنشاطات الاقتصادية الالتي يمارسنها ،و )2طبيعة النشاطات الاقتصادية
التي يمارسها املتدربات وأداء هذه املشاريع  ،و )6طبيعة الدعم الذي حصلن عليه من شبكات الدعم ورأيهن في ذلك،
و )0التحديات التي تواجه رائدات ألاعمال ،وصاحبات املشاريع متناهية الصغر ،والصغيرة ،واملتوسطة وأسلوب التعامل
مع هذه التحديات.
ً
ً
احتوت الاستبانة على  60سؤالا رئيسيا موزعة على  6أقسام ،القسم ألاول هدف إلى الحصول على معلومات
ديموغرافية عن أفراد العينة من خالل تضمين أسئلة عن شخصية املستجيبة لطلب املشاركة في املسح امليداني،
والقسم الثاني تضمن أسئلة حول البرنامج التدريبي الذي التحقت به املستجيبة فيما يتعلر بمحتويات البرنامج واملدربين
واملشاركين لاخرين في تقديم املادة العلمية للبرنامج الذي شاركت فيه ،أما القسم الثالث فقد تضمن أسئلة حول
مشروع املؤسسة التي تملكها وتديرها املشتركة خالل الفترة التي تم فيها املسح امليداني ،وتوقعها بالنسبة ألداء املشروع
خالل ستة ألاشهر القادمة ،باإلضافة إلى أسئلة حول الخدمات التي تقدمها تمكين وبنك البحرين للتنمية ،وبنك إلابداع،
وبنك ألاسرة ،واملؤسسات ألاخرى التي تقدم الدعم واملساندة للمشاريع متناهية الصغر والصغيرة واملتوسطة ،والتحديات
التي تواجه رائدات ألاعمال وأصحاب هذه املشاريع.
تكونت العينة من ثالث مجموعات هي  )0نساء التحقن ببرامج تدريبية ويملكن مشاريع يدرنها أثناء إجراء املسح امليداني،
أو يخططن لتأسيس مشاريع خالل ست أشهر القادمة ،وطلب من هذه املجموعة إلاجابة على جميع ألاسئلة الواردة في
إلاستبانة ،و )2نساء شاركن على ألاقل في برنامج تدريبي واحد لرواد ألاعمال إال أنهن ال يمتلكن وال يدرن أي مشروع،
وطلب من أفراد هذه املجموعة إلاجابة على جميع ألاسئلة فيما عدا تلك الخاصة بكيفية إدارة وتمويل املشاريع أو
استفادتهن من خدمات مؤسسات الدعم واملساندة املذكورة أعاله ،و )6نساء لديهن مشاريع نشطة ولم يسبر لهن
الالتحاق ببرامج تدريبية لبناء وتعزيز قدراتهن كرائدات أعمال ،وطلب من هذه املجموعة إلاجابة على جميع ألاسئلة
الواردة في الاستبانة ،فيما عدا تلك املتعلقة بالبرامج التدريبية.
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تم تحديد أفراد العينة بالتعاون مع مكتب اليونيدو ،وبنك البحرين للتنمية ،وبنك إلابداع ،وبنك ألاسرة ،اللذين سمحوا
ل لباحثين باستخدام قواعد البيانات التي يملكونها عن أفراد العينة املستهدفة .وبسبب الخصوصية التي البد من توفيرها
ألفراد العينة الذين يتعاملون مع هذه املؤسسات التي تمنع إطالع الغير على بياناتهم ،قامت هذه املؤسسات مشكورة
بتوزيع الاستبانات على أفراد العينة ،حيث قام مكتب اليونيدو بإرسال الاستبانة بالبريد الالكتروني ملن أنهين البرامج
التدريبي خالل عامي  2118ومايو  ،2100أما بنك البحرين للتنمية فقد أرسل الاستبانة بالبريد الالكتروني إلى الالتي
التحقن بالبرامج التي قدمها البنك عبر معهد البحرين لريادة ألاعمال والتكنولوجيا اململوك بالكامل للبنك ،وقد وزع كل
من بنك إلابداع وبنك ألاسرة الاستبانة خالل الزيارات التي قام بها محللو الائتمان للمستفيدات من التسهيالت الائتمانية
في الفترة بين ألاسبوع ألاول من سبتمبر وألاسبوع ألاول من أكتوبر من عام .2100
بلغ عدد الاستبانات التي تم توزيعها على أفراد العينة  211استبانة ،وقد تمت الاستجابة من قبل  ،13وهو ما يمثل نسبة
استجابة  ،%08وهي نسبة مقبولة وتعتبر جيدة إحصائيا ،إذا ما أخذ في عين الاعتبار الفترة الزمنية التي أجري خاللها
املسح امليداني ،وهي كافية لتحقير أهداف الدراسة .إن ارتفاع نسبة الاستجابة يعتبر مؤشرا على نوعية النتائج التي تم
ً
التوصل إليها ،ويشكل تجاوزا ملشكلة تدني عدم الاستجابة ) (non-response biasمن بعض أفراد من عينة الدراسة.
لقد تم جمع الردود ومراجعتها ،ومن ثم ترميز وتجميع البيانات وتفريغها بطريقة مناسبة الستخدام الحاسب لالي
لتحليلها بواسطة البرامج إلاحصائية الجاهزة املناسبة للتطبيقات التجارية والاجتماعية ،وتم استخدام برنامج SPSS
إصدار .01
وقد تم استخدام ألاساليب إلاحصائية الالمعلمية  Non-Parametricمثل اختبار كروسكال  -وليس Kruskal-Wallis
واختبار مان  -وتني  ،Mann-Whitneyومعامل ارتباط سبيرمان ( )Correlation Spearmanفي تحليل البيانات والوصول
للنتائج ،الن املجتمع الذي تنتمي له البيانات غير معروف املعالم ،وبالتالي ال يمكن معرفة توزيع تلك البيانات ألنها بيانات
رتبية ال معلمية بمعنى أن ليس لها توزيع ذو معالم واضحة .وقد استخدم اختبار تي ) (t-testإلجراء بعض الاختبارات
حول أراء املتدربات فيما يخص رأيهن حول البرامج التدريبية التي حضرنها.
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بهدف التعرف على منظومة الدعم للمؤسسات متناهية الصغر ،والصغيرة واملتوسطة تم حصر أنواع الدعم املختلفة
التي تقوم بها املؤسسات التالية  )0املجلس ألاعلى للمرأة ،و )2اليونيدو ،و )6تمكين ،و )0بنك البحرين للتنمية ،و )5بنك
إلابداع ،و )3بنك ألاسرة ،و )7غرفة تجارة وصناعة البحرين .وقد تم التعرف على ألادوار التي تقوم بها هذه املؤسسات
من خالل إصداراتها ،ومقابلة مسئولين فيها على دراية بما يقدمون من دعم للمشاريع متناهية الصغر ،واملؤسسات
الصغيرة واملتوسطة ،باإلضافة إلى التعرف على أراء الفئة املستهدفة ملنظومة الدعم بهدف الوقوف على كيفية رفع
مستوى استفادة رائدات ألاعمال منها.

نتائج املسح امليداني
كما تمت إلاشارة إليه أعاله ،بلغ عدد املستجيبات  13بعد استبعاد استبانتين وذلك بسبب عدم اكتمال البيانات فيهما
لعدم إلاجابة على معظم أسئلة الاستبانة .بعد تدقير البيانات اتضح أن  55امرأة ( %57.6من إجمالي أفراد العينة)
شاركن في برامج تدريبية موجهة لرواد ألاعمال ،أما بقية أفراد العينة فلديهن نشاط تجاري ،إال أنهن لم يلتحقن بأي من
هذه البرامج (الحظ الرسم البياني رقم ) .))2واشتملت عينة املتدربات على نساء تدربن خالل الفترة بين  2118ومايو
 .2100وقد استخدم اختبار كروسكال واليس الالمعلمي ) (Kruskal-Wallis Testللتأكد من عدم وجود اختالفات ذات
داللة إحصائية (معنوية) تبلغ  %5أو أقل بين آراء املتدربات بعد تقسيمهن إلى  0مجموعات بناء على الفترة الزمنية
ً
( ،2118و ،2111و ،2101و )2100الذي حضرن خاللها البرنامج التدريبي .وقد دللت النتائج إلى أن هناك تباينا ذا داللة
ً
ً
إحصائية بين آراء املجموعات ألاربع حول  1أسئلة فرعية فقط من بين  027سؤالا فرعيا تم اختبارها .وعليه فقد تم
التعامل مع املجموعات ألاربع كمجموعة واحدة لتحليل آراء أفراد العينة.
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الرسم البياني ) (2أفراد العينة مقسمات بحسب التحاقهن أو عدم التحاقهن ببرامج تدريبية

البيانات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة
وفر ألارقام الواردة في جدول رقم ( ،)1تراوحت أعمار الغالبية الساحقة من امللتحقات بالبرامج التدريبية وأولئك الالتي
شاركن في برامج تدريبية واملشموالت في املسح امليداني بين العشرين والخمسين سنة .ويشير الجدول إلى أن حوالي %81.0
من املستجيبات للمسح امليداني من املتدربات يحملن درجة البكالوريوس أو أقل ،أما بالنسبة لغير املتدربات فالنسبة
املقابلة هي  ،%17.5في حين بلغت نسبة حملة املاجستير  %1.0من املتدربات.
جدول ( )9توزيع أفراد العينة بحسب الفئة العمرية وأعلى مستوى تعليمي
املتدربات

غير متدربات

املستوى التعليمي

املتدربات

غير متدربات

 21إلى  25سنة

23.6%

17.5%

ثانوية عامة أو أقل

25.5%

42.5%

أكبر من  25إلى  61سنة

16.4%

17.5%

دبلوم بعد الثانوية

30.9%

17.5%

أكبر من  61إلى  65سنة

12.7%

17.5%

بكالوريوس

32.7%

37.5%

أكبر من  65إلى  01سنة

21.8%

15.0%

ماجستير

9.1%

0.0%

العمر
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املتدربات

غير متدربات

املستوى التعليمي

املتدربات

غير متدربات

أكبر من  01إلى  51سنة

23.6%

27.5%

دكتوراه

1.8%

0.0%

أكبر من  51سنة

10.8%

5.0%

شهادة مهنية

0.0%

2.5%

إلاجمالي

100.0%

100.0%

إلاجمالي

100.0%

100.0%

العمر

يبين الجدول رقم ( )01تقسيم أفراد العينة إلى متدربات وغير متدربات بحسب الوضع الاجتماعي .ووفر ألارقام الواردة في
الجدول يتبين أن  %50.1من املتدربات متزوجات ،في حين بلغت هذه النسبة املقابلة ألفراد العينة الالتي لم يلتحقن
بدورات تدريبية  . %75.3وبلغت نسبة الالتي لم يسبر لهن الزواج من املتدربات وغير املتدربات  %63.5و  ،%01.5على
التوالي.
جدول ( )10توزيع أفراد العينة بحسب الوضع الاجتماعي
الوضع الاجتماعي املتدربات غير متدربات
لم يسر لها الزواج

36.5%

19.5%

متزوجة

51.9%

75.6%

مطلقة

11.5%

4.9%

إلاجمالي

100.0%

100.0%

أما فيما يخص عدد أبناء أفراد العينة من املتدربات املتزوجات فتراوح بين  0و 5أبناء ،في حين أن عدد أبناء غير متدربات
املتزوجات يتراوح بين  0و  7أبناء ،وأن  %26.6من غير املتدربات ليس لديهن أبناء ،و  %05.6من املتدربات ليس لديهن
أبناء.

تصنيف املشاريع التي يمتلكها املتدربات وغير املتدربات
يبين الرسم البياني رقم ( )6توزيع أفراد العينة من املتدربات وغير املتدربات الالتي يمتلكن مؤسسات تجارية بحسب
اجم النشاط الاقتصادي .يشير الرسم البياني إلى أن النسبة ألاعلى ( )%32.1من املشاريع التي تمتلكها املتدربات تصنف
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على أنها صغيرة ،و %22.1منها مشاريع متناهية الصغر ،و %00.6من مشاريعهن تم تصنيفها على أنها متوسطة ،ويتقارب
توزيع اجم املشاريع التي تمتلكها نساء لم يسبر لهن التدرب مع التوزيع السابر.
الرسم البياني ) (3توزيع أفراد العينة ( متدربات و غير متدربات) الالتي يمتلكن أنشطة تجارية بحسب حجم النشاط
التجاري

عضوية املتدربات وغير املتدربات في مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة
وفر ردود أفراد العينة عند سؤالهن عن انتمائهن إلحدى مؤسسات املجتمع املدني التي تعني بنشاطهن التجاري الحالي
واملستقبلي ،يتبين من الشكل البياني رقم ( )0أن الغالبية العظمى من أفراد العينة ال ينتمين ألي من هذه املؤسسات،
وينطبر ذلك على املتدربات وغير املتدربات .أن هذا الواقع يلقي مسئولية على مؤسسات املجتمع املدني بضرورة التواصل
مع النساء الالتي يمارسن نشاطات تجارية وتعريفهن بهذه الجمعيات والدور الذي تقوم به لدعم صاحبات ألاعمال،
وتشجيعهن لالنتماء لهذه الجمعيات .ويمكن أن يتم ذلك من خالل تخصيص حصة زمنية في البرامج التدريبية لهذه
املؤسسات لتعريف املشاركين بطبيعة مؤسسات املجتمع املدني والدور الذي يطلعون به .إال أن انتماء رواد ألاعمال لهذه
املؤسسات لن يتم إال من خالل تيقن صاحبات ألاعمال بأن عضويتهن في هذه املؤسسات سوف تساعدهن على تحقير
أهدافهن ،وأنهن سوف يحصلن على الدعم الذي يحتجنه ملواجهة التحديات التي قد يتعرضن لها.
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الرسم البياني ( (4عضوية أفراد العينة في مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة بنشاطهن

وسائل التعرف على البرامج التدريبية
أن املصدرين الرئيسيين للتعريف على البرامج التدريبية التي تقدمها الجهات املعنية املوجهة لرواد ألاعمال هما وسائل
إلاعالم وألاصدقاء كما هو مبين في الرسم البياني رقم ( ،)5حيث يشير الرسم البياني إلى أن نسبة من تعرف على هذه
البرامج عبر هذين املصدرين  ،%53.0في حين كان دور املواقع الالكترونية للمؤسسات التدريبية في هذا املجال شبه
معدوم ،ونسبة من تعرفن على وجود هذه من البرامج من خالل مؤسسات املجتمع املدني ذات العالقة لم تتجاوز ،%5.5
وهو مؤشر على ضعف الدور الذي تلعبه هذه املؤسسات في تقديم الدعم لرواد ألاعمال ،وغيرهن من أصحاب املشاريع.
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الرسم البياني ( (5مصادر التعرف على البرامج التدريبية

توزيع املتدربات بحسب امتالكهن لنشاط تجاري
يبين الشكل البياني رقم ( )3أن  %07.6من أفراد العينة الالتي التحقن ببرامج تدريبية أثناء إجراء املسح امليداني يمتلكن
ً
ً
ً
ً
مشروعا تجاريا يقمن بإدارته ،في حين بلغت نسبة من ال يمتلكن نشاطا تجاريا و يعملن على تأسيس نشاط تجاري خالل
الفترة بين أكتوبر  2100ومارس  2102حوالي  %21.1إذا ما استطعن التغلب على التحديات التي يواجهنها ،و %62.7منهن
ال يمتلكن مشاريع تجارية وليس لديهن خطط لتأسيس نشاطات تجارية خالل ألاشهر الستة القادمة .وعند سؤال الالتي
يمتلكن مشاريع تجارية عما إذا كنا يعملن قبل التفرغ ألنشطتهن التجارية تبين أن  %71.6منهن يعملن لدي الغير.
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الرسم البياني ( )6توزيع أفراد العينة الالتي تدرين بحسب امتالكهن لنشاط تجاري

لغة البرامج التدريبية
فيما يتعلق باستخدام اللغة الانجليزية في البرامج التدريبية املوجهة لرواد ألاعمال تم سؤال أفراد العينة عن اللغة التي
يفضلن استخدامها في البرامج التدريبية ،يبين الرسم البياني رقم ( )7توزيع إجابات أفراد العينة على هذا السؤل ،ففي
ً
الوقت الذي ال تجد النسبة ألاكبر ( )%33.3مانعا من استخدام اللغة الانجليزية كلغة للبرامج التدريبية ،في حين بلغت
ً
نسبة اللواتي يفضلن اللغة العربية  .%66.6يتضح إن استخدام اللغة الانجليزية ربما يشكل واحدا من ألاسباب التي
تعيق التحاق بعض الراغبات بهذه البرامج أو التقليل من استفادة املشاركات في هذه البرامج .ذلك يستدعي طرح برامج
تدريبية باللغة العربية من أجل تعظيم الاستفادة من هذه البرامج ،كما أن وجود املدربين املؤهلين ممن يتحدثون اللغة
العربية ،وتوافر املادة العلمية سوف يرفع من مستوى الاستفادة من هذه البرامج ويزيد من كفاءتها.
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الرسم البياني ( (7اللغة املفضلة للبرامج التدريبية

املهارات واملعارف املكتسبة من برامج التدريب وتوقعات املتدربات
من أجل التعرف على الدور الذي تساهم فيه البرامج التدريبية في بناء وتعزيز قدرات املشاركين ،طلب من املشاركات في
هذه البرامج من أفراد العينة تحديد مدى الاستفادة من مشاركتهن في تطوير مهارات ومعارف على درجة كبيرة من ألاهمية
لرواد ألاعمال إلدارة املشاريع وتنميتها من خالل استخدام مؤشر مكون من خمس مستويات تتراوح بين املمتاز ( 5درجات)
والضعيف (درجة واحدة).
يحتوي الجدول رقم ( )00على متوسط (أملتوسط الحسابي) إجابات  )0جميع أفراد العينة من املتدربات ،و )2املتدربات
الالتي يمتلكن مشاريع أو يخططن المتالك مشاريع خالل ست أشهر القادمة ،و )6املتدربات الالتي ال يمتلكن مشاريع وال
يخططن لذلك خالل ستة أشهر القادمة على كل الد 28مهارة أو معرفة تم تضمينها في الاستبانة .ولقراءة املؤشرات الواردة
في الجدول يمكن اعتبار حصول أي مهارة أو معرفة على درجة تتراوح بين  0درجة وأقل من  0.5درجات على أن الدور
الذي يلعبه البرنامج في تطوير املهارة ضعيف جدا ،وأن حصولها على درجة تتراوح بين  0.5درجة وأقل من  2.5درجات
ً
تشير على أن الدور الذي يلعبه البرنامج في تطوير ذات املهارة ضعيف .والتطوير يكون متوسطا إذا كانت الدرجة تتراوح بين
 2.5وأقل من  ، 6.5والتطوير جيد إذا كانت الدرجة تتراوح بين  6.5وأقل من  ،0.5والتطوير ممتاز إذا كانت الدرجة أعلى
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من  . 0.5وبناء على ذلك يشير الجدول املرفر إلى عدم حصول أي من املهارات واملعارف الد 28على تقدير ممتاز ،وأن 02
مهارة أو معرفة حصلت على متوسط تقدير بين  6.5درجة وأقل من  0.5درجة ،مما يعنى ان تطوير هذه املهارات واملعارف
ً
كان جيدا ،وأن  03مهارة أو معرفة حصلت على متوسطات تتراوح بين  2.72درجة واقل من  6.5مما يعني حصولها على
تقدير متوسط .ويالحظ حصول مهارات التعامل مع ألامور املالية ،وتسوير املنتجات ،والاطالع على ألامور القانونية ذات
العالقة باملشاريع على تقدير متوسط وهو تقدير أقل مما يطمح إليه ،بالرغم من أن من بين ألاهداف الرئيسية للبرامج
التدريبية هو العمل على إكساب املشاركين في البرامج التدريبية املهارات املالية والتسويقية والقانونية التي يحتاجونها
لتسهيل عملهم في املستقبل في تأسيس وإدارة املشاريع .إن هذه النتائج تشير إلى ضرورة قيام املؤسسات التدريبية بدراسة
ومراجعة مكونات البرامج التدريبية فيما يخص هذه املعارف واملهارات ،وإجراء تقييم للمشاركين قبل وبعد الانتهاء من
البرنامج التدريبي لتحديد مستوياتهم فيما يخص ألامور ذات العالقة بجميع أوجه إدارة املشاريع وتنميتها ،ومدى نجاح
البرنامج التدريبي في تحقير أهدافه.
جدول ( )11أراء املتدربات ومدى استفادتهن من البرامج التدريبية حول مجموعة من املهارات واملعارف
املهارة/املعرفة

متدربات

 .0التع د د د د ددرف عل د د د د ددى الف د د د د ددرص الاس د د د د د ددتثمارية

3.50

8

متدربات يملكن مشاريع متدربات ال يملكن مشاريع
أو يخططن لذلك

وال يخططن لذلك

3.41

3.71

والاستفادة منها
 .2معلومددات عددن املنتجددات أو الخدددمات التددي

*3.13

3.03

3.33

ترغبون في التعامل بها

 8تم استخدام مستوى داللة إحصائية (معنوية)  %5أو أقل لتحديد قبول فرضية عدم وجود تباين دو داللة إحصائية بين أراء أفراد العينة
واملتوسط املتوقع البالغ 6
* تشير نتائج اختار تي إلى وجود تباين ذو داللة إحصائية بين متوسط آراء املتدربات واملتوسط املتوقع البالغ .6
** يشير اختبار مان متني إلى وجود تباين بين أراء املتدربات الالتي يمتلكن مشاريع أو يخططن الفتتاح مشاريع خالل الستة الشهر القادمة وآراء

املتدربات الالتي ال يمتلكن مشاريع وال يخططن لذلك خالل الستة ألاشهر القادمة.
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املهارة/املعرفة

متدربات

8

متدربات يملكن مشاريع متدربات ال يملكن مشاريع
أو يخططن لذلك

وال يخططن لذلك

 .6الالتزام تجاه النشاط التجاري ومتطلباته

*3.85

3.78

4.00

 .0الحماس والدافعية لتحقير أداء أفضل

*4.18

4.22

4.11

 .5أن تكوني مستقلة وقادرة على السيطرة

*4.13

4.14

4.12

 .3القدرة على التخطيط

*3.93

3.89

4.00

 .7القدرة على إدارة املؤسسة

*3.89

3.89

3.88

 .8القدرة على القيادة

*3.94

4.00

3.81

 .1امتالك معلومات أفضل عن املنافسين

3.33

3.51

2.94

 .01تعزيز مهارات الاتصال

*3.54

3.70

3.18

 .00الق د د د د دددرة عل د د د د ددى الحص د د د د ددول عل د د د د ددى تموي د د د د ددل

*3.54

3.37

3.88

للمشروع
 .02الاستفادة من املستشارين

*3.35

3.08

**3.94

 .06الاستفادة من شبكات رواد ألاعمال

*2.93

2.68

**3.47

 .00التعامل مع املشاكل والتحديات

*3.50

3.46

3.59

 .05إعداد دراسات الجدوى

*3.33

3.35

3.29

 .03إعداد خطط العمل

*3.48

3.30

3.88

 .07الوص ددول إل ددى املي ددزة التنافس ددية واملحافظ ددة

*3.35

3.31

3.44

عليها
 .08القدرة على إعداد ألابحاث السوقية

*2.69

2.57

2.94

 .01إعداد القوائم املالية

3.21

3.03

3.63
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املهارة/املعرفة

متدربات

8

متدربات يملكن مشاريع متدربات ال يملكن مشاريع
أو يخططن لذلك

وال يخططن لذلك

 .21إدارة النمو

2.85

2.73

3.11

 .20التعرف على مؤشرات تدني ألاداء وأسباب

3.22

3.19

3.29

التدني
 .22تحليل نقطة التعادل

2.91

2.73

3.29

 .26إدارة التدفقات النقدية

3.26

3.17

3.44

 .20تسوير املنتجات أو الخدمات

*3.44

3.30

3.72

 .25ألام د ددور القانوني د ددة ذات العالق د ددة بالنش د دداط

2.98

2.83

3.31

التجاري
 .23التع د د ددرف عل د د ددى املخد د د دداطر الت د د ددي يمك د د ددن أن

*3.39

3.32

3.53

يواجهها النشاط التجاري
 .27القدرة على إلابداع والابتكار

*3.65

3.59

3.78

 .28الاستفادة من رواد ألاعمال القدوة

*3.64

3.32

**4.28

والختبار فرضية عدم وجود تباين بين متوسط آراء أفراد العينة عن  6وهو ما يمكن توقعه وهدو متوسدط الددرجتين ألاعلدى
( 5وهددي تسدداوي ممتدداز) وألادنددى ( 0وهددي تسدداوي ضددعيف) لإلجابددات املحتملددة ،تددم اسددتخدام اختبددار تددي ) .)t-testتبددين نتددائج
الاختب ددار ب ددأن متوس ددطات تقي دديم املت دددربات للفائ دددة الت ددي جنينه ددا م ددن مش دداركتهن ف ددي الب درامج التدريبي ددة فيم ددا يخ ددص امله ددارات
واملعدارف (املاليدة ،وإلاداريدة ،والتسدويقية ،والقانونيدة) مدن ال د 28مهددارة أو معرفدة تختلدف فدي معظمهدا عدن املتوسدط املتوقددع،
حيددث أن نتددائج اختبددار تددي ( )t-testدلددت علددى أن متوسددط تقيدديم املتدددربات يخددتلفن فددي تقيدديمهن ملسددتوى اسددتفادتهن مددن
التدريب عن املتوسط املتوقع فيمدا يخدص  01مدن املهدارات واملعدارف املتضدمنة فدي الاسدتبيان ،وهدذه الاختالفدات ذات داللدة
إحص ددائية عل ددى مس ددتوى الد د .%5ويالح ددظ أن مح ددور "الاس ددتفادة م ددن ش ددبكات رواد ألاعم دال" ه ددو املح ددور الوحي ددد ال ددذي يق ددل
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متوسددطة عددن  ،6فددي حددين تجدداوزت متوسددطات املحدداور ال د 08ألاخددرى املتوسددط ( ،)6ممددا يشددير إلددى فعاليددة البدرامج التدريبيددة
التي شاركن فيها رائدات ألاعمال فيما يخص هذه املحاور.
أما تسع املهارات أو املعارف التي ال يختلف تقييم أفراد العينة عما هو متوقع (متوسط  ،)6فهي )0 :معلومات عن
املنتجات أو الخدمات التي يرغبن في التعامل بها ،و )2امتالك معلومات أفضل عن املنافسين ،و )6إدارة التدفقات
النقدية ،و )0التعرف على مؤشرات تدني ألاداء وأسباب التدني ،و )5إعداد القوائم املالية ،و )3ألامور القانونية ذات
العالقة بالنشاط التجاري ،و )7الاستفادة من شبكات رواد ألاعمال ،و )8تحليل نقطة التعادل ،و )1إدارة النمو .وهذا
ألاداء اقل مما يطمح إليه ،مما قد يشير إلى ضعف فعالية البرامج التدريبية التي شارك فيها أفراد العينة فيما يخص هذه
املحاور التسعة.
ومن أجل اختبار عالقة اللغة التي تفضلها املشاركات وتقييمهن ملستوى الاستفادة من البرامج فيما يخص املهارات
واملعارف (املالية ،وإلادارية ،والتسويقية ،والقانونية) تم تقسيم عينة املتدربات إلى مجموعتين ،املجموعة ألاولى تمثل
الالتي يفضلن اللغة العربية ،واملجموعة الثانية تضم الالتي يفضلن اللغة الانجليزية والالتي ال يفضلن لغة على أخرى.
واستخدم اختبار مان وتني ( )Mann-Whitney testالختبار عالقة اللغة املفضلة وتقييم املشاركات من البرنامج .وقد دلت
نتائج الاختبار إلى توافر أراء املجموعتين بالنسبة الى 20من الد 28مهارات ومعارف الواردة في الاستبيان ،مما يشير إلى أن
تأثير اللغة التي يفضلنها على تقييمهن محدود ،وتختلف املجموعتان حول أ ربع املعارف واملهارات ألاخرى ،وهي)0 :
معلومات عن املنتجات أو الخدمات التي ترغبن في التعامل بها ،و )2الالتزام تجاه النشاط التجاري ومتطلباته ،و)6
الحماس والدافعية لتحقير أداء أفضل ،و )0امتالك معلومات أفضل عن املنافسين.
والختبار أثر أعلى مستوى تعليمي على آراء املتدربات تجاه استفادتهن من البرامج التدريبية التي التحقن بها ،تم تقسيم
أفراد العينة بحسب أعلى مستوى لهن قبل الالتحاق بالبرامج التدريبية ،وتم استخدام اختبار كروسكال واليس
الالمعلمي ) (Kruskal-Wallis Testللتأكد من وجود عالقة ذات داللة إحصائية (معنوية) تبلغ  %5أو أقل .وبناء على نتائج
الاختبار يمكن الاستنتاج بأن تأثير املستوى التعليمي على مستوى الاستفادة من البرامج فيما يخص الد 28مهارة أو معرفة
متحقر فقط حول  3مهارات أو معارف وهي  )0الالتزام تجاه النشاط التجاري ومتطلباته ،و )2الحماس والدافعية
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لتحقير أداء أفضل ،و )6امتالك معلومات أفضل عن املنافسين ،و )0الوصول إلى امليزة التنافسية واملحافظة عليها ،و)5
القدرة على إلابداع والابتكار ،و )3الاستفادة من رواد ألاعمال القدوة.
واستخدم اختبار كروسكال واليس الالمعلمي ) (Kruskal-Wallis Testالختبار فرضية وجود عالقة ذات داللة إحصائية
بين عمر املتدربات ومستوى استفادتهن من البرنامج .وبنا ًء على نتائج الاختبار ،يمكن الاستنتاج بأن تأثير العمر على آراء
أفراد العينة تمحور حول  7نقاط هي )0 :الالتزام تجاه النشاط التجاري ومتطلباته ،و )2القدرة على التخطيط ،و)6
تعزيز مهارات الاتصال ،و )0إعداد القوائم املالية ،و )5التعرف على مؤشرات تدني ألاداء وأسباب التدني ،و )3تحليل
نقطة التعادل ،و )7القدرة على إلابداع والابتكار.
هذه النتائج تشير إلى ضرورة تطوير البرامج التدريبية والتي بدورها ستساعد على تطوير وتعزيز قدرات رواد ألاعمال
ً
وإكسابهم املعارف في املجاالت التي يحتجنها ،بدال من اعتماد برنامج واحد لجميع املجموعات التدريبية دون مراعاة
التباين في الخلفيات واملهارات واملعارف التي يملكها املشاركون .كما يجب إلاشارة إلى ضرورة الاهتمام بطبيعة املشاريع
الاقتصادية التي يرغب رواد ألاعمال بتنفيذها التي قد تحتاج مهارات ومعارف ذات طبيعة خاصة ،ويمكن أن يتم ذلك
من خالل تطوير وحدات تدريبية تأخذ في عين الاعتبار مهارات ومعارف املتقدمين للبرامج التدريبية واملشاريع الاقتصادية
املرغوب تنفيذها ،هذه الخطوة سوف تؤدي إلى زيادة فاعلية البرامج التدريبية وتعميم أكبر استفادة منها.
وللتعرف على ما إذا كان هناك تباين جوهري بين  )0أراء املتدربات الالتي يمتلكن مشاريع أو يخططن في تأسيس
مشاريعهن خالل ستة ألاشهر القادمة و )2الالتي تدربن إال أنهن ال يمتلكن مشاريع وال يخططن لتأسيس مشاريع في ذات
الفترة القادمة حول مستوى استفادتهن من البرامج التدريبية مقاس بالنسبة إلى الد 28مهارة أو معرفة ،تم استخدام
اختبار مان وتني ) .)Mann-Whitney-testوقد دلت النتائج على وجود تباين جوهري بين آراء املجموعتين فقط حول
مستوى استفادتهن من  )0املستشارين ،و )2شبكات رواد ألاعمال ،و )6رواد ألاعمال القدوة.
هناك العديد من التوقعات التي يحملها معه املشارك في البرامج التدريبية أمال في تحقيقها .ولقياس مدى تحقير هذه
البرامج لتوقعات املتدربات طلب من أفراد العينة تحديد مدى قدرة البرامج التدريبية التي التحقن بها على تحقير
58

توقعاتهن حول محاور ملوضوعات ذات أهمية قصوى لرواد ألاعمال ،وقد تم اختيار املحاور بناء على تجارب رواد ألاعمال
التي تم استعراض بعض منها في القسم الرابع من الدراسة واملقابالت التي تم إجراءها مع بعض الخبراء في مجال ريادة
ألاعمال باإلضافة إلى رواد أعمال .واحتوت القائمة على  1محاور طلب من املشاركات أن يذكرن إن كان البرنامج التدريبي
ً
قد ساعدهن على اكتساب ايا منها .هذه املحاور وهى  )0البدء بتنفيذ مشروعي أو تنمية مشروعي القائم ،و )2إعداد
خطة العمل  ،Business Planو )6أكون أكثر إبداعا ،و )0أدير أعمال مؤسستي اليومية بصورة أفضل ،و )5تطوير
منتجات أو خدمات جديدة ،و )3التشبيك  networkingمع رائدات أعمال ،و )7التشبيك  networkingمع رواد أعمال
رجال ،و )8التخطيط املالي والتدفقات النقدية ،و )1تسوير مؤسستي وتسوير منتجاتها .يالحظ من إجابات أفراد العينة
التي يعرضها الرسم البياني رقم ( ،)8أن محور تحقير املشاركة في البرامج التدريبية لتوقعات املشاركات في "التشبيك مع
رواد ألاعمال الرجال" قد تجاوز الد ،%51في حين ما تبقى من محاور (وهي ثمانية بما فيها التشبيك مع رائدات أعمال)
حققت البرامج التدريبية توقعات املشاركات بنسب تراوحت بين  %01.3في حدها ألادنى و  %01في حدها ألاعلى.
هذه النتائج تشير إلى الحاجة إلى التعرف املسبر على توقعات املشاركين للعمل على تحقير هذه التوقعات من البرامج
التدريبية ،إال إذا كان القائمون على هذه البرامج ال يعتقدون بسالمة هذه التوقعات وفي هذه الحالة يمكن مناقشتها مع
املشاركين بهدف رفع كفاءة ومستوى رضا املشاركين عنها ،حيث أن وجود فجوة بين توقعات املشاركين والقائمين على
البرامج التدريبية يمكن أن يقلل من حماس املتدربين وتفاعلهم مع البرامج.
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الرسم البياني ) (8نسب موافقة العينة على قدرة البرامج التدريبية على تحقيق توقعاتهن حول محاور مهمة لرواد
ألاعمال

ومن أجل اختبار فرضية عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط آراء أفراد العينة عن املتوسط املتوقع وهو
ً
 2.5الناتج عن احتساب متوسط القيمتين ألاعلى ( 0إذا ما كان الرأي موافقا بشدة) وألادنى ( 0إذا ما كان الرأي ليس
ً
موافقا بشدة) لآلراء املحتملة ألفراد العينة حول تحقير املشاركة في البرامج التدريبية على تحقير توقعاتهن ،تم
استخدام اختبار تي ( .)t-testوبناء على نتائج الاختبار ،يمكن الاستنتاج بأن متوسطات أراء أفراد العينة تختلف اختالفا
ذى داللة إحصائية على مستوى الد %5عن املتوسطات املتوقعة حول  3محاور من املحاور التسعة ،أما املحاور التي ال
يوجد تباينات ذات دالالت إحصائية بين متوسطات آراء أفراد العينة واملتوسطات املتوقعة هي )0 :التشبيك networking
مع رواد أعمال رجال ،و )2التخطيط املالي والتدفقات النقدية ،و )6تسوير مؤسستي وتسوير منتجاتها.
والختبار أثر املستوى التعليمي للمتدربات على آراء أفراد العينة حول قدرة البرنامج التدريب على تحقير توقعاتهن للمحاور
التسعة ،استخدم اختبار كروسكال واليس الالمعلمي ) .(Kruskal-Wallis Testوقد دلت نتائج الاختبار بأن تأثير املستوى
التعليمي على آراء املتدربات بداللة إحصائية تبلغ  %5أو أقل اقتصر على محور واحد فقط هو تسوير مؤسستي
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ومنتجاتها .وتم استخدام الاختبار ذاته لقياس تأثير عمر املتدربات على أرائهن ،إال أن النتائج تشير إلى عدم وجود تأثير
لعامل العمر ذي داللة إحصائية معنوية.
يضع أصحاب ألاعمال أهداف لنشاطاتهم التجارية تتمثل في زيادة ألارباح والقيمة السوقية لهذه املشاريع ،وعليه فإن أحد
أهداف البرامج التدريبية هو إكساب املشاركين املعارف واملهارات املطلوبة لتحقير ألاهداف املالية للنشاطات التجارية.
وللتعرف على أراء املتدربات حول تأثير مشاركتهن في البرامج التدريبية على تحقير هذه ألاهداف الاقتصادية للمشاريع
التجارية املتمثلة في  )0تحقير نمو في صافي القيمة السوقية للنشاط التجاري )2 ،توفير فرص عمل ،و  )6تحسين
مستوى إلانتاجية ،و )0تحسين مستوى الربحية .وطلب من أفراد العينة تحديد مستوى موافقتهن على مساعدة البرامج
التدريبية لهن في تحقير ألاهداف ألاربعة .يبين الرسم البياني رقم ( )1نسبة موافقتهن (موافر بشدة أو موافر) على كل
هدف .يالحظ من إجابات أفراد العينة بأن الغالبية الساحقة منهن على قناعة بأن البرامج التدريبية لم تساعدهن على
التعرف على لاليات ومتطلبات تحقير نتائج ايجابية على صعيد ألاهداف الاقتصادية ألاربعة للمشاريع التجارية .وقد تم
استخدام اختبار تي ( )t-testالختبار فرضية عدم جود تباينتن ذات داللة إحصائية بين متوسط أراء أفراد العينة
واملتوسط املتوقع البالغ  .2.5تشير نتائج الاختبار ان التباينات بين متوسطات آراء أفراد العينة واملتوسط املتوقع حول
جميع ألاهداف ألاربعة ذو داللة إحصائية على مستوى الد .%5أن هذه إلاجابات تشير إلى الحاجة لتضمين البرامج
التدريبية حصص تدريبية ملساعدة املشاركين على تحقير ألاهداف املختلفة للنشاطات الاقتصادية ،ويمكن أن يتم ذلك
من خالل استخدام حاالت عملية أو لعب أداور يمكن من خاللها محاكاة الواقع بصورة أفضل.
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الرسم البياني ) ( 9نسب موافقة العينة على قدرة البرامج التدريبية ملساعدتهن لتحقيق ألاهداف الاربعة للمشاريع

والختبار أثر املستوى التعليمي للمتدربات على أراء أفراد العينة حول قدرة البرنامج التدريب على تحقير توقعاتهن
لألهداف ألاربعة ،استخدم اختبار كروسكال واليس الالمعلمي ) .(Kruskal-Wallis Testوقد دلت نتائج الاختبار بأن ليس
هناك تأثير للمستوى التعليمي على آراء املتدربات بداللة إحصائية تبلغ  %5أو أقل حول قدرة البرامج التدريبية على
مساعدتهن في تحقير أهداف املشاريع الاقتصادية .وتم استخدام الاختبار ذاته لقياس تأثير عمر املتدربات على أرائهن،
حيث دلت نتائج الاختبار إلى أن تأثير أعمار املتدربات بداللة إحصائية تبلغ  %5على أراء املتدربات اقتصر على هدف واحد
هو توفير فرص عمل ة جديدة.
أن أحد أهم محددات فعالية البرامج التدريبية هو محتويات البرنامج ومالئمته لتأسيس النشاطات التجارية للمشاركين أو
تنمية نشاط املؤسسات القائمة قبل الالتحاق بالبرنامج أو املرحلة الالحقة للبرنامج .وبسؤال أفراد العينة الذين تدربوا
على محتويات البرامج التدريبية أشار حوالي  %70.5من أفراد العينة بأن املوضوعات التي يتم تغطيتها في البرامج التدريبية
لتأسيس املشاريع وتنميتها مناسبة.
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عروض املؤسسات ذات العالقة في البرامج التدريبية
يحتاج رائد ألاعمال قبل القيام بالخطوات العملية للحصول على التراخيص الالزمة لبدء املشروع والحقا خالل فترتي
تأسيس املشروع وإدارته التعرف على املؤسسات التي يحتاج التعامل معها من حيث الخدمات التي تقدمها ألصحاب
املشاريع ومتطلباتها مثل وزارة الصناعة والتجارة ،وتمكين ،واملصارف واملؤسسات ألاخرى التي يمكن أن تساهم في توفير
رؤوس ألاموال .،وبحسب نتائج املسح امليداني وجد أن الغالبية الساحقة من البرامج التدريبية تحتوي على عروض
للمؤسسات ذات العالقة حيث أفادت  %12.7من أفراد العينة على قيام مؤسسات ذات عالقة باملؤسسات الصغيرة
واملتوسطة بتعريف املشاركين في البرامج التدريبية على الخدمات التي يقدمونها ،وبسؤال أفراد العينة عن مستوى
موافقتهن على "أن عروض املؤسسات ذات العالقة برواد ألاعمال كافية للتعرف على ما تقدمه هذه املؤسسات لرواد
ألاعمال" تبين أن غالبية أفراد العينة ( )%70.7ال يشعرن بالرضا عما يتم تقديمه من قبل هذه املؤسسات.

مشاركة النساء والرجال في البرامج التدريبية
أن البرامج التدريبية التي تستهدف تعزيز وتطوير قدرات رواد ألاعمال يشارك فيها النساء والرجال ،ولذلك تم سؤال أفراد
العينة عن رأيهن في اقتراح قصر املشاركة على النساء في بعض البرامج ،إال أن الغالبية الساحقة تصل إلى  %83.6من
أفراد العينة قد أشرن إلى إنهن ال يفضلن اقتصار هذه البرامج على رائدات ألاعمال ،إال أن هذه النتائج قد ال تعكس رأي
جميع رائدات ألاعمال الراغبات في الالتحاق بهذه البرامج التدريبية ،فقد يكون بعضهن قررن عدم الالتحاق بهذه البرامج
بسبب مشاركة رجال فيها.

املدربون (امليسرون)
ً
يلعب املدربون دورا محوريا في نجاح البرامج التدريبية ورفع مستوى كفاءتها ،وليس من املبالغة القول بأن املدرب الجيد
الذي يمتلك الخبرة العملية في املجال الذي يدرب فيه ،وامتالكه للمعارف ،ولألساليب التدريبية القادرة على شد انتباه
املتدربين يمكن أن يساهم في التغلب على القصور في ألاوجه ألاخرى للبرامج التدريبية .ومن أجل التعرف على رأي
املتدربات في امليسرين للبرامج التدريبية التي التحقن بها تم سؤالهن عن أربع مهارات يمكن أن تحدد سمات املدرب الذي
يساهم في نجاح البرامج التدريبية .يعرض الرسم البياني رقم ( )01نسب موافقة املتدربات على ألاربع مهارات لتقييم
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املدربين وهى  )0هل للمدربين (أو امليسرين) قدرة على شد الانتباه خالل البرنامج ،و )2هل عمل املدربين (أو امليسرين)
على تشجيع امللتحقين بالبرنامج املشاركة في الورش ،و )6هل تميز املدربين (أو امليسرين) بالحماس والاستماع لجميع
املداخالت باهتمام ،و )0هل يمتلك املدربون (أو امليسرون) الخبرة العملية الكافية لتأسيس وإدارة الشركات  .ما تجدر
إلاشارة إليه أن تقييم املدربين يمكن أن يشمل مهارات أخرى ،إال أن الرغبة في عدم إلاطالة تم الاقتصار على هذه
املهارات .الرسم البياني رقم ( )01يبين نسب موافقة أفراد العينة على ألاربع مهارات ،حيث تراوحت املوافقة (موافر أو
موافر بشدة) بين  %00.5في حدها ألادنى و %20.8في حدها ألاعلى ،هذه النسب تشير إلى تدني رضا أفراد العينة عن أداء
املدربين .وقد تم استخدام اختبار تي ( )t-testالختبار فرضية عدم جود تباينتن ذات داللة إحصائية بين متوسط أراء
أفراد العينة واملتوسط املتوقع البالغ ( 2.5متوسط قيمة موافر بشدة ( )0وغير موافر بشدة ( ، )0إال أن نتائج الاختبار
تبين ان التباينات بين متوسطات آراء أفراد العينة واملتوسط املتوقع حول جميع املهارات ألاربعة التي استخدمت لتقييم
املدربين من وجهة نظر املتدربات ذات داللة إحصائية على مستوى الد ،%5ذلك يشير إلى توافر آراء أفراد العينة تجاه
تقييمهم للمدربين (امليسرين) في البرامج التدريبية.
الرسم البياني ) (10نسب موافقة املتدربات على نوعية املدربين
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والختبار أثر املستوى التعليمي للمتدربات على أراء أفراد العينة حول املهارات ألاربعة التي استخدمت لتقييم املدربين،
استخدم اختبار كروسكال واليس الالمعلمي ) .(Kruskal-Wallis Testوقد دلت نتائج الاختبار بأن تأثير املستوى التعليمي
على آراء املتدربات بداللة إحصائية تبلغ  %5أو أقل اقتصر على بعد تقييمي واحد وهو امتالك " املدربين (أو امليسرين)
الخبرة العملية الكافية لتأسيس وإدارة الشركات" .وتم استخدام الاختبار ذاته لقياس تأثير عمر املتدربات على أرائهن،
حيث تدل النتائج إلى عدم وجود تأثير ألعمار املتدربات بداللة إحصائية تبلغ  %5أو أقل حول ألاهداف ألاربعة لتقييم
املدربين .وهذه النتائج تعطي دليال إضافيا إلى توافر آراء املتدربات تجاه أداء املدربين في البرامج التي شاركن فيها.

الرضا العام عن البرامج التدريبية
أن النتائج السابقة تشير إلى تدنى رضا املتدربات عن املدربين وتظهر الحاجة بوضوح إلى ضرورة استقطاب مدربين
يمتلكون خبرات عملية تم اكتسابها من خالل تأسيسهم ملؤسسات وإدارتها ،باإلضافة إلى الحاجة إلى زيادة الحصص
املخصصة الستعراض تجارب رواد ألاعمال ،وتطوير قاعدة بيانات لتجارب رائدات ألاعمال بغض النظر عن نجاح أو
فشل هذه التجارب ،حيث تساعد هذه القاعدة في مراكمة خبرات يمكن أن تساعد املدربين خالل إعدادهم لتقديم
البرامج التدريبية أو أيضا يمكن أن تساعد املشاركين في التعرف على التحديات التي واجهت من سبقهن وكيفية التغلب
على هذه التحديات وبالتالي تجنب الوقوع في أخطاء مماثلة.
وبسؤال أفراد العينة عن مستوى رضاهن العام عن البرامج التدريبية التي شاركن فيها الحظ الشكل رقم ( )00الذي يبين
مستويات رضا املشاركات عن البرامج حيث أفادت الغالبية ( )%82.1برضاهن عن مشاركتهن بالبرامج بالرغم من
مالحظاتهن عليها وذلك للفوائد التي حصلن عليها ،وأن املالحظات ما هي إال عبارة عن اقتراحات يمكن أن تساهم في رفع
ً
كفاءة هذه البرامج مستقبال  .وعند سؤال أفراد العينة حول قيامهن بنصح أصدقائهن وآخرين بااللتحاق بهذه البرامج
أفادت  %11.1منهن بأنهن سوف يقمن بذلك ،وهذا يتوافر مع النتائج الخاصة بكيفية التعرف على البرامج التدريبية التي
بينت أن أحد أهم هذه املصادر هي ألاصدقاء ،وتتوافر أيضا مع مستوى رضا أفراد العينة عن البرامج التدريبية .وتتفر
هذه لاراء مع ما تم إلاشارة إليه أعاله بأن محتويات البرامج التدريبية مناسبة لتأسيس النشاطات التجارية وإدارتها.
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والختبار أثر كل من املستوى التعليمي للمتدربات وأعمارهن على رضا أفراد العينة عن البرامج التدريبية ،استخدم اختبار
كروسكال واليس الالمعلمي ) .(Kruskal-Wallis Testوقد دللت نتائج الاختبار إلى أن تأثير كل من املستوى التعليمي
وأعمار املتدربات على تقييمهن للبرامج التدريبية ليسا على مستوى داللة معنوية  %5أو أقل .وذلك يشير إلى أن املستوى
التعليمي وأعمار املتدربات ليس عاملين مهمين في تحدد مستوى الرضا عن البرامج التدريبية.
الرسم البياني ( (11مستوى رضا املشاركات عن البرامج التدريبية

أثر البرامج التدريبية على تأسيس املشاريع التجارية للمتدربات
وبهدف قياس تأثير املشاركة في البرامج التدريبية على قرار املتدربات للبدء في تحويل أفكارهن ملشاريع اقتصادية ،طلب
منهن تحديد أثر املشاركة على تشجيعهن لبدء نشاط تجاري ،أجابت  %70.5منهن باإليجاب ،في حين أشارت  %73.1من
املشاركات الالتي يمتلكن مشاريع قبل مشاركتهن في البرامج التدريبية بأن املشاركة قد ساعدتهن على توسيع نشاطهن
التجاري القائم قبل املشاركة في هذه البرامج ،أو التي تم إنشاؤها بعد املشاركة .إال أن ذلك ال يعني استمرار جميع
النشاطات التجارية التي تم إنشاؤها بعد املشاركة في البرامج التدريبية ،حيث أن يعضها قد أغلر بسبب ما واجهته من
صعوبات وتحديات إدارة ومالية لم تستطع أصحابهن التغلب عليها.
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تمويل النشاطات التجارية
الرسم البياني رقم ( )02و الرسم البياني رقم ( )06يوضحان مصادر تمويل النشاطات التجارية للمتدربات وغير املتدربات
على التوالي .تمثل املدخرات الشخصية أهم مصادر التمويل املطلوبة للمتدربات وغير املتدربات ،أما فيما يخص املصدر
الثاني للتمويل فيأتي دعم العائلة في املرتبة الثانية بالنسبة لرائدات ألاعمال املتدربات وغير املتدربات ،كما يتساوى ترتيب
املصادر ألاخرى للتمويل املبينة بالنسبة للفئتين .والبد من التنويه إلى أن هذه النتائج قد تأثرت بطبيعة أفراد العينة
الالتي يمتلكن مشاريع ولم يلتحقن ببرامج تدريبية ،حيث أن هؤالء النسوة هن عمالء لبنكي إلابداع وألاسرة .إال أنه في
الحالتين تمثل هذه الب نوك مصدرا رئيسيا لتمويل املشاريع .أن الاعتماد على املدخرات الشخصية ودعم العائلة يمكن أن
يقلل الالتزامات تجاه الغير ،إال أنه يتطلب معرفة كيفية تضمين كلفة هذا التمويل عند التقييم الاقتصادي للنشاطات
التجارية .أما فيما يخص التمويل عبر التسهيالت املقدمة من بنكي إلابداع وألاسرة فكلفتها عالية جدا باملقارنة مع
متوسط تكلفة التسهيالت التي يمكن أن توفرها املصارف التجارية ألاخرى (إال أن هناك تحديات تواجه رائدات ألاعمال
عند محاولة الحصول على تسهيالت لبدء مشاريعهن لعدم القدرة على استيفاء شروط هذه املصارف) .أن استعداد
تمكين لتحمل جزء من هذه التكاليف يمكن أن يخفض  %51من كلفة هذه التسهيالت ،إال أنه حتى بعد التخفيض تعتبر
تكاليف التمويل عالية ،وما يدفع رائدات ألاعمال أو صاحبات املشاريع إلى اللجوء إلى هذه املصادر( إلابداع وألاسرة) هو
عدم توافر مصادر أخرى للتمويل كلفتها أقل ،وذلك لعدم قدرة الكثيرين منهن إلايفاء بمتطلبات املصارف التجارية ،أو
لعدم تمويل هذه املصارف للمشاريع الناشئة.
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الرسم البياني ) (12مصادر تمويل رأس املال  -املتدربات

الرسم البياني ) (13مصادر تمويل رأس املال  -غير املتدربات

تمكين باعتبارها مؤسسة داعمة لنشاطات رائدات ألاعمال
توفر تمكين العديد من أوجه الدعم للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة وللراغبين في بدء أنشطة تجارية ،وبالرغم من تعدد
هذه الخدمات التي يمكن الاستفادة منها من قبل رائدات ألاعمال ومالكات املشاريع والتي يمكن أن تساهم في تنمية
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املشاريع وتمكينها من مواجهة العديد من التحديات ،إال أن  %22.1فقط من إجمالي أفراد العينة استفدن من هذه
الخدمات ،وقد بلغت نسبة املستفيدات من املتدربات من هذه الخدمات  %21.0فقط ،يقابلها  %05.8من غير املتدربات.
إال أن هذه النسب ال تعكس الواقع ألن جميع الحاصلين على تسهيالت من بنك إلابداع من خالل محفظة صاحبة السمو
امللكي ألاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة املجلس ألاعلى للمرأة وبنك ألاسرة قد استفدن من خدمات تمكين
املتمثلة في تحمل تمكين  %51من كلفة التسهيالت الائتمانية .وان الحصول على هذه الخدمات ال تتطلب تقديم طلب
وموافقة تمكين ،إال أن املستفيدات ليس لديهن إطالع كاف على دور تمكين في التسهيالت التي يحصلن عليها.
أما بالنسبة إلى الخدمات التي استفادت منها أفراد العينة ،ففيما عدا برنامج تمكين لدعم املزارع البحريني ،وبرنامج
تمكين للتدريب على املناقصات الحكومية ،فقد استفاد أفراد العينة على ألاقل من إحدى الخدمات املقدمة .يبين
الجدول رقم ( )02نسبة املستفيدات من خدمات تمكين .فبالنسبة ألفراد العينة من املتدربات التي يمتلكن مشاريع
تجارية فقد استفاد  %02.7منهن من خدمات برنامج تطوير ألاعمال ،و %01.1منهن استفدن من خدمة صندوق دعم
املؤسسات و %1.0من برنامج تيسير التمويل ،و %7.6استفدن من خدمتي برنامج محاسب وبرنامج دعم رأس املال
الابتدائي ،و %5.5استفدن من برنامج تمويل تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت .أما فيما يخص غير املتدربات بلغت نسبة
املستفيدات من صندوق دعم املؤسسات  ،%7.6تليها خدمة دعم دراسات الجدوى ( )%0.1تليها بنسب متساوية ()%2.0
برنامج تطوير ألاعمال ،برنامج دعم رأس املال الابتدائي ،برنامج محاسب ،و برنامج تيسير التمويل .إجماال ،يالحظ أن
الالتي حضرن برامج تدريبية أكثر استفدن من برامج تمكين لدعم قطاع ألاعمال باملقارنة مع اجم استفادة غير
املتدربات.
جدول ) (12نسب املتدربات و غير املتدربات اللواتي استفدن من خدمات تمكين موزعة على تلك الخدمات
املتدربات

غير املتدربات

الخدمات التي تقدمها تمكين
صندوق دعم املؤسسات

10.9%

7.3%

برنامج تطوير ألاعمال

12.7%

2.4%

برنامج (محاسبة)

7.3%

2.4%
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املتدربات

غير املتدربات

الخدمات التي تقدمها تمكين
برنامج تمكين لدعم املزارع البحريني

0.0%

0.0%

برنامج تمكين لدعم الصياد البحريني

1.8%

0.0%

برنامج تيسير التمويل

9.1%

2.4%

برنامج التدريب على املناقصات الحكومية

0.0%

0.0%

برنامج دعم دراسات الجدوى

0.0%

4.9%

برنامج دعم رأس املال الابتدائي

7.3%

2.4%

برنامج تمويل تكنولوجيا املعلومات والاتصاالت

5.5%

0.0%

وللتعرف على ألاسباب التي قد تحول دون الاستفادة من خدمات تمكين التي يمكن أن تساهم إلى حد كبير في نجاح
ً
املشاريع من خالل تخفيض التكاليف الثابتة للمشاريع مثال فضال عن توفير التمويل لشراء أصول ثابتة تحتاجها
املشاريع .يحتوي الجدول رقم ( )06على آراء أفراد العينة حول بعض الخدمات التي تقدمها تمكين( :الخدمات التي تقدم
تلبى احتياجاتي ،الدعم املالي املقدم مناسب ،متطلبات الحصول على الخدمات يمكن استيفاؤها في وقت مناسب ،و
الفترة الزمنية التخاذ القرار مبررة) .حيث تشير أرقام الجدول إلى ضعف معرفة املتدربات بهذه الخدمات مقارنة مع
معرفة غير املتدربات بالرغم من أن نسبة املستفيدات من املتدربات تفوق نسبة املستفيدات من غير املتدربات .ويتبين أن
 %75من أفراد العينة من غير املتدربات على معرفة تامة بالخدمات التي تقدمها تمكين ،إال أن هذه النسبة تنخفض إلى
 %60.0بالنسبة إلى عينة املتدربات ،وهذا أمر البد من للقائمين على البرامج التدريبية من تالفيه في املستقبل من خالل
توفير معلومات كافية تمكن املشاركين من إلاحاطة بجميع خدمات تمكين بهدف رفع نسبة الاستفادة من تلك الخدمات،
وتعتقد حوالي  %77.6من أفراد العينة غير املتدربات و %03.6من املتدربات بأن الخدمات التي تقدمها تمكين تلبى
احتياجاتهن ،ويمكن إرجاع سبب ذلك جزئيا لعدم معرفتهن بخدمات تمكين أو إلى حاجتهن لخدمات ال توفرها تمكين في
الوقت الحالي ،وهو أمر تدركه تمكين ،ولذلك أرست تمكين مناقصة على كي بي اميي ) (KPMGبهدف اقتراح مبادرات
يمكن تنفيذها لتمكين املرأة اقتصاديا ،ألن الخدمات التي تقدمها تمكين في الوقت الحالي الخاصة بدعم القطاع الخاص
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ال تأخذ في عين الاعتبار الحاجات الخاصة باملرأة باعتبارها رائدة أعمال ،وتعتقد  %87من أفراد العينة غير املتدربات
و %50.6من املتدربات بأن الدعم املالي املقدم من تمكين مناسب ،وتشكو  %21من غير املتدربات و %55من املتدربات
بأن متطلبات الحصول على خدمات تمكين يصعب استيفاؤها في وقت مناسب ،أما بخصوص الفترة الزمنية التي
تستغرقها تمكين إلقرار الخدمة للمستحقين ،يرى  %82.3من غير املتدربات بأنها تستغرق فترة زمنية مبررة ،وتنخفض
هذه النسبة إلى  %56.8بالنسبة إلى املتدربات .ومن أجل اختبار فرضية عدم وجود عالقة بين أراء املتدربات وغير
املتدربات حول أربعة املحاور ،تم استخدم مان وتني( ،)Mann-Whitney testوقد أشارت نتائج الاختبار بأن التباينات بين
أراء املتدربات وغير املتدربات حول هذه الخدمات ذات داللة إحصائية على مستوى الد %5أو أقل ،أي ان التباينات بين
أراء املتدربات وغير املتدربات حول خدمات تمكين هي تباينات جوهرية.
جدول ) (13وجهة نظر املتدربات وغير املتدربات في الخدمات التي تقدمها تمكين
املتدربات

غير املتدربات

العبارات
أنا على معرفة تامة بالخدمات التي تقدم

34.1%

75.0%

تغطي الخدمات التي تقدم تلبي احتياجاتي

46.3%

77.3%

الدعم املالي املقدم عبر الخدمات التي يتم توفيرها مناسب

51.3%

87.0%

متطلبات الحصول على الخدمات يمكنني استيفائها في وقت مناسب

45.0%

80.0%

الفترة الزمنية التخاذ القرار من قبل تمكين مبررة

53.8%

82.6%

أن هذه لاراء تحتاج إلى مزيد من الدراسة للتعرف على أسبابها ،إال أنه يمكن إرجاعها ،على ألاقل جزئيا ،إلى  )0عدم
إحاطة رائدات ألاعمال أو صاحبات املشاريع الناشئة ،والصغيرة أو املتوسطة بالخدمات التي توفرها تمكين وبأهمية
شروط ومتطلبات تمكين التي يستوجب استيفاؤها قبل الحصول على الخدمات املقدمة ،وهذا يتطلب تواصل مستمر
بين تمكين واملستفيدين املحتملين من خدماتها ،من أجل إحاطتهن بالخدمات املتوفرة وشروط الحصول عليها ،و)2
املتطلبات والشروط التي تفرضها تمكين ربما ال تكون مناسبة وبالتالي ال يتاح لعدد من رواد أعمال الاستفادة املرجوة
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منها .وتجدر إلاشارة إلى أن التجربة العملية مع تمكين من قبل غير املتدربات وهن ألاكثر استفادة من خدمات تمكين
مكنتهن من التعرف على آلية القرارات املعتمدة من قبل تمكين باملقارنة مع املتدربات.

أداء املشاريع التجارية
للتعرف على ألاداء املتوقع للمشاريع التي يديرها أفراد العينة خالل ستة ألاشهر القادمة (أكتوبر  2100إلى مارس )2102
طلب من املشاركات في املسح امليداني إلافصاح عن توقعات مؤسساتهن باستخدام  6مؤشرات هي  )0نمو املبيعات ،و)2
عدد املوظفين ،و )6ألارباح الصافية .يبين الرسم البياني رقم ( )00توقعات أفراد العينة مقسمة إلى متدربات وغير
متدربات حول ألاداء املستقبلي ملشاريعهن .يتبين من الشكل بأن  %08.8من صاحبات املشاريع الالتي لم يلتحقن ببرامج
تدريبية يتوقعن ارتفاع في اجم املبيعات ،و %00.5من املشاريع سوف تقوم بتوظيف عمالة جديدة ،و %38.6من أفراد
العينة يتوقعن تحقير نمو في ألارباح الصافية .أما فيما يخص املشاريع التي تمتلكها من خضعن لبرامج تدريبية فإن توقع
أدائهن بالنسبة لهذه املؤشرات فهو اقل من تلك املشاريع التي تمتلكهن غير املتدربات ،حيث تتوقع  %21.0من املتدربات
الالتي يمتلكن مشاريع بتحقير نمو في املبيعات ،و %21من املشاريع سوف تقوم بزيادة عدد املوظفين ،و %08.2يتوقعن
ارتفاع ألارباح الصافية للمشاريع التي يمتلكنها .والختبار أثر البرامج التدريبية على أداء املشاريع ،قسمت العينة إلى
مجموعتين ،املجموعة ألاولى تضمن أفراد العينة الالتي التحقن ببرامج التدريبية ،وضمت املجموعة الثانية الالتي لم
يخضعن لبرامج تدريبية .وتشير نتائج الاختبار إلى عدم وجود تباين بين مؤشرات أداء (ارتفاع ألارباح ،أو املبيعات ،أو زيادة
عدد املوظفين) للمشاريع الاقتصادية التي يمتلكنها املتدربات وغير املتدربات.
قد يكون أحد أسباب هذه النتائج  )0التحديات الاقتصادية التي تواجهها اململكة ،و )2الاختالف بين القطاعات
الاقتصادية التي تنشط فيها املتدربات وغير املتدربات ،و )6التباين بين أعمار املشاريع التي تمتلكهنا املتدربات باملقارنة مع
تلك التي تمتلكهن غير املتدربات ،إال أن تحديد أسباب التباين بين أداء مشاريع املتدربات وأداء املشاريع التي تملكنها نساء
ولم يلتحقن ببرامج تدريبية يتطلب إجراء دراسة هذه املشاريع بهدف تحليل أدائها بصورة تفصيلية.
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الرسم البياني ) (14ألاداء املتوقع للنشاطات التجارية التي يمتلكها املتدربات و غير املتدربات خالل الستة ألاشهر
القادمة

التحديات التي تواجه رائدات وصاحبات ألاعمال
ً
تم إلاشارة سابقا إلى أن تطوير وتعزيز قدرات رائدات ألاعمال من خالل البرامج التدريبية يساهم في تعزيز فرص نجاحهن،
إال أن هذا التدريب ليس العامل الوحيد الذي يؤذي إلى نجاح املشاريع الاقتصادية وتحقير أهداف رائدات ألاعمال،
حيث أن تأسيس وإدارة املشاريع وتنميتها عادة ما يواجه تحديات عديدة يمكن التغلب عليها من خالل خلر بيئة متكاملة
تعمل على مساعدة رواد ألاعمال على تجاوزها أو الحد من تأثيرها (راجع القسم الرابع أعاله).
وللتعرف على التحديات التي تواجه رائدات ألاعمال طلب من أفراد العينة تحديد التحديات التي يواجهنها ،وتم ذلك عبر
ً
ً
ً
ً
إدراج  63تحديا محتمال في الاستبانة وطلب منهن تحديد ما إذا كان ما ورد في القائمة يمثل تحدا ،أو تحديا أمكنهن
ً
التغلب عليه ،أو تحديا لم يستطعن التغلب عليه .يحتوي الجدول رقم ( )00على ملخص إلجابات جميع املتدربات
كمجموعة في العمود ألاول ،وتضم ألاعمدة الثاني والثالث والرابع على إجابات املتدربات الالتي يمتلكن مشاريع أو
يخططن المتالك مشاريع خالل ست ألاشهر القادمة ،واملتدربات الالتي ال يمتلكن مشاريع وال يخططن لذلك خالل الستة
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أشهر القادم ،وغير املتدربات على التوالي .ولتقدير شدة التحدي ،يمكن اعتبار أي تحد حصل على متوسط  0على انه
ً
ليس بتحد ،وإذا ما كان املتوسط يتراوح بين أعلى من  0إلى  2فيمكن اعتباره تحديا أمكن أفراد العينة التغلب عليه ،
ً
ً
وإذا ما كان املتوسط يتراوح بين أعلى من  2و 6فيعتبر تحديا مستمرا لم تستطع أفراد العينة التغلب عليه.
جدول ( )13متوسط آراء املتدربات وغير املتدربات حول التحديات التي تواجه املتدربات وغير املتدربات
التحدي

متدربات

متدربات يملكن مشاريع متدربات ال يملكن مشاريع
أو يخططن لذلك

وال يخططن لذلك

غير متدربات

 .0ضعف تشجيع العائلة

2.42

2.50

2.17

2.66

 .2الالتزامات العائلية

2.04

2.03

2.08

(2.44 )2

2.27

2.33

2.08

(2.68 )2

2.19

2.33

(1.75)0

2.35

 .6انتشددار الصددورة النمطيددة عددن
النساء
 .0ضعف الخبرة إلادارية
 .5عد د د د د د دددم ت د د د د د د ددوافر خ د د د د د د دددمات
(حض د ددانات ،وجب د ددات غذائي د ددة
ص د د ددحة ،مواصد د ددالت) بأسد د ددعار

2.21

2.14

2.42

2.20

مناسد د ددبة كب د ددديل لاللتزام د ددات
العائلية
 .3ارتفد دداع كلف د ددة الحص د ددول عل د ددى
التد د د د د دراخيص الالزمد د د د د دة لبد د د د دددء

1.77

1.68

2.09

1.88

املشروع
 .7طول الفترة الزمنية للحصول
على التراخيص الالزمة

1.63

1.54
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1.92

()2

1.98

التحدي

متدربات

متدربات يملكن مشاريع متدربات ال يملكن مشاريع
أو يخططن لذلك

وال يخططن لذلك

غير متدربات

 .8تع د د د د دددد الجهد د د د ددات املطل د د د د ددوب
موافقته ددا قب ددل الحص ددول عل ددى

1.70

1.64

1.91

(2.05 )2

التراخيص املطلوبة
 .1اشد د د د د د د ددتراط وزارة الصد د د د د د د ددناعة
والتجد د د ددارة موافقد د د ددة صد د د دداحب
العم ددل للحص ددول عل ددى س ددجل

1.87

1.83

2.00

2.20

تجاري
 .01تحدي ددد ح ددد أدن ددى ل درأس م ددال
ألانشددطة التجاريددة الددذي البددد
مددن اسددتيفائه قبددل الحص ددول

1.71

1.57

()0

2.17

2.05

على السجل التجاري
 .00ارتفد د د د د دداع إلايجد د د د د ددارات خد د د د د ددارج
حاضنات ألاعمال
 .02صددعوبة الحصددول علددى موقددع
في الحاضنات
 .06ارتفد د د د دداع كلفد د د د ددة التد د د د ددأجير فد د د د ددي
الحاضنات
 .00طددول فتددرة الانتظددار للحصددول
على موقع في الحاضنات

1.31

1.71

1.15

1.61

1.85

1.66

1.83

1.67
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()0

1.75

2.00

()0

2.33

2.27

()2

1.65

()2

2.10

()2

2.15

(2.29 )2

التحدي

متدربات

متدربات يملكن مشاريع متدربات ال يملكن مشاريع
أو يخططن لذلك

وال يخططن لذلك

غير متدربات

 .05ع د دددم كفايد ددة الفتد ددرة الزمني د ددة
املس د د د د ددوح به د د د د ددا للبق د د د د دداء ف د د د د ددي

2.00

1.87

2.33

(2.45 )2

الحاضنات
 .03عددم مراعداة طبيعدة املشداريع
وحاجتها من قبل الحاضنات
 .07ضد د ددعف مسد د ددتوى الخ د د دددمات
املتوفرة في الحاضنات
 .08ع د د د د د د دددم ت د د د د د د ددوفر رأس امل د د د د د د ددال
املطلوب للبدء بتنفيذ املشروع

2.11

2.38

1.50

2.08

2.31

1.47

2.17

2.55

1.58

()2

2.47

2.22

()2

2.03

 .01ع د د دددم تد د د ددوفر تمويد د د ددل كد د د دداف
لتموي ددل رأس امل ددال العام ددل (شد دراء
مد د د د ددواد أوليد د د د ددة ،بض د د د د دداعة ،دفد د د د ددع

1.42

1.36

1.58

()2

1.83

مرتبات)
 .21صد ددعوبة اسد ددتيفاء متطلبد ددات
الحصددول علددى قددروض (مثددل تددوافر

1.43

1.31

1.75

(1.98 )2

ضمانات)
 .20ارتفاع كلفة الاقتراض
 .22عدم تناسب هيكلية القروض
التي تمنحها البنوك لرواد ألاعمال

1.38
1.51

1.23
1.33
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(1.83)0

(1.76 )2

()0

()2

2.09

1.95

التحدي

متدربات

متدربات يملكن مشاريع متدربات ال يملكن مشاريع
أو يخططن لذلك

وال يخططن لذلك

غير متدربات

(مواعي د د ددد السد د ددداد ،وقصد د ددر فتد د ددرة
الس د د د ددماح قب د د د ددل الب د د د دددء بس د د د ددداد
القروض)
 .26عد د دددم تبند د ددي البن د د ددوك التد د ددي
تمددنح قددروض لددرواد ألاعمددال مبدددأ
الدددخول كشددريك فددي مشدداريع رواد

1.63

1.42

(2.25)0

(2.13 )2

ألاعمال
 .20عدم وجدود مسدتثمرين علدى
اس د ددتعداد لالس د ددتثمار ف د ددي مشد د دداريع

1.44

1.36

1.67

(2.20 )2

رواد ألاعمال
 .25ع دددم وج ددود ش ددبكات فاعل ددة
يمك د ددن أن ت د ددوفر مج د ددال للتواص د ددل

1.46

1.39

1.67

(2.10 )2

بين املستثمرين ورواد ألاعمال
 23صد د د د د ددعوبة الحصد د د د د ددول علد د د د د ددى
املعلوم د د د د ددات املطلوبد د د د د ددة إلعد د د د د ددداد

1.79

1.80

1.77

(2.34 )2

دراسات الجدوى
 .27ارتفاع كلفة التسوير
 .28ارتفد د د د د د دداع كلف د د د د د د ددة العمال د د د د د د ددة
البحرينية املدربة

1.50

1.50

1.50

(2.17 )2

1.40

1.31

1.67

(2.19 )2
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التحدي
 .21ارتفد دداع كلفد ددة جلد ددب عمالد ددة
ألاجنبية
 .61متطلبات قانون العمل
 .60ع دددم وج ددود ع دددد ك دداف م ددن
العمالة املدربة
 .62ارتف د د د د د دداع كلف د د د د د ددة ألانظم د د د د د ددة
املحاسبية
.66

ارتف د د د د دداع كلف د د د د ددة الت د د د د دددقير

الخارجي
 .60ارتفاع كلفة خدمات تنمية
ألاعمال

متدربات

متدربات يملكن مشاريع متدربات ال يملكن مشاريع
أو يخططن لذلك

وال يخططن لذلك

غير متدربات

()2

1.52

1.47

1.67

1.46

1.37

1.73

(2.36 )2

1.72

1.69

1.82

(2.33 )2

1.52

1.50

1.44

1.46

1.43

1.43

1.73

1.73

1.50

2.17

()2

2.42

()2

2.44

()2

2.42

 .65ضد د د د د د د د د د ددعف الخ د د د د د د د د د د دددمات
الاستش د ددارية املت د ددوفرة ل د دددعم رواد

1.37

1.32

1.50

(2.14 )2

ألاعمال
 .63ارتفد د د د دداع كلفد د د د ددة الخد د د د دددمات
الاستش د ددارية الت د ددي تق د دددمها مكات د ددب

1.27

1.26

1.27

(2.28 )2

الاستشارات
* إذا املتوسط بين  0على أنه ليس بتحد ،وإذا ما كان املتوسدط يتدراوح بدين أعلدى مدن  0إلدى  2فديمكن اعتبداره بتحدد أمكدن أفدراد العيندة التغلدب
عليه من قبلهن ،وإذا ما كان املتوسط يتراوح بين أعلى من  2و 6فيعتبر تحد مستمر لم تستطع أفراد العينة التغلب عليه.
( )0وجددود تبدداين ذو داللددة إحصددائية بددين متوسددط آراء املتدددربات الالتددي يمددتلكن مشدداريع أو يخططددن لتأسدديس مشدداريع خددالل الفتددرة بددين أكتددوبر
 2100ومارس  2102ومتوسط آراء املتدربات الالتي ال يمتلكن مشاريع وال يخططن لتأسيس مشاريع خالل ذات الفترة الزمنية.
( )2وجود تباين ذو داللة إحصائية بين متوسط آراء املتدربات ومتوسط آراء غير املتدربات.
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وفر آراء أفراد العينة يمكن الاستنتاج بأن املتدربات وغير املتدربات يواجهن تحديات عديدة خالل تأسيس وإدارة
املشاريع ،إال أن الالتي شاركن في البرامج التدريبية يواجهن تحديات أقل من الالتي لم يشاركن في هذه البرامج ،حيث أن
أغلب غير املتدربات يواجهن  21تحديا لم يستطعن التغلب عليها  ،أما بالنسبة للمتدربات فإن عدد التحديات التي
يواجهنها ولم يستطعن التغلب عليها بلغت  7تحديات (مرتبة بحسب أكثرها شدة) هي  )0ضعف تشجيع العائلة ،و)2
ضعف مستوى الخدمات املتوفرة في الحاضنات ،و )6انتشار الصورة النمطية عن النساء في املجتمع ،و )0عدم توافر
خدمات (حضانات ،وجبات غذائية صحية ،مواصالت) بأسعار مناسبة كبديل لاللتزامات العائلية ،و )5ضعف الخبرة
إلادارية ،و ) 3عدم مراعاة طبيعة املشاريع وحاجتها من قبل الحاضنات ،و  )7الالتزامات العائلية .أن تحليل هذه القائمة
من التحديات يشير الى أن الحد منها يتطلب تعاون العائلة ،واملرأة ،واملؤسسات الحكومية ذات العالقة ،واملؤسسات
التدريبية باإلضافة إلى مؤسسات املجتمع املدني مثل الجمعيات النسائية ،والجمعيات التي تهتم بالنشاط الاقتصادي
للمرأة .إن مواجهة هذه التحديات أو التعامل معها يتطلب دراساتها بهدف معالجتها من أجل تعزيز نجاح رائدات ألاعمال
في تحقير أهدافهن وأيضا تعزيز فرص النساء الالتي يؤسسن نشاطات تجارية بهدف تحسين املستوى املعيش ي لهن
ولعائلتهن.
الختبار عالقة اثر التدريب على رأي أفراد العينة فيما يخص التحديات التي يمكن أن تواجهها رائدات ألاعمال و (أو)
الالتي يملكن مشاريع تجارية ،قسمت العينة إلى مجموعتين ،تضم املجموعة ألاولى املتدربات وضمت املجموعة الثانية
غير املتدربات ،واستخدام اختبار مان وتني ( )Mann-whitney testالختبار العالقة .وقد دلت نتائج الاختبار إلى أنه من بين
ً
الد 63تحديا ممكن هناك  28تحد تواجه غير املتدربات بصورة أشد من قريناتها الالتي التحقن ببرامج تدريبية ،ويمكن
إرجاع هذه النتيجة إلى  8أسباب أساسية ) 0 :التباين في طبيعة ألانشطة الاقتصادية التي تمارسها املجموعت ان )2 ،أن
ً
البرامج التدريبية توفر فرصا للمشاركات الكتساب املزيد من الخبرات واملعارف من خالل الاطالع على تجارب رواد ألاعمال
واملدربين والزميالت املشاركات في البرامج ،واللقاء مع ممثلي املؤسسات التي توفر خدمات للمؤسسات متناهية الصغر،
والصغير ،واملتوسطة ،و )6إن املتدربات أكثر قدرة للتعامل مع التحديات باملقارنة مع غير املتدربات بحكم شخصياتهن،
و )0أن تعرف املتدربات على متطلبات الجهات الحكومية واملؤسسات املصرفية التي تقدم تسهيالت مالية يساهم في
التغلب على بعض التحديات التي تواجهها قطاعات املشاريع متناهية الصغر ،والصغيرة واملتوسطة ،و )5رغبة منظمي
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البرامج التدريبية في إنجاح برامجهم يمكن أن يدفعهم إلى تقديم الدعم للمشاركين في البرامج التدريبية الذي يمكن أن
يساعد املشاركين في التغلب على بعض التحديات ،و )3أن املؤسسات التي تضطلع بتدريب رواد ألاعمال بصورة مستمرة
توفر خدمة استشارية تستمر إلى ما بعد الانتهاء من البرنامج التدريبي ،وتشمل املساعدة في إعداد خطة العمل وفي بعض
ألاحيان املساعدة في الحصول على التراخيص املطلوبة والتواصل مع من هم في مواقع القرار لتذليل بعض العقبات ،و)7
يساعد التقييم الذي تقوم به املؤسسات التدريبية الختيار املشاركين في البرامج التدريبية في اختيار مشاركات يمتلكن
قدرات تساعدهن على مواجهات التحديات بصورة أفضل ،و )8أن أغلب أفراد العينة من غير املتدربات يمتلكن مشاريع
ممولة من بنكي إلابداع وألاسرة وهي مشاريع في أغلبها تهدف إلى رفع مستوى معيشة أصحابها ،وإن عدم تدريبهم ال يساعد
على اكتسابهم املعارف واملهارات املطلوبة إلدارة املشاريع .وهذه النتائج تشير إلى أهمية التدريب لرواد ألاعمال وألصحاب
املشاريع ،إال أن ذلك ال يعني أن املشاركة في البرامج التدريبية سوف يمكن املشاركات في التغلب على جميع التحديات التي
يمكن أن يواجهنها.
والختبار فرضية تطابر ترتيب التحديات من حيث شدتها وتأثيرها على املتدربات وغير املتدربات تم استخدام اختبار
سبيرمان ) .)Spearman rank- correlation coefficient- Sprccوقد دلت النتائج إلى أن معدل الارتباط بين ترتيب
التحديات بين املجموعتين يساوي  1.017وبداللة إحصائية تساوي ,،1.112هذا يشير إلى تباين املجموعتين من حيث
ترتيبهن للتحديات التي تواجههن .هذه النتائج تشير إلى وجود تباين جوهري بين آراء املتدربات وغير املتدربات ليس حول
التحديات التي يواجهنها بل أيضا حول ترتيب أهمية هذه التحديات.
وللتعرف على ما إذا كان هناك تباين جوهري بين أراء املتدربات الالتي يمتلكن مشاريع أو يخططن في تأسيس مشاريعهن
خالل ستة ألاشهر القادمة ،والالتي تدربن إال أنهن ال يمتلكن مشاريع وال يخططن لتأسيس مشاريع في ذات الفترة القادمة
حول التحديات التي يواجهنها ،تم استخدام اختبار مان وتني ( ،)Mann-whitney testوقد دلت النتائج على وجود تباين
جوهري بين آراء املجموعتين حول  7تحديات فقط ،وهى  )0ضعف الخبرة إلادارية ،و )2تحديد حد أدنى لرأس مال
ألانشطة التجارية الذي البد من استيفائه قبل الحصول على السجل التجاري ،و )6ارتفاع إلايجارات خارج حاضنات
ألاعمال ،و )0ارتفاع كلفة التأجير في الحاضنات )5 ،ارتفاع كلفة الاقتراض )3 ،عدم تناسب هيكلية القروض التي تمنحها
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البنوك لرواد ألاعمال (مواعيد السداد ،وقصر فترة السماح قبل البدء بسداد القروض) ،و )7عدم تبني البنوك التي
ً
تمنح قروضا لرواد ألاعمال مبدأ الدخول كشريك في مشاريع رواد ألاعمال .ويالحظ أن هذه التحديات تتمحور أغلبها
حول التكاليف والتمويل املطلوب لتمويل الاستثمارات في املشاريع .وتشير النتائج إلى أن املتدربات الالتي ال يملكن مشاريع
وال يخططن لتأسيس مشاريع خالل الستة أشهر القادمة يعتبرن هذه التحديات ،فيما عدا تحدى "ضعف الخبرة
إلادارية" ،أكثر أهمية باملقارنة مع املتدربات الالتي يملكن مشاريع أو يخططن لتأسيس مشاريع خالل ذات الفترة الزمنية.
هذه النتائج تتطلب وجود متابعة مستمرة للمتدربات من أجل التعرف على املعوقات التي يواجهنها والعمل على
مساعدتهن على التغلب عليها.

الخالصة
هدفت هذه الدراسة بشكل أساس ي إلى تقييم فعالية البرامج التدريبية املوجهة لرواد ألاعمال بهدف إكسابهم وتعزيز
قدراتهم لتأسيس وإدارة وتنمية املشاريع الاقتصادية من وجهة نظر املشاركين في هذه البرامج .وعليه تم استثناء البرامج
املوجهة للنساء الهادفة لتأهيلهن لغرض إتقان مهنة يمكن أن تساعدهن على تحسين مستوى معيشتهن .وضمت عينة
الدراسة  .1النساء الالتي شاركن في برامج تدريبية قدمتها مؤسسات متخصصة في هذا املجال وتقدم هذه البرامج بصورة
مستمرة مما أكسبها خبرة تمت مراكمتها من خالل التعامل مع رواد ألاعمال ومؤسسات الدولة ذات العالقة ،باإلضافة إلى
املؤسسات التمويلية التي يمكن أن توفر التمويل لرواد ألاعمال .و .1نساء صاحبات أعمال أو يعتزمن إنشاء أعمالهن
الخاصة ولكن لم يشاركن في برامج تدريبية .وبالرغم أن الدراسة تبحث واقع املرأة املتدربة كما يشير عنوان الدراسة  ،إال
أن الباحثين قد ارتأيا إدماج صاحبات أو رائدات ألاعمال الالتي لم يتدربن بغرض عقد املقارنة بين مجموعة املتدربات
واملجموعة ألاخرى غير املتدربات ،وبالتالي تحديد التباينات بينهما وكشف إن كان هناك تمايز بين املجموعتين ناتج عن
املشاركة في البرامج التدريبية.
وللحصول على املعلومات التي تحتاجها الدراسة للوصول إلى أهدافها تم تطوير استبانة تم إرسالها إلى العينة املستهدفة.
أن نتائج الدراسة اعتمدت على  )0استبيانات وصل عددها إلى  13استبيان تم الحصول عليها من مجموعتين من النساء،
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هما  55امرأة التحقن ببرامج تدريبية لرواد ألاعمال و 00امرأة يملكن مشاريع يقمن بإدارتها إال أنهن لم يلتحقن بأي من
هذه البرامج ،وقد اقتصرت املجموعة ألاخيرة على نساء حصلن على تسهيالت ائتمانية من بنكي إلابداع وألاسرة ،وعليه
البد من ألاخذ في عين الاعتبار خصائص العينة عند قراءة النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة .وقد تم إجراء املسح
امليداني خالل الفترة بين ألاسبوع ألاول من سبتمبر وألاسبوع ألاول من أكتوبر من عام  .2100وقد تم التواصل مع النساء
املستهدفات عن طرير بنك البحرين للتنمية ،وبنكي إلابداع وألاسرة ،واليونيدو ،وبينهن وبين معدي الدراسة ،و )2لقاءات
مع مسئولين في وزارة الصناعة والتجارة ،وبنك البحرين للتنمية ،ومكتب اليونيدو ،وتمكين ،وبنك إلابداع ،وبنك ألاسرة،
وغرفة تجارة وصناعة البحرين ،وجمعية رواد ألاعمال ،وعدد من رواد ألاعمال ،و )6مجموعة من التقارير وإلاحصائيات
التي تمت إلاشارة إليها في سياق الدراسة .وقد تم استخدام كل من إلاحصاء الوصفي والاستداللي لتحليل أراء أفراد عينة
الدراسة من املتدربات وغير املتدربات.
وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج يمكن تلخيص أهمها فيما يلي:
 .0بالرغم من أهمية التدريب لرائدات ألاعمال ،إال أن نجاحهن ال يعتمد فقط على التدريب بغض النظر عن نوعية
التدريب ،حيث أن نجاح رائدات ألاعمال يتطلب بيئة صالحة لنجاحهن ،هذه البيئة تتطلب وجود استراتيجية لرواد
ألاعمال تأخذ في عين الاعتبار احتياجات رائدات ألاعمال .أن التنفيذ الفعال لهذه الاستراتيجية تتطلب إشراك جميع
من لهن عالقة برواد ألاعمال ونشاط املؤسسات متناهية الصغر ،والصغيرة ،واملتوسطة ليس في صياغة
الاستراتيجية فقط ،وإنما يشمل عمليات املتابعة والتنفيذ واملراجعة العكسية بهدف الوصول ألفضل النتائج.
 .2غياب املعلومات الخاصة بمساهمة املرأة في النشاطات الاقتصادية ،وعدم كفاية املعلومات ذات العالقة برواد
ألاعمال وأداء املشاريع التي تم تأسيسها .هذه املعلومات على درجة كبيرة من ألاهمية لتحديد السياسات املطلوبة
إليجاد البيئة التي تحتاجها الرائدات إلنجاح مشاريعهن ،ومعالجة التحديات التي تعير تنميتها.
 .6أن املنافسة بين املؤسسات التي توفر الدعم واملساندة لرائدات ألاعمال ،واملشاريع متناهية الصغر ،والصغيرة
واملتوسطة متعددة وهو أمر ايجابي يمكن أن ينعكس ايجابيا على الفئات املستهدفة ،إال أن فعاليتها تتطلب املزيد من
التعاون فيما بينها من أجل توفير املزيد من الدعم واملساندة لألطراف التي تحتاج لهذا الدعم ،وألاخذ في عين الاعتبار
التكاليف الثابتة التي تتحملها هذه املؤسسات.
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 .0تمثل وسائل إلاعالم الوسيلة واملصدر ألاساس ي للتعرف على البرامج التدريبية املوجهة لرواد ألاعمال ،يليها املصارف
التي يتعامل معها الراغبون في الحصول على هذا التدريب.
 .5حوالي ثلثي من شاركن في برامج تدريبية امتلكن مشاريع تجارية أو يعملن على تأسيس مشاريعهن خالل الفترة املمتدة
بين أكتوبر  2100ومارس .2102
 .3أقل من نصف من يمتلكن مشاريع تجارية من املتدربات كن يعملن لدى الغير قبل افتتاح مشاريعهن ،مما يوفر
فرصة أكبر لنجاح املشاريع إذا ما كانت الخبرات التي تمت مراكمتها ذات عالقة بمشاريعهن التجارية.
 .7بالرغم من رضا غالبية املتدربات عن البرامج التدريبية ،وتحقير هذه البرامج نسبة عالية من توقعاتهن ،وأن
غالبيتهن سوف ينصحن أصدقاءهن ومعارفهن باملشاركة في هذه البرامج ،إال أن هناك حاجة لتطوير هذه البرامج
لتأخذ في عين الاعتبار التباين بين الخبرات واملعارف وطبيعة املشاريع التي ترغب رائدات ألاعمال في تنفيذها بهدف
تعظيم الفائدة منها ورفع مستوى فعاليتها.
 .8تركيز البرامج التدريبية على تدريب املشاركين على إعداد خطة العمل أمر على درجة كبيرة من ألاهمية لرائدات
ألاعمال ،إال أن ما تحتاجه الرائدات يتعدى ذلك ليشمل املهارات واملعارف الالزمة لتنفيذ خطة العمل .هذه املعارف
تحتاج إلى املزيد من الاهتمام من أجل توفير فرص أكبر لنجاح الرائدات في تأسيس ،وإدارة ،وتنمية مشاريعهن
الاقتصادية ،وتحقير أهداف هذه املشاريع ،مثل تعظيم كل من ألارباح وصافي القيمة السوقية لهذه املشاريع.
ً
 .1توفر أغلب البرامج التدريبية فرصا للتعرف على الخدمات التي تقدمها املؤسسات ذات العالقة ،وعلى شروط
الحصول على هذه الخدمات ،وهو أمر على درجة عالية من ألاهمية ،ويتم ذلك عن طرير تخصيص فترات زمنية
ملمثلين من هذه املؤسسات للحديث عن الخدمات وشروط الحصول عليها ،إال أن املالحظ أن مستوى رضا
املشاركات عن هذه العروض ليست عالية.
 .01تساهم الخدمات الاستشارية التي تقدمها املؤسسات التدريبية بعد الانتهاء من البرامج التدريبية للمشاركات
وخصوصا فيما يخص تقديم املشورة الفنية ودعم إعداد خطط العمل للمشاريع ،في ارتفاع مستوى رضا املشاركات
عن البرامج ومن فعاليتها.
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ً
 .00بالرغم من أن اللغة الانجليزية لم تشكل حاجزا أمام استفادة ثلثي املتدربات من البرامج التدريبية ،إال أن ثلث
املشاركات يفضلن استخدام اللغة العربية كلغة للبرامج التدريبية ،وعروض املؤسسات ،والتجارب الناجحة للرواد.
أن استخدام اللغة العربية يمكن أن يستقطب املزيد من املشاركة في هذه البرامج ،باإلضافة إلى رفع فاعليتها،
ويساهم في توفير فرصة لتعزيز قدرات صاحبات املشاريع القائمة ومساعدتهن على إدارة مشاريعهن بصورة أفضل.
 .02بالرغم من أن غالبية املتدربات يفضلن املشاركة في برامج تدريبية يشارك فيهن رجال ونساء ،إال أن هناك نسبة
عالية تفضل اقتصار املشاركة على النساء دون الرجال.
 .06تمثل املدخرات الشخصية ودعم العائلة املصدرين ألاهم لتمويل تأسيس املشاريع للمتدربات وغير املتدربات ،وتأتي
التسهيالت من بنك البحرين وبنك إلابداع ،وبنك ألاسرة املصدر الثالث من حيث ألاهمية في تمويل استثمارات
مشاريع العينتين.
 .00ساهم تحمل تمكين نصف تكلفة التسهيالت املقدمة من خالل برنامج تيسير التمويل لدعم القطاع الخاص في
تخفيض كلفة هذه التسهيالت إال أن تكلفة التسهيالت املقدمة من بنكي إلابداع وألاسرة حتى بعد هذا التخفيض ما
زالت عالية باملقارنة مع تكاليف التمويل التي توفرها املصارف ألاخرى .وعليه فإن دور تمكين في هذا املجال يساهم
في تحسين الجودة الاقتصادية للمشاريع .إال إن استمرار اعتماد صاحبات املشاريع على هذا الدعم قد يؤدي في
املستقبل إلى إغالق هذه املشاريع لعدم قدرتها على مواجهة التحديات دون الدعم الخارجي.
 .05هناك رضا من أغلب أفراد العينة حول الحاضنات ،من حيث تكاليف إلايجارات ،والخدمات ،والفترة الزمنية التي
يسمح للبقاء فيها ،والخدمات اللوجستية التي توفرها الحاضنات ،إال أن هناك شكوى من عدم قدرة الكثير من
الراغبات في الاستئجار في الحاضنات لعدم توفر شواغر فيها.
 .03ان استفادة املتدربات وغير املتدربات من الخدمات التي تقدمها تمكين لدعم القطاع الخاص محدودة جدا ،وأن
أعلى استفادة من قبل املتدربات كانت من برنامج تطوير ألاعمال ،وصندوق دعم املؤسسات ،وتيسير التمويل،
وبرنامج محاسبة ،وبرنامج دعم رأس املال الابتدائي ،أما غير املتدربات فقد تركزت استفادتهن من برنامج صندوق
دعم املؤسسات .أن تدني الاستفادة من خدمات تمكين يمكن إرجاعه إلى ضعف معرفة بعض املتدربات بالخدمات
التي تقدمها تمكين ،كما أن هناك شكوى من قبلهن بأن خدمات تمكين ال تغطي احتياجاتهن ،وأن شروط الحصول
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على هذه الخدمات يصعب استيفاؤها ،وأن الفترة الزمنية التي تستغرقها تمكين لالستجابة للطلبات طويلة ،يمكن
إرجاع سبب هذه الشكوى إلى عدم معرفة آلية اتخاذ القرار في تمكين .مما يجدر إلاشارة إليه أن جميع من حصل
على تسهيالت ائتمانية من بنك إلابداع من خالل محفظة صاحبة السمو امللكي ألاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل
خليفة رئيسة املجلس ألاعلى للمرأة ،وبنك ألاسرة قد حصلن على دعم لد %51من تكاليف هذه التسهيالت دون
تقديم طلب لتمكين للحصول هذه الخدمة.
 .07بحسب تقييم أفراد العينة ،وجد هناك تباين كبير بين أداء املشاريع (مقاس بالتغير في صافي املبيعات ،وصافي
ً
ألارباح ،وقدرة املشاريع على توفير فرص عمل جديدة) التي تديرها املتدربات ،ولم نجد اختالفا ذا داللة إحصائية بين
أداء املشاريع التي تديرها املتدربات وغير املتدربات.
 .08توصلت الدراسة إلى أن املتدربات وغير املتدربات يواجهن تحديات عديدة من بينها تحديات استطعن التغلب عليها،
وتحديات لم يزلن يواجهنها ،وقد شكلت بعض هذه التحديات عائقا في استمرارية املشاريع التي تم تأسيسها ،وحالت
دون تأسيس بعض املشاريع التي كانت املتدربات يخططن لتأسيسها .وقد بينت الدراسة أن املتدربات يواجهن
تحديات أقل من الالتي لم يلتحقن ببرامج تدريبية.
 .01لوحظ أن املتدربات الالتي ال يملكن مشاريع وال يخططن لتأسيس مشاريع خالل الفترة بين أكتوبر  2100ومارس
 ،2102يواجهن تحديات أكبر من قريناتهن الالتي تدربن ويمتلكن مشاريع أو يخططن لتأسيس مشاريع خالل ست
ألاشهر القادمة .وتتركز هذه التحديات على تكاليف إدارة املشاريع ،وارتفاع تكاليف إلايجارات ،وتوفير التمويل الالزم
لتمويل الاستثمارات بتكاليف مناسبة وبشروط تأخذ في عين الاعتبار طبيعة املشاريع.
 .21يمثل توفير التمويل ،وتكاليفه ،وبشروط مناسبة من أهم التحديات التي تواجه املشاريع املتناهية الصغر،
ً
والصغيرة ،واملتوسطة وتشكل في بعض ألاحيان عائقا أمام تأسيس مشاريع جديدة أو توسعة املشاريع القائمة.
 .20أن مبادرة صاحبة السمو امللكي ألاميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة بتخصيص محفظة بمبلغ مليوني دينار لتمويل
النشاط التجاري للمرأة بما فيهم رائدات ألاعمال قد ساهمت في معالجة أحد أهم التحديات التي تواجهها املرأة
الراغبة في تأسيس مشروعها التجاري.
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 .22ساهمت برامج تمكين وبنك البحرين للتنمية ،وبنك إلابداع وبنك ألاسرة الهادفة إلى توفير التمويل لشراء أصول ثابتة
وتيسير التمويل إلاسالمي أو تلك البرامج التي تهدف إلى تحمل جزء من تكاليف بعض إلانفاق الضروري للمؤسسات
في الحد من أثر أهم التحديات التي تواجهها رائدات ألاعمال ،وصاحبات املشاريع متناهية الصغر ،والصغيرة،
واملتوسطة ،وذلك لعدم قدرة هؤالء على استيفاء شروط الحصول على تمويل من املؤسسات املصرفية.
 .26ضعف قدرة مؤسسات املجتمع املدني املتخصصة في مجاالت تهم رواد ألاعمال واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة على
استقطاب شريحة واسعة ممن تستهدفهم هذه املؤسسات.

التوصيات
تأسيس ددا عل ددى إلاط ددار النظ ددري للدراس ددة ونت دائج املس ددح املي ددداني للعين ددة واملق ددابالت الت ددي ت ددم إجراؤه ددا م ددع خب دراء ومس ددئولين ف ددي
مؤسس ددات تق دددم خ دددمات ودع ددم ل ددرواد ألاعم ددال واملؤسس ددات الص ددغيرة واملتوس ددطة ،نو د د ي بم ددا يل ددي به دددف تط ددوير وتعزي ددز
القددرات مددن خددالل البدرامج التدريبيددة ،واملسداعدة فددي تمكددين رائدددات ألاعمددال فدي تأسدديس وتنميددة نشدداطاتهن الاقتصددادية مددن
خالل وجود بيئة تعزز نجاح رائدات ألاعمال في تنفيذ أفكارهن ،وإدارة مشاريعهن وتنميتها:
 .0باإلضافة إلى البرامج التي يشارك فيها نساء ورجال ،فإن تخصيص بعض هذه البرامج لرائدات ألاعمال يمكن أن
ً
يشجع عددا أكبر من النساء للمشاركة في هذه البرامج ،وال يقصد بهذه البرامج تلك املوجهة ألعمال درج املجتمع على
اعتبارها خاصة بالنساء.
 .2باإلضافة إلى البرامج التدريبية العامة التي تهدف لبناء وتعزيز قدرات رواد ألاعمال بغض النظر عن النشاطات
الاقتصادية التي يرغبون في ممارستها ،إال أن هناك حاجة إلى تقديم برامج تدريبية متخصصة في قطاعات اقتصادية
مختلفة بطبيعتها ،مثل الاتصاالت ،التسوير ،الصناعة ،اللوجستك ،وغيرها .فبالرغم من أن رواد ألاعمال بحاجة
إلى معارف ومهارات عامة تساعد على تعزيز قدراتهم وإمكانياتهم على تأسيس نشاطات تجارية وإدارتها ،إال أن هناك
معارف ومهارات ذات طبيعة خاصة يحتاجها رواد ألاعمال بحسب املجال الاقتصادي الذي يعملون فيه.
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 .6عدم اقتصار البرامج التدريبية على التعرف على التجارب الناجحة لرواد ألاعمال بالرغم من أهميتها القصوى ،حيث
توفر التجارب التي لم يكتب لها النجاح فرصة كبيرة لالستفادة منها ،وخصوصا فيما يتعلر باملخاطر التي تواجهها
املشاريع الاقتصادية املختلفة.
 .0أن املؤسسات التدريبية التي تقدم برامج بناء وتعزيز قدرات رائدات ألاعمال مدعوة لتخصيص نسبة كبيرة من فتراتها
الزمنية لدراسة حاالت عملية ومواقف وتمثيل لألدوار.
 .5استخدام التكنولوجيا في الوصول إلى أكبر عدد من النساء الالتي يمتلكن إلامكانيات والقدرات ألن يصبحن رائدات
أعمال وذلك عبر تطوير برمجيات تهدف إلى تطوير وتعزيز القدرات.
 .3زيادة عدد البرامج التدريبية التي تقدم باللغة العربية بهدف زيادة مساهمة النساء الالتي تقف اللغة الانجليزية حائال
بينهن وبين املشاركة في هذه البرامج.
 .7تساهم آلية اختيار املشاركين املحتملين في البرامج التدريبية دورا محوريا في فعالية هذه البرامج ،إن اختيار الذين
يمتلكون ألافكار الريادية التي يمكن أن تترجم كمشاريع اقتصادية قادرة على النمو في املستقبل ترفع من مستوى
فعالية برامج بناء وتعزيز قدرات رواد ألاعمال.
 .8بهدف تحفيز املشاركات في البرامج التدريبية على املزيد من الجدية لالستفادة من البرامج التدريبية ،يمكن استخدام
وسائل لتقييم املشاركات بعد الانتهاء من البرامج لتحديد مستوى الاستفادة من املوضوعات التي تم طرحها خالل
فترة التدريب.
 .1توفير معلومات عن الخدمات التي تقدمها املؤسسات لرواد ألاعمال باللغة العربية بصورة موازية للغة الانجليزية
ً
بهدف الوصول إلى أكبر عدد من الرواد وعدم جعل اللغة عائقا يحد من استفادة جميع الرواد بغض النظر عن
اللغة التي يفضلون التعامل بها.
 .01يعتبر إنهاء البرامج التدريبية أحد املداخل املهمة املتوفرة لرواد ألاعمال لترجمة ألافكار الاستثمارية ذات العائد
الاقتصادي إلى مشاريع ،وذلك من خالل الدعم الذي يمكن أن يحصل عليه رائد ألاعمال وتوفره الجهات التدريبية
ومن بينها املساعدة للحصول على التمويل وانجاز املتطلبات ألاخرى املطلوبة إلنجاز عملية التأسيس ،لذلك من
الضرورة بمكان أن تكون العالقة بين البنوك والجهات التدريبية قوية من أجل رفع مستوى فعالية التدريب.
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 .00ترتفع فعالية البرامج التدريبية التي تستهدف رواد ألاعمال الناشئين عندما يتبعها توفير خدمات استشارية تقدم
الدعم الفني للذين شاركوا في البرنامج بهدف تطوير خطط عمل ملشاريعهم قابلة للترجمة إلى مشاريع تمتلك إمكانية
النمو في املستقبل والتي يمكن تسويقها للبنوك للحصول على تسهيالت ائتمانية أو ملستثمرين في رأس مال املشاريع،
ويساعد الدعم الفني أيضا رواد ألاعمال في الحصول على املوافقات الرسمية الالزمة لبدء املشروع ،وغيرها من
مجاالت الدعم التي يحتاجها رواد ألاعمال مثل املفاضلة بين الخيارات التكنولوجية املتوافرة.
 .02ضرورة صياغة استراتيجية تستهدف تنمية مؤسسات رواد ألاعمال يشارك في إعدادها ،وتنفيذها املؤسسات
الرسمية ذات العالقة ومؤسسات املجتمع املدني ،على أن يكون أحد محاورها املهمة استهداف رائدات ألاعمال ،وأن
يتم مراقبة تنفيذها من جهة مستقلة لضمان حسن التنفيذ.
 .06أن وجود مؤسسات متعددة لدعم رواد ألاعمال واملشاريع متناهية الصغر ،واملؤسسات الصغيرة واملتوسطة يعتبر
أمرا ايجابيا يستوجب تعزيزه ألن ذلك في صالح الفئات املستهدفة ،إال أن املنافسة بين هذه املؤسسات ،بالرغم من
إيجابياتها التي يمكن أن تؤدي إلى توفير خدمات أفضل ،قد يأتي على حساب التعاون بينها مما قد يؤدي إلى  )0الحد
من قدرة هذه املؤسسات على تحقير أهدافها بشكل أفضل ،و )2احتمال ارتفاع كلفة الخدمات التي تقدمها هذه
املؤسسات نتيجة الرتفاع التكاليف إلادارية الثابتة ،وبالنتيجة ينخفض العائد على الاستثمار ،ويخفض قيمة الدعم
ً
املوجه لرواد ألاعمال الذي يمكن أن يكون حاسما في نجاحهم في إنشاء مشاريعهم الاقتصادية وتنميتها .ولذلك،
يستوجب تقييم أداء وفعالية هذه املؤسسات بهدف تحديد صافي القيمة الاقتصادية لدمج بعضها البعض ،ودمجها
إذا ما أثبتت التقييم جدوى الدمج أو تحديد أدوار كل منها بصورة دقيقة بما يحد من التداخل بينها.
 .00تشجيع قيام مؤسسات خدمية من شأنها أن توفر املزيد من الوقت لرائدات ألاعمال ،فضال عن تخفيض التكاليف
التي يمكن أن تتحملها العائلة خصوصا في املراحل ألاولى من تأسيس وبناء مشاريع رائدات ألاعمال ،ويمكن أن تشمل
هذه الخدمات املواصالت ،والحضانات القريبة من املواقع التي تعمل فيها رائدات ألاعمال.
 .05إعادة النظر في اشتراط وزارة الصناعة والتجارة موافقة جهة العمل قبل الحصول على سجل تجاري من العاملين في
القطاع الخاص ،واملؤسسات املستقلة.
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 .03وضع آلية تتيح للمرأة العاملة الانتقال لامن من القطاع الوظيفي الى ريادة الاعمال ومزاولة النشاطات التجارية بأقل
قدر من املخاطر وبما ال يتعارض من التزاماتها الوظيفية.
ً
 .07إعادة النظر في املتطلبات التي تحدد حدا أدنى لرأس املال لتأسيس الشركات التي تحددها الالئحة التنفيذية ملرسوم
بقانون رقم ( )20لسنة  2110بشأن الشركات التجارية ،وترك ألامر ألصحاب املشروع لتحديد رؤوس ألاموال
املتناسبة مع اجم عمليات املؤسسات وطرق عملها وإدارتها ،وإدارتها املالية.
 .08على البنوك التي تقدم التسهيالت الائتمانية املوجهة لتمويل املشاريع متناهية الصغر أن تأخذ في عين الاعتبار التباين
في املخاطر الائتمانية للعمالء بهدف تشجيع هؤالء العمالء على إلايفاء بالتزاماتهم تجاه هذه البنوك وتحفيزهم على
تحسين إدارة مشاريعهم.
 .01التوسع في برامج توفير التمويل وهيكلته بما يتناسب مع حاجة املشاريع متناهية الصغر ،والصغيرة واملتوسطة ،على
أن يكون هذا التمويل مشروطا بالجدوى الاقتصادية للمشاريع ،على أن يؤخذ في عين الاعتبار عدم ركون أصحاب
هذه املشاريع في املديين املتوسط والطويل على استمرار توفير التمويل بتكاليف أقل من تلك التي تتقاضاها مصارف
قطاع التجزئة في اململكة.
 .21يمكن للبنوك التي تقدم تسهيالت ائتمانية لتمويل املشاريع متناهية الصغر التقليل من معدل ألارباح في حال تحمل
املستفيدين من هذه التسهيالت جز ًء من التكاليف التشغيلية مثل الذهاب إلى البنك لدفع ألاقساط ،أن ذلك من
شانه أن يحسن الجدوى الاقتصادية للمشاريع.
 .20التوسع في توفير خدمات استشارية يمكن أن تستفيد منها رائدات ألاعمال لإلجابة على تساؤالتهم ومناقشة التحديات
واملفاضلة بين الخيارات املتاحة للتعامل مع هذه التحديات في أي وقت دون اشتراط انتظار املوافقة للحصول على
هذه الخدمات.
 .22تطوير شبكة معلومات تحتوي على بيانات تفصيلية يحتاجها رواد ألاعمال مثل معلومات حول سوق العمل
والقوانين وألانظمة والتشريعات ،والخدمات التي يمكن الحصول عليها ،على أن يتم تحديثها بصورة مستمرة وبكلفة
ال تؤثر سلبا على ربحية املشاريع.
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 .26التوسع في تقديم برامج التوعية الهادفة إلى تغيير الصورة النمطية التي يحملها بعض أفراد املجتمع تجاه املرأة بهدف
توفير الدعم املجتمعي لرائدات ألاعمال.
 .20تضمين إلاحصائيات الخاصة بالناتج املحلي إلاجمالي والنشاطات الاقتصادية املختلفة اجم مساهمة املرأة في
الاقتصاد ومساهمة املشاريع التي تمتلكها نساء في خلر وظائف وطبيعة هذه الوظائف ،هذه إلاحصائيات يمكنها أن
توفر معلومات قيمة ليس فقط على صعيد دور املرأة الاقتصادي ،بل تساعد أيضا على تقييم الاستراتيجيات
والسياسات والقرارات التي كانت تستهدف املرأة ومن ثم أعادة صياغة استراتيجيات وسياسات جديدة أكثر فاعلية
إذا ما تطلبت الحاجة لذلك.
 .25تشجيع رائدات ألاعمال لالنضمام إلى مؤسسات املجتمع املدني التي تعني بشئونهن ،وذلك لن يتم إال من خالل تيقن
صاحبات ألاعمال بأن عضويتهن في هذه املؤسسات سوف تساعدهن على تحقير أهدافهن ،وأنهن سوف يحصلن
على الدعم الذي يحتجنه للتعامل مع التحديات التي قد يواجهنها.
 .23هناك ضرورة لتوفير بدائل للحاضنات بهدف توفير ذات الدعم الذي يحصل عليه رائدات ألاعمال املستأجرين في
الحاضنات ،ومن هذه البدائل توفير دعم مالي يمكنهن من الاستئجار خارج مواقع الحاضنات لفترة زمنية يمكن
تحديدها.
 .27التوسع في حمالت التوعية للتعريف بالخدمات والفرص التي تقدمها مؤسسات الدولة املختلفة لرائدات ألاعمال،
والنساء الراغبات في تأسيس نشاطهن التجاري ،وذلك لتوسيع مجال الاستفادة من هذه الخدمات.
 .28أن هذه الدراسة يمكن اعتبارها دراسة استطالعية تشكل منطلقا للمزيد من الدراسات حول املوضوعات التي تم
التطرق لها ،عن طرير إجراء املزيد من الدراسات التشخيصية لواقع رائدات ألاعمال ،وأداء املشاريع متناهية
ً
الصغر ،والصغيرة واملتوسطة ،على أن يتم ذلك بصورة مستمرة ،وهنا يلعب املجلس ألاعلى للمرأة دورا محوريا
وهاما في هذا الشأن.
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