النهوض بريادة األعمال في أوساط
الشباب في دولة فلسطين المحتلة:
فعال لمكافحة البطالة
خيار ّ

د .سمير عبداهلل علي
مدير البحوث في معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس)،
رام اهلل  -فلسطين

ملخص
تحـاول هـذه الدراسـة تحديـد السياسـات والحوافـز الكفيلـة بتمكين الشـباب الفلسـطينيني من إنشـاء
مرشوعاتهـم الخاصـة وتحقيـق اسـتدامتها .وقـد انطلقت الدراسـة من تحليل مسـح السـكان البالغين يف دولة
بين أن  %9.5من الشـباب (يف فئـة العمـر  )34–18ميتلكون مرشوعـات أُطلقت خالل
فلسـطني املحتلـة ،الـذي ّ
 42شـهراً من تاريخ إجراء املسـح األخري يف يوليو  ،2012وأن  %1.3من الشـباب من الفئة العمرية نفسـها فقط
وتبين وجود عالقة
ميتلكـون مرشوعـات نجحـت يف االنتقـال إىل مرحلـة االسـتقرار؛ أي تجاوز عمرها  42شـهراًَّ .
تبي
طرديـة بين مسـتوى التعليـم وريـادة األعمال ،وأن عـدد الرياديين بلـغ  4أضعـاف عـدد الرياديات .كما ّ
وجـود تفـاوت يف مسـتويات انتشـار الريادة ،وقدرتها عىل االسـتدامة ،بحسـب الجنس واملنطقـة ونوع التجمع
السكاين.
وركـزت الدراسـة على تحليـل نقـاط القـوة والضعف يف بيئـة األعمال ،والعوائـق واملخاطر التـي تواجه
تطور مرشوعات الشـباب واسـتدامتها؛ حيث تبني أن العوائق الرئيسـية تعود إىل حالة عدم االسـتقرار السـيايس
الناجمـة عـن االحتلال اإلرسائيلي وسياسـاته املعاديـة للتنميـة ،ومـن نظـرة املجتمـع السـلبية تجـاه مشـاركة
الشـابات االقتصاديـة .وتبين أيضـاً أن أبـرز نقـاط الضعـف والنواقـص تكمـن يف عـدم تعليـم مهـارات ريـادة
األعمال يف مختلـف مراحـل التعليـم ،والنظـرة السـلبية إىل التعليـم والتدريـب املهنـي ،وصعوبـة الوصـول إىل
التمويـل ،وعـدم وجـود محفزات ملرشوعات الشـباب الصغرية جداً والصغرية ،وضعـف برامج الدعم واالحتضان
ملرشوعـات الشـباب .وتـورد الدراسـة توصيـات مـن شـأنها التغلـب على العقبـات والنواقـص ،وزيـادة ريـادة
الشـباب وتحسين فـرص االسـتدامة ملرشوعاتهم.

المصطلحات األساسية
الريادة يف فلسطني ،ريادة الشباب ،مرشوعات الشباب.
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مقدمة
واقع المشاركة االقتصادية للشباب في دولة فلسطين المحتلة
يُعـد املجتمـع الفلسـطيني مـن املجتمعـات الفتيـة ،فقد بلغ عدد السـكان ممـن تقل أعامرهـم عن 34
سـنة  3.4مليـون (أي  )%76.8مـن أصـل  4.4مليـون هـم إجاميل عدد السـكان يف دولة فلسـطني املحتلة يف عام
 .2013وبلغـت نسـبة مـن هـم يف سـن  14سـنة فما دون  ،%40.8ومـن هـم يف الفئـة العمرية ( 34–15سـنة)
1
نحـو  %36من السـكان يف العام نفسـه.
وتشير بيانـات مسـح القـوى العاملـة لعـام  2013يف دولـة فلسـطني املحتلـة ،إىل أن عـدد السـكان يف
سـن العمـل ( 15سـنة فأكثر) بلـغ  2649ألف نسـمة ،وكان عـدد القـوى العاملـة ( 1155 )Labor Forceألف
نسـمة؛ أي إن معدل املشـاركة االقتصادية ( )Participation Rateالعام بلغ  %43.6تقريباً .أما معدل مشـاركة
الشـباب فقـد بلـغ  %29.3لرشيحـة الشـباب املبكـر ( 24–15سـنة)؛ أي أقل من معدل املشـاركة العـام بـ 14.3
نقطـة مئويـة ،ووصـل إىل  %59.8لرشيحـة الشـباب الناضـج ( 34–25سـنة) ،وكان أعلى مـن معـدل املشـاركة
وتبي وجود تفاوت كبري يف معدل املشـاركة االقتصادية للشـباب بحسـب الجنس؛
العـام بــ  16.2نقطـة مئويةَّ .
حيـث بلـغ معـدل مشـاركة الذكور يف الفئة العمرية ( 34–25سـنة)  %89.2عـام  ،2013يف حني مل يتجاوز معدل
مشـاركة اإلنـاث مـن الفئـة العمرية نفسـها  .%29.1ويفوق معدل مشـاركة النسـاء يف الفئة العمريـة ()34–25
2
معـدل املشـاركة العام للنسـاء بنحو  12نقطـة مئوية.
ا

يعـاين الشـباب مـن الجنسين البطالـة املرتفعـة جـداً؛ حيث بلـغ معدلهـا  %41لـدى فئة الشـباب املبكر
()24–15؛ أي بزيـادة  17.6نقطـة مئويـة عـن معـدل البطالـة العـام ،وبلـغ  %25.2لدى فئة الشـباب الناضجني
( )34–25وذلـك لعـام  .2013وتفـاوت معـدل البطالـة يف أوسـاط الشـباب بشـكل كبري بحسـب الجنـس أيضاً؛
حيـث بلـغ  %36.9للذكـور ،و %64.7لإلنـاث يف الفئـة العمريـة ( .)24–15وبلغ معدل البطالـة يف الفئة العمرية
3
( %18.1 )34–25للذكـور و %48لإلنـاث يف عـام .2013
ا

كما يالحـظ أن معـدالت البطالة بني الشـباب من الجنسين الذين حصلوا عىل تعليم ملدة  13سـنة فأكرث
بلغـت  ،%27.9وكانـت أعلى مـن معـدالت البطالة ملسـتويات التعليـم األدىن .ويرجـع ذلك باألسـاس إىل ارتفاع
نسـبة البطالـة بين النسـاء ممـن حصلـن على  13سـنة تعليم فأعلى؛ حيـث بلغـت  ،%47بينام كانـت %16.4
للذكـور .أمـا معـدل البطالـة يف أوسـاط الخريجين الحاصلين عىل شـهادة الدبلوم املتوسـط فأعلى فقد بلغت
 %30.2عـام  ،2013وقـد تفـاوت هـذا املعـدل؛ حيـث كان األعلى ( )%42.7يف مجـال العلـوم الرتبويـة وإعـداد
املعلمين ،تلاه معـدل البطالـة يف مجـال الصحافـة واإلعلام ( )%39.9والخدمـات الشـخصية ( )%34.7والعلـوم
االجتامعيـة والسـلوكية ( )%34.3والعلـوم اإلنسـانية ( )%33.5وعلـوم الحاسـوب ( )%32.6والعلـوم الطبيعيـة
والرياضيـات واإلحصـاء ( )%30.8واألعمال التجاريـة واإلداريـة ( ،)%26.2والهندسـة واملهن الهندسـية (،)%24.3
4
والعلـوم املعامرية والبنـاء (.)%18.8
ا
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أهمية الدراسة
يعـد الشـباب الرشيحـة السـكانية األكثر حيويـة وطاقـة وتعلماً وقـدرة على العطـاء يف كل مجتمـع،
وهـي الفئـة التـي جـرى االسـتثامر يف إعدادها وتعليمها من قبـل األرس والحكومـات لتأهيلها لالنتقـال بالواقع
االقتصـادي واالجتامعـي املعـاش إىل مسـتقبل أفضـل .ويف الـدول التـي تتميـز بفتوتهـا ،مثـل فلسـطني ،يحتـل
االهتمام بتوظيـف طاقـات الشـباب فيهـا بصـورة رشـيدة وفعالـة قمـة األولويـات والتحديـات الكبرى التـي
تواجـه صانعـي السياسـات فيهـا ،وخصوصـاً تلـك التـي تعـول على رأس مالهـا البشري لقيـادة قاطـرة تنميتها
وشـح الوظائـف فيـه ،وانتقـال الشركات الكربى
االقتصاديـة واالجتامعيـة .ويف ظـل تضخـم القطـاع الحكومـي ّ
إىل اسـتخدام التكنولوجيـات الحديثـة املوفـرة يف اسـتخدام األيـدي العاملـة ،بات البحث عن مجـاالت توظيف
إضافيـة وغير تقليديـة لأليـدي العاملـة مـن خلال متكينهـم مـن إقامـة مرشوعاتهم الخاصة مسـألة تسـتحق
الجهـد واالهتمام .ويتضـح مـن البيانات حول البطالة بني الخريجني الفلسـطينيني ،أنهـا مرتفعة يف التخصصات
كافـة ،مبـا فيهـا التخصصـات املؤهلـة لدخول معترك الريـادة االقتصادية واالجتامعيـة ،مع العلـم أن الخريجني
يف جميـع التخصصـات يُفترض أنهـم متكنوا مـن تطويـر مهاراتهم األساسـية ،مثل :مهـارات االتصـال والتفاوض
وتحليـل املشـكالت والقيـادة ،بدرجات متفاوتـة متكنهم من تأسـيس مرشوعاتهم الخاصة إذا مـا تلقوا التوجيه
املناسـب والدعم .وسـيؤدي إهاملهم وتركهم عاطلني عن العمل إىل ضياع االسـتثامر الذي بذلته الدولة واألرس
خلال إعدادهـم لسـنوات طويلـة ،فض ً
لا عـن اآلثـار املدمرة التـي سـترتكها البطالة عىل نفسـياتهم وسـلوكهم،
وعلى أرسهـم ويف البيئـة املحيطـة بهـم .ومن هنا ،فـإن خيار الريادة يسـتحق االهتامم وعىل قدم املسـاواة مع
خيـارات التشـغيل األخـرى كونـه سيشـكل مجـا ًال رحبـاً السـتيعاب أجـزاء متزايدة منهـم إن هو حظـي بجهود
كافية ومدروسـة السـتغالله .وتشـكل هذه الدراسة املسـتندة إىل القرائن املسـتخلصة من التجربة ،وهي األوىل
مـن نوعهـا يف فلسـطني ،محاولـة جادة لتحليل بيئـة الريادة ،وتشـخيص نواقصها والفرص التـي تتيحها لتحديد
السياسـات الرضوريـة لتحويلها إىل بيئة متكينية تسـاعد الشـباب عىل إطالق مبادراتهم الرياديـة ،وتأمني أماكن
عمـل ألنفسـهم وألقرانهم.

أهداف الدراسة
يشـكل الشـباب يف الفئة العمرية ( )34–18رشيحة واسـعة ومهمة جداً من املوارد البرشية الفلسـطينية
كما أرشنـا سـابقاً .وهـم يعانـون معـدالت بطالـة مرتفعـة جـداً ،وخصوصـاً الذين تلقـوا تعليماً ملـدة  13عاماً
فأكثر .وقـد بين مسـح الريـادة الذي أجـراه معهـد أبحـاث السياسـات االقتصادية الفلسـطيني (مـاس) ارتفاع
معـدالت انخـراط الشـباب يف ريـادة األعمال ،ولكن معظـم مرشوعاتهم أنشـئت بدافـع الضرورة االقتصادية،
وخصوصـاً املرشوعـات التـي أنشـأتها النسـاء .كما كانـت املعـدالت املرتفعـة جـداً لفشـل مرشوعات الشـباب
وتوقفهـا ناجمـة عـن املعيقـات والنواقـص يف بيئـة إعدادهـا التـي تحـول دون تجـاوز مرحلـة الريـادة املبكرة
واالنتقـال إىل مرحلـة االسـتقرار .وتهـدف هذه الورقة إىل تشـخيص تلـك العوائق والنواقص ،والبحث يف السـبل

80

لاطبلا ةحفاكمل لاعف رايخ :ةلتحملا نيطسلف ةلود يف بابشلا طاسوأ يف لامعألا ةدايرب ضوهنلا

الكفيلـة بزيـادة مرشوعاتهـم التـي تنشـأ بدافـع اسـتغالل الفـرص ،وتحسين قدرتهـم على تحقيق االسـتدامة
لا مسـتداماًِ ،
ملرشوعاتهـم التـي تحقـق لهـم عم ً
وتوجد أيضـاً اآلالف من فـرص العمـل لآلخرين.

منهجية الدراسة
لتحقيق األهداف املذكورة سابقاً ،اعتمدت الدراسة الوسائل اآلتية:
•مراجعة الدراسـات السـابقة حول موضوع ريادة الشـباب يف فلسـطني ،ودراسـة تجارب بعض الدول التي
نجحت يف تشـجيع انخراط الشـباب يف ريـادة األعامل.
•تحليـل بيانـات ريـادة الشـباب يف مسـح السـكان البالغين ( 5)Adult Population Survey–APSالـذي
نفـذه معهـد (مـاس) بالتعـاون مـع الجهـاز املركـزي لإلحصـاء الفلسـطيني يف عامـي  2010و .2012وتـم
إجـراء هـذا املسـح يف إطار مرصـد الريـادة العاملـي ( 6،)Global Entreprenuership Monitorوبالتزامن
مـع مسـوحات الريـادة يف  67دولـة يف عـام  ،2012وباسـتخدام اسـتبانة موحـدة معـدة مـن قبـل املرصـد
العاملـي .وتتـم تعبئـة االسـتامرة مـن خلال املقابلـة املبـارشة لعينة املسـح العشـوائية التي متثـل مجتمع
السـكان البالغين ضمـن الفئة العمرية ( 64–18سـنة) من الجنسين ،ويف جميع املدن والقـرى واملخيامت
الفلسـطينية يف دولـة فلسـطني املحتلـة .وبلـغ تعداد عينة املسـح  2000فرد من السـكان البالغني ،نصفهم
مـن اإلناث.
ا

ا

•استخدام بيانات مسح الخرباء الوطنيني ( 7)National Expert Survey–NESلعام  2012لتقييم الظروف
املؤثـرة يف بيئـة األعمال الرياديـة يف فلسـطني .وقـام بإجـراء هـذا املسـح معهد (مـاس) ،وتضـم عينته 36
خبيراً فلسـطينياً يف مختلـف املجـاالت املتعلقة بالريادة .وقد سـاعدت هذه البيانـات يف التعرف عىل بيئة
الريادة يف فلسـطني ،وتحديد السياسـات املناسـبة للنهوض بالريادة بني الشـباب.
ا

•اسـتخدام بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسـطيني للتعرف إىل خصائص الشـباب الفلسطيني واملتعلقة
مبشـاركتهم يف سـوق العمل واملستوى التعليمي لهم.
•الجمـع والتحليـل لبيانـات وزارة الرتبيـة والتعليـم العـايل لتكويـن صـورة واضحـة حـول النظـام التعليمي
ودوره يف تنميـة روح الريـادة وثقافتهـا لـدى الطلبـة.

مفهوم الريادة االقتصادية
تعبير الريـادة االقتصاديـة مشـتق مـن الكلمـة الفرنسـية ( ،)Entreprendreالتـي تعني الشـخص الذي
يقـوم بإنشـاء مشروع تجـاري .وبرغـم تـداول هـذا املصطلـح يف األدب االقتصـادي منـذ فترة طويلـة ،فإنـه ال
يوجـد اتفـاق على تعريفـه فيما بين االقتصاديين كأفـراد ،أو بني مـدارس الفكـر االقتصـادي أيضـاً .فهناك من
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يعـد الريـادة االقتصاديـة عم ً
لا خارقـاً ومتميزاً يقوم بـه أناس لديهم مواهـب وقدرات متميـزة ،وتقود أعاملهم
إىل تغييرات ذات تأثيرات عميقـة يف عمليـات اإلنتـاج والتسـويق ومراكمـة الثروة .باملقابل هناك مـن يرى أن
الريـادة هـي أي عمـل يقوم به شـخص أو مجموعة من األشـخاص إلنتاج سـلعة أو خدمة قابلـة لالتجار .ويقع
مـا بين هذيـن التعريفني املتطرفين العديد مـن التعريفـات األخرى.
ركـز االقتصاديـون األوائـل مـن املدرسـة الكالسـيكية عىل دراسـة عوامل اإلنتـاج الثالثـة :األرض ،والعمل،
ورأس املـال .وحاولـوا تبيان دور كل منها يف إنتاج الرثوة .فقد رأى الطبيعيـون ( )Physiocrats, 1750–1780أن
الزراعة (األرض) هي مصدر زيادة الرثوة ،بينام رأى رواد املدرسـة الكالسـيكية – آدم سـميث وديفيد ريكاردو،
وكارل ماركـس – أن مصـدر زيـادة الثروة يـأيت من عنرص العمل .أ ّما املدرسـة النيوكالسـيكية ،فقـد رأت أن رأس
املـال هـو مصـدر زيادة الثروة ،بحكم دوره القيادي يف جمع عنارص اإلنتاج األخرى يف العملية اإلنتاجية .وأشـار
عامل االقتصاد الربيطاين ألفريد مارشـال ( )Alfred Marshall 1924–1842إىل عنرص التنظيم ()Organization
كعنصر مـن عنـارص اإلنتـاج ،وهـو الدور الـذي يقوم به الرأسمايل عـادة يف االقتصاد الرأسمايل ،واعتبره القوة
املحركـة إلنتـاج الثروة والنمـو االقتصـادي .وفتحـت إضافـة ألفريـد مارشـال الباب أمـام تطوير فكـرة "املنظم"
8
ودوره املركـزي من قبـل اقتصاديني آخرين.
وقـد أحدثـت كتابات االقتصـادي النمسـاوي جوزيـف شـومبيرت (،)Joseph Schumpeter 1950–1883
التـي اعتبرت الرياديين قـوة تغيري أساسـية يف التطور االقتصـادي ،اهتامماً واسـعاً مبوضوع الريادة يف األوسـاط
األكادمييـة ،وخصوصـاً تعريفه للريادة بأنها التجديد واالبتكار وأن الريادي هو الشـخص الذي يقوم باسـتحداث
سـلع وطـرق إنتـاج وأسـواق وطـرق تنظيم جديـدة .كام ظهر العديـد من التعريفـات للريادة والـرواد يف اللغة
بين كتـاب "اإلدارة واألعامل" ،أنه يقصد بالريادة "خصائص وسـلوكيات تتعلـق بالبدء بعمل ما
العربيـة؛ حيـث ّ
9
والتخطيـط له وتنظيمه وتحمـل مخاطره واإلبـداع يف إدارته.
وعلى الرغـم مـن تعـدد التعريفـات ،فـإن التعريـف األكثر تـداو ًال لريـادي األعمال أنه "الشـخص الذي
يتحمـل املخاطـرة كاملـة تجاه العمل التجـاري الذي يديره" .فالريـادي يقوم بالتخطيـط والتهيئة أو التخصيص
لعنـارص اإلنتـاج الرضوريـة مـن رأس مـال وأرض وتوظيف عاملني من بين أفراد أرستـه أو آخرين ،والجمع بينها
وإدارتهـا إلنتاج سـلع أو خدمات وتسـويقها.
أمـا مرصـد الريـادة العاملـي ( ،)Global Entrepreneurship Monitorفيعـرف الريـادة بأنها "املبادرات
الفرديـة أو الجامعيـة التـي تنتـج سـلعاً وخدمات لغرض تحقيـق ربـح" ،وأن "الريادي هو الشـخص الذي يقوم
بإنشـاء مشروع تجـاري وتشـغيله وتحمـل مخاطـره بصرف النظـر عن حجـم املرشوع ،وتسـجيله كشـخصية
اعتباريـة أو البقـاء ضمـن القطاع غري املنظم ( .")Informalكام اعتمدت الدراسـة يف تحديد املقصود بالشـباب
أنهـم السـكان يف الفئـة العمريـة ( 34–18سـنة) ،وهـي تضـم رشيحة الشـباب املبكـر ( 24–18سـنة) ورشيحة
الشـباب الناضجني ( 34–25سـنة).
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ويقسـم مرصـد الريـادة العاملـي ( )GEMالنشـاطات الرياديـة إىل مراحـل مختلفـة؛ حيث يعد النشـاط
الريـادي ،يف املراحـل املبكـرة إذا مل ِ
ميض عىل تأسيسـه  42شـهراً ،وتنقسـم املرشوعات الرياديـة يف هذه املرحلة
إىل نوعين :املرشوعـات الناشـئة ( )Nascent Businessالتـي ال يجـري خاللهـا دفـع رواتـب أو أجـور للعاملني،
واملرشوعـات الجديـدة ( )New Businessالتـي يبـدأ فيهـا الريـادي بدفع رواتـب أو أجور للعاملين معه .وإذا
بقـي املشروع قامئاً ونشـيطاً ملدة  42شـهراً فأكثر فإنه يدعـى مرشوعـاً مسـتقراً (.)Established Business
ويصنـف املرصـد ( )GEMرياديـي األعمال إىل نوعني ،هما :رياديو الضرورة ،ورياديـو الفرصة .ويعرف
رياديـو الضرورة بأنهـم األشـخاص الذيـن يلجؤون إىل تأسـيس مرشوعـات خاصة لتحقيق دخل يعتاشـون منه؛
بسـبب عـدم توافـر بديـل آخر .وتتصف ريـادة الرضورة بأنها يف الغالـب ال تعتمد عىل اإلبـداع والتجديد ،وإمنا
تعتمـد على تكنولوجيـات بدائيـة قليلـة التكاليف .أمـا النوع الثـاين؛ أي رياديـو الفرصة ،فهم األشـخاص الذين
يقيمـون مرشوعاتهـم السـتغالل الفـرص املتاحة يف السـوق ،مثـل تقديم خدمة أو إنتاج سـلعة جديـدة لزيادة
دخلهـم ،أو لتحسين أمنهـم الوظيفـي واسـتقالليتهم .ويف كثير مـن األحيـان يتصـف هـذا النـوع مـن الريـادة
باالبتـكار واإلبـداع واسـتخدام تكنولوجيات حديثة.

مراجعة الدراسات السابقة
ق ّيمـت بعض الدراسـات السـابقة السياسـات الحكوميـة التي ركـزت يف البداية عىل إطلاق برامج خاصة
للنهـوض بريـادة األعمال؛ مثـل إقامـة صناديق لدعـم الريـادة ،وتقديم دعم حكومـي ،وإقامـة مراكز حكومية
لتطويـر األعمال ،وتطبيـق مسـاقات جامعيـة لتدريـس ريـادة األعمال .وأشـار راسـل سـوبل ))Sobel, 2008
إىل أن هـذه السياسـات مل تحقـق أهدافهـا 10.واسـتعرض سـتيفن كريفـت وراسـل سـوبل خالصـة هـذا النقاش
يف دراسـتهام "السياسـة العامـة ،الريـادة ،والحريـة االقتصاديـة" 11،إضافـة إىل مـا توصـل إليـه ريتشـارد فلوريدا
( )Richard Florida, 2002يف دراسته " ،"The Rise of the Creative Classالتي أشار فيها إىل رضورة الرتكيز
على جعـل البلـد أكثر جاذبية السـتقطاب الرياديني املبدعين ورعايتهم ،بـد ًال من الرتكيز على تطوير مدخالت
رأس املـال .وأوردت الدراسـة أيضـاً اسـتنتاجات وتأكيـدات آخرين ،منهـم :كوارتني والوسـون Gwartney and
 Lawson, 2002وفـار لـورد وفولنبيرغ  Far Lord and Wollenberg, 1998وكوارتنـي والوسـون وهولكامبـه
 ،Gwartney et al, 2002وكـول  ،Cole 2003وبويـل  ،Boyle 2003أن تعزيـز الحريـة االقتصاديـة للفـرد هـو
مفتـاح النمـو واالزدهـار بعد إثباتهم وجود عالقة إيجابية بني تطور الريـادة والرقم القيايس للحرية االقتصادية.
i

واهتـم الباحثـون بإيجاد العالقـة ما بني ريادة األعامل والنمو االقتصـادي ،وتوصلوا إىل إجامع عىل أهمية
النشـاطات الرياديـة يف النمـو االقتصـادي يف الدول املتقدمة والنامية معاً؛ حيث أشـارت دراسـة رينولد ،وهاي،
وكامـب ( )Reynolds, Hay, and Campإىل أن ثلـث االختالفـات يف معـدالت النمـو االقتصـادي بين الـدول
أو املناطـق ميكـن أن تعـزى إىل التاميـزات يف مسـتوى ريـادة األعمال فيما بينها 12.وتؤكـد دراسـة زاخاراكيس،
وبيجريـف ،وشـيبريد ( )Zacharakis, Bygrave, and Shepherdالتـي بحثـت يف مصـادر النمـو يف  16دولـة
ينايـر 2015
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13
البلـدان .Zacharakis et al, 2000
ا

ويجـري تصنيـف الـدول يف مرصد الريادة العاملـي ( )GEMيف ثالث مجموعـات :األوىل وهي الدول التي
يعتمـد منوهـا االقتصـادي عىل املصـادر الجديـدة ( ،)Factor-Drivenوالـدول التي يعتمد منوهـا عىل الكفاءة
( ،)Efficiency-Drivenوالـدول التـي يعتمد منوها عىل االبتـكار ( 14.)Innovation–Drivenوأكدت األدبيات
وجـود بعـض االختالفـات يف دوافع النشـاط الريـادي ومحدداته بين مجموعات الدول املختلفة؛ حيث أشـارت
إىل ارتفـاع نسـبة األعمال الرياديـة املدفوعـة بالضرورة االقتصاديـة يف الدول التـي يعتمد منوها على املصادر،
بينما ترتفـع نسـبة األعمال الرياديـة التـي تقـام بدافـع اسـتغالل الفـرص يف الـدول التـي يعتمـد منوهـا على
الكفـاءة واالبتكار.
ا

كما أظهـرت بيانـات مرصد الريادة العاملـي وجود تباين يف محـددات الريادة بني االقتصـادات املختلفة؛
حيـث كانـت محـددات الريـادة يف االقتصـادات التي يعتمـد منوها عىل مصادر تشـمل :حجم السـوق ،والبنية
التحتيـة ،وتوافـر التمويـل ،وبرامـج الدعم الحكوميـة ،والتعليم العـايل والتدريب ،والجاهزيـة التكنولوجية .أما
محـددات الريـادة يف االقتصـادات التـي يعتمـد منوهـا على الكفـاءة فتشـمل :حجم السـوق ،وانفتاح السـوق
الداخليـة ،وبرامـج الدعـم الحكومـي ،وانتقـال نتائـج البحث والتطويـر .ويف االقتصـادات التي وصلـت املرحلة
التـي يقـود منوهـا االبتكار اشـتملت محددات الريـادة عىل :حجم السـوق ،والبيئة الثقافية املواتيـة ،والتمويل،
15
والبنيـة التحتيـة التجاريـة واملهنية ،وتعليم الريـادة يف املراحـل االبتدائية والثانوية والتعليـم العايل.
وأكـدت األدبيـات رضورة االبتعـاد عـن الوصفـات الجاهـزة لـدى السـعي للنهـوض بالنشـاط الريـادي،
فالسياسـات واملحفـزات التـي قـد تحقق تقدمـاً يف بعض البلدان ،ميكن أن تفشـل يف بلدان أخرى .فقد أشـارت
إليـس وآخـرون ( 16)Ellis et al, 2011إىل أن النهـوض بريـادة األعمال يتطلـب وضـع استراتيجيات اسـتهداف
عمليـة ،تسـتند إىل فهـم الظـروف الخاصـة التي تواجـه الرياديين يف املناطق والبلـدان املختلفـة ،وخصوصاً ما
يتعلـق منهـا بالبيئـة االقتصادية والتكنولوجية والقانونية والثقافية التي ينشـط الرياديون يف ظلها ،والتي تحدد
قراراتهـم للبـدء بفتـح مرشوع ،وفـرص نجاحهم.
ا

ب ّينـت نتائـج تقريـر مرصـد الريـادة العاملـي ومؤسسـة شـباب األعمال الدوليـة 17أن معـدالت انخـراط
الشـباب ( )34–18يف مراحـل الريـادة املبكـرة كانت األعلى يف منطقة ما وراء الصحـراء اإلفريقية؛ حيث بلغت
 %29.1مـن األفـراد يف تلـك الفئـة ،منهـم  %32.3أطلقـوا مرشوعاتهـم بدافـع الضرورة ،و %56.1منهـم بدافـع
اسـتغالل الفـرص .وقـد ُسـ ِّجل أدىن معدل انخـراط يف الريادة يف الـدول األوروبية خارج االتحـاد األورويب؛ حيث
شـارك يف النشـاطات الرياديـة املبكـرة  %8.5مـن إجاميل الشـباب يف الفئة العمرية نفسـها ،منهـم  %32.4بدافع
الضرورة االقتصاديـة ،و %62.1بدافـع الفـرص .وكانـت منطقـة الشرق األوسـط وشمال إفريقيـا ثـاين أضعـف
منطقـة؛ حيـث بلغـت نسـبة املنخرطين يف الريـادة املبكـرة  ،%9منهـم  %35.5بدافـع الضرورة ،و %56.1بدافع
الفـرص.
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وتبي
أكدت نتائج املسـح وجود عالقة إيجابية وثيقة بني التعليم ومعدالت املشـاركة يف النشـاط الرياديَّ .
أيضـاً أن التمويـل الشـخيص مايـزال يـؤدي دوراً مهماً يف متويـل املرشوعـات الريادية يف املراحل املبكـرة يف جميع
أنحـاء العـامل .وتفاوتت نسـبته من  %57.6يف منطقة أمريـكا الالتينية ،و %54.5يف دول جنـوب الصحراء اإلفريقية،
إىل  %42.6يف منطقـة الشرق األوسـط وشمال إفريقيـا ،و %31.6يف منطقـة جنـوب آسـيا والباسـفيك .كما تـؤدي
األرسة دوراً مهامً يف متويل املرشوعات الريادية ،وتفاوتت نسـبة متويلها ،فهي  %35.9يف جنوب آسـيا والباسـفيك،
و %21.4يف الشرق األوسـط وجنـوب إفريقيـا ،و %20.4يف منطقـة جنـوب الصحـراء اإلفريقيـة ،و %14.8يف أمريـكا
الالتينيـة والكاريبـي .أمـا التمويـل مـن املصـارف واألدوات املشـابهة ،فقـد تبين أن دورهـا كان األكبر يف منطقـة
الشرق األوسـط وشمال إفريقيـا؛ حيث شـكل  %30.6من متويـل املرشوعـات الريادية ،ثم جـاءت مناطق جنوب
آسـيا والباسـفيك ،وأمريـكا الالتينيـة والكاريبـي ،وجنوب الصحراء اإلفريقية ،التي أسـهم فيها متويل البنوك وشـبه
البنـوك بنسـبة  %23.4و %19.9و %18.9على التـوايل .أمـا نسـبة التمويل املقدم من األصدقاء فقـد كانت األعىل يف
منطقة جنوب آسـيا والباسـفيك بنسـبة  ،%5.6وتلتها منطقة الرشق األوسـط وشمال إفريقيا بنسبة  .%4.7وبلغت
يف أمريـكا الالتينيـة والكاريبـي ،ويف جنوب الصحـراء اإلفريقيـة  %3.2و %2.8عىل التوايل.
أمـا التحديـات التـي تواجه الشـباب عند اتخاذهم القـرار بإطالق مرشوعاتهم ،فيمكـن أن تعزى إىل عوامل
جغرافيـة أو ثقافيـة تخـص البيئـة العامـة أو املنطقـة التـي يعيش فيها الشـباب .ومن املمكـن أن تتأثـر قراراتهم
18
بالجنـس أو الثقافـة ،أو البنـاء الرتبـوي ،أو بسـبب الظروف االقتصادية أو السياسـية التي تواجـه منطقة ما.

واقع ريادة األعمال وخصائصها في أوساط الشباب
في دولة فلسطين المحتلة
يلقـي هـذا القسـم مـن الدراسـة الضـوء على مسـتوى االنتشـار والخصائـص والعوائـق املتعلقـة بريادة
الشـباب يف فلسـطني ،واملسـتنتجة مـن تحليـل مسـح السـكان البالغين يف األرايض الفلسـطينية للعامين 2010
و .2012كما يتضمـن تأثير ريـادة الشـباب يف التشـغيل أيضاً.

معدالت انتشار ريادة األعمال في أوساط الشباب في دولة فلسطين المحتلة

ارتفع عدد الشـباب يف دولة فلسـطني املحتلة يف فئة العمر ( 34–18سـنة) املنخرطني يف نشـاطات ريادة
األعمال لعـام  2012إىل نحـو  134.7ألـف شـاب وشـابة يشـكلون  %10.8مـن مجمـوع السـكان يف تلـك الفئـة
العمريـة 19،مسـج ًال ارتفاعـاً محـدوداً يف معـدل الريـادة الـذي بلـغ  %10.3من إجاميل عـدد الشـباب ()34–18
يف عـام  .2010ويعكـس النمـو املتواضـع حالـة االقتصاد الفلسـطيني الذي بدأ يشـهد تراجعـاً يف أدائه بعد عام
 .2011ويظهـر الرتاجـع يف االقتصـاد بشـكل واضح أيضاً يف انخفـاض عدد املبادرات الريادية الناشـئة (Nascent
 )Businessللشـباب يف الفئـة العمريـة نفسـها يف عـام  2012بنسـبة  ،%19.8مقارنـة بعـدد املبـادرات الريادية
الناشـئة عـام  ،2010وانخفـاض معـدل الريـادة (أي عـدد الرياديني إىل إجمايل عدد األفراد يف رشيحة الشـباب)
يف املرحلـة ذاتهـا بنسـبة %26.3؛ حيـث هبطـت نسـبة الرياديني يف مرحلة النشـوء املبكر مـن  %7.6من إجاميل
20
أفـراد الفئـة العمريـة إىل  %5.6بني عامـي  2010و.2012
ا
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أمـا بالنسـبة إىل عـدد الرياديين الذيـن وظفـوا عماالً ،وبـدؤوا بدفـع أجـور وكانـت أعمار مرشوعاتهـم
أقـل مـن  42شـهراً ،والتي تسـمى "املرشوعـات الجديـدة "Baby Business-فقـد زاد عددهم بنسـبة ،%123.5
وارتفعـت بذلـك نسـبة الرياديني فيهـا من  %1.9إىل  %3.9من إجمايل أفراد الفئة العمرية يف عـام  2012مقارنة
بعـام  .2010كما لوحظت الظاهرة نفسـها يف تطور عـدد الرياديني الذين تجاوزت مرشوعاتهم  42شـهراً والتي
تسـمى "مرشوعـات مسـتقرة"Established Business-؛ حيـث ارتفـع عـدد الرياديين فيها بنسـبة  %77للفرتة
نفسـها ،وارتفـع بذلـك معـدل الريادة فيهـا من  %0.8من مجموع أفـراد الفئة السـكانية ( )34–18يف عام 2010
21
إىل  %1.3مـن مجمـوع الفئـة العمريـة ذاتها يف عـام ( 2012انظر الجـدول رقم .)1
الجدول 1
تقديرات التغير في عدد الرياديين الشباب ()34 - 18
ومعدل الريادة في المراحل المختلفة في عامي  2010و 2012
السنة

مجموع الرياديين الشباب
عدد السكان
()34–18
()34–18
عدد
%

المشروعات الناشئة

المشروعات الحديثة

المشروعات القائمة

عدد

%

عدد

%

عدد

%

2010

1,145,161

117,952

10.3

87,032

7.6

21,758

1.9

9,161

0.8

2012

1,247,028

134,679

10.8

69,834

5.6

48,634

3.9

16,211

1.3

التغير %

8.9

14.2

4.9

()19.8

()26.3

123.5

105.3

77.0

62.5

المصدر :معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس) ،مسح السكان البالغين لعامي  2010و .2012وتم احتساب عدد
السكان في فئة العمر ( )34–18من اإلحصاءات الخام لمسح القوى العاملة لعامي  2010و.2012

يتبين مـن املعطيـات السـابقة أنـه بالرغـم مـن تراجع أعـداد الشـباب الذيـن انخرطـوا يف نشـاط ريادة
األعمال يف عـام  2012باملقارنـة مـع العـام  ،2010فقـد حدثـت تغييرات مهمـة ذات مدلـول إيجـايب يف توزيع
الرياديين يف املراحـل الرياديـة الثلاث؛ إذ إن انخفـاض نسـبة الرياديين الشـباب يف طـور املرشوعـات املبكـرة
الناشـئة ( )NASCENTمن  %73.8عام  2010إىل  %51.9من مجموع الرياديني الشـباب عام  ،2012ترافق مع
ارتفـاع نسـبة الرياديني الشـباب يف طـور املرشوعات املبكرة الحديثـة ( )Baby Businessمـن  %18.5إىل %36.1
مـن مجمـوع الرياديني الشـباب .كام ارتفعت نسـبة الرياديين يف مرحلـة االسـتقرار ()Established Business
مـن  %7.8إىل  %12للفترة نفسـها .وهـذا يعكـس تحسـناً نسـبياً يف بنيـة مرشوعـات الشـباب الرياديـة ،وزيادة
22
فـرص ومعدالت االسـتدامة.
ولـدى مقارنـة معـدل ريادة الشـباب الفلسـطينيني ( 34–18سـنة) مع معدل ريـادة األكرب سـناً (65–35
سـنة) تبين أنـه كان متقاربـاً يف املراحل املبكرة بنسـبة  1.08 :1بينام كان متفاوتاً جداً يف املرشوعات املسـتقرة؛
حيـث يزيـد معـدل النشـاط الريـادي يف مرحلة االسـتقرار ملن هـم أكرب من  34عامـاً بنحو  4مـرات عن معدل
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ريادة الشـباب يف املرحلة نفسـها (الشـكل رقم  .)2وسـنتعرض ألسـباب هذه الفروقات الحقاً حني نقوم بتحليل
نواقـص البيئة التمكينية لريادة الشـباب.
الشكل 1
معدل النشاط الريادي لألفراد ( 34 - 18سنة) بحسب المراحل
الريادية واألقاليم الجغرافية)%( 2012 ،

29.1
اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺒﻜﺮة

25

اﳌﴩوﻋﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮة

20

18.1

15

12.4

10.7

9.5

1.3
ﻓﻠﺴﻄني

4.8

3.1
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة

30

ﴍق
وﺟﻨﻮب
آﺳﻴﺎ

9.2

8.5
2.5

2.8

ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺪول
اﻷوروﺑﻴﺔ

اﻻﺗﺤﺎد
اﻷورويب

9.0
3.7

7.7

10
5

3.0

أﻣﺮﻳﻜﺎ
اﻟﴩق
ﺟﻨﻮب
اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ اﻷوﺳﻂ وﺷامل اﻟﺼﺤﺮاء
واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ اﻹﻓﺮﻳﻘﻴﺔ

0

Source: Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2012 APS Global National Data.

على الرغـم مـن تلـك التغيرات اإليجابيـة يف بنيـة النشـاط الريـادي للشـباب يف دولة فلسـطني املحتلة،
فـإن مـؤرشات ريـادة الشـباب فيهـا ماتـزال ضعيفـة باملقارنة مع معظـم الدول األخـرى (انظر الشـكل رقم .)1
فاميـزال معـدل ريـادة الشـباب (عدد الرياديني الشـباب إىل عدد السـكان يف فئة العمـر  )34–18أدىن من %60
مـن الـدول األخـرى املشـاركة يف إعـداد تقريـر الريـادة العاملـي ( )Global Entreprenuership Monitorمن
حيـث نسـبة الرياديين يف مرحلة الريـادة املبكرة ،وأدىن مـن  %87من الدول األخرى ،من حيث نسـبة الرياديني
23
يف املرحلة املسـتقرة.
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الشكل 2
معدل انتشار النشاط الريادي بحسب الفئة العمرية

والمراحل الريادية في فلسطين)%( 2012 ،
12
10.3
34 - 18

9.5

64 - 34

10
8
6

5.3

4
2

1.3
اﳌﴩوﻋﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮة

اﳌﴩوﻋﺎت اﻟﺮﻳﺎدﻳﺔ اﳌﺒﻜﺮة

0

المصدر :ماس ،مسح السكان البالغين في فلسطين (.)APS, 2012

دوافع ريادة الشباب
تصنف النشـاطات الريادية بحسـب دوافعها إىل ريادة مدفوعة بالرضورة ( )Nessisity-Drivenوريادة
مدفوعة باسـتغالل الفرص ( .)Opprtunity-Drivenويشير تقرير الريادة الفلسـطيني لعام  2012إىل أن %42
مـن الرياديني الفلسـطينيني مـن جميع األعامر أقاموا مرشوعاتهم بدافع الضرورة االقتصادية ،مقارنة بـ  %30يف
الجزائـر ،و %33.6يف مصر ،و %35.5يف تونـس 24.وأن  %58مـن جميع الرياديني الفلسـطينيني أقاموا مرشوعاتهم
بدافـع اسـتغالل الفـرص .وبخصـوص الرياديين الشـباب يف دولة فلسـطني املحتلة ،بينت نتائج مسـح السـكان
البالغين يف العـام  ،2012أن  %46مـن الرياديين الشـباب يف املراحـل املبكـرة دفعتهـم الضرورة االقتصادية؛ أي
أعلى مـن نسـبة ريـادة الضرورة لجميـع فئـات العمـر بــ  4نقـاط مئوية .كما بينـت أن  %88مـن مرشوعات
الشـباب املسـتقرة نشـأت بدافع اسـتغالل الفـرص .وتبني وجود فجـوة كبرية بني ريادة النسـاء وريـادة الرجال،
مـن حيـث الدوافـع؛ حيـث تبني أن  %62من مرشوعات النسـاء يف املرحلة املبكرة نشـأت بدافـع الرضورة بينام
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كانـت  %46ملجمـوع أفـراد الفئـة العمريـة ( .)34–18أمـا املرشوعـات الرياديـة للشـباب (الذكـور) يف املرحلـة
املبكـرة ،فـإن دافـع الفرصة كان مسـؤو ًال عن إنشـاء  %58منها.
وباملقارنـة مـع دول العـامل األخرى (الشـكل رقم  )3تبني أن نسـبة النشـاطات الرياديـة يف املرحلة املبكرة
التـي نشـأت بدافـع الضرورة يف فلسـطني كانت أعىل مما هي عليـه يف األقاليم الجغرافية األخـرى .كام يالحظ
أن نسـبة النشـاطات الرياديـة للشـباب املدفوعـة بالضرورة أكبر مـن نسـبة النشـاطات الرياديـة املدفوعـة
بالضرورة لـدى الرشيحـة األكبر سـناً .وهـذه نتيجة معاكسـة ملا عليه الحـال يف بقيـة األقاليم الجغرافيـة ،التي
تزيـد فيهـا نسـبة النشـاطات الرياديـة املدفوعـة بالرضورة للكبار عن الشـباب ،مـا عدا منطقة الرشق األوسـط
وشمال إفريقيـا ،التي تعد فلسـطني جـزءاً منها.
الشكل 3
نسبة النشاطات الريادية بدافع الضرورة بحسب الفئة العمرية

واألقاليم الجغرافية ،للعام )%( 2012
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0

Source: Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 2012 APS Global National Data.
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األثر االقتصادي لريادة الشباب في التشغيل
أظهـرت نتائـج مسـح السـكان البالغين أن عـدد املرشوعـات الرياديـة للشـباب يف الفئـة العمريـة (–18
 34سـنة) بلغـت  135ألـف مشروع ،%52 .منهـا مرشوعـات ناشـئة ()Nascent؛ أي مل تدفـع أي رواتـب أو
أجـور ،و %36منهـا مرشوعـات حديثـة ( ،)New Businessنصفهـا يوظف عام ًال آخريـن ،و %12من املرشوعات
دخلت مرحلة االسـتقرار ( ،)Establishedوبات  %68منها يوظف عاملني آخرين .وتشير بيانات املسـح إىل أن
الرياديين وظفـوا  107,863موظفـاً يف منشـآتهم يف جميع املراحـل .وبجمع عدد الرياديني مـع عدد موظفيهم،
نجـد أن عـدد العاملين يف املنشـآت الريادية للشـباب بلغ نحو  242,542شـخصاً ،منهم  87ألـف يف املرشوعات
الناشـئة 111 ،ألف يف املرشوعات الحديثة ،و 44.5ألف يف املرشوعات املسـتقرة 25.وهذا يعني أن املنخرطني يف
املرشوعـات الريادية الشـبابية يف العام  2012يشـكلون  %21.8من إجاميل القـوى العاملة ،و %28.3من العاملني
يف األرض الفلسـطينية املحتلة (أي بعد اسـتبعاد العاملني الفلسـطينيني لدى املنشـآت اإلرسائيلية) 26.وتشري تلك
البيانـات (انظـر الجـدول رقـم  2أدنـاه) إىل الـدور الكبير لريـادة األعامل يف فتح فـرص العمل الجديـدة ،والتي
تؤكـد أهميـة منـح املزيد من االهتامم والتشـجيع لريادة األعمال ملواجهة معضلة البطالة املسـتعصية يف دولة
فلسطـني.
الجدول 2
تقديرات تأثير ريادة األفراد ( 34 - 18سنة)

في التشغيل عام 2012
املرشوعات الناشئة املرشوعات الحديثة املرشوعات القامئة
5.6

3.9

1.3

معدل النشاط الريادي ()%

69,834

48,634

16,211

نسبة الرياديني الذين قاموا بتشغيل موظفني ()%

10.0

49.2

68.1

عدد الرياديني الذين يقومون بتشغيل موظفني

6,983

23,928

11,040

معدل عدد املوظفني (باستثناء املالكني)

2.49

2.60

2.56

مجموع عدد املوظفني (باستثناء املالكني)

17,388

62,213

28,262

إجاميل العاملني (من املوظفني  +من الرياديني)

87,222

110,847

44,473

إجاميل فرص العمل املفقودة (من الرياديني  +من
العاملني)

7,647

7,098

()0

إجاميل فرص العمل التي توفرها الريادة

79,575

103,749

44,473

عدد الرياديني

المصدر :ماس ،مسح السكان البالغين (.)APS 2012
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التمايز في مستويات انخراط الشباب في النشاط الريادي بحسب النوع
يتضـح مـن الشـكل رقـم  4وجـود فجـوة كبيرة يف مسـتويات االنخـراط يف النشـاط الريادي بين الرجال
والنسـاء .وتـزداد تلـك الفجـوة يف فئـة الشـباب ( 34–18سـنة)؛ حيـث يزيـد انخـراط الشـبان الفلسـطينيني يف
النشـاط الريـادي يف املراحـل املبكـرة بنحـو  4مرات عن مثيلـه لدى الشـابات ،بينام كانت الفجـوة بني انخراط
الشـبان والشـابات يف الفئة العمرية نفسـها يف مرص أقل من الضعف؛ حيث بلغت نسـبة الشـابات الرياديات
إىل الرياديين الشـباب  .63: 37وبلغـت نسـبة الذكـور املنخرطين يف النشـاط الريـادي يف الجزائـر  %12مقارنـة
باإلنـاث  ،%5وكانـت نسـبة الرياديين الذكـور يف مصر  %13بينما كانـت  %2لإلنـاث ،ويف تونـس بلغـت نسـبة
27
الرياديين الذكـور  ،%7بينما كانت لإلنـاث .%3
ا

أمـا بالنسـبة إىل املرشوعـات املسـتقرة (التـي مضى عىل نشـوئها أكرث من  42شـهراً) ،فقد أكـدت بيانات
مسـح السـكان البالغين لعـام  )APS( 2012انخفـاض النشـاط الريادي للشـابات ،وأشـارت نتائج املسـح إىل أن
ضعـف النشـاط الريـادي بين النسـاء مقارنة مـع الرجال يرجع بشـكل رئيسي إىل الثقافـة املجتمعيـة والنظرة
السـائدة ،التـي ال تتقبـل امتلاك املـرأة ملرشوعهـا الخـاص بها ،وبسـبب رفـض األرسة (الـزوج أو األب) فكرة أن
تقـوم الفتـاة ببـدء مشروع جديـد خاص بها ،والسـعي لحصر دورهـا باألعمال املنزلية ورعايـة األطفال.
الشكل 4
معدل انتشار النشاط الريادي في فلسطين بحسب الفئة العمرية

والنوع االجتماعي والمراحل الريادية)%( 2012 ،
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المستوى التعليمي لرياديي ورياديات األعمال
وفيما يخـص العالقـة بين التحصيـل العلمـي ومسـتوى األداء الريـادي للشـباب ،أظهـرت نتائـج املسـح
أنـه كلما زاد مسـتوى التحصيـل العلمي زادت نسـبة النشـاط الريادي يف املرحلـة املبكرة ،وبـرز دور التحصيل
العلمـي العـايل (ماجسـتري فأعلى) ،يف ارتفاع معدل النشـاط الريادي للشـباب الذكور يف مرحلة االسـتقرار التي
بلغـت  .%10كما أظهـر اختبـار ( )Chi Squareوجـود فـروق ذات داللـة إحصائيـة بني املسـتويات التعليمية،
مـن حيـث معـدل النشـاط الريـادي يف املراحـل املبكـرة بوجـه خـاص .وعنـد إجـراء املقارنـة بني أثـر التحصيل
العلمـي بحسـب النـوع االجتامعـي ،اتضح أن النشـاط الريادي لكل من الذكـور واإلناث يزيد بارتفاع املسـتوى
التعليمي ،باسـتثناء الشـابات يف مسـتويات الدراسـات العليـا( 28.انظر الجـدول رقم )3
الجدول 3
معدل النشاط الريادي لألفراد ( 34 - 18سنة) في فلسطين
بحسب التحصيل العلمي والمراحل الريادية2012 ،
الذكور

اإلجاميل

اإلناث

التحصيل
العلمي

املرحلة املبكرة

املرشوعات
املستقرة

املرحلة املبكرة

ثانوية عامة
فأقل

%12.7

%2.5

%3.6

%0.0

دبلوم متوسط
وبكالوريوس

%22.8

%2.6

%5.4

%0.0

%13.1

دراسات عليا

%40.0

%16.7

%0.0

%0.0

%22.2

املرشوعات
املستقرة

املرحلة املبكرة

%8.4

%1.3
%1.2
%10

املرشوعات
املستقرة
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ويالحــظ وجــود عالقــة طرديــة أيضـاً بــن مســتوى التعليم لــدى فئــة الشــباب الرياديني بدافع اســتغالل
الفــرص ،وعالقــة عكســية مــع نســبة إنشــاء املرشوعــات الرياديــة بدافــع الــرورة .وبعبــارة أخــرى ،نقــول :إن
انخفــاض مســتوى التعليــم يــؤدي إىل انخفــاض نســبة الرياديــن ،وبشــكل خــاص انخفــاض النشــاط الريــادي
بدافــع اســتغالل الفــرص .وتبــن أيضـاً أن غالبيــة املرشوعــات املســتقرة نشــأت بدافــع الفرصــة ( ،)%87وهــذا
يعنــي أن نســبة كبــرة مــن املرشوعــات التــي تنشــأ بدافــع الــرورة تفشــل وتتوقــف عــن العمــل قبــل أن
تنتقــل إىل مرحلــة املرشوعــات املســتقرة ،بينــا تكــون فرصــة االســتمرارية للمرشوعــات املدفوعــة بالفرصــة
أكــر (انظــر الجــدول رقــم .)4
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الجدول 4
دوافع النشاطات الريادية لألفراد ( 34 - 18سنة)

بحسب المرحلة الريادية والتحصيل العلمي2012 ،
التحصيل العلمي
ثانوية عامة فأقل
دبلوم متوسط وبكالوريوس
اإلجاميل

املرحلة املبكرة
الفرصة

%44
%76
%54

املرشوعات املستقرة

الرضورة

%56
%24
%46

الرضورة

الفرصة

%17
%0
%13

%83
%100
%87
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االرتباط بين مستوى دخل األسرة ومستوى نشاط ريادة األعمال ألفرادها
تشير نتائـج مسـح السـكان البالغين لعـام  2012إىل زيـادة انتشـار النشـاطات الرياديـة بين الشـباب
القادمين مـن أرس ذات دخـل منخفـض .فقـد تبين أن  %68من الرياديني الشـباب ،يقل دخل أرسهـم عن 11.4
ألـف دوالر سـنوياً .لكـن هنـاك بعـض الفروقـات بني الشـباب الحاصلني عىل مؤهلات علمية (دبلوم متوسـط
وبكالوريـوس) ،وبين الحاصلين على شـهادة الثانوية العامة أو أقـل .وينتمي  %41من رياديي األعامل الشـباب
مـن حملـة الدبلـوم املتوسـط أو البكالوريـوس ،إىل أرس يرتاوح دخلها بين ( )11.4–5.7ألف دوالر سـنوياً .بينام
ينتمـي الرياديـون مـن حملـة شـهادة الثانويـة العامـة أو أقـل ( )%64إىل أرس يقـل دخلهـا عن  5.7ألـف دوالر
سـنوياً .وتفرس تلك األرقام أسـباب زيادة أعداد الرياديني الشـباب بدافع الرضورة االقتصادية للمنتمني إىل أرس
فقيرة أو فقيرة جـداً .باملقابـل ،يغلـب عىل مرشوعات الشـباب مـن األرس ذات الدخل املرتفع أنها تنشـأ بدافع
اسـتغالل الفـرص (انظر الجـدول رقم .)5
الجدول 5
توزيع النشاطات الريادية (جميع المراحل) لألفراد ( 34 - 18سنة)

في فلسطين بحسب التحصيل العلمي ودخل األسرة السنوي2012 ،
فئات دخل األرسة (دوالر أمرييك)
20,000 – 0
40,000 – 20,001
60,000 – 40,001
80,000 – 60,001
100,000 – 80,001
أكرث من 100,000

ثانوية عامة فأقل
%46.1
%23.6
%12.4
%7.9
%6.7
%3.4

دبلوم متوسط وبكالوريوس
%26.5
%41.2
%20.6
%2.9
%8.8
%0.0

اإلجاميل
%39.7
%27.8
%16.7
%5.6
%7.1
%3.2
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التمايز في ريادة األعمال للشباب في المحافظات الفلسطينية المختلفة
يتضـح مـن الشـكل رقـم  5أن املنطقـة األفضل لريادة الشـباب هي منطقة وسـط الضفـة الغربية؛ حيث
حـازت أعلى معـدالت النشـاطات الرياديـة يف املرحلتين املبكـرة واملسـتقرة .ويرجع السـبب يف ذلـك إىل توافر
بيئـة اسـتثامرية أفضـل نسـبياً يف منطقـة الوسـط باملقارنـة مـع املناطـق األخـرى ،نظـراً إىل تركـز املؤسسـات
الحكوميـة واألهليـة فيهـا ،وخصوصـاً مؤسسـات تشـجيع الريـادة وحاضنـات األعمال ،أمـا أقل نسـبة انتشـار
لريـادة الشـباب فقـد كانـت منطقة جنـوب الضفـة الغربية.
الشكل 5
معدل النشاط الريادي لألفراد ( 34 - 18سنة)

بحسب المنطقة الجغرافية والمراحل الريادية)%( 2012 ،
15

13.6
اﳌﺮاﺣﻞ اﳌﺒﻜﺮة

10.1

اﳌﴩوﻋﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮة

8.2

12
9

7.3

6
3.8
1.7
0.5
ﻗﻄﺎع ﻏﺰة

0.0
ﺟﻨﻮب اﻟﻀﻔﺔ

وﺳﻂ اﻟﻀﻔﺔ

ﺷامل اﻟﻀﻔﺔ

3
0

المصدر :ماس ،مسح السكان البالغين في فلسطين (.)APS 2012

ومـا يثير االنتبـاه أن منطقـة وسـط الضفـة الغربيـة ،هـي أفضـل منطقـة لريـادة الشـباب (الذكـور)،
ولكنهـا كانـت األسـوأ ،مـن حيث ريادة الشـابات كام يتضح يف الشـكل رقـم  .6وكان الوضع معاكسـاً يف جنوب
الضفـة الغربيـة؛ حيـث كانـت ريـادة الشـابات فيهـا أفضـل من املناطـق األخـرى ،بينام كانـت ريادة الشـباب
(الذكـور) فيهـا األقـل انتشـاراً ،وكانـت املنطقـة الوحيـدة التـي تسـاوت فيها ريـادة األعمال للذكور مـع ريادة
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األعمال للنسـاء .وميكـن تفسير ذلـك بأن معظـم املرشوعات الريادية للشـابات هـي بدافع الضرورة والحاجة
االقتصاديـة ،بينما كانـت معظـم مرشوعـات الشـباب الذكـور ،بدافع الفرصـة .ويقـوم الذكور باسـتغالل البيئة
االسـتثامرية الجيـدة نسـبياً يف منطقـة وسـط الضفة الغربية إلنشـاء مرشوعـات جديدة ،أمـا يف منطقة جنوب
الضفـة الغربيـة ،فلا تتوافر فيها فرص اسـتثامرية جيدة لجذب الشـباب (الذكور) إلقامة مرشوعاتهم؛ وبسـبب
إشـغال معظـم فـرص العمـل املتوافـرة يف تلـك املنطقـة مـن الذكـور ،تلجـأ الشـابات تحـت ضغـط الضرورة
االقتصاديـة إىل إنشـاء أعمال ومرشوعـات خاصـة .وتدعم إحصاءات سـوق العمل التحليل السـابق؛ حيث تبني
أن معـدل البطالـة بين الشـابات يف الفئـة العمرية ( 34–18سـنة) بلغ  %31يف وسـط الضفـة الغربية ،بينام بلغ
 %42يف جنـوب الضفـة الغربيـة .وميكن االسـتنتاج مام سـبق أنـه يف املناطق التي يرتفع فيهـا معدل البطالة بني
الشـابات ،يرتفـع معـدل نشـاطهن الريادي بدافـع الرضورة.
الشكل 6
معدل النشاط الريادي في المرحلة المبكرة للشباب

( 34 - 18سنة) بحسب المنطقة الجغرافية والجنس)%( 2012 ،
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ريادة األعمال للشباب بحسب نوع التجمع السكاني
تبين نتائـج مسـح السـكان البالغني لعام  2012أن درجة انتشـار النشـاطات الريادية املبكـرة التي يقوم بها
الشـباب مرتفعـة يف املخيمات وبين الحاصلين منهـم على شـهادة الثانويـة أو أقـل ،بصـورة أكرب مما األمر عليه
يف التجمعـات الحرضيـة والريفيـة (الشـكل رقـم  .)7ويرجـع ذلك إىل شـح فرص العمل فيها .كما تتميز مخيامت
الالجئين بانخفـاض تكلفـة بـدء املرشوعـات فيها ،وانخفـاض اإليجـارات ونفقات التشـغيل مقارنة مـع التكاليف
يف املـدن والقـرى ،ولكـن أغلبيتها السـاحقة ال متتلـك القدرة عىل االسـتدامة؛ أي االنتقال إىل مرحلة االسـتقرار ،أما
بالنسـبة إىل معدل النشـاط الريادي للشـباب من حملة الدبلوم املتوسـط ودرجة البكالوريوس فريتفع نسـبياً يف
التجمعـات الريفيـة مقارنـة بالتجمعـات الحرضيـة ،وأمـا يف املخيامت ،فقـد تبني أن النشـاط الريـادي يف املراحل
املبكـرة بين الشـباب الحاصلين على مؤهالت علميـة (دبلوم متوسـط ودرجـة بكالوريـوس) ،كان معدومـاً؛ فهم
على األغلـب يفضلـون البحـث عن فـرص عمل أو إنشـاء مرشوعاتهـم الريادية خـارج املخيامت.
الشكل 7
معدل النشاط الريادي للمرحلة المبكرة للشباب ( 34 - 18سنة)

بحسب مستوى التعليم ونوع التجمع السكاني )%( 2012
7.0
ﺛﺎﻧﻮﻳﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﺄﻗﻞ

20

دﺑﻠﻮم ﻣﺘﻮﺳﻂ وﺑﻜﺎﻟﻮرﻳﻮس

13.7

15

5.2
25.0

10
14.3

5
0.0
ﻣﺨﻴﻢ

رﻳﻒ

ﺣﴬ
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0

توزيع نشاطات ريادة األعمال على القطاعات االقتصادية
يرتكـز  %53مـن نشـاطات رياديـة األعمال للشـباب يف نشـاطات اسـتهالكية( :نشـاطات البيـع بالتجزئة،
الخدمـات االجتامعيـة) ،تليهـا النشـاطات التحويليـة( :التصنيـع والبناء وتجـارة الجملة) ،التي تشـمل  %30من
املنشـآت (الشـكل رقـم  .)8كما نالحـظ وجود فروقـات بين رواد األعامل الشـباب وبني كبار السـن ،من حيث
أنـواع النشـاط الريـادي .فقـد تبين أن الشـباب أقـل توجهاً نحـو النشـاطات التحويلية مـن الفئات األكرب سـناً.
ويعـود ذلـك إىل نقـص املهـارات والخبرات لدى فئات الشـباب املطلوبة لتلك النشـاطات التقليديـة التي ورثها
كبـار السـن عـن آبائهـم وأجدادهـم أو تعلموها منهم.
الشكل 8
توزيع النشاطات الريادية لألفراد بحسب نوع النشاط االقتصادي

والفئة العمرية)%( 2012 ،
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بين املسـح أيضـاً وجـود فروقـات بني املناطـق الجغرافية ،مـن حيث نوع النشـاطات االقتصاديـة لريادة
َّ
الشـباب؛ حيـث نجـد أن املنطقـة األفضـل لنشـاطات الزراعـة هـي قطـاع غـزة ،تليهـا منطقـة شمال الضفـة
الغربيـة .ويرجـع ذلـك إىل توافـر األرايض الزراعيـة الخصبة ومياه الري يف تلك املناطق بشـكل أفضل نسـبياً من
املناطـق األخـرى ،أما بالنسـبة إىل النشـاطات التحويلية( :التصنيع ،والبنـاء ،وتجارة الجملـة) وخدمات األعامل:
(االتصـاالت والخدمـات املاليـة ،والخدمـات املهنيـة) ،فنجد أنها تنترش يف منطقة وسـط الضفة الغربية بشـكل
أكبر مـن املناطـق األخـرى .ويعـزى ذلك إىل توافـر البيئة املواتية نسـبياً باملقارنـة مع املناطق األخـرى ،وخاصة
يف مجـال البنـاء واإلنشـاءات ،ويف قطاع االتصـاالت والتكنولوجيا.
الجدول 6
توزيع النشاطات الريادية لألفراد ( 34 - 18سنة)

بحسب النشاط االقتصادي والمنطقة الجغرافية2012 ،
نشاطات الزراعة

نشاطات تحويلية

خدمات األعامل

نشاطات استهالكية

شامل الضفة

%14.7

%26.5

%8.8

%50.0

وسط الضفة

%2.4

%40.5

%16.7

%40.5

جنوب الضفة

%5.9

%23.5

%0.0

%70.6

قطاع غزة

%16.7

%19.4

%2.8

%61.1
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مستوى االبتكار في النشاطات الريادية للشباب
بحسـب تعريـف مرصـد الريادة العاملـي ( ،)GEMيتمثل االبتـكار يف إنتاج منتجات جديـدة ،وهي التي
تـم تعريفهـا بتلـك السـلع والخدمات التي تعد جديدة لبعـض الزبائن أو لجميعهم ،وال يوجـد – أو يوجد عدد
قليل – منشـآت أو أعامل أخرى تقدم املنتج نفسـه أو الخدمة ذاتها .وقد تبني من مسـح عام  2012أن نسـبة
املرشوعـات الشـبابية التـي اتسـمت باالبتكار ،بلغت نحـو  %21.2من مرشوعـات املرحلة املبكـرة ،و %15.5من
املرشوعـات املسـتقرة .ونالحـظ أيضـاً عـدم وجود فروقات كبرية بني الشـباب وكبار السـن ،مـن حيث مؤرشات
االبتـكار يف املرحلـة املبكـرة ،ولكـن نسـبة االبتـكار يف املرحلـة املسـتقرة كانـت للشـباب أعلى مما هـي عليه
للكبـار بنحو  4نقـاط مئوية.

نسب توقف النشاطات الريادية وأسبابها
يُظهـر تقريـر مرصـد الريادة الفلسـطيني  2013أن نسـبة التوقف عـن األعامل الريادية لكافـة األعامر يف
العـام  2012بلغـت  .%5وتظهـر بيانـات املسـح أن نسـبة توقـف الشـباب عن النشـاط الريادي كانـت أقل مام
هـي عليـه لـدى الفئـة العمرية األكبر ،فقد وصلت نسـبة التوقـف إىل  %4للرياديني يف الفئة العمريـة (34–18
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سـنة) و %6.4ملـن هـم فـوق  34سـنة .ويتضـح مـن الشـكل رقـم  ،9أن األسـباب الرئيسـية لتوقـف النشـاطات
كانـت تعـود يف معظمهـا إىل عدم ربحية املرشوع ،وألسـباب شـخصية ،وملشـكالت تتعلـق بالتمويل.
الشكل 9
أسباب توقف النشاطات الريادية بحسب الفئة العمرية)%( 2012 ،
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ويتبني من النتائج وجود فروقات بني الشـابات والشـبان ،من حيث أسـباب توقف مرشوعاتهم (الشـكل
رقـم )10؛ حيـث تبين أن توقـف نحـو  %49مـن مرشوعـات الشـابات يعـود إىل أسـباب شـخصية ،مقارنـة مـع
توقف  %22.5من مرشوعات الرياديني الشـباب ألسـباب شـخصية .ويعود ذلك بشـكل أسايس إىل أسباب تتعلق
بالعـادات والتقاليـد السـائدة ونظـرة املجتمع السـلبية إىل مشـاركة املـرأة االقتصادية ،وتدخل األرسة .وتشـمل
األسـباب الشـخصية لـدى النسـاء أيضاً ،عـدم القدرة على التوفيق بني املتطلبـات املنزلية ورعايـة األطفال وبني
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االسـتمرار يف إدارة املرشوعـات الرياديـة يف حـال عـدم الحصـول على دعـم ومسـاعدة الـزوج أو أفـراد األرسة
اآلخريـن ،وبسـبب عـدم توافـر حضانـات أطفـال مناسـبة ،من حيـث القرب من املنـزل ،ومن حيـث التكلفة.
كما تبين وجـود تفـاوت بني الجنسين يف نسـبة التوقـف لغرض اسـتغالل فـرص بيع املرشوعـات؛ حيث
توقـف  %8.6مـن الرياديـات مقابـل  %1.7مـن الرجـال لهـذا الغـرض .أمـا مشـكالت الوصـول إىل التمويل ،فقد
أدت إىل توقـف  %18.2مـن مرشوعـات الرجال و %4.5من مرشوعات النسـاء .ويرجع التفاوت بني الجنسين إىل
انخفـاض درجـة اعتماد املـرأة على التمويـل من مصـادر خارجية .كام تبين أن الرجـال أكرث عرضة من النسـاء
لوقـف مرشوعاتهـم بسـبب الحـوادث ،وهـو ما يرجـع إىل االختلاف يف مخاطر النشـاطات الريادية للجنسين،
والتـي غالبـاً ما تكـون مخاطرها أكبر يف مرشوعـات الرجال.
الشكل 10
أسباب توقف النشاطات الريادية لألفراد ( 34 - 18سنة)

بحسب الجنس2012 ،
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تقييم البيئة التمكينية لريادة األعمال في دولة فلسطين
يركـز هـذا الفصـل على عـرض ومناقشـة العنـارص املشـجعة للشـباب على االنخـراط يف ريـادة األعامل،
ومناقشـة العوامـل املثبطـة واملعيقـة لهـم ،والتي كشـفت عنهـا نتائج مسـح السـكان البالغني ،واسـتفتاء عينة
الخبراء الوطنيين ،التـي أجريت يف دولة فلسـطني املحتلة يف العامين  2010و ،2012إضافة إىل نتائج الدراسـات
السـابقة أيضاً.
وقبـل االنتقـال إىل تحليـل عنـارص البيئـة التمكينيـة لريـادة الشـباب ،نـود اإلشـارة إىل تأثيرات السـياق
السـيايس الذي تعيشـه األرايض الفلسـطينية املحتلة وتعانيه؛ فاسـتمرار االحتالل اإلرسائييل ،بطابعه الكولونيايل
االسـتيطاين وسياسـاته املحبطـة للتنمية الفلسـطينية ،يشـكل املصدر الرئيسي للكثري من املعيقـات التي تواجه
النشـاط االقتصـادي فيهـا .فبالرغـم مـن توقيـع اتفاقيـة إعلان املبـادئ املعروفـة باتفاقيـة أوسـلو املوقعـة يف
سـبتمرب عـام  ،1993واالتفاقيـة االنتقاليـة املوقعة يف سـبتمرب  ،1995بني منظمة التحرير الفلسـطينية وحكومة
إرسائيـل ،فقـد واصلت سـلطات االحتالل اإلرسائيلية سـيطرتها على معظم مصادر االقتصاد الفلسـطيني ،وعىل
مفاتيـح التحكـم فيه؛ إذ متتد سـيطرتها عىل  %62من األرايض املحتلة عـام  ،1967وعىل  %80من مصادر مياهها،
وعلى القـدس الرشقيـة التـي كانـت تشـكل  %15من حجـم االقتصاد الفلسـطيني ،وعلى البحر امليـت وثرواته
النـادرة .باإلضافـة إىل تحكمهـا يف معابـر التجـارة الخارجيـة والداخليـة ،وتحكمهـا يف إنشـاءات البنـى التحتيـة
فيما بين املـدن الفلسـطينية مـن طـرق وشـبكات كهرباء وميـاه واتصـاالت .يضـاف إىل ذلك مواصلة سـلطات
االحتلال تنفيـذ سياسـاتها الراميـة إىل تهميش االقتصاد الفلسـطيني ،وإحباط املناخ االسـتثامري فيه ،وخصوصاً
مـن خلال االعتـداءات املتكررة وأعمال مصادرة األرايض واالسـتيطان ،وبنـاء جدار الفصل العنصري والحصار،
والسـيام على قطـاع غـزة .ولعل مام يؤكد ذلك مسـح الخرباء الوطنيين؛ حيث يرى نحو  %94منهم أن الشـباب
البالغين يـرون أن فـرص العيـش والعمـل خارج فلسـطني أكرث جاذبيـة ،ويـرى  %86منهم أن الظـروف املعقدة
(الرصاعـات) تشـكل الحاجـز األكبر أمام الشـباب للبدء مبرشوعـات وتطويرها.

البيئة القانونية والتنظيمية
منـح قانـون تشـجيع االسـتثامر الفلسـطيني رقـم  1لعـام  ،1998وتعديالته الالحقـة يف عـام  2011دعامً
وتسـهيالت سـخية جـداً لالسـتثامرات الكبيرة واملتوسـطة التي تزيد على  100ألـف دوالر ،وتوظـف ما ال يقل
عـن  10عمال .وبـذا فهـو يسـتثني املرشوعات الصغيرة جداً والصغيرة من أي حوافز ،باسـتثناء قطـاع رشكات
تكنولوجيـا املعلومـات؛ حيـث تحظـى منشـآته التي توظف  5مهندسين عىل األقـل بإعفاءات رضيبيـة 29.وهنا
بـات مـن الضروري تعديـل هـذا القانـون مبـا يسـمح باسـتفادة مرشوعـات الشـباب الصغيرة جـداً ،وتقديـم
املحفـزات الرضوريـة للنمـو ودعـم اسـتدامة تلـك املرشوعـات .كما أنه ال بـد من متابعـة مؤسسـات األعامل؛
كالغـرف التجاريـة ،وجمعيـات رجـال وسـيدات األعمال التـزام جميـع املؤسسـات العامـة بتنفيـذ الترشيعات
الجديـدة التـي سـنتها السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية والتي سـاوت بين الرجل واملـرأة يف الحقـوق والواجبات،
ومنحـت املـرأة حـق دخـول مجاالت العمـل التجاري وحريـة التعاقد عىل قدم املسـاواة مع الرجـل ،وخصوصاً
أن هـذه القوانين ماتـزال تواجه مشـكالت يف التطبيـق العميل.
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توافر مصادر التمويل وأدواته
بالرغـم مـن توافـر قطـاع مصريف نشـيط ورسيـع النمو ومرتفـع السـيولة النقديـة ،فقد اعتمـد  %41من
الرياديين الشـباب ( 34–18سـنة) على مدخراتهـم الشـخصية لتمويل مرشوعاتهـم الريادية ،فيما اعتمد %30
منهـم على مدخـرات األرسة ،و %19منهـم على االقتراض مـن البنـوك ،وأخيراً اعتمـد  %10على االقتراض مـن
األصدقـاء .كما لوحـظ أن نقـص التمويل كان مسـؤو ًال عـن توقف  %18مـن املرشوعات الرياديـة .ويرجع تدين
نسـبة اقتراض الرياديين مـن البنـوك إىل سياسـات البنـوك املحافظـة ،وإرصارهـا على أخـذ ضامنـات وكفاالت
مضمونـة ،كرهونـات أوىل على أراض مسـجلة يف ظل وضع ال تتجاوز فيه نسـبة األرايض الخاصة املسـجلة %25
من مسـاحة الضفـة الغربية.
ومـن أجـل تشـجيع توسـع البنـوك يف متويل القطاع الخـاص ،اتخذت سـلطة النقد الفلسـطينية إجراءات
عـدة ،كان أبرزهـا :تحديـد سـقف ودائـع البنـوك يف خـارج فلسـطني إىل  %55مـن ودائـع الجمهـور ،وتشـغيل
نظـام االسـتعالم عـن املقرتضين ،واإلعفـاء مـن االحتياطي اإلجبـاري للقـروض االسـتثامرية يف القـدس الرشقية.
كما تـم تشـغيل صندوقين لضامن القـروض االسـتثامرية بنسـبة  %60من االتحـاد األورويب و %70من مؤسسـة
االسـتثامرات الخاصـة مـا وراء البحـار األمريكيـة ( ،)OPICالتـي حفزت البنـوك عىل زيادة محفظة تسـهيالتها
للقطاع الخاص .باإلضافة إىل نشـوء صناديق مشـاركة يف رأس املال ( )Equity Capitalمن بعض املسـتثمرين،
وإقـرار قانـون التمويـل التأجيري ( )Leasingالذي يسـاعد على تجاوز عقـدة الضامنات.
وأسـهمت تلـك اإلجـراءات واملبادرات ،يف رفع سـقف التسـهيالت املرصفية وإتاحـة التمويل للمرشوعات
الكبيرة واملتوسـطة والصغيرة ،ولكـن أثرهـا ظـل محـدوداً يف متويـل الشركات املبتدئـة والصغيرة جـداً ،والتي
تحتـاج إىل أدوات متويـل موجهـة ومتخصصـة كصناديـق رأس املال االبتدايئ واملشـارك يف املخاطـرة (Seed and
 .)Venture Capitalوال بـد مـن توسـيع قاعـدة الضامنـات من خالل التعجيل يف تسـجيل األرايض الذي يحتاج
إىل إصلاح الترشيعـات واألطـر اإلداريـة املسـؤولة عـن تنفيذهـا ،وإقـرار قانـون الضامنـات لألمـوال املنقولـة
( )Movable Assetsوغريهـا ،لتحسين وصـول الشـباب إىل متويـل ملرشوعاتهـم ،ولتغيري الصورة املتشـامئة التي
عبر عنهـا مسـح الخبراء الوطنيين ( )NESالـذي بين أن  %64منهـم اعتقـدوا أن تسـهيالت التمويـل الصغير
للشـباب البالغين بغـرض البدء مبرشوع ليسـت ذات كفـاءة عالية .ويرى  %50من الخبراء أن الجهات التمويلية
(البنـوك وغريهـا) ال تقـوم بتمويـل مرشوعات الشـباب أيضاً.

التعليم في دولة فلسطين المحتلة
تطـورت مـؤرشات قطـاع التعليـم بشـكل جيد نسـبياً يف فلسـطني بالرغم مـن االحتالل اإلرسائيلي وحالة
عـدم االسـتقرار التـي ترافقـه ،وسياسـته املحبطـة للتعليـم ولـكل النشـاطات التنمويـة .فقـد بلغ معـدل صايف
االلتحـاق ( )Net Enrolment Rateيف التعليـم األسـايس  %90.0للذكـور و %94.9لإلنـاث ،و %92.4للجنسين
يف عـام  .2011وبلغـت نسـبة البقـاء حتـى الصـف الخامـس  %98.4لإلنـاث و %98.6للذكـور .كام بلغت نسـبة
البقـاء حتـى الصـف العـارش لإلنـاث  %77.8لإلنـاث و %90.4للذكـور .أمـا معدل االلتحـاق اإلجمايل (Avarege
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 )Enrolment Rateيف املرحلـة الثانويـة فقـد بلـغ  %87.2لإلنـاث ،و %67.0للذكـور ،بينما بلـغ معـدل صـايف
االلتحـاق يف تلـك املرحلـة  %67.1لإلنـاث و %59للذكـور ،و %67.1للجنسين للعام نفسـه 30.كام تراجعت نسـبة
األميـة إىل أقـل مـن  %5للذكـور واإلنـاث معاً ،وتم تشـييد مئات املـدارس الجديدة ،وتحسـنت تجهيزات جميع
املـدارس ،وتضاعـف عـدد املدرسين منـذ نشـوء السـلطة الوطنيـة عـام  ،1994كما ظـل التعليـم يحتـل قمـة
اهتاممـات األرسة الفلسـطينية واإلنفـاق فيها.
ولكـن مـن املالحـظ أن التطـورات والتحسـينات الكميـة مل تواكـب بتحسـينات يف جـودة التعليـم ،والتي
بـدأت بالرتاجـع خلال العقد األخري ،بسـبب عدم توافر املـوارد املالية الكافية ملتابعة تحديث املناهـج ،واالرتقاء
بتدريـب املعلمين وتأهيلهـم ،وتطويـر أسـاليب التعليـم واإلدارة الرتبوية ،باإلضافة إىل التشـوه الكبير يف توزيع
الطلبـة بحسـب الفـروع .فقـد تبني أن  %5فقط من الطلاب الذين تقدموا لالختبار التوجيهي عـام 2012 /2011
كانـوا مـن امللتحقين بالفـرع املهنـي غير األكادميـي ،على حين أن  %22كانـوا من طلاب الفرع العلمـي ،بينام
كانـت األغلبيـة ( )%73ملتحقـة بالفـرع األديب .ونجـد الكثير مـن التشـوهات أيضـاً يف التعليـم العـايل؛ حيـث
تركـز نصـف امللتحقين بالجامعـات يف العـام الـدرايس  2013 /2012بواقـع  %49يف الرتبيـة والعلـوم اإلنسـانية
واالجتامعيـة ،بينما كانـت نسـبة امللتحقين بتخصصـات التجـارة واإلدارة والقانـون  ،%23وتخصصـات العلـوم
31
والحاسـوب والهندسـة والبنـاء والزراعـة  ،%14ومجـاالت الخدمـات الصحية واالجتامعيـة .%13
ا

ويشير مسـح الخبراء الوطنيين للعـام  ،2012إىل أن املناهـج التعليميـة يف جميـع مسـتوياتها ،ال تحتوي
على برامـج إلعداد الطالب وتوجيههم للتفكري بتأسـيس مرشوعاتهـم الخاصة ،وال توفر لهم املهـارات واملعارف
واملعلومـات والخبرات الالزمـة لتسـاعدهم على ذلـك؛ حيث أشـار  %89مـن الخبراء إىل أن املناهـج التعليمية
املدرسـية (االبتدائيـة والثانويـة) ال تهتـم مبوضوعـات الريادة وبكيفية إنشـاء رشكات جديدة .وأفـاد  %83منهم
بـأن مناهـج التعليـم املدرسـية ال تـزود الطلبة بتعليامت وإرشـادات كافية حـول مبادئ اقتصاد السـوق .ويرى
 %86منهم أيضاً أن املناهج املدرسـية ال تتضمن ما يشير إىل تشـجيع اإلبداع والثقة بالنفس وروح املبادرة عند
الطلبـة .وقـد أشـارت إليـس وآخـرون إىل دراسـة ( 32،)Schoofالتـي أكد فيها وجـود فوائد كبيرة إلدماج تعليم
الريـادة يف مناهـج التعليـم مـن املرحلـة االبتدائيـة؛ لتعزيز مهـارات وصفات وسـلوكيات ريادية لدى الشـباب،
وتعزيـز الوعـي لديهم باملرشوعـات ،وفهمهم للريـادة كخيار مهني.
ا

وأكـدت دراسـة ماهر الحشـوة ،أنـه بالرغم من أن املعلمني واملديرين ،بشـكل عام ،يعتقـدون أن معظم
مخرجـات التعلـم املرتبطـة بالريـادة مهمة أو مهمة جـداً ،فإنهم يعتقدون أن خريجي املدارس الفلسـطينية يف
األرايض الفلسـطينية املحتلة ميتلكون هذه الكفايات بشـكل متوسـط فقط 33.وأشـار إىل أن هناك تجاه ًال عىل
مسـتوى واضعـي السياسـات يف فلسـطني لـدور التعليـم املدريس الرسـمي يف اإلسـهام يف بناء الرياديين ،كام أن
الخطـط االستراتيجية تُغفـل ذكر املخرجـات التعليمية املرتبطة بالريـادة .وأكد أن الكثري مـن األبحاث الرتبوية
تنتقـد النظـام التعليمي الفلسـطيني العتماده عىل الكتب الدراسـية وإهاملـه لتطوير املهـارات العامة املهمة
مثـل اإلبـداع والتفكري الناقد وحل املشـكالت.
ينايـر 2015
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وباملقابـل ،تبين الدراسـة نفسـها أن خريجـي املـدارس الخاصـة التـي تسـتخدم منهاجـاً تعليميـاً دوليـاً،
ميتلكون الكفايات واملهارات الريادية بشـكل أكرب نسـبياً ،مقارنة مع املدارس الحكومية والخاصة التي تسـتخدم
منهاجـاً فلسـطينياً .ويعتقـد املعلمون الفلسـطينيون أن النظام املـدريس الحايل ال يعد خريجي املدارس بشـكل
جيـد لريـادة األعمال ،وأن خريجـي املـدارس يفتقـرون إىل كفايـات الريـادة بسـبب املناهـج املرهقـة ،والرتكيز
على البعـد النظـري واتبـاع طـرق تدريس تقليدية .وأشـار الحشـوة إىل النقص الشـديد يف املرشوعـات الهادفة
إىل التطويـر يف مهـارات الريـادة وثقافتهـا يف املـدارس ،وأنه يتم تطبيق عدد قليل جـداً من املرشوعات املرتبطة
بالريـادة ،سـواء بشـكل مبـارش أو غير مبـارش ،بعضهـا اقترص عىل فترة زمنية قصيرة جداً ،بينام ينشـط بعضها
منـذ حـوايل سـبع سـنوات ،وكانت نشـاطاتها غري منهجية .وكان مـن أهمها مرشوع إنجاز فلسـطني الذي يطبق
يف املـدارس الحكوميـة والخاصـة ،ومشروع "كاب" الذي يطبـق يف مراكز التدريب املهني التابعـة لوزارة العمل.
يتضـح مـن إحصاءات التعليم ،اسـتمرار تدين عـدد امللتحقني بالتعليم املهني بفروعـه األربعة( :التجاري،
والصناعـي ،والزراعـي ،والسـياحي) .فقـد بلـغ عددهـم  9133طالبـاً %36.5 ،منهـم إنـاث ،و %63.5ذكـور ،وهم
يشـكلون نحـو  %6.4مـن مجموع الطلبـة يف الصفني الحادي عرش والثـاين عرش يف العام الـدرايس ،2014 /2013
أمـا توزيعهـم يف فـروع التعليـم املهني األربعة فقد تركـز  %4.5من الطلبة يف الفرع التجاري ،بينام كانت نسـبة
امللتحقين يف الفـروع املهنيـة األخرى ضئيلة جـداً ( %0.15يف الفرع الزراعـي ،و %1.7يف الفرع الصناعي ،و%0.06
يف الفـرع السـياحي) .ومـن الواضـح أن هـذا الواقـع مل يتغير منذ مدة طويلـة؛ األمر الذي يشير إىل عدم وجود
سياسـات فعالـة لتطويـر القـدرة االسـتيعابية للفـروع املهنية ،أو لزيـادة جاذبيتهـا للطلبة بالرغم مـن أهميتها
وزيـادة الطلـب على خريجيهـا لتزويـد قطاعـات الصناعـة والزراعـة والسـياحة بكـوادر مهنية متوسـطة .هذا
باإلضافـة إىل أن بيانـات املشـاركة االقتصاديـة لخريجـي التعليـم والتدريـب املهني ،مبـا يف ذلك ريـادة األعامل،
سـجلت معدالت مشـاركة أعلى من الفـروع األخرى.
أمـا التعليـم الجامعـي ،وبالرغـم مـن زيادة اهتمام الجامعات الفلسـطينية خلال العقد األخير بإدخال
برامـج وتخصصـات للنهـوض بريـادة الشـباب ،فإنهـا ماتـزال تخـرج سـنوياً عشرات األلـوف مـن الطلبـة يف
تخصصـات ليـس لها فرص عمل يف السـوق الفلسـطينية؛ ولذلـك ،نجد أن معدل البطالة يرتفع بشـكل كبري بني
خريجـي الجامعـات مقارنـة مع الفئـات األخرى؛ حيث تبني أن معـدل البطالة بني األفـراد الحاصلني عىل دبلوم
متوسـط فأعلى لعـام  1013بلغـت  ،%30.2وهـو يزيـد عىل معـدل البطالـة العام بــ  6.8نقاط مئويـة 34.وأفاد
 %67مـن عينـة مسـح الخبراء الوطنيين أن الجامعات الفلسـطينية ال تؤهل الطلبـة ليتمكنوا من البدء بإنشـاء
مرشوعاتهم الخاصـة وتطويرها.

انطباعات السكان البالغين وتصوراتهم وآراؤهم حول ريادة األعمال
تعـد االنطباعـات والتصـورات واآلراء حول الريـادة ،عام ًال مهامً ومؤثراً يف النشـاط الريادي يف املجتمعات
كافـة ،فهـي تعكـس النمـط الثقـايف السـائد يف املجتمـع مـن وجهـة نظر السـكان البالغين 35.ويحددهـا مرصد
الريـادة العاملـي ( )GEMبسـتة مؤرشات ،هي :امتالك فـرص جيدة للبدء مبرشوعات رياديـة يف الفرتة القادمة،
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وامتلاك املعرفـة واملهـارات املطلوبـة ،واعتبـار الناس البدء مبشروع تجاري خيـاراً مهنياً جيداً ،وإيلاء الرياديني
الناجحين مكانـة عاليـة ،وتغطيـة وسـائل اإلعلام للتجـارب الرياديـة الناجحة ،وعـدم البدء مبرشوعـات ريادية
بسـبب الخـوف مـن الفشـل .وفيام يـأيت عرض لنتائج تلك املؤرشات التي تم قياسـها يف مسـح السـكان البالغني
لعام .2012
تشير بيانات مسـح السـكان البالغني لعام  )APS( 2012إىل أن  %47.5من الشباب ( 34–18سنة) ،لديهم
فـرص جيـدة للبـدء مبشروع جديـد خلال األشـهر السـتة القادمـة ،وهم يتفوقـون عىل فئـة السـكان (64–35
36
سـنة) الذيـن أجـاب  %44.2منهـم ،بـأن لديهم فرصـاً إلطالق مرشوعـات جديدة خالل األشـهر السـتة املقبلة.
ولوحظ أن الشـباب الفلسـطينيني ( 34–18سـنة) الذين يعتقدون أن لديهم فرصاً جديدة إلطالق مرشوعاتهم،
يتفوقـون على أقرانهـم يف منطقة الرشق األوسـط وشمال إفريقيا بــ  4.6نقاط مئوية.
ومـن حيـث امتلاك املعرفـة واملهـارات املطلوبـة لبدء مشروع ،يـرى  %62.1من الشـباب الفلسـطينيني
أنهـم ميتلكـون تلـك املهـارات ،مقارنـة مـع  %55.4مـن فئـة السـكان األكبر سـناً الذيـن أجابـوا بأنهـم ميتلكون
املعرفـة واملهـارات املطلوبـة .وكانـت نسـبة من قالوا إنهـم ميتلكون املعرفـة واملهارات لبدء مشروع يف منطقة
الشرق األوسـط وشمال إفريقيـا  %55.1مـن الشـباب ،و %50.3مـن فئات السـكان األكرب سـناً.
وتبين أن  %83.4مـن الشـباب الفلسـطيني لديهم انطباع بـأن الناس ينظـرون إىل أن البدء مبرشوع جديد
خيـار مهنـي جيـد ،كما أن  %86.2مـن الفئات األكرب سـناً تتفق مع هـذا االنطباع .وكان هذا املـؤرش متقارباً مع
انطباعـات السـكان البالغين يف مصر ( )%83ويف الجزائـر ( .)%79وكانت تلك االنطباعـات أقوى مام كانت عليه
انطباعـات سـكان منطقـة الرشق األوسـط وشمال إفريقيا؛ حيـث يرى  %75.5من الشـباب واألكرب سـناً فيها أن
37
النـاس ينظـرون بإيجابية إىل من يبـدأون بإقامة مرشوعـات ريادية جديدة.
وبالنسـبة إىل املكانـة واالحترام اللذين يوليهام الناس للرياديني الناجحني ،يعتقد  %78.8من فئة الشـباب
أن النـاس يولـون الرياديين الناجحين االحترام ،ويضعونهـم يف مكانـة عالية .ويشـاركهم يف هذا التصـور %82.8
من السـكان الفلسـطينيني يف فئات العمر األكرب سـناً .وكانت انطباعات السـكان البالغني يف مرص أكرث إيجابية؛
إذ يـرى  %87منهـم أن النـاس يضعـون الرياديين الناجحين يف مرتبـة رفيعة ،وعبر  %81من السـكان البالغني يف
الجزائـر ،و %81.6مـن الشـباب و %81.2مـن السـكان األكبر سـناً ( )65–35يف منطقـة الشرق األوسـط وشمال
38
إفريقيـا عن االنطباع نفسـه.
بينـت نتائـج مسـح السـكان البالغين لعـام  2012أن  %66مـن الشـباب الفلسـطينيني يف الفئـة العمريـة
( 34–18سـنة) ،يـرون أن عـدم تقبـل املجتمـع فكرة مرشوع ميلكه أو يديره الشـاب هو محبط أسـايس إلنشـاء
املرشوعـات .ويعتقـد  %83مـن الخبراء الوطنيين أن معظـم الرياديين الشـباب حصلـوا على مسـاعدة العائلة
واألصدقـاء للبـدء واالنطلاق مبرشوعاتهـم .كما يـرى أكرث مـن  %51منهـم ،وخصوصاً الشـابات ،أنهـم يواجهون
عقبـات أكبر للبـدء مبرشوعـات أعمال مقارنـة بالسـكان األكرب سـناً ،كام كانـت القيود على النسـاء الرياديات
األكبر سـناً أقـل من تلـك التي تواجـه الشـابات منهن.
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وبخصـوص اهتمام اإلعلام بالقصـص الناجحة للرياديني ،أجاب  %69.2من الشـباب بأن وسـائل اإلعالم
تغطـي تلـك القصـص ،واتفق معهم  %73.4من الفئات السـكانية الفلسـطينية األكرب سـناً و %55.2من شـباب
منطقـة الشرق األوسـط وشمال إفريقيـا ،و %55.2من الشـباب ،و %57.7من األكرب سـناً يف تلـك املنطقة .ويف
مصر اتفـق  %64مـن السـكان البالغين مـع الـرأي القائـل بـأن وسـائل اإلعلام تغطـي أخبـار قصـص النجاح
39
للرياديين ،ومل تتجـاوز نسـبة الذيـن وافقـوا عىل هذا الـرأي يف الجزائـر  %47من السـكان البالغني.
أمـا آراء الشـباب حـول دور الخـوف مـن الفشـل كمعيـق للريـادة ،فقـد أجـاب  %41.1منهـم بأنهـم
يعدونـه عائقـاً أمـام إطلاق مرشوعاتهم الرياديـة .ويتفق معهم  %38.8من السـكان الفلسـطينيني يف الفئات
األكبر سـناً .وكانـت نسـبة مـن اتفـق مـع هـذا الـرأي  %33يف مصر و %35يف الجزائـر مـن السـكان البالغين
فيهما .وباملقارنـة مـع تصورات الشـباب يف املنطقة تبين أن  %35.4من الشـباب ،و %35.1من الرياديني األكرب
سـناً ( 64–35سـنة) يف منطقـة الشرق األوسـط وشمال إفريقيـا يعتقـدون أن الخـوف مـن الفشـل يشـكل
عائقـاً أمـام دخـول معترك ريـادة األعامل .ويرجع سـبب ارتفاع نسـبة الشـباب الفلسـطينيني بشـكل خاص،
والسـكان البالغين بشـكل عـام ،ممـن يعـدون الخوف من الفشـل عائقـاً أمام إطلاق مرشوعاتهـم الريادية،
إىل ارتفـاع مخاطـر البـدء بعمل ريادي ضمن حالة االحتالل ،وسـلوك سـلطات االحتلال اإلرسائييل وإجراءاته
املحبطـة لالسـتثامر ،باإلضافـة إىل النظـرة املجتمعيـة السـلبية للفشـل ،وعـدم وجـود شـبكات أمـان إلسـناد
املرشوعـات الرياديـة (انظـر الجـدول رقم .)7
وتجـدر اإلشـارة هنـا إىل أهميـة إيجـاد اآلليـات املناسـبة لتقليـل حـدة القلـق والتخفيف من مشـاعر
الخـوف مـن الفشـل لتحسين اسـتدامة املرشوعـات الريادية.
وبشـكل عـام كانـت تصـورات املواطنين الفلسـطينيني يف األرايض الفلسـطينية املحتلـة إزاء ريـادة
األعمال إيجابيـة وطموحـة ،برغـم التخلـف النسـبي للأداء الريـادي على أرض الواقـع .كما يالحـظ أن
الرياديين يقيمـون دور وسـائل اإلعلام بشـكل أفضل من أقرانهـم يف دول املنطقة (الجدول رقم  .)7وتشـكل
هـذه التصـورات تربـة صالحـة لتعظيـم النشـاط الريادي مـن خالل بـذل املزيد مـن الجهود لتحسين البيئة
التمكينيـة لريادة الشـباب.
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الجدول 7
تصورات األفراد ( 34 - 18سنة) في فلسطين ومنطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا حول بيئة الريادة ومقارنتها بفئة السكان

( 64 - 35سنة) في عام 2012
التصورات

64 – 35

34 – 18
فلسطني

الرشق األوسط
وشامل إفريقيا

فلسطني

الرشق األوسط
وشامل إفريقيا

امتالك فرص جيدة لبدء العمل خالل األشهر الستة القادمة

%47.5

%42.9

%44.2

%39.6

امتالك املعرفة واملهارات املطلوبة لبدء مرشوع

%62.1

%55.1

%55.4

%50.3

يعد الناس بداية مرشوع جديد خياراً مهنياً جيداً

%83.4

%75.7

%86.2

%75.8

يويل الناس الرياديني الناجحني مكانة عالية واحرتاماً

%78.8

%81.6

%82.8

%81.2

تغطي وسائل اإلعالم العامة عادة القصص الناجحة

%69.2

%55.2

%73.4

%57.7

الخوف من الفشل مينع األشخاص من البدء مبرشوع

%41.1

%35.4

%38.8

%35.1

المصدر :مرصد الريادة العالمي ،مسح السكان البالغين (.)APS 2012

النتائج والتوصيات
النتائـج
عرضت هذه الدراسة سامت وخصائص يف ريادة األعامل للشباب يف فئة العمر ( 34–18سنة) يف فلسطني،
ومقارنتها مع الرياديني يف فئات العمر األكرب؛ استناداً إىل نتائج مسح السكان البالغني ،واستفتاء الخرباء الوطنيني،
وهي التي أجريت يف عامي  2010و .2012كام حللت املعيقات التي تواجه ريادة الشباب ،مبختلف أبعادها
االقتصادية واالجتامعية والتعليم والبيئة "السياساتية" ،والتي نلخص أبرز نتائجها فيام يأيت:
•كانـت معـدالت ريـادة األعمال يف املرحلـة املبكرة للشـباب يف الفئة العمرية ( 34–18سـنة) يف فلسـطني،
منخفضة باملقارنة مع دول جنوب الصحراء اإلفريقية أو دول أمريكا الالتينية ،ولكنها تقريباً يف مسـتويات
ريـادة األعامل نفسـها يف املرحلة املبكرة للشـباب يف منطقة الرشق األوسـط وشمال إفريقيـا ،أما معدالت
ريـادة الشـباب يف مرحلـة االسـتقرار ،فقـد كانـت متدنيـة جـداً؛ بسـبب ارتفـاع نسـبة الفشـل والتوقـف
للنشـاطات الرياديـة للشـباب خلال املرحلة املبكـرة التي مل َّ
تتخط حاجز  42شـهراً .ويعكـس ترتيب دولة
فلسـطني هـذا الواقـع؛ حيـث حـازت الرتتيـب  38مـن بين  67دولة مـن حيث ريـادة األعامل للشـباب يف
املرحلـة املبكـرة ،بينما كانـت يف املرتبـة  58مـن بين  ،67مـن حيـث معـدالت ريـادة األعامل للشـباب يف
املرحلة املسـتقرة.
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•يقترب معـدل النشـاط الريـادي للشـباب يف املرحلة املبكـرة من معدل ريـادة األعامل لـدى الكبار؛ حيث
يقـل بنحـو  0.8نقطـة مئويـة فقـط ،على حني تـزداد الفجـوة بينهما يف مرحلة االسـتقرار؛ حيـث تبني أن
نسـبة انتشـار الريـادة يف فئـات العمـر األكبر سـناً ،تزيد عىل نسـبة الرياديني الشـباب بـ  4نقـاط مئوية.
•لـدى املقارنـة بين نتائج املسـح يف عامـي  2010و 2012تبني حدوث منو ضئيل يف معدالت ريادة الشـباب،
مل يتجـاوز  0.5نقطـة مئويـة ،وانخفاض عدد الرياديني يف املرحلة املبكرة الناشـئة ( ،)NASCENTبنقطتني
مئويتين ،بينما تضاعـف عـدد الرياديين الذين وظفوا عما ًال وبدأوا بدفـع أجور بنقطتني مئويتين (Baby
 ،)Businessوارتفـع عـدد الرياديين ممـن ميتلكـون و/أو يديـرون مرشوعـات مسـتقرة ()Established
بنصـف نقطـة مئويـة .وهذا يعكس تحسـناً يف بنيـة القطاع ويف تحسـن قدرته عىل االسـتدامة.
•اتضـح أن  %46مـن املرشوعـات الرياديـة للشـباب نشـأت بدافـع الرضورة ،بينما كانت هذه النسـبة %37
لألكبر سـناً .وكانـت نسـبة مرشوعـات الرضورة يف فلسـطني أعىل مما هي عليـه يف معظم الـدول األخرى
املشـاركة يف تقرير الريـادة العاملي.
•يزيـد النشـاط الريـادي للشـبان عىل ما هو عليه لدى الشـابات بنحو  4أضعاف يف املرحلـة املبكرة ،وكانت
نسـبة الرياديات يف املرحلة املسـتقرة ضئيلة جداً مقارنة بالشبان الرياديني.
•يوجـد عالقـة إيجابيـة بين مسـتوى التعليـم ومعدل النشـاط الريـادي للشـباب ،وكذلك تزيـد املرشوعات
الرياديـة بدافـع الفرصـة ،كلما ارتفع مسـتوى التحصيل العلمي للشـباب.
•أظهـرت النتائـج وجـود عالقة سـلبية بين دخـل األرسة ومعدل النشـاط الريادي للشـباب ،فكلما انخفض
دخـل األرسة ،ازداد توجـه الشـباب نحـو ريـادة األعمال ،وبشـكل خـاص ملـن كان تحصيلهـم العلمـي يف
مسـتوى الثانويـة العامـة فأقل.
•يرتكـز  %53مـن النشـاطات الرياديـة للشـباب يف النشـاطات االسـتهالكية( :البيـع بالتجزئـة ،والخدمـات
االجتامعيـة) ،تليهـا النشـاطات التحويليـة( :نشـاطات التصنيـع ،وتجـارة الجملـة ،والبنـاء) ،بنسـبة .%30
•تبين أن أسـباب توقـف مرشوعـات الرياديين تعـود إىل عـدم الربحيـة لــ  %36.5منهـم ،و %22.5ألسـباب
شـخصية ،و %18.2بسـبب عـدم الحصـول على التمويـل ،أمـا بالنسـبة إىل الرياديـات فريجع تخلي %48.9
منهـن عـن مرشوعاتهـن إىل األسـباب الشـخصية ،مقابـل  %31بسـبب عـدم الربحيـة ،و %4.5بسـبب عدم
الحصـول على التمويل.

التوصيـات
ميكـن تلخيـص أبـرز النواقـص واملعيقـات لريادة األعامل للشـباب الفلسـطيني مبا يأيت :النقـص يف تزويد
الشـباب باملهـارات الرياديـة واملعرفـة باألسـواق ،وصعوبـة الوصـول إىل التمويـل ،ونواقـص البيئـة القانونيـة
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والترشيعيـة ،والنظـرة السـلبية لريادة الشـابات ،وحواجز السـوق واملنافسـة .ونلخص فيام يأيت أبـرز التوصيات
التـي مـن شـأنها التغلب على تلـك املعيقات:

أوالً :النقص في تزويد الشباب بالمهارات الريادية والمعرفة باألسواق
•مراجعة شـاملة ملناهج التعليم يف األرايض الفلسـطينية ،لجميع املسـتويات؛ لتضمينها باملعارف واملهارات
األساسـية الرضوريـة للرياديين وتطويـر روح الريادة والتفكير الخالق وإدارة املخاطر لـدى التالميذ بصورة
تدريجيـة ،وتأهيلهـم لدخول معرتك الريـادة ،مبا فيها ريـادة األعامل.
•إصلاح نظـام التعليـم والتدريـب املهنـي والتقنـي إلزالـة أسـباب النظـرة الدونيـة للملتحقين بـه بإلغـاء
سـقف التحصيـل العلمـي املنخفـض الذي حدد له بشـكل تعسـفي؛ لجـذب الطلبة املوهوبين الراغبني يف
التخصصـات املهنيـة والتقنيـة ،وإزالـة التمييـز املصطنـع بينـه وبين الفـروع األكادميية ،بحيث يتـم إعطاء
فرصـة للخريجين املميزيـن مـن مراكـز التدريب املهني للتقـدم لربامج التجسير؛ لتمكينهم مـن االلتحاق
بالكليـات التقنية.
•تصنيـف املهـن وتنظيمها لخريجي املـدارس ومراكز التدريـب املهنية ،وتطوير مهاراتهـم اإلدارية ومهارات
الريـادة لتمكينهم من إنشـاء مرشوعاتهم الخاصة.
•تطويـر برامج جديدة يف مسـتويات التعليـم العايل تواكب التطورات يف احتياجات السـوق ،وخصوصاً تلك
املالمئـة إلطالق األعامل الصغرية جـداً والصغرية.
•تطويـر نشـاطات تعلـم تتمحـور حـول تطويـر شـخصية الطالـب لتنميـة قـدرات الفهـم وحل املشـكالت
تؤهلـه وتطـور جاهزيتـه للحيـاة العملية.
•إعـداد وتوظيـف موجهني تربويني مدربني جيداً لنصح الطلاب والطالبات يف اختيار التخصصات األكادميية
واملهنية املطلوبة يف السـوق باالسـتناد إىل املعلومات والدراسات املوثوق بها.
•تأهيـل مدربين وإعدادهـم لتدريـب أكبر فئـة ممكنـة من الشـباب عىل مهـارات ريادية تسـاعدهم عىل
تعزيـز روح الريادة يف أوسـاطهم.
•العمـل على إيجاد آليات وبرامج للرشاكة بني املؤسسـات التعليمية ومؤسسـات القطـاع الخاص والحكومة؛
مـن أجـل تدريب الخريجين وتطوير قدراتهم العملية ورفع كفاءاتهم الريادية ،وتخصيص برامج السـتضافة
الرياديين الشـباب لرشح تجاربهم لطلبة املدارس والجامعـات ومراكز التدريب املهني.

ثانياً :الوصول إلى التمويل
•توجيـه املعونـات الدولية لتوفري ضامنات قروض للرياديني الشـباب؛ لتشـجيع البنوك على تقديم القروض
الصغيرة بضامنات ميرسة.
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•تشجيع إنشاء صناديـق لتقديم رأس املـال ألغـراض التأسيس ( ،)Seed Capitalأو املشاركـة باملخاطـرة
( )Venture Capitalأو املسـاهمة ( ،)Equity Capitalتكـون موجهـة لتمويـل املرشوعـات الصغيرة
والصغيرة جداً واملرشوعات الناشـئة للشـباب.
•تشـجيع البنوك وتوجيهها لتمويل املرشوعات الصغرية جداً والصغرية ،وتسـهيل إقراض فئات الشـباب من
خالل أدوات السياسـة النقدية ،كاإلعفـاء من االحتياطي اإلجباري.
•إنشـاء شـبكة أو شـبكات مـن املسـتثمرين املسـاندين ()Angel Investors؛ لتقديـم التمويـل امليسر
للمرشوعـات املميـزة للشـباب.
•تشـجيع دخـول مؤسسـات إقـراض صغير جديـدة ( ،)Microfinanceوتوجيـه عملهـا نحـو النشـاطات
الرياديـة الصغيرة الناشـئة ،وتوسـيع شـبكة فـروع املؤسسـات القامئـة للوصـول إىل الرياديين يف املناطـق
املهمشـة ،وتقديـم حوافـز مناسـبة لهـذا القطـاع؛ لتخفيض تكاليـف التمويل عـن املقرتضني ،وتشـجيعهم
على اللجـوء إىل االقتراض لتنميـة مرشوعاتهـم.

ثالثاً :تطوير اإلطار القانوني والتنظيمي لريادة الشباب
•تعديل قانون تشـجيع االسـتثامر؛ ليشـمل املرشوعات الصغرية جداً ،وتبسـيط اإلجراءات ورسـوم تسـجيل
الشركات الصغيرة جداً والصغرية واملتوسـطة.
•منح إعفاءات رضيبية ألصحاب املرشوعات الريادية من الشباب ،وتحفيزهم عىل تطوير مرشوعاتهم.
•تطويـر البنيـة التحتيـة املسـاعدة عىل انخـراط املرأة يف النشـاط الريادي ،مـن خالل التوسـع يف إقامة دور
الحضانـة وريـاض األطفـال؛ إلتاحـة الوقت للمرأة الراغبة يف دخول النشـاط الريـادي ،ومتكينها من تحقيق
طموحاتها.
•تشـكيل مجالـس تشـغيل وريـادة يف املـدن واألريـاف ،مـن ممثلي الحكومـة والقطـاع الخـاص إلرشـاد
العاطلين عـن العمـل وتشـجيعهم عىل إنشـاء مرشوعاتهـم الخاصة ومسـاعدتهم عىل الوصـول إىل الدعم
الفنـي واملايل.
•التطويـر والتشـغيل ملعلومـات سـوق العمل؛ لتوفير املعلومات املحدثة عـن بنية العرض والطلب إلرشـاد
مؤسسـات التعليم والتدريب يف تطوير املناهج والربامج التي تسـتجيب الحتياجات القطاعات االقتصادية
املختلفة.

رابعاً :تغيير النظرة السلبية إلى ريادة الشابات
•رضورة توظيـف وسـائل اإلعلام كافـة ،لتنـاول قصـص النجـاح للرياديين الشـباب ،وخصوصـاً الرياديـات،
ملواجهـة النظـرة السـلبية تجـاه ريادة النسـاء.
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•إنشـاء مراكـز إرشـاد للرياديـات يف مختلـف املناطق ،وتشـجيع التشـبيك بين مختلف املؤسسـات األهلية
الناشـطة ،يف مجـال متكين املـرأة إلنشـاء برامـج تدريب على املهارات الريادية بشـكل مشترك.

خامساً :تمكين الرياديين من تخطي حواجز السوق والمنافسة
• رضورة إقرار سياسات لتفضيل املنتجات الوطنية يف املشرتيات العامة.
•دعم برامج الرتويح وفتح األسواق للسلع الفلسطينية يف السوق املحلية واألسواق الخارجية.
•تكثيـف جهـود مقاطعـة السـلع اإلرسائيليـة ،وخصوصاً سـلع املسـتعمرات اإلرسائيلية املنافسـة للمنتجات
الوطنية.
•تنظيم معارض ملنتجات الرياديني الشباب يف السوق املحلية ،ويف األسواق الخارجية املستهدفة.

سادساً :توصيات أخرى
•إنشـاء حاضنـات أعمال يف املحافظـات الفلسـطينية كافـة ،وخصوصـاً لقطاعـات تكنولوجيـا املعلومـات
السـتيعاب أصحـاب األفـكار مـن الرياديين وتطويـر مرشوعاتهـم يف برامـج تدريـب مكثفـة.
•تعزيز املشاركات مع املؤسسات املحلية والدولية يف مجال تبادل الخربات يف الدعم والتطوير للريادة.
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