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ملخص :استطاعت املرأة إبراز متيزها يف بعض القطاعات ،مما جعلها تقدم على خوض جتربة العمل يف املشاريع الصغرية واألعمال
املقاوالتية اخلاصة اليت لطاملا مت ربطها بقضايا النوع االجتماعي ال بالقدرة على األداء ،ويف ظل جمموعة من الظروف احمليطة باملرأة سعت
أغلب الدول ومن بينها اجلزائر إىل اعتماد اسرتاتيجيات تنموية مستحدثة نذكر منها التمكني االقتصادي ألنه من أكثر املفاهيم اعرتافا
اعرتافا بامل رأة كعنصر فاعل يف النسيج االقتصادي وجيعل من التنمية أكثر مشاركة بني النساء والرجال عن طريق دعم املقاولة .وهو ما
نسلط عليه الضوء يف هذا املقال أين نتساءل من خالله عن سبب اعتبار نشاط املرأة يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة
كأداة لتمكينها اقتصاديا يف اجلزائر؟؟ ؛ وبغية الوصول إىل إجابة لتساؤلنا اعتمدنا على نتائج دراسة ميدانية مشلت جمموعة من صاحبات
املشاريع الصغرية واملتوسطة بوالية ورقلة.

الكلمات المفتاحية :التمكني االقتصادي للمرأة  ،املقاولة النسوية ،الؤسسات الصغرية واملتوسطة.
Abstract :

Woman was able to highlight excellence in the work to the level of some sectors and she is looking
for all different forms of work , She went to the small business and entrepreneurship seen by
another's as not related to Gender and the ability to perform under a range of circumstances
surrounding most of the woman sought countries , including Algeria to the adoption of innovative
development strategies of empowerment among them because it is more recognition of the concept
of woman as an actor in the economic fabric , it also makes the process of development more
partnership among women and men by supporting entrepreneurial women and this was the subject
of our research which we ask through , which the reason for considering women’s activities in the
sector of small and medium sized private enterprises as a tool to reduce their ability
entrepreneurial??, and to try to cure the problem in our research we’ve relied on the field study
which included a group of owners of small and medium-sized enterprises in the state of Ouargla .
Keywords :

Economic empowerment of women, Women's entrepreneurship, SME.
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مقدمة:
إن االهتمام بالدور االقتصادي للمرأة من خالل متكينها يف شىت اجملاالت ليس وليد الصدفة بل هو نتاج اجلهود املتفانية ملتختل
األطراف (املصاح العمومية ،احلكومات ،آالف النشطني يف جمال حقوق املرأة...اخل) يف العامل .أين استطاعت هذه األخرية أن تغري
نشاط املرأة يف جمال األعمال املقاوالتية من حلم صعب املنال عليها ليصبح جزء من رؤية عاملية ؛ وبذلك اتضح الدور الذي تؤديه املرأة
يف عملية املسامهة يف التنمية االقتصادية بالعديد من دول العامل.
وبالرغم من ذلك ،فما يزال هذا الدور ثانوي يف العديد من الدول وأفضل مثال عن ذلك املسامهة االقتصادية للمرأة يف املنطقة
العربية أين جندها تتزايد بنسب متفاوتة نتيجة لألوضاع السياسية واالقتصادية املتباينة يف دول املنطقة واليت تؤثر بدورها على توفر فرص
العمل وتطور تعليم املرأة والبنية االجتماعية حيث تعترب مسامهة املرأة العربية يف االقتصاد منتخفضة جدا باملقـ ـارنة مع نظرياهتا يف باقي أحناء
الع ـامل ،ويعود ذلك إىل الرتكيز على قضايا متعددة مثل دور املرأة اإلجنايب والقيم الثقافية واالجتماعية والتمييز القاسي الذي تواجهه لدى
دخوهلا سوق العمل من جهة ،وبسبب الضغوط االقتصادية وحمدودية فرص العمل وتوسع سوق العمل يف املنطقة العربية بشكل عام من
جهة أخرى .باإلضافة إىل حمدودية إمكانية وصول املرأة للمصادر املتختلفة من موارد مالية ومهارات وتعليم.
وبالتايل فإن زيادة مشاركة املرأة يف قطاع االقتصاد واالرتقاء حبقوقها ومتكينها من الوصول للموارد والتحكم هبا يعترب حتديا بالنسبة
ألغلب الدول العربية إذ يتطلب أكثر من التغلب على الفروقات الرتبوية ما بني الفتيات واألوالد ،حيث حيتاج باإلضافة إىل ذلك تغيري
املواق واإلقرار بقدرات النساء وإنتاجيتهن يف االقتصاد الرمسي وغري الرمسي.
واجلزائر بدورها حاولت إرساء إسرتاتيجية وطنية للنهوض بدور املرأة وتفعليه من خالل االهتمام بتعليمها وبتفعيل دورها
االقتصادي واالجتماعي ،إال أن اإلحصائيات اليت أفرزهتا التقاري ر املتختلفة داخل وخارج الوطن ،أظهرت تضائل دورها فيما خيص إنشاء
املؤسسات باملقارنة مع بقية البلدان األجنبية وحىت العربية .وعلى العموم سنحاول من خالل هذا املقال توضيح سبب اعتبار نشاط املرأة
يف قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة اخلاصة كأداة لتمكينها اقتصاديا يف اجلزائر ،وهل من املمكن أن يكون أداة لتعجيزها واحلد من
قدرهتا املقاوالتية ؟ ؛ وبغية الوصول إىل إجابة لتساؤلنا السابق نطرح التساؤالت الفرعية التالية:
 .1ما هي الدوافع اليت تشجع املرأة على إنشاء عملها اخلاص وما هي خمتل العوائق اليت تواجهها ؟
 .2ما هي طبيعة وخصوصية املؤسسات الصغرية واملتوسطة اليت يتم إنشائها وإدارهتا من قبل الفئة النسوية ؟
 .3هل هناك دعم إداري ومايل للمشاريع النسوية من قبل اجلهات احلكومية املعنية بعملية التنمية ومتكني املرأة اقتصاديا يف اجلزائر؟
 .4ما دور املؤسسات الصغرية واملتوسطة النسوية يف عملية التنمية االجتماعية واالقتصادية يف اجلزائر ؟
وبناءا على ما سبق ذكره متت معاجلة موضوع البحث يف احملاور التالية :
 .1التمكني االقتصادي للمرأة( األسس النظرية واملفاهيم املرتبطة به)؛
 .2املشاريع الصغرية واملتوسطة كأداة من أدوات التمكني االقتصادي للمرأة يف اجلزائر؛
 .3عرض أهم نتائج الدراسة امليدانية.
أوال -التمكين االقتصادي للمرأة :األسس النظرية والمفاهيم
على اعتبار أن التمكني من بني مفاهيم الفكر اإلداري اليت حظيت باهتمام بالغ من قبل الباحثني يف هناية الثمانينات ،والقى انتشارا
يف التسعينات نتيجة الرتباطه بعدة مفاهيم أخرى ذات بعد سياسي ،واقتصادي ،واجتماعي ،وثقايف...اخل ،مما انعكس ذلك على
التعريفات املتعلقة به ،فإذا حبثنا يف أصل مصطلح التمكني فيربز الكم اهلائل من الكتابات والدراسات الغربية والعربية حول هذا املوضوع.
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خيدم هدف حبثنا أال وهو مفهوم التمكني يف املرجعيات الدولية والذي يربط مصطلح التمكني

لذلك ارتأينا أن نركز على أهم تعري
باآليت:1
 ضمانات حقوق اإلنسان يف حياة مديدة وصحية ومستوى معيشي الئق وتعليم مناسب وفرص عمل منتج وتوسيع كافةاخليارات االجيابية لإلنسان؛
 عدم التمييز على أساس النوع االجتماعي ومنع كافة أشكال العن والتمييز ضد املرأة؛ احلق يف التنمية لكل الناس؛ -االستفادة من العوملة اليت جاءت نتيجة متكن الناس من العلم واملعرفة وتقدم االتصاالت وتدفق رؤوس األموال؛

 التمكني يف بعده االجيايب اإلنساين يعين جعل اإلنسان قادرا على املشاركة الفاعلة يف صنع التنمية البشرية واالستفادة مننتائجها وهو حمور التنمية وجوهرها وليس فقط أداهتا.
إال أن املفهوم األكثر عمقا للتمكني يرتبط مبفهوم القوة  ،وهو يؤثر على عاملني أساسيني مها:2
 -1إمكانية تغيري هيكل القوة ،فإذا كان هيكل القوة غري قابل للتغيري و متجذرا يف األشتخاص واملراكز ،ال ميكن احلديث من البداية
عن التمكني؛
 -2إمكانية توسيع نطاق القوة ،حبيث ال تأيت زيادة قوة طرف على حساب طرف آخر ،أي أال تكون عملية صفرية.
من خالل ما سبق ذكره ميكننا الوصول إىل أن التمكني عبارة عن إسرتاتيجية أو سياسة تتبع خالل فرتة زمنية ما ،متر مبراحل ويلزمها
متطلبات حمركها األساسي العنصر البشري ،كما أنه عملية ديناميكية تسعى للقضاء على كافة أشكال التميز والالمساواة بني البشر
حيث أن جناح هدف عملية التمكني يستوجب بالضرورة إزالة مجيع العقبات القانونية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية أو غريها من
السلوكيات النمطية اليت تضع الفئات املهمشة يف آخر اهتمامات الدول ويف املقابل السعي إىل تبين تشريعات وإنشاء مؤسسات تساهم
يف القضاء على كل مظاهر التمييز وتتوىل عملية التمكني و إدماج تلك الفئات املنسية يف اجملتمع.
 .Iالتفسير النظري لمفهوم التمكين االقتصادي للمرأة:
إن التمكني كمفهوم يرتكز على عنصر القوة الذي يشكل جوهر عملية التمكني ،فالقوة تقرن يف اغلب األحيان بالقدرة على فعل
شيء ما حيث يتولد عن تلك القدرة الشعور باملسؤولية والرغبة يف اختاذ القرار والتصرف بكل حرية.
لكن يظل دور العامل الذايت شرط ضروري لنجاح التمكني ،فالتمكني بصفة عامة يقوم على املنح الذي جيب أن يقابله التجاوب
واإلميان من طرف املستهدف ،فالبد أن يكون املستهدف لديه وعي ورغبة حقيقية يف التغيري ،مما استدعى بنا للبحث يف طريقة الوصول
إىل مفهوم التمكني من اجلانب االقتصادي.
.1.Iتعريف التمكين االقتصادي:
إن اغلب التعريفات اليت اطلعنا عليها جندها تربط املفهوم التمكني االقتصادي بقضايا التنمية االقتصادية من خالل التأكيد على
ارتباطه بعملية توسيع فرص وحرية الفقراء يف احلصول على أفضل نصيب من نتائج عملية التنمية اإلنسانية املستدامة.
كما أن هناك من يرى بان التمكني االقتصادي عبارة عن مقياس يستتخدم لتقدمي رأي خيص السياسات و االسرتاتيجيات االقتصادية
املتبعة أكثر من اعتباره أداة حتليل لتلك السياسات ،إذ يعرفه على انه مقدار التأثري الذي ميتلكه الشتخص على قراراته اخلارجية اليت هتتم

برفاهيته.3

من خالل التدقيق و اإلمعان يف التعريفات اليت أوردناها سابقا حول مفهوم التمكني استطعنا استنتاج تعري مبسط للتمكني االقتصادي:
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التمكين االقتصادي :هو عملية تغيري هياكل القوة االقتصادية اليت يعيش فيها األفراد مبا يتضمنه ذلك من ضرورة توافر ثقة الفرد بنفسه
وبقدراته ،وإمكاناته ومن مث استعداده النفسي لالختيار بني البدائل املتختلفة.
كما يرى بعض املفكرين على غرار " "Stremquistأن التمكني رباعي األبعاد ،ويتعلق األمر بـ  :البعد املعريف والبعد النفسي ،والبعد
االقتصادي ،والبعد السياسي ،حيث أن األبعاد الثالثة األوىل حتدث تغيريا على املستوى الفردي (املصغر) أما البعد السياسي فيتحقق
على املستوى اجملتمعي (املكرب) ،حيث يتم على املستوى األول أي الفردي ترتيب العالقات األسرية اليت تتبع فكرة املقاومة داخلها للحد
من تبعية النساء للرجال ،أما فيما خيص أمهية كل بعد فريى " "Lephotoأن معدالت التمكني ختتل باختالف أبعاده حيث ترتفع يف
البعد االقتصادي بالنسبة للنساء يليه البعد النفسي مث املعريف وتقل معدالته يف البعد السياسي .وهذا ما يربز لنا بأن التمكني االقتصادي
من أكثر املفاهيم اعرتافا بأمهية مشاركة املرأة يف التنمية االقتصادية.4

.2.Iتعريف التمكين االقتصادي للمرأة:
نظرا ألمهية مواضيع املرأة ،وحلرص كافة اهليئات الدولية واحمللية للنهوض بدور املرأة يف اجملتمع تعددت مفاهيم التمكني االقتصادي
للمرأة نذكر منها اآليت :
متكني املرأة اقتصاديا هو تلك العملية اليت تستطيع املرأة من خالهلا االنتقال من موقع قوة اقتصادي ادين يف اجملتمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع إىل موقع قوة
اقتصـ ـ ـ ـ ـادي أعلـ ـ ــي  ،وذلك من خالل ازدياد سيطرهتا وحتكمها باملوارد االقتصادية واملالية األساسية ،وهي األجور ،ورأس املال
و امللكيات العينية ،وهو ما مينحها يف الدرجة األوىل استقاللية مادية مباشرة .يربط هذا التعري

متكني املرأة مبدى إمكانيتها يف احلصول
5

على الثروات االقتصادية املادية والعينية ،ومدى قدرهتا على التحكم يف تلك الثروات ألطول فرتة زمنية ممكنة .

كما يرى البعض أن متكني املرأة يتمثل يف إحساسها بقيمتها وحقها بتحديد خياراهتا بعد أن متنح هلا اخليارات وحقها يف الوصول إىل
الفرص واملوارد ،وحقها يف الوصول إىل ضبط سري حياهتا داخل املنزل وخارجه وقدرهتا على التأثري على التغيريات االجتماعية خللق وضع

اجتماعي واقتصادي أكثر إنصاف على املستوى الوطين والعاملي.6
من خالل هذا التعري يتضح بأن التمكني االقتصادي للمرأة هو تلك العملية اليت تصبح املرأة من خالهلا فرديا أو مجاعيا واعية
بالطريقة اليت تؤثر من خالهلا على عالمات القوة االقتصادية يف حياهتا فتكسب الثقة بالنفس والقدرة على التصدي لعدم املساواة بينها
وبني الرجل.
 .IIاثر التمكين االقتصادي على المرأة :
من خالل التعريفات السابقة قمنا باستنتاج اآلثار االجيابية اليت تضمنها ممارسة إسرتاتيجية التمكني االقتصادي للمرأة ،ونذكر هذه أهم

هذه اآلثار كاآليت:7

 يسمح هلا بإعادة ترتيب عالقتها مع احمليط احليوي الذي تعيش فيه؛ ينمي التمكني االقتصادي للمرأة الشعور باالستقالل الذايت؛ يوسع من جمال حريتها االجتماعية ،والفكرية؛ يساعدها على ترميم جزء كبري من التشوهات االجتماعية اليت انصبت وتنصب عليها؛ يسمح هلا بتنمية مهاراهتا العلمية واملعرفية؛ يسمح للمرأة بإعادة صياغة عالقاهتا مع ذاهتا أوال ،فنظرة املرأة املنتجة أو املتعلمة ،أو املالكة إىل ذاهتا ختتل متاما عن نظرةاملرأة العاطلة أو اجلاهلة ،أو معدومة امللكية .كما يسمح التمكني االقتصادي بإعادة صياغة العالقات واألدوار االجتماعية مع
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اآلخرين ،األب ،األخ ،الزوج ،االبن ،وهو غالبا ما يفرض تصحيح مسار العالقة التقليدية بني هؤالء وبني املرأة باجتاه عالقة
أكثر احرتاما ،واعتبارا هلا.
.IIIمؤشرات قياس التمكين االقتصادي للمرأة:
مبا أن التمكني عملية قائمة ومستمرة وليس جمرد حالة يتص هبا الشتخص ،ومستويات متكني املرأة يف حالة تغري دائم حيث
يصعب قياسه فلذلك البد من اللجوء إىل حتديد مؤشرات لتسهيل عملية قياسه وتتمثل هذه املؤشرات اليت حددت وفقا لربامج صندوق

األمم املتحدة فيما يلي:8

 المساهمة االقتصادية  :مستوى البطالة ،مستوى األنشطة االقتصادية ،الدخل من دخول سوق العمل؛ الفرص المتاحة اقتصاديا  :نوعية املشاركة االقتصادية للمرأة ،نوعية الوظيفة اليت تشغلها املرأة ،نسبة دخل املرأة إىلدخل الرجل ،عدد النساء اللوايت يشغلن وظائ إدارية مرتفعة؛

 المشاركة في اتخاذ القرار  :الفرص الوظيفية يف القطاع اخلاص ،مدى مشاركة املرأة يف هياكل اختاذ القرار الرمسي أوغري الرمسي ،مدى مشاركة املرأة يف حتد يد السياسات اليت تؤثر يف اجملتمع بكافة فئاته؛

 التعليم  :نوعية التعليم  ،الفرص املتاحة للتطوير الذايت للمرأة علميا ،نسبة التعليم للنساء،عدد املنتسبات للتعليممبتختل أطواره ،معدل السنوات اليت تقضيها املرأة يف املدارس أو اجلامعات؛
 الصحة  :العناية الصحية  ،حتديد وتنظيم النسل،العناية الطبية النفسية. .IVمؤشرات التمكين االقتصادي للمرأة في الجزائر:
إن أول مؤشر يوضح لنا اهتمام الدولة اجلزائرية بشؤون املرأة ،والرغبة القوية للنهوض هبا يف اجملتمع املصادقة على اتفاقية القضاء على

مجيع أشكال التمييز ضد املرأة "سيداو  "CEDAWيف  1996/6/21باإلضافة إىل جمموعة من اإلصالحات واملبادرات من
الدولة اجلزائرية واعتماد سياسات وطنية بشأن املساواة ومتكني املرأة وإدماجها يف عملية التنمية االقتصادية ...اخل.
ولقد متكنت اجلزائر من تسجيل تقدم أفضل على مستوى الدخل ،والصحة والتعليم ،وسوق العمل ،إذ مل حتقق ذلك من قبيل
الصدفة ،فقد حاولت الدولة معرفة نقاط ضعفها اليت تساهم يف تراجعها ووجدت هلا السبيل األمثل لتغطيتها أال وهو حماولة تقليص
الفارق بني اجنازات املرأة والرجل يف خمتل اجملالت .حيث تشري النسب اإلحصائية للتعليم للفرتة من  2001إىل  2010ارتفاع نسب
األفراد امللمني بالقراءة البالغني  10سنوات فأكثر .9مما يؤشر على اخنفاض نسب األمية يف اجلزائر وهذا بالنسبة لكال اجلنسني ،بينما
يظهر التفاوت يف نسب التعليم بني اجلنسني من خالل املستويات التعليمية لكل منهما ،إذ احتلت اإلناث النسبة األعلى يف املستوى
اجلامعي مما يبني لنا بان اجلزائر متتلك طاقة نسوية مثقفة وواعية لدورها يف عملية التنمية االقتصادية و االجتماعية ،بينما يف باقي
املستويات كانت نسب الذكور هي األعلى وذلك لعدة أسباب من بينها تفضيل الذكور للتوجه حنو العمل احلر أو اخلاص على مواصلة
مسارهم التعليمي بغية تلبية متطلباهتم املادية بينما تفضل اإلناث احلصول على شهادات عليا من أجل تقلدها ملناصب وظيفية يف القطاع
العام.
يف إطار إصالح املنظومة الصحية ،عرف قطاع الصحة منجزات هامة كوضع و إعمال سياسات وبرامج مناسبة كسياسة السكان
وبرامج الصحة اإلجنابية واخلريطة الصحية اجلديدة وإسرتاتيجية النوع االجتماعي حيث نالحظ التناقص املستمر يف معدالت الوفيات بني
سنة و أخرى إذ ميكننا تقديره بـ  1.3يف املائة تقريبا .10إذ سينعكس هذا التطور احلاصل يف اجملال الصحي بالدرجة األوىل على األم
و الطفل و يشعرها بنوع من االهتمام بأوضاعها و جيعلها حتس بقيمة دورها االجتماعي واالقتصادي .بينما حظيت املسامهة االقتصادية
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للنساء يف اجلزائر باهتمام خاص يف إطار حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية ،وهذا ألهنا تساهم يف تقليص مستوى الفقر و تسهيل احلصول
على اخلدمات الصحية والرتبوية وزيادة املشاركة يف اختاذ القرار واملسامهة بكيفية مباشرة يف النمو االقتصادي.
ومازالت اجلهات املعنية بالنهوض بشؤون املرأة يف اجلزائر تشجع إدماج املرأة يف االقتصاد الوطين ،من أجل التتخلص من أي نوع من
أنواع التمييز بني اجلنسني ،حيث بلغت نسبة السكان النشطني عام  2011ما يقارب  10012000نسمة ،حيث شكلت النساء
1022000نسمة و 0990رجال وقد ارتفعت نسبة النساء النشطات بشكل كبري خاصة خالل الفرتة األخرية مقارنة بسنوات سابقة
وقد كان النمو احملقق يف جمال التعليم بالنسبة لإلناث ،اثر واضح على تزايد نصيبهن يف جمال التشغيل .فحسب الدراسات املعدة يف هذا
اجملال ،تبني بان قوة العمل املستتخدمة حاليا  9035000نسمة أي ما يعادل  20.2يف املائة ،حيث احتلت النساء العامالت 15.1
يف املائة من النسبة اإلمجالية أي  1404000نسمة .بلغ معدل النشاط االقتصادي يف اجلزائر  41.0يف املائة ( 60.9ذكور و14.2
إناث) .إن هيكل العمالة يوضح بان قطاع التجارة واخلدمات ميتص أكثر من نص فرص العمل .11إذ تعترب خمتل هذه اإلحصائيات
املتفاوتة فيما بينها على مستوى قطاع التعليم والصحة والنشاط االقتصادي مؤشرات على اهتمام الدولة اجلزائرية بالنهوض وترقية وضعية
املرأة االجتماعية واالقتصادية.
ثانيا -المشاريع الصغيرة والمتوسطة كأداة من أدوات التمكين االقتصادي للمرأة في الجزائر :
من خالل اطالعنا على بعض الدراسات وجدنا بأنه أينما مت استتخدام مفهوم األعمال املقاوالتية يتم ربطه مبفهوم املؤسسات الصغرية.
مع انه ميكننا التفريق بني املقاوالتية واألعمال الصغرية واملتوسطة من خالل ثالث خصائص أساسية (اإلبداع ،إمكانيات النمو ،األهداف
اإلسرتاتيجية) ،ومن املالحظ أيضا بأن املشاريع الصغرية واملتوسطة هي السمة الغالبة للمشاريع اليت متتلكها النساء املقاوالت ،إذ يعود هذا
التمركز النسوي يف جمال املؤسسات الصغرية ملا تتسم به هذه املؤسسات من خصائص كصغر رأس ماهلا و قلة عماهلا...اخل ،كما ال
ننسى أيضا حداثة دخول املرأة للعمل احلر و امتالك املشاريع اخلاصة هبا.
كما ميكننا القول بأن أهم اثر أو دور لألعمال للمقاوالتية واألعمال الصغرية واملتوسطة هو تشجيع التوظي الذايت واملسامهة يف
تشغيل املرأة إذ كان هلذه األعمال دورا كبريا يف االهتمام باملرأة العاملة من خالل إدخاهلا للعديد من األنشطة اليت تتناسب مع عمل املرأة
كالعمل يف اخلياطة ،واإلعالم اآليل ،والزراعة ،واحلرف اليدوية...،اخل كما ساعدت املرأة على البدء مبشاريع مقاوالتية تشرف عليها ذاتيا

وتتميز من خالهلا وال تتحمل من خالهلا أعباء مالية كبرية ،مما جعلها الشريك اجلديد يف التنمية االقتصادية.12
كما أن تأسيس املرأة ملشروعها اخلاص مينحها فرصة كبرية ملمارسة التزاماهتا وواجب ــاهتا كفرد فعـ ــال يف العائلة أو كــأم وربة بيــت ،وهذا من
خالل زيادة مسامهتها يف األنشطة االقتصادية بالعمل يف األوقات اليت تناسبها ويف األماكن اليت تستطيع التواجد فيها سواء يف املنزل
الذي تعيش فيه أو املنطقة اليت تقطن هبا مما يوفر عمال مفيدا لألسرة و اجملتمع على حد سواء ،إضافة إىل أن ما تتميز به املشاريع الصغرية
من مسات وخصائص يتناسب مع قدرات املرأة املالية و العملية.
ومن خالل حصرنا لألثر الفعال لكل من األعمال املقاوالتية وا ألعمال الصغرية واملتوسطة على عملية التنمية االقتصادية حاولنا تفسري

العالقة مابني املرأة وقدرهتا على حتقيق أداء متميز يف جمال املشاريع الصغرية ،أي ال يسعنا سوى القول بان إنشاء املرأة ملشروعها اخلاص
هو األنسب هلا من كافة النواحي .ومن خالل ما سبق ميكننا الوصول إىل مفهوم املرأة املقاولة.
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.Iمفهوم المقاولة النسوية :

انطالقا من املعىن املتداول ملفهوم املقاول والذي يعترب كل شتخص منشئ ،متعهد ،مؤسس ،صاحب عمل ميكن أن يكون مقاول.13

شرط أن تتوفر فيه بعض السمات الشتخصية واملؤسسية ،إذ ينطبق ذلك على النساء والرجال على حد سواء .ميكننا القول أن مفهوم املرأة
املقاولة قد ال يبتعد عن أحد هذه التعريفات واليت سنذكرها فيما يلي :
ميكن تعري املرأة املقاولة بأهنا  :هي كل امرأة سواء كانت لوحدها أو برفقة شريك أو أكثر ،أسست أو اشرتت أو حتصلت على

مؤسسة عن طريق اإلرث ،فتصبح مسؤولة عليها ماليا ،إداريا ،واجتماعيا ،كما تساهم يف تسيريها اجلاري.14
كما ميكننا القول بأن كلمة مقا ِولَة تشمل كل من اآليت:15

 اجلنس النسوي الذين ميارسون مهنة األعمال املقاوالتية؛مقاولة (مؤسسة) حلساهبا اخلاص؛
 كل امرأة مستقلة بذاهتا ،تتحكم ،تتتخذ قرارات ،وتدير َمقاولة بطريقة مبتكرة ومبدعة.
 كل امرأة أنشأت َو كنتيجة ملا سبق ذكره ال يسعنا سوى القول بأن كل شتخص سواء كان ذكر أو أنثى ينشىء و ميتلك مؤسسة حلسابه اخلاص

وتتوفر فيه جمموعة من اخلصائص ميكن اعتباره مقاول (ة).
 .IIالمقاولة النسوية في العالم العربي ودوافعها :
بالرغم من أننا ال منلك إحصائيات عن عدد النساء املقاوالت يف كل بلد عريب ،إال أن اطالعنا على بعض الدراسات اليت ناقشت
موضوع الدور االقتصادي للمرأة يف بعض بلدان الشرق األوسط ومشال إفريقيا قد أتاح لنا بعض املعلومات واليت ميكن أن نعدد من خالهلا
أهم خصائص املقاوالت العربيات و مسامهتهن يف عملية التنمية االقتصادية واالجتماعية ،واليت سيتم ذكرها كالتايل :
 .1.IIالمرأة المقاولة في السعودية :
لقد ظهرت املرأة املقاولة يف السعودية نتيجة للفرص املتاحة يف هذه البيئة وليس لعامل احلاجة ألموال تغطي متطلبات معيشتها ،وهذا
لكون السعودية بلد غين بثرواته املتختلفة ،فاملرأة السعودية يف غالب األحيان ال يكون دافعها من إقامة مشروعها هو حتسني مستواها
املعيش ي بقدر ما تبحث عن فرصة إلثبات ذاهتا و حتدي للرجل وحماولة تغيري النظرة اجملتمعية التقليدية للمرأة السعودية .فتخالل سنة
 2010استطاعت أكثر من  300سيدة أعمال يف خمتل مناطق السعودية من إبراز دورها باملسامهة يف التنمية االقتصادية لبلدها ،كما
يوجد  43أل سجل جتاري للسعوديات صاحبات املشاريع على مستوى السعودية ككل ،و بالرغم من الصعوبات االجتماعية اليت
تواجهها املرأة السعودية يف سوق العمل وعلى مستوى الدوائر احلكومية والبنوك استطاعت أن تربز قدراهتا يف تسيري أعماهلا املقاوالتية.
إذ تزاول صاحبات األعمال السعوديات نش اطهن من خالل جمموعة واسعة من اجملاالت حيث تظهرن بكثرة يف جمال األزياء و اجملوهرات
و الديكور ويتميزن يف أداء عملهن كذلك.16
 .2.IIالمرأة المقاولة في البحرين :
ظهرت املشاركة الفعلية للمرأة البحرينية يف جمال املقاولة يف مطلع الستينات القرن املاضي ،فقد حققت عائدات النفط يف تلك الفرتة
انتعاش اقتصادي مما انعكس إجيابا على تغيري أمناط احلياة األسرية لألحسن ،فزادت نسب تعليم املرأة وتطورت أفكارها وارتفعت نسب
مشاركتها يف سوق العمل و ظهرت كمقاولة إذ مل يكن دافعها من ممارسة األعمال املقاوالتية هو حتقيق الذات بقدر ما يعود إىل األسباب
العائلية ،الن جل الشركات البحرينية عائلية ،فمهنة املقاولة تعترب موروثة بني أفراد العائلة فاألب املقاول يؤثر على مهنة أبنائه وبناته ،حيث
خيلق فيهم روح املقاولة والنجاح يف املشاريع .إذ أن معظم البحرينيات املقاوالت ينحدرون من اسر مقاولني و ولدوا يف بيئة مقاوالتية ،مما
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يسهل عليهن عملية تسيري مشاريعهن فاألب البحريين املقاول الذي ليس له ابن مقاول تكون لديه بنت مقاولة حتمل املسؤولية من
بعده. 17
 .3.IIالمرأة المقاولة في األردن :
استطاعت املرأة األردنية حتقيق تقدم يف اجملاالت االقتصادية واالجتماعية ،و يعود الفضل يف ذلك إىل إسهامات القطاعات احلكومية
بإصدار التشريعات ووضع سياسات وبرامج لتفعيل دور املرأة املقاولة األردنية ومتكينها من اجناز أعمال تفوق تلك األعمال التقليدية اليت
حتصر النساء يف قطاعات حمددة ،حيث استجابت املرأة األردنية للمشاركة االقتصادية وتوجهت إىل األعمال احلرة واملشاريع الصغرية
كمالكة ومسرية تطمح إىل حتقيق مكانة يف جمتمعها واستقاللية ودخل يليب احتياجاهتا املتزايدة ،إذ يعرب قطاع الصناعة من أهم القطاعات
اليت تستقطب صاحبات األعمال األردنيات ،حيث استطاعت املرأة األردنية أن تقتحم هذا القطاع كمقاولة متميزة يف صناعة األلبسة
واألثاث ،التطريز ،املواد الغذائية ،صناعة مواد التجميل ،التغلي .18
 .4.IIالمرأة المقاولة في مصر :
تعترب املرأة املقاولة يف مصر امرأة تبدأ من الصفر لتصل إىل القمة ،إذ تعتمد اغلبهن على املصادر الذاتية أو املرياث أو الذهب اخلاص
أو مساعدات الزوج و العائلة ،وهذا راجع لقلة الفرص أمام املصريات لالستفادة من قروض ومساعدات حكومية ،لكن مع وجود عدة
صعوبات يف البيئة املصرية إال أن مجعيات سيدات األعمال املصريات واليت يصل عددها إىل  350مجعية هلا الفضل الكبري يف مساندة
املرأة املقاولة حيث قامت هذه اجلمعيات بإنشاء مركز لتدريب الفتيات وتأهيلهن كسيدات أعمال قادرات على املنافسة ،ومع هذا فاملرأة
املصرية نادرا ما تقتحم جمال املقاولة بسبب الفقر و حب مجع املال ،أما اللوايت يدخلن هذا اجملال حبثا عن املكانة االجتماعية فهن من
الطبقة الثرية يف مصر.19
 .5.IIالمرأة المقاولة في تونس :
إن احمليط التونسي مناسب ومشجع للمقاولة النسوية الن البعض يرى بان املرأة التونسية قد جتاوزت قضية املساواة بني اجلنسني إذ
يدللون على ذلك بالتوازن الكبري يف قضية منح الصفقات لرجال األعمال وسيدات األعمال،كما وصلت املرأة التونسية إىل مرحلة
الشراكة يف القضايا املهنية و العائلية .وحسب ما مت ذكره يف موضوع املرأة املقاولة يف تونس يبدو بأهنا استطاعت اقتحام أغلبية القطاعات
مثل اإللكرتونيك و الكهرباء التقنية و الفندقة ، ...أما أهم املشاكل اليت تعاين منها املقاولة التونسية تتمثل يف صعوبة احلصول على
التمويل البنكي وعدم احلصول على أسواق لصرف السلع كما تشكي من قلة استعمال التقنيات املعلوماتية احلديثة يف عملية التسيري
املقاواليت الرتفاع تكاليفها ،وهي تقريبا نفس املشاكل اليت تعاين منها اغلب النساء املقاوالت يف املغرب العريب.20
 .6.IIالمرأة المقاولة في المغرب :
تأكد بعض الدراسات بأن املرأة املقاولة يف املغرب يف تطور مستمر خاصة ملا أصبحت تستفيد من املساعدات األجنبية والدولية،
مما وفر هلا االستفادة من اخلربات األجنبية كما حصلت املرأة املغربية على برامج تكوينية من طرف مجعيات اسبانية وصندوق األمم
املتحدة اخلاص بدعم املرأة ،إذ يعود الفضل يف هذا للمساعدة اليت تقدمها اجلمعية املغربية للمقاوالت اليت تبحث عن آفاق جديدة
ل تطوير وإظهار املرأة املقاولة املغربية للعامل أمجع وتعزيز قدراهتا التنافسية و تنشر الروح املقاوالتية لديها ،كما تعمل هذه اجلمعية على إظهار
املرأة املقاولة من خالل الندوات والصالونات اجلهوية والدولية .أما عن أسباب ممارسة املرأة للمقاولة يف املغرب فريجع بالدرجة األوىل إىل
العائد الضعي لألسر مث انعدام فرص العمل إضافة إىل الرغبة يف إثبات الذات وحتقيق الثراء والقوة.21
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 .0.IIالمرأة المقاولة في الجزائر:
على اعتبار منا بان املقاولة النسوية تعد السبيل الوحيد للمسامهة يف زيادة نسب مشاركة املرأة يف سوق العمل ،كما أهنا تعد حتديا
بالنسبة للمرأة يف اجلزائر ال ميكنها الفوز هبا بدون دعم من األجهزة احلكومية املستحدثة لرتقية قطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة  ،فمن
هنا ميكننا القول بان ترقية املقاولة النسوية تعد أولوية ومسؤولية وطنية .وقبل البدء يف تناول خمتل اإلحصائيات عن واقع املقاولة النسوية
باجلزائر ،نود اإلشارة إىل أن املصادر اإلحصائية متعددة وتعكس يف بعض األحيان تصرحيات كل جهة حسب أهدافها اخلاصة
أو حسب الطريقة اليت متول من خالهلا املشاريع النسوية ،لذلك أردنا إعطاء وجهة نظر شاملة عن واقع املقاولة النسوية باجلزائر من خالل
تناول خمتل املصادر اإلحصائية والتصرحيات الرمسية ،ويف األخري سنستند إىل اإلحصاء االقتصادي األول الذي أقيم يف اجلزائر والذي
يعطينا نظرة أكثر واقعية وميدانية عن واقع املشاريع النسوية املنجزة على أرض الواقع.
انطالقا من املعلومات املصرح هبا من طرف الوزيرة املنتدبة املكلفة باألسرة و قضايا املرأة واليت تفيد بأن املرأة اجلزائرية يف سنة 2011
أصبحت تساهم يف عامل الشغل بنسبة  15يف املائة وذلك عن طريق اكتساحها عدة جماالت كالتعليم ،الصحة ،العدالة ،قطاع اخلدمات،
وال صناعات التقليدية ،كما أضافت بان املرأة اجلزائرية سجلت اقوي حضور هلا بـ  42يف املائة يف املهن احلرة ،بينما كانت مسامهتها
ضعيفة يف جمال املوارد املائية بـ  5يف املائة و الصيانة بـ  3يف املائة ،مما يستدعى تشجيعها أكثر من خالل االهتمام بالتكوين يف هذه
اجملاالت .كما أكدت الوزيرة بان هناك بعض التأخري فيما يتعلق بتفعيل مسامهة املرأة يف االقتصاد الوطين و إبراز قدرات املقاوالت
اجلزائريات مؤكدة بان اغلبهن يتمتعن مبستويات تعليمية عالية ،مشرية بان  64يف املائة من مقاوالت اجلزائر خرجيات اجلامعات ،ومن
جهة أخرى تطرقت الوزي رة إىل مسامهة املرأة الريفية حيث كانت ال تتعدى مسامهتها يف قطاع الزراعة  6يف املائة ،غري انه بفضل األجهزة
احلكومية املستخرة للنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية واملتوسطة أصبح القطاع حيصي  39 000امرأة حاملة لبطاقة الفالحة ،مشرية إىل
أن سوق العمل اجلزائري حيصي اليوم ما ال يقل عن مليون و مخس مئة أل ( )1 000 500امرأة مقاولة.22

و فيما خيص ترقية النشاطات النسوية يف اجلزائر من خالل األجهزة واآلليات احلكومية املتختصة برتقية قطاع املؤسسات الصغرية
واملتوسطة يف اجلزائر فقد أكد ذات املصدر إىل أن اإلحصائيات املعدة سنة  2011تشري إىل ما يلي :
 استفادت  2 032امرأة صاحبات مؤسسات مصغرة من مرافقة مهنية هبدف ترقية منتجاهتا وتسهيل إدماجها يف السوقالوطنية؛
 استفادت  1 100امرأة أخرى من تكوين يف جمال التسيري وإنشاء مؤسسات مصغرة يف إطار جهاز املساعدة على اإلدماجاملهين؛
 هناك  21 321امرأة استفادت من متويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛  0 255امرأة استفادت من خدمات الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة؛ منحت الوكالة الوطنية للقرض املصغر خالل نفس الفرتة قروضا حمدد حلوايل 050 000امرأة أي ما نسبته  60يف املائة منعدد املستفيدات من هذا اجلهاز؛
 استفادت 22 953امرأة ريفية و ماكثة يف البيت من حمالت ذات طابع مهين يف إطار جهاز املساعدة على اإلدماج املهين ممامسح بتوفري مناصب عمل ملدة حمدودة لفائدة عدد معترب من النساء؛
 استفادت أزيد من  00 000امرأة ماكثة يف البيت ويف الوسط الريفي سنة  2011من تكوين حتصلن على أثره على شهادةهبياكل التكوين املهين املنتشرة عرب خمتل مناطق الوطن؛
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 كما استفادت  00 000امرأة من برنامج مرافقة املرأة املاكثة يف البيت ويف الوسط الريفي باهلياكل التابعة لقطاع التكويناملهين اليت مت فتحها يف إطار برنامج تكوين سطرته وزارة التكوين والتعليم املهنيني بالتعاون مع الوزارة املنتدبة املكلفة باألسرة و
قضايا املرأة.
 استفادت  2 032امرأة صاحبات مؤسسات مصغرة من مرافقة مهنية هبدف ترقية منتجاهتا وتسهيل إدماجها يف السوقالوطنية؛
 استفادت  1 100امرأة أخرى من تكوين يف جمال التسيري وإنشاء مؤسسات مصغرة يف إطار جهاز املساعدة على اإلدماجاملهين؛
 هناك  21 321امرأة استفادت من متويل الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب؛  0 255امرأة استفادت من خدمات الصندوق الوطين للتأمني عن البطالة؛ منحت الوكالة الوط نية للقرض املصغر خالل نفس الفرتة قروضا حمدد حلوايل 050 000امرأة أي ما نسبته  60يف املائة منعدد املستفيدات من هذا اجلهاز؛
 استفادت 22 953امرأة ريفية و ماكثة يف البيت من حمالت ذات طابع مهين يف إطار جهاز املساعدة على اإلدماج املهين ممامسح بتوفري مناصب عمل ملدة حمدودة لفائدة عدد معترب من النساء؛
 استفادت أزيد من  00 000امرأة ماكثة يف البيت ويف الوسط الريفي سنة  2011من تكوين حتصلن على أثره على شهادةهبياكل التكوين املهين املنتشرة عرب خمتل

مناطق الوطن؛

 كما استفادت  00 000امرأة من برنامج مرافقة املرأة املاكثة يف البيت ويف الوسط الريفي باهلياكل التابعة لقطاع التكويناملهين اليت مت فتحها يف إطار برنامج تكوين سطرته وزارة التكوين والتعليم املهنيني بالتعاون مع الوزارة املنتدبة املكلفة باألسرة و
قضايا املرأة.
وحسب آخر اإلحصائيات الصادرة عن مركز السجل التجاري الوطين ،23وصل عدد املتعاملني االقتصاديني الطبيعيني إىل غاية هناية
سنة  2010ما نسبته  %9114رجال ،مقابل  % 016بالنسبة للنساء يتمركز معظمهن يف العاصمة ووهران مبا يقابل 110090
تاجرة ،أما يف ما خيص النساء صاحبات املؤسسات املسجالت ضمن مركز السجل التجاري فيتوزعن عرب الواليات بنسب متفاوتة ،حيث
جند أعلى نسبة مسجلة بالعاصمة مبا يع ـادل  1516مؤسس ـة ،ومن مث تأيت وهران بـ ـ  400مؤسسة وقسنطين ـة بأكثـر من 300
مؤسســة ،أما يف والية ورقلة-حمل ملتقانا اليوم -فنالحظ فقط  105مؤسسة نسوية مصرح هبا لدى مركز السجل التجاري من جمموع
 2032مؤسسة يف الوالية ،مبعدل والئي قدر بـ ـ ـ  % 3104من إمجايل املؤسسات املنشأة يف الوالية؛
أما بالنسبة لعدد املؤسسات النسويـة حسب اإلحصاء االقتصادي األول  2011والذي يعد ألول مرة يف اجلزائر واليت صدرت نتائجه
النهائية يف شهر أكتوبر املاضي من سنة  ،2012حيث يعترب هذا اإلحصاء األول من نوعه على مستوى الوطن والذي من خالله مت
إجناز مسح ميداين وطين جلميع الوحدات االقتصادية الناشطة بصفة رمسية على مستوى الوطن واليت تتميز مبقر ثابت –عناوينها مسجلة
لدى املصاح املعنية -24واإلحصاء مس مجيع القطاعات القارة ما عدا الزراعة.25
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وبعد إجراء عملية اإلحصاء ،مت التوصل إلحصاء  934.250مؤسسة تتوزع كما يظهر يف الشكل أدناه:
شكل رقم  1يوضح توزيع الوحدات االقتصادية المحصاة خالل اإلحصاء االقتصادي  2111حسب الشكل القانوني
%5

شخص طبيعي
شخص معنوي

%95

المصدر :اإلحصاء االقتصادي األول  ،2111مرجع سابق ،ص .11

حيث أسفرت اإلحصائيات عن وجود  000094مؤسسة ذات الشتخص الطبيعي 26بنسبة  %95من اإلمجايل ،أما الـ ـ  %5املتبقية
واليت تشكل  45456مؤسسة فهي ذات الشتخص املعنوي.
وحسب ما ورد يف هذه اإلحصائيات فقد مت التمييز فقط بني جنس صاحب ومسري املؤسسات ذات الشتخص الطبيعي ،ومل جند
توضيح فيما خيص املؤسسات ذات الشتخص املعنوي ،وعليه فقد بلغ من إمجايل  000094مؤسسة ذات الشتخص الطبيعي ما نسبته
 %1012منها تديرها نساء ،كما يظهر ذلك جليا يف اجلدول والشكل أدناه:
شكل رقم  2وجدول رقم 1يوضحان توزيع المؤسسات النسوية من إجمالي المؤسسات ذات الشخص الطبيعي ()PP
اجلنس

مؤسسة ذات الشتخص الطبيعي

ذكر

798 026

انثى

90 768

اجملموع

888 794

أنثى

ذكر

%10.2

%89.8

المصدر :اإلحصاء االقتصادي ،مرجع سابق ،ص .21

يعين من بني  000094مؤسسة ذات الشتخص الطبيعي ،هناك  90060مؤسسة تديرها نساء ،والباقي من تسيري اجلنس اآلخر.
مما يوضح أن نسبة النساء يف إنشاء املؤسسات ال تزال ضعيفة إذ بلغت حسب هذا اإلحصاء عشر نسبة اإلنشاء اإلمجالية.
واجلدول املوايل والشكل يوضحان توزيع تلك املؤسسات النسوية على خمتل
مع عدد املؤسسات املنشأة من قبل قرينها الرجل.
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جدول رقم " "2وشكل رقم  3يوضحان :توزيع المؤسسات النسوي ـة على مختلف القطاعات:
النشاط

المجموع

الجنس
انثى

ذكر

الصناعة

8 097

78 410

86 507

البناء

186

5 706

5 892

التجارة

39 665

459 676

499 341

الخدمات

42 820

254 234

297 054

المجموع

90 768

798 026

888 794

شخص طبيعي /قطاع النشاط والجنس
600 000
400 000
200 000
0

الخدمات

البناء

التجارة
ذكر

الصناعة

أنثى

المصدر :اإلحصاء االقتصادي ،مرجع سابق ،ص .01

وتتوزع املؤسسات النسوية على خمتل

القطاعات وذلك بنسب متفاوتة ،حيث جند النسبة األكرب أخذها قطاع اخلدمات مبجموع

 42020مؤسسة ،مثل يليها قطاع التجارة مبجموع  39665مؤسسة وتأيت بعدها قطاع الصناعة مبجموع  0090مؤسسة ويف األخري
قطاع البناء ب ـ 106مؤسسة.
وهذا ما يؤكد على فرضية مفادها أن النشاط النسوي يف اإلنشاء يتجه بشكل أكرب يف القطاع التجاري واخلدمي ،والذي يتالئم أكثر
مع خصوصية املرأة وميوالهتا ،وكذا امتهاهنا حل رف تتالئم مع مواهبها وتنقلها من خالل إبداعات وابتكارات يف ذلك اجملال ،لكن هذا ال
ينفي وجود نسبة ولو ضعيفة تظهر بدء توجه املرأة للقطاعات األخرى مثل الصناعة والبناء اليت كانت تعرف سابقا بأهنا قطاعات رجالية
حمضة ،لكن املرأة أثبتت أنه باستطاعتها اخلوض يف غمار هذا النوع من األنشطة والنجاح فيها ،ولو كانت البداية حمتشمة.
لكن حسب التقسيم اجلغرايف جندّ أن معظم املؤسسات النسوية ترتكز يف املناطق الشمالية ،وتصل ألضع النسب يف اجلنوب
حيث ال يتعدى عددها  6630مؤسسة من جمموع  90060مؤسسة على املستوى الوطين بنسبة ال تتجاوز  %0131من اإلمجايل
وهي أضع نسبة من حيث التوزيع ،وهذا ليس بغريب إذا قارناه مع الكثافة السكانية للمناطق ،وكذا مدى تركز الصناعة يف املناطق
الشمالية بشكل أكرب نظرا لقرب املواد األولية ،واألسواق ،وامليناء ،أو تبعا لضرورة توفر هذا النوع من األنشطة (أنظر الشكل أدناه).
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شكل رقم " "4يوضح :توزيع المؤسسات النسوية حسب المناطق الجغرافية
%7.31

%35.68

مركز الشمال

%19.30

الشمال الغربي
الشمال الشرقي

%19.63
%18.08

الهضاب العليا
الجنوب الكبير

المصدر :تبعا لبيانات اإلحصاء االقتصادي ،ص .01

أما يف والية ورقلة فوصل عدد املؤسسات النسوية ذات الشتخص الطبيعي إىل  1200مؤسسة من أصل  12990بالوالية بنسبة تقدر
ب ـ ـ.%9100
لكن االعتماد على األرقام و اإلحصائيات الكمية الصادرة يف التقارير والنشرات الدورية قد يؤدي بنا إىل نتائج مضللة فكان من
الضروري بنا التعرف على واقع املقاولة النسوية يف اجلزائر من خالل أهم نتائج الدراسات امليدانية السابقة اليت مست جمال املقاولة النسوية
يف اجلزائر و اليت قد تكون نتائجها أكثر دقة من سابقاهتا .حيث بينت لنا هذه الدراسات اليت مشلت أربع واليات جزائرية ختتل من
حيث البيئة اجلغرافية (جنوب  ،غرب  ،شرق  ،مشال ) ،والبيئة الثقافية واالجتماعية ( العادات والتقاليد السائدة يف كل منطقة ،املستويات
التعليمية والصحية...اخل)  ،حيث مشلت إحدى الدراسات السابقة واقع املقاولة النسوية بوالية ورقلة واليت تعترب بيئة دراستنا احلالية أين
تبني لنا بأ ن مشاركة النساء يف األعمال املقاوالتية جد حمدودة وضعيفة  ،إذ تتمركز املقاولة النسوية يف قطاعات معينة وبسيطة ،ويعود
ذلك بالدرجة األوىل إىل ضع التوجه املقاواليت للمرأة خاصة فئة خرجيات اجلامعات إضافة إىل صعوبة احلصول على قروض بنكية
تساعد يف اجناز املشروع تليها نقص املعلومات اإلدارية اليت تساعد يف تسيري املشروع بالشكل املطلوب وهذا لغياب خدمات آليات
وبرامج املرافقة اليت ستخرهتا الدولة اجلزائرية للنهوض بقطاع املؤسسات الصغرية و املتوسطة ،والعجز عن تسويق املنتجات يف األسواق،
إضافة إىل عجز املرأة املقاولة على التوفيق بني مهامها العائلية ومهامها املهنية.
ثالثا -نتائج الدراسة الميدانية :
سنحاول من خالل الدراسة امليدانية الت عرف على مدى فعالية ومسامهة املشاريع الصغرية واملتوسطة يف متكني املرأة اقتصاديا باالعتماد
على جمموعة من املؤشرات مت ترمجتها اىل أسئلة يف شكل استبيان وزع على جمموعة من صاحبات مؤسسات صغرية ومتوسطة يف خمتل
القطاعات االقتصادية بوالية ورقلة ،نرصد من خالله كل ما يتعلق باملشروع من تاريخ تأسيسه ،مكانه ،أسباب تأسيسه ،إمكانياته
صعوبات املشروع ،رأمساله ومصادر متويل املشروع ،مدى االستفادة من اآلليات احلكومية ،جناح أو فشل املشروع ،إدارته ،موق العائلة
واجملتمع منه ،اآلثار السلبية و االجيابية على املرأة واألسرة واجملتمع ،التغيري الذي أحدثه يف حياة املرأة.
كانت عينة الدراسة عبارة عن عينة عشوائية من صاحبات املشاريع مع مراعاة األنشطة املتختلفة حيث مشلت العينة اليت مت تطبيق
الدراسة عليها صاحبات مشاريع تنشط يف خمتل القطاعات وذلك على النحو التايل :
 املهن احلرة  :الطب ،الصيدلة ،احملاماة ،مكاتب الدراسات ،مكاتب اخلربات التقنية واهلندسية ...اخل؛ -الصناعات التقليدية  :النسيج ،الطرز على الصوف ،صناعة الفتخار ،وصناعات اليدوية املتختلفة ...اخل؛
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 املشاريع اخلاصة ذات الشتخصية املعنوية  :حمالت جتارية خمتلفة ،ورشات خياطة املالبس ،صالونات التجميل واحلالقة قاعاتاإلعالم اآليل وفضاءات االنرتنت ،كفترييات وبيع األكل اخلفي ...اخل.
ويرجع السبب وراء الرتكيز على هذه القطاعات إىل أن عمل املرأة يف والية ورقلة يف الغالب ينحصر يف تلك القطاعات ،وأما حتديد
العينة وحجمها فقد مت بناءا على ما يلي :
 أن تكون املرأة صاحبة املشروع و تديره بنفسها؛ أن يتم توزيع االستبيانات يف اغلب دوائر الوالية وبلدياهتا ،وهبذا ميكن تعميم النتائج على مستوى الوالية.وقمنا مبعاجلة  123استبيان ،ارتأينا أن نقوم بتقسيمها إىل ثالث جمموعات مما قد يساعدنا ويسهل علينا عملية حتليل وتفسري أسئلة
االستبيان ،إذ قمنا هبذا التقسيم حسب الطبيعة القانونية للنشاط املمارس فكانت اجملموعات كما يلي :
ما نسبته  52.05يف املائة عبارة عن مشاريع خاصة ذات شتخصية معنوية وهي تفوق نص مشاريع العينة ،بينما باقي العينة فيضم
 20.45يف املائة صناعات تقليدية والنسبة املتبقية واليت تقدر بـ  10.00يف املائة كانت للمهن احلرة ،مع العلم بأن نسبة املشاريع
اخلاصة تضم ما نسبته  32.31يف املائة أعمال غري مسجلة قانونيا أي ال متتلك سجل جتاري باسم صاحبة املشروع أو ترخيص حكومي
و  60.69يف املائة تنشط بصفة قانونية ورمسية .أما باقي املشاريع األخرى واليت تدخل جمال املهن احلرة والصناعات التقليدية فهي تزاول
نشاطها بصفة قانونية و رمسية( .أنظر امللحق رقم )1
 .Iخصائص عينة الدراسة :
من أجل معرفة خصائص عينة الدراسة قمنا بتحليل كل اخلصائص الشتخصية املرتبطة باملرأة صاحبات املشاريع مثل  :السن ،احلالة
العائلية ،املستوى التعليمي مكان اإلقامة ،املستوى املعيشي ،اخلربة يف العمل ...اخل.
حيث أبرزت نتائج تفريغ االستبيان بأن  43.9يف املائة من النساء صاحبات املشاريع على اختالف طبيعتها القانونية يرتاوح
سنهن بني  30سنة و  40سنة ،أما  42.20يف املائة هن اقل من  30سنة و 13.01يف املائة يرتاوح عمرهن بني  41سنة و 50
سنة .كما أن نسبة كبرية من صاحبات مشاريع العينة اإلمجالية إما متزوجات أو عازبات حيث بلغت نسبة صاحبات املشاريع املتزوجات
 45.53يف املائة مث تليها نسبة الغري متزوجات بـ 43.9يف املائة .وهذا يعرب عن أمهية العائلة بالنسبة للفئتني فاملتزوجات عليهن اإلشراف
واالهتمام بأمور األبناء والزوج أما العازبات يرتتب عليهن املسامهة أيضا يف أعمال البيت فمن هنا يربز دور العائلة يف إعطاء شرعية أكرب
لعمل املرأة ،وتكمن هنا التحديات اليت تعيشها املرأة املقاولة من أجل التوفيق بني السري احلسن ملشروعها وبني واجبات منزلية عليها
تأديتها.
كما اتضح لنا أن نسبة صاحبات املشاريع اللوايت لديهن مستوى تعليم جامعي هن  34.90يف املائة تليها اللوايت حيملن شهادات من
التكوين املهين بنسبة  33.33يف املائة ،مث تأيت نسبة صاحبات املشاريع من ذوي التعليم الثانوي بنسبة  15.44يف املائة ،و باقي النسبة
تتوزع بني اللوايت مستواهن التعليمي متوسط وابتدائي بالنسبة  9.05يف املائة و  2.45يف املائة على التوايل ،وكانت ما نسبته  4.06يف
املائة مل حيظني بفرص للتعليم .إذ يظهر من خالل هذا التحليل بان اجلامعيات أكثر إقباال على إنشاء مشاريع يف جمال املهن احلرة بينهما
اجملاالت األخرى فصاحبات املشاريع فيها يوجد بينهم فروقات يف املستوى التعليمي.
غالبية نساء العينة واللوايت يشكلن ما نسبته  02.36يف املائة يقمن يف املدينة أي يف الدوائر الرئيسية لوالية ورقلة بينما  20.64يف املائة
يقطن يف مناطق ريفية .إذ تضم هذه النسبة األخرية  60يف املائة من النشطات يف جمال الصناعات التقليدية و 20يف املائة من صاحبات
املشاريع اخلاصة.
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أما فيما خيص املستوى املعيشي لصاحبات املشاريع فأغلبيتهم يعشن على دخل األسرة املتوسط يف حني عربت  0.69يف املائة من نساء
جمموعة املشاريع اخلاصة و  10.14يف املائة من نساء جمموعة الصناعات ا لتقليدية بأن دخل أسرهن حمدود ،كما صرحت  21.04يف
املائة من صاحبات املشاريع يف جمال املهن احلرة و  4.62يف املائة من صاحبات املشاريع اخلاصة بأن دخل أسرهن كبري ،و مما الشك فيه
أن مستويات الدخل املتختلفة ألسر صاحبات املشاريع اليت ذكرناها سيؤثر على املستوى املعيشي هلا وعلى دوافعها و أسباب توجهها
لتأسيس مشروعها اخلاص.
أما يف ما يتعلق مبزاولة صاحبة املشروع لعمل سابق فأكدت  52.05يف املائة من العينة اإلمجالية عن عملها قبل أن تأسس
مشروعها اخلاص بينما صرحت  40.15يف املائة بعدم مزاولتها أي مهنة أو نشاط من قبل
وفيما خيص صاحبات املشاريع اللوايت عملن من قبل فقد كانت اغلب أعماهلم السابقة يف نفس اجملال الذي ينشطون فيه حاليا.
أي نفس الطبيعة القانونية حيث عملت  06.96يف املائة يف املهن احلرة و  53.05يف املائة زاولت نشاطها يف جمال اخلدمات أما
 20.50يف املائة عملت يف الصناعات التقليدية،
كما استنتجنا بأن  41.54يف املائة من صاحبات املشاريع اللوايت شغلن وظائ من قبل يعترب عملهن السابق حافزا إلقدامهن على
إنشاء مؤسساهتن وذلك من حيث اخلربة اليت اكتسبنها ،مت تليها  23.00يف املائة مل يتوافق منصبهن املهين مع دراساهتن و الشهادات
اليت حيملنها ،بينما  16.92يف املائة مل يكن عملهن السابق يغطي احتياجاهتن اليومية مما جعلهن يفكرن يف إنشاء مشروع خاص
لتحقيق كسب إضايف ،بينما  10.00يف املائة ظروف عملهن السابق مل تكن مواتية مع التزاماهتن العائلية ،كما ترى  0.69يف املائة بان
عملهن مل يرضى طموحاهتن فاقبلن على تأسيس مشاريع خاصة حبثا عن حتقيق الطموح واالستقاللية و مداخيل إضافية.
بالرغم من انه ميكننا أن نعترب ما سبق ذكره دوافع كافية لتأسيس أي امرأة ملشروعها اخلاص وهذا بالنسبة لصاحبات األعمال
اللوايت عملن من قبل  ،لكن فيما يتعلق بباقي نساء العينة اللوايت مل يسبق هلن العمل فرمبا هلن دوافع أخرى أدت هبن لتأسيس مشاريعهن
اخلاصة إذ وجدنا بأن هذه الدوافع تتوزع بنسب متفاوتة بني كل نساء العينة اللوايت عملن م ـ ــن قبــل و اللـوايت مل يعملــن
كما أن  20.46من النساء أسسن مش اريعهن اخلاصة بغرض مساعدة رب األسرة يف املصاري  ،يليه السبب الشتخصي واملتمثل يف
حتقيق الطموح بنسبة  25.20يف املائة مث اخلروج من البطالة بـ 21.95يف املائة و يبقى السبب املادي يف األخري ب 5.69يف املائة ،مما
يثبت بان الدافع األول واألساسي ملمارسة املرأة للعمل املقاواليت هو دافع اجتماعي وتبقى رغبتها يف حتقيق املاديات الشتخصية من آخر
اهتماماهتا بينما الرجل يتوجه للنشاط املقاواليت بغية حتقيق األرباح الن اجملتمع يشجع حاجات هذا األخري يف حتقيق الذات بسهولة.
 .IIتحليل النتائج الخاصة بالمالمح البيئية و المجتمعية لصاحبة المشروع :
من خالل نتائج استمارة الدراسة (أنظر امللحق رقم  )2تبني لنا بان  95.93يف املائة ترى بأن اجملتمع يشجع تعليم البنات ،و52.04
يف املائة صرحت بأن جمتمعها مينح املرأة حق التملك كما يشجع وجود أموال خاصة باملرأة ومينحها حق التصرف هبا ،كما انه يشجع
عمل املرأة أيضا أين اشارت 63.41يف املائة بذلك ،إضافة إىل أن  60.40يف املائة من صاحبات املشاريع ترى بأن اجملتمع يشجع
مشاركة املرأة يف احلياة االقتصادية .بينما صرحت  46.34يف املائة بأن جمتمعها يشجع املرأة على تأسيس مشروع خاص هبا ،إذ تشري
هذه النسب واليت رمبا قد تعكس لنا رأي صاحبات املشاريع يف والية ورقلة بأن هناك وعي بالدور االجتماعي واالقتصادي للمرأة ،وما
يؤكد ذلك هو أن  00.0يف املائة كن صاحبات القرار يف فكرة املشروع ،زد على ذلك حوايل  00.03يف املائة مل تواجه معارضة من
طرف عائلتها عند بداية املشروع ،و  00.49يف املائة مل تواجه معارضة من طرف صديقاهتا أو حميطها ،كما أن  00.05يف املائة من
نساء العينة اإلمجالية ترى بأن أسرهتا مقتنعة بقدراهتا يف إدارة املشروع .كما أشارت  40.16يف املائة إىل أن بيئتهن تتوفر فيها فرص
كافية للتطوير و التدريب املهين للمرأة .إذ أن كل هذه الظروف البيئية اليت تعيش فيها املرأة و تدير فيها مشروعها سيكون هلا بالضرورة
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أثر كبري يف دعم قدراهتا وحتسيسها باألمن النفسي واملهين إضافة إىل شعورها باالحتواء االجتماعي مما جيعلها تقدم أكثر و تسري أمور
مشروعها بنجاح.
بينما على العكس من ما سبق ذكره تؤكد  35.00يف املائة بأن جمتمعها يشجع تبعية املرأة للرجل يف كل شيء ،وأضافت
 65.04يف املائة من نساء العينة بان ذات اجملتمع يرى بأن الرجل قادر على مهام يصعب على املرأة القيام هبا ،كما أن  44.02يف
املائة مقتنعات ب أن جمتمعهن يفضل عمل الذكور على اإلناث حيث عربت  43.09يف املائة من النساء على أن تفكري أفراد عائلتها
يتوافق مع تفكري أفراد حميطها الذي يؤمن بنفس الفروفات بني الرجل و املرأة .إضافة إىل أن  52.02يف املائة تعترب الثقافة االستثمارية
للمرأة غري مناسبة و غري كافية يف جمتمعها.
إن هذه النسب السلبية و اليت قد يكون هلا تأثري يف تغيري منحى النتائج السابقة توضح لنا بأنه ال تزال هناك مناطق يف ذات
الوالية فيها بعض العراقيل االجتماعية اليت حتد من إبراز دور املرأة ،إال أن هذه النسب ضئيلة مقارنة بالنسب االجيابية السابقة.
كما أضافت صاحبات املشاريع ويف نفس السياق السابق بأن أهم الصعوبات اليت تعانيها املرأة وال يعانيها الرجل يف حالة رغبتها
يف تأسيس مشروع هي عملية التسجيل القانوين للمشروع على مستوى مصاح الضرائب و اإلدارات األخرى ،وصعوبة التوفيق بني إدارة
املشروع و أداء التزاماهتا العائلية.
 .IIIتحليل خصائص المشروع :
قمنا ب اإلملام بكل اجلوانب اليت قد متس املشروع و كذا حاولنا التعرف على األثر االجتماعي و االقتصادي للمشروع على خمتل أفراد
الدراسة و أسرهم و بيئاهتم وذلك عن طريق رص ـ ـ ــد ك ــل األمور اليت تتعل ـ ــق باملش ـ ــروع مثـل  :عم ــره ،رأمسال ــه ،طريقة تأسيسه ،عدد العمال
...اخل ،إذ تبني لنا بان  50.54يف املائة من املشاريع العينة ترتاوح عمرهم بني  3إىل  5سنوات بينما  25.2يف املائة يقل عمرهم عن
 3سنوات ،تليها  15.45يف املائة من املشاريع عمرهم بني  6إىل  10سنوات و يف األخري  0.10يف املائة يفوق عمر املشروع 10
سنوات ،حيث تعود هذه النسبة األخرية ملشروع واحد على مستوى نشاطات املهن احلرة و مل تعرب و ال صاحبة مشروع يف هذا اجملال بان
عمر مشروعها أقل من  3سنوات ،أما باقي النسب تت وزع بشكل متباين يف باقي اجملموعات ،مما يوضح لنا بان دخول املرأة إىل جمال
املقاولة يف والية ورقلة ال يزال حديثا على مستوى بعض القطاعات.
وفيما خيص اخلربة يف جمال النشاط فكانت النتائج و كما هي مبينة يف اجلدول ( )13.3كما يلي  59.35 :يف املائة لديهن خربة
يف جمال عملهم احلايل بينما  40.65يف املائة يفتقرن للتخربة يف جمال نشاطهم احلايل.
كما وضحت  02.6يف املائة من نساء العينة أن عدد سنوات خربهتم يف جمال املشاريع اليت ينشطون فيها حاليا ترتاوح بني سنة إىل
مخس سنوات ،مث تليها  26.03يف املائة ترتاوح سنوات خربهتم بني ستة سنوات إىل عشر سنوات ،يف حني أن  1.30يف املائة لديهن
العراقيل و الصعوبات اليت قد تواجه

خربة يف جمال مشروعهن تفوق العشر سنوات ،مما يثبت عزمية هؤالء املقاوالت و جتاوزهن ملتختل
املشروع.
وتبني بأن  00.06يف املائة استفدنا من تكوين يف جمال النشاط أما البقية واليت متثل  21.14يف املائة مل يلتحقن بتكوين يف
جمال نشاط مشاريعهم ،حيث بلغت نسبة امللتحقات مبراكز التكوين املهين  60.02يف املائة و اغلبهن من النساء الناشطات يف جمال
الصناعات التقليدية ،بينما  20.62يف املائة حصلنا على تكوين يتطابق مع ختصصاهتم اجلامعية ،أما اخلاضعات لدورات تكوينية يف
معاهد خاصة فكانت نسبتهن  0.25يف املائة و معظمها من صاحبات املهن احلرة واملشاريع اخلاصة ،بينما عربت  10.31يف املائة عن
حصوهلن على تكوين يف مراكز أخرى احنصرت اغلب إجاباهتن على دور الشباب واملركبات الرياضية واجلمعيات النسوية واخلريية .كما
أكدت كل نساء العينة املستفيدات من التكوين بأن هذه الدورات كانت ناجحة وقدمت هلن فائدة كبرية.
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لكن بالنسبة للوايت مل تتح هلم فرص لتلقي دورات تكوينية فكان  65.30يف املائة ليس لديهن رغبة شتخصية يف ذلك والبقية يرون
السبب يف عدم تلقيهم لدورات تكوينية هو عدم توفر مراكز التكوين على التتخصصات أو األمور اليت يرغنب بتعلمها والتكوين فيها .وهنا
ميكننا القول بأن للتكوين دور هام يف صقل مسار املقاولة والزيادة يف جناحها واستمرارها الن أغلب خرجيات مراكز التكوين املهين ال
حيظني بفرصة كب رية يف املسار الوظيفي حال خرجيات اجلامعات هلذا جيب الرتكيز على التنويع يف التتخصصات التكوينية و إضافة جماالت
جديدة.
أما فيما خيص توظي املرأة للعمال فإهنن ال يقمن بتوظي عدد كبري من العمال فقد تراوحت اغلب اإلجابات بني  3عمال
كحد ادين و 0عمال كحد أقصى ،مما يوضح لنا بأن كل مشاريع العينة عبارة عن مؤسسات مصغرة .لكن وبالرغم من أن عدد العمال
الذين توظفهم صاحبات املشاريع صغري ،إال أهنا تعترب مسامهة يف عملية توفري مناصب شغل و فتح منافذ دخل ألفراد جمتمعها ،فبعد
جتميعنا لكل إجا بات ربات األعمال حول عدد العمال الذي ن يزاولون نشاطهم يف املشروع تبني لنا بأن عدد كل العمال باستثناء ربات
األعمال ( 123ربة عمل) يف كل مشاريع العينة اإلمجالية بلغ  350عامل ،تتوزع على النحو التايل  :املهن احلرة استطاعت املسامهة يف
تشغيل  49عامل ،حيث كان عدد العمال يف هذه اجملموعة حمصور بني عامل ـ ـ ـ ــني وثالثة عم ـ ـ ــال ،وبالنسبة إىل جمموعة املشاريع اخلاصة
فقد استطاعت أن توفر  141منصب عمل ،إذ مل يتجاوز عدد العمال يف مثل هده املشاريع األربع عمال كما مل يقل يف أغلبها عن
عاملني .بينما جمموعة مشاريع الصناعات التقليدية فقد تباين فيها عدد العمال إذ كان أدىن حد هو أربعة عمال و أقصى حد سبعة
عمال  ،أين بلغ العدد اإلمجايل ملناصب العمل اليت وفرهتا مشاريع الصناعات التقليدية حمل دراستا إىل 160عامل و هي نسبة معتربة
مقارنة باملشاريع األخرى  ،وقد يكون السبب يف ذلك هو طبيعة هذا النوع من النشاطات الذي حيتاج إىل العمل اجلماعي و التعاوين
أكثر من النشاطات األخرى.
أما عن اختيار و توظي العمال داخل املؤسسة فكان  52.03يف املائة مت توظيفهم على أساس سابق معرفة وهذه النسبة تبني
لنا احلس االجتماعي للمرأة حنو أفراد جمتمعها حيث مل هتتم باخلربة و هي األساس لتحقيق عوائد واهتمت مبسؤوليتها االجتماعية أمام
باقي أفراد جمتمعها ،إذ كانت النسبة األكرب لصاحبات املشاريع اللوايت خيرتن املوظفني لديهن على أساس سابق معرفة النشاطات
الصناعات التقليدية ،بينما  10.0يف املائة تقوم بتوظي

العمال على أساس الشهادة إذ تكون هذه النسبة كبرية يف جمموعة املهن احلرة

الن طبيعة العمل يف مثل هذه اجملاالت يتطلب خربة كبرية ،كما تقوم  29.20يف املائة بتوظي العمال على أساس الشهادة اليت حيملنها
و الكفاءة يف العمل ،حيث تظهر لنا النتائج بأن  33.05يف املائة من صاحبا املشاريع اخلاصة و اليت تنشط غالبا يف قطاع اخلدمات و
التجارة كما أشرنا سابقا يقمن بتوظي العمال على أساس اخلربة و الكفاءات مما يعكس لنا اهتمامهم البالغ بضمان التسيري الفعال
ملشاريعهم.
وبالنسبة لطريقة بداية النشاط فكانت النتائج تشري إيل أن  91.06يف املائة منهن قامت بإنشاء عملها من الصفر ،يف حني 0.94
يف املائة فقط أعدنا جتديد نشاط عائلي سابق ،مما يبني بان اغلب نساء العينة يردنا حتقيق قدر من االستقاللية و يطمحن إلثبات
قدراهتن الشتخصية من غري مساعدة.
كما أن ما نسبة  44.02يف املائة من مشاريع النساء املقاوالت يف العينة اإلمجالية ينحصر رأمسال مشاريعهن بني 100.000
دج و  200.000دج ،وكانت النسبة األكرب فيها للمشاريع اخلاصة ،يف حني أن  35.00يف املائة من تلك املشاريع مل يتجاوز رأمساهلا
 100.000دج و اغلبها مشاريع تنشط يف الصناعات التقليدية أي ال حتتاج إىل مواد ولوازم ضتخمة أو متطورة ،بينما كانت 12.19
يف املائة من املشاريع ينحصر رأمساهلا بني  200.000دج و  500.000دج و اغلبها تنشط يف املهن احلرة ويف األخري  0.32يف املائة
من املشاريع جتاوز رأمساهلا  500.000دج ومشلت املهن احلرة كذلك هذا لكون هذه املشاريع تتطلب تقنية و أجهزة حديثة مثل األجهزة
الطبية واملعدات واللوازم اهلندسية و غريها.
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وبالرغم من أن احلصول على التمويل آمر أساسي لنمو وتطور املشاريع الصغرية ولزيادة إنتاجيتها إال أن نتائج اجلدول السابق
و الشكل رقم ( )9.3توضحان بأن أكثر من نص نساء العينة اإلمجالية أي ما نسبته  61.79يف املائة أشرن إىل التمويل الذايت
أو املدخرات الشتخصية كمصدرهن لتمويل املشروع بينما  22.76يف املائة اعتمدنا على مساعدة من األهل ،ومل تعتمد أي امرأة على
مرياث عائلي ،كما أشارت  15.45يف املائة من صاحبات املشاريع على جلوئها إىل مصادر خارجية لتمويل مشاريعهن وكان هذا املصدر
اخلارجي االستفادة من قرض .إال أن صاحبات املشاريع اللوايت اعتمدنا على مصادر خارجية لتمويل مشاريعهن استفدن من قروض يف
إطار مشروع الرئيس اخلاص باملرأة املاكثة بالبيت إذ عربت اغلبهن بان املبلغ املستلم كايف للبدا مبشروع كما أشرت  10.53يف املائة بان
املبلغ كان أكبري من احتياجاهتا املالية ،حيث علمنا من بعضهن أن مبلغ الذي حصلنا عليه يف إطار هذه املبادرة اليت أطلقها فتخامة
الرئيس اجلمهورية مل يتجاوز  400.000دينار جزائري و هذا يفسر ارتفاع نسبة املستفيدات من القروض يف جمال الصناعة التقليدية ألن
هذا املبلغ يتناسب مع متطلبات وأدوات عملهن البسيطة ،كما أكدت النساء يف هذا الصدد بأهنن مل يواجهن أي صعوبات فيما يتعلق
باحلصول على القرض كما دامت فرتة دراسة ملفاهتن إىل غاية استالم املبلغ مدة شهرين فقط.
لكن بالنسبة للنساء اللوايت ينشطن يف جمال املشاريع اخلاصة واستفدن من القرض فصرحن مبواجهتهن صعوبات على مستوى
ضبط مل طلب التمويل الن القروض اليت حصلنا عليها كانت يف إطار الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب ،كما أبدين استياء من
التجربة اليت مررن هبا ومن كثرة األوراق املطلوبة يف املل و طول املدة اليت استلمنا بعدها املبلغ املايل مع الذكر بأنه مل تصرح وال امرأة
بسوء املعاملة يف الوكالة أو التفريق بينها وبني الرجال .
وهذا ما يثبت أن اغلب نساء العينة مل يستفدن من اآلليات احلكومية باستثناء اللوايت استفدن من القروض ،حيث اتفقت
الكثريات منهن بان السبب يف ذلك هو عدم رغبتهن الشتخصية ألهنن يعتقدن بان استفادهتن من الدعم و املساعدة الذي تقدمه األجهزة
احلكومية سيجعل مشاريعهن غري مستقلة ،كما أشارت أخريات بأهنن ال حيتجن للمساعدة من هذه اآلليات ولديهن كل القدرة على
إجناح مشاريعه م شتخصيا ،كما صرحت بعض نساء العينة إىل انه ليس لديهن علم هبذه اآلليات أصال وال بالدور أو املهام اليت تقدمها
للمرأة املقاولة ،بينما صرحت إحداهن بأهنا قدمت مل على مستوى الوكالة الوطنية للتشغيل وبعد مدة فاقت النص سنة مت رفض
ملفها حبجة عدم توافق نشاط املشروع مع الشهادة اليت حتملها.
لكن الشيء االجيايب أن  60.40يف املائة من املشاريع حمل الدراسة ناجحة بينما  32.52يف املائة فهي مقبولة نسبيا ،مع اإلشارة
إىل انه مل تعرب أي مقاولة على فشل مشروعها .إذ يرجع هذا لعدة أسباب فرتى  43.30يف املائة من النساء بأن خربهتا يف جمال عملها
كانت سببا يف جناح مشروعها يف حني أن  20.92يف املائة أشارت إىل أن الدعم الذي تتلقاه يف جمال تسويق منتجاهتا هو السبب يف
زيادة جناحاهتا ،بينما عربت  10.00يف املائة على أن جناحها يعود العتمادها على خطة عمل حمكمة و دقيقة ،وباقي النسبة  9.64يف
املائ ة تعترب أن جناح مشروعها سامهت فيه جهات معينة يهمها أمر املشـ ـ ـ ــروع ،ومل تشر أي منهن إىل وجود أسباب أخرى يف هذا الصدد،
كما تتمىن بعض صاحبات املشاريع احلصول على أموال إضافية من اجل فتح فروع أخرى وعلى دعم من اجل تسويق منتجاهتن خارج
الوالية وخارج الوطن ،كما ترغب أخريات باحلصول على أجهزة متطورة مثل ماكينات اخلياطة احلديثة.
وبالرغم من النسبة الكبرية للمشاريع الناجحة يف العينة اإلمجالية إال أن  46.34يف املائة تواجه منافسة شديدة من قبل مشاريع
مشاهبة إذ يظهر ذلك جليا على مستوى املهن احلرة 34.15 ،يف املائة تواجه صعوبة يف تسويق منتجاهتا ،وما يثبت أيضا ضع املرأة
من الناحية التسويقية والتجارية هو عدم امتالك منتجاهتا لعالمات جتارية حيث أرجعت بعض صاحبات املشاريع سبب عدم امتالك
منتجاهتم لعالمة جتارية إىل حداثة مشاريعهن كما بررت أخريات ذلك بعدم حاجة املنتجات هلا و هذا ما يدل على عدم اطالعهن
الواسع بأمهية التسويق يف الرفع من قدرات املشروع التنافسية .كما أن  19.51يف املائة من نساء العينة تواجه صعوبات خبصوص غالء
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أسعار مواد و لوازم املشروع وهذا العتمادهن على التمويل الشتخصي من اجل تغطية متطلبات املشروع وابتعادهن من املصادر األخرى
اليت قد توفر هلن قدر كايف من األموال القتناء خمتل مواد ولوازم املشروع.
 .IVتحليل نتائج البيئة االستثمارية و اآلثار االجتماعية و االقتصادية للمشروع على المرأة واألسرة والمجتمع :
بغية معرفة رأي نساء العينة يف بعض األمور املتعلقة بالبيئة االستثمارية والظروف اليت تنشط فيها املقاوالت يف والية ورقلة و كذا معرفة
اآلثار اليت خلفها املشروع على املرأة و األسرة واجملتمع ارتأينا أن نطرح على نساء جمموعة من األسئلة يف ذات السياق وأسفر حتليل
النتائج املتحصل جمموعة من اآلراء مبينة يف األشكال التالية.
شكل رقم " : "5يوضح البيئة االستثمارية و اآلثار االجتماعية و االقتصادية األكثر ايجابية للمشروع على المرأة واألسرة والمجتمع
تنصحين االخريات بتاسيس مشروع خاص بهن
ازداد دخل االسرة بعد تاسيس المشروع
تغيرت نظرة االسرة اتجاهك بعد تاسيس المشروع
اختيار نوع المشروع مبني على القيود المفروضة اجتماعيا
القدرة على السفر و التنقل النهاء االعمال االستثمارية و غيرها
توسيع المشروع
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من خالل النتائج املتحصل عليها واملوضحة يف الشكل أعاله اتضح لنا بان اللوايت يوافقنا بشدة على فكرة توسيع املشروع مستقبال
هن  45.53يف املائة كما أن  69.92يف املائة تنصحن األخريات بتأسيس مشروع خاص هبن ،مما يربز لنا صمود املرأة املقاولة بالرغم
من مواجهتها لعدة صعوبات ،من بني هذه الصعوبات تأكيد  46.34يف املائة من نساء العينة على أن عملية اختيار املرأة لنوع املشروع
مبين على القيود املفروضة اجتماعيا ،لكن باملثل يظهر حتدي هذه الصعوبات من خالل تعبري  39.03يف املائة بأهنن قادرات على السفر
و التنقل إلهناء أعماهلن االستثمارية وغريها ،مما جعل نظرة األسرة تتغري اجتاهها بعد تأسيس املشروع وعربت  34.96يف املائة عن ذلك.
شكل رقم " : "6يوضح البيئة االستثمارية و اآلثار االجتماعية و االقتصادية االيجابية للمشروع على المرأة واألسرة والمجتمع
ازداد دخل االسرة بعد تاسيس المشروع
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أما الشكل رقم ( )06والذي يظهر اعلي عدد من التكرارات للنساء اللوايت كانت نظرهتن اجيابية حول بعض األمور اليت ختص بيئة
النشاط واألثر االجتماعي واالقتصادي للمشروع عليهن وعلى خمتل أفراد جمتمعهن ،إذ متثلت هذه اآلراء يف أن  25.2يف املائة توافق
على أن اجملاالت االستثمارية املتاحة للمرأة حمدودة ،مم ا يؤكد لنا بان الثقافة االستثمارية للمرأة يف هذه اجملتمعات غري مناسبة وكافية وفقا
لرأي  52.02يف املائة من صاحبات املشاريع .يف حني أن  36.50يف املائة وافقن على أن نظرة اجملتمع تغريت اجتاههن بعد تأسيس
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املشروع وهذا يبني لنا جناح املرأة يف إبراز مشاركتها يف احلياة االجتماعية واالقتصادية ،كما أن  40.00يف املائة تعتقدن بان املشروع ترك
آثرا اجيابيا يف جممل حياهتن االجتماعية واالقتصادية ،إضافة إىل أن  54.40يف املائة موافقات على أن املشروع عزز ثقتهن بقدراهتن
ملواجهة صعوبات العمل يف السوق ،أما األثر الكبري فيظهر من خالل حتسن مستويات دخل أسرهن ،حيث أشارت  44.01يف املائة
بذلك و هذا أهم دليل على أن املرأة تسعى و بالدرجة األوىل من خالل مزاولتها للنشاط املقاواليت إىل إبراز قدرهتا على املسامهة يف دخل
األسرة و لو بشكل ثانوي.
شكل رقم " : "7يوضح اآلراء المحايدة حول الرأي في البيئة االستثمارية و اآلثار االجتماعية و االقتصادية للمشروع على المرأة واألسرة
والمجتمع
… االجراءات و الشروط الحكومية المتبعة تعيق المشاركة الفعالة

42
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المصدر :نتائج استمارة البحث

وأخريا فيما خيص الطريقة اليت توفق فيها نساء العينة بني حياهتن العائلية واحلياة املهنية فكانت عن طريق تقسيم الوقت إىل فرتات
بعضها ألداء الواجبات العائلية واألخرى إلدارة أمور املشروع هذا بالنسبة للمتزوجات كما أن اغلب العامالت يف جمال املهن احلرة أشرن
بأن لديهن من يساعدهن يف أمور البيت مثل أم الزوج ،جلب عاملة تتوىل إدارة شؤون املنزل ،أما عن صاحبات املشاريع العازبات فهن ال
يواجهنا أي صعوبة يف التوفيق بني أمور البيت وأمور العمل ألهنن يتقامسنا واجبات البيت مع باقي أفراد األسرة كما انه هناك منهن من
يعفيها أفرا د أسرهتا من العمل البيت طيلة األسبوع شرط أن تقوم بالعمل عنهم يف فرتات راحتها أي يف هناية األسبوع  ،مما يبدو بان هناك
تفهم من طرف أفراد اآلسرة و دعم للمقاوالت من اجل إجناح مشاريعهن.
من خالل حتليلنا ملتختل اخلصائص الشتخصية و اخلصائص املهنية لصاحبات املشاريع يف والية ورقلة توصلنا إىل أن أغلب
صاحبات املشاريع يف والية ورقلة :
 شابات يف مقتبل العمر حيث ينحصر عمر الكثريات منهن بني  30سنة و  40سنة؛ لديهن ارتباطات عائلية حيث أن نسبة كبرية من صاحبات املشاريع متزوجات و عازبات يعشن يف اسر يتجاوز عددها 3أفراد وال يتعدى  0أفراد؛
 حامالت لشهادات تعليمية من اجلامعة والتكوين املهين؛ مستواهن املعيشي متوسط؛ لديهن خربة يف جمال عملهن اكتسبنها من العمل سابقا و اخلضوع للتكوين تفوق مخس سنوات؛ يلجان للمقاولة هبدف مساعدة أسرهن يف توفري االحتياجات اليومية؛ يقطن يف املدنية؛ يعشن يف بيئة متفتحة تراعي طموح املرأة و تشجعها على تلقي التعليم ،و العمل ،و تأسيس مشروعها اخلاص وكذااملشاركة يف احلياة االقتصادية؛
 تواجهن يف حالة رغبتهن بتأسيس مشروع خاص عوائق إدارية بالدرجة األوىل؛66
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 لديهن القدرة على التوفيق بني مسؤوليات البيت و إدارة أمور املشروع؛ ينحصر عمر مشاريعهن بني  3سنوات إيل  5سنوات؛ حيبذن العمل يف قطاع اخلدمات والتجارة؛ تتواجد مشاريعهن يف نفس منطقة اقاماهتن؛ قمن بتأسيس املشروع من الصفر؛ رأمسال مشاريعهن ينحصر بني  100.000دج و  200.000دج؛ ال يعتمدن على القروض البنكية يف متويل املشروع يفضلن استتخدام املدخرات اخلاصة؛ مل يستفدن من اآلليات احلكومية؛ مشاريعهن ناجحة؛ يواجهن صعوبات تسويقية و منافسة من قبل املشاريع املشاهبة؛ يطمحن إىل توسيع مشاريعهن؛ يشجعن األخريات على مزاولة النشاط املقاواليت.من خالل تعدادنا لتلك اخلصائص الشتخصية لصاحبات املشاريع يف والية ورقلة و املميزات اليت حتظى هبا مشاريعهن وكذا اآلثار
االجتماعية واالقتصادية للمشروع على املرأة ،أسرهتا ،وجمتمعها ،واليت ذكرناها فيما سبق ميكننا القول بأن مجيع تلك املتغريات عبارة عن
مؤشرات تدخل يف تفسري التمكني االقتصادي للمرأة يف والية ورقلة من خالل تأسيسها ملشروعها اخلاص.
خالصـ ـة:
من خالل الدراسة التطبيقية واليت حاولنا فيها رصد كل ما يتعلق باخلصائص واألبعاد الشتخصية لصاحبات املشاريع يف والية ورقلة وكذا
املالمح البيئية لواقعهن ،إضافة إىل رصدنا ألهم ما يتعلق باملشروع اخلاص باملرأة ابتداء من البيئة االستثمارية إىل غاية اآلثار االجتماعية
واالقتصادية اليت يرتكها هذا املشروع على املرأة و أسرهتا و جمتمعها أيضا ،استطعنا القول بأن املرأة اليت تنشط يف جمال املؤسسات الصغرية
واملتوسطة اخلاصة بوالية ورقلة قد ختطت بعض املشاكل املتعلقة بالنظرة اجملتمعية والعائلية لقيام املرأة بتأسيس أعمال خاصة ،واليت لطاملا
اعتربت عائق بالن سبة للمرأة املقاولة يف اجلزائر ،إال أهنا مازالت تعاين من قصور يف مستوى اجلانب التسويقي واملشاكل اإلدارية والقانونية،
لكن املشكل احلقيقي واملطروح هو يكمن يف مدى إقباهلا على االستفادة من آليات الدعم واملساعدة احلكومية واحلصول التمويل
اخلارجي ،أين جند املرأة املقاولة يف هذه الناحية الشريك األول وبدون أن يكون لديها أسباب موضوعية يف عملية املسامهة يف تأخر تطوير
وتوسيع نشاطها بابتعادها عن االستفادة من القروض واآلليات اليت أنشئت بغرض ترقية املقاولة النسوية يف الوالية حمل الدراسة .إذ ميكننا
أن نعمم هذه النتائج على منطقة ورقلة لكن من الصعب تعميمها على كافة اجلزائر ألن لكل منطقة متغريات حتكمها ،و مبا أن دراسة
خصت والية من الوطن فان املتغريات اليت قد يكون هلا تأثري تنحصر يف اجلانب االجتماعي والثقايف فقط ،وباقي اجلوانب فهي متشاهبة.
ويف ختام هذا املقال ميكننا القول بأن ا ملؤسسات الصغرية واملتوسطة تعترب أهم أداة أو سبيل للوصول إىل التمكني االقتصادي للمرأة،
شرط أن يتم التحكم يف خمتل العوائق و املؤثرات الداخلية و اخلارجية على املرأة املقاولة واليت نذكرها بالشكل التايل:
 -ضرورة إدماج املرأة يف خمتل

اجملاالت االستثمارية حاهلا ح ال الرجال الن املرأة املقاولة يف اجلزائر تشكل قوة فاعلة االقتصاد

الوطين لكن تعاين من إدماج متعثر يف اجملال االقتصادي؛
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 على اجلهات املعنية بقضايا املرأة زيادة توعية املقاوالت حول اخليارات التمويلية املتاحة وتسهيل وصول النساء املقاوالت إىلمصادر التمويل املناسبة وكذا ختصيص برامج إرشادية حول القروض و فرص االستفادة منها؛
 إجراء دراسات لفهم السبب الذي يدفع صاحبات املشاريع إىل االعتماد على املدخرات الشتخصية أو مساعدة األهل لتمويلاملشروع ويتجنبنا القروض البنكية؛
 البحث عن طرق من شأهنا تعزز عملية االتصال بني صاحبات املشاريع يف مناطق الشمال والغرب والشرق واجلنوب بغيةاستفادة إحداهن من جتارب األخرى؛
 على الدولة دعم و تشجيع صاحبات املشاريع غري املصرح بأعماهلن لدخوهلن إىل االقتصاد بشكل رمسي و قانوين؛ على املتختصني بإجراء البحوث حول أوضاع املرأة االقتصادية االبتعاد عن البيانات اإلحصائية املضللة والرتكيز على الدراساتامليدانية اليت غالبا ما تكون أقرب للواقع.
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 24لإلشارة أن هذا اإلحصاء مس فقط الوحدات االقتصادية اليت متلك سجل جتاري هلا مقر ثابت ،ويف هذه احلالة مت استثناء التجار (مندويب املبيعات) والذي قدر عددهم حسب املركز
الوطين للسجل التجاري ب ـ  04065إىل غاية تاريخ إجراء اإلحصاء ،كما مت استثناء خالل عملية اإلحصاء هذه حوايل  160009من املقاولني الناشطني يف جمال البناء والذين ال ميلكون مقر
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 26املؤسسات ذات شتخص معنوي ) :(PMمثال ذلك ... ،SARL ،SPAاخل ؛ أما املؤسسات ذات شتخص طبيعي( :)PPتتمثل يف املؤسسات اليت ال يستلزم نشاطها مسك
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