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نبذة عن المؤلفين
�أ�صدر هذا التقرير برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية ،وهو من ت�أليف كل من ر�شا مرت�ضى وفادي
�سامل:
فادي �سامل مدير برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية.
ر�شا مرت�ضى باحثة م�شاركة يف برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية.
لالت�صال بامل�ؤلفني يرجى الرتا�سل الإلكرتوين مبا�شرة مع:
Fadi.Salem@dsg.ac.ae; Racha.Mourtada@dsg.ac.ae

�إن الآراء الواردة يف هذا التقرير هي �آراء امل�ؤلفني وال تعك�س بال�ضرورة وجهات نظر الأمناء وامل�س�ؤولني وغريهم من
موظفي كلية دبي للإدارة احلكومية.
كلية دبي للإدارة احلكومية – © 2012 Dubai School of Government

شكر وتقدير
يود برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية �أن ي�شكر �شركة �ساب ( -)SAPال�شرق الأو�سط لدعمها
الريادي لبحوث ال�سيا�سيات وملنحتها ال�سخية التي ي�سرت �إجراء هذا البحث الإقليمي املهم يف هذا الوقت املنا�سب.
يود المؤلفان أن يعربا عن تقديرهما الشخصي للسيد سليم إده ،من العالقات الحكومية في
شركة ساب ( -)SAPالشرق األوسط لمساهمته القيمة في هذا المشروع.

كما يودان التنويه باجلهود التي بذلتها ال�شخ�صيات التالية يف تقدمي م�ساهمة وم�شاركة وم�ساعدة
�أ�سا�سية يف التقرير ومواده ذات ال�صلة:
 كلري ماكبيك وروب جونكرز من �شركة �ساب ).(SAP جيني�ش �إالث وهبة �شعبان من كلية دبي للإدارة احلكومية.4
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ملخص تنفيذي

منذ اندالع احلركات ال�شعبية يف العامل العربي يتوا�صل النقا�ش يف الدوائر ال�سيا�سية والأكادميية ،حول
متكني ال�شباب العربي �سيا�سي ًا واال�ستخدامات املبتكرة للإعالم االجتماعي .ومازال العامل العربي ي�شهد-
يف الوقت نف�سه -منو ًا متزايد ًا يف ا�ستخدام الإعالم االجتماعي ،توحدت فيه الهويات االفرتا�ضية مع
الهويات الفعلية لدى ن�سبة كبرية من ال�شباب العربي ،وهو �أمر الزال يلعب دور ًا حا�سم ًا يف ت�شكيل ديناميات
جديدة يف املجتمعات العربية .ويطرح �صناع ال�سيا�سة وقادة الأعمال -بعد عامني تقريب ًا على اندالع ذلك
احلراك -العديد من الأ�سئلة التي تتجاوز الت�أثري على التمكني ال�سيا�سي للمجتمعات العربية� ،أهمها :هل
ميكن لهذه الظواهر ذاتها �أن تلعب �أي�ض ًا دور ًا مماث ًال يف التمكني االقت�صادي للمجموعة الأكرث ن�شاط ًا يف
املجتمع� ،أي لل�شباب العربي؟
�أجرى برنامج احلوكمة واالبتكار ) (GIPيف كلية دبي للإدارة احلكومية ،بال�شراكة مع �شركة �ساب (SAP)-
ال�شرق الأو�سط ،م�سح ًا �إقليمي ًا لثمانية بلدان لقيا�س الت�صورات ال�سائدة عن �أثر ا�ستخدام الإعالم
االجتماعي على التمكني االقت�صادي والتوظيف وريادة الأعمال يف كل من البحرين وم�صر والأردن والكويت
ولبنان و�سلطنة عمان واململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة .ويهدف هذا التقرير �إىل تزويد
�صناع القرار وال�سيا�سات وقادة الأعمال بفهم �أف�ضل للفر�ص واملخاطر النا�شئة املتعلقة بهذه التغيريات،
وا�ستك�شاف ت�أثريها على و�ضع ال�سيا�سات وتطوير الأعمال ويف نهاية املطاف على النمو االقت�صادي يف
املنطقة العربية .وب�شكل �أكرث حتديد ًا ،تهدف هذه الدرا�سة امليدانية اال�ستطالعية �إىل البحث يف النقاط
الرئي�سية التالية:
� ُ
أفق جديد؟ :ما هو ت�أثري منو الإعالم االجتماعي على خلق فر�ص العمل والنمو االقت�صادي ودعم ريادة
الأعمال يف املنطقة العربية؟
هيكل ال�سيا�سات :كيف ميكن للحكومات تكييف �سيا�ساتها التنموية مع هذا النمو من �أجل الإ�سهام بدور
�أكرب يف التمكني االقت�صادي ور�ضا املواطن واالندماج االجتماعي؟
موجة جديدة من االبتكار؟ :هل ميكن �أن ترجمة واقع التمكني احلا�صل لدى جيل من ال�شباب العربي
�إىل ثقافة ابتكار م�ستدامة؟
يهدف هذا التقرير يف نهاية املطاف �إىل �إثارة نقا�شات لقيادة الفكر يف دوائر �صنع القرار بالقطاعني
اخلا�ص والعام يف الدول التي �شملها اال�ستطالع ،واملنطقة العربية الأو�سع التي ت�شرتك بالعديد من �أوجه
الت�شابه على امل�ستويات الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية .وتق ّدم النتائج الرئي�سية لهذه الدرا�سة دلي ًال
ي�ؤكد �أن تغيريات يف معنى التمكني جتري حالي ًا داخل قطاعات كبرية يف املجتمعات العربية.
وفق ًا لنتائج اال�ستطالع ،ف�إن النتائج الرئي�سية امل�ستندة �إىل الت�صورات الإقليمية ب�ش�أن الدور املحتمل
للإعالم االجتماعي يف هذه التحوالت هي التالية:
• الت�أثري على تف�ضيالت العمل :كان للحالة غري امل�ستقرة على امل�ستوى االقت�صادي وال�سيا�سي خالل
العامني  2011و ،2012وما يت�صل بذلك من منو ا�ستخدام الإعالم االجتماعي يف املنطقة ،ت�أثري وا�ضح
على تف�ضيالت العمل لقطاع كبري من �شعوب املنطقة وا�ستعدادها للبحث عن فر�ص ريادة امل�شاريع .ويف
 1وفق ًا ل�سل�سلة تقارير الإعالم االجتماعي العربي التي �أنتجها برنامج احلوكمة واالبتكار لدى كلية دبي للإدارة احلكومية خالل :2012/2011
http://www.ArabSocialMediaRpeort.com
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�آفاق امل�ستقبل :نظر ًا لرثوة املعلومات التي حتوزها
امل�ؤ�س�سات واملنظمات و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني بخلق
فر�ص العمل لل�شباب (الوكاالت احلكومية وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية،
وغريها) ،و�سهولة الو�صول والتفاعل التي ي�ؤمنها الإعالم
االجتماعي لل�شباب ،ف�إن احللول التكنولوجية الإبداعية
امل�ستندة �إىل الإعالم االجتماعي والتنقيب عن البيانات
ت�ستطيع �إطالق منهجيات مبتكرة حلل جزء كبري من
م�شكلة البطالة املتزايدة يف املنطقة .ومنها:
� oسوق الوظائف االفرتا�ضي :يعد الإعالم االجتماعي
عند الباحثني عن وظيفة مي�سر ًا ومدخ ًال �إىل املعلومات
املخ�ص�صة عن الوظائف وفر�ص العمل ،ولوال الإعالم
االجتماعي ملا كان لكثري من الباحثني عن عمل �سبيل
ملعرفة هذه املعلومات -قال  71باملئة من امل�شاركني يف
املنطقة ب�أنهم �سيعتمدون على الإعالم االجتماعي للعثور
على الوظيفة التالية.
 oرفع م�ستوى املهارات :حتى لو كان هناك فر�ص عمل
متاحة ،غالب ًا ما ال تتوفر املهارات الالزمة لها .ويعترب
الإعالم االجتماعي عام ًال مي�سر ًا للمواهب ال�شابة من �أجل
�سد هذه الفجوة وحت�سني اكت�ساب املهارات الالزمة ل�شغل
وظائف خمتلفة -يعتقد  84باملئة من �أفراد العينة ب�أن
الإعالم االجتماعي ميكن �أن يدعم اكت�ساب مهارات ريادة
امل�شاريع ،وحتديد ًا لدى الطلبة.
� oإن�شاء ومتكني امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة :يف غياب
فر�ص عمل متاحة ،ميتلك ال�شباب الآن فر�صة خللق
م�شاريع خا�صة بهم مب�ساعدة الإعالم االجتماعي ،وذلك
باال�ستفادة من قواعد العمالء الوا�سعة وتقليل التكاليف
واملخاطر املرتتبة على الأعمال املبتدئة -يرى  86باملئة من
امل�ستطلعني يف الإعالم االجتماعي �أداة رئي�سية للم�شاريع
املبتدئة.
oقيا�س امليول و«حتليل امل�شاعر» بناء على الإعالم
االجتماعي :مع منو ا�ستخدام الإعالم االجتماعي،
وحتى يتم �إن�شاء املزيد من القنوات الر�سمية النظامية
لتدفق املعلومات يف املجتمعات العربية� ،أ�صبحت حكومات
املنطقة الآن يف و�ضع �أف�ضل ملعرفة املزيد عن ت�صورات
املواطنني واجتاهات ال�سوق والآثار املرتتبة على ال�سيا�سات
يف الوقت احلقيقي .ومع حت�سن ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ومن خالل تقنيات «حتليل
امل�شاعر» ،ت�ستطيع ثروة املعلومات هذه متكني �صناع
ال�سيا�سة من ا�ستخدام الإعالم االجتماعي ملعاجلة م�شكلة
بطالة ال�شباب ،ف� ً
ضال عن امل�شاكل االجتماعية الأكرب يف
املجتمع.
8
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حني مل تظهر �أغلبية وا�ضحة من حيث تف�ضيل قطاع
معني ،ف�إن ن�سبة كبرية من �أفراد العينة قالت ب�أن
�أحداث العام املا�ضي قد �أثرت يف تف�ضيالت العمل
اخلا�صة بها.
• قيمة الإعالم االجتماعي لل�شركات وامل�شاريع
املبتدئة وم�شاريع الريادة االجتماعية :يعد الإعالم
االجتماعي عموم ًا �أداة مهمة لدى ال�شركات ب�شكل
عام ،وعلى وجه التحديد للم�شاريع املبتدئة وامل�شاريع
االجتماعية .وهو عالوة على ذلك �أداة ت�ستخدم
بن�شاط من قبل رواد الأعمال يف املنطقة العربية.
• الت�صورات ال�سائدة عن الفوائد الرئي�سيةُ :ينظر
يف جميع �أنحاء املنطقة على �أن قدرة الإعالم
االجتماعي يف ميدان الرتويج واالنت�شار هي �أكرث
جوانبه فائد ًة للأعمال التجارية.
• امل�شاريع االجتماعية :يعترب الإعالم االجتماعي �أداة
مهمة للم�شاريع االجتماعية لدى �أغلبية �ساحقة من
امل�ستطلعني يف جميع �أنحاء املنطقة ( 89باملئة).
• الإعالم االجتماعي والتعليم :عالوة على فوائد
الإعالم االجتماعي لل�شركات وامل�شاريع ،يعد هذا
الإعالم �أداة �ضرورية وحتى حتويلية وثورية يف جمال
التعليم.
• الإعالم االجتماعي كـ»معادل» �أو داعم للم�ساواة:
مازال الإعالم االجتماعي يعد عن�صر ًا معاد ًال� ،أو
عن�صر ًا مدعم ًا للم�ساواة ،لدى فئات خمتلفة من
حيث العمر واجلن�س ،فغالبية �أفراد العينة -بغ�ض
النظر عن اجلن�س -ميتلكون الت�صورات ذاتها ب�ش�أن
الإعالم االجتماعي وقدرته على خلق فر�ص العمل،
وب�ش�أن فوائده وعيوبه للم�شاريع وال�شركات.
• العيوب املتعلقة بالأعمال :هناك دالالت �سلبية تعزى
�إىل ا�ستخدام الإعالم االجتماعي يف ميدان الأعمال
وترتكز �إىل حد كبري على املخاوف املتعلقة بالبيئة
القانونية والتنظيمية املحيطة بالإعالم االجتماعي.
• الهياكل ال�سيا�سية والتنظيمية :يف حال عدم وجود
القوانني والأنظمة الالزمة ،ال ي�شعر النا�س وال�شركات
بالأمان الكايف للقيام مببادرات ريادة امل�شاريع

با�ستخدام الإعالم االجتماعي .كما تعاين الأعمال وامل�شاريع املبتدئة يف املنطقة عموم ًا من نق�ص
مماثل يف التنظيم.
• امل�شاركة املجتمعية يف �صنع ال�سيا�سات :الت�صورات ال�سائدة عن الدور الذي ميكن للإعالم
االجتماعي القيام به يف �إ�شراك املواطنني مع احلكومات والهيئات التنظيمية يف و�ضع �سيا�سات
ل�صالح الأعمال وامل�شاريع املبتدئة ،تعد �إيجابية للغاية.
• �آفاق امل�ستقبل :نظر ًا لرثوة املعلومات التي حتوزها امل�ؤ�س�سات واملنظمات و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني
بخلق فر�ص العمل لل�شباب (الوكاالت احلكومية وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات التعليمية
والتدريبية ،وغريها) ،و�سهولة الو�صول والتفاعل التي ي�ؤمنها الإعالم االجتماعي لل�شباب ،ف�إن
احللول التكنولوجية الإبداعية امل�ستندة �إىل الإعالم االجتماعي والتنقيب عن البيانات ت�ستطيع
�إطالق منهجيات مبتكرة حلل جزء كبري من م�شكلة البطالة املتزايدة يف املنطقة .ومنها:
• �سوق الوظائف االفرتا�ضي :يعد الإعالم االجتماعي عند الباحثني عن وظيفة مي�سر ًا ومدخ ًال
�إىل املعلومات املخ�ص�صة عن الوظائف وفر�ص العمل ،ولوال الإعالم االجتماعي ملا كان لكثري من
الباحثني عن عمل �سبيل ملعرفة هذه املعلومات -قال  71باملئة من امل�شاركني يف املنطقة ب�أنهم
�سيعتمدون على الإعالم االجتماعي للعثور على الوظيفة التالية.
• رفع م�ستوى املهارات :حتى لو كان هناك فر�ص عمل متاحة ،غالب ًا ما ال تتوفر املهارات الالزمة
لها .ويعترب الإعالم االجتماعي عام ًال مي�سر ًا للمواهب ال�شابة من �أجل �سد هذه الفجوة وحت�سني
اكت�ساب املهارات الالزمة ل�شغل وظائف خمتلفة -يعتقد  84باملئة من �أفراد العينة ب�أن الإعالم
االجتماعي ميكن �أن يدعم اكت�ساب مهارات ريادة امل�شاريع ،وحتديد ًا لدى الطلبة.
• �إن�شاء ومتكني امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة :يف غياب فر�ص عمل متاحة ،ميتلك ال�شباب الآن
فر�صة خللق م�شاريع خا�صة بهم مب�ساعدة الإعالم االجتماعي ،وذلك باال�ستفادة من قواعد العمالء
الوا�سعة وتقليل التكاليف واملخاطر املرتتبة على الأعمال املبتدئة -يرى  86باملئة من امل�ستطلعني يف
الإعالم االجتماعي �أداة رئي�سية للم�شاريع املبتدئة.
والآن مع منو ا�ستخدام الإعالم االجتماعي ،و�إىل حني �إن�شاء املزيد من القنوات الر�سمية املنظمة
لتدفق املعلومات داخل املجتمعات العربية ،ف�إن و�ضع �صناع ال�سيا�سة يف العديد من بلدان املنطقة
�أف�ضل لتخطيط وو�ضع ال�سيا�سات مبا�شرة بناء على ت�صورات املواطنني واجتاهات ال�سوق واحلقائق
االجتماعية .ومع حت�سن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ومن خالل تقنيات «حتليل امل�شاعر»،
ت�ستطيع ثروة املعلومات هذه متكني �صناع ال�سيا�سة من ا�ستخدام الإعالم االجتماعي ك�أحد مقومات
معاجلة م�شكلة بطالة ال�شباب ،ف� ً
ضال عن امل�شاكل االجتماعية الأكرب يف املجتمع� .أ�ضف �إىل ذلك �أن
القناعة القوية ب�أن الإعالم االجتماعي ك�أداة متكينية للم�شاريع االجتماعية وفق ًا لنتائج هذا البحث
الإقليمي� ،إىل جانب النمو الهائل يف ا�ستخدام الإعالم االجتماعي ،يعد م�ؤ�شر ًا على �أن «القطاع الثالث»
�سيوا�صل منوه ال�صحي ،ورمبا ي�ساهم يف جتديد املجتمع املدين احلقيقي يف املنطقة العربية ،ولي�س
املجتمع املدين االفرتا�ضي فقط ،من خالل قنوات الإعالم االجتماعي.

أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟
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نبذة عن استطالع الرأي :العينة والنهج

بهدف ا�ستك�شاف الت�صورات الإقليمية ب�ش�أن امل�سائل الرئي�سية التي �أبرزها هذا التقرير ،مت �إجراء جمموعة
من اال�ستبيانات املنظمة على الإنرتنت ،واجتماعات لفرق مداوالت يف ثماين دول عربية (البحرين ،م�صر،
الأردن ،الكويت ،لبنان ،عمان ،اململكة العربية ال�سعودية ،الإمارات العربية املتحدة) .ي�ستك�شف اال�ستطالع
ا�ستخدام الإعالم االجتماعي ،وحتديد ًا الت�صورات ال�سائدة ب�ش�أن ت�أثريه على خلق فر�ص العمل والتوظيف
وريادة الأعمال يف املنطقة.
�أجري اال�ستطالع بني مار�س ومايو  ،2012و�شملت العينة � 4754شخ�ص ًا (منهم � 331أي  7باملئة عرفوا
�أنف�سهم كرواد �أعمال) .وكان متو�سطمعدل اال�ستجابة لال�ستطالع  86.4باملئة.
مت اختيار امل�شاركني يف اال�ستطالع بني م�ستخدمي الإنرتنت وفق ًا لتعريف معني بحيث يعك�س الرتكيبة
الدميوغرافية يف كل بلد .وبالتايل ،كان امل�شارك النموذجي يف اال�ستبيان هو من قطاع ال�شاب ( 60باملئة
من امل�شاركني ترتاوح �أعمارهم بني  18و ،)30يعمل يف املقام الأول بالقطاع اخلا�ص ( 42باملئة من �أفراد
العينة) .كما �شارك يف اال�ستطالع �أ�شخا�ص من القطاع العام ( 16باملئة) ،والقطاع الثالث ( 3باملئة)
ورواد الأعمال ( 7باملئة) ،جنب ًا �إىل جنب مع طالب اجلامعات ( 13باملئة) والعاطلني عن العمل (20
باملئة) .وكانت الن�سبة بني اجلن�سني �( 40/60إناث/ذكور).
كانت العينات� ،إىل حد ما ،موزعة ب�شكل متنا�سب من حيث عدد ال�سكان يف جميع البلدان الثمانية .وعلى
هذا النحو ،كان هناك  150م�شارك ًا من البحرين 1575 ،من م�صر 541 ،من الأردن 270 ،من الكويت،
 246من لبنان 179 ،من عمان 1235 ،من ال�سعودية 558 ،من الإمارات.
كان التح�صيل الدرا�سي لأفراد العينة متنوع ًا 56 ،باملئة من حملة ال�شهادات اجلامعية 16 ،باملئة يحملون
درجة املاج�ستري �أو �أعلى 28 ،باملئة يحملون �شهادة الدرا�سة الفنية /الثانوية �أو �شهادة �أدنى .ويف حني ترك
للم�ستطلعني خيار الإجابة عن �أ�سئلة اال�ستطالع باللغة العربية �أو الإجنليزية ،اختار �أغلبهم الإجابة باللغة
الإجنليزية ،رغم تفاوت ذلك بني الدول التي �شملها اال�ستطالع.
بالإ�ضافة �إىل ذلك عقدت اجتماعات لفرق مداوالت يف م�صر والكويت والإمارات العربية املتحدة من �أجل
ال�سرب املتعمق لإجابات امل�سح يف هذه البلدان .وقد �ساهمت هذه االجتماعات يف تو�ضيح ال�صورة العامة
وو�ضعها يف �سياقها ال�صحيح و�إ�ضافة الأدلة القولية �إىل النتائج التي تو�صلنا �إليها.
ال�سرب املتعمق لإجابات امل�سح يف هذه البلدان .وقد �ساهمت هذه االجتماعات يف تو�ضيح ال�صورة العامة
وو�ضعها يف �سياقها ال�صحيح و�إ�ضافة الأدلة القولية �إىل النتائج التي تو�صلنا �إليها.

10

أكتوبر 2012

مقدمة

�ساهمت اال�ستخدامات املبتكرة لتكنولوجيات الإعالم االجتماعي بالعامل العربي يف تعطيل مناذج
«احلكم كاملعتاد» �ضمن العديد من بلدان املنطقة العربية ،وو�ضعت م�شاركة املواطنني و�إ�شراك ال�شباب
على ر�أ�س جداول �أعمال �صناع ال�سيا�سة .وت�سمح هذه التغيريات على نحو متزايد بتحقيق وعود تغيري
مناذج «العمل كاملعتاد» وت�شكيل �آفاق تنموية واقت�صادية جديدة .وهذه الدرا�سة هي الأوىل من نوعها يف
املنطقة التي ت�ستك�شف الآفاق التنموية وال�سيا�سية العامة ب�ش�أن هذه التغريات االجتماعية على امل�ستوى
الإقليمي .وقد �أجرى برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية ،بال�شراكة مع �شركة �ساب
( -)SAPال�شرق الأو�سط م�سح ًا �إقليمي ًا من خالل درا�سة ا�ستق�صائية �شملت ثمانية بلدان ،من �أجل
قيا�س الت�صورات ال�سائدة عن �أثر ا�ستخدام الإعالم االجتماعي على التمكني االقت�صادي والتوظيف
وريادة الأعمال يف البحرين وم�صر والأردن والكويت ولبنان وعمان وال�سعودية والإمارات .ويهدف
التقرير �إىل تزويد �صناع ال�سيا�سة وقادة الأعمال بفهم �أف�ضل للفر�ص واملخاطر النا�شئة املتعلقة بهذه
التغيريات ،وا�ستك�شاف ت�أثريها على و�ضع ال�سيا�سات وتطوير الأعمال وبالتايل على النمو االقت�صادي
يف املنطقة العربية.

تزايد «الوفرة ال�شبابية» العاطلة عن العمل يف املنطقة العربية
حتى قبل اندالع «الربيع العربي» وما �صاحبه من ا�ضطرابات اقت�صادية ،ف�إن تقديرات �سوق العمل خالل
الفرتة بني العامني  2006و 2010ت�شري �إىل �أن الدول العربية -با�ستثناء الإمارات وال�سعودية -تعاين من
ارتفاع معدالت البطالة عموم ًا .والأكرث �إثارة للقلق �أن املنطقة �سجلت بع�ض �أعلى معدالت بطالة ال�شباب
خا�ص ًة يف العامل .وزاد التفاوت بني اجلن�سني من تفاقم امل�شكلة� ،إذ بلغت معدالت البطالة بني ال�شابات،
يف بع�ض البلدان� ،ضعفي �أو ثالثة �أ�ضعافها بني ال�شبان ،وخم�سة �إىل ت�سعة �أ�ضعاف معدالت البطالة بني
�إجمايل ال�سكان (منظمة العمل الدولية.)2011 ،
من املنظور االقت�صادي والتنموي ،كان �أثر عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي املرافق للحركات ال�شعبية يف
املنطقة �سلبي ًا على التوظيف وخلق فر�ص العمل .فقد �شهد �إقليم �شمال �أفريقيا ،على �سبيل املثال ،ارتفاع
معدالت بطالة ال�شباب بعد احلركات ال�شعبية هناك� ،إذ ارتفعت مبقدار  4.9باملئة بني العامني 2010
و .2011وبحلول العام  ،2012بلغ معدل بطالة ال�شباب  26.5باملئة يف ال�شرق الأو�سط و 27.9باملئة يف
�شمال �أفريقيا كمتو�سط .واملخيف �أن منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا تربز باعتبارها املنطقة
الوحيدة يف العامل التي جتاوزت فيها البطالة  10باملئة بالن�سبة للأ�شخا�ص الذين ترتاوح �أعمارهم بني
 15وما فوق يف العام  ،2011وهي �إحدى منطقتني فقط ارتفعت فيهما بطالة ال�شباب مرة �أخرى منذ
العام  2009بعد تراجعها بني العامني  2008و .2009وعالوة على ذلك ف�إن ن�سب معدالت بطالة ال�شباب
وبحلول العام  ،2012بلغ معدل بطالة ال�شباب  26.5باملئة يف ال�شرق الأو�سط و 27.9باملئة يف �شمال �أفريقيا
كمتو�سط.

منظمة العمل الدولية

� 2أجري اال�ستطالع بالتعاون بني برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية و�شركة �ساب ( )SAPال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
 3طبق ًا لإح�صائيات منظمة العمل الدولية التابعة للأمم املتحدة يف جمال التوظيف يف املنطقة العربية
أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟
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�إىل الكبار مازالت مرتفعة� ،إذ تبلغ  4.0يف ال�شرق الأو�سط و 3.9يف �شمال �أفريقيا (منظمة العمل الدولية،
.)2012
مع و�ضع هذه احلقائق القامتة يف االعتبار� ،أخذ �صناع ال�سيا�سة يف املنطقة يدركون بحلول نهاية العقد
املا�ضي �أن توفري وظائف الئقة وعمالة م�ستدامة لل�شباب هو التحدي الأكرب ل�ضمان اال�ستقرار واالزدهار
يف املنطقة العربية .ويف الآونة الأخرية ،مت �إىل حد كبري اعتبار ريادة امل�شاريع مفتاح ًا للنمو االقت�صادي
وخلق فر�ص العمل .لي�س ل�صناع ال�سيا�سة وقادة الأعمال يف ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا هدف �أكرث
�أهمية من �ضمان اال�ستقرار واالزدهار من خالل تعبئة وتوظيف ال�شباب على املدى الطويل (نقوي.)2011 ،
ويف الواقع ،ال يختلف الكثري من النا�س على �أن الكثري من الأ�سباب الكامنة وراء االحتجاجات ال�شعبية يف
العامني املا�ضيني تعود لإحباط ال�شباب ب�سبب �ض�آلة فر�ص العمل ما دفعه لالنتفا�ض للتغلب على الآثار
االجتماعية املدمرة الرتفاع معدالت البطالة.
�إن العثور على وظيفة منا�سبة ميثل �أولوية ق�صوى ل�شباب املنطقة ،ولكن القطاعني العام واخلا�ص التقليديني
ال يقدمان وال يخلقان فر�ص العمل الالزمة لتلبية الزيادة ال�سكانية ال�سريعة .ومن ناحية �أخرى يعترب رواد
امل�شاريع وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة �أبرز مزودي الوظائف ال�شديدة ال�ضرورة يف املنطقة .وعلى الرغم
من تقل�ص �أعداد احلكومات الفعالة التي ت�ستطيع توفري فر�ص عمل ،وانكما�ش �أعداد االقت�صادات امل�ستقرة
يف املنطقة� ،إال �أن اجلزء الأكرث ن�شاط ًا من ال�سكان العرب� ،أي ال�شباب ،ي�شعرون �أكرث ف�أكرث بالتم ّكن
ويتجهون ب�شكل متزايد �إىل املبادرة ال�شخ�صية على امل�ستويني ال�سيا�سي واملجتمعي .واليوم ،مع ما يقرب
من  50مليون عربي ي�ستخدمون تقنيات الإعالم االجتماعي ب�شكل ن�شط� ،أ�سا�س ًا لإحداث تغيري كبري يف
دولهم ،ف�إن ال�س�ؤال اجلوهري الذي ي�سعى هذا البحث للإجابة عنه هو :هل ميكن اال�ستفادة من الرتابط
بني ال�سكان واملجتمع املدين العربي االفرتا�ضي ال�سريع النمو ،ومن حلظة التمكني ال�شبابي هذا ،والو�صول
�إىل منو اقت�صادي م�ستدام وا�ستعادة اال�ستقرار ال�سيا�سي يف نهاية املطاف؟

الإعالم االجتماعي التوظيف وريادة الأعمال -االجتاهات العاملية:
ريادة الأعمال ومنو فر�ص العمل
عندما يتعلق الأمر بنمو فر�ص العمل يزعم البع�ض �أن «ال�شركات املبتدئة لي�ست كل �شيء� ...إنها ال�شيء
الوحيد» (كني .)2010 ،عاملي ًا ،ووفق ًا مل�سح �أجراه البنك الدويل على �أكرث من � 47000شركة يف  99بلد ًا بني
العامني  2006و ،2010كان من الوا�ضح �أن ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة هي �أكرب امل�ساهمني يف خلق فر�ص
العمل يف جميع املجاالت (�أياغاري و�آخرون .)2011 ،تتميز ال�شركات ال�صغرية (�أقل من  100موظف)
وال�شركات النا�شئة (�أقل من عامني) ،ب�أعلى معدالت لنمو فر�ص العمل .فهي تخلق فر�ص عمل �أكرث من
ال�شركات الكبرية والنا�ضجة كما «ت�سهم ب�شكل غري متنا�سب يف �صايف النمو» .ولكن ال�شركات ال�صغرية
يف البلدان النامية ،على وجه التحديد ،ت�ساهم بالن�صيب الأكرب يف خلق فر�ص العمل ،وحتى يف �أوقات
ال�شركات ال�صغرية يف البلدان النامية ،على وجه التحديد ،ت�ساهم بالن�صيب الأكرب يف خلق فر�ص العمل،
وحتى يف �أوقات خ�سارة الوظائف يف االقت�صاد ككل تظل هي ال�شركات الوحيدة التي تتزايد فر�ص العمل بها
م�ؤ�س�سة كاوفمان
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خ�سارة الوظائف يف االقت�صاد ككل تظل هي ال�شركات الوحيدة التي تتزايد فر�ص العمل بها .وذلك �أمر
مهم خ�صو�ص ًا يف البلدان النامية حيث توجد غالب ًا عوائق �أمام �إن�شاء ال�شركات وامل�شاريع ال�صغرية.
تعرف ال�شركات املبتدئة يف الواليات املتحدة ب�أنها ال�شركات ال�صغرية التي يبلغ عمرها �أقل من �سنة،
وهي ت�ساهم ح�صر ًا يف منو �صايف فر�ص العمل (�أكرث من  3ماليني فر�صة عمل يف ال�سنة) ،يف حني �أن
ال�شركات الأخرى ومن جميع الأعمار تعد «�آلة تدمري لفر�ص العمل» .وعالوة على ذلك ،توا�صل ال�شركات
املبتدئة خلق فر�ص العمل �أثناء فرتات الركود وعدم اال�ستقرار ،يف حني تعاين ال�شركات الرا�سخة من
خ�سارة الوظائف .ولذلك ف�إن �أكرث �صناع القرار اليوم يقدرون م�ساهمة ال�شركات املبتدئة يف خلق فر�ص
العمل والنمو وي�ستفيدون منها يف �سيا�سات تعزيز منو التوظيف (كني.)2010 ،
ومن �أجل تعزيز النمو امل�ستدام لثقافة ريادة الأعمال ،ال بد من �إدراك ورعاية اختالف مراحل ريادة
الأعمال وخ�صو�صياتها وحاجات النا�س يف كل بلد واقت�صاد .لقد قام التقرير العاملي لريادة الأعمال
بت�سليط ال�ضوء على عوامل قيا�س مقدار مغامرة النا�س يف �إن�شاء م�شاريعهم اخلا�صة يف  54اقت�صاد ًا
منها اثنان عربيان (اجلزائر والإمارات) .ومن هذه العوامل «اخلوف من الف�شل» و»الت�صميم على ريادة
امل�شاريع» وت�صور ريادة الأعمال كخيار وظيفي جيد .ومن املثري لالهتمام �أن الإمارات العربية املتحدة
�أبدت �أعلى معدالت «اخلوف من الف�شل» بني هذه االقت�صادات و�أدنى معدالت الت�صميم على ريادة
امل�شاريع .وتبني عموم ًا �أن «الت�صميم على ريادة امل�شاريع» ون�سبة امل�شاركني الذين يعتقدون ب�أن ريادة
الأعمال متثل خيار ًا مهني ًا جيد ًا ينخف�ضان بارتفاع م�ستوى التنمية االقت�صادية للبلد -وهذا امل�ستوى
هو الأعلى يف االقت�صادات التي توجهها العوامل االقت�صادية الأ�سا�سية ،وينخف�ض يف االقت�صادات التي
توجهها الكفاءة ،وحتى ينخف�ض �أكرث من ذلك يف االقت�صادات التي يوجهها االبتكار مثل دولة الإمارات.
وعالوة على ذلك ،تبني �أن م�ستوى �أن�شطة ريادة امل�شاريع ينخف�ض ب�شكل حاد من البلدان ذات امل�ستوى
االقت�صادي الأدنى �إىل البلدان ذات امل�ستويات االقت�صادية العالية ،ما ي�شري �إىل �أن امل�شاريع وال�شركات
املبتدئة تكرث يف البلدان النامية وترتبط مبا�شرة بالنمو االقت�صادي (كيلي و�آخرون.)2011 ،
من الوا�ضح �أن ريادة امل�شاريع حمرك للتنمية االقت�صادية ،ولكن احلافز وراء م�ساعي ريادة امل�شاريع
يختلف يف البلدان الغنية واملتو�سطة الدخل .فعلى النقي�ض من الدول الغنية ،يتمثل الدافع الرئي�سي
للمبادرة يف ريادة الأعمال يف البلدان ذات الدخل املتو�سط يف «احلاجة» ،ولي�س يف الرغبة يف اال�ستقالل
�أو زيادة الدخل� ،أي �أننا حيال ريادة م�شاريع حتركها احلاجة مقابل ريادة امل�شاريع التي حتركها الفر�ص
�أو التح�سني (جريماي و�آخرون .)2011 ،ويت�ضح ذلك يف �أمثلة اجلزائر والإمارات العربية املتحدة يف
التقرير العاملي لريادة الأعمال .ففي اجلزائر ،ت�شكل �أن�شطة امل�شاريع التي حتركها احلاجة  36.5باملئة
من �إجمايل الن�شاط التجاري يف حني ت�شكل �أن�شطة ريادة الأعمال التي يحركها التح�سني  46.4باملئة.
ويف الإمارات ،ت�صبح الن�سبة  14.4باملئة (تدفعها احلاجة) و 67.4باملئة (يدفعها التح�سني).

ال�شباب وريادة الأعمال
عندما يتعلق الأمر بال�شباب ،ف�إن تقرير الأمم املتحدة العاملي لل�شباب ( ،)UNDESA، 2011الذي ي�ستند
�إىل نقا�ش �إلكرتوين مع �شباب من جميع �أنحاء العامل ،يربز العديد من الق�ضايا املهمة واملقلقة لهم .فقد
 4ن�سبة امل�شاركني الذين يعتزمون بدء م�شاريع خالل � 3سنوات
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كانت الوظائف وفر�ص العمل الالئقة حتتل الأولوية بو�ضوح� ،إذ كان معدل بطالة ال�شباب العاملي يف العام
 2010يبلغ  12.6باملئة� ،أي تقريب ًا ثالثة �أ�ضعاف معدل بطالة البالغني الذي �سجل  4.8باملئة� .إن ال�شباب،
للأ�سف ،غالب ًا ما يكونون �آخر الداخلني و�أول اخلارجني عندما يتعلق الأمر بالتوظيف والطرد .وقد قال
ال�شباب الذين �شاركوا يف هذا النقا�ش االلكرتوين ب�أن تعليمهم الر�سمي مل يعدهم جيد ًا للعمل ،و�أنهم
يف كثري من الأحيان يجدون التعليم غري الر�سمي مفيد ًا ل�سد فجوة املهارات تلك .وزعموا ب�أن تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت الإعالم االجتماعي متثل موارد قيمة للتوجيه املهني وكذلك فر�ص وميادين توظيف
جديدة .كما ر�أوا يف �إن�شاء امل�شاريع و�سيلة ملعاجلة م�شكلة البطالة� ،إذ �أنها تخلق ظروف عمل �أف�ضل وت�ضمن
الأمن الوظيفي حتى .ومن النقاط امل�شجعة �أن ال�شباب يف�ضلون اخلروج ومتابعة وخلق فر�ص العمل بدل
اجللو�س وانتظار قدوم الفر�ص.

الإعالم االجتماعي وريادة الأعمال
لقد �أ�صبح ا�ستخدام الإعالم االجتماعي وانرتنت الهاتف النقال ميثل اجتاه ًا منت�شر ًا ب�سرعة لدى كل من
ال�شركات الرا�سخة وامل�شاريع املبتدئة يف بلدان متقدمة مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة .فقد تعززت
يف هذه البلدان ثقافة �صحية لريادة امل�شاريع وهي تتحول الآن �إىل �أدوات وتكنولوجيا االت�صاالت مثل و�سائل
الإعالم االجتماعية والإنرتنت عرب الهاتف النقال ،باعتبارها و�سيلة لت�سهيل وتعزيز عملية ريادة امل�شاريع،
وخا�صة ل�شركات التكنولوجيا املبتدئة.
ويعد التقدم التكنولوجي وجتمع الإعالم االجتماعي ،واحلو�سبة «ال�سحابية» والهواتف �أو الأجهزة الذكية
كلها حمركات �أ�سا�سية مل�شاريع التكنولوجيا املبتدئة .وت�ساعد احلو�سبة ال�سحابية على وجه التحديد ،على
جتاوز العديد من عقبات م�شاريع التكنولوجيا املبتدئة .على �سبيل املثال ،ت�ساعد القدرة على ا�ستئجار
خدمات ومن�صات قوية وعالية ال�سرعة يف ت�سريع العمليات التجارية وتعزيز املناف�سة من خالل ال�سماح
بزيادة عدد الداخلني �إىل ال�سوق مع قلة يف عدد اال�ستثمارات ب�شكل كبري .ومن الناحية املالية ،حتر�ص
اجلهات املمولة على اال�ستثمار يف م�شاريع التكنولوجيا املبتدئة ،فقد �أظهر كثري من هذه امل�شاريع جناح ًا
كبري ًا ب�سبب �سهولة ا�ستخدامها وتوزيعها .وهذا االهتمام ي�ساعد على متويل رواد امل�شاريع ،كما هو حال
مناذج «ح�شد التمويل» اجلديدة من خالل �أدوات التوا�صل االجتماعي (الإيكونومي�ست.)2011a ،
ت�ستخدم �أدوات الإعالم االجتماعي بالدرجة الأوىل �إما ك�أدوات ترويجية للت�سويق �أو العالقات العامة �أو
الدعاية� ،أو ك�أ�سا�س مل�شاريع التكنولوجيا املبتدئة .من ناحية �أخرى يزداد ا�ستخدام ح�شد امل�صادر ،وح�شد
التمويل واملتطوعني واملوظفني امل�ستقلني يف املنطقة .ويف حالة ال�شركات وامل�ؤ�س�سات الريادية ،ال يقت�صر
ا�ستخدام الإعالم االجتماعي على مكان العمل ،بل ي�ستخدم �أي�ض ًا يف الف�صول الدرا�سية والتدريب يف مكان
العمل لتعزيز التعلم التعاوين ومهارات ريادة امل�شاريع .وعالوة على ذلك ،هناك درا�سات عليا ودرا�سات
ماج�ستري وماج�ستري �إدارة �أعمال عن الإعالم االجتماعي ويجري تدري�سه كنموذج �أعمال .لقد �أ�صبح
ت�أثري منو ا�ستخدام الإعالم االجتماعي على متكني فر�ص الأعمال وتدفق املعلومات املبتكرة م�سلم به لدى
الأو�ساط الأكادميية والقطاع اخلا�ص و�صناع ال�سيا�سة �أكرث من �أي وقت م�ضى.
 5ت�شري �سحابة احلو�سبة �إىل تقدمي احلو�سبة و�سعة التخزين كخدمة ميكن الو�صول �إليها من خالل مت�صفح االنرتنت ،مما ي�سمح بتطبيقات �أ�سرع و�أ�سهل �إدارة مع �صيانة �أقل
 6يعرف "ح�شد التمويل" ) (crowd-fundingب�أنه التما�س مبالغ �صغرية من املال من خالل موقع �أو تطبيق انرتنت جلمع الأموال لدعم م�شروع �أو م�ؤ�س�سة
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ال يوجد نق�ص يف ر�ؤو�س الأموال املتاحة من قبل امل�ستثمرين الراغبني بتمويل امل�شروعات ذات الأثر االجتماعي
الإيجابي

املنتدى االقت�صادي العاملي

الريادة االجتماعية
تعد م�شاريع الريادة االجتماعية ،وهي امل�شاريع التي تطبق مبادئ امل�شاريع التجارية بهدف �أ�سا�سي
هو الت�أثري على التغيري االجتماعي مع االهتمام بالأثر االجتماعي وال�صالح االجتماعي الذي يولده
امل�شروع بقدر ما يهتم بالعائدات املالية� ،شك ًال من �أ�شكال ريادة امل�شاريع التي ا�ستفادت من منو الإعالم
االجتماعي .وقد �أكد خالل العقد املا�ضي� ،صناع ال�سيا�سات واملنظمات الدولية ،كالبنك الدويل ،على
�إمكانات ريادة امل�شاريع االجتماعية كخيار قابل للتطبيق خللق فر�ص العمل ويف نهاية املطاف توفري
ال�سلع واخلدمات االجتماعية التي ال ت�ستطيع احلكومات والأ�سواق توفريها يف البلدان النامية (املنتدى
االقت�صادي العاملي.)2011b ،
يوا�صل املب�شرون بالريادة االجتماعية طرحهم املقنع ب�أن تعزيز امل�شاريع االجتماعية ي�سهم يف التنمية
االجتماعية واالقت�صادية ال�شاملة وي�ساعد يف املقام الأول على مكافحة الفقر .علم ًا �أنه ال يوجد نق�ص يف
ر�ؤو�س الأموال املتاحة من قبل امل�ستثمرين الراغبني بتمويل امل�شروعات ذات الأثر االجتماعي الإيجابي
(املنتدى االقت�صادي العاملي .)2011b ،وقد ا�ستفادت م�شاريع الريادة االجتماعية حتديد ًا من �أدوات
الإعالم االجتماعي وقدرتها على ت�سهيل االنت�شار والوعي وتعبئة وح�شد م�صادر التمويل واملتطوعني.
وعالوة على ذلك ،ف�إن �صالت و�شبكات الإنرتنت التي �صاغها رواد امل�شاريع االجتماعية واملواطنون
املدنيون خلقت يف كثري من احلاالت «جمتمع ًا مدني ًا افرتا�ضي ًا» ميكن �أن ي�سهم يف تعزيز ر�أ�س املال
االجتماعي (الذي يرتبط بال�صالت االجتماعية التي تعزز الن�شاط املدين) .ومع ذلك ،مازال مطروح ًا
للنقا�ش ما �إذا كان لهذه املجتمعات املدنية االفرتا�ضية ت�أثري ًا �إيجابي ًا على خلق ورعاية ر�أ�س املال
االجتماعي ،على غرار املجتمع املدين التقليدي .ويعتقد ب�أن ال�صالت االفرتا�ضية على الإنرتنت وما
ت�ستتبع من تدفق املعلومات وال�صالت االجتماعية املبذولة ت�شجع «املواطنة ال�صاحلة» ،كما يفرت�ض ب�أن
«الوقت املق�ضي على االنرتنت (قد) ي�ساهم يف زيادة امل�شاركة (املدنية)» .من ناحية �أخرى ت�شري بع�ض
الدرا�سات �إىل �أن مهارات العامل االفرتا�ضي املكت�سبة على �شبكة الإنرتنت تزيد امل�شاركة واالنخراط
على االنرتنت ولكن لي�س من ال�ضروري �أن تزيدهما يف احلياة احلقيقية .وقد وجد عموم ًا �أن الن�شاط
االفرتا�ضي يرتبط �إيجابي ًا بامل�شاركة الفعالة واملواطنة (يف الواليات املتحدة) ،ولديه القدرة على تعزيز
ر�أ�س املال االجتماعي (كيتل�سون ودالتون.)2011 ،

اقت�صاد املعرفة ،التوظيف وخلق فر�ص العمل يف املنطقة العربية -منظور املنظمات الدولية:
خططت العديد من الدول العربية على مدى العقد املا�ضي لالنتقال نحو التنمية االقت�صادية القائمة
تدرك العديد من الدول العربية ب�أن تعزيز ريادة امل�شاريع هدف من �أهداف التنمية الب�شرية
برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟
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على املعرفة .كانت النتائج متفاوتة مع جناح ن�سبي يف عدد قليل من البلدان .وبغ�ض النظر عن م�ستويات
النجاح ،فقد جلب التطور نحو التنمية القائمة على املعرفة تغيريات وا�ستثمارات كبرية يف خلق فر�ص العمل
والتنويع االقت�صادي والتنمية الب�شرية .وعالوة على ذلك ،تدرك العديد من الدول العربية ب�أن تعزيز ريادة
امل�شاريع هدف من �أهداف التنمية الب�شرية (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي .)2011 ،وما ي�شجع يف حالة
الدول العربية �أن حتفيز النمو وريادة امل�شاريع يف الدول النا�شئة والنامية يحدث بوترية �أ�سرع منها يف
البلدان الأكرث تقدم ًا (نقفي.)2011 ،
وفق ًا لتقرير املعرفة العربي ،ميكن لرواد الأعمال اجلدد يف املجتمعات العربية امل�ساعدة على حتقيق
التكامل االقت�صادي وال�سيا�سي مع املجتمع العاملي ،كما قد ي�ساعدون يف معاجلة ق�ضايا ال�صالح العام»،
والتنمية االجتماعية والثقافية يف املنطقة .ويعتمد «م�ؤ�شر االزدهار» ،للدول العربية يف تقرير ،على «ريادة
الأعمال والفر�ص» ك�أحد م�ؤ�شراته .وال حتتل الدول العربية ككل موقع ًا مرتفع ًا يف م�ؤ�شر االزدهار وال يف
م�ؤ�شر ريادة الأعمال� ،إذ حتتل الإمارات والكويت املرتبة الأعلى بني الدول العربية وتبلغ مرتبتهما  24و31
على التوايل من �أ�صل  110دولة ،فيما حتتل �سوريا واليمن املرتبة الأدنى مبرتبتي  92و ،106على التوايل.
ومن «حماور عمل» التقرير يف ميدان التطور نحو جمتمع املعرفة ،خلق بيئة عمل وا�ستثمار داعمة من �ش�أنها
ت�شجيع االبتكار واملبادرات الإبداعية .وين�صح التقرير ب�أن ت�شتمل عملية �إن�شاء هذه البيئة على بناء ورعاية
كتلة حرجة من رواد امل�شاريع (برنامج الأمم املتحدة الإمنائي.)2011 ،
ومبا �أن ق�ضية البطالة -وبطالة ال�شباب حتديد ًا -مازالت تعد من امل�شاكل الرئي�سية التي حتتاج �إىل معاجلة
يف املنطقة العربية ،توا�صل املنظمات الدولية مثل املنتدى االقت�صادي العاملي ومنظمة العمل الدولية العمل
على ا�سرتاتيجيات لتعزيز خلق فر�ص العمل والنمو االقت�صادي ،والت�أكيد من بني �أمور �أخرى على �أهمية
ريادة الأعمال وتعزيز البيئة املواتية للأعمال و�إ�صالح التعليم ،وهي �أمور ميكن ال�ستخدام التكنولوجيا
والإعالم االجتماعي �أن ي�سهل الو�صول �إليها جميع ًا.
و�ضع املنتدى االقت�صادي العاملي اخلطوط العري�ضة خلطة عمل ملعاجلة البطالة يف العام  2012وقد ركزت
على تعزيز ريادة الأعمال وت�شجيع اال�ستثمارات املبا�شرة لدول جمل�س التعاون اخلليجي يف املنطقة ،وعلى
تنفيذ منطقة التجارة احلرة (املنتدى االقت�صادي العاملي .)2011a ،بالإ�ضافة �إىل ذلك� ،أو�صت اخلطة
بخلق بيئة جتارية مواتية للم�شاريع وتنفيذ �إ�صالح التعليم .وفيما يتعلق مب�س�ألة البيئة املواتية للم�شاريع
على وجه التحديد ،هناك حاجة �إىل تغيريات تنظيمية وتوفري �شبكات �أمان ،كما �إن عملية ت�سجيل الأعمال
التجارية يف املنطقة معقدة ومكلفة ،وتعاين ال�شركات املبتدئة من انعدام احلماية القانونية وامل�س�ؤولية
ال�شخ�صية .ومن حيث �إ�صالحات التعليم ،مازال �أ�سلوب التعليم يف املنطقة هو احلفظ عن ظهر قلب وال
يح�صل الطالب على املهارات الالزمة ل�سوق العمل� .إن تنمية املهارات (مبا يف ذلك الإبداع وحل امل�شكالت
والتفكري النقدي والقدرة على املخاطرة) من خالل املدار�س واجلامعات ،ومواءمة املناهج الدرا�سية مع
احتياجات ال�سوق ،جميعها عوامل رئي�سية حلل م�شكالت البطالة بني ال�شباب.
يعالج «تقرير تعليم ريادة الأعمال» ال�صادر عن املنتدى االقت�صادي العاملي م�شكلة التعليم على وجه
التحديد ،ويقدم بيان ًا عن خلق فر�ص العمل يف ال�شرق االو�سط من خالل ريادة الأعمال ومهارات القرن
 7امل�ؤ�شرات الأخرى هي :التعليم واالقت�صاد واحلكم وال�صحة وال�سالمة والأمن واحلرية ال�شخ�صية ور�أ�س املال االجتماعي
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احلادي والع�شرين (املنتدى االقت�صادي العاملي ومبادرة التعليم العام .)2010 ،ويرى ب�أن حتويل التعليم
من خالل دمج مهارات القرن احلادي والع�شرين مع ريادة الأعمال وا�ستخدام الأدوات التفاعلية لتطوير
الإبداع واالبتكار و»التفكري خارج القالب» لدى الطلبة هو مفتاح احلل .وعالوة على ذلك من املهم �إجراء
تغيريات يف جميع م�ستويات التعليم ،مبا يف ذلك تعزيز مفهوم «التعلم مدى احلياة».
من حيث ال�سيا�سة يعد االلتزام بتهيئة بيئة مواتية لريادة امل�شاريع �أمر ًا حيوي ًا .فيجب تطبيق �أنظمة
�أقل تقييداًومراجعة قوانني الإفال�س وتقدمي مزيد من الدعم �إىل برامج ريادة الأعمال يف اجلامعات.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ف�إن زيادة الوعي ب�ش�أن ريادة الأعمال وق�ص�ص جناحها �أمر �ضروري لتحفيز
ال�شباب .وميكن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات (والإعالم االجتماعي على وجه التحديد) خللق هذا
الوعي وتو�سيع ال�شبكات وال�شراكات.
يف �أحدث حتديث من منظمة العمل الدولية التي تقدم تقاريرها الدورية عن االجتاهات العاملية يف
توظيف ال�شباب ،مبا يف ذلك تقارير عن املنطقة العربية ،تربز املنظمة �ضرورة دعم ال�شباب من خالل
نظم احلماية االجتماعية واال�ستثمار يف التعليم والتدريب ودعم ت�شغيل ال�شباب وو�ضع �سيا�سات قطاعية
من �أجل تخفيف حدة البطالة (منظمة العمل الدولية .)2011 ،وت�شمل املبادرات احلكومية ملكافحة
بطالة ال�شباب :معاجلة عدم تطابق املهارات ،ودعم نظم معلومات �سوق العمل ،وو�ضع �سيا�سات مالية
و�سيا�سات االقت�صاد الكلي ،ومعاجلة العوائق التي تبطئ منو فر�ص العمل (من خالل برامج خلق فر�ص
العمل ،واحلوافز ال�ضريبية لتوظيف العاطلني عن العمل ملدة طويلة).

ال�شباب وريادة الأعمال يف املنطقة العربية
يف معاجلة ق�ضايا بطالة ال�شباب يف مرحلة «ما بعد الربيع العربي» يف املنطقة العربية ،و�ضع املنتدى
االقت�صادي العاملي الأولويات التالية :تنمية املهارات والتدريب املهني ،معلومات فر�ص العمل والتوجيه
املهني ،تعزيز ريادة امل�شاريع لدى ال�شباب كو�سيلة خللق فر�ص العمل ،متكني امل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة ،تعزيز االبتكار االجتماعي من خالل ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،بني �أ�ساليب
�أخرى� .إن النقلة النوعية الأ�سا�سية التي يجب �أن تتحقق يف املنطقة العربية هي حتويل دور احلكومات
من خلق فر�ص عمل �إىل متكني خلق فر�ص العمل .وبعد عامني من احلركات ال�شعبية يف املنطقة العربية،
تدرك احلكومات �أنها ال ت�ستطيع حتقيق ذلك منفردة ،بل يجب و�ضع �سيا�سات متكن املجتمع املدين
والقطاع اخلا�ص من امل�شاركة يف خلق فر�ص العمل (املنتدى االقت�صادي العاملي.)2012 ،
وجدت �إحدى الدرا�سات يف العام � 2010أن  15باملئة من ال�شباب العرب يف املنطقة �أعرب عن رغبته
يف �إقامة �أعمال جتارية خا�صة خالل العام املقبل ،يف حني �أبدى  4باملئة فقط من ال�شباب الأمريكي
نف�س الرغبة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،كانت ن�سبة رواد الأعمال ال�شباب يف املنطقة التي �أفادت ب�أنه يجري
ا�ستخدامها ( 44باملئة) �أكرب من ن�سبة ال�شباب الذين لي�س لديهم نية �إن�شاء م�شاريعهم اخلا�صة (26
باملئة) (�سيالتك .)2010 ،ويف العام � ،2011أظهرت درا�سة متابعة �أن النمو يف الو�صول �إىل �شبكة
الإنرتنت وتكنولوجيا الهاتف النقال بني ال�شباب ي�ستخدم يف مبادرات خلق فر�ص العمل وم�ساعدة
« 8م�ؤ�شر �سيالتك» هو تقرير ي�ستند �إىل عدة درا�سات ا�ستق�صائية ملواطني البلدان من الفئة العمرية � 15-29سنة يف جميع �أنحاء املنطقة العربية ،ويعطي دالئل عن
التنمية والتحديات يف املنطقة فيما يتعلق بخلق فر�ص العمل وريادة امل�شاريع.
أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟
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ال�شباب على الو�صول �إىل فر�ص العمل .وقال ال�شباب يف البلدان ذات الدخل املرتفع ب�أنهم يعتقدون �أن
احلكومات حتاول تقدمي املزيد من الوظائف عالية اجلودة �إال �أنها مل توفر بيئة جتارية مواتية ومن �ش�أنها
ت�شجيع ال�شركات املبتدئة (�سيالتك.)2011 ،
تنادي معظم املنظمات الدولية بالإ�صالح التعليمي ورفع م�ستوى املهارات من �أجل �سد الفجوة بني عدم
مطابقة املهارات ومطالب ال�سوق احلالية من املهارات .وتعترب �أبحاثها ريادة الأعمال خيار ًا قاب ًال للتطبيق
خللق فر�ص العمل لل�شباب يف املنطقة ،كما تدعو �إىل �ضرورة قيام احلكومات ب�إعادة النظر يف ال�سيا�سات
و�إيجاد بيئة تنظيمية م�ؤاتية للأعمال وامل�شاريع التجارية .والأهم من ذلك �أنها ت�سلط ال�ضوء على �أهمية
التكنولوجيا والإعالم االجتماعي على وجه التحديد مل�ساعدة ال�شباب على اكت�ساب هذه املهارات و�إن�شاء
م�شاريعهم اخلا�صة ،و�أبعد من ذلك -،ت�أمني وخلق حمتوى حملي وتفاعلي خا�ص بهم ،والتوا�صل مع
الأ�شخا�ص و�أ�صحاب امل�صلحة من ذوي الذهنية امل�شابهة لهم ،والو�صول �إىل معلومات �سوق العمل ،ون�شر
الوعي وق�ص�ص النجاح عن ريادة الأعمال.

الإعالم االجتماعي والريادة االجتماعية يف املنطقة العربية
بعد ذروة ما �سمي بـ»الربيع العربي» ف�إن كثري ًا من ال�شباب الذين باتوا ي�شعرون بالتمكني وتعزيز قدرتهم
على التغيري على امل�ستوى ال�سيا�سي مب�ساعدة �أدوات الإعالم االجتماعي قرروا املغامرة وا�ستك�شاف ما
�إذا كانت �أدوات الإعالم االجتماعي ومواقع االنرتنت هذه �ست�ساعدهم يف �إيجاد فر�ص العمل ،وخ�صو�ص ًا
�أن «الدولة» يف كثري من البلدان مل تعد م�ستقرة وال قادرة على توفريها على املدى الق�صري .لقد كان
العديد من ال�شباب الذي انخرط يف ذلك احلراك يف الغالب من الطبقة املتو�سطة واملتعلمني التواقني
لإبداع ا�ستخدامات مبتكرة للتكنولوجيا والإعالم االجتماعي ،التي ا�ستفادوا منها يف امل�شاركة ال�سيا�سية
وتو�سيع هذه اال�ستفادة لت�شمل خلق الفر�ص االقت�صادية والتغيري االجتماعي على نطاق �أو�سع .ففي م�صر
على �سبيل املثال ،كانت املبادرات املدنية التي ظهرت بعد الربيع العربي ت�شمل موقع انرتنت موجه �إىل
الأمهات العربية ،وتطبيق ًا يتيح للنا�س تبادل التقارير حول االختناقات املرورية ،وتطبيق ًا ميكنه حتديد
مواقع امل�ست�شفيات يف جميع �أنحاء العامل ،وحتى موقع انرتنت يتعقب تقدم الرئي�س املنتخب حديث ًا خالل
�أول  100يوم له يف من�صبه (�سيليغ�سون ،2011 ،فولك .)2012 ،وت�ؤدي اال�ستخدامات الإبداعية لرثوة
املعلومات وال�صالت االجتماعية على االنرتنت على نحو متزايد �إىل ح�شد حركات املجتمع املدين ورفع
�ش�أن رواد الأعمال �أكرث.
ويدرك ال�شباب العربي �أن ت�أ�سي�س ال�شركات النا�شئة قد يكون له نف�س القدرة التمكينية يف حتديد �شكل
التغري االجتماعي والتنمية االقت�صادية كامل�شاركة يف االحتجاجات واملظاهرات .ويعتقد بع�ض رواد الأعمال
ال�شباب �أن اال�ضطرابات ال�سيا�سية التي �شهدها العام املا�ضي قد تكون يف الواقع مفيدة لأعمالهم التجارية،
�إذ �أنها تخلق فر�ص ًا جديدة وطلب ًا على املنتجات ،وت�شجع امل�ستثمرين على البحث عن فر�ص خارج ال�شركات
الكبرية الرا�سخة التي ميكن �أن تتعرث بعد «الربيع العربي» ،وجتعل احلكومات تتعاطف مع احتياجات
ال�شركات املبتدئة .ويف الواقع يدعي م�ستثمرو املنطقة �أنهم على ا�ستعداد لتقدمي ما ي�صل �إىل  500مليون
دوالر يف �شكل ر�أ�سمال ابتدائي للم�شاريع اجلديدة يف الدول العربية (�سوي�س� ،2012 ،سليمان.)2012 ،
و�إذا جتاوزنا جمرد خلق فر�ص العمل ف�إن املجتمعات املت�شكلة حول الإعالم االجتماعي« ،املجتمعات املدنية
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االفرتا�ضية» التي �شكلها ه�ؤالء ال�شباب املدنيون ،لديها القدرة على �إحداث التغيري االجتماعي الإيجابي
والتنمية يف املنطقة .وتفرت�ض نظريات احلركات االجتماعية �أن جمتمعات الإنرتنت ت�ستطيع �إىل حد
ما� ،أن تخدم نف�س غر�ض منظمات املجتمع املدين -وذلك لأنها جتمع النا�س الذين تتماثل �أهدافهم
واهتماماتهم ،وخا�صة يف البلدان التي ال تتيح حكوماتها للمنظمات املدنية وال�سيا�سية العمل ،كما هو
حال �أغلب املنطقة العربية .وعالوة على ذلك ،ميكن لتكامل م�شاركة االنرتنت واحلركات االجتماعية
على �أر�ض الواقع �أن يكون «فعا ًال للغاية» (ديوي و�آخرون.)2012 ،

�إيجابيات و�سلبيات الإعالم االجتماعي على الأعمال التجارية
رغم كثري من ال�ضجيج املحيط بالإعالم االجتماعي� ،إال �أن ا�ستخدامه بفعالية يتطلب تقدير ًا مو�ضوعي ًا
لإيجابياته و�سلبياته على ال�شركات وامل�شاريع اجلديدة .وعموم ًا ثمة من يقول �أن الإعالم االجتماعي يقدم
فوائد عدة للأعمال ،منها :ك�سر احلواجز بني قطاع الأعمال والعمالء ،وتعطيل وجتاوز مناذج الأعمال
الرتاتبية التقليدية ،و�إتاحة ت�سويق وانت�شار �أكرث ا�ستهداف ًا ،وزيادة التعاون بني الوكاالت من خالل �أدوات
ال�شبكات االجتماعية الداخلية والأهم من ذلك ،البناء على قوة ال�صالت االجتماعية املبا�شرة والفعالة
من حيث التكلفة .ويف حالة �شركات التكنولوجيا املبتدئة حتديد ًا ،ميكن لأدوات الإعالم االجتماعي
�إن�شاء منوذج جديد لل�شركات املبتدئة الر�شيقة ،عن طريق بناء تطبيقات بال رتو�ش وتوزيعها على نطاق
وا�سع وب�سرعة ب�أقل تكلفة ممكنة .من ناحية �أخرى ،ت�شمل عيوب الإعالم االجتماعي الوقت واملوارد
املالية الالزمة لتعزيز العالقة مع العمالء والإعالم االجتماعي ،واحلقيقة �أن زيادة التوا�صل مع العمالء
ال يعني بال�ضرورة زيادة املبيعات �أو الأرباح� ،أ�ضف �إىل ذلك خماطر ال�سمعة التي ترافق عادة التدفق
احلر للمعلومات داخل جمتمعات العمالء والزبائن على ال�شبكات االجتماعية (الإيكونومي�ست،2011b ،
نيدملان.)2010 ،
عندما يتعلق الأمر با�ستخدام الإعالم االجتماعي وحتديد ًا لبناء املهارات والتعليم ،يظهر الإعالم
االجتماعي تكرار ًا ميزة تهيئة بيئة تعلم تعاونية و�إبداعية ت�ساعد على ت�شجيع االبتكار ومهارات ريادة
امل�شاريع .من العيوب ال�شائعة االفرتا�ض على نطاق وا�سع ب�أن ال�شباب هم جميع ًا «مواطنون رقميون»
وي�ستخدمون الإعالم االجتماعي وغريها من تكنولوجيات االت�صال براحة� ،أو �أن لديهم مدخل جاهز
�إليها .وهذا لي�س هو احلال دائم ًا ،وخا�صة يف االقت�صادات النامية ،فقد يتطلب ذلك املزيد من التدريب
الذي يجب �أن ي�ؤخذ بعني االعتبار يف �إ�صالح التعليم ،ف� ً
ضال عن توفري خدمات االنرتنت و�أجهزتها
وبنيتها التحتية (الإيكونومي�ست.)2010 ،

أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟
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نتائج الدراسة اإلقليمية

�إن نتائج بحوث الدرا�سة اال�ستق�صائية الإقليمية التي �أجريت يف ثمانية بلدان تك�شف ت�صورات متنوعة
عن ت�أثري ا�ستخدام الإعالم االجتماعي على التمكني االقت�صادي والتوظيف وريادة الأعمال يف البحرين
وم�صر والأردن والكويت ولبنان وعمان وال�سعودية والإمارات .والنتائج املعرو�ضة هنا تغطي �آراء م�ستخدمي
الإنرتنت يف البلدان الثمانية ب�ش�أن الأعمال التجارية وامل�شاريع االجتماعية ف� ً
ضال عن التحوالت يف مفاهيم
الإعالم االجتماعي جتاه التوظيف بعد النمو الكبري يف ا�ستخدام الإعالم االجتماعي يف العامل العربي:

ا�ستخدامات الإعالم االجتماعي يف الأعمال وامل�شاريع وثقافة العمل  -الفوائد واملخاطر
وال�سلبيات:
�أ�شارت ن�سبة كبرية ( 71باملئة) من امل�شاركني يف اال�ستطالع �أنها �ست�ستخدم الإعالم االجتماعي للعثور
على وظيفتها التالية (ال�شكل  .)1وهذه الن�سبة تختلف بني البلدان الثمانية التي �شملتها الدرا�سة ،حيث
ترتاوح بني  63باملئة �إىل  75باملئة ،فيما اظهرت دول جمل�س التعاون اخلليجي مي ًال �أقل قلي ًال ال�ستخدام
الإعالم االجتماعي يف البحث عن وظيفة.
الشكل :1هل ستعتمد على أدوات اإلعالم االجتماعي لمساعدتك في العثور على الوظيفة التالية؟
90
75

75

األردن

مصر

80

72

71

69

67

لبنان

إقليمياً

ُعمان

اإلمارات

67

64

63

السعودية

الكويت

البحرين

70
60
50
40
30
20
10

ور�أى  80باملئة من �أفراد العينة �أن الإعالم االجتماعي ميكن �أن ي�ساعد يف البحث عن وظيفة من خالل
�إتاحة الو�صول �إىل معلومات التوظيف .ور�أت ن�سبة �أ�صغر ( 75باملئة) �أن الإعالم االجتماعي ميكن �أن
ي�ساعد يف خلق فر�ص توا�صل قد ت�ؤدي �إىل فر�ص عمل ،و�أن الإعالم االجتماعي ميكنه خلق �سوق عمل
افرتا�ضي .ويف الوقت نف�سه ،قال  63باملئة �أنه قد يفيد يف ح�شد امل�ساهمني والعاملني امل�ستقلني.
وفيما يتعلق بثقافة العمل ر�أت �أغلبية وا�ضحة من امل�شاركني ( 78باملئة 86 -باملئة) �أن للإعالم االجتماعي
ت�أثري �إيجابي� ،سواء من خالل ت�سهيل «العمل اجلماعي ،وتعزيز ر�ضا وم�شاركة العمالء ،وتعزيز «الثقة»،
و»التعاون» ،و»ت�شجيع االبتكار» ،و»احلد من التكاليف ذات ال�صلة بالأعمال التجارية .ومن املثري لالهتمام،
�أن درا�سة �أجرتها كلية دبي للإدارة احلكومية يف العام  2010ب�ش�أن الثقة والتعاون يف القطاع العام
الإماراتي �أ�شارت �إىل وجود وعي وا�سع لت�أثري �أدوات الويب ( 2.0وهو م�صطلح ا�ستخدم �سابق ًا للإ�شارة
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اعتربت الغالبية العظمى من امل�ستطلعني �أن الإعالم االجتماعي مفيد للأعمال التجارية ك�أداة ترويجية ( 90باملئة)،
للقيام مبهام مثل الإعالن والت�سويق ،وكذلك ك�أداة انت�شار ( 86باملئة) لتو�سيع و�صولها �إىل قاعدة عمالء �أكرب.

�إىل ما ي�سمى اليوم «الإعالم االجتماعي» �أو من�صات «التوا�صل االجتماعي») ،وخا�صة على العمليات
الداخلية يف امل�ؤ�س�سة .ويف هذا اال�ستطالع الذي �شمل امل�س�ؤولني احلكوميني ،مت اال�ست�شهاد بتطوير مواقع
التوا�صل االجتماعية من �أجل �أماكن العمل باعتباره من الأدوات الرئي�سية لتعزيز التعاون والثقة داخل
وكاالت احلكومة (�سامل وجرار.)2010
واعتربت الغالبية العظمى من امل�ستطلعني �أن الإعالم االجتماعي مفيد للأعمال التجارية ك�أداة ترويجية
( 90باملئة) ،للقيام مبهام مثل الإعالن والت�سويق ،وكذلك ك�أداة انت�شار ( 86باملئة) لتو�سيع و�صولها �إىل
قاعدة عمالء �أكرب .وعالوة على ذلك ،ر�أت ن�سبة كبرية من �أفراد العينة ( 85باملئة) يف االنت�شار ميزة
ا�سا�سية يوفرها الإعالم االجتماعي للم�شاريع املبتدئة ،تليها -يف ترتيب تنازيل -تطبيقات احلد من
التكلفة ،وخدمات لتوفري الوقت ،وتي�سري الإر�شاد من خالل ال�شبكات واالت�صاالت ،وتعزيز املنتجات/
اخلدمات عالية اجلودة من خالل زيادة املناف�سة و�أعداد الداخلني �إىل ال�سوق( ،ترتاوح الردود بني 71
باملئة و 83باملئة).
مت اعتبار االنت�شار ك�أحد فوائد الإعالم االجتماعي للم�شاريع من قبل كامل عينة امل�سح ب�أكمله ،وكذلك
يف جتربة جمموعة �صغرية من رواد الأعمال داخل العينة (حوايل  8باملئة من جمموع امل�ستجيبني) ب�ش�أن
م�شاريعهم اخلا�صة .ومت التحقق من �صحة ذلك من خالل العديد من اجتماعات جمموعات املداوالت
التي عقدت يف م�صر والكويت وعمان والإمارات و�أقرت جميعها بجدوى وفوائد الإعالم االجتماعي
للأعمال وامل�شاريع ،وخا�صة يف القدرة الرتويجية .ويبني ال�شكل  2اال�ستخدام الرئي�سي لو�سائل الإعالم
االجتماعي داخل م�ؤ�س�سات امل�شاركني الذين عرفوا �أنف�سهم ب�أنهم �أ�صحاب م�شاريع.
الشكل  :2إن االستخدام الرئيسي ألدوات اإلعالم االجتماعي ضمن مشروعك هو:

24

إلتاحة الوصول إلى أسواق أوسع
كأداة لدعم وتشجيع المشاريع (من خالل حمالت التسويق واإلعالنوالتمويل والتواصل
الخارجي والعالمة التجارية)
ال أستخدم اإلعالم االجتماعي في مشروعي

23
11
10

كأداة تعليمية

8

لدعم العمالء وضمان الجودة ومالحظات العمالء
لرفع مستوى الوعي وتغيير الحالة الفكرية ومشاركة قصص نجاح ريادة المشاريع

6
5

كقاعدة لتطوير منتجات جديدة
لتسهيل وإنشاء روابط بين المبتدئين عديمي الخبرة وخبراء الصناعة

3

لحشد جماعات من المساهمين ( )crowd-sourcingالمتعاونين وأصحاب االعمال
الحرة
لحشد التمويل الجماعي ( )crowd-fundingالتواصل مع مستثمرين صغار وجمع
االموال عن طريق مواقع التواصل االجتماعي.

3
3
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3

لبناء نماذج عمل جديدة (تستطيع تجاوز االحتكارات والشركات الراسخة)

2

أخرى

5

0

أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟

21

اعترب الإعالم االجتماعي عموم ًا �أداة مهمة للم�شاريع املبتدئة �إذ اتفق على ذلك  86باملئة من �أفراد العينة
على امل�ستوى الإقليمي مع بع�ض االختالفات يف البلدان الثمانية التي �شملتها الدرا�سة.

و�أ�شارت ن�سبة �صغرية فقط (ما بني  2باملئة و 3باملئة) من رواد الأعمال �أن ا�ستخدام الإعالم االجتماعي
من �أجل ح�شد املوارد والتمويل كان على ر�أ�س الأولويات داخل م�شاريعهم اخلا�صة .وقد انعك�س ذلك �إىل
حد ما يف العينة الكاملة ،حيث مل يعترب ا�ستخدام الإعالم االجتماعي من �أجل ح�شد التمويل واملوارد مفيد ًا
لل�شركات كغريه من الفوائد الأخرى� ،سوى من قبل  61-67باملئة ممن وجدوه مفيد ًا لتلك الأغرا�ض .ومن
املثري لالهتمام� ،أن ا�ستخدام الإعالم االجتماعي من �أجل «خلق مناذج �أعمال ثورية (جديدة كلي ًا)» كان
اال�ستخدام الأقل �شيوع ًا داخل امل�شاريع ،ولكنه ي�أتي يف مرتبة �أعلى عند ال�شركات الكبرية الرا�سخة (مع
 73باملئة من �أفراد العينة قالوا انهم �سي�ستخدمون الإعالم االجتماعي لهذا الغر�ض).
ومع ذلك ،اعترب الإعالم االجتماعي عموم ًا �أداة مهمة للم�شاريع املبتدئة �إذ اتفق على ذلك  86باملئة
من �أفراد العينة على امل�ستوى الإقليمي مع بع�ض االختالفات يف البلدان الثمانية التي �شملتها الدرا�سة،
حيث ترتاوح الن�سبة بني  78باملئة يف الإمارات و 90باملئة يف لبنان .ويف حالة رواد امل�شاريع الذين �شملهم
اال�ستطالع وافقت الأغلبية يف جميع البلدان على �أهمية الإعالم االجتماعي من �أجل ال�شركات املبتدئة.
وكانت �أقل ن�سبة موافقة بني رواد الأعمال من الإمارات ( 78باملئة) �إال �أنها تظل ن�سبة مرتفعة .يقارن
اجلدول � 1أهمية الإعالم االجتماعي مل�شروع مبتدئ داخل بلد ما ،وفق ًا لت�صنيفات البنك الدويل ب�ش�أن
«�سهولة ممار�سة الأعمال» و»بدء عمل جتاري» يف هذا البلد .من املثري لالهتمام مالحظة �أن عدة بلدان
حققت �أعلى ن�سبة من االتفاق ،مثل لبنان وم�صر ،لديها بع�ض �أدنى الت�صنيفات بني الدول العربية لـ»�سهولة
ممار�سة الأعمال» ،يف حني �أن الإمارات وال�سعودية التي لديها �أدنى درجة من االتفاق على �أهمية الإعالم
جدول رقم ( )1أهمية اإلعالم االجتماعي للمشاريع المبتدئة مقارنة مع تصنيفات البنك الدولي عام  2011بشأن
“سهولة ممارسة األعمال” في المنطقة العربية

ترتيب وفق ًا
الدولة (مرتبة وفق ًا ل�سهولة �أداء
ترتيب وفق ًا
الأعمال التجارية)
ل�سهولة �أداء لبدء الأعمال
الأعمال التجارية التجارية
ال�سعودية
الإمارات
البحرين
عمان
الكويت
الأردن
لبنان
م�صر
 9البنك الدويل «ممار�سة الأعمال التجارية  »2011تقرير
 10ن�سبة امل�شاركني يف هذا امل�سح من جميع البلدان الثماين
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الن�سبة املئوية للموافقني على �أن الإعالم
االجتماعي �أداة مهمة للمبتدئني
رواد الأعمال
العينة العامة
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ال�سلبيات الرئي�سية ال�ستخدام الإعالم االجتماعي يف جمال الأعمال التجارية تتمثل يف عدم و�ضوح الأنظمة
احلكومية والبنية التحتية القانونية املتعلقة ب�صناعة الإعالم االجتماعي .ومن املثري لالهتمام �أن ما يذكر عن
قدرة الإعالم االجتماعي على هدر الوقت والإنتاجية ،وهي ذريعة ت�ستخدم عادة من قبل ال�شركات و�أ�صحاب
العمل حلظر مواقع الإعالم االجتماعي ،حل يف �أدنى مرتبة من قائمة ال�سلبيات.

االجتماعي لل�شركات حتتل املرتبتني الأوىل والثانية بني الدول العربية يف «�سهولة ممار�سة الأعمال» ،ما
ي�شري �إىل �أن هناك عالقة عك�سية بني «�سهولة ممار�سة الأعمال» يف البالد التي حتوي قنوات ر�سمية
را�سخة ملمار�سة الأعمال التجارية و�أهمية الإعالم االجتماعي للم�شاريع املبتدئة (البنك الدويل وم�ؤ�س�سة
التمويل الدولية.)2011 ،
وعندما يتعلق الأمر بتقليل املخاطر املرتبطة بقطاع الأعمال ،ي�صبح جانب «االنت�شار» من الإعالم االجتماعي
�أكرث فائدة يف تقليل الوقت امل�ستهلك والتكاليف ذات ال�صلة بالو�صول �إىل قاعدة وا�سعة من العمالء ( 79باملئة
من �أفراد العينة) .يو�ضح ال�شكل  3خماطر �أخرى ميكن تخفيفها بالإعالم االجتماعي (ترتاوح اال�ستجابات
بني  62باملئة و 75باملئة).
الشكل  :3إلى أي مدى تتفق مع العبارة التالية :يمكن لإلعالم االجتماعي تقليص المخاطر المرتبطة بريادة المشاريع من
خالل:

79

تخفيض كلفة وزمن الوصول إلى قاعدة عمالء أضخم
بناء جيل أكثر «ريادية» من خالل تكامل األدوات التعاونية مع أدوات التواصل
المبتكرة

75

تخفيض عدم التوافق بين التصميم والتنفيذ من خالل تمكين إجراء بحوث أفضل بشأن
اتجاهات السوق

74
73

التعرف بدقة أكبر على السلوكيات الشخصية الفعلية للزبائن المستهدفين

72

تخفيض التكاليف والنفقات العامة (المرتبطة بإنشاء المشاريع)
توفير نماذج عمل يقتدى بها وتقليل المخاوف من عدم االستقرار أو الفشل التي عادة
ما ترتبط بتأسيس االعمال.

68

التقليل من الخسائر المالية عن طريق حشد مصادر دعم مالية من المصادر الجماعية
( )crowd-sourcingفي شبكات أوسع
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بيت البحث �أن ال�سلبيات الرئي�سية ال�ستخدام الإعالم االجتماعي يف جمال الأعمال التجارية تتمثل يف
عدم و�ضوح الأنظمة احلكومية والبنية التحتية القانونية املتعلقة ب�صناعة الإعالم االجتماعي .فالغمو�ض
املحيط بالقيود املفرو�ضة على الإنرتنت ،وق�ضايا اخل�صو�صية ،والرقابة احلكومية ،ف� ً
ضال عن ندرة
القوانني القابلة للتنفيذ واملتعلقة بحقوق امل�ؤلف وحقوق امللكية الفكرية متثل �أكرب �أ�سباب القلق املتعلقة
مبحتوى الإعالم االجتماعي .ومن ال�سلبيات الأخرى املذكورة ال�ستخدام الإعالم االجتماعي يف الأعمال
أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟

23

التجارية قدرته على الت�سبب بـ»�أ�ضرار ال�سمعة» وانعدام ثقة النا�س بالإعالم االجتماعي .وقد �أظهر ذلك
عدة تعليقات من امل�شاركني تقول ب�أنه نظر ًا لعدم و�ضوح الهوية يف الإعالم االجتماعي ،ف�إنهم ال يثقون
بال�ضرورة مبن يتفاعل معهم على الإعالم االجتماعي وي�شككون مب�صداقيته ودوافعه .وهذه العوامل كلها
«بيئية» يف املقام الأول �أما العوامل «ال�شخ�صية» مثل «عجز الكفاءات» من املوهوبني �أو» فجوة التكنولوجيا»
الناجمة عن نق�ص الكفاءة واملهارات يف جمال التكنولوجيا فلم حتتل مكانة مرتفعة يف الئحة العيوب .ومن
املثري لالهتمام �أن ما يذكر عن قدرة الإعالم االجتماعي على هدر الوقت والإنتاجية ،وهي ذريعة ت�ستخدم
عادة من قبل ال�شركات و�أ�صحاب العمل حلظر مواقع الإعالم االجتماعي ،حل يف �أدنى مرتبة من قائمة
ال�سلبيات .يو�ضح ال�شكل  4ترتيب �سلبيات الإعالم االجتماعي التي قد تت�صل بالأعمال التجارية.
الشكل  :4إلى أي مدى تتفق مع العبارة التالية :يمكن لإلعالم االجتماعي أن يتسبب للمشروع بالعقبات التالية:

64

األنظمة الحكوميةً :
مثال ،وجود شك بقيود االنترنت ،وخصوصاً فيما يتعلق باإلعالم
االجتماعي في المنطقة العربية بسبب الربيع العربي (متابعة ومراقبة وحجب اإلعالم
االجتماعي)

63

البنية التحتية القانونيةً :
مثال ،عدم وجود بنية تحتية قانونية لحماية نماذج العمل القائمة
على حقوق الملكية الفكرية أو(إمكانية) تطبيق قوانين صارمة لحماية الخصوصية

55

سوء الثقة باإلعالم االجتماعيً :
مثال ،قد ال يرتاح المستثمرون لنموذج التمويل الجديد
المتمثل في «حشد الموارد» عبر الشبكات االجتماعية ،أو لعدم وجود ثقة كافية بنماذج
العمل القائمة على اإلعالم االجتماعي ،الخ

55

تضرر السمعةً :
مثال ،يمكن لمالحظات وتفاعالت العمالء السلبية أن تنتشر بمقدار
انتشار الدعاية الجيدة
فجوة التكنولوجيا :رغم أن الشباب العرب هم العمالء الرئيسيين لإلعالم االجتماعي في
المنطقة إال أن نسبة صغيرة منهم يتاح لها الوصول إلى اإلعالم االجتماعي أو تطمئن
الستخدامه

54

العائدات المنخفضةً :
مثال ،إن ازدياد مشاركة العمالء ال يعني بالضرورة ازدياد عائد
االستثمار

49

عجز الكفاءات :ال يوجد ما يكفي من الكفاءات الماهرة لدعم هذه المشاريع في المنطقة

47
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كما مت تق�صي ت�أثري الإعالم االجتماعي على قطاعات �صناعية حمددة ،ف�أ�شار  80باملئة من �أفراد العينة
�إىل �أنهم �شعروا ب�أن للإعالم االجتماعي �أثر �إيجابي على قطاع االت�صاالت حتديد ًا ،يف حني ر�أى  66باملئة
 11عموم ًا ،مييل �أفراد العينة الختيار "بال ت�أثري" عندما يتعلق الأمر بتقييم الأداء احلكومي ،بد ًال من اتخاذ موقف حا�سم.
 12من املثري لالهتمام �أن عدة تعليقات للم�ستطلعني �أ�شارت �إىل �أنه رمبا ال يوجد �أثر �سلبي للإعالم االجتماعي على قطاعات معينة ،بقدر �أثر �سوء �إدارة هذه الأدوات
والتدريب /الوعي غري املالئم حول كيفية ا�ستخدامها.
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كان الت�أثري الأكرث �سلبية للإعالم االجتماعي على تدفق املحتوى واملعلومات� ،سواء ب�سبب ق�ضايا الرقابة
والر�صد �أو لعدم وجود بنية حتتية تنظيمية منا�سبة حلماية اخل�صو�صية وحقوق امل�ؤلف وامللكية الفكرية.

�أن له ت�أثري ًا �إيجابي ًا على القطاع املايل (ال�شكل  .)5ولكن ن�صف امل�شاركني يف اال�ستطالع فقط ر�أوا للإعالم
االجتماعي ت�أثري ًا �إيجابي ًا على الأنظمة ذات ال�صلة باملعلومات واملحتوى �أو على بيئة الأعمال ب�شكل عام،
وكان الت�أثري الأكرث �سلبية للإعالم االجتماعي على تدفق املحتوى واملعلومات� ،سواء ب�سبب ق�ضايا الرقابة
والر�صد �أو لعدم وجود بنية حتتية تنظيمية منا�سبة حلماية اخل�صو�صية وحقوق امل�ؤلف وامللكية الفكرية،
رغم �أن ه�ؤالء ال ميثلون ن�سبة كبرية ( 16باملئة) .و�أثناء انعقاد �إحدى جل�سات جمموعة املداوالت يف الكويت
لت�أطري النتائج ،ظهر ر�أي خمتلف قلي ًال� ،إذ مل يعترب ال�ستخدام الإعالم االجتماعي ت�أثري �سلبي على تدفق
املعلومات .فحيث �أن اجلهات احلكومية يف الكويت كما ال�شركات ن�شطة يف ا�ستخدام الإعالم االجتماعي،
اعتربت الرقابة احلكومية نادرة ،رغم �أن الرقابة الذاتية �شائعة .وقد تردد هذا ال�شعور يف ت�صريحات
�أدىل بها العديد من امل�شاركني يف اال�ستطالع كذلك ،فقد ذكروا �أنه يف حني �أن الإعالم االجتماعي ي�شجع
حرية التعبري� ،إال �أن هناك رقابة ذاتية ووعي للمحتوى غري املنا�سب ملواقع الإعالم االجتماعي.
كما �أ�شارت تعليقات امل�شاركني يف اال�ستطالع �إىل القطاعات الأخرى التي تت�أثر بالإعالم االجتماعي .فقد
ر�أى �أحد امل�شاركني �أن �صناعة ال�سينما وامل�سرح والفنون ب�شكل عام قد تت�أثر �سلب ًا �أو تهمل ب�سبب منو
ا�ستخدام الإعالم االجتماعي .وقد حددت القطاعات التي ميكنها �أن ت�ستفيد من الإعالم االجتماعي ب�أنها
قطاعات التعليم وال�سياحة واخلدمات احلكومية.
ونظر ًا لهذه املخاوف ،مل يكن غريب ًا �أن يرحب امل�شاركون بفكرة و�ضع احلكومات ل�سيا�سات و�أنظمة تتعلق
بالإعالم االجتماعي .فقد وافق حوايل  80باملئة من الذين �شملهم اال�ستطالع على �أن وجود �سيا�سات
ومبادئ توجيهية للإعالم االجتماعي من �ش�أنه �أن ي�سهل اال�ستخدام الأف�ضل للإعالم االجتماعي يف
ال�شركات وامل�شاريع .كما وافقوا على �أن تعامل احلكومات مع اجلمهور من خالل الإعالم االجتماعي
�سيكون و�سيلة جيدة للتعاون يف و�ضع مثل هذه ال�سيا�سات من �أجل ال�شركات وامل�شاريع اجلديدة .وهذا
النهج ال�شعبي يف و�ضع ال�سيا�سات ميثل ح ًال ممكن ًا لأحد العوائق الرئي�سية �أمام احلكومة الإلكرتونية
يف املنطقة� ،أال وهو عدم ا�ستيعاب اخلدمات الإلكرتونية احلكومية ،كما حددته درا�سة �أجرتها كلية دبي
للإدارة احلكومية �سابق ًا (�سامل .)2007
 80باملئة من الذين �شملهم اال�ستطالع اقروا على �أن وجود �سيا�سات ومبادئ توجيهية للإعالم االجتماعي من
�ش�أنه �أن ي�سهل اال�ستخدام الأف�ضل للإعالم االجتماعي يف ال�شركات وامل�شاريع.

أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟
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يعد  89باملئة من �أفراد العينة الإعالم االجتماعي �أداة مهمة للم�شاريع الريادية االجتماعية
الشكل  :5هل تعتقد بأن أثر نمو اإلعالم االجتماعي كان إيجابياً أم سلبياً على:
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أثر إيجابي

بال أثر

أثر سلبي

الإعالم االجتماعي والريادة االجتماعية والتعليم:
يعد  89باملئة من �أفراد العينة الإعالم االجتماعي �أداة مهمة للم�شاريع الريادية االجتماعية .وفيما يتعلق
بت�صوراتهم حول فوائد الإعالم االجتماعي لل�شركات ب�شكل عام� ،أ�شارت غالبية امل�ستطلعني ( 83باملئة)
�أي�ض ًا �إىل �أن «التوا�صل اخلارجي» �أهم فوائد ا�ستخدام الإعالم االجتماعي يف امل�شروع االجتماعي ،يليه
التعاون /الع�صف الذهني ،وزيادة ت�أثري الأهداف االجتماعية ،وح�شد امل�صادر والتمويل.
وفيما يتعلق با�ستخدام الإعالم االجتماعي ك�أدوات تعليمية لرعاية مهارات ريادة امل�شاريع ،اتفق غالبية
امل�ستطلعني ( 84باملئة) على وجوب �إدخال مهارات ريادة امل�شاريع يف املناهج املدر�سية ،وعلى �أن الإعالم
االجتماعي قد ي�ساعد الطالب على اكت�ساب هذه املهارات .ويف الواقع ،قال  80باملئة من �أفراد العينة �أن
�إ�صالح التعليم على امل�ستوى الوطني ينبغي �أن ي�شمل �إدخال تقنيات ال�شبكات االجتماعية يف الف�صول
الدرا�سية .وكان بحث �سابق ن�شره برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية يف العام 2010
قد �سلط ال�ضوء على وعي �سكان الإمارات ب�أهمية �أدوات تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت (مبا يف ذلك
الإعالم االجتماعي) خللق ثقافة ريادة الأعمال بني ال�شباب ،وعلى احلاجة �إىل ا�سرتاتيجية وطنية للتعليم
الإلكرتوين (مرت�ضى.)2010 ،
وبينما قال حوايل ن�صف امل�ستطلعني فقط �إنهم تلقوا نوع ًا ما من التدريب املهني لتعزيز مهاراتهم الريادية،
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قال  80باملئة من �أفراد العينة �أن �إ�صالح التعليم على امل�ستوى الوطني ينبغي �أن ي�شمل �إدخال تقنيات ال�شبكات
االجتماعية يف الف�صول الدرا�سية

قالت ن�سبة كبرية ( 80باملئة) ب�أن تعليمهم (�سواء املدر�سة �أو اجلامعة) دعم مهاراتهم الريادية ب�شكل ما.
ولدى التدقيق يف هذه الإح�صائية الأخرية ،ظهر لدينا تق�سيم مثري لالهتمام وفق ًا للخطوط الدميوغرافية.
ففي حني قال  80باملئة من الذين ترتاوح �أعمارهم بني  18و� 29سنة ب�أن تعليمهم قد عزز يف الواقع
مهاراتهم الريادية ،ف�إن  60باملئة فقط من البالغني فوق  30عام ًا ادعوا ذلك.
باالنتقال �إىل خربة الذين عرفوا �أنف�سهم ب�أنهم رواد م�شاريع �ضمن العينة ،جند ب�أنهم يوافقون كذلك على
�أن الإعالم االجتماعي ميكن �أن ي�ساعد يف رعاية املهارات الالزمة لريادة امل�شاريع -،ابتداء من �أولئك
الذين من �ش�أنهم �أن ي�ستفيدوا �أكرث من ا�ستخدام الإعالم االجتماعي ،وذلك من حيث :بناء وا�ستخدام
ال�شبكات ،االت�صال ،االبتكار ،الإبداع ،العمل �ضمن فريق.

حتول تف�ضيالت التوظيف منذ � :2011أثر عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي على
الإعالم االجتماعي والتوظيف وريادة الأعمال واملجتمع
متيز العام  2011بالعديد من اال�ضطرابات ال�سيا�سية واالقت�صادية التي �أثرت على املنطقة العربية ككل.
وقد �سببت هذه الأحداث زيادة يف ا�ستخدام الإعالم االجتماعي ،وحتو ًال يف نوع اال�ستخدام الذي جتاوز
الت�أثري يف الأحداث ال�سيا�سية املرتبطة بالربيع العربي .وتظهر �سل�سلة تقارير الإعالم االجتماعي العربي
من�شورات متكررة �صادرة عن برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية ،وهي حتلل وت�ؤرخ
لهذا النمو على مدى العامني املا�ضيني ،فمث ًال هناك منو  300باملئة يف م�ستخدمي موقع الفي�سبوك يف
املنطقة خالل تلك الفرتة ،مع حتول نحو ا�ستخدام الإعالم االجتماعي من �أجل التعبئة املدنية وال�سيا�سية
يف املنطقة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،فقد ك�شفت هذه الدرا�سة نزوع ا�ستخدام الإعالم االجتماعي نحو الت�أثري
على جوانب خمتلفة من العمل وريادة الأعمال واملجتمع .على �سبيل املثال ،قال بني  34باملئة و 40باملئة
من �أفراد العينة ب�أن ا�ستخدام الإعالم االجتماعي جعلهم ي�شعرون �أكرث بالتمكن من خلق فر�ص عملهم
اخلا�صة� ،أو من الت�أثري على التغيري االجتماعي من خالل م�شاريعهم اخلا�صة .ي�سلط ال�شكل  6ال�ضوء
على ت�صنيفات طرق الإعالم االجتماعي يف الت�أثري على التغيري �ضمن ثقافة العمل وريادة الأعمال من
منظور امل�شاركني يف اال�ستق�صاء .ولي�س من امل�ستغرب الإعراب عن �آراء خمتلفة جد ًا حول هذا املو�ضوع
يف اجتماعات جمموعات املداوالت يف م�صر والكويت .فالكويت دولة ذات قاعدة ن�شطة من م�ستخدمي
الإعالم االجتماعي ونالت �إ�شادات مهمة على ا�ستخدامها الإعالم االجتماعي و�أثره على التقريب بني
الأ�شخا�ص واملجتمعات مع ًا ،يف حني الحظت املجموعة الأوىل (م�صر) وقت �إجراء امل�سح ت�أثري ًا خمتلف ًا
للإعالم االجتماعي على املجتمع ،ت�أثري ًا انق�سامي ًا وا�ستقطابي ًا يربز اخلالفات بد ًال من �إبراز الت�شابهات
والق�ضايا امل�شرتكة .وقد رددت التعليقات التي �أدىل بها العديد من امل�شاركني يف املنطقة هذا الر�أي ب�ش�أن
الت�أثري االنق�سامي للإعالم االجتماعي على املجتمعات.
 13كلية دبي للإدارة احلكومية ،تقرير الإعالم االجتماعي العربيhttp://www. arabsocialmediareport.com :
أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟
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ادعى  35باملئة من �أفراد العينة �أن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واملايل خالل العام املا�ضي منعهم من متابعة
فر�ص ريادة امل�شاريع ،يف حني �أن  26باملئة منهم قالوا �أنه دفعهم �إىل خلق فر�صهم يف ريادة امل�شاريع
الشكل  :6كيف أثرت الحركات المدنية أو االنتفاضات أو الثورات في المنطقة (أو ما يسمى الربيع العربي) على
منظورك لإلعالم االجتماعي وثقافة التوظيف وريادة األعمال؟
ساعد اإلعالم االجتماعي على تشجيع ودعم ودفع مبادرات
ريادة األعمال في بالدي

43
40

أنا أكثر انفتاحاً على التعاون والعمل في مشاريع تستهدف
المجتمع المحلي

39

أشعر بأني أعمل بشكل أفضل ضمن فريق

38

أشعر أني متمكن من خلق فرص توظيفي الخاصة
أشعر أني متمكن من التأثير في التغيير االجتماعي من خالل
مشروعي
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�سببت احلركات ال�شعبية ثم التغريات التاريخية اجلارية يف املنطقة خالل العامني املا�ضيني زيادة يف
م�ستخدمي الإعالم االجتماعي و�أن�صاره يف املنطقة .وه�ؤالء امل�ستخدمون �شهدوا بدورهم �آثار ًا �أخرى
تتجاوز تغيري عاداتهم وا�ستخداماتهم للإعالم االجتماعي بفعل احلركات املدنية وعدم اال�ستقرار
ال�سيا�سي خالل العام املا�ضي ،ومنها التغيريات يف تف�ضيالت التوظيف وا�ستعدادهم خللق فر�صهم
اخلا�صة يف ريادة امل�شاريع يف �أوقات عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واملايل .على �سبيل املثال ،ادعى  35باملئة
من �أفراد العينة �أن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واملايل خالل العام املا�ضي منعهم من متابعة فر�ص ريادة
امل�شاريع ،يف حني �أن  26باملئة منهم قالوا �أنه دفعهم �إىل خلق فر�صهم يف ريادة امل�شاريع.
ومن املثري لالهتمام� ،أن هذا الت�أثري يختلف ح�سب نوع اجلن�س� ،إذ �أ�شارت  33باملئة من الن�ساء �إىل �أن عدم
اال�ستقرار �أعاقهن ،باملقارنة مع  56باملئة من الرجال الذين قالوا ال�شيء نف�سه (ال�شكل  .)7دميوغرافي ًا،
قال  28باملئة من ال�شباب بني  18و 29عام ًا �إن الأحداث دفعتهم �إىل خلق فر�ص ريادة امل�شاريع يف حني
ادعى ذلك  18باملئة فقط من البالغني الذين يتجاوزون  30عام ًا .و�إذا خ�ضنا �أكرث يف االختالفات بني
اجلن�سيات ،جند �أن ال�شكل  8ي�سلط ال�ضوء على اختالفات ت�أثري عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالقت�صادي
بني املواطنني واملقيمني من غري املواطنني يف الكويت وال�سعودية والإمارات (حيث توجد يف هذه البلدان
الثالثة جمموعات كبرية من املغرتبني) .فقد كان عدد املقيمني �أكرب من عدد املواطنني الذين �شعروا �أن
الأحداث منعتهم من متابعة فر�ص �إن�شاء م�شاريع جديدة ،واختاروا بد ًال من ذلك �أمان الوظيفة امل�أجورة
يف ال�سعودية والإمارات والكويت.
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الشكل  :7أثر عدم االستقرار المالي\السياسي على ريادة األعمال

أثر عدم االستقرار المالي\السياسي على ريادة
األعمال (تقسيم حسب الجنس)
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الشكل  :8النسبة المئوية للمواطنين مقابل الوافدين الذين شعروا بأن عدم االستقرار السياسي االقتصادي
“أعاقني عن متابعة فرص ريادة األعمال”
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تف�ضيالت التوظيف يف “ العامل العربي اجلديد

”

تتنوع التف�ضيالت املت�صلة بالتوظيف عرب البلدان الثمانية التي �شملها اال�ستطالع .فعلى امل�ستوى الإقليمي،
هناك  33باملئة من �أفراد العينة �صرحوا �أنهم كانوا دائم ًا يريدون العمل يف القطاع العام ولكنهم مل يعودوا
يرغبون بذلك بعد �أحداث «الربيع العربي» ،يف حني �أن ن�سبة �أعلى قلي ًال ( 36.5باملئة) من الأ�شخا�ص
ذكروا �أنهم مل يرغبوا �أبد ًا بالعمل يف القطاع العام وهم الآن يرغبون بذلك .وعلى ال�صعيد القطري ،يو�ضح
ال�شكالن ( 9و )10ت�أثري «الربيع العربي» على تغيري ذهنيات النا�س حول تف�ضيل (�أو عدم تف�ضيل) العمل
يف القطاع العام.

أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟

29

الشكل  :9النسبة المئوية لألشخاص الذين لم يريدوا أبداً العمل في القطاع العام وغيروا رأيهم بعد الربيع العربي
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الشكل  :10النسبة المئوية لألشخاص الذين أرادوا دائماً العمل في القطاع العام وغيروا رأيهم بعد الربيع العربي
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ي�ستك�شف ال�شكل  11تف�ضيالت التوظيف لدى املواطنني ،وحتديد ًا يف الكويت وال�سعودية والإمارات ،مما
يوحي ب�أن املواطنني كانوا �أقل مي ًال من عامة ال�سكان للت�أثر بحالة عدم اال�ستقرار التي �شهدها العام
املا�ضي ولتغيري ر�أيهم ب�ش�أن العمل يف القطاع العام.

30

أكتوبر 2012

الشكل  :11النسبة المئوية للمستفتين الذين أرادوا دائماً العمل في القطاع العام وغيروا رأيهم بعد الربيع العربي
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ويعطي ال�شكالن ( 12و� )13صورة �أو�سع للن�سبة الإجمالية من �أفراد العينة الذين يريدون دائم ًا العمل يف
القطاع العام ،و�أولئك الذين مل يريدوا ذلك �أبد ًا .على �سبيل املثال ،يف حني �أن م�صر ت�ضم �أكرب ن�سبة من
�أفراد العينة ( 44باملئة) الذين غريوا ر�أيهم ب�ش�أن العمل يف القطاع العام بعد الثورة هناك (نحو �أنهم ال
يريدون وظيفة يف القطاع العام) ،ف�إنها �أي�ض ًا ت�ضم �أ�صغر ن�سبة �إجمالية من العينة من الذين �أرادوا دائم ًا
العمل يف القطاع العام ( 39باملئة) .ومن املثري لالهتمام �أن م�صر ت�ضم �أي�ضا رقم ًا مماث ًال من �أفراد العينة
( 39باملئة) الذين يقولون الآن ب�أنهم يريدون العمل يف القطاع العام ،رغم �أنهم مل يريدوا ذلك «قبل الربيع
العربي» .وقد �أيدت ذلك مناق�شات جمموعة الرتكيز امل�صرية التي قالت �إن القطاع العام يف م�صر اليوم
هو يف الواقع خيار �أكرث �أمان ًا و�أكرث ا�ستقرار ًا لل�شباب من القطاع اخلا�ص ،نظر ًا لال�ضطرابات ال�سيا�سية
واملالية التي تتعر�ض لها البالد .وباملثل ،ت�ضم البحرين �أكرب ن�سبة من �أفراد العينة ( 48باملئة) الذين
غريوا ر�أيهم ب�ش�أن العمل يف القطاع العام بعد «الربيع العربي» (نحو الرغبة يف العمل يف القطاع العام)،
كما ت�ضم �أقل ن�سبة �إجمالية من الذين مل يكونوا �أبد ًا يريدون العمل يف القطاع العام ( 33باملئة).
الشكل  :12المئوية الكلية لألشخاص الذين لم يرغبوا ابداً بالعمل في القطاع العام
(بمن فيهم من غيروا رأيهم بعد الربيع العربي)
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لم أرغب أبداً بالعمل في القطاع العام
أفضل وظيفة قطاع عام اآلن رغم أني لم أفضلها قبل الربيع العربي

أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟
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الشكل  :13النسبة المئوية الكلية لألشخاص الذين أرادوا دائماً العمل في القطاع العام
(بمن فيهم من غيروا رأيهم بعد الربيع العربي)
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االستنتاجات :استكشاف آفاق جديدة للتمكين االقتصادي في
العالم العربي

تعد بطالة ال�شباب �أحد العوامل الرئي�سية التي تدفع �شباب املنطقة العربية �إما للم�شاركة مع حكوماتهم
وحتديها ،ويحدث ذلك يف كثري من احلاالت با�ستخدام الإعالم االجتماعي على نحو فعال .وبعد �أن متكن
قطاع كبري من ال�شباب العربي من الت�أثري على التغيري االجتماعي وحتدي املعايري ال�سائدة يف بلدانهم
من خالل هذه الو�سيلة ،ف�إن اخلطوة التالية هي �أن ن�س�أل ما �إذا كان ال�شباب العرب -بخالف اجلوانب
الثورية -ميكنهم ا�ستخدام الإعالم االجتماعي من �أجل جهود ريادة امل�شاريع والتنمية ،وماذا ي�ستطيع
اال�ستخدام «الثوري» للإعالم االجتماعي تعليمهم عن اجلانب التجاري.
لقد ارتفع ا�ستخدام الإعالم االجتماعي يف املنطقة ككل ب�سبب ه�ؤالء امل�ستخدمني ال�شباب البارعني يف
�أمور التكنولوجيا والذين ي�ستخدمونه لأغرا�ض عدة كتحقيق غايات �سيا�سية �أو اجتماعية �أو جتارية (بوز
�أند كومباين ،2012 ،مرت�ضى و�سامل .)2011 ،وبينما تت�سم ال�شركات والقطاع اخلا�ص يف املنطقة ب�سرعة
اللحاق مبزايا ا�ستخدام الإعالم االجتماعي� ،إال �أن احلكومات ،وبخالف عدد قليل من الأمثلة الناجحة،
ال تزال بطيئة وحتكمها ردود الفعل ،بد ًال من تكون مبادرة وا�ستباقية .ومن �أجل و�صول احلكومات �إىل هذا
املكون ال�ضخم من ال�شباب البارعني يف �أمور التكنولوجيا يقوم كثري منها بتعديل ا�سرتاتيجياتها لتكون
قادرة على تقدمي اخلدمات ملواطنيها وامل�شاركة معهم لتلبية احتياجاتهم.
ميثل هذا التقرير بحث ًا ا�ستق�صائي ًا هو الأول من نوعه يف البناء على ا�ستبيان �إقليمي ي�شمل عدة بلدان من
�أجل ا�ستك�شاف هذه التحوالت اجلارية يف املنطقة .وتزود نتائج هذا البحث �صناع ال�سيا�سات بتحليل كمي
للفر�ص واملخاطر النا�شئة املتعلقة بهذه املوا�ضيع ،وي�ستك�شف ت�أثري هذه التحوالت على و�ضع ال�سيا�سات
وتطوير الأعمال ويف نهاية املطاف على النمو االقت�صادي يف املنطقة العربية.
وفق ًا لنتائج امل�سح ،نلخ�ص هنا الت�صورات ال�سائدة عن دور الإعالم االجتماعي يف هذه التغريات االجتماعية
على النحو التايل:
•

2011

الت�أثري على تف�ضيالت التوظيف :كان لعدم اال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي طوال العامني
و ،2012وما يت�صل بذلك من ا�ستخدام الإعالم االجتماعي يف املنطقة ،ت�أثري وا�ضح على تف�ضيالت
التوظيف عند �أهايل املنطقة ،وا�ستعدادهم للبحث عن فر�ص ريادة امل�شاريع .ويف حني مل تظهر �أغلبية
وا�ضحة من حيث تف�ضيلها لقطاع معني ،ف�إن ن�سبة كبرية من �أفراد العينة قالوا ب�أن الأحداث التي
�شهدها العام املا�ضي قد �أثرت يف تف�ضيالت التوظيف اخلا�صة بها ،مما يعني وجود دور حمتمل
للإعالم االجتماعي يف هذا التحول .كما يدل �أي�ض ًا على احلاجة �إىل �إجراء مزيد من البحوث ب�ش�أن
الربط بني اال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي وتف�ضيل قطاع وظيفي معني.

•

الإعالم االجتماعي كمعادل �أو داعم للم�ساواة :مازال الإعالم االجتماعي يلعب دور «املعادل» عرب
خمتلف الفئات العمرية واجلن�سية .ويبدو �أن لغالبية �أفراد العينة نف�س الت�صورات ب�ش�أن الإعالم
االجتماعي من حيث قدرته على خلق فر�ص العمل ،وفوائده و�سلبياته للأعمال وامل�ؤ�س�سات ،وت�أثريه
على املجتمع والتغيري االجتماعي .وبالنظر �إىل �أن البطالة تختلف بح�سب اجلن�س يف املنطقة -حيث
أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟
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�آفاق امل�ستقبل :نظر ًا لرثوة املعلومات التي حتوزها
امل�ؤ�س�سات واملنظمات و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني بخلق
فر�ص العمل لل�شباب (الوكاالت احلكومية وم�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية،
وغريها) ،و�سهولة الو�صول والتفاعل التي ي�ؤمنها الإعالم
االجتماعي لل�شباب ،ف�إن احللول التكنولوجية الإبداعية
امل�ستندة �إىل الإعالم االجتماعي والتنقيب عن البيانات
ت�ستطيع �إطالق منهجيات مبتكرة حلل جزء كبري من
م�شكلة البطالة املتزايدة يف املنطقة .ومنها:
� oسوق الوظائف االفرتا�ضي :يعد الإعالم االجتماعي
عند الباحثني عن وظيفة مي�سر ًا ومدخ ًال �إىل املعلومات
املخ�ص�صة عن الوظائف وفر�ص العمل ،ولوال الإعالم
االجتماعي ملا كان لكثري من الباحثني عن عمل �سبيل
ملعرفة هذه املعلومات -قال  71باملئة من امل�شاركني يف
املنطقة ب�أنهم �سيعتمدون على الإعالم االجتماعي للعثور
على الوظيفة التالية.

تعاين الن�ساء وط�أة م�شاكل البطالة  -ف�إن الت�أثري
الظاهر للإعالم االجتماعي يف حتييد عامل اجلن�س
قد ي�ساعد يف معاجلة هذا اخللل.
•

قيمة الإعالم االجتماعي للأعمال وال�شركات
املبتدئة ورواد امل�شاريع االجتماعية :ترى �أغلبية
�ساحقة يف الإعالم االجتماعي �أداة مهمة لل�شركات
عموم ًا ،وعلى وجه التحديد لل�شركات املبتدئة
وم�شاريع الريادة االجتماعية .وهو عالوة على ذلك،
�أداة ت�ستخدم بفعالية من قبل رواد الأعمال يف
املنطقة العربية.

•

الت�صورات عن الفوائد الرئي�سية :يرتكز اجلانب
الأكرث فائدة من الإعالم االجتماعي للقطاع
اخلا�ص ،يف جميع �أنحاء املنطقة ،يف قدرته على
الرتويج واالبتكار ،فقد ذكر امل�شاركون ا�ستخداماته
للدعاية والت�سويق وزيادة الو�صول للعمالء .وهذا
ينطبق على الت�صورات الإقليمية وعلى التجارب
الفعلية لرواد الأعمال بخ�صو�ص ا�ستخدام الإعالم
االجتماعي يف م�شاريعهم .واحتلت اال�ستخدامات
الأخرى مثل ح�شد امل�صادر والتمويل مرتبة �أدنى،
ما ي�شري �إىل �أن النا�س مازالت تف�ضل اجلانب
«الإعالمي» والت�سويقي للإعالم االجتماعي يف هذه
املرحلة ،على اجلوانب الأكرث التعاونية مثل ح�شد
امل�صادر والتمويل ،وذلك يدل على �إمكانات النمو
يف اال�ستخدام االقت�صادي للإعالم االجتماعي.
وقد حدد بع�ض امل�شاركني القطاعات التي ميكن �أن
ت�ستفيد من الإعالم االجتماعي ب�أنها قطاع «التعليم»
و»ال�سياحة» و»اخلدمات احلكومية».

 oرفع م�ستوى املهارات :حتى لو كان هناك فر�ص عمل
متاحة ،غالب ًا ما ال تتوفر املهارات الالزمة لها .ويعترب
الإعالم االجتماعي عام ًال مي�سر ًا للمواهب ال�شابة من �أجل
�سد هذه الفجوة وحت�سني اكت�ساب املهارات الالزمة ل�شغل
وظائف خمتلفة -يعتقد  84باملئة من �أفراد العينة ب�أن
الإعالم االجتماعي ميكن �أن يدعم اكت�ساب مهارات ريادة
امل�شاريع ،وحتديد ًا لدى الطلبة.
� oإن�شاء ومتكني امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة :يف غياب
فر�ص عمل متاحة ،ميتلك ال�شباب الآن فر�صة خللق
م�شاريع خا�صة بهم مب�ساعدة الإعالم االجتماعي ،وذلك
باال�ستفادة من قواعد العمالء الوا�سعة وتقليل التكاليف
واملخاطر املرتتبة على الأعمال املبتدئة -يرى  86باملئة
من امل�ستطلعني يف الإعالم االجتماعي �أداة رئي�سية
للم�شاريع املبتدئة.
oقيا�س امليول و«حتليل امل�شاعر» بناء على الإعالم
االجتماعي :مع منو ا�ستخدام الإعالم االجتماعي،
وحتى يتم �إن�شاء املزيد من القنوات الر�سمية النظامية
لتدفق املعلومات يف املجتمعات العربية� ،أ�صبحت حكومات
املنطقة الآن يف و�ضع �أف�ضل ملعرفة املزيد عن ت�صورات
املواطنني واجتاهات ال�سوق والآثار املرتتبة على ال�سيا�سات
يف الوقت احلقيقي .ومع حت�سن ا�ستخدام تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ومن خالل تقنيات «حتليل
امل�شاعر» ،ت�ستطيع ثروة املعلومات هذه متكني �صناع
ال�سيا�سة من ا�ستخدام الإعالم االجتماعي ملعاجلة م�شكلة
بطالة ال�شباب ،ف� ً
ضال عن امل�شاكل االجتماعية الأكرب يف
املجتمع.
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•

الإعالم االجتماعي والتعليم :خالف ًا لفوائد
الإعالم االجتماعي لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ،ف�إنه يعد
�أداة «حتويلية» والزمة يف جمال التعليم ،فقد ذكر
امل�شاركون ب�أن �إدخال �أدوات ال�شبكات االجتماعية يف
الف�صول الدرا�سية واملناهج ينبغي �أن يكون جزء ًا من
الإ�صالح الرتبوي على امل�ستوى الوطني.

•

ال�سلبيات املتعلقة بالأعمال :تركزت الدالالت ال�سلبية التي تعزى �إىل ا�ستخدام الإعالم االجتماعي
يف جمال الأعمال �إىل حد كبري على املخاوف املت�صلة بالبيئة القانونية والتنظيمية املحيطة بالإعالم
االجتماعي .فمعظم البلدان تفتقر �إىل الإطار التنظيمي املتعلق مبحتوى الإعالم االجتماعي ،وهناك
غمو�ض عام ب�ش�أن الأنظمة واملواقف احلكومية جتاه الإعالم االجتماعي يف املنطقة العربية .وذلك
ميتد �إىل الت�صورات عن الت�أثري ال�سلبي للإعالم االجتماعي ،لي�س فقط على �صناعة املعلومات
واملحتوى بل وعلى تدفق املعلومات ب�شكل عام.

•

الهياكل ال�سيا�سية والتنظيمية :ال ي�شعر النا�س وال�شركات باحلماية عند غياب القوانني والأنظمة
ال�ضرورية .ومن هذه الأنظمة ما يت�صل بامللكية الفكرية واخل�صو�صية وحقوق الطبع والن�شر -ومبعنى
�أو�سع يف حالة الأعمال -عدم وجود قوانني �إفال�س و�إجراءات ترخي�ص مرنة لتب�سيط وتقليل املخاطر
يف عمليات ال�شركات املبتدئة.

•

•

امل�شاركة املجتمعية يف �صنع ال�سيا�سات العامة :توجد م�ؤ�شرات قوية �إقليمي ًا عن دور �إيجابي ميكن �أن
يلعبه الإعالم االجتماعي يف �إ�شراك املواطنني مع احلكومات واجلهات التنظيمية يف و�ضع �سيا�سات
ل�صالح الأعمال وال�شركات املبتدئة ت�صورات �إيجابية للغاية.
�آفاق امل�ستقبل :نظر ًا لرثوة املعلومات التي حتوزها املنظمات وامل�ؤ�س�سات و�أ�صحاب امل�صلحة املعنيني
بخلق فر�ص العمل لل�شباب (الهيئات احلكومية وامل�ؤ�س�سات املالية وامل�ؤ�س�سات التعليمية والتدريبية،
وما �إىل ذلك) ،و�سهولة الو�صول والتفاعل التي يقدمها الإعالم االجتماعي لل�شباب ،ف�إن احللول
التكنولوجية الإبداعية القائمة على الإعالم االجتماعي والتنقيب عن البيانات ت�ستطيع �إطالق عنان
الطرق املبتكرة حلل كثري من م�شاكل البطالة املتزايدة يف املنطقة .ومنها:
• �سوق الوظائف االفرتا�ضي :للباحثني عن عمل ،يفيد الإعالم االجتماعي يف تي�سري الو�صول
�إىل املعلومات املخ�ص�صة عن فر�ص العمل والتوظيف ،والتي ما من �سبيل ملعرفتها لوال ذلك .وكم�ؤ�شر
قوي يعطيه امل�سح عن الت�أثري املتزايد للإعالم االجتماعي جند �أن  71باملئة من امل�شاركني يف املنطقة
ي�صرحون ب�أنه �سيعتمدون على الإعالم االجتماعي للعثور على وظائفهم التالية.
• رفع م�ستوى املهارات :حتى لو كان هناك فر�ص عمل متاحة ،غالب ًا ما ال تتوفر املهارات
الالزمة لتلبيتها .وميكن للإعالم االجتماعي م�ساعدة ال�شباب يف �سد فجوة املهارات وحت�سني
اكت�ساب املهارات املطلوبة ملنا�صب خمتلفة .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،هناك اتفاق قوي بني امل�شاركني (84
باملئة �إقليمي ًا) على �أن الإعالم االجتماعي ميكن �أن يدعم اكت�ساب مهارات ريادة امل�شاريع ،وحتديد ًا
للطالب.
• �إن�شاء ومتكني ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة :عند عدم وجود فر�ص عمل متاحة ،ميلك
ال�شباب ،مب�ساعدة الإعالم االجتماعي ،الآن مزيد ًا من الفر�ص لإن�شاء م�شاريعهم اخلا�صة .وقد
وافقت �أغلبية كبرية ( 86باملئة من �أفراد العينة) على �أن الإعالم االجتماعي الآن �أداة رئي�سية
لل�شركات املبتدئة.
•

قيا�س امليول و«حتليل امل�شاعر» بناء على الإعالم االجتماعي :مع منو ا�ستخدام الإعالم
أثر اإلعالم االجتماعي على الريادة وفرص العمل  -آفاق جديدة لتمكين الشباب العربي اقتصادياً ؟
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االجتماعي ،وحتى يتم �إن�شاء املزيد من القنوات الر�سمية النظامية لتدفق املعلومات يف املجتمعات
العربية� ،أ�صبحت حكومات املنطقة الآن يف و�ضع �أف�ضل ملعرفة املزيد عن ت�صورات املواطنني واجتاهات
ال�سوق والآثار املرتتبة على ال�سيا�سات يف الوقت احلقيقي .ومع حت�سن ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت ومن خالل تقنيات «حتليل امل�شاعر» ،ت�ستطيع ثروة املعلومات هذه متكني �صناع ال�سيا�سة
من ا�ستخدام الإعالم االجتماعي ملعاجلة م�شكلة بطالة ال�شباب ،ف� ً
ضال عن امل�شاكل االجتماعية الأكرب
يف املجتمع.
يهدف هذا التقرير �إىل �إثارة مناق�شات القيادات الفكرية يف دوائر �صنع القرار بالقطاعني اخلا�ص والعام
يف الدول التي �شملها اال�ستطالع ،ويف املنطقة العربية الأو�سع التي ت�شرتك بالعديد من �أوجه الت�شابه
على امل�ستويات الثقافية واالقت�صادية واالجتماعية .وتقدم النتائج الرئي�سية لهذه الدرا�سة دلي ًال ي�ؤكد
وجود حتوالت مهمة يف معنى التمكني االقت�صادي داخل قطاعات كبرية يف املجتمعات العربية .ما ي�شهده
العامل العربي اليوم هو ت�شكل كتلة حرجة من م�ستخدمي الإعالم االجتماعي العرب ،وهي كتلة تعتمد على
تر�سانة من الأدوات واملوارد املتاحة لها ،ما يح�سن قدرتها على الو�صول �إىل املعلومات وتعبئة وبناء الفر�ص
االقت�صادية .ويقرتن ذلك مع ن�شوء جمتمع مدين عربي ن�شط ،على االنرتنت وخارج االنرتنت ،يعمل بال
كلل من �أجل ملء الثغرات املتزايدة التي ال ت�ستطيع احلكومة العربية «امل�ضطربة» ملأها.
ويبقى ال�س�ؤال امللح :هل ميكن للجيل النا�شئ من ال�شباب العربي املتمكن �أن يعك�س نف�سه يف ثقافة االبتكار،
ما ي�ؤدي �إىل منو اقت�صادي م�ستدام؟ تبني الأدلة املقدمة يف هذا البحث من ثماين دول عربية �أن جزء ًا
متنامي ًا ب�سرعة من ال�سكان الن�شطني يف املنطقة يحمل ت�صورات �إيجابية ب�ش�أن الآفاق امل�ستقبلية للتمكني
االقت�صادي .و�أن �أ�سا�س هذا التحول �آخذ يف الظهور بغ�ض النظر عن الكوابح واحلواجز االجتماعية
التقليدية .و�سيكون م�ضيعة لفر�صة ثمينة �إن مل يتمكن �صناع ال�سيا�سة وقادة الأعمال حتديد ًا ،من فهم
هذه اللحظة النادرة يف التاريخ ،والتكيف مع التحول امل�ستمر يف �أو�ساط ال�شباب العربي.
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الملحق 1

النتائج الرئيسية لإلصدار الرابع لتقرير اإلعالم االجتماعي العربي

يهدف تقرير الإعالم االجتماعي العربي �إىل �صياغة فهم �أف�ضل لت�أثري الإعالم االجتماعي على التطوير
والتنمية يف املنطقة العربية ببحث الت�سا�ؤالت التالية:
• ما هي توجهات انت�شار خدمات التوا�صل االجتماعي يف املنطقة العربية؟
• ما هو معدل منو ا�ستخدام و�سائل التوا�صل االجتماعي ،وما هو التوزيع ال�سكاين والنوع االجتماعي
للم�ستخدمني يف املنطقة العربية؟
• ما هي العوامل التي ت�ؤثر على ا�ستخدام هذه املن�صات يف البلدان العربية املختلفة (على �سبيل املثال،
الدخل ،ون�سبة ال�شباب من ال�سكان ،و�إمكانية الو�صول �إىل التقنيات الرقمية ،ومعدالت حرية ا�ستخدام
الإنرتنت ،وغريها)؟
• ما هو ت�أثري هذه الظواهر على م�شاركة املواطنني واالندماج االجتماعي؟
• ما هو ت�أثري الآليات االجتماعية اجلديدة التي ت�أثرت بالإعالم االجتماعي على االبتكار وريادة الأعمال
يف املجتمعات العربية؟
الشكل  :14انتشار مستخدمي اإلعالم االجتماعي في دول عربية مختارة (يونيو )2012
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نبذة :في�سبوك يف العامل العربي
•

•

•

•

•

•

•

•

و�صل �إجمايل عدد م�ستخدمي في�سبوك يف العامل العربي �إىل  45,194,542م�ستخدم (يف نهاية يونيو
 ،)2012بعد �أن كان  37,390,837م�ستخدم يف بداية العام ( 3يناير  ،)2012ما يعني �أنه قد
ارتفع بنحو  %50مقارنة بالوقت نف�سه يف العام املا�ضي ( 29,845,871يف نهاية يونيو .)2011
كان متو�سط انت�شار م�ستخدمي في�سبوك لكل دولة يف املنطقة العربية يف نهاية يونيو  2012يزيد
قلي ً
ال عن  ،%12بعد �أن كان  %10يف بداية العام ،و %8يف يونيو .2011
ت�ضاعف عدد م�ستخدمي في�سبوك يف العامل العربي ثالثة مرات تقريباً خالل العامني املا�ضيني
(يونيو  - 2010يونيو  ،)2012بزيادة من  16مليون م�ستخدم �إىل  45مليون م�ستخدم.
وبقيت ن�سبة م�ستخدمي في�سبوك من الن�ساء ثابتة تقريب ًا ،بعد �أن تراوحت قلي ً
ال بني  %33.5و%34
خالل العام املا�ضي ( %33.7يف حزيران  .)2012وما يزال هذا �أخف�ض بكثري من التوجه العاملي،
حيث ت�شكل الن�ساء ن�صف م�ستخدمي في�سبوك تقريب ًا.
ما يزال ال�شباب (الذين ترتاوح �أعمارهم بني  15و 29عام ًا) ي�شكلون نحو  %70من م�ستخدمي
في�سبوك يف املنطقة العربية ،وهو العدد الذي حافظ على ثباته منذ �أبريل .2011
حتتل دول جمل�س التعاون اخلليجي املراكز اخلم�سة الأوىل من حيث م�ستخدمي في�سبوك كن�سبة
من عدد ال�سكان .وتبقى الإمارات العربية املتحدة يف املركز الأول يف املنطقة العربية ،تليها الكويت،
يف حني ا�ستعادت قطر موقعها يف املراتب اخلم�س الأوىل .ويحتل لبنان والأردن املركزين الباقيني.
ما زالت م�صر ت�ضم ربع �إجمايل عدد م�ستخدمي في�سبوك يف املنطقة العربية ،و�أ�ضافت املزيد من
امل�ستخدمني يف العام املا�ضي �أكرث من �أي دولة عربية �أخرى ،ليتجاوز عدد امل�ستخدمني اجلدد 1.6
مليون م�ستخدم جديد يف الفرتة ما بني يناير ويونيو .2012
ما زالت اللغات الإجنليزية والعربية والفرن�سية �أكرث اللغات ا�ستخدام ًا على في�سبوك ،كما تعترب
اللغة العربية حالياً �أ�سرع لغة منواً على في�سبوك يف املنطقة ،بزيادة يف عدد امل�ستخدمني الذين
ي�ستخدمون واجهة املوقع العربية يف �أكرث الأحيان.

نبذة :تويرت يف العامل العربي
•

•

•

38

ُقدر عدد م�ستخدمي تويرت الن�شطني يف املنطقة العربية يف نهاية يونيو بـ
م�ستخدم.
ُقدر عدد التغريدات التي �أنتجها «امل�ستخدمون الن�شطون» يف املنطقة العربية يف مار�س  2012بـ
 172,511,590تغريدة .و ُقدر عدد التغريدات يومياً بـ � ،5,750,380أو  3993تغريدة كل دقيقة،
�أو 67تغريدة كل ثانية تقريباً.
كانت �أكرث الوا�صفات ( )hashtagsا�ستخدام ًا للمو�ضوعات ال�شائعة يف املنطقة العربية يف مار�س
)( 2012 (#bahrainالتي وردت  2.8مليون مرة يف التغريدات التي �أر�سلت خالل تلك الفرتة) ،تليها
(�سوريا) بنحو  1.5مليون مرة ،ومن ثم (بحرين) بنحو  1.48مرة ،و)( (#syriaبنحو  1.3مليون
مرة) و )(#egypt) (900,000مرة  ،و( #kuwait) (860,000مرة).
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بـ

2,099,706 2012

•

تعترب اللغتان العربية والإجنليزية الأكرث �شيوع ًا لدى م�ستخدمي تويرت يف املنطقة العربية ،حيث يبلغ
عدد التغريدات باللغة العربية نحو �ضعف التغريدات باللغة الإجنليزية حتى مار�س )62.1%
 2012و 32.6%على الرتتيب).

نبذة :لينكد �إن يف العامل العربي
•

•

•
•

•

و�صل �إجمايل عدد م�ستخدمي لينكد �إن يف العامل العربي �إىل  4,294,484م�ستخدم (يف نهاية يونيو
 ،)2012بعد �أن كان  3,588,215م�ستخدم يف بداية فرباير.
كان متو�سط انت�شار م�ستخدمي لينكد �إن لكل دولة يف املنطقة العربية يف نهاية يونيو  2012نحو %2
تقريباً.
ارتفع عدد م�ستخدمي لينكد �إن يف العامل العربي يف الفرتة ما بني فرباير ويونيو  2012بن�سبة .%20
كما هو احلال مع في�سبوك ،كانت ن�سبة م�ستخدمي لينكد �إن من الن�ساء �أخف�ض من ن�سبة
امل�ستخدمني من الرجال بـ  .%28وهذه الن�سبة �أخف�ض بكثري �أي�ض ًا من التوجه العاملي ،حيث متثل
الن�ساء نحو  %43من م�ستخدمي لينكد �إن.
ي�شكل ال�شباب (الذين ترتاوح �أعمارهم بني  18و 34عام ًا) نحو  70%من م�ستخدمي لينكد �إن،
ويبدو �أنهم ،ب�صورة م�شابهة لو�ضع في�سبوك ،ميثلون القوة القائدة لزيادة ا�ستخدام لينكد �إن .ومن
الالفت للنظر ،لدى هذه الفئة� ،أن ن�سبة طالب اجلامعة واخلريجني اجلدد �أ�صغر بكثري من ن�سبة
ال�شباب الذين قطعوا �شوط ًا �أطول يف م�سريتهم املهنية.

الشكل  :15انتشار لينكد إن في دول عربية مختارة – يونيو ( 2012نسبة مئوية من عدد السكان)
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الملحق 2

دراسة حالة

تغريدات  -دفع مجتمعات اإلعالم االجتماعي إلى تعزيز إنتاج محتوى اإلنترنت
باللغة العربية

تغريدات هي مبادرة �إقليمية عربية لبناء جمتمع للمحتوى الإلكرتوين� .إنها يف الواقع �إحدى مبادرات امل�شاريع
االجتماعية الهادفة يف املقام الأول �إىل بناء جمتمع عربي فاعل لإن�شاء املحتوى الإلكرتوين ،وت�ساهم مبا�شرة يف
رفع م�ستوى املحتوى الإلكرتوين العربي كم ًا ونوع ًا .فقد مت تعريف نق�ص املحتوى العربي الإلكرتوين مرار ًا وتكرار ًا
من قبل املنظمات الدولية ،كالأمم املتحدة ،بو�صفه عائق ًا رئي�سي ًا �أمام حت�سني �إجناز عدة �أهداف تنموية رئي�سية
كزيادة انت�شار تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وزيادة م�شاركة املواطنني وحت�سني تقدمي اخلدمات احلكومية.
ابتداء من  31مايو  2011وعلى من�صة الإعالم االجتماعي «تويرت» ،قامت قلة قليلة من املتطوعني ال�شباب ب�إطالق
دعوة للعمل على زيادة نوعية وكمية املحتوى الإلكرتوين العربي على من�صة «تويرت» ،وجنح م�شروع تغريدات يف
�إن�شاء جمتمع من املتحم�سني ملحتوى �إلكرتوين باللغة العربية من جميع �أنحاء العامل العربي ،من خالل ح�سابه على
تويرت .@Taghreedat :والآن �أ�صبح لدى «تغريدات» قاعدة قوية من �أكرث من  103000متابع على تويرت و�أكرث من
 4500ع�ضو يف جمتمع املتطوعني العرب املقيمني يف  31دولة حول العامل ،منها  20دولة عربية.

م�شروع تعريب تويرت

يع ّد الأول يف �سل�سلة م�شاريع تغريدات  ،Taghreedatوقد جمع م�شروع تعريب تويرت جمموعة كبرية من املتطوعني
لتعريب �أكرث من  190من م�صطلحات معجم تويرت عن الإجنليزية ،ليتم تطبيقها بعد ذلك على واجهة عربية
كاملة لأحد �أقوى مواقع التوا�صل االجتماعي يف العامل حتى الآن.
وبعد �أن �أ�صبحت اللغة العربية اللغة الأ�سرع منو ًا على تويرت ،متكن تغريدات  Taghreedatمن �إن�شاء ارتباط مبا�شر
مع عمالق الإعالم االجتماعي .ومنذئذ عملت تغريدات مبا�شرة مع تويرت على امل�شروع الأول لرتجمة واجهة تويرت
�إىل اللغة العربية لتلبية قاعدة امل�ستخدمني املتنامية .وذلك جعل تغريدات �أحد ب�ضعة م�شاريع ناجحة يف املنطقة
لبناء جمتمعات املحتوى الإلكرتوين العربي بطريقة ح�شد امل�صادر.

ت�أثري امل�شروع

دعمت هذه املبادرة التي يقودها جمتمع تغريدات خلق ثقافة �إنتاج املحتوى العربي مقابل ثقافة اال�ستهالك التي
كانت �سائدة .ودفعت فعلي ًا مبجتمع افرتا�ضي كبري �إىل �إنتاج املحتوى العربي وكذلك �إىل التطوع يف م�شاريع املحتوى
الإلكرتوين العربي ذات ال�صلة .و�ساهمت ثقافة التطوع هذه يف زيادة املحتوى العربي على االنرتنت م�ستفيدة من
تزايد عدد م�ستخدمي اللغة العربية يف من�صات التوا�صل االجتماعي.
ووفق ًا لإحدى الدرا�سات احلديثة لقيا�س الإعالم االجتماعي ،ي�صنف ح�ساب تغريدات الآن بني �أعلى �« 5أ�سماء»
عربية هي الأكرث ت�أثري ًا على موقع تويرت .ومع الدعوات امل�ستمرة واملتكررة ،مل�ستخدمي اللغة العربية �إىل بث
تغريداتهم بالعربية على تويرت ،ميكن القول ب�أن تغريدات �ساهم �إىل حد كبري يف ازدهار اللغة العربية على تويرت
منذ ( 2011ال�شكالن  16و� .)17إن االعتماد ال�شديد على تقنيات التوا�صل االجتماعي خالل «الربيع العربي»
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والوجود املتزايد لل�سيا�سيني والقادة واملفكرين وال�شخ�صيات العامة العربية امل�ؤثرة على تويرت ميثالن بال
�شك العامل الرئي�سي يف تو�سيع قاعدة م�ستخدمي تويرت بالعربية ،ولكن مبادرات كتغريدات عززت مزيد ًا
من الوعي ب�أهمية ا�ستخدام العربية يف التغريدات ،وزيادة املحتوى العربي على الإنرتنت ،وغر�ست ثقافة
التطوع والإح�سا�س باالنتماء للمجتمع �ضمن املجتمع ال�سريع النمو مل�ستخدمي الإنرتنت بالعربية.
الشكل  :16نسبة التغريدات في المنطقة العربية بحسب اللغة سبتمبر  2011و مارس 2012
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نبذة عن هذا التقرير

يف مار�س � ،2012أجرى برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية بالت�شارك مع �شركة �ساب
( )SAPال�شرق الأو�سط درا�سة ا�ستق�صائية �إقليمية ت�ستك�شف الآراء التنموية وال�سيا�سية بظاهرة نا�شئة هي
اال�ستخدامات املبتكرة لتقنيات الإعالم االجتماعي من �أجل التمكني االقت�صادي .فقد �أجرى امل�ؤلفان م�سح ًا
�إقليمي ًا �شمل ثمانية بلدان ،لقيا�س الت�صورات ال�سائدة عن �أثر ا�ستخدام الإعالم االجتماعي على التمكني
االقت�صادي والتوظيف وريادة الأعمال يف البحرين وم�صر والأردن والكويت ولبنان وعمان وال�سعودية
والإمارات .ويهدف التقرير �إىل تزويد �صناع القرار وال�سيا�سة وقادة الأعمال بفهم �أف�ضل للفر�ص واملخاطر
النا�شئة املتعلقة بهذه التغيريات ،وا�ستك�شاف ت�أثريها على و�ضع ال�سيا�سات وتطوير الأعمال ومن ثم يف
النمو االقت�صادي يف املنطقة العربية .وتهدف هذه الدرا�سة يف نهاية املطاف �إىل امل�ساهمة يف فهم �أف�ضل
للفر�ص واملخاطر النا�شئة من �أجل �صناع القرار ووا�ضعي ال�سيا�سات املتعلقة بالأعمال التجارية .كما يقيم
ت�أثريها على ال�سيا�سة وتطوير الأعمال وبالتايل على النمو االقت�صادي يف املنطقة العربية .تتناول الدرا�سة
املوا�ضيع الرئي�سية التالية :تقييم م�ساهمة الإعالم االجتماعي يف خلق فر�ص العمل والنمو االقت�صادي
ودعم ريادة الأعمال يف املنطقة العربية وتكييف ال�سيا�سات التنموية احلكومية لت�ساهم يف ر�ضا املواطن
والثقة باحلكومة والإدماج االجتماعي ،وحتويل للجيل النا�شئ من ال�شباب النا�شئ نحو ثقافة م�ستدامة
لالبتكار والتمكني االقت�صادي.
برنامج الحوكمة واالبتكار

يقوم برنامج احلوكمة واالبتكار يف كلية دبي للإدارة احلكومية ب�إجراء الدرا�سات البحثية والأن�شطة
املربجمة التي تركز على ال�سيا�سات لت�شجيع االبتكار احلكومي والتطوير ،وذلك من خالل تكنولوجيا
املعلومات يف الدول العربية .وتن�سجم �أهداف الربنامج مع الأهداف الإقليمية يف جمال تعزيز ثقافة
االبتكار يف املجتمع ،وال�سعي نحو منوذج ت�شاركي يف �إدارة احلكم يعتمد على ال�شفافية املعلوماتية و�إ�شراك
املجتمع .كما ت�ساعد على حتقيق حوكمة �سريعة اال�ستجابة وفعالة ب�صورة �أكرب من خالل التبني الفعال
لتكنولوجيا املعلومات.
ويعمل الربنامج على ثالثة حماور:
• بحوث ال�سيا�سات والبحوث الأكادميية :تركز البحوث على ال�سيا�سيات احلكومية والتغريات
املجتمعية الناجتة عن االبتكارات التكنولوجية يف املنطقة العربية.
• تقدمي امل�شورات حول ال�سيا�سات� :أحد الأهداف الرئي�سية للربنامج هو تقدمي الن�صح وامل�شورة
ل�صناع القرار العرب احلاليني وامل�ستقبليني يف تقييم �أثر التغريات اجلارية على جمتمعاتهم
وحكوماتهم ،وامل�ساعدة يف تطوير �سيا�سات مالئمة للبيئة املحلية ملبادرات احلوكمة امل�ستقبلية.
• الأن�شطة التنموية الإقليمية :يجمع الربنامج �شبكة من اخلرباء املمار�سني والأكادمييني
العاملني يف القطاعات املتعلقة مبجال عمل الربنامج ،وذلك من خالل ن�شاطات عملية وتعليمية
تهدف �إىل ت�شجيع التبادل الفعال للمعرفة ،وج�سر الهوة بني البحوث وال�سيا�سات التطبيقية.
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عن شركة SAP

�شركة (،SAPمدرجة يف بور�صة نيويورك حتت رمز التداول)SAPهي املز ِّود الرائد عاملي ًا باحللول الربجمية
الداعمة للأعمال� ،إذ توفر التطبيقات واخلدمات الفائقة التي ِّ
متكن ال�شركات على
ال�شاملة واملتكاملة َّ
اختالف �أحجامها و�أعمالها من �أن تدي َر �أعمالها وعملياتها بال�شكل الأمثل .وت�ساهم � SAPضمن كافة
مراحل الأعمال يف �إثراء جتربة امل�ستخدمني ،وت�ساعدهم على العمل بطريقة �أكرث كفاءة وتطبيق �أف�ضل
ا�سرتاتيجية الأعمال للتفوق على مناف�سيهم .وي�ستخدم تطبيقات � SAPأكرث من  195,000عميل حول العامل
(مبا فيهم عمالء �شركة "�ساك�سي�س فاكتورز" بعد اال�ستحواذ عليها) للعمل بربحية �أكرث والتمكن من
التوا�ؤم مع املتغريات وحتقيق منو م�ستدام.
كلية دبي لإلدارة الحكومية

كلية دبي للإدارة احلكومية هي م�ؤ�س�سة بحثية وتعليمية تركز على ال�سيا�سات العامة يف العامل العربي.
ت�أ�س�ست الكلية عام  2005برعاية كرمية من �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س
الدولة رئي�س جمل�س الوزراء حاكم دبي ،وذلك بالتعاون مع كلية هارفارد كينيدي ،وتهدف لتعزيز �إمكانات
الإدارة احلكومية عن طريق زيادة قدرات املنطقة على اعتماد �سيا�سات عامة فعالة.
وتتعاون كلية دبي للإدارة احلكومية من �أجل حتقيق هذا الهدف مع م�ؤ�س�سات �إقليمية وعاملية لتنفيذ
برامج البحث والتدريب .كما تنظم الكلية منتديات وم�ؤمترات دولية لت�شجيع تبادل الأفكار والنقا�ش حول
ال�سيا�سات العامة يف العامل العربي .وتلتزم الكلية ب�إنتاج املعرفة ون�شر �أف�ضل املمار�سات وتدريب �صناع
ال�سيا�سات يف العامل العربي .ومن �أجل حتقيق هذه الر�سالة ،تكر�س الكلية جهودها لدعم برامج البحوث
والتعليم مبا فيها:
• البحوث التطبيقية يف ال�سيا�سات العامة والإدارة العامة
• برامج املاج�ستري يف ال�سيا�سات العامة والإدارة العامة
• برامج تعليم تنفيذي لكبار امل�س�ؤولني واملديرين
• منتديات للمعرفة للباحثني و�صناع ال�سيا�سات.
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