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 اإلىداء
خكؼ، كسنده ال يميؿ كال ييتز، كرجؿ عف كؿ الرجاؿ، أديف  كبوال يش فإلى مف كاف أم

لو بكؿ ما أنا عميو اآلف، ىك الذم رحؿ كغاب عنا جسدنا كركحو في القمب كالكجداف 
ىذا الجيد كىك  ولؤلبد أىديحاضرة كباقية لؤلبد، إلى أبي الغالي الذم يقترف اسمي باسمو 

 األحؽ بو، لركحو كؿ السبلـ.
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 شكر وعرفاف
)ولئف الحمد هلل الذم بنعمتو تتـٌ الصالحات، كبحمده تدـك كؿ النعـ، تصديقان لقكلو تعالى 

، كالصبلة كالسبلـ عمى نبينا الحؽ سيد الخمؽ 7سكرة إبراىيـ، اآلية شكرتـ ألزيدنكـ(
 -عمى آلو كسمـ، كبعد:عميو ك اهلل  ىمحمد صم سيدنا كالمرسميف

نعمتو في الكصكؿ إلى ىذه  هلل الذم أعانني عمى إكماؿ مسيرتي كأتـ عميٌ  أشكر
المرحمة، كما كنت ألستطيع لكال فضمو كتكفيقو، كما كأتقدـ بجزيؿ الشكر كاالمتناف 

 كالعرفاف لمف كانكا عكنان لي في ىذه الرحمة كتعجز كمماتي عف الثناء عمييـ:
الشكر مكصكؿ ك ه الدراسة، عمى ىذ شرافوشكر جيكده إليـ عكض، الذم أالدكتكر إبراى

، متمثميف ككذلؾ أعضاء لجنة المناقشة مستدامة في جامعة القدس،بالطبع لمعيد التنمية ال
 ممتحنان خارجيان. عفيؼ حمدممتحنان داخمينا، كالدكتكر عزمي األطرش  في كؿ مف الدكتكر
المعمكمات البلزمة  أٌف أشكر كؿ مف تعاكف معي في الحصكؿ عمى كختامان، ال يفكتني

كصاحبات  إلتماـ ىذا البحث، عمى رأسيـ غرفة تجارة كصناعة محافظة بيت لحـ،
المشاريع النسكية الصغيرة كالمتكسطة في المحافظة، كأخيران أؤكد عمى أنو ما كاف في ىذا 
البحث مف صكاب فمف اهلل كحده، كما كاف بيا مف خطأ فمف نفسي، كأتمنى أٌف تككف 

        .لصناع القرار كالطمبة الباحثيفمرجع مفيد 
 
 
 
 
 رزاف خالد صالح
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 مصطمحات الدراسة
، في فمسطيف نساءكالمتكسطة كدكرىا في تمكيف التبحث ىذه الدراسة في مكضكع المشركعات الصغيرة 

، كقد كردت العديد مف المفاىيـ كالمصطمحات التي تخدـ ىذه الدراسة، دراسة حالة محافظة بيت لحـ
ـٌ اعتماد التعريفات اآلتية:  كليذه المفاىيـ تعريفات نظرية كأخرل إجرائية، كقد ت

إٌف تمكيف المرأة ىك عبارة عف عممية فردية تأخذ فييا المرأة حقكقيا، كتتخذ  تمكيف المرأة:
مسؤكلية السيطرة عمى حياتيا ككضعيا، كتكفر حياة عادلة ليا، كعمى 

المصطمح يبقى تعريفو يشكبو حالة مف الرغـ مف كثرة استخداـ ىذا 
الغمكض، حيث ييشير أيضان إلى كافة السبؿ التي تعيف عمى تطكير 
مشاركة المرأة كتنمية قدراتيا ككعييا  كمعرفتيا، كمف ثـ تحقيؽ ذاتيا عمى 

، قتصاديةكاالجتماعية ككذلؾ اال ،كالسيككلكجية ،كافة األصعدة المادية
 (.2015 شميكب،السيطرة عمى ظركفيا ) قادرة عمىيجعميا األمر الذم 

 
ييشير مفيكـ المشركعات الصغيرة إلى تمؾ األنشطة االقتصادية التي  :غيرةالمشروعات الص

ا مان أٌف ىذتستخدـ عدد محدد مف العماؿ، كتبدأ برأس ماؿ معيف، عم
ختمؼ تبعان الختبلؼ الدكؿ، كذلؾ حسب كضعيا االقتصادم ي المفيكـ

مكانياتيا، كتبعان لظركفيا االجتماعية، إذ ال يمكننا أٌف نقكؿ أٌف ىناؾ   كا 
إجماعان عمى تعريؼ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة، حيث إٌف المشركع 

 (.2009الصغير في بمد ما يعتبر مشركعان كبيران في بمدو آخر )األسرج، 
ة يتـ حسب المرصد العالمي لريادة األعماؿ في لندف، ىي ظاىرة   معقد الريادة:

تناكليا بمنيجية شاممة، بحيث تركز عمى سمكؾ الريادييف كأفراد، كال تعتمد 
عمى تحميؿ المشاريع بحد ذاتيا، كىي عممية متكاممة تيدؼ بصكرة مباشرة 
إلى تحقيؽ الربح، كاإلبداع، كاالبتكار التقني، كخمؽ فرص العمؿ، مف 

ية التحتية، خبلؿ تكفر أربع عناصر رئيسية: البيئة المؤسسية، البن
 (.GEM, 2016االستقرار االقتصادم، األمف السياسي )
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 الممخص
 نساءلصغيرة كالمتكسطة في تمكيف التيدؼ ىذه الدراسة إلى إظيار "الدكر الذم تمعبو المشركعات ا

"، كلتحقيؽ ذلؾ استعرضت ىذه الدراسة أبرز األدبيات ذات ، دراسة حالة محافظة بيت لحـفي فمسطيف
تسعى إلى تقديـ إذ العبلقة الكثيقة بتمكيف المرأة عبر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة الحجـ، 

مجمكعة مف النتائج كالتكصيات كاالقتراحات البلزمة لصناع القرار مف أجؿ تسميط الضكء عمى سبؿ 
 كالقيكد التي تحكؿ دكف ذلؾ. كقاتصغيرة، كالعمؿ عمى إزالة المعلتمكيف النساء عبر المشركعات ا

 

ـٌ استخداـ المنيج الكصفي االستكشافي، كمف أجؿ تمؾ الغاية  لتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة،   اعتماد تـت
 مع أداة االستبانة تصميـ تـ  الدراسة، ليذه البلزمة البيانات لجمعك  ، مستجيب 58 مف عشكائية عينة

األخذ بعيف االعتبار كؿ مف صدؽ ىذه األداة كثباتيا، ثـ اعتمادىا كتحميميا باستخداـ برنامج الرـز 
 .SPSSاإلحصائية 

 

المرأة، مف خبلؿ  تمكيف دكران بارزان فيتمعب المشركعات الصغيرة كالمتكسطة أظيرت الدراسة أٌف 
الدخؿ بدرجة مرتفعة، كما كتعيف عمى خمؽ فرص عمؿ كتقضي عمى البطالة بدرجة مرتفعة  تحقيؽ

كالصائبة بدرجة مرتفعة جدان، كتزيد مف  رارات المستقمةاتخاذ الق عمىقدرة النساء مف تزيد جدان، كما ك 
يارات قدرتيا عمى تحمؿ المسؤكلية بدرجة مرتفعة، كتعزز الثقة بالنفس بدرجة مرتفعة، كتقكم الم

 التياإلدارية لدم النساء بدرجة مرتفعة، كما كتبيف الدراسة أٌف ىناؾ العديد مف القضايا كالتحديات 
 المشكمة يمثؿ يزاؿ ال المحدكد الماؿ رأس أف إلى بكضكح  الدراسة شيرته  ، إذاألعماؿ سيدات تكاجييا
 كمشكمة كالمنافسة، المالية، كالمساعدة الفضاء إلى االفتقار األخرل المشاكؿ كتشمؿ ،الرئيسية
، كما كبينت اٌف ىناؾ تمكيف لممرأة في محافظة بيت لحـ مف ذلؾ إلى كما كغياب اإلعبلنات التسكيؽ،

ككانت أىـ ارم، كالسياسي، كلكف بدرجة ضعيفة، حيث التمكيف االقتصادم، االجتماعي، اإلد
 انب.ة لمتطبيؽ لبلرتقاء بيذا الجالتكصيات، كضع خطط منطقية كقابم
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Abstract 

This study aims at investigating the role of small and medium Enterprises in 

women empowerment in Palestine, to make the attempt a successful one, this 

study, Further, reviewed the existing relevant literature along with some 

theoretical ideas in relation to mark the women empowerment by small and 

medium enterprises, and present the results and recommendations and 

procedures needed by decision makers, to shed light on effective ways to 

achieve women empowerment by SMES. 

 

Toward that end, the study applied exploratory descriptive method; A random 

sample of (58) responders was adopted in this study. To collect the data 

needed for this study, a questionnaire of main parts was designed with taking 

reliability and validity into consideration for analysis of data SPSS. 

 

The study results show that SMES play a crucial role in women 

empowerment, through the generation of income, and employment, and 

contributes to equip them with the management skills and decision-making 

skills, and it reinforcing Self-confidence amongst women, Moreover, The 

study clearly indicates that limited capital is still the main problem. The other 

problems include lack of financial assistance, competition, marketing problem 

and lack of publicity and so on, and show that there is women empowerment 

in Bethlehem, includes economic empowerment, social empowerment, 

political empowerment, and administrative empowerment with a low level, so 

the study recommends that institutions should design applicable plans that are 

ready to improve. 
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 الفصؿ األوؿ
 خمفية الدراسة

 
 مقدمة 1.1

في عالمنا المعاصر، كفي عصر باتت فيو التنمية المستدامة أساسان لبناء األمـ كالشعكب، تتكالى 
األدلة لتثبت أٌف قضية تمكيف المرأة ىي كاحدة مف القضايا المحكرية التي تأخذ حيزان ىامان عمى كافة 

دكؿ العالـ الثالث، أىداؼ التنمية االقتصادية في سائر دكؿ العالـ، كخاصة  األصعدة، حيث تعد أحد
كال شؾ أف ىناؾ ارتباطنا كثيقنا بيف تمكيف المرأة كتعزيز قدراتيا مف جانب، كبيف النيكض كالتطكر 

( كالذم 2010فقد قدـ تقرير البنؾ الدكلي ) ،االزدىار االقتصادم مف جانبو آخرالتنمكم الشامؿ ك 
كارد كالصكت" دليبلن قكيان عمى أف إقصاء حمؿ عنكاف "جندرة التنمية مف خبلؿ المساكاة في الحقكؽ كالم

المرأة عف المشاركة اإلنتاجية المممكسة في كافة المجاالت كخاصة اقتصاديان يمحؽ ضرران كاضحان 
بفاعميتيا، كبفاعمية السياسات الحككمية التنمكية في آفو كاحد، كذلؾ أٌكدت التكصيات التي أثمرت عف 

نو ال يمكف تحقيؽ التنمية المستدامة بدكف مشاركة إيجابية كفعالة المؤتمر العالمي لممرأة في بكيف، بأ
 (.world bank, 2010) االقتصادم كالثقافي كاالجتماعي مف المرأة في البناء

انطبلقان مف منظكر أكلكيات العمؿ التنمكم كالتكاممي لدل العديد مف الدكؿ فيما يتعمؽ بتمكيف المرأة 
 ة كالمتكسطة كأحد األدكات كتماشيان مع ما كرد سابقان، تأتي المشركعات الصغير اقتصاديان كاجتماعيان، 

التي مف شأنيا أٌف تعزز تمكيف المرأة، كخاصة في دكؿ العالـ الثالث، مف منطمؽ أٌف ىذه المشركعات 
الدخؿ، كالحد مف البطالة، كخمؽ  كتحقيؽضؿ؛ مف خبلؿ محاربة الفقر، قادرة عمى خمؽ كاقع جديد أف

رص عمؿ جديدة، كتحقيؽ االستقبللية المادية، كما كتزيد مف الثقة بالنفس كتعزز القدرة عمى اتخاذ ف
 (. Khatun, 2014القرارات المصيرية، كتحقؽ لمنساء مكانة اجتماعية أفضؿ في المجتمع )

يمة أما في فمسطيف فتعد المشركعات صغيرة كمتكسطة الحجـ كاحدة مف أىـ الركافد االقتصادية الكف
بتحقيؽ التنمية البشرية كاالجتماعية، باعتبارىا منطمقان أساسيان لزيادة الطاقة اإلنتاجية مف ناحية، 
كلقدرتيا عمى معالجة مشاكؿ الفقر كالبطالة كالجكع كالجيؿ مف ناحية أخرل، كما أنيا تشكؿ عمكدان 

قتصاد، كمف حجـ الناتج % مف ىذا اال95فقريان في االقتصاد الفمسطيني أك المحمي، كتمٌثؿ نسبة 
 (. 2014المحمي اإلجمالي كما كرد في )منتدل األعماؿ الفمسطيني، 
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بناءن عمى ما تقدـ نجد أٌف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة تتمتع بمركنة عالية كقدرة عمى التغيير 
عمى استيعاب بداع كالتطكير، كفي القدرة ر كاإلالسريع نحك األفضؿ، كتعتبر العنصر األكؿ في االبتكا

العمالة مف الجنسيف، مما يجعميا المحرؾ األكؿ لبلقتصاد، كالمحرؾ الفعمي لبلستثمار األمثؿ لممكارد 
 البشرية كالمادية عمى حدو سكاء، مما يجعميا قادرة عمى تحقيؽ ما يسمى بتمكيف المرأة.

، كلمكقكؼ عمى ضكع الحيكم، نظران ألىميتو مف ىذا المنطمؽ جاءت ىذه الدراسة لتتناكؿ ذلؾ المك 
كالقيكد كلطرح البدائؿ الكاجب تكافرىا  كقاتجتمع الفمسطيني، كلتحديد المعكاقع تمكيف المرأة في الم

كأخذىا بعيف االعتبار لمنيكض بيذا الجانب تحديدان، باإلضافة إلى تسميط الضكء عمى دكر 
رأة، كأحد األدكات األساسية التي تمكنيا مف ممارسة المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تمكيف الم

دكرىا الريادم عمى أكمؿ كجو، كمف ىنا تأتي ىذه الدراسة لتبيف أثر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة 
صادم، االجتماعي، السياسي، عمى تمكيف المرأة في فمسطيف، مف خبلؿ عدة محاكر التمكيف االقت

عمى اتخاذ القرار، كتحقيؽ االستقبللية المادية، عف طريؽ تكظيؼ  تعزيز القدرةكالذاتي، ك ، دارماإل
 متغيرات المشركعات الصغيرة كالمتكسطة.

 
 مشكمة الدراسة 2.1

 
بمثابة مسؤكلية تقع عمى  لتنمية االقتصادية كاالجتماعية دعـ مشاركة المرأة في مختمؼ جكانب ا يعد

عاتؽ المجتمع بكافة مؤسساتو الرسمية كغير الرسمية، كذلؾ لغرض تمكينيا اقتصاديان كاجتماعيان 
كثقافيان لتصبح قكة فاعمة في األسرة كالمجتمع عمى حدو سكاء، بصكرة تضمف ليا أداء أدكرىا المزدكجة 

الة كؿ العقبات كالقيكد التي تعترض طريؽ سكاء اإلنتاجية أك اإلنجابية، كىذا يتحقؽ مف خبلؿ إز 
النساء المكاتي يرغبف في المشاركة كالتطكر كاالستثمار، مف خبلؿ إنشاء مشاريع فردية صغيرة 

 (.2017الحمكرم، كمتكسطة )
كنكجز القكؿ في كيفية تكجيو المشركعات الصغيرة كالمتكسطة نحك تمكيف المرأة، كبناء قدراتيا لكي 

بة جيدان، بصكرة تيعينيا عمى مكاجية كافة المتطمبات الحياتية، كتجعميا قادرة عمى تككف مؤىمة كمدر 
في  التعامؿ مع المتغيرات المختمفة، كقادرة عمى التكيؼ كالتأقمـ معيا، كبالتالي تكمف مشكمة الدراسة

أثر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة عمى تمكيف المرأة الفمسطينية عمى كجو الخصكص،  صفح
بحث عف كسائؿ االرتقاء بيذا الجانب، مف خبلؿ تحديد مكاطف الضعؼ كالقصكر كالعمؿ عمى كال
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عبلجيا، كتحديد مكاطف القكة كتشخصييا كتطكيرىا، كعميو جاءت ىذه الدراسة لتجيب عف التساؤؿ 
 الرئيسي اآلتي:

 
 ؟محافظة بيت لحـفي  نساءلصغيرة والمتوسطة في تمكيف الالذي تمعبو المشروعات ا ىو الدورما 
 

 أىمية الدراسة 3.1
ككياف إنساني يشكؿ نصؼ رأس الماؿ البشرم عمى   تنبع أىمية ىذه الدراسة مف أىمية كجكد المرأة

ىذه األرض، مما يستكجب عمى المجتمعات العمؿ عمى استثمار طاقات النساء كقدراتيف اإلنتاجية 
تسمح بتكظيؼ بصكرة  سكاء عمى الصعيد الميني كاالقتصادم، أك عمى الصعيد الثقافي كاالجتماعي،

ؿ استخداـ األدكات االقتصادية التي تضمف تحقيؽ ذلؾ ىذه الطاقات بالمكاف الصحيح، كذلؾ مف خبل
مثؿ الريادة، كامتبلؾ مشركعات إنتاجية فاعمة سكاء صغيرة أك متكسطة الحجـ، عف طريؽ فتح باب 

 منع ذلؾ.ت عكقات التية كافة المالتعميـ، كالتدريب، كالتمكيؿ، كعف طريؽ محارب
 

 األىمية العممية 1.3.1
لتي تتناكؿ القضية نفسيا في كؿ مف الدكؿ العربية كالنامية بشكؿ عاـ، كفي ندرة الدراسات السابقة ا
 فمسطيف بشكؿ خاص.

 
 األىمية التطبيقية 2.3.1
 افي العمؿ الريادم، كتفتح لي مرأةسة عمى تحسيف مستكل مشاركة القد تساعد ىذه الدرا .1

 .الجانب، مف خبلؿ نشر الكعي حكؿ أىمية ىذا اعات خاصة بيالمجاؿ المتبلؾ مشرك 
تيعيف صناع القرار كأصحاب السياسات عمى صياغة ككضع مجمكعة مف السياسات التنمكية   .2

 المناسبة لمنيكض بيذا الجانب.
يمكف أف يككف ليذه الدراسة تأثيران كبيران عمى األشخاص الذيف يشارككف في تطكير   .3

ء الرياديات المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في فمسطيف، كما أنيا ستككف جيدة لمنسا



4 
 

كالعامبلت في مجاؿ التنمية، ككذلؾ الطبلب الذيف يفكركف في بناء مستقبميـ مف ىذا 
 المنظكر.

قد تحفز جيات التمكيؿ المحمية كالدكلية عمى تقديـ الدعـ المالي المطمكب لتمكيف المرأة مف  .4
 إنشاء ىذه المشركعات.

 

 فرضيات الدراسة 4.1
 

في فمسطيف،  نساءان كبارزان في تحقيؽ تمكيف الطة دكران حاسمتمعب المشركعات الصغيرة كالمتكس
 كلفحص ىذه الفرضية الرئيسية تـ اشتقاؽ العديد مف الفرضيات الفرعية التي تشمؿ:

تحقيؽ االستقبللية  ، كتعيف عمىالدخؿ تحقيؽطة عمى المتكستعمؿ المشركعات الصغيرة ك  .1
 المادية لممرأة.

 ، كتقضي عمى البطالة. مرأةة فرص عمؿ لمالمشركعات الصغيرة كالمتكسط تكفر .2
 تمنح المشركعات الصغيرة كالمتكسطة المرأة القدرة عمى صنع كاتخاذ القرارات بشكؿو مستقؿ. .3
 االجتماعية. ا، كتعزز مف مكانتيابنفسي مراةيرة كالمتكسطة مف ثقة التزيد المشركعات الصغ .4
كالمتكسطة الميارات اإلدارية كالريادية كتزيد اإلبداع كاالبتكار لدل تعزز المشركعات الصغيرة  .5

 النساء.
 ىناؾ العديد مف مصادر التمكيؿ التي يمكف مف خبلليا إنشاء المشركعات. .6
 في فمسطيف. لقيكد كالمعكقات التي تقؼ في كجو تمكيف المرأةىناؾ العديد مف ا .7
ككذلؾ  إداريان،رأة اقتصاديان، اجتماعيان، المشركعات الصغيرة كالمتكسطة عمى تمكيف الم تيعيف .8

 .، كذاتيان سياسيان 
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 أىداؼ الدراسة 5.1
 

 اليدؼ العاـ
طة في تيدؼ ىذه الدراسة بشكؿ رئيسي إلى فحص الدكر الذم تمعبو المشركعات الصغيرة كالمتكس

كمف أجؿ تحقيؽ ذلؾ، سنسعى مف خبلؿ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ  تمكيف المرأة الفمسطينية، 
 الفرعية التالية:

 
 أىداؼ فرعية

 لة، كفي خمؽ فرص عمؿ إبراز دكر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في القضاء عمى البطا
 .ا، كفي زيادة الدخؿ لدييمرأةجديدة لم

 دكر ىذه المشركعات في تمكيف المرأة مف الناحية االجتماعية، كفي تعزيز مكانتيا  التعرؼ عمى
 االجتماعية.

  رارات عمى اتخاذ الق ا، كزيادة القدرة لدييالمرأة بنفسيا كعات في تعزيز ثقةتحديد دكر ىذه المشر
 .بشكؿو مستقؿالحياتية المصيرية 

 دكر ىذه المشركعات في تعزيز الميارات اإلدارية لدل المرأة. تحديد 
 التي تحكؿ دكف تمكيف المرأة عبر المشركعات الصغيرة  كقاتتسميط الضكء عمى أبرز المع

 كالمتكسطة.
 

 حدود الدراسة 6.1

ستقتصر ىذه الدراسة عمى تحميؿ مستكل دكر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في الحد الموضوعي: 
في محافظة  ة الفمسطينيةألممر  ذاتي، كاإلدارماعي، كالسياسي، كالالتمكيف االقتصادم، كاالجتم تحقيؽ

 .بيت لحـ
جمع كافة البيانات ذات  تـٌ الحد الزماني: مشركعات النساء في محافظة بيت لحـ. الحد المكاني: 

 .2018/2019العبلقة الكثيقة بيذه الدراسة خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 
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 ىيكمية الدراسة 7.1
 

 تشمؿ الدراسة خمسة فصكؿ، تتمٌثؿ فيما يمي:
 يعرض خمفية الدراسة، كتشمؿ مقدمة الدراسة، كمشكمتيا، أىميتيا، كأىدافيا، كحدكدىا.الفصؿ األوؿ: 
 يتضمف محتكيات اإلطار النظرم، كالدراسات السابقة.الفصؿ الثاني: 
يتطرؽ إلى منيج الدراسة كأدكاتو، كالمجتمع الذم أجريت عميو الدراسة، كعينة الدراسة الفصؿ الثالث: 

جراءات التحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة، كثباتيا، كيبيف أيضان التحميؿ اإلحصائي  كخصائصيا، كا 
 لخصائص العينة.
يعرض نتائج التحميؿ اإلحصائي لمبيانات التي سيتـ الحصكؿ عمييا، ثـ عرض تمؾ الفصؿ الرابع: 

 النتائج، كمناقشتيا كاإلجابة عف اسئمة الدراسة، كالتحقؽ مف صحة الفرضيات.
 .أبرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسةيتضمف لفصؿ الخامس: ا
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لصغيرة ( يعكس العبلقة بيف كؿ مف المشركعات ا1.1)الشكؿ نموذج الدراسة:  8.1 
 كالمتكسطة كتمكيف المرأة.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مالحظة: سيتـ وصؼ المتغيرات المدرجة في نموذج الدراسة أعاله بشكؿ مفصؿ في الفصؿ الثالث.

 المتغٌرات الدٌمغرافٌة

المؤهل العلمً، الحالة االجتماعٌة، مكان السكن، طبٌعة المشروع، ملكٌة المشروع، عدد أفراد 

 المتغير المستقؿ

 تمكيف المرأة

 التمكيف االقتصادي

 جتماعيالتمكيف اال

 داريالتمكيف اإل

 سياسيالتمكيف ال

 التابع المتغير

المشروعات الصغيرة 
 والمتوسطة

 نموذج متغٌرات الدراسة

 

 الذاتيالتمكيف 

 تحقيؽ الدخؿ

 خلق فرص العمل

 اتخاذ القرارات

 الثقة بالنفس

 الميارات اإلدارية

 التمويؿ 

 معوقاتال
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 (: رسـ مخطط ىيكمي لإلطار النظري1.2الشكؿ )

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة
 

 تمكيف المرأة المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 مفاىيـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة

 المشروعات الصغيرة والمتوسطةأىمية 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطةتحديات 

 المفيـو العاـ لمتمكيف

 مفيـو تمكيف المرأة

 مؤشرات تمكيف المرأة

 تصنيفات تمكيف المرأة

واقع المرأة في العالـ 
 العربي 

واقع تمكيف المرأة في فمسطيف 
 العربي 

 المخطط الييكمي لإلطار النظري
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 الفصؿ الثاني
 اإلطار الّنظري والّدراسات الّسابقة

 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة المبحث األوؿ:

 
الفصؿ األدب النظرم المتعمؽ بأثر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة عمى تمكيف المرأة في يتناكؿ ىذا 

فمسطيف، كيسمط الضكء في شقو الثاني بشكؿ مباشر عمى أبرز الدراسات السابقة العربية كاألجنبية 
تي التي تناكلت نفس القضية كبينيت عمى متغيرات مشابية ليا، بحيث سيتـ استعراض أبرز النتائج ال

، كعميو قد بينيت كسيتـ ربطيا مع فرضيات الدراسة الحالية خرجت بيا ىذه الدراسات بشكؿ مفصؿ
ىيكمية اإلطار النظرم عمى محكريف رئيسييف ىما المشركعات الصغيرة كالمتكسطة، كقد تـ تناكليما 

 ، التحديات كالكاقع الحالي في فمسطيف، أما المحكر الثاني فيك ك األبعاد، ك األىمية، ك مف حيث المفيـك
ـٌ إلقاء الضكء تصنيفاتو كمجاالتو، ك تمكيف المرأة، كقد تـ التركيز فيو عمى المفيكـ العاـ لمتمكيف،  ثـ ت

عمى  فمسطيففي قاتو، ككاقعو في المنطقة العربية ك ك معك تحدياتو، ك يف المرأة كمؤشراتو، مفيكـ تمكعمى 
بيف محاكر الدراسة، مع التركيز عمى مدل االنسجاـ إلى نكع العبلقة التي تربط  ، إضافةن تحديدكجو ال

طارىا النظرم.  بيف فرضيات الدراسة كا 
 

 المقدمة 1.2
 

( دكران محكريان في معظـ اقتصاديات البمداف، ال سيما SMEsتمعب المشركعات الصغيرة كالمتكسطة )
يـ بشكؿ مباشر في التكظيؼ كالحد مف البطالة بما يصؿ إلى تس حيثاقتصاديات الدكؿ النامية، في 
% مف الدخؿ القكمي الخاص 40% مف إجمالي العمالة في ىذه البمداف، كتستحكذ عمى ما يقارب 60

 .(World bank, 2010باالقتصاديات الناشئة )
كؿ مف   ـ، بما في ذلؾتيمٌثؿ ىذه المشركعات العمكد الفقرم لبلقتصاديات المحمية لكافة دكؿ العال إذ

اقتصاديات الدكؿ المتقدمة كالدكؿ النامية، باعتبارىا منطمقان أساسيان لزيادة الطاقة اإلنتاجية مف ناحية، 
في معالجة مشكمتي الفقر كالبطالة مف ناحية أخرل، كذلؾ مف خبلؿ تشغيؿ عدد كبير مف  سياـإلكا
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لبشرم، مما يضمف بناء ميناخ أعماؿ صحي كسميـ، القكل العاممة، كتحقيؽ االستثمار األمثؿ لمعنصر ا
كخمؽ حالة مف الكفاءة االقتصادية، كذلؾ بفضؿ خصائصيا كسماتيا التي تمتاز بكؿ مف المركنة، 
القدرة عمى التكيؼ السريع، كالعمؿ ضمف رأس ماؿ محدكد، كما كتمعب دكران بارزان في خمؽ التنافسية، 

التطكير، إلى جانب قدرتيا عمى إنشاء نظاـ فعاؿ لريادة األعماؿ كتعزيز كؿ مف االبتكار، اإلبداع، ك 
لكافة فئات المجتمع،  األمر الذم يجعؿ منيا المحرؾ األكؿ في االقتصاد كالمحرؾ الفعمي لبلستثمار 

 (.Keskgn, et al, 2010كالنمك االقتصادم )
أم  ف خبلليا أف يبدأعممان أف ىذه المشركعات ىي عبارة عف مؤسسات أك منشآت تجارية يمكف م

شخص باالستثمار، كتستطيع أٌف تبدأ النساء تحديدان بأعماليف الخاصة، األمر الذم يضمف تحقيؽ كؿ 
ككذلؾ االجتماعي ليذه الفئة، مما يزيد مف كاإلدارم، ، ذاتيقتصادم، كالسياسي، المف التمكيف اال

كيؤدم  قبلليتيا االقتصادية كالمالية،مف استإدراؾ المرأة لكافة حقكقيا االقتصادية كاالجتماعية، كيعزز 
 .( Khatun, and Kabir, 2014في نياية المطاؼ إلى زيادة القدرة عمى اتخاذ القرارات )

 
في ضكء ما سبؽ يتضح تأثر كؿ مف التنمية االقتصادية كاالجتماعية ككذلؾ البشرية بالمشركعات 

، كلذلؾ سيتـ تسميط الضكء عمى كافة ميمةر الذم يجعؿ مف دراستيا قضية الصغيرة كالمتكسطة، األم
ىذه الجكانب، مع محاكلة إبراز العبلقة التي تربط ما بيف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة كتمكيف 

 المرأة في فمسطيف.
 

 المشروعات الصغيرة  2.2
  

د مف العيماؿ كرأس الماؿ، إضافة إلى يقصد بالمشركعات الصغيرة أنيا تمؾ المنشآت ذات العدد المحدك 
 (.2004عابديف، الطبيعة إدارتيا المستقمة، كاعتمادىا عمى تكنكلكجيا كتقنيات إنتاج بسيطة كتقميدية )

( إلى أٌف تعريؼ المشركعات الصغيرة يتطمب المجكء إلى أكثر مف 2005في حيف ييشير )مكحكؿ، 
مقياس كمي، كالتشغيؿ، أك حجـ المبيعات، أك قيمة المكجكدات، أك القيمة المضافة، حيث يكاجو 
ة الباحثيف بعض اإلشكاليات عند استخداـ ىذه التعريفات، فمعيار التكظيؼ كاالستخداـ يييمؿ بقي

عناصر اإلنتاج األخرل، كخاصة رأس الماؿ، كالتكنكلكجيا المستخدمة، كما أٌف استخداـ معيار رأس 
الماؿ يييمؿ أيضان كمية كنكعية بقية عناصر اإلنتاج، أما بالنسبة الستخداـ حجـ المبيعات فإنو ال 
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ميات بسيطة جدان يعكس حجـ النشاطات اإلنتاجية التي تقكـ بيا المنشأة، كالتي تككف عبارة عف عم
كالتعبئة كالتغميؼ، كبناءن عمى ىذه المقاييس، قد تـ تصنيؼ منشأة ما كمنشأة كبيرة في مبيعاتيا، لكنيا 
تعتبر صغيرة مف حيث التشغيؿ، كقد تصنؼ أخرل كبيرة حسب مكجكداتيا، كلكنيا صغيرة مف حيث 

 الحجـ كالمبيعات.
فات في التعريؼ، إال أٌف ىناؾ عنصريف أساسييف قد كيتضح لنا، أنو عمى الرغـ مف كجكد ىذه االختبل

ـٌ االىتماـ بيما كثيران، ىما: األيدم العاممة، كرأس الماؿ، كنكرد ىنا بعض التعريفات التي استخدمتيا  ت
 (:2009الدكلية كالعالمية في تعريؼ ىذه المنشآت )عطياني، كعمي،  بعض الدكؿ كالمؤسسات

تحاد األكركبي ىي تمؾ المشركعات التي يتراكح عدد العماؿ إٌف المشركعات الصغيرة حسب اال -
 عامبلن. 99إلى  10فييا ما بيف 

عرفت منظمة األمـ المتحدة الصناعية المشركعات الصغيرة، عمى أنيا تمؾ المشركعات التي  -
 50- 10يختص فييا شخص كاحد بالشؤكف المالية كاإلدارية، كيتراكح عدد العماؿ فييا ما بيف 

 عامبلن.
 50تدؿ المشركعات الصغيرة حسب البنؾ الدكلي عمى أنيا تمؾ المنشآت التي تكظؼ أقؿ مف  -

 عامبلن في الدكؿ المتقدمة. 500عامبلن في الدكؿ النامية، كأقؿ مف 
 

بينما أجمعت الدكؿ العربية في اجتماع الخبراء العرب المختصيف المنعقد في دمشؽ برعاية  -
ادم كاالجتماعي أٌف المشركعات الصغيرة ىي التي تشغؿ ما بيف الصندكؽ العربي لئلنماء االقتص

كؿ مف ألؼ دكالر أمريكي، كال يشمؿ ذلؾ  15عامبلن، كتستثمر في مبمغ يقٌؿ عف  15إلى  6
 األبنية كالعقارات.

 
المشركعات الصغيرة كؿ مف بيف الدكؿ في تعريؼ  كاضح ىناؾ تبايف أفٌ  مما سبؽ نستنتج

كالمتكسطة، كذلؾ تبعان الختبلؼ ظركفيا االقتصادية، كنبلحظ الفجكة في ىذه المفاىيـ بيف الدكؿ 
نظران الختبلؼ الظرةؼ االقتصادية كاالجتماعية المتقدمة اقتصاديان مقارنةن مع الدكؿ النامية، 

 مثؿ بعض الدكؿ النامية، دكلة ماإذ إٌف المشركع الكبير في كالسياسية كالثقافية بيف ىذه الدكؿ، 
 في دكلة أخرل.أك متكسطان يعتبر صغيران 
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 المشروعات المتوسطة 3.2
 

لعؿ مف أكثر التحديات التي تكاجو فيـ ماىية المشركعات المتكسطة ىك غياب تعريؼ عالمي مكحد 
م تعمؿ فيو، يكضح ىذا المصطمح، حيث تختمؼ ىذه المفاىيـ تبعان الختبلؼ طبيعة االقتصاد الذ

ـٌ تعريفيا عمى أساس حجـ التمكيؿ، أك حجـ المبيعات التي يقدميا المشركع، أك عدد  كعادةن ما يت
العيماؿ أك المكظفيف، عممان أٌف المعيار األخير ىك المعيار األكثر شيكعان كاعتمادان مف قبؿ الدكؿ 

 .(OECD, 2004)المختمفة 
 

يميؿ االقتصادييف إلى تعريؼ ىذه المشركعات مف خبلؿ تحديد العديد مف المؤشرات الكمية القابمة  إذ
لمقياس، بما فييا حجـ المنشأة، عدد العماؿ، متفقيف في ذلؾ مع مفيكـ منظمة األمـ المتحدة لمتنمية 

حديد مفيكـ ىذه الذم تـ ذكره سابقان، كالذم اعتبر عدد العيماؿ أىـ معيار لت (OECD)الصناعية 
 .(Hatten, 2011)المنشآت 

 

كعميو نبلحظ مما سبؽ تعدد المفاىيـ الخاصة بكؿ مف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة، تبعان لتعدد 
كجيات النظر األكاديمية كالعممية كالبحثية في ىذا الجانب، األمر الذم جعؿ مف الصعب االتفاؽ 

ايف كاالختبلؼ في المفاىيـ ال بٌد مف التركيز عمى صياغة عمى تعريؼ مكحد، كبالتالي كأماـ ىذا التب
ة كؿ دكلة كظركفيا االقتصادية لمتكسطة يككف أكثر مبلئمة لبيئمفيكـ لكؿ مف المشركعات الصغيرة كا

 كاالجتماعية كالسياسية.
 

 معايير تحديد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فمسطيف 3.2.1
  تـ اعتمادىا مف قبؿ الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني معاييرلصعيد الفمسطيني، ىناؾ أما عمى ا

في فمسطيف، كتتمٌثؿ ىذه المعايير في كؿ مف  متكسطةالك  جدان كالصغيرة مف المشركعات الصغيرة لكؿ
 (:2016)الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، 

عماؿ، كتستثمر أقؿ مف  5ىي تمؾ المنشآت التي تكظؼ أقؿ مف  المشروعات الصغيرة جدًا: -
 دكالر أمريكي. 5000

عامؿ، كتستثمر أقؿ مف  15إلى  5ىي تمؾ المنشآت التي تكظؼ مف المشروعات الصغيرة:  -
 دكالر أمريكي. 150000
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 25إلى  16ىي تمؾ المنشآت التي تكظؼ عدد عماؿ يتراكح ما بيف المشروعات المتوسطة:  -
 دكالر أمريكي. 250000إلى  15000كتستثمر مبمغ يتراكح ما بيف مف  عامؿ،

 
عممان أٌف المشركعات الصغيرة جدان غالبان ما تتبع إدارتيا لصاحب المنشأة نفسيا، أم أنيا مشركعات 

ردية حسب الجياز المركزم لئلحصاء ييشير مفيكـ المنشأة الف فردية في معظـ األحياف، كبالتالي
ب يديرىا بنفسو ضمف رأس إلى تمؾ المنشأة التي يممؾ رأسماليا شخص كاحد كفي الغال الفمسطيني 
 ، كعادةن ما يككف محدكد. ماؿ معيف

كتتفؽ سمطة النقد الفمسطينية مع الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني في تعريؼ ىذه المشركعات، إذ 
 25تضـ حتى االقتصادية التي  تشير إلى أٌف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة ىي تمؾ الكحدات

دكالر أمريكي )سمطة النقد،  250000عامبلن كمكظفان، كال يزيد حجـ رأس الماؿ المستثمر فييا عف 
2016.) 

نبلحظ مما سبؽ أٌف ىناؾ أىـ المعايير التي اعتمادىا عمى الصعيد الفمسطيني لصياغة مفاىيـ 
رزىا كؿ منا عدد العماؿ أك المكظفيف الذيف كاضحة كمحددة لممشركعات الصغيرة كالمتكسطة كاف أب

المشركع، كما  أك المبمغ الميستىثمر في يعممكف بشكؿ فعمي داخؿ حدكد المشركع، كرأس الماؿ التأسيسي
عات، كلكف لـ تؤخذ ىنا بعيف االعتبار، كما كىناؾ معايير أخرل يمكف استخداميا مثؿ حجـ المبي

كرأس الماؿ المستخدـ في تأسيس ىذه المشركعات في فمسطيف كنبلحظ مما سبؽ ذكره أٌف عدد العماؿ 
يعتبر بسيطان، مقارنة مع المعايير المعتمدة لنفس المشركعات في الدكؿ المتقدمة، كيعكد ذلؾ إلى 

 اختبلؼ الظركؼ االقتصادية كالسياسية بيف ىذه الدكؿ.
 

 أىمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة 4.2
 
 تتقاطع أىمية المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في ككنيا: 
لمخريجيف الجدد، كالشباب النازحيف مف المناطؽ الريفية كغير  خاصةؿ، ك . تكفر فرصان عديدة لمعم1

لى القطاعات المنظمة بصفة عامة ) الزيادات، المؤىميف بعد لبلنضماـ إلى قطاع األعماؿ الكبيرة، كا 
2010.) 

بلؿ المكارد المنتشرة بكميات محدكدة في مناطؽ متباعدة، كالتي تتقاعس . تيسيـ في استغ2
المشركعات الكبيرة عف كشفيا كاستغبلليا تجاريان، كمف األمثمة عمى ذلؾ كؿ مف أعماؿ المحاجر 
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 (.2004كنشاط الزراعة كالمصائد )مرتجى،  الصغيرة،كالمناجـ 
ؼ الحضارات كالمجتمعات، حيث بدأت عمى تشكؿ كحدات أساسية لبلقتصاد منذ القدـ في مختم .3

شكؿ أعماؿ صغيرة الحجـ تأخذ طابعان أسريان، كتيشكؿ مصدران رئيسيان لمدخؿ، كذلؾ مف خبلؿ إنتاج 
 (.2005سمعة أك تقديـ خدمة معينة لممستيمكيف، عف طريؽ عممية البيع )برنكطي، 

مف قطاع القكل العاممة الخاصة، % 50تبرز عمى الصعيد االقتصادم في أنيا تستخدـ أكثر مف  .4
% مف أصكؿ األعماؿ الكمية، كتتصؼ ىذه المشركعات بكثافة 25فضبلن عف أنيا تشتمؿ عمى نحك 

العمالة، كعميو فإنيا تيييء فرص العمؿ كتقضي عمى البطالة، عممان أنيا تكتسب أىميتيا في الدكؿ 
صادية كاالجتماعية، كنسب تكفر عكامؿ العربية مف مجمكعة اعتبارات تتعمؽ بخصائص ىياكميا االقت

اإلنتاج، كالتكزيع السكاني لمسكاف، كيمكف إيجاز االنعكاس اإليجابي ليذه المشركعات عمى االقتصاد 
 (:2006فيما يمي )الحسيني، 

تستخدـ فنكنان إنتاجية بسيطة نسبيان تمتاز بارتفاع كثافة العمؿ، مما ييعيف الدكؿ التي تعاني مف ندرة  -
الماؿ ككفرة العماؿ عمى مكاجية مشكمة البطالة بمعزؿ عف تكبد تكاليؼ رأسمالية مرتفعة، كمف رأس 

 األمثمة عمى ذلؾ الدكؿ العربية.

تتميز باالنتشار الجغرافي الكاسع، مما يساعد عمى تقميؿ التفاكتات اإلقميمية، كيعيف عمى تحقيؽ  -
لي األسكاؽ المحدكدة التي ال تغرم المشركعات الكبيرة حالة مف التنمية المكانية المتكازنة، كيخدـ بالتا

 بالتكطف بالقرب منيا كمنافستيا.

تكفر مجمكعة مف السمع كالخدمات الضركرية، كالتي بدكرىا تشبع كافة احتياجات فئات المجتمع،  -
كخاصة أصحاب الدخؿ المحدكد، حيث تسعى ىذه الفئات عمى تأميف احتياجاتيا بأسعار رخيصة 

ٌف كاف األمر يتطمب التنازؿ بعض الشيء عف اعتبارات الجكدة، إلى  نسبيان  تتفؽ مع قدراتيا الشرائية، كا 
جانب دكرىا في تمبية احتياجات السكؽ مف السمع كالخدمات المتخصصة التي ترتبط بأذكاؽ 

اؿ كتفضيبلت المستيمكيف بدرجة أكبر مف تمؾ التي تقدميا المشركعات الكبيرة، كذلؾ نظران لبلتص
 .(2005القريشي، )المباشر بيف العمبلء كأصحاب ىذه المشركعات

 

تكفر  ككنيا دكران قياديان كرائدان في تحقيؽ عممية التنمية، تمعب ىذه المشركعات نستنتج مما سبؽ أفٌ 
حد مف اليجرة مف الريؼ إلى المدف، كذلؾ مف خبلؿ استيعاب تعمى البطالة، ك  يقضتفرص العمؿ، ك 
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باإلضافة إلى دكرىا في إعداد الريادييف مف أصحاب األعماؿ الصغار  القكل العاممة،ر نسبة مف أكب
كفي ظؿ الظركؼ الذم يعيشيا الشعب ، كبالتالي بشريان كاعدان لممشركعات الكبيرةالذيف ييشكمكف رصيدان 

طالة الفمسطيني المتمٌثمة في العيش تحت كطأة االحتبلؿ الصييكني، كمحدكدية السكؽ، كانتشار الب
شركعات الصغيرة كالمتكسطة منقذان حقيقيان لمفمسطينييف مف ىذه كضيؽ السكؽ المحمي، تعتبر الم

مقكمات التنمية االقتصادية كاالجتماعية، كأحد أىـ المداخؿ التي يمكف مف  األزمات، ككنيا أحد
عمى حدو سكاء، اء في صفكؼ الرجاؿ كالنس المنتشرة في المنطقة خبلليا محاربة مؤشرات الفقر كالبطالة

إلى جانب دكرىا في محاربة االحتبلؿ نفسو، ككنيا تخفؼ مف حدة التبعية االقتصادية لمسكؽ 
اإلسرائيمي، كتقدـ مخرجات بديمة عف تمؾ المنتجات اإلسرائيمية المنتشرة في األسكاؽ الفمسطينية، كالتي 

تكفير السمع المختمفة في ادرة عمى إذ إٌف ىذه المشركعات ق بقبؿ عمييا فئة كبيرة مف الفمسطينييف،
، عممان أٌف أىمية ىذه المشركعات كضمف جكدة مقبكلة في معظـ األحياف األسكاؽ بأفضؿ األسعار

كاالجتماعية  بغض النظر عف حجميا تتقاطع مع بعضيا البعض لتدفع عجمة التنمية االقتصادية
 .الخصكصعمكمان، كفي محافظة بيت لحـ عمى كجو  في فمسطيف كالبشرية

 

 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فمسطيف 5.2
 

تعتبر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة المككف الرئيسي لبلقتصاد الفمسطيني، كمحكر التنمية كالتطكر 
% مف إجمالي المنشآت العاممة في فمسطيف، حيث تتمتع بالعديد 99في الببلد، ككنيا تيشكؿ أكثر مف 

المركنة، القدرة عمى التغير السريع، االبتكار، التطكر، كالتجديد، مف السمات كالخصكصيات مثؿ: 
 (.2009كاإلبداع )عطياني، عمي، 

كمف جية أخرل تتكزع المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في فمسطيف، عمى عدد مف األنشطة 
 -(: 2014منتدم األعماؿ الفمسطيني، كالقطاعات االقتصادية عمى النحك التالي )

 صناعات استيبلكية صغيرة، أك ميف كحرؼ صناعية. عية:المنشآت الصنا 
 :تجارة الجممة كالتجزئة كالككبلء كالسماسرة. المنشآت التجارية 
 :مكاتب الخدمات المختمفة، ككاالت السياحة كالسفر، التأميف، خدمات  األنشطة الخدماتية

 الفنادؽ، الخدمات الشخصية كالنقؿ.
 :ثير كبير عمى التطكر االقتصادم كاالجتماعي لممرأة، كعمى كالتي كاف ليا تأ المنشآت النسوية
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 تنمية االقتصاد المحمي.
 :المممككة لمسكاف المحمييف بشكؿ متفاكت، إضافة إلى مينة الصيد. الحيازات الزراعية 
 .المنشآت الصغيرة في إطار المنظمات غير الحككمية العاممة في الضفة الغربية كغزة 
 .المشركعات الصغيرة في إطار المنظمات غير الحككمية 
 كاء المجاؿ اليندسي، أك التجارم.الصناعات التي تنتج منتجات متطكرة في مختمؼ المجاالت، س 

تتسـ بالتقميدية، حيث ما زالت تعمؿ في  ؿ ىذه المنشآت في فمسطيفىياكمعظـ أٌف عمى  كنؤكد ىنا
نتاج السم ع االستيبلكية األساسية، كخاصة األغذية كالمشركبات مجاؿ الصناعات الخفيفة، كا 

كالمبلبس، كالمنتجات البلفمزية، إلى جانب بعض منتجات المعادف كاألثاث، كما كيتسـ ىيكميا بالجمكد 
كالبدائية، فعمى الرغـ مف تأسيس بعض المنشآت منذ سنكات، إال أنيا تشبو منشآت ما زالة في 

ـٌ تسكيقيا داخؿ  كمايث تعامميا في السكؽ، مف ح المراحؿ األكلية الجنينية أٌف معظـ مخرجاتيا يت
السكؽ المحمي فقط، باستثناء الصناعات القائمة عمى أساس التعاقد مف الباطف، كاألحذية كالجمكد 

 كالمبلبس.
 

 تحديات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في فمسطيف 5.2.1
 

ف نمكه كتطكره، كجعمتو اقتصادان ىشان كعرضة يعاني االقتصاد الفمسطيني مف تشكىات ىيكمية أعاقت م
لمتقمبات السياسية كاالقتصادية، نظران الرتفاع معدالت البطالة، كعدـ القدرة عمى استيعاب القكل 
العاممة، كلتدني مساىمة األنشطة االقتصادية اإلنتاجية الرئيسية في الناتج المحمي اإلجمالي، كما 

سطة عمى كجو التحديد مف مجمكعة مف التحديات كالصعكبات كتعاني المشركعات الصغيرة كالمتك 
العامة التي مف شأنيا أٌف تعيؽ عممية تطكرىا كانتشارىا، كالتي يتمٌثؿ الجزء األكبر منيا في قضايا 
تتعمؽ بطبيعة تمؾ المنشآت كالشكؿ القانكني، الممكية، اإلنتاج، التسكيؽ، إضافة إلى غياب البيئة 

معيد أبحاث (تمؾ المشركعات، كغيرىا مف التحديات التي يتمٌثؿ أبرزىا في القانكنية المنظمة ل
 (:2009، سياسات االقتصادية الفمسطينيال
غياب البيئة القانكنية كالتشريعية المنظمة لعمؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة، كعدـ كجكد قانكف  -

يعترؼ بيا، أك بأىمية دكرىا في كؿ مف النسيج االقتصادم كاالجتماعي إلى عدـ كضكح في الرؤية 
غـ مف إصدار تجاىيا، كعدـ القدرة عمى رسـ سياسات كخطط مستقبمية لتطكيرىا كتنميتيا، كعمى الر 

قانكف لمعالجة الجكانب االقتصادية، إال أٌف ىذه القكانيف ( 30(المجمس التشريعي الفمسطيني ألكثر مف 
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 ال زالت تكاجو مشاكؿ عديدة في التطبيؽ كالتنفيذ.
تدني التمكيؿ المقدـ ليا، حيث تكاجو تمؾ المشركعات تحديات مالية تؤثر في كثير مف األحياف  -

نتاجيا، كتيشير البيانات الصادرة عف سمطة النقد الفمسطيني عمى تكسع أنشطت يا، كزيادة رأس ماليا كا 
 إلى تراجع حصة اإلقراض التنمكم مف إجمالي التسييبلت االئتمانية.

 ضعؼ الخبرة التسكيقية لممنتجيف. -
عف صغر حجـ السكؽ المحمي، مما يزيد مف حدة المنافسة بيف المشركعات، كيجبرىا عمى البحث  -

 منافذ تسكيقية خارجية جديدة.
عدـ كجكد خطط كاستراتيجيات شاممة لدعـ كتنمية المنشآت، كعدـ إيبلئيا اىتماـ كافي مف قبؿ  -

الجيات ذات العبلقة بشكؿ سمبي لمغاية عمى عممية التنمية االقتصادية، كعمى األداء الفعمي ليذه 
ت التي % مف الشركا93.4المشركعات، فقد تبيف مف نتائج مسح المؤسسات الصغيرة كالمتكسطة أٌف 

عامبلن، حيث يعتبر ذلؾ مف  50إلى  20عامبلن، كتمؾ التي تكظؼ ما بيف  19إلى  5تكظؼ 
المعكقات التي حدت مف مشاركتيا في التجارة الدكلية )الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، 

2003.) 
ـ عمى  1967تمنيجت السياسة االقتصادية إلسرائيؿ بعد عاـ  إذاالحتبلؿ الصييكني لفمسطيف،  -

أساس "إزالة التنمية"، مما يعني حظر القياـ بأم تنمية اقتصادية حقيقية في فمسطيف، كذلؾ مف أجؿ 
منع االستقبلؿ االقتصادم الفمسطيني كالحيمكلة دكف دخكلو في منافسة مع االقتصاد اإلسرائيمي، كما 

سعت إلى زيادة الييكمية  1967أٌف العديد مف السياسات االقتصادية التقييدية التي فرضت بعد عاـ 
االعتماد عمى الفمسطينييف عمى إسرائيؿ، مف خبلؿ إعادة تشكيؿ االقتصاد الفمسطيني بطريقة يجعميا 

ىذه السياسات كاإلجراءات تحكلت السكؽ الفمسطيني لمستيمؾ عمى االقتصاد اإلسرائيمي.  تعتمد كميان 
إلى جانب ذلؾ منعت إسرائيؿ استيراد المكاد  لممنتجات اإلسرائيمية، كمكرد رئيسي لمعمالة الرخيصة،

الخاـ كقيدت قضية التراخيص البلزمة لمصناعات أك الشركات في األراضي المحتمة. كانت القيكد 
كضعت عمى التجارة الخارجية كالتدريب كاإلنتاج الزراعي، األمر الذم زاد مف حدة البطالة، كالفقر، 

 (.2015كالمشاكؿ االجتماعية )الثبلثيني، 
 
مما كرد ذكره، أٌف حاجة االقتصاد الفمسطيني إلى امتبلؾ عناصر النيكض كالتطكر في  الباحثة ستنتجت

القطاعات اإلنتاجية خصكصان، تقتضي االىتماـ الحقيقي كفؽ رؤية استراتيجية تقكـ عمى تفعيؿ دكر 
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الفمسطيني، بحيث تتمكف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة، كاتساعيا أفقيان كعمكديان في بنياف المجتمع 
مف تمبية احتياجات البمد لعممية رفع كتيرة التطكر كالتقدـ عمى مستكل االقتصاد الفمسطيني، بما يمكنو 
مف االعتماد النسبي عمى مكارده الذاتية، سكاء تمؾ المكارد المادية أك المكارد البشرية المحدكدة مف 

جراءاتو الضارة، أك بما يحقؽ نسبيان ناحية، كبما يؤدم إلى التخفيؼ مف التبعية لبل قتصاد اإلسرائيمي كا 
نتاج السمع لمسكؽ المحمي مف ناحية أخرل.  تمبية احتياجات التشغيؿ كا 

 

 المبحث الثاني: تمكيف المرأة 6.2
 التمكيف 6.2.1

 
ي إٌف االىتماـ باإلمكانيات البشرية كمحكر أساسي مف محاكر التنمية االقتصادية ال بٌد أٌف يأخذ ف

االعتبار تحقيؽ االستفادة القصكل مف القدرات البشرية لكؿ مف المرأة كالرجؿ عمى حدو سكاء في عممية 
التنمية بصكرة متكافئة، كلتحقيؽ ذلؾ، فإنو مف الميـ تحديد إطار كأدكات محاكر التحميؿ النكعي 

لعممية كاالستراتيجية، كذلؾ الرامية إلى تضييؼ الفجكة ما بيف الرجاؿ كالنساء فيما يتعمؼ باحتياجاتيـ ا
لمكصكؿ إلى المساكات بينيـ في اتخاذ القرارات الخاصة بالحياة الفردية كاالجتماعية، كتكسيع الفرص 
كالخيارات ليـ بصفة متساكية في جميع مجاالت التمكيف، بصكرة تضمف إزالة العكائؽ بكافة أشكاليا 

 (. 2008)جميمي، 
يف بشكؿو عاـ، كقضية تمكيف المرأة بشكؿ خاص بات عمى رأس قائمة كعميو إٌف االىتماـ بقضية التمك

أكلكيات الدكؿ المتقدمة، حيث أثرل الباحثكف في العمـك التنمكية كفي مجاؿ التنمية البشرية المستدامة 
ىذه المفاىيـ بالبحث كالدراسة، إضافةن إلى الجيكد المبذكلة مف قبؿ العديد مف الكتاب كالباحثيف 

في مجاؿ تنمية المكارد البشرية، كالذيف بدكرىـ قامكا بشرح ىذه المفاىيـ كبرسـ أبعادىا بدءان  كالميتميف
مف ظيكرىا حتى كقتنا الحاضر، كنسرد فيما يمي أبرز التعريفات التي تكضحيا، إلى جانب تسميط 

 الضكء عمى أىـ المعمكمات المتعمقة بيا. 
سب ما كرد في معجـ لساف العرب إلبف منظكر عمى أنو ييعرؼ مفيكـ التمكيف مف الناحية المغكية كح

القدرة كاالستطاعة، كأمكنو مف الشيء أم جعمو سمطانان كقادران عميو، كيسره كسيمو عميو، ككرد في 
معجـ محيط المحيط أٌف الفعؿ مكف الشيء بمعنى قكاه كعززه كرسخو، كاستمكف مف األمر أم قدر 
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(، كما ككرد ىذا المفيكـ في العديد مف األدبيات الغربية 2010كاستطاع عميو )معجـ لساف العرب، 
أٌف التمكيف أك (Stirr, 2003) يـ التي تيفسر التمكيف، حيث يكضح كاإلنجميزية بعض المفاى

مف خمسة مبادلء أساسية كىي:  حركفو األكلى  ( ىك مصطمح يستمدEmpowermentباإلنجميزية )
(، تحقيؽ Purpose(، ككضكح اليدؼ أك )Motivation)أك، الدافعية (Educationالتعميـ أك )

 Ego(، نكراف الذات أك )Willingness to change(، الرغبة في التغيير )ownershipاإلنجاز )
Elimination( كأخيران االحتراـ أك ،)Respect.) 

، كفي مؤتمر 1985عممان أنو جاء أبرز تعريؼ ليذا المفيكـ في مؤتمر المرأة الذم عيقد في بكيف عاـ 
، حيث دٌؿ عمى استخداـ القكة 1994األمـ المتحدة العالمي لمسكاف كالتنمية الذم عقد في القاىرة عاـ 

الذاتية لمقياـ بنشاطات مشتركة مع اآلخريف إلحداث التغيير المطمكب، عممان أٌف ىذا التمكيف يشمؿ 
 عبارة(، كبالتالي ىك 2012محمد، ؼ )القدرة عمى اتخاذ القرارات، كاكتساب ميارات الكصكؿ إلى اليد

 عديدة متطمبات كيمزميا بمراحؿ تمر بحيث ما، زمنية فترة خبلؿ اتباعيا يتـ سياسة أك استراتيجية عف
 التمييز أشكاؿ كافة عمى لمقضاء تسعى ديناميكية عممية أنو كما البشرم، العنصر األساسي محركيا

 العقبات جميع إزالة بالضركرة يستكجب التمكيف عممية ىدؼ نجاح أف حيث البشر، بيف مساكاة كالبل
 تضع التي النمطية السمككيات مف كغيرىا كالسياسية كاالقتصادية كالسياسية كاالجتماعية القانكنية
نشاء تشريعات بنيت إلى السعي المقابؿ كفي الدكؿ، اىتمامات آخر في الميمشة الفئات  ؤسساتم كا 

 (.2013 كببة، )سبلمي، المجتمع في المنسية الفئات تمؾ إدماج ك التمكيف عممية دعـت
 يرتبط التمكيف مصطمح فإف اإلنمائي، المتحدة األمـ برنامج عف الصادر البشرية التنمية تقرير كبحسب
 المعيشي كالمستكل المديدة، الٌصحية الحياة مثؿ: اإلنساف، بحقكؽ الخاصة الضمانات مف بالعديد
تاحة تكسيع في كالحؽ منتج، عمؿ كفرص مناسب، تعميـ عمى الحصكؿ في كالحؽ المبلئـ،  كافة كا 
 التي العكلمة مف كاالستفادة البشر، لكافة التنمية في الحؽ إلى إضافةن  اإلنساف، أماـ اإليجابية الخيارات
 بفإ)  األمكاؿ رؤكس تدفؽ تعزيز في كساىمت كاالتصاالت، كالمعرفة، العمـ تقدـ عمى ساعدت
 (.2005 منصكر،

الباحثيف، فمثبلن يستخدـ ل كىناؾ بعض االختبلفات في استخداـ المصطمحات المعبرة عف التمكيف لد
(Smith, and Mason, 2000)  مصطمحي التمكيف كاالستقبللية عمى أساس أنيما يشيراف لممعنى

نفسو، كبالتحديد يدالف عمى حصكؿ النساء عمى حؽ التحكـ بحياتيف في مكاجية األسرة، كالمجتمع 
المحمي، كالمجتمعات المحيطة بشكؿ عاـ، كفي المقابؿ يعارض باحثكف آخركف ىذه االستخدامات 
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تعني التمكيف، بؿ تعني القدرة عمى االعتماد عمى النفس، في حيف أف عمى أساس أف االستقبللية ال 
 ,Mather, and Malhorta)  التمكيف مف الممكػف أف يتحقؽ باالعتمػاد عمى النفس كاآلخػريف

1997). 
أٌف التعريفات السابقة غير مكحدة، إال أٌف ىذا ال ينفي كجكد تقاطع كتشابو كبير فيما  ترل الباحثةك 

ث ينظر أغمبيا إلى التمكيف عمى أنو أحد المفاىيـ التي تقترف بصكرة مباشرة بالقكة كالقدرة بينيا، حي
كاالستطاعة كيشكؿ ذلؾ جكىر ىذا المصطمح، األمر الذم يضمف االنتقاؿ باألفراد مف كاقع لكاقع 

دارم، ك سياسي، اقتصادم، اجتماعي أفضؿ منو، عممان أنو يرتبط أيضان بعدة مفاىيـ ذات بيعد تنمكم، ، ا 
 كيشكؿ محكران لمتنمية مف كافة الجكانب.كذاتي 

 
 تمكيف المرأة 6.2.2

 
في عالـ تحكمو العكلمة كانتشار األزمات المالية كاالقتصادية، تنخفض قدرة األفراد عمى التصدم 
بمفردىـ لممخاطر االجتماعية كاالقتصادية نتيجة لمتحديات التي تعكسيا ىذه األزمات العالمية كالتي 

الدكؿ الحفاظ عمى تؤثر عمى أسكاؽ العمؿ كالتنمية االقتصادية بشكؿو عاـ، باإلضافة إلى عدـ قدرة 
العدالة االجتماعية خاصة بيف الجنسيف، األمر الذم أصبح يؤثر عمى عممية تكزيع مكتسبات التنمية 

كبناءان عمى ذلؾ تطكرت المفاىيـ التنمكية كالسياسات المرتبطة  بشكؿ عادؿ ما بيف الرجؿ كالمرأة،
الجتماعي، كصكالن إلى منيج التمكيف بقضايا حماية المرأة كتنميتيا، كذلؾ بداءان مف منيج الرفاه ا

 (.2013)الخاركؼ، 

كمف ىنا تبدك قضية النيكض بالمرأة كتمكينيا كأحد األكلكيات عمى جدكؿ أعماؿ دكؿ العالـ في القرف 
الكاحد كالعشريف، كتكاجو الحككمات كالمنظمات غير الحككمية كىيئات األمـ المتحدة تحدياتو كثيرة 

كان كامبلن كفاعبلن أساسيان في التنمية بكؿ أبعادىا، عممان أٌف ىذه التحديات تبمغ مشتركة لجعؿ المرأة شري
ذركتيا في المنطقة العربية، إذ عند التأمؿ بما يتعمؽ بأم إنجاز مممكس بالنسبة لمعدالت النمك 

يفان كمستكيات الدخؿ الفردم كغيرىا في المنطقة يجيء اإلنجاز في مؤشرات التنمية البشرية لمنساء ضع
 (.2008كمخيبان لآلماؿ )جميمي، 
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كييقصد بمفيـك تمكيف المرأة كفقان ألجندة الجندر، كلكافة اتفاقيات األمـ المتحدة بأنو إعطاء المرأة 
الكفاءة البلزمة، كمنحيا الفرص الحقيقية في كافة المجاالت الحياتية، بيدؼ تحقيؽ ما تطمح إليو، مف 

العممي، بصكرة تضمف انتقاليا مف كضع إلى كضع أفضؿ منو، تقدـ سكاء عمى الصعيد الميني أك 
االستراتيجية أك  كذلؾ مف خبلؿ التعميـ، كالتدريب، كالدعـ األسرم كالمجتمعي، كما يعبر عف تمؾ

السياسة التي يتـ اتباعيا خبلؿ فترة زمنية ما، بحيث تمر بمراحؿ عديدة كيمزميا العديد مف المتطمبات 
ة العقبات كالقيكد القانكنية كالسياسية كاالجتماعية كاالقتصادية كالسياسية التي التي تضمف إزالة كاف

 .(2013)سبلمي، كببة،  رأة، بصكرة تضمف تعزيز قدراتياتقؼ بكجو الم
 

عمى ما سبؽ، يمكف القكؿ بأٌف تمكيف المرأة ىك عبارة عف منحيا كافة حقكقيا في اتخاذ القرارات،  بناءن 
كالتحكـ في حياتيا مف كافة جكانبيا، سكاء االقتصادية، أك االجتماعية، أك الثقافية كالسياسية، مع 

المفيكـ كأحد  ضركرة إتاحة الفرصة ليا لمحصكؿ عمى العمـ، كالمعرفة كالخدمات، حيث يصنؼ ىذا
أىـ األكلكيات عمى جدكؿ أعماؿ دكؿ العالـ مؤخران، كال زالت ىناؾ الكثير مف الجيكد األكاديمية 
كالتطبيقية التي تسعى لجعؿ المرأة شريكان كامبلن كفاعبلن أساسيان في التنمية، كاعتبارىا عامبلن أساسيان في 

 التنمية البشرية المستدامة كقكة منتجة كميفيدة.
 

 مؤشرات تمكيف المرأة 6.2.3
 

في  (IFADتتمٌثؿ المؤشرات العامة لتمكيف المرأة حسب الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعية )
(Kulkarni, 2011:) 
 القدرة عمى اتخاذ القرارات المصيرية. - 

 الثقة العالية بالنفس. -

 تقدير الذات. -

 استقبللية الدخؿ أك االستقبللية كالحرية المالية. -

كما كتكرست المؤشرات الخاصة باألىداؼ اإلنمائية لؤللفية كالتي تتعمؽ بتمكيف المرأة كالمساكاة بيف 
 :الجنسيف في ثبلث مؤشرات رئيسية كضعت لقياس التقدـ في مجاؿ تحقيؽ ىذا التمكيف، كىي
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 البتدائية.ا التحاؽ الفتيات بالتساكم في المرحمة -
 جرحصة المرأة مف العمؿ المدفكع األ -
 تمثيؿ المرأة عمى قدـ المساكاة في البرلمانات الكطنية. -
 

 تصنيفات تمكيف المرأة 6.2.4
 

زيادة مستكيات الفقر بيف النساء كثباتيا في كثير مف بمداف العالـ  العديد مف الدراسات إلىتشير 
خاصة في الدكؿ النامية. كقد أشار الباحثيف كالميتميف بالقضايا اإلنمائية إلى أىمية إدراؾ الشعكب 

المعيشي لؤلسرة كالمساىمة  كلكاألمـ بضركرة تمكيف المرأة لما لو مف آثار إيجابية في تحسيف المست
ك االقتصادم، كمف الحقائؽ البدييية كالمعركفة لمجميع كالتي ترد في معظـ األدبيات كالتقارير في النم

المتعمقة بقضايا النساء أف المرأة تشكؿ نصؼ المجتمع كلذلؾ ال يمكف ألم مجتمع أف يتقدـ كيتطكر 
حقؽ دكف كنصفو عاطؿ أك معطؿ أك ضعيؼ، كبالتالي أصبح مف المؤكد أف التنمية المستدامة ال تت

مشاركة المرأة عمى مختمؼ المستكيات، األمر الذم يتطمب تمكينيا في مختمؼ المجاالت الحياتية 
 .)2010)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، 

يندرج تحت مفيكـ تمكيف المرأة العديد مف التصنيفات كالمجاالت التي سنستعرضيا بإسياب في 
التمكيف االقتصادم لممرأة الفمسطينية ىك الغرض الرئيسي  دراستنا، مع ضركرة اإلشارة إلى أٌف جانب

لدينا كيشكؿ محكر ىذه الدراسة، كذلؾ مف خبلؿ تكظيؼ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة كأداة 
 محكرية لتحقيؽ ىذا النكع مف التمكيف، كفيما يمي أبرز تصنيفات تمكيف النساء بشكؿ عاـ:

 
 Economic)أك باإلنجميزية  مكيف االقتصادمييشير مفيكـ الت .التمكيف االقتصادي:1

Empowermentt)   إلى تمؾ العممية التي يتـٌ مف خبلليا تزكيد النساء الرياديات صاحبات األفكار
بالدعـ المالي كالفني، إليجاد مشاريع مستدامة تمكف المرأة مف العيش بكرامة دكف حاجة اآلخريف، أك 

ضمف دعـ مشاريع صغيرة قائمة بشكؿ فعمي، مف كافة الجكانب التسكيقية، كالفنية عمى حدو سكاء، بما ي
(، كما كيعتبر أحد أىـ المداخؿ التي يمكف مف خبلليا 2014استدامة ىذه المشركعات )أسعد، 

التخفيؼ مف حدة ككطأة الفقر عمى النساء، كيعكد السبب في ذلؾ إلى دكره المحكرم في إعانة المرأة 
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العديد مف  عمى االندماج في سكؽ العمؿ كرفع مشاركتيا في األنشطة االقتصادية، األمر الذم يحقؽ
المكاسب عمى الصعيد القكمي مثؿ الحد مف البطالة، تحقيؽ االستثمار األمثؿ لممكارد البشرية، مما 

 (.2016يعيف بالتالي عمى تحقيؽ النمك االقتصادم كدفع عجمة التنمية )حمس، 
كالمنظمات حيث إٌف التمكيف االقتصادم مف أىـ المجاالت التي تنشط فييا المنظمات األىمية العامة، 

ـٌ ذلؾ مف خبلؿ مكافحة الفقر، كالذم اقترنت حاالتو القصكل في النساء عمى  النسائية الخاصة، كيت
كجو التحديد، باعتبارىف األكثر ضرران منو، بحيث يتـ تدريب كتأىيؿ النساء كمساعدتيف عمى إيجاد 

طة الدعـ كالتمكيف فرص عمؿ مبلئمة، مف خبلؿ المنظمات األىمية النسكية، حيث يغمب عمى أنش
االقتصادم التي تقـك بيا المنظمات ىدؼ كاحد، كىك مكافحة الفقر الذم تعاني منو النساء في 

(. كيمكف القكؿ أٌنو تمؾ العممية التي تستطيع المرأة مف خبلليا 2007عامر، األراضي الفمسطينية )
كذلؾ مف خبلؿ ازدياد سيطرتيا  االنتقاؿ مف مكقع قكة اقتصادم ادنى إلى مكقع قكة اقتصػادم أعمػى،

كتحكميا بالمكارد االقتصادية كالمالية األساسية، كىي األجكر، كرأس الماؿ ك الممكيات العينية، كىك ما 
(. كينبثؽ عف التمكيف االقتصادم 2008يمنحيا في الدرجة األكلى استقبللية مادية مباشرة )أييـ، 

ؿ أبرزىا في )سبلمي، نامج صندكؽ األمـ المتحدة، كيتمثٌ لممرأة العديد مف المؤشرات، كذلؾ كفقان لبر 
 (:2013ببة، 

 مستكل البطالة، مستكل األنشطة االقتصادية، الدخؿ. المساىمة االقتصادية: -
نكعية المشاركة االقتصادية لممرأة، نكعية الكظيفة التي تشغميا المرأة،  الفرص المتاحة اقتصاديًا: -

ميا. نسبة دخؿ المرأة إلى دخؿ الرجؿ،  عدد النساء المكاتي يشغمف كمناصب إدارية عي
الفرص الكظيفية في القطاع الخاص، مدل مشاركة المرأة في ىياكؿ  المشاركة في اتخاذ القرار: -

اتخاذ القرار الرسمي أك غير الرسمي، مدل مشاركة المرأة في تحديد السياسات التي تؤثر في 
 المجتمع بكافة فئاتو.

ميـ، الفرص المتاحة لمتطكير الذاتي لممرأة عمميان، نسبة التعميـ لمنساء، عدد نكعية التع التعميـ: -
 المنتسبات لمتعميـ بمختمؼ أطكاره،  معدؿ السنكات التي تقضييا المرأة في المدارس أك الجامعات.

 العناية الصحية، تحديد كتنظيـ النسؿ، العناية الطبية النفسية. الصحة: -
 

 ( في:2009كما كتمثمت أبرز مؤشرات التمكيف االقتصادم حسب )أصالة، 
 مدل التفاكت في األجكر بيف النساء كالرجاؿ. -
 مدل تمتع المرأة باالستقبللية االقتصادية. -
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 مدل قدرة النساء عمى إنشاء المشركعات الصغيرة كالمتكسطة باستقبللية تامة. -
جاز األعماؿ المنزلية، كمدل مساعدة اآلخريف ليا في إنجاز كافة الكقت الذم تستيمكو النساء في إن -

 المياـ اليكمية غير مدفكعة األجر.
 نسبة المشاركة الفعمية في سكؽ العمؿ، لمف ىي في سف العمؿ. -
الفرص المتاحة لمنساء لتطكير القدرات الخاصة بيف، بما في ذلؾ برامج تطكير القدرات الفنية  -

 ر الحككمية أك غير الحككمية.المقدمة مف المصاد
 
 ىي الزيادة المتحققة عمى قكة المرأة كأدكارىا االجتماعية كالتي تتمتع بيا . التمكيف االجتماعي:2

ضمف إطار العائمة كالمجتمع عف طريؽ مشاركتيا المتكاصمة في البرامج التدريبية مما يكسبيا بعض 
األسرية كالمكانة التي تتمتع  تعمقة في اتخاذ القراراتالميارات كالقدرات عف طريؽ معرفتيا كقدرتيا الم

بيا داخؿ األسرة كالمرتبطة باألدكار كالمياـ التي تعكس ىذه المكانة، باإلضافة إلى مشاركتيا بالقياـ 
بأدكار مجتمعية عف طريؽ العمؿ بشكؿ تطكعي بدكف مقابؿ مادم ضمف مشاريع كبرامج تنمكية تخدـ 

، مما يساىـ في تحسيف مكانتيا االجتماعية ضمف نطاؽ المجتمع، )2004، مجتمعيا المحمي )الكراـ
ذلؾ أف المشاريع المجتمعية تتيح فرصة لممشاركات لمتطبيؽ العممي لممعرفة كالقدرات التي اكتسبنيا 

 (.2002خبلؿ كرشات العمؿ التدريبية في حياتيف اليكمية )بكارتر، 
العالـ نشاطان مممكسان في مجاؿ التمكيف االجتماعي، حيث حيث تظير المنظمات األىمية النسكية حكؿ 

يظير ذلؾ مف خبلؿ مجاؿ تعميـ المرأة كتثقيفيا كمكافحة األمية، كمف خبلؿ تقديـ الخدمات الٌصحية، 
كالنيكض بالٌصحة اإلنجابية لممرأة كرعاية األمكمة كالطفكلة عمى حدو سكاء، كفيما يمي أبرز مؤشرات 

 (:2004 نشكل،)التمكيف االجتماعي 
 دل شعكر المرأة بذاتيا كاحتراميا لنفسيا.الثقة العالية بالنفس، كم -
 مدل قدرتيا عمى اتخاذ القرارات في العائمة، مع األخذ بعيف االعتبار نكعية ىذه القرارات. -
 معٌدؿ التدريب كالتأىيؿ كالتشبيؾ في المجتمع المحمي الذم تعيش فيو. -
 مدل مشاركتيا في التخطيط ألنشطة المؤسسات التي تنتمي إلييا. -
 مدل المشاركة في المؤسسات المحمية بما فييا ) األندية، الجمعيات(. -

جرا .التمكيف السياسي:3 ءات كىياكؿ ىك عبارة عف عممية مركبة تتطمب تبني سياسات كا 
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استخداـ مكارد المجتمع كفي المشاركة  متكافئة لؤلفراد فيفرص تيدؼ إلى خمؽ مؤسساتية كقانكنية 
السياسية عمى كجو التحديد، كال يقصد في التمكيف السياسي المشاركة في النظـ القائمة كما ىي عميو، 
دارة الببلد  بؿ العمؿ الحثيث لتغييرىا كاستبداليا بنظـ إنسانية تسمح بمشاركة الغالبية في الشأف العاـ كا 

(، كفيما يتعمؽ بأىـ 2005ىيمنة األقمية المتنفذة )إسماعيؿ،  كفي كؿ مؤسسات صنع القرار ضد
 (:2016األحمد، مؤشرات ىذا النكع مف التمكيف فتتمٌثؿ في )

 نسبة مشاركة النساء في المجالس المحمية، كمراكز اتخاذ القرارات. -
 معٌدؿ النساء المكاتي سجمف لمتصكيت كاالنتخاب. -
 تصكيت.نسبة النساء المكاتي يحؽ ليف ال -
 نسبة النساء في مجالس النكاب كاألعياف. -
 
في  فمسفة إعطاء مزيد مف المسؤكليات كسمطة اتخاذ القرار بدرجة أكبر لؤلفرادالتمكيف اإلداري:  . 4

( أف 2004المشار إليو في )اليعقكب،  (، كيرل أكرد دافيسnShackleto 1995المستكيات الدنيا )
 ىناؾ عشر طرؽ يمكف مف خبلليا تمكيف األشخاص إداريان، كىي: 

التمكيف مف خبلؿ المسؤكليات: عمى شرط أف تككف المسؤكليات المنكطة بالمكظؼ كاضحة  -
 كمحددة.

 في ظؿ زيادة دم المكظفيف حماسان أكبر لمعمؿالتمكيف مف خبلؿ الصبلحيات: بحيث ييب -
 الصبلحيات الممنكحة ليـ في العمؿ.

التمكيف مف خبلؿ المعايير كاألداء المثالي: عمى اإلدارة كضع معايير لتحفيز المكظفيف كتمكينيـ  -
 مف الكصكؿ ألقصى إمكانياتيـ.

التمكيف مف خبلؿ التدريب كالتطكير: التدريب ىك مف أىـ العناصر التي تطكر العامؿ كتجعؿ لديو  -
 األعماؿ المككمة لو. خبرة أعمى في

التمكيف مف خبلؿ المعرفة كالمعمكمات: عمى المكظفيف حتى يتمكنكا مف اتخاذ القرارات المتعمقة بيـ  -
 كبدكف ذلؾ سيككف المكظفكف قاصريف في مقدرتيـ عمى القياـ بالمياـ كالمسؤكليات المطمكبة منيـ.

 .إصبلحيا ة نقاط القكة كالضعؼ، كتستطيع المنظمة معرف التمكيف مف خبلؿ التغذية الراجعة: حتى -
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تحقيقيا  كيقصد بو السمككيات المتعممة كالتي تـ  (Self-Empowerment) التمكيف الذاتي:. 5
الشخصي كالذاتي لمنساء عف طريؽ مشاركتيف  في برامج تدريبية كتكعكية مف شأنيا أٌف ل عمى المستك 

ايجابية عمى الصعيد الشخصي، األمر الذم يعزز إمكانيتيف كقدراتيف تساىـ في إحداث تغييرات 
: الثقة بالنفس، كالتي تكضح الصكرة التي تدركيا المرأة عف نفسيا كنتيجة  الذاتية في المجاالت التالية

عجاب اآلخريف ليا مف خبلؿ االنطباع  لتجاربيا مع محيطيا االجتماعي كالتي تظير مدل احتراـ كا 
باإلضافة إلى قدرتيا عمى المبادرة نحك التغيير كالتطكر الناتج مف ذاتيا  ذم يتككف لدييا،الداخمي ال

رشادات القائميف عمى البرامج التدريبية المختمفة كالتي تيدؼ إلى معالجة جكانب  مف خبلؿ تكجيات كا 
جية المشاكؿ تمس حياة النساء كأدكارىا عمى كؿ مف النطاؽ األسرم كالمجتمع، ككذلؾ قدرتيا عمى مكا

كتحمؿ المسؤكلية عف طريؽ اتباع أساليب إيجابية في تحميؿ أسباب المشكمة كالمركنة في إيجاد بدائؿ 
مختمفة الختيار الحؿ األمثؿ، األمر الذم يعزز قدرتيا عمى االعتماد عمى نفسيا، عممان أٌف ىذه 

ؿ األفكار ككجيات النظر، القدرات تعتمد عمى امتبلكيا ميارة الحكار مع اآلخريف عف طريؽ تباد
كالقدرة عمى إدارة النقاش كاالستماع الجيد مما يؤدم إلى فيـ مكاقؼ اآلخريف ككجيات نظرىـ، كبالتالي 

 (.2013يعيف عمى تحسيف العبلقات )الصندكؽ األردني لمتنمية البشرية، 
قان ككضحت تصنيفات كمف خبلؿ التدقيؽ كاإلمعاف كجدنا أٌف أغمب التفسيرات التي اطمعنا عمييا ساب

تاحة الفرص  التمكيف قامت بربطو بقضايا التنمية اإلنسانية المستدامة، كذلؾ مف خبلؿ فتح اآلفاؽ كا 
 كرفع مستكل المعيشة لممرأة عمى كافة األصعدة.

 
 واقع المرأة في العالـ العربي 6.2.5

 
اـ يتشكؿ ضمف العربية بشكؿ عتكضح العديد مف األدبيات المتخصصة أٌف كاقع المرأة في المنطقة 

يتصؼ بأربع صفات رئيسية تتمٌثؿ بشكؿ رئيسي في: مركزية العائمة أك األسرة بدالن مف  قالب أك إطار
 يد لؤلسرة،  الميعيؿ الكحفي ككنو  دكر الرجؿ يتمٌثؿ تو بغض النظر عف جنسو، ك مركزية الفرد كاستقبللي

ضة القيكد عمى المرأة العربية منذ الثمانينات مف القرف مع ضركرة اإلشارة إلى أٌف ىناؾ تراخي في قب
 (.2013الماضي، كلكف النيكض بالعنصر النسكم لـ يصٌؿ إلى الحد المطمكب بعد )عمي، 
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 واقع تمكيف المرأة في فمسطيف 6.2.6 
 

رغـ أف المرأة تشكؿ ما يقارب نصؼ المجتمع الفمسطيني، كعمى الرغـ مف فرص التعميـ العالية 
المتاحة لفئة كبيرة مف النساء الفمسطينيات في الكقت الحاضر، كتكلييف بعض مف المناصب الكزارية 
كعضكية المجمس التشريعي كالكظائؼ اإلدارية العميا كالقضاء، إال أف المساىمة الفعمية لمعنصر 

  (.2016كعكباف، النسكم في القكل العاممة بشتى أشكاليا ما زاؿ محدكدان كمقيدان )
يمكف إدراج أبرز التحديات التي تقؼ عائقان في كجو النساء الفمسطينيات الرياديات عمى صعيد ك 

التمكيف بشكؿ عاـ كعمى صعيد ريادة األعماؿ الخاصة عمى كجو التحديد فيما يمي )قزاز، مرار، 
2005:) 

س فقط بسبب صعكبة الكصكؿ إلى التمكيؿ كالقركض إشكالية أخرل تكاجو النساء الفمسطينيات، لي .1
قمة القركض المتاحػة، بؿ أيضان بسبب الضمانات العالية المرتبطة بالقركض، كعجز النساء عف 
تكفيرىا، إما بسبب قمة سيطرتيف عمػى المكارد المالية كممكية األراضي كعدـ حصكليف عمى الميراث 

 أحيانان، أك بسبب الفكائد العاليػة التػي يتطمبيػا سػداد القرض.
بسبب عدـ كجكد تدريب  ساء،قضية أساسية تكاجو الن الحصكؿ عمى التدريب الميني كالتقني أيضان  .2

  .ميني كتقني مبلئـ مرتبط باحتياجات سػكؽ العمؿ الفمسطيني كمتاح لمنساء
ضايا المستثمريف الصغار . أما البيئة القانكنية كالتنمكية فيي "عمياء" بشكؿ عاـ لقضػايا النساء كق3

البيئة السياسية كالقانكنية كالتنمكية التي تعيش فييا صاحبات األعماؿ الفمسطينيات ، إذ إٌف اـبشكؿ ع
، فالكضػع السياسي غير المستقر كعنؼ جاؿكالتي ال تختمؼ بشكؿ عاـ عف تمؾ التي يعاني منيا الر 

قؿ بحرية، كميا االحتبلؿ المتصاعد كحالة الحصار كالحكاجز كاإلفقار كعدـ القدرة عمى الحركػة كالتن
 قضايا ذات تأثير كبير عمى النساء كالرجاؿ. 

 
التي تقؼ في كجو النساء بشكؿ عاـ في الدكؿ النامية ىي  كقاتأٌف التحديات كالمع مما سبؽ كنجد

ذاتيا التي تعيؽ عمؿ المرأة الفمسطينية في مجاؿ انخراطيا في سكؽ العمؿ كالحياة المينية، كتحكؿ 
جحة قادرة عمى إدارة منشأة خاصة بيا، إال أٌنو يضاؼ عمى الكاقع الفمسطيني دكف جعميا ريادية نا

خصكصية أخرل تجعؿ مف األمر أكثر صعكبة، أال كىي القيكد التي يفرضيا اإلحتبلؿ الصييكني 
عمى االقتصاد بشكؿ عاـ، بما في ذلؾ المنافسة الشرسة، كمحاربة المنتجات الفمسطينية الكطنية، 
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غبلؽ المعابر كغيرىا.كالتضييؽ في ال  حركة كا 
   

كمف ىنا نرل، أٌف جميع ىذه القضايا ىي قضايا ممحة كحساسة تحكؿ دكف تمكيف النساء، كدكف 
االستثمار األمثؿ بيذا العنصر الفعاؿ في المجتمع، األمر الذم يتطمب جيكدان حككمية كمجتمعية 

كأبحاثان متخصصة كمتعمقة مف قبؿ   كعائمية مشتركة، كقرارات حاسمة مف قبؿ صناع القرار،
المختصيف تساعد عمى كضع سبؿ لحؿ ىذه العقبات، كما يجعميا ضركرة ممحػة ىك إمكانية تشجيع 
النساء عمى االستثمار "المبادرات" أك صاحبات األعماؿ كاالستفادة مف قدراتيف، حيث أصبح ذلؾ 

ي كافة الدكؿ حكؿ العالـ، كيعتبر كاحدان مف متزايدة ف يان يمقى يكمان بعد يكـ اىتماماتتكجيان عػالم
 .الحمكؿ الناجعة لمشاكؿ الدكؿ التي تمر بظركؼ انتقالية أك تعاني اقتصادياتيا مف إشكاليات ممحة

 
 فرضيات الدراسة مع اإلطار النظريمناقشة  7.2

رسـ توضيحي لمعالقة الطردية بيف المشروعات الصغيرة والمتوسطة،  (1.3) وفيما يمي الشكؿ
 وتمكيف المرأة مف إعداد الباحثة.
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، كبالعكدة إلى الفرضيات التي بينيت عمييا ىذه الدراسة نجد أٌف ىناؾ عبلقة (1.3)بالنظر إلى الشكؿ 
تتمثٌؿ ىذه  إذسطة كبيف قضية تمكيف المرأة، طردية كثيقة تربط ما بيف المشركعات الصغيرة كالمتك 

العبلقة في أنو كمما زاد عدد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة التي تعكد ممكيتيا أك إدارتيا لمعنصر 
النسكم كمما ساعد ذلؾ عمى تسريع كتيرة التقدـ كالنيكض بقضية تمكيف النساء عمى كافة األصعدة، 

، سكاء كاف ذلؾ في كالذاتي ، ككذلؾ السياسيدارمتصادم، اإليد االجتماعي، االقبما في ذلؾ الصع
الدكؿ النامية عمى كجو العمكـ، أك داخؿ حدكد فمسطيف تحديدان، فعند الرجكع إلى الفرضية األكلى، 
كالتي تنص عمى إسياـ ىذه المنشآت في تحقيؽ االستقبللية المادية لمنساء، نجد أٌف اإلطار النظرم قد 

، حيف أكد عمى الدكر الياـ الذم تمعبو المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في إدرار تطرؽ بإسياب لذلؾ
الدخؿ الدائـ لممرأة، عف طريؽ زيادة فرص العمؿ كالتكظيؼ، كالقضاء عمى مشكمة البطالة بيف 

كيعزز مف استقبلليتيف في ىذا ،  األمر الذم يعزز قدراتيف الماديةصفكؼ فئة كبيرة مف النساء، 
حيث تصبح المرأة مينتجة ماديان، كيرتبط ذلؾ بصكرة مباشرة في الفرضية الثانية التي تنص الجانب، ب

عمى أٌف النساء صاحبات ىذه المنشآت يتمتعف بحرية اتخاذ القرارات المصيرية بشكؿو مستقؿ كبدكف 
 أية ضغكطات خارجية.

عمى دكرىا في تعزيز فرص  كما أٌف امتبلكيف ليذه المشركعات يثبت صحة الفرضية الثالثة التي تنص
النساء في المشاركة السياسية الفعالة، مف خبلؿ زيادة الكعي لدييف بحقكقيف السياسية سكاء في 
يجابية عمى  المشاركة في صنع القرار، أك في تقمد المناصب المختمفة، مما ينعكس بصكرة مباشرة كا 

أٌف كؿ ما سبؽ يؤدم إلى تحقيؽ  ثقتيف بأنفسيف، كيزيد مف مكانتيف االجتماعية، كمف ىنا نجد
التمكيف الشامؿ لمنساء، كيعيف عمى تكفير بيئة مكاتية لمتنمية االقتصادية المستدامة لممرأة كجزء ميـ 

دارة المشركعات كضماف  ، كمف خبلؿ نشر الكعي استمراريتيانحك التمكيف، كذلؾ عف طريؽ امتبلؾ كا 
كاجتماعيا ن كسياسيان، كالسعي نحك رفع قدراتيف المعرفية  بأدكار النساء الفعالة في المجتمع اقتصاديا ن 

ت التي كقاتار النظرم الضكء عمى كافة المعكالمياراتية التي تضمف تحقيؽ ذلؾ، كأخيران لقد سمط اإلط
، كبالتالي دعـ كالمتكسطة تقؼ بشكؿ أساسي في كجو تحقيؽ تمكيف النساء عبر المشركعات الصغيرة

 ة، كغياب الدعـ المجتمعي، ي تنص عمى أٌف صعكبة التمكيؿ، كضعؼ الخبر الفرضيات األخيرة الت
 جميعيا تجتمع لتعيؽ تقدـ مسيرتيف نحك التمكيف كالريادة.
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 الدراسات السابقة 8.2
 

 سيتـ استعراض مصادر الدراسات السابقة كتحميميا عمى النحك اآلتي:
 

 الدراسات الفمسطينية 8.2.1
( بعنواف: دور المشاريع الصغيرة في التنمية 2017 دراسة )شاىيف، وآخريف،

 االقتصادية في مدينة نابمس.
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد العبلقة التي تربط ما بيف المشاريع الصغيرة كالتنمية االقتصادية في 
مدينة نابمس، كذلؾ مف خبلؿ إبراز الدكر الذم تمعبو في الحد مف مشكمة البطالة بيف صفكؼ الشباب 

ي المدينة، إلى جانب استعراض أبرز الفرص التي تيتيحيا المشاريع الصغيرة ليذه الفئة، كحجـ رؤكس ف
المنيج الكصفي الميداني األمكاؿ المطمكبة إلنشاء ىذا النكع مف المنشآت، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ 

حديد أبعادىا كالذم يعرؼ بأنو طريقة في البحث تتناكؿ تفسير الكضع القائـ لمظاىرة، مف خبلؿ ت
كتكصيؼ العبلقات بينيا بيدؼ االنتياء إلى كصؼ عممي دقيؽ لمظاىرة، كقد تـ استخداـ أداة 
االستبانة لتحقيؽ ىذه األىداؼ، حيث تكصمت إلى مجمكعة مف النتائج تمٌثؿ أبرزىا في أٌف ىذه 

المشاريع الى  اف  في الحد مف البطالة كاف كبيرة كىذه النتيجة تشيرالمشركعات تمعب دكران بارزان 
يسيـ ، كما ك كاالتجاه الى العمؿ الحر كالريادة  الصغيرة تقمؿ مف نسبة المشاركة في الكظائؼ الحككمية

 المشركع في استقطاب عدد كبير مف خريجي الجامعات كتكظيفيـ.

( بعنواف: دور المشاريع الصغيرة في تحقيؽ التمكيف 2016دراسة )أبو لحية، 
 عي لذوي االحتياجات الخاصة.االقتصادي واالجتما

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد دكر المشركعات الصغيرة في تحقيؽ التمكيف االقتصادم عمى الصعيد 
االقتصادم كاالجتماعي لفئة األشخاص ذكم االحتياجات الخاصة في فمسطيف، كتحديدان في قطاع غزة 

تـ اعتماد المنيج الكصفي لتحقيؽ أىدافيا  إذ، 2014كحتى عاـ  1994ما بيف  في الفترة الممتدة
كالتكصؿ إلى نتائجيا، إلى جانب األسمكب التحميمي مف خبلؿ استخداـ أداة االستبانة عمى ذكم 
االحتياجات الخاصة أصحاب المشركعات، كتـ التكصؿ إلى النتائج التالية كىي: أٌف المشركعات 
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لفعالة لذكم االحتياجات الخاصة في كؿ مف الحياة الصغيرة تساعد إلى حد كبير في تعزيز المشاركة ا
االقتصادية كاالجتماعية، كتحد مف البطالة في صفكفيـ، كتعيف في الكقت ذاتو عمى تكفير دخؿ 

 مضمكف ليـ، إلى جانب كجكد صعكبات عديدة تحكؿ دكف كصكؿ ىذه الفئة لمتمكيؿ المناسب.
 ات في قطاع غزة، الفرص والعقبات.( بعنواف: النساء الريادي2015دراسة )الثالثيني، 
ع غزة إلى بدء مشركع ريادم خاص في قطا مرأةإلى كصؼ األسباب التي تدفع التيدؼ ىذه الدراسة 

ات التي تحكؿ دكنو، مع العقبحقيؽ ذلؾ، كاستعراض أبرز لت اإلى جانب تحديد الفرص المتاحة لي، ياب
كافة المنافع الناتجة عف انخراط النساء في  ظيارإ اعدة عمى تجاكزىا، إلى جانباالقتراحات المس تقديـ

كقد تكصمت ىذه الدراسة خمؽ الدخؿ كفرص العمؿ،  حيث يشمؿ ذلؾمجاؿ المنشآت كالمشركعات، 
إلى النتائج التالية: أٌف ىناؾ عبلقة كثيقة تربط ما بيف التنمية االقتصادية كالنيكض بالمرأة في فمسطيف 

ٌف عدـ كجكد التمكيؿ الكافي يشكؿ العائؽ األكبر الذم يمنع انخراط كفي غزة عمى كجو التحديد، كا  
نساء غزة في ىذه األعماؿ، كبالتالي يعد الكصكؿ إلى التمكيؿ كالمعمكمات عامبلن حاسمان لتمكيف 

 مرأةعمى عاتقيا مسؤكلية تزكيد ال يقع ؤسسات، لذلؾ فمف الضركرم كجك مالنساء مف تنظيـ المشاريع
 ا.اختيار المشركع المناسب لي مف تمكفتالتحميبلت لمسكؽ كالمنافسيف حتى بالمعمكمات ك 

( بعنواف: دور المشروعات الصغيرة في التنمية االقتصادية في 2013دراسة )عرجاف، 
 محافظتي الخميؿ وبيت لحـ.

تسعى ىذه الدراسة إلى تحديد دكر المشركعات الصغيرة في تحقيؽ التنمية االقتصادية في جنكب 
ـٌ استخداـ المنيج  إذمف محافظتي بيت لحـ كالخميؿ، فة الغربية في فمسطيف، كتحديدان في كؿ الض ت

الكصفي لتحقيؽ أىدافيا، كاستند الباحث إلى أداة االستبانة لقياس دكر ىذه المشركعات كآثارىا 
ميا: أٌف التنمكية عمى كؿ مف الصعيد االقتصادم كاالجتماعي في المنطقة، كقد تكصمت إلى نتائج أى

المشركعات الصغيرة التي تعمؿ ضمف حدكد جنكب الضفة الغربية تساىـ بدرجة متكسطة في عممية 
التنمية االقتصادية، كذلؾ مف خبلؿ تحسيف المستكل المعيشي لمسكاف، كرفع الدخؿ، كالقضاء عمى 

تاحة الفرصة لمنساء لممشاركة في العممية التنمكية، كالكصكؿ إلى تحقي ؽ االكتفاء الذاتي البطالة، كا 
 النسبي في تكفير بعض السمع التي يحتاجيا المستيمكيف.
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( بعنواف: المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع 2013دراسة )زعرب، 
 التجارية الصغيرة في قطاع غزة.

جارية قات كالقيكد التي تقؼ في كجو أصحاب المشركعات التك ىذه الدراسة إلى تحديد أبرز المعتيدؼ 
تكصمت أبرز نتائج  إذيج الكصفي التحميمي صغيرة الحجـ في قطاع غزة، كذلؾ مف خبلؿ اتباع المن

ممة مف المع ىذه قات اإلدارية التي تضعؼ جانب المشركعات الصغيرة في ك الدراسة إلى كجكد جي
غياب المنطقة، بما فييا غياب التنظيـ كالتخطيط، كضعؼ الييكؿ التنظيمي الخاص بالمنشآت، ك 

التدريب الميني ألصحابو، كنقص مصادر التمكيؿ، كصعكبة اإلجراءات الحككمية الخاصة 
 بالمشركعات.

( بعنواف: التمكيف االقتصادي لممرأة الفمسطينية في الضفة 2010دراسة )أصالة، 
 الغربية.

ة التنمية عمميتيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى مدل أىمية التنمية االقتصادية كجزء ال يتجزأ مف  
تعتبر بمثابة المحرؾ الكحيد لمتطكر االقتصادم في المنطقة، آخذة بعيف  إذالشاممة في فمسطيف، 

لضماف تحقيؽ التنمية الشاممة، كذلؾ مف منطمؽ أٌف  اديان االعتبار مدل أىمية تمكيف النساء اقتص
ـٌ اتباع المنيج الكصفي العنصر النسكم يشكؿ حكالي خمسيف بالمئة مف المجتمع الفمسطيني، كقد ت

ـٌ تكزيعيا عمى عينة الدراسة  ًممىت استبانة كت التحميمي في ىذه الدراسة، كلتحقيؽ أىدافيا فقد صي
امرأة فمسطينية مقسمة عمى خمس محافظات فمسطينية تشمؿ كؿ مف بيت  199العشكائية المككنة مف 

ينة، كالقرل، كالمخيمات، عممان أٌف ىذه لحـ، جنيف، راـ اهلل، نابمس، كالخميؿ، كشمؿ ذلؾ كؿ مف المد
الدراسة لقد بينيت عمى خمس مؤشرات رئيسية ىـ: األصكؿ، التمكيؿ، التعميـ كالتعميـ المستمر، الدخؿ، 

تسييؿ الحصكؿ عمى التمكيؿ،  مثؿ، لمتمكيف ف الحمكؿكما كطرحت العديد م حرية اتخاذ القرارات،
مرأة بحقكقيا، مثؿ الميراث، كالمشاركة كالتصكيت، كاإلدماج كتعزيز مفيـك ريادة األعماؿ، كتعريؼ ال

التي تتقاطع مع تمؾ القيكد  معكقاتدراسة إلى كجكد العديد مف الكخمصت ال في صنع القرار، 
 .حتبلؿ الصييكنية، إلى جانب قيكد فريدة أخرل كاإلالمكجكدة في غيرىا مف الدكؿ النامي
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التمويؿ في تنمية المشروعات الصغيرة في ( بعنواف: دور 2010دراسة )الدماغ، 
 فمسطيف.

تمثؿ اليدؼ الرئيسي لمدراسة في تحميؿ الدكر الذم يمعبو التمكيؿ المقدـ مف مؤسسات اإلقراض في 
تنمية المشركعات النسكية الصغيرة في فمسطيف، كتحديدان في قطاع غزة، في الفترة التي تتراكح ما بيف 

كأداة لجمع البيانات األكلية الخاصة بالدراسة، كقد  انةتـ االستناد إلى االستب إذ، 2008 – 1995
بيف حجـ التمكيؿ المقدـ لمنساء كبيف رأس الماؿ  ان كثيق ان تكصمت أىـ نتائجيا إلى أٌف ىناؾ ارتباط

في رأس الماؿ المستثمر في المشركع عند كاضح المستثمر في المشركعات، كما أٌف ىناؾ انخفاض 
 فاع سعر الفائدة المقدـ مف قبؿ مؤسسات اإلقراض.ارت

( بعنواف: رائدات األعماؿ في الضفة الغربية 2005دراسة )قزاز، ومرار، وآخروف، 
 وقطاع غزة، ما بيف الواقع واآلفاؽ المستقبمية.

ة يتركز ىذه الدراسة عمى تحميؿ الكاقع الحالي الذم تعيشو المرأة الفمسطينية في كؿ مف الضفة الغرب
االحتبلؿ  كتمثٌمت في، جو عمميا في مجاؿ الريادةكافة التحديات التي تكا إذ بينتكقطاع غزة، 

االفتقار إلى شبكات العبلقات ك الصييكني الذم أثر بصكرة سمبية عمى االقتصاد الفمسطيني ككؿ، 
في سكؽ العمؿ، كفي  ةمشاركالالعامة البلزمة لنجاح أم مشركع، إلى جانب انخفاض مستكل 

االستقرار السياسي، كمشاكؿ الحصكؿ عمى  غيابكاالقتصادية كصنع القرار، ك المجاالت السياسية 
التمكيؿ كالقركض، كضعؼ التدريب الميني، كما كتناكلت الدراسة في شقيا الثاني الحمكؿ المستقبمية 

إلى المنيج ناد التي مف الممكف أٌف تحد مف تأثير ىذه العقبات، كلتحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تـ االست
ضركرة تحسيف ي ف الدراسة هاستخدـ الباحثيف االستبانة، كتمخصت نتائج ىذ إذالكصفي التحميمي، 

البيئة االستثمارية كالريادية لمنساء في فمسطيف، حيث أنو بالرغـ مف حقيقة أف المشاريع النسائية في 
امتدادان لمعمؿ المنزلي، إال أٌف ىناؾ فمسطيف ال تزاؿ في الغالب تقميدية كىي في كثير مف األحياف 

مجاؿ لبلستثمار في مشاريع جديدة حديثة تساىـ في التنمية االقتصادية كتعيف عمى تمكيف المرأة، 
كيتطمب ذلؾ ميارات فنية كتدريب جيد، كتمكيؿ، كدعـ حككمي مف كزارة االقتصاد، كتحسيف لمبيئة 

 القانكنية كالتنمكية المحيطة.
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 ت العربيةالدراسا 8.2.2
 
( بعنواف: دور المشاريع الصغيرة في الحد مف الفقػر و 2017دراسة )العبداهلل،  -

 البطالة لممستفيديف مف قروض صندوؽ التنمية و التشغيؿ في محافظة إربد
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى دكر المشاريع الصغيػرة الممكلة مف صندكؽ التنمية 

الحد مف الفقر كالبطالة في محافظة إربد، كذلؾ مف خبلؿ بياف أثر ىذه كالتشغيؿ األردني في 
المشركعات في تحسيف الكضع المعيشي كالدخؿ لممستفيديف مف القركض، كلتحقيؽ ذلؾ تـ تطكير 
استبانة لتخدـ أغراض ىذه الدراسة، كتـ االستناد إلى المنيج الكصفي التحميمي لمكصكؿ إلى نتائجيا 

بالنصػيب األكبػر مػف ىػذه المشػاريع الصػغيرة الممكلػة مػف  رجاؿيمي: يحظػى الػ ي تمٌثمت فيماالت
، كما كاستطاعت % لمنسػاء16مقارنػة مػع  % 84صػندكؽ التنميػة كالتشػغيؿ إذ بمغػت نسػبتيـ 

كاستطاعت أيضان  المشاريع كبدرجة متكسطة تحسيف مستكل معيشة لدل األسر المستفيدة مف التمكيؿ،
  .كبدرجة متكسطة مف زيادة دخؿ األسر المستفيدة

 

 ( عنواف: التمكيف السياسي لممرأة العربية.2016دراسة )األحمد،  -
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى المفيـك العاـ لمتمكيف كأبرز مؤشراتو، إلى جانب التركيز 

مف خبلؿ تعزيز مشاركتيف في عمى التمكيف السياسي الخاص بالنساء في المنطقة العربية، كذلؾ 
كفي شغؿ الكظائؼ العامة  كممارسة الحؽ في التصكيت كاالختيار، الحياة السياسية كفي صنع القرار،

كاقع تمكيف النساء في مختمؼ الدكؿ العربية بما في ذلؾ استعراض  ـٌ ، بحيث ت كالمناصب المختمفة
، كتمخصت أبرز نتائجيا بضركرة إفريقيا كغيرىاببلد الشاـ، كالمغرب العربي، ككذلؾ الدكؿ العربية في 

 . تعزيز الجانب السياسي لممرأة في الدكؿ العربية

( بعنواف: المشاريع النسائية ودورىا في حؿ مشكمة 2015دراسة )العجمي،  -
 البطالة في المممكة العربية السعودية.

في القضاء عمى مشكمة تركز جيؿ أىداؼ ىذه الدراسة عمى تحديد دكر المشركعات صغيرة الحجـ 
ـٌ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي  البطالة في صفكؼ النساء في المممكة العربية السعكدية، بحيث ت
كأداة االستبانة لجمع البيانات البلزمة، كتـ تطبيؽ الدراسة في العاصمة الرياض، كتكصمت أبرز 
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ي يمكف بمكجبيا الحد مف البطالة نتائجيا إلى: إٌف المشركعات الصغيرة ىي مف أنجح الحمكؿ الت
المنتشرة بيف صفكؼ النساء السعكديات، كذلؾ مف خبلؿ تكفير فرص العمؿ، كتحقيؽ االستقبللية 

قات التي تحكؿ دكف تحقيؽ ذلؾ ىي عدـ تكفير مصادر التمكيؿ ك دية كالمعنكية، كما أٌف أىـ المعالما
 المناسب، كغياب ركح العمؿ الحر في المنطقة.

( بعنواف: مؤشرات تمكيف المرأة 2013دراسة )الصندوؽ األردني لمتنمية البشرية،  -
 اقتصاديًا في األردف، وتمكيف المرأة ما بيف الكـ والنوع.

تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ التي تتمٌثؿ في تحديد المؤشرات االقتصادية 
االقتصادية العالمية في مجاؿ تمكيف المرأة، إضافةن إلى الخاصة بالمرأة األردنية، كتحديد المؤشرات 

اقتراح مجمكعة مف المؤشرات االقتصادية الكمية كالنكعية التي يمكف مف خبلليا قياس التغير الحاصؿ 
ـٌ  ـٌ استخداـ المنيج النكعي الذم يتسؽ مع أىداؼ الدراسة، كت في تمكيف المرأة اقتصاديان، بحيث ت

لجمع البيانات المطمكبة، كقد تكصمت أبرز نتائج ىذه الدراسة إلى أٌف ىناؾ  تكظيؼ أداة االستبانة
عبلقة طردية كثيقة بيف النشاط االقتصادم لممرأة كمستكاىا التعميمي، كما أٌف ىناؾ العديد مف 
ـٌ اقتراحيا في نياية الدراسة لقياس التمكيف االقتصادم لممرأة في األردف، كمنيا  المؤشرات التي ت

ت تتعمؽ بكضع المرأة في الضماف االجتماعي، كأخرل متعمقة بفجكة النكع االجتماعي، كتمكيف مؤشرا
عطاءىا فرصان متساكية مع الرجاؿ في كؿ مف التدريب كالتأىيؿ، إلى  المرأة اقتصاديان في العمؿ، كا 

 جانب ضركرة استفادة النساء بالتساكم مف تسييبلت القركض كالتمكيؿ.

( بعنواف: البطالة ودور المشاريع الصغيرة في 2012صيدـ، دراسة )النمروطي، و  -
 عالجيا.

تسعى ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى كاقع البطالة في األراضي الفمسطينية، كتحديد طبيعة 
المشركعات الصغيرة القائمة في المنطقة، إلى جانب المشكبلت التي تكاجو عمميا، فضبلن عف تحديد 

كغير المالية التي تحتاجيا، كطرؽ تجاكز كافة العقبات التي تكاجييا، بحيث أىـ الخدمات المالية 
ركزت عمى أىمية الدكر الذم يمكف أٌف تمعبو المشركعات الصناعية الصغيرة كالمتكسطة في محاربة 
مشكمة البطالة بيف صفكؼ الخريجيف في األراضي الفمسطينية، كذلؾ لقدرتيا عمى إيجاد فرص عمؿ 

حققت أىدافيا  إذرفع مف مستكل المعيشة لدييـ، نيـ، كخمؽ دخؿ منتظـ ليـ، األمر الذم يلفئة كبيرة م
باستخداـ المنيج االستنباطي، كاستخدمت النمكذج القياسي الذم يكضح المتغيرات ذات التأثير الكاضح 
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ية ىي في التقٌميؿ مف حدة ىذه المشكمة، كفي تمخصت نتائج ىذه الدراسة في أٌف المشركعات الصناع
األكثر أىمية في مجاؿ الحد مف البطالة، كيعكد السبب في ذلؾ إلى أنيا تعتمد بشكؿ رئيسي عمى 
تشغيؿ األيدم العاممة، بحيث أنو كمما زاد رأس الماؿ كاالستثمار زادت فرصة تكظيؼ عماؿ أكبر، كما 

ربة ىذه المشكمة يميز ىذه الدراسة عف غيرىا أنيا ركزت عمى المشاريع الصناعية كدكرىا في محا
 كليس المشاريع بشكؿ عاـ.

( بعنواف: أىمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في التنمية 2008دراسة )الونداوي،  -
 االقتصادية وسبؿ النيوض بيا في العراؽ.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى إظيار الدكر الذم تمعبو المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تحقيؽ النمك 
راؽ، ككذلؾ التعرؼ عمى اآلليات الناجحة التي استخدمتيا بعض الدكؿ األجنبية، االقتصادم في الع

كمدل إمكانية االستفادة مف ىذه التجارب لمنيكض بيذا الجانب، كقد تكصمت الدراسة إلى العديد مف 
النتائج أبرزىا نقص عدد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في العراؽ، كضعؼ االىتماـ بيذا الجانب، 

ر الذم ينعكس بصكرة سمبية عمى النمك االقتصادم في المنطقة، كما كأشارت إلى ضركرة األم
 االستفادة مف التجارب األكركبية كاألمريكية كاليابانية لمنيكض في المنشآت العراقية.

 التنمية وتمكيف المرأة في الدوؿ العربية ( بعنواف:2007دراسة )عمي،  -

العبلقة التي تربط ما بيف المفيكـ العاـ لمتنمية، كدكرىا في الحد مف تيدؼ ىذه الدراسة إلى استكشاؼ 
الفقر، كبيف تمكيف النساء في العالـ العربي، إضافةن إلى استكشاؼ العبلقة ما بيف النمك االقتصادم 
كالتحكيؿ الييكمي كتعريؼ تقميدم لمتنمية، كبيف تمكيف النساء، كلغرض تحقيؽ أىداؼ ىذه الدراسة تـ 

اـ المنيج االستكشافي، كقد تكصمت أبرز نتائجيا إلى أٌنو ليس ىناؾ تمكيف لمنساء ييعتٌد بو في استخد
الدكؿ العربية، خصكصان فيما يتعمؽ بجانب التعميـ، إضافةن إلى تفشي البطالة في ىذه المناطؽ مما 

 التمكيف االقتصادم لمنساء فييا. يترتب عمى ذلؾ مف آثارو سمبية عمى

(  بعنواف:  سياسات تطوير مشاركة المرأة في ريادة 2014، عبداهللدراسة ) -
 األعماؿ في دولة فمسطيف.

الريادم في فمسطيف، كاستعرضت  ه الدراسة الحديث بشكؿ مفصؿ عف الكاقع الحالي لمعمؿتناكلت ىذ
قات التي تحد المشاركة ك في ىذا الجانب، كعرضت أبرز المع بإسياب مدل مشاركة العنصر النسكم

الفعالة لمنساء فيو، مع تسميط الضكء عمى أىـ الدراسات التي تناكلت ىذا الجانب، كتكصمت إلى نتيجة 
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مفادىا أٌف ريادة النساء ضعيفة في فمسطيف، كبحاجة إلى خطة تطكيرية، إضافةن إلى اقتراح العديد مف 
يادم في الببلد، مف خبلؿ كسب الدعـ الحككمي السياسات كالسبؿ الكفيمة بالنيكض العمؿ النسكم الر 

 ضمف شركط معقكلة. مصادر لتمكيؿ المشركعات النسكيةكالمجتمعي، كتأميف 
 
 

 األجنبية الدراسات 8.2.3
( بعنواف: التمكيف االجتماعي Akram, Shaheen, et al, 2015دراسة ) -

كشمير، واالقتصادي لممرأة مف خالؿ المشروعات الصغيرة، والتي أجريت في 
  باكستاف.

تسمط ىذه الدراسة الضكء عمى الدكر الياـ الذم تمعبو المشركعات صغيرة الحجـ في تمكيف النساء في 
كؿ مف الجانب االقتصادم كاالجتماعي عمى كجو التحديد، كذلؾ عف طريؽ أخذ ىذه المشركعات 

أٌف ىذه الدراسة ىي دراسة ، عممان تو عمى االرتقاء بصاحبات األعماؿكمتغير يمكف التنبؤ بو كبقدر 
بحثية كمية استندت في الحصكؿ عمى بياناتيا إلى اختيار مجمكعات اختيار مجمكعة مف العينات 
ـٌ استخداـ المنيج  القصدية أك المقصكدة، كاستخدمت أسمكب المقاببلت مع ىذه العينات، أم أنو ت

نب ذلؾ عمى أبرز القيكد التي سمطت الضكء إلى جا حيثالتحميمي لغرض تحميؿ البيانات،  الكصفي
غياب التدريب كالتعميـ الكافي ك   كؿ إلى المكارد المالية،ضعؼ الكصمنيا  ي كجو تمكيف النساء،تقؼ ف

الذم يؤىؿ النساء لمعمؿ الريادم، عممان أٌف تمكيف النساء كاف متغيران تابعان، بينما كانت المشركعات 
يجابيان ليذه المشركعاتالصغيرة متغيران مستقبلن لمدراسة، كعميو   أظيرت نتائجيا أٌف ىناؾ تأثيران كبيران كا 

 الدخؿ، كتحقيؽ الحرية كاالستقبللية المالية، كحرية التنقؿ، تحقيؽعمى تمكيف النساء، مف خبلؿ 
 كغيره، األمر الذم يضمف التمكيف االجتماعي كاالقتصادم عمى حدو سكاء. كتعزيز الثقة بالنفس

( النساء صاحبات المشروعات الصغيرة Khatun, Kabir, 2014دراسة ) -
 والمتوسطة في ضماف تمكيف المرأة في بنغالدش.

ىذه الدراسة ثبلثة جكانب رئيسية في قضية تمكيف المرأة عبر المشركعات الصغيرة، تمٌثمت في  تناكؿت
تحديد الدكر الذم تمعبو المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تمكيف النساء، إلى جانب تحميؿ مدل 

ساء كعي المرأة في بنغبلدش بحقكقيا، كرصٌد كافة المعكقات التي تكاجو صاحبات المشركعات كالن
ضعؼ التمكيؿ،  االنخراط فييا، مثؿ الرياديات في المنطقة كالتي تحكؿ دكف تطكير أعماليف أك حتى
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ضعؼ الخبرات التكنكلكجية، مع إعطاء التدابير البلزمة إلزالة ىذه القيكد، ك االفتقار إلى المعرفة، ك 
ـٌ استخداـ المنيج الكصفي التح ى جانب مناىج البحث ، إلانةميمي، كتـ تكظيؼ أداة االستببحيث ت

كعرضت االستراتيجيات الرامية إلى تطكير   ىداؼ المرجكة مف الدراسة،لتحقيؽ األ الكمية كالنكعية 
تقديـ المساعدات المالية سكاء مف الحككمة أك مف المنظمات غير ك ىذا الجانب، كتخفيض الضرائب، 

 يب كالتأىيؿ كالدعـ التقني.كالتي يمكف أٌف تساىـ أيضان في إعداد برامج لمتدر   الحككمية،

( بعنواف: تعزيز الوصوؿ إلى التمويؿ مف World bank, GPFI, 2011دراسة ) -
 قبؿ صاحبات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدوؿ النامية.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسييؿ كصكؿ رياديات األعماؿ إلى مصادر التمكيؿ الخاصة بالمشركعات 
 األمر الذم يضمف انخراطيف في أعماؿ التنمية، كذلؾ مف منطمؽ أٌف ىناؾالصغيرة كالمتكسطة، 

، سكاء لبدء المشاريع أك تطكيرىا، بما في  معكقاتالعديد مف ال التي تمنع الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز
ذلؾ ارتفاع أسعار الفائدة، صعكبة ضمانات القركض، كمف ىنا أكصت الدراسة بناءن عمى النتائج التي 

ا كالتي أثبتت ضعؼ كصكؿ النساء إلى مصادر التمكيؿ البلزمة، أٌنو ال بٌد مف تعزيز الجيكد قدمتي
.سكاء المؤسساتية أك الحككمية التي تضمف كصكؿ سيدات األعماؿ الج  دد كالقدامى إلى التمكيؿ البلـز

 
ريادة المشروعات التجارية الصغيرة: إدارة ( بعنواف: Mohammed, 2014دراسة )-

 ر المتعمقة بالتمويؿ.المخاط
تيدؼ ىذه الدراسة بصكرة مباشرة إلى تسميط الضكء عمى كافة مصادر المخاطر كأبرز التحديات التي 
تعاني منيا المشركعات الصغيرة فيما يتعمؽ بالحصكؿ عمى التمكيؿ، كتحديدنا في مقدرتيا عمى سداد 

ؼ كراء تحفظ البنكؾ كمؤسسات التمكيؿ المبالغ المستحقة مقابؿ القركض، كما كتظير العكامؿ التي تق
ـٌ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي في ىذه  المختمفة في منح التسييبلت النقدية ليذه المنشآت، إذ ت
الدراسة، كتكصمت أبرز نتائجيا إلى أٌف المشركعات صغيرة الحجـ ىي ركيزة أساسية في االقتصاد، 

، في الكقت الذم أكدت فيو الدراسة عمى أٌف الخكض في كمحرؾ رئيسي لمتنمية في كافة أنحاء العالـ
ممة مف العقبات التي تمنع نمكىا، كبالتالي  ىذه المشركعات ليس أمران سيبلن، بؿ يكاجو أصحابيا جي
تقترح الدراسة العديد مف السياسات كاالستراتيجيات التي تضمف التعامؿ مع ىذه التحديات، كتقترح 

.مكيؿ الطرؽ لتسييؿ الحصكؿ عمى الت  بلـز



39 
 

مف خالؿ المشروعات  ( بعنواف: ريادة األعماؿ النسائيةSultana, 2012دراسة )-
 الصغيرة والمتوسطة: تحقيؽ التنمية في بنغالدش.

الصغيرة  تيدؼ ىذه الدراسة إلى تسميط الضكء عمى كاقع ريادة األعماؿ النسائية عبر المشركعات
تـ تحميؿ كاقع الريادة النسائية في المنطقة، كتحديد أبرز التحديات التي  كالمتكسطة في بنغبلدش، إذ

 التنمية في حيكينا دكرنا تكاجييا ىذه الفئة، كتكصمت أبرز نتائجيا إلى أٌف ريادة األعماؿ تمعب
ـٌ اقتراح لمبمد الصناعي كالنمك االقتصادية ، كأٌف المعكقات المالية تقؼ كراء ضعؼ ىذا الجانب، كقد ت

العديد مف السيبؿ التي يمكف مف خبلليا النيكض بيذا الجانب، بما في ذلؾ تعزيز التدريب كالتأىيؿ، 
كزيادة الكعي حكؿ أىمية ىذه المشاريع، كتعزيز الدعـ الحككمي، كتعزيز ركح المبادرة، كتقديـ 

الية كاإلتمانية، كعبلج مشاكؿ التسكيؽ كاإلعبلنات التي تمنع كصكؿ مخرجات ىذه التسييبلت الم
المشركعات بشكؿ مناسب لممستيمكيف، مما يحكؿ دكف زيادة المبيعات كيمنع بالتالي نجاح ىذه 

 المشركعات.
( بعنواف: تمكيف النساء عبر تنمية المشروعات: محددات Kamau, 2017)دراسة -

 المتوسطة في مقاطعة نيروبي، كينيا. المشروعات النسوية
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد كافة المحددات الخاصة بنمك المشركعات المتكسطة المممككة مف قبؿ 

ـٌ استخداـ المنيج الكصفي التحميمي  الدراسة نتائج ظيرت، ك النساء في مقاطعة نيركبي في كينيا، إذ ت
 كما كالمتكسطة، الصغيرة المشركعات كنمك كالتدريب التعميـ كؿ مف بيف إيجابية عبلقة أٌف ىناؾ
في  المرأة كتمكيف كالمتكسطة الصغيرة المشاريع نمك بيف إيجابية عبلقة كجكد عف النتائج كشفت

 المشاريع صاحبات كالمجتمع المسؤكلة كالسمطاتكينيا  حككمة تدعـ بأف الدراسة أكصتك المنطقة، 
 .تمكينيـ لضماف كالتسكيؽ التمكيؿك  التعميـ، مثؿ ، كتعزيز بعض الجكانب لدييـالمتكسطة

 في المرأة تمكيف وآفاؽ تحديات :( بعنوافShukurana, Jamilu, 2016) دراسة-
 في نيجيريا. يوبي مدينة في  صغيرة الحجـ المشاريع

تنظر ىذه الدراسة إلى ريادة األعماؿ عبر المشركعات الصغيرة كشكؿ مف أشكاؿ تمكيف النساء في 
ـٌ استخداـ أسمكب البحث  حيث إذ تمنحيا القدرة عمى العمؿ، كعمى اتخاذ القرارات السميمة، نيجيريا، ت

ـٌ التكصؿ إلييا النتائج أبرز كأظيرتالكمي لجمع البيانات المختمفة كالتعامؿ معيا،   المرأة أف التي ت
 إلى كتفتقر الريادم، نشاطيا لمساعدة المتاحة الحككمية بالبرامج عمـ عمى يستل المشركع صاحبة
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، كأكدت أٌف ىناؾ عبلقة رسمية غير مصادر مف أساسان  يأتي دعميـ ألف ،المالية المؤسسات مف الدعـ
لمنساء  الحككمة دعـضركرة ب الدراسة ىذه أكصت كلذلؾكثيقة بيف ريادة األعماؿ النسكية كالتمكيف، 

عداد ك  ، التمكيؿب كخاصة فيما يتعمؽ في  التحتية البنية كتطكير ،حكؿ أىمية الريادة التكعية برامجا 
 المنطقة لضماف تمكيف النساء.

 والمتوسطة الصغيرة المشروعات : أثر( بعنوافMyslimi, Kaçani, 2016دراسة )-
 .ألبانيا في االقتصادي النمو عمى

التنمية  تؤكد ىذه الدراسة عمى الدكر الذم تمعبو كؿ مف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تحقيؽ
االقتصادية في ألبانيا، مف خبلؿ خمؽ فرص العمؿ، كتعزيز الصادرات، كالحد مف االعتماد عمى 
الكاردات، كزيادة حركة االستثمار، كمكافحة الفقر، كفي رفع الناتج المحمي اإلجمالي لمبمداف، ككذلؾ 

ذه الدراسة أٌف ىناؾ تأثير في زيادة معٌدؿ الرفاىية فييا، كفتح المجاؿ لئلبداع، كقد أظيرت نتائج ى
  الكبيرة المشركعات كبير ليذا النكع مف المنشآت عمى النمك االقتصادم، مع ضركرة اإلشارة إلى أفٌ 

كقدمت ، كالمتكسطة الصغيرةالمشركعات  كالصمكد أماـ التحديات مقارنةن مع المنافسة عمى قدرة أكثر
عمى كافة األصعدة، لضماف تحقيؽ النمك  بعض التكصيات، كاف أىميا ضركرة دعـ ىذه المشركعات

 االقتصادم في المنطقة.
 
تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ( بعنواف: Tabunan,2011دراسة )-

 البمداف النامية: دراسة حالة أندونيسيا.

، تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحديد التدابير البلزمة لدعـ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في أندكنيسيا
كخاصة تمؾ التي تعكد ممكيتيا لمنساء، كذلؾ مف خبلؿ تسميط الضكء عمى أىمية ىذه المشركعات، 
كقدرتيا عمى النيكض في االقتصاد، كتمخصت أبرز نتائجيا في كجكد العديد مف القيكد التي يجب 

لخبرة العممية إزالتيا لتحقيؽ ىذا اليدؼ، كيتمٌثؿ أبرزىا في كؿ مف انخفاض مستكل التعميـ كالثقافة كا
لدل النساء، كضعؼ الخبرات التسكيقية، كنقص مصادر التمكيؿ في المنطقة، كبالتالي أكصت 
بضركرة تكفير الدعـ الحككمي الذم يضمف عقد دركات تأىيمية كتدريبية لتعزيز قدرات ىذه الفئة، 

تاحة مصادر تمكيؿ لدعـ إنشاء كؿ مف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة كضمات است  مرارىا. كا 
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: اآلسيوية النامية البمداف في المرأة ريادة(: بعنواف:Tabunan, 2009دراسة )-
 .الرئيسية وقيودىا تنميتيا

تيدؼ ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى كاقع المشاريع النسكية في الدكؿ النامية في آسيا، إذ أكلت ىذه 
القضية أىمية كبيرة كأحد الجيكد الكطنية التي تسعى إلى التخفيؼ مف حدة الفقر، نظران لدكر 

 لؤللفية يةاإلنمائ األىداؼالمشركعات في الحد مف البطالة في صفكؼ النساء، انطبلقان مف منظكر 
(MDGs) عمى الحصكؿ أك) أعماؿ رائدات ليصبحف النساء أماـ الفرص زيادة أفٌ  التي تنص عمى 

التنمية، كتمخصت نتائجيا إلى كجكد العديد مف القيكد  في كثيران  سيساعد األجر مدفكعة أفضؿ كظائؼ
كغياب الكعي  كنقص رأس الماؿ، كغياب الدعـ الحككمي،التي تمنع ذلؾ، مثؿ انخفاض التعميـ، 

الثقافي حكؿ أىمية ىذه المشركعات، كأكصت بضركرة منح النساء التعميـ كالتدريب الكافي لضماف 
 االنخراط في العمؿ الريادم.

( بعنواف: المشروعات الصغيرة والمتوسطة: Mohammed, 2007دراسة )-
 .في ماليزيا خرسانات لمنمو االقتصادي

المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في دفع التنمية الصناعية، كتحقيؽ النمك أىمية تيظير ىذه الدراسة 
لتكفير فرص العمؿ، كتنمية رأس الماؿ  االقتصادم في ماليزيا، إذ تعتبر ىذه المشركعات أساسان 

زيادة الناتج المحمي اإلجمالي، كمحكران أساسيان مف محاكر التنمية في المنطقة، كيعكد سبب ك  البشرم،
في الصمكد أماـ البيئة ى تعاكف المشركعات الكبيرة مع المشركعات المتكسطة كالصغيرة نجاحيا إل

التنافسية الصعبة، كتقديـ الصناعات المحمية الجديدة، كتمخصت أبرز نتائجيا إلى ضركرة استغبلؿ 
 ةالمحمي التجارية األعماؿ مرافؽإلى  لكصكؿىذا الجانب كتعزيزه، كتكفير التمكيؿ البلـز لضماف ا

، كاستخداـ التقنيات التكنكلكجية الحديثة لتحقيؽ اإلبداع لؤلعماؿ التحتية البنية كتمكيف ، كالخارجية
 كالنجاح في ىذا الجانب.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 8.2.4
جاءت الدراسات السابقة لتطرح كتناقش العديد مف المكضكعات التي ترتبط ارتباطان كثيقان بعنكاف ىذه 
الدراسة، بحيث سمط بعضيا الضكء عمى جانب المشركعات الصغيرة كالمتكسطة ككاقعيا في كؿ مف 

نشآت في فمسطيف كالمنطقة العربية، ككذلؾ في دكؿ العالـ الثالث بشكؿو عاـ، كعمى دكر ىذه الم
تحقيؽ النمك االقتصادم كاالجتماعي كفي الحد مف المشكبلت المختمفة التي تكاجو البمداف حكؿ العالـ، 
كأظير بعضيا اآلخر العديد مف التحديات كالمعكقات التي تكاجو أصحاب ىذه المنشآت، كما كتطرقت 

مختمفة، مبينة أىمية ىذا بمفيكميا العاـ، كتصنيفاتيا ال عمى الجانب اآلخر لقضية تمكيف المرأة 
الجانب كانعكاسو المباشر عمى كافة المجاالت، بما في ذلؾ انعكاسيا عمى التنمية المستدامة كعمى 

 النمك االقتصادم لمدكؿ.
كمف خبلؿ المراجعة كالدراسة المتأنية ليذه الدراسات يتضح أف معظميا يختمؼ تمامان عف الدراسة 

غيرة كمتكسطة الحجـ في تمكيف المرأة كتعزيز مكانتيا االجتماعية الحالية في تناكؿ دكر المنشآت ص
ركزت معظـ الدراسات الفمسطينية كالعربية عمى الدكر الذم  إذتصادية في المجتمع الفمسطيني، كاالق

تمعبو ىذه المشركعات في التنمية االقتصادية عمى كجو التحديد، كفي محاربة المشاكؿ االقتصادية 
التي تعاني منيا معظـ الببلد كالبطالة كالفقر كما ينتج عف ذلؾ مف مشاكؿ اجتماعية، كما كركز 

المشركعات في تحقيؽ التنمية المستدامة لمدكؿ، مع ضركرة اإلشارة إلى بعضيا اآلخر عمى دكر ىذه 
أٌف الدراسات األجنبية قد تشابيت بشكؿ كبير مع الدراسة الحالية مف حيث تناكؿ القضية نفسيا، كىي 
دكر المشركعات الصغيرة كمتكسطة الحجـ في تمكيف المرأة مف كافة الجكانب السياسية، االقتصادية، 

ة، ككذلؾ اإلدارية كالثقافية، كذلؾ مف خبلؿ أخذ متغيرات مشابية كالتركيز عمى القضايا االجتماعي
التي تعاني  تحدياتتشابو الكاقع كالمشكبلت كال ذاتيا، عممان أٌف األمر الذم ساعد عمى تحقيؽ ذلؾ ىك

ستثناء بعض منيا النساء في البمداف النامية عمكمان مع الكاقع الذم تعيشو المرأة الفمسطينية، با
الظركؼ األخرل عمى الصعيد السياسي كالتي تزيد األمر سكءان فيما يخص العمؿ الريادم النسكم في 
ـٌ الرجكع إلييا أجمعت عمى ضركرة النيكض بالمرأة  فمسطيف، عممان أٌف جميع الدراسات السابقة التي ت

المستدامة الشاممة، كما كشرط أساسي مف شركط تحقيؽ التنمية االقتصادية بشكؿ خاص، كالتنمية 
كأجمعت عمى ضركرة إعادة النظر في السياسات المتبعة حاليان ككضع حمكؿ ناجعة بناءن عمى 

 التكصيات المقترحة لمتبلئـ مع متطمبات التنمية في ىذا الجانب.
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 أوجو التميز لمدراسة الحالية  8.2.5

لصغيرة كالمتكسطة في تمكيف تناقش ىذه الدراسة جانب ميـ كحيكم كىك دكر المشركعات ا -1
، التي تتفشى البطالة بيف صفكؼ سكانيا تحديدان  بيت لحـ فمسطيف كفي محافظةالعنصر النسكم في 

كخاصة بيف النساء، رغـ أنيا تضـ نسبة كبيرة مف النساء المؤىبلت كالقادرات عمى خكض ىذه 
 تحكؿ دكف تحقيؽ ذلؾ.  المشركعات كلكف يكاجو معظميف العديد مف المشاكؿ كالمعيقات التي

التي تحاكؿ إظيار دكر المشركعات  ات الفمسطينية القميمةتعتبر ىذه الدراسة مف الدراس الندرة: -2
الصغيرة كالمتكسطة في تحقيؽ تمكيف النساء الفمسطينيات، كخاصة مف الناحية االقتصادية، بحيث 

 ديدان.تميزت بتكضيح األثر التنمكم ليذه المنشآت عمى ىذه الفئة تح
إذ تـ الدراسات السابقة مف حيث المنيج المتبع فييا،  بعضىذه الدراسة مع  ختمفتا المنيج: -3

ـٌ اعتماد المنيج الكصفي التحميمي في معظـ الدراسات المنيج الكصفي اال اعتماد ستكشافي، بينما ت
 السابقة التي تـ االطبلع عمييا.

فقد اتفقت الدراسة الحالية مع كافة الدراسات السابقة مف حيث األداة المستخدمة  أداة الدراسة: -4
 كىي االستبانة.

عف مجتمعات فقد تميزت الدراسة الحالية باختبلؼ مجتمع الدراسة كميان  مجتمع الدراسة: -5 
كسطة خاصة تمٌثؿ مجتمع الدراسة بالنساء المكاتي يمتمكف مشركعات صغيرة كمت إذالدراسات السابقة، 

بيف في محافظة بيت لحـ في فمسطيف، بينما تككنت مجتمعات الدراسات األخرل مف أصحاب 
المشركعات مف كبل الجنسيف في مناطؽ مختمفة في الضفة الغربية كقطاع غزة، كفي العديد مف الدكؿ 

 كاألردف.  العربية، كما كتككنت بعض المجتمعات مف مؤسسات التمكيؿ كاإلقراض المختمفة في فمسطيف
اختمفت األىداؼ التي تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيقيا عف أىداؼ الدراسات السابقة،  إذ األىداؼ: -6

فقد جاءت األىداؼ الفرعية المنبثقة عف اليدؼ الرئيسي الذم يتمٌثؿ في فحص الدكر الذم تمعبو 
في فمسطيف، كفي مدينة بيت لحـ عمى كجو التحديد،  مرأةلصغيرة كالمتكسطة في تمكيف الالمشركعات ا

حيث إٌف المتغير المستقؿ الرئيس ىك المشركعات الصغيرة كالمتكسطة بكافة عناصرىا كمككناتيا، 
كالمتغير التابع تمكيف المرأة بكافة تصنيفاتو كمجاالتو، بينما ركزت معظـ الدراسات األخرل عمى 

االقتصادية عمى كجو  ة أك متكسطة الحجـ في التنميةفحص دكر المشركعات سكاء كانت صغير 
 العمكـ.
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 الفصؿ الثالث
جراءات الدراسة  منيجية وا 

 
 المقدمة 1
 

يتناكؿ الفصؿ الثالث مف الدراسة كصفان مفصبلن لكافة اإلجراءات التي قامت الباحثة باتباعيا كاالستناد 
كالمصادر التي تـ المجكء إلييا لمحصكؿ عمى إلييا لتنفيذ ىذه الدراسة، كمنيا تعريؼ منيج الدراسة، 

عداد أداة  البيانات المختمفة، كقياس المتغيرات، ككصؼ مجتمع الدراسة، كتحديد عينة الدراسة، كا 
 الدراسة، كالتأكد مف صدقيا كثباتيا، إلى جانب األساليب اإلحصائية التي استخدمت فييا.

 
 منيج الدراسة 2.3

ييستخدـ ىذا المنيج  إذ، كىك ما يتناسب مع أغراضيا، لكصفي االستكشافيتعتمد ىذه الدراسة المنيج ا
مف خبلؿ فحص الفرضيات المتعمقة   في الكاقع، لكصؼ الظاىرة في الكقت الحاضر كما ىي

بالظاىرة المدركسة، بحيث يساعد ىذا المنيج عمى تقديـ أفضؿ تصميـ ليذا النكع مف الدراسات، 
 استكشافيةالي إٌف الدراسة ىي كصفية الفيـ الكامؿ لمظاىرة، كبالت كطريقة جمع البيانات، كيسيؿ

 :(Saunders, 2012كيمكف تكضيحيا كما يمي )
مف أجؿ كصؼ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة كقضية تمكيف المرأة، ليتمكف القارئ مف فيـ  وصفية:

 المصطمحيف كالتعرؼ عمييما، كعمى كافة الجكانب المتعمقة بيما.

دكر ىذه المشركعات في تحقيؽ جانب التمكيف النسكم بكافة  استكشاؼمف خبلؿ : استكشافية
 عناصره، ابتداءن مف التمكيف االقتصادم كالذم يعتبر العنصر األىـ في الدراسة، انتقاالن إلى كؿ مف

ديد ، إذ يساعد البحث االستكشافي عمى تحذاتيالسياسي، اإلدارم، ككذلؾ الالتمكيف االجتماعي، 
أفضؿ تصميـ لمبحث، كطريقة جمؿ البيانات كالمعمكمات، كتحديد الجكانب لمكصكؿ إلى معرفة 
الظاىرة، أك اكتساب رؤية معينة تضمف الحصكؿ عمى أفكار جديدة لطرح األسئمة، كتقييـ الظاىر في 

 ضكء جديد.
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 مصادر جمع البيانات 3.3
 
، كىي عبارة عف البيانات التي يتـٌ جمعيا مف (Secondary Sources). المصادر الثانوية: 1

ـٌ الرجكع إلى مصادر البيانات الثانكية  الجيات الرسمية كالمكثكقة، كلمعالجة اإلطار النظرم لمبحث ت
كالتي تتمٌثؿ في الحصكؿ الكتب العممية كالمراجع األدبية كالدكريات كالمجبلت العممية، ككذلؾ في 

لفمسطينية ذات العبلقة، باإلضافة إلى الرسائؿ الجامعية المحمية كالخارجية، المراجع األجنبية كالعربية كا
ـٌ االعتماد عمى المقاالت كالتقارير المنشكرة عمى المكاقع اإللكتركنية المكثكقة كالمتخصصة،  كما كت
كذلؾ بيدؼ كضع الدراسة في إطار كاضح كمساعدة القارئ عمى فيميا كتحقيؽ أقصى فائدل ممكنة 

 منيا.
مباشر  كىي البيانات التي يمكف الحصكؿ عمييا بشكؿ (Primary Sources) . المصادر األولية:2

مف مصادرىا األصمية، أم مف الجيات التي تعيش الظاىرة في الكاقع، بحيث تعتبر بيانات غير 
ـٌ المجكء إلييا لمعالجة الجكانب التحميمية المتعمقة بالمكضكع، كقد تـ تكظيؼ االست بانة كأداة معالجة ت

 (.Saunders, 2012رئيسية لمبحث، كصممت خصيصان ليذا الغرض )
 

 مجتمع الدراسة 4.3
 

يتككف مجتمع الدراسة مف صاحبات المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في محافظة بيت لحـ، الكاقعة 
( مشركع نسكم في المنطقة، بحيث تـ 84ضمف حدكد الضفة الغربية في فمسطيف، كالبالغ عددىـ )

الحصكؿ عمى كشؼ بأسماء كبيانات كاممة حكؿ ىذه المشركعات مف غرفة تجارة كصناعة محافظة 
 .2018بيت لحـ عاـ 

 

 عينة الدراسة 5.3
 

ـٌ اختيار عينة الدراسة بحيث تككف ممثمة لمجتمعيا، كمعنى أٌف تككف العينة ممثمة لممجتمع ىك أٌف  ت
ـٌ الكصكؿ إلييا عمى كافة أك باقي أفراد المجتمع،  يككف ىناؾ إمكانية إلعادة تعميـ النتائج التي يت

ج أفضؿ كأكثر دقة، بحيث تككف ىذه النتائج قريبة مف المجتمع كامبلن، مف أجؿ الحصكؿ عمى نتائ
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كبناءن عمى ما سبؽ فرضنا في ىذه الدراسة أٌف تككف العينة الممثمة عينة عشكائية بسيطة، بحيث تككف 
غير منحازة، ككنيا تعتبر طريقة عادلة الختيار أعداد أكبر منذ أف أصبح لكؿ فرد فرصة  تمثيمية

 متساكية ليتـ اختياره.
ار العينات بحيث تككنت بالطريقة العشكائية البسيطة مف حيث باالعتماد عمى األسس اإلحصائية الختي

%( مف حجـ 70( مشركع، كمثمت ما نسبتو )58متغير المشركعات، تككنت عينة ىذه الدراسة مف )
ـٌ احتساب حجـ عينة الدراسة بنسبة خطأ يصٌؿ مقدارىا إلى ) %( مف 5المجتمع اإلحصائي، كقد ت

 . www.surveysystem.comمجتمعيا باستخداـ مكقع العينات 

 ( الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة1.3جدوؿ رقـ )
 النسبة المئوية العدد الفئة المتغير
 19.0 11 29-20 العمر

 30-39 18 31.0 
 40-49 19 32.8 
 17.2 10 فما فكؽ 50 
 100.0 58 الدرجة الكمية 

 22.4 13 ثانكم العممي  المؤىؿ
 20.7 12 دبمـك 
 41.4 24 بكالكريكس 
 15.5 9 دراسات عميا 
 100.0 58 المجموع 

 17.2 10 عزباء الحالة االجتماعية
 53.4 31 ةمتزكج 
 15.5 9 ةمطمق 
 13.8 8 ةأرمم 
 100.0 58 الدرجة الكمية 

 46.6 27 مدينة مكاف السكف
 17.2 10 قرية 
 19.0 11 ريؼ 
 17.2 10 مخيـ 

http://www.surveysystem.com/
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 100.0 58 الدرجة الكمية 
 25.9 15 صناعي طبيعة المشروع

 24.1 14 خدماتي 
 43.1 25 تجارم 
 6.9 4 زراعي 
 100.0 58 الدرجة الكمية 

 25.9 15 فردم ممكية المشروع
 36.2 21 عائمي 
 24.1 14 شراكة 
 13.8 8 غير ذلؾ 
 100.0 58 الدرجة الكمية 

 27.6 16 5-3 أفراد األسرةعدد 
 6-8 21 36.2 
 8-10 14 24.1 
 12.1 7 فما فكؽ 10 
 100.0 58 الدرجة الكمية 

يكضح الجدكؿ السابؽ خصائص العينة الديمغرافية عمى العدد المسترجع مف إجمالي حجـ العينة 
 .61مف أصؿ  58األصمي كالذم كصؿ إلى 

 
 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة  6.3

يكضح الجدكؿ السابؽ الخصائص الديمغرافية لمعينة، كذلؾ كفقان لمتغيرات: العيمر، المؤىؿ العممي، 
 الحالة االجتماعية، مكاف السكف، ممكية المشركع، طبيعة المشركع، كعدد أفراد األسرة.

 توزيع العينة وفقًا لمتغير الُعمر: 1.6.3

% مف أفراد العينة تتراكح أعمارىـ ما بيف 19( إلى أٌف 1.3تيشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ رقـ )
%، 31نسبة  39-30، بينما شكمت فئة األشخاص الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف 29 -20

%، أما األشخاص الذيف بمغت 32.8بمغت نسبتيـ  49-40كاألشخاص الذيف تتراكح أعمارىـ ما بيف 
مف إجمالي حجـ العينة، كتشير ىذه المعطيات إلى تنكع  17.2فما فكؽ شكمت نسبتيـ  50ارىـ أعم
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 الفئات العيمرية في العينة، كلكف بنسب متفاكتة حسب كؿ فئة.

 توزيع العينة وفقًا لمتغير المؤىؿ العممي: 2.6.3
المرحمة الثانكية قد بمغ  تيبيف المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ أٌف معٌدؿ األشخاص الذيف أنيكا

%، كاألشخاص الذيف 20.7%، بينما كصمت نسبة األشخاص الذيف يحممكف درجة الدبمكـ 22.4
% مف 15.5%، أما أصحاب الشيادات العيميا فقد بمغت نسبتيـ 41.4يحممكف درجة البكالكريكس إلى 

ات التعميمية لدل صاحبات إجمالي حجـ العينة، األمر الذم ييشير إلى كجكد تنكع كاضح في المستكي
المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في العينة، مما يدؿ عمى عدـ اقتصار ىذه المشاريع عمى فئة معينة 

 أك مستكل تعميمي محدد.

 توزيع العينة وفقًا لمتغير الحالة االجتماعية: 3.6.3

لتي تخص صاحبات تيظًير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى تعدد الحاالت االجتماعية ا
%، 17.2المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في المنطقة، حيث بمغت نسبة النساء العزباكات 

، حيث شكمت النساء المتزكجات أعمى فئة في 13.8، كاألرامؿ 15.5، كالمطمقات 53.4كالمتزكجات 
 العينة، بينما شكمت النساء األرامؿ أقؿ فئة منيا.

 ير مكاف السكف:توزيع العينة وفقًا لمتغ 4.6.3

، القرل 46.6تيشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أٌف نسبة النساء التي تعيش في المدف 
%، كبالتالي نجد أٌف أكبر تجمع 17.2%، أما المخيمات 19.0%، كاألرياؼ 17.2كصمت إلى 

ي كؿ مف القرل لممشركعات النسكية تركز في المدف، بالمقابؿ أقؿ تجمع ليذه المشركعات كاف ف
 كالمخيمات.

 توزيع العينة وفقًا لمتغير طبيعة المشروع: 5.6.3

تيبيف المعطيات الظاىرة في الجدكؿ السابؽ أٌف ىناؾ تنكع في طبيعة المشركعات في العينة، حيث 
%، كالزراعية 43.1%، كالتجارية 24.1%، كالخدماتية 25.9شكمت المشركعات الصناعية نسبة 

لنسب األعمى كانت لصالح المشركعات التجارية، بينما كانت نسبة المشركعات ، لنجد أٌف ا6.9
 الزراعية األقؿ حظان مف إجمالي العينة.
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 توزيع العينة وفقًا لمتغير ممكية المشروع: 6.6.3

تدؿ المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ عمى أٌف ىناؾ اختبلؼ في ممكية المشركعات المتكسطة 
% منيف، 25.9بالنساء في العينة، حيث تعكد ممكية المشركعات الفردية لحكالي كالصغيرة الخاصة 

% 13.8%، بينما تعكد نسبة 24.1%، كالشراكة 36.2كبمغت نسبة المشركعات ذات الممكية العائمية 
 لغير ذلؾ مف الممكيات.

 توزيع العينة وفقًا لمتغير عدد أفراد األسرة: 6.37.

% مف أفراد العينة تتراكح أعداد 27تيشير المعطيات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أٌف نسبة  كأخيران 
 8-6أفراد، بينما شكمت فئة النساء المكاتي تتراكح أعداد عائبلتيف ما بيف  5-3عائبلتيف ما بيف 

أفراد إلى  10-8%، بينما كصمت نسبة الفئة التي تتراكح أعداد العائبلت فييا ما بيف 36.2حكالي 
% مف إجمالي 12.1أفراد فما فكؽ فشكمت نسبتيـ  10%، أما العائبلت التي يصؿ عددىا إلى 24.1
 العينة.

 

 أداة الدراسة 7.3
ـٌ بمكجبيا جمع البيانات  اعتمدت الدراسة أداة االستبانة؛ باعتبارىا كاحدة مف أىـ األدكات التي يت

ة أسئمة األداة بالعديد مف الطرؽ منيا: أسئمة مف كالمعمكمات البلزمة لمدراسات، بحيث تـٌ صياغ
عادة تكجيييا كتعديميا بصكرة  ـٌ االطبلع عمييا، ثـ قامت الباحثة بتحكيرىا كا  الدراسات السابقة التي ت

ـٌ تخدـ األىداؼ التي تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيقيا، كأسئمة تـ صياغتيا مف قبؿ الباحثة،  كما ت
انات لمحكميف، عممان أٌف أسئمة االستبعمى التعديبلت المقترحة مف قبؿ ا إضافة بعض األسئمة بناءن 

إلى ) ( فقرة مقسمة إلى عدة محاكر 40تنكعت ما بيف أسئمة ترتيبية، كمفتكحة، كمغمقة، إضافة ن
كمجاالت ذات صمة كثيقة بالدراسة، بحيث تندرج اإلجابة عمى ىذه الفقرات إلى كؿ مف )دائمان(، 

، كذلؾ لفحص خماسيليكرت الـ(، كذلؾ حسب مقياس نان(، )نادران(، )أبدان(، )ال أعم)غالبان(، )أحيا
كتحديد الدكر الذم تمعبو المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تمكيف المرأة في فمسطيف، بحيث تككنت 

 مف ثبلثة أقساـ رئيسية تمثٌمت فيما يمي:
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ركعاتيـ، كبعض خصائصيـ يتضمف معمكمات شخصية عف المبحكثيف كمش القسـ األوؿ:
الديمكغرافية مثؿ العيمر، كالمستكل التعميمي، كحجـ األسرة كغيرىا، كذلؾ بيدؼ تحديد صفات األفراد 

 المشمكليف في عينة الدراسة.

فقد تـ تجزئتو إلى سبعة أجزاء رئيسية، يحتكم كؿ جزء عمى مجمكعة مف األسئمة  القسـ الثاني:
 ( بدرجاتو Likert Scaleعمى مقياس ليكرت ) خماسيد تركزت في االختيار مف سمـ المغمقة، كق

(، عممان أٌف ىذه المجاالت مرتبطة بشكؿ كثيؽ بالفرضيات ال أعمـ، أحيانان، نادران، أبدان  )دائمان، غالبان،
ـٌ ذكرىا سابقان، حيث  ( 6كتضمف ) الدخؿ تحقيؽكانت المحاكر كما يمي: محكر الفرعية لمدراسة كالتي ت

فقرات، كىدؼ إلى إظيار الدكر الذم تمعبو المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تزكيد النساء بدخؿ 
( فقرات بينت مدل دكر ىذه المشركعات 4دائـ يضمف تمبية احتياجاتيف، بينما تضمف المحكر الثاني )

( فقرات، كتحدث عف 4) في محاربة البطالة كخمؽ فرص العمؿ لمنساء، أما المحكر الثالث فتككف مف
مدل مساىمة المشركعات في جعؿ النساء قادرات عمى اتخاذ القرارات السميمة كالصائبة، كتضمف 

( فقرات تحدثت عف دكر ىذه المشركعات في تعزيز الثقة بالنفس لدل صاحبات 7المحكر الرابع )
تتحدث عف مدل قدرة ىذه ( فقرات 10) يف الذاتية، كتضمف المحكر الخامساألعماؿ، كتعزيز قدرات

المشركعات عمى تعزيز الميارات اإلدارية كالقيادية لمنساء، كالتي بدكرىا تساعد عمى تحقيؽ أىدافيف، 
( فقرات  تتحدث عف مدل إمكانية الحصكؿ 3جمب التمكيؿ ) مف المحكر السادس جانبكما كتض

نشاء ىذه المنشآت، أما الم قات ك رز المعحكر السابع فتحدث عف أبعمى التمكيؿ النقدم البلـز إلقامة كا 
 التي تقؼ في كجو صاحبات األعماؿ كتحكؿ دكف التطكر كالتقدـ في ىذا المجاؿ.

كيتضمف مجمكعة مف األسئمة المتنكعة، منيا ما ىك مفتكح، كمغمؽ، كترتيبي، حيث القسـ الثالث: 
ـٌ تحقيقيا مف خبلؿ المشركعات الصغيرة  تيتيح لممبحكثيف إمكانية اختيار أنكاع التمكيف التي يت

، ككذلؾ السياسي، كما كىناؾ سؤاؿ ذاتيادم، االجتماعي، اإلدارم، الكالمتكسطة، بما في ذلؾ االقتص
ـٌ التطرؽ كا ةناممشاركيف في اإلجابة عمى االستبيتيح ل إلشارة إمكانية اقتراح أية متغيرات كأسئمة لـ يت

إلييا مف قبؿ الباحثة، كذلؾ بيدؼ تسميط الضكء عمى كجيات نظر صاحبات األعماؿ، كلمحصكؿ 
إلظيار رأم المشاركيف في  عمى إجابات أكثر دقة كشمكلية ككضكح، كأخيران ىناؾ سؤاؿ تقييمي

 بئتو.مف حيث كضكح كسبلسة المغة المستخدمة فيو طرح األسئمة، كالكقت المستغرؽ في تع ةاناالستب
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 االستبانة( ةداأأسموب وأداة جمع البيانات ) 8.3
 

ـٌ استخداـ أداة االستبانة كأداة رئيسية لجمع البيانات البلزمة قامت  إذمف المجتمع األصمي لمدراسة،  ت
، كذلؾ بعد إعداد النمكذج 2018الباحثة بتكزيع االستبانة عمى عناصر العينة خبلؿ شير آب 

ـٌ تكزيع ) ( استبانة، مف خبلؿ االتصاؿ المباشر )كجيان 61كتحكيمو مف قبؿ المختصيف، بحيث ت
عبئة بيت لحـ، كاالنتظار حتى تتـ ت ةلكجو( مع صاحبات المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في محافظ

، أم بنسبة ةان( استب61، مف أصؿ )ةان( استب58د االستبانات المستردة )االستبانة، بحيث بمغ عد
ـٌ تكزيعيا عمى العينة، كيجدر بالذكر أٌف جميعيا كاف صالحان لمتحميؿ % مف عدد االستب99 انات التي ت

 اإلحصائي.
 

 صدؽ أداة الدراسة )االستبانة( 9.3
 

الدراسة إلى قدرة أسئمة ىذه األداة عمى قياس ما كضعت ألجؿ قياسو بشكؿ ييشير مفيكـ صدؽ أداة 
، فعمي، أم )فحص الدكر الذم تمعبو المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تمكيف النساء في فمسطيف

(، حيث تككف كاضحة كمفيكمة كشاممة، كتككف كذلؾ صالحة لمتحميؿ دراسة حالة محافظة بيت لحـ
ـٌ التحقؽ مف صدؽ األداة الخاصة بيذه الدراسة بعرضيا عمى مجمكعة مف  اإلحصائي، عممان أنو ت

ـٌ األخذ بعيف االعتبار كافة المبلحظات  ـٌ تعديميا بناءن عمى تكجيياتيـ، كما كت المحكميف، كقد ت
 .تيا لغرض الدراسةالمكجية مف قبميـ، كقد أشاركا في النياية إلى صبلحية فقراتيا كمبلئم

 

 أداة الدراسة ثبات 10.3

تـٌ حساب أداة الدراسة بأبعادىا المختمفة بطريقة االتساؽ الداخمي، األمر الذم يعني أٌف كؿ فقرة مف 
فقرات االستبانة متسقة مع المحكر الذم تنتمي إليو، إلى جانب اتساؽ كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة 

ص الذيف قامكا بتعبئة االستبانة ينظركف مع الدرجة الكمية لبلستبانة، كيشير ذلؾ إلى أٌف جميع األشخا
إلى فقراتيا بنفس الطريقة، عممان أٌف أداة الدراسة تككف ثابتة عندما تككف النتائج التي نحصؿ عمييا 
متقاربة، في حاؿ قمنا بتكرار تطبيقيا مرة أخرل أك أكثر مف مرة في ظركؼو مماثمة، أم أٌنو عند 
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نتائج متقاربة ليا صفتاف ىما االستقرار كالثبات، كيجدر تطبيؽ األداة أكثر مف مرة نحصؿ عمى 
بالذكر ىنا أٌف الباحثة قامت بحساب معامبلت كركنباخ ألفا، كقد جاءت النتائج كما ىك مدرج في 

 (.3.3الجدكؿ التالي رقـ )

( ألداة الدراسة Cronbach Alpha(: نتائج معادلة كرونباخ ألفا )2.3جدوؿ رقـ )
 .بأبعادىا المختمفة

 أبعاد الدراسة الرقـ
 معامؿ الثبات

 Alphaقيمة 
 عدد الفقرات حجـ العينة

 6 52 0.863 الدخؿ تحقيؽ 1
 4 52 0.802 خمؽ فرص العمؿ 2
 4 52 0.778 اتخاذ القرارات 3
 7 52 0.871 الثقة بالنفس 4
 10 52 0.896 الميارات اإلدارية 5
 3 52 0.929 التمكيؿ 6
 6 52 0.833 قاتك المع 7
 40 52 0.922 الدرجة الكمية 8

، األمر الذم يدٌؿ عمى تمتع أداة الدراسة بدرجة 0.70يتضح مما سبؽ ارتفاع جميع ىذه القيـ عف 
  ثبات عالية، كىذا يعني أنو مف الممكف أٌف يثؽ القارئ بمقدار قيمة الثبات.

 المعالجة اإلحصائية 12.3
بعد جمع االستبانة المكزعة عمى العينة كالتأكد صبلحيتيا لمتحميؿ اإلحصائي تـ ترقيميا أك ترميزىا، 
كذلؾ بإعطائيا أرقامان معينة بيدؼ تحكيؿ اإلجابات المفظية إلى رقمية، كذلؾ تمييدان إلدخاؿ بياناتيا 

تحميؿ البيانات كفقان ألسئمة إلى جياز الحاسكب، لتنفيذ المعالجات اإلحصائية المناسبة، كالعمؿ عمى 
درجات،  5درجات، كاإلجابة غالبان  6الدراسة كبياناتيا، بحيث قامت الباحثة بإعطاء اإلجابة دائمان 

درجات، كاإلجابة أبدان درجتاف، أما اإلجابة ال أعمـ تـٌ  3درجات، كاإلجابة نادران  4كاإلجابة أحيانان 
 إعطاءىا درجة كاحدة مف مقياس ليكرت.
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د تمٌت المعالجة اإلحصائية لمبيانات باستخداـ برنامج الرـز اإلحصائية األنسب ليذا النكع مف كق
باستخراج  (، كذلؾStatistical Package For Social Sciences( أك )SPSSالتحميؿ )

 المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة، كمعامؿ االرتباط بيرسكف،
(، كاختبار التبايف One Sample T testكمعادلة الثبات كركنباخ ألفا، كاختبار )ت( لمعينة الكاحدة )

 (.Step-Wise Regretion، كتحميؿ االنحدار عمى مراحؿ )(One Way Anovaاألحادم أنكفا )

 

 األساليب اإلحصائية 13.3
(، SPSSبرنامج الرـز اإلحصائية ) تـ االستناد إلى مجمكعة مف األساليب اإلحصائية التي يتيحيا

 كىي كالتالي:
كالذم يشمؿ إيجاد مقاييس النزعة المركزية كالمتكسطات الحسابية،  اإلحصاء الوصفي: .1

كاألكزاف النسبية، كمقاييس التشتت بما في ذلؾ االنحراؼ المعيارم لمفقرات، باإلضافة إلى كؿ 
 لبلزمة إلجراء التحميؿ.مف استخراج التكرارات كحساب كافة النسب المئكية ا

ظيار اختبار العينة الواحدة .2 : كالذم ييدؼ بصكرة مباشرة إلى فحص فرضيات الدراسة، كا 
 الدكر الذم تمعبو المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تمكيف النساء في فمسطيف.

كذلؾ مف أجؿ فحص كافة الفركؽ بيف فقرات كؿ مجاؿ، (: ANOVAاختبار تحميؿ التبايف ) .3
 كجدت.إٌف 

ـٌ استخداـ معادلة كركنباخ Reliability Analysis: أك )اختبار ثبات أداة القياس .4 (، بحيث ت
 %.70ألفا بيدؼ قياس درجة الثبات الداخمي لفقرات االستبانة، كتـٌ كضع نسبة قبكؿ بمغت 

: بحيث تـ استخدامو بعد إعطاء اتجاىات المبحكثيف أك العينة مفتاح التصحيح الخماسي .5
 -( يكضح ذلؾ: 4.3تمٌثؿ أكزانان التجاىاتيـ، كفيما يمي جدكؿ رقـ ) أرقامان 

 
 المستوى الوسط الحسابي

 منخفضة جدان  1-2.65
 منخفضة 2.66-3.44
 متكسطة 3.45-4.24
 مرتفعة 4.25-5.15

 مرتفعة جدان  5.16-6
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  عرض متغيرات الدراسة 14.3

الدخؿ، خمؽ فرص العمؿ، الثقة  تحقيؽ) المشركعات الصغيرة كالمتكسطة ات المستقمة:المتغير  
 (.قاتك دارية، جمب التمكيؿ، إزالة المعبالنفس، اتخاذ القرارات السميمة، تعزيز الميارات اإل

االجتماعي، اإلدارم،  تمكيف المرأة في فمسطيف، كيشمؿ )التمكيف االقتصادم،  :ةالتابع اتالمتغير 
 (.كالذاتي، كالسياسي

 وصؼ متغيرات الدراسة 1.2.13.3

يقصد بالمشركع الصغير تمؾ المنشأة التي تدار كتيمكؿ كتراقب مف قبؿ :  الصغيرة لمشروعاتا أ.
أصحابيا، كعادةن ما تضـ ىذه المنشأة عدد قميؿ مف العماؿ، كتبدأ برأس ماؿ محدكد لمغاية، كخاصة 

ب ممكنة، إذ تساىـ في تأميف الدخؿ ألصحابيا، كذلؾ حسكضمف أقؿ تعقيدات في الدكؿ النامية، 
 كحدات اقتصادية تتألؼ مف مجمكعة مف فيي عبارة عف المتوسطةالمشروعات  (، أما2011)عرفة، 

العناصر البشرية كالمادية، إذ تستخدـ ىذه الكيانات مجمكعة مف الكسائؿ كالطرؽ كاإلجراءات كالبرامج 
دد المكظفيف كالعماؿ، التنظيمية لتحقيؽ أىداؼ أصحابيا، عممان أنيا تختمؼ مف دكلة لدكلة مف حيث ع

 كيشمؿ ىذا المتغير كؿ مف: أما  ،(2012)النمركطي، صيدـ،  كرأس الماؿ

بمكجبيا تزكيد النساء بمصدر دخؿ دائـ، األمر الذم  كىك تمؾ اآللية التي يتـ الدخؿ: حقيؽت. 1
)عبيد،  تأميف االحتياجات األساسية ليذه الفئة، بما في ذلؾ المأكؿ كالممبس كالمسكف كغيرهيضمف 
2015). 

أحد الميارات الشخصية كالعقمية التي يتـٌ مف خبلليا اختيار ما ىك أنسب بيف  اتخاذ القرار: .2
)عبيد،  تحقيقيا مجمكعة مف الخيارات المتاحة لحؿ قضية معينة، بما يتناسب مع األىداؼ المراد

2015). 

يتمٌثؿ ذلؾ في الحد قدر اإلمكاف مف مشكمة البطالة، كذلؾ مف خبلؿ تكفير   . خمؽ فرص العمؿ:3
 .(2014 القيؽ،)  ص العمؿ الفعمي لمف ىك مؤىؿ كلديو رغبة بذلؾفر 

أم احتراـ الذات كاإليماف الكافي بالقدرات الذاتية كالميارات الشخصية، كامتبلؾ  الثقة بالنفس: .4
 .(2015)سعد الديف،  كبدكف تردد أك خكؼ  ة عمى التعبير عف النفس بكؿ كضكحالقدر 
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امتبلؾ الميارات اإلدارية كالقيادية المختمفة التي تمكف الشخص مف العمؿ  الميارات اإلدارية:.5
 (.2010)دبمة،  بكفاءة كتساعد عمى تحقيؽ األىداؼ المختمفة

مادم أك النقدم البلـز لتحقيؽ ىدؼ ما، كتختمؼ الحصكؿ عمى التمكيؿ الكىك عبارة عف  التمويؿ: .6
ؾ التمكيؿ الصادر عف المؤسسات المختصة في ىذا مصادر التمكيؿ، فيناؾ التمكيؿ الذاتي، كىنا
 .(2015سعد الديف، ) المجاؿ، كمؤسسات اإلقراض، كالبنكؾ، كغيرىا

كتتمٌثؿ في جممة التحديات كالقيكد التي تقؼ في كجو تحقيؽ األىداؼ المختمفة، كتحكؿ  قات:المعو. 7
 . (2010  ،)بف منظكر دكف الكصكؿ إلى النتائج المرجكة

 ينبثؽ عف ىذا المتغير كؿ مف التصنيفات التالية:ب. تمكيف المرأة في فمسطيف: 

يشمؿ ىذا المصطمح مجاالن كاسعان مف المفاىيـ ليصؼ االنتعاش الذم يطرأ التمكيف االقتصادي: . 1
عمى الدخؿ، كالمستكل المعيشي كالرفاىية لفئة معينة مف األشخاص، كيضمف مشاركة أكبر في 

 .(2016)حمس،  االقتصادمالمجاؿ 

ـٌ بمكجبو زيادة قكة المرأة كتفعيؿ  التمكيف االجتماعي:. 2 يشير ىذا المصطمح إلى التمكيف الذم يت
دكرىا في المجتمع، كزيادة تكيفيا مع المحيط كالمكاف الذم تعيش فيو، مف خبلؿ إكسابيا مجمكعة  

 .(2013الخاركؼ، ) تاف طريؽ القدرة عمى اتخاذ القرار مف الميارات كالقدرات ع

يتمٌثؿ في السماح لمنساء في تقمد المناصب القيادية، كالمشاركة في المجاف التمكيف السياسي: . 3
كالمكاقع المختمفة في الدكلة، بعد الحصكؿ عمى التعميـ كالتدريب الكافي، بشكؿ يؤىؿ ىذه الفئة عمى 

 .(2016األحمد، ) اتخاذ القرارات المختمفة

أحد االستراتيجيات التنظيمية التي تيدؼ بصكرة مباشرة إلى منح األشخاص  اإلداري:.التمكيف 4
مساحة مف الحرية في التعامؿ مع المشكبلت المختمفة، كفي اتخاذ القرارات الخاصة بالعمؿ كؿه حسب 
ز منصبو كمكقعو، كضماف زيادة مشاركتيـ في الدكرات التدريبية كالتأىيمية التي تضمف تطكرىـ، كتعزي

 .(2010)دبمة،  تكفير بيئة العمؿ المناسبة لذلؾ ركح المبادرة كالعمؿ الجماعي لدييـ، في ضكء

يتمٌثؿ في الشعكر بالرضا عف الذات كالثقة العالية بالنفس، كالقدرات كالميارات . التمكيف الذاتي: 5
 (.2014عبداهلل، الشخصية، كعدـ مقارنة النفس باآلخريف )
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 الفصؿ الرابع

 الدراسةنتائج 
 

 مقدمة 1.4
يتضمف ىذا الفصؿ عرضان شامبلن كمفصبلن لكافة النتائج التي انبثقت عف ىذه الدراسة، كالتي تبيف 

، دراسة حالة محافظة في فمسطيف نساءلصغيرة كالمتكسطة في تمكيف الالدكر الذم تمعبو المشركعات ا
كأىدافيا، كاختبار فرضياتيا، بالمجكء إلى ، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة عمى أسئمة الدراسة، بيت لحـ

التقنيات اإلحصائية المناسبة لذلؾ، إضافةن إلى تحميؿ ىذه النتائج، كمقارنتيا بالدراسات السابقة إٌف 
 كجدت.

 

 فقرات االستبانةل الوصفي اإلحصاء تحميؿ 2.4

الحسابية، االنحرافات المعيارية، واألوزاف النسبية لكافة فقرات محور  (: األوساط1.4الجدوؿ رقـ )
 الدخؿ.تحقيؽ 

المتوسط  الدخؿ تحقيؽر محو  الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

الوزف 
 النسبي

الدرجة 
 المستوى

تؤمف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة دخؿ شيرم مناسب  1
 الكمالياتلتمبية احتياجاتًؾ األساسية كبعض 

 مرتفعة جدان  88% 0.93 5.26

 مرتفعة %85 1.01 5.09 تعزز المشركعات الصغيرة كالمتكسطة حرية اإلنفاؽ لديؾً  2
تجعؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة منًؾ عنصران منتجان  3

 ال مستيمكان 
 مرتفعة 85% 0.88 5.09

تجعؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة منًؾ عنصران مفيدان  4
  في سكؽ العمؿ

 مرتفعة 85% 0.90 5.09

تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف مدخراتًؾ السنكية  5
 كتؤمف لًؾ مستقبمؾ

 مرتفعة 82% 1.01 4.91

تحسف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة المستكل المعيشي  6
 لعائمتؾً 

 مرتفعة 79% 1.00 4.76

 مرتفعة %84 0.74 5.03 الدرجة الكمية
( المتكسطات الحسابية ككذلؾ االنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرت المحكر 1.4جدكؿ رقـ )يكضح 
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ـٌ ترتيب الفقرات ترتيبان تنازليان تبعان لترتيب  تحقيؽالدراسة المتعمقة بمسألة األكؿ مف أداة  الدخؿ، حيث ت
درجات الكسط الحسابي، عممان أٌف الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ تشير إلى أٌف اتجاىات المبحكثيف 

(، كاالنحراؼ المعيارم إلى 5.03كانت مرتفعة، حيث كصؿ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة الكمية )
%(، األمر الذم يدؿ عمى أٌف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة 84زف النسبي فبمغ )(، أما الك 0.74)
الدخؿ كتزكيد النساء بمردكد مادم دائـ قادر عمى تأميف  تحقيؽمعب دكران حاسمان كىامان في ت

 االحتياجات كالمتطمبات الحياتية المختمفة.

محكر مف حيث المتكسط الحسابي كالكزف كبالرجكع إلى الجدكؿ السابؽ لمناقشة أعمى كأدنى فقرة في ال
تؤمف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة دخؿ شيرم مناسب لتمبية احتياجاتًؾ النسبي نجد أٌف الفقرة )

( كانت في مقدمة الفقرات كشكمت أىـ فقرة في المحكر، حيث بمغ المتكسط األساسية كبعض الكماليات
تحسف (، في حيف كانت أدنى الفقرات )0.93رم )( كاالنحراؼ المعيا5.26الحسابي ليذه الفقرة )

( كانحراؼ 5.26المشركعات الصغيرة كالمتكسطة المستكل المعيشي لعائمتًؾ(، بمتكسط حسابي مقداره )
 .(0.93معيارم بمغ )

محكر تحقيؽ خيص مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمكافقة المرتفعة، نجد أنو يمكننا تم
 االستنتاجات اآلتية:الدخؿ ب

لممستفيديف منيا، كبالتالي تؤمف ليذه  دخؿ شيرم تضمف تحقيؽلمشركعات الصغيرة كالمتكسطة إٌف ا 
بعض االحتياجات الثانكية تياجات األساسية أك سكاء االح جاتياة احتيامناسب لتمبي الفئة مردكد مالي

منتجان في ك عنصران فعاالن  النساء فاؽ، كتجعؿ مفرزان في تعزيز حرية اإلن، كما كتمعب دكران باأك الكمالية
، كما كتساعد عمى تحسيف الكضع أك المستكل لممستقبؿ سكؽ العمؿ، كتتيح ليف المجاؿ لبلدخار

 مستكل معيشي إلى مستكل أفضؿ منو.كالنيكض بو، كاالنتقاؿ مف  االقتصادم لعائبلتيف،

الفمسطينيات في محافظة بيت لحـ في المشركعات بأف انخراط النساء كتفسر الباحثة ىذه النتيجة  
الصغيرة كالمتكسطة في حاؿ نجاحيا مف شأنو أٌف يكفر ليذه الفئة دخؿ شيرم مضمكف كدائـ في ظؿ 
ـٌ  استمرار العمؿ في ىذه المشركعات، كذلؾ مقابؿ المخرجات الناتجة عف ىذه المشركعات كالتي يت

سمعية استيبلكية أك خدماتية تبعان الختبلؼ طبيعة ىذه تقديميا لممستيمكيف إما عمى شكؿ مخرجات 
المنشآت، كينتج عف ذلؾ تعزيز قدرة النساء عمى امتبلؾ األمكاؿ كاالدخار كاالستثمار، كييخًرج ىذه 
الفئة مف كطأة الفقر كالحاجة، عممان أٌف ذلؾ يرتبط ارتباطان كثيقان بتحقيؽ التمكيف االقتصادم لمنساء في 

، كيحقؽ ليا مستكل مف ـ، إذ يضمف النيكض بيذه الفئة مف الناحية االقتصاديةمحافظة بيت لح
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  .  الرفاىية كالقدرة عمى اإلنفاؽ

ـٌ  دراساتال العديد مفكنجد أٌف ذلؾ يتفؽ مع  الدراسة،  ىذه في الفصؿ الثاني مف االستناد إليياالتي ت
( عمى أٌف كجكد دخؿ ثابت كمستمر لمنساء الفمسطينيات مف شأنو أٌف 2010إذ أكدت دراسة )أصالة، 

يحقؽ التمكيف االقتصادم ليذه الفئة، كيفتح ليف المجاؿ لمدخكؿ كاالنخراط في سكؽ العمؿ كيزيد مف 
المحكر، كأكد عمى مع ىذا  في دراستو (2016)أبك لحية، تفاعميف في ىذا المجاؿ، كما كاتفؽ 

دم المشركعات الصغيرة كالمتكسطة ىي أحد أىـ الركافد التي يمكف مف خبلليا تحقيؽ التمكيف االقتصا
التي أكدت عمى دكر ىذه  (2015، الثبلثيني)ككذلؾ دراسة ،  عف طريؽ تكفير الدخؿ ألصحابيا

لفقر، كتعزيز االستثمار كاإلنفاؽ المشركعات في تحقيؽ االكتفاء الذاتي مف الناحية المادية، كالحد مف ا
إلى جانب دراسة  كاالدخار، كالنيكض بالمرأة كاألشخاص المحيطيف بيا كرفع مستكل الرفاىية لدييـ،

( التي أكدت عمى دكر ىذه المشركعات في تكفير دخؿ مستقؿ كمنفصؿ عف دخؿ 2015)العجمي، 
عتبرتيا مف أنجح الحمكؿ التي يمكف العائمة لمنساء السعكديات في الرياض عمى كجو التحديد، كا

بمكجبيا تحقيؽ حرية اإلنفاؽ لدل النساء دكف االعتماد بشكؿ كمي عمى المعيؿ في األسرة، في حاؿ تـٌ 
ـٌ تناكليا في الفصؿ  رفع القيكد التي تحكؿ دكف ذلؾ، كما اتفقت العديد مف الدراسات األجنبية التي ت

التي اعتبرت المشركعات الصغيرة  (Myslimi, Kaçani, 2016)مثؿ دراسة  ىذه النتيجة، الثاني مع
 كالمتكسطة أداة لتحقيؽ الدخؿ كبالتالي تحقيؽ التمكيف لمنساء كخاصة التمكيف االقتصادم.

(: األوساط الحسابية، االنحرافات المعيارية، واألوزاف النسبية لمحور خمؽ فرص 2.4الجدوؿ رقـ )
 العمؿ.

المتوسط  محور خمؽ فرص العمؿ الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة النسبة

تكفر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة فرصة عمؿ دائـ لًؾ، كساعدت  .7
 عمى خركجؾ مف صفكؼ البطالة

 مرتفعة جدان  90% 0.90 5.39

تتيح المشركعات الصغيرة كالمتكسطة الفرصة إليجاد بيئة عمؿ مناسبة  .8
 لًؾ كإمرأة

 مرتفعة 84% 1.06 5.07

 مرتفعة %80 1.12 4.81 تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف معٌدؿ االستثمار لديؾً  .9
تكفر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة رأس الماؿ البلـز لتطكير  .10

 مشركعًؾ الحالي كقد تفتح اآلفاؽ الجديدة إلنشاء مشركعات جديدة
 مرتفعة 80% 1.23 4.81

 مرتفعة %83 0.90 5.01 الدرجة الكمية
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( المتكسطات الحسابية ككذلؾ االنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرت المحكر 2.4بيف الجدكؿ رقـ )يي 
ـٌ ترتيب الفقرات ترتيبان تنازليان تبعان  داة الدراسة المتعمقة بجانبالثاني مف أ خمؽ فرص العمؿ، حيث ت

لترتيب درجات الكسط الحسابي، عممان أٌف الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ تشير إلى أٌف اتجاىات 
(، 5.01المبحكثيف بشكؿ عاـ كانت مرتفعة، حيث بمغ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة الكمية )

%(، مما يدؿ عمى الدكر 83(، أما النسبة المئكية فكصمت إلى )0.90داره )كاالنحراؼ المعيارم مق
الكبير الذم تمعبو كؿ مف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في خمؽ فرص العمؿ كمحاربة البطالة في 
دماجيـ في سكؽ العمؿ، كذلؾ مف خبلؿ رفع معٌدؿ االستثمار كفتح  صفكؼ الخريجيف كغيرىـ، كا 

 انيا استيعاب األيدم العاممة بأعدادو أكبر.مشركعات جديدة بإمك

كبالرجكع إلى الجدكؿ السابؽ لمناقشة أعمى كأدنى فقرة في المحكر مف حيث المتكسط الحسابي كالكزف 
تكفر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة فرصة عمؿ دائـ لًؾ، كساعدت عمى النسبي، نجد أٌف الفقرة )

في (، 0.90(، كانحراؼ معيارم بمغ )5.39مقداره ) خركجؾ مف صفكؼ البطالة(، بمتكسط حسابي
)تكفر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة رأس الماؿ البلـز لتطكير مشركعًؾ  حيف كانت أدنى الفقرات

 الحالي كقد تفتح اآلفاؽ الجديدة إلنشاء مشركعات جديدة(.

محكر خمؽ  مخيصأنو يمكننا تافقة المرتفعة، نجد مف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمك 
 االستنتاجات اآلتية:بكتفسيره  فرص عمؿ

تعتبر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة أحد أىـ األدكات االقتصادية الناجعة التي تضمف كضع حد 
زل ىذه علظاىرة تفشي البطالة في صفكؼ النساء في فمسطيف كتحديدان في محافظة بيت لحـ، كته 

، أكالن  يؤمف فرصة عمؿ دائمة لصاحبة المشركع مف شأنو أفٌ  المشركعاتىذه  ٌف إنشاءالنتيجة إلى أ
صفكؼ  مف معٌدؿ البطالة في كبالتالي يحد ذلؾ  ،دد مف األيدم العاممةيحتاج إلى تشغيؿ ع كما

كيرتبط ذلؾ ارتباطان كثيقان بمحكر  الدخؿ الشيرم أك اليكمي،ب النساء، كيمد ىذه الفئة غيرىا مف
إٌف تحقيؽ الدخؿ، كتكفير فرص عمؿ مضمكنة تضمف الخركج مف دائرة الفقر كالجكع، التمكيف، إذ 

زيد مف فرصة االدخار كاالستثمار في مشركعات جديدة، كتكتضمف المشاركة الفعالة في السكؽ، 
  فتح العديد مف اآلفاؽ األخرل، مما يحقؽ ما يسمى بالتمكيف االقتصادم.تك 

ـٌ  اتفقت استجابات المبحكثيف كبشدة مع  تناكليا في الفصؿ الثانيالعديد مف الدراسات السابقة التي ت
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أٌف المشركعات ( 2017كآخريف، )شاىيف، ، حيث أكدت دراسة عمى محكر خمص فرص العمؿ
، كتعيف عمى تعزيز بشكؿ عاـ كفي كافة القطاعات الصغيرة تؤدم دكران محكريان في زيادة عدد الكظائؼ

)العجمي، المالية كتعزز مف انخراطيف في بيئة العمؿ المحمية، كما كانسجمت دراسة  النساء قدرات
أٌف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة تعتبر مف أكثر الحمكؿ الناجحة في مجاؿ  ( التي أكد فييا2015

لسعكدية، حيث تأميف فرص عمؿ جديدة لمنساء في البمداف العربية بشكؿو عاـ، كفي المممكة العربية ا
أنيا قادرة عمى القضاء عمى البطالة، كعمى تكفير الدخؿ المستمر البلـز لمنساء، في حاؿ إزالة القيكد 

( لتؤكد عمى كؿ ما سبؽ مف 2013المختمفة المكجكدة في المنطقة، كما كجاءت دراسة )عرجاف، 
ساىـ بصكرة مباشرة في حيث أٌف المشركعات الصغيرة العاممة في جنكب الضفة الغربية تحديدان ت

تحقيؽ التنمية االقتصادية مف خبلؿ خمؽ فرص عمؿ جديدة لمشابات، كخفض معٌدؿ الفقر في 
 صفكفيف، كما كتعيف عمى تحقيؽ االكتفاء في بعض السمع، كتفسح المجاؿ لمنساء لممشاركة بشكؿو 

اتفقت مع ما سبؽ، ة التي ، كىناؾ أيضان مجمكعة مف الدراسات األجنبيفعمي في عممية التنمية الشاممة
التي أكدت عمى دكر ىذه المنشآت في تعزيز فرص العمؿ في الدكؿ  (Tabunan,2011) مثؿ دراسة

ـٌ تكفير التعميـ كالتدريب الكافي لمنساء، لضماف نجاح تكاممي  النامية في آسيا، كخاصة في حاؿ ت
المشركعات في  أظيرت دكر، التي (Mohammed, 2007دراسة )لمعمؿ الريادم النسكم، ككذلؾ 

 بكرامة في ماليزيا، مما  تنمية رأس الماؿ البشرم، عف طريؽ تكفير فرص العمؿ الذم يضمف العيش
 لمنطقة ككؿ.في افي دفع عجمة النمك االقتصادم  ة االقتصادية، كيساىـالتمكيف كخاصة مف الناحي
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ة، واألوزاف النسبية لمحور (: األوساط الحسابية، االنحرافات المعياري3.4الجدوؿ رقـ )
 اتخاذ القرارات.

المتوسط  محور اتخاذ القرارات الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة النسبة

تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف قدرتًؾ  .11
عمى اتخاذ القرارات المستقمة عمى كؿ مف 

 المستكل الشخصي كاالجتماعي

 مرتفعة جدان  88% 0.91 5.28

تساىـ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في  .12
اتخاذًؾ لمقرارات السميمة كالمدركسة، ككنيا تزيد 

  مف الخبرة لديؾً 

 مرتفعة 86% 0.94 5.14

تحد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف احتياجًؾ  .13
 لآلخريف كاعتمادًؾ عمييـ

 مرتفعة 83% 0.90 4.97

كالمتكسطة مف قدرتًؾ تزيد المشركعات الصغيرة  .14
 عمى تحمؿ المسؤكلية

 مرتفعة 82% 0.99 4.93

 مرتفعة %85 0.73 5.08 الدرجة الكمية
 

( المتكسطات الحسابية ككذلؾ االنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرت المحكر 3.4رقـ ) يكضح جدكؿ
ـٌ ترتيب الفقرات ترتيبان تنازليان تبعان لترتيب  الثالث مف أداة الدراسة المتعمقة باتخاذ القرارات، حيث ت

اتجاىات المبحكثيف  درجات الكسط الحسابي، عممان أٌف الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ تشير إلى أفٌ 
(، أما الكزف 0.73(، كاالنحراؼ المعيارم )5.28مرتفعة، حيث كصؿ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة )

 (.%85النسبي )

كبالرجكع إلى الجدكؿ السابؽ لمناقشة أعمى كأدنى فقرة في المحكر مف حيث المتكسط الحسابي كالكزف 
يرة كالمتكسطة مف قدرتًؾ عمى اتخاذ القرارات المستقمة تزيد المشركعات الصغالنسبي نجد أٌف الفقرة )

( كانحراؼ معيارم مقداره 5.28(، بمتكسط حسابي بمغ )عمى كؿ مف المستكل الشخصي كاالجتماعي
تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف قدرتًؾ عمى تحمؿ في حيف كانت أدنى الفقرات )(، 0.91)

 (.0.99( كانحراؼ معيارم مقداره )4.93)المسؤكلية(، بمتكسط حسابي يصٌؿ إلى 
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أٌف المشركعات  نتيجة مفادىامف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية، نجد أنو يمكننا تمخيص 
الصغيرة كالمتكسطة تسيـ بشكؿو فعاؿ في تعزيز قدرة المرأة عمى صنع كاتخاذ القرارات الحياتية 

، األمر الذم يزيد مف لمينيالشخصي أك االمختمفة، كذلؾ عمى كافة األصعدةػ، سكاء الصعيد 
دو كبير مف القرارات استقبلليتيا كيحد مف اعتمادىا الكمي عمى اآلخريف حكليا، كما كيقٌمؿ إلى ح

الخاطئة كيزيد بالمقابؿ مف قدرتيا عمى صنع القرارات السميمة كالمدركسة جيدان، كتعزك الباحثة ذلؾ 
مستكل المعرفة كالثقافة  ثقتيا بنفسيا، كمف يزيد مف ،في تمؾ المشركعات  إلى أٌف انخراط المرأة

ة المختمفة التي تخكضيا في سكؽ العمؿ، إذ تكتسب ىذه الخبرات مف التجارب الحياتي كالكعي لدييا،
كتتسع أيضان دائرة عبلقاتيا، كما كيعزز ذلؾ مف مشاركتيا في القرارات السياسية في المحيط الذم 
تعيش فيو، كذلؾ مف خبلؿ ممارسة حقيا في التصكيت كاالقتراع، أك مف خبلؿ تقمد المناصب 

 ذلؾ ارتباطان كثيقان بمحكر التمكيف السياسي كالذاتي. ، كيرتبط المختمفة في البمديات كالجمعيات المختمفة

(، التي تؤكد عمى دكر 2010كقد اتفقت ىذه النتيجة مع العديد مف الدراسات، منيا دراسة )أصالة،  
ىذه المشركعات في إدماج النساء في عممية صنع القرار، كفي تعزيز قدراتيف عمى اتخاذ القرارات 

، كزيادة القدرة لدييف عمى الحركة كالتنقؿ بحرية كعمى تحمؿ المختمفة عمى الصعيد الشخصي
( في 2016 المسؤكلية، في ظؿ تكفر التعميـ كالتأىيؿ كالدخؿ المناسب لذلؾ، كما كأكد )األحمد،

دراستو عمى أٌف ىذه المشركعات قادرة عمى تعزيز قدرة النساء عمى اتخاذ القرارات، ليس فقط عمى 
 كعمى الصعيد السياسي، حيث تعزز فرصة كصكؿ ىؤالء النساء إلىالصعيد الشخصي فحسب، بؿ 
الدراسات األجنبية التي اتفقت مع ىذه النتيجة، يتمٌثؿ  ، كىناؾ بعضالكظائؼ العامة كالمناصب العميا

ىذه المشركعات في  التي تؤكد عمى دكر (Shukurana, Jamilu, 2016) أبرزىا في دراسة
تحقيؽ التمكيف الذاتي لمنساء، كفي فتح اآلفاؽ ليف في العديد مف المجاالت، كفي تعزيز القدرة عمى 

 .بحريةاتخاذ القرارات 
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(: األوساط الحسابية، االنحرافات المعيارية، واألوزاف النسبية لمحور 4.4الجدوؿ رقـ )
 الثقة بالنفس.

المتوسط  محور الثقة بالنفس الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة النسبة

تعزز تجربتؾ الناجحة في إنشاء المشركعات  .15
  الصغيرة كالمتكسطة مف ثقتًؾ بنفسؾ

 مرتفعة جداً  90% 0.89 5.38

تساىـ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تحقيؽ  .16
 ذاتًؾ ككيانؾ

 مرتفعة جداً  88% 0.93 5.26

تيظًير المشركعات الصغيرة كالمتكسطة قدراتًؾ  .17
 كتبرز مياراتؾً 

 مرتفعة 84% 1.12 5.05

تحفز المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف قدرتًؾ  .18
عمى التعبير عف رأيؾ كطرح كجيات النظر 

 الخاصة بًؾ بدكف تردد أك خكؼ

 مرتفعة 83% 0.92 5.00

المشركعات الصغيرة كالمتكسطة عمى تحقيؽ  تعيف .19
التكيؼ المجتمعي كتزيد مف انخراطًؾ في المجتمع 

 المحيط بكؿ كفاءة

 مرتفعة 82% 1.00 4.91

تعمؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة عمى تحقيؽ  .20
 طمكحاتؾ كأحبلمؾ

 مرتفعة 81% 0.97 4.88

تسيؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة حرية الحركة  .21
 كالتنقؿ لديؾً 

 مرتفعة 77% 1.19 4.65

 مرتفعة %84 0.76 5.02 الدرجة الكمية
 

( المتكسطات الحسابية ككذلؾ االنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرت المحكر 4.4رقـ ) يكضح جدكؿ
ـٌ ترتيب الفقرات ترتيبان تنازليان تبعان لترتيب درجات  الرابع مف أداة الدراسة المتعمقة بالثقة بالنفس، حيث ت

اتجاىات المبحكثيف مرتفعة الكسط الحسابي، عممان أٌف الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ تشير إلى أٌف 
(، أما 0.76(، كاالنحراؼ المعيارم )5.02كمرتفعة جدان، كقد كصؿ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة )

 (.%84الكزف النسبي )
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إلى الجدكؿ السابؽ لمناقشة أعمى كأدنى فقرة في المحكر مف حيث المتكسط الحسابي كالكزف  كبالعكدة
تعزز تجربتؾ الناجحة في إنشاء المشركعات الصغيرة النسبي، نجد أٌف أعمى فقرة في المحكر ىي )

(، في حيف كانت 0.89( كانحراؼ معيارم )5.38(، بمتكسط حسابي بمغ )كالمتكسطة مف ثقتًؾ بنفسؾ
أدنى فقرة في المحكر )تسيؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة حرية الحركة كالتنقؿ لديًؾ(، بمتكسط 

 (.1.19( كانحراؼ معيارم )4.65حسابي مقداره )
 
 
 

الثقة  محكر مخيصافقة المرتفعة، نجد أنو يمكننا تمف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمك 
 اآلتية: االستنتاجاتكتفسيره ببالنفس 

إٌف انخراط النساء في العمؿ الريادم كفي المشركعات الصغيرة كالمتكسطة بشكؿ خاص يزيد مف الثقة 
إذ تنتج ىذه الثقة عف احتراـ كتقدير الذات بعد تحقيؽ النجاحات المختمفة في ىذا  ،بالنفس لدييف

ادية أك المجكء ألم معيؿ المجاؿ، كبعد تكفير دخؿ يضمف الحياة الكريمة كيحكؿ دكف التبعية االقتص
لتأميف االحتياجات األساسية كغيرىا، كما أٌف ىذه المشركعات تحقؽ الطمكحات المختمفة، كتحد مف 
الشعكر بالخكؼ مف المبادرة كالتجربة، مما يعزز مف اإليماف بالنفس، مما يعيف عمى تحقيؽ التمكيف 

بالتالي نجد أنو يمكف تحقيؽ التمكيف الذاتي كاالجتماعي لمنساء، كيعزز مف الرضى عف النفس، ك 
 الذاتي لمنساء عبر المشركعات الصغيرة نظران لدكرىا في تعزيز الثقة بالنفس لدل ىذه الفئة.

عدادىا منيا الدراسة التي قامت بإ، التي تـ ذكرىا سابقان  كتتفؽ مع ىذه النتيجة العديد مف الدراسات 
 عمى أٌف ىناؾ عبلقة طردية كثيقة بيف كؿ مف (، كالتي أكدت2010، )جمعية صاحبات األعماؿ

لى حد ليذه المشركعات يزيد إ إذ إٌف امتبلكيا مف الناحية النفسية، المشركعات الصغيرة كتمكيف المرأة
( التي ترل في المشركعات 2015دراسة دراسة )الثبلثيني، إلى جانب  ،كبير مف الثقة بالنفس لدييا

، مرأةكاالقتصادم ككذلؾ الثقافي لم جدان لمتمكيف الذاتي كاالجتماعيالصغيرة كالمتكسطة فرصة كاعدة 
كتحد مف  كتزيد مف ثقتيا بنفسيا كقراراتيا، ،بقدراتيا الذاتية يازز ىذه المشركعات مف إيمانبحيث تع

 ,Akram) نظران لتكفر دخؿ شيرم خاص بيا، كجاءت دراسةلؾ كذ اعتمادىا عمى اآلخريف،
Shaheen, et al, 2015) اعتبرت المشركعات الصغيرة كالمتكسطة أداة لتنمية  لتؤكد ما سبؽ، إذ

ـٌ إزالة كافة القيكد التي تحكؿ دكف ذلؾ، مثؿ  الذات كتعزيز الثقة بالنفس لدل المرأة، كخاصة في حاؿ ت
 غياب الدعـ األسرم كالحككمي كالمؤسساتي، كضعؼ التدريب كالتعميـ البلـز إلنشاء تمؾ المشركعات.
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(: األوساط الحسابية، االنحرافات المعيارية، واألوزاف النسبية لمحور 5.4الجدوؿ رقـ )
 الميارات اإلدارية.

( المتكسطات الحسابية ككذلؾ االنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرت المحكر 5.4رقـ ) يكضح جدكؿ
ـٌ ترتيب الفقرات ترتيبان تنازليان تبعان لترتيب درجات  الرابع مف أداة الدراسة المتعمقة بالثقة بالنفس، حيث ت

اتجاىات المبحكثيف مرتفعة الكسط الحسابي، عممان أٌف الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ تشير إلى أٌف 

المتوسط  محور الميارات اإلدارية الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة النسبة

22. 
تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة الكعي كالمعرفة 

 لديؾً 
 مرتفعة 91% 0.84 5.43

 جداً 

23. 
تخمؽ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة الميارات 

 القيادية لديؾً 
مرتفعة  87% 0.93 5.19

 جداً 

24. 
تمنحًؾ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة ميارات 

 التفاكض كاإلقناع
 مرتفعة 85% 0.96 5.12

25. 
المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف قدرة النساء  تزيد

 عمى المنافسة كتعزز ركح التحدم لديؾً 
 مرتفعة 85% 1.04 5.09

26. 
تعزز المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف فيمًؾ لبيئة 

 العمؿ بشكؿ سميـ
 مرتفعة 84% 0.83 5.07

27. 
تساىـ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تعزيز 

بداع لديًؾ، كتجعمًؾ قادرة عمى اإلدية الركح الريا
 كاالبتكار بشكؿ أكبر

 مرتفعة 84% 0.89 5.02

28. 
تعزز المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف الخبرة 

 المينية لديؾً 
 مرتفعة 84% 0.96 5.02

29. 
تساىـ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف مياراتًؾ 

اإلدارية، كالتخطيط كالتنظيـ كالتكجيو كالرقابة 
 كالمتابعة كالتقييـ

 مرتفعة 82% 1.10 4.95

30. 
تعزز المشركعات الصغيرة كالمتكسطة ميارة إدارة 

 الكقت لديؾً 
 مرتفعة 80% 1.16 4.83

31. 
قدرتًؾ عمى تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف 

 االستغبلؿ األمثؿ لممكارد المتاحة
 مرتفعة 74% 1.27 4.43

 مرتفعة %84 0.72 5.01 الدرجة الكمية
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(، أما 0.72(، كاالنحراؼ المعيارم )5.01كمرتفعة جدان، كقد كصؿ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة )
 (.%84الكزف النسبي )

إلى الجدكؿ السابؽ لمناقشة أعمى كأدنى فقرة في المحكر مف حيث المتكسط الحسابي كالكزف  كبالعكدة
تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة الكعي كالمعرفة النسبي، نجد أٌف أعمى فقرة في المحكر ىي )

(، في حيف كانت أدنى فقرة )تزيد 0.84(، كانحراؼ معيارم )5.43لديًؾ(، بمتكسط حسابي )
كعات الصغيرة كالمتكسطة مف قدرتًؾ عمى االستغبلؿ األمثؿ لممكارد المتاحة( بمتكسط حسابي المشر 

 (.1.27(، كانحراؼ معيارم )4.43)

محكر الميارات  مخيصافقة المرتفعة، نجد أنو يمكننا تمف خبلؿ آراء المبحكثيف كاتجاىاتيـ العالية كالمك 
 االستنتاجات اآلتية:اإلدارية كتفسيره ب

ماؿ، يزيد مف القدرات كالميارات اإلدارية لدل صاحبات األعإنشاء المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  فٌ إ
ينتج ذلؾ عف التجارب كالخبرات المينية  كخاصة الميارات القيادية، كتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأنو

التأسيس كصكالن لئلنتاج المتعددة التي تمر بيا ىذه الفئة خبلؿ فترة عمميا في المشركعات، ابتداءن مف 
، إذ يساعد كؿ ما سبؽ عمى تعزيز الجانب كغيرىا كالبيع مركران بالبحث عف مصادر التمكيؿ المختمفة

اإلدارم كالقيادم لدييف، عممان أٌف غياب ىذه الميارات قد يككف سببان رئيسيان في فشؿ إنشاء المشركعات 
اح،  ى التعميـ كالتدريب الكافي الذم يؤىميا لمعمؿ بنجالريادية النسكية، كبالتالي يجب حصكؿ المرأة عم

التمكيف صغيرة كالمتكسطة كمحكر المشركعات الىناؾ عبلقة كثيقة بيف كؿ مف أٌف  كيجدر بالذكر
 اإلدارم لمنساء. 

 

ـٌ تناكليا في الفصؿ الثاني مف ىذه الدراسة، كىي  كتتفؽ مع ىذه النتيجة العديد مف الدراسات التي ت
( الذم أكد عمى أٌف ىذه المشركعات تؤدم دكران حيكيان في تعزيز كؿ مف 2015الثبلثيني، دراسة )

 ,Akram, Shaheen, et alكالميارات القيادية لمنساء، كاتفؽ في ذلؾ مع دراسة )  االبتكار كاإلبداع
أٌف ىذه المشركعات تعزز الجانب القيادم  شار فييا إلىشمير باكستاف، كالتي أفي ك (2015
عممية التدريب كالتأىيؿ  قات المفركضة عمييـ كأىميا غيابك ابيا، في حاؿ إزالة القيكد كالمعألصح
ي اعتبرت المشركعات الصغيرة كاممتكسطة طريقان لكسب الت (2013)زعرب، دراسة كذلؾ ، ك اإلدارم

يؤدم  لمشركعات، كأٌف غيابيانجاح اذه الميارات أساسان لالميارات اإلدارية المختمفة، كما كاعتبرت ى
 .التنظيمي األساسي لمعمؿ إلى فشؿ العمؿ الريادم النسكم، كخاصة ضعؼ الييكؿ
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(: التحميؿ الوصفي: األوساط الحسابية، االنحرافات المعيارية، 6.4الجدوؿ رقـ )
 واألوزاف النسبية لمحور التمويؿ.

 المتوسط محور التمويؿ الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة النسبة

تيمكف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف  .32
  حصكلؾ عمى الدعـ الحككمي

 متوسطة 64% 1.77 3.84

تفتح المشركعات الصغيرة كالمتكسطة اآلفاؽ لًؾ  .33
 لمحصكؿ عمى منح لمشاريع خارجية ممكلة

 متوسطة 62% 1.58 3.74

الصغيرة كالمتكسطة مييمة تسيؿ المشركعات  .34
 حصكلؾ عمى القركض مف مؤسسات اإلقراض

 متوسطة 62% 1.47 3.74

 متوسطة %63 1.51 3.78 الدرجة الكمية
المتكسطات الحسابية ككذلؾ االنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرت ( 6.4ييظير الجدكؿ رقـ )

ـٌ ترتيب الفقرات ترتيبان تنازليان تبعان لترتيب  المحكر السادس مف أداة الدراسة المتعمؽ بالتمكيؿ، حيث ت
 درجات الكسط الحسابي، عممان أٌف الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ تشير إلى أٌف اتجاىات المبحكثيف

(، كاالنحراؼ 3.78اتجاه ىذا المحكر كانت متكسطة، كقد كصؿ المتكسط الحسابي ليذه الدرجة )
 (.%63(، أما الكزف النسبي فكاف مقداره )1.51المعيارم )

كفيما يتعمؽ بأعمى كأدنى فقرة في المحكر مف حيث المتكسط الحسابي كالكزف النسبي، نجد أٌف أعمى 
شركعات الصغيرة كالمتكسطة مف حصكلؾ عمى الدعـ الحككمي( تيمكف المفقرة في المحكر ىي )

(، في حيف كانت أدنى فقرة في المحكر )تسيؿ 1.77( كانحراؼ معيارم )3.84بمتكسط حسابي )
المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مييمة حصكلؾ عمى القركض مف مؤسسات اإلقراض(، بمتكسط 

 .(1.47( كانحراؼ معيارم بمغ )3.74حسابي )

أٌف استجابات المبحكثيف اتجاه محكر التمكيؿ كانت األدنى بشكؿ عاـ  معطيات الجدكؿ السابؽ تدؿ 
تشير المتكسطات الحسابيات المذككرة إلى كجكد  إذر المطركحة في أداة الدراسة، المحاك  جميع مف بيف

رة مف ، حيث أكدت فئة كبيلدعـ المشركعات النسكية تمكيؿ كلكنو ليس بالشكؿ المطمكب كالكافي
النساء عمى غياب الدعـ الحككمي لمشركعاتيف عمى اختبلؼ مجاالتيا، كغياب شبو كمي لمتمكيؿ 

 د عدد كافي مف مؤسسات اإلقراض في محافظة بيت لحـجعممان أنو يك لخارجي ليذه المشركعات، ا



68 
 

ظران لضعؼ و يتعذر عمى النساء االستفادة منيا، كذلؾ ن، إال أنٌ التي تقدـ المساعدة في ىذا الجانب
في ظؿ ك  ة،الفائدسعر  قدراتيف المالية، كضعؼ القدرة عمى تسديد الديفعات، كخاصة في ظؿ ارتفاع

، كتفسر الباحثة ىذه النتيجة بأف النساء ، مثؿ الكفبلء كغيرىاصعكبة تكفير الضمانات المطمكبة
المادية كنظران لغياب التعامؿ مع شركط مؤسسات التمكيؿ المختمفة نظران لضعؼ قدراتيا يصعب عمييا 

دعـ األشخاص المحيطيف بيا كخاصة الكفبلء، عممان أٌف محكر التمكيؿ يرتبط بصكرة مباشرة بالتمكيف 
 م.االقتصاد

ـٌ تنا أجمعتكقد  عدـ قدرة عمى  كخاصة األجنبية منيا، كليا في ىذه الدراسةمعظـ الدراسات التي ت
(، ككذلؾ 2016، بما في ذلؾ دراسة )أبكلحية، ببلدىفاستفادة النساء مف مصادر التمكيؿ المتاحة في 

(، التي أشارت في مجمميا إلى أٌف صعكبة 2010(، كدراسة )أصالة، 2013كؿ مف دراسة )زعرب، 
قات التي تحكؿ دكف ك الدعـ الحككمي تعد مف أكثر المع الكصكؿ لمصادر التمكيؿ المناسب كغياب

( التي تحدثت عف المستفيديف مف 2017سة )العبداهلل، إنشاء المشركعات النسكية أك تطكيرىا، كدرا
قركض التنمية كدكر ىذه القركض في إنشاء مشركعات قادرة عمى الحد مف البطالة كمف مشكمة الفقر 

( الذم قاـ بتحميؿ دكر 2010في صفكؼ ىؤالء األشخاص، إلى جانب كؿ مف دراسة )الدماغ، 
اع غزة عمى كجو التحديد، كأشار في نياية الدراسة إلى التمكيؿ في تنمية المشركعات الصغيرة في قط

ـٌ تقديمو لمنساء كبيف عدد المشركعات النسكية في  أٌف ىناؾ عبلقة كثيقة جدان بيف حجـ التمكيؿ الذم يت
المنطقة، كما كأكد عمى أٌف ارتفاع سعر الفائدة ليذه المشركعات يمنع مف االستثمار كمف االستفادة مف 

( (World bank,GPFI,2011المختمفة، إلى جانب الدراسة التي قدميا البنؾ الدكلي برامج اإلقراض 
كالتي تتفؽ مع كمما سبؽ، كتقترح العديد مف السبؿ كالتكصيات التي يمكف مف خبلليا الكصكؿ إلى 

 .الحككمي كالمؤسساتي ليذا الجانب مصادر التمكيؿ المناسب، كخاصة في ظؿ الدعـ
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ية، التحميؿ الوصفي: األوساط الحسابية، االنحرافات المعيار (: 7.4الجدوؿ رقـ )
 قات.و واألوزاف النسبية لمحور المع

المتوسط  قاتو المع الرقـ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة النسبة

تشكؿ صعكبة كصكؿ النساء إلى مصادر التمكيؿ  .35
 عائقان حقيقيان في كجو إقامة المشاريع

 مرتفعة 85% 1.14 5.11

ىناؾ ضعؼ في التدريب كالتأىيؿ الذم يمكف  .36
 النساء مف خكض تجربة العمؿ الريادم

 مرتفعة 82% 1.21 4.93

يشكؿ ارتفاع سعر الفائدة عمى القركض عائقان أماـ  .37
 حصكؿ النساء عمى التمكيؿ البلـز

 مرتفعة 81% 1.30 4.84

يشكؿ االحتبلؿ الصييكني عائقان أماـ نجاح  .38
 المشركعات النسكية الصغيرة كالمتكسطة

 مرتفعة 80% 1.18 4.81

انخراط  بعض العادات االجتماعية دكفتحكؿ  .39
 النساء في المشركعات الصغيرة كالمتكسطة

 مرتفعة 78% 1.46 4.71

تمنع المسؤكليات العائمية الكاقعة عمى عاتؽ المرأة  .40
 انخراطيا في مجاؿ العمؿ الريادم

 مرتفعة 78% 1.27 4.71

 مرتفعة %81 0.94 4.85 الدرجة الكمية
 

المتكسطات الحسابية ككذلؾ االنحرافات المعيارية لكؿ فقرة مف فقرت ( 7.4ييظير الجدكؿ رقـ )
ـٌ ترتيب الفقرات ترتيبان تنازليان تبعان قاتك معمحكر الس مف أداة الدراسة المتعمؽ بالمحكر الساد ، حيث ت

أٌف الدرجة الكمية الكاردة في الجدكؿ تشير إلى أٌف اتجاىات  الحسابي، عممارتيب درجات الكسط لت
كبالتالي يدؿ ذلؾ عمى كجكد العديد مف المعكقات التي المبحكثيف اتجاه ىذا المحكر كانت مرتفعة، 

كقد كصؿ المتكسط تحكؿ دكف تمكيف النساء عبر المشركعات المختمفة في محافظة بيت لحـ، 
(، أما الكزف النسبي فكاف مقداره 0.94)إلى (، كاالنحراؼ المعيارم 4.85درجة )الحسابي ليذه ال

(81.)% 
 
 

بي، نجد أٌف أعمى كفيما يتعمؽ بأعمى كأدنى فقرة في المحكر مف حيث المتكسط الحسابي كالكزف النس
تشكؿ صعكبة كصكؿ النساء إلى مصادر التمكيؿ عائقان حقيقيان ىي )كانت عف محكر التمكيؿ ك فقرة 
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(، في حيف كانت أدنى 1.14(، كانحراؼ معيارم )5.11(، بمتكسط حسابي )في كجو إقامة المشاريع
)تمنع المسؤكليات العائمية الكاقعة عمى عاتؽ المرأة  عف محكر المسؤكليات العائمية فقرة في المحكر

 (،1.27(، كانحراؼ معيارم )4.71الريادم(، بمتكسط حسابي مقداره ) انخراطيا في مجاؿ العمؿ
كتدؿ ىذه المعطيات عمى أٌف أكثر المعكقات التي تمنع النساء مف التمكيف عبر المشركعات الصغيرة 

التمكيؿ المناسب لذلؾ، في الكقت الذم تعد المسؤكليات العائمية الكاقعة عمى  كالمتكسطة ىي غياب
 ؿ تأثيران عمى ىذا الجانب.عاتؽ المرأة أق

 

قات التي طيًرحت في فقرات المحكر مكجكدة بشكؿ فعمي كتحكؿ ك أٌف كافة المع كنبلحظ مف ىذه النتيجة
دكف تحقيؽ تمكيف النساء عمى كافة األصعدة عبر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة، حيث إٌف ىناؾ 

مما يمنعيا مف التفكير في  لممستفيدات،صعكبة في الحصكؿ عمى التمكيؿ المناسب بشركط مبلئمة 
برامج التأىيؿ كالتدريب في كما أٌف ىناؾ غياب كاضح  تأسيس ىذه المشركعات، كيحكؿ دكف تمكينيا،

ٌف غياب ىذه ريادمالعمؿ ال نجاحتعتبر شرطان لالتي تعزز قدرات النساء اإلدارية كالقيادية كالتي  ، كا 
كما كتختص فمسطيف بمعيؽ آخر عف الدكؿ األخرل كىك  البرامج يؤدم إلى فشؿ المشركعات،
المفركضة الحكاجز يعكد ذلؾ لمقيكد ك ماـ أم نشاط اقتصادم، ك االحتبلؿ الصييكني الذم يشكؿ عائقان أ

اإلسرائيمية لسمع المنتجات كاكمنافسة عمى التجارة الداخمية كالخارجية، كصعكبة التنقؿ بيف المناطؽ، 
مف حيث الجكدة، كفرض القيكد عمى استيراد المكد الخاـ، كتصدير  سطينيةالمنتجة بأيدم فملتمؾ 

 .مخرجات ىذه المشركعات
عمى كجكد مجمكعة مف القيكد التي تشكؿ  التي تـ تناكليا في الفصؿ الثاني أكدت العديد مف الدراسات

ؿ دراسة )الثبلثيني، ، بما في ذلؾ كفي العديد مف الدكؿ حكؿ العالـ عائقان حقيقيان أماـ تمكيف النساء
( كالتي تحدثت عف العقبات التي تمنع النساء مف امتبلؾ المشركعات، بما فييا غياب التمكيؿ، 2015

ض، كغياب ضعؼ الخبرة اإلدارية كالتسكيقية لدييف، كصعكبة الشركط المفركضة مف مؤسسات اإلقرا
رية كالعمؿ في المسؤكليات األس، كما كتكاجو النساء مشكمة صعكبة التكفيؽ ما بيف الدعـ العائمي

(، كالتي تتحدث عف Khatun, Kabir, 2014) دراسةدراسة السابقة مع كتتفؽ ال، المشركعات خارجان 
صاحبات المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في بنغبلدش، حيث رصدت ىذه الدراسة المعكقات التي 

، االفتقار إلى المعرفة، ضعؼ ضعؼ التمكيؿ كمنيا  ،تكاجو ىذه الفئة كتحكؿ دكف تطكر أعماليا
( التي أكدت عمى أٌف الجانب االجتماعي كالثقافي  2014، ككذلؾ دراسة )العبداهلل، الخبرات التكنكلكجية

  كقات الريادة النسائية في فمسطيف، إلى جانب دراسةكضعؼ التمكيؿ كالتأىيؿ مف أىـ مع
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(Tabunan,2011)  التي أقرت بكجكد العديد مف القيكد التي يجب إزالتيا، كيتمٌثؿ أبرزىا في كؿ مف
انخفاض مستكل التعميـ كالثقافة كالخبرة العممية لدل النساء، كضعؼ الخبرات التسكيقية، كنقص 

التي أكدت عمى كجكد نفس  (Tabunan,2009، ككذلؾ دراسة )مصادر التمكيؿ في أندكنيسيا
ؿ النامية اآلسيكية، كىي انخفاض التعميـ، كنقص رأس الماؿ، كغياب الدعـ المعكقات في الدك 

الحككمي، كغياب الكعي الثقافي حكؿ أىمية ىذه المشركعات، كأكصت بضركرة منح النساء التعميـ 
  كالتدريب الكافي لضماف االنخراط في العمؿ الريادم.

ارية، واألوزاف النسبية الكمية (: األوساط الحسابية، االنحرافات المعي8.4الجدوؿ رقـ )
 مجاالت الدراسةكافة ل

المتوسط  المجاؿ
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 الدرجة النسبة

 مرتفعة %84 0.74 5.03 الدخؿ تحقيؽ
 مرتفعة %83 0.90 5.01 خمؽ فرص العمؿ

 مرتفعة %85 0.73 5.08 اتخاذ القرارات
 مرتفعة %84 0.76 5.02 الثقة بالنفس

 مرتفعة %84 0.72 5.01 الميارات اإلدارية
 متكسطة %63 1.51 3.78 التمكيؿ

 مرتفعة %81 0.94 4.85 قاتك المع
 مرتفعة %82 0.54 4.91 الدرجة الكمية

%(، 85يكضح الجدكؿ السابؽ أٌف أعمى درجات المكافقة كانت لصالح اتخاذ القرارات بكزف نسبي بمغ )
%(، ثـ يميو 84%(، كالميارات اإلدارية )84%(، كالثقة بالنفس )84) ثـ يميو إدرار الدخؿ بكزف نسبي

%(، كيبلحظ أخيران أٌف 63(، كأخيران التمكيؿ )81قات )ك %(، ثـ المع83فرص العمؿ بنسبة ) خمؽ
 %(. 82جميع الدرجات مرتفعة بكزف نسبي بمغ )
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 القسـ الثالث:  3.4

عمى خوضؾ تجربة إنشاء وامتالؾ المشروعات في محافظة بيت لحـ، حسب  بناءاً 
 اعتقادؾ ىؿ تسيـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمكيف المرأة؟

 (: إجابات أفراد العينة9.4جدوؿ رقـ )
 النسبة العدد االجابة
 94.8 55 نعـ
 5.2 3 ال

يعتقدكف أٌف المشركعات الصغرة كالمتكسطة تساىـ  يتضح مف الجدكؿ السابؽ أٌف أغمب المبحكثيف
% مف مجمؿ 94.8بشكؿ كبير في تمكيف النساء عمى كافة األصعدة، كذلؾ بنسبة تصٌؿ إلى 

اإلجابات، كقد جاء ترتيب أنكاع التمكيف الذم تحققو ىذه المشركعات كما ىك مكضح في الجدكؿ 
        التالي:

 مكيف مف حيث األعمى لألدنى.(: ترتيب أنواع الت10.4جدوؿ رقـ )
 التمكيف الترتيب
 اجتماعي األكؿ
 اقتصادم الثاني
 االدارم الثالث
 الثقافي الرابع
 السياسي الخامس

ـٌ تحقيقيا مف خبلؿ المشركعات  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ تبيف أٌف ترتيب أنكاع التمكيف التي يت
كاف أكالن لصالح التمكيف االجتماعي، ثـ التمكيف  الصغيرة كالمتكسطة النسكية حسب آراء المبحكثيف
، كنفسر ىذه لسياسي في آخر مرتبة مف اإلجاباتاالقتصادم، ثـ اإلدارم، ثـ الثقافي، ليأتي التمكيف ا

النتيجة بأٌف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة تزيد مف انخراط النساء في المجتمع المحيط، كيزيد مف 
، كيضمف ليف بناء االنفتاح عمى العالـ الخارجي كتككيف العبلقات تكيؼ ىذه الفئة مع اآلخريف

المختمفة التي تفتح اآلفاؽ عمى الصعيد االجتماعي كالميني، كما كتحقؽ في المرتبة الثانية التمكيف 
االقتصادم بفضؿ تكفير فرصة عمؿ مناسبة لمنساء، كتزكيدىا بالدخؿ الثابت، كتكفير األمكاؿ البلزمة 



73 
 

لبلستثمار، كغيرىا مف المنافع االقتصادية التي تقضي عمى الفقر كالحاجة، كتضمف  لبلدخار أك
ثـ يأتي التمكيف اإلدارم في المرتبة الثالثة، إذ إٌف خكض التجارب يا، االستقبللية االقتصادية ل

كالتسكيؽ المختمفة في ىذا العمؿ يعزز القدرات اإلدارية مثؿ التخطيط كالرقابة كالتسكيؽ كالتنظيـ 
كالقيادة كغيرىا، أما عمى الصعيد الثقافي فتكتسب النساء الثقافة كالمعرفة مف خبلؿ تعامبلتيا المختمفة 
مع اآلخريف عمى المستكل الميني، أما عمى الصعيد السياسي، فإف خركج المرأة مف المنزؿ كانخراطيا 

في العديد مف المجاالت مثؿ المشاركة في سكؽ العمؿ يجعميا منتجة كفعالة، كيفتح ليا اآلفاؽ األخرل 
  السياسية كغيرىا.

ىؿ  يختمؼ دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمكيف النساء في فمسطيف باختالؼ  1.3.4
)العمر، المؤىؿ العممي، الحالة االجتماعية، مكاف السكف، طبيعة المشروع، ممكية المشروع، وعدد 

 أفراد االسرة ؟
 ≥αالسؤاؿ الفرضيات التالية: ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكل داللة كقد انبثؽ عف ىذا 

فيما يتعمؽ بدكر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تمكيف النساء في فمسطيف كذلؾ باختبلؼ  0.05
كؿ مف متغيرات )العمر، المؤىؿ العممي، الحالة االجتماعية، مكاف السكف، طبيعة المشركع، ممكية 

 ركع، كعدد أفراد األسرة(.المش
حادم لقياس داللة الفركؽ في استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األكلمتحقؽ مف صحة الفرضية تـ 

متكسطات دكر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تمكيف النساء في فمسطيف )العمر، المؤىؿ 
 كع، كعدد أفراد األسرة(.العممي، الحالة االجتماعية، مكاف السكف، طبيعة المشركع، ممكية المشر 

 

 تقييـ االستبانة 4.4

ـٌ تقسيميا إلى ثبلث أجزاء، منيا الكقت المستغرؽ في  ييبيف الجدكؿ التالي أسئمة تقييـ االستبانة، كالتي ت
 .كضكح المغة، كدرجة سيكلة األسئمةاإلجابة، ك 

 النسبة العدد التقييـ
 %5 3 طكيبلن جدان 
 %17 10 طكيبلن 
 %78 45 مناسبان 
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حيث يبلحظ مف إجابات المبحكثيف فيما يتعمؽ بالكقت المستغرؽ في اإلجابة عمى االستبانة شكمت 
% مف 78% منيا، في حيف اعتقد 17% مف مجمؿ اإلجابات، كطكيبلن 5اإلجابة طكيبلن جدان حكالي 

ؿ ذلؾ عمى أٌنو لـ ، كبالتالي يدالمستغرؽ في إجابتيا كاف مناسبان المبحكثيف أٌف حجـ االستبانة كالكقت 
 يكف ثمة صعكبات في إجابة المبحكثيف عف أداة الدراسة.

 النسبة العدد التقييـ
 %79 46 سيمة جدان 
 %16 9 سيمة
 %2 1 صعبة

أما فيما يخص المغة المستخدمة في طرح محاكر كفقرات االستبانة، فقد شكمت اإلجابة سيمة جدان نسبة 
% مف المبحكثيف أٌف المغة كانت سيمة، بينما كجد 16% مف إجمالي اإلجابات، في حيف اعتقد 79

 األسئمة. ، مما يؤكد عمى سيكلة المغة المستخدمة في طرح% منيـ صعكبة في اإلجابة عمييا2حكالي 
 النسبة العدد التقييـ
 %0 0 غامضة
 %90 52 مفيكمة
 %9 3 صعبة

 
كأخيران فيما يتعمؽ بكضكح األسئمة المطركحة، فمـ يجد أم مف المبحكثيف غمكض في األسئمة، كأجمع 

أٌف ىناؾ صعكبة في اإلجابة % مف المبحكثيف 9% منيـ عمى أنيا مفيكمة، في الكقت الذم رأم 90
 ، مما يدؿ عمى إجماع المبحكثيف عمى كضكح األسئمة المطركحة في االستبانة.عمييا
 (ANOVAاختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 4.5

(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ لدور 11.4جدوؿ رقـ )
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التمكيف حسب المتغيرات الديمغرافية.

 دالة /غير دالة مستوى الداللة قيمة ؼ المتغير
 غير دالة 0.107 2.132 العمر

 غير دالة 0.933 0.145 المؤىؿ العممي
 غير دالة 0.879 0.244 الحالة االجتماعية
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 غير دالة 0.412 0.973 مكاف السكف
 غير دالة 0.811 0.320 طبيعة المشروع
 غير دالة 0.514 0.773 ممكية المشروع
 غير دالة 0.906 0.185 عدد أفراد االسرة

 
في دكر  α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل داللة نبلحظ مما سبؽ أنو 

)العمر، المؤىؿ العممي، المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في تمكيف النساء في فمسطيف باختبلؼ 
 المشركع، كعدد أفراد األسرة(. الحالة االجتماعية، مكاف السكف، طبيعة المشركع، ممكية

 
 

(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ في 12.4جدوؿ رقـ )
 المحاور حسب متغير الُعمر.

 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدؿ 
مستوى  ؼ المربعات

 الداللة
 
 

 تحقيؽ
 الدخؿ

بيف 
 320. 1.195 644. 3 1.932 المجمكعات

داخؿ 
   539. 54 29.094 المجمكعات
 57 31.025 المجمكع

   
 

خمؽ فرص 
 العمؿ

بيف 
 المجمكعات

5.417 3 1.806 2.411 .077 

داخؿ 
 المجمكعات

40.442 54 .749 
  

 57 45.859 المجمكع
   

 
اتخاذ 
 القرارات

بيف 
 043.** 2.905 1.391 3 4.173 المجمكعات

داخؿ 
   479. 54 25.853 المجمكعات
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 57 30.026 المجمكع
   

 
الثقة 
 بالنفس

بيف 
 المجمكعات

4.554 3 1.518 2.905 **.043 

داخؿ 
 المجمكعات

28.217 54 .523 
  

 57 32.771 المجمكع
   

 
الميارات 
 اإلدارية

بيف 
 989. 041. 022. 3 067. المجمكعات

داخؿ 
   546. 54 29.496 المجمكعات
 57 29.563 المجمكع

   
 

 التمويؿ
بيف 

 المجمكعات
17.724 3 5.908 2.851 **.046 

داخؿ 
 المجمكعات

111.918 54 2.073 
  

 57 129.642 المجمكع
   

 
 
 قاتو المع

بيف 
 191. 1.640 1.392 3 4.175 المجمكعات

داخؿ 
   849. 54 45.840 المجمكعات
 57 50.016 المجمكع

   
 

الدرجة 
 الكمية

بيف 
 المجمكعات

1.745 3 .582 2.132 .107 

داخؿ 
 المجمكعات

14.730 54 .273 
  

 57 16.475 المجمكع
   

** تدؿ عمى كجكد فركؽ في المتكسطات، كنبلحظ مما سبؽ أٌنو كحسب اختبار شيفيو لممقارنات 
( لصالح الفئة مف 49-40(، كالفئة العمرية) 39-30البعدية كافة الفركؽ كانت بيف الفئة العمرية )

 .( سنة40-49)
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(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ في 13.4جدوؿ رقـ )
 المحاور حسب متغير المؤىؿ العممي.

 

 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدؿ 
مستوى  ؼ المربعات

 الداللة
 
 الدخؿ تحقيؽ

 968. 085. 048. 3 145. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
30.880 54 .572   

    57 31.025 المجمكع
 

خمؽ فرص 
 العمؿ

 470. 855. 693. 3 2.080 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
43.779 54 .811   

    57 45.859 المجمكع
 

 اتخاذ القرارات
 900. 194. 107. 3 321. بيف المجمكعات

داخؿ 
 المجمكعات

29.705 54 .550   

    57 30.026 المجمكع
 

 الثقة بالنفس
 577. 666. 389. 3 1.168 بيف المجمكعات

داخؿ 
 المجمكعات

31.602 54 .585   

    57 32.771 المجمكع
 

الميارات 
 اإلدارية

 823. 303. 163. 3 489. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
29.074 54 .538   

    57 29.563 المجمكع
 
 

 التمويؿ

 646. 556. 1.295 3 3.885 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
125.756 54 2.329   

    57 129.642 المجمكع
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 قاتو المع

 **017. 3.713 2.851 3 8.554 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
41.462 54 .768   

    57 50.016 المجمكع
 الدرجة 
 الكمية

 933. 145. 044. 3 131. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
16.343 54 .303   

    57 16.475 المجمكع
 

** تدؿ عمى كجكد فركؽ في المتكسطات، كنبلحظ مما سبؽ أٌنو كحسب اختبار شيفيو لممقارنات 
 .يا كالدبمكـ، لصالح درجة الدبمكـبيف كؿ مف الدراسات العم تمكيؿلبعدية كافة الفركؽ كانت في الا

(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ في 14.4) جدوؿ رقـ
 المحاور حسب متغير الحالة االجتماعية.

 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدؿ 
مستوى  ؼ المربعات

 الداللة
 

 تحقيؽ
 الدخؿ

بيف 
 المجمكعات

.405 3 .135 .238 .869 

داخؿ 
 المجمكعات

30.620 54 .567   

    57 31.025 المجمكع
 

خمؽ 
فرص 
 العمؿ

بيف 
 المجمكعات

.594 3 .198 .236 .871 

داخؿ 
 المجمكعات

45.265 54 .838   

    57 45.859 المجمكع
 

اتخاذ 
 القرارات

بيف 
 المجمكعات

1.372 3 .457 .862 .466 

   531. 54 28.654داخؿ 
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 المجمكعات
    57 30.026 المجمكع

 
 الثقة
 

 بالنفس 

 بيف
 المجمكعات

2.598 3 .866 1.550 .212 

داخؿ 
 المجمكعات

30.172 54 .559   

    57 32.771 المجمكع
 

الميارات 
 اإلدارية

بيف 
 المجمكعات

.457 3 .152 .283 .838 

داخؿ 
 المجمكعات

29.106 54 .539   

    57 29.563 المجمكع
 

 التمويؿ
بيف 

 المجمكعات
9.790 3 3.263 1.470 .233 

داخؿ 
 المجمكعات

119.852 54 2.219   

    57 129.642 المجمكع
 
 
 قاتو المع

بيف 
 المجمكعات

.771 3 .257 .282 .838 

داخؿ 
 المجمكعات

49.245 54 .912   

    57 50.016 المجمكع
 
 

الدرجة 
 الكمية

بيف 
 المجمكعات

.203 3 .068 .224 .879 

داخؿ 
 المجمكعات

16.272 54 .301   

    57 16.475 المجمكع
في أم مف استجابات  اكر حسب متغير الحالة االجتماعيةال تكجد أية فركؽ ذات داللة بيف المح

 المبحكثيف.
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(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ في 15.4جدوؿ رقـ )
 المحاور حسب متغير مكاف السكف.

 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدؿ 
 مستوى الداللة ؼ المربعات

 تحقيؽ
 الدخؿ

 429. 937. 512. 3 1.536 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
29.490 54 .546   

    57 31.025 المجمكع
 

خمؽ فرص 
 العمؿ

 141. 1.895 1.456 3 4.368 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
41.491 54 .768   

    57 45.859 المجمكع
 
 اتخاذ
 القرارات

 175. 1.714 870. 3 2.610 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
27.416 54 .508   

    57 30.026 المجمكع
 

الثقة 
 بالنفس

 432. 931. 537. 3 1.612 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
31.159 54 .577   

    57 32.771 المجمكع
 

الميارات 
 االدارية

 678. 509. 271. 3 813. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
28.750 54 .532   

    57 29.563 المجمكع
 
 

 التمويؿ

 636. 571. 1.330 3 3.989 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
125.653 54 2.327   

    57 129.642 المجمكع
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 قاتو المع

 478. 839. 742. 3 2.227 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
47.788 54 .885   

    57 50.016 المجمكع
الدرجة 
 الكمية

 412. 973. 282. 3 845. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
15.630 54 .289   

    57 16.475 المجمكع
 

ا أٌف العينة تـ تكزيعيا عمى ف المحاكر حسب متغير مكاف السكفال تكجد أية فركؽ ذات داللة بي ، عممن
القرل، المخيمات، ككذلؾ مجمكعة مف المشركعات داخؿ محافظة بيت لحـ، بما في ذلؾ المدينة، 

 األرياؼ.
(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ في 16.4جدوؿ رقـ )

 المحاور حسب متغير طبيعة المشروع.

 

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدؿ 
مستوى  ؼ المربعات

 الداللة
 

 تحقيؽ
 الدخؿ

 199. 1.605 847. 3 2.540 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
28.485 54 .528   

    57 31.025 المجمكع
خمؽ فرص 

 العمؿ
 899. 195. 164. 3 491. بيف المجمكعات

داخؿ 
 المجمكعات

45.368 54 .840   

    57 45.859 المجمكع
اتخاذ 
 القرارات

 بيف المجمكعات
 

4.355 3 1.452 3.054 .036** 

داخؿ 
 المجمكعات

25.671 54 .475   
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    57 30.026 المجمكع
الثقة 
 بالنفس

 353. 1.109 634. 3 1.902 بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
30.869 54 .572   

    57 32.771 المجمكع
 

الميارات 
 اإلدارية

 616. 603. 319. 3 958. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
28.606 54 .530   

    57 29.563 المجمكع
 

 التمويؿ
 443. 910. 2.079 3 6.236 بيف المجمكعات

داخؿ 
 المجمكعات

123.406 54 2.285   

    57 129.642 المجمكع
 240. 1.446 1.239 3 3.718 بيف المجمكعات قاتو المع

داخؿ 
 المجمكعات

46.298 54 .857   

    57 50.016 المجمكع
 

الدرجة 
 الكمية

 811. 320. 096. 3 288. بيف المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
16.187 54 .300   

    57 16.475 المجمكع
** تػػدؿ عمػػى كجػػكد فػػركؽ فػػي المتكسػػطات، كنبلحػػظ ممػػا سػػبؽ أٌنػػو كحسػػب اختبػػار شػػيفيو لممقارنػػات 

 .الخدماتي، لصالح القطاع الخدماتيكانت بيف كؿ مف القطاع الصناعي ك البعدية كافة الفركؽ 
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(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ في 16.4جدوؿ رقـ )
 المحاور حسب متغير ممكية المشروع.

  
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدؿ 
مستوى  ؼ المربعات

 الداللة
 تحقيؽ

 الدخؿ 
 205. 1.579 834. 3 2.503 المجمكعات بيف

   528. 54 28.523 داخؿ المجمكعات
    57 31.025 المجمكع

 
خمؽ فرص 

 العمؿ

 991. 037. 031. 3 093. بيف المجمكعات
   848. 54 45.766 داخؿ المجمكعات

    57 45.859 المجمكع
 

 اتخاذ القرارات
 601. 627. 337. 3 1.011 بيف المجمكعات
   537. 54 29.015 داخؿ المجمكعات

    57 30.026 المجمكع
 

 الثقة بالنفس
 333. 1.162 662. 3 1.987 بيف المجمكعات
   570. 54 30.783 داخؿ المجمكعات

    57 32.771 المجمكع
الميارات 
 االدارية

 258. 1.382 703. 3 2.108 بيف المجمكعات
   508. 54 27.455 داخؿ المجمكعات

    57 29.563 المجمكع
 707. 466. 1.090 3 3.270 بيف المجمكعات التمويؿ

   2.340 54 126.372 داخؿ المجمكعات
    57 129.642 المجمكع

 281. 1.308 1.129 3 3.388 بيف المجمكعات قاتو المع
   863. 54 46.628 داخؿ المجمكعات

    57 50.016 المجمكع
 514. 773. 226. 3 678. المجمكعات بيف الدرجة الكمية

   293. 54 15.796 داخؿ المجمكعات
    57 16.475 المجمكع
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 أيضان. المحاكر حسب متغير ممكية المشركعال تكجد أية فركؽ ذات داللة بيف 
 

(: نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي لقياس داللة الفروؽ في 17.4جدوؿ رقـ )
 عدد أفراد األسرة.المحاور حسب متغير 

 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

معدؿ 
مستوى  ؼ المربعات

 الداللة
 

 تحقيؽ
 الدخؿ

بيف 
 المجمكعات

.694 3 .231 .412 .745 

داخؿ 
 المجمكعات

30.331 54 .562   

    57 31.025 المجمكع
 

خمؽ فرص 
 العمؿ

بيف 
 المجمكعات

 

.869 3 .290 .348 .791 

داخؿ 
 المجمكعات

44.990 54 .833   

    57 45.859 المجمكع
اتخاذ 
 القرارات

بيف 
 المجمكعات

1.376 3 .459 
 

.865 .465 

داخؿ 
 المجمكعات

28.649 54 .531   

    57 30.026 المجمكع
 

الثقة 
 بالنفس

بيف 
 المجمكعات

1.807 3 .602 1.051 .378 

داخؿ 
 المجمكعات

30.963 54 .573   

    57 32.771 المجمكع
 789. 351. 188. 3 565.بيف  
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الميارات 
 االدارية

 المجمكعات
داخؿ 

 المجمكعات
28.998 54 .537   

    57 29.563 المجمكع
 

 التمويؿ
بيف 

 المجمكعات
2.170 3 .723 .306 .821 

داخؿ 
 المجمكعات

127.472 54 2.361   

    57 129.642 المجمكع
 
 قاتو المع

بيف 
 المجمكعات

3.721 3 1.240 1.447 .239 

داخؿ 
 المجمكعات

46.294 54 .857   

    57 50.016 المجمكع
 

الدرجة 
 الكمية

بيف 
 المجمكعات

.168 3 .056 .185 .906 

داخؿ 
 المجمكعات

16.307 54 .302   

    57 16.475 المجمكع
 

 .عدد أفراد األسرةالمحاكر حسب متغير  ال تكجد أية فركؽ ذات داللة بيف

في  كبيرة بينيـ عدـ كجكد فركقاتك  إجماع نسبة كبيرة مف المبحكثيف عمى إجابات متقاربة، كما كنبرر
ليس فقط ضمف  ، إلى أٌف المبحكثيف يعيشكف ضمف نطاؽ حدكد المنطقة نفسيا،العديد مف المحاكر
ضمف منظكمة عبلقات  نطاؽ محافظة بيت لحـ عمى كجو التحديد، أم داخؿدكلة فمسطيف، بؿ 

قات كالقيكد المفركضة عمييـ، ، كما كيعانكف مف نفس المعك اجتماعية كاحدة كعادات كتقاليد مشتركة
ر التمكيؿ المختمفة، كغيرىا، حتبلؿ االسراائيمي، كصعكبة الكصكؿ إلى مصادبما فييا كؿ مف اإل

 بع تعكد عمييـأٌف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة الناجحة التي يعمؿ بيا المبحكثيف بالطإضافةن إلى 
بالعديد مف المنافع، كتحسف ظركفيـ عمى الصعيديف االجتماعي كاالقتصادم، إذ تٌدر عمييـ  جميعان 
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دخؿ بشكؿ مستمر، كتخرجيـ مف صفكؼ البطالة المتفشية في المنطقة، كما كتعزز قدراتيـ الذاتية 
عف اختبلؼ النظر ، األمر الذم يفسر إجماعيـ عمى ىذه المحاكر في التحديد بغض كاإلدارية

 المتغيرات الديمغرافية.

 (Step Wise Regressionنحدار عمى مراحؿ )تحميؿ اال  6.4
 

بػػيف دور  α≤ 0.05ذات داللػػة احصػػائية عنػػد مسػػتوى داللػػة  عالقػػةالفرضػػية الرئيسػػية: ال توجػػد 
 المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمكيف النساء في فمسطيف 

 

مف صحة الفرضية تـ استخداـ اختبار معادلػة خػط االنحػدار التػدريجي لقيػاس العبلقػة بػيف دكر  لمتحقؽ
 .تكسطة في تمكيف النساء في فمسطيفالمشركعات الصغيرة كالم

Model Summary    

 النمكذج
معامؿ 
 R2قيمة  االرتباط

قيمة   
 R2المعدؿ

     
التغير 
في قيمة 
R2 

Sig. F 
Change B 

 

1 
.794a .630 .623 .630 .000 .250 

الميارات 
 اإلدارية

2 
.890b .793 .785 .163 .000 .100 

خمؽ فرص 
 العمؿ

3 .925c .855 .847 .062 .000 .150 الدخؿ تحقيؽ  
4 .952d .907 .900 .052 .000 .075 التمويؿ 
5 .971e .942 .937 .035 .000 .175 الثقة بالنفس 
6 .997f .993 .993 .051 .000 .150 وقاتالمع  
7 1.000g 1.000 1.000 .007 .000 .100 اتخاذ القرارات 

بميؿ خط انحدار   تأثيران  كثر المحاكرأدارية كانت ف الميارات اإلأ نتائج الجدكؿ السابؽظيرت أ
، كحدة( 0.250)دارية بمقدار كحدة زاد الدكر بمقدار نو كمما زاد الميارات اإلأم أ ،(0.250 (مقداره
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، بمقدار كحدة  خمؽ فرص العمؿمحكر  تبلىاثـ  ،%63بنسبة   تمكيف المرأة عمىثرت بالتالي أك 
% 78.5فيما كانت نسبة التفسير لممحكريف ، %16.3كحدة بنسبة  )0.10)زاد الدكر بمقدار  كبالتالي

حدة بنسبة ك  (0.15(زادت الدكر بمقدار ، ك دارية بمقدار كحدةالدخؿ زاد الميارات اإل تحقيؽكتبل ذلؾ 
التمكيؿ بنسبة محكر كذلؾ ،  ك % مف التباينات في تمكيف المرأة85.5ما مقداره  % ك فسرت معان 6.2
، ثـ %5.1قات بنسبة ك المع يى قؿ المحاكر تاثيران أ% فيما كانت مف 3.5% كالثقة بالنفس بنسبة 5.2

 .%0.7اتخاذ القرارات بنسبة  محكر 
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 الفصؿ الخامس

 ممخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات
 

 مقدمة 1.5
 

ـٌ التكصؿ إلييا بعد عمميات جميع البيانات،  ييدؼ ىذا الفصؿ إلى استعراض أىـ كأبرز النتائج التي ت
اختبار فرضيات الدراسة، كالكقكؼ عمى الدكر الذم تمعبو المشركعات الصغيرة كالمتكسطة ك تحميميا، ك 

ـٌ بعد ذلؾ تقديـ  إذقة بيت لحـ عمى كجو التحديد، ف، كفي منطفي تمكيف النساء في فمسطي سيت
ـٌ التكصؿ إلييا بناءن عمى ذلؾ،  التكصيات المقترحة، في ضكء نتائج الدراسة كاالستنتاجات التي ت

 لتحقيؽ غاية ىذا البحث.

 ممخص النتائج واالستنتاجات 2.5

إجراء ىذه الدراسة كالتي ىدفت إلى إظيار الدكر الذم تمعبو المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  بعد
ـٌ التكصؿ إلى االستنتاجات ، كفي محافظة بيت لحـ تحديدان الحجـ في تمكيف النساء في فمسطيف ، ت

 كالنتائج اآلتية:

  ط التمكيف االقتصادم يرتبأظيرت أبرز النتائج التي تـ التكصؿ إلييا في ىذه الدراسة، أٌف
الدخؿ الثابت كالمستمر، ككذلؾ خمؽ فرص العمؿ  بصكرة مباشرة بكؿ مف محكر تحقيؽ

كبناءان عميو نستنتج أٌف أصحاب المشركعات الصغيرة  كمحكر التمكيؿ، كمحاربة البطالة،
ف متحقيؽ جانب التمكيف االقتصادم، ضماف ل كالمتكسطة يكلكا أىمية كبيرة ليذه العكامؿ

منتجان كمفيدان في سكؽ العمؿ كالمجتمع جعؿ منيـ عنصران اقتصاديان منطمؽ أٌف ىذه العكامؿ ت
كيزيد مف معٌدؿ الرفاىية  ـتيع مف المستكل المعيشي لدل عائبلعمى حدو سكاء، كما كيرف

أٌف تكفر مصادر التمكيؿ  تكفير فرص عمؿ مضمكف كدائـ ليذه الفئة، كما عف طريؽ، لدييـ
فتح الباب إلنشاء مشركعات أخرل، عف طريؽ تكفير يرفع معٌدؿ االستثمار لدييف، ك ي المناسبة

 رأس الماؿ المناسب لذلؾ.
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  بينت نتائج الدراسة أٌف محكر اتخاذ القرارات كخاصة عمى كؿ مف الصعيد األسرم
طة كاالجتماعي كاف األكثر تأثيران عمى التمكيف االجتماعي، كأٌف المشركعات الصغيرة كالمتكس

 مف شأنيا أٌف تعزز العبلقات االجتماعية، كتزيد مف تكيؼ المرأة في المحيط الذم تعيش فيو.
 اإلدارية،  أظيرت نتائج الدراسة أٌف التمكيف اإلدارم يرتبط بصكرة مباشرة بمحكر الميارات

مؿ عميو نستنتج أٌف أصحاب المشركعات الصغيرة كالمتكسطة يكلكا أىمية كبيرة ليذا العا كبناءن 
الفيـ الصحيح لبيئة األعماؿ، مما يعزز الركح الريادية كاإلبداع ب الذم يضمف تزكيد النساء

خطيط كالتنظيـ كاالبتكار لدييف، كما كيزكد ىذه الفئة بالعمميات اإلدارية األساسية بما فييا الت
إذ إٌف ، كما كيتأثر بمحكر اتخاذ القرارات، كغيرىا كتحمؿ المسؤكلية ،كالتكجيو كالرقابة

لدل النساء، األمر  مستكل الكعي كالخبرةمف مستكل رفع المشركعات الصغيرة كالمتكسطة ت
 الذم ينعكس إيجابان عمى قدرتيف عمى اتخاذ القرارات السميمة عمى الصعيد الميني.

  بينت نتائج الدراسة أٌف التمكيف الذاتي يمكف تحقيقو باكتساب الميارات الذاتية كالسمككية
، كارتبط بشكؿ كثيؽ بمحكر الثقة بالنفس، إذ تكلي صاحبات المشركعات صغيرة المختمفة

عمى التعبير عف الرأم  ةقدر كزيادة ال، يماف بالذاتاإللضماف ، ليذا العامؿكمتكسطة الحجـ 
 .نظرككجيات ال

  ـٌ التك ثر بعدة محاكر ذات أىمية صؿ إلييا أٌف التمكيف السياسي يتأأظيرت النتائج التي ت
بالنسبة لصاحبات المشركعات الصغيرة كالمتكسطة، منيا اتخاذ القرارات، الثقة بالنفس، كزيادة 

 الكعي كالمعرفة كالخبرة في الحياة. 
    ،فيف ادالتي تحكؿ دكف تحقيؽ النساء ألى قاتك النتائج أٌف ىناؾ العديد مف المعبينت  كأخيران

 .ة أك في تطكير أعماليف الحاليةحفي إنشاء مشركعات ناج

 التوصيات 3.5

 .تسييؿ كصكؿ النساء لمصادر التمكيؿ المختمفة -

نشاء حاضنات أعماؿ، ك كعات النسكية،تعزيز البيئة القانكنية كالتشريعية التي تضمف حماية المشر  -  ا 
 .نشاء كالتأسيس، التراخيص كغيرىاالتسكيؽ، اإللحؿ المشكبلت المختمفة، مثؿ 

البلـز لمنساء، كتقديـ المعرفة  اإلدارم كالمياراتي كضع خطط كحمبلت لتقديـ التدريب كالتأىيؿ -
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 .البلزمة ليف لبلنخراط في العمؿ الريادم

كأخيران يكصى بزيادة البحث العممي في األراضي الفمسطينية، خاصة في ما يتعمؽ باألثر التنمكم  -
 مؾ التي تديرىا المرأة الفمسطينية.لممشركعات الصغيرة كالمتكسطة، كتحديدان ت

 

 الدراسات المستقبمية

الدكر الذم تقكـ بو المشركعات الصغيرة كالمتكسطة في عمى  بصكرة مباشرة ركزتكألف ىذه الدراسة 
تمكيف النساء في فمسطيف، كقد ركزت عمى ىذا الجانب فقط، ال بد مف إجراء دراسات تتحدث عف 

الداعمة لممشركعات النسكية، كدكر ىذه المشركعات في التنمية سبؿ تكفير مصادر التمكيؿ 
االقتصادية كالحد مف البطالة، كغيرىا مف الدراسات التي تساعد صناع القرار عمى دعـ ىذا الجانب 

 .كتطكيره، لمتمكف مف جني ثماره مستقببلن 
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 المصادر والمراجع
 (.7القراف الكريـ )سكرة إبراىيـ: 

 بالمغة العربيةالمراجع 
معرفة دور المشاريع الصغيرة في تحقيؽ التمكيف االقتصادي (: "2016( أبك لحية، أ. )1

 "، رسالة ماجسيتر، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.واالجتماعي لذوي االعاقة في فمسطيف

األبحاث الكاعدة مركز "، التمكيف السياسي لممرأة العربية" دراسة مقارنة(: "2016األحمد، ك. )( 2
 ، الرياض، السعكدية.في البحكث االجتماعية كدراسات المرأة

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية الصناعية في الدوؿ (: "2009( األسرج، ح. )3
 "، مركز اإلمارات لمدراسات كالبحكث االستراتيجية، أبك ظبي، اإلمارات.العربية

4 )( ".تقريرمنشور،تمكٌن المرأة درع اقتصادي من نهش المجتمعمشارٌع (:"2114أسعد،ي.

صحيفةالحدثالفلسطينية،رامهللا،فلسطين.

مجمة  "المشاركة السياسية لممرأة الفمسطينية بيف الشكؿ والمضموف(: "2005، د. )اسماعيؿ( 5
 .960 عددال ، الحكار المتدمف

".ورقةعمل،الناديكمدخل للتمكٌن االجتماعًالتمكٌن االقتصادي للمرأة (:"2118أيهم،أ.)( 6

السريانياألرثوذكسي،سوريا.

 "، دار كائؿ لمنشر، عماف، األردف.إدارة األعماؿ الصغيرة أبعاد لمريادة(: "2005برنكطي، س.)( 7

إلى التنمية البشرية،  الثروة الحقيقية لألمـ: مسارات(: "2010برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي. )( 8
ترجمة لجنة األمـ المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا، يصدره برنامج األمـ المتحدة 

 "، الكاليات المتحدة األمريكية.اإلنمائي، الواليات المتحدة األمريكية

 السعودية، العربية المممكة في لممرأة االقتصادية المساىمة (:"2115بنمنصور،أ،وآخرون.)( 9
 ،السعودية" في االقتصاد في السعودية المرأة مساىمة الثاني االقتصادي الرياض منتدى في مقدمة
 السعكدية. العربية المممكة الرياض، عمؿ، كرقة
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"،دارصار،بيروت،لبنان.معجم لسان العرب(:"2111بنمنظور،م.)( 10

11 )( خ. 2112بكارتر، "، مركز الكتبً للبحوث القٌادة فً المجتمعبما ٌخص قدرتك على "(:

والتدرٌب، عمان، األردن.

، "تمكيف المرأة ودورىا في عممية التنمية: دراسة اجتماعية بمدينة القاىرة(: "2004. )ثابت، ف( 12
 .رسالة ماجستير، كمية اآلداب، جامعة عيف شمس، القاىرة

دائرة االقتصاد "، النساء الرياديات في قطاع غزة، الفرص والعقبات (: "2015) ( الثبلثيني،  د.13
 كالعمـك السياسية، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.

"،المعهدالعربيللتخطيطتمكٌن المرأة: المؤشرات واألبعاد التنموٌة(:"2118)الجليلي،ر.( 14

،الكويت.73الكويتي،العدد

التمكيف االقتصادي لممرأة (: "2010). أصالة لصاحبات األعماؿالجمعية الفمسطينية ( 15
 "، دراسة بحثية، راـ اهلل، الضفة الغربية، فمسطيف.الفمسطينية في الضفة الغربية

راـ مسح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة"، (: " 2003) الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني.( 16
 اهلل، فمسطيف.

"، مدخؿ استراتيجي لممنافسة والتميز –إدارة المشروعات الصغيرة "(: 2006) الحسيني، ؼ.( 17
 دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع، األردف.

ر.( 18 "2116)حلس، تقريرمنشور،التمكٌن االقتصادي للمرأة الفلسطٌنٌة وآلٌات التدخل(: ."

مجلةاالقتصادي،فلسطين.

تعزيز مشاركة المرأة في تنمية دور المشروعات الصغيرة في (: "2016). ( الحمكرم، أ19
 "، جامعة األمير سطاـ بف عبد العزيز، السعكدية.المجتمعات المحمية في المممكة العربية السعودية

20 )( أ. "2113الخاروف، مؤشرات تمكٌن المرأة اقتصادٌا فً األردن تقدم تمكٌن المرأة (:

للتنميةالبشرية،عمان،األردن.الصندوقاألردنيالهاشمي"، االقتصادي بٌن الكم والنوع

مشروع ازدهار النساء التنموي وعالقته بتمكٌن المرأة (:"2111الخاروف،أ.الحديدي،س.)( 21

"،عمان،األردن.دراسة تقٌٌمٌة : األردنٌة
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22 دراسة تطبيقية "، ةالصغير "، تنمية المشاريع الصغيرة دور التمويؿ في(: "2008الدماغ، ح. )(
، رسالة ماجستير، كمية االقتصاد NGOsالنسائية الممكلة مف مؤسسات اإلقراض  المشاريععمى 

 كالعمـك اإلدارية، جامعة األزىر، قطاع غزة، فمسطيف.

المعوقات اإلدارية التي تواجو أصحاب المشاريع التجارية الصغيرة في  (: "2013زعرب، ز. )( 23
 اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.رسالة ماجستير، الجامعة  "،قطاع غزة

"، دور المشروعات الصغيرة في الّحد مف مشكمة البطالة في األردف(: "2010) الزيادم، ـ.( 24
 جامعة العمـك التطبيقية الخاصة، األردف.

إ.( 25 ببة، م، 2113)سالمي، المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة كأداة للتمكٌن االقتصادي "(:

قاصديمرباحورقلة،الجزائر."،جامعةللمرأة فً الجزائر

دور المشاريع الصغيرة في التنمية االقتصادية في مدينة  (: "2017( شاىيف، أ، كآخركف. )26
 "، بحث منشكر، كمية االقتصاد كالعمـك االجتماعية، جامعة النجاح الكطنية،  نابمس، فمسطيف.نابمس

مجمس الشورى وعينة مف  نظر أعضاء دراسة مسحية مف وجية"(:2015شميكب، ىػ. )( 27
 السعكدية. جامعة األميرة نكرة بنت عبد الرحمف،"، الييئة التدريسية في الجامعات السعودية
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(: رسالة طمب تحكيـ أداة الدراسة )االستبانو(1.2ممحؽ )  
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات الُعميا

 برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

 حضرة الدكتور .................................... المحتـر

 الموضوع: رسالة طمب تحكيـ أداة الدراسة )االستبانة(

 تحية طيبة وبعد،،، 

" المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورىا في تمكيف النساء في تقكـ الباحثة بإعداد دراسة بعنكاف: 
كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في برنامج بناء المؤسسات كتنمية فمسطيف"، 

كعميو يرجى مف حضرتكـ قراءة فقرات االستبانة المرفقة، كاختيار اإلجابة التي تعكس  المكارد البشرية،
ـٌ الحصكؿ عمييا مف خبلؿ ىذه االستبانة سيتـ الكاقع الفعمي ب كؿ دقة، عممان بأٌف المعمكمات التي سيت

ـٌ استخداميا ألغراض البحث العممي فقط ال غير.  التعامؿ معيا بسرية تامة، كسيت

 شاكرة حسف تعاونكـ

 الدكتكر المشرؼ: د. إبراىيـ محمد عكض

 إعداد الطالبة: رزاف خالد صبلح

 دقائؽ فقط 10ـ أّف ىذه االستبانة ستستغرؽ مف وقتكـ مالحظة: نود إعالمك

 )ممحؽ(: قائمة أعضاء لجنة تحكيـ أداة الدراسة )االستبانة(.

 أ. زياد قناـ/ جامعة القدس أبك ديس. .1
 أ.صباح اخميس/ جامعة القدس أبك ديس. .2
 .بيت لحـمحمد زكاىرة/ جامعة القدس الدكتكر  .3
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 : االستبانو أداة الدراسة(1.3ممحؽ )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

                                                                      

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات الُعميا

 برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

 

 

 

 تحية طيبة وبعد،،، 

الصغيرة والمتوسطة ودورىا في تمكيف النساء في " المشروعات تقـك الباحثة بإعداد دراسة بعنكاف: 
كذلؾ استكماالن لمتطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير "، ، دراسة حالة محافظة بيت لحـفمسطيف

كعميو يرجى مف حضرتكـ قراءة فقرات االستبانة  في برنامج بناء المؤسسات كتنمية المكارد البشرية،
ـٌ الحصكؿ المرفقة، كاختيار اإلجابة التي تعكس  الكاقع الفعمي بكؿ دقة، عممان بأٌف المعمكمات التي سيت

ـٌ استخداميا ألغراض البحث  عمييا مف خبلؿ ىذه االستبانة سيتـ التعامؿ معيا بسرية تامة، كسيت
 العممي فقط ال غير.

 ـشاكرة حسف تعاونك

 الدكتور المشرؼ: د. إبراىيـ محمد عوض

 إعداد الطالبة: رزاف خالد صالح

 طدقائؽ فق 10نة ستستغرؽ مف وقتكـ مالحظة: نود إعالمكـ أّف ىذه االستبا
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 القسـ األوؿ: البيانات الشخصية حوؿ صاحب المشروع

 . ( أماـ اإلجابة التي تنطبؽ عميؾً يرجى كضع عبلمة )

 فما فكؽ  20 - 29  3 – 39  4 – 49  5 الُعمر
ميا  بكالكريكس  دبمـك  ثانكم  المؤىؿ العممي  دراسات عي

 ةأرمم  ةمطمق  ةمتزكج  عزباء  لحالة االجتماعيةا
 مخيـ  ريؼ  قرية  مدينة  مكاف السكف

 زراعي  تجارم  خدماتي  صناعي  طبيعة المشروع
 غير ذلؾ  شراكة  عائمي  فردم  ممكية المشروع
 فكؽ فما  3 - 5  6 – 8   8 – 1   10 عدد أفراد األسرة

( القسـ الثاني: فقرات االستبانة يرجى قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإلجابة عنيا بوضع إشارة )
 حوؿ اإلجابة التي ترينيا مناسبة.

 ال أعمـ أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقـ
دائـ، األمر الذم يضمف  بمكجبيا تزكيد النساء بمصدر دخؿ كىك تمؾ اآللية التي يتـالدخؿ ) تحقيؽ

 تأميف االحتياجات األساسية ليذه الفئة، بما في ذلؾ المأكؿ كالممبس كالمسكف كغيره(.
 

تؤمف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  1
دخؿ شيرم مناسب لتمبية احتياجاتًؾ 

 األساسية كبعض لكماليات

      

تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  2
السنكية كتؤمف لًؾ مف مدخراتًؾ 

 مستقبمؾ

      

تعزز المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  3
 حرية اإلنفاؽ لديؾً 

      

تجعؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  4
 منًؾ عنصران منتجان ال مستيمكان 
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تجعؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  5
 منًؾ عنصران مفيدان في سكؽ العمؿ 

      

المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  تحسف 6
 المستكل المعيشي لعائمتؾً 

      

 ال أعمـ أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقـ

يتمٌثؿ ذلؾ في الحد قدر اإلمكاف مف مشكمة البطالة، كذلؾ مف خبلؿ تكفير فرص خمؽ فرص العمؿ )
 .(العمؿ الفعمي لمف ىك مؤىؿ كلديو رغبة بذلؾ

تكفر المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  7
فرصة عمؿ دائـ لًؾ، كساعدت عمى 
 خركجؾ مف صفكؼ البطالة

      

تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  8
 مف معٌدؿ االستثمار لديؾً 

      

تتيح المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  9
الفرصة إليجاد بيئة عمؿ مناسبة لًؾ 

 كإمرأة

      

المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  تكفر 10
رأس الماؿ البلـز لتطكير مشركعًؾ 

الحالي كقد تفتح اآلفاؽ الجديدة 
 إلنشاء مشركعات جديدة 

      

 ال أعمـ أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقـ

ىك أنسب بيف مجمكعة مف أحد الميارات الشخصية كالعقمية التي يتـٌ مف خبلليا اختيار ما اتخاذ القرارات )
 الخيارات المتاحة لحؿ قضية معينة، بما يتناسب مع األىداؼ المراد تحقيقيا(.

تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  11
مف قدرتًؾ  عمى اتخاذ القرارات 
المستقمة عمى كؿ مف المستكل 

 الشخصي كاالجتماعي
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تحد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  12
 مف احتياجًؾ لآلخريف كاعتمادًؾ عمييـ

      

تساىـ المشركعات الصغيرة  13
كالمتكسطة في اتخاذًؾ لمقرارات 
السميمة كالمدركسة، ككنيا تزيد مف 

 الخبرة لديًؾ 

      

تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  14
 مف قدرتًؾ عمى تحمؿ المسؤكلية

      

 ال أعمـ أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقـ

)أم احتراـ الذات كاإليماف الكافي بالقدرات الذاتية كالميارات الشخصية، كامتبلؾ القدرة عمى الثقة بالنفس 
 فصؿ بيف الجدكليف التعبير عف النفس بكؿ كضكح(.

تجربتؾ الناجحة في إنشاء  تعزز 15
المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف 

 ثقتًؾ بنفسؾ 

      

تحفز المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  16
مف قدرتًؾ عمى التعبير عف رأيؾ كطرح 
كجيات النظر الخاصة بًؾ بدكف تردد 

 أك خكؼ

      

المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  تعيف 17
عمى تحقيؽ التكيؼ المجتمعي كتزيد مف 
انخراطًؾ في المجتمع المحيط بكؿ 

 كفاءة

      

تساىـ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  18
 في تحقيؽ ذاتًؾ ككيانؾ

      

تعمؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  19
 عمى تحقيؽ طمكحاتؾ كأحبلمؾ

      

      تيظًير المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  20
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 قدراتًؾ كتبرز مياراتؾً 

تسيؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  21
 حرية الحركة كالتنقؿ لديؾً 

      

 ال أعمـ أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقـ

)امتبلؾ الميارات اإلدارية كالقيادية المختمفة التي تمكف الشخص مف العمؿ بكفاءة كتساعد الميارات اإلدارية 
 عمى تحقيؽ األىداؼ المختمفة(.

تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  22
 الكعي كالمعرفة لديؾً 

      

تعزز المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف  23
 فيمًؾ لبيئة العمؿ بشكؿ سميـ

      

تساىـ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  24
في تعزيز الركح الريادية لديًؾ، كتجعمًؾ 

 قادرة عمى االبداع كاالبتكار بشكؿ أكبر

      

تمنحًؾ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  25
 ميارات التفاكض كاإلقناع

      

تعزز المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف  26
 الخبرة المينية لديؾً 

      

تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف  27
قدرتًؾ النساء عمى المنافسة كتعزز ركح 

 التحدم لديؾً 

      

تساىـ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  28
مف مياراتًؾ اإلدارية، كالتخطيط كالتنظيـ 

 كالتكجيو كالرقابة كالمتابعة كالتقييـ

      

المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  تخمؽ 29
 الميارات القيادية لديؾً 

      

تعزز المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  30
 ميارة إدارة الكقت لديؾً 

      



116 
 

 

 

تزيد المشركعات الصغيرة كالمتكسطة مف  31
قدرتًؾ عمى االستغبلؿ األمثؿ لممكارد 

 المتاحة

      

 ال أعمـ أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقـ

)كىك عبارة عف الحصكؿ عمى التمكيؿ النقدم البلـز إلنشاء المشركعات االقتصادية الصغيرة  التمويؿ
 كالمتكسطة كالعمؿ عمى تطكيرىا(.

تيمكف المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  32
 مف حصكلؾ عمى الدعـ الحككمي 

      

تفتح المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  33
اآلفاؽ لًؾ لمحصكؿ عمى منح لمشاريع 

 خارجية ممكلة

      

تسيؿ المشركعات الصغيرة كالمتكسطة  34
مييمة حصكلؾ عمى القركض مف 

 مؤسسات اإلقراض

      

 ال أعمـ أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقـ

)كتتمٌثؿ في جممة التحديات كالقيكد التي تقؼ في كجو تحقيؽ األىداؼ المختمفة، كتحكؿ دكف  قاتو المع
 الكصكؿ إلى النتائج المرجكة(.

تشكؿ صعكبة كصكؿ النساء إلى مصادر  35
التمكيؿ عائقان حقيقيان في كجو إقامة 

 المشاريع

      

ىناؾ ضعؼ في التدريب كالتأىيؿ الذم  36
النساء مف خكض تجربة العمؿ  يمكف

 الريادم

      

دكف  بعض العادات االجتماعيةتحكؿ  37
انخراط النساء في المشركعات الصغيرة 

 كالمتكسطة
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 القسـ الثالث

بناءًا عمى خوضؾ تجربة إنشاء وامتالؾ المشروعات في محافظة بيت لحـ، حسب اعتقادؾ ىؿ 
 تسيـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تمكيف المرأة ؟

 نعـ                               ال
 

إذا كانت اإلجابة نعـ، أرجو ترتيب أنواع التمكيف التي تسيـ المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 
 ، اإلداري(.ذاتياعي، االقتصادي، السياسي، التحقيقيا ابتداءًا مف األعمى لألدنى: )التمكيف االجتم

   
   
   
   

 إذا كانت اإلجابة ال، ما ىي األسباب التي تقؼ وراء ذلؾ؟

 لالستبانةتقييمؾ 

 مناسبان  طكيبلن  طكيبلن جدان  احتاجت منؾ االستبانة كقتان  1
 صعبة سيمة سيمة جدان  المغة المستخدمة في االستبانة 2
 صعبة مفيكمة غامضة درجة كضكح األسئمة 3

 

 

يشكؿ االحتبلؿ الصييكني عائقان أماـ  38
نجاح المشركعات النسكية الصغيرة 

 كالمتكسطة

      

الفائدة عمى القركض  يشكؿ ارتفاع سعر 39
عائقان أماـ حصكؿ النساء عمى التمكيؿ 

 البلـز
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كجدت أرجك التكـر  ىؿ ىناؾ أية أسئمة أخرل قد تيفيد الدراسة، غير مدرجة ضمف أسئمة االستبانة؟ إف
 بذكرىا.

..................................................................................................

..................................................................................................
..................................................................................................

............................................................................................. 

 مع جزيؿ الشكر
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