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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. 



1 
 

 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
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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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


