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  تحقيق في للمرأة الفلسطينية  الرياديةاستراتيجية مقترحة لتعزيز دور المشاريع 
 التنمية االقتصادية المستدامة 

 
 أ. ميرفت محمد علي الزقزوق  د. أمال عبد المجيد الحيلة

 أستــــــاذ إدارة األعمال المساعـــــــد 
 دير البلح -كلية فلسطين التقنية

 ماجستير إدارة أعمال
 وزارة شئون المرأة  -مديرة التدريب  

 الملخص: 
إلى   الدراسة  بين  هدفت  واألثر  العالقة  عن  للمرأة الكشف  الريادية  المشاريع 

تقديم   بغية  وذلك  المستدامة،  االقتصادية  التنمية  وتعزيز  ستراتيجية إالفلسطينية 
التنمية   تحقيق  في  الفلسطينية  للمرأة  الريادية  المشاريع  دور  لتعزيز  مقترحة 
وتم  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الباحثتان  استخدمت  وقد  المستدامة،  االقتصادية 

اإل التخطيط  أسلوب  على  اإلاالعتماد  لتصميم  عينة ستراتيجي  وتكونت  ستراتيجية، 
) من  مواقع  71الدراسة  على  تعميمها  تم  إلكترونية  استبانة  عليهم  طبقت  ريادية،   (

 التواصل االجتماعي والمواقع الداعمة للرياديات.  
لفلسطينية الدراسة إلى أن درجة توافر أبعاد الريادة لدى المرأة اوقد توصلت  

 ) نسبي  وبوزن  "مرتفعة"  كانت  نظرها  وجهة  التنمية  82.066من  تعزيز  ومستوى   ,(
أيضًا  "مرتفعة"  النسائية  الريادية  المشروعات  خالل  من  المستدامة  االقتصادية 

) نسبي  المشاريع  83.360وبوزن  بين  قوية  طردية  عالقة  وجود  النتائج  أظهرت  كما   ،(
بأب الفلسطينية  للمرأة  (اإلبداعية،  الريادية  وتعزيز و  االستباقية،وعادها  المخاطرة) 

الفلسطينية   للمرأة  الريادية  للمشاريع  أثر  ووجود  المستدامة،  االقتصادية  التنمية 
بينما  اإلو  (اإلبداعي،  بعديهاب المستدامة،  االقتصادية  التنمية  تعزيز  في  ستباقي) 

ا النتائج قدمت  تلك  تأثيرها ضعيف، وفي ضوء  كان  ستراتيجية إلدراسة  (المخاطرة) 
التنمية   تحقيق  في  الفلسطينية  للمرأة  الريادية  المشاريع  دور  لتعزيز  مقترحة 

اإل ولضبط  المستدامة،  المجموعة االقتصادية  طريقة  استخدام  تم  ستراتيجية 
البؤرية، بمشاركة عينة من الخبراء المتخصصين بمجاالت اإلدارة والريادة واالقتصاد 

التدري الهيئة  أعضاء  الداعمة من  والمؤسسات  الفلسطينية  بالجامعات  سية 
 للمشاريع الريادية.
 المشاريع الريادية، التنمية االقتصادية، التنمية المستدامة.   الكلمات المفتاحية:

Abstract: 
The study aimed to uncover the relationship and impact between the entrepreneurial 

projects of Palestinian women and the promotion of sustainable economic development, in 
order to present a proposed strategy to enhance the role of entrepreneurial projects for 
Palestinian women in achieving sustainable economic development. The two researchers 
used the descriptive and analytical approach, and the strategic planning method was relied 
upon to design the strategy. The sample of the study consisted of (71) female entrepreneurs, 
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to whom an electronic questionnaire was applied, and it was circulated on social media and 
sites supporting women entrepreneurs. 

The study found that the degree of availability of the dimensions of entrepreneurship 
of Palestinian women from her point of view was "high" and of relative weight ( 82.066 ), And 
the level of promoting sustainable economic development through female entrepreneurship 
is also "high" and with relative weight) 83.360 The results also showed a strong positive 
relationship between the entrepreneurial projects of Palestinian women in their dimensions 
(creative, proactive, and risk-taking) and the promotion of sustainable economic 
development, and the existence of an impact of the entrepreneurial projects of Palestinian 
women in both dimensions (creative and proactive) in promoting sustainable economic 
development, while (risk-taking) was Its impact is weak, and in light of these results the study 
presented a proposed strategy to enhance the role of entrepreneurial projects for Palestinian 
women in achieving sustainable economic development, and to adjust the strategy, the focus 
group method was used, with the participation of a sample of experts specializing in the fields 
of management, leadership and economics from the faculty members in Palestinian 
universities and institutions supporting entrepreneurial projects . 
Key words: entrepreneurial projects, economic development, sustainable development. 
  
  
 

 المقـدمة
قلة   إلى  إضافة  ملحوظ،  بشكل  معدالتها  وارتفاع  البطالة  انتشار  من  غزة  قطاع  يعاني 

زيادة معدالت  الموارد الطبيعية والظروف السياسية واالقتصادية االستثنائية والتي ساهمت في  
البطالة   بلغ معدل  والفقر حيث  بـ  46البطالة  أما  14٪ في قطاع غزة مقارنة  الغربية،  الضفة  ٪ في 

فلسطين   في  للذكور  البطالة  معدل  بلغ  فقد  الجنس  مستوى  مقابل  21على  لإلناث٪40  لعام ل  ٪ 
 ). 2020، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني( 2020

هذه الظروف التي يعيشها القطاع بشكل خاص تفرض على جميع الفئات البحث عن حلول و
تعد ريادة األعمال من بين التوجهات التي انتشرت في المجتمع  وإبداعية للقضاء على شبح البطالة 

المبادرة واالبتكار والتنافس بين الشباب  تعزيز  والتي كان لها اسهامات في مجاالت عدة أدت إلى  
ريادة  فضالً  تعد  حيث  واجتماعية،  اقتصادية  مشاكل  من  عليها  يترتب  وما  البطالة  أزمة  حل  عن   

األعمال من بين المقاصد األولية التي تتجه إليها جهود اإلنسان، كما تعد المحرك الحقيقي للتنمية 
 المشروعات  تعد أحد أهم أركانها المشروعات الصغيرة، حيث تلعب والتياالجتماعية واالقتصادية 

 الدور تطور مع الراهن الوقت  األهمية في  هذه  زادت  وقد  التنموية، العملية في بارزاً  دوراً  الصغيرة
 . )2007(القوقا،  وانعكاساتها  واالقتصادية  السياسية األوضاع ظل في  تؤديه الذي

(  لتقرير ووفقًا   الفلسطينية  األراضي  في  للمشاريع  الريادية  للمنظومة  الدولي  )  2018البنك 
والذي أظهر أن  منظومة العمل الريادي في فلسطين ما زالت في المراحل المبكرة لها حيث أشار 

مشروع عن العام السابق بما   19التقرير إلى أنه بشكل سنوي يزداد عدد المشاريع الريادية بمقدار  
 المشاريع  ثلثي  أن  الدراسة  بَّينت  كما  ،2009  % انطالقًا من العام34نمو سنوي بمقدار  يشكل نسبة  

 3  بمتوسط  الناشئة  الشركة  في  عاملين  عدد  مع  األقل  على  واحد   شخص  بتوظيف  ساهمت  الريادية
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  بسبب   وذلك   المطلوبة،  الدقة  لتحقيق  القياس  عمليات  في  صعوبة  واجه   التقرير  أن  إال   .أشخاص
  وصعوبة  موثوقة، مصادر من الفلسطينية األراضي  في الريادية  المشاريع عن الالزمة اتالبيان  غياب

 تغير   مثل  الريادية  المشاريع  لها  تتعرض   التي  السريعة  التغيرات  مع  خصوصاً   حصرها،
  المعيقات   يبرز  هذاو  ...الخ  آخر  لمكان  االنتقال  جديدة،  شركات  إطالق   الشركات، إغالق  األسماء،

  دون   قيامها   نتيجة  االستمرارية   على   القدرة  أهمها   يعد  حيث  الريادية  المشاريع   ا منه   تعاني   التي
  االستمرار   من  الرياديين  تؤهل  التي  والمالية  والفنية  اإلدارية  المهارات   امتالك  أو  كافية  دراسة

    االستدامة. وتحقيق
  المرأة   ريادة  سيما   ال  العهد،  حديثة  فلسطين  في  الريادة  إن  القول   يمكن  تقدم   ما  ضوء  فيو

  االقتصادية   السياسات  أبحاث  لمعهد  دراسة  أكدته  ما  وهذا  قصيرة،  فترة  منذ  بها  االهتمام  بدأ  وقد
  الذكور   من  معظمهم  )  29-15(  العمرية  الفئة  من  الريادين  أن  أظهر  حيث  )2014(  ماس  الفلسطيني

 طبيعة  انعكاس  ذلك  في   لسببا  يكون  وقد  فقط،  %)  5.9(  نسبته  ما  االناث  وتشكل  %)،  94.1بنسبة(
 عدة   الريادية  المشاريع  واجهت  كما  ).2007  وارشيد،  (حامد  السائدة  والثقافة  العربية  المجتمعات

  القدرة   إلى  إضافة  والتنظيمية   والفنية  والقانونية  المالية  كالمعوقات   استدامتها  هددت  تحديات
  هناك   أصبح  المعيقات  هذه  ظل  في   ).2019  والهابيل،  (الحيلة  ودولياً   محلياً   منتجاتها  تسويق  على

  للمتغيرات   استجابتها   مدىو  ريادية  مشروعات   ألي  االستدامة  تحقيق  لمدى   حقيقي  تهديد
 عالية  وخدمات  سلع  بتقديم  وفائها  ومدى  الخارجية،  أو  الداخلية  بيئتها  تشهدها  التي  لتحدياتوا

 العمالء. وطموحات   توقعات  مع تتواءم الجودة
 

  :الدراسة وأسئلتهامشكلة 
  7حوالي   فجوة كبيرة في المشاركة في القوى العاملة بين الذكور واإلناثتؤكد الدراسات وجود  

كما بلغت نسبة  . إناث  10من كل    2ذكور هم مشاركون في القوى العاملة مقابل حوالي    10من كل  
العاملة   القوى  في  اإلناث  غزة 18مشاركة  قطاع  في   % 

كما    .2020ة الغربية حسب بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعام  % في الضف 17مقابل  
العامالتبلغت   النساء  األدنى  نسبة  الحد  من  أقل  %    بأجر  و 40لألجور  في ،  المرأة    معدل مشاركة 

  % العمل  المرأة،    19سوق  شئون  وزارة  والمتوسطة وتمثل  ).  2020(موقع  الصغيرة  المشروعات 
تلك   أن  إال  المنافسة  تزايد  مع  أجمع  العالم  اقتصادي في  نمو  وتحقيق  األداء  لتطوير  دعامة قوية 

البيئة   تجد  لم  بأنها  مشكلة  واجهت  لها    واالقتصادية   االجتماعيةالمشاريع  إلى المناسبة  إضافة 
ريادية    ضعف تكون  حتى  اإلبداعية  واألفكار  الطاقات  ومتطورة, توجيه  كبيرة  لمشاريع  نواة  لتصبح 

األسواق  في  للعمل  فرصًا  تمنح  التي  المنظمات  وجود  يعزز   مما 
 ).  2014(القرنة، 

ذلك   وحتاوي   أكدتورغم  هللا  عبد  فلسطين  2014(  دراسة  أن  المناطق    تعد)  أسوأ  من 
ث ريادة النساء  دولة في العالم من حي  67من بين    58في العالم، حيث حازت على الترتيب    للرياديات

وهذا يؤكد ضعف المشاريع  ،  2012) لعام  شهراً   42في المشاريع المبكرة (لم يمضي على تأسيسها  
باالستدامة. كما   للنساء في فلسطين  وتمتعها  المبكرة  المراحل  الريادي في  النشاط  بلغ معدل 

أن عدد النساء اللواتي  الدراسة  كما بينت    % للذكور في العام نفسه.16% فقط مقارنة مع    3.4نحو  
) ألف ريادية يمتلكن مشاريع  35إضافة إلى (  امرأةيمتلكن مشاريع وأعمال قائمة بلغ سبعة آالف  

 ) المشاريع  أغلب هذه  ولكن  مبكرة،  مراحل  أجور 76في  أو  دخل  أي  تدفع  ناشئة، ال  %) هي مشاريع 
في هذه المشاريع ما تزال    للمالكات أو العاملين فيها، حيث احتمالية الفشل والتوقف عن العمل

) نحو  أن  تبين  جديدة  لوظائف  توليدها  ناحية  ومن  القائمة،  المشاريع  مع  مقارنة  ألف  9.5قائمة   (
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) ألف شخص بمن فيهم الرياديات وهو ما يشكل 48ريادية يشغلن عامل واحد على األقل، أي نحو (
) ري5.6نحو  أهمية  يعكس  وهذا  فلسطين،  في  العاملين  إجمالي  من  االقتصاد  %)  على  النساء  ادة 

وخصوصًا ما يتعلق بتوليد وظائف جديدة مما يستدعي مزيدًا من االهتمام من قبل صانعي القرار،  
مشاريعهن.   فشل  احتماالت  تقليص  على  ( العمل  ماس  دراسة  من  2014وأكدت  بالرغم  أنه   (

كبي إال أن مساهمتها في التشغيل  للنساء في فلسطين  الريادي  النشاط  رة حيث تشير انخفاض 
نحو   بتشغيل  تقوم  النساء في فلسطين  ريادة  أن  البالغين  السكان  لمسح  المستندة  التقديرات 

 %) من إجمالي العاملين في فلسطين. 5.6(
لألبحاث  الفلسطيني  المعهد  بها  قام  دراسة  للتنمية   )2007(  وأكدت  البحوث  مركز  بمشاركة 

تواجه التي  المعيقات  أهم  من  أن  الكندي  التمويلية    الدولية  المؤسسات  مساهمة  عدم  الريادي 
الخاصة. الريادية  المشاريع  إلقامة  حوافز  تقديم  في  المؤشرات    والحكومية  من  العديد  وأوضحت 

تتركز في خلق فرص عمل جديدة وتخف ريادة األعمال  أن أهمية  كاهل ي واإلحصائيات  العبء عن  ف 
تتحدد مشكلة في ضوء ما سبق    خريجين.الحكومات على مستوى توفير الوظائف مع تنامي أعداد ال

ما    الدراسة  التالي:  لتعزيز  بالتساؤل  المقترحة  الرياديةاالستراتيجية  المشاريع  للمرأة    دور 
 األسئلة الفرعية التالية:  هالتنمية االقتصادية المستدامة؟ وينبثق عن تحقيقفي  الفلسطينية

أبعاد    درجةما   .1 المبادأة)  المشاريعتوافر  المخاطرة،  (اإلبداع، تحمل  بـ  المتمثلة  من    الريادية 
 ؟وجهة نظر الرياديات 

 ؟من وجهة نظر الرياديات مستوى توافر مؤشرات التنمية االقتصادية المستدامةما  .2
بين   .3 العالقة  المستدامةالريادية    المشاريعما طبيعة  االقتصادية  نظر    والتنمية  من وجهة 

 ؟ الرياديات 
 ؟الريادة نتيجة التغير في أبعاد   التنمية االقتصادية المستدامةما مقدار التغيير في  .4
دور   .5 لتعزيز  المقترحة  االستراتيجية  تحقيق  ما  في  الفلسطينية  للمرأة  الريادية  المشاريع 

 ؟ التنمية االقتصادية المستدامة 
 :الدراسةأهداف 

المخاطرة،    درجة  إلى التعرف   .1 تحمل  (اإلبداع،  بـ  المتمثلة  الريادية  المشاريع  أبعاد  توافر 
 من وجهة نظر الرياديات.  المبادأة)

المستدامة  .2 االقتصادية  التنمية  مؤشرات  توافر  مستوى  عن  نظر    الكشف  وجهة  من 
 . الرياديات

من وجهة نظر    المستدامةالمشاريع الريادية والتنمية االقتصادية  بيان طبيعة العالقة بين   .3
 . الرياديات

 .  في التنمية االقتصادية المستدامة نتيجة التغير في أبعاد الريادةالكشف عن مقدار التغيير  .4
تحقيق   مقترحةاستراتيجية    تقديم .5 في  الفلسطينية  للمرأة  الريادية  المشاريع  دور  لتعزيز 

 . التنمية االقتصادية المستدامة
 : الدراسةأهمية 

 :  النظرية والتطبيقية من خالل ما يأتي  الدراسة أهميتهاتستمد  
العمل   أتيت .1 سوق  احتياجات  تفرضها  التي  العصرية  والتحديات  للمتطلبات  استجابة 

 المتغيرة.
الذي   .2 العلمي  الدراسةاإلثراء  مجال    تضيفه  التنمية  ودورها    الريادةفي  تحقيق  في 

 .المستدامة
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البيئية   .3 والتحوالت  التغييرات  مع  والتفاعل  التكيف  في  الحكومية  غير  المنظمات  مساعدة 
من   تزيد  التي  النساءالمتسارعة  فئات  وخصوصًا  المجتمع  أفراد  تواجه  التي  من    المخاطر 

 . دعم هذه الفئات اقتصادياً في   دورها الرياديخالل تفعيل 
المرأة .4 وزارة شئون  تستطيع  الدراسة  الفلسطينية    من خالل هذه  والوزارات  بشكل خاص 

معرفة المعيقات والتحديات التي تواجه المرأة الفلسطينية بشكل خاص والتي  بقطاع غزة  
الوزارات على   تعزيز قدرة  إلى  احتياجاتها وتعيق تمكينها، إضافة  تلبية    تحد من قدرتها على 

 . ساء وتحقيق االستدامة لمشروعاتهمتمكين الن
أن   .5 المتوقع  المشاريع  من  دعم  في  تسهم  قد  التي  األسس  المقترحة  االستراتيجية  تضع 

 الريادية للنساء وبما يعزز االستدامة.
 :الدراسةفروض 

ــى: ــية األولـ ــتوى الفرضـ ــد مسـ ــائية عنـ ــة إحصـ ــة ذات داللـ ــد عالقـ ــةال توجـ ــين α≥0.05( داللـ ــاريع) بـ  المشـ
 . نظرهامن وجهة تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة و للمرأة الفلسطينية الريادية

 الرياديــة المشــاريع) بــين α≥0.05( داللــةال : يوجــد أثــر ذو داللــة إحصــائية عنــد مســتوىالفرضــية الثانيــة
 .من وجهة نظرهاتعزيز التنمية االقتصادية المستدامة و للمرأة الفلسطينية

 حدود الدراسة: 
 اآلتية:تتحدد الدراسة بالحدود  

الموضوعية:   .1 بأبعادها الحدود  الريادية  المبادأة:  المشاريع  المخاطرة،  تحمل  )  (اإلبداع، 
 .التنمية االقتصادية المستدامةو

على دعم فني  اللواتي يمتلكن مشروعهن الخاص والحاصالت  جميع النساء  الحدود البشرية:   .2
 . أو مالي لمشروعاتهم الريادية

 محافظات غزة.: المكانيةالحدود  .3
تطبيق   الزمانية:  الحدود .4 للدراسة  تم  الميداني  يوليو خالل  الجزء  وحتى  مارس  من   الفترة 

 م. 2020
 متغيرات الدراسة 

 المتمثلة بـ (اإلبداع، تحمل المخاطرة، المبادأة). االريادية بأبعاده  المشاريعالمتغير المستقل:  .1
 المستدامة.التنمية االقتصادية المتغير التابع:   .2

 نموذج الدراسة:  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) 1شكل (
 نموذج الدراسة 

 اإلبــــداع

 المبــــــادأة

 المتغیر التا�ع المتغیر المستقل
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  الدراسات السابقة. باالستناد إلىمن إعداد الباحثتين المصدر:  
 : والدراسات السابقة اإلطار النظري

 المشاريع الريادية للمرأة الفلسطينية:  -أوالً 
أهمية   الرياديةتنبثق  الرئيسمن    المشاريع  في    الذي  الدور  المجتمع  تلعبه  احتياجات  تلبية 

المجاالت   في جميع  المستدامة  التنمية  وتحقيق  رفاهيته  واالقتصادية وتعزيز  والبيئية  االجتماعية 
تعد ريادة األعمال  كما    ريادة األعمال هي الحجر األساسي في تنمية االقتصاد.  والبشرية، حيث تعد 

المؤسسات،   لجميع  لمنتجات وخدمات  تساعد على    واألفراد كونهاعنصرًا حيويًا  آفاق جديدة  فتح 
وزيادة   العمل  فرص  خلق  في  تسهم  كما  االبجديدة،  الخدمة، نسبة  أو  المنتج  في  سواء  تكار 

 . وتحسين المستوى المعيشي والوضع االقتصادي للمجتمع 
 مفهوم الريادة:  -1

تعددت مفاهيم الريادة واختلفت تبعًا للقطاع الذي تناولته ووفقًا لتنوع الثقافات واختالفها إال أن  
جدي  بشيء  واالتيان  المخاطرة  على  تنطوي  الريادة  كون  في  اشتركت  ظروف  جميعها  ظل  في  د 

 ونستعرض فيما يلي مفهوم الريادة:  متقلبة. 
 مفهوم الريادة:  )1جدول (

الباحث   م
 والسنة 

 المفهوم 

الجسار    .1
والنعمة  

)2019 ( 

عملية إيجاد أو تقديم شيء جديد وغير مألوف من قبل األفراد باعتماد القدرة  
بنظر   األخذ  مع  استباقي  بشكل  األشياء  تلك  اكتشاف  هامش  على  االعتبار 

واسعاده   الزبون  ارضاء  من  مستوى  أعلى  تحقيق  بهدف  ذلك  في  المخاطرة 
 وتحقيق تفوق على منافسيها.

إسماعيل    .2
 ) 2017وصالح (

مضافة   جديدة  قيمة  لتوليد  وتطويرها  واستغاللها  الفرص  اكتشاف  عملية 
 النادرة. انيات المنظمة ومواردها للمنظمة من خالل حسن استثمار إمك 

3.  Paunovic, 
2014)( 

المرتبط بها   الوظائف واألنشطة واإلجراءات  تنطوي على جمع  التي  العملية 
 وإدراك الفرص وابتكار وتنظيم األعمال 

المخاطرة   )2013محمد (  .4 وتحمل  للمجتمع  قيمة  وذي  جديد  شيء  إنشاء  على  القدرة 
على المبادرة بتنفيذ   واالستقاللية باتجاه تحقيق المنفعة االجتماعية والقدرة

 عمل جديد.  
خصاونة،    .5

)2011 ( 
بهدف   التنظيم  أو  الفرد  قبل  من  تستخدم  التي  المنظمة  االبداعية  الطريقة 
حاجات   مع  ينسجم  بما  العمل  وتطوير  مضافة  قيمة  تحقيق  إلى  الوصول 

 ورغبات أصحاب المصالح. 
أو    ) 2010( حسين  .6 مميز  بعمل  االنفراد  بغية  معين  مجال  في  الفرص  واستغالل  اقتناص 

من انشاء  أو  جديدة  منظمة  رياديًا  تأسيس  صاحبه  من  تجعل  بحيث  جديد  تج 
 في ذلك العمل أو النشاط.

7.  Manuel, 
)2009( 

بافتراض   والجهد  الوقت  استغالل  طريق  عن  قيمة  ذو  مختلف  شيء  تكوين 
تحقيق   إلى  إضافة  الناتجة عنها  المالية  العوائد  وجني  مصاحبة  مالية  مخاطر 

 الرضا الفردي.  

 الباحثتين في ضوء الدراسات السابقة.المصدر: من إعداد  
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في   المتاحة  الموارد  واستغالل  واقتناصها  الفرص  اكتشاف  عملية  هي  الريادة  أن  الباحثتان  وترى 
 سبيل تقديم منتج أو خدمة مبتكرة في ظل ظروف المخاطرة المحسوبة. 

 المرأة الريادية:  -2
من   لتتمكن  كبيرة  جهود  بذل  إلى  بحاجة  وهي  للرجل  تتاح  التي  الفرص  بنفس  المرأة  تتمتع  ال  غالبًا 
الدخل،   تولد  تنافسية  إلى مؤسسات  التجارية  أعمالهن  وتحويل  االقتصادية  القرارات  أفضل  اتخاذ 

ات التي ) إلى العديد من الدراس 2014وفرص العمل من خالل تحسين اإلنتاج. فيما أشار تقرير ماس (
الفلسطينية  المرأة  المرأة في فلسطين واتفقت على انخفاض معدل مشاركة  ريادة  تناولت واقع 

 في الريادة مقارنة بالذكور، مع اتصاف معظم األعمال الريادية للنساء بأنها ذات طابع استهالكي.  
أنه   التي يتميز إال  األبعاد والممارسات  الرجل في  المرأة عن  الريادة لدى  بين  اختالف فعلي  ال يوجد 

فمقارنة مع الرجل تتسم المرأة الريادية بأن لديها قدرة على التكيف مع الظروف على  بها الرياديون. 
 أكبر، وتفويض الصالحيات، وتعتمد على التخطيط طويل األجل، ولديهـا حـس اجتماع

ٍ
ي أكبر من  نحو

 ). Buttner, 1993الرجل (
بأنها تمثل السيدات اللواتي يبتكرون، يقلدون، أو يعتمدون نشاط  المرأة الريادية    Knanka  ويعرف
كل    ،تجاري" جديدة  امرأةوهي  تجارية  فرص  وخلق  لتطوير  ومصادرها  معرفتها   ,Nawaz)  تستخدم 

2009). 
التي أنشأت أعمالها الخاصة سواء  Mashi & Yunot , 2016 ) (  كما يرى المرأة  بأنها  الريادية  المرأة 

وتحملت   والخدمات  السلع  من  المستهلكين  حاجات  لتلبية  جديدة  منتجات  بإدخال  أو  باالبتكار 
 المخاطرة في إدارة أعمالها ليس فقط لتحقيق الربح ولكن للنمو واالستمرار. 

 أهمية ريادة األعمال:   -3
بسرعة  تتسم  والتي  الحالية  الظروف  ظل  في  البقاء  أجل  من  أساسي  متطلب  األعمال  ريادة  تعد 
لتحقيق  الفرص  واقتناص  لها  التغيرات واالستعداد  الجميع مواكبة هذه  على  يفرض  وهذا  التغير، 

وآخر  (العيساوي  التالية  النقاط  في  األعمال  ريادة  أهمية  تتمثل  لذلك  مبارك،  2012ن،  والتميز.  ؛ 
2009  :( 
   .خلق فرص عمل على المدى الطويل 
   .تطوير االقتصاد وتنميته من خالل تأسيس العديد من المشاريع 
  .تغيير هيكل السوق من خالل تبني ثقافة اإلبداع واالبتكار واالعتماد على التقنيات الحديثة 
 تجات والخدمات من حيث الجودة تقديم أفكار جديدة إبداعية مما يخلق تنوعًا كبيرًا في المن

 والنوعية. 
   .زيادة المنافسة وهذا ينعكس على تطوير وزيادة الكفاءة والفعالية في المؤسسات 
   .تطوير منتجات جديدة وإضافة قيمة جديدة للمؤسسات 
 .اكتشاف حاجات ورغبات الزبائن الغير مشبعة والعمل على تلبيتها 
  ت األخرى. إقامة تحالفات استراتيجية مع المنظما 
   .تحقيق عوائد استثمارية عالية في حالة نجاح المنتجات المقدمة 

في ضوء ما سبق نجد أن أهمية ريادة األعمال تتمثل في خلقها لفرص عمل وهذا ينعكس على  
للدخل، مصدر  لتوفيرها  المعيشي  المستوى  إلى تحسين  إضافة  البطالة،  الريادة   نسب  تهتم  كما 

القادمة، األجيال  مقدرات  لحفظ  للبيئة  صديقة  مشروعات  بناء  للرفاهية    في  مصدر  تعتبر  أيضًا 
بحيث   عام  بشكل  المجتمع  على  ينعكس  وهذا  المجتمع  احتياجات  تلبي  مستوى    يرفع كونها  من 

 .  وبيئياً  المجتمع ثقافيًا واجتماعيًا واقتصادياً 
 أبعاد ريادة األعمال:   -4
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تتحقق المزايا التنافسية للمؤسسات وحتى األشخاص دون امتالكهم لمجموعة من الخصائص  ال  
األبعاد   من  مجموعة  على  األعمال  ريادة  وتنطوي  ريادي،  منهم  وتخلقهم  تميزها  والتي  واألبعاد 

تحديدها.  المهمة في  للباحثين  كبيرًا  تحديًا  شكل  مما  واقتصادية  اجتماعية  ظاهرة  سوف  و  كونها 
   لدراسة على األبعاد التي تناولتها وهي كالتالي: تقتصر ا

 اإلبداع:  -أ
يعتبر أحد الخصائص المميزة للريادي االتيان بشيء جديد أو تطوير شيء قائم فعليًا وهو ما يعرف  

  والتــي  ـدةی الجد اءی:" عملية خلــق بعـض األشـ بأنه اإلبداع (Duane, Barringer, 2010) ويعرف .باإلبداع
الر  للعمليات  مركـــزًا  المشاريع و  ".ــةیادیتعـــد  نجاح  وأساس  األعمال  لريادة  المميز  العنصر  هو 

مترادفين   كعاملين  واالبتكار  اإلبداع  بين  المزج  يتم  ما  وغالبًا  تنافسية،  ميزة  وامتالكها  الريادية 
ارب خالقة من خالل  بالرغم من اختالف آلية كل منهما. فاإلبداع هو التعاطي مع أفكار وأنشطة وتج

الناصري  التميز في المنتج أو الخدمة، بينما االبتكار فهو عملية إيجاد وتطوير منتج أو خدمة جديدة (
 ):Mthanti & Ojah, 2018). وهناك عدة أنواع لإلبداع الريادي وهي كما يلي (2016، وسلمان 
 المستخ التكنولوجيا  طبيعة  في  جزئي  بشكل  اإلبداع  يتم  جزئي:  قليل إبداع  واهتمام  دمة 

 بالسوق.
  .إبداع تخصصي: استخدام تكنولوجيا جديدة واهتمام قليل بالسوق 
  .إبداع جديد داخلي: وسائل تكنولوجية حالية مع اهتمام زائد بالسوق 
  .إبداع عالمي: استخدام تكنولوجيا جديدة واهتمام كبير بالسوق 

 المخاطرة.  تبني  -ب
التأكد   وعدم  الغموض  المخاطرة حالة  من  حالة  تخلق  الكاملة  المعلومات  في  نقص  عن  ,  الناتجة 

المنظمات   تفضيل  إلى  كان   القتناصوتشير  إذا  تعلم  تكن  لم  لو  حتى  الجديدة  الناشئة  الفرص 
النتائج. بدون معرفة  بمغامرة  تعمل  وأن  ناجحًا,  الجديد سيكون   (Pearce, 2009)  ويعرف  المشروع 

ظمـة فـي مـشروعات مـن مـوارد المن  كبيرةنـسبة    بتخصيص  االلتزاماطرة بأنها:" رغبـة المـدراء  المخ
  ". استثنائية  نتائج  عنها  نتجی و  المتاحة  الفرص  اسـتغالل  أجـل  مـن  ـرةیكب  ونیتحملهـا لـد و  ـدةیجد

حيث  و من  األساسية  المعلومات  وجمع  المشاريع،  الختيار  المعالم  واضحة  عملية  التدفقات هي 
النقدية والعائد على االستثمار والتركيز على السلبيات واإليجابيات التي تؤثر على أهداف المشروع  

(الشمري والموسوي والشمري،  2015(أبو قرن،   الريادية  المشاريع  تواجهها  ). وهناك عدة مخاطر 
2016:( 
 :العمل ومرتبطة   مخاطر  النجاح  احتمالية  معرفة  غير  من  بالمجهول  المجازفة  وتعني 

 بالدخول إلى أسواق جديدة أو استخدام تكنولوجيا غير مجربة بعد. 
 :السوق السوقية   مخاطر  القيمة  في  التغير  األجنبية،  العمالت  صرف  أسعار  بتغير  تتعلق 

 وتغير أسعار الفائدة. 
 مالية المخاطر  المديونية  عن  ناتجة  أجل  :  من  مواردها  من  كبير  مقدار  استخدام  مرتفعة، 

 النمو أو الفشل في تسويق وبيع المنتج.
 يرتكبها أصحاب المشاريع باتخاذهم قرارات خاطئة تؤثر على استمرارية  مخاطر شخصية :

 المشروع ومركزه المالي.
 تتعلق بتغير القوانين والتشريعات. مخاطر تنظيمية : 

 (المبادأة): االستباقية -ج
أهم ما يميز ريادة األعمال نظرًا لكونها تتخذ خطوات ذات مخاطرة عالية أكثر في ظل الظروف  من  

لتحركات   االستجابة  مجرد  من  بدًال  الواعدة  الفرص  متابعة  المبادأة  وتعني  المحيطة.  البيئية 
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ف  المنافسين.  صدارة  وفي  اإلبداع  في  قياديًا  تكون  وأن  تراقب   االستباقيةالمنظمات  المنافسين 
االتجاهات وتحاول معرفة المتطلبات المستقبلية للزبائن الحالين, وإدراك المشاكل التي يمكن أن 

جديدة. لمشاريع  فرص  إلى  الفـرص    االستباقية (Huang,2011) ويعرف  تقود  عـن  "البحــث  بأنها: 
المنافسين  إلىوالتطلـع   فـــي طليعة  لتكـــون  وخـــدمات جديدة  التغير في  تقديم منتجـــات  ، ومراعاة 

الطلب المستقبلي وتشكيل االتجاهات البيئية؛ أي أن المنظمات االستباقية قادرة على االستفادة 
الناشئة  من المتميزة الفرص  السوق  قطاعات  في  األول  المحرك  من  االستفادة  ضمان  وبالتالي   ،

المتوقع أن يكون ذا   أنه من  المنافسين، وأضاف  قيمة كبيرة في ضمان المستهدفة والخالية من 
للمنظمة الناجح  يرى    ".األداء  واردة   (Nasri & Zekovksi, 2014)أيضًا  ذهنية  حالة  بأنها  االستباقية 

لتحقيق  بالعمل  واإلخالص  والوفاء  الرؤية،  على  والحفاظ  األفراد،  بوعي  كبير  حد  إلى  ومدفوعة 
األهداف الصعبة وتجاوزها، إذ تمثل االستباقية تصور مستقبلي يستهدف المعايير االستراتيجية  

قتين يمكن استخدامها للعمل االستباقي  هناك طري التي تؤثر على البيئة المحيطة وتتكيف معها.  
 :  (Pieters, 2014)هي 

   .تقديم سلع أو خدمات أو تقنيات قبل المنافسين 
 .السعي المستمر إلى تقديم سلع وخدمات جديدة 

نخلص مما سبق إلى أن الريادي مبتكر بطبيعته، واالبتكار واإلبداع هو الفعل الذي يقوم به الريادي  
الثراء   تحقيق  أجل  يتضمن  من  اإلبداع  أن  المتاحة. كما  للموارد  إيجاد استخدامات جديدة  من خالل 

القدرة على التعرف على  المشاكل وحلها بكفاءة واقتدار ويعتبر الخطوة األولى نحو االبتكار. إضافة 
إلى المخاطرة المحسوبة إال أنه ال يوجد حدود معينة لسلوك تحمل المخاطرة بالنسبة للمشاريع 

كلما كانت المخاطرة أقل ال يمكن وصفه بالريادي، وكلما زادت المخاطرة يصبح الشخص  الجديدة ف
 رياديًا.  

 :بقطاع غزة ريادة األعمال لدى المرأة الفلسطينيةدعم المنظمات األهلية لواقع  -5
من خالل زيارة الباحثتان لمؤسستين تعمالن في مجال ريادة األعمال وتهتمان بصورة خاصــة بــدعم 

 -sec. معًا، ومركز المؤسسات الصــغيرة –المرأة الريادية في قطاع غزة وهما: مركز العمل التنموي 
اطلعــت الباحثتــان علــى وثــائق ومســتندات المؤسســتين، وذلــك بعــد موافقــة إدارتيهمــا، وقــد هــدفت 
 الباحثتان من خالل االطالع على تلــك الوثــائق والمســتندات إلــى الحصــول علــى معلومــات عــن طبيعــة

المشـــاريع التـــي يـــتم تمويلهـــا وأعـــدادها وعمليـــة المتابعـــة واالســـتمرارية للمشـــاريع، وقـــد تمـــت 
). وقــد اتضــح مــن خــالل تحليــل الوثــائق والمســتندات، 2020يوليــو (  15الزيارتين يوم األربعاء الموافــق  

م وتقــدبــأن المؤسســتين المــذكورتين يمــتلكن فــريقين متكــاملين لإلشــراف علــى المشــاريع الرياديــة 
خدمات تطوير وخدماتها بصورة تخصصية من تدريب وتوجيه وارشاد ومنح مالية لبعض المشاريع،  

 .أعمال
وتتم عملية اختيار المشاريع بناء على معايير تضعها المؤسستين ومن خــالل اعالنــات تكــون متاحــة 

بــأن المركــز ينفــذ مشــروع أبــادر والــذي   secوتقول مديرة مكتب غــزة فــي مركــز ،للجميع وحسب معايير
 وأنمشــكلة  ال يمثلالعمر    وأن  عام فما فوق)  18يستهدف الرجال والنساء من مختلف األعمار (من  

مناصــفة بــين  ، ومــن كافــة المســتويات التعليميــة ويــتم تقســيم المــنح تقريبــاً هــي األســاس المقــدرة 
كبر للنســاء حيــث أن الفئــة المســتفيدة بلغــت كان النصيب األ 2019في مشروع أبادر  أنه  إالالجنسين  

) سيدة وتــم تمويــل 240) مستفيد/ة كان النصيب األكبر للنساء حيث بلغ عدد المستفيدات(300عدد(
  .) مشروع20ما يقارب (

والمشــروع لمــدة ثــالث ســنوات للفتيــات مــا بــين   "يــتم تنفيــذ مشــروع "نجاحهــا  مؤسســة معــاً   أما فــي
) فتــاة  500عــدد ( اســتفادت منــه  2019العــام  ، وفــيلمســتويات التعليميــةومــن كافــة ا  29وحتى    19عمر  
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مــنح لمشــاريع زراعيــة  إلــى أربعــة$)  اضــافة 5600) مشــروع ريــادي قيمــة المنحــة (11وتــم تمويــل عــدد (
 التالي: بناًء على اختيار المشاريع الريادية ويتم  )  دوالر لكل مشروع.3000بقيمة (
  اختيارية واضحة.امتالك معايير 
 امتالك المؤسسة نماذج تقييم للمشاريع متخصصة.  
  ،امـــتالك المؤسســـة أدوات ومراحـــل متنوعـــة فـــي اختيـــار المشـــاريع مثـــل (الزيـــارات الميدانيـــة

 .المقابالت، التقييمات العملية)
المتابعــة الميدانيــة، ليــة المتابعــة والتقيــيم للمشــاريع الرياديــة بصــورة دوريــة منهــا زيــارات آوتــتم 

جلســـات اإلرشـــاد، التقيـــيم األولـــي والتقيـــيم النهـــائي وهنـــاك عـــدة أنـــواع مـــن التقـــارير المتسلســـلة 
 والمتكاملة منها:

 تقارير الزيارات الدورية. 
 تقارير اإلنجاز الشهرية من ثم الربعية ويتبعها تقارير إنجاز سنوية.  
 .تقارير متابعة نصف سنوية للمشاريع 

ؤسستين المنهجية التشاركية لتسهيل الوصول للمستهدفات من خالل إنشاء شراكات وتتبع الم
مــن خــالل اســتقبال  فتكــونالتواصــل  آليــةأمــا عــن  مــع مؤسســات قاعديــة فــي محافظــات غــزة كافــة.

طلبات أونالين لالستفادة من الخدمات، ويتم استكمال المراحل بالتواصل من خالل أرقام الهواتف 
 ني المسجل في الطلب.والبريد االلكترو
علــى المشــاريع الرياديــة فــي قطــاع الزراعــة واالقتصــاد األخضــر وكــذلك القطــاع  معــاً  ويتركــز اهتمــام

لديها أولويات حيث أولها قطاع االنتاج، صديقة للبيئــة، تكنولوجيــا، القطاعــات الغيــر   secالرقمي أما   
 $).6500$) وأكثرها ( 900المقدمة أقلها (، وقيمة المنح قليدية، وأخيرًا القطاع الخدماتيت

يــتم اختيــارهن للمشــاريع المهــارات األساســية إلنشــاء/ تطــوير المشــاريع،  اللــواتيتمتلــك الفتيــات 
لــذلك يتركــز  وغالبــًا تكــون الفتيــات تمتلــك المهــارات الفنيــة أكثــر مــن المهــارات اإلداريــة والرياديــة.

دريب وإرشــاد إداري وكــذلك فنــي متخصــص، وكــذلك بــرامج تــ اهتمام المؤسسات الداعمة في تقديم  
 تدريبات على تطوير خطط أعمال المشاريع.

إشــراك الفئــات  فــي تحديــد االحتياجــات التدريبيــة حيــث يــتمتتبــع المؤسســتين المنهجيــة التشــاركية 
ــة  ــي بدايــ ــى فــ ــتوى األعلــ ــى المســ ــي كــــل المســــتهدفة وعلــ ــرامج فــ ــروع، وأكــــدت مســــؤوالت البــ مشــ

علــى المشــاريع المنفــذة الحتياجــات المســتفيدات ألن المشــاريع تعتمــد  ةمالئمــ المؤسســات علــى 
علـــى تحديـــد االحتياجـــات مـــع المســـتفيدات وأصـــحاب  مجموعـــة متكاملـــة مـــن الخـــدمات بنـــاءً  تقـــديم

 .العالقة، وكذلك باالعتماد على التجارب والخبرات من البرامج والمشاريع المنفذة سابقاً 
 :المشاريع الريادية بحسب المؤسسات المستهدفةتواجه التي المعيقات 

 .% رياديين والباقي يبحث عن تمويل لخلق فرصة عمل10ضعف األفكار الريادية أقل من  -
 قلة ومحدودية فرص التمويل. -
 .ضعف المهارات االدارية والفنية -
 .القيود والشروط على طبيعة المشاريع المستهدفة من قبل الممول -
 .األوضاع االقتصادية وانخفاض القدرة الشرائيةالتراجع في  -
 ضعف التسويق للمشاريع الريادية. -
 خدمات تطوير األعمال ال تواكب األعمال الحديثة. -
  .التمويل في بعض االحيان يكون موجه -
، ضــعف تبــادل الخبــرات معيقــات خارجيــة " حصــار، اغــالق،  عــدم تــوفر بعــض المــواد الخــام -

 الخارجية.
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 .عمال ليس مواكبة للتكنولوجيا الحديثةخدمات تطوير األ  -
ــه  ) وهــذه نتيجــة %40- 30( ةنســببحــد مــا يوجــد اســتدامة  إلــىفيمــا يتعلــق باســتدامة المشــاريع فإن

 مرضــية حســب الظــروف التــي يمــر بهــا قطــاع غــزة مــن تذبــذب األســواق ومــا ذكــر أعــاله مــن معيقــات.
خــارجي ولــديهن نظــام مــالي واداري ومشــتريات الدعم الــ علــى  انالمؤسســتين تعتمــد أن نجــد وأخيــراً 

  موحد للمشاريع الريادية.
قطــاع غــزة ويعــزى هــذا الضــعف إلــى عــدة بالنشــاط الريــادي للنســاء  فــي ضــعفأن هنــاك تبــين أيضــًا 

مــدخل  ولــى وبالتــالي الريــادةاأل بالدرجــةمصدر رزق  عنأسباب منها ضعف الريادة حيث بحث النساء 
ــل، أيضـــ  ــى التمويـ ــول علـ ــل للحصـ ــرتبط بعوامـ ــد تـ ــلها أو قـ ــبب فشـ ــاريع بسـ ــن المشـ ــدد مـ ا توقـــف عـ

اجتماعية واقتصادية وثقافية تحد مــن مبــادرة المــرأة فــي مجــال الريــادة ومــن مشــاركتها الفاعلــة فــي 
تنميـــة االقتصـــاد حيـــث أن المجـــاالت واألنشـــطة االقتصـــادية التـــي تناســـب النســـاء مـــن وجهـــة نظـــر 

 المتوفرة للذكور. المجتمع الزالت محدودة بالمقارنة مع
 

 :التنمية االقتصادية المستدامة -ثانياً 
تسعى الدول إلى تحقيق التنمية المستدامة لحماية مواردها وحقها في الحصول على بيئة نظيفة  
خالية من التلوث وضمان حياة كريمة للشعوب كافة، وتعد التنمية المستدامة نشاط يشمل كافة 

ا ومختلف  بما  القطاعات  وإجراءات  لدول  قوى  بفعل  التنمية  وتحدث  وجماعات،  أفراد  من  فيها 
تهدف إلى التغيير ويتفق أغلب االقتصاديين على أن النمو يشمل زيادة في السكان أو في الثروات 

 المتاحة أو في أي مؤشر آخر وعلى نحو طبيعي. 
 التنمية االقتصادية المستدامة:   -1

تحول   المستدامة  االقتصادية  التنمية  اقتصاد  تتضمن  بأنه  إلى ما يسمى  النمو  اقتصاد  جذري في 
على   الطبيعية  الموارد  تستهلك  مستقرة  البيئة   أساسدولة  على  وتحافظ  مستدام  بمعدل  ثابت 

البشر   يحمي صحة  إلى  (Rasmussen, 2011)بمستوى  المجتمع  رفاهية  زيادة  البعد على  ويرتكز هذا   .
الموارد   واستغالل  الطبيعية،  للموارد  األمثل  واالستغالل  الفقر  على  والقضاء  حد  أقصى 

) السكان  في  الزيادة  من  أسرع  بمعدل  االنتاج  في  زيادة  تحقيق  بهدف  ). 2014،  حسينياالقتصادية 
المستدامة بأنها العملية التي يحدث من خاللها تغير   ) التنمية االقتصادية2011كما يعرف أبو جودة (

لصالح  الدخل  توزيع  وتحسن في  الحقيقي،  الدخل  في متوسط  بزيادة  مصحوب  ومتواصل،  شامل 
الطبقة الفقيرة، وتحسين في نوعية الحياة وتغير هيكلية اإلنتاج. ووفق هذا التعريف، فإن التنمية 

 تحتوي على عدد من العناصر أهمها : 
   أيًضا وإنما  فقط،  االقتصادي  العامل  على  ليس  ينطوي  شامل  تغير  فالتنمية  الشمولية، 

 الثقافي والسياسي واالجتماعي. 
   فترة طويلة من الزمن، وهذا يوحي  خالل  حدوث زيادة مستمرة في متوسط الدخل الحقيقي

 بأن التنمية عملية طويلة األجل.
 لفـقيرة والتخفيف من ظاهرة الفقر.حـدوث تحسن فـي توزيع الدخل لصـالح الطبقة ا 
  .ضرورة التحسن في نوعية السلع والخدمات المقدمة لألفراد 

  لألفراد   تلبية االحتياجات الفردية واالجتماعية  هولتنمية االقتصادية المستدامة والمحور األساسي ل 
الهدر والضياع  بشكل عادل ومتوازن الموارد من  بدو  .وبشكل كفوء والمحافظة على  يؤدي  هذا  ره 

إلى زيادة معدالت النمو في الدخل القومي، والحد من البطالة واالرتقاء بالمواطن وتحقيق آماله في  
أما أهم مؤشرات قياسها فهي   حياة كريمة مما يخلق منه إنسانًا صالًحا مساهًما في تقدم وطنه.  

 : (Potts et al, 2010:31) كالتالي
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   إجمالي المصروفات.نسبة إجمالي اإليرادات إلى 
  .المساعدات اإلنمائية 
 .نسبة العاملين إلى عدد السكان 
 .نصيب الفرد من األموال المخصصة 

هي    المستدامة  االقتصادية  التنمية  أن  الباحثتان  ترى  ما سبق  تغيير  في ضوء  في    جوهريإحداث 
المجتمع   المجاالتهيكلية  واالجتماعية    في  مستوي  والبيئيةاالقتصادية  المعيشة وتحسين  ات 

الضرر   دون  المجتمعات  رفاهية  وتحقيق  الحياة  ظروف  وتحسين  والبطالة  الفقر  على  والقضاء 
 . بحقوق المجتمعات مستقبالً 

 :  المشاريعمعوقات استدامة  -2
المشاريع  تتمثل   تواجهها  التي  المعوقات  التاليةأهم  النقاط  في  والنخالة،    تتمثل  (المدهون 

 :  )2014) و(المختار،  2017
 .تبعية االقتصاد الفلسطيني لالقتصاد اإلسرائيلي، وزيادة كلفة الحصول على التمويل 
  .نقص المشجعات االستثمارية من اعفاءات ضريبية والجمارك 
  والمياه.ضعف البنية األساسية من شبكة الطرق وارتفاع تكاليف النقل والكهرباء 
 .نقص في مستلزمات اإلنتاج وارتفاع أسعارها، ونقص في العمالة المدربة 
 .عياب القوانين والتشريعات والمؤسسات الداعمة للمشاريع الصغيرة 
 .قصور مصادر التمويل، والمساعدات الفنية المقدمة 
   الصغيرة.محدودية مجاالت البحث العلمي المطبقة لدعم وتنمية دور المشاريع 

 الجهات المسئولة عن تحقيق التنمية المستدامة:   -3
سبيل  في  األدوار  تتكامل  حيث  المستدامة  التنمية  تحقيق  عاتقها  على  يقع  جهات  عدة  هناك 

 تحقيقها سواء التنمية االجتماعية أو االقتصادية أو البيئية وهي كالتالي:  
 امة، إذ أن وجود مجتمع مثقف : يعد المحرك األساسي في عملية التنمية المستدالمجتمع

وواعي لحقوقه وواجباته يساعد في تحقيق التنمية، من خالل تهيئة أجيال تحافظ على البيئة 
ومحيطها، مع الحرص الكامل على أن يتمتع الجيل القادم بما تمتعوا فيه األجيال السابقة،  

 ). 2011الحسن، وبذلك يصبح المجتمع أداة أساسية ومحورية في نشر ثقافة االستدامة (
 يبرز دورها من خالل توفيرها لمناخ مالئم لقيام المؤسسات لنشاطاتها ومواجهة  الحكومة :

بالمسئولية   االلتزام  على  تشجيعهم  خالل  من  والعالمية  المحلية  المنافسة  تحديات 
االمتيازات   الضريبية،  (الحوافز  خالل  من  وذلك  المجتمع  فئات  مختلف  تجاه  االجتماعية 

المساهمة  الخاصة،   على  المنظمات  لتشجيع  والمعنوية..الخ)  المالية  الحوافز  بعض  منح 
 ).  2014الفاعلة في برامج التنمية المستدامة (األسرج، 

 والقوانين األساسية  التعليمات  المبادئ  تطبيق  فرض  في  والقوانين  التعليمات  تساعد   :
و الندوات  خالل  من  يتم  وهذا  المؤسسات،  على  المستدامة  التعريفية  للتنمية  المؤتمرات 

المستدامة   التنمية  تنظيم  بأبعادها بأهمية  وقوانين  والتنمية  االستثمار  قوانين  أن  إذ   ،
العمل لها دور بارز في تنمية المجتمعات المدنية والحفاظ على البيئة بالقيام بتقليل التلوث 

 ). 2011وإعادة تدوير المخلفات (الحسن، 
   المدنية العمالالمنظمات  التنمية  ونقابات  جعل  في  مهم  دور  لها  المنظمات  وهذه   :

المباش التأثير  خالل  من  المجتمعية  الثقافات  ضمن  من    رالمستدامة  واسعة  شريحة  على 
االقتصادية   التنمية  تحقيق  خالل  من  البيئة  على  وتحافظ  تهتم  وجعلها  المنظمات، 

 ).2019ي وحمزة، باالستثمار في مشاريع تنمية ذات هدف اجتماعي (الزبيد
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 ) 2شكل (

 الجهات المسئولة عن تحقيق التنمية
 

   الدراسات السابقة:   -ثالثاً 

 النتائج  الهدف 
 )2020دراسة (الرقيب ،  .1

المشاريع   دعم  أثر  على  التعرف 
على   والمتوسطة  الصغيرة 

 مستويات تمكين المرأة. 

سيدات   تحفيز  في  قوي  تأثير  لها  والمادية  النفسية  الدوافع 
بهن. الخاصة  مشاريعهن  في  للبدء  المشروع  و   األعمال  يؤثر 

%. وتحسين  50على تمكين المرأة الشخصي واالقتصادي تفوق  
 % 50ابات بنسبة أقل تعليم األبناء وتقديم االج 

   (Rummel & others, 2019)دراسة  .2
تواجه  التي  التحديات  استكشاف 
بدء   عند  التخرج  وحديثي  الشباب 

 مشاريعهم الريادية.

أوضحت الدراسة أهم التحديات التي تواجه الخريجين والشباب  
وكانت كالتالي: (توفر السمات    البادئين في مشاريعهم الريادية

الشغف،   انعدام  الريادية،  الداعمة والمهارات  البيئة  توفر  عدم 
البشري   المال  والمالي،  ونقص رأس  عدم دراسة  واالجتماعي 

التحول الخاص نحو الريادة وآلياته بكفاءة في التعليم الجامعي 
بالطلبة الريادة  ،  الخاص  ألدبيات  المفاهميمي  التطور  اختالف 

 .)سبب اختالف الخلفيات الخاصة بالباحثين في مجال الريادةب
 )  (Ivashchenko & others, 2019دراسة  .3

وأهم   الرئيسية  الخصائص  تحليل 
تطوير   في  تساعد  التي  العوامل 

 المشاريع الريادية. 

والمشاريع  وظروفها  الخارجية  البيئة  بين  ارتباط  عالقة  وجود 
 الريادية.

 ) Mulatu & Prasad, 2018دراسة ( .4
تحديد العوامل المؤثرة على نجاح  
تغراي   إقليم  في  الريادية  المرأة 

 في مدينة اديغرات.  

الرياديات  ساعدت  التي  هي  والدافع  العائلي  والدعم  الخبرة  أن 
المشاريع  مكتب  من  المستمر  الدعم  كذلك  النجاح،  على 

 . الصغيرة يعتبر عامل آخر لنجاح المرأة الريادية
   )Gupta & Mirchandani, 2018(دراسة  .5

الحكومة

المجتمع

التعلیمات 
والقوانین

المنظمات 
األھلیة 

والنقابات 
العمالیة
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 النتائج  الهدف 
الدراسة   في  هدفت  التحقيق  إلى 

على   تؤثر  التي  الرئيسية  العوامل 
اللواتي   الرياديات  النساء  نجاح 
المشاريع   ويدرن  يمتلكن 
في   والمتوسطة  الصغيرة 

 العربية.اإلمارات 

الشخصية  العوامل  أن  الدراسة  نتائج  أهم  وكانت 
الدافع   التعليم،  مستوى  الشخصية،  وتشمل:(السمات 
المالية، والدعم من   الموارد  وااللتزام) والبيئية وتشمل:( توافر 
المعلومات)   الى  والوصول  السوق،  الى  والوصول  العائلة، 

عل وكبيرًا  إيجابيًا  تأثيرًا  تؤثر  الحكومي  الشركات  والدعم  نجاح  ى 
 الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في اإلمارات العربية. 

 )2018دراسة (عبدالرحيم وعلوش،  .6
الدور   تشخيص  إمكانية  تحديد 
في   الريادية  المنظمة  تؤديه  الذي 
من   وحمايتها  البيئة  على  الحفاظ 

 التلوث.

أبعاد بين  ارتباط  عالقة  العمل  وجود  وبيئة  الريادية  .  المنظمة 
في   الريادية  المنظمة  بأبعاد  الشركة  اهتمام  مستوى  وارتفاع 

 الشركة.

 ) 2018دراسة (سعد الدين،  .7
المشروعات   أثر  على  التعرف 
االقتصادية،   التنمية  في  الصغيرة 

 . بتطويرهااهتمام الدولة و

نح التمويل تساهم في تحسين  
ِ
مستوى أن التخطيط الجيد وم

 المعيشة وتحقيق التنمية االقتصادية.

   )Mauricio, 2017(دراسة  .8
الدراسة  تحديد    هدفت  إلى 

العوامل المؤثرة على نجاح المرأة  
 في ريادة األعمال. 

هي   األعمال  ريادة  في  المرأة  نجاح  في  المؤثرة  العوامل  أن 
 (الظروف، والكفاءات كعوامل داخلية، والبيئة كعوامل خارجية).  

  )Salameh, 2016(دراسة  .9
الدراسة استكشاف    هدفت  إلى 

في   األعمال  سيدات  لدى  النوايا 
أعمالهن   وإدارة  لبدء  فلسطين 

وخصائص  وعوامل  هنالخاصة،   ،
الرئيسية النوايا  النجاح  وعالقة   ،

والتحديات   األعمال،  باستدامة 
صاحبات   تواجه  التي  الرئيسية 

 . عليهاالتغلب  وسبلالمشاريع 

رياديات   لنجاح  عوامل  ستة  هي  أهم  فلسطين  في  األعمال 
األسرة  من  والدعم  المشاريع،  ومهارات  الجاد،  العمل 
التسويق  وعامل  والخبرة،  والتدريب،  والتعليم  واألصدقاء، 
أظهرت  كذلك  تنافسية،  بأسعار  الجيدة  المنتجات  وتقديم 
النتائج أن تحقيق األرباح تعتبر من المؤشرات األكثر تأثيرًا على 

النسا المشاريع  العمالء استدامة  قاعدة  توسيع  يليها  ئية 
 ومن ثم الشهرة في مجال المشروع.

 )2015دراسة (شعت،  .10
الخصائص   على  التعرف 
اإلبداعية  السلوكية  والممارسات 

 لدي رواد األعمال. 

وممارساته   الريادي  خصائص  بين  إحصائية  عالقة  يوجد 
لديهم،   التكنولوجي  االبداع  مستوى  وبين  مجتمعة  السلوكية 
التخطيط  على  والقدرة  العالقات،  نسج  على  القدرة  تؤثر  كما 

 ووضع األهداف بصورة جوهرية على االبداع التكنولوجي. 
 

  )Sarker, 2014(دراسة  .11
الدراسة تحديد عوامل  إلى    هدفت 

في   الرياديات  النساء  نجاح 
النساء    ثمانية  الدراسة  حددت لنجاح  مهمة  أساسية  عوامل 

والمهارات   التكنولوجيا،  إلى  الوصول  وهي:  الرياديات 
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 النتائج  الهدف 
 منطقة خولنا في بنغالديش.

 
والضمان   والدوافع،  والتدريب  التجارية،  والميزات  الشخصية، 
ودعم   االجراءات،  وتسهيل  والمساعدة  والحرية،  االجتماعي 

 األسرة وضمان الجودة، ومواجهة المخاطر. 
 (Talas, Celik & Oral, 2013)دراسة  .12

العوامل   أثر  إلى  التعرف 
للريادة   النية  على  الديمغرافية 
إحدى   في  البكالوريوس  لدى طلبة 
الجامعات التركية ومن تخصصات  

 ة عد

إذ   للريادة،  نيته  على  الطالب  فيها  يدرس  التي  للكلية  أثر  يوجد 
لديهم   وتطبيقية  تربوية  علومًا  يدرسون  الذين  الطلبة  أن  تبين 
نية للريادة وممارسة العمل الريادي أقل من غيرهم، ومن جهة  
أخرى، فقد توصلت الدراسة إلى أن الطلبة يدركون أهمية توفر  
أثر   األسرة  لدخل  كان  حيث  بالمشروع،  للبدء   

ٍ
كاف مال  رأس 

 إيجابي على نية الريادة. 
 م) 2013دراسة (سكيك،  .13

األ حاضنات  دور  في  قياس  عمال 
الم التنمية  في  تحقيق  ستدامة 

دراسة   خالل  من  غزة  قطاع 
األ والتكنولوجيا  حاضنة  عمال 

 .بالجامعة اإلسالمية بغزة

األ  أن محركاً حاضنات  تعد  التنمية   أساسياً   عمال  عملية  في 
االقتصادية  التنمية  جوانب  تعزيز  خالل  من  المستدامة 

للحاضنة دور بارز في دعم ورعاية مشاريع   أن واالجتماعية، كما  
 شركات ناجحة. ل أفكار   إلىالتخرج المتميزة عبر تحويلها 

   )Ummah & Gunapalan, 2012(دراسة  .14
الى   الدراسة  عنهدفت    الكشف 

سيدات   لدى  الشخصية  العوامل 
األعمال وربط نجاح المشاريع في  
بين  الصغيرة  التجارية  األعمال 
في   نساء  ترأسها  التي  األسر 

 سريالنكا.  
   

النامية  البلدان  في  المشاريع  صاحبات  النساء  من  العديد  أن 
ادارتهن   أثناء  التحديات  من  العديد  تواجه  سريالنكا  مثل 
التدريب   واالبتكار،  والبقاء،  الوجود  مثل  التجارية  ألعمالهن 
والدعم المؤسسي الذي قد يؤثر على بقائهن في هذه الصناعة. 

واالستقاللي اإلنجاز،  إلى  الحاجة  هي  وكانت  بالنفس  والثقة  ة، 
أن   كما  الرياديات،  النساء  لنجاح  الشخصية  العوامل  أهم 
األعمال   في  الرياديات  نجاح  في  تسهم  التعليمية  الخلفية 
التجارية الصغيرة. وأيضا الدعم المؤسسي عامًال محفًزا لنجاح 

 ريادة األعمال.  

 التعليق على الدراسات السابقة:  
الحديثة والمهمة والتي لم تلق  يعد موضوع الريادة لدى النسا الكافي    االهتمام ء من الموضوعات 

المنظمات   لدى  حديثًا  التوجه  أن  إال  العربية،  المجتمعات  في  وخصوصًا  الرياديات  عدد  لقلة  نظرًا 
األهلية مخصص لدعم المشاريع الريادية للنساء، وهذا بدوره يحتاج إلى دراسة والتعرف على تأثيره  

لسابقة أن للريادة  في تحقيق التنمية ومدى استمرارها واستدامتها. حيث أثبتت معظم الدراسات ا
 دور في الحد من المعوقات التي تواجهها المشروعات الصغيرة وتعزيز استدامتها. 

استقادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة في اثراء االطار النظري واعداد استبانة الدراسة  
والعينة المجتمع  وتحديد  للدراسة  المناسب  المنهج  وكتابة    وتحديد  النتائج  توصيات  وتفسير 

مع الدراسات السابقة في منهجها واألبعاد التي تناولتها الدراسات    تلتقي هذه الدراسة  .الدراسة
في   الريادية  المشاريع  صاحبات  السيدات  وهو  يختلف  قطاع  على  تطبيقها  إلى  إضافة  السابقة 

حيث   من  واألجنبية  العربية  السابقة  الدراسات  عن  الحالية  الدراسة  واختلفت  غزة.  مجال قطاع 
 التطبيق، وطرق التحليل، والفترة الزمنية، وطبيعة العينة. 
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 :للبحث ونتائجه التطبيقي (الميداني)اإلطار 
الدراسة  الجزء  تهدف  هذا  الريادية    في  المشاريع  أبعاد  توافر  مستوى  على  التعرف  إلى 

غزة،   بمحافظات  الفلسطينية  المرأة  لدى  االقتصادية  التنمية  تعزيز  خالل  وذلك  ومستوى  من 
 : اإلجراءات المنهجية التالية

 منهج الدراسة:  
اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، الذي يفيد في فهم أفضل وأدق لجوانب وأبعاد  

وكميًا.   كيفيًا  عنها  ويعبر  دقيقًا،  وصفًا  يصفها  حيث  الدراسة،  موضوع  ولتصميم الظاهرة 
الدراسةاالستراتيجية   آفاق   اعتمدت  يستشرف  الذي  االستراتيجي،  التخطيط  أسلوب  على 

وي المحتمل  لمواجهتالمستقبل  البيئي،   هستعد  التحليل  وهي:  خطوات  مجموعة  على  باالستناد 
واألهداف  الغايات  ووضع  والرسالة،  الرؤية  تحديد  يتضمن  الذي  االستراتيجي  اإلطار  وصياغة 

  االستراتيجية.
 الدراسة:  وعينة مجتمع 

المشاريع   أصحاب  الرياديات  النساء  جميع  من  الدراسة  مجتمع  غزةيتكون  بمحافظات   الريادية 
) من  71تم اختيار عينة عشوائية عددها (وواجهت الدراسة تحدي لعدم توفر احصائيات عن أعدادهم.  

ويتوزع طبقت عليهم أداة الدراسة الكترونيًا.    الرياديات أصحاب المشاريع الريادية بمحافظات غزة.
 أفراد عينة الدراسة حسب الجدول التالي:

 حسب المؤهل العلمي  فراد عينة الدراسةتوزيع أ :  )2جدول (

 

 العدد  الفئة
النسبة 

 المئوية % 
 4.2 3 دراسات عليا 
 57.7 41 بكالوريوس 

 25.4 18 دبلوم
 12.7 9 ثانوية عامة فأقل 

 % 100 71 المجموع 

  %)، 87.3(يتضح من البيانات السابقة ارتفاع نسبة الحاصالت على مؤهل علمي حيث بلغت النسبة  
رغبة وجود  على  يدلل  لدى    ووعي  وهذا  أكبر  ا    الخريجاتودافعية  في  األعمال  على  لريادة  لحصول 

 مصدر دخل في ظل محدودية  فرص العمل. 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب العمر: )3جدول (
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من السابق  يتضح  (  الشكل  بين  تتراوح  أعمارهم  من  نسبة  من    -20ارتفاع  نتيجة 30وأكثر  وهي   (
وذلك   الخريجات  لدى  األكبر  التوجه  وهي  السابقة  النتيجة  مع  تتوافق  لمرحلة    لوصولهممنطقية 

قرار    النضج   اتخاذ  على  يكون  وقدرتهم  وبالتالي  عمل  فرصة  على  الحصول  في  األمل  وفقدانهم 
 ة محاولة منهم لخلق مصدر دخل.  التوجه نحو المشاريع الريادي

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب رأس مال المشروع : ) 4جدول (

 
يوجد تذبذب لدى عينة الدراسة وفقًا لرأس مال المشروع حيث اختلف النسب باالرتفاع واالنخفاض  

وحجم    حيث االحتياجاتفي عدة فئات وهذا يعزى إلى اختالف طبيعة المشاريع لكونها تختلف من  
 .  (تجاري، صناعي، زراعي،..)  هواإلمكانيات الالزمة لتشغيل المشروع

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب توفر ترخيص للمشروع : )5جدول (

 

 العدد  الفئة
النسبة المئوية  

% 
 18.3 13 نعم 

 71.8 51 ال
 9.9 7 قيد اإلجراء 

 % 100 71 المجموع 

النسبة األكبر من أصحاب المشاريع ال يتوفر لديهم ترخيص للمشروع حيث بلغت النسبة يتضح أن  
  وتعقيد إجراءات الحصول على ترخيص،  ) ويعزى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الترخيص للمشاريع،71.8(

 وعدم توفر دعم من قبل الحكومة لهذه الفئات.
 التدريبتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب الرغبة في :  )6جدول (

 

 العدد  الفئة
النسبة 

 المئوية % 
 39.4 28 مجاالت إدارية 
 23.9 17 مجاالت فنية

مجاالت تحكم في  
 الجودة

26 36.6 

0 5 10 15 20 25

$1000أقل من 

$2000أقل من -1000

$3000أقل من -2000

$4000أقل من -3000

$5000أقل من -4000

فأكثر5000$

أقل من -1000$1000أقل من 
2000$

أقل من -2000
3000$

أقل من -3000
4000$

أقل من -4000
فأكثر5000$5000$

Series1 19.711.322.59.918.318.3

نعم

ال

قید اإلجراء

مجاالت تحكم في مجاالت فنیةمجاالت إداریة
الجودة

39.4
23.9

36.6

مجاالت إداریة مجاالت فنیة مجاالت تحكم في الجودة



18 
 
 

 % 100 71 المجموع 
 

من   السابقيتضح  تقاربها  الشكل  التدريبية  النسب  لالحتياجات  حيث  اختالف    من  عن  ناتج  وهذا 
الدراسة عينة  المشاريع  أن    .طبيعة  إلى  ذلك  ويرجع  اإلدارية  للمجاالت  كانت  األكبر  النسبة  بينما 

 جميع المشاريع تحتاج إلى خبرات إدارية، ثم مجاالت ذات عالقة بالجودة ثم المجاالت الفنية. 
 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب نوع المشروع : ) 7جدول (

 

 العدد  الفئة
النسبة 

 المئوية %
 26.8 19 خدماتي 
 16.9 12 صناعي
 32.4 23 زراعي

 36.6 26 تجاري 

أغلب األوقات ألنها    ) 36.6حيث بلغت (  يتضح مما سبق بأن النسبة األكبر كانت للمشاريع التجارية
إمكانية   إلى  باإلضافة  بالمشروع  للبدء  كبير  مالي  إلى مبلغ  تحتاج  االنترنت دون  ال  عبر  له  التسويق 

) بلغت  حيث  الزراعية  المشاريع  تاله  ثم  محل،  وإيجار  مكان  إلى  لجوء 32.4الحاجة  إلى  يعزى  وهذا   (
القطاع  هذا  يواجهها  التي  المعيقات  ظل  في  بهم  الخاصة  مشاريعهم  الفتتاح  األراضي  أصحاب 

الريادية   للمشاريع  الداعمة  األهلية  المؤسسات  قيام  إلى  في  إضافة  القطاع  هذه  على  بالتركيز 
 وهذا يوضح لجوء الرياديات للمشاريع األقل مخاطرة. تمويل المشاريع.

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الصعوبات التي تواجه المشروع : )8جدول (

 

للصعوبات   كانت  المشاريع  تواجه  التي  التحديات  األكبر من  النسبة  أن  السابق  الشكل  يتضح من 
) النسبة  بلغت  حيث  تعاني  69المالية  المشاريع  أغلب  أن  على  يدلل  وهذا  على  %)  القدرة  من 

ضعف التمويل المقدم للمشاريع الريادية،    االستدامة لعدم قدرتها على مواكبة التغيرات في ظل
(يليه   النسبة  بلغت  حيث  ريادي  بمشروع  البدء  تكاليف  المتعلقة )  32.4ارتفاع  الصعوبات  تالها 

الخام،   المواد  على  الحصول  وصعوبة  القطاع  على  المتكرر  والحصار  وإغالقها  إلى  بالمعابر  أضف 
تتعرض   والتي  المنتجات  وجودة  األسعار  مراقبة  في  المستهلك  حماية  جمعيات  دور  غياب  ذلك 

الفئات.   هذه  على  األولى  بالدرجة  يؤثر  شديد  قدرتها لتذبذب  في  والمتمثلة  اإلدارية  الصعوبات  ثم 
 ع.  وهي نسبة كافية لكل الفئات للعزوف عن البدء بالمشروعلى القيام بدراسة جدوى حقيقية 

 أداة الدراسة: 
االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتتكون االستبانة من مجموعة من المحاور  المقابلة و  تم استخدام

,  4،  5), وتم تحديد القيم (, كبيرة، متوسطة, قليلة، قليلة جداً والفقرات, تبين درجة الموافقة (كبيرة جداً 
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فق1,  2,  3 من  فقرة  لكل  السابقة  التقديرات  لتقابل  االستبانة.)  الموافقة    رات  درجات  حساب  وتم 
 بحسب مقياس خماسي التدريج, كما هو مبين في الجدول التالي: 

 
 مقياس خماسي التدريج :  )9جدول (

 درجة
 الموافقة 

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي 
 إلى من  إلى من 

 36.00أقل من  20.00 1.80أقل من  1.00 قليلة جداً 
 52.00أقل من  36.00 2.60أقل من  1.80 قليلة

 68.00أقل من  52.00 3.40أقل من  2.60 متوسطة
 84.00أقل من  68.00 4.20أقل من  3.40 كبيرة 

 100.00 84.00 5.00 4.20 كبيرة جداً 
 صدق أداة الدراسة: 

يعني صدق أداة الدراسة أن األداة تقيس ما وضعت لقياسه، وتم التحقــق مــن صــدق االســتبانة مــن 
 خالل الطرق التالية:

 الصدق من وجهة المحكمين:  .1
) عدد  على  االستبانة  عرض  سالمة  5تم  من  التأكد  أجل  من  االختصاص,  ذوى  من  المحكمين  من   (

الصياغة اللغوية لالستبانة، ووضوح تعليمات االستبانة، وانتماء المحاور لالستبانة ككل، وانتماء  
ومدى   االستبانة،  لمحاور  الدراسة،  الفقرات  بهذه  المرتبطة  األهداف  لقياس  األداة  هذه  صالحية 

 وبذلك تم التحقق من صدق االستبانة من وجهة نظر المحكمين.
 صدق االتساق الداخلي:  .2

االستبانة,   وفقرات  لمحاور  االرتباط  معامالت  إيجاد  خالل  من  الداخلي  االتساق  صدق  حساب  تم 
) بين  ما  و(0.734وتراوحت  مح0.859)  أن  أي  دالة )،  ارتباط  بمعامالت  تتمتع  االستبانة  وفقرات  اور 

 إحصائيًا، وتفي بأغراض الدراسة.
 ثبات أداة الدراسة: 

ــًا لـــو طبقـــت مـــرة أخـــرى علـــى نفـــس  يعنـــي ثبـــات أداة الدراســـة أن األداة تعطـــي نفـــس النتـــائج تقريبـ
ن خــالل الطــرق المجموعــة مــن األفــراد، أي أن النتــائج ال تتغيــر، وتــم التحقــق مــن ثبــات االســتبانة مــ 

 التالية:
  الثبات باستخدام معادلة ألفا كرونباخ: .1

تم التحقق من ثبات أداة الدراسة من خالل حساب معامالت االرتباط لمحاور االستبانة باستخدام  
)، أي أن معامالت االرتباط لمحاور االستبانة 0.947) و(0.728معادلة ألفا كرونباخ, وتراوحت ما بين (

 باستخدام معادلة ألفا كرونباخ هي معامالت ثبات دالة إحصائيًا, وتفي بأغراض الدراسة.
 الثبات بطريقة التجزئة النصفية:  .2

بطريقة  االستبانة  لمحاور  االرتباط  معامالت  حساب  خالل  من  الدراسة  أداة  ثبات  من  التحقق  تم 
) بين  ما  وتراوحت  النصفية,  و(0.667التجزئة  مع0.800)  أن  أي  االستبانة )،  لمحاور  االرتباط  امالت 

 بطريقة التجزئة النصفية هي معامالت ثبات دالة إحصائيًا, وتفي بأغراض الدراسة. 
 األساليب اإلحصائية المستخدمة: 

) االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الرزمة  استخدام  تم  الدراسة  أسئلة  على  (معامل SPSSلإلجابة   :(
كرون ألفا  معادلة  بيروسون،  "ارتباط  اختبار  النصفية،  التجزئة  اختبار Tباخ، طريقة  الواحدة،  للعينة   "

One-Way ANOVA  كولمجوروف اختبار  الخطي،  االنحدار  تحليل  التحليالت    -،  إجراء  في  سمرنوف) 
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للدراسة. الالزمة  (  اإلحصائية  ثقة  درجة  استخدام  اإلحصائية 95وتم  الفروض  كل  اختبار  في   (%
 %), وهي النسبة المناسبة لطبيعة الدراسة. 5الخطأ يساوي (  للدراسة, بما يعني أن احتمال

 
 

 اختبار توزيع البيانات:
كانــت مــا الختبــار إذا  K-S)   (Kolmogorov-Smirnov Testســمرنوف  -تم اســتخدام اختبــار كولمجــوروف 

االســتبانة " لجميــع محــاور .Sigالبيانات تتبع التوزيع الطبيعي من عدمه، وتبين من النتــائج أن قيمــة "
)، وهذا يدل على أن جميع محاور االســتبانة تتبــع التوزيــع الطبيعــي، أي 0.05أكبر من مستوى الداللة (

 أنه يمكن استخدام االختبارات المعلمية.
 : ومناقشتها نتائج الدراسة

باالعتماد على اإلحصاء الوصفي تم استخراج المتوسط الحسابي اإلجمالي الستجابات أفراد  
المئوية   والنسب  الحسابية  المتوسطات  استخراج  وتم  االستبانة،  فقرات  جميع  على  العينة 
تساؤالت   على  واالجابة  وفقراته،  محور  كل  على  العينة  أفراد  الستجابات  المعيارية  واالنحرافات 

 فروضه، وذلك على النحو التالي:و  الدراسة
 نتائج السؤال األول: 

يلي: ما  على  السؤال  تحمل    ينص  (اإلبداع،  بـ  المتمثلة  الريادية  المشاريع  أبعاد  توافر  مدى  ما 
 المخاطرة، المبادأة)؟

 " للعينة الواحدة, كما هو مبين في الجدول التالي: Tتم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار "
 اإلبداعية  تحليل بيانات محاور وفقرات :  )10جدول (

 الفقرة / المحور  م
 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
"T " 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

1 
ــوير  ــا لتطــــ أســــــعى دائمــــ

 قدراتي ومهاراتي.
4.521 0.629 20.369 0.000 90.423 1 

2 
تشـــــــــــــجعي  التعـــــــــــــاون 
والعمل الجمــاعي إلنجــاز 

 األعمال.
4.451 0.628 19.475 0.000 89.014 2 

3 
ــي  ــال التــــ ــل األعمــــ أفضــــ

 تحتاج إلى إبداع.
4.056 0.924 9.632 0.000 81.127 5 

4 

لـــــــــديكي القـــــــــدرة علـــــــــى 
الحصــــــــــــــــــــول علـــــــــــــــــــــى 
المعلومـــــــــات وتطـــــــــوير 
 األعمال بشكل مستمر.

4.296 0.800 13.650 0.000 85.915 3 

5 
ــل  ــى حــ ــرة علــ ــك القــ أمتلــ

 تواجهني.المشاكل التي 
4.169 0.862 11.432 0.000 83.380 4 

  85.972 0.000 17.714 0.618 4.299 اإلبداعية 
), وهــو 85.972لدى المرأة الريادية جــاء بــوزن نســبي ( اإلبداعيةمدى توافر   تبين من الجدول السابق أن

 الباحثتــانوتعــزو وتراوحــت نتــائج جميــع الفقــرات بــين كبيــرة وكبيــرة جــدًا.  ).بدرجــة موافقــة (كبيــرة جــداً 
إلى كون العمل الريــادي أساســه تبنــي األفكــار الجديــدة واقتنــاص الفــرص ومــن هنــا يــأتي اإلبــداع ذلك  

والتطــوير المســتمر والــدائم لألعمــال. كمــا يتضــح أن أعلــى نســبة كانــت لســعي الرياديــات  واالبتكــار
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لقــدرات والمهــارات وهــذا يؤكــد رغبــة الرياديــات فــي تزويــد أنفســهم بالمهــارات التــي لتطــوير االــدائم 
 تمكنهم من مواجهة التحديات وحل المشكالت وتحقيق التميز واالستدامة لمشروعاتهم.

 االستباقيةتحليل بيانات محاور وفقرات : )11جدول (

 الفقرة / المحور  م
 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
"T " 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

6 

تصـــممي خطــــط طارئــــة 
ــع  ــل مـــــــــــــــــــ للتعامـــــــــــــــــــ
المشـــــــــــــــكالت قبـــــــــــــــل 

 حدوثها.

4.028 0.717 12.090 0.000 80.563 4 

7 

تشــــــــاركي فــــــــي تنفيــــــــذ 
التغييـــــــرات المطلوبـــــــة 
فــي العمــل قبــل ظهــور 

 الحاجة الفعلية لها.

3.859 0.850 8.516 0.000 77.183 5 

8 
لــــــــــدي القــــــــــدرة علــــــــــى 
ــتثمار الفــــــــــــــرص  اســــــــــــ

 الجديدة في عملي.
4.085 0.806 11.335 0.000 81.690 3 

9 
تبـــــذلي جهـــــودًا الغتنـــــام 

 الفرص في السوق.
4.183 0.683 14.604 0.000 83.662 2 

10 

تحرصـــــــي علـــــــى تقـــــــديم 
ــادرة  ــدة ونــ خــــدمات جديــ
ــة  ــن بقيـــــــ ــة عـــــــ مختلفـــــــ

 المنافسين.

4.408 0.729 16.290 0.000 88.169 1 

  82.254 0.000 16.127 0.581 4.113 االستباقية 
), 82.254لــدى المــرأة الرياديــة جــاء بــوزن نســبي ( االســتباقيةمــدى تــوافر  دول الســابق أنتبين مــن الجــ 

الرياديــة تعنــي أن تكــون المبــادر األول لطــرح  أن ذلك إلــى الباحثتانوتعزو  وهو بدرجة موافقة (كبيرة).
، كمــا يتضــح ذلــك مــن اعتمــاد خــدمات جديــدة ونــادرة ومختلفــة عــن اآلخــرينالفكــرة مــن خــالل تقــديم 

الرياديات على إعداد خطط طارئة للتعامل مع المشاكل والقابلية للتغيير واقتناص الفرص الجديدة 
 . والمبادرة في تقديم خدمات جديدة وغير تقليدية للمجتمع

 المخاطرةتحليل بيانات محاور :  )12جدول (

 الفقرة / المحور  م
 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
"T " 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

11 
ــاطرة  ــى المخــــ ــل إلــــ أميــــ
ــدخول فــــي األعمــــال  والــ

 الجديدة غير المألوفة.
3.831 0.828 8.458 0.000 76.620 4 

12 
لــــــــديك روح المجازفـــــــــة 
والتوجــــه نحــــو المخــــاطر 

 بهدف التفوق.
3.944 0.876 9.072 0.000 78.873 2 

13 
تمتلكي خبــرة طويلــة فــي 
ــع  ــاطي مـــــــــــــــــــ التعـــــــــــــــــــ

4.085 0.751 12.166 0.000 81.690 1 
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 الفقرة / المحور  م
 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
"T " 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

المســتجدات فــي ميــدان 
 االختصاص.

14 
لـــديك طـــرق تكنولوجيـــة 
ــع  متطــــورة للتعــــاطي مــ

 المخاطر. 
3.944 0.791 10.055 0.000 78.873 2 

15 
تتخـــــذي قـــــرارات جريئـــــة 
بــالرغم مــن ظــروف عــدم 

 التأكد المحيطة.
3.690 0.919 6.324 0.000 73.803 5 

  77.972 0.000 12.723 0.595 3.899 المخاطرة  
  82.066 0.000 18.347 0.507 4.103 أبعاد القيادة الريادية 

), وهــو 77.972لدى المرأة الريادية جاء بوزن نســبي ( المخاطرةمدى توافر   تبين من الجدول السابق أن
المخــاطرة  أي عمل ريادي ينطوي على جــزء مــن  ذلك إلى كون  الباحثتانوتعزو     بدرجة موافقة (كبيرة).

وألن البيئــة الفلســطينية تتســم  ،الريــاديأحــد الصــفات المهمــة التــي يجــب أن يتمتــع بهــا والتــي تعــد 
ظــروف السياســية هــذا بــدوره خلــق حالــة مــن االضــطراب تهــدد أي الإلــى  باإلضــافةبعــدم االســتقرار 

أضـــف إلـــى ذلـــك أن الفئـــة التـــي تـــم اســـتهدافها كـــان  مشـــروع حـــديث النعـــدام المعلومـــات الكاملـــة.
ــديهم روح  ــق لـ ــدوره خلـ ــذا بـ ــة وهـ ــة وفنيـ ــارات إداريـ ــتلكن مهـ ــواتي يمـ ــين واللـ ــن المتعلمـ ــا مـ معظمهـ

 لوجية. المجازفة والقدرة على استخدام الطرق التكنو
 
 

 أبعاد المشاريع الريادية تحليل بيانات محاور : )13جدول (

 الفقرة / المحور  م
 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
"T " 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 النسبي

 85.972 0.000 17.714 0.618 4.299 اإلبداعية 1
 82.254 0.000 16.127 0.581 4.113 االستباقية 2
 77.972 0.000 12.723 0.595 3.899 المخاطرة  3
 82.066 0.000 18.347 0.507 4.103 أبعاد القيادة الريادية 

لــدى المــرأة الرياديــة جــاء بــوزن نســبي   أبعــاد القيــادة الرياديــةمدى توافر    تبين من الجدول السابق أن
ــرة).82.066( ــة (كبيـ ــة موافقـ ــو بدرجـ ــن  ), وهـ ــن مـ ــات هـ ــب الرياديـ ــون أغلـ ــى كـ ــك إلـ ــان ذلـ ــع الباحثتـ وترجـ

وهذا يؤكد عدم حصــولهن علــى وظيفــة وبالتــالي هــذا خلــق لــديهم   30من    أكثر  -20المتعلمات من عمر  
حاجة فعلية للتوجه نحو المشاريع الريادية باإلضافة إلى منحهم القــدر الكــافي مــن المبــادأة والقــدرة 

وتتفــق هــذه النتيجــة مــع دراســة كــًال مــن:  المخــاطرة وعــدم التأكــد.علــى اتخــاذ القــرار فــي ظــل ظــروف 
 & Mauricio, 2017( ،)Salameh, 2016( ،)Sarker, 2014( ،(Talas, Celik & Oral, 2013) ،)Ummah(دراســة 

Gunapalan, 2012(  حيث أكدت جميعها على ميل الريــاديين للمخــاطرة واالســتقاللية إضــافة إلــى تــوافر
 المهارات وحب المغامرة والتعلم.

 نتائج السؤال الثاني:
   المستدامة؟ما مستوى توافر مؤشرات التنمية االقتصادية ينص السؤال على ما يلي: 

 " للعينة الواحدة, كما هو مبين في الجدول التالي: Tتم اإلجابة على هذا السؤال باستخدام اختبار "
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 تحليل بيانات محاور وفقرات التنمية االقتصادية المستدامة :  )14جدول (

 الفقرة / المحور  م
 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
"T " 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

1 
ــاز  ــالزم إلنجــ ــدعم الــ ــوفر الــ يتــ

 األنشطة.
4.169 0.774 12.721 0.000 83.380 8 

2 
ــين  ــطة تمكــــــ ــهم أنشــــــ تســــــ
النســــــاء فــــــي زيــــــادة النــــــاتج 

 المحلي.
4.211 0.735 13.883 0.000 84.225 7 

3 
لــــــــديك اهتمــــــــام بــــــــالبرامج 
الهادفـــــــــــــــة للحـــــــــــــــد مـــــــــــــــن 
 االستهالك المفرط للموارد.

3.887 0.820 9.115 0.000 77.746 13 

4 
ــد  لـــديك اهتمـــام ببـــرامج  الحـ
ــة  مـــــــــــن النفايـــــــــــات وكيفيـــــــــ

 استغاللها.
3.845 0.856 8.318 0.000 76.901 14 

5 
ســـاهم مشـــروعك فـــي دعـــم 

 برامج مكافحة الفقر.
3.986 0.978 8.492 0.000 79.718 11 

6 
ســــاهم المشــــروع فــــي دعــــم 
المـــرأة مـــن خـــالل األنشـــطة 

 المقدمة.
4.296 0.744 14.667 0.000 85.915 5 

7 
يســهم العائــد المــالي النــاتج 
ــل  ــي تقليـــ ــروع فـــ ــن المشـــ عـــ

 العنف في األسرة.
4.127 0.861 11.031 0.000 82.535 9 

8 
يعـــزز العائـــد المـــالي المقـــدم 
مـــن قـــدرة المـــرأة علـــى اتخـــاذ 

 القرار. 
4.423 0.690 17.373 0.000 88.451 2 

9 
للمرأة من يزيد العائد المالي  

 قدرتها على قيادة األسرة.
4.352 0.678 16.799 0.000 87.042 3 

10 
أرى أن الـــــــدخل النـــــــاتج عـــــــن 
ــة  ــب لتغطيـ ــروع مناسـ المشـ

 احتياجاتي.
3.986 0.933 8.900 0.000 79.718 11 

11 
ــي  ــراءات التــــ ــد أن اإلجــــ أعتقــــ
تتبعها المؤسسات في منح 

 التمويل عادلة.
4.028 0.971 8.926 0.000 80.563 10 

12 
تســــــــهم المبــــــــادرات التــــــــي 
تــــــدعمها المؤسســــــات فــــــي 

 خفض معدالت البطالة.
4.254 0.906 11.660 0.000 85.070 6 

13 
ــة  ــن تلبيـ ــروع مـ ــي المشـ مكننـ
ــى  ــاد علــ ــات واالعتمــ االحتياجــ

 ذاتي.
4.338 0.696 16.204 0.000 86.761 4 
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 الفقرة / المحور  م
 المتوسط 
 الحسابي 

 االنحراف 
 المعياري 

 قيمة
"T " 

 قيمة
"Sig." 

 الوزن
 النسبي

 الترتيب

14 
ــات  ــدعم المؤسســـــــــــــــــ تـــــــــــــــــ
المشــاريع التــي تتســم بأنهــا 

 للبيئة.صديقة 
4.451 0.650 18.805 0.000 89.014 1 

  4.168 0.609 16.161 0.000 83.360  
مــن خــالل المشــروعات  التنميــة االقتصــادية المســتدامةمســتوى تعزيــز  تبين من الجدول السابق أن

وتعــزو الباحثــة  ), وهــو بدرجــة موافقــة (كبيــرة).83.360جــاء بــوزن نســبي ( للمــرأة الفلســطينيةالرياديــة 
التركيز خالل الفترة الحالية على مــنح التمويــل للمشــروعات النســوية الرياديــة، هــذا التمويــل ذلك إلى  

العــائلي،  يحقق مزايا عدة يترتب عليها: (خلق فرص عمــل، تقلــيص نســبة البطالــة، تحقيــق االســتقرار
تحســين مســتويات  العمــل،رفع نســبة تمثيــل النســاء فــي ســوق   اتخاذ القرار،رفع قدرة النساء على  

ضــع شــروطًا المعيشة،..)، إضافة إلى ذلك نجد أن أغلب المؤسســات الداعمــة للمشــاريع الرياديــة ت
وهــذا يتفــق   .لقبول المشاريع هذه الشروط تعــزز االســتدامة مثــل أن يكــون المشــروع صــديق للبيئــة

(ســعد ، )Mulatu & Prasad, 2018( ،)Gupta & Mirchandani, 2018(، )2020(الرقيــب ، مــع دراســة كــأل مــن 
نح التمويــل فــي حيــث أكــدت جميعهــا علــى أهميــة الــدعم النفســي و )2018الــدين، 

ِ
التخطــيط الجيــد ومــ

   تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية االقتصادية.
 الثالث:نتائج السؤال 

يلي: ما  على  السؤال  االقتصادية   ينص  والتنمية  الريادية  المشاريع  بين  العالقة  طبيعة  هي  ما 
ذات داللة إحصائية    عالقةال توجد  ولإلجابة على هذا السؤال تم صياغة الفرضية التالية: المستدامة؟
التنمية االقتصادية  تعزيز  و  الفلسطينيةللمرأة    الرياديةالمشاريع  ) بين  α≥0.05(  داللة   عند مستوى
تم التحقق من صحة هذه الفرضية عن طريق إيجاد معامالت ارتباط بيرسون، كما هو    .المستدامة

 مبين في الجدول التالي:
وبين التنمية االقتصادية   معامالت ارتباط بيرسون بين أبعاد القيادة الريادية:  )15جدول (

 المستدامة 

 االرتباط معامل   المحور
 قيمة

"Sig." 
 الداللة 

 دالة 0.000 0.703 اإلبداعية
 دالة 0.000 0.709 االستباقية
 دالة 0.002 0.361 المخاطرة 

أبعاد القيادة  
 الريادية

 دالة 0.000 0.689

 ).0.232) = (0.05) ومستوى داللة (69* قيمة "ر: معامل ارتباط بيرسون" عند درجة حرية (
 الجدول السابق أن:تبين من 

   بين بيرسون  ارتباط  المستدامةوبين    اإلبداعيةمعامل  االقتصادية  إحصائيًا, وهذا    التنمية  دال 
) مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  عالقة  وجود  على  توافر  α≤0.05يدل  مدى  بين  لدى    اإلبداعية) 

تعزيز   مستوى  وبين  الريادية  المستدامةالمرأة  االقتصادية  خال   التنمية  المشروعات  من  ل 
الفلسطينيةالريادية   أفكار    .للمرأة  توليد  على  القدرة  الريادية  لدى  كان  كلما  أنه  يعني  وهذا 

االقتصادية   التنمية  من  ذلك  عزز  رفاهيته  وتحقيق  المجتمع  مشاكل  حل  في  تسهم  إبداعية 
 المستدامة. 
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   دال إحصائيًا, وهذا    االقتصادية المستدامةالتنمية  وبين    االستباقيةمعامل ارتباط بيرسون بين
لدى    االستباقية) بين مدى توافر  α≤0.05يدل على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى (

تعزيز   مستوى  وبين  الريادية  المستدامةالمرأة  االقتصادية  المشروعات    التنمية  خالل  من 
لدى الريادية القدرة على اقتناص الفرص  مما يؤكد بأنه كلما كان    .للمرأة الفلسطينيةالريادية  

بدوره   هذه  الثقافية   التحديات  ضمنها  ومن  المجتمع  تواجه  التي  التحديات  ومواجهة  واألفكار 
 يؤدي إلى تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة.  

   دال إحصائيًا, وهذا    التنمية االقتصادية المستدامةوبين    المخاطرةمعامل ارتباط بيرسون بين
(  يدل توافر  α≤0.05على وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى  بين مدى  لدى    المخاطرة) 

تعزيز   مستوى  وبين  الريادية  المستدامةالمرأة  االقتصادية  المشروعات    التنمية  خالل  من 
الفلسطينيةالريادية   من  .للمرأة  جزء  على  ينطوي  ناجح  عمل  روح    أي  توفرت  فإذا  المخاطرة 

في  ة  فالمجاز ذلك  ينعكس  ثم  ومن  التحدي  في  والرغبة  الريادة  تتحقق  المحسوبة  والمخاطرة 
 تعزيز التنمية االقتصادية المستدامة. 

   دال    التنمية االقتصادية المستدامة وبين    الريادية  المشاريعأبعاد  معامل ارتباط بيرسون بين
) مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  وجود عالقة  يدل على  وهذا  توافر  α≤0.05إحصائيًا,  بين مدى   (

الريادية القيادة  تعزيز    أبعاد  الريادية وبين مستوى  المرأة  المستدامةلدى    التنمية االقتصادية 
أهمية توافر أبعاد  ذلك إلى    الباحثتانوتعزو    .للمرأة الفلسطينيةمن خالل المشروعات الريادية  

ومخاطرة حتى يمكن خلق المشاريع والتي تسهم بصورة مباشرة    واستباقيةمن إبداع    الريادة
المستدامة.   االقتصادية  التنمية  تعزيز  في  مباشرة  غير  مع  أو  يتفق  من:   دراسةوهذا    كًال 

Ivashchenko & others, 2019)(  وعلوش،  و وجود    )2015(شعت،  و  )2018(عبدالرحيم  بينت  والتي 
الريادية   المشاريع  أبعاد  بين  العملعالقة  اإلبداع    وبيئة  ومستويات  الخارجية  والبيئة 

 التكنولوجي. 
 نتائج السؤال الرابع:

ما هو مقدار التغيير في التنمية االقتصادية المستدامة نتيجة التغير في    ينص السؤال على ما يلي:
 أبعاد الريادة؟ 

التالية: الفرضية  صياغة  تم  السؤال  هذا  على  يوجد    ولإلجابة  مستوى  أثرال  عند  إحصائية  داللة   ذو 
تم  .التنمية االقتصادية المستدامةتعزيز  في للمرأة الفلسطينية الرياديةللمشاريع ) α≥0.05( داللة

), كما Linear Regression Analysisالتحقق من صحة هذه الفرضية باستخدام تحليل االنحدار الخطي (
 هو مبين في الجدول التالي: 

 تحليل االنحدار الخطي بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع: )16جدول (
 الداللة  ".Sigقيمة " " Tقيمة " معامل االنحدار  المتغيرات المستقلة

 غير دالة 0.051 1.990 0.784 المتغير الثابت 
 دالة 0.001 3.491 0.402 اإلبداعية

 دالة 0.001 3.642 0.469 االستباقية
 غير دالة 0.471 0.725 0.070 المخاطرة 

 ) 0.000" = (.Sigقيمة "    –)   F) = "30.799قيمة "
 ) 0.561معامل التحديد المعدل = (    –)   0.580معامل التحديد = (

 ).2.000) = (0.05) وعند مستوى داللة (69" الجدولية عند درجة حرية (T* قيمة "
 تبين من الجدول السابق أن:
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 " قيمةF "  ) =30.799  ،(" وقيمةSig."   ) =0.000  ذو داللة إحصائية عند    أثر)، وهذا يدل على وجود
توافر  α≥0.05(  داللة  مستوى مدى  بين  الريادية)  القيادة  وبين    أبعاد  الريادية  المرأة  لدى 

 من خالل المشروعات الريادية النسائية. التنمية االقتصادية المستدامةمستوى تعزيز 
  من  56.10)، أي أن ما نسبته (0.561= (   ومعامل التحديد المعدل )،  0.580= (  معامل التحديد (%

تعزيز   (مستوى  في  المستدامة التغير  االقتصادية  فيالتنمية  للتغير  يعود  المتغيرات    ) 
 المستقلة سابقة الذكر في الجدول، والنسبة المتبقية تعود للتغير في عوامل أخرى.

 في (مستوى تعزيز    تؤثر هي: (اإلبداعية، االستباقية)، أي أنها    المتغيرات ذات داللة إحصائية
المستدامة االقتصادية  متعلمات    ).التنمية  الرياديات  كون  إلى  ذلك  الباحثتان  وترجع 

نحو  وناضجا  ووجههم  لديهم  المبادأة  وروح  اإلبداعية  األفكار  خلق  في  ساهم  مما  عمريًا  ت 
 امتالك مشاريعهم الخاصة في سبيل الحصول على مصدر دخل ثابت.  

 إحصائية ليست ذات داللة  (  المتغيرات  الثابت،  هي:  أنها  المتغير  أي  تؤثرالمخاطرة)،  في    ال 
تعزيز   المستدام(مستوى  االقتصادية  الغير    ).ةالتنمية  المخاطرة  كون  إلى  ذلك  ويرجع 

محسوبة قد تكون عواقبها وخيمة وخصوصًا في حالة هذه المشاريع والتي تعد في بداياتها  
 في ظل إنعدام اإلمكانيات المادية التي تمكنهم من الصمود في وجه هذه المخاطر. 

 االنحدار تعزيز    معادلة  (مستوى  االقتصادية  هي:  =  المستدامةالتنمية   (0.784    +0.402    *
 * (المخاطرة). 0.070* (االستباقية) +  0.469(اإلبداعية) +  

 
لتعزيز دور المشاريع الريادية في تحقيق التنمية مقترحة  الستراتيجية  للبحث (اال  المستقبلياإلطار  

 المستدامة): 
باالستناد إلى ما تم عرضه في اإلطار النظري وفي ضوء ما أشارت إليه الدراسة الميدانية،  

 سوف يتم عرض االستراتيجية المقترحة من خالل الخطوات المنهجية التالية: 
 

 أوًال: التحليل االستراتيجي الرباعي لدرجة توافر أبعاد الريادة والتنمية االقتصادية:
ما    ضوء  الميدانية،    إليهتوصلت  في  في  الدراسة  والضعف  القوة  جوانب  أهم  تحديد  تم 

المشاريع الريادية، وتحديد الفرص والتهديدات والتي تؤثر على الريادية وتحقيق التنمية المستدامة، 
 ويمكن إجمالها في الجدول التالي: 

المشاريع الريادية والتنمية الرباعي لدرجة توافر أبعاد : مصفوفة التحليل االستراتيجي )17جدول (
 االقتصادية 

 الضعف  جوانبأهم  القوة  جوانبأهم 

الريادي • العمل  ثقافة  لدى    توافر 
 .   الرياديات

لمؤهالت   • الرياديات  أغلب  امتالك 
 علمية.

الداعمين   • من  به  بأس  ال  عدد  توافر 
 للعمل الريادي النسوي.

االقبال الشديد من قبل النساء على   •
 الريادية. المشاريع 

الريادياتضعف   • علمية    اهتمام  دراسات  بإجراء 
لتفحص حاجات المجتمع وتطلعاته ذات العالقة  

 بالمشاريع الريادية. 
لدى   • والخبرات  والمهارات  المعارف  ضعف 

 الرياديات.  
على دراسات جدوى فعلية    اعتماد الريادياتعدم   •

 للمشاريع.
اتخاذ   • على  القدرة  السيدات  بعض  امتالك  عدم 

 رار وإدارة المشروع لسيطرة الرجل.الق
تحقيق   • للمرأة  يمكن  التي  المجاالت  محدودية 
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 الريادة فيها مقارنة مع الرجل.  
(الدور   • المرأة  عاتق  على  الملقى  العبء  زيادة 

النجاح   على  قدرتها  من  يحد  قد  مما  االنجابي) 
 واالستدامة (الدور االنتاجي).

 أهم التهديدات  أهم الفرص 

نحو  تغير   • وتوجهها  المجتمع  ثقافة 
 العمل الريادي. 

بتوفير   • األهلية  المنظمات  اهتمام 
 حياة كريمة للسيدات.

هدفها   • أهلية  منظمات  عدة  وجود 
 تمكين النساء اقتصاديًا. 

ال • من    تَّطويرمشروعات  الممولة 
والمساعدات   الدولية  الهيئات 

 العربية.
المحلية  • المؤتمرات  توصيات 

بضرورة   المشاريع  والعالمية  دعم 
 الريادية.

 توافر موازنة للمشاريع الريادية.  •
القوانين  • تطبيق  على  العمل 

والمساواة   المرأة  بحماية  المتعلقة 
 بين الجنسين. 

االجتماعي   • النوع  حول  مساق  اقرار 
لدى   السائدة  الثقافة  لتغيير 

 المجتمع.
 

الحالة الجيوسياسية التي يعانيها قطاع غزة من   •
و عليه  االحتالل  ترتب  وما  الفلسطيني  االنقسام 

 .من محسوبية وفساد إداري وتطرف ديني 
القطاع   • مؤسسات  من  المقدم  الدعم  ضعف 

 الخاص.  
 ارتفاع مستوى المعيشة، وانتشار الفقر.  •
 صعوبة تصدير واستيراد المواد الخام.   •
االستدامة للعديد من المشاريع الريادية    ضعف •

 الموجودة.
وارتفاع   • هبوط  من  االقتصادي  االستقرار  انعدام 

 ألسعار المواد الخام.
التراخيص   • منح  واجراءات  تكاليف  ارتفاع 

 للمشاريع الريادية. 
األفكار   • بعض  تعيق  قد  المانحين  شروط 

 االبداعية.
حول  • المتفشية  الرجعية  والمفاهيم  المواقف 

ونظرة  عمل   الفلسطيني،  المجتمع  في  المرأة 
اقتصادية   حاجة  بأنه  المرأة  لعمل  المجتمع 

 ت ضرورة تنموية.وليس

المؤثرة   الخارجيَّة  البيئة  وأبعاد  الداخليَّة  البيئة  لُمتغيرات  الرباعي  التحليل  نتائج  وباستقراء 
وأوجه قصور متعّددة، إلى جانب  على أبعاد الريادة واالستدامة، يتضح أن هناك جوانب ضعف كثيرة  

ل إيجابيًا  مؤشرًا  اعتباره  يمكن  ما  وهو  الداخليَّة  البيئة  في  قوة  جوانب  التحليل  أظهر    تَّحسينذلك 
البيئة  في  وتهديدات  فرص  التحليل  أظهر  كما  المستدامة،  والتنمية  الريادية  المشاريع  مستوى 
جوانب   وتعضيد  القصور  جوانب  لعالج  استراتيجية  صياغة  يتطلب  الذي  األمر  المحيطة،  الخارجيَّة 
الفرص   من  وتستفيد  قوة،  إلى  الضعف  جوانب  لتحول  المقترحة  االستراتيجية  جاءت  لذا  القوة، 

 تاحة في التعامل مع المخاطر والتهديدات المحيطة وتحولها إلى فرص.  الم
 ثانيًا: مالمح االستراتيجية المقترحة وإطارها العام 

 يمكن تحديد اإلطار العام لالستراتيجية المقترحة ووضع مالمحها على النحو التالي:
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 فلسفة االستراتيجية المقترحة ومرتكزاتها  .1
فــي  الفلســطينية علــى فلســفة مســتمدة مــن طبيعــة المجتمــع تقــوم االســتراتيجية المقترحــ  

محافظــات غــزة والتحــّديات الثقافيــة واالجتماعيــة واالقتصــادية والسياســية التــي تواجهــه، فضــًال 
راتعــن ال رالدوليــة واإلقليميــة وتفــاقم ســرعة وحــدة  متغيــّ فــي عــالم اليــوم، والــذي أثــر علــى  التّغيــُّ

 واجتماعيــًا واقتصــاديًا لنشــهد تحــوًال رقميــًا فــي كــل أمــور المجتمعات في جميع المجــاالت ثقافيــاً 
زيــادة الــدعم المقــدم الحيــاة، لــذا فاالســتراتيجية المقترحــة تقــوم علــى فلســفة مؤداهــا ضــرورة 

زيادة قدرتها على  للنساء وتمكينهن اقتصاديًا من خالل تبني المشاريع الريادية وبما يسهم في
بمــا يســاعدها علــى تحقيــق األهــداف ،  معــهوالتكّيف  عالم المعاصر  الذي يزخر به ال  التّغيُّرمواجهة  

والتأســـيس لبنيـــة تحتيـــة قويـــة للمشـــاريع الرياديـــة المســـتدامة المتعلقـــة  .التـــي وجـــدت ألجلهـــا
ةتستند على مجموعــة مرتكــزات توضــح بالنساء الفلسطينيات يتطلب صياغة استراتيجية   أهميــِّ

 ، وتتمثل أهم هذه المرتكزات فيما يلي:المشاريع الرياديةوضرورة 
مع   -أ بها  المذهلة    اتالتَّغيير التكّيف  تموج  العصريةالتي  أمام    ،البيئة  كبيرًا  تحديًا  وتشكل 

والنتائج المترتبة    التّغيُّروذلك من خالل سلوك تكّيفي يستجيب بمرونة إلشارات  المجتمعات،  
 عليها.

الريادية -ب والمشاريع  استراتيجية   الريادة  فهي  إداريًا  مدخًال  أو  أسلوبًا  كونها  إلى  باإلضافة 
وال والرؤى  والمداخل  األبعاد  العصريةمتكاملة  المنظمات  لتنمية  رافدًا  ،  مضمون  تمثل  وهي 

لتنمية و وزيادة قدرتها على    تَّطويرحيويًا مهمًا  المجتمعات    ات التَّغيير مع    التكّيفواستدامة 
 البيئية ومسايرتها.  

مستوى مشاركة المرأة الفلسطينية كونها    تَّحسينضرورة    المستقبلّية التي تُرّكز علىالرؤية   -ج
 وتداعياته.   التّغيُّرتمثل نصف المجتمع ولها الدور األكبر في دعمه وزيادة قدرته على مواكبة 

تحويل   -د على  وقدرتها  الريادية  المشاريع  أهمية  من  عنه  كشفت  وما  النظرية  الدراسة  نتائج 
 .اتالتَّغيير ر على مواجهة قادالمجتمع من مستهلك واتكالي إلى مجتمع منتج ريادي 

 مسلمات االستراتيجية المقترحة .2
 عّدة أهمها: مسلمات المقترحة من  االستراتيجيةتنطلق 

تَّغيرات التي تشهدها  ملتحّديات والشريكة الرجل في بناء المجتمع وتنميته، وفي ظل االمرأة   -أ
 ويدعمه.   لمرأةل دور الريادي الأن يؤمن المجتمع ب  بات من الضرورةالحياة العصرية  

، أصبح للريادة دور محوري  التنافسية البيئة وزيادةة والتكنولوجية  المعرفي اتالتطور  ظل في -ب
 في التنمية االقتصادية.

الرياديةاالهتمام   -ج العصر   بالمشروعات  متغّيرات  تفرضها  ضرورة  وإنما  ترفيًا،  خيارًا  يعد    لم 
 وتداعياته. 

في   -د تفوقها  المرأة  المجاالت،    العديدأثبتت  أمان  ها  دور وأصبح  من  عنصر  يشكل  العمل  في 
 وضروراتها. الحياة العصرية من أبرز متطلباتللرجل في العمل بات  تهامشاركواقتصادي،  

فر -ه يمتلكها  موهبة  ليست  دون  الريادة  أنها  د  كما  األآخر،  من  الكثير  الى  تحتاج  نما  إ و  ، موالال 
 إبداعية خالقة يمكن تحويلها إلى واقع ملموس. فكار ألى إتحتاج 

 البطالة.  معدالت  العمل الريادي أحد أبرز الحلول الممكنة لمواجهة مشكلة ارتفاع -و
 مصادر بناء وصياغة االستراتيجية المقترحة .3

بناء   عملية  المقترحة    وصياغةاعتمدت  اإلطار  االستراتيجية  وهما:  رئيسيين  مصدرين  على 
االقتصادية   التنمية  قياس  ومؤشرات  الريادية  واألبعاد  المفاهيم  تناول  والذي  للبحث  النظري 

 المستدامة، ونتائج الدراسة الميدانية.  



29 
 
 

   ضبط االستراتيجية المقترحة .4
أهداف   مع  ومحاورها  بنودها  واتساق  صدقها  من  والتأكد  وتدعيمها  االستراتيجية  لضبط 

استخدم  الدراسة غزة،  بمحافظات  الفلسطينية  البيئة  في  للتطبيق  الدراسة وصالحيتها    ت 
(المركزة)   البؤرية  المجموعة  منFocus Groupطريقة  عينة  بمشاركة  المتخصصين الخبراء    ، 

المرأة   بالجامعات  من  بمجاالت الريادة والتنمية المستدامة وشئون  التدريسية  الهيئة  أعضاء 
، وتم إطالع كل مجموعة  تينوقد تم تقسيم الخبراء إلى مجموع، ) خبراء6الفلسطينية، وعددهم (

وفق نتائج  التحليل االستراتيجي    ُمرفقة بمصفوفة  المبدئية لالستراتيجية المقترحةعلى الصورة  
الميدانية تحكيم  الدراسة  المجموعات  من  وطلب  قد  االستراتيجية،  ،  التي  المعوقات  وتوقع 

ثم قامت كل مجموعة   التغلّب عليها في ضوء خبرتهم ورؤاهم، ومن  تواجه تنفيذها ومقترحات 
 لما تم التوصل إليه من نتائج أمام المجموعات األخرى.   علنيبعمل عرض 

ارتأى   وبعد  وقد  والعبارات،  اإلجراءات  بعض  وإضافة  وإعادة صياغة وحذف  تعديل  الخبراء 
 الخبراء.  قبل  توثيق الشكل النهائي لالستراتيجية واعتماده من تم ، التعديالت تلك إجراء

 اإلطار الزمني الالزم لتطبيق االستراتيجية المقترحة  .5
ل الالزمة  الزمنية  المدة  فإن  الخبراء  السادة  لرؤية  المقترحة، من  وفقًا  تطبيق االستراتيجية 

 حيث فترة اإلعداد والتجهيز والتنفيذ لهذه االستراتيجية تمتد لمدة خمسة أعوام متتالية. 
 

 اإلطار العام لالستراتيجية المقترحة في صورتها النهائية  .6
 فيما يلي عرض لالستراتيجية المقترحة بصيغتها النهائية، من خالل المحاور التالية: 
 رؤية االستراتيجية المقترحة -أ

امرأة فلسطينية ريادية ممكنة إداريًا وثقافيًا واقتصاديًا ومستقلة ماليًا، قادرة على مواجهة 
 المتغيرات العصرية والتكيف معها. 

 رسالة االستراتيجية المقترحة   -ب
ف مـــع متطلّبـــات  يـــز القـــدرات الرياديـــة للمـــرأة الفلســـطينية لتكـــون قـــادرةتعز  علـــى التكيـــّ

مهاراتها وخبراتهــا ومعارفهــا، لمســاعدتها فــي  مستوى تَّحسينلعصر وتداعياته، من خالل  ا
تكوين رؤية استراتيجية إبداعية، وتمكينها من تحقيقها من خالل تطوير قدراتها على اإلبــداع 
والمبادأة والمخاطرة، وذلك بما يعزز االستقاللية واالســتدامة وتحقيــق األهــداف المنشــودة 

 علية.بكفاءة وفا
 غايات االستراتيجية المقترحة وأهدافها وآليات تحقيقها  -ج

فيما يلــي عــرض لالســتراتيجية المقترحــة بتنــاول الغايــات الرئيســة، واألهــداف التــي تحقــق 
 كل غاية، وآليات تحقيق كل هدف على حدة:

 مصفوفة الغايات واألهداف االستراتيجية وآليات تحقيقها  :)18جدول (

 ): ضعف األطر والتشريعات القانونية 1القضية األولى (

 ): تطوير أنظمة وقوانين تعزز العمل الريادي للمرأة 1-1الهدف االستراتيجي (

ت  
إجراءا

ق 
طبي

الت
وآلياته 

   الريادية.تبسيط اجراءات الحصول على ترخيص المشاريع 
 .سن قوانين وأنظمة تسهل مشاركة المرأة االقتصادية 
 .اعفاء المشاريع الريادية من رسوم الترخيص خالل الخمس سنوات األولى 

 ): تطوير تشريعات وقوانين تكفل للمرأة حقوقها 1-2الهدف االستراتيجي (
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ق وآلياته 
طبي

ت الت
إجراءا

 

 فــــي المؤسســــات زمــــة لتنفيــــذ القــــانون الخــــاص بتمثيــــل النســــاء أخــــذ التــــدابير الال
 الحكومية والخاصة.

  ــرأة  تضـــمنوتـــدابير مســـائلة  بـــإجراءاتتضـــمين قـــانون العمـــل المســـاواة بـــين المـ
 والرجل في األجور والرواتب.

  إنهــاء التمييــز بــين المــرأة  تضــمنوتــدابير مســائلة  بــإجراءاتتضــمين قــانون العمــل
 مكان العمل.والرجل في 

  منح المرأة  الحق فــي التعاقــد  تضمنوتدابير مسائلة  بإجراءاتتضمين قانون العمل
 باستقاللية تامة.

   أفراد المجتمعتعميم األنظمة والتعليمات على جميع. 
 .تسهيل تسجيل الرياديات في السجل التجاري 

 االقتصادية المستدامةتطوير قوانين تدعم مشاريع التنمية ): 1-3الهدف االستراتيجي (

ق وآلياته 
طبي

ت الت
إجراءا

 

 .صياغة استراتيجية وطنية لتمكين وتعزيز مشاركة المرأة اقتصاديًا 
 .زيادة نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة 
  ســن قــانون إلعفــاء أي مشــروع يســهم فــي توظيــف أكثــر مــن ثــالث نســاء مــن

 الضرائب ورسوم الترخيص. 
 .سن قانون إلعفاء أي مشروع صديق للبيئة من الضرائب ورسوم الترخيص 
 
 
 
 
 

 ): ضعف قدرات المرأة ومهاراتها  2القضية الثانية (

 ): تفعيل دور الوحدات اإلدارية لوزارة شئون المرأة  2-1الهدف االستراتيجي (

ق وآلياته 
طبي

ت الت
إجراءا

 

 وضــع الخطــوات  اســتحداث وحــدة استشــارية تابعــة للــوزارة تكــون مهمتهــا
اإلجرائيــة الالزمــة لتطــوير مهــارات مالكــات المشــاريع الرياديــة وقــدراتهن، 

للنهوض بأنشطة ريادة األعمــال بالتعــاون وإعداد خطط وسياسات هادفة  
 مع المؤسسات الشريكة.

  .تسهيل إجراءات التمويل بين المؤسسات الشريكة والرياديات 
  إبرام اتفاقيات تعاون بين وزارة شئون المرأة وخبراء واستشاريين لتقــديم

 الدعم الفني الالزم للرياديات.
  ــام ــرأةقيـــ ــئون المـــ ـــ  وزارة شـــ ــة لتشــ ــات هادفـــ ــع سياســـ ــرأة بوضـــ جيع المـــ

 ومساندتها في بناء المشاريع الخاصة.
 .قيام الوزارة بتطوير برامج لتمكين النساء إداريًا واقتصاديًا ومعرفيًا 
  بــدور حلقــة الوصــل بــين البنــوك والرياديــات بهــدف  شــئون المــرأةقيــام وزارة

 تقديم الدعم المالي لضمان االستدامة.
  بالنساء الرياديات.انشاء صندوق استثمار للقروض الحسنة خاصة 
  .تنفيذ مسابقة سنوية ألفضل األفكار الريادية وتمويلها 
 .اقامة بازار سنوي لترويج منتجات الرياديات 
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 ): تطوير مهارات ومعارف وخبرات مالكات المشاريع الريادية 2-2الهدف االستراتيجي (

ق وآلياته 
طبي

ت الت
إجراءا

 
  إلكســابهن مهــارة القــدرة  المشــاريع الرياديــةلمالكــات تنظــيم دورات تدريبيــة

 على تشكيل فرق عمل فاعلة.
  على إجراء دراسات الجدوى. مالكات المشاريع الرياديةتدريب 
  علـــى المهـــارات اإلداريـــة المســـاندة إلدارة  مالكـــات المشـــاريع الرياديـــةتـــدريب

 المشاريع.
  وع المشروع. وفقًا لن لمالكات المشاريع الرياديةتقديم التدريب المتخصص 
  علــى  مهــارات التســويق الرقمــي فــي ظـــل  مالكــات المشــاريع الرياديــةتــدريب

 التطور التكنولوجي وتداعيات جائحة كورونا.
 .تحويل الدافع للمشروع الريادي من الحاجة إلى اقتناص الفرص 

 .إصدار أدلة ارشادية خاصة بالمشاريع الريادية 

   قدرة المرأة على القيادة واتخاذ القرار): تحسين 2-3الهدف االستراتيجي (

ق 
طبي

ت الت
إجراءا

وآلياته 
 

  عقـــد لقـــاءات توعويـــة ألفـــراد المجتمـــع بأهميـــة مشـــاركة المـــرأة فـــي الحيـــاة
 االقتصادية. 

  عقــد لقــاءات إرشــادية نســوية تســتهدف زيــادة ثقــة المــرأة بنفســها وبقــدراتها
 على اتخاذ القرار. 

  السائدة وتوجيه المجتمع للعمل المهنيتغيير الصورة النمطية. 
  .تنظيم برامج تدريبية لتطوير المهارات الحياتية لدى المرأة 

) االستراتيجي  القدرة 2-4الهدف  زيادة  األدوار    توافقيةال  ):  بين  الموازنة  على  وقدرتها  للمرأة 
 المطلوبة منها 

ت  
إجراءا

ق 
طبي

الت
وآلياته 

 

  تتوافق ساعات عملها مع عمل المرأة.إنشاء رياض أطفال حكومة 
 .تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتحسين قدرات المرأة في العمل عن بعد 
  عقـــــد لقـــــاءات توعويـــــة للرجـــــال بأهميـــــة دورهـــــم المحـــــوري فـــــي دعـــــم المـــــرأة

 لقيام باألدوار المطلوبة منها.لومساندتها 
 

 ): ضعف الواقع االقتصادي3القضية الثالثة (

 : شراء المواد الخام بأسعار أقل وجودة أعلى )3-1( االستراتيجي  الهدف

ت  
إجراءا

ق 
طبي

الت
وآلياته 

   .عقد اتفاقيات مع الدول العربية الستيراد المواد الخام 
  ســقوف االئتمــان التــي التفــاوض مــع البلــدان المصــدرة للمــواد الخــام لتخفــيض

 .تفرضها
 صندوق النقد الدوليمن  التعويض التمويلي والطارئب المطالبة. 

 فرص الحصول على التمويل  تعزيز): 3-2الهدف االستراتيجي (

ت  
إجراءا

ق 
طبي

الت
وآلياته 

   التفــــاوض مــــع المــــانحين لتعــــديل شــــروطهم لتتناســــب مــــع واقــــع المجتمــــع
 واحتياجاته.

  .تشجيع المؤسسات األهلية على تقديم الدعم المالي للمشاريع الريادية 
 .إبرام اتفاقيات تعاون وشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص 

 للمشاريع الريادية تيسير شروط التمويل): 3-3الهدف االستراتيجي (
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ق 
طبي

ت الت
إجراءا

وآلياته 
 

  بحــث البنــوك علــى تقــديم قيــام وزارة شــئون المــرأة بالتعــاون مــع ســلطة النقــد
 قروض ميسرة خاصة بالمشاريع الريادية النسوية.

 .تخفيض تكلفة الحصول على القرض الممنوحة للمشاريع الريادية النسوية 
  .تخفيض نسبة الفوائد على القروض المشاريع الريادية النسوية 
 .تقديم تسهيالت على القروض الممنوحة للمشاريع الريادية النسوية 
 روط الضمان للقروض الخاصة بالنساء.تعديل ش 

 ): تسهيل تسويق المنتجات خارج البالد 4-4الهدف االستراتيجي (

ت  
إجراءا

ق 
طبي

الت
وآلياته 

  .فتح أسواق خارجية لتسويق منتجات المشاريع الريادية 
 .إقامة معارض سنوية لدعم منتجات المشاريع الريادية 
  منتجات المشاريع الريادية.تنظيم حمالت إعالمية لتسويق 
 .إنشاء قناة خاصة لترويج المشاريع الريادية 

 ضعف الوعي بأهمية العمل الريادي للمرأة):  4القضية الرابعة (

 للمرأة  نشر ثقافة العمل الرياديالمزيد من  ): 4-1الهدف االستراتيجي (

ق 
طبي

ت الت
إجراءا

وآلياته 
 

  ــيم حمــــالت توعيــــة بأهميــــة العمــــل الريــــادي للمــــرأة ودوره فــــي التنميــــة تنظــ
 االقتصادية.

 .عقد ندوات وورش عمل لنشر ثقافة الريادة لدى أفراد المجتمع 
  .عقد دورات تدريبية حول مهارات العمل الحر 
  ــة ــادة الــوعي المجتمعــي [اهميــة المشــاريع الريادي توزيــع نشــرات إرشــادية لزي

 ودورها في تنمية االقتصاد المحلي.

 ): تغيير النظرة المجتمعية للمرأة 4-2االستراتيجي (الهدف 

ق وآلياته 
طبي

ت الت
إجراءا

   عقــد لقــاءات مجتمعيــة لمواجهــة األفكــار والمفــاهيم الرجعيــة تجــاه مشــاركة
 المرأة في العمل.

  تنظــيم حمــالت إعالميــة لنشــر ثقافــة تقبــل عمــل المــرأة وامتالكهــا لمشــروعها
 الخاص. 

  تنظـــيم مـــؤتمرات علميـــة لبحـــث ســـبل زيـــادة وعـــي المجتمـــع [اهميـــة مشـــاركة
 المرأة في العمل واإلنتاج.

  إدراج ريــادة األعمــال والنــوع االجتمــاعي كمســاقين أساســيين ضــمن مســاقات
 يم العام.المرحلة األساسية في مدارس التعل

 القدرات الريادية في المجتمع  ): ضعف5( القضية الخامسة

) االستراتيجي  أولويات  5-1الهدف  تحديد  في  المحلي  والمجتمع  العمل  سوق  اشراك   :(
 المشاريع 

ت  
إجراءا

ق 
طبي

الت
وآلياته 

  .عقد ورش عمل لمناقشة سبل ربط سوق العمل مع الجهات المختصة 
  الضرائب الحكومية للمشاريع الريادية.تخصيص نسبة من مخصصات 
 .عمل دراسات باحتياجات المجتمع وتحديد أولويات المشاريع 

) االستراتيجي  يحتاجها  5-2الهدف  التي  الريادية)  األفكار  (دليل  بالمشروعات  دليل  تطوير   :(
   سوق العمل
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ت  
إجراءا

ق 
طبي

الت
وآلياته 

 

  ومؤسســاته لمناقشــة آليــات عقــد ورشــات عمــل مــع أفــراد المجتمــع المحلــي
 وضع دليل لألفكار الريادية.

  االستعانة بالخبراء والمستشارين لتحديد األفكار الريادية التي يحتاجها سوق
 العمل.

 .وضع قائمة بالمشاريع المهمة وذات األولوية التي يحتاجها المجتمع 

 والحلول المقترحة لها  المعوقات التي قد تواجه تنفيذ االستراتيجية المقترحة -د
وفقــًا آلراء الخبــراء المشــاركين فــي المجموعــة البؤريــة، فإنــه مــن المحتمــل ظهــور 

 بعض المعوقات التي قد تعترض تطبيق االستراتيجية المقترحة، وتتمثل فيما يلي:
 والحلول المقترحة االستراتيجية  المعوقات التي قد تواجه تنفيذ )18جدول (

 الحلول المعوقات  م
 : معوقات مادية أوالً 

الضائقة المالية التي تمــر بهــا الحكومــة  1
 في محافظات غزة

ــى  ــي علـــ ــع المحلـــ ــات المجتمـــ ــجيع مؤسســـ تشـــ
 المشاركة في دعم جهود التَّحسين والتَّطوير.

ــة مشــــاركة المؤسســــات فــــي  2 محدوديــ
 .والتَّطويردعم جهود التَّحسين 

ــى  ــي علـــ ــع المحلـــ ــات المجتمـــ ــجيع مؤسســـ تشـــ
 المشاركة في دعم جهود التَّحسين والتَّطوير

الشروط المفروضة من قبل المــانحين  3
والممــولين والتــي تحــد مــن فرصــة نجــاح 

 بعض المشروعات.

التفــــــاوض مــــــع بعــــــض المــــــانحين والممــــــولين 
لتعــــديل الشــــروط التــــي تحــــد مــــن فرصــــة نجــــاح 

 بعض المشروعات.
ارتفاع أسعار المواد الخام المســتوردة  4

مما يرفع ســعر المنــتج المحلــي مقارنــة 
 بالمنتجات المستوردة

اســتيراد المــواد الخــام مــن الــدول العربيــة، ذات 
 األسعار األقل والجودة األعلى.

 : معوقات قانونيةثانياً 
 تطبيق القانون على الجميع. ضعف القدرة على تطبيق القانون. 1
تعــــارض التشــــريعات والقــــوانين بــــين  2

 .الضفة وغزة
 .توحيد التشريعات بين الضفة وغزة

 : معوقات فنية وتسويقية ثالثاً  
ــار  1 ــرر للتيــــــــ االنقطــــــــــاع شــــــــــبة المتكــــــــ

 .الكهربائي
 .االعتماد على مصادر الطاقة البديلة 
  توقيـــــــع اتفاقيـــــــات مـــــــع الـــــــدول المجـــــــاورة

والصــــديقة لتســــهيل الحصــــول علــــى اآلالت 
 والمعدات من الخارج

  تحييد المشاريع الرياديــة وتجنيبهــا تــداعيات
 االنقسام. 

  لوزارة تابع  استشاري  مجلس  تشكيل 
المرأة يضم النخب والشخصيات االعتبارية  

، تكون مهمته تقديم المقترحات  واألكاديمية
 الالزمة لتعزيز القدرات الريادية للمرأة. 

ــى اآلالت  2 ــول علـــــــــــ ــعوبة الحصـــــــــــ صـــــــــــ
 .والمعدات من الخارج

ــة  3 ــة نتيجــ ــواق خارجيــ ــتح أســ ــعوبة فــ صــ
 للحصار االقتصادي وإغالق المعابر. 

 :  ملخص نتائج الدراسة
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علمي   -1 مؤهل  على  الحاصالت  نسبة  ارتفاع  الدراسة  نتائج  المشاريع  أظهرت  مالكات  من 
  -20%)،  إضافة إلى ارتفاع نسبة من أعمارهم تتراوح بين (87.3حيث بلغت النسبة (الريادية  

 ). 30وأكثر من 
يتضح أن النسبة األكبر من أصحاب المشاريع ال يتوفر لديهم ترخيص للمشروع حيث بلغت   -2

 ). 71.8النسبة (
ثم تاله    )36.6يتضح أن النسبة األكبر من المشاريع هي مشاريع تجارية حيث بلغت النسبة ( -3

 ). 32.4المشاريع الزراعية حيث بلغت (
بلغت   -4 حيث  المالية  للصعوبات  كانت  المشاريع  تواجه  التي  التحديات  من  األكبر  النسبة 

) (69النسبة  النسبة  بلغت  حيث  ريادي  بمشروع  البدء  تكاليف  ارتفاع  يليه  قلة  )  %32.4)  ثم 
و والحدود  المعابر  على  والصعوبات  الموارد  بأسواق  األخيرة المعرفة  المرتبة  في  حلت 

 الصعوبات اإلدارية.  
5- ) بوزن نسبي  جاء  الريادية  المرأة  لدى  الريادية  القيادة  أبعاد  توافر  بدرجة  82.066مدى  ), وهو 

موافقة (كبيرة). وكان الوزن النسبي ألبعاد القيادة الريادية وترتيبها كالتالي: (اإلبداعية بوزن  
) ثم  85.972نسبي   ,() نسبي  بوزن  الريادية  82.254االستباقية  المرأة  لدى  المخاطرة  وأخيرًا   ,(

 )). 77.972جاء بوزن نسبي (
من خالل المشروعات الريادية النسائية جاء    التنمية االقتصادية المستدامةمستوى تعزيز   -6

 ), وهو بدرجة موافقة (كبيرة).  83.360بوزن نسبي (
) بـــين المشـــاريع α≥0.05( داللـــة ائية عنـــد مســـتوىذات داللـــة إحصـــ  عالقـــة طرديـــة قويـــةتوجـــد  -7

التنميــة للمــرأة الفلســطينية بأبعادهــا (اإلبداعيــة، االســتباقية، المخــاطرة) وتعزيــز  الرياديــة
 .االقتصادية المستدامة

ــاريع α≥0.05( داللـــــة ذو داللـــــة إحصـــــائية عنـــــد مســـــتوى أثـــــريوجـــــد  -8 ــرأة  الرياديـــــة) للمشـــ للمـــ
ــز  . التنميــة االقتصــادية المســتدامةالفلســطينية بأبعادهــا (اإلبداعيــة، االســتباقية) فــي تعزي

 بينما (المخاطرة) كان تأثيرها ضعيف.
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