
1 
 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 بحث بعنوان/ 

 تعزيز دور المرأة في المشاريع الريادية 

 " جامعة غزة -دراسة حالة "طالبات الدبلوم المهني

 عمل الباحثان 

 شعت  أسامة محمد . أ

 في جامعة غزة   والمالية محاضر في كلية العلوم اإلدارية

 m.shaat@gu.ed.psميل: ياال

 00972599573997جوال/ 

 عزام مصباح  إسراء  . أ

 قطاع غزة -باحثة في مجال إدارة األزمات والكوارث

 esraaazzam91@gmail.comااليميل: 

 00972598837352جوال: 

 

ورقة بحثية مقدمة للمشاركة في المؤتمر الدولي بعنوان 

قضايا المرأة الفلسطينية بين المقارنة الدولية 

 2020–م 2019والوطنية 

 :  الملخص
التعرف       الدراسة  المشروعات    إلى هدفت  في  المرأة  الريادية دور 

غزة،   جامعة  في  غزة،  قالصغيرة  المنهج    على  الدراسةاعتمدت  طاع 

الحالة،   وصف  على  العتماده  التحليلي   الدراسة   واستخدمتالوصفي 

صحيحة   نتائج  إلى  للوصول  والمعلومات  البيانات  لجمع  االستبانة 

أسئلة توزعت على مجموعة من المجاالت    10من    ، حيث تكونت  وصادقة
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الدراسة  مجتمع  وتكون  والثقافية،  واالجتماعية  االقتصادية  المتنوعة، 

جميع   غزة،  من  جامعة  في  األعمال  وريادة  المهني  الدبلوم  طالبات 

عددهم   والبالغ  الصغيرة،  بطريقة   16للمشاريع  اختيارهم  تم  طالبة، 

% من مجتمع 100المسح الشامل لعينة الدراسة، ويشكلن ما نسبته  

يوجد دور كبير للمرأة في المشاريع  إلى أنه  سة، وتوصلت الدراسة  الدرا

وخل الصغيرة،  عمل  الريادية  فرص  وفي  ،  ق  والفقر،  البطالة  من  والحد 

ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة أوصت تشجيع القطاع الخاص  

والمستثمرين لدعم المشاريع النسائية الصغيرة، وذلك لتحفيز اإلنتاج 

 المحلي، تقديم الدعم المادي والنفسي لصاحبات المشاريع الصغيرة.

 : الكلمات المفتاحية

 تعزيز دور المرأة، المشاريع الريادية الصغيرة، جامعة غزة.

 

Abstract: 

 The study proposes to identify the role of women in the leading small 

projects at Gaza University. The study is based on the analytical descriptive 

method since it depends on the describing the state. The study used a 

questionnaire to collect the data to get accurate and reliable data as it 

comprises of 10 questions distributed on a group of various aspects; economic, 

social and insightful. The population includes all Career diploma and leading 

business at Gaza University students that works on small projects. The sample 

consisted of 16 students since it was selected through comprehensive survey. 

It forms 100% from the study community. The study revealed that women has 

an important role in the leading small projects that create opportunities to 

reduce unemployment and poverty. in the light of the findings, the inspection 

recommended to encourage the private sector and investment to support 

women small projects to motivate the local production and present the 

financial and psychological support to the small business owners.   

Keywords: social media; Political awareness; Palestinian women . 
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 :المقدمة

مختلف   في  كبيرة  بدرجة  الماضية  السنوات  في  األعمال  ريادة  تطورت 

الوعي   نسبة  ارتفعت  حيث  األعمال  قطاعات  جميع  وفي  المجتمعات 

توفير   بهدف  وذلك  الفلسطينية  الجامعات  في  الريادية  بالمشاريع 

مستودع  الجامعات  تشكلت  حيث  الريادية  االفكار  ودعم  عمل  فرص 

خالل فمن  والمفكرين  واثبات االفكار  نفسها  قيادة  المرأة  تسطيع  ها 

لسوق  محاكاة  وبرامج  تدريبية  برامج  خالل  من  المجتمع  في  قدراتها 

اهتمام العمل،   ازداد  حيث  مهما  مصدرا  للمرأة  األعمال  ريادة  تعتبر 

بشكل  فلسطين  وفي  األوسط  الشرق  في  الريادية  للمشاريع  المرأة 

ا،  كبير ، حيث  المرأة  تركزت في فئة  انها  المرأة يساهم كما  ن مشاركة 

المحلى والنشاط االقتصادي   االنتاج  لديها وزيادة  في خلق فرض عمل 

المجتمع  في  التطور  مواكبة  على  قدرة  أكثر  وجعلها  المجتمع  في 

 مساواة بالرجل 

 . م)2016(أبو هشهش،  

الباحثان   نظر  وجهة  ال ومن  المرأة  من أن  العديد  تواجه  فلسطينية 

نظرة   التي المعيقات   ومنها  جديدة   بمشاريع  البدء  من  تمنعها 

االسرائي  واالحتالل  لها  االالمجتمع  وقلة  والتمويل   لديها.   مكانياتلي 

 . فعال في تحقيق المشاريع الرياديةولكن للمرأة الفلسطينية دور 

 

 مشكلة الدراسة: 

لدى الدول بضرورة العمل على إشراك  على الرغم من االهتمام الواسع  

التنم عملية  في  تأخذالمرأة  وأن  المجتمع،  في  والتطوير  دورها   ية 

نسبة  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  ومنتج،  فعال  عنصر  لتكون  ومكانتها 

النساء و أن هناك عدد من  إال  الخريجات،  بين  سيدات األعمال البطالة 

زل ما  غزة  قطاع  الق   نيبحثن  في  في  فرص عمل  وهنا عن  الخاص،  طاع 
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في   الصغيرة  الريادية  المشاريع  دور  كبديل يظهر  عمل  فرص  توفير 

 وتحدى للواقع التي تعيشه المرأة  في قطاع غزة،   للوظائف الحكومية،

من  مجموعة  ودراسة  غزة  بجامعة  األعمال  بريادة  االلتحاق  بعد  وذلك 

المشار  بفتح  بعد  فيما  للطالبات  تتيح  والتي  التخصصية  يع المجاالت 

كلة الدراسة من خالل اإلجابة عن تحديد مشويمكن    الريادية الصغيرة.

 األسئلة االتية:

المرأة  -1 ومشاركة  دعم  في  الصغيرة  الريادية  المشاريع  دور  ما 

 بتنمية المجتمع؟ 

هل يوجد دور للمرأة في المساهمة بتنمية المجتمع وخلق فرص    -2

 عمل؟

 .ما مفهوم المشاريع الريادية -3

ال -4 هي  المشاريع    معيقات ما  في  الفلسطينية  المرأة  تواجه  التي 

 الريادية. 

 

 أهداف الدراسة:

 النقاط التالية:تهدف الراسة إلى 

الريادية - المشاريع  في  المرأة  دور  وتعزيز  في  الصغيرة    ابراز 

 جامعة غزة وذلك من خالل: 

المشاركة   - في  المرأة  دور  تعيق  أو  تساعد  التي  العوامل  معرفة 

 ريادية. في المشاريع ال

على  - الصغيرة    دور  التعرف  الريادية  وتعزيز المشاريع  دعم  في 

 مشاركة المرأة بتنمية المجتمع. 

في   - المرأة  دور  على  المجتمعات  التعرف  بتنمية  المساهمة 

 .في قطاع غزةوخلق فرص عمل المحلية 

المشاريع  - في  المرأة  تواجه  التي  والصعوبات  المعيقات  توضيح 

 الريادية. 

 :التطبيقية الدراسةأهمية 

من   - كبير  اهتمام  التنمية  في  الفلسطينية  المرأة  مشاركة  نالت 

في   المرأة  بها  تقوم  التي  األدوار  ألهمية  وذلك  المختصين،  قبل 
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مجتمع والترابط ا تنمية  الواعية،  األجيال  تربية  حيث  من  تها 

يجعل   ذلك  فكل  االقتصادية،  والمشاركة  واالجتماعي،  األسري 

أمر  معادلة   العملية  وطموحتها  األسرية  واجباتها  بين  التوازن 

يتطلب الدعم والمساندة من كافة الجهات المسؤولة، وذلك من 

تظهر حيث  للمرأة  ومستدامة  حقيقية  مشاركة  هذه    أجل  أهمية 

تلعبه   الدراسة الذي  الفاعل  الدور  على  الضوء  خالل تسليط  من 

دور المرأة في  المشاريع الصغيرة في توفير فرص عمل، وتعزيز  

وت غزةتنمية  قطاع  في  المحلي  المجتمع  وطوير  كما  هذه ،  تركز 

خلق  في  ودورها  الريادية  بالمشاريع  المرأة  ربط  على  الدراسة 

 فرص عمل في المجتمع.

 :نظريةاألهمية ال

ورها في المشاريع إن الدراسات السابقة التي تتعلق بالمرأة ود -

 الريادية قليلة. 

المجتمع  توع - ودورهية  المرأة  تعزيزا  بأهمية  المشاريع   في 

 .الريادية في الجامعات الفلسطينية

  :مصطلحات الدراسة

الريادية االبتكار المشاريع  يبني على اساس  الذي  المشروع  : هو 

أو  خدمة  أو  تكنولوجيا  تقديم  شكل  على  يكون  وقد  واالبداع 

 ) 2008(ذياب، علي، تسويق.

ة كاملة  هي كيان إنساني مستقل تتمتع بالقيمة اإلنساني  المرأة:

و حقوق  ولها  بالرجل،  في  أسوة  للرجل  مساوية  واجبات  عليها 

 ) 2019(وزارة شؤون المرأة،جميع المجاالت دوم استثناء.

غزة رف:  جامعة  الى  تهدف  فلسطينية  جامعة  المجتمع    عهي 

المجتمع واإلسهام  حاجات  تلبية  على  قادرين  بخريجين متميزين 

تعليمية   اليات  بتوفير  قيامها  خالل  من  ورفاهيته  تطويره  في 

والتعليم   التربية  وزارة  من  ومعتمدة  الجودة  عالية  وتعلمية 

المجتمع   قيم  مع  لتنسجم  بعناية  منتقاه  الفلسطينية  العالي 

 . غزة) امعةوتقاليده ومتطلباته. (موقع ج 
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 :حدود الدراسة

   .الحدود المكانية: جامعة غزة

 .2020الحدود الزمنية : 

 .الحدود البشرية طالبات الدبلوم المهني في المشاريع الريادية

 

 

 : الدراسات السابقةالمبحث االول / 
 : عربيةالدراسات ال أوًال: 

ورود  (دراسة   -1 في  )  2019القواسمي,  الصغيرة  المشاريع  "دور 

الخليل التمكين في مدينة  المرأة ومعيقات  هدفت هذه  :  "تمكين 

من   الفلسطينية  المرأة  تمكين  أهمية  على  التعرف  إلى  الدراسة 

اللواتي يمتلكن  النساء  المشاريع الصغيرة من وجهة نظر  خالل 

واستخدمت   الخليل,  مدينة  في  بهن  خاصة  صغيرة  مشاريع 

يعتم الذي  التحليلي  الوصفي  المنهج  دراسة  الدراسة  على  د 

استخدمت  ,كما  الواقع  في  هي  وكما  الحالي  الوقت  في  الظاهرة 

) فقرة باالعتماد على 37الدراسة أداة االستبانة والتي تكونت من (

من   الدارسة  عينة  تكونت  كما  الخماسي,  ليكرت  من   60مقياس 

بالطريقة  اختيارهم  تم  الصغيرة  المشاريع  صاحبات  النساء 

, وخلصت الدر  اسة الى وجود عالقة ما بين المشاريع  العشوائية 

أحد   الصغيرة  المشاريع  تعد  ,حيث  المرأة  تمكين  وبين  الصغيرة 

دور   من  لها  لما  الفلسطيني  لالقتصاد  األساسية  الركائز  أهم 

مهم في عملية التنمية والتمكين (للنساء في مدينة الخليل) ومن 

ة بالغة  خالل الدراسة تبين لنا أن تمكين المرأة قضية ذات أهمي

ويجب االهتمام به وزيادة الوعي لدى النساء فما يخص التمكين 

بمختلف أشكاله ، لما له من دور كبير في إدماج المرأة في عملية 

عمل   فرص  توفير  خالل  من  العمل  سوق  في  واالنخراط  التنمية 

مستوى   ورفع  الفقر  معدالت  من  والتقليل  البطالة  من  والحد 

 ة.المعيش
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تهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على خبرات    :)2017دراسة (باهي،   -2

أجل   من  وذلك  للنساء  واالجتماعي  االقتصادي  مجال  في  الدول 

المرأة    تمكين  تعيق  أو  تساعد  التي  العوامل  على  التعرف 

وتوصلت  فعال  بشكل  االقتصادية  المشاركة  على  وقدرتها 

االجتماعي  التمكين  بين  المتبادل   التبادل  ان  الى  الدراسة 

السياسي من  واالقت المجال  في  المرأة  وتمثيل  ناحية  صادي من 

ناحية أخرى، التقدم في قضية النساء مرتبط بالسياسات العامة 

المعلقة   المتعلقة  والقانين  والعمل  والصحة  التعليم  في مجال 

باألسرة ، إن زيادة  نسبة تمثيل المرأة في مؤسسا صنع القرار 

المسا  تدعم  سياسات  تبني  في  أثر  له  وتعزز  كان  النوعية  واة 

 الوضع االقتصادي واالجتماعي للمرأة.  

3- ) المشاريع    :م)2016الوليدات،  دراسة  واقع  إلى  الدراسة  تهدف 

خالل  من  األردنية  مأدبا  مدينة  في  النساء  قبل  من  الصغيرة 

صاحبة   للمرأة  واالقتصادية  االجتماعية  الخصائص  على  التعرف 

دفعت التي  األسباب  على  والتعرف  للمبادرة   المشروع  المرأة 

حيث   التحليلي  الوصفي  المنهج  واتبعت  إنتاجية،  مشاريع  إقامة 

الصغيرة   المشاريع  النساء صاحبات  عينة قصدية من  اختيار  تم 

) السائدة 55والمكونة  السمة  أن  الى  الدراسة  وتوصلت  امرأة   (

المتزوجات   النساء  وأن  الخدماتي،  المجال  تقع ضمن  للمشاريع 

الى تحسين أكثر نجاحا وتعود   أسباب إقامة المشاريع الصغيرة 

 الوضع المالي لألسرة.

هدفت الدراسة الى إلقاء الضوء على واقع    : )2010دراسة (الدماغ،   -4

نشاط  على  والتعرف  غزة  قطاع  في  الصغيرة  المشاريع 

المحلي   الناتج  في  ومساهمتها  المشاريع  تلك  وفعاليات 

الدراسة   تطبيق  تم  للعمالة،  عشوائية على  واستيعابها  عينة 

مشروع نسائي مقدمة من قبل ثالث مؤسسات   130تبلغ حوالي  

بي ارتباط   وجود  عدم  الى  الدراسة  وتوصلت  غزة،  عدد  اقراض  ن 

مؤسسات   من  المقدمة  انخفاض  القروض  أو  وارتفاع  اإلقراض 
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رأس   بين  ارتباط  وجود  وعدم  للمشروع،  المستثمر  المال  راس 

 شهري للمشروع.المال وارتفاع أو انخفاض الدخل ال 

 

 : الدراسات االجنبيةثانيًا: 

االقتصادي  2013مان،  التب(  دراسة -1 التمكين  بناء  بعنوان:  للمرأة  ) 

قام الباحثون بدراسة ّاثار منح المرأة : من خالل المشاريع، أوغندا

المهارات   حول  وتدريب  مالية  منح  أوغندا  في  الفقيرة   وخاصة 

خالل  من  للمرأة  االقتصادي  التمكين  تحقيق  على  األساسية 

قبل   من  صممت  الغرض  لهذا  معدة   برامج  وتنفيذ  تصميم 

إيطالية   و منظمة  حكومية،  العينة  غير  شابة    1800بلغت  امرأة 

في   هذه    120فقيرة  طبقت  حيث  عشوائيا،  اختيارها  تم  قرية 

شهر وتم تقسيم النساء إلى مجموعات    18البرامج عليهن لفترة  

لفترة من   المعلومات  تم جمع  تحت إشراف مشرفين مختصين، 

كنت  الدراسة إلى أن المرأة الفقيرة تمم.لخصت  2012لغاية    2009

إقامة   خالل  من  محددة  منافع  على  الحصول  أعمالهن من 

مم من   االخاصة،  أعلى  قيمة  حققت  المنفذة  البرامج  أن  يعني 

التمكين   أن  إلى  خلصت  الدراسة  فإن  عام  وبشكل  كلفتها 

في   خاصة  ايجابية  اثار  لها  يحقق  أن  يمكن  للمرأة  االقتصادي 

 المجال الصحي. 

والتي أجريت في أثيوبيا وهدفت إلى  ):  2012،  جوروسوامي(دراسة    -2

دور تخفيفمؤسسات    معرفة  على  األصغر  الفقر    التمويل  حدة 

في   المرأة  دور  أثيوبياوتمكين  لتقييم  التمويل  ،  مؤسسات 

الثانوية   البيانات  استخدام  تم  الفقر،  من  الحد  على  األصغر 

من   المعلومات  جمع  وبعد  والمقابالت.  االستبانة  عبر  واألولية 

أنها غيرت حياة   التمويل األصغر تبين  كل من مديري مؤسسات 

ايجابية  الم بطريقة  الفقيرة  علىرأة  المشاريع   والقدرة  اقامة 

 الخاصة بهم.

المرأة  بعنوان  :)2002،  مالوترا(دراسة   -3 تمكين  مقياس    -قياس 

تمكين عالمي،   لقياس  منهجي  إطار  وضع  إلى  الدراسة  هدفت 
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مشاركة المرأة بالرجوع إلى الدراسات السابقة عن  المرأة، وذلك  

مجتمعيا، وتكونت عينة الدراسة من أهم الدراسات التي تناولت  

) خالل  تحليل 2001حتي    1983التمكين  الباحثون  واستخدم   ،(

نتائج   عدة  إلى  الدراسة  وتوصلت  تصور المحتوى،  وضع  أهمها 

اجتماعية،   اقتصادية،  سياسية،  المختلفة:  الحياة  مجاالت  ألهم 

تم ومجاالت  مؤشرات  الدراسات وأهم  خالل  من  المرأة  كين 

 السابقة عن مشاركة المرأة مجتمعيا. 

 

 :التعقيب على الدراسة السابقة

اال خالل  أمن  يتضح  السابقة  الدراسات  على  المشاريع طالع  همية 

للمجتمعات  التمية  تحقيق  في  مساهمتها  ومدى  الصغيرة،  الريادية 

والبطالة بين النساء، حيث  وتوفير فرص عمل والتخفيف من حالة الفقر  

المشاريع   في  والضعف  القوة  نقاط  السابقة  الدراسات  تناولت 

الصغيرة والنفع المادي والمعنوي الذي عاد على أصحاب المشاريع من 

(جورومواسي دراسة  ومنها  واقتصادية  اجتماعية  ،  )2012  ،جوانب 

(ب (القواسمي،  2013مان،  التودراسة  ودراسة  والتي  2019)،  على  كدت  أ) 

)  2010الدماغ،  (تمكين المرأة اقتصاديا في المشاريع لصغيرة، ودراسة  

الصغيرة   المشاريع  واقع  على  الضوء  إلقاء  الى  الدراسة  هدفت  والتي 

المشاريع   تلك  وفعاليات  نشاط  على  والتعرف  غزة  قطاع  في 

 .ومساهمتها في الناتج المحلي واستيعابها للعمالة

لتكمل   الدراسة  أكثر شموال من   دالجهووتأتي هذه  بمنهجية  السابقة 

الزمنية   والفترة  الموضوع  أهداف 2020حيث  خالل  من  ويتضح   ،

مع   تختلف  أنها  إليها،  توصلت  التي  ونتائجها  السابقة  الدراسات 

 الدراسة الحالية في جوانب وتتفق معها في جوانب أخرى.  

الدراسة اتفقت  المستخد  الحالية   فقد  واألداة  المنهج  حيث  مة من 

م  للدراسة السابقةمع  الدراسات  الدراسة عظم  هذه  يميز  ما  ولكن   ،

انها ركزت على دور المرأة في المشاريع الريادية والمعيقات التي تقف   

 أمام المرأة.
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ضا بينما اختلف عنها في الهدف والنتائج التي توصلت إليها، وتختلف أي

الد  الحالية على الطافي عينة الدراسة، حيث ركزت  لبات في ريادة  راسة 

 خالل األعمال في جامعة غزة والتي قمن بإنشاء مشاريع صغيرة ريادية  

 . في جامعة غزة " ريادة األعمال الدراسة

االختالف   هذا  من  الرغم  من إوعلى  االستفادة  ينفيان  ال  الباحثان  أن  ال 

الدراسات السابقة من حيث المنهجية المتبعة، واألدوات المستخدمة، 

لباحثان من النتائج التي توصلت إليها الدراسات وطريقة  كما واستفاد ا

 عرضها في تطوير أداة البحث. 

 

 : المشاريع الريادية
 :الصغيرة المشاريع الريادية

المشاريع الريادية معروفة منذ القدم حيث كانت النواة والبداية لحركة  

وا مع بداية أدفي األمر ان كثير من الدول قد ب التجارة والتصنيع  والجديد

هتمام يتجلى من خالل القرن الحادي والعشرين باالهتمام بها وبهذا اال

أ  بإنشاءقيامهم   من  لهذهمؤسسات  والرعاية   المساعدة  تقيم    جل 

 . ر عملها بالمستقبلاالمشاريع بضمان استمر 

 

  : ما هو تعريف المشاريع الصغيرة

مفهوم   في  إن  الشائعة  المفاهيم  من  أصبح  الصغيرة  المشاريع 

اقتصاد الدول وباتت تحكمه العديد من المتغيرات التي تختلف باختالف 

في   المنتج   البشر  والعامل  االقتصادي  والنظام  والزمان  المكان 

 م)2002(محمد، المؤسسة.

الم لفظ  يطلق  األذهان  عندما  إلى  يتبادر  ما  كثيرا  الصغيرة  شاريع 

عدة  على  تطلق  أن  يمكن  الصغيرة  كلمة  أن  مع  الصغيرة،  الصناعات 

من  الرغم  وعلى  الخدمات  الزراعة،  التجارة،  مثل:  الصناعة  غير  مجاالت 

االق في  تلعبه  الذي  البارز  الدور  التي  انتشار  الدراسات  وكثرة  تصاد 

تناولت هذا الموضوع، إال أنه لم يتم التوصل حتى االن الى مفهوم واض  

الختال  ومحدد، أوذلك  إلى  دولة  من  االقتصادي  الوضع  (أحمد،   .رىخ ف 

 ). 2006 مروة وأخرون،
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ت التي تمتلك وتعمل بشكل المشروعا  ي ويقصد باألعمال الصغيرة ه

بالتفرد والتمي أنها تتصف باالستقالل  ي مستقل أ أنها تتصف  ز. ية كما 

 .م)2006(الحسيني، فالح حسن، 

ال  الصغيرة  وعرفت  "مشاريع  بأنها  في  الريادية  مستقلة  منشأة 

الملكية واإلدارة تعمل في سوق المنافسة الكاملة وتقوم ببيع السلع  

محددة إنتاج  عناصر  تستخدم  وغالبا  في    محليا  بمثيالتها  مقارنة 

 . )2002محمد لبيب، هالة، الصناعة. (

تقسم الصناعات الصغيرة والمتوسطة   وبالنسبة للدول العربية فإنها

رأس   وعددحسب  ه  المال  الصغيرة  فالصناعات   ، التي    ي العاملين 

أالف دوالر، والمتوسطة   5قل من  عمال وتستثمر أ  5تستخدم أقل من  

التجارة (  الف دوالر  15-5عامل وتستثمر    15-5التي تستدم من    يه غرفة 

 .)2003البيرة،  -محافظة رام هللا وصناعة 

لمشاريع الصغيرة،  أما بالنسبة لفلسطين فإنه ال يوجد تعريف واضح ل

حيث أن هناك من الهيئات الرسمية من يعتبر المؤسسات التي تشغل 

من    19-5من   تشغل  التي  والمؤسسات  صغيرة  مشاريع    .50-20عامل 

 . )2003الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (

 

 أنواع المشاريع الصغيرة في فلسطين:  

 ) 2010مراد، فلسطين بين (قتصادية الصغيرة في تتوزع المشروعات اال

أو مهن   -1 استهالكية صغيرة  (صناعات  الصناعية  المشروعات 

 .)حرفية

 .المشروعات التجارية -2

3- ) الخدمية  والخدمات المجاالت  والتأمين  السياحة  وكاالت 

 الشخصية والنقل). 

على   -4 كبير  تأثير  لها  كان  والتي  الصغيرة،  النسوية  المشاريع 

االقتصادي   االقتصاد التطور  وتنمية  للمرأة  واالجتماعي 

 المحلي. 

 .وكة للسكان المحليين ومهنة الصيدالحيازات الزراعية الممل -5

 



12 
 

 

 

االقت في  الصغيرة  الريادية  المشاريع  واالقتصاد مكانة  العالمي  صاد 

 :الفلسطيني

المشاريع  من  يتكون  التاريخ  مدى  وعلى  العالمي  االقتصاد  كان 

هذه   تتطور  ولم  حيث الصغيرة  عشر،  الثامن  القرن  منذ  إال  المشاريع 

تطورت  وقد  صغيرة  مشاريع  سوى  ليست  الكبيرة  المشاريع  أن  نجد 

 وأصبحت مما عليه اّالن من كبر في الحجم. 

والخدمات   للسلع  المقايضة  بهدف  المشاريع  هذه  إنشاء  بداية  كان 

أ تقيم  فمثال  الجماعات،  تحتاجها  إشباع س التي  أجل  من  مزرعة  رة 

جماعات   حاجتها وتنشأ  ألخرين،  الفائض  تبيع  أو  وتقايض  األساسية 

من  محدود  عدد  تخدم  كانت  األعمال  وهذه  مختلفة،  مشاريع  أخرى 

. (برنوطي،  17سكان القرية أو المدينة وقد استمر األمر كذلك حتى القرن  

   .)2005سعاد نايف، 

عمل  فرص  خلق  في  كبير  دور  الريادية  للمشاريع  بأن  الباحثان  يرى 

التي يعيشه قطاع غزة،  وا الفقر والوضع االقتصادي  لتخفيف من حالة 

الباحثان في جامعة غزة في كمحاضرين في المشاريع   ومن خالل عمل 

مشاريع  انشاء  على  النساء  قبل  من  اقبال  يوجد  انه  يرى  الريادية 

 صغيرة من اجل اعالة اسرهم وتوفي فرص عمل خاصه بهم.

 
 : التنمية ودعم االقتصاد دور المشاريع الصغيرة في عملية

المناطق   في  الجغرافي  االنتشار  بقدرتها على  تتميز  الصغيرة  مشاريع 

يحقق   مما  الجديدة  العمرانية  والتجمعات  والمدن  والريفية  الصناعية 

خالل   القومي  الدخل  زيادة  على  وتساعد  المتوازنة،  اإلقليمية  التنمية 

خالل   يتم  إنشائها  ألن  نسبيا  قصيرة  مقارنة فترة  أقل  زمنية  فترة 

  بالمشروعات الكبيرة فهي تقوم بدور فعال في دعم عملية التنمية في 

 وذلك من خالل:  )2009أي دولة (مركز المعلومات الوطني الفلسطيني، 

على   -1 بقدرتها  المشاريع  هذه  تمتاز  حيث  جديدة:  عمل  فرص  خلق 

 . )2005(مبا، علي،   .جزء كبير من البطالة في المجتمع امتصاص
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تنمية المبدعين والرياديين: حيث تساعد المشاريع الصغيرة على  -2

تطوير قطاع التكنولوجيا، فقد لوحظ أنه من خالل هذه المشاريع  

اعد على فقد ظهرت العديد من االختراعات، وذلك لوجود بيئة تس

إل نفتقد  الذي  األمر  نبيل،  ذلك  (جواد،  الكبيرة.  المشاريع  في  يه 

2007 .( 

التجارية:  الترابط بين األ -3 الريادية   أي عمال  أن المشاريع الصغيرة 

باق عن  بمعزل  العمل  يستطيع  ما  ي  ال  يشتري  فقد  المشاريع، 

فإن   وكذلك  الخدمات،  وتوفير  السلع  إلنتاج  أولية  مواد  من  يلزمه 

المشاريع  من  النوع  هذا  على  تعتمد  الكبيرة  األعمال  من  الكثير 

وتحقيق أرباحها. (عفانة،   لتوفير ما يلزمها من مواد لتقوم بواجبها

 . )2004جهاد عبدهللا، 

تحقيق عائد مادي على أصحابه: بالطبع إذا كان الشخص قادر على   -4

إدارة هذه النوع من المشاريع فإنه سيحقق ثروة كبيرة نسبيا مما  

اّالخرين   لدى  العمل  جراء  من  عليه  سيحصل  عبد (أبوناكان  عم، 

 . ) 2002المجيد، 

 
 في دعم االقتصاد:أهمية المشاريع الصغيرة 

هناك قاعدة متفق عليها بأن المشروعات الكبيرة ال يمكن أن تنمو وال  

 احتياجاتها لها    يكتب لها النجاح إذا لم يوجد هناك مشاريع صغيرة توفر

بين  العالقة  أن  يعني  وهذا  منتجاتها"  وتشتري  والخدمات  المواد  من 

والصغير الكبيرة  استمرارية المشروعات  تبادلية  اعتمادية   ة هي عالقة 

 . )2002(يوسف، 

للمشروعات   كان  االقتصاد ولهذا  عملية  دفع  في  بارزا  دورا  الصغيرة 

كسعيها  المشاريع،  هذه  مثل  إلنشاء  تسعى  التي  الدول  في  الوطني 

على   األفراد  لتشجيع  وتسعى  بل  الكبيرة،  المشاريع  إلنشاء  تماما 

بالمشاريع   تتوزع  القيام  األفراد  من  كبيرة  فئة  تخدم  كونها  الصغيرة 

 على ـكبر مساحة جغرافية في القطاع. 

أشار   توفرها 1999  ،النجار(وقد  التي  اإلسهامات  من  مجموعة  الى   (

 المشاريع الصغيرة وتلعب دور مهم في رفع مستوى االقتصاد ومنها: 
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مقارنة  -1 الصغيرة  المشروعات  في  االنتاج  معدالت  ارتفاع 

 الحكومي. بالعمل

وأصحابها   -2 الصغيرة  المشاريع  في  العاملون  يمثل  ال 

وعائالتهم عبئا استهالكيا على االقتصاد الوطني كبقية سكان 

 المجتمع. 

مدخراتهم  -3 لتشغيل  أصحابها  تدفع  الصغيرة  المشروعات 

 . ا يخدم عملية التنمية االقتصاديةالخاصة بم

 

 مكانة المرأة في المجتمع:ي تعزيز دور المشاريع الريادية الصغيرة  ف

عنصرا  واعتبرها  والدينية،  الفكرية  المرأة  بشخصية  اإلسالم  اعترف 

فاعال في المجتمع، وعامال مؤثرا في حركته وتنميته، وشجعها على أن  

تمارس كل األعمال التي ترغب في ممارستها شريطة أال يتعلق بنهي  

شو وهناك  عنها،  خارج  محرم  إلى  تؤد  وأال  تحريم،  علىأو  عدة    اهد 

ال اإلسالم  للنبي  تشجيع  امرأة  جاءت  فقد  العمل،  ممارسة  في  مرأة 

مزرعتها،  في  العمل  من  لها  الرجال  أحد  منع  إليه  تشكو  السالم  عليه 

أن تصدقي أو تفعلي معروفا".   فقال عليه السالم" جذي نخلك فعسي

 . )2007(حلوة، 

أنها لديها القدرة   فالمرأة إلى جانب مهمتها الرئيسية كأم وربة بيت، إال

الفاعلة والطاقة الكامنة بأن تسهم في دفع عجلة التنمية في كثير من 

منها   إحساسا  في    بالمسؤوليةالمواقف  سيما  وال  المجتمع  تجاه 

مجال ترشيد االستهالك واالدخار وهذا يتطلب دعم المرأة ماديا وإداريا 

وأن تمنح حرية الحركة وممارسة األنشطة االقتصادية التي تعود عليها 

 .) 2001، حمودةمعنوي ويسهم في تنمية المجتمع. (وال  بالنفع المادي

إلوتشير   الدول  كثير من  في  عدة  حققته  ى  دراسات  الذي  الكبير  النجاح 

مستويات  وزيادة  والعمالة،  األداء  نمو  حيث  من  الصغيرة  المشاريع 

سكان  مهارات  رفع  في  ساعد  مما  جديدة  عمل  فرص  وخلق  االبتكار 

 . )2002األمم المتحدة، عات التي احتضنت تلك المشاريع. (المجتم

م بها  خرج  التي  التوصيات  بين  من  كن  فقد  سبق،  ما  على  ؤتمر وتأكيد 

في   التوسع  ضرورة  البحرين،  في  عقد  الذي  العربية  المرأة  منظمة 
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لصا المنتجة  األسر  وبرامج  الصغيرة،  العربية المشاريع  المرأة  لح 

تلف أشكال الدعم الفني واإلداري والقانوني، وإنشاء لتشمل توفير مخ

األعمال حاضنات  الم  وتطوير  في  العاملة  األيدي  شاريع لتطوير 

 . )2008رحلة تأسيسها وانطالقها. (حمدان، الصغيرة خالل م

الصغيرة   للمشاريع  وإنشائها  المرأة  عمل  أن  فيه  شك  ال  ومما 

ورفع   عمل،  فرص  وتوفير  االقتصادي،  النمو  على  كبير  أثر  له  االنتاجية 

ومن  األمن  عائلتها  وأفراد  للمرأة  يحقق  وبما  للعائلة،  الدخل  مستوى 

دور   لتبين  الدراسة،  هذه  جاءت  في  هنا  الصغيرة  الريادية  المشروعات 

 تعزيز مشاركة المرأة في تنمية المجتمعات في قطاع غزة. 

وهذا ما أكد عليه الباحثان خالل عملهما كمحاضرين في جامعة غزة بأنه 

من   للمرأة عمل  فرص  توفيرها  خالل  من  المجتمع  تنمية  في  كبير  دور 

أثناء مر  التي تمت المشاركة فيها  الريادية  الدراسة وما المشاريع  حلة 

يؤكد ذلك قيام احد الطالبات في جامعة غزة من ريادة األعمال بإنشاء 

الدراسة   مرحلة  من  انتهائها  بعد  كريم  األيس  الخاص  مشروعها 

 . )2020الجامعة وذلك لتوفير الدخل لعائلتها. (جامعة غزة، 

 ائص المشاريع الريادية في فلسطين: خص

فر دور في خلق  الريادية  لمنتجات  للمشاريع  ص عمل وتقديم مبتكرات 

واالرتقاء  السوق،  في  قبل  من  موجودة  تكن  لم  جديدة  وخدمات 

لالدخارات   جيدا  مصدرا  أنها  اعتبار  على  واالستثمار  االدخار  بمستويات 

 . ) 2019 (مقداد، العكاوي،  الخاصة وتعبئة رؤوس األموال.

 تحسين الوضع المالي الحالي.  -1

ظل   -2 في  وذلك  الذاتي،  الخاصة التوظيف  المؤسسات  قدرة  تعثر 

 .والحكومية على توظيف العاطلين عن العمل

 . توظيف اخرين في وظائف غالبا ما تكون افضل لهم -3

 . تطوير المزيد من الصناعات -4

 .زيادة الدخل وزيادة النمو االقتصادي -5

 .تقديم المزيد من المنتجات والخدمات للسوق -6

 .خل أسواق جديدة -7

 .االعتماد على وظائف االخرينالتحرر واالستقالل من  -8



16 
 

 

غزة  المعيقات قطاع  في  الصغيرة  الريادية  المشاريع  تواجه   (أبو   :التي 

 ) 2006 جزر،

 الفلسطيني لالقتصاد االسرائيلي.تبعية االقتصاد  .1

 زيادة كلفة الحصول على التمويل للمشروع. .2

 غلبة الطابع السياسي للتمويل االفتراضي.  .3

والتشريعات   .4 القوانين  المشاريع   التيغياب  دعم  على  تعمل 

 الصغيرة.

 كدور اساسي في المجتمع في االنتاج. المرأةعدم االهتمام بدور  .5

 

 : جامعة غزة

: رسالة الجامعة  
جامعة غزة تهدف إلى رفد المجتمع بخريجين متميزين قادرين على تلبية 

تطويره   في  واإلسهام  المجتمع  قيامها حاجات  خالل  من  ورفاهيته 
بتوفير آليات تعليمية وتعلمية عالية الجودة ومعتمدة من وزارة التربية 
والتعليم العالي الفلسطينية منتقاة بعناية لتنسجم مع قيم المجتمع 
وتوفير  التميز  بتحقيق  التزامها  خالل  من  وكذلك  ومتطلباته،  وتقاليده 

طلب احتياجات  تخدم  وثقافية  تعليمية  والتربوية بيئة  العلمية  تها 
والثقافية مع تنمية مهارتهم الذاتية وربطهم بما يدور في فلك بيئتهم 

 .المحلية وخارجها 
 

 :رؤية الجامعة
ه غزة  جامعة  واالهتمامات    ي إن  التخصصات  متعددة  رائدة  جامعة 

لنموذج  المثلى  الخيارات  إحدى  تصبح  ألن  تسعى  والبحثية  األكاديمية 
التعليم  حيث  من  العالمية  بالمعايير  تأخذ  التي  الوطنية  الجامعة 
و   المجتمعي محليًا  المردود  ذات  العلمية  األبحاث  والقدرة على تطبيق 

االلتز  إلى  باإلضافة  الوطني  إقليميا ً  األكاديمي  االعتماد  بمعايير  ام 
منارة  تكون  أن  إلى  غزة  جامعة  الرؤيا تسعى  إطار هذه  والعالمي. وفي 

الم المهار البتكار  التكوين  ودعم  ونشرها  واألخالقي    يعارف  والمهني 
المجتمع  لخدمة  وتوظيفها  األكاديمية  اإلمكانات  توفير  وإلى  لطلبتها، 

نيات والوسائل وتزداد فيه التحديات  في عصر تتطور فيه المعارف والتق 
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الصلة  لكي تحقق طموحاتها من خالل توثيق  النامية  المجتمعات  أمام 
الجامعات والكليات األخرى وكذلك مع المجتمع لتحقيق طموحات  مع 

 .التنمية والتغلب على تحدياتها
 

 : مقدمة حول الجامعة
في   أسست  نظاميه  فلسطينية  جامعة  هي  غزة  غزة جامعة  مدينة 

للشباب   الجامعية  خدماتها  تقدم  أكاديمية  علمية  منارة  لتكون 
الفلسطيني للمساهمة في تطوير المجتمع الفلسطيني علميًا ومهنيًا، 
الحاسوب  علوم  من  بداية  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  وتختص 
االتصال   وعلوم  والمالية  اإلدارية  والعلوم  المعلومات  وتكنولوجيا 

 .الترجمة وتباعا" بعد ذلك في مجاالت وعلوم أخرى بإذن هللاواللغات و
بدأت فكرة إنشاء جامعة في قطاع غزة لدى مجموعة من الشخصيات 

العام   في  الفاعلة  حقيقة  2005الفلسطينية  إلى  الفكرة  ترجمت  ثم   ،
في   لها  التابعة  األرض  على  الجامعة  ومرافق  مباني  بإنشاء  وبوشر 

غز بمدينة  الهوى  تل  إجراءات  منطقة  في  بوشر  الوقت  نفس  وفي  ة 
العالي   والتعليم  التربية  وزارة  من  واعتمادها  الجامعة  ترخيص 

حصلت جامعة غزة على الترخيص المبدئي   18/7/2007وفي    .الفلسطينية
 جديدة معتمدة لدى وزارة التربية والتعليم 

ٍ
لتصبح مؤسسة تعليم عال

الوزار  2008/ 27/1وفي  .العالي الجامعة من  العام حصلت  االعتماد  ة على 
 جديدة بدءًا من العام الدراسي  

ٍ
،  2008/2009لتصبح مؤسسة تعليم عال

وبرامجها  لكلياتها  الخاص  االعتماد  على  حصولها  ذلك  بعد  توالي  ثم 
 .المعلنة

تعتمد فلسفة الجامعة على فلسفة التعليم العالي في دولة فلسطين 
ا الجامعات  في  الحديثة  األنظمة  مع  المتميزة والمتمشية  لعالمية 

المصالح   تعزيز  في  واالجتماع  التعليمةلتساهم  ية والثقافية 
الفلسطيني. للشعب  الشباب   واالقتصادية  تعليم  خالل  من 

قدراته وتطوير   .الفلسطيني 
 

والعربية  العالمية  األكاديمية  النماذج  أفضل  غزة  جامعة  وتعتمد 
ف التطبيقي  والبحث  العلم  يكون  حيث  الجامعي،  موضع للتعليم  يها 

القبول  ويكون  تشجيع،  موضع  للطالب  الفاعل  التعلم  ويكون  تقدير، 
األكاديمية  قدراتهم  أساس  على  المؤهلين  الطلبة  لجميع  مفتوحًا 
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ورؤيتها  المؤسسة  هذه  فلسفة  سياق  في  بالتعلم  واهتمامهم 
 وقيمها األساسية ومهمتها وأهدافها االستراتيجية

 

 :طريقة واجراءات الدراسة
 : مقدمة

تناول هذا للفصل وصفا كامل ومفصال لطريقة واجراءات الدراسة التي  

منهج   وصف  على  وشمل  الدراسة  هذه  لتنفيذ  الباحثان  بها  قاما 

والتحليل  الدراسة،  أداة  الدراسة،  عينة  الدراسة،  مجتمع  الدراسة، 

   لنتائج الدراسة.

 

 منهج الدراسة:

الباحثان   الذي يعتمد على دراسة والتحليليالمنهج الوصفي  استخدم   ،

الواقع، وهو المنهج األنسب  الحاضر وكما هي في  الوقت  الظاهرة في 

 واألفضل لمثل هذه الدراسات. 

 

 عينة الدراسة:

من الدراسة  عينة  المهني    تكونت  الدبلوم  األعمالطالبات  في    وريادة 

غزة، لمجتمع   جامعة  الشامل  المسح  بطرقة  اختيارهن  تم  حيث 

 امرأة.  16  وبلغ عدد العينةة، الدراس 

 

 

 

 

 أداة الدراسة:

المرأة   دور  وتعزيز  لدراسة  الشخصية،  المقابلة  أداة  الباحثان  استخدم 

من  مجموعة  من  تكونت  والتي  غزة،  قطاع  في  الصغيرة  المشاريع  في 

 األسئلة الموجهة ألصحاب المشاريع.

 

 :الطريقة واإلجراءات
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 اإلجابة  األسئلة 
الصغيرة  دور   -1 المشاريع 

المرأة   مشاركة  تعزيز  في 
لتنمية المجتمع في قطاع  

 غزة؟

مشاركة   تعزيز  في  دور  الصغيرة  المشاريع  تلعب 
للمشاريع   كان  حيث  المجتمع،  في  وتطويرها  المرأة 
عمل،   فرص  توفير  في  دور  الصغيرة  الريادية 
والتخفيف من حدة الفقر والبطالة في المجتمع، حيث  

ة األعمال دجامعة غزة في قسم ريابعد الدراسة في  
توفير  أجل  من  صغيرة  ريادية  مشاريع  بفتح  قمنا 
المشاريع   مكنت  حيث  األسرة،  وإعالة  عمل،  فرص 
واالبداع  المجتمع  في  االندماج  في  المرأة  الصغيرة 
وشجعها  شخصيتها  وصقل  بنفسها  ثقتها  وتعزيز 

الخ  المجتمع  في  االنخراط  مع    رجي.اعلى  اتفقت 
 . )2010دراسة (الدماغ،

المشاريع  -2 ساهمت  هل 
في   الصغيرة  الريادية 
في   المرأة  مشاركة  زيادة 
عملية التنمية االقتصادية  

 في قطاع غزة؟ 

قمنا  التي  الصغيرة  المشاريع  ساهمت  نعم 
بإنشائها في زيادة مشاركتنا في التنمية االقتصادية 

الخبر اكسابنا  خالل  من  وذلك  القطاع  العالية ة  في 
جعلنا  الذي  و  الدراسة،  أثناء  الكافي  والتدريب 
والتي   بعد  فيما  الخاصة  مشاريعنا  الفتتاح  مؤهلين 
والتعامل  االقتصادية  التنمية  تحقيق  في  ساهمت 
االقتصادية  االنتاج  وتحقيق  الصعبة  المواقف  مع 

السابقة. الدراسات  جميع  مع  اتفقت  اتفقت    وهذه 
 ) 2010اغ، ) (الدم2017مع دراسة (باهي، 

المشاريع  -3 ساهمت 
في   الصغيرة  الريادية 
بالنفس   الثقة  زيادة 
تحقيق   على  والقدرة 

 التنمية االجتماعية؟

ثقتنا  زيادة  في  الصغيرة  المشاريع  ساهمت  نعم 
والمهارات   الخبرات  اكسابنا  طريق  عن  بالنفس  
بعملنا  للقيام  تؤهلنا  التي  العالية  والكفاءة  اإلدارية 

و  وجه  أكمل  المعنوية على  روح  رفع  إلى  أدى  ما  هذا 
تحقيق   على  ساعدتنا  ايجابية  طاقة  نملك  وجعلنا 
استراتيجية  رؤى  ووضعت  وطموحتنا،  أهدافنا 
في   االجتماعية  التنمية  في  المشاركة  على  ساعدت 

 ). 2016اتفقت مع دراسة (الوليدات،  المجتمع.
حسب   ما هي طبيعة المشاريع؟  -4 الصغيرة  المشاريع  في  تتنوع  التخصصات 

غزة  بجامعة  المهني  والدبلوم  األعمال  ريادة 
(الخياطة، األيس كريم، المشاريع الزراعية، التجميل 

 .وتصفيف الشعر، التطريز، والصناعات الغذائية
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المشاريع  -5 تلعب  هل 
الصغيرة دور بارز في خلق 
عمل   وفرص  وظائف 
 وقللت من نسبة البطالة؟

واتجا المبحوثات  اراء  خالل  العالية من  هاتهن 
المشاريع   انشاء  اسهام  مدى  تبين  والموافقة، 
مختلف   في  المرأة  مشاركة  تحسين  في  الصغيرة 

ال  تعتبر  بأنه  وتتمثل  الصغيرة  ماألنشطة  شاريع 
االقتصاد  عليها  يقوم  التي  األساسية  الركائز  إحدى 

ح الفلسطين دورا  ي،  الصغيرة  المشاريع  تلعب  يث 
والتقليل الوظائف  خلق  في  البطالة   بارزا  نسبة  من 

 وانتاج العديد من السلع للمجتمع.
استخدام  -6 أثر  هل 

تطوير  في  التكنولوجيا 
الصغيرة   المشاريع 

 للمرأة في قطاع غزة؟

المبحوثات اراء  خالل  العالية   من  واتجاهاتهن 
استخدام  على  كبير  أثر  يوجد  أنه  تبين  والموافقة، 
مجال  تسهيل  في  واالت  والمعدات  التكنولوجيا 
المشاريع الصغيرة، حيث تلعب التكنولوجيا دور كبير 

للنساء تشجيع  في   الصغيرة  المشاريع  انشاء 
 وتسويق منتجاتهم.

واجهت -7 مشاكل هل  م 
من   حدت  ومعيقات 

للمشاريع  تمكينكم  
 الصغيرة؟

والمعيقات    المشاكل  من  العديد  واجهتنا  نعم 
ومنها مشاكل في الحصول على المواد الخام الالزمة 
ذلك، على  المترتبة  والتكاليف  والتصدير   واالستيراد 

تموي في  في  ومشاكل  صعوبة  او  المشروع  ل 
عل بحقوق الحصول  المجتمع  وجهل  قروض،  ى 

 المرأة. 
ثات تبين أن درجة المشاكل ومن خالل اجابات المبحو

قدرتهم  بدليل  متوسطة،  واجهتهم  التي  والمعيقات 
مشاريعهم  وتطوير  انشاء  في  االستمرار  ع 

(القواسمي،    الصغيرة. دراسة  مع  )  2019اتفقت 
 . )2010دراسة (الدماغ، 

التي   -8 المؤشرات  هي  ما 
ساعدت على تعزيز المرأة  

 في المشاريع الصغيرة؟

المبحو اراء  خالل  العالية من  واتجاهاتهن  ثات 
المجال   ،والموافقة  في  والدراسة  التعليم  أن  تبين 

والدورات   القدرات،  بناء  على   التدريبيةساعدت 
الدراسة ساهم بشكل كبير في   والجانب العملي من 
والجوانب   جيد،  بشكل  الشروع  إدارة  على  القدرة 
والقدرة   الذات  وتحقيق  بالنفس  والثقة  الشخصية 

في  على   ساهم  القرار  اتخاذ  في  والمشاركة  التصرف 
 نجاح المشاريع.
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ودوافع   -9 أسباب  هي  ما 
المشاريع  إنشاء 
في   للطالبات  الصغيرة 

 زة؟ جامعة غ

لظروفهم   تبعا  المبحوثات  اجابات  اختلفت 
الذات والطموح،   المعيشية فمنهم من كان لتحقيق 
أسرهم،   وإعالة  الدخل  لزيادة  كان  من  ومنهم 
وتحسين الدخل، ومنهم من لم يجد عمل فالمشروع 
عمل.  فرص  على  الحصول  في  ساعدهم    الصغير 

 اتفقت مع جميع الدراسات السابقة. 
  

 مناقشة النتائج  

المرأة وتطويرها في   المشاريع الصغيرة دور في تعزيز مشاركة  تلعب 

فرص   توفير  في  دور  الصغيرة  الريادية  للمشاريع  كان  حيث  المجتمع، 

بعد  حيث  المجتمع،  في  والبطالة  الفقر  حدة  من  والتخفيف  عمل، 

ريا قسم  في  غزة  جامعة  في  بفتح  دالدراسة  قمنا  األعمال  مشاريع  ة 

مكنت   حيث  األسرة،  وإعالة  عمل،  فرص  توفير  أجل  من  صغيرة  ريادية 

وتعزيز   واالبداع  المجتمع  في  االندماج  في  المرأة  الصغيرة  المشاريع 

ثقتها بنفسها وصقل شخصيتها وشجعها على االنخراط في المجتمع 

زيادة ،  الخارجي في  بإنشائها  قمنا  التي  الصغيرة  المشاريع  ساهمت 

ف اكسابنا  مشاركتنا  خالل  من  وذلك  القطاع  في  االقتصادية  التنمية  ي 

مؤهلين  جعلنا  الذي  و  الدراسة،  أثناء  الكافي  والتدريب  العالية  الخبرة 

الفتتاح مشاريعنا الخاصة فيما بعد والتي ساهمت في تحقيق التنمية 

بعض من     ، وتبين  أن هناكاالقتصادية والتعامل مع المواقف الصعبة

والمعي الخام المشاكل  المواد  على  الحصول  في  مشاكل  ومنها  قات  

الالزمة واالستيراد والتصدير والتكاليف المترتبة على ذلك، ومشاكل في  

تمويل المشروع او صعوبة في الحصول على قروض، وجهل المجتمع 

 بحقوق المرأة. 

 

 : النتائج

الريادية بينت الدراسة بأنه يوجد دور كبير للمرأة في المشاريع  -1

 الصغيرة وتحقيق التنمية االقتصادية في المجتمع. 
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وضحت الدراسة بانه المشاريع الريادية الصغيرة ساهمت في   -2

 خلق فرص عمل للمرأة.

شاريع الريادية الصغيرة ساهمت في الحد  مبينت الدراسة بأن ال -3

 من البطالة والفقر.

أظهرت الدراسة بأن المرأة قادرة على مواجهة المعيقات   -4

المشاكل من خالل اصرارها على اثبات وجودها وكيانها  و

واستمرارها في العمل بمشروعها الخاص وتحقيق المساوة  

 بينها وبين الرجل.

أظهرت الدراسة بأن المشاريع الريادية الصغيرة ساهمت في   -5

 .زيادة الثقة بالنفس والقدرة على تحقيق التنمية المجتمعية

استخدام التكنولوجيا على تطوير  بينت الدراسة بأنه يوجد أثر في  -6

 . المشاريع الصغيرة للمرأة في قطاع غزة

 

 التوصيات:

 في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها، فإن الدراسة توصي بما يلي: 

النسائية  شاريعمتشجيع القطاع الخاص والمستثمرين لدعم ال -1

 الصغيرة، وذلك لتحفيز اإلنتاج المحلي. 

 والنفسي لصاحبات المشاريع الصغيرة.تقديم الدعم المادي  -2

االستفادة من خامات البيئة المحلية وتوظيفها في المشاريع  -3

 النسائية لخدمة المجتمع المحلي. 

أن تعمل المؤسسات على تقديم مشاريع تمكن النساء من   -4

مواجهة التحيات المستقبلية وتمكين المرأة ودمجها في برامج  

 وسياسات التنمية.

الثقافية أمام توظيف النساء وانشاء  مناهضة العوائق -5

مشاريعهم الخاصة بهن وبقدراتهن في جميع مجاالت النشاط  

 االقتصادي التي يخترنها بحريه. 

اجراء المزيد من الدراسات حول دور المشاريع الصغيرة في   -6

 مجاالت  

 أخرى لم تتناولها الدراسات السابقة. 
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 :المراجع

 أوًال: المراجع العربية: 

"دور المشاريع الصغيرة في تمكين المرأة  )،  2019،  القواسمي, ورود ( .1

 ."ومعيقات التمكين في مدينة الخليل

التكنولوجية  2019(مقداد، محمد، العكاوي، محمد،   .2 )، دور الحاضنات 

 في نجاح المشاريع الريادية في قطاع غزة، الجامعة االسالمية. 

ريهام( .3 على   ،م)2017،  باهي،  وأثره  واالجتماعي  االقتصادي  التمكين 
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