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 ـصخالمل

الصغيرة الممولة على تمكين المرأة الريفية الفلسطينية  هدفت الدراسة إلى التعرف على أثر المشروعات النسوية
تمكينها باإلجابة على التساؤل الرئيس الذي يدور حول عالقة امتالك المرأة لمشروع ممول إلى اقتصادياً، وسعت الدراسة 

الستقصاء آراء عينة اقتصادياً، ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام منهج المسح االجتماعي، حيث تم تصميم استبانة كأداة 
أفراد  عشوائية منتظمة من النساء الريفيات في محافظة رام هللا والبيرة واللواتي حصلن عن مشروع ممول، حيث بلغ عدد

الدراسة وتشير النتائج إلى وجود تحسن في جميع مجاالت . من مجتمع الدراسة% 15 امرأة يشكلن) 142( العينة
والتي تساهم في وصول المرأة الفلسطينية الريفية إلى مرحلة ) لقرارات، تقسيم العملاالستقالل المادي، حرية اتخاذ ا(

ألثر  المبحوثاتمتوسطات إجابات  ينب) α≤0.05(عند  دالة إحصائياً  فروقوجود و، التمكين االقتصادي من وجهة نظرها
باستثناء ) الحالة االجتماعية، ملكية المشروع المستوى التعليمي،(متغيرات تبعاً لل هنلمشروع صغير وتمكينالمرأة امتالك 

  .عزباءفئة ولصالح ) الحالة االجتماعية(تبعاً لمتغير  ، حيث تبين وجود فروق في اإلجاباتعامل االستقالل المادي

المشروعات النسوية الصغيرة، التمكين، الجهات الممولة، تقسيم العمل، نظرية التحديث، نظرية الفعل :ةيحاتفملا تاملكلا  

ABSTRACT  

This study aims to recognize the effect of women’s small funded business on empowering 
the rural Palestinian women economically. The purpose of this study is to answer the main 
question about “the relationship between having funded project and economic empowerment 
for women”. The researcher used social survey method, in which a questionnaire was 
developed as a tool to survey the views of women in the sample that was selected using 
simple random sampling out of rural Palestinian women in Ramallah and Al-Bireh 
governorate who got their own funded projects. The sample size was 142 which represented 
15% of the study population. The findings indicated that there is improvement in all fields 
which could contribute her to reach the stage of economic empowerment of rural women. It 
also showed there are no statistical significant differences at (α≤0.05) between owning small 
funded project and woman’s economic empowerment related to their characteristics, except 
financial independence factor related to their (marital status) in favor of category (single). 

Keywords: Women’s Small Funded Projects, Empowerment, Donors, Individualization 
theory, Modernization – theory, Action Theory 

  مقدمة

نيالي استيطاني، إال ان ووما تعرضت وتتعرض له من احتالل كول بالرغم من خصوصية الحالة الفلسطينية،
على مستوى األسرة أو على مستوى الجمعيات التعاونية الزراعية والتجارية، كان لها كانت المشروعات الصغيرة، سواء 

  .دور بارز في صمود الشعب الفلسطيني على أرضه

مثلت تلك المرحلة  وقد. 1967، بعد احتالل أراضي ماضيالن في الستينات من القر برز دورالمشروعات الصغيرة 
   ).2011الفليت، ( ، والتي تميزت بالطابع العائلي من حيث اإلدارة والتمويللتلك المشروعاتفترة ازدهار 
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في القائمة باتت تمثل النسبة األكبر من المشاريع فيدي العاملة، استيعاب العديد من األالمشروعات واستطاعت تلك 
  ).2014تدى األعمال الفلسطيني، من(فلسطين 

 هاوقد برز االهتمام العالمي ب. حدى اآلليات المهمة التي لها القدرة على تنمية المجتمعاتإتعد المشروعات الصغيرة 
. عادة بناء ما دمرته الحربإواإليمان بقدرتها على تنمية المجتمعات بعد الحرب العالمية الثانية، لما كان لها من أثر في 

أدركت الدول بما فيها دول العالم الثالث أهمية هذا النوع من المشاريع القادرة على النهوض  ،ومنذ ستينات القرن الماضي
تحتل المشروعات الصغيرة دوراً  .باقتصاديات بلدانها، مع الفرق في قدرة بعض الدول على دعم ومساندة تلك المشاريع

وذلك لما لها من تأثير في التنمية ونقل المجتمعات من حالة التخلف إلى  ،للدولخطط والسياسات التنموية بارزاً في ال
 .مداد المشاريع الصناعية الكبيرة ببعض المكونات أو ما يسمى بالصناعات المغذيةإالتطور والتقدم، فهي من ناحية تستطيع 

تلف األسواق المتسعة في عملية توزيع منتجاتها في مخمنها لكبيرة يمكن للمشروعات الصغيرة مساعدة ا ومن ناحية أخرى،
المشروعات الكبرى من المواد  منتجاتفإن المشروعات الصغيرة تستطيع استهالك  ،ومن ناحية أخرى ).2011أحمد، (

كذلك ال  .وهذا بالضرورة يعني أنها تساهم في تطوير المشروعات الكبيرة بشكل إيجابي ،والسلع والمنتجاتاألولية واآلالت 
همال مساهمة المشروعات الصغيرة في تحسين وتطوير نوعية حياة المواطنين وتحقيق الرفاهية من حيث قدرتها إيمكن 

فرصة عمل ة إلى عمالة منتجة، كما توفر والبطالة، وتحويل العمالة العاطل وبالتالي الحد من الفقر ،على استيعاب العمال
ة أيجاد فرص عمل للمرإكذلك في  هذا وتساهم تلك المشروعات. من البطالة تحدلمحدودي الدخل وحديثي التخرج وبالتالي 

الت او االنشغسواء قلة التعليم أ ،سباب عدةوخاصة النساء اللواتي لم يحصلن على وظائف في القطاعين العام والخاص وأل
  .لثة وخاصة في مجتمعات العالم الثاأو قلة فرص التوظيف للمرأسرية األ

  اإلطار النظري

، في كونها المصدر الرئيس لتغطية احتياجات األفراد من السلع والخدماتالصغيرة تكمن أهمية المشروعات 
سهم كما ي. وذلك من خالل إحالل الواردات مساهمتها في عالج االختالالت الهيكلية لموازين المدفوعات في الدول النامية،و

إلى المدينة، األمر الذي ينعكس إيجاباً  يةمن الهجرة الريف مما يحد، في تطويرهاتوطين تلك المشاريع في المناطق الريفية 
غالباً  اجرونالمهليها إوالتي يلجئ  ،حياء الفقيرة في المدنالمناطق العشوائية واأل انتشار المناطق ويحد منتلك على تنمية 
تسهم و .ية منهاهذا وتحقق تلك المشاريع االكتفاء الذاتي للدولة في الكثير من المجاالت خاصة الزراعية والخدم .من الريف

لتنمية المشاريع الصغيرة في دمج المرأة في األنشطة االقتصادية واالجتماعية المختلفة، بما يعزز من دورها في ا
   ).2010الدماغ، (االقتصادية 

 باإلضافة إلى األهمية االقتصادية التي تؤديها المشاريع الصغيرة، فإنها تشكل أهمية اجتماعية أيضاً للمجتمعات وخاصة
حيث تستطيع المشاريع الصغيرة المساعدة على تطوير أفراد المجتمع واالنتقال بهم إلى درجة  لفئات المهمشة منها،ل بالنسبة

دة يّ قبداعات الفرد بعيداً عن التزامه بأنظمة مإتساهم في تطوير و ،خريناالعتماد على الذات بدالً من االعتماد على اآل
، وبالتالي تساهم في تطوير مفهوم الريادة والرواتباألجور حد من اعتماد الموظف على العمل، وتعمل على ال وتعليمات
  . إلى الوظيفة نعن االتكال والركوأصحابها  بعادإ، وواالبتكار

ستيعاب العاطلين عن العمل وخاصة فئة الشباب القضاء على المشاكل االجتماعية، ففي االصغيرة تساعد المشروعات 
 ، وغيرهاتشار الدعارةكالسرقة، وان ؛من المشاكل الناجمة عن البطالة والفقر يؤدي إلى الحدوالمرأة وحصولهم على العمل 

  ).2009الحوامدة، (والعمل والتعاون هذا باإلضافة إلى إعالء قيمة الذات  ،)2011المحروق، (

الصغيرة، برز التعريفات الخاصة بالمشروعات أمن ) UNIDO(عد تعريف منظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية ويُ 
ن من الوحدات اإلنتاجية التي تستثمر حجماً صغيراً نسبياً من رأس ذلك القطاع المكوّ "فقد عرفت تلك المشروعات على أنها 

  ).www.unido.org" (المال الثابت، بغض النظر عن مستوى وحدات حرفية حديثه أو تقليدية

المنشأة المستقلة في الملكية واإلدارة "  نهاأ على المشروعات الصغيرة ف بنك االحتياط الفدرالي االمريكيعرّ و
 .)22، 2009الحوامدة، : نقالً عن" (ويستحوذ على نصيب محدود من السوق

تصنف اإلدارة العامة  حيث. ال يوجد تعريف مشترك متفق عليهأما على المستوى الفلسطيني، فإنه حتى اللحظة 
  .للشركات والتراخيص في وزارة االقتصاد الوطني المشروعات حسب طبيعة عملها

قانون تشجيع االستثمار لعام  وأعطىف وزارة المالية المشروعات حسب الشرائح الضريبية للمكلفين، صنّ حين تُ  في
   .الرسوم ضمن معايير مختلفة ةبجبايالبلديات  تقومامتيازات حسب فئات رأس المال والعمالة، و 1998

حصائية تقسيمات للمشروعات الصناعية حسب الملف إدت ألغراض حدّ قد ن وزارة الصناعة الفلسطينية أب علماً 
، وأخيراً نفذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح المشروعات الصغيرة والمتوسطة عام 1997الصناعي لعام 

الصوراني ونصر ( UNECTADحصائية خاصة مدعومة من إوفق رؤية  عامالً  50- 9للمنشآت التي تشغل بين  م2002
  ).2005هللا، 
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وذلك لضعف الموارد االقتصادية للسلطة  راضي الفلسطينية،ت الصغيرة العمل االقتصادي في األتتصدر المشروعا
نتها على المنح والمساعدات المقدمة من كبر من موازالجزء األواعتماد ، 1994والتي تسلمت مقاليد الحكم عام نية الفلسطي

  .الدول المانحة

ها  ،العديد من العوائق تعاني المشروعات الصغيرة ى رأس ات وعل تاللممارس ى  االح ؤدي إل ي ت فية والت ويض التعس تق
ك نت طيني، وذل ع الفلس وير المجتم أنها تط ن ش ط م رامج وخط ذ ب واجز دور السلطة الفلسطينية في تنفي ات والح ة اإلغالق يج

  ).2005الصوراني ونصر هللا، ( وسياسة هدم البيوت والتحكم في المعابر والحد من استيراد المواد األساسية

ة بسبب خضوعوذلك  الريف الفلسطيني فالمعيقات مضاعفة،في ما أ اطق الريفي م المن يطرة اإل معظ ي للس رائيلية والت س
اه ،مصادرة األراضي الزراعيةالحد من تطوير البُنى التحتية، ول على التضييق على سكانها من تعم ادر المي  ،والتحكم بمص

   .ويزيد من عبء سكانها األمر الذي يعيق ويؤخر من عمليات التنمية فيها،

تبعية االقتصاد إلى ترسيخ بين السلطة الفلسطينية والجانب االسرائيلي توقيع بروتوكول باريس االقتصادي  دىأ
وخاصة مشاريع أعمال كبرى في األراضي الفلسطينية إنشاء تقويض ، والذي سعى لسرائيليي لالحتالل اإلالفلسطين

ً على مشاريع األعمال مما  .نعاش االقتصاد للدولإنها أكمصانع الصلب والتي من ش األعمال الصناعية انعكس إيجابيا
 وانخفاض درجة المخاطرة فيها ،داراتها وتشغيلهاإسر ، بسبب سهولة ويُ )النووية( الصغيرة والمشاريع البالغة الصغر

للفلسطينيين إلقامة األساس المنطلق  المشروعات الصغيرة أصبحتوبالتالي . كالمشاريع الخدمية والزراعية والتجارية
مثل تجارة المفرق أو المشاريع الزراعية الصغيرة وصناعة  ،بدأت كمشاريع خدمية والتي 1967عام مشاريعهم منذ 

  . )2014منتدى األعمال الفلسطيني، ( المالبس

ت انحصرالمشاريع في فلسطين في تلك الفترة، حيث إلقامة  الخارجية انعدام مصادر التمويلومن الالفت ذكره 
  . ضافة الى الدعم المقدم من بعض الفصائل السياسية، باإلأو بيع مصاغ النساءالمدخرات الذاتية  فيتمويل المصادر 

ً  يقدم سراً حيان كان التمويل من األ في العديدو األمر الذي جعل من تلك  جراءات االحتالل ضد المستفيدين،إمن  خوفا
جراءات إلحظة بسبب  ةلالنهيار بأي رضةً عُ  كانت باإلضافة إلى أنها ،المشروعات ضعيفة وصعبة التطور والتوسع

الحيوانية  خاصة للمشاريع الغذائية أو ،في تلف أو فساد المواد تغالقات التي تسبباالحتالل من منع دخول المواد الخام، واإل
   ).2010الدماغ، (والدواجن 

وذلك ، 1994التي مّرت بها المناطق الفلسطينية بعد عام االزدهار نظراً لعوامل هامش المشاريع الصغيرة ازداد و
كما أدى  ).2005الصوراني ونصر هللا، ( اتتتعلق بسهولة الحصول على التراخيص الالزمة إلقامة تلك المشروع ألسبابٍ 

باإلضافة إلى وجود  ،المؤسسات التي تقدم التمويل إلقامة تلك المشاريع سواء عن طريق القروض أو المنحتوفر العديد من 
  . ألصحاب تلك المشروعات ودراسات الجدوى بالتدريب والتأهيل وتقديم المشورة ىعنمؤسسات تُ 

عداد المشروعات أحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، نمواً مضطرداً في وقد أظهرت اإل
، أما في العام 2004عام الفي  منشأة 97,279ووصل إلى  ،1997عام في ال منشأة 76,962 هاحيث بلغ عددالصغيرة، 

  ).2016بدر وآخرون، (ما بين القرى والمدن الفلسطينية تي توزعت والمنشأة  109,686بلغت  فقد 2007

ً  ومن جانبٍ  ا ب، وخصوص ف الجوان يم  آخر، اهتمت السلطة الوطنية الفلسطينية بالمرأة الفلسطينية من مختل انبي التعل ج
ةوالصحة، إال أ وى العامل ي الق ه .ن ذلك لم يسعفها في تقليص الفجوة بين اإلناث والذكور في مجال المشاركة ف ت  ،وعلي دأب

ائل ن الوس د م الل العدي وة من خ ك الفج يص تل ى تقل ل عل المرأة  ،المؤسسات والمنظمات الفلسطينية بالعم ة ب ة المتعلق خاص
روعاتلوحظ في السنوات األفقد  ،الريفية الفلسطينية ك المش ام بتل ي االهتم ا  ،خيرة زيادة ف وية منه عخاصة النس ز  م التركي

ن أدوار رئي نظراً . على الريف الفلسطيني ود م رسلما لعبته المرأة الفلسطينية ومنذ عدة عق اندة أس ي مس ت  ،هاتة ف د امتلك فق
مثل المشاريع الزراعية وتربية المواشي والمشاريع ذات  ،ن كانت بسيطةإو ،الشجاعة والقدرة على العمل ضمن مشروعات

ى لمؤسسات اعملت  من هنا، .وذلك لتحسين الوضع االقتصادي لألسر ،الطابع الخدمي مجتمع المدني على زيادة التركيز عل
  .تلك المشاريع وإنشاء مشروعات أخرى تقودها النساء

حيث  لسلطة الفلسطينية المرأة الريفية في خططها االستراتيجية بهدف تمكينها لتحقيق دورها في التنمية،ا أدرجت
على ضرورة إشراك المرأة الفلسطينية ) 2022- 2017(أشارت الخطة االستراتيجية لوزارة شؤون المرأة الفلسطينية 

على تبني الخطة ركزت حيث وذلك من خالل تعزيز مشاركة المرأة في القطاع االقتصادي،  ،الريفية بالعملية التنموية
زيادة القدرة التنافسية لمنتجات ، باإلضافة إلى العمل على العامالت مشاريع الصغيرة والنساءتشريعات محفزة وحامية لل

  ).2016وزارة شؤون المرأة، (لنائية سواق اإلقليمية واالمرأة والجمعيات النسوية على المستوى الوطني واأل

ً  وبدافع معالجة تلك القضية،  بدأت بوادر العمل في العديد من المؤسسات الوطنية في سبيل تمكين المرأة اقتصاديا
 ً باألفراد الذين هم األساس في العملية التنموية  المستقبلية، وربطه التنمية خططظهرت أهمية التمكين في ، حيث واجتماعيا

وبالتالي يستطيع األفراد . فالتكيّ إلحداث  ة لألفرادألي مجتمع بتوفير الوسائل الثقافية والتعليمية والمادية واالقتصادي
  ).2014نديل وآخرون، مأبو (المشاركة في اتخاذ القرارات والتحكم بالموارد التي تعنيهم 



 

4 
  

امتد مفهوم التمكين كمصطلح للتعبير عن عملية فردية يأخذ الفرد فيها المسؤولية والسيطرة على حياته ووضعه، ويُعد 
توفير الوسائل "اسية لمنح المجموعات المهمشة حقوقها وتوفير العدالة االجتماعية لهم، فهو يشير إلى التمكين كعملية سي

الحوامدة، ( ذ القرار والتحكم في الموارد التي تعنيهماالثقافية والتعليمية والمادية حتى يتمكن األفراد من المشاركة واتخ
ر على تحمل المسؤولية واتخاذ القرار، باإلضافة إلى المشاركة نسان قادإيهدف التمكين بشكل عام إلى صنع و ).2009

استقاللهم وفراد على شؤون حياتهم وزيادة ثقتهم بنفسهم بحيث يهدف التمكين الى زيادة سيطرة األ، الفاعلة في المجتمع
  ). 2013، سالم( لمشاكلهمبحيث يصبحوا قادرين على الحلول الذاتية 

ً تقدم ، إال أن هناكوجود العديد من المعيقاتمن رغم وبال لى المستوى الفلسطيني،وع ً ملحوظ ا بعض إنجاز في  ا
ً  األهداف ، في السنوات األخيرة النساء الفلسطينيات المتعلمات، حيث ازدادت نسبة في مجالي التعليم والصحة وخصوصا

في العام % 19بلغت  تدنية جداً، حيثا زالت النسبة مما زالت النسبة م إذ ،مجال سوق العملضعف في حالة من المقابل 
بينما بلغ % 25دنى بين دول اإلقليم والعالم، حيث بلغ متوسط مشاركة المرأة العربية تكاد تكون األهي نسبة ، و2014

  .)2016بدر وآخرون، % (69لعالمية متوسط المشاركة ا

نه أاالقتصادي على فقد عّرف التمكين  فقد برزت العديد من التعريفات الخاصة به، نظراً ألهمية التمكين االقتصادي،و
إلى تنمية قدرات األفراد بصورها المختلفة وحفزها وخلق  تفضيجراءات التي فعال واألنشطة واإلكل الممارسات واأل"

 ”وليد الدخل والثروة في المجتمعن يكونوا ناشطين ومساهمين حقيقيين في عمليات تأالظروف التي تجعلهم قادرين على 
  ).90، 2016أبو لحية، (

صول الموارد واألإلى عملية االرتقاء بقدرة المرأة للوصول "التمكين االقتصادي بأنه ) 2011(في حين عرفت األحمد 
عادة التوازن إ، واستبعادها من حالة التهميش والمعاناة والحرمان التي تعيشها، ووالسيطرة والتحكم بها والفرص المختلفة

  ).2011األحمد، (إلى ميزان القوى بين الجنسين، لالستفادة وبالتساوي من منافع التنمية وانتشال المرأة من الفقر 

الفرص توفير المهارات و يةبتنموبذلك، يمكننا تعريف التمكين االقتصادي بمعناه الشامل بأنه العملية التي تُعنى 
 رفاهيتها وتحقيق الحياتية احتياجاتها لسد الضرورية والدخل العمل مصادرعلى توفير  المرأةوالوسائل التي تساعد 

  .المعيشية

عادة ترتيب عالقاتها بمحيطها يساعدها على إذ إن تصدر التمكين االقتصادي للمرأة، مجاالت التمكين له ما يبرره، إ
وإعادة صياغة  ،ةضافة الى تنمية مهاراتها العملية والعلميباإل ،االجتماعي وتنمية شعورها باالستقالل الذاتيالعائلي و

المرأة المنتجة أو المتعلمة أو المالكة إلى ذاتها تختلف عن  فنظرة. )2013، وببه سالمي(إيجابي بشكل  عالقتها مع ذاتها
  .عاملة أو غير المتعلمة أو معدومة الملكيةال غيرنظرة المرأة 

   :مشكلة الدراسة

الحتالل ا بقائها تحتوالعشرين، من  الحاديلخصوصية الحالة الفلسطينية الوحيدة في العالم في القرن  نظراً 
على والتي أثرت سلباً ، وجواً  وبحراً  يمزق األرض الفلسطينية ويسيطر على مواردها ويتحكم بحدودها براً الذي ستيطاني اال

وما  2000قصى عام الفلسطينية، كما حدث بانتفاضة األ الحكومة وضعتهاعمليات التنمية والخطط والبرامج التنموية التي 
وفيما يتعلق بدور المرأة الفلسطينية، فقد  .راضي الفلسطينية بشكل كاملانهيار البنى التحتية االقتصادية في األ نتج عنها من

  ).2016وآخرون،  بدر(أشارت التقارير واإلحصائيات الرسمية إلى تدني مشاركة المرأة في سوق العمل 

دعم على تقديم مشاريع  ، والمؤسسات الخاصةالعاملة في األراضي الفلسطينيةالدولية المؤسسات برز اهتمام  ،من هنا
تتمحور مشكلة الدراسة حول وعليه،  .نلتخفيف من العبء الملقى على كاهلهلالريفيات الفلسطينيات وذلك لنساء مخصصة ل
ً الريفية لنسوية الصغيرة الممولة على المرأة الفلسطينية أثر تلك المشروعات االكشف عن   .اقتصاديا

  :أهمية الدراسة

شاركت المرأة الفلسطينية إلى  1948في المجتمع الفلسطيني، فمنذ نكبة عام  اً رئيس اً المرأة الفلسطينية عنصرتشكل 
قد االقتصاد البيتي إال أن مساهمتها في  ،جانب الرجل في العمل الوطني والسياسي واالجتماعي واالقتصادي في فلسطين

نتيجة  ،خبسبب غياب الزوج أو األب أو األ ةالفلسطينيالمرأة عيشها تها وتنتيجة الظروف القسرية التي عاش ،ازداد أهمية
  .لظروف االعتقال والتهجير واإلبعاد

سواء كانت مشاريع زراعية أو خدماتية  -  التي تتناول تأثير المشاريع المقدمة للمرأةو همية هذه الدراسةأمن هنا تنبع 
والتي تم حصرها بالفترة الزمنية ) 2006- 2000(انتفاضة األقصى في فترة ما بعد ، على تمكينها اقتصادياً  -  أو صناعية

  ).2016- 2006(الواقعة ما بين األعوام 

  :وأسئلتها أهداف الدراسة

  :فحص الجوانب التاليةتهدف الدراسة إلى 
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ً  علىامتالك المرأة لمشروع صغير  كيف يؤثر - 1  ؟)الدخل( استقاللها ماديا

 ؟اتخاذ القرارات داخل المنزل تها فيقدر علىامتالك المرأة لمشروع صغير كيف يؤثر  - 2

 ؟تقسيم العمل داخل المنزل علىامتالك المرأة لمشروع صغير كيف يؤثر  - 3

  :فرضيات الدراسة

) α≤0.05(داللة  ىعند مستو داللة إحصائيةيوجد تأثير ذو ال : ة الرئيسة والتي مفادهاتحاول الدراسة اختبار الفرضي
ً على متالك المرأة لمشروع صغير ال   .تمكينها اقتصاديا

  :وتنبثق منها الفرضيات الفرعية اآلتية

الريفيات بين متوسطات إجابات النساء ) α≤0.05(عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية فروق ال توجد  .1
 ً ً للمتغيرات  في محافظة رام هللا والبيرة ألثر امتالك المرأة لمشروع صغير على استقاللها ماديا المستوى (تبعا

 ).التعليمي، الحالة االجتماعية، ملكية المشروع

بين متوسطات إجابات النساء الريفيات ) α≤0.05(عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية فروق ال توجد  .2
تبعاً  ظة رام هللا والبيرة ألثر امتالك المرأة لمشروع صغير على قدرتها على اتخاذ القرارات داخل المنزلفي محاف

 ).المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، ملكية المشروع(للمتغيرات 

بين متوسطات إجابات النساء الريفيات ) α≤0.05(عند مستوى داللة ذات داللة إحصائية فروق ال توجد  .3
ً للمتغيرات  محافظة رام هللا والبيرة ألثر امتالك المرأة لمشروع صغير على تقسيم العمل داخل المنزل في تبعا

 ).المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، ملكية المشروع(

  التعريفات اإلجرائية للدراسة

المنشأة المستقلة في الملكية "عرف بنك االحتياط الفدرالي األمريكي المشروع الصغير بأنه : المشروعات الصغيرة
المشروعات الصغيرة وتعرف  .)22، 2009الحوامدة، : مشار إليها في( "ويستحوذ على نصيب محدود من السوقة واإلدار

 ً عتمد بشكل أساسي على الجهود تبإنتاج سلع صغيرة أو تأمين خدمات بسيطة، وبأنها تلك المشاريع التي تقوم إجرائيا
 .لعدد محدود من األشخاصلمهنية للمقاول أو الرائد ويؤمن فرص عمل الشخصية، والخبرة ا

والقدرة تحكم في ظروفها على الاالستراتيجية التي يمكن بواسطتها مساعدة األفراد والجماعات والمجتمعات ": التمكين
 ،2013سالم، ". (معيشتهامستوى تحسين أهدافها، وهكذا تكون قادرة على العمل لمساعدة نفسها وغيرها على على إنجاز 

تمكينها اقتصادياً على إدارة مشروع ممول صغير بهدف  الريفية الفلسطينية إجرائيا بقدرة المرأة التمكينويعرف ). 4
  ).، اتخاذ القرارات داخل المنزل، تقسيم العمل داخل المنزل"الدخل"االستقالل المادي (

ى الثروات االقتصادية المادية والعينية، ومدى قدرتها على التحكم بمدى امكانيتها في الحصول عل: االستقالل المادي
ً ب). 2013سالمي وببه، ( في تلك الثروات ألطول فترة زمنية ممكنة على  الفلسطينية قدرة المرأة الريفيةوتعرف إجرائيا

التحكم بالدخل المتولد لديها سواء من عمل أو أية مصادر أخرى كالميراث وقدرتها على التصرف بذلك الدخل بحسب ما 
 ً   .تراه مناسبا

  :  الدراسات السابقة

 وقد. موضوع المرأة وطرق تمكينها سواء على المستوى العالمي أو اإلقليمي أو المحليعديد من الدراسات التناولت 
هدفت إلى التعرف على األهمية  والتي، )2011( أحمدالمباشرة ما جاءت به دراسة  كان من أهم الدراسات ذات العالقة

االقتصادية واالجتماعية للمشروعات الصغيرة، والتعرف على أهمية المشروعات الصغيرة في تحقيق التنمية وخاصة 
الصحي، (كل من المجال رة على تمكين المرأة في الصغي وقد أظهرت الدراسة ان هناك أهمية للمشروعات. للمرأة

أشارت النتائج إلى عدم مساهمة المشروعات باإلضافة إلى إسهامها في عملية التنمية، في حين ) االقتصادي، االجتماعي
  ).السياسية، التعليمية(الصغيرة في تمكين المرأة في المجاالت 

طالع على شاريع الصغيرة في قطاع غزة، واالالضوء على واقع المإلى إلقاء  )2010( راسة الدماغكما هدفت د
وقد تم . ماهيتها، باإلضافة إلى التعرف على نشاط وفعالية تلك المشاريع ومساهمتها في الناتج المحلي واستيعابها للعمالة

وقد  في غزة، راضمشروع نسائي مقدمة من قبل ثالث مؤسسات إق 130تطبيق الدراسة على عينة عشوائية تبلغ حوالي 
انخفاض رأس المال  وأخلصت الدراسة إلى عدم وجود ارتباط بين عدد القروض المقدمة من مؤسسات اإلقراض وارتفاع 

انخفاض الدخل الشهري أو المستثمر للمشروع، باإلضافة إلى عدم وجود ارتباط بين رأس المال المستثمر وارتفاع 
 .للمشروع
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إلى التعرف على واقع المشاريع الصغيرة المدارة من قبل النساء في مدينة مادبا  دفتهف )2016( دراسة الوليداتأما 
تلك من خالل التعرف على الخصائص االجتماعية واالقتصادية للمرأة الريفية صاحبة المشروع، وطبيعة األردنية 
واتبعت الدراسة المنهج الوصفي . األسباب التي دفعت المرأة للمبادرة بإقامة مشاريع إنتاجيةوالتعرف على ، المشاريع

خلصت و. امرأة )55(والمكونة من عينة قصدية من النساء الريفيات صاحبات المشاريع الصغيرة  اختيارالتحليلي، حيث تم 
ن النساء المتزوجات أكثر كما خلصت الدراسة إلى أ ،الخدماتيتقع ضمن المجال لمشاريع السمة السائدة ل الدراسة إلى ان

 .تحسين الوضع المالي لألسرةوتعود أسباب إقامة المشروع بهدف ، نجاحاً 

ً و ن المرأةيتمك سبلبحث إلى  هدفت فقد) 2015( أما دراسة أبو الغيب والكرنز المتضررة من الصراع في سياسيا
والذي اعتبر المرأة كعنصر فاعل في السالم واألمن  1325في ضوء قرار مجلس األمن  األراضي الفلسطينية المحتلة،

من خالل التحرك المجتمعي المحلي، ورفع الوعي  المرأة تفعيل دورالدوليين، كما هدفت إلى استعراض أبرز اآلليات ل
قرية ومدينة في الضفة  30لدراسة وقد شملت ا. ي العام حول أهمية المشاركة السياسية للمرأةألصانعي السياسات والر

وقد . وإناثاً  ذكوراً ) 76–17(عمارهم من أممن تتراوح  فرداً  3255الغربية وقطاع غزة مستخدمة عينة عشوائية مكونة من 
ً في مراكز صنع القرار،  خلصت الدراسة إلى أن تمكين المرأة الفلسطينية سياسياً يتأتى من خالل تعزيز مشاركتها سياسيا

ً في القطاع الخاص الفلسطيني، إال أن غلبة العادات والتقاليد والتي تعطي الرجل والذي  أصبح ظاهرة طبيعية وخصوصا
ً تمكين  التي تواجهأولوية في تقلد المناصب واتخاذ القرار ما زالت العقبة األساسية    .المرأة سياسيا

الجمعية الفلسطينية "مت بها مؤسسة أصالة دراسة التمكين االقتصادي للمرأة في الضفة الغربية والتي قاوهدفت 
مدى توفر بيئة ممكنة أم أنها قيد  ومعاينةإلى استكشاف مدى فهم التمكين االقتصادي للمرأة  )2010" (لصاحبات األعمال

امرأة من خمس محافظات في الضفة  199أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من و. التطوير في الضفة الغربية
وقد خلصت الدراسة إلى  .امرأة ممثلة للتعاونيات في نفس المحافظات المذكورة 91من غير الرياديات باإلضافة إلى  الغربية

في مؤشرات تمكين المرأة الفلسطينية في الضفة الغربية خاصة في مجال االلتحاق بسوق العمل والتعليم اْ ن هناك تقدمأ
 .التقليدية التي ما زالت تقف عائقا أمام تمكين المرأة بشكل كليببعض القيم اْ ن هناك تمسكأإال  ،والتدريب

هدفت إلى التعرف على  والتيفي قطاع غزة، محافظتي رفح وخان يونس في ) 2015( أبو جامعدراسة كما تم تطبيق 
عينة مكونة من  واستخدمت الباحثة، المنطقة الجنوبية من قطاع غزةفي  دور المرأة الفلسطينية في تحقيق التنمية الريفية

سيدة تعمل في مجال المشاريع التنموية المختلفة سواء اإلنتاج الزراعي أو األعمال الحرفية أو التصنيع الغذائي أو  130
في اإلنتاج الحيواني  تركزتجادة لألنشطة اإلنتاجية للمرأة الريفية صت الدراسة إلى ان أعلى درجات اإلهذا وخل. الخياطة

وجود والغذائي والحرفي مثل الخياطة، كما تتمتع المرأة الريفية بدرجة عالية من المعرفة والوعي، والنباتي والتصنيع 
 .العديد من العوامل التي تؤثر على نشاط المرأة الريفية، منها الدعم األسري والرغبة في االستقالل وتوفر الدعم المالي

 ،تمكين المرأة الفلسطينية في قطاع غزة التنموية العاملة في فلسطين في المؤسسات دور )2013( دراسة نجم وناقشت
وقد أجريت الدراسة على عشرة مؤسسات عاملة في مجال تمكين المرأة والتي يبلغ عدد موظفيها عشرة موظفين فأكثر، 

ً تفاوت أن هناك وأظهرت الدراسة والتي بلغت أعلى النسب  نسبة التمكين االجتماعيإذ جاءت في مجاالت تمكين المرأة،  ا
  %.18التمكين االقتصادي بلغت نسبة ، بينما 37%

 محافظة الفيومفي دراستها  )2013( سالم أجرتأما الدراسات التي بحثت في مجاالت التمكين بشكل عام، فقد 
الريفيات هدفت إلى توصيف مستويات التمكين االجتماعي واالقتصادي والسياسي والكلي للسيدات المصرية، والتي 

واقتراح حلها من وجهة  ،التعرف على أهم المشكالت التي تعاني منها السيدات الريفيات المعيالتو، ألسرهن المعيالت
خلصت الدراسة . امرأة معيلة في محافظة الفيوم 150وقد أجريت الدراسة على عينة عشوائية مكونة من . تنظر المبحوثا

انخفاض مستوى التمكين االقتصادي ، وفي مستوى متدٍن من التمكين االجتماعي إلى ان أغلبية النساء المبحوثات يقعن
باإلضافة إلى  ،وتعود أسباب انخفاض تمكين النساء إلى انخفاض متوسط الدخل الشهري لهن ،لغالبية النساء المبحوثات

  .للحصول على فرص عمل ينونقص الخبرة والتدريب الالزم ،نقص فرص العمل

وإحداث  األسرةبرفع مستوى  الممول صاحبة المشروعالسودانية مدى إسهام المرأة ) 2009( سيندراسة الحوبحثت 
وقد أجريت الدراسة على خمس شرائح مختلفة من النساء في . في كافة النواحي سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية نقلة

امرأة يعملن في  379من عينة مؤلفة من  مجاالت عمل مختلفة سواء كان في قطاع منظم أو غير منظم، وتكونت الدراسة
وقد خلصت الدراسة إلى أهمية دور المرأة في محاربة الفقر وإدرار الدخل لألسرة من خالل تمويل . مشاريع مختلفة

مشاريعها، باإلضافة إلى وجود مشاكل تواجه المرأة في الحصول على التمويل لمشاريعها الصغيرة وذلك لعدم تمكنها من 
 .جهاز المصرفي والتعامل مع البنوكالوصول لل

ن تقوم به المشاريع الصغيرة في تمكين المرأة في محافظة أالدور الذي يمكن  )2009( دراسة الحوامدةكما تناولت 
وقد سعت الدراسة لتوضيح عدد من النقاط تتمثل في بيان المشاكل والصعوبات التي تواجه المرأة العاملة في  المفرق،

وقد أجريت الدراسة . المشاريع الصغيرة ودور هذه المشاريع في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة بين اإلناث في المحافظة
الدراسة إلى ان للمشاريع الصغيرة دور مهم في تمكين المرأة من هذا وخلصت . امرأة 330على عينة عشوائية مكونة من 
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خالل مساهمتها الفاعلة في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة وتدعيم المكانة االقتصادية واالجتماعية لإلناث صاحبات 
   .الصغيرة ووجود صعوبات تعيق المرأة عن العمل في قطاع المشاريع في المحافظة، المشاريع الصغيرة والعامالت

إلى التعرف على سلبيات وإيجابيات المشروعات النسوية الصغيرة، وإيجاد  د هدفتفق) 2006( راسة رجبأما د
 –وقد أجريت الدراسة التقويمية على مشروع الجزيرة . الحلول المناسبة لضمان استمرارية واستدامة تلك المشروعات

في تنمية اْ إدماج المرأة في الحياة االقتصادية واالجتماعية يعد إسهام، وخلصت الدراسة إلى ان - مدارس النساء الريفيات
ظم من دورها اإلنتاجي والتطوعي عإدماج المرأة في العمل من خالل المشاريع الصغيرة ي أنسرة والمجتمع، كما الفرد واأل

شروعات اإلنتاجية النسوية في التنمية المتوازنة، كما تساعد الم مهم خلالجانب االقتصادي واالجتماعي وهو مد في
  .االكتفاء الذاتي لألسر وزيادة الدخل مما يخفف من وطأة الفقر على تحقيقالصغيرة 

   :التعقيب على الدراسات السابقة

تعددت الدراسات المتعلقة بموضوع المرأة بشكل عام والدراسات التي تتناول موضوع تمكين المرأة بشكل خاص سواء 
وقد جاءت . ، أم االجتماعي، والتعرف على أبرز المعيقات التي تحد من عملية تمكين المرأةاالقتصادي أمالتمكين السياسي 

، وهي محاولة لسد الفجوة والنقص في تلك الدراسات والتي لم الدراسات السابقةلما توصلت إليه  هذه الدراسة استكماالً 
الواقع الذي تعيشة ل خاص، وذلك من خالل استعراض تختص في بحث مجاالت التمكين االقتصادي للمرأة الريفية بشك

وأثر تلك المشاريع على  ،ريف محافظة رام هللا والبيرة فيالمقامة  صاحبات المشاريع الصغيرةوخاصة المرأة الفلسطينية 
 ً ً  ،النهوض بهن اقتصاديا   .وبالتالي تمكينهن اقتصاديا

  :الدراسةمنهجية 

ظمة، األمر الذي استطعنا من توالذي من خالله تمكنا من جمع البيانات بصورة من تم استخدام منهج المسح االجتماعي،
  .الدراسةخالله وصف وتحليل وتفسير الظاهرة موضوع 

  مجتمع وعينة الدراسة

والالتي خاصة بهن، النساء اللواتي حصلن على تمويل مالي إلقامة مشروعات إنتاجية جميع تكون مجتمع الدراسة من 
  .محافظة رام هللا والبيرة يُقمن في ريف

مكتب فلسطين،  - ) UNDP(برنامج األمم المتحدة اإلنمائي سجالت بناء على  امرأة )750(يبلغ عدد مجتمع الدراسة 
والكائنة في مدينة رام اتحاد الشباب الفلسطيني، ووزارة التنمية االجتماعية الفلسطينية وجمعية المرأة العاملة الفلسطينية، و

  .2016- 2006خالل الفترة الواقعة ما بين األعوام  وذلك، هللا

والالتي شكلن ما  ،امرأة) 150(اختيار عينة عشوائية منتظمة مكونة من ، فقد تم الدراسة ونظراً لكبر حجم مجتمع
  .من مجموع االستبانات %)94.7( ةنسبوب ،استبانة منها) 142(، وتم قبول المبحوث مجتمعالمن % 20نسبته 

  وصف العينة

 المتغيرات الشخصية لعينة الدراسة .1

تم إيجاد التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد العينة على المتغيرات الشخصية لعينة الدراسة، والجدول التالي يبين 
  .تلك النتائج

  المتغيرات الشخصية لعينة الدراسةتوزيع أفراد العينة حسب . )1(الجدول 

الت  الفئة  المتغير
  كرار

%  

  3.5  5  سنة فما دون 25  العمر

  26.1  37  سنة 35- 26

  38.7  55  سنة 45- 36

  25.4  36  سنة 55- 46

  6.3  9  سنة 55أكبر من 
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الت  الفئة  المتغير
  كرار

%  

  4.9  7  عزباء  الحالة االجتماعية

10  متزوجة
8  

76.1  

  5.6  8  مطلقة

  13.4  19  أرملة

  5.6  8  أمية  المستوى التعليمي

  36.6  52  المرحلة األساسية

  39.4  56  الثانوي

  7.0  10  دبلوم

  10.6  15  بكالوريوس

  0.7  1  دراسات عليا

  23.2  33  2- 1  عدد أفراد األسرة

3 -4  68  47.9  

5 -6  36  25.4  

  3.5  5  أشخاص 6أكثر من 

معدل دخل األسرة الشهري قبل 
  المشروع

  23.2  33  شيقل فما دون 1000

  47.9  68  شيقل 2000- 1001

  25.4  36  شيقل 3000- 2001

  3.5  5  شيقل 3000أكثر من 

11  ربة بيت  متغير طبيعة عملك قبل المشروع
1  

78.2  

  3.5  5  موظفة قطاع خاص

  4.2  6  موظفة حكومية

  14.1  20  اعمال حرة

14    المجموع
2  

100.00
%  
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سنة ) 55- 26( تقع ضمن الفئة العمريةالغالبية العظمى من المشروعات الصغيرة  أن) 1(أظهرت نتائج الجدول رقم 
 اإليههو ما أيدته النتيجة التي توصلت و. تعتبر من أكثر الفئات االجتماعية المنتجة والتي، %)90.2(والتي تشكل ما نسبته 

سنة هي أكثر ) 60- 20(والتي أشارت إلى أن الفئات العمرية المختلفة والتي تقع ما بين ) 2015أبو جامع وآخرون، (دراسة 
  .يق التنمية االقتصادية في المجتمعالفئات العمرية مساهمة في تحق

، وهو مؤشر واضح على مدى اهتمام الفئات %)76.1(والتي بلغت ، األعلى ضمن العينة المتزوجاتوقد شكلت نسبة 
 اتوصلت إليهالتي النتيجة هو ما أكدته و .الممولة لصالح النساء المتزوجات المانحة على توفير الدعم المالي والمشاريع

من المتزوجات والالتي تقع عليهن مسؤولية تجاه من العينة % 71والتي بينت أن ما نسبته ) 2009ن، الحسي(دراسة 
  .أسرهن

المرحلة األساسية وبنسبة (وفئة %) 39.4المرحلة الثانوية وبنسبة ( التعليميتين ضمن الفئتينالعينة تركزت  كما
تركيز الجهات المانحة على الفئات األقل حظاً في التعليم  ، مما يشير إلى%76.0ن ما نسبته يحيث شكلت تلك الفئت%) 36.6

وهذا مؤشر على أن فرصة النساء األقل حظاً في التعليم تكون أقل حظاً في الوظيفة، . باعتبارها األقل حظاً في فرص العمل
للعمل أي أنهن األكثر عرضة للبطالة، وعدم حصولهن على وظيفة استدعى لجوئهن نحو إقامة مشروعات صغيرة 

والتي أشارت إلى أن معظم العامالت في المشاريع الصغيرة هن من ) 2009الحوامدة، (دراسة  وهو ما أكدته. واإلنتاج
  .يث تقل فرصهن في الحصول على فرصة عملذوات التحصيل العلمي المتدني، ح

األسر التي عدد نسبة  األسر متوسطة الحجم، حيث بلغت أن هناك تركيز من قبل الجهات الممولة للمشاريع علىو
ويعزو الباحث تلك النتيجة إلى قدرة تلك األسر على التوفيق بين العمل في %). 47.9(نحو  شخص) 4- 3(أفرادها 

ً  المشروع ومتابعة األعمال المنزلية أكثر من سواها   .وخصوصاً األسر الكبيرة نسبيا

مشاريع المدعومة كانت تحصل على دخل شهري يتضح من النتائج أن أكثر من ثلثي العائالت التي حصلت على الو
وهو دليل على أن تلك  .%)71.1(، حيث بلغت نسبتها )فما دون شيقل 2000(قبل حصولها على المشروع الممول 

 شيقل 2293( لفقرخط االمشاريع الممولة هي مخصصة للعائالت الفقيرة والمحتاجة والتي يقل دخلها عن الحد األدنى ل
، وبالتالي تعتبر من الفئات التي )2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، ) (ألسرة مكونة من خمسة أفراد في فلسطين

 ً   .يتطلب دعمها وتمكينها اقتصاديا

مما يتيح لهن المجال للتفرع إلى العمل في  ،)%78.2(أن معظم المبحوثات هن من ربات البيوت، حيث بلغت نسبتهن و
وهنا يتبين لنا مدى تركيز الجهات الممولة للمشاريع في دعم ربات البيوت وتوفير . مول وإدارته بأنفسهنالمشروع الم

يساعدهن مصدر دخل شهري لهن من خالل المشروع الممول والذي يوفر لهن فرصة عمل جديدة ودخل شهري مستمر 
  .على االستقالل المالي

 المتغيرات المتعلقة بالمشروع الممول .2

إيجاد التكرارات والنسب المئوية إلجابات أفراد العينة على المتغيرات المتعلقة بالمشروع الممول، والجدول التالي  تم
  .يبين تلك النتائج

  المتعلقة بالمشروع الممولالمتغيرات توزيع أفراد العينة حسب . )2(الجدول 

التكرا  الفئة  المتغير
  ر

%  

  12.0  17  سنة 2- 1  عمر المشروع

  36.6  52  سنوات 4- 3

  41.5  59  سنوات 6- 5

  9.9  14  سنوات فاكثر 7

  27.5  39  زراعي  طبيعة المشروع

  40.1  57  تجاري

  6.3  9  صناعي



 

10 
  

التكرا  الفئة  المتغير
  ر

%  

  12.7  18  خدماتي

  13.4  19  )صناعة تقليدية وتطريز(حرفي 

  87.3  124  نعم  ملكية المشروع

  11.3  16  جزئياً 

  1.4  2  ال

  60.6  86  المبحوثة  إدارة المشروع

  38.0  54  أحد أفراد األسرة

  -   -   أحد األقارب

  1.4  2  موظفين

  35.2  50  شيقل فما دون 5000  )شيكل(رأس مال المشروع النقدي 

5001 -10000  8  5.6  

  7.0  10  شيقل 15000- 10001

  19.0  27  شيقل 20000- 15001

  30.3  43  شيقل 25000- 20001

  2.8  4  شيقل فأكثر 25001

  7.0  10  مؤسسة حكومية  التي قامت بتمويل المشروعالجهة 

  NGO 72  50.7مؤسسة خاصة 

  7.7  11  جمعية محلية

  3.5  5  أحد األقارب

  31.0  44  جهات أخرى

  57.7  82  شيقل فما دون 1000  معدل دخل المشروع الشهري

  31.0  44  شيقل 2000- 1001

  9.2  13  شيقل 3000- 2001

  2.1  3  شيقل 3000أكثر من 

  92.3  131  في نفس منطقة السكن  مكان إقامة المشروع
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التكرا  الفئة  المتغير
  ر

%  

  5.6  8  في قرية مجاورة

  2.1  3  في المدينة

  7.0  10  نعم  خاص بالمشروع يامتالك حساب بنك

  93.0  132  ال

100.0  142  المجموع
%  

والتي ) تاسنو 6- 3(ما بين  هاعمر النسبة العظمى من المشاريع قد بلغإلى أن ) 2(تشير نتائج التحليل في الجدول 
لنساء الفلسطينيات ل، وهو مؤشر يدل على استمرار الجهات المانحة والممولة للمشاريع الداعمة %)78.1(شكلت ما نسبته 

  .سنوات الدراسةفي إقامة مشاريع ممولة وتملكها خالل 

، باإلضافة إلى المشاريع %)40.1(ة وبنسبة ارتفاع نسبة المشاريع الممولة والتي تأخذ الطبيعة التجاريكما بينت النتائج 
عد األعمال الزراعية من أبرز النشاطات التي يمكن للمرأة الريفية القيام بها بناء على طبيعة تُ . %)27.5(الزراعية وبنسبة 

ارية بسبب يعود السبب في توجه النساء نحو المشاريع التجكما . المنطقة وعمل العائالت الفلسطينية التقليدي في الزراعة
ما توصلت إليه دراسة  وتشابهت هذه النتيجة مع. سهولة إنشائها وإدارتها باإلضافة إلى سهولة الحصول على المواد األولية

بأن المرأة التي تعيش في القرية تستطيع العمل بالمشاريع  ابينت انتلوال) 2015؛ أبو جامع وآخرون، 2009الحوامدة، (
  .ات والزراعة المنزليةوتربية الحيوانلدواجن الزراعية كتربية الماشية وا

، في %)87.3(معظم المشاريع تعود ملكيتها إلى المبحوثة نفسها حيث بلغت نسبة ملكيتها للمشاريع وتبين النتائج أن 
وهو مؤشر يدل على أن الهدف األساس من تقديم المشاريع . من المشاريع ملكية جزئية%) 11.3(حين شكلت ما نسبته 

  .لة هو تملك النساء الفلسطينيات لتلك المشاريع وذلك بهدف تمكينهن اقتصادياالممو

 ، حيث بلغت نسبتهنبأنفسهنع يرابإدارة المش يقمنأن أكثر من نصف العينة من المبحوثات أشارت النتائج إلى كما 
هو االستفادة من المشروع بشكل كامل بحيث تقوم  وبذلك نجد أن الهدف من تقديم المشروع الممول للمبحوثات %)60.6(

يقوم بإدارة المشروع  ألسرةأحد أفراد افي حين تبين أن هناك أكثر من ثلث العينة قد أكدت أن . بإدارة المشروع بنفسه
ع ما وتتشابه هذه النتيجة م. ، ويعزى ذلك النشغال المرأة أو عدم قدرتها على إدارة المشروع بنفسها%)38.0(وبنسبة 

والتي أشارت إلى أن النساء المالكات للمشروع يتولين اإلشراف على المشروع ) 2009الحوامدة، (توصلت إليه دراسة 
  .وبدرجة مرتفعة الذاتية نوإدارته بعيداً عن تحكم وسلطة الرجل، وذلك اعتماداً على خبراته

يدل على وهو مؤشر ) شيقل فما دون 5000(ثلث المبحوثات قد حصلن على تمويل للمشروع بمبلغ  نحوأن كما تبين 
أن المشاريع التي بلغت قيمة أشارت النتيجة إلى كما  .اريع الداعمة للنساء الفلسطينياتلمشالمبالغ المخصصة لتمويل ا

ا ، وجاءت ثالثاً المشاريع التي بلغت قيمته%)30.3(قد شكلت ما نسبته ) شيقل 25001- 20001(المبالغ المقدمة فيها ما بين 
وبذلك نستنتج إلى أن معدل الدعم المقدم لتمويل المشاريع النسوية يعتبر معدل %). 19.0(وبنسبة  )شيقل 20000- 15001(

مقبول إلنجاز مشاريع نسوية صغيرة مثل المشاريع الزراعية والتجارية وتحديداً تلك المشاريع المقامة في الريف 
من حالة الفقر والعوز المالي والتي تعتبر الخطوة األولى  لى إخراج النساءالفلسطيني، بحيث يكون لتلك المشاريع القدرة ع

  .نحو تمكينهن

هي التي قامت ) NGOs(كما بينت النتائج إلى أن نحو نصف عينة الدراسة قد أشارت إلى أن المؤسسات الخاصة 
في فلسطين والتي ) NGOs(صة ، األمر الذي يعني زيادة في انتشار المؤسسات الخا%)50.7(ة بتمويل المشروع وبنسب

، حيث بلغت نسبة مساهمتها في المشاريع الممولة العائلة، وفي المقابل نالحظ تراجع دور تعمل على تقوية المجتمع المدني
)3.5(%.  

من العينة  %)88.7(وقد أكدت عينة الدراسة بأن معدل دخل المشروع قد جاء بدرجة منخفضة، إذ أشارت ما نسبته 
ويعزو الباحث هذا االنخفاض في الدخل الشهري للمشاريع لطبيعة تلك . )شيقل 2000(بأن معدل الدخل ال يزيد عن 

وقد تشابهت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه  .المشاريع وصغر حجمها، وهذا يظهر من خالل رأس مال المشروع الممول
من المستفيدات من المشاريع الممولة قد حصلن على دخل شهري % 60ته حيث بينت أن ما نسب) 2009الحوامدة، (دراسة 

  ).شيقل  5.00الدينار األردني (دينار أردني  250إضافي من المشروع يقل عن 
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، مما يساعد المرأة في %)92.3(حيث بلغت تلك النسبة نحو ، السكنالممولة في نفس منطقة وقد تركزت تلك المشاريع 
رة ممكنة في سبيل إنجاح المشروع وإدارته ومتابعته، وهي خطوة مهمة في سبيل تحقيق التمكين تقديم أقصى طاقة وقد

  . القتصادي واالجتماعي لتلك الفئاتا

ً بنكي اً حساب نأن النسبة العظمى من المبحوثات ال تمتلكو ، وهو مؤشر يدل %)93.0(بها، حيث بلغت نسبتهن  اً خاص ا
ساء إلدارة المشروع مالياً، ويعزو الباحث ذلك إلى أن الدخل الذي تحصل عليه على عدم تخصيص حساب بنكي خاص بالن

  . المبحوثات قليل ويتم صرفه بشكل مباشر وسريع لسد حاجات األسرة الطارئة

  حدود الدراسة

 .محافظة رام هللا والبيرة ريف اقتصرت الدراسة على المشاريع النسائية الممولة في: الحدود المكانية -

 .2016إلى  2006تم جمع البيانات للمشروعات النسوية التي أقيمت في الفترة ما بين : الزمانيةالحدود  -

 .2018آذار  20ولغاية  2017أيلول  20ما بين الواقعة الفترة قد أجريت الدراسة في و

  .والبيرةمحافظة رام هللا ريف اقتصرت الدراسة على النساء صاحبات المشاريع الممولة في  :الحدود البشرية - 

  أداة الدراسة

للوصول الى المعلومات المرجوة، فقد تم االستعانة بمجموعة من المصادر والمراجع ذات العالقة وذات الصلة 
األجنبية في المجال أم العربية  ، سواء المحلية منها أممن الدراسات السابقةعدد تم االستفادة من كما بموضوع الدراسة، 

  .الدراسة وتحديد متغيراتها وفرضياتها، واختيار منهج الدراسة المناسبفي صياغة مشكلة  المذكور

وذلك  كما تم االستفادة من البيانات التي تم الحصول عليها من المؤسسات والمنظمات العاملة في مجال تمكين المرأة
  .للوصول إلى النساء المستفيدات من المشاريع الممولة في ريف محافظة رام هللا والبيرة

ً لجمع البيانات، بهدف الحصول على المعلومات المطلوبة األ أما داة الرئيسة للدراسة، فقد تم تصميم استبانة خصيصا
الدراسة بما يتناسب مع تساؤالت الدراسة  من خاللها، وقد تضمنت تلك االستبانة مجموعة من المحاور لتغطية كافة جوانب

  :لي بيان لذلكتساؤالت، وفيما ي ثالثة الرئيسية البالغ عددها

  .استقاللها مادياً  على عالقة امتالك المرأة لمشروع صغير :المحور االول .1

  .اتخاذ القرارات داخل المنزلعلى عالقة امتالك المرأة لمشروع صغير : المحور الثاني .2

  .تقسيم العمل داخل المنزلعلى عالقة امتالك المرأة لمشروع صغير : المحور الثالث .3

  صدق األداة

األستاذ الدكتور دمحم ( من الخبراء ذوي االختصاص، فقد تم عرضها على مجموعة )االستبانة(من صدق األداة كد أوللت
إذ أشار إلى ضرورة إضافة . في المجال المذكور وذلك قبل توزيعها على العينة المختارة )الجامعة األردنية - الطروانة 

  .لمجموعة من األسئلة المتعلقة بتقسيم العمل داخل المنز

  ثبات األداة

استبانة على عينة عشوائية من النساء ) 15(كد من ثبات األداة، تم توزيع مجموعة من االستمارات وعددها أوللت
صاحبات المشروعات الصغيرة من مجتمع الدراسة وخارج العينة المختارة، ومن ثم تم توزيع االستبانة مرة أخرى على 

بين ) 0.85(أن قيمة معامل االرتباط لألداة الكلية  وبينت النتائج. االستبانة األولىنفس العينة بعد عشرة أيام من جمع 
  .العينة االستطالعيةإجابات 

إلى وجود تطابق عاٍل بين اإلجابات في كلتا المرتين، وبذلك تعتبر تلك النتيجة مناسبة ومقبولة ألغراض وهذا يشير 
  .الدراسة

وذلك إليجاد قيمة معامل ) كرونباخ ألفا( معامل ، حيث تم استخدام اختبارريناالستبانات في االختباتم تحليل  كما
، وهما قيمتان )0.91(، أما االختبار الثاني فبلغت قيمته )0.89(الثبات، وقد تبين أن قيمة معامل الثبات لالختبار األول 

  .عاليتان وتدالن على ثبات األداة وصالحيتها ألغراض الدراسة

  ئية المستخدمةاألساليب اإلحصا

التكرارات والنسب والمئوية لوصف العينة، كما تم استخراج تم استخدام األساليب اإلحصائية الوصفية، والتي تضمنت 
، القدرة على اتخاذ القرارات "الدخل" االستقالل المادي(المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور الدراسة 
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تحليل التباين األحادي  تم استخدام اختبارالختبار فرضيات الدراسة و .)التأثير على تقسيم العمل داخل المنزل داخل األسرة،
One-Way ANOVA  للكشف عن وجود الفروق بين إجابات أفراد العينةوذلك.   

متالك المرأة لمشروع وتم اعتماد تدرج آخر للتعامل مع نتائج الدراسة وذلك للتعبير عن قوة اإلجابة المتحقق جراء ا
الدراسة، وكذلك متوسطات المجموع الكلي لكل أسئلة من  سؤالصغير بناء على المتوسطات الحسابية المستخدمة لكل 

  :، وعليه يكون مقياس التدرج لقياس القوة في الدراسة الحالية كما يلي)الدرجة الكلية(محور 

ا
  لرقم

  الدرجة  درجة القياس

  ضعيفة  1.66 – 1  1

2  1.67 – 
2.33  

  متوسطة

3  2.34 – 
3.00  

  قوية

   تحليل نتائج الدراسة ومناقشتها

  اإلجابة على السؤال الرئيس للدراسة

وتم . أثر المشروعات النسوية الصغيرة الممولة على المرأة الفلسطينية الريفية اقتصادياً تناول السؤال الرئيس للدراسة 
 القدرة على، "الدخل" االستقالل المادي(األسئلة الفرعية والتي تناولت عناصر التمكين االقتصادي للمرأة  اشتقاق مجموعة

  ).ارات، تقسيم العمل داخل المنزلاتخاذ القر

  كيف يؤثر امتالك المرأة لمشروع صغير على استقاللها مادياً؟: نتيجة اإلجابة على السؤال األول

تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلجابات أفراد  ولإلجابة على السؤال األول،
  .، وفيما يلي عرض لتلك النتائج)28، 26، 24(لألسئلة العينة على 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على األسئلة المتعلقة بالسؤال األول ). 3(جدول 
  )كيف يؤثر امتالك المرأة لمشروع صغير على استقاللها مادياً؟(ص على والذي ين

  السؤال  ت
 المتوسط

  الحسابي
 االنحراف

  المعياري
 األهمية

  النسبية

2
4 -  

  سرة مالياً ساهم مشروعك في تحسين وضع األ
2.45  0.61  81.67 

2
6 -  

  لديك النية التوسع في مشروعك مستقبالً 
2.63  0.61  87.67 

2
8 -  

 بعد مالياً  مستقلة اصبحت نكأ تشعرين
  عالمشرو

2.40  0.69  80.00 

 83.00  0.52  2.49  الدرجة الكلية للسؤال األول

كيف يؤثر (إلى أن االتجاه العام إلجابات أفراد العينة نحو السؤال األول والذي ينص على ) 3(نتائج الجدول تشير 
، %)83.00(قد جاء بدرجة مرتفعة، إذ بلغت الدرجة الكلية لإلجابات  )امتالك المرأة لمشروع صغير على استقاللها مادياً؟

ويعزو الباحث ذلك إلى أن هناك نية لدى النساء الالتي امتلكن مشاريع ممولة إلى توسعة تلك المشاريع مستقبالً وبدرجة 
ين أوضاع أسرهن المالية ، كما أن عينة الدراسة قد أكدت بأن المشروع قد ساهم في تحس%)87.67(مرتفعة بلغت نسبتها 

، وبينت النتائج بأن النساء قد أصبحن يشعرن باالستقالل المالي بعد %)81.67(وبدرجة مرتفعة وبنسبة مئوية مقدارها 
ً وبنسبة  والتي بينت أن ) 2011أحمد، (وهو ما أكدته دراسة %). 80.00(إقامتهن للمشروع وبدرجة مرتفعة أيضا

ى تمكين المرأة في المجال االقتصادي، كما تشابهت هذه النتيجة جزئياً مع ما توصلت إليه المشروعات الصغيرة قد أدت إل



 

14 
  

المشروعات اإلنتاجية النسوية الصغيرة تساعد على تحقيق االكتفاء الذاتي ٍلألسر والتي بينت بأن ) 2006رجب، (دراسة 
  .وزيادة الدخل

ات داخل مرأة لمشروع صغير على قدرتها في اتخاذ القراركيف يؤثر امتالك ال: نتيجة اإلجابة على السؤال الثاني
  المنزل؟

ولإلجابة على السؤال الثاني، تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلجابات أفراد 
  .، وفيما يلي عرض لتلك النتائج)29، 27، 25، 23،  19- 16(العينة على لألسئلة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على األسئلة المتعلقة بالسؤال الثاني  ).4(جدول 
  )كيف يؤثر امتالك المرأة لمشروع صغير على قدرتها في اتخاذ القرارات داخل المنزل ؟(والذي ينص على 

  السؤال  ت

المتو
  سط

الحسا
  بي

االنحرا
  ف

المعيار
  ي

األه
مية 

  النسبية

1
6 -  

  هل تشاركين في قرار تعليم أفراد االسرة ؟
2.54  0.62  

84
.67 

1
7 -  

  ؟)واإلناثالذكور (سرة األحد أفراد أهل تشاركين في قرار زواج 
2.44  0.68  

81
.33 

1
8 -  

  ؟المنزل لساعات طويلة هل يسمح لك في حال الحاجة للعمل خارج
1.92  0.81  

64
.00 

1
9 -  

  سرة ؟رب األو أهل تستطيعين السفر دون إذن الزوج 
1.56  0.82  

52
.00 

2
3 -  

  كبر في حال كان من يديره رجلأ يحقق المشروع نجاحاً 
1.82  0.80  

60
.67 

2
5 -  

  لديك النية التوسع في مشروعك مستقبالً 
2.63  0.61  

87
.67 

2
7 -  

  بنفسك ثقتك المشروع زاد
2.66  0.48  

88
.67 

2
9 -  

  مشكلة تقومين بحلها بنفسك نعندما تواجهي
2.39  0.58  

79
.67 

  الدرجة الكلية للسؤال الثاني
2.25  0.309  

75
.00 

كيف يؤثر (والذي ينص على  الثانيإلى أن االتجاه العام إلجابات أفراد العينة نحو السؤال  )4(نتائج الجدول تشير 
إذ بلغت الدرجة  ،متوسطةقد جاء بدرجة ) ؟قدرتها على اتخاذ القرارات داخل المنزلامتالك المرأة لمشروع صغير على 

امتالك المرأة للمشروع قد زاد من ثقتها بنفسها وبدرجة مرتفعة ويعزو الباحث ذلك إلى أن  .%)75.00(الكلية لإلجابات 
كما أن عينة الدراسة قد أكدت نيتها في توسعة المشروع في المستقبل وبدرجة مرتفعة بلغت %). 88.67(بلغت نسبتها 

تالكها للمشروع إلى ارتفاع مشاركتها في قرار تعليم أفراد األسرة وبدرجة مرتفعة بلغت وقد أدى ام%). 87.67(نسبتها 
كما أن النساء الالتي امتلكن للمشروع الممول يشاركن وبدرجة مرتفعة في قرار زواج أحد أفراد %). 84.67(نسبتها 

نة الدراسة قد أكدت بأنها تقوم بحل مشاكلها فإن عي، وبالتالي %)81.33(األسرة سواء أكانوا من الذكور أم اإلناث وبنسبة 
  %). 79.67(بنفسها وبدرجة مرتفعة بلغت نسبتها 
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في حين بينت النتائج أن إجابات النساء الالتي حصلن على المشاريع الممولة قد جاءت بدرجة متوسطة وذلك فيما يتعلق 
كما بينت النتائج أن وجهة نظر %). 61.00(بالسماح لهن للعمل خارج المنزل لساعات طويلة وبنسبة تأييد بلغت 

  %). 60.67(المبحوثات تعتبر أن المشروع قد يحقق نجاحاً أكبر في حال كان من يديره رجل وبنسبة تأييد متوسطة بلغت 

أما فيما يتعلق باستطاعة المرأة السفر للخارج دون الحصول على إذن من الزوج أو من رب األسرة فقد جاءت بدرجة 
وهو مؤشر يدل على أن العادات والتقاليد في المجتمع الفلسطيني ما زالت تلعب . فقط) 52.00(إذ بلغت نسبتها  منخفضة،

؛ أصالة، 2015أبو الغيب والكرنز، (ما توصلت إليه دراسة وهذه النتيجة قد أكدت عليها . دوراً في اتخاذ بعض القرارات
  .تماعية ما زالت تقف عائقاًَ◌ أمام تمكين المرأةواللتان أكدتا بأن العادات والتقاليد االج) 2010

  كيف يؤثر امتالك المرأة لمشروع صغير على تقسيم العمل داخل المنزل؟: نتيجة اإلجابة على السؤال الثالث

تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلجابات أفراد  ولإلجابة على السؤال الثالث،
  .، وفيما يلي عرض لتلك النتائج)22- 20(العينة على لألسئلة 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد العينة على األسئلة المتعلقة بالسؤال الثاني ). 5(جدول 
  )داخل المنزل ؟ تقسيم العملكيف يؤثر امتالك المرأة لمشروع صغير على (ى والذي ينص عل

  السؤال  ت
 المتوسط

  الحسابي
 االنحراف

  المعياري
 األهمية

  النسبية

2
0 -  

  هل تقومين باألعمال المنزلية لوحدك ؟
2.51  0.60  83.67 

2
1 -  

سرة في العمل داخل هل يساهم أفراد األ
  المنزل؟

1.96  0.57  65.33 

2
2 -  

  عمال المنزلية؟ سرة في األهل يساهم رب األ
1.59  0.62  53.00 

 67.33  0.28  2.02  الدرجة الكلية للسؤال الثالث

كيف يؤثر (إلى أن االتجاه العام إلجابات أفراد العينة نحو السؤال الثالث والذي ينص على ) 5(نتائج الجدول تشير 
قد جاء بدرجة متوسطة، إذ بلغت الدرجة الكلية لإلجابات ) المنزل؟امتالك المرأة لمشروع صغير على تقسيم العمل داخل 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن المبحوثات قد أكدن على أنهن يقمن باألعمال المنزلية لوحدهن وبدرجة مرتفعة %). 67.33(
جة متوسطة وبنسبة كما تم التأكيد على أن أفراد األسرة يساهمون في العمل داخل المنزل وبدر%). 83.67(بلغت نسبتها 

أن رب األسرة يساهم بدرجة منخفضة في األعمال المنزلية وبنسبة مئوية  كما بينت النتائج%). 65.33(مئوية مقدارها 
المنزلية وبالتعاون مع أفراد نجد أن المرأة الحاصلة على المشروع الصغير الممول تقوم باألعمال إذ %). 53.0(مقدارها 

ً في األعمال المنزليةنجد منزل، كما في العمل داخل ال أسرتها وإن كانت تلك المساهمة بدرجة  أن رب األسرة يساهم أيضا
  .ضعيفة

  .وبذلك يمكننا اإلجابة على السؤال الرئيس للدراسة من خالل استعراض ملخص للنتائج السابقة

أثر ما (لرئيس والذي ينص على المتوسطات الحسابية والنسب المئوية إلجابات عينة الدراسة على السؤال ا): 6(جدول 
 ً   )؟تلك المشروعات النسوية الصغيرة الممولة على المرأة الفلسطينية الريفية اقتصاديا

المتو  المجال
  سط

الحسا
  بي

االنحرا
  ف

المعيار
  ي

النس
  بة

المئو
  ية

الترت
  يب

  )الدخل(االستقالل المادي : المجال األول
2.49  

0.520  83.0
0 

1  

  75.02  0.309  2.25  القدرة على اتخاذ القرارات داخل المنزل :المجال الثاني
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0  

67.3  0.280  2.02  تقسيم العمل داخل المنزل: المجال الثالث
3  

3  

73.6  0.239  2.21  الدرجة الكلية لجميع المجاالت
7  

  

الصغيرة الممولة على  أن االتجاه العام إلجابات المبحوثات نحو أثر المشروعات النسوية إلى )6(تشير نتائج الجدول 
وبنسبة مئوية مقدارها ) 2.21(المرأة الفلسطينية اقتصادياً قد جاء بدرجة متوسطة، إذ بلغت الدرجة الكلية لجميع المجاالت 

، ويعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن أكثر المجاالت التي تعمل على تمكين المرأة الريفية الفلسطينية اقتصادياً قد %)73.67(
، في حين نجد أن قدرة المرأة على اتخاذ القرارات داخل %)83.00(والذي شكل ما نسبته ) االستقالل المادي(الح جاء لص

، أما فيما يتعلق بتقسيم العمل داخل المنزل فقد جاءت أدنى %)75.00(المنزل جاءت أقل تأثيراً وبنسبة مئوية مقدارها 
  %).67.33(اإلجابات وبنسبة مئوية مقدارها 

  اختبار فرضيات الدراسة نتائج

الختبار فرضيات الدراسة، وفيما يلي عرض لتلك  One-Way ANOVAتم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 
  .النتائج

) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة والتي تنص على أنه نتيجة اختبار الفرضية األولى 
ً  بين متوسطات إجابات النساء  الريفيات في محافظة رام هللا والبيرة ألثر امتالك المرأة لمشروع صغير على استقاللها ماديا

  ).المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، ملكية المشروع(تبعاً للمتغيرات 

  المطبق على الفرضية األولى One-Way ANOVAنتيجة اختبار تحليل التباين األحادي ): 7(جدول 

  وعمجم    المتغير

المربعا
  ت

درج
  ة

الحر
  ية

  متوسط

المربعا
  ت

قيمة 
F 

  الداللة

اإلحصا
  ئية

ما بين   المستوى التعليمي
  المجموعات

1.072  5  0.214  0.7
96  

0.555  

36.64  داخل المجموعات
7  

136  0.269      

37.71  المجموع
9  

141        

ما بين   الحالة االجتماعية
  المجموعات

2.183  3  0.728  2.8
56  

0.041*  

35.53  المجموعاتداخل 
6  

138  0.258      

37.71  المجموع
9  

141        

ما بين   ملكية المشروع
  المجموعات

0.741  2  0.371  1.3
93  

0.252  

      0.266  36.97139  داخل المجموعات
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  وعمجم    المتغير

المربعا
  ت

درج
  ة

الحر
  ية

  متوسط

المربعا
  ت

قيمة 
F 

  الداللة

اإلحصا
  ئية

8  

37.71  المجموع
9  

141        

  ).0.05(وجود داللة إحصائية عند مستوى داللة * 

بين متوسطات إجابات ) α≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  فروقإلى عدم وجود ) 7(تشير نتائج الجدول 
تبعاً للمتغيرات  النساء الريفيات في محافظة رام هللا والبيرة ألثر امتالك المرأة لمشروع صغير على استقاللها مادياً 

، 0.555(ستويي داللة عند م) 1.393، 0.796(المحسوبة ) F(حيث بلغت قيمة  ).المستوى التعليمي، ملكية المشروع(
) α≤0.05(فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وهما ليستا دالتان إحصائياً، في حين تبين وجود وجود ) 0.252

 ً  بين متوسطات إجابات النساء الريفيات في محافظة رام هللا والبيرة ألثر امتالك المرأة لمشروع صغير على استقاللها ماديا
وهي دالة ) 0.041(عند مستوى داللة ) 2.856(المحسوبة ) F(، حيث بلغت قيمة )الحالة االجتماعية(تبعاً للمتغيرات 

  .إحصائياً 

للكشف عن مصدر تلك الفروق، وقد جاءت تلك الفروق ما بين ) LSD(وللتعرف على تلك الفروق، تم استخدام اختبار 
النتيجة إلى أن العزباوات ال تقع عليهن التزامات مادية تجاه ، ويعزو الباحث هذه )عزباء(ولصالح فئة ) وأرملعزباء (فئتي 

ويعزو الباحث ذلك إلى أن المطلقة  .)متزوجة(ولصالح فئة ) متزوجة وأرمل(كما تبين وجود فروق ما بين فئتي . أسرهن
أن المرأة المتزوجة يكون  يقع على عاتقها قسراً التزام تجاه أبنائها وأسرتها، وهذا يؤدي إلى ضعف استقاللها مادياً، في حين

  ). الزوج(بالدرجة األولى االلتزام تجاه األسرة مطلوب من رب األسرة 

) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة والتي تنص على أنه نتيجة اختبار الفرضية الثانية 
ثر امتالك المرأة لمشروع صغير على قدرتها على بين متوسطات إجابات النساء الريفيات في محافظة رام هللا والبيرة أل

  ).المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، ملكية المشروع(تبعاً للمتغيرات  اتخاذ القرارات داخل المنزل

  المطبق على الفرضية الثانية One-Way ANOVAنتيجة اختبار تحليل التباين األحادي ): 8(جدول 

  مجموع    المتغير

المربعا
  ت

درج
  ة

الحر
  ية

  متوسط

المربعا
  ت

قيمة 
F 

  الداللة

اإلحصا
  ئية

ما بين   المستوى التعليمي
  المجموعات

0.126  5  0.025  0.2
58  

0.935  

13.30  داخل المجموعات
7  

136  0.098      

13.43  المجموع
4  

141        

ما بين   الحالة االجتماعية
  المجموعات

0.270  3  0.090  0.9
44  

0.422  

13.16  داخل المجموعات
4  

138  0.095      
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  مجموع    المتغير

المربعا
  ت

درج
  ة

الحر
  ية

  متوسط

المربعا
  ت

قيمة 
F 

  الداللة

اإلحصا
  ئية

13.43  المجموع
4  

141        

ما بين   ملكية المشروع
  المجموعات

0.255  2  0.127  1.3
45  

0.264  

13.17  داخل المجموعات
9  

139  0.095      

13.43  المجموع
4  

141        

  ).0.05(وجود داللة إحصائية عند مستوى داللة * 

بين متوسطات إجابات ) α≤0.05(إحصائية عند مستوى داللة فروق ذات داللة إلى عدم وجود ) 8(تشير نتائج الجدول 
قدرتها على اتخاذ القرارات داخل النساء الريفيات في محافظة رام هللا والبيرة ألثر امتالك المرأة لمشروع صغير على 

ً للمتغيرات  المنزل ، 0.258(المحسوبة ) F(حيث بلغت قيمة  ).ملكية المشروع الحالة االجتماعية المستوى التعليمي،(تبعا
  .على الترتيب وهي جميعها ليست دالة إحصائياً ) 0.264، 0.422، 0.935(عند مستويات داللة ) 1.345، 0.944

) α≤0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  والتي تنص على أنه النتيجة اختبار الفرضية الثالثة 
محافظة رام هللا والبيرة ألثر امتالك المرأة لمشروع صغير على تقسيم العمل بين متوسطات إجابات النساء الريفيات في 

 ).المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، ملكية المشروع(تبعاً للمتغيرات  داخل المنزل

  المطبق على الفرضية الثالثة One-Way ANOVAنتيجة اختبار تحليل التباين األحادي ): 9(جدول 

  مجموع    المتغير

مربعاال
  ت

درج
  ة

الحر
  ية

  متوسط

المربعا
  ت

قيمة 
F 

  الداللة

اإلحصا
  ئية

ما بين   المستوى التعليمي
  المجموعات

0.249  5  0.050  0.6
28  

0.694  

11.15  داخل المجموعات
7  

136  0.082      

11.40  المجموع
6  

141        

ما بين   الحالة االجتماعية
  المجموعات

0.236  3  0.079  0.9
73  

0.408  

11.17  المجموعاتداخل 
0  

138  0.081      

        11.40141  المجموع
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  مجموع    المتغير

مربعاال
  ت

درج
  ة

الحر
  ية

  متوسط

المربعا
  ت

قيمة 
F 

  الداللة

اإلحصا
  ئية

6  

ما بين   ملكية المشروع
  المجموعات

0.005  2  0.003  0.0
32  

0.969  

11.40  داخل المجموعات
1  

139  0.082      

11.40  المجموع
6  

141        

  ).0.05(وجود داللة إحصائية عند مستوى داللة * 

بين متوسطات إجابات ) α≤0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  فروقإلى عدم وجود ) 9(تشير نتائج الجدول 
تبعاً  تقسيم العمل داخل المنزلالنساء الريفيات في محافظة رام هللا والبيرة ألثر امتالك المرأة لمشروع صغير على 

، 0.973، 0.628(سوبة المح) F(حيث بلغت قيمة  ).ملكية المشروع الحالة االجتماعية المستوى التعليمي،(للمتغيرات 
  .على الترتيب وهي جميعها ليست دالة إحصائياً ) 0.969، 0.408، 0.694(عند مستويات داللة ) 0.032

  :التوصيات

  :باآلتيتوصي الدراسة 

  ،المناطق الريفية ً إجراء دراسات معمقة تهدف للتعرف على حاجة السوق الفلسطيني وخصوصا
المتاحة وذلك لتوظيفها في إقامة مشاريع نسوية ممولة تعمل على إشباع تلك الحاجات من جهة،  واإلمكانيات النسوية

  .وتمكين النساء الريفيات من جهة أخرى

 واعتبارها مثاالً وتوسعتها في سبيل الوصول إلى عملية التمكين االقتصادي دعم المشاريع الناجحة ،
 .تيحتذى كتجارب عملية ناجحة لدى النساء الريفيا

  تعزيز ثقة المرأة بنفسها والعمل على االستفادة الشخصية من الدخل الذي تحصل عليه نتيجة عملها في
 .المشروع الممول

  التركيز على فئة الخريجات الجدد من الجامعات وكليات المجتمع الفلسطينية للتوجه نحو إقامة مشاريع
 .باعتبارهن األقدر وصوالً للتمكين االقتصادينسوية، 

 ع مفهوم التشارك وتقسيم العمل داخل المنزلزر. 

  قائمة المصادر والمراجع

  واقع المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية في ظل قرار مجلس ). 2015(أبو الغيب، عالء والكرنز، إياد
  .، طاقم شؤون المرأة، رام هللا، فلسطين1325األمن 

  الفلسطينية في تحقيق التنمية الريفية، دراسة غير منشورة،  دور المرأة). 2015(أبو جامع، وداد سلمان
  .غزة، فلسطين

  دور المشاريع الصغيرة في تحقيق التمكين االقتصادي واالجتماعي لذوي ). 2016(أبو لحية، إسراء
  .االعاقة في فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة، فلسطين

  واقع التمكين االقتصادي للمرأة في قطاع غزة، مركز شؤون ). 2014( نديل، غسان وآخرونمأبو
  .المرأة، غزة، فلسطين

 دور المشروعات الصغيرة في تمكين المرأة، دراسة ميدانية على المنطقة ). 2011(حمد، عفراء عدنان أ
  .سورياالالذقية، الساحلية، رسالة ماجستير رسالة غير منشورة، جامعة تشرين، 



 

20 
  

 تمكين المرأة الريفية، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة دمشق، ). 2011(يدا االحمد األحمد، هو
  .دمشق، سوريا

  مشاركة المرأة في القوى العاملة، المركز الفلسطيني ألبحاث السياسات ). 2016(بدر، أشرف وآخرون
  .والدراسات االستراتيجية، مسارات ورقة تحليل سياسات، فلسطين

 التمكين االقتصادي للمرأة في الضفة ). 2010( "مؤسسة أصالة"ية لصاحبات األعمال الجمعية الفلسطين
  .الغربية رام هللا، فلسطين

  أثر تمويل المشروعات النسوية الصغيرة على التنمية االقتصادية ). 2009(الحسين، إقبال جعفر
  .انواالجتماعية للمرأة السودانية، رسالة غير منشورة، جامعة أم درمان، السود

  المشاريع الصغيرة وتمكين المرأة، رسالة غير منشورة، عمان، ). 2009(الحوامدة، نجالء مخلد
  .األردن

  دور التمويل في تنمية المشاريع الصغيرة، رسالة ماجستير غير منشورة، ). 2010(الدماغ، حنين جالل
  .غزة، فلسطين

  اجية النسوية الصغيرة، رسالة ماجستير تقديم تجربة المشروعات اإلنت). 2006(رجب، شادية عبد هللا
  .غير منشورة، كلية االقتصاد والعلوم السياسية، جامعة أم درمان، السودان

  محددات تمكين المرأة االريفية المعيلة بمحافظة الفيوم، دراسة غير منشورة، جامعة ). 2013(سالم، أمل
  .الفيوم، مصر

 المؤسسات الصغيرة كأداة التمكين االقتصادي للمرأة في الجزائر،  ).2013(وببه، إيمان  ةسالمي، منير
  .، الجزائر3مجلة أداء المؤسسات الجزائرية، عدد

  واقع ورؤية : المشروعات الصغيرة في فلسطين). 2005(الصوراني، غازي ونصر هللا، عبدالفتاح
  .دراسة غير منشورة، غزه، فلسطين. نقدية

  دراسة  –ع الصغيرة في قطاع غزة ودورها في التنمية االقتصادية المشاري). 2011(الفليت، عودة
 .1129- 1081، )2(19جغرافية، مجلة الجامعة اإلسالمية للبحوث اإلنسانية، 

  المشروعات الصغيرة والمتوسطة وسيلة لتمكين المرأة اقتصادياً، مجلة ). 2011(المحروق، ماهر حسن
  .، األردن3،4، عدد19دالدراسات المالية والمصرفية، األردن، مجل

  المشروعات الصغيرة، المتوسطة في فلسطين، مركز الدراسات ). 2014(منتدى األعمال الفلسطيني
  .واألبحاث، فلسطين، تقرير

  (، الموقع اإللكتروني للمنظمة )يونيدو(منظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعيةwww.unido.org.(  

  ،دراسة تحليلية للخطط  –نموية في تمكين المرأة الفلسطينية دور المؤسسات الت). 2013(نجم، منور
االستراتيجية والتقارير السنوية في ضوء معايير التمكين ومؤشراتها، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية 

  .2013، يوليو 276- 239والنفسية، المجلد الحادي والعشرون، العدد الثالث، ص 

  االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة : شركاء في البناء ).2016(وزارة شؤون المرأة
  .، فلسطين)2022- 2017(والعدالة بين الجنسيين وتمكين المرأة 

  دور المشاريع الصغيرة في تمكين المرأة الريفية في محافظة ). 2016(الوليدات، عريب عبد الرحمن
  .ة، دراسات المرأة، الجامعة األردنية، عمان، األردن، رسالة ماجستير غير منشور)2014- 2010(مادبا 
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  )أ(الملحق 

  

  قسم علم االجتماع

  

تهدف هذه االستبانة إلى جمع بيانات للتعرف على أثر المشروعات الصغيرة على تمكين المراة الريفية الفلسطينية 
  .اقتصاديا 

واالجابة على االسئلة الواردة فيها ،علما انه سيتم التعامل مع البيانات بكل موضوعية وسرية آملين منكم التعاون 
  . لغايات البحث العلمي فقط 

  

  :معلومات شخصية : الجزء األول

 سنة: ....................العمر  - 1

 

 :الحالة االجتماعية  - 2

 رملة أ. 4مطلقة               .   3متزوجة        .   2عزباء                  .1

  

 :المستوى التعليمي  - 3

  . 6  بكالوريوس    . 5     دبلوم. 4ثانوي      . 3  ساسية المرحلة األ. 2مي          أ .1
 دراسات عليا

  

 فرد:............................سرة في نفس البيتعدد أفراد األ - 4
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   :الرجاء االجابة على التساؤالت التالية : الجزء الثالث

  

ا
  لرقم

دائم  التساؤل
  ا

احيا
  نا

  ابدا

        سرة ؟تشاركين في قرار تعليم أفراد األ هل

        ؟)ناثالذكور واأل(سرة  اركين في قرار زواج احد أفراد األهل تش

        في حال الحاجة للعمل خارج المنزل لساعات طويلة هل يسمح لك ؟

        سرة ؟و رب األأهل تستطيعين السفر دون إذن الزوج 

        هل تقومين باألعمال المنزلية لوحدك ؟

        سرة في العمل داخل المنزل ؟هل يساهم أفراد األ

        عمال المنزلية؟ سرة في األهل يساهم رب األ

 

   :جابة على العبارات التالية الرجاء اإل

  

الر
  قم

اوا  العبارة
  فق

نو
  عا ما

ال 
  اوافق

 ً         في حال كان من يديره رجل كبرأ يحقق المشروع نجاحا

        سرة مالياً ساهم مشروعك في تحسين وضع األ

        لديك النية التوسع في مشروعك مستقبالً 

        قامة مشروعك لتحسين وضعك االقتصادي فقطإسبب 

        بنفسك ثقتك المشروع زاد

ً  مستقلة صبحتأ نكأ تشعرين         عالمشرو بعد ماليا

        بحلها بنفسك نمشكلة تقومي نعندما تواجهي

  

 

  شاكرين لكم حسن تعاونكم

                                                                            

  

 


