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 :امللخص

إ  ا  الالتي تلقين نوع  عمال  رائدات األ تمثل مجتمع الدراسة من  و   ،في األردنة  أ للمر نمو األعمال الريادية    فياملرأة  تمكين    ثرقياس أ لى  هدفت الدراسة 

من رائدات األعمال الالتي وقد تم اختيار عينة عشوائية    ،األعمال الريادية  فيوتمكينها  منظمات املجتمع املدني املعنية بدعم املرأة  من خالل  من التمكين  

املنظماتتلقين دعم      ،ا من هذه 
 
)  استبانة(  250)تم توزيع    إذ للتحليل16)واستبعد    (230استرد منها  َغ وبذلك    ،( لعدم صالحيتها 

َ
مجموع االستبانات   بل

( للتحليل  )  (214الصالحة  نسبته  ما  أي  في مجال متغيرات   ،(%86استبانة  والخبراء  والباحثين  األساتذة  نخبة من  أيدي  االستبانة على  تحكيم  تم  لقد 

برنامج  وقد    الدراسة، استخدام  نتائج    (SPSS)تم  إلى  والتوصل  الفرضيات  اختبار  بهدف  املناسبة؛  اإلحصائية  االختبارات  استخدام  وتم  اإلحصائي، 

 الدراسة. 

عن النتائج    كشفتو  ،عمال الرياديةأل بأهمية تمكين املرأة، وأهمية ا ا لدى الفئات املستهدفة في الدراسة  ا متزايد  اهتمام  ن هنالك  أ ظهرت النتائج  أ 

أثر ذي  إ   وجود  املرأة  α =0.05حصائية عند مستوى داللة )داللة  القانوني، والتمكين االقتصادي واملالي)( ألبعاد تمكين  القيادي، والتمكين  ( التمكين 

في   )النمو  الريادية  األعمال  نمو  و مجتمعة على  املسجلة،  الريادية  األعمال  في  عدد  التي  النمو  األنشطة  و عدد  الريادية،  األعمال  في  تقدمها  ربحية النمو 

   لبعد التمكين االقتصادي واملالي.كبر األ ثر األ وكان. عدد العاملين في األعمال الريادية(النمو في األعمال الريادية، و 

التوصيات بمجموعة من  الدراسة  ريادة  :  وهي  وأوصت  نحو  التوجه  تدعم  استراتيجيات وطنية  تبني  األعمال ضرورة  وريادة  بشكل عام،  األعمال 

 .دة األعمالالنسوية، ومواصلة منظمات املجتمع املدني جهودها لتمكين املرأة، وتقديم برامج تمكين متخصصة لدعم املشاركة االقتصادية للمرأة في ريا

 . الريادة  ؛ة أ للمر  االعمال ريادة  ؛ريادة األعمال ؛املرأة تمكين : فتاحيةالكلمات امل

 : طار العام للدراسةال 

   قدمة:امل

العاملي نحو   االتجاه  بالريادة وأثرها في تنشيط االقتصاداال تزايد  َعد    هتمام 
ُ
الريادي أل ا   ودفع عجلته، وت   (  (Entrepreneurial Businesess عمال 

  ،في النمو االقتصادي  اا مهم  مصدر  
 
   .ما الدول الناميةال سي  و  لالقتصاد الوطني في معظم دول العالم ا ا قوي  رافد   األعمالهذه تشكل  إذ

ا وتعني   إنشاء  أل ريادة  تعمال  اقتصادية  مشاريع  جدوى  ذات  جديدة  سلعة  أو  خدمة  األ قدم  خالل  بمن  املبتكرة  والطرق  شخاص  أ وجود  فكار 

الريادية   بالشخصية  اإل التي  يتمتعون  القدرات  إ دارية  تمتلك  تمكنها من  ا التي  وتطويرهاأل دارة هذه  وتنميتها  ذلك  ،عمال  املترتبه على  املخاطرة   ،وتحمل 

اقتصادي  نموذج  الريادة  أصبحت  حيث   الرابعة ا  ا  الصناعية  الثورة  الحديث عصر  العصر  في  واملجتمعات  الدول  اقتصاديات  عليه  يشكل   إذ  ،تعتمد 

  .املناسبة لهم ومساعدة هذه األعمال على النموالريادية األمر الذي يؤكد مدى الحاجة لتمكينهم وتوفير البيئة  ،عماد هذا النموذجن و الريادي

أهميةعلى   االوسط وشمال  كعمال  األ ريادة    الرغم من  الشرق  في  االقتصادي  والتطور  النمو  نسبة ممارسة   ،فريقياإ عامل مهم من عوامل  لكن 

ما  األ  للنساء  الريادية  املعمال  النسب   زالت من  
 
العاملي  تدنية مقارنة أكبر  و   ،باملعدل  فهم  إلى  الوصول  وأ بغية  األعمال   ، االقتصاد  فيثرها  لطبيعة هذه 

ا  للمرأة  ودورها في تعزيز  نتائج  أ ملشاركة االقتصادية  املجال  الدراسات  العديد منظهرت  النامية ما  ن  أ   في هذا  الدول  تعاني من صعوبات  املراة في  زالت 
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طريقهاوعو  في  تقف  كثيرة  أ   فيوتؤثر    ،ائق  إ .  عمالهانجاح  الحاجة  تمكينها  وتبرز  األعمامللى  ريادة  في  باملعلومات، ن خالل  للنجاح  وتزويدها  قدراتها  بناء 

 .( 2014 ،االقتصاديةاالهتمام بسياسات دعم عمل املرأة )منظمة التعاون والتنمية و عمال يئة الريادية املحيطة برائدات األ الب وتحسين

ن هنالك أ لوحظ   (2016لى إ 2009)من خالل الفترة أنه  2017 ردناأل ردنية لتطوير املشاريع االقتصادية في  دراسة صادرة عن املؤسسة األ  شارتأ  

وبحسب الدراسة     ،بشكل عامعمال الريادية  تراجع في األ لى  إ دى  مما أ   ؛لنساء كنسبة من مجموع السكاندى ا عمال لاأل النوايا الريادية لبدء  في    اانخفاض  

أ يعاني   األعمال  يض  األردن  توقف  األردن    ،(%21.2)بنسبة    الرياديةا من معدل  يحتل  النسبة  األ وبهذه  توقف  في معدل  الثانية  املقارنة املرتبة  في  عمال 

لذلك، فإنه يتوجب بذل    .نقطة مئوية  3.7الدول العربية املجاروة بحوالي  قل من املعدل في  أ ردن  أل عمال في ا أل مؤشر املهارات لسيدات ا   ُيَعد  كما    ،العاملية

الجهود لتشجيع ريادة   للمر األ املزيد من  الداعمة الستمر   وتوفير  ،ردناأل ة في  أ عمال  الريادية  األ البيئة  النساء في    إذ  ،عمال ونموهاار  كثير من ال تستطيع 

  ( 2017دودخ وعدلي،  ) و القانونية: املعيقات االقتصادية أو املهارية أ يقات تتمثل فيلوجود مع ؛عمالهناملحفاظة على ديمومة أ  املشاريع

 : أهمية الدراسة

التمكين وريادة   تبحثها  التي  الدراسة واملتغيرات  أهميتها من خالل موضوع  الدراسة  باهتمام   يحظى مفهوم ذ  إ   ،عمالاأل   تستمد هذه  األعمال  ريادة 

في   والدارسين  الالباحثين  الحالية    ،عصرهذا  الدرسة  تشكل  أن  إ ضافة  إ ويمكن  األعمال  جديدة  ريادة  في حقل  السابقة  الدراسات  ا   ة للمرأ لى    ؛ ردنأل في 

 ة.أ ريادة األعمال للمر  لى املساهمة املعرفية حول مفهوم تمكين املرأة وربطه بمفهومإ ضافة إ  ،في هذا النوع من الدراسات قلة  لوجود

 الدراسة:من ف لهدا

الريادية  األعمال  نمو  واملالي( على  االقتصادي  والتمكين  القانوني،  والتمكين  القيادي،  )التمكين  أبعاده  املرأة من حيث  تمكين  أثر  للمراة    قياس 

الريادية املسجلةالنمو في  بأبعاده ) الريادية، و النمو في  و   ،عدد األعمال  التي تقدمها األعمال  األنشطة  الريادية، و ربحية  النمو في  عدد  النمو في  األعمال 

 . عدد العاملين في األعمال الريادية( في األردن

   :مشكلة الدراسة

الذي   (48 ،2015 ،ياألردن جتماعيال او قتصادي ال)املجلس ا  األردنتنافسية ( 2015)لعام  جتماعيال وا قتصادي الا التقرير نتائج  ىالدراسة إل  تستند

وما ورد في وثيقة األردن    ، (%51)العاملية    متوسط النسبفي حين أن  (  %15)  ـال تتعدى ال  التيو ردن  أل في ا   ناث ل االقتصادية ل شاركة  املنسبة    شار الى تدنيأ 

َعد  ( من ضعف املشاركة االقتصادية للمرأة. كذلك  2025)
ُ
بحسب املرصد  باملئة    3.9دنى النسب في املنطقة حوالي  أ ردن من  أل في ا ة  للمرأ عمال  ريادة األ   ت

للريادة  عام    العاملي  تشير    ،2016تقرير  الريادية  توصيات  كما  ا املبادرات  إلى    للمراة   الريادية  عمالأل ا تشجيع  همية  أ لى  إ ردن  أل في  رحلة  مبادرة  )مؤتمر 

 . (2016االبتكار، 

ها ؛عمال الرياديةاأل   فيمشكلة الدراسة في تدني نسبة مشاركة املرأة  وتتمثل وذلك من خالل دراسة   ونموها، االعمال تتعلق بانشاء تواجه عوائق  ألن 

 : اآلتية االسئلةاإلجابة عن في محاولة الدراسة  لذا تكمن مشكلةاستطالعية قامت بها الباحثة ملجموعة من رائدات االعمال. 

 أسئلة الدراسة:

بأبعاده )النمو في  نمو األعمال الريادية( على التمكين القيادي، والتمكين القانوني، والتمكين االقتصادي واملاليبأبعاده )هل يوجد أثر لتمكين املرأة 

في   ألعمال الريادية(عدد األعمال الريادية املسجلة، والنمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية، والنمو في ربحية األعمال، وعدد العاملين في ا 

 : الرئيس، األسئلة الفرعية اآلتيةويتفرع عن السؤال  األردن؟

 مال الريادية املسجلة في األردن؟لى النمو في عدد األعع بأبعاده مجتمعةرأة أثر تمكين املما  .1

 بأبعاده مجتمعة على النمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية في األردن؟املرأة أثر تمكين  ما .2

 في األردن؟  بأبعاده مجتمعة على النمو في ربحية األعمال الريادية املرأة أثر تمكين  ما .3

 في األعمال الريادية في األردن؟  مجتمعة على النمو في عدد العامليناملرأة بأبعاده أثر تمكين  ما .4

 :الدراسةات يفرض

ا   : اآلتية اتصياغة الفرضيتم  فقد الدراسةمشكلة  لىإ  استناد 

داللةال    :Ho1  الرئيسة   الفرضية إحصائية عند مستوى  داللة  ذو  أثر  القانوني   ،القيادي التمكين  )  بأبعاده   املرأة تمكين  ل  (α=   0.05)  يوجد    ، والتمكين 

 األعمالالتي تقدمها    األنشطةعدد  النمو في  و   ، الريادية املسجلة  األعمالعدد  النمو في  )بعاده  بأالريادية    األعمال( على نمو  املاليو والتمكين االقتصادي  

 :  وتنبثق عنها الفرضيات الفرعية اآلتية األردنفي  الريادية( األعمالعدد العاملين في النمو في و  ،الريادية األعمالربحية النمو في و  ،الريادية
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الولى الفرعية  يوجد    : Ho1.1  الفرضية  )  أثرال  داللة  مستوى  عند  إحصائية  داللٍة  )α=    0.05ذو  املرأة  تمكين  ألبعاد  والتمكين (  القيادي،  التمكين 

 في األردن. عدد األعمال الريادية املسجلةالنمو في ( على  القانوني، والتمكين االقتصادي واملالي

الثانية  الفرعية  يوجد    : Ho1.2  الفرضية  داللة  أثر  ال  مستوى  عند  إحصائية  داللٍة  تم(  α=    0.05)ذو  املرأة ألبعاد  والتمكين )  كين  القيادي،  التمكين 

 عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية في األردن.النمو في على  ( القانوني، والتمكين االقتصادي واملالي

الثالثة الفرعية  يوجد    : Ho1.3  الفرضية  داللة  أثر  ال  مستوى  عند  إحصائية  داللٍة  املرأة  (  α=    0.05)ذو  تمكين  والتمكين )ألبعاد  القيادي،  التمكين 

  في األردن. ربحية األعمال الرياديةالنمو في على  ( القانوني، والتمكين االقتصادي واملالي

الرابعة الفرعية  يوجد    :Ho1.4  الفرضية  إحصائية عند مستوى    أثرال  املرأة    (α  = 0.05)  داللةذو داللٍة  تمكين  والتمكين )ألبعاد  القيادي،  التمكين 

 عدد العاملين في األعمال الريادية في األردن.النمو في على  ( القانوني، والتمكين االقتصادي واملالي

 :أنموذج الدراسة

 .( يوضح أنموذج الدراسة وأبعادها1)رقم  الشكل 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : أنموذج الدراسة(1شكل )

 . (1)رقمحة في الجدول ض املو  السابقة ذات العالقةن في ضوء املراجع والدراسات املصدر: من إعداد الباحثي

 مراجع النموذج  :(1جدول )

 املراجع والدراسات التي تم االعتماد عليها املتغير 

 )تمكين املرأة( املتغير املستقل

 التمكين القيادي  .1

 القانوني  التمكين .2

 املاليو التمكين االقتصادي  .3

 

• (Ambrish, 2014) 
• (Bullough, et al.,   2015 ( 

• (Goltz  et al., 2015) 
• (Rani, 2015 ( 

• (Riebe , 2012 ( 

• (Basaffar, Niehm & Bosselman,2016) 

• (Hattab, 2007) 
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 :التعريفات الجرائية

( املرأة  الريادية(:  Women Empowermentتمكين  املرأة  إل  تزويد  الالزمة  والقدرات   دارة  وإ نشاء  باملهارات 
 
مضافا الريادية  دعم إ   األعمال  ذلك  لى 

والتمكين االقتصادي   التمكين القيادي، والتمكين القانوني،) :اس هذا املتغير من خالل األبعاد اآلتيةيقتم و  ،املؤسسات الرسمية واملجتمعية لهذا الدور 

 . (واملالي

( القيادي  لدى  القدرات    بناء(:  Empowerment Leadershipالتمكين  الرياديةالقيادية  أعمالها  ب  وتزويدها  املرأة  إلدارة  املناسبة  ما و املهارات  تعزيز 

 داع وتحمل املسؤولية واملخاطرة وقابلية التعلم والعمل.  بكاالبتكار واإل  ،تتمتع به من سمات الشخصية القيادية الريادية

( القانوني  الريادية  (:Legal Empowermentالتمكين  للمرأة  املدني  املجتمع  املعنية ومنظمات  املؤسسات  الذي تقدمه  املساعدة   :مثل  ،اإلسناد  توفير 

 والتأثير بمنظومة القوانين املحلية الداعمة لعمل املرأة.   ،والتوعية بالقوانين ذات الصلة بعملها ،القانونية

 (:  Economical and Financial Empowerment: )التمكين االقتصادي واملالي

ش  من  ما   أكل 
 
اقتصاديا املرأة  تمكين  ومستدامة  نه  ناجحة  ريادية  أعمال  واإلعفاءات    :مثل  ،وإنشاء  املالية  اإلجراءات  أ تسهيل  تقديمالضريبية    و 

 . تمانيةئملنح والقروض والتسهيالت املالية واال املساعدات وا 

تم إنشاؤها بهدف ممارسة أنشطة   تلك األعمال التي  يقصد بنمو األعمال الريادية  (:Growth of Entrepreneurial Businesses)  نمو العمال الريادية

الربحية   وتحقيق  واالستمرار  الفرص    وتوفيراألعمال  )  ،النموو عمل  اآلتية:  األبعاد  خالل  من  املتغير  هذا  قياس  في  وتم  الريادية النمو  األعمال  عدد 

  . عدد العاملين في األعمال الريادية( في األردنالنمو في الريادية، و ربحية األعمال النمو في عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية، و النمو في املسجلة، و 

 الرياديات.خالل النساء عدد املشاريع الريادية التي تم تسجيلها من في والزيادة  النمو: النمو في عدد العمال الريادية املسجلة

في عدد النشطة التي تقدمها العمال الريادية الرياديةالزيادة والتنوع في  :  النمو  املشاريع  الخدمات    ،أنشطة  أنشطة    وأي  املنتجات  و من حيث تقديم 

 إضافية مكملة للعمل الريادي.  

في ربحية العمال الريادية حققه العمل الريادي على مدى سنوات العمل من خالل ما تفصح عنه رائدات األعمال  ي  الربح الذي نسبة  الزيادة في  :  النمو 

 علومات. من امل

 .: القوى البشرية العاملة في األعمال الريادية وذلك من خالل املعلومات التي تقدمها رائدات األعمالالنمو في عدد العاملين في العمال الريادية

  :الدراسات السابقة

وذلك   (Basaffar, Niehm and Bosselman, 2016) دراسة • تحقيق مشاريعهن،  السعودية من  في  األعمال  التي مكنت صاحبات  العوامل  تناولت 

نموذج   على  ا  )Kreuger)اعتماد  و   )Brazeal ا نمو  معيقات  تحديد  في  الدراسة  وساهمت  الذاتية،  الكفاءة  في  املتمثلة  الريادية  للمكانية  عمال أل ( 

التي   والعوامل  وتنظيمها،  النسوية   الريادية 
 

أعماال السعودية حققت  املرأة  أن  الدراسة  نتائج  وبينت  بنجاح،  وإدارتها  أعمالها  تملك  املرأة من  تمكن 

الن لتحقيق  املرأة   لدى  الذاتية  الكفاءة  أهمية  وأكدت  والتقاليد،  بالعادات  املتعلقة  املجتمعية  املعيقات  من  الرغم  على  ناجحة،  في تجارية  جاح 

 ها.املشاريع التي تديرها أو تملك

األعمال.   ا تصور  اقترحت    ((Al-Dajani and Marlow, 2016  دراسة • وريادة  املرأة  تمكين  بين  العالقة  لتحليل  تجريبي   منطلق  من  مفاهيمي  إلطار 

الدراسة   الدراسة منهجية  إ اعتمدت  األ 43جراء مقابالت متعمقة شبه منتظمة مع )النوعية من خالل  النساء في  امرأة من  اللواتي يقمن  (  ردن من 

ا،  ا فردي  ا اقتصادي  ليست فقط مشروع    ن ريادة األعمال للمرأة لى أ نتائج الدراسة إ شارت  نازل، وأ من مشاغلهن في امل  نتاج السلع التقليدية املطرزاتبإ

أ نما  وإ  ال  اجتماعي وسياس ي  ا نشاطيض  هي  املرأة من خالل األعمال  أ يضمن تمكين  اعتبار  التي تمتلكها على  التمريادية  كين وريادة األعمال عملية  ن 

 واجتماعية وتنموية.  في تحقيق منافع اقتصاديةهادفة 

في مختلف السياسات والبرامج التي بدأتها الحكومة وغيرها من املؤسسات لتشجيع ريادة األعمال النسوية  البحث    إلىهدفت    (  (Rani, 2015دراسة •

الهند.   التجارية  و في  أعمالهن  النساء يواجهن عوائق بدء  أن  النتائج  أظهرت  النسوية.  الريادية  لتمويل االعمال  العاملية  املمارسات  وتنظيمها،  أفضل 

و   :مثل امللكية  في  الساالتمييز  بالثقافة  تتعلق  وممارسات  وامليراث  الزواج  الوصول    إلىإضافة    ئدة،قوانين  الرسمية    إلىعوائق عدم  التمويل  آليات 

 للرياديات.ومحدودية الحركة والوصول إلى املعلومات والشبكات. أوصت الدراسة ضرورة االستفادة من دعم املنظمات غير الحكومية 

 )العمال الريادية نمو ( املتغير التابع: 

 .الريادية املسجلةعدد األعمال النمو في  .1

 .عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الرياديةالنمو في  .2

 .ربحية األعمال الرياديةالنمو في  .3

 .عدد العاملين في األعمال الرياديةالنمو في  .4

 

• (Ambrish, 2014) 
• (Rukuižienė, 2016) 
•  (Hattab, 2012) 

• (Hattab, 2007) 
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لألدب   (Bullough, DeLuque, Abdelzaher and Heim, 2015) دراسة • مراجعة  خالل  من  الدراسة  حول  هدفت  وأبعاد النظري  األعمال  ريادة 

)القيادة  في  املتمثلة  والتعليم،التمكين  من)لوالتدريب(    ،  أكثر  من  أعمال  بلد  20رائدات  أعوام  (  عشرة  مدى  وعلى   
 
ناميا   نموذج   إلىالوصول    إلىا 

األعمالوتنفيذها؛  لتصميم برامج فعالة   املرأة في ريادة  البشرية والبيئية و   ،لتمكين  القيادية واملوارد  القدرات  الالزمتوفير  تتضمن تطوير   ، التمويل 

 عن دور املرأة في األعو ودعت الدراسة إلى االستفادة من النتائج كمبادئ توجيهية يمكن استخدامها من الباحثين في ريادة األعمال  
 
مال الريادية فضال

 األهمية التطبيقية في البرامج التعليمية والتدريبية حول ريادة األعمال. 

تألى  إ الدراسة    هدفت  (Goltz, Buche and Pathak, 2015)دراسة   • األول فحص  عاملين:  وتبو   : ثير  للمرأة  السياس ي  قياديةئ  التمكين  مناصب    .ها 

القانون وأثرهما    :والعامل الثاني العاملي لريادة األعمال إلى جانب غي تحليل بياناتلى  واستندت إ   دخول املرأة إلى ريادة األعمال.  فيسيادة  رها  املرصد 

أ  الدول.  من  لعدد  املؤشرات  تسلم  أ الدراسة    نتائج ظهرت  من  وإ قيادية  المناصب  للاملرأة  ن  مباشر  وبشكل  يؤثر  الدولة  املرأة  فييجابي  في   تشجيع 

ا في الدول محل الدراسة يؤثر تطبيق سيادة القانون ن وإ  ،دخول عالم األعمال الرياديةل  .ألعمال الرياديةلاملرأة  ممارسة في اإيجابي    تأثير 

إفريقيا، من حيث هدفت إلى تسليط الضوء على النساء صاحبات األعمال الريادية في بلدان الشرق األوسط  وشمال    التي  ,Hattab)   (2012دراسة •

الدراسة منه السكانية. واعتمدت  الديموغرافية والتركيبة  العوامل  االعتبار  الريادية، مع األخذ بعين  التجاري والتوجهات  النشاط  جية هي معدالت 

التي أجريت ونتائج بحوث   البحوث والدراسات  الشرق األوسط ونتائج  النسوية في  باملشاريع  الصلة  األدبيات ذات  للريادة مزيج من  العاملي  )    املرصد 

Global Entrepreneurship Monitor’s Research 2008-2009   زالت ما  األعمال  ريادة  في  املرأة  مشاركة  نسبة  أن  الدراسة  نتائج  وأظهرت   )

بين) تتراوح  نسبة عمالة متدنية  تشغيل  املستهلك مع  رغبات  نحو  األعمال صغيرة وموجهة  أن مشاريع  كما وجدت  كما  10لى  إ   6محدودة،  ( عمال، 

 ( سنة. 44-25تركزت أكثر األعمال الريادية في املناطق الريفية ولنساء متزوجات من الفئة العمرية ما بين)

والصعوبات    (2009)  الحوامدة  دراسة • املشاكل  كذلك  املفرق،  محافظة  في  املرأة  تمكين  في  الصغيرة  املشاريع  به  تقوم  الذي  الدور  في  بحثت  التي 

الصغيرة ودور هذه املشاريع في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة بين اإلناث، ودورها في دعم املكواملعوقات ال العاملة في املشاريع  انة  تي تواجه املرأة 

( الدراسة من  للمرأة. تكونت عينة  الوصف330االجتماعية  التحليل  الدراسة ومن خالل  نتائج  أظهرت  إذ  املشاريع والعامالت فيها،  ي ( من صاحبات 

 اإلحصائي قدرة املشاريع الصغيرة والريادية ودورها في تمكين املرأة ودعم مكانتها االجتماعية واالقتصادية. 

• ( املشاريع   ( Hattab, 2007دراسة  نمو  في  واالقتصادية  القانونية  والسياسية  واالجتماعية  التكنولوجية  العوامل  اثر  تحليل  الى  الدراسة  هدفت 

ة حجم املشروع  الريادية النسوية في األردن، من خالل تقييم عوامل النمو وتطور املشروع الريادي )الزيادة السنوية في املشاريع وتطور املشاريع وزياد

املا البيئة  )رأس  من  كل  أبعاد  دراسة  تمت  األردن  في  الريادة  لتطبيقات  ومعمق  شامل  فهم  إلى  التوصل  وبهدف  واالنتشار(،  العاملين  وأعداد  ل، 

ودعم   املنزل  خارج  عملها  وتقبل  املرأة  لعمل  املجتمع  )تقبل  االجتماعية  والبيئة  املشروع(،  وتمويل  األسرة،  ودخل  )البطالة،  األسرة(، االقتصادية 

ووسوال واملعدات  األدوات  واستخدام  باألعمال  )املعرفة  التكنولوجية  والبيئة  السياس ي(،  والدعم  القانوني  )الدعم  والسياسية  القانونية  ائل  بيئة 

املكونة من ) العينة  الدراسة ألفراد  نتائج  التقنية والحاسوب(. وأظهرت  املرأة وجو 700اإلنتاج  املستفيدات من صندوق  األعمال  أثر  ( من رائدات  د 

العاملين والتوسع ال ى أسواق  لعوامل البيئة التكنولوجية واالجتماعية والسياسية القانونية واالقتصادية على تطور املشاريع، من حيث زيادة عدد 

 جديدة وزيادة رأس املال.  

 : الطار النظري 

 :(Entrepreneurship) الريادةمفهوم 

هي تحقيق قيمة مضافة للمنتج أو الخدمة أو الطريقة  و   .(2015)جواد،    مضافةتقديم قيمة  أو    ،جديدة مشروع جديد أو فكرة  نشاء  إ   هيالريادة  

   ( .8، 2007 ،الخالدي ) ،اإلجراءات وبشكل متميز وأ 
 
   وتلعب ريادة االعمال دورا

 
  إلى في تحويل االبداع واالبتكار الى اعمال ومشاريع وتقديم االبتكارات  كبيرا

 & ,Ács (11 ,2017و الخدمة كما لها الدور الهام في تنمية املجتمع واملساهمة في االقتصاد الكلي، وهي أداة لتنافسية للمنظمات  أ السوق سواء في املنتج  

Lloyd,  .) 

ن السلوك الريادي لدى املنظمة يتميـز باستغالل الفرص الريادية املوجهة نحو اإلبداع لتطور وتحسن منتجاتها وخدماتها أ (    2013وترى حسين )  

التنافسية. البيئية  للتغيرات   
 
من و   واالستجابة كل  الريادة   أبعادربعة  أ   (2014  ،العليو   النجار)  يذكر   قيمة، ذي  جديد ش يء إنشاء  :وهي  ،لتعريف 

 . الناتجة ة املكافأ واستقبال املصاحبة، املخاطر وتحمل عمللل الالزم واملال الوقت والجهد وتخصيص

من    تناول  األ مفهوم    Murphy, Liao & Welsch  (2006)كل  بريادة  التي  أ عمال  والخدمات  السلع  وانتاج  السوق  في  الفرص  وتقييم  اكتشاف  نه 

الحاجات، أ   (Montanye, 2006)ويرى    االعمال.يحتاجها الناس من خالل رواد   ن ريادة األعمال تقوم على  الرغبة واالهتمام واستغالل الفرص، وتلبية 

 ، واألشخاص ملتابعة الفرص  ،وترتكز على ثالث ركائز وهي الرؤية واألفكار الجديدة املبتكرة   .من خالل االبداع واالبتكار في إنشاء األعمال وتحمل املخاطرة 

 (.  (Thompson, 1999واملوارد الالزمة للنجاح 
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  (:Entrepreneur الريادي )

ستخدم لفظ الريادي )
ُ
 املخاطرة الشخص الذي  يتحمل  للداللة على ؛( ألول مرة في اللغة الفرنسية في بداية القرن السادس عشرEntrepreneurا

الحمالت   ترافق  والعسكريةالتي  بها    االستكشافية  يقومون  ليشمل    تطور ثم   التي  الريادي  الرياديمفهوم  في  ياالشخاص  السياسية  املجاالت    جميعن 

واالقتصادية    ي الريادالفكر  و   ،واالجتماعية 
 
حكرا غيره   ليست  دون     على شخص 

 
رجال الريادي  يكون  يمتلك فقد  الدنيا  أو  العليا  الطبقة  من  امرأة  أو   

 ا تعليم  متعلم   ،املعرفة والتكنولوجيا أو يفتقر لها
 
 أو عاليا

 
  ،ا بسيطا

 
  ، 2010 ،)العاني، جواد، حجازي، وإرشيد علم  أو طالباو مكتشفا وقد يكون مخترعا

27 .)  

التعامل بنجاح مع عدم التأكد  حيث يشكل    ، نيالسبب الرئيس وراء ظهور الرياديواالضطراب الذي تشهده املجتمعات  عدم التأكد  لقد كان لحالة  

االقتصاديةوفي    يين،للرياد  الرئيسةالسمة   آ   ،األدبيات  األمم 1776دم سميث عام  كتب  ثروة  الشهير  كتابه  في  والحاجة   م  واالهتمام  الذاتي  الدافع  ان 

ب الريادي  قيام  األ إتقف وراء  فنشاء  يالخباز  لدى  كرم  الليس  عمال  الخبزما  لتوفير  بل  اسللن  دفعه  الذاتيي،  واهتمامه  واملنفعة  ن  إن  دافعه  هما  بالربح 

 . ( 2011 ،)عبد الكريم ومحمد ومن وجهة نظره فإن الرياديين هم سفراء االقتصاد الذين حولوا الطلب إلى مردود فيه أرباح ،لذلكاللذان يدفعانه 

 الشاق العملالقدرة على  و   ،الطاقة من مرتفع مستوى و   ،الذاتي الداخلي التحكم االبتكار واالبداع، و     :بعدد من السمات وهي  رائد األعمال  يتميز

 ف منظمة العمل الدولية رواد  .(2016)املومني،  بالنفس الثقة، و الوقتب الوعيو  ،واملخاطرة الغموض  تحملو  ،اإلنجاز في والرغبة الحاجةو  ،واملضني
عر 

ُ
وت

ا إلى جنب مع املوارد الالزمة لالستفادة منها وبدء اإلجراءات املناسبة األعمال على أنهم    األشخاص الذين لديهم القدرة على رؤية وتقييم فرص العمل، جنب 

 (Havinal, 2009, 97)حسب ما ورد في كتاب مجموعة من تعريفات الباحثين للريادي ( يبين 2والجدول ) Havinal, 2009, 97).لضمان النجاح )

 مجموعة من تعريفات الباحثين للريادي ( 2جدول )
 

      Source: Havinal, V. (2009). Management and Entrepreneurship. New Delhi: New Age International publishers. 

  :لريــادة العمال Ecosystem)) النظـــام البيـئي 

البيئي   بالنظام  األ (  Ecosystem)يقصد  ب  اإلطارظروف   عمال لريادة  األعمال(    أو   الريادي املحيط  ريادة  وأفراد )منظومة  عناصر  من  وتتكون 

أو تعيق توجهه نحو    ،ومنظمات وجهات محيطة برائد األعمال الريادي تعين  للريادة  و   ،العمل  العاملي  املرصد  النظام  هنالك  بحسب  لهذا  ستة مجاالت 

 .(املرصد العاملي للريادة  GEM 2017,) ورأس املال البشري، والدعم، والثقافة، والتمويل ،واألسواق ،السياسات :اإليكولوجي وهي

 وتعزيز  ،عمالباملئة من حجم قطاع األ  (95)وتشكل  ،ردنيفي االقتصاد األ  اا حيوي  عمال الرياية دور  تلعب األ  
 
ا  ولت الحكومة اهتمام  لهذا الدور فقد أ  ا

من  كبير   لدعمه  املؤسساتخالل  ا  من  التمويلية  العديد  األعمال    تضم و (.  2018)الضمور،    والبرامج  لريادة  الداعمة  والجهات  األ املؤسسات  ردن في 

الحكومية البحث    ،املؤسسات  كالجامعات  ،والتطويرومراكز  التعليمية  ومنظمات    واملعاهد،  واملؤسسات  الخاص  القطاع  ، دنياملجتمع  املومؤسسات 

 أ و تتكامل  أ خدمات متعددة تتقاطع  و مختلفة    ا ر  وتؤدي هذه املؤسسات أدوا   ،مبادرات املؤسسات الدوليةلى  إ ضافة  إ 
 
الدعم   تقديم   :مثل  فيما بينها،  حيانا

؛ العاني 2014  والعلي،؛ النجار 2017  ، )املجلس األعلى للسكان  احتضان املشاريع الرياديةو  أ   ،التدريب واالستشارات والدعم الفني  و أ   ،املالي لبدء األعمال

 .   (2010وآخرون 

األ يوجد    هأن   (2019النسور )يذكر   أ للريادين  جهة داعمة  (250)ردن حوالي  في  إال  الدعم    جهودها غير موحدة ن  ،  منها في تقديم  ليتم االستفادة 

كفاية الخبرات لدى  وعدم  لى املخاطر العاليةإ ضافة ، إ مصادر التمويلمحدودية ن من املشاكل التي تواجهها املشاريع واالعمال الريادية أ ، ويضيف الالزم

  سواق العاملية.دخول األ الرياديين  للمنافسة و 

 مع التوجه أهمية وجود استراتيجيات وخططا لالستثمار في الفرصة السكانية وتعزيز قدرات الشباب واملرأة نحو ريادة األعمال وذلك تبرز 
 
انسجاما

 . Hattab,2007))  باعتبارهما من املحركات الرئيسة للتنمية االقتصادية لعنصر البشري والتطور التكنولوجياالعتماد على ا في العاملي 

 تعريف الريادي اسم الباحث 

Walker  األرض ورأس املال واملشاريع(. وتنسيقها القدرات لتنظيم عوامل اإلنتاجالشخص الذي يمتلك( ،  

Gilbraith  ستعداد للعمل الجاد لتحقيق النجاح.  واال  الشخص الذي يمتلك القدرة على قبول التحديات  

Drucker  االشخص الذي يبحث .رئيسة إلنجاز األعمالداة تجيب له كفرصة ويعتمد االبتكار كأالتغيير، ويس عن  دائم   

Hagen .الشخص االقتصادي الذي يحاول تعظيم أرباحه من خالل االبتكار وحل املشكالت 

Casson اتخاذ القرار الريادي واالستفادة من املوارد الشحيحة.  شخص قادر على  

Young  وكيل التغيير 

Weber  االشخص الذين يصبح للظروف االجتماعية التي يمر بها. نتيجة  ريادي     

Akhouri  لتحقيق الهدف. واملوارد،  الذي يجمع بين االبتكار واالستعداد للمخاطر، واستشعار الفرص، وتعبئة اإلمكانات الشخص  
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ومناهج  االردن    لدى أصبحت   التدريب  برامج  في  األعمال  وريادة  واالبتكار  اإلبداع  مضامين  دمج  نحو  الوطنية  الجهود  من  املزيد  لبذل  توجهات 

 من مبدأ التعزيز والتشجيع واملكافأة  
 
ولة جوائز  تمنح الداصبحت  التعليم، ووضع معايير للجامعات الريادية، وإنشاء الصندوق األردني للريادة وانطالقا

 للريادين الذين سجلوا قصص نجاح في أعمالهم الريادية، مثل: جائزة امللكة رانيا للريادة.

  (:Women Empowerment)تمكين املرأة  

وتتم هذه العملية ضمن مراحل    ،يمان بقدراتهم على اإل ( الكفاءة الذاتية لدى األفراد بتشجيعهم  Process  Empowermentعملية التمكين )تعزز  

الضعف أسباب  واإلنجاز  ،تبدأ من معرفة  التغيير  بمرحلة  اتخاذ و   ،وتنتهي  في  املشاركة  وتمكينهم من  األفراد  لبناء قدرات  استراتيجيات  تتم من خالل 

 ( (Wyer & Mason,1999 التحكم في املوارد املتاحةو ارات القر 

 ب ويقصد( 2015 ،ال سيما في أبعاد النوع االجتماعي )فضلو مهمة و التمكين عملية هادفة ومحورية 
 
  تمكين املرأة تعزيز دورها لتصبح عضوا

 
في   فاعال

املجاالتاملجتمع   والسياسية  في  واالقتصادية  مسيرتها   االجتماعية  أمام  املعوقات  إزالة  دورها من خالل  تفعيل  املرأة هو  تمكين  الهدف من عملية  إن 

  التخاذ  ؛ والقدرة   القابليةب  تبدأ مستمرة  تمكين املرأة عملية  ن  أ ,Al-Dajani & Marlow)  2016)لضمان مشاركة فاعلة في إطار شمولي لتمكين املجتمعات  

من خالل االقتداء بالنماذج الناجحة من النساء  غيرها  فيالتأثير  لى  في الوقت نفسه إ وتؤدي  ،املتاحة التي تتعلق بحياتهاالخيارات املفاضلة بين القرارات و 

.(Paramanandam & Packirisamy, 2015)   

 : اآلتيوعلى النحو  املرأة لتمكين  بعادأ ولغايات الدراسة تم بحث ثالثة 

   :(Leadership Empowerment) التمكين القيادي .1

تلعبه  أل ا القيادة عامل مهم في نجاح  تعتبر   الذي  الكبير  الدور  تحقيق  ل  العاملينجهود  وتوجيه  االستراتيجيات  االهداف و   وضعفي  عمال من خالل 

 . (24 ،2007 ،)الخالدي  اعماله  كها الريادي لنجاحن يدر أ املهارات القيادية التي يجب اضافة الى العديد من  هدافأل هذه ا 

امل املرأة     نفإ   (Hattab 2007, 32)وبحسب  يهارات  تمتلك من  و ما  ا ي ميزها  في  النجاح  قادرة على  والقدرة على    ،عمالأل جعلها  االتصال  كمهارات 

ا يتطلب تعزيز قدراتها  ن تمكينها قيادي  أ ال  إ القدرات    مناملرأة  عالقات العمالء على املدى الطويل. ومع ما تتميز به    وبناء  ،التفاعل بشكل جيد مع اآلخرين

األعمال   إدارة  وقدرات  والقيادية  أهمية    .((Mitchelmore & Rowley, 2013الشخصية  إلى  لهاإ إضافة  الفرصة  التي املعلومات    للحصول على  ؛تاحة 

   (.Tsai & Lei, 2016 ) الريادية عمالأل ا نجاح في لرف التي تمكنها من ا ااملعتشارك الخبرات و بناء و تحتاجها 

 (: Legal Empowermentالتمكين القانوني )  .2

اإلنمائي  املتحدة  األمم  وبرنامج  اإلنسان  لحقوق  العربية  املنظمة  الصادر عن  القانوني  التمكين  القانوني  أربع    حدد دليل  للتمكين  أساسية  ركائز 

  ، )عوض  ابعض  تدعم بعضها  وكلهامارسة األعمال التجارية تيسير الوصول إلى العدالة وسيادة القانون، وحقوق امللكية، وحقوق العمل، وحقوق م : وهي

   (.90، 2014 ،شلبي وعثمان

   اإلطاريشكل  
 

عامال والتشريعي  مهم  القانوني  حقوق    حماية  في  ا إ (.  2013 ،العجلةو أبومدللة  )واملساهمين    عمالأل اصحاب  أ ا  تشجيع  عمال  أل ن 

القوانين  عمالأل ن تتخذ خطوات کبيرة في سن القوانين الصديقة لريادة ا أ الريادية وتشجيع الرياديين يتطلب من الحكومات   وذلك   وتوعية الرواد بهذه 

 .((Khan, 2013 لتمكينهم من النجاح في ممارسة هذه االعمال الريادية

   : Economical and Financial Empowerment)  (التمكين االقتصادي واملالي .3

العوز وتحقيق التوزيع التمكين االقتصادي هو بناء قدرات املرأة والرجل نحو املساهمة االقتصادية واإلفادة من عملية النمو في معالجة حاالت  

ويمكن قياس التمكين االقتصادي للمرأة من خالل عدد من املؤشرات، كزيادة في حجم مشاركتها في سوق العمل، وزيادة اعتمادها    العادل للمستفيدين

 منظمة التعاون والتنمية االقتصادية )  على الذات وقدرتها على التملك وزيادة الفرص في الحصول على التسهيالت االئتمانية والقروض التمويلية ألعمالها 

 ،2014 .) 

ت وقد  والتوسع،  للنمو  التمويل  األعمال مشكلة  تواجه  كما  الريادية،  األعمال  الالزم إلنشاء  التمويل  الى  الوصول  في  النساء صعوبة  فشل تواجه 

 ,Tanusia, Marthandan & Subramaniam).    الكافي ألنشطة أعمالهاالعديد من املشاريع الريادية في بداياتها بسبب عدم قدرتها على توفير التمويل  

2016)   

الصغيرة والريادية  تشكل   الخاص    (%90)اكثر من  املؤسسات  القطاع  األ طفي منمن جميع مؤسسات  الشرق  إ وسط  قة  ومع ذلك    ،فريقياوشمال 

املصرفي  من  (%8)  سوى   تتلقىال  ا  فإنه العاملي  اإلقراض  االقتصادي  الفجوة فان    (.2017  ،)املنتدى  الحكومي  ولسد هذه  التمويل    ةضرور يشكل  وجود 

الريادية األعمال  خالل  وذلك    ،واستدامتها  لنمو  الحكومية  وجود  من  لالصناديق  ل لقروض  املانحة  مؤسسات  املال  ووجود  هذه   املغامررأس  لتمويل 

   ,Umihanić & Piplica , 2016) 2014   .(Zoubi ; االعمال 
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 :((Entrepreneurial Businesses Growth عمال الرياديةل نمو ا

ا   أل تشكل 
 
رافدا الريادية  يشهدها    عمال  التي  التغيرات  مع  التكيف  على  املجتمعات  قدرات  بناء  في  دورها  على  الباحثون  ويعول  الوطني  لالقتصاد 

األزمات االقتصادية وقد تكون األعمال الريادية   ،وذلك باالستفادة من الفكر الريادي كمصدر إلعادة إنتاج املوارد  ،والبيئية واالجتماعية   العالم نتيجة 

  
 
وحيدا  

 
مستوى خيارا لتحسين  أو  للرزق  ملصدر  حاجتهم  نتيجة  األشخاص   ,Kumar,  (Korsgaard, Anderson & Gaddefors   2016)  حياتهم    لدى 

2016    
للريادة  رصد  امليقيس   وهي:    األعمالالعاملي  النمو  رئيسة من  ثالث مراحل  ملكيتها    ((Nascent Businessالناشئة  عمال  أل ا الريادية ضمن  وتكون 

الثانية  و   ،ركةتشم  أومنفردة   تولد  (  (Baby Business الصغيرة   األعمالاملرحلة  زمنية قصيرة   الدخلالتي  لفترة  األعمال  ،وتدوم  واملستقرة   ثم  القائمة 

Established Business))  (2013  ،والعجلةمدللة   أبو  .) األعماللقياس مدى نمو    يوجد معايير محددة ال  وBusinesses Growth)    (  أ وتستخدم 
 
 حيانا

 وذلك    ،و كالهما معاأ   نوعية  وأ كمية    معايير
 
تتباين  و   ،بين الدول بحسب االختالف في مستوى املعيشة ومدى التقدم التكنولوجي  هذه املعايير  لتباين   نظرا

الواحدحتى  حيانا  أ  البلد  املعايير  .في  العاملين  :املستخدمة  ومن  املستثمر  ،عدد  املال  رأس  املبيعات  ،وحجم  من  املضافة  ،والعائد  ومستوى   ،والقيمة 

 (.  Donati, 2014) لتكنولوجياا استخدام 

ليس    عمالنمو األ ن  إوبحسب الدراسات ف  .ايض  تفشل أ ن  ولكنها يمكن أ   ،إلى النمو بسرعة عند بدء التشغيل   الجديدة عمال الريادية  أل ا تميل    

مستقرة  ظاهرة  فأ  ،بالضرورة  بالثبات  تتسم  ا وال  في  النمو  باستمرار  أل بعاد  وتتغير  تتفاوت  والعلي؛     61  ،2016  ،)الزعبيعمال   . (82  ،2014  ،النجار 

املستدامة   تساهم ريادة األعمال في النمو  االقتصادي، وتوفير فرص العمل والحد من الفقر وخاصة في املجتمعات النامية، مما يسهم في تحقق التنمية

 (.   2015الفضالة،   ؛ 2013 )الطوالة، 

النمو في و   ،الريادية  األنشطة التي تمارسها األعمالالنمو في  و   املسجلةعدد األعمال  النمو في  املعايير املتعلقة باعتماد  تم    ،الدراسة الحالية  لغايات

ا النمو في  و   ،في األعمال الريادية  عدد العاملين املعايير تشكل    ؛الريادية  عمالأل ربحية  من حيث   ،في قياس نجاح املشاريع الرياديةهمية  أوذلك كون هذه 

 . عاملةال يدي األ لى تشغيل ضافة إ إ نمو ألعمالهم واللرواد األعمال تحسين املستوى املعيش ي قدرتها على 

 العمال الريادية املسجلة:

األعمال  األعمال    (%55)  الريادية  تشكل  وتشكل    اإلبتكارالقائمة على  املسجلة  من  كما  العالم  العامليةبتكار اال صل  أ من    (%95)في   & Dobbs  ات 

Hamilton, 2007).)    الدولية  وفي دراسة للتنمية  األمريكية  )الوكالة  املمول من  املحلية  األعمال  األ   USAID)نفذها مشروع مساندة  الريادية   عمال حول 

ا   املسجلة النساء   ،ردن  أل في  الصغيرة    ( %9.1)  تمتلك  املشاريع  ا من  املشاريع  ( %79.7)  وتعد    ،ردنأل في  بين عمر طردي  ا  تناسب    هنالكو   ،مسجلة  من هذه  ا 

َعد   ،والتوجه لتسجيلهاعمال الريادية أل ا 
ُ
   (usaid.gov ، )املوقع االكتروني للمشروع عواماأل املسجلة أقدم من غير املسجلة بما يقارب ثالثة عمال أل ا  وت

 : النشطة التي تمارسها العمال الريادية

التي    نشطةألغيرها من ا واألنشطة الخدمية والفكرية والتكنولوجيا والفنون و نتاج والتسويق  شطة البيع والتجارة والتصنيع واإل نأ عمال  أل ا   تمارس

املحلية  تحتاجها ا إ  .(Carneiro, 2007)  املجتمعات  ممارسة  لأل ن  الريادية  التوازن  ألعمال  يحقق  املختلفة  االقتصادية  في  نشطة   ، الدولةفي  التنمية 

زالة الفوارق الناتجة عن إ عمال وزيادة حجم االستثمارات و أل يساهم في االنتشار الجغرافي لهذه ا   يةخدم التجارية و الصناعية و النشطة  ألفالتنوع في هذه ا 

 (.  2006 ،)السكارنة واحد مكانفي فرص العمل  تركيز األنشطة االقتصادية 

 :عمال الرياديةل في ا عدد العاملين

الدول  عتمد  ت من  لحجم  كثير  كمعيار  العاملين  منال  ويختلف  الريادية  عمالأل ا عدد  إلى      عدد  املثال  ،خرآ بلد  سبيل  املتحدة   :على  الواليات  في 

   ُيَعد  شخص    (500)العمل الذي يوظف  ن  فإ  األمريكية
 

في أملانيا أقل  ومن العمال املهرة،    (20)أقل من  العمل  يوظف  اململكة املتحدة  في    بينما  ،ا ريادي  عمال

 ,Havinal)بنوع االستثمار أو حجم العمل أو كليهمافي معظم البلدان  عمال الريادية  أل لترتبط التعريفات  و   ،اشخص    (50)وفي إيطاليا أقل من    (300)من  

2009, 20) .   

تيملؤسسات الصغيرة  ا غرفة صناعة عمان    وتعرف
 
دينار (  500و 5000)    بين   ماالتي يتراوح رأس املال فيها  نها املؤسسات  بأعمال الريادية  تمارس األ   ال

 .  (لكتروني)موقع الغرفة اإل  في الحد االعلى  عامال( 25و 5)بين  ما العاملين فيهاويتراوح عدد  ،أردني

  :ربحية العمال الريادية

في ا  الذي يكون محدود  بمقدار الدخل الشهري من الربح  وتقاس ربحية بعض األعمال    ،ماليةبهدف تحقيق مكاسب  عادة  األعمال الريادية  تنطلق  

لكي يكون   ضرورة بقاء على هوامش الربح عالية  اإل ن  إ   .رباحاأل   عالية من  الى شركات ناشئة تحقق نسب  سرعان ما تكبر وتتحول إ   ها ولكن  ،حيانكثير من األ 

املتدنية تشكل خطورة على ديمومة األعمال  ؛االعمل ناجح   الربحية  األ ألن  الريادية، لذلك ال بد من تسجيل نمو في  األعمال    ، الزعبي)  رباح لضمان نمو 

2016،  237 (.   
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 : الدراسة  منهج

َعد   :وطبيعتهاع الدراسة  نو
ُ
َعد   كما الطبيعة، حيث من ( Field ) ميدانية الدراسة هذه  ت

ُ
الدراسات  على عتمادهاال  في مجملها  (Deductive) استنتاجية ت

   الطبيعية. البيئة في تجري  ألنها ( Non Contrived ) مخططة غير فهي الدراسة تخطيط حيث من أما ،اإلدارية والنظريات السابقة

وتمكين املرأة في األردن بحسب موقع  ،للريادة وللريادة النسويةلداعمة تمثل مجتمع الدراسة من املؤسسات ومنظمات املجتمع املدني ا   مجتمع الدراسة:

وتم اختيار عدد من املؤسسات واملنظمات التي لديها برامج لتمكين املرأة ودعم   (.2016منظمات املرأة، هيئات خاصة،  ،  )دليل منظمات املجتمع املدني

 . التي مركزها في العاصمة عمانو ريادة األعمال 

 وقد حصل ،محل الدراسة املؤسسات ومنظمات املجتمع املدنيا" من تلقين دعم   من عدد من رائدات األعمال الالئيتكون وحدة املعاينة ت وحدة املعاينة:

املنظماتعلى معلومات    انالباحث )  العينة من هذه  أعمال715وكان عددهن  بنا  ،( رائدة  اختيار عينة عشوائية بسيطة  الدراسة على  على   ء  واعتمدت 

اإل  األعمال وتم 250اقع )بو (Sekaran, 2006) حصائية  الجداول  األولية  ( من رائدات  البيانات  بالدراسة للحصول على  الخاصة  تم   إذ  ،توزيع االستبانة 

( استبانة250توزيع   )،  ( املسترد  مجمل  واستبعاد  230وبلغ  الصالحة   (16)  (  االستبانات  مجموع  وصل  وبذلك  للتحليل  وصالحيتها  اكتمالها  لعدم  منها 

 (. %86استبانة أي ما نسبته ) (214للتحليل )

الدراسة: املستقل والتابع  ي تم تطوير استبانة تغطي متغير   أداة   ملقياس    ، الدراسة 
 
االستبانة وفقا الدراسة على فقرات  أفراد عينة  إجابات  وتم توزيع 

 عالمات، غير موافق عالمتان، غير موافق بشدة عالمة واحدة(.  3عالمات، محايد  4عالمات، موافق  5موافق بشدة  ليكرت الخماس ي )
 :مصادر البيانات واملعلومات

الثانوية: الدكتوراه  السابقة واألبحاث والدراسات العلمية الكتب في الثانوية البيانات تتمثل  املصادر    جنبية واأل  العربية املختلفة واملقاالت وأطـاريح 

  .واملواقع االلكترونية

الولية من    Questionnaireستبانةا  األولية البيانات جمع في الدراسة اعتمدت لقد  :املصادر  ن: مكونة  ي 
َ
 تتعلق بيانات  على األول  الجزء اشتمل جزأ

عمر املشروع )والعوامل املتعلقة بالعمل الريادي:   ) العمر  ،العملية الخبرة  سنوات العلمي والتخصص، املؤهل)  :مثل  ،والوظيفية الشخصية بالخصائص

إجابات   قياس  تم و   ،عمال الريادية(نمو األ ة،  أ تمكين املر ( الدراسة   متغيرات توضح التي الفقرات من  مجموعة من  فتكون  الجزء الثاني . أما(ونوع النشاط

العينة   ن    ، درجات (5  -  1من ) يتكون  الذي  الخماس ي ( Likert ليكرت مقياس ستخدامباأفراد  إ  ال   ( 2) محايد (3موافق ) (4) بشدة  موافق تعني ( 5)  إذ 

أ 1)وافق  أ  تم  . وافق بشدة ( ال  اال   تحكيم وقد  األردنية واملمارسينمجموعة من    يد ستبانة( على  )  الجامعات  األكاديمي في    املحكمين من ذوي االختصاص 

 .وتوافقها  من حيث عدد الفقرات ووضوحها وترابطها وتماسكها ،وذلك إلبداء الرأي فيها ؛(18والبالغ عددهم ) والخبراء

 (: Reliabilityختبار ثبات أداة الدراسة )ا

النتيجة   أن تعطي االستبانة  الدراسة هو  أداة  بثبات  إعادة توزيع  نفسها  يقصد  الظروف والشروط   ،مرة   غيَر   االستبانةلو تم  نفسها، حيث    تحت 

في   املكونة لكل ُبعد أو متغير رئيس  مدى ثبات كل عنصر من  العناصر  لقياس  (  Cronbach's Alpha)  تساق الداخلي كرونباخ ألفااستخدام اختبار اال

بين اإلجاالدراسة الداخلي  الثبات  ألفا بأنها معامل  ُيمكن تفسير  ا ، كما  ا رتفاع  بات، ويدل  الثباتقيمته على درجة  )  ،رتفاع  بين  كون  وت  ،(1،0ويتراوح ما 

االتساق الداخلي كرونباخ ألفا،     (Sekaran, 2006, 204)(  %60كثر من )ما تكون أ قيمته مقبولة عند ملتغيرات الدراسة وألبعادهما تم احتساب معامل 

 :اآلتيكانت النتائج على النحو  إذ ،وألداة الدراسة ككل ملعرفة مدى االتساق في اإلجابات

 (: قيم معامل االتساق الداخلي لفقرات اداة الدراسة3) جدول 
 قيمة ألفا  البعد  الرقم

 0.800 تمكين املرأة  املتغير املستقل 

 0.701 التمكين القيادي  1

 0.829 التمكين القانوني  2

 0.826 التمكين االقتصادي واملالي  3

 0.845 نمو العمال الريادية  املتغير التابع  

 0.747 عدد العمال الريادية املسجلة  1

 0.700 عدد النشطة التي تمارسها العمال  2

 0.721 ربحية العمال الريادية  3

 0.887 الريادية عدد العاملين في العمال  4

 (SPSS)حصائيفي ضوء نتائج التحليل ال  نيعداد الباحثاملصدر : من إ                                  
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( الجدول  الدراسة تراوحت )3نالحظ من  أداة  ألفا لفقرات  الداخلي كرونباخ  االتساق  أن قيم معامل  املعامل 0.887  –  0.701(  أن قيمة  (، كما 

)ا لتمكين   املعامل  (0.800ملرأة  األ   وقيمة  بلغت)لنمو  الريادية  أكبر من )0.845عمال  القيم  بين 0.60(، وبالتالي تكون جميع  االتساق  ( وهذا مؤشر على 

 حصائي. عليها إلجراء التحليل اإل  مكانية االعتمادلدراسة، وموثوقية أداة الدراسة وإفقرات أداة ا 
 : (Multicollinearity) اختبار االرتباط الخطي املتعدد 

تشير هذه الظاهرة إلى وجود ارتباط    إذقبل الشروع في اختبار فرضيات الدراسة، تم التأكد من خلو البيانات من ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد،  

( التحديد  قيمة معامل  على تضخيم  يعمل  أكثر،  أو  بين متغيرين  تام  معا 2Rخطي شبه  قيمة  احتساب  تم  كما  الفعلية،  قيمته  أكبر من  ويجعله  مل ( 

 :يأتيراسة، وقد كانت النتائج كما االرتباط بين املتغيرات املستقلة، حسب نموذج الد

 مصفوفة االرتباط للمتغيرات املستقلة  :(4جدول)

 التمكين االقتصادي واملالي  التمكين القانوني  التمكين القيادي  املتغير

   1.000 التمكين القيادي 

 1.000 ** 0.398 التمكين القانوني 

 1.000 ** 0.528 ** 0.271 التمكين االقتصادي واملالي 

 0.01)**( دال عند مستوى داللة                                                   

( الجدول  بين  4يبين  ارتباط كان  أعلى معامل  أن  القانوني( و)(  بلغ )املتغيرين )التمكين  الذي  (، وهذا يدل على  0.528التمكين االقتصادي واملالي( 

َعد  عدم وجود ظاهرة االرتباط الخطي املتعدد بين املتغيرات املستقلة،  
ُ
 على وجود مشكلة االرتباط   (0.80)قيمة معامل االرتباط التي تتجاوز    إذ ت

 
مؤشرا

معامل تضخم التباين كل من املتغيرات املستقلة للتأكد من وجود ارتباط خطي متعدد،   تم احتساب  ،ولتأكيد النتيجة السابقة،  الخطي العالي املتعدد

 :يأتيوكانت النتائج كما 

 نتائج اختبار االرتباط املتعدد بين املتغيرات املستقلة  :(5جدول)

 VIF Toleranceمعامل تضخم التباين  املتغير

 0.837 1.195 التمكين القيادي 

 0.651 1.536 القانوني التمكين 

 0.716 1.396 التمكين االقتصادي واملالي 

   

محصورة   (Tolerance)(، كما كانت قيمة  10العدد )  ( وأقل من1( أن قيم معامل تضخم التباين كانت جميعها أكبر من العدد )5يبين الجدول )

 . االرتباط الخطي املتعدد بين متغيرات الدراسة، مما يشير إلى عدم وجود مشكلة (1(والعدد (0.1) بين العدد 

املستخدمة الحصائية  الدراسة   :الساليب  أسئلة  عن  ا ختبار  وا للجابة  تم   اتها  ي  َرض 
َ
ف ة  وذلك  صح   ، والتحليلي  الوصفي  اإلحصاء  أساليب  ستخدام 

 (.  SPSSستخدام الرزمة اإلحصائية )با

 :اختبار فرضيات الدراسة

الفرضيات،   اختبار  نستعرض  الدراسة  من  الجزء  هذا  إ   إذفي  لتحليل  تم  عنها  املتفرعة  والفرضيات  الرئيسة  الفرضية  الخطي خضاع  االنحدار 

 (.  Multiple linear regressionاملتعدد )

داللة :  الرئيسة  الفرضية مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  املرأة  (  α=   0.05)  ال  )لتمكين  القانوني، بأبعاده  والتمكين  القيادي،  التمكين 

عدد األنشطة التي تقدمها األعمال النمو في  عدد األعمال الريادية املسجلة، و النمو في  )( على نمو العمال الريادية بأبعاده  والتمكين االقتصادي واملالي

 ي األعمال الريادية( في األردن. عدد العاملين ففي النمو ربحية األعمال الريادية، و النمو في الريادية، و 

 ة على نمو العمال الرياديةأنتائج اختبار أثر أبعاد تمكين املر *:(6جدول)

 

 املتغير التابع

 ملخص النموذج 

Model Summary 

 تحليل التباين

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coeffecient 

R 

 معامل االرتباط 
2R 

 معامل التحديد 
F 

 املحسوبة 
Sig F البيان B  الخطأ املعياري T Sig t 

 0.459 0.743 0.112 0.084 التمكين القيادي  0.000 13.674 0.163 0.404 عمال الرياديةنمو ال 

 0.978 0.028 0.094 0.003 التمكين القانوني

 0.000 4.613 0.088 0.407 التمكين االقتصادي واملالي 

 (α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى   *
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يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، كما أن أثر املتغيرات املستقلة (R = 0.404) أن معامل االرتباط  إلى  (  6تشير نتائج الجدول)

أثر ذو داللة إحصائية،   الريادية( هو  التابع )نمو األعمال  املتغير  املرأة( على  (، وبمستوى داللة 13.674( املحسوبة هي )Fكانت قيمة)  إذ)أبعاد تمكين 

(Sig=0.000)  (أقل من التحديد    إذ  (،0.05وهو  قيمة معامل  أن  )  (R2=0.163)ظهر  أن  إلى  الريادية( %16.3وهي تشير  األعمال  )نمو  في  التباين  ( من 

  (0.084)(عند )التمكين القيادي( قد بلغت    Bيمكن تفسيره من خالل التباين في )أبعاد تمكين املرأة( مجتمعة. أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة)  

املعياري  قيمة)  (  0.112) والخطأ  )  tوأن  داللة  0.743( عنده  وبمستوى   ،)(Sig = 0.459)  البعد غير معنوي. وظهرت أن هذا  إلى  يشير  عند   (B)، مما 

، مما يشير إلى أن  (Sig = 0.978)وبمستوى داللـة    ، (0.028( عنده هي )t( وأن قيمة)  0.094(أ املعياري  والخط  ( 0.003))التمكين القانوني( بقيمة بلغت  

ظهرت  هذ كما  البعد غير معنوي.  بلغت    (Bا  بقيمة  واملالي(  االقتصادي  )التمكين  )طوالخ  (0.407)(عند  املعياري  قيمة  0.088أ  وكانت   )(t)  (4.613 ،)

 .على ما سبق، ال نقبل الفرضية الرئيسة ونقبل الفرضية البديلة وبناء  ، ، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد معنوي (Sig = 0.000)وبمستوى داللة 

التمكين القيادي، والتمكين القانوني، لتمكين املرأة بأبعاده )(  α=   0.05)ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة:  الفرعية الولى  الفرضية

   في الردن.عدد العمال الريادية النمو في ( على والتمكين االقتصادي واملالي

 عدد العمال الرياديةالنمو في ة على ائج اختبار أثر أبعاد تمكين املرأنت*:(7جدول) 

 

 املتغير التابع
 ملخص النموذج 

Model Summary 

 تحليل التباين

ANOVA 

 جدول املعامالت 

Coeffecient 
R 

معامل  

 االرتباط 

2R 
معامل  

 التحديد 

F 

 املحسوبة 
Sig F البيان B   الخطأ

 املعياري 

T Sig t 

عمال  عدد ال النمو في 

 الريادية

 0.303 1.033 0.130 0.134 التمكين القيادي  0.000 24.021 0.102 0.319

 0.952 0.060 0.121 0.007 التمكين القانوني

التمكين االقتصادي  

 واملالي 
0.473 0.097 4.901 0.000 

 (α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *

يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، كما أن أثر املتغيرات املستقلة (R = 0.319) أن معامل االرتباط  إلى  (  7تشير نتائج الجدول)

(، وبمستوى 24.021( املحسوبة هي ) (Fكانت قيمة  إذعدد األعمال الريادية( هو أثر ذو داللة إحصائية، النمو في )أبعاد تمكين املرأة( على املتغير التابع )

أقل من)  (Sig=0.000)داللة   التحديد    إذ،  )  0.05وهو  معامل  قيمة  أن  )  (R2=0.102)ظهر  أن  إلى  تشير  )%10.2وهي  في  التباين  في  ( من  عدد النمو 

عند )التمكين القيادي(   (B)أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة    خالل التباين في )أبعاد تمكين املرأة( مجتمعة.  األعمال الريادية( يمكن تفسيره من 

بلغت   )  ( 0.130)املعياري    والخطأ  (0.134)قد  قيمة  )tوأن  داللة  1.033(عنده  وبمستوى   ،)(Sig = 0.303) .البعد غير معنوي أن هذا  إلى  ، مما يشير 

، مما (Sig = 0.952)(، وبمستوى داللـة 0.060عنده هي ) tوأن قيمة    (0.121)املعياري  والخطأ  (0.007)عند )التمكين القانوني( بقيمة بلغت  (B)وظهرت 

( tوكانت قيمة )(  0.097) املعياري   والخطأ(  0.473)( بقيمة بلغتعند )التمكين االقتصادي واملالي  (B)يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي. كما ظهرت

داللة  4.901) وبمستوى   ،)(Sig = 0.000)  وبناء البعد معنوي.  أن هذا  إلى  يشير  الفرع  ، مما  الفرضية  نقبل  ال  ما سبق،  الفرضية  على  ونقبل  األولى  ية 

 . البديلة

الثانية   الفرضية داللة  :  الفرعية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  )(  α=    0.05) ال  بأبعاده  املرأة  والتمكين لتمكين  القيادي،  التمكين 

   في الردن.عددالنشطة التي تقدمها العمال الريادية النمو في ( على القانوني، والتمكين االقتصادي واملالي

 عدد االنشطة التي تقدمها العمال الرياديةالنمو في نتائج اختبار أثر أبعاد تمكين املراة على *:(8جدول)
 

 املتغير التابع 

 ملخص النموذج 

Model Summary 

 تحليل التباين 

ANOVA 

 جدول املعامالت

Coeffecient 
R 

معامل 

 االرتباط

2R 
معامل 

 التحديد

F 
 املحسوبة

Sig F البيان B  الخطأ

 املعياري 

T Sig t 

عدد النشطة التي تقدمها  النمو في 

 عمال الريادية ال 

 0.435 0.782 0.120 0.094 التمكين القيادي  0.000 42.723 0.168 0.410

 0.288 1.065 0.112 0.119 التمكين القانوني 

 0.000 6.536 0.088 0.574 التمكين االقتصادي واملالي 

 (α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *

يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، كما أن أثر املتغيرات املستقلة (R = 0.410) أن معامل االرتباط  إلى  (  8تشير نتائج الجدول)

( املحسوبة هي Fكانت قيمة )  إذعدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية( هو أثر ذو داللة إحصائية،  النمو في  )أبعاد تمكين املرأة( على املتغير التابع )
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( من التباين  %16.8وهي تشير إلى أن ) (R2 =0.168)ظهر أن قيمة معامل التحديد    إذ (،  0.05وهو أقل من ) (Sig = 0.000)(، وبمستوى داللة  42.723)

 في )عدد األنشطة التي تقدمها األعمال الريادية( يمكن تفسيره من خالل التباين في )أبعاد تمكين املرأة( مجتمعة.  

أن قيمة   أظهر  املعامالت فقد  بلغت    (B)أما جدول  القيادي( قد  )التمكين  (، 0.782( عنده )t)وأن قيمة    (0.120)املعياري    والخطأ  (0.94)عند 

املعياري   والخطأ  (0.119)عند )التمكين القانوني( بقيمة بلغت    (B)، مما يشير إلى أن أثر هذا البعد غير معنوي. وظهرت  (Sig = 0.435)داللة    وبمستوى 

قيمة    (0.112) )  tوأن  هي  داللـة  1.065عنده  وبمستوى   ،)(Sig = 0.288)ظهرت كما  معنوي.  غير  البعد  هذا  أن  إلى  يشير  مما   ،(B)    التمكين( عند 

بلغت   )(  0.088) املعياري   والخطأ  (0.574)االقتصادي واملالي( بقيمة  قيمة  أن هذا  (Sig = 0.000)(، وبمستوى داللة  t( )6.536وكانت  إلى  ، مما يشير 

 .على ما سبق، ال نقبل الفرضية الفرعية الثانية ونقبل الفرضية البديلة  وبناء   البعد معنوي.

الثالثة  الفرضية داللة)الفرعية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال   :0.05  =  α والتمكين القيادي،  )التمكين  بأبعاده  املرأة  لتمكين   )

 ربحية العمال الريادية في الردن.  النمو في القانوني، والتمكين االقتصادي واملالي( على 

 ربحية العمال الرياديةالنمو في نتائج اختبار أثر أبعاد تمكين املراة على *: (9جدول)
 

 املتغير التابع 

 ملخص النموذج 

Model Summary 

 تحليل التباين 

ANOVA 

 جدول املعامالت

Coeffecient 
R 

معامل 

 االرتباط

2R 
معامل 

 التحديد

F 
 املحسوبة

Sig F البيان B  الخطأ املعياري T Sig t 

عمال  ربحية ال النمو في 

 الريادية 

 0.901 0.125 0.087 0.011 التمكين القيادي  0.000 16.747 0.073 0.271

 0.000 4.092 0.071 0.291 التمكين القانوني 

 0.439 0.775 0.076 0.059 التمكين االقتصادي واملالي 

 (α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *

يشير إلى العالقة بين املتغيرات املستقلة واملتغير التابع، كما أن أثر املتغيرات املستقلة (R = 0.271) أن معامل االرتباط  إلى  (  9تشير نتائج الجدول)

( التابع  املتغير  على  املرأة(  تمكين  في  )أبعاد  إحصائية،  النمو  داللة  ذو  أثر  هو  الريادية(  األعمال  )  إذربحية  قيمة  )Fكانت  هي  املحسوبة   )16.747  ،)

أقل من    (Sig = 0.000)وبمستوى داللة   التحديد    إذ،  (0.05)وهو  أن قيمة معامل  )  (R2=0.073)ظهر  أن  إلى  التباين في )ربحية %7.3وهي تشير  ( من 

( عند )التمكين القيادي( Bخالل التباين في )أبعاد تمكين املرأة( مجتمعة. أما جدول املعامالت فقد أظهر أن قيمة )األعمال الريادية( يمكن تفسيره من  

بلغت   البعد غير معنوي. (Sig = 0.901)(، وبمستوى داللة  0.125( عنده )t( وأن قيمة )0.087  (املعياري   والخطأ  (0.011)قد  أن هذا  إلى  ، مما يشير 

،  (Sig = 0.000)(، وبمستوى داللـة  4.092( عنده هي )tوأن قيمة )  (0.071)املعياري   والخطأ  ( 0.291)لتمكين القانوني( بقيمة بلغت  ( عند )ا Bوظهرت )

( البعد معنوي. كما ظهرت  أن هذا  إلى  بلغت  Bمما يشير  ( t( وكانت قيمة )0.076  (املعياري   والخطأ  (0.059)( عند )التمكين االقتصادي واملالي( بقيمة 

على ما سبق، ال نقبل الفرضية الفرعية الثالثة ونقبل الفرضية   ، مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي. وبناء  (Sig = 0.439)(، وبمستوى داللة  775)

 . البديلة

الرابعة  الفرضية داللة) الفرعية  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذو  أثر  يوجد  ال   :0.05    =α  والتمكين القيادي،  )التمكين  بأبعاده  املرأة  لتمكين   )

 في الردن. عدد العاملين في العمال الريادية النمو في القانوني، والتمكين االقتصادي واملالي( على 

 عدد العاملين العمال الرياديةالنمو في نتائج اختبار أثر أبعاد تمكين املراة على  *:(10) جدول 
 

 التابع املتغير 

 ملخص النموذج 

Model Summary 

 تحليل التباين 

ANOVA 

 جدول املعامالت

Coeffecient 

R 
معامل 

 االرتباط

2R 
معامل 

 التحديد

F 
 املحسوبة

Sig F البيان B  الخطأ

 املعياري 

T Sig t 

عمال  عدد العاملين في ال النمو في 

 الريادية 

 0.180 1.345 0.100 0.134 التمكين القيادي  0.000 14.992 0.066 0.257

 0.176 1.358 0.113 0.154 التمكين القانوني 

 0.000 3.872 0.094 0.362 التمكين االقتصادي واملالي 

 (α ≤ 0.05)يكون التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى  *

الجدول) نتائج  االرتباط    إلى  ( 10تشير  معامل  إلى  (R = 0.257) أن  املتغيرات يشير  أثر  أن  كما  التابع،  واملتغير  املستقلة  املتغيرات  بين  العالقة 

( املحسوبة هي (Fكانت قيمة    إذعدد العاملين في األعمال الريادية( هو أثر ذو داللة إحصائية،  النمو في  املستقلة )أبعاد تمكين املرأة( على املتغير التابع  )

( من التباين في %6.6وهي تشير إلى أن )  (R2=0.066)ظهر أن قيمة معامل التحديد  إذ، (0.05)وهو أقل من  (Sig = 0.000)(، وبمستوى داللة 14.992)
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( Bهر أن قيمة )أما جدول املعامالت فقد أظ  عدد العاملين في األعمال الريادية( يمكن تفسيره من خالل التباين في )أبعاد تمكين املرأة( مجتمعة.النمو في  )

، مما يشير إلى أن هذا (Sig = 0.180)(، وبمستوى داللة  1.345عنده ) t)وأن قيمة )  (0.100)املعياري   والخطأ  (0.134)عند )التمكين القيادي( قد بلغت  

(، وبمستوى داللـة  1.358( عنده هي )tوأن قيمة )  (0.113)املعياري   والخطأ  (0.154)( عند )التمكين القانوني( بقيمة بلغت  Bالبعد غير معنوي. وظهرت )

(Sig = 0.176)(مما يشير إلى أن هذا البعد غير معنوي. كما ظهرت ،(B   بقيمة بلغت )( 0.094)املعياري   والخطأ  ( 0.362)عند )التمكين االقتصادي واملالي

البعد  (Sig = 0.000)(، وبمستوى داللة  3.872) t)وقيمة ) أن هذا  إلى  الرابعة ونقبل   وبناء    معنوي.  مما يشير  الفرعية  الفرضية  على ما سبق، ال نقبل 

 . الفرضية البديلة

 النتائج 

 : فرضيات الدراسة على النحو اآلتييمكن تلخيص نتائج تحليل 

الرئيسة:   • )الفرضية  داللة  إحصائية عند مستوى  داللة  ذو  أثر  املرأة α=  0.05يوجد  لتمكين  بأبعاده   (  الريادية  األعمال  نمو  بأبعاده مجتمعة على 

األردن في  التحديد    إذ  ،مجتمعة  معامل  قيمة  أن  )  )0.1632R=(ظهر  أن  إلى  تشير  موجبة  تفسيرية  قوة  )  (%16.3وهي  في  التباين  األعمال  من  نمو 

 ( مجتمعة. أبعاد تمكين املرأة ( يمكن تفسيره من خالل التباين في )الريادية

النتيجة  تفق  ت • دراسةهذه  املرأة  (Basaffar et al. 2016)  مع  بتمكين  املعنية  املؤسسات  به  تقوم  الذي  الدور  أهمية  أكدت  مع    ،التي  تتفق  كذلك 

 تقديم الدعم وتمكين املرأة الريادية.  ( التي أوصت بضرورة Hattab, 2012داسة )

املتغير التابع بأبعاده مجتمعة على كل بعد من أبعاد  للمتغير املستقل  ثر  وجود أ بعاد املتغير التابع  أ تمكين املرأة على  املتغير املستقل  ثر  بينت نتائج أ 

 :يأتيوقد جاءت نتائج الفرضيات الفرعية كما  ،نمو األعمال الريادية

األولى: • الفرعية  أث  الفرضية  املرأة علىيوجد  التمكين االقتصادي النمو في    ر معنوي ألبعاد تمكين  األبرز لبعد  األثر  الريادية، وقد كان  األعمال  عدد 

ن  واملالي، وهذا تأكيد لنتائج الفرضية الرئيسة،    ويتفق ذلك مع   النمو في األعمال الريادية بشكل عام، يحتاج لتوفير مصادر تمويل لهذه األعمال  إذ إ 

 .     Al-Dajani & Marlow (2016) دراسةو     Bullough et al. (2015) نتائج دراسة 

الثانية:  • الفرعية  املرأة على    الفرضية  تمكين  أثر معنوي ألبعاد  في  يوجد  التمكين  النمو  لبعد  األبرز  األثر  كان  وقد  الريادية،  األعمال  أنشطة  عدد 

يتطلب تنوع األنشطة توفر التمويل الالزم ملواجهة أي صعوبات خالل العمل، دون التأثير على األنشطة األخرى التي تمارسها    إذاالقتصادي واملالي،  

 دراسة  . التي وردت في  في دور ريادة األعمال في تحسين مكونات مختلفة من النشاط التجاري  توصياتالاألعمال الريادية. ويتفق هذا مع 

األعمال الريادية، وقد كان األثر األبرز لبعد التمكين النمو في  مجتمعة على  يوجد أثر معنوي ألبعاد تمكين املرأة    الفرضية الفرعية الثالثة: • ربحية 

وجو  ضرورة  على  مؤشر  وهذا  للمرأة،  القانوني،  الريادية  لألعمال  الداعمة  والتشريعات  االستثمارية،  القوانين  واإل د  التسهيالت  عفاءات ووجود 

( في أهمية البعد القانوني Coltz et al. 2015)  تتفق النتائج مع دراسة   تحقيق العوائد واألرباح.الضريبية التي تضمنها قوانين حماية األعمال الريادية ل

 املمكنة لبيئة األعمال الريادية. من األبعاد 

املرأة  يوج  الفرضية الفرعية الرابعة: • أثر معنوي ألبعاد تمكين  الريادية،  النمو في  على  مجتمعة  د  العاملين في األعمال  لبعد    األثروكان  عدد  األبرز 

وتتفق   واملالي،  االقتصادي  الحاليةالتمكين  الدراسة  أ   ( Rani, 2015)  مع دراسة  نتائج  إ التي  تسهيل عمليشارت  أهمية  إ لى  املرأة  لى مصادر  ة وصول 

 . في اهمية التمكين املالي للمرأة  (2009ومع دراسة الحوامدة ، ) التمويل

 : التوصيات

واستمرار دعم    وتشجيعها على تنفيذ املشاريع واألعمال الريادية  لقيام بدورها في املشاركة االقتصاديةل  ؛التمكين االقتصادي واملالي للمرأة ب  االهتمام •

 . منظمات املجتمع لهذا الدور 

 . دارة أعمالهاوإ  الرياديةعمال أل في مجال التوجه نحو ا وتعزيزها بناء قدرات املرأة الذاتية تتمثل في برامج تمكين متخصصة توفير برامج  •

لريادة    • وطنية  استراتيجية  وجود  املعنيةضرورة  واملنظمات  الجهات  جميع  جهود  توحيد  تضمن  األردن  في  األعمال    ؛األعمال  دعم  آليات  لتطوير 

 . النسويةعمال وتشجيع ريادة األ  ،الريادية والرياديين في األردن

التشريعات    • بالقانونية  مراجعة  األ عمال  األ ممارسة  املتعلقة  القانونية  ،الريادية  عمالوبما يتفق مع سهولة ممارسة  املساعدة  وسن    ،وتقديم برامج 

 .لصديقة ملمارسة لألعمال الرياديةالتشريعات ا 
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Abstract: This Study aimed to measuring the impact of women's empowerment in the growth of Women’s 
entrepreneurial businesess in Jordan. This is an applied field study on number of civil society organizations which 
concerned with supporting and empowering entrepreneurial women. (250) questionnaires were distributed all 
over study sample. (230) questionnaires had been recovered. (16) Questionnaires had been subtracted. The 
distributed questionnaire has been developed by elite professors, researchers and experts in the field of this study 
variable. To analyze the data that have been collected, widely SPSS program had been used and statistical analysis 
had been adopted and used to describe the study sample and test hypotheses in order to achieve the requested 
results of the Study.  
Results indicated that there is a positive significant impact at the level of significance (α = 0.05) for women 
empwoerment which represents the independent variable and its dimensions (Leadership empowerment,legal 
empowerment, economical and financial empowerment) in entrepreneurial businesses growth and its dimensions 
(Growth in the number of entrepreneurial businesess activities, growth in entrepreneurial businesess 
profitability, growth in the number of registered entrepreneurial businesess, growth in the employee  numbers  of 
entrepreneurial businesess). The study showed that there is a significant impact of economic and   financial 
empowerment on the growth of entrepreneurial businesses. 
The study recommends the need for adopting national strategies that support entrepreneurial besnisses in 
general, and women’s entrepreneurial besnisses in particular, and to continue supporting women empowerment. 

Keywords: Women’s empowerment; Entrepreneurial Besnisses; Women’s Entrepreneurship; Entrepreneurship. 
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