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تقدير شكر و  
 

الحمد هلل رب العالمين و الصالة والسالم على أشرف 
 لمرسلين سيدنا محمد صلى اهلل عليو و سلم و بعد...ا

المشرفة على أميــنة بن زرارة شكر و تقدير إلى األستاذة 
ىذا البحث على ما بذلتو من جهود مخلصة و مساعدة قيمة و 
توجيهات سديدة كان لها األثر الكبير على تطور و إتمام ىذا 

عاء لها بالصحة و البحث، فلها منا وافر التقدير و االمتنان و الد
 العافية و أن يجزيها اهلل عنا و عن كل طلبة العلم موفور الجزاء.

كما ال يفوتنا أيضا شكر أعضاء ىيئة التدريس بقسم العلوم 
اإلنسانية من أكاديميين و إداريين و فنيين على ما بذلوه من 

 مساعدة خالل المشوار العلمي.

 

 

 



 

 

 

لقمان الحكمة و إن أشكر اهلل و من يشكر فإنما يشكر لنفسو و من كفر فإن اهلل غني قال اهلل تعالى : " و لقد آتينا 
 من سورة لقمان. 12حميد " اآلية 

 أتقدم بأعظم الشكر هلل سبحانو و تعالى على كل نعمو و فضلو، تبارك اهلل ذو الجالل و اإلكرام.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيإلــــــــــــــــــــــــــى أحلى كلمة في الوجود: أمــــــ

إلى أعذب ما تتحدث بو شفتاي، إلى أجمل مناداة و أحن صدر أسند إليو رأسي، إلى رمز الحنان و العطاء إلى التي 
 فرحت لفرحي و حزنت لحزني.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــيإلــــــــــــــــــــــــــــى أغلى كلمة في الوجود: أبـــــــــــــــــــــــ

 بفضلك والدي بني اسمي، و بهمتك و تعبك كونت نفسي و بفضلك تعلمت كتابة ىاتو الحروف.

 والدي الكريمين أىدي لكما ىذا النجاح

إنجاز ىذا العمل، زوجي إلـــــــــــــــــــــــى من كان برفقتي، و من عمل على تشجيعي باستمرار، و كان السند األول و األخير في 
 العزيز توأم روحي.

 أىــــــــــــدي لك ىذا النجــــــاح

 

 

 

 



 

 الحمد اهلل الذي وفقنا النجاز ىذا العمل المتواضع نشكر ونستعين بو

 إلى من قال فيهما اهلل عز وجل )وقل لهما قوال كريما(

 جلي وتعبت لراحتي إلى التي تحملت مشقت ومعاناتيإىداء من القلب إلى من شقت  أل

)أمي الحنونة()أمي الغالية( أطال اهلل عمرك إلى من كان الدليل المنير إلى من أعطى ولم 
يطلب إلى من تمنى لي أكثر مما تمنى لنفسو إلى من تمنى وصولي إلى ىنا إلى اغلي 

 الناس) أبي الغالي( حفظو اهلل

على قلبي ىشام أتمنى لك حياة ىنيئة إلى من عملت معي بكد إلى أخي الوحيد والغالي 
 بغية إتمام ىذا العمل إلى صديقتي الغالية إيمان.

بصدق وتمني لي األفضل إلى من وقف الى جانبي إلى جميع األىل واألقارب والى كل 
 رفقاء الجامعة أصدقاء الحياة زمالئي األحبة إلى من كانوا سر قوتي ودم عروقي إلى

إلى أساتذتي الكرام وتعرفت إليهم سهى  -فايزة -تي الحلوة إيناس إلى إيمان صديق
 في مشواري الدراسي إلى من وسعهم قلبي ولم يسعهم قلمي

أبعث ارق تحية وأعذب سيمفونية سمعتها و ارددىا لكم بأنني أحببتكم من كل قلبي 
 رونني بها يوماسيقف قلمي ىنا يستقر بين أنظاركم ما كتبت لعل ىذه الكلمات تتذك

 

 

 

 

 



 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
ُ َعَملَُكْم َوَرُسولُهُ َواْلُمْؤِمنُونَ "  [501]التوبة: "َوقُِل اْعَملُوا فََسيََرى َّللاه

إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك وال يطيب النهار إلى بطاعتك .. وال تطيب اللحظات إال بذكرك .. 
 ال بعفوك .. وال تطيب الجنة إال برؤيتك اهلل جل جالله  وال تطيب اآلخرة إ

  إلى من بلغ الرسالة وأدى األمانة .. ونصح األمة .. إلى نبي الرحمة ونور العالمين

 سيدنا محمد صلى اهلل عليه وسلم
إلى من جرع الكأس ف ارغاً ليسقيني قطرة حب إلى من كّلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة إلى من  

 الغالي شواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم أبيحصد األ
إلى مالكي في الحياة .. إلى معنى الحب وإلى معنى الحنان والتف اني.. إلى بسمة الحياة وسر  

 الوجود  

 إلى من كان دعائها سر نجاحي وحنانها بلسم جراحي إلى أغلى الناس أمي الحبيبة
أنفسهم إلى من تحلو باإلخاء وتميزوا بالوف اء    كانوا سندي و قوتي و أثروني على الذين  إلى إخوتي

 سناء ووف اء  والعطاء
 والكتكوت الشمعة المضيئة للبيت ابن اختي طه ياسر  

 روح ق لبي وريحان عمري انور أجمل اللحظات إلى إلى من تذوقت معه
 الى جدتي الغالية سر بهجتي يمينة .الى روح جدي الطاهرة النجم السري في الق لوب عيسى

 

إلى من كانوا معي على  دروب الحياة الحلوة والحزينة  من معهم سعدت ، وبرفقتهم في    إلى
 5102زمالئي في القسم : دفعة  طريق النجاح والخير  

إلى من علمونا حروف ا من ذهب وكلمات من درر وعبارات من أسمى وأجلى عبارات في العلم  
 رة العلم والنجاح إلى أساتذتنا الكرامإلمن صاغوالنا علمهم حروف ا ومن فكرهم منارة تنير لنا سي

 مروة



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



الملخص :        

تعاجل ىذه الدراسة موضوع تفعيل اؼبقوالتية النسوية بإستخداـ التكنولوجيات اغبديثة، حيث ىدفت إذل الكشف 
اؿ، و كذلك اىم اؼبعيقات عن واقع اؼبقاوالتية النسوية إثر إستخذاـ اؼبرأة اؼبقاولة تكنولوجيا اؼبعلومات و اإلتص

اليت تواجهها اؼبرأة اؼبقاولة يف تسيَت مشاريعها اؼبقاوالتية، أجريت الدراسة اؼبيدانية على عينة من النساء اؼبقاوالت 
الآليت يستخدمن التكنولوجيات اغبديثة أثناء فبارسة نشاطهن اؼبقاواليت، و ىن ستة مقاوالت بوالية قاؼبة، من 

مسانبة التكنولوجيات يف تفعيل اؼبشاريع اؼبقاوالتية النسوية، حيث وجدنا يف نتائج ىذه أجل الكشف عن مدى 
الدراسة، أف أكرب اؼبشاريع اؼبقاوالتية النسوية قباحا ىي اليت تستخدـ فيها التكنولوجيات كمحرؾ رئيسي 

حرى ال يستعملنها بشكل للمؤسسة، و تبُت أف اؼبقاوالت الآليت ال يتقن إستخداـ ىذه التكنولوجيات، أو باأل
 الئق، فهي ال تفعل عمل و أداء ىذه اؼبشاريع.

الكلمات اؼبفتاحية : تكنولوجيا اؼبعلومات و اإلتصاؿ اغبديثة، اؼبقاوالتية النسوية، ريادة األعماؿ، مشاريع 
 مقاوالتية، اؼبراة قائدة األعماؿ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Résumé : 

Cette étude traite le sujet de l’activation de l’entreprenariat féminin 

en utilisant les nouvelles technologies, en effet elle révèle l’état des 

lieux de l’entreprenariat féminin suite à l’usage des TICE par la 

femme-entrepreneur ainsi que les principaux obstacles qu’elle 

rencontre dans la gestion de ses projets d’entreprenariat. L’étude 

pratique a été effectuée sur un échantillon de femmes-entrepreneurs 

qui utilisent les nouvelles technologies dans leurs projets en cours, 

elles étaient au nombre de six de la wilaya de Guelma et ce pour 

démontrer le degré de participation des technologies dans 

l’activation de leurs projets. Les résultats de cette étude ont 

démontré que les projets les plus réussis sont ceux qui emploient ces 

technologies comme moteur principal de la société tandis que celles 

qui n’utilisent pas ces technologies ou ne la maitrisent pas 

aboutissent sur un mauvais rendement. 

Mots clés : TICE, entreprenariat féminin, gestion des travaux, projets 

d’entreprenariat, femmes d’affaires. 

 

 

 

 

 

 

 



Summary : 

This present study deals with activating simulating woman 
entrepreneurship through the use of new technologies, which aims at 
revealing entrepreneurs make use of I.C.Ts, the field study has been 
carried on a simple of woman entrepreneurs who utilize new I.C.Ts 
during their practice of entrepreneurship, and they are six woman in the 
city of GUELMA in order to discover the degree to which technologies 
contribute in activiting wonam entrepreneurship projects, when we 
founed as a result of this stady that the biggest successful wonam 
entrepreneurship projects are those that apply I.C.Ts as the main engin 
of the institution, and that the wonam entrepreneurship who do not 
know how to use these technologies, or rather do not utilize them in 
their appropriate way, sot hey do not activate the performance and task 
of these projects. 

Keywords : I.C.Ts information a communication technologies, 
womanentrepreneurship, leadership entrepreneurial projects, woman 
the leader of business.  
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 المقدمة

إف اإلىتماـ باستخداـ التكنولوجيا اغبديثة يف تفعيل اؼبقاوالتية النسوية من خبلؿ األخذ بعُت اإلعتبار  
 الدور األقتصادي للمرأة وسبكينها يف شىت اجملاالت ليس وليد الصدفة بل ىو نتاج اعبهود اؼبتظافرة ؼبختلف 

  عن حقوؽ اؼبرأة..إخل األطراؼ اؼبصاحل العمومية، اغبكومات، صبعيات الدفاع

وذلك من أجل التنويع يف النشاطات اليت تقـو هبا اؼبرأة وربويل حلم اؼبرأة يف خوض نشاط االعماؿ اؼبقاوالتية  
 إذل واقع أصبح بدوره جزء مهم من رؤية عاؼبية.

التية النسوية وبذلك إتضح الدور الذي تلعبو تكنولوجيا اؼبعلومات اإلتصاؿ اغبديثة يف عملية تفعيل اؼبقاو  
من خبلؿ إعطاء اؼبرأة حرية أكرب لتوسيع أعماؽباغ وربقيق ميزة تنافسية، خاصة وقد أصبحت ىذه األخَتة، عامبل 

حبويا يف إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية متكاملة، للعديد من دوؿ العادل إذ مت إستخدامها يف عادل االعماؿ 
وزيادة يف إنتاجية العمل فهي تقلص تكلفة اؼبعامبلت وتزيد من فرص ألغراض ذبارية كالرفع من مردودية الدخل 

 الوصوؿ إذل األسواؽ العاؼبية وغَتىا من اؼبزايا اليت سبنحها لكل من الزبوف واؼبورد على حد سواء.

ولكن على رغم ذلك فما يزاؿ ىذا الدور ثانويا خاصة بالنسبة للدوؿ النامية وكأبسط مثاؿ على ذلك أف  
اؼبرأة لتفعيل النشاط اؼبقاواليت باستخداـ تطبيقات وتكنولوجيا حديثة التزايد بنسب متفاوتة نتيجة الوضاع ؿباولة 

إجتماعية واقتصادية وسياسية األمر الذي أثر على توفر فرص العمل وتطور تعليم اؼبرأة، فهي اليـو ليست بصدد 
إمبا ىي بصدد إثبات قدراهتا الفعالة على العطاء اؼبطالبة دبساواهتا مع الرجل يف اغبقوؽ والواجبات فحسب، و 
 واإلبداع والثبات أماـ التطورات اؼبتسارعة اغباصلة يف العادل.

وألننا نعيش يف عصر عرؼ بعصر اؼبرأة، ويف ظل ىذه التطورات التكنولوجية اؼبتسارعة اليت وجدهتا اؼبرأة  
 فرصة شبينة من أجل تفعيل مكانتها.

عها اؼبقاوالتية، ولذلك اعترب البعض أف استخدامات التكنولوجيا اغبديثة دبثابة قفزة من خبلؿ قباح مشاري 
نوعية للمرأة لًتسيخ لقبها كقائدة أعماؿ إذ ذبعلها تنتقل من مكانة إجتماعية دنيا إذل مكانة إجتماعية أرقى 

ت حكومية أصبحت اليـو فاؼبرأة بعد أف كانت مقيدة إما بثقافة ؾبتمعها أو باقتصار وظائفها داخل مؤسسا
 وبفضل التطورات التكنولوجية أكثر وعيا لضرورة تفعيل نشاطها اؼبقاواليت من أجل الوصوؿ إذل أىدافها اؼبرجوة.

وعليو فإف استخداـ اؼبرأة لتكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاؿ كمتغَت أساسي لتفعيل اؼبقاولة ىو موضوع  
فعاؿ ؽبذه التطبيقات اغبديثة لتحقيق التميز، والتعرؼ على ـبتلف الفرص دراستنا من أجل معاينة الواقع والدور ال

 اؼبتاحة على اؼبستويات واعتبارا لذلك تبويب دراستنا كاأليت:



 اإلشكالية، األسباب واألىية وأىداؼ الدراسة، اؼبقاربة النظرية ودراسات سابقة، وكذا مفاىيم متعلقة بالدراسة.
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 اإلشكالية:
يشغل اليـو موضوع اؼبقاوالتية وإنشاء اؼبشاريع اعبديدة حيزا كبَتا من اىتمامات اغبكومات والدوؿ خاصة 
منها اعبزائر، نظرا للدور الذي تلعبو يف ـبتلف برامج التنمية. وتعد ظاىرة اؼبقاوالتية أكثر اؼبواضيع اليت تثَت جدال 

سبب ذلك إذل تعدد التخصصات واغبقوؿ اؼبعرفية اليت تناولت اعبوانب اؼبفسرة ؽبا.  واسعا لدى اؼبنظرين، ويعود 
كلها هتدؼ إذل ربقيق النمو والتناسق االجتماعي من خبلؿ ربسُت قدرة اؼبشاريع على االبتكار والرفع من كفاءة 

 اسًتاتيجيات العمل اؼبقاواليت ربقيقا للتنمية االقتصادية.             
ؾباؿ اؼبقاوالتية واؼبؤسسات الصغَتة حكرا على الرجل دوف غَته يف اعبزائر، يعد دخوؿ اؼبرأة إذل عادل وؼبا كاف 

األعماؿ خطوة جريئة وىامة جدا كوهنا أصبحت أحد مصادر النمو، فقد فرضت اؼبرأة  نفسها كعنصر فاعل يف 
لمرأة يف سوؽ العمل،  لكن اؼبرأة اجملتمع يف شىت اجملاالت، حيث عرفت السنوات األخَتة اغبضور اؼبكثف ل

اؼبقاولة ىي من قامت بإنشاء اؼبؤسسة، شراؤىا أو اكتساهبا حيث تتحمل صبيع اؼبخاطر واؼبسؤوليات اؼبالية 
  1واإلدارية، وحىت االجتماعية كما تساىم يف تسيَتىا اليومي.

اعبدؿ يف ؾبتمعنا سواء تعلق األمر لذلك فمسألة إنشاء اؼبرأة ؼبؤسستها اػباصة يعد موضوعا يثَت الكثَت من  
بإنشاء جديد أو إعادة إنشاء، أو التطوير. فاؼبرأة تواجو الكثَت من اؼبعوقات الثقافية، االجتماعية وحىت السياسية 
خاصة اف اجملتمع اعبزائري دل يتعدى بعد مفهـو اجملتمع التقليدي. إضافة إذل ؿبدودية التمويل اؼبدعم ؽبا، لذلك 

التية النسوية ظاىرة معقدة تتطلب خصائص ؿبددة. واؼببلحظ أف اؼبرأة صاحبة اؼبشروع يف اعبزائر كانت تعد اؼبقاو 
من ؾبموع اؼبقاولُت يف اعبزائر. ومن أجل تشجيع اؼبرأة  %3أعدادىا قليلة يف اجملتمع حيث كانت ال تتعدى نسبة 

جملتمع ووضع مبادرات ابتكارية ونتائج اهبابية من كبو عادل األعماؿ هبب تفعيل صورة اؼبرأة صاحبة اؼبؤسسة أماـ ا
 2خبلؿ دراسة وربليل أىم االبتكارات اليت تواجو اؼبقاوالتية النسوية 

بيد أف اليـو وبفعل التطور الكبَت لتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ وانفتاح اجملتمع على ؾبتمع اؼبعرفة استطاعت 
عماؿ مثلها مثل الرجل إذ كانت تنشط يف مشاريع أقل ما يقاؿ عنها مشاريع اؼبرأة اليـو الولوج تدرهبيا إذل عادل األ
، حيث أثبتت تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ اغبديثة وعلى رأسها 7%منزلية، وأصبحت سبثل نسبة تتعدى 

ومساعدهتا يف شبكة االنًتنيت فعاليتها يف ربرير اؼبرأة وإدماجها يف ؾباؿ األعماؿ وكذا تطوير وتوجيو عمل اؼبرأة 
فتح آفاؽ جديدة كبو عادل االقتصاد واإلبداع واالبتكار، من خبلؿ التعرؼ على الفرص والتطورات اغباصلة وكذا 

 األسواؽ واؼبنتجات ومستوى التنافسية .
ومن ىنا تبلورت مشكلة دراستنا حوؿ الوقوؼ على ذبربة اؼبرأة اؼبقاولة يف استخداـ تكنولوجيا االتصاؿ اغبديثة  

 داة توجيو وتطوير مشاريعها اؼبقاوالتية، واألىم من ذلك تعزيز ثقافة اؼبقاوالتية ونشرىا يف أوساط اؼبرأة اعبزائرية.كأ

                                                           
ون مع منظمة األيام العممية الخامسة حول المقاوالتية النسوية)األهمية،الفرص،العقبات(،كمية العموم اإلقتصادية و التجارية و عموم التسيير،بالتعا 1

 ,0102التنميةاإلداية)القاهرة(،جامعة بسكرة،محمد خيضر،أفريل 
 011ص ,0101_0112والتي لممرأة الجزائرية،مجمة الباحث،جامعة ورقمة،منيرة:التوجه المقا يسالم 2



 وؼبعاعبة اإلشكالية نطرح التساؤؿ الرئيسي التارل:
 كيف تساىم تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت اغبديثة يف تفعيل اؼبقاوالتية النسوية؟

 التساؤالت الفرعية:
 ماىو واقع استخداـ التكنولوجيا اغبديثة يف ؾباؿ اؼبقاوالتية النسائية؟ -1
 فيما تتمثل أمباط استعماؿ التكنولوجيا اغبديثة يف ؾباؿ اؼبقاوالتية النسوية؟ -2
 كيف تساىم تكتولوجيا اؼبعلومات يف نشر وتشجيع ثقافة اؼبقاوالتية لدى اؼبرأة اعبزائرية؟ -3
 امات التطبيقات اغبديثة للمرأة اؼبقاولة؟ماىي اآلفاؽ اليت تفتحها استخد -4
 ماىي الصعوبات والعراقيل اليت تواجهها اؼبرأة أثناء فبارستها للنشاط اؼبقاواليت؟ -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 أسباب اختيار الموضوع وأىمية الدراسة.
 بَتا يف اآلونة األخَتة.يعترب موضوع الدراسة من أكثر اؼبواضيع اليت لقيت اىتماما ك     

من خبلؿ: متغَتات الدراسة اليت نسعى لتمحليها فضبل على مدى ارتباط اؼبقاولة النسوية بتحقيق  .1
 التنمية على اجملاؿ االقتصادي واالجتماعي.

كوف اؼبرأة تشكل طرفا مهما يف عملية التغيَت فكل ما يرتبط هبا أصبح ؾباال مهما للدراسة يف فهم  .2
ؤديو اؼبرأة اؼبقاولة يف استثمار القدرات والعقوؿ اؼبعطلة للمرأة الذي يعترب استثمار ذكي الدور الذي ت

 لتأمُت اؼبستقبل.
 تعزيز القدرة التنافسية، للنهوض باالقتصاد. .3
مدى أنبية تكنولوجيا اؼبعلومات اغبديثة يف تفعيل عمل اؼبرأة دبجاؿ ريادة األعماؿ وذلك من خبلؿ  .4

حبة اؼبؤسسة أو اؼبشروع لدى اجملتمع. وؿباولة إهباد حل للمشاكل اليت تواجهها تعزيز صورة اؼبرأة صا
 اؼبرأة حياؿ خوضها ؼبثل ىذا اجملاؿ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 أىداف الدراسة:        
 ما هندؼ إليو من خبلؿ درستنا ىذه ىو: 
 االطبلع بشكل علميا على واقع اؼبرأة اؼبقاولة و رصد أىم توجهاهتا . -
 ة اإلسهامات اليت قامت هبا اؼبرأة من اجل اػبوض يف عادل ريادة األعماؿ.معرف -
 العبلقة بُت تكنولوجيا اؼبعلومات و االتصاالت اغبديثة و إدارة األعماؿ النسوية. -
 مدى تأثَت شبكة األنًتانت عىت خلق و ربفيز إنشاء اؼبشاريع و تسيَتىا من قبل اؼبرأة. -
 اؼبرأة اؼبقاولة لنقص اػبربة و فبارسة اؼبنافسة، تسيَت اؼبشاريع     تفسَت أىم العوائق اليت تواجو  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 المقاربات النظرية    
 نظرية االستخدامات واإلشباعات    
 مفهوم النظرية:    

من استخدـ استخداما، أي ازبذ الشخص خادما ومنو ىبدمو خدمة فهو خادـ االستخدام في اللغة:  
 وخداـ.

فهي مأخوذة من الشبع وتدؿ على امتبلء يف أكل وغَته، وامرأة شبعى الذراع من  أما االشباعات في اللغة:
النساء ىي فخمتو، وتوب شبيع الغزؿ أي كثَتة، وشبيع العقل أي وافره، والتشبع من يرى أنو شبعاف وليس كذلك 

ؼ بُت الباحثُت، وتعٍت النظرية باختصار ونظرية االستخدامات واالشباعات يف االصطبلح اإلعبلمي مثار اختبل
 تعرض اعبمهور ؼبواد إعبلمية إلشباع رغبات كامنة معينة، استجابة لدوافع اغباجات الفردية.

 وتستخدـ ىذه النظرية لفهم األسباب أو الدوافع اليت تدفع اعبمهور الستخداـ وسائل اإلعبلـ. 
تقبلُت سلبيُت للرسائل االتصالية، فإمبا ىبتار الفرد )اؼبرأة ومن خبلؿ ىذه النظرية ال تعد اعبماىَت ؾبرد مس 

 .1اؼبقاولة( بوعي ما يرغب يف التعرض إليو ونوع اؼبضموف الذي يليب حاجاتو النفسية واالجتماعية
ونتيجة التعرض يتم إشباع بعض اغباجات، جبانب نتائج أخرى كامنة وىو ما يعرؼ بتفاعل، وىكذا تتم دورة 

 .2نشوء اغباجة وقرار الفرد بالتعرض للوسيلة أمبل من إشباعهاالعبلقة بُت 
إف نظرية االستخدامات واالشباعات تركز على ما يفعلو األفراد بوسائل االتصاؿ اعبماىَتية، والًتكيز  

 األساسي على تأثَتات ىذه الوسائل على حياة الناس.
 مشكلة الدراسة واػبروج بالنقاط التالية: ويبكن ترصبة النموذج بفروضو األساسية اليت يقـو عليها مع 
 1 ىبتار اعبمهور وسائل اإلعبلـ بشكل عمدي مقصود كمبادرة منو ليشبع حاجاتو اليت يعرفها ويكوف /

 واعيا هبا.
 2.يعد اعبمهور ىنا يف حالة نشاط ألنو ىبتار ما يشبع حاجاتو من وسائل اإلعبلـ اؼبختلفة / 
 3فزه الستخداـ تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ واليت غالبا ما يكوف قد / يدفع اعبمهور عن اختيارات رب

 مرت خبربات سابقة معهما وأشبعت حاجاتو.
 4 يعد استخداـ تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ أداة ىامة وأساسية إلشباع حاجات اعبمهور يف اغبياة /

  3أف تتنافس مع وسائل اإلعبلـ. اليومية مع االعًتاؼ بأف ىناؾ طرقا أخرى إلشباع ىذه اغباجات يبكن
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، ص 2000راجي مصطفى، عثماف ؿبمد غنيم، مناىج البحث وأساليب البحث العلمي، النظرية والتطبيق، دار الصفاء للنشر والتوزيع، عماف،  -
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 ومنو نستنج أن:  

صبهور تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ ىو صبهور "شبايب" نشط يتسم باإلهبابية والتفاعلية يف استخدامو 
 للتكنولوجيات، موجو لتحقيق أىداؼ معينة خاصة بو، لتطور النشاط اؼبقاواليت. 

على ربديد أىدافو وحاجاتو، وكذلك دوافع استخدامو ؽبا، ومن مث صبهور تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ قادر 
فهو قادر على ربديد اختبار اؼبضموف الذي يليب حاجاتو "ؾباالت استخداـ تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ يف 

 النشاط اؼبقاواليت".
 باإلضافة إذل ذلك، يهدؼ مبوذج نظرية االستخدامات واالشباعات إذل:

 فية استخداـ "اؼبرأة اؼبقاولة" لتكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ يف النشاط اؼبقاواليت.ؿباولة اكتشاؼ كي
إثبات تفاعل "اؼبرأة اؼبقاولة" مع تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ واستخدامها لتحقيق أىداؼ وفوائد معينة اليب 

 حاجاهتا يف "توجيو وتطوير النشاط اؼبقاواليت".
تصالية اليت تثبت أف االستخداـ وبقق اإلشباع، من خبلؿ تأكيد دور استخداـ توضيح وتأكيد قباح العملية اال

 يت.تكنولوجيات اإلعبلـ واالتصاؿ يف التوجيو وتطوير النشاط اؼبقاوال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 الدراسات السابقة 

 دراسات عربية
 الدراسة األولى:

، 2009شرية جبامعة منتوري قسنطينة سنة ىي دراسة ماجستَت يف علم اجتماع تنمية وتسيَت اؼبوارد الب 
، وطرحت الباحثة التساؤؿ المرأة المقاولة في الجزائر دراسة سوسيولوجية، ربت عنواف: شلوف فريدةللباحثة 

 الرئيسي التارل: ىل سبلك اؼبرأة اؼبقاولة يف اعبزائر اػبصائص اليت سبكنها من إنشاء مؤسسة والنجاح يف إلدارهتا؟
نهج فالباحثة استخدمت منهج دراسة اغبالة واعتمدت على أدوات صبع البيانات التالية: اؼبقابلة، أما من حيث اؼب

 اؼببلحظة والوثائق والسجبلت.
مقاوالت فقط أما نتائج الدراسة:  6مقاولة  607واستخدمت العينة العشوائية البسيطة حيث اختارت من بُت 

ها من اؼبؤىبلت واػبصائص اليت ذبعلها تنجح يف ىذا اجملاؿ وتساىم فتوصلت الباحثة إذل أف اؼبرأة يف اعبزائر لدي
بذلك مسانبة إهبابية يف اغبياة االجتماعية واالقتصادية على السواء، ولقد ظبح ؽبا ىذا بتكريس ضباية إنسانيتها 

داخل اجملتمع وأف  وإثبات ذاهتا، ويف الوقت ذاتو سبكنت أف ذبعل من مبادرهتا وقوة إدارهتا انفسها مركزا اجتماعيا
اجملتمع اعبزائري أضحى مدركا لضرورة مشاركة اؼبرأة يف ـبتلف اجملاالت، وأف التطور االقتصادي مرتبط بشكل كبَت 

 بتقدـ النساء.
 التعقيب على الدراسة:

اعبانب النظري تعترب ىذه الدراسة متميزة كوهنا قدمت نتائج ميدانية عن واقع اؼبرأة اؼبقاولة، باإلضافة إذل سبعنها يف 
 ؽبذا اؼبوضوع.

مقاوالت فقط( هبعل النتائج اؼبتحصل عليها غَت قابلة  6إال أف العدد احملدود من اؼبقاببلت يف ىذه الدراسة )
 للتعميم، إضافة إذل أف ىذه الدراسة دل توضح أسباب اختيار النساء اؼبقاوالت لنشاط اجتماعي معُت دوف غَته.

 .1ء عليو يف ىذه الدراسةوىذا ما سنحاوؿ تسليط الضو 
 الدراسة الثانية:

، وقد مت ىذه الدراسة باعبزائر مؤىالت وعوائق المقاولة النسويةربت عنواف:  يمينة رحو،ىي دراسة الباحثة 
، وذلك يف إطار البحوث اليت يقـو هبا مركز األحباث األنثروبولوجيا االجتماعية والثقافية 2008العاصمة سنة 

سة يف شكل ربقيق حوؿ النساء اؼبسجبلت يف اقتصاد اإلنتاج وإعارة اإلنتاج، إذ قامت الباحثة وجاءت ىذه الدرا
امرأة مقاولة يف اعبزائر العاصمة، وكاف البحث  85بدراسة ميدانية سبثلت يف وضع استمارة حبث مت توزيعها على 
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قسم علم  الزىرة عبداوي: اؼبسارات االجتماعية والثقافية للمرأة اؼبقاولة وعبلقتها باختيار النشاط االجتماعي، مذكرة لنيل شهادة اؼباجستَت يف -
 .5، ص 2015-2014، 02االجتماع، جامعة ؿبمد ؼبُت دباغُت سطيف 



 مؤسسة يف جو ال يساعد كثَتا يدور حوؿ التساؤؿ الرئيسي وىو: كيف سبكنت النساء من إنشاء وإدارة وتسيَت
 على مل ىذه اؼببادرات وخاصة أهنا تنتمي جملتمع أبوي؟

سنة، واؼبستوى التعليمي: 29و  25وخلصت ىذه الدراسة إذل النتائج التالية: سن اؼبقاوالت يًتاوح بُت 
منهم مستواىم باؼبئة  7باؼبئة مستوى متوسط، و27باؼبئة مستوى ثانوي و 41،2باؼبئة تعليم عارل، و 24،7

ابتدائي، أغلبهم مارسوا مهن قبل أف يتوجهوا إذل اؼبقاولة، ضعف الدعم ونوعية االستقباؿ وعدـ وجود مساواة بُت 
 اعبنسُت يف ىذا اجملاؿ:

 التعقيب على الدراسة:
ة عن جاءت ىذه الدراسة يف شكل ربقيق ميداشل أعطى جانبا كبَتا من اؼبوضوعية والواقعية، كما قدـ صورة واضح

 فبيزات اؼبرأة اؼبقاولة يف اعبزائر وعن الصعوبات اليت تعًتض طريقها يف مسارىا اؼبهٍت.
لكن جاءت وكأهنا سرب اآلراء، كما اهنارت أكثر على اعبانب اؼبهٍت للمرأة اؼبقاولة، ومن ىذا فإف دراستنا ستقدـ 

 .1وتضيف أبعاد جديدة دل يتم التطرؽ ؽبا يف ىذه الدراسة
 :ثالثةلالدراسة ا

، حيث 2010، يف فلسطُت، ميرفت شاىينىي دراسة ربت عنواف: اؼبرأة والريادة يف إدارة األعماؿ، للباحثة 
ىذه الدراسة بشكل رئيسي إذل التقييم واقع اؼبرأة الفلسطينية يف ؾباؿ ريادة األعماؿ الصغَتة والتعرؼ على 

يف: التعرؼ على أىم مبلمح مسانبات اؼبرأة  الصعوبات واؼبتحديات اليت تواجهها، وسبثل أىداؼ الدراسة
الفلسطينية يف ؾباؿ ريادة األعماؿ، قياس مدى وجود اؼبرأة أو تكافؤ فرصها يف ىذا اجملاؿ مقارنة مع الرجل، 

 قامت الباحثة باستخداـ أداة صبع البيانات: االستبياف.
فلسطينية جادة يف فبارسة األعماؿ التجارية اغبرة ومن أىم النتائج اؼبتوصل إليها يف ىذه الدراسة، إذل أف اؼبرأة ال

 وتعمل بكل اقتدار لتحقيق النجاح.  
 الدراسات األجنبة

 الدراسة األولى:
ىذه الدراسة قاـ هبا ؾبموعة من الباحثُت الفرنسيُت: أوليفي فَتين، وليب إؼباف وفرنسوا ساف كاسط، ربت عنواف: 

ارة عن تقرير هنائي لصاحل اؼبندوبية الوزارية للمهن اغبرة بفرنسا لسنة الوضعية النسوية يف اؼبهن اغبرة، وىي عب
2001. 

جاءت ىذه الدراسة يف شكل تقرير قاـ بو الباحثُت اؼبذكور أظبائهم أعبله بدراسة مشلت أنواع األعماؿ اغبرة اليت 
سة نوعية األعماؿ اغبرة سبارس من قبل الرجاؿ والنساء على السواء، وىي دراسة مقارنة حاولوا من خبلؽبا درا

األكثر طلبا وفبارسة يف فرنسا، ىدفت ىذه الدراسة إذل الكشف عن العوامل اليت سانبت يف جعل نسبة مهمة 
                                                           

1
، اؼبرأة اؼبقاولة يف اعبزائر، دراسة مقدمة لنيل شهادة اؼباجستَت يف علم تنمية وتسيَت اؼبوارد البشرية، جامعة اإلخوة منتوري قسنطينة :شلوؼ فريدة -

 .16، ص 2008-2009



من النساء يفضل العمل اغبر، ومن أىم نتائج الدراسة: أف النساء يف فرنسا تتجو بشكل كبَت كبو اؼبهن اغبرة مع 
 اؿ.ىذا تبقى نسبتهم ضئيلة مقارنة بالرج

 التعقيب على الدراسة:
تطرقت ىذه الدراسة إذل توجو كل من النساء والرجاؿ يف فرنسا كبو اؼبهن اغبرة على حساب الوظائف اؼبأجورة، 

 لًتتكز بشكل خاص على النساء اللوايت يبارسن ىذا النوع من األعماؿ.
ؽبا باؼبهن اليت تتطلب مستوى تعليمي لكن اؼببلحظ ىنا: أف ىذه الدراسة ركزت فقط على اؼبهن اغبرة واليت حدد 

عارل كالتجارة وغَتىا،  ؽبذا فإننا سنحاوؿ ومن خبلؿ دراستنا أف نقدـ نتائج عامة أكثر كوهنا دل ربدد نوع اؼبهن 
 . 1اغبرة اليت تقـو بإرادهتا وبتسيَتىا النساء وبغض النظر على اؼبستوى التعليمي أو االجتماعي للمرأة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .15فريدة شلوؼ، مرجع سبق ذكره، ص  - 



 تحديد المفاىيم: 
 التكنولوجيا: -1
 لغة: - أ

إذل كلمة يونانية، وىي تتكوف من مقطعُت، اؼبقطع األوؿ  (Technologyتكنولوجيا) كلمة أصل يرجع
"Techno" ويعٌت حرفة أو مهارة أو فن أما الثاشل "Logy ويعٌت علم أو دراسة ومن ىنا فإف كلمة "

وىي علم التشغيل  الطريقة الفنية لتحقيق غرض عملي، تكنولوجيا تعٍت علم األداء أو علم التطبيق،أو
 1الصناعي.

 اصطبلحا: - ب
األدوات أو الوسائل اليت تستخدـ ألغراض علمية وتطبيقية، واليت يستعُت اإلنساف يف عملو إلكماؿ قواه 

 2تلبية تلك اغباجات اليت تظهر يف إطار ظروفو االجتماعية، وكذا التارىبية. وقدراتو،و
 اجرائيا: -ج

ىي اإلستخداـ البشري لؤلدوات و األجهزة و األالت اإللكًتونية اؼبتطورة،غبل اؼبشكبلت اليت تواجو اإلنساف، 
 ي يف تطور و ربسن دائم.حيث يستعُت هبا لتوفَت الوقت و اعبهد لتلبية حاجاتو،وى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 16، ص . 1990اىَتي، العريب للنشر والتوزيع، القاىرة، ؿبمود علم الدين، تكنولوجيا اؼبعلومات وصناعة االتصاؿ اعبم 1
 120، ص  1981عبده ظبَت، العرب والتكنولوجيا، دار اآلفاؽ اعبديدة، بَتوت،  2



 المعلومات: -2
 لغة: - أ

ونقلها، ويف فرنسا كانت تشَت كلمة  م اؼبعرفةمن األصل البلتيٍت الذي كاف يعٍت تعلي، كلمة معلومات
 1معلومات يف العصور الوسطى إذل عمليات صبع اؼبعلومات ونقلها وتوثيقها رظبيا.

 إصالحا: - ب
 2عبارة عن بيانات منسقة ومنظمة ومرتبة، واليت تفيد اعبهة اليت سبلكها اإلدارة الزباذ قرار معُت. 

 :اجرائيا -ج
ر و البيانات،اليت يكتسبها اإلنساف حوؿ موضوع معُت،أو قضية أو حدث ما، ىي ؾبموع اؼبعارؼ و األفكا

 مايؤدي إذل كشف اغبقائق و إيضاح اإلمور الغامضة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

Information encylopédie de la gestion et du management ,dalloz édition,France,p 479
0 

، نبيل ؿبمد مرسي، إدارة األ 2 ،ص 1999عماؿ )مبادئ ومهارات ووظائف(، الطبعة الثانية، دار األمل لنشر والتوزيع، عماف، ؿبمد مصطفى اػبشرـو
454. 



 تكنولوجيا المعلومات: -3
وىر تكنولوجيا اؼبعلومات يًتكز يف استخداـ اغباسبات االلكًتونية واالتصاالت من بعد )السلكية 

شكيل وتوزيع، التنوير والًتقية، وىي أكثر تقنية يف حصاد الوسائل اؼبوظفة لكي ذبمع والبلسلكية( ػبلق وت
 1بشكل منظم وتعاجل وزبزف وتعرض وتبادؿ اؼبعلومات دعما لؤلنشطة الفكرية لئلنساف.

 إجرائيا:
ؼبعلومات، تكنولوجيا اؼبعلومات أداة تعتمد على اغباسوب و اليت تساعد االفراد على اإلعتياد على العمل مع ا

 ودعم اؼبعلومات واحتياجات التشغيل للمعلومات يف اؼبؤسسة.
 تكنولوجيا المعلومات و االتصال:                            -4

ؾبموع التقنيات واألدوات أو الوسائل أو النظم اؼبختلفة اليت يتم توظيفها ؼبعاعبة اؼبضموف أو احملتوى الذي 
اؿ اعبماىَتي أو الشخصي أو التنظيمي،واليت يتم من خبلؽبا صبع يراد توصيلو من خبلؿ عملية االتص

اؼبعلومات والبيانات اؼبسموعة أو اؼبكتوبة أو اؼبصورة أو اؼبرسومة أو اؼبسموعة أو اؼبرئية أو اؼبطبوعة أو 
 مث زبزين ىذه البيانات واؼبعلومات، مث اسًتجاعها يف الوقت الرقمية من خبلؿ اغباسبات )االلكًتونية(،

اؼبناسب،مث عملية نشر ىذه اؼبواد االتصالية أو الرسائل أو اؼبضامُت مسموعة أو مسموعة ومرئية أو 
مطبوعة أو رقمية،ونقلها من مكاف إذل أخر، ومبادلتها، وقد تكوف تلك التقنية يدوية أو آلية أو 

اليت يشملها ىذا  االلكًتونية أو كهربائية حسب مرحلة التطور التارىبي لوسائل االتصاؿ واجملاالت
 2التطور.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .19،ص 2009، دار الفكر اعبامعي، اإلسكندرية، 1ؿبمد الصَتيف، إدارة تكنولوجيا اؼبعلومات، ط  43- 1
 26، ص  1999 ؿبي ؿبمد مسعي، ظاىرة العوؼبة )األوىاـ واغبقائق(، مطبعة الشعاع، القاىرة، 2



 تعريف المقاولة: -5
اؼبقاولة مصدرىا قاوؿ، أي اتفاؽ بُت طرفُت على القياـ معا بعمل مشًتؾ كبناء أو ذبارة، وىي لغة:  -أ

 .1تعهد ببناء أو شق أو تقدصل ما يقتضو العمل من آالت وعماؿ ومواد لقاء قيمة معينة من اؼباؿ
 contractتعٍت باألصل معٌت القائد وىي مشتقة من كلمة  contracting كلمة  ويف اللغة اإلقبليزية

 .2أي عقد
 _ المرأة المقاولة:6

 اؼبقصود باؼبرأة اؼبقاولة يف دراستنا تلك اؼبرأة اليت تسعى إذل التمكُت االقتصادي من خبلؿ خلق مقاولتها
سبتلك خصائص وفبيزات ،مقاوالىا و ازباذ قراراىااػباصة و سبتلك روح اؼببادرة و اؼبخاطرة،وتكوف مؤىلة إلدارة 

 3سبارس نشاطات اجتماعية غبساهبا اػباص و بشكل قانوشل. و مرونة و ثقة يف النفس و مهارة يف التنظيم،
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .112، ص 2001، دار العلم للمبليُت، 8جرباف مسعود، الرائد اؼبعجم اللغوي األحدث واألسهل، الطبعة  - 1
 .6، ص 1999، 1ؿبمد علي جعلوؾ،أعماؿ اؼبقاوالت، دار الراتب اعبامعية، لبناف، الطبعة  - 2
و عبلقتها باختيار النشاط االجتماعي،ـ ذكرة مقدمة بكلية العلـو اإلنسانية  الزىرة عباوي،اؼبسارات االجتماعية و الثقافية للمرأة اؼبقاولة 3

 2015- 2014واالجتماعية،لنيل شهادة اؼباجستَت،قسم: علم االجتماع، السنة اعبامعية: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 تمهيد

ث العديد من الباحثُت واغبكومات منها يعترب موضوع اؼبقاوالتية النسوية يف الوقت اغبارل، نقطة مهمة يف أحبا
اغبكومة اعبزائرية، ألهنا أصبحت أحد أقطاب اإلقتصاد الوطٍت، رغم أف اؼبرأة اؼبقاولة يف اعبزائر تشارؾ بنسبة 

، 1ضئيلة يف اجملاؿ اؼبقاواليت، وىذا راجع لنوع اؼبؤسسات اليت تقودىا اؼبرأة ىي اؼبؤسات الصغَتة واؼبتوسطة
 .2ف اؼبؤسسات اؼبصغرةويف بعض األحيا

 ويف ىذا الفصل سنقـو بالتعرؼ على واقع اؼبقاوالتية النسائية باعبزائر.

من خبلؿ إدراج مبحثُت، اؼببحث األوؿ يتضمن التعرؼ على اؼبرأة اؼبقاوالتية من خبلؿ خصائصها، فبيزاهتا، 
 واالنبية اإلجتماعية و اإلقتصادية للمقاوالتية النسوية.

شل يتضمن العوامل اؼبساعدة لدخوؿ اؼبرأة عادل الشغل والصعوبات اؼبوجهة ؽبا، من خبلؿ إبراز أما اؼببحث الثا
أسباب عبوء اؼبرأة لريادة األعماؿ، العوامل اؼبؤثرة على تطور اؼبقاوالتية النسوية، والصعوبات اليت تواجهها اؼبرأة 

 ىذا ما سنحاوؿ دراستو من خبلؿ دراستنا فيما يأيت. اؼبقاولة.

 

 

   

 

 

 

 

 

 
                                                           

  دوالر أمريكي.مبليُت 03صبارل أصوؽبا وحجك مبيعاهتا النسوية ال يتعدى ‘موظفا وكل  50اؼبؤسسة الصغَتة: ىي اليت تضم أقل من  -1
 مليوف دوالر أمريكي 15موظف أما كل من أصوؽبا وحجم مبيعتها النسوية ال يفوؽ  300* اؼبؤسسة اؼبتوسطة: عدد مواطنيها أقل من 

ة ال ألف دوالر أمريكي، وكذلك حجم اؼببيعات النسوي 100موظفُت وإصبارل أصوؽبا أقل من  10اؼبؤسة اؼبصغرة: ىي اليت يكوف فيها أقل من  -2
 دوالر امريكي. 100.000يتعدى 



 المبحث األول: المرأة والتوجو المقاوالتي في الجزائر

 لمرأة رائدة أعمالا .1

إف دخوؿ اؼبرأة ؼبيداف اؼبقاولة ال يعتمد فقط على اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية ووسائل اإلنتاج، بل يتحدد أيضا 
شأهنا تشجيع أو تقليص  دبجموعة من العوامل الثقافية، السياسية، االقتصادية و االجتماعية، اليت من

 : االستعدادات اؼبقاوالتية عند اؼبرأة واليت نلخصها كما يلي

 اػبربة: 

إف اػبربة اؼببلئمة عنصر ضروري يف صبيع مراحل اؼبسار لبمقاواليت، أي منذ ربديد الغرض إذل غاية التسيَت الفعلي 
 . للمؤسسة وحسب نظرية رأس اؼباؿ البشري

وف من أفراد ذو مستوى عملي مرتفع، كلما ساعد ذلك على تنفيذ اؼبهاـ اؼبطلوبة فكلما كاف ىذا األخَت يتك
بشكل أفضل، فاكتشاؼ واستغبلؿ الفرص يعتمد بشكل كبَت على اػبربات السابقة احملصلة خبلؿ الدراسات 

 .واغبياة العملية

 مبوذج مقاوؿ التنفيذ: 

قاوؿ يف احمليط وبروز مقاولُت جدد، كما حيث وجدت الدراسات أنو وجد رابط قوي بُت وجود مبوذج م  
لو تأثَت كبَت، حيث يتأثر األفراد يف طموحاهتم واختياراهتم بأشخاص من نفس  -النموذج-وجد أف جنس اؼبقاوؿ 

 .جنسهم، دبعٌت اؼبرأة تتأثر أكثر باؼبرأة اؼبقاولة، ونفس الشيء بالنسبة للرجل، كما أف صلة القرابة تِثر بشكل أكرب

 ات األعماؿ النسويةغياب شبك 

غالبا ما يكوف للمرأة شبكة عبلقات ضيقة وؿبدودة مقارنة مع الرجل وىذا ما يفسر تعذر انتمائها لبعض  
الشبكات االجتماعية، وحىت يف حالة انتمائها ؽبا، فتكوف طبيعتها ـبتلفة عن تلك اليت ينتمي إليها الرجل، حيث 

فة لتحقيق أىداؼ مرتبطة باؼبهاـ العائلية، فبا يصعب كيفية اغبصوؿ عادة ما تنتمي النساء إذل شبكات تكوف مكي
 .1 على اؼبعلومات والوسائل الضرورية إلنشاء مؤسساهتن

                                                           
1

- AMAPPE et OXFAM-QUEBEC avec le soutien de l'unifem. Etude d'identifécation. D'activités économique 

pour les femmes au Maroc. Etude pilote dons les provinces de Tétouan. Chef chouan rt iframe. 2001. Pp. 18-28. 
، ص 2014مي ويوسف قريشي: اؼبقاوالتية السنوية يف اعبزائر، واقع اإلنشاء وربديات مناخ األعماؿ، ؾبلة أداء اؼبؤسسات اعبزائرية، منَتة سبل -1

88. 
 
 



 اؼبوارد اؼبالية: 

فكما نعلم فأي شخص يريد إنشاء مؤسسة فيجب عليو أف يبتلك السيولة الكافية لذلك وقيمة أمواؿ بدء 
 .ستغلة واليت زبتلف حسب حجم األمواؿ اؼبسخرة ؽبااؼبشروع ىي اليت ربدد نوع الفرص اؼب

 احملفزات الشخصية: 

من خبلؿ ربسُت نوعية اؼبعيشة، إثراء حياهتن االجتماعية دبضاعفة اؼبقاببلت واالتصاالت لبلنشغاؿ بفعل شيء 
 .يةإلعطاء قيمة للعلم والقدرات اؼبكتبية بالتكوين واػبربة لبلنفتاح واغبصوؿ على االستقبللية الذات

 اغبوافز اؼبهنية: 

فهي عموما زبص اإلطارات واؼبوظفُت الذين يرغبوف يف تغيَت نشاطهم وغالبا ما زبتار النساء ؾباؿ اؼبقاولة كمسار 
 .مهٍت ثاشل، وىذا بعد انتهائها وإسبامها لنشاطاهتا العائلية

 اغبوافز التجارية: 

 . لعمل، أو سوؽ معينةوىنا ربفز خاصة اؼبقاوالت البليت يرغنب يف استغبلؿ فرص ا

 (:العوامل الدافعة )السلبية 

وىي تضم اغباجة للنقود، غياب ىياكل للتكفل باألطفاؿ دوف السن األدسل بالنسبة للنساء، شروط عمل غَت 
مقبولة، نشاط وبتاج لتوقيت ، التمييز يف منح اؼبناصب واغبرماف من الًتقيات ويف بعض الدوؿ تعترب نسبة البطالة 

 .زفحكمالعالية  

 العوامل اإلهبابية: 

وىي اليت ذبذب كبو اؼبقاولة ، وتكمن يف وجود إمكانيات سوقية، ربقيق قطاع معُت لنسب كبَتة من الفوائد، 
 .أىداؼ اجتماعية إمكانية التحكم يف الوقت، دخل أكرب واستقبللية مالية، النمو الشخصي والرضا يف العمل

 ةيالدوافع النفس:  

كل كبَت على نفسية الفرد حيث يضيف ويقوؿ أنو لكي يتجو الفرد كبو مسار اؼبقاولة، وىي اليت تأثر بش 
فبل بد أف تتدخل يف حياتو إثارة نفسية قوية، أو حدوث اضطراب يف ؿبيطو، يتلقى صدمة يف حياتو اػباصة أو 

زمة، انقطاع أو عدـ اؼبهنية، مثاؿ ذلك: عدـ األمن االجتماعي، حرماف من اغبياة االقتصادية واالجتماعية، أ



الرضا يف العمل، انفصاؿ عائلي، ىجرة ويشَت الباحث يف ىذه النقطة بأف مثل ىذا االنشقاؽ النفسي يولد شعور 
 .بالذنب، حالة من اػبوؼ وأخَتا حاجة ملحة وإدارة صارمة للنجاح

 الدوافع االجتماعية الثقافية:  

ياسي االقتصادي والنظاـ الًتبوي، فإذا كاف رأس اؼباؿ ضروري وىي تتولد من الدين اؼبعتنق، العائلة، اإلطار الس
لكل نشاط مقاواليت، فالثقافة والدين يبنحاف الفرد رأس اؼباؿ الروحي، والعائلة أيضا على توجو األفراد إلنشاء 

 . مؤسسة خاصة إذا كاف أحد األبوين مقاوؿ، باإلضافة لشبكة عبلقات ومعارؼ الفرد

 الظروؼ السائدة  : 
طلب العمل اؼبقاواليت مواد نظاـ اقتصاد السوؽ، واغبرية السياسية فبل يبكننا رؤية مؤسسات حرة دوف يت

وجود حقوؽ تضمن حرية التبادؿ، ضباية األشخاص والسلع، فحرية اؼبقاولة وحرية التعبَت نبا أساس 
 1.اؼبسار اؼبقاواليت القبلي

 األساس اإلقليمي: 

أف يقدمها، يؤثر على اؼبسار والعمل اؼبقاواليت مثاؿ ذلك: قرب اعبامعات فاإلقليم والتسهيبلت اليت يبكن 
ومصادر الكفاءات، ؾبتمع نشط ومتفتح للمبادرات الفردية، النمو الديبغرايف، امتبلؾ الشخص ؼبواد مالية، وجود 

ات اؼبسبقة واؼبلحقة مؤسسات رأس اؼباؿ اؼبخاطر واؼبنظمات اؼبالية، اآلليات اؼبشجعة اإلقليمية واحمللية، النشاط
اؼبتولدة من طرؼ شبكات اؼبؤسسات اؼبتواجدة، اػبصائص اإلقليمية والبطالة اؼبرتفعة، كلها عوامل مولدة ؼبقاولُت 

 .جدد

 العوامل السياسية: 

وىنا نتحدث عن دور وؾبهودات الدولة، فيما ىبص الًتقية النسوية واؼبساواة بُت اعبنسُت )رغم أف معظم البلداف 
، باإلضافة لرصد رامج خاصة  Beijing )ائر من بينهم، قاموا بالتوقيع على اتفاقية اؼبساواة بُت اعبنسُتواعبز 

 2.تساعد على تشجيع األفراد واؼبرأة على وجو اػبصوص على الدخوؿ يف ؾباؿ اؼبقاولة
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 خصائص المرأة المقاولة:   .2

يف تنمية الدوؿ ألهنا قادرة على دعم مناخ اؼبنافسة اليت اؼبرأة اؼبقاولة ؽبا قدرة كبَتة على اؼبسانبة بشكل فعاؿ 
سبثل البنية األساسية، يف أي تقدـ كما تساىم يف التخفيف من ظاىرة البطالة كظاىرة اجتماعية خطَتة هتدد 

 أفراد اجملتمع.
وتدىور  استطاعت اؼبرأة الرائدة يف بلداف عديدة أف سبتص جزءا ىاما من آثار األزمات والركود االقتصادي

 األوضاع العمالية.
سبكنت اؼبرأة من خبلؿ دورىا كأـ أو ربة بيت من زيادة مسانبتها يف األنشطة االقتصادية من خبلؿ العمل يف 

األوقات اليت تناسبها سواء يف اؼبنزؿ أو يف اغبي الذي تعيش فيو فبا يوفر ؽبا عمبل مفيدا لصاحل األسرة 
 .1واجملتمع

وعات الكبَتة ببعض اؼبكونات أو لعب دور الصناعات اؼبغذية أو اؼبساعدة يف توزيع قدرهتا على إمداد اؼبشر 
 اؼبنتوجات، أو قيامها بتوزيع اػبدمات اؼبختلفة مثل أعماؿ الصيانة واإلصبلح.

 مرونتها وقدرهتا على االنتشار يف ـبتلف اؼبناطق اعبغرافية دبا يساعد يف ربقيق التنمية اؼبتوازنة جغرافيا وتقليص
 التفاوت بُت الريف و اغبضر وإعادة الريف إذل وضعو الطبيعي لوحدة منتجات ومصدرة يف اؼبناطق النائية.

إمكانياهتا الفعالة يف التكيف مع تغَتات السوؽ وتقدصل منتوج مشخص وفقا الحتياجات اؼبستهلك من سلع 
 وخدمات بأسعار تتوافق مع القدرات الشرائية.

 مات احمللية والتكنولوجيات اغبديثة فبا يزيد من القيمة اؼبضافة يف ىذا القطاع.ىي األكثر استعماال للخد
البفاض التكلفة اؼبالية لتوفَت فرص عمل فبا يزيد من قدرة ىذا القطاع على استيعاب اؼبزيد من البقوى العاملة 

 .2وتقدصل معاعبة نسبية ؼبشكلة البطالة
انا خصبا لتنمية وتطور اؼبهارات اإلدارية والفنية واإلنتاجية كما تشكل اؼبشروعات الصغَتة واؼبتوسطة ميد

والتسويقية وتفتح ؾباال واسعا أماـ اؼببادرات الفردية والتوظيف الذايت وتدعيم روح االبتكار والتجديد لضماف 
أة قباحها واستمراريتها حيث أثبتت التجارب ادولية أف اغلب االبتكارات وعمليات التطوير تتم بواسطة منش

 صغَتة لديها كفاءات متخصصة وحوافز إبداعية.
ويف ضوء ىذه اػبصائص فقد تزايد الوعي واالىتماـ على اؼبستوى الدورل بأنبية اؼبنشآت الصغَتة والصناعات 
اغبرفية وتزايد االعًتاؼ بقيمة اؼببادرة الفردية والتشغيل الذايت والتشجيع على التجديد واإلبداع وإطبلؽ الطاقة 

ة اإلنساف مع تعليق آماؿ عريضة يف معظم بلداف العادل يف توليد فرص عمل جديدة وزيادة االستثمار اػببلق
عن طريق االعتماد على اؼببادرات الفردية والعمل اؼبستقل حيث أف الطاقة اغبكومية دل تعد قادرة لوحدىا على 
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ارنة مع اؼبشاريع اؼبتوسطة والكبَتة توفر فرص عمل كافية، وستظل اؼبشروعات الصغَتة ىي األكثر انتشارا مق
وذلك بالنسبة للدوؿ اؼبتقدمة والدوؿ النامية على حد سواء، وأف النظرة ؽبذه األنشطة االقتصادية قد تغَتت 
خبلؿ العقود األخَتة إذ ربولت من ؾبرد رافد للتنمية والًتابط االجتماعي واإلنتاج الصناعي إذل أىم ؾباالت 

لية والعناية بالشباب وبذلك تزايدت الوظيفة االجتماعية ؽبذا القطاع إذل جانب وظيفتو التشغيل والتنمية احمل
 االقتصادية.

ويف ىذا اإلطار اعتربت الكثَت من الدوؿ واغبكومات الغربية أف العمل اؼبستقل ىو الوسيط اؼبميزة لتشغيل 
تقدصل كافة التسهيبلت والدعم الشباب واػبروج من دائرة الفقر والعوز وذلك فمن الضروري العمل على 

 .1اؼبناسب إلقباح واستمرارية اؼبنشآت الصغرى، ولعل من اىم إهبابيات العمل اغبر ما يلي
 .األعماؿ اغبرة عادة تكوف ابتكارية وتساعد على إقامة أنشطة جديدة 
 .تشغيل الشباب من قبل الشباب ذوي األعماؿ اغبرة يؤثر مباشرة على التشغيل 
 عماؿ اغبرة لديهم مقدرة على التكيف مع التوجيهات االقتصادية اعبديدة.الشباب يف األ 

ويف ىذا الصدد، يبكننا تصنيف خصائص امرأة اؼبقاولة بطريقة سبكن ىذه األخَتة من التوفيق يف إدارة  
 أعماؽبا وبالتارل يكوف التقسيم كاآليت:

 :2/ خصائص اجتماعية1
 توفر بيئة أسرية تشجعها على االستمرار. 
 .القدرة الكبَتة على التوفيق بُت حياهتا اػباصة ومسؤوليتها اذباه اؼبقاولة 
  اؼبرونة يف التعامل مع العنصر البشري باعتبار اؼبورد البشري أىم كورد يف العمل اغبر، فبلبد أف توفر يف

زه وتوجيهها اؼبرأة اؼبقاولة خاصية القدرة على التعرؼ على مواطن القوة لكل عامل مث استخدامها لتحفي
يف اػبدمة أىداؼ اؼبقاولة، ىذا يف الصعيد الداخلي، أما على الصعيد اػبارجي فبلبد أف تتوفر فيها صفة 
اؼبنسق بُت اؼبوردين والزبائن واجملتمع احمليط هبا، أي البد من إتقاف أساليب االتصاؿ مع األطراؼ اؼبتعامل 

 ؼبقاولة.معها وربفيزىم وإقناعهم وقيادهتم إلقباح أىداؼ ا
 :3/ خصائص ذاتية1 

 .القدرة على ربقيق النجاح أي البد أف يتوفر عامل التفاؤؿ اؼبدعم بأسس واقعية مدروسة 
  توفر روح اؼببادرة ونقصد بو أف اؼبرأة اؼبقاولة إذا أرادت أف تربز يف عملها البد أف تكوف سبتلك صفة

 البحث عن الفرص اعبديدة وما تقدمو من إضافات.
 الكفاءة في مجال العمل:التميز و 
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من اؼبهم أف سبتلك اؼبرأة اؼبقاولة عنصر الثقة يف قدرهتا وإمكانياهتا وأف يكوف ؽبا إؽباـ كايف بالعمل الذي تنشط فيو 
 اؼبقاولة ألف عدـ توفر ىذا العنصر، سيؤدي بالضرورة إذل الفشل وزواؿ اؼبقاولة يف بدايتها.

 توفر روح المخاطرة:

رة اؼبعقولة، ونعٍت هبا امتبلؾ القدرة على اؼبخاطرة لكن بشرط أف تكوف مبنية على أسس مدروسة الرغبة يف اؼبخاط
قد ؿ اتقنع اآلخرين لكنها ترى أف أىدافها معقولة ومقنعة وفبكنة التحقيق ذلك أف يف أغلب األحياف يكوف 

 استثمارىا يف ؾباؿ معرفتها وخليفتها وخربهتا فبا يؤدي إذل زيادة قباحها.

القدرة على ربمل اؼبسؤولية والرغبة يف اغبصوؿ عليها الف اؼبرأة اؼبقاولة تشعر باؼبسؤولية الشخصية عن النتائج  
 احملصل عليها كما أهنا تفضل استثمار مواردىا بالشكل الذي ىبدـ أىدافها الشخصية.

 حسن استغبلؿ الفرص 
 / الخصائص التنظيمية:3

  الوقت وإدارتو.امتبلؾ خاصية القدرة على التحكم يف 
  اؼبهارة يف التنظيم لكي ربقق اؼبرأة اؼبقاولة النجاح البد أف تأخذ بعُت االعتبار التوافق الذي هبب أف

 وبدث بُت مهارهتا ومواصفات العمل ونوعية النشاط ومستلزماتو اؼبناسبة كما ونوعا.
 / الخصائص الذىنية:4

 سرعة الفهم واالستيعاب:

من تضع خططا تنافسية ؼبقاولتها، إذ تعترب منبع األفكار اعبديدة فبا يتطلب قدرة كبَتة  ما اف صاحبة اؼبقاولة ىي
على رؤية اؼبشروع ككل من أعماؿ فإذا كاف التميز يف العمل يساعدىا على التعرؼ على كيفية أداء كل نشاط 

 .1اؼبقاولةفإف القدرة العقلية والفكرية يساعدىا على الربط بُت األنشطة والوظائف ضمن كياف 

 / الخصائص التعليمية: 5

البد من توفر مستوى تعليمي مقبوؿ ألف اؼبرأة اعباىلة قد تتعرض لبلستغبلؿ، وبالتارل تتشكل عوائق وحواجز من 
 .2شأهنا أف ربوؿ دوف ربقيق اؽبدؼ اؼبرغوب فيو

 :3مميزات المرأة كسيدة أعمال ناجحة
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ماؿ لوجدنا أف معظمهن بدأوا من الصفر وبعد معاناة كبَتة وبأخذ لو حبثنا يف السَت الذاتية لكبار سيدات األع
اعبانب اإلهبايب يف ىذا نرى وجود مؤشر جيد لعدة نقاط أوؽبا أنو هبب علينا أف ال نيأس وانو دل يعد ىناؾ ما 

ت يعرؼ بامرأة أو رجل، فاؼبرأة أصبحت تدرس العمل تنجح وربقق ذاهتا مثل الرجل ولذلك توجد بعض اؼبميزا
 اليت ذبعل من اؼبرأة رائدة األعماؿ ناجحة يف ؾباؿ عملها وىي كاآليت:

 .قوة االقتناع واإليباف الفعلي بالفكرة، والقدرة على فرض اظبك يف عادل األعماؿ 
 .امتبلؾ الشجاعة والطموح العارل لتجسيد اؼبشروع على أرض الواقع 
 اـ من حولو واكتساب احًتاـ األخرين.الثقة بالنفس وبالقدرات الشخصية من أجل فرض شخصيتو أم 
 .ذباوز كل العقوبات واغبواجز اليت تقف أماـ ربقيق أىدافو 
  الرغبة وحب العمل باإلضافة إذل التواضع وتنمية مكتسبات القبلية كاالطبلع أكثر حوؿ مشروعي من

 خبلؿ قراءة الكتب أو إشارة األخصائيُت.
  مات ومواجهتها.   توقع الفشل واالستعداد لكيفية ذباوز األز 
 .التعلم من األخطاء السابقة، واغبرص والفطنة أثناء اؼبعامبلت اؼبالية وربري الدقة يف اإلنفاؽ 
 .االىتماـ بفريق العمل لضماف قباح اؼبشروع وكسب والءىم 

عناصر ىي:  3من خبلؿ التمييز بُت  1كما اىتمت العديد من األحباث دبميزات اؼبقاولة النسائية، وىذا 
فات اؼبرأة اؼبقاولة، خصائص اؼبؤسسات اؼبسَتة من قبل النساء، وكذا طريقة دخوؽبم يف األعماؿ والنتائج ص

بدورىا زبتلف وتربز حسب نوع التكوين اؼبزاوؿ، ونسبة اؼبشاركة يف الشبكات فمعظم الدراسات أصبعت على 
 صفات متوفرة بنسبة كبَتة لدى النساء اؼبقاوالت منها ما يلي:

 صغر سنا بالنسبة للرجاؿ.أهنا أ 
  غالبا ما تلتحق دبجاؿ اؼبقاولة بعد قضائها لفًتة من البطالة )تربية األطفاؿ( أو نتيجة مشاكل واجهتها

 داخل اؼبؤسسات اليت كانت تعمل هبا )كمشكلة السقف الزجاجي، الصراعات....إخل( 
  اؼبؤسسات أو يف قطاع النشاط الذي ىن أقل خربة أو كفاءة من الرجاؿ ويبكن خربة مهنية أقل يف تسيَت

 تعمل بو.
 .أقل كفاءة على اؼبستوى اؼبارل، التسَتي أو اؼبقاواليت 

 أما يف ما ىبص ميزات اؼبؤسسات اؼبسَتة من قبل النساء يف عادة تتميز دبا يلي:    

  ،اؼببيعات اؼبؤسسات أقل سنا وحجما باؼبقارنة مع تلك اليت يبتلكها الرجاؿ، سواء يف حجم اؼبمتلكات
 أو العماؿ.
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  ،يتمركز نشاطهن حوؿ قطاعات النشاط النسوي ذات النمو اؼبنخفض مثل التجارة بالتجزئة واػبدمات
 وقليبل ما يوجد نساء يبارسن نشاطهن يف ؾباؿ التضييع، النقل، أو التحويل.

 .النساء اؼبقاوالت ال يفضلن أف يكوف ؽبن شركاء على عكس الرجاؿ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مهام ومراحل بناء المشاريع المقاوالتية: .3

 أوال: مهام المقاوالتية: 

 يبكننا تقسيم ىذه اؼبهاـ إذل مهاـ اجتماعية، واقتصادية وثقافية.

 مهام اقتصادية:

دراسة السوؽ بطريقة دقيقة وبكيفية مكثفة قبل البدء يف أي مشروع من خبلؿ دراسة جدوى اؼبشاريع لضماف 
 مستقبل األعماؿ.

 وض باالقتصاد الوطٍت وؿباولة الرفع من الدخل الفردي.النه 
  الرفع من اإلنتاج الوطٍت، من أجل زبفيض نسبة تصدير اؼبواد والطاقات الغَت متجددة وبالتارل االبتعاد

 عن التبعية للدوؿ اػبارجية.  
 مهام ثقافية:

اـ تكنولوجيا حديثة من أجل توسيع التحلي دبستوى تعليمي راقي إضافة إذل القدرة على التفاوض وضرورة استخد
نطاؽ األعماؿ حيث تسهل ىذه التقنيات اعبديدة يف البحث عن أفكار جديدة وجذب أكرب عدد من العمبلء 

 األمر الذي يستوجب التحكم والسيطرة على ىذه التكنولوجيات واإلؼباـ هبا.

 كرة بسهولة.اإلؼباـ دبهارات االتصاؿ اليت تساىم يف عملية اإلقناع وإيصاؿ الف 

 مهام اجتماعية:

 اغبد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة بفتح اجملاؿ األعماؿ اغبرة أـ اعبميع.

 .1إرضاء اؼبستهلك وكسب والءه من خبلؿ إشباع رغباتو وتلبية مستحقاتو

 مراحل بناء المشاريع المقاوالتية

 مراحل المشروع المقاوالتي: 

يتم تطبيقها لتحقيق أىداؼ ؿبددة يف فًتة زمنية معينة ويبكننا تعريف إدارة  اؼبشروع ىو ؾبموعة من األنشطة اليت
اؼبشروع بأهنا وظيفة اإلدارة اليت تسعى إذل قيادة مشروع ما منذ بدايتو مرورا بتطبيقو وصوال إذل انتهائو حيث 
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 .، )بتصرف(10، ص 0112محاضرات فً اقتصاد المؤسسة، مطابع منثوري قسنطٌنة،  العربً دخموش: -



أف إدارة الربنامج أوسع زبتلف إدارة اؼبشروع عن إدارة الربنامج يف أهنا تسعى إذل ربقيق أىداؼ قصَتة اؼبدة و 
 وأمشل من إدارة اؼبشروع حيث أهنا ربتوي على أكثر من مشروع واحد.

 دورة حياة المشروع المقاوالتي:

إف اؼبشروع اؼبقاواليت بغض النظر عن طبيعتو ومدتو وحجمو ونشاطو يبر دبراحل ؿبددة تسمى، دورة حياة اؼبشروع 
 وىي:

 التفكير في المشروع:

 يت تقـو فيها بابتكار فكرة للمشروع وربث خبلؽبا عن أولوية ىذه الفكرة وجدواىا.وىي اؼبرحلة ال

 التخطيط للمشروع:

وىي اؼبرحلة اليت تقـو فيها اؼبشروع من ؾبرد فكرة إذل خطة توضح أىدافو ونشاطاتو وخدماتو والفئات الذين 
 ىبدمهم وكيفية استخدامهم.

 رصد الموارد:

ؼبوارد البشرية واؼبالية اليت ربتاجها لتنفيذ اؼبشروع، وتعُت األفراد وفريق العمل وتوزيع ىذه اؼبرحلة يتم فيها رصد ا
 األدوار واؼبسؤوليات عليهم.

 تطبيق المشروع: 

ا ىو وىي اؼبرحلة اليت يتم فيها بدء تنفيذ العمل واؼبشروع على إدارة أداء اؼبشروع والتأكد من أنو هبري وفق م
 يح.ـبطط لو يف االذباه الصح

 اختيار فكرة المشروع ومشاركتها

قد يؤدي ربديد االحتياجات إذل الوصوؿ إذل أكثر من فكرة مشروع، فبا قد يؤدي إذل االرتباؾ يف ربديد أي 
األفكار ستطبق، وؼبعاعبة مثل ىذا الوضع البد من أف تعمل على ترتيب ىذه األفكار حسب أولوياهتا ويبكن أف 

 .1لتالية يف ترتيب أفكار اؼبشاريعتستخدـ اؼبؤشرات والعوامل ا

    

 
                                                           

1
 .http// DR- AMA.COM / 1527مبادئ اإلدارة، على الموقع اإللكترونً  حٌم محمد: األستاذ سعٌد بحٌري:الدكتور عبد الر -



 األىمية االقتصادية واالجتماعية للمقاولة النسوية  .4
إف سر االىتماـ اغبارل باؼبقاولة النسويػة يكمن يف األنبية االقتصادية واالجتماعية للمؤسسات اؼبنشأة واؼبطورة من 

اسات حوؿ اؼبوضوع، ويف عدة بلداف، خاصة طرؼ النساء. فخبلؿ السنوات األخَتة، مت القياـ بالعديد من الدر 
ساكسوشل، وىذا عبلب اىتماـ اغبكومات واألعواف االقتصادية عند ازباذ قراراهتم االسًتاتيجية، -يف اعبزء األقبلو

 1للدور اؼبهم واؼبتزايد للمقاولة النسوية يف اغبياة، وعلى صبيع اؼبستويات.  
أف معظم البلداف سجلت  GEM (1)من طرؼ 1999نة حيث وجدت الدراسات السنوية اؼبنجزة منذ س

ارتباط قوي بُت مستوى النشاط اؼبقاواليت والنمو، وىذا خاصة يف اؼبقاولة النسويػة. وأشارت ىذه الدراسات بأف 
 دخوؿ اؼبرأة يف اؼبقاولػة ىو جد إهبايب، وىو يفسر بنسبة كبَتة اكبراؼ النمو بُت ـبتلف البلداف.

بأف بعض البلداف ال تشجع النساء للولوج جملاؿ اؼبقاولػة وتطوير اؼبؤسسات، وىذا زبوفا من وأشار ذات التقرير 
عدـ ربقيق األىداؼ اؼبقاوالتية وأىداؼ النمو، وىذا يف اغبقيقة ـبالف للنتائج اليت حققتها اؼبؤسسات النسوية، 

ولػة النسويػة وتأثَتىا االقتصادي، حيث ، الذي يعطي رؤية إصبػالية لتقييم دور اؼبقا1فكما يظهر يف اعبدوؿ رقم 
وبالرغم من صعوبة اقتناء البيانات واإلحصائيات اليت تظهر ذلك بوضوح )ىذه اؼببلحظة تتعلق خاصة ببعض 

قدمت مؤشرات لبعض البلداف  2البلداف السائرة يف طريق النمو مثل اعبزائر(، إال أنو ويف بعض الدراسات والتقارير
 حيث يظهر تأثَت اؼبقاولة النسويػة على االقتصاد الوطٍت لتلك البلداف.OCDE(2)التابعة لػ 

 18.1امرأة مقاولة، ويقدر حجم مسانباهتم االقتصادية السنوية بأكثر من  82100ففي كندا مثبل، ىناؾ 
   %38،  مقابل %208بنسبة  2001إذل  1981مليار دوالر كندي. وارتفع عدد اؼبقاوالت منذ سنة 

رجاؿ خبلؿ نفس الفًتة )على الرغم من ذلك فحجم رقم األعماؿ اؼبسجل يف اؼبؤسسات الصغَتة بالنسبة لل
 654واؼبتوسطة اؼبسَتة من طرؼ الرجاؿ أكثر من البليت تسَتىا النساء، حيث سجل اؼبقاولوف الرجاؿ ما قيمتو 

 (.$ 289 311أما النساء  $ 294
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 اء المقاوالت: يوضح األثر االقتصادي للنس1جدول رقم:
 OCDEفي بعض بلدان  

 المصدر السنة األثر االقتصادي البلدان
 مليوف مؤسسة سبلكها نساء. 1.03ىناؾ ما ؾبموعو  ألمانيــا

اؼبؤسسات اؼبملوكة من طرؼ النساء واؼبسَتة بواسطتهم 
 n)€ ) 620 16وبققوف رقم أعماؿ على األقل 

من اجملموع الكلي ؽبذه  % 18سبثل  522000=
 مليوف موظف. 2لفئة، وتشغل ا

 232ىذه اؼبؤسسات ربقق رقم أعماؿ إصبارل قدره 
الذي  %11من ؾبموع  %6مليار أورو، والذي يباثل 

 ربققو اؼبؤسسات اؼبسَتة من طرؼ مالكيها.

2000 Kay et al 
(2003) 

امرأة مقاولة،  82.100مت إحصاء أكثر من  كنـدا
مليار دوالر  109 18ومسانبتهم يف االقتصاد تتجاوز 

 كندي سنويا.
، تضاعف عدد النساء 2001و  1981ما بُت 

بالنسبة  %38، مقابل % 208اؼبقاوالت         بػ 
 للرجاؿ.

رقم األعماؿ احملقق سنويا من طرؼ النساء منخفض 
رقم األعماؿ الذي  2000نسبيا. حيث يف سنة 

دوالر   289  311حققتو النساء يقدر          بػ 
 بالنسبة للرجاؿ. 654294ل كندي، مقاب

 

2003 
 

ؾبموعة عمل الوزير 
األوؿ حوؿ النساء 

 اؼبقاوالت

كوريا 
 الجنوبية

من  %36اؼبؤسسات ذات اؼبالك/مسَت امرأة سبثل 
 (n=1.1 millionؾبموع اؼبؤسسات )

اؼبكتب الوطٍت  2001
 لئلحصاء لكوريا
الفدرالية الكورية 

 للمؤسسات الصغَتة
 

الواليات 
 المتحدة

من  %28ؼبؤسسات ذات اؼبالك/مسَت امرأة سبثل ا
( n=6.4 million مليوف وحدة ) 23ؾبموع 

2002 US Census 
Bureau 



من تعداد  %9مليوف شخص، واليت سبثل  9.2وتشغل 
 اؼبوظفُت يف القطاع اػباص.

 المملكة
 المتحدة 

مليوف عامل حر        3.2من ؾبموع  %26سبثل النساء 
(n=824 659). 

1999 Carter et al 
(2001) 

مؤسسة جديدة وتشغل دبعدؿ  % 28النساء ينشأف  السويد
 بالنسبة للرجاؿ(. 1.7موظف دائم ) مقابل  0.6

2001 (ITPS, 2002) 

  ,p.13Op.CitRapport de l'OCDE ,.المصدر: 
 

 ف.ومن خبلؿ اعبدوؿ نبلحظ مدى التأثَت الكبَت للمقاولة النسوية على اقتصاديات بعض البلدا
  

بتقييم األثر االقتصادي للمقاولػة النسويػة يف بعض البلداف اإلفريقية،  (3)(BIT)كمػا قاـ اؼبكتب الدورل للعمل 
وذلك من خبلؿ تقدير قدرة النساء على خلق مناصب شغل ألنفسهن ولغَتىن، ووجدت ىذه الدراسة أنو 

ن تأثَت كبَت على االقتصاد وذلك من خبلؿ خلق بالرغم من الظروؼ الصعبة اليت تعيشها بعض النساء، إال أف ؽب
 مناصب عمل باؼبوازاة مع تطور مؤسساهتم، وعادة ما كانت مناصب الشغل تلك موجهة للنساء.

مؤسسة ) ىناؾ بعض النساء يبلكن أكثر من  144امرأة سبتلك  118فمثبل يف زامبيا، بعد دراسة عينة من 
عامل دائم، أي بنسبة  973شخص، منهم  1013سوة يشغلن مؤسسة( مت استجواهبن، ووجد أف أولئك الن

 موظف دائم يف كل مؤسسة. 8.2
 عامل بكل مؤسسة. 8.9شخص أي دبعدؿ  752امرأة مقاولة، تشغل  128يف تنزانيا، مت استجواب 

  
دولػة، وجدت اختبلؼ كبَت يف نسب النشاط اؼبقاواليت بُت النساء  37على  GEMويف دراسة أخرى قاـ هبا  

والرجاؿ، ماعدا يف اسبانيا وكندا. وأوضحت ىذه الدراسة وجود ارتباط قوي بُت النمو االقتصادي ومعدؿ النشاط 
وىو بُت نسبة مشاركة النساء ومعدؿ النشاط اؼبقاواليت  0.81اؼبقاواليت، ووجدت ارتباط ذو داللػة معنوية بقيمة 

قاوالت لتطوير مؤسساهتن، وأهنن يبثلن مصدر مهم للتطور للبلداف. وىذه النتيجة، تؤكد حقيقة إمكانية النساء اؼب
 1االقتصادي.
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 الشغل والصعوبات عالم المرأة لدخول المساعدة العوامل: المبحث الثاني 

 أسباب وعوامل لجوء المرأة لريادة األعمال: -1

ساس طبيعة اؼبؤثر على ىناؾ من يقسم العوامل إذل إهبابية وأخرى سلبية حيث يعتمد معيار التقسيم على ىذا األ
 الفرد ليدفعو كبو اؼبقاوالتية، حيث تتمثل فيما يلي:

 كاإلدارة، التعرؼ على الفرص، البحث عن االستقبللية.  اإليجابية:

التوقف أو الفصل عن العمل، الرغبة يف اؽبروب من البطالة عدـ الرضا عن الوظيفة السابقة، نقص  السلبية:
 التفرقة، أزمة العمل. الفرص يف اغبياة اؼبهنية أو

 :1اغبدث اؼبقاواليت ىو نتيجة لتوليفة من أربع متغَتات Shapiro 1975وحسب 

 1 .االنتقاالت السلبية، اإلهبابية والوسيطة / 
 2.إدراؾ الرغبة / 
 3 إمكانية اإلقباز بأخذ يف عُت االعتبار العوامل اؼبتجررة من احمليط الثقايف واالقتصادي والسياسي /

 عي.واالجتما
 4.اؼبيل للعمل / 

النساء اؼبقاوالت وفق األسباب والدوافع اليت جعلتهن سيدات أعماؿ إذل ثبلث فئات  koreenكما يصنف 
 :2وىي

 / النساء المقاوالت بدافع اختياري: 1

 اليت انشأة مؤسستها ىربا من البداية، وتتميز ىذه الفئة بدرجة منخفضة من اػبربة واؼبمارسة.

 والت بدافع اختياري:  / النساء المقا2

 تتميز دبستوى عارل من الفًتة اؼبهنية لذلك فاؼبقاوالتية بالنسبة ؽبن ىي فرصة ؼبواصلة النمو باستغبلؿ مهاراهتم.
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 / النساء المقاوالت اللواتي يشغفن إلى التوفيق بين األسرة والحياة المهنية:3

 .1ض اغبرية لتحقيق حياة مروبة ؽبا وألسرهتاىذه الفئة من الواقع تريد مواصلة حياهتا اؼبهنية مع بع

ويف ؾبمل الدراسات اليت تناولت دوافع اؼبرأة إلقامة مشروعها اػباص، خلصت إذل أف دافع ربقيق االعًتاؼ 
واالستقبللية إذل جانب الدور االقتصادي واؼبسانبة يف الدخل، وكذا دافع استغبلؿ الطاقة واالبتكار من اجل 

روؼ الشخصية غالبا ما تكوف القوة الدافعة وراء توجو اؼبرأة كبو اؼبقاوالتية وىذه الظروؼ تتمثل ربقيق النجاح والظ
غالبا يف اغباجة إذل اؼباؿ يف ظل عدـ وجود دخل وعدـ وجود فرصة لعمل بأجر بعد فًتة طويلة من البحث، 

حة، ولكن عندما يفكروف يف ما يبكن ليصبح اغبل الوحيد ىو التواجد كبو العمل اغبر بدافع الضرورة واغباجة اؼبل
 .2أف ربققو أعماؽبم فإهنم يتطلعوف إذل رؤية خاصة من األعماؿ

 العوامل المؤثرة على تطور المقاولة النسويـة    -2
إف دخوؿ اؼبرأة ؼبيداف اؼبقاولة ال يعتمد فقط على اغبصوؿ على اؼبوارد اؼبالية ووسائل اإلنتاج، بل يتحدد أيضا      

ن العوامل الثقافية، السياسية، االقتصادية واالجتماعية، اليت من شأهنا تشجيع أو تقليص االستعدادات دبجموعة م
  3اؼبقاوالتية عند اؼبرأة، واليت كبللها كما يلي: 

 
 منهػا: : العوامـل االقتصاديـة. 1  

  .حيث أىم عامل يبكن أف يدفع اؼبرأة إلنشاء مؤسسة أو استغبلؿ نشاط اقتصادي ىو الفقر
العديد من النساء البليت يقطن دبناطق متدنية اؼبستوى اؼبعيشي، يقررف استغبلؿ معارفهن للحصوؿ 

على دخل أفضل وربسُت شروط اؼبعيشة لعائبلهتن، وىذا بالرغم من عبء اؼبهاـ اؼبنزلية، وضيق 
 الوقت.

 نسوية. حيث اغبصوؿ على التمويل ىو عامل اقتصادي آخر يبكن أف يشجع أو يقلص اؼبقاولة ال
عادة ما تتميز اؼبؤسسات اليت سبلكها النساء حبجم صغَت وبوسائل مالية قليلة، فبا يعيق تطور 

اؼبؤسسة، ؽبذا تعتمد النساء على التمويل الذايت أو التمويل العائلي. مع العلم، أنو يف الظروؼ 
نساء اؼبتحصبلت على اغبالية، ال يوجد أي قانوف يبنع تقدصل القروض للنساء، رغم ىذا، فعدد ال

 القروض أقل باؼبقارنة مع الرجل، وغالبا ما يكوف السبب متعلق بغياب الضمانات.
 

                                                           
1
 Jeanne rellady cougllin loc. cit. h3. 
2

-  jeanne Halliday coughlin loc. cit .p 13. 
3
 Etude d'identification d'activités économiques QUEBEC Avec le soutien de l'UNIFEM, –AMAPPE et OXFAM  
, r les femmes au Maroc : Etude pilote dans les provinces de Tétouan, Chefchaouen et Ifrane"potentielles pou

(Maroc :AMAPPE et OXFAM-QUEBEC, 2001),  pp.18-28.                                                                                                     
                



 منهػػا:: العوامل الثقـافيـة. 2   
 إف التوزيع الطبيعي لؤلدوار ما بُت الرجل واؼبرأة، عػادة ال يشجع تعػدد األدوار اليت تقـو هبػا اؼبرأة :

بلـز لقيادة مؤسسة، فالتوفيق بُت ـبتلف أدوارىا، وعدـ التوفر الدائم اؼبرأة وال يوفر ؽبا الوقت ال
للوسائل اليت زبفف من عبء ىذه اؼبسؤوليات، يبثل عائق كبَت لتطور اؼبقاولػة النسوية، وبالتارل 

 فأىم عامل مؤثر بالنسبة للمرأة الوقت وىو جد ؿبدود.
 
 السلوكات اؼبقولبػة(Les stéréotypes)يدة للمرأة واليت ىي امتداد لسمعة : إف السمعة اعب

عائلتها، ىي من القيم الرئيسية يف ـبتلف اجملتمعات العربية واإلسبلمية على وجو اػبصوص، لذا 
فلها أثر كبَت على مواقف اؼبرأة وتصرفاهتا، وعلى طبيعة النشاط نفسو إف كاف يليق باؼبرأة ومقبوؿ 

طق )الريفية( فاؼبرأة ال تلقى تشجيعا ؼبمارسة األنشطة بالنسبة ؽبا. على سبيل اؼبثاؿ ففي بعض اؼبنا
اليت تتطلب التنقل الدائم وكثرة اللقاءات بالرجاؿ. باإلضافة لذلك، ىناؾ بعض األنشطة اليت تعترب 

خاصة فقط بالرجاؿ، مثل تلك اليت تستدعي استعماؿ اآلالت من اغبجم الكبَت؛ وحىت النساء 
 لى القياـ دبثل ىذه النشاطات.أحيانا ال هبدف أنفسهن قادرات ع

 
 فغياب مباذج لنساء مقاوالت يبثل أيضا عامبل مفسر لضعف ميل غياب مباذج ؼبقاوالت ناجحات :

 النساء إلنشاء مؤسسات.
حيث وجد أنو كلما كانت النساء اؼبقاوالت بارزات يف اجملتمع، كلما شجع ىذا بقية النساء على 

 الدخوؿ جملاؿ اؼبقاولػة.
 

 إف أحد أىم العناصر اليت تؤثر على األشخاص عندما يريدوف االستثمار  : ادات الشخصيػةاالستعػد
يف أحد األنشطػة من النوع االقتصادي ىو الثقة، واليت تقصد هبا ثقة احمليطُت بالشخص، ثقة 

 العمبلء، باإلضافػة للثقػة بالنفس.
تطوير االستعدادات والتوجو كبو وىػذه األخَتة تعترب فجوة عند النساء، حيث اجملتمع ال يشجع 

 اؼبقاولػة عند البنات.
 

كما أف روح اؼبقاولػة يتطلب حب اؼبخاطرة، التجديد، القدرة على التأقلم )مع احمليط وحػاجيات 
 اخل.…الزبائن(، اقتناص الفرص ) دبعٌت إمكانية اغبصوؿ على اؼبعلومة(، 

توى، مع ذلك فيمكن اكتساب كل ىذا إذا فاحمليط العائلي يلعب دور جد مهم على ىذا اؼبس
 باػبربة وقيادة نشاط اقتصادي. 



 : العوامـل التـأسيسية. 3   
وىنا نتحدث عن توفر أو عدـ توفر خدمات الدعم إلنشاء اؼبؤسسات، وخاصة اػبدمات اليتُ تعٌت      

 وى التكويٍت لكل واحدة. باحتياجات اؼبرأة وتكوف متكيفة مع قدراهتا، دبعٌت تراعي ضيق وقت النساء، واؼبست
باإلضافػة لذلك، فعدـ مراعاة الفروقػات بُت اؼبرأة والرجل يف صبيع النواحي )عدـ إمكانية االستفادة من     

اخل( ىو عائق كبَت لتطور اؼبقاولة النسوية، دبا أنو ال يأخذ بعُت …نفس الربامج، واؼبشاركة يف نفس الشبكات،
 االعتبار حاجيات اؼبرأة.

اؼبوجهة لدعم إنشاء اؼبؤسسات من طرؼ النساء،  ONG)ذا فالربامج اغبكومية وغَت اغبكوميػة )مثل ل   
 تؤثر وبشكل كبَت على التوجو اؼبقاواليت للمرأة.

 
 

 : العوامـل القانونيـة. 4   
ؼبرأة يف وىنا نتحدث عن القوانُت والتشريعات، ففي بعض البلداف يوجد بعض اؼبواد اليت ربد من حرية ا      

استعماؿ أمبلكها، أو اغبصوؿ على قروض دوف وجوب الرجوع إذل الزوج وأخذ موافقتو )دبعٌت اعتبار اؼبرأة 
دائما كقاصر يف ىذه الناحيػة(. وىذا من شأنو التسبب يف عائق كبَت وبد من حرية اؼبرأة يف التصرؼ ) مثاؿ 

لزوج، وضرورة وجود ؿبـر يف حاالت نادرة ) ذلك تصريح اغبصوؿ على جواز السفر إال عن طريق موافقة ا
 العربية السعودية(، وىذا يضع اؼبرأة يف موضع غَت متوافق مع التسيَت اعبيد للمؤسسة.

 
 ومن العوامل اؼبؤثرة يف ىذه الناحية قبد:: العوامـل التـربويـة. 5   

 ذ سنوات لتشجيع : حيث يف بعض البلداف، وبالرغم من اجملهودات اؼببذولة منسبػدرس البنػات
سبدرس األطفاؿ من اعبنسُت، إال أف نسبة التمدرس عند اإلناث أقل باؼبقارنة مع الذكور، وىذا 
بسبب عوامل ىيكلية )مثل غياب التجهيزات، عدـ توافق الربامج مع احمليط، الفقر، ...اخل(، 

ناث لؤلمكنة وأخرى ثقافية ) ثقل األعماؿ اؼبنزلية، مراقبة سلوكات البنات، منع دخوؿ اإل
 العمومية، عدـ قبوؿ االختبلط، ...اخل(.

 
 وىذا خاصة بالنسبة للمناطق الريفية، حيث قبد نسبة األميػة مرتفعة نسبيا باؼبقارنة مع األميػػػة :

اؼبدف. وتعترب األميػة ونقص التكوين عوائق كبَتة أماـ تطور اؼبقاولػة النسوية، وىذا نظرا لكوف مثل 
ا ما سبنع النساء من اغبصوؿ على اؼبعلومات الضرورية اليت سبكنها من اقتناص ىذه الوضعية غالب

 الفرص اؼبعروضة. وىي أيضا تبعدىم عن برامج التكوين اليت سبكنهم من ربسُت اإلنتاج واؼبردودية. 



كذلك تسبب األمية صعوبات عل مستوى تسيَت اؼبؤسسة، وتبقي النساء مرتبطات كليا بالغَت. 
 اد على الغَت يولد شعور بعدـ األمن ونقص الثقة بالنفس.وىذا االعتم

 
 : العوامـل السياسيـة. 6   

وىنا نتحدث عن دور وؾبهودات الدولػة، فيما ىبص الًتقية النسوية، واؼبساواة بُت اعبنسُت )رغم أف      
(. باإلضافة  1Beijingمعظم البلداف واعبزائر من بينهم، قاموا بالتوقيع على اتفاقية اؼبساواة بُت اعبنسُت

 لرصد برامج خاصة تساعد على تشجيع األفراد واؼبرأة على وجو اػبصوص على الدخوؿ يف ؾباؿ اؼبقاولػة.
 

 : العوامـل األخرى المالئمة لتطوير المقاولة النسويـة .7  
لفائدة احملصلة من أىم عامل لتطوير اؼبقاولػة النسوية، ىو النساء يف حد ذاهتم، دبعٌت مدى تقديرىن ل      

اؼبقاولة، اعبدية يف التفكَت باؼبقاولة، حب اإلنشاء واإلبداع، القدرة على التغيَت لتلبية حاجيات عائبلهتم والتكيف 
 معها. 

  
فكما لوحظ يف اؼبناطق الفقَتة، فغالبا ما تبادر اؼبرأة يف القياـ بنشاطات إلعانة عائبلهتم. واستطاعت بعض       

شاطهن والنجاح فيو، وتزايد تفهم أزواجهن ؽبذا النجاح من خبلؿ ما يبكن توفَته من موارد مالية، النساء فرض ن
 وأصبح ينظر إذل عمل اؼبرأة دبنظور مغاير سباما للوضع األوؿ.
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 األثار االقتصادية واإلجتماعية للمقاوالتية النسائية.

 :1تمثل األثار االقتصادية في ما يلي

 تصادي: / االثار اإلق1

 .زيادة متوسط دخل الفرد والتغيَت يف ىياكل االعماؿ واجملتمع 
 .الزيادة يف جانب العرض والطلب 
 .توجيو االنشطة يف اؼبناطق التنموية اؼبستهدفة 
 .تنمية الصادرات واحملافظة على استمرارية اؼبنافسة 
 .اؼبسانبة يف النمو السليم لئلقتصاد 

 / األثار اإلجتماعية: 2

 تنمية الغجتماعية وتوزيع الثروة التوازف اإلقليمي لعملية التنيمية االقتصادية.عدالة ال 
 .اؼبانبة يف تشغيل اؼبرأة 
 .اغبد من ىجرة السكاف من ريف إذل اؼبدف 
 .اؼبساواة ما بُت الرجل واؼبرأة وتغيَت نضرة اجملتمع حوؿ اؼبرأة رائدة األعماؿ 

الذي تقدمو اؼبرأة يف ؾباؿ التنمية اإلقتصادية والغجتماعية ويف نفس ىذا اإلطار برز اإلعًتاؼ باإلسهاـ 
 للمجتمعات اليت سبكن اؼبرأة من الدخوؿ يف اجملاالت االقتصادية بصفة عامة ويف اجملاؿ اؼبقاواليت بصفة خاصة.

 التحديات والصعوبات التي تواجهها النساء المقاوالت:

من وجود ربديات وصعوبات سواء كانت صعوبات إف الدخوؿ يف أي ؾباؿ من ؾباالت العمل ال ىبلو  
سبويلية أو إجتماعية أو غَتىا من الصعوبات، ويعترب الدخوؿ يف ؾباؿ اؼبقاولة من أكثر اجملاالت اليت تتسم 

بالتحدي والصعوبة نتيجة لعدة عوامل منها أنبية اإلعتماد على الذات وضرورة التحديد اؼبستمر لضماف القدرة 
 .1ة يف ظل تسارع التطور اغباصل يف ـبتلف اجملاالت وعلى مستوى صبيع دوؿ العادلعلى اؼبنافسة خاص

تواجو النساء اؼبقاوالت العديد من التحديات عند تأسيس وتنمية مشاريعهم واألكثر أنبية من ىذه  
سية اليت اغبواجز ىو التمويل واغبصوؿ على قروض وخاصة بالنسبة للبدء بالنشاط، ىي واحدة من التحديات الرئي

، إضافة لذلك ذبد 2تواجو النساء اؼبقاوالت غالبا ما يكوف للمرأة فرصا أقل من الرجل للحصوؿ على القروض
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 المقاولة كخٌار فعال لنحاج سٌرورة المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة الجزائرٌة، المسارات والمعددات، خدري توفٌق، حسٌن بن طاهر: -

 .0، جامعة الوادي ، ص 12/10/0100الملتقى الوطنً حول، واقع وآفاق النظام المالً فً المؤسسات الصغٌرة والمتوسطة فً الجزائر، ٌومً 
0

، 0102، 00فهم االنظمة المتعلقة بالشركات الصغٌرة والمتوسطة الحجم، البنك الدولٌا، الطبعة  0102ممارسة أنشطة األعمال  البنك الدولً: - 

 .10ص 



عدـ حصوؽبا على فرص تدريبية مساوية للرجل وعدـ سبتعها باؼبزايا اليت يتمتع هبا الرجل باؼبثل، وقلة الدورات 
 .1د النساءعن التدريبية اليت هتدؼ إذل نشر الفكر اؼبقاواليت

تشكل العوامل اإلجتماعية التحدي الثاشل الذي تؤثر على اؼبقاولة ومن بينها تقافاة اجملتمع اؼبقاوالتية و  
أدوار النوع اإلجتماعي فأدوار النوع اإلجتماعي ىي األدوار اليت يقـو هبا اعبنساف واليت تشكلها الظروؼ 

ساس زبتلف االدوار اؼبتبادلة من ؾبتمع إذل آخر فبا يتعكس على فعلى ىذا األ  2الغجتماعية واإلقتصادية والثقافية
ثقافة اؼبقاولة النسوية لذى اجملتمع، النساء يف اؽبياكل اإلجتماعية األبوية ؾبربة على أف تعتمد على أزواجهن 

خاطر يف ؾباؿ واألباء والغخوة لتأمُت التمويل باإلضافة إذل اف ىذه اؼبواقف السلبية تثٍت النساء على إزباذ اؼب
 .1فبارساهتا

يف الدراسة اليت اجريت على النساء اؼبقاوالت يف طبس دوؿ عربية )البحرين، األردف، لبناف، تونس،  
 واإلمارات( أف من بُت التحديات الرئيسية اليت تواجهها النساء اؼبقاوالت ىي:

  .إكتساب مهارات الغدارة اؼبالية 
  عليها.إجاد اليد العاملة اعبيدة واإلبقاء 
 .النفاذ إذل مصادر التمويل 
 2الكلفة العالية للخدمات العامة. 

ياؼبئة  25تشَت إذل أف اإلنتاجية يبكن أف تزيد بنسبة تصل إذل  2011وعن تقرر للتنمية يف البنك الدورل لعاـ 
 .3لبعض البلداف إذا أزيلت اغبواجز التمييزية ضد اؼبرأة
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 خالصة الفصل 
َت أف اؼبرأة اؼبقاولة أثبتت كفاءهتا وجدارهتا يف الدخوؿ يف ؾباؿ اؼبقاوالتية، وأكدت على نستنتج يف االخ 

دورىا اؼبهم يف اغبياة اإلقتصادية كذلك زيادة مبو إقتصاديات البلداف، وبالرغم من التحديات اليت تواجو اؼبرأة 
على تسيَت اؼبشروع اؼبقاواليت بنجاح، اؼبقاولة إستطاعت بعض اؼبقاوالت مقاومتها ومواجهتها، وإثبات قدرهتا 

وذلك باستغبلؽبا كل الفرص اؼبتاحة ؽبا، وربقيق مبو ؼبستها وجذب اؼبمولُت وزيادة اإلىتماـ باؼبشاريع اؼبقاوالتية 
 النسوية.

 ونظرا لبلنبية البالغة للمقاوالتية النسوية أنشأت العديد من الشبكات واؼبنظمات اػباصة بالنساء اؼبقاوالت، -
 وكذلك تنظيم برامج خاصة من أجل ربسُت ورفع كفاءهتن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني: دور التكنولوجيا الحديثة في تدعيم المقاوالتية النسوية

 تمهيد الفصل

لقد أحدث تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاالت وتطبيقاهتا اؼبختلفة تطورا ملحوظا يف العديد من اجملاالت،  
ما كبَتا ألصحاب اؼبشاريع اؼبقاوالتية، خاصة للمقاوالتية النسوية، ومن أىم حيث وفرت كذلك دع

 التكنولوجيات اؼبستعملة من طرؼ النساء اؼبقاوالت اؽبواتف الذكية الشبكة العنكبوتية، اغباسوب احملموؿ.

ذي ينقيم وعليو جاء ىذا الفصل الذي ىبص دور التكنولوجيات اغبديثة يف تدعيم اؼبقاوالتية النسوية وال
إذل مبحثُت، اؼبيحث األوؿ ربت عنواف: آلية تطبيق تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاالت يف اؼبقاولة، يتضمن: 

 نضم اؼبعلومات  اإلدارية تأثَت اؼبعرفة وتكنولوجيا اؼبعلومات على منظمات األعماؿ.

ة على اؼبقاوالتية النسوية أما اؼببحث الثاشل: يتعلق بتأثَت تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاالت اغبديث 
ويتضمن: التكنولوجيات اغبديثة ذبعل من اؼبرأة سيدة أعماؿ ناجحة، اإلستخداـ الكبَت للتكنولوجيات 
 اغبديثة من قبل النساء اؼبقاوالت إسهامات تكنولوجيا اؼبعلومات اإلتصاؿ يف توجيو اؼبرأة كبو اؼبقاوالتية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 واالتصاالت في المقاولة المعلومات تكنولوجيا تطبيق آلية :األول المبحث

 أثر تطبيقات تكنولوجيا المعلومات على إدارة األعمال:
وبسن تطبيق تكنولوجيا اؼبعلومات قدرة اؼبشاريع على االبتكار و يزيد عملياهتا التشغيلية كفاءة و إسًتاتيجياهتا  

 وعملياهتا اإلدارية و التسويقية فعالية. 
 ؼبعتمدة لتكنولوجيا اؼبعلومات يف إدارة اؼبؤسسة:أىم التطبيقات ا

تلعب تقنيات اؼبعلومات و االتصاؿ دورا أساسيا يف عملية التسيَت و التطوير اإلداري يف        كل  -أ  
 مرحلة من اؼبراحل التالية:

 مرحلة ربديد االحتياجات. -
 مرحلة زبطيط و تصميم الربامج اؼبناسبة.-
 مرحلة تنفيذ الربامج.-
 مرحلة التقييم و اؼبراجعة.-
 مرحلة التحسُت والتطوير.-
 ىذا باإلضافة إذل ازباذ القرارات و ربليل البيانات .-
إف أثر تكنولوجيا اؼبعلومات على ىذه اؼبراحل يكمن يف دقة ربديدىا و ربليلها، و من اؼبمكن أف تتم عن -ب

ػبربات يف أماكن أخرى و بتكلفة أقل،ومن بعد و بدقة و سرعة عالية و كذلك إمكانية االستفادة من ا
 اؼبمكن اإلشارة ىنا إذل التطبيقات اؼبلموسة التالية:

 On-lineاالتصاؿ اؼبباشر -
 On line formesتعبئة ـبتلف النماذج إلكًتونيا -
 االنتشار السريع باستخداـ الربيد اإللكًتوشل و اإلنًتنيت -
 علومات اؼبرونة يف تعديل اػبطط و الربامج و اؼب-
 E-Learningالتعلم عن بعد -
ربليل ـبتلف البيانات بدقة و كفاءة عالية، وسرعة ربيينها فبا ينعكس إهبابا على ازباذ القرار اؼبناسب يف -

 1التوقيت اؼبناسب.
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 تأثير تكنولوجيا المعلومات و االتصال على إدارة األعمال 1 
 التكنولوجيا في إدارة األعمال:

، كل األساليب اليت تستطيع 1دة معاشل، ولكن إف تعلق األمر بنظاـ األعماؿ فإهنا تتضمنللتكنولوجيا ع
اؼبنشأة من خبلؽبا خلق القيمة إذل أصحاب اؼبصلحة والشأف فيها، فالتكنولوجيا تضم اؼبعرفة اإلنسانية، طرؽ 

ة اليت تستخدـ يف تنفيذ العمل، التجهيزات اؼبادية، االتصاالت واإللكًتونيات، وـبتلف نظم العمل واؼبعاعب
 نشاطات األعماؿ للمنظمة، ويستعمل مصطلح تكنولوجيا اؼبعلومات

عموما لوصف اؼبنفعة اؼبوحدة لئللكًتونيات واالتصاالت البلسلكية والربؾبيات باإلضافة إذل تكامل وسائل 
 اؼبعلومات الصوت النص البيانات والصورة.

عرفة وتوليدىا وقدراهتا من األمور اؼبهمة االسًتاتيجية يف نقل اؼب تعترب تكنولوجيا اؼبعلومات بكل أبعادىا 
واؼبشاركة فيها، إف تطور الفكر اإلداري األكاديبي والتطبيقي خبلؿ العقود األخَتة قد أوجد اغبل لكثَت من 

مشاكل اإلدارة، وكنتيجة ؽبذا التطور قد حدث تغيَت ىيكلي يف وظائف اإلدارة وأساليب العمل يف اؼبنظمات 
حت تشكل موردا ىاما ألية منظمة بل أصبحت من األبعاد اغبديثة بعد معاعبة وربليل اؼبعلومات اليت أصب

 األساسية للعملية اإلدارية.  
زمن ىنا فإف ظهور تكنولوجيا اؼبعلومات أوجد فرصا جديدة أماـ مدراء منظمات األعماؿ إلجاد ؾباالت 

افسي الستخدامها يف اسًتاتيجيات األعماؿ إذ يبكن استخدامها يف ثبلث مستويات لتحسُت الوضع التن
 .2للمنظمة وىي

 على مستوى الصناعة:
يف تغيَت طبيعة الصناعة اليت  technology informationفبكن أف تساىم تكنولوجيا اؼبعلومات  

تتنافس فيها اؼبنظمات، إذ أف التصنيع يتكامل ألف بالتصنيع اؼبتكامل باغبواسيب والتشكيبلت األخرى اإلنتاج 
 اؼبرف.

 تاج: على مستوى اقتصاديات اإلن
حيث تساىم تكنولوجيا اؼبعلومات يف تدنية التكاليف وتقليل الكثَت من اعبهد واالستخداـ األمثل للمواد  

 اؼبتاحة يف اؼبنظمة.
 على مستوى التوزيع والتسويق: 

تستطيع اؼبنظمة اليت سبتلك شبكة اتصاالت حديثة وتكنولوجية من اؼبعلومات اؼبتطورة أف تسيطر على  
 3والضعف يف السوؽ وازباذ القرارات التسويقية اؼبناسبة.مواطن القوة 
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 المبحث الثاني: تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة على المقاوالتية النسوية

 :1االستخدام المتزايد لتكنولوجيا المعلومات واالتصال من طرف سيدات األعمال .1

وأقوى الوسائل اؼبستخدمة من قبل سيدات األعماؿ،  إف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت تعترب من أىم 
حيث أف ـبتلف ىذه الرسائل سانبت يف تغيَت ؾبرى العملية االقتصادية على الصعيد العاؼبي، باإلضافة إذل 

إتاحة عدة فرص لعدد كبَت من رجاؿ األعماؿ للغرض يف عادل األعماؿ من أوسع أبوابو، التجارة اإللكًتونية، 
راء وبيع بضائع وخدمات إما عن طريق األنًتنت أو وسائل إلكًتونية أخرى، مكنت أصحاب واليت تتضمن ش

اؼبشاريع الصغَتة يف الولوج إذل عادل التجارة من خبلؿ ابتكار ؿببلت افًتاضية يف عدة مواقع إلكًتونية، ىذه 
 األخَتة مزودة بقوائم إلكًتونية.

ق أو بيع منتوجاهتم يف السوؽ العاؼبية، ىذه القدرة، كانت باإلضافة إذل أف ىذه التجارة مكنتهم من تسوي 
 يف الساب وبشكل كبَت غَت متاحة إال للشركات الكبَتة.

كل من اؽبواتف احملمولة، الرسائل القصَتة، الربيد اإللكًتوشل واػبدمات اؽباتفية القائمة على أساس  
من قبل سيدات األعماؿ من اجل خلق تواصل اإلنًتانت مثل السكايب ىي قيد االستعماؿ وعلى كبو متزايد 

مع الزبائن باإلضافة إذل شركات العمل، إف انتشار التسويق، اؼببيعات واؼبنتوجات وخدمة اؼبعلومات عن طرؽ 
 ـبتلف وسائل تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يعترب لدى البعض فبارسة سابقة.

كبو فعاؿ مكن سيدات األعماؿ من ربقيق أعلى  إف استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت على 
اؼبستويات من الربح، وذلك من خبلؿ جعل العمليات الداخلية كإدارة معلومات االتصاؿ لدى الزبوف أكثر 

فعالية، باإلضافة إذل تعزيز فعالة األنشطة اػبارجية، يف الكثَت من البلداف ذات الدخل اؼبنخفض، مكن 
سيدات األعماؿ يف العديد من القطاعات من توفَت الوقت أثناء السفر، نشر استعماؿ اؽبواتف احملمولة 

التوعية، تلقي الطلبات، ويف بعض األحياف ربويل األمواؿ، قيد ال من التنقل بُت اؼبدف للقاء األشخاص، يبكن 
 blonsinaفقط استخداـ اؽباتف واالتصاؿ بالشخص اؼبراد الذىاب إليو، واحدة من بُت سيدات األعماؿ 

sembu  قالت بأف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ توفر الوقت اؼباؿ وكذا الطاقة، كما أضافت بأنو من
 خبلؿ ىذه الوسائل أصبح الوقت بالنسبة للمرأة سهل التحكم.

 
 
 
 

                                                           
1

 .00ص نفس المرجع،  -

 



 :1مدى فاعلية التكنولوجيا الحديثة في المقاوالتية النسوية .2

ًتاتيجية مهمة للتطوير التمكُت االقتصادي للمرأة ألجل لقد اعًتؼ بتعزيز الشركات الصغَتة والصغرى، كاس
اغبد من الفقر وعدـ اؼبساواة والعمود الفقري لتوسيع االقتصادي يف الكثَت من اغبكومات وعلى اؼبستوى 

األسري، تلعب اؼبشاريع واؼبؤسسات النسائية الصغرى دورا فعاال يف ضماف استمرارية األسر الصغرى ويف بناء 
ومهاراهتا وأيضا وضعها االجتماعي واالقتصادي مع بعض الفوائد االجتماعية العائدة على اجملتمع  ثقة اؼبرأة

 واألجياؿ القادمة.
الكثَت من البلعبُت اؼبؤسساتيُت واإلقليمُت يتم تعززىم بغرض استعماؽبم كوسيلة اسًتاتيجية ػبلق فرص عمل 

ظيف الطبقة الفقَتة يف اؼبناطق الريفية والسكاف الذين من أجل اؼبسانبة يف تطوير البلداف وتعميم حظوظ التو 
 دل تصلهم بوادر اغبضارة اغبالية والتقدـ االقتصادي،ػ وذلك لتعزيز القدرات اإلبداعية.

سبنح نساء األعماؿ فرص جديدة بفضل وسائل االتصاؿ واإلعبلـ لبدء وتطوير مشاريع ذبارية جديدة،  
ؼبعارة والتقليدية، تتمكن نساء األعماؿ من الوصوؿ إذل زبوف، ومن أف عن طريق وسائل االتصاؿ واإلعبلـ ا

 تصبح عنصر فعاؿ وتتمكن من بناء أعماؿ من بطرؽ دل يكن بوسعهن تطبيقها من قبل.  
ؼبناقشة يف ما ىبص ىذا اؼبرجع، جب لؤلخذ بعُت االعتبار العبلقة اليت تربط بُت العلـو التكنولوجية  

دـ، بالرغم من أف العلـو التكنولوجية واإلبداع تساىم يف تعزيز التطور، إال أهنا ال تأخذ واإلبداع، اعبنس والت
 بعُت االعتبار الفروقات اعبنسية وؽبذا فهي ليست كافية لتحقيق كل األىداؼ.

معظم وكاالت األمم اؼبتحدة تعمل على ربسُت البعد اجنسي يف علـو التكنولوجيا واإلبداع وأيضا علـو  
االتصاؿ واإلعبلـ، درجة االنتباه مدى االستثمار ومنظور التطور الذي يدور حوؿ اؼبرأة ووسائل وسائل 

 اإلعبلـ واالتصاؿ، تعترب دبصدر غَت كايف لتعزيز دور اؼبرأة وربقيق اؼبساواة بُت اعبنسُت.   
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 إلدارة األعمال الدور االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دعم الميزة التنافسية .3
تقـو كثَت من اؼبنظمات بالتطبيق االسًتاتيجي لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت من خبلؿ استخداـ  

 ىذه التكنولوجيا يف تغيَت اؼبنتج أو تغيَت أسلوب اؼبنافسة اليت تتبعها اؼبنظمة.
غَتات عميقة على قباح ويستخدـ التطبيق االسًتاتيجي لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف إحداث ت 

 اؼبنظمة من خبلؿ:
 التأثَت على صياغة إسًتاتيجية اؼبنظمة وتنفيذىا. -
 اغبصوؿ على مزايا تنافسية، ومنح اؼبنافسُت على اغبصوؿ عليها. -

 ولتوضيح ىذه التأثَتات سنتناوؿ العناصر التالية: 
 تكنولوجيا اؼبعلومات وإسًتاتيجية اؼبنظمة. -
 تيجية والتنافسية لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ؼبنظمات األعماؿ.اؼبزايا االسًتا -

 أوال: تكنولوجيا المعلومات وإستراتيجية المنظمة
يبثل استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت ػبلق مزايا اسًتاتيجية أولوية رئيسية للعديد من منظمات  

وجيا اؼبعلومات واالتصاالت الناجحة ىي اليت تنفق وتدعم األعماؿ وذبدر اإلشارة ىنا إذل اسًتاتيجية تكنول
االسًتاتيجية العامة للمنظمات لذا سنتطرؽ إذل الدور االسًتاتيجي لتكنولوجيا اؼبعلومات وعوماؿ قباح ىذا 

 .(1)الدور
 الدور االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت: -

اسًتاتيجيا كبَتا يف اؼبنظمات اغبديثة حيث يبكن تؤدي تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت دور  
 استخدامها يف ربقيق األىداؼ االسًتاتيجية ويتمثل ىذا الدور االسًتاتيجي فيما يلي:

يساعد استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف ربقيق كفاءة عمليات وأنشطة اؼبنظمة وزبفيض تكاليفها  -
 وربسُت اػبدمات اؼبقدمة للعميل نتيجة االستخداـ األمثل للمعلومات. وذلك من خبلؿ األنشطة الروتينية،

يساعد استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف ربسُت عملية التخطيط االسًتاتيجي من خبلؿ  -
 التخطيط اؼبعتمد على اغباسب ومن خبلؿ تطوير نظم دعم وربليل سياسات اؼبنظمة.

ولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يساعدىا على فتح أسواؽ جديدة من خبلؿ إف اعتماد اؼبنظمات على تكن -
 تقدصل سلع وخدمات تعتمد أساسا على التكنولوجيا.

يؤدي استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف كثَت من األحياف إذل تغيَت التوازف بُت اؼبوردين واؼبنظمة  -
 لصاحل األخَتة.

 ت واالتصاالت يف خلق التكامل بُت صبيع موارد اؼبنظمة.تساعد تكنولوجيا اؼبعلوما -
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 عوامل نجاح الدور االستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في منظمات األعمال -2
 :(1)يتوقف قباح الدور االسًتاتيجي لتكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت على عدة عوامل ىي 

 التخطيط اعبيد ألنشطة اؼبنظمة. -
ل داخلية خاصة باؼبنظمة كنمط القيادة واالتصاؿ اؼبباشر بُت إدارة تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت عوام -

والوظائف التنفيذية ودور اؼبديرين التنفيذين يف دعم الدور االسًتاتيجي تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت من 
 خبلؿ اؼبشاركة اإلهبابية.

 خلية للمنظمة.مراعاة اؼبتطلبات واالحتياجات الدا -
 ربديد حاجات ورغبات اؼبستهلكُت. -
 مدى توافر اغباسب اآلرل والربامج اعباىزة. -
 التزاـ ودعم اإلدارة العليا. -
 التكامل بُت تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت واسًتاتيجية اؼبنظمة. -

 عمالثانيا: تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ودعم الميزة التنافسية إلدارة األ
يف ظل اؼبناخ االقتصادي السائد حاليا قبد أف معظم اؼبنظمات تسعى إذل اغبفاظ على مركزىا التنافسي  

ودعمو، ولقد أصبحت تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت جزءا مكمبل للبنية األساسية للمنظمة وتزداد أنبيتها  
ستخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت على كسبلح تنافسي قوي إذ هبب على اإلدارة العليا أف تدرؾ تأثَت ا

البيئة التنافسية وعلى اسًتاتيجية اؼبنظمة خاصة وأنو دل تعد وظيفة ىذه التكنولوجيا ىي زبفيض التكاليف فقط بل 
 .(2)يتعدى دورىا إذل مساعدة اؼبنظمة على البقاء والنمو

 افسية إلدارة األعمالدور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في دعم الميزة التن -3
يظهر دور تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف دعم اؼبيزة التنافسية إلدارة األعماؿ، من خبلؿ دراسة  

من خبلؿ اعبدوؿ التارل الذي يصف كيفية استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات   M.Porterتأثَت القوى التنافسية
 :(3)دعم اؼبيزة التنافسية إلدارة أعماؿ اؼبنظمة واالتصاالت ؼبواجهة القوى التنافسية، وبالتارل
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 : تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتسيير االستراتيجي )التحول في األعمال واإلدراة(4فصل 
 : دور تكنولوجيا اؼبعلومات يف مواجهة القوى التنافسية2جدوؿ رقم

لمواجهة القوى استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  القوى التنافسية
 التنافسية

 اختيار أفضل اؼبوردين. - القوى التفاوضية للموردين
 هتديد اؼبوردين بالتكامل الرأسي اػبلفي وعدـ االستعانة هبم. -

 االختيار السليم للمشًتين. - القوى التفاوضية للمشترين
 التميز واإلختبلؼ -

وضع المنافسين الحاليين داخل 
 الصناعة

 لفعالية.التكلفة/ ا -
 الوضل للسوؽ. -
 سبيز اؼبنتج. -
 تقدصل خدمات متميزة. -

 وضع قيود على اؼبنافسُت اعبدد. - التهديد بدخول منافسين جدد
 اقتصاديات اغبجم الكبَت. -
 سبييز اؼبنتج.-
 الوصوؿ إذل قنوات التوزيع. -

كامل مع اؼبنتجات تقليل زمن تطوير اؼبنتجات اعبديدة أو الت - القوى التفاوضية للمشترين
 اغبالية. 

- Source: Erick Clemons et Michael C Row : op C 
 

تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يف تغَت توازف القوى وانطبلقا من ىذا اعبدوؿ نبلحظ كيفية استخداـ  
الدخوؿ منافسُت  لصاحل اؼبنظمة، فعلى سبيل اؼبثاؿ: فإف تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاالت يبكن أف سبثل قيد

جدد للسوؽ من خبلؿ اقتصاديات اغبجم الكبَت وزيادة كلفة التحويل من صناعة ألحدى وقيود الوصوؿ إذل 
 أسواؽ رئيسية أو قنوات التوزيع.

 
 

 

 



 خالصة الفصل الثاني
ة يف يف االخَت لبلص إذل أف اؼبقاوالتية النسوية تعرؼ تغَتات جذرية، وىذا بإدخاؿ التكنولوجيات اغبديث 

العمل اؼبقاواليت، حيث أف التغَت التكنولوجي اغباصل يف ىذا اجملاؿ أدى إذل تعزيز فكرة اؼبرأة اؼبقاولة، خاصة يف 
الدوؿ السائرة يف طريق النمو والدوؿ النامية، كذلك أدى إذل ربسُت جودة اؼبنتوجات واػبدمات اليت تقدمها 

 اؼبشاريع اؼبقاوالتية النسوية.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 القسم التطبيقي

 الفصل األول : المنهجية اإلجرائية للدراسة .
 منهج الدراسة : -1

لكل منهج شروط و متطلبات معينة تفرض على الباحث استخدامها ويف إطار أىداؼ وطبيعة دراستنا مت 
واليت قمنا استخداـ اؼبنهج الوطٍت التحليلي من خبلؿ صبع اؼبادة النظرية وكذا وصف وربليل اؼبعطيات اجملمعة 

 هبا من خبلؿ الدراسة اؼبيدانية.
ويبكننا تعريفو على أنو: ذلك اؼبنهج الذي يعتمد على دراسة الظاىرة كما توجد يف الواقع ويهتم بوصفها و 

صفا دقيقا و يعرب عنها كيفيا أو كميا فالوصف الكيفي يصف الظاىرة و يوضح خصائصها أما التعبَت الكمي 
ضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجمها أو درجة ارتباطها مع الظواىر األخرى . وذلك من فيعطيها وصفا رقميا يو 

 .1أجل اغبصوؿ على نتائج علمية . مت تفسَتىا بطريقة موضوعية دبا ينسجم مع اؼبعطيات الفعلية للظاىرة 
اوالتية وقد قمنا باستخداـ الوصفي التحليلي من أجل تشخيص دور التكنولوجيات اغبديثة يف تفعيل اؼبق -

 النسوية من خبلؿ الًتكيز على عينة من اؼبقاوالت النساء .
األمر الذي ساعدنا يف ربليل و تفسَت و تقييم ظاىرة موجودة بالفعل أال و ىي استخدامات الوسائل اغبديثة   -

مقيدة خاصة منها األنًتنيت كعامل أساسي لتطوير و تفعيل العمل اؼبقاواليت النسائي هبدؼ الوصوؿ إذل نتائج 
 للمسانبة يف إثراء الرصيد اؼبعريف.

 انات يأدوات جمع الب -2
تتعدد وزبتلف أدوات صبع البيانات يف البحث العلمي  ويتم اختيار األداة اؼبناسبة توافقا مع متغَتات الدراسة 

 و ؾبتمع  وعينة البحث أيضا.
وكما تعرؼ يف كثَت  –مارة اؼبقابلة است-حيث قمنا من خبلؿ دراستنا ىذه باختيار أداة صبع البيانات وىي :  

 .-اؼبقابلة اؼبقننة–من اؼبراجع و الكتب العلمية باسم 
  -المقابلة المقننة–تعريف استمارة المقابلة *
تتم اؼبقابلة اؼبفيدة من خبلؿ قياـ الباحث بتحضَت قائمة من األسئلة قبل إجراء اؼبقابلة . ويتم طرح نفس  -

لغالب حسب نفس التسلسل إال أف ذلك ال يبع طرح اسئلة غَت ـبطط ؽبا إذا ما األسئلة يف كل مقابلة و با
رأى الباحث ضرورة لذلك . وقد تكوف األسئلة اؼبطروحة ذات هنايات مفتوحة حبيث يًتؾ للمبحوث حرية 

اؼبفتوحة  أو اإلجابة بإختيار األسلوب و العبارات  اليت يراىا مناسبة . يعترب ىذا النوع علميا أكثر من اؼبقابلة 
 .2غَت اؼبقننة  . لتوفَتىا الضوابط البلزمة اليت تسمح بصياغة تعميمات علمية 
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و يف دراستنا أثناء صبع اؼبادة التطبيقية قمنا بإستخدامنا ىذه اإلدارة حيث قمنا بصياغة أسئلة ؿبدة بنهايات 
حدى حيث قمنا بضبط  مفتوحة وأخرى مقفلة و إعداد بطاقة فنية على شكل ملف خاص لكل عينة على

 إستمارة مقابلتنا على شكلها اآليت :
 بطاقة فنية على شكل ملف خاص بالنساء اؼبقاوالت . -
 احملور األوؿ : بينات شخصية لصاحبة اؼبشروع اؼبقاواليت . -
ور احملور الثاشل : بيانات خاصة بواقع إستخداـ التكنولوجيات اغبديثة يف ؾباؿ اؼبقاوالتية النسوية و تضمن احمل -

 أسئلة بنهايات مفتوحة . 4
 3مقفلة و  أسئلة 2أسئلة   احملور الثالث : بيانات خاص بأمباط استعماؿ التكنولوجيات اغبديثة  خبمسة -

 أسئلة مفتوحة .
احملور الرابع : بيانات خاصة باإلفاؽ اؼبستقبلية اليت تفتحها استخداـ التطبيقات اغبديثة للمراة كمقاولة حيث   -

 لة مفتوحة .أسئ 5تتضمن 
 ربديد ؾبتمع الدراسة :  -3 -
يقصد دبجتمع البحث  صبيع األفراد او األشخاص الذين يكونوف موضوع مشكلة البحث أي أف ؾبتمع  -

البحث ىو اجملموعة الكلية من العناصر اليت تعمل عليها نتائج البحث وعلى الباحث ربديد ؾبتمع الدراسة 
ع البيانات. خاصة اؼبتعلقة باػبصائص اؼبميزة جملتمع حبثو . وأماكن لتحديد اؼبصادر اليت يتم من خبلؽبا صب

 .1وجودىا و اليت سيتم سحب العينة منها 
 35و  26واعتمدنا كمجتمع حبث يف دراستنا على ؾبموعة من اؼبقاوالت  النساء تًتاوح أعمارىن ما بُت   -

 إليها على اجملتمع األصلي . سنة . حيث أردنا من خبلؽبن الوصوؿ إذل عميم النتاج اليت توصلنا
 عينة البحث. -4 -
ىي ؾبموع الناس اليت مت اختيارىا لنكوف فبثل أساسي ضمن الدراسة . فهي تعرب عن اجملتمع مفهوم العينة :  -

 األصلي و ربقق إغراض البحث و غٍت الباحث عن مشاؽ دراسة اجملتمع اغبقيقي .
صوؿ على اؼبعلومات الكافية منها عن اجملتمع األصلي حيث يعد اؽبدؼ الرئيسي من إختيار العينة ىو اغب -

للبحث ومن الضروري أف تتوفر على حجم كاؼ وأف يتجنب الباحث اؼبصادر اؼبمكنة للخطأ يف إختيارىا و 
 التحيز يف ذلك.

ر حيث يبكننا من خبلؿ دراسة العينة يتم التوصل إذل نتائج ومن مث تعميمها على ؾبتمع الدراسة ألنو قد يتعذ  -
 دراسة صبيع عناصر اجملتمع و ذلك لعدة أسباب منها  على الباحث
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 * قد يكوف اجملتمع كبَتا لدرجة أنو يصعب دراسة الظاىرة على صبيع أفراد ىذا اجملتمع . -
 * قد يكوف من الصعب الوصوؿ إذل كافة عناصر اجملتمع. -
يها الوصوؿ إؿ العينة اؼبرغوب بسرعة عينة قصدية . حيث تكوف مفيدة يف اغباالت اليت ترغب فنوع العينة :  -

.أو من أجل معرفة آراء اجملتمع اؼبستهدؼ . حيث ىبتار الباحث أفراد عينتو دبا ىبدـ أىداؼ دراستو وبناءا 
على معرفتو دوف أف يكوف ىناؾ قيودا أو شروط غَت اليت يراىا ىو مناسبة من حيث الكفاءة أو اؼبؤىل العلمي 

العينة ال تكوف متوفرة عبميع وجهات النظر، ولكنها تعترب أساسا للتحليل العلمي أو حىت االختصاص، و ىذه 
 .1ومصدرا مهما للمعلوماتية كما تشكل قاعدة مناسبة للبحث عن موضوع الدراسة

حيث تتكوف عينة دراستنا من ؾبموعة من النساء البليت يعملن يف ؾباؿ اؼبقاولتية  ويستخدموف التكنولوجيا  -
 لف أنواعها من أجل تفعيل العمل اؼبقاوالتية وتطويره.اغبديثة دبخت

 أسلوب تحديد مفردات الدراسة:  -
إعتمدنا على أسلوب قصدي يف ربديدنا لعينة دراستنا، ىذا األسلوب الذي ساعدنا يف حصر عينة حبثنا  

نحن أعضاء على اعتبارىا جزء من ؾبتمع الدراسة، فإف كاف ىذا األخَت ىو ؾبموع من النساء اؼبقاوالت ف
البحث، قمنا بإختيار أسلوبنا القصدي كجزء من ىؤالء وىن البليت يستعملن التكنولوجيا اغبديثة يف تفعيل 

 العمل اؼبقاولتية وتطويره.
نساء مقاوالت يستخدمن الوسائل اغبديثة يف تفعيل العمل  10قمنا حبصر حجم عينتنا يف حجم العينة:  -

 رتقاء بواؼبقاوالتية وؿباولة لتطويره واإل
 اإلطار الزماني والمكاني للدراسة -5

 اإلطار الزماني للدراسة:-
 قمنا بتقسيم دراستنا إذل جانبُت: نظري + تطبيقي 

إذل غاية شهر  2016حيث استغرؽ اعبانب النظري من أجل البحث فيو فًتة زمنية فبتدة من شهر فيفري -
 ء تعديبلت عليها حسب ما تقتضيو الضرورة.من خبلؿ البحث عن اؼبعلومات، ترتيبها، إجرا 2016أفريل 

، من خبلؿ 2016أما اعبانب التطبيقي فقد كاف البحث فيو من بداية أفريل إذل غاية هناية شهر ماي -
 البحث عن مفردات العينة وربديد مواعيد اؼبقاببلت وكيفية ووقت إجرائها.

 اإلطار المكاني:-
 اء اؼبقاوالت.  على اعتبار أف موضوع حبثنا سبحور حوؿ النس 

 
 

                                                           
1
 .001المرجع نفسه، ص  - 



 الفصل الثاشل:ربليل البيانات و عرض النتائج.

 01اؼبلف رقم 

 إسم صاحبة اؼبشروع: ضببلوي حناف -

 سنة 33السن:  -

 .اؼبستوى التعليمي: جامعي -

 سائق،ومروج.ـبربيُت، 2يف إدارة اؼبؤسسة، 2يدويُت، 6عامل: 13عدد العماؿ: مديرة اؼبشروع + -

 2013وع: تاريخ انطبلؽ اؼبشر  -

 .نوع اؼبؤسسة: مؤسسة صغَتة -

 ENSEJ نوع التمويل: الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب -

 -قاؼبة–قطعة  1000مقر اؼبؤسسة: حي  -

 :نبذة عن فكرة اؼبشروع

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نتائج اؼبشروع:

 إثراء رصيدىا اؼبعريف وذلك إف واقع إستخداـ التكنولوجيات اغبديثة يف ؾباؿ اؼبقاوالتية النسوية، ساعد اؼببحوثة يف
من خبلؿ تسهيل عملية اإلتصاؿ الداخلي واػبارجي بينها وبُت الزبائن )اؼبوردين واؼبوزعُت(، ولكن إستعماؽبا ؽبذه 

التكنولوجيات دل ىبلق فرص متكاقئة مقارنة بالرجل فيما ىبص ؾباؿ ريادة األعماؿ، ويرجع السبب يف ذلك 
 .اليزاؿ على اؼبستوى احملليغبداثة اؼبشروع ألف اؼبنتوج 

أما فيما ىبص إستخداـ التكنولوجيات اغبديثة فقد سانبت يف ربسُت اساليب العمل اؼبقاواليت وتطويرىا من 
خبلؿ اإلعتماد بالدرجة األوذل على جهاز الكومبيوتر يف تسهيل عملية التسيَت واحملاسبة يف اؼبؤسسة، كذلك 

ل مع عمبلئها. وأيضا إعتمادىا على شبكة اإلنًتنت يف نشر مستجدات إستخدامها اؽباتف النقاؿ يف التواص
حوؿ اؼبنتوج وؿباولة التعرؼ على أراء الزبائن حوؿ جودة اؼبنتوج والسعر والنوعية من خبلؿ التواصل عرب صفحة 

ة ال تلعب دورا  اؼبؤسسة ؼبوقع التواصل اإلجتماعي الفايسبوؾ، ولكنها التزاؿ تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاؿ اغبديث
 .كبَتا يف ربفيز وتسيَت اؼبشروع

كما إعتربت اؼببحوثة أف أمباط إستعماؿ التكنولوجيات اػبديثة متفرعة جملموعة من الطرؽ اليت تتعامل معها من -
أجل ترسيخ صورة اؼبرأة اؼبقاولة يف ذىنية اجملتمع من خبلؿ التعامل عرب شبكة التواصل اإلجتماعي، وبعضا من 

 .ع اػباصة بالتسويق، وكذا إقبازىا لبعض اغبمبلت التوعية عرب اإلذاعة كوسيلة إعبلميةاؼبواق

إعتربت اؼببحوثة أف اعبمهور اؼبتفاعل معها كوهنا مرأة مقاولة واعي بالدور الفاعل لئلقتصاد اؼبؤنث ولكن بصفة -
ننا يف والية صغَتة )قاؼبة( نسبية فقط، وذلك راجع إذل أف اعبمهور متعود على التفاعل مع الرجل خاصة وأ

 .فالتفاعل معي غريب نوعا ما

كما أكدت اؼببحوثة على أف التعامل مع ىذه الوسائل اغبديثة سهل عملية التفاعل مع اعبمهور كما يساىم يف -
تفعبل اؼبقاوالتية النسوية و ذلك من خبلؿ الوصوؿ للمستهلك بطريقة سهلة وسريعة، كما يكوف اإلتصاؿ غَت 

 .مقارنة مع التعامل مع اعبمهور بالطرؽ التقليدية أو البسيطة السابقة اليت تكوف مكلفة للوقت واعبهدمكلف، 

تعتمد اؼببحوثة على إستخداـ ىذه التكنولوجيات بشكل يومي و بطريقة مكثفة من خبلؿ وضع ربديث -
 .لصفحتها على الفيسبوؾ ومتابعة ـبتلف اؼبستجدات اػباصة دبشروعها

اؼبعنية، باهنا تعتمد على ؾبموعة من اإلسًتاتيجيات اليت مكنتها من الرفع من تنافسية عملها كما أفادت -
وربسُت مردوديتها من خبلؿ الًتويج للمنتوج، وكذا التعريف جبودتو الرفيعة والسعر اؼبعقوؿ الذي يكوف يف متناوؿ 

 .قدرة اؼبستهلك العادية



تفتحها ىذه التطبيقات اغبديثة كتجاوز عقبات التسويق، وربقيق  وضحت اؼببحوثة بعض األفاؽ اؼبستقبلية اليت-
ميزة تنافسية، وكسب رضا اعبمهور وزيادة األرباح، وكذا ؿباولة إثبات ذاهتا داخل النسيج اإلقثصادي  احمللي أوال 

ه ؾبتمع ؿبافظ،  والوطٍت ثانيا، يف حُت أف خصوصية اؼبرأة كمقاولة ؽبا عبلقة مرتبطة بتمثبلت اجملتمع، على إعتبار 
دور النساء داخلو، فاؼبشكل ال يعود ؼبؤىبلهتا وقدراهتا التدريبية.و لذلك تعترب ىذه التكنولوجيات اغبديثة ضرورية 

يف تفعيل اؼبقاوالتية النسوية، وكانت رؤية اؼببحوثة واضحة فيما ىبص ذبربتها .... العمل اؼبقاواليت وىي أف 
نت من صورة اؼبؤسسة واؼبنتوج، كما سهلت عليها اؼبهمة لتواصلها أكثر مع الوسائل التكنولوجية اغبديثة حس

 :زبائنها كما كانت ؽبا عدة توقعات يف ماىبص مشروعها ػبمسة سنوات قادمة وكانت توقعاهتا كالتارل

 واػبروج من اجملاؿ الضيق إذل اجملاؿ الواسع. -زيادة األرباح-توسيع نطاؽ اؼبشروع وطنيا وعاؼبيا -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 02ملف رقم 

 :بطاقة فنية حوؿ اؼبشروع

  - نظارايت -نوع اؼبشروع: مشروع مقاواليت 

 اسم اؼبشروع: إيباف مغموؿ  -

 سنة 28السن:  -

 اؼبستوى التعليمي: جامعي -

 سنوات يف ؾباؿ تركيب النظرات 3اػبربات اؼبهنية:  -

 يب النظاراتالشهادات اؼبهنية والعلمية: شهادة مهندس دولة يف ترك -

 عماؿ + صاحبة اؼبشروع 03عدد العماؿ:  -

 2015تاريخ انطبلؽ اؼبشروع: أوت  -

 نوع اؼبؤسسة: مؤسسة صغَتة -

 ENSEJ نوع التمويل: وكالة دعم وتشغيل الشباب -

 -قاؼبة-مسكن شانبي الصنوبر  40مقر اؼبؤسسة: حي  

 نبذة عن فكرة اؼبشروع:

ة صغَتة لًتكيب وبيع وشراء النظارات بأنواعها: الطبيعية ىو مشروع مقاواليت يتجسد يف مؤسس 
والشمسية، والعدسات البلصقة ومنظفات الزجاج)زجاج النظارات(،  ومواد خاصة بالعدسات وكل ماىو متعلق 

 بالرؤية كذلك ، إجراء فحص ثاشل بعد فحص طبيب العيوف، للزبوف وذلك للتأكيد على صحة وصفة الطبيب

 يف ؾبالُت أو جانبُت: جانب ذباري جانب طيب.تعمل ىذه اؼبؤسسة 

 

 

 



 نتائج المشروع

، نستنتج أف: واقع إستخداـ التكنولوجيا optic من خبلؿ اؼبقابلة اليت أجريناىا مع اؼببحوثة، صاحبة مؤسسة
قاوالتية اغبديثة يف ؾباؿ اؼبقاوالت السنوية يظهر يف ندى مسانبة ىذه األخَتة يف إثراء الرصيد اؼبعريف دبجاؿ اؼب

لدى اؼببحوثة وذلك من خبلؿ اف التكنولوجيات اغبديثة تعمل على تسهيل وصوؿ الزبوف إذل اؼبؤسسة علما أف 
 .موقع اؼبؤسسة بعيد بعض الشئ عن التجمعات واحملاالت التجارية كذلك لئلشهار وتسويق منتجات اؼبؤسسة

للمرأة اؼبقاولة مقارنة بالرجل يف ؾباؿ ريادة حيث سانبت تكنواوجيا معلومات اإلتصاؿ يف خلق فرص متكافئة -
االعماؿ حسب اؼببحوثة وىدا عن طريق خلق طرؽ بديتة للمراة الثبات قدرهتا و كفائتها يف ؽ قياـ اؼبؤسة كما 

 .ىو اغباؿ مع الرجل

نولوجيات أما عن ربسُت أساليب العمل اؼبقاواليت للتكنولوجيات اغبديثة، فاؼببحوثةو أكدت على ىذا، ألف التك-
 :أدخلت على اؼبقاوالتية النسوية أساليب جديدة مثبل

 ."يف تسهيل التعامل والتواصل مع الزبوف على سبيل اؼبثاؿ: التواصل عرب موقع التواصل اإلجتماعي "فايس بوؾ

ل وفيما ىبص الدور الذي تلعبو تكنولوجيات اؼبعلومات واإلتصاؿ اغبديثة يف ربقيز اؼبشاريع وتسيَتىا من قب-
 .اؼبراة، فاؼببحوثة أكدت على ىذا الدور

إف أمباط إستعماؿ التكنولوجيات اغبديثة يف اؼبقاوالتية النسوية، تنذرج ضمنها طرؽ عديدة تعتمدىا اؼبرأة اؼبقاولة -
ت لًتسيخ صورة اؼبرأة اؼبقاولة يف اجملتمع عرب ـبتلف التكنولوجيات اغبديثة، أما اؼببحوثة تعتمد، التعامل عرب شبكا

  التواصل اإلجتماعي عرب وسائل اإلعبلـ مثبل: اؼببحوثة إستعملت "إذاعة قاؼبة" يف ضبلة توعية ربسيسية

وعن اعبمهور اؼبتفاعل مع اؼبرأة اؼبقاولة، فاؼببحوثة ذبده واعي بالدور  الفعاؿ لئلقتصاد اؼبؤنث، من خبلؿ إقناعو -
 .(كفائتها وجودة منتوجاهتا )حسب اؼببحوثةدبدى قدرة اؼبرأة على التأثَت على الزبائن من خبلؿ  

ذبد اؼببحوثة أف التفاعل مع اعبمهور إلكًتونيا اليزاؿ قيد ربديات معينة أي أنو ال يساىم يف تفعيل مقاوالتية -
النسوية النو وحسب رأيها إستعماؽبا لتكنولوجيات يف التفاعل مع اعبمهور قليل بعض الشئ.إضافة إذل اجملتمع 

 .إليو اعبمهور أو الزبوف، ال يتعامل بالتكنولوجيات يف التعامبلت والتبادالت التجاريةالذي ينتمي 

 .تعتمد اؼببحوثة على إستخداـ التكنولوجيات اغبديثة بشكل: شهري، قليل-

أما عن إسًتاتيجات العمل اليت تستخدمها اؼببحوثة من اجل الرفع من تنافسية اؼبقاولة وربسُت اؼبردودية وىذا -
  :بلؿ التعامل مع التكنولوجيات اغبديثة، ىيمن خ



إستخداـ وسائل و أدوات تكنولوجية حديثة غَت اؼبوجودة عند باقي اؼبؤسسات اؼبنافسة ؽبا، على سبيل اؼبثاؿ: -
 .إستخداـ اؼببحوثة آللة جديدة وفريدة من نوعها لقياسحجم العدسات البلصقة و النظرات

ا إستخداـ التطبيقات اغبديثة للمرأة كمقاولة فاؼببحوثة سبكنث من ذباوز وعن األفاؽ اؼبستقبلية اليت يفتحه-
عقبات التسويق لتفعيل اؼبقاولة، وىذا من خبلؿ فتح فرص جديدة لعملية التسويق ؼبنتوجات اؼبؤسسة عرب ـبتلف 

 .الوسائل اإلعبلمية مثبل،أو عرب شبكة األنًتنت

ذلك أهنا كسبت رضا اعبمهور، وأف صورة اؼبرأة اؼبقاولة ربسنت و أجابت اؼببحوثة أهنا حققت ميزة تنافسية، ك-
 .من أجل فرض نفسها داخل النسيج اإلقتصادي الوطٍت

إف خصوصية اؼبرأة كمقاولة، حسب اؼببحوثة مرتبطة بتمثبلت اجملتمع، وليس ؽبا عبلقة باؼبؤىبلت والقدرات -
 .غيل مناصب عمل تبعد كل البعد عن العمل واجملاؿ اؼبقاواليتالتدريبية للمرأة، لكوهنا يف ؾبتمع التزاؿ اؼبرأة يف تش

ترى اؼببحوثة أف التكنولوجيات اغبديثة ضرورة يف تفعيل اؼبقاوالتية النسوية، ألف اؼبراة حباجة إذل طرؽ بديلة  -
 .تثبت كفائتها يف ؾباؿ اؼبقاوالتية

حوؿ مدى مسانبة التكنولوجيات اغبديثة يف تفعيل إف التجربة اػباصة اليت قدمتها اؼببحوثة يف ىذا اجملاؿ تدور -
 .دور اؼبقاوالتية  النسوية يف اجملتمع من خبلؿ إعطاءىا حلوؿ وـبارج جديدة

التوقعات اؼبستقبلية للمقاوالتية النسوية إذا إستخدمت التكنولوجيات اغبديثة يف تفعيلها حسب اؼببحوثة: -
ر جودة ويف أقرب وقت بالنسبة للزبوف )أي السرعة يف تقدصل اؼبنتج النجاح، التفوؽ يف عملها، تقدصل منتجات أكث

 للزبوف(.

 

 

 

 

 

 

 



 03ملف رقم 

 .بطاقة فنية: حوؿ اؼبشروع اؼبقاواليت  صناعة األكياس الببلستيكية

 .إسم صاحبة اؼبشروع: ـبالفة سارة -

 .سنة 30السن:  -

 .اؼبستوى التعليمي: جامعي -

 : شهادة ليسانس يف العلـو القانونية واإلداريةالشهادات اؼبهنية والعلمية -

 .عماؿ مساعدة 2مشغل ماكينات +  2، مدير اؼبشروع + 05عدد العماؿ:  -

 .2014تاريخ انطبلؽ اؼبشروع:  -

 .نوع اؼبؤسسة: مؤسسة صغَتة -

 ENSEJ نوع التمويل: الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب -

 -ةقاؼب–قطعة  1000مقر اؼبؤسسة: حي  -

 :نبذة عن فكرة اؼبشروع

ىو مشروع مقاواليت لصناعة اللدائن )الببلستيك(، وكل ما ىو متعلق باالحتياجات التعبئة والتغليف، وتصنيع 
 .أكياس وشنط ببلستيكية

اؼبشروع يواكب االذباىات اغبديثة يف صناعة العبوات فبا يسمح بعملية التطوير كبو العبوات اجملسمة واؼبطبوعة،  
 .غطي اؼبشروع العديد من اؼبتطلبات األساسية يف نظم التعبئة واغبفظكما ي

 

 

 

 

 



  مشروعالنتائج 

إف واقع إستخداـ التكنولوجيات اغبديثة يف ؾباؿ اؼبقاوالتية النسوية دل يساىم اؼببحوث معها يف إثراء رصيدىا 
ت اغبديثة يف خلق فرص متكافئة مقارنة اؼبعريف دبجاؿ اؼبقاوالتية النسوية ، كما دل يساىم إستعماؽبا لتكنولوجيا

بالرجل يف ؾباؿ ريادة األعماؿ ، كذلك حسب اؼببحوثة فإهنا دل تستخدـ تكنولوجيات اغبديثة يف ربسُت أساليب 
العمل اؼبفاواليت، إال أنو و حسب رأيها الشخصي أف تكنولوجيا اؼبعلومات و اإلتصاؿ تلعب دورا يف ربفيز 

 بل اؼبرأة.اؼبشاريع و تسيَتىا من ق

أما فيما ىبص أمباط إستعماؿ التكنولوجيات اغبديثة فهناؾ طرؽ للتعامل إعتمدهتا اؼببحوثة لًتسيخ صورة اؼبرأة 
اؼبقاولة يف اجملتمع عرب ـبتلف التكنولوجيات اغبديثة أال و ىي من خبلؿ ضببلت ربسيسية توعوية عرب وسيلة 

 اإلعبلـ اؼبعروفة ) اإلذاعة ( .

بحوثة أف اعبمهور متفاعل مع اؼبرأة اؼبقاولة بوعي بالدور الفعاؿ لئلقتصاد اؼبؤنث، كوف دخوؿ اؼبرأة كما عربت اؼب
إذل اؼبيداف اإلقتصادي بنسبة قليلة و يرجع ذلك إذل سيطرة الرجل على اعبانب اإلقتصادي مقارنة باؼبرأة و كذلك 

 خوؿ اؼبرأة اؼبرأة إذل اؼبقاوالتية يعد حديثا.التعود يف اؼبعامبلت و التبادالت التجارية من قبل الرجل  فد

أما عن تعامبلت اؼببحوثة مع وسائل اإلتصاؿ اغبديثة ليس أسهل يف التعامل مع اعبمهور إلكًتونيا يف تفعيل 
 اؼبقاوالتية النسوية و ال يزاؿ قيد ربديات معينة .

 للضرورة القصوى . تعتمد اؼببحوث معها على إستخداـ التكنولوجيات اغبديثة بشكل قلسل و

تثمثل تعامبلهتا مع التكنولوجيات اغبديثة يف إسًتاتيجيات العمل اليت تستخدمها من أجل الرفع من تنافسية 
 اؼبقاولة و ربسُت اؼبردودية من خبلؿ الرفع من جودة اؼبنتوج و ربسُت النوعية و زبفيض التكلفة .

ذباوز عقبات التسةيق لتفعيل اؼبقاولة إال أهنا حققت ميزة  كذلك إستخدامها للتكنولوجيات اغبديثة دل يبكنها من
تنافسية، كما أهنا سبكنت من كسب رضى اعبمهور و ربقيق أرباح معتربة، كما أنو حسب رأيها الشخصي 

ربسنت صورة اؼبرأة اؼبقاولة من اجل فرض نفسها داخل النسيج اإلقتصادي الوطٍت، يف حُت أف خصوصية اؼبرأة  
طة بثمثبلت اجملتمع فيما ىبص دور النساء داخلهن أما فيما ىبص اؼبشكل الذي يواجو النساء كمقاولة مرتب

 اؼبقاوالت لو عبلقة باؼبؤىبلت و القدرات التدريبية و غَتىا من العراقيل اليت تصادفها.

 كذلك حسبها ترى أف التكنولوجيات اغبديثة ليست ضرورية يف تفعيل اؼبقاوالتية النسوية.

ىبص توقعاهتا اؼبستقبلية للمقاوالتية النسوية يف إذا ما أستخدمت التكنولوجيات اغبديثة يف  تفعيلها من  أما فيما
 خبلؿ ربديث اؼبشروع و تطويره و ربسُت أساليب العمل و تكبَت اؼبشروع .



 04رقم  ملف

 :بطاقة فنية للمشروع

 .تعبئة وتغليق مواد غذائية -مشروع مقاواليت -نوع اؼبشروع: -

 إسم صاحبة اؼبشروع: خراخرية أمَتة-

   سنة 26السن: -

  اؼبستوى التعليمي: سنة أوذل ثانوي-

 الشهادات اؼبهنية والعلمية: ال يوجد-

 + صاحبة اؼبشروع.04 :عدد العماؿ-

 2012تاريخ إنطبلؽ اؼبشروع: -

 نوع اؼبؤسسة: مؤسسة صغَتة-

 ENSEJ نوع التمويل: الوكالة الوطنية ادعم وتشغيل الشباب-

  مقر اؼبؤسسة: بلدية عُت صندؿ-

 نبذة عن فكرة اؼبشروع:-

سيقـو اؼبشروع بتعبئة وتغليف اؼبواد الغذائية واليت يتم توريدىا للمشروع جاىزة التصنيع دوف تعبئة وتغليق، ومن -
 اؼبواد اليت يتم تعبئتها وتغليفها: اؼبكسرات )فوؿ سوداشل، بذور عباد الشمي، اللوز، الفستق(.

   داؼ اؼبشروعأى

 .ربقيق الربح اؼبادي لصاحب اؼبشروع-

 .السعي إلقتحاـ األسواؽ اػبارجية للعديد من اؼبنتجات-

 .تلبية إحتياجات السوؽ احمللية فيما ىبص بعض اؼبنتوجات-

 تشغيل اليد العاملة خاصة ػبرهبي اعبامعات.-

 ؼبختلفة، دبا يعزز دورىا الريادي اإلجتماعي.دمج وتفعيل دور اؼبرأة يف األنشطة اإلقتصادية و اإلجتماعية ا-



 تحليل نتائج مشروع: خراخرية أميرة

صرحت صاحبة اؼبوضوع أف إكتساهبا للرصيد اؼبعريف اػباص دبجاؿ اؼبقاوالتية ليس لو أية عبلقة بإستخدامها 
للمرأة مقارنة بالرجل يف للتكنولوجيات اغبديثة، كما إعتربت أف إستعماؽبا للوسائل اغبديثة الىبلق قرصا متكافئة 

ؾباؿ ريادة األعماؿ، على إعتبار أف وبالرغم من التطور التكنولوجي اغباصل إال أف ذىنية اجملتمع التزاؿ مقيدة 
خاصة يف مثل ىذه اجملاالت، على إعتبار أف ىناؾ انواع من األعماؿ مقتصرة على الرجل دوف اؼبرأة، وىي حقيقة 

لى عدـ إستعماؽبا للوسائل والتطبيقات اغبديثة من اجل ربسُت أساليب العمل تفرض نفسها، كما أهنا أكدت ع
اؼبقاواليت، ولكنها قد تلعب دورا فعاال يف ربفيز اؼبشاريع اؼبسَتة من قبل اؼبرأة، ىذا كما أهنا ال تعتمد على أية 

اجملتمع بل كانت كل معامبلهتا تقنية حديثة أو حىت أحد الوسائل اؼبتطورة من أجل ترسيخ صورة اؼبرأة اؼبقاولة يف 
تقليدية وبطرؽ بسيطة، أما بالنسية للجمهور اؼبتفاعل معها كوهنا مرأة مقاولة، غَت واعي بالدور الفاعل لئلقتصاد 
اؼبؤنث، على إعتبار أف اؼبرأة قد ثنجح يف تدبَت أمور أخرى: كًتبية األطفاؿ وإدارة أمور اؼبنزؿ أو حىت العمل يف 

عليم مثبل.ولكنها أعتربت أف التفاعل مع اعبمهور إلكًتونيا أسهل من أجل تفعيل اؼبقاوالتية إطار ؿبدد كالت
 النسوية.

ويعود السبب يف ذلك إذل توجو اعبمهور نفسو، كاف إعتمادىا أساس إستخداـ التكنولوجيا اغبديثة قليل وللضرورة 
ن التنافسية وزيادة أرباحها كانت بسيطة  فقط، وحىت إسًتاتيجيات عملها اليت تعتمد عليها من أجل الرقع م

 كاستخدامها لبعض األالت اؼبزورة بتكنولوجيا ترفع من جودة اؼبنتوج وتساعد على إكتساب الوقت اعبهد أحيانا.

الزالت سيدة اؼبشروع تعاشل من عدـ ذباوز عقبات والتسويق لتفعيل اؼبقاولة والسبب يعود إذل ؿبدودية إستعماؽبا 
ولوجية األمر الذي أدى هبا إذل عدـ ربقيق ميزة تنافسية وإعتربت أهنا التزاؿ ذبهل رأي اعبمهور  للوسائل التكن

حوؿ مؤسستها لعدـ تقرهبا منو، فالتعامل مع عمبلءىا سطحي وتقليدي، أرباحها متوسطة، ودل تستطع فرض 
لة مرتبطة بتمثبلت اجملتمع،  نفسها داخل النسيج اإلقتصادي الوطٍت، يف حُت إعتربت أف خصوصية اؼبرأة كمقاو 

كونو جاىل لثقافة اؼبرأة اؼبقاولة على إعتبار أف اجملاؿ اؼبقاواليت مقتصر على الرجل وحسب، وكذا تواجو اؼبرأة 
 اؼبقاولة احملدودة التعليم مشكل لو عبلقة باؼبؤىبلت والقدرات التدريبية.

ة ال ؿباؿ منها على إعتبار أف العصر اغبارل يفرض لذلك فضلت اؼببحوثة أف إستخداـ التكنولوجيا اغبديثة ضرور 
 دراسة اؼبنافسُت... -)اؼبستهلك ( -دراسة اعبمهور  -إستخدامها من أجل معرفة تطورات السوؽ

أما يف ما ىبص ذبربتها اػباصة هبذا اجملاؿ: الحظت اؼببحوثة أف قلة إستعماؽبا للوسائل اغبديثة جعلت  -
 كل الذي تطمح لو.صَتورة عملها بطيئة وليست بالش



أما فيما ىبص توقعاهتا اؼبستقبلية حوؿ اؼبرأة العاملة دبجاؿ اؼبقاوالتية اؼبعتمدة على إستخداـ  -
 التكنولوجيات اغبديثة ىو أف:

يكوف ربسُت وتطوير واضح ؼبستوى العمل اؼبقاواليت من خبلؿ اإلرتقاء بدور اؼبرأة على صعيد صبيع  -
 اجملاالت.

 وض باإلقتصاد الوطٍت.مواكبة التطور والنه  -
 ربقيق أرباح شخصية وربح رضا اعبمهور.  -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 05ملف رقم 

 بطاقة فنية: ؼبشروع مقاواليت روضة األطفاؿ

 صاحبة اؼبشروع: بصيود إيباف

 اسم اؼبشروع: روضة جنة لؤلطفاؿ

 – قاؼبة –نوع اؼبشروع: حي حسن اإلستقبلؿ 

 2015سبتمرب  20تاريخ إنطبلقو: 

 عامل 12عدد العماؿ: 

 ENSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب  :مصدر التمويل

 -تقٍت سامي-اؼبستوى التعليمي: شهادة 

  :التعريف باؼبشروع

أشهر  05 – 04ىو عبارة عن مشروع مقاواليت متمثل يف انشاء روضة لؤلطفاؿ الصعار يف أعمار مبكرة مابُت 
وؿ اؼبرحلة اإلبتدائية ومن أبرز النشاطات األساسية يف ىذا اؼبشروع ىو التكفل سنوات أي قبل دخ 06إذل غاية 

باألطفاؿ وإعطائهم الرعاية الكافية، من خبلؿ تربيتهم على أسس سليمة ومساعدهتم على التعبَت والتكوين 
عليم وتنشأة الصحيح، بأسلوب راقي وعصري، مواكب للتطور التنكنولوجي، باستخداـ ـبتلف الوسائل اغبديثة لت

الطفل، مرتكزا على أفكار خبلقة، تتميز باإلبداع واعبرءة، من خبلؿ تقدصل خدمات عديدة ومتنوعةعلى حسب 
 سن، ونوع جنس الطفل )ذكر، أنثى(.

 :أىداؼ اؼبشروع

يتمثل اؽبدؼ من ىذا اؼبشروع يف ىدؼ شخصي وىو جٍت أرباح وزيادة رأس اؼباؿ، وىدؼ عاـ وىو خدمة 
سر، حبضانة األطفاؿ وبإضافة أساليب تربوية حديثة تعمل على توغية الطفل وتنشأتو بطريقة تؤىلية األولياء واأل

ألف يكوف فردا .........، وقوي عقليا، كما تساعده على إكتشاؼ أشياء جديدة، وإكتساب عادات مقيدة  
 كروح اإلندماج يف اجملتمع.

 

 



 نتائج المشروع

اؿ يف اإلثراء اؼبعريف لدى اؼبيحوثة، حيث أكدت على أف استخدامها ؽبذه سانبت تكنولوجيات اإلعبلـ واإلتص
أفكار جديدة وخبلقة يف ؾباؿ العمل اؼبقاواليت وذلك من خبلؿ التسهيبلت ......  الوسائل اغبديثة تساعدىا يف

مات الكافية اليت تقدمها ؽبا شبكة اإلنًتنت فيما ىبص التوةاصل مع العمبلء بطريقة سلسة، وتزويدىم باؼبعلو 
حوؿ اؼبؤسسة )الروضة(، والتفاوض معهم فيما ىبص اعبزانب اؼبتعلقة بالسعر، والوقت، واػبدمات اؼبقدمة، طرؽ 

الدفع، ىذا كما سانبت نوعا ما ىذه التكنولوجيات اغبديثة يف خلق فرص متكافئة مع الرجل يف ؾباؿ العمل 
الكجاالت مثلها مثل الرجل، خاصة وأف اؼبوضوع متعلق اؼبقاواليت، موف أف اؼبرأة اآلف أصبحت تعمل يف كل 

بًتبية وتعليم األطفاؿ فاؼببحوثة أكدت على أف ىذه العملية تكيف باؼبرأة أكثر من الرجل، كما سانبت اإلنًتنت 
يف ربسُت عملها اؼبقاواليت، خاصة يف ؾباؿ الًتويج واإلشهار باؼبؤسسة خاصة وأف اإلشهار على مستوى الوسائل 

عبلمية األخرى: إذاعة، تلفاز، باىض الثمن، وذلك من خبلؿ اإلعبلف اإللكًتوشل عرب موقع التواصل اإل
اإلجتماعي )الفايس بوؾ( فيما ىبص تعمد الصفحة ونشرىا على أوسع نطاؽ وربسُت العبلقات العامة مع 

التكنولوجيا اغبديثة فبل تزاؿ  العمبلء، أما فيما ىبص ربفيز اؼبشاريع وتسيَتىا من قبل اتلمراة بواسطة استعماؿ
بعيدة نوعا ما خاصة وأننا من البلداف العادل الثالث، ووبتاج إذل كثَت من الدعم واإلىتماـ، فمن أىم أمباط 

التكنولوجيا اغبديثة اليت تعتمدىا لًتسيخ صورة اؼبرأة اؼبقاولة داخل اجملتمع ىو التواصل عرب الشبكات اإلجتماعية 
وؾ(، وكذا التفاعل عرب اؼبواقع التجارية اػباصة بالتسويق، كما أف تفاعل اعبمهور معها كوهنا خاصة موقع)الفيس ب

إمرأة تبادر عمبل حرا اليزاؿ سطحيا إذل حد ما، ألننا يف ؾبتمع ذكوري والرجل غَت متعود على اإلقتصاد اؼبؤنث 
التقاليد...(. والشك أف وسائل  -تفالسبب حسب اؼببحوثة عائد إذل طبيعة البيئة اليت نعيش فيها )العائدا

اإلتصاؿ اغبديثة تساعد على تفعيل اؼبقاوالتية النسوية خاصة يف ظل التحديات اليت كانت والزالت تعاشل منها 
اؼبرأة قائدة األعماؿ، وذلك من خبلؿ  اؼبيزة األساسية اليت جاءت هبا ىذه الوسائل اغبديثة واليت أعطت للمرأة 

على العادل، ومنافسة الرجل و ؿباولة  إثبات وجودىا من خبلؿ إثبات صحة قدراهتا على حرية أكرب،لئلنفتاح 
ربقيق قباح  يف ميداف اؼبقاوليتية، كما أكدت اؼببحوثة على ايتخدامها للتكنولوجيات اغبديثة خاصة اؽباتف النقاؿ 

 ميداف عملها من أجل الرفع وشبكة األنًتنيت بشكل يومي وبطريقة مكثفة، وكأىم اسًتاتيجية تعتمد عليها يف
من التنافسية ىي ؿبافظتها على ربقيق عبلقات اجتماعية جيدة خاصة لو مع )فريق العمل( أسرة الروضة وكذا مع 

الغمبلء وكافة احمليط اػبارجي من أجل اغبفاظ على ظبعة جيدة لتحقيق صورة ذىنية طيبة للمؤسسة، ومن بُت 
ا إستخداـ التطبيقات اغبديثة للمرأة اؼبقاولة ىي ذباوز عقبات التسويق أو الًتويج أىم األفاؽ اؼبستقبلية اليت تفتحه

للمؤسسة من خبلؿ التواصل مع ـبتلف أفراد اجملتمع عرب النطاؽ الواسع من خبلؿ شبكة األنًتنت)صفحة 
رباح مادية.أما يف الفايس كمثاؿ(. و كذا كسب رضا اعبمهور الزبائن )األولياء( اليت بالضرورة تؤدي إذل ربقيق أ

ماىبص إثبات وجودىا اإلقثصادي الوطٍت اليزاؿ يف طور التحقيق ولكن تعترب اػبصوصية ؼبرأة كمقاولة مرتبطة 



بتمثبلت اجملتمع و ذلك من خبلؿ الدور الذي وبدده اجملتمع ؽبا، حبكم أفكار أو أعراؼ  قد يعود السبب إذل 
اؼبشكل يف اؼبؤىبلت و لكن تعترب قلة اػبربة و اؼبمارسة مشكل يواجو  ثقافتو احملدودة يف ىذا اجملاؿ، قد اليكوف

اؼبراة يف عملها اؼبقاواليت، لذلك أكدت السيدة بوصيود إيباف على ضرورة تفعيل اؼبقاوالتية النسوية من خبلؿ 
ربتها اإلستخداـ الدائم و الفعاؿ للتكنولوجيات اغبديثة خاصة منها اؽباتف و شبكة النت،و كمثاؿ حوؿ ذب

اػباصة يف ىذا اجملاؿ: فقد سانبت ىذه التكنولوجيات يف ربح الوقت، اعبهد والتكلفة، وكذا تسهيل اؼبعامبلت 
 وتقريب اؼبسافات من خبلؿ ربقيق رغبات و إحتياجات الزبائن بطريقة سهلة وسريعة.

للتكنولوجيات اغبديثة من أجل  وكأىم نقاط أساسية فيما ىبص توقعاهتا اؼبستقبلية حوؿ إستخداـ اؼبرأة اؼبقاولة
 تفعيل عملها الريادي ىو:

 كسب والء العمبلء )الزبائن(.          -

 ربقيق أرباح إضافية. -

 توسيع نطاؽ الرؤية اإلسًتاتيجية للمشروع من خبلؿ العمل على اؼبدى البعيد.  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 06ملف رقم 

 بطاقة فنية: ؼبشروع وكالة إشهارية

 روع: حزاـ صوفياإسم صاحبة اؼبش

 إسم اؼبشروع: وكالة إشهار

 نوع اؼبشروع: خدمايت )مؤسسة صغَتة(

 )قاؼبة( 01مقر اؼبشروع: زاوية الطرؽ ميهوب بن الطيب وعبد الرضبن طابوش عمارة

 2014تاريخ إنطبلقو: 

  اؼبستوى التعليمي: جامعي

 11عدد العماؿ:

  Ensej بمصدر التمويل: الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشبا

  التعريف بالمشروع

تتمثل فكرة اؼبشروع يف تصميم اإلعبلنات اػباصة بالشركات واؼبؤسسات من شعارات وعبلمات فبيزة زبرج هبا 
للجمهور و تعرضها عليو، غرضو الربح اؼبادي، كما ترتكز فكرة اؼبشروع على وجوب إستخداـ التكنولوجيات 

ؼبتجددة بإستمرار، ألف أساس عمل الوكاالت اإلشهارية ىو الفكرة اعبيدة اغبديثة و اػبربة و األفكار اؼبتنوعة ا
 ومن مث اػبربة وإستعماؿ التكنولوجيا.

  الهدف من المشروع

 .تعزيز الدور الفعاؿ الذي تقـو بو الشركات واؼبؤسسات داخل اجملتمع-

 .زيادة اؼببيعات وربقيق أرباح مادية-

 .سواؽ لتنشيط ذلك اؼبنتج يف عملية التسويقاإلعبلف عن اؼبنتجات اؼبوجودة باأل-

 .حث اؼبتلقي على ذبربة اؼبنتج اؼبروج لو-

 إثبات جودة العمل لتحقيق ظبعة جيدة )للمؤسسة(.-



 توصيات و نتائج

 النتائج العامة للدراسة
 من خبلؿ ما توصلنا إليو بدراستنا اؼبيدانية استخلصنا ؾبموعة من النتائج التلية: 

ساء اؼبقاوالت بالتطوير والتجديد واؼببادرة لئلبتكار من خبلؿ اإلىتماـ بتفعيل النشاط اؼبقاواليت / إىتماـ الن1
 النسوي عرب أحدث التكنولوجيات.

/ استخداـ التكنولوجيات اغبديثة عرؼ اؼبرأة اؼبقاولة، على كيفية ربقيق اؼبيزة التنافسية، وتشجيعها على 2
 لتطوير النشاط اؼبقاواليت النسائي.اإلنتشار وترقية النسيج اؼبؤسسايت 

/ استخداـ تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاؿ اغبديثة تساىم يف توجيو اؼبرأة اؼبقاولة إذل التفكَت اعبدي كبو إزباذ 3
 القرار الصائب اػباص بإطبلؽ اؼبشاريع اؼبقاوالتية اػباصة هبا.

ة الروح اؼبقاوالتية لدى اؼبرأة اؼبقاولة من خبلؿ / تساىم تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاالت اغبدسثة يف تنمي4
 البحث واإلستطبلع بشكل دائم على أفكار خبلقة تتميز باعبدة واغبداثة وذلك ؼبواكبة تطورات العصر.

/ استخداـ التكنولوجيات اغبديثة ساىم يف إثراء الرصيد اؼبعريف للمرأة اؼبقاولة على أساس سبكُت اؼبرأة من 5
ع على دراسات ذات صلة دبجاؿ اؼبقاوالتية من خبلؿ متابعة مستجدات العمل بطريقة سهلة البحث واإلستطبل

 وفعالة.
/ سانبت تكنولوجيا اإلعبلـ واإلتصاؿ يف سبكُت اؼبرأة اؼبقاولة على ربسُت صورهتا أماـ اجملتمع وذلك من خبلؿ 6

 دة األعماؿ.التفاعل عرب شبكة األنًتنت وخلق فرص متكافئة مع الرجل يف ؾباؿ ريا
/ تساىم التكنولوجيا اغبديثة يف تشجيع اؼبرأة على اؼبشاركة واإلستمرار ضمن قوة العمل مع اؼبساواة االكرب يف 7

 الدخوؿ.
/ بفضل استخدامات التكنولوجيا اغبديثة استطاعت اؼبرأة اؼبقاولة إثبات وجودىا يف اغبياة اإلقتصادية، من 8

 يبكن ذباىلو إذا أردنا الوصوؿ إذل التنمية اؼبستدامة. خبلؿ إثبات دورىا اؼبهم والذي ال
/ ربقيق األرباح وكسب دعم الرأي العاـ للمرأة اؼبقاولة خاصة من خبلؿ اؼبشاريع اػباصة اليت تقـو هبا، 9

فتكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاؿ اغبديثة تعمل كعامل ضغط على واضعي السياسات من أجل تفعيل وربسُت 
اليت لتوحيد اؼبطالب اليت من شأهنا خدمة اؼبراة اؼبقاولة ومساعدهتا على النجاح يف السوؽ، واغبصوؿ النشاط اؼبقاو 

 على اؼبعلومات اؼبوافقة جملاؿ عملها.
/ إستخداـ تكنولوجيا اإلعبلـ واإلتصاؿ كآداة تربط بُت ـبتلف اؼبقاوالت لتسهيل تبادؿ اػبربات واؼبعلومات  10

للتعريف باإلمتيازات اليت يبكن أف تستفيد منها اؼبرأة اؼبقاولة يف حالة تسجيل  كما تساىم يف تنشيط ضببلت
 نشاط غَت مصرح بو بشكل رظبي.



/ تساىم استخدامات التكنولوجيا اغبديثة يف تسهيل عمل اؼبرأة اؼبقاولة من خبلؿ ذباوز عقبات التسويق 11
 يط العاـ لنشاطها اؼبقاواليت.سواء للخدمة أو للمؤسسة وكذا اإلتصاؿ وتبادؿ اآلراء مع احمل

/ ضرورة استخداـ التكنولوجيا اغبديثة من قبل اؼبرأة اؼبقاولة من أجل تنظيم دورات تكوينية وضببلت ربسيسية 12
لصاحل النساء حامبلت اؼبشاريع عن طريق التفاعل اإللكًتوشل عرب ـبتلف اؼبواقع التجارية وتفعيل برامج التعاوف 

 اؿ العمل اؼبقاواليت.الدولية اػباصة دبج
 / تساىم استخدامات التكنولوجية اغبديثة يف إكتساب  13

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اقتراحات وتوصيات
التأكيد على ذبسيد التكنولوجيا اغبديثة من خبلؿ تطوير ثقافة اؼبقاوالتية لضماف توليد اؼبزيد من اؼبقاوالت من  -

 البعيد.أجل ربقيق النمو االقتصادي على اؼبدى 
التحسيس من خبلؿ النظاـ الًتبوي بالروح اؼبقاوالتية بتفعيل دور النساء اؼبقاوالت داخل اجملتمع عن طريق  -

 االستخداـ الفعاؿ لتكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ اغبديثة.
ستخداـ التحديث اؼبستمر وضرورة تعزيز عملية استبعاد دور تكنولوجيات اؼبعلومات واالتصاالت وإتاحتها لبل -

 من قبل كل النساء اؼبقاوالت ؽبدؼ ربقيق التميز يف األداء.
خلق مساحات خاصة بالذكاء االسًتاتيجي وإدارة اعبودة العالية اػباصة بتطوير اؼبشاريع اؼبقاوالتية النسائية  -

 وإعطاء اؼبرأة اؼبقاولة اؼبزيد من اغبرية لئلبداع والتطوير.
ىنية النساء بعدـ اعتبار الوظيفة يف مؤسسات خاصة هبن كحل ال يبكن ذباىلو التأثَت اعبيد واإلهبايب على ذ -

 خاصة يف ظل التطور التكنولوجي.
القياـ بدورات تكوينية خاصة دبجاؿ اؼبقاوالتية ؼبعاعبة ـبتلف النقائص اليت تواجهها اؼبرأة كقائدة أعماؿ من  -

ولية واؼببادرة وكذا تطوير قدراهتا التقنية اػباصة دبجاؿ خبلؿ تطوير القدرات الذاتية ؽبا كاإلبداع، ربمل اؼبسؤ 
 تكنولوجيا اإلعبلـ واالتصاؿ اغبديثة من أجل ربقيق التوازف البلـز قبل إطبلؽ مشاريعها اػباصة هبا.

االىتماـ بتعديل التطبيقات اػباصة بتكنولوجيا اؼبعلومات اغبديثة بإدخاؿ ىياكل تنظيمية مناسبة فبا يوسع  -
 ـ تكنولوجيا اؼبعلومات واالتصاؿ.استخدا

التشجيع على إدراج مادة اؼبقاولة باؼبناىج التعليمية االبتدائية هبدؼ ترسيخ اؼبقاوالتية لدى أفراد اجملتمع وتكوين  -
حافزا لتنشيط الرغبة يف تبٍت مشاريع مقاولتيو باؼبستقبل وبالتارل اؼبسانبة يف القضاء على البطالة والتخلص من 

 النمطية اليت وبملها اجملتمع حوؿ قيادة اؼبرأة لؤلعماؿ من جهة أخرى.الصورة 
وضع قوانُت وتشريعات تضبط التجارة اإللكًتونية وضباية اؼبرأة اؼبقاولة من االخًتاقات اليت تتعرض ؽبا من أجل  -

 التعريف خبدماهتا واالتصاؿ بعمبلئها وذلك لتحقيق األمن االقتصادي. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الخاتمة:
و اإلقتصادي يف الوقت اغبارل يرتبط بإدماج اؼبرأة كعنصر فعاؿ يف اجملاؿ اإلقتصادي، وىذا راجع للدور أصبح النم

البارز واؽباـ الذي تلعبو اؼبرأة يف اعبانب اؼبقاواليت، وىذا ما أكدتو العديد من الدراسات والتقارير، حيث دعمت 
شاركة الضئيلة للمرأة يف عادل األعماؿ، إال أهنا أثبتت وجودىا اؼبقاولتية النسوية اإلقتصاد الوطٍت يف اعبزائر، رغم اؼب

 يف اغبياة اإلقتصادية وأكدت على قوة قدراهتا وكفاءهتا.
وما نلمسو من خبلؿ نتائج دراستنا أف اؼبرأة اؼبقاولة ربرص دوما على تطوير وذبديد النشاط اؼبقاواليت النسوي، 

 افسية للمؤسسة، لذا عبأت إذل استخذاـ تكنولوجيا.لتحقيق جودة منتوجها وكذا ربقيق ميزة تن
اؼبعلومات واإلتصاؿ اغبديثة كأحد األدوات الفعالة للرفع من أداء اؼبشاريع اؼبقاوالتية النسوية والتعرؼ على الفرص 

ختصار والتطورات اغباصلة يف عادل األعماؿ، وكذا التعرؼ على األسواؽ العاؼبية اإللكًتونية، واالىم من ىذا كلو ا
 اؼبسافة ونقص التكلفة والوقت.

وضمن ىذا اإلعتبار، ركزت دراستنا على اكتشاؼ ذبارب واقعية، ؼبشاريع مقاواليتية سنوية، وضحت لنا مدى 
مسانبة تكنولوجيات اؼبعلومات واإلتصاؿ اغبديثة يف تنمية الروح اؼبقاوالتية لدى اؼبرأة اؼبقاولة، وكذا سبكُت اؼبرأة 

عادل األعماؿ بأفكار جدية وناجحة، كذلك ربسُت صورهتا كرائدة: أعماؿ أماـ اجملتمع وفتح من الدخوؿ إذل 
 فرص أوسع أمامها للخوض يف النشاط اإلقتصادي بنجاح.

لذا يبكن القوؿ أف إستخداـ التكنولوجيات اغبديثة يف اؼبقاوالتية النسوية أدى إذل تفعيل النشاط اؼبقاواليت 
مقاوالت البليت يستعملن التكنولوجيات استعماؿ جيد ووبرص على ادخاؿ التكنولوجيا النسوي، ىذا بالنسبة لل

 إذل مشاريعهن بشكل كثيف.
إف تكنولوجيا اؼبعلومات واإلتصاؿ اغبديثة تفرض نفسها على النساء اؼبقاوالت ألهنا أداة مهمة يف العملية 

 يف ربقيق التمييز، وربسُت اإلنتاجية.اإلقتصادية يف الوقت الراىن، وؼبا تلعبو من دور بارز ومؤثر 
وعلى الرغم من االنبية البارزة للتكنولوجيات اغبديثة يف ؾباؿ اؼبقاوالتية النسوية، فهي تعايف من صبلة من اؼبعوقات 

 أبرزىا قلة استخدامها، وعدـ وعي البعض من اؼبقاوالت بكيفية اإلستخداـ األمثل ؽبذه التكنولوجيات.
ت اغبديثة يف الوقت اغبارل، رىانا أساسيا لدى النساء اؼبقاوالت لتبٍت أفكار جديدة، وتفعيل وتبقى التكنولوجيا

 مشاريعهم اؼبقاوالتية.
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