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 الُملخص

تمثل مجتمع و  .في األردن تمكين المرأة على نمو األعمال الريادية أثرالتعرف على  إلىهدفت الدراسة 

تكونت وحدة و الريادية.  األعمال فيالدراسة من عدٍد من منظمات المجتمع المدني المعنية بدعم وتمكين المرأة 

اعتمدت الدراسة و  في األردن الالتي تلقين دعما من هذه المنظمات. األعمال( من رائدات 250المعاينة من )

برنامج  باستخدامتحليل بياناتها ة لجمع البيانات المتعلقة بمتغيرات الدراسة، وتم بأناداتين لجمع البيانات: االست

(SPSS) تحليلها الريادية والتي وتم  األعمالأسئلة نوعية تتعلق بالمتغير التابع نمو  ةبأنواللقاءات واست

 أظهرتتمكين المرأة، و  أهميةكشفت نتائج الدراسة أن هنالك اهتماما" متزايدا" لدى الفئة المستهدفة بو . ا"إحصائي

تمكين المرأة مجتمعة على نمو  بعاد( ألα =0.05عند مستوى داللة ) إحصائيةذا داللة  أثرالنتائج وجود 

 األعمالوالمالي على نمو  االقتصاديلبعد التمكين  أثرالريادية مجتمعة في األردن. كذلك وجود  األعمال

 ،الريادية. أوصت الدراسة بمواصلة المؤسسات المعنية ومنظمات المجتمع المدني جهودها في تمكين المرأة 



وجود  أهميةللمرأة كما أوصت الدراسة ب االقتصاديةكذلك تقديم برامج تمكين متخصصة لدعم المشاركة 

 بشكل عام وخاصة للمرأة. األعمالالوطنية التي تدعم ريادة  اإلستراتيجيات

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
THE IMPACT OF WOMEN EMPOWERMENT ON THE GROWTH OF 

ENTREPRENEURIAL BUSINESSES IN JORDAN 

Prepared by: 

 Amneh Tashheel Alajeeb 

Supervised by: 

 Prof. Shawqi Naji Jawad. 

Abstract 

The study aimed to identify the impact of women's empowerment on the 

growth of entrepreneurial businesses in Jordan. The community of the study is 

represented by a number of civil society organizations concerned with supporting 

and empowering entrepreneurial women. The sample of the study consisted of (250) 

female entrepreneurs who received support from these organizations. The researcher 

used two data collection tools which are the a questionnaire and interview to collect 

the data related to the variables of the study.     The data were analyzed using the 

statistical package program for social sciences (SPSS). The second tool is interviews 

and the questionnaire that contains qualitative questions related to the dependent 

variable, the growth of entrepreneurial businesses.  

 Results indicated that there is a positive significant impact at the level of 

significance (α=0.05) for women empowerment which represents the independent 

variable and its dimensions on entrepreneurial businesses growth and its dimensions. 

The study showed that there is a significant impact of economic and financial 

empowerment on the growth of entrepreneurial businesses. The study recommends 

the need for adopting national strategies that support entrepreneurship in general, 

and entrepreneurial women in particular, and to continue supporting women 

empowerment. 



 


