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 اإلهداء

... وال تطيب اللحظات إال بذكرك ... وال يطيب النهار إال بطاعتك ... إلهي ال يطيب الليل إال بشكرك 
 .اآلخرة إاّل بعفوكوال تطيب 
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 الشكر والعرفان

الشكر هلل من قبل ومن بعد واهب العقل وجاعل تمامه في تدبر آياته وتيسيرها لإلنسانية، كي نساعد 
 .بعضنا بعضا في تحقيق المنفعة العامة

 طريقنا جمياًل في راً هز  غرسوا الذين أولئك سوى داخلنا في يخطر ال الدؤوب، العمل شط نعبر حينما
 .ولغة حرًفا نشاطره اإلبداع الخطى واثقي ونقف الصعاب لنتخطى العزم؟ ومنحنا يتركنا لم الذي فكيف

الى  واالمتنان، والعرفان، والمحبة بالشكر أتقدم ،)الناس يشكر ال من اهلل يشكر ال(النبي قول من وانطالقاً 
بالذكر  أولئك الذين وقفوا بجانبي طوال فترة دراستي ولم يبخلوا علّي بمساعدة أو إرشاد أو توجيه، وأخص

مستدامة في جامعة القدس، واألساتذة األفاضل في إدارة معهد التنمية ال نايف جرادالدكتور المشرف 
لى كل من ساهموالشكر  وقدم يد العون والمساعدة في إخراج هذه الجزيل ألعضاء لجنة المناقشة، وا 

 .الرسالة الى النور



ج

في الجمعيات العاملة الفلسطينية واقع التمكين اإلقتصادي للمرأة  والكشف عن هدفت الدراسة إلى التعرف

الدور الذي  يلعبه اتحاد الجمعيات  توضيح وتبيانومحافظات الضفة الغربية، كافة  في التعاونية 

للتعرف على أثر التشريعات  كما هدفت، التعاونية للتوفير والتسليف في تمكين المرأة الفلسطينية إقتصاديا

والقوانين السائدة في التمكين االقتصادي للمراة ومدى استجابة السياسات واإلستراتيجيات الوطنية 

، والخروج في ضوء ذلك بتوصيات للجهات ذات العالقة من أجل تعزيز اقتصاديالمتطلبات تمكين المرأة 

 .التمكين االقتصادي للمرأةدور اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في 

الوصفي في دراستها، وتم تحديد مجتمع  الكمي حيث استخدمت األسلوب استخدمت الباحثة المنهج

 في مدن الضفة الغربية الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف الدراسة من جميع المنتسبات في اتحاد

، 8132لتعاونية للتوفير والتسليف لعام منتسبة حسب بيانات اتحاد الجمعيات ا( 9134)والبالغ عددهن

من مجتمع الدراسة موزعة على % 31منتسبة لالتحاد، أي ما نسبته ( 531)وتكونت عينة الدراسة من 

، وقد استجاب منها عدد فرعا تشمل كافة محافظات الضفة الغربية( 33)كافة فروع االتحاد البالغة 

 .من مجتمع الدراسة% 3315أي ما نسبته ( 511)

وجود دور فعال جدًا لتعزيز القدرات كشكل من  :مجموعة من النتائج أهمهاإلى وقد خلصت الدراسة 

أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف، ووجود دور 

اتحاد الجمعيات  فعال للتسليف والتوفير كشكلين من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في

دور فعال بدرجة متوسطة للسياسات واالستراتيجيات لوجود بينما هناك  ،التعاونية للتوفير والتسليف

الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة العاملة، كما خلصت الدراسة لوجود دور فعال بدرجة متوسطة 

القتصادي للمرأة العاملة، ووجود دور لمساهمة اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في التمكين ا

 .للتمكين االقتصادي للمرأةبها  مالئمة التشريعات والقوانين المعمول لضعيف 

ملخص الدراسة 



ه
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Abstract 

The study aimed to identify and reveal the reality of the economic empowerment of working 

women in Palestine in all governorates of the West Bank and clarifying the role played by 

The Union of Cooperative Societies for Saving and Credit in the West Bank )UCASC( in the 

economic empowerment of Palestinian women. It also aimed to identify the impact of 

legislation and laws prevailing in the economic empowerment of women, the response of 

national policies and strategies to the requirements of women's economic empowerment and 

to exit in the light of the achieved results by recommendations for the relevant authorities in 

order to enhance the role of  )UCASC( in women’s economic empowerment. The researcher 

used the quantitative approach in which the descriptive method was used in the study. The 

study population was determined by all the members of the UCASC in the West Bank 

governorates (4319), according to the data of )UCASC( 2018. The sample of the study 

consisted of (563) affiliated with the Union, representing 13% of the society of the study 

distributed among all the branches of the Union (11) branches covering all the governorates 

of the West Bank, of which 500 (11.5%) responded.The study found a number of important 

results: The existence of a very effective role to strengthen capacities as a form of economic 

empowerment for women working in the Union of Cooperative Societies for Saving and 

Credit, and an effective role for lending and saving as forms of economic empowerment for 

women working in the Cooperative Union for Saving and Credit, The existence of a 

moderately effective role for official policies and strategies for the economic empowerment 

of working women. The study also found a moderately effective role for the Union of 

Cooperative Societies for Saving and Credit in the economic empowerment of working 

women,  and also a weak role of appropriate legislation and laws in force and economic 

empowerment of women. 
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 الفصل األول

 اإلطار العام للدراسة 

 المقدمة 1.1
ذلك سعت الحركة النسوية العربية منذ عقود مضت من أجل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، ومع 

وبناء على ما تشير  ،لم تحقق النجاح بالمستوى الذي حققته الحركات والجمعيات النسوية في الغرب
إليه االحصائيات والمعطيات المتوفرة ال يمكننا االنكار بأن المرأة العربية هي من اكثر الطاقات 

رأة وكأنها كائن خامل منها نظرة المجتمع للم ،ويعود هذا التهميش إلى أسباب وعوامل كثيرة ،المهمشة
وبالرغم من حجم التطورات التي حصلت في أواخر  ،المجتمع لوكأنها عالة تثقل كاه ،غير منتج

إال أن التطور في قضية المرأة  ،القرن الماضي وفي مقدمة هذا القرن في مختلف القضايا التنموية
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )كان ضعيفا وخصوصا فيما يتعلق بدورها في تحقيق التنمية الشاملة 

،8131).  

وبما أن المرأة تشكل نصف المجتمع، فالبد لها اذًا أن تشارك الرجل في التنمية االقتصادية 
ية أكبر للمجتمع، وبالتالي المساهمة االقتصادية التي واالجتماعية، وهذا بالتالي يعطي قيمة انتاج

 (.3443برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، ) تؤدي إلى التنمية العامة

في الوطن العربي لتمكين عديدة من قبل حكومات  ينوفي الوقت الحاضر هناك جهد وسعي كبير 
األكبر من التنمية المجتمعية يقع  ولكن باعتبار أن العبء ،ليس فقط باعتبارها شريكا مساويا ،المرأة

نجاح برامج ، ويرجع ذلك الى أخذ العبر من تجارب تنموية عالمية رائدة، أثبتت أن على عاتقها
وأن للمرأة  ،التنمية واستدامتها مرهون بمشاركة العنصر البشري وحسن إعداده وطبيعة تأهيله وتمكينه

 .التنمية المجتمعيةفي  احيوي ادور 

خاصة في قضية تمكين المرأة و ضعف  ،وبالرغم من قصور الجوانب التطبيقية في العالم العربي 
ورغم ما تمتلئ به الساحة العربية من مبادرات  ،الوجود النسائي على ساحة اتخاذ القرار في المجتمع

 تالل،اإلح لسيطرة البالد خضوع أن حيث خاص،لها وضعها ال فلسطين أن إال ،تتعلق بهذا الشأن
عتقاالت وتهجير قتل أعمال من ذلك تبع وما  فئات بانخراط ساهم الفلسطيني، للشعب وتشتت وا 

 الوعي مستوى رفع باتجاه موضوعيا دفع مما النساء، ضمنها ومن السياسي، العمل في واسعة
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 إال والخيرية، األهلية الجمعيات وتأسيس والحزبي النضالي بالعمل اإلنخراط عبر والمشاركة السياسي
 تخلف وبسبب األبوية، الثقافة إلرث نتيجة والعقبات الصعوبات من الكثير واجه األمر هذا أن

 التمكين لحساب اإلقتصادي التمكين إهمال في ذلك كل ساهم وقد السائدة، والتقاليد والعادات المجتمع
 .السياسي

ما يدعونا للتفاؤل فيما يخص و  اقتصاديا، من خالل هذا الواقع نتناول قضية تمكين المرأة العاملة
، والذي يعتبر قضايا تمكين المرأة هو االلحاح الذي تعبر عنه إحتياجات المجتمع للموارد البشرية

تظهر  األوضاع اآلنيةف ،التحديات التي يواجهها الوطن العربي عموما وفلسطين خصوصا تحديا من
التنمية  إشراك المرأة في خطط وعمليات التنمية ودمجها بكافة الجوانب للمساهمة في إحداث ضرورة

وذلك عبر المشاركة في مشاريع ترمي إلى تحسين دخل المرأة واستقاللها  ،وتطوير المجتمع
ولعل أساس التمكين المطلوب هو التمكين االقتصادي، لذي يجعل  ،االقتصادي وتحسين نوعية الحياة

أكثر حرية و كفاءة و قادرة على تنفيذ المشاريع التي تنوي القيام بها بهدف الحصول على  رأةالم
سرتها، األمر الذي يؤدي بدوره إلى أالمردودات والعوائد المالية والتي بدورها تحسن دخل المرأة و 

 .(8114 ،الرقب)لمجتمعية المأمولة إحداث التنمية ااإلسهام في 

لذا كان ال بد من الحديث عن تطور  ،تتمحور حول تمكين المرأة الفلسطينية وكون الدراسة الحالية
 ساهمت المرأة الفلسطينية في مراحل النضال المختلفةحيث  ،مكانتها ودورها في المجتمع الفلسطيني

التي مر بها الشعب الفلسطيني منذ بداية االنتداب البريطاني على فلسطين في عشرينيات القرن 
لألراضي الفلسطينية  دورا أساسيا في مواجهة االحتالل اإلسرائيليالمرأة الفلسطينية ولعبت  الماضي،

كما أن المرأة الفلسطينية  ،والزال دورها في الكفاح الوطني مستمرا إلى هذا اليوم، 3433المحتلة عام 
الحة منتجة تزرع في الريف ف فهي ،لعبت دورًا ملموسًا في بناء المجتمع منذ عشرات السنين الماضية

ربة منزل  إلى جنب مع الرجل، وهي جنباً وتبيع المحصول الحقل وتحصد المحصول وتجني الثمار 
إما  أسهمت مساهمة كبيرة في الحفاظ على تماسك األسرة وسد الفراغ الذي يسببه غياب رب األسرة

أو  العربية واألجنبية، بسبب هجرته للعمل في البلدانبسبب العمل وتنقله بين المدن الفلسطينية أو 
 ،الجديد عليها ءفنضال المرأة الفلسطينية وكفاحها ليس بالشي جريحا مقعدا، سجينا أوشهيدا أو لكونه 

وبرز هذا الدور بوجه خاص بعد قيام السلطة الوطنية الفلسطينية،  ،وكذلك دورها المنتج في المجتمع
نسوية تهتم قامت النساء بإنشاء جمعيات حيث تم اإلهتمام بموضوع تمكين المرأة أكثر فأكثر، ف
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بتعزيز وعي وتنظيم المرأة ومشاركتها النضالية والمجتمعية، وجرى االهتمام في سياق هذا العمل 
تنمية بإنشاء الجمعيات التعاونية النسوية الزراعية واالستهالكية والحقا االنتاجية، ومنها جمعيات 

 جميعها تحت مظلة إتحاد انضوت التي ،8111تأسست عام  التي المرأة التعاونية للتوفير والتسليف
  .(8133، عيات التعاونية للتوفير والتسليفإتحاد الجم)التعاونية للتوفير  الجمعيات

 وأسئلتها مشكلة الدراسة 2.1
عليه عمليه تعد قضية تمكين المرأة بشكل عام وتمكينها إقتصاديا بشكل خاص عصبا رئيسيا تقوم    

رها باعتبافي العملية التنموية تسعى اغلبية الدول لتمكين المرأة  لتعزيز مساهمتها المجتمعية، و التنمية 
ما على صدور ميثاق االمم على الرغم من مرور اكثر من خمسين عاو  .طاقة بشرية يجب استثمارها

جاالت ، و بالرغم من صدور العديد من القرارات الدولية لدعم وتمكين المرأة في شتى مالمتحدة
الحياة، وبالرغم من الدراسات العديدة على هذا الصعيد، إال انه بقيت عملية تمكين المرأة ملتبسة 

 .راءوشائكة وغير واضحة، ونجد في االدبيات التي تتناول هذا الموضوع طيفا واسعا ومتباينا من اآل
لعملية التي تبين بالملموس ولئن كانت المسائل النظرية قد تم التوسع فيها، فإن الحاالت التطبيقية ا

حولها واقع التمكين االقتصادي والعوامل المؤثرة فيه ومؤشراته ال زالت قليلة، وثمة اجتهادات واسعة 
أثر أليات وبالتالي فإن ثمة حاجة الى  دراسة اوسع و اعمق للتعرف على  ،تثير العديد من التساؤالت

التمكين اإلقتصادي للمرأة للفلسطينية عموما، واقع واستراتيجيات العمل والظروف المحيطة على 
وعلى هذا المرأة المستفيدة من إتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في الضفة الغربية، تحديدًا و 

الذي يمثل إشكاليتها ويمكن إجماله على  ياألساس ستحاول هذه الدراسة االجابة على السؤال الرئيس
  :النحو اآلتي

 ؟والتسليف عيات التعاونية للتوفيراتحاد الجممكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في ما واقع الت

 :وينبثق عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية 

أثر آليات عمل اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في التمكين االقتصادي ما ط 3
 للمرأة؟

التمكين االقتصادي للمرأة في اتحاد الجمعيات التعاونية التوفير كشكل من أشكال واقع ما . 8
 للتوفير والتسليف؟
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التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة في اتحاد الجمعيات واقع ما . 1
 التعاونية للتوفير والتسليف؟

الجمعيات تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة في اتحاد واقع ما  . 9
 التعاونية للتوفير والتسليف؟

 ؟االقتصادي للمرأة المعمول بها للتمكينالتشريعات والقوانين  مدى مالءمةما   . 5
 ؟اقتصاديا تمكين المرأةل واإلستراتيجيات الوطنية المعتمدةالسياسات  ما مدى استجابة. 3
  

 مبررات الدراسة   3.1   

واإلهتمام لدى الباحثة إللقاء االضوء على الدور الذي تولدت الرغبة : مبررات شخصية .3
يلعبه االتحاد العام و الجمعيات التعاونية في المساهمة في تمكين المرأة إقتصاديا، كون 

توفير الباحثة هي احدى المنسقات العامالت في جمعية تنمية المرأة التعاونية لل
جاالت الحياة و تحديدا في  المجال المرأة في كل م ولديها قناعه بأهمية دور والتسليف،

 .اإلقتصادي وضرورة تعزيز وتطوير هذا الدور االرتقاء به
حيث أن اجراء دراسات من هذا القبيل يستهدف إثراء مكتبة الجامعة : مبررات علمية .8

األبحاث التي تناولت هذا بأبحاث من هذا النوع، باالضافة إلى ندرة الدراسات السابقة و 
طبيق و الممارسة العملية الي ضرورة معالجته بشكل علمي مما يفيد التبالتالموضوع، و 

، و يعزز عملية  تمكين المرأة اقتصاديا وتطوير الجمعيات التعاونية بشكل عام الالحقة
 .والجمعيات النسائية الفلسطينية بشكل خاص
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 أهداف الدراسة 1.1
 

:تسعى الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية

بها اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير  التي يقوم مساهمة آليات العملالتعرف على  .3
 .تمكين المرأة إقتصاديا من أجل والتسليف

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير  االستراتيجيات المتبعة من قبل أثرالكشف عن  .8
 .في تمكين المرأة اقتصاديا (التوفير، التسليف، تعزيز القدرات)والتسليف

 أجل من التعاونية الجمعيات دعم في والقوانين التشريعات تلعبه الذي لدوراتوضيح  .1
 .إقتصاديا المرأة تمكين

 .مدى استجابة السياسات واالستراتيجيات الوطنية للتمكين االقتصادي للمرأةح يتوض .9

 أهمية الدراسة 15.


 :تكمن أهمية الدراسة في الجوانب التالية

وتمكينها اقتصاديا  ،الكشف عن واقع تمكين المرأة الفلسطينية بشكل عامتتحدد أهمية هذه الدراسة في 

 اتحاد الجمعيات التعاونية في تمكين المرأة الفلسطينية إقتصاديا، وفحص كيفية اسهام بشكل خاص

من خالل تفعيل دورها في ظل المعوقات التي تحد من ذلك، سواء كانت سياسية  ،في عملية التنمية

 :يتعلقان في أهمية هذه الدراسة جانبيناقتصادية، وعلى هذا األساس يمكن أن نقدم أو اجتماعية أو 

 :أهمية نظرية

المستوى األول، يتجسد في القاء الضوء على التمكين  :همية هذه الدراسة نظريا بمستويينتكمن أ
االقتصادي للمرأة بأبعاده ومؤشراته المختلفة، وأثره على مكانة ودور المرأة في المجتمع، وبالتالي أثره 

وهو ما قد يستكمل ما كتب سابقا، و يفتح المجال للتنبيه إلى ضرورة المزيد . على التنمية المجتمعية
أما المستوى الثاني، فيتجسد في القاء الضوء  .عمقة والمتخصصة في هذا المجاللمتمن الدراسات ا

 .للتوفير والتسليف في تمكين المرأة اقتصادياعلى دور الجمعيات التعاونية 
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 :أهمية تطبيقية

المستوى األول هو توخي إعطاء تقييم : ي في أهمية هذه الدراسة بمستويينيكمن الجانب التطبيق
ذا الدور والنساء المستفيدات بعاد ومحاور التمكين االقتصادي للمرأة من قبل من يقوم بهعملي طبقًا أل

ذات  وتنبع األهمية هنا من ضرورة توجيه االهتمام في التمكين االقتصادي لألبعاد والمؤشرات ، منه
أما المستوى الثاني من األهمية التطبيقية فيكمن في إمكانية توفير  ،األثر األكثر كفاءة وفاعلية

دالالت عملية ملموسة تساعد على تطوير عمل الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في فلسطين، 
وذلك من خالل ما سوف تسفر عنه نتائج الدراسة، وبالتالي إمكانية اقتراح استراتيجية تنموية ذات 

  .تمكين االقتصادي للمرأة الفلسطينيةعالقة بتعزيز ال

 :فرضيات ومتغيرات الدراسة 1.1 


مقاربة البحث  في ضوء ما تناولته مقدمة هذه الدراسة ومشكلتها ومبرراتها واهميتها واهدافها، يمكن 
 في أبعاد المشكلة وفحص امكانيات توفير حلول لها، من خالل صياغة فرضيات مرتبطة بالمتغيرات

التمكين االقتصادي للمرأة الذي يقوم به استراتيجيات العمل والظروف المحيطة بالمتمثلة ب المستقلة
اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في الضفة الغربية في الشروط الفلسطينية المحددة 

والتشريعات، ، القوانين ، اتخاذ القرار، السيطرة على المقدراتالتوفير، التسليف، تعزيز القدرات)
 وجود ، وذلك في ظلبالتمكين االقتصاديالمتمثل  التابع ، والمتغير(السياسات واالستراتيجيات

العمر، المستوى التعليمي، الحالة االجتماعية، مكان العمل، طبيعة العمل، ) وسيطة متغيرات
بين محاور  لتحديد العالقة واألثر رئيسة فرضيات ثالث بتحديد ، حيث قامت الباحثة(والمنطقة

 :اآلتي النحو على التمكين االقتصادي والتنمية المجتمعية، وذلك
 : الفرضية الرئيسة األولى

ثر آليات واستراتيجيات العمل والظروف المحيطة على التمكين االقتصادي دور فعال جدا ألجد يو "
ويتفرع من هذه الفرضية الرئيسة مجموعة من . تحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليفللمرأة في ا

 : الفرضيات الفرعية التالية
التمكين  والتوفير بين  (α≤0.05)عند مستوى الداللة  وجد عالقة ذات داللة إحصائيةي -3

 .فاالقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسلي
التمكين و التسليف بين  (α≤0.05) عند مستوى الداللة وجد عالقة ذات داللة إحصائيةي" -8

 .االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف
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قدرات المرأة تعزيز بين  (α≤0.05) عند مستوى الداللة وجد عالقة ذات داللة إحصائيةي" -1
التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد  و على المقدراتفي اتخاذ القرار والسيطرة 

 .الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف
مالءمة التشريعات بين  (α≤0.05) عند مستوى الداللة وجد عالقة ذات داللة إحصائيةي" -9

الجمعيات التعاونية اتحاد لتمكين االقتصادي للمرأة العاملة في بها وا والقوانين المعمول
 .للتوفير والتسليف

آليات العمل التي بين  (α≤0.05) عند مستوى الداللة وجد عالقة ذات داللة إحصائيةي" -5
 .للتوفير والتسليف والتمكين االقتصادي للمرأةالجمعيات التعاونية يقوم بها  اتحاد 

درجة استجابة بين  (α≤0.05) عند مستوى الداللة وجد عالقة ذات داللة إحصائيةي" -3
الجمعيات اتحاد لتمكين االقتصادي للمرأة العاملة في واالسياسات واالستراتيجيات الرسمية 

 .للتوفير والتسليف التعاونية
 الفرضية الرئيسة الثانية

 اتحاد في اقتصاديا المرأة تمكين بين( α≤1115) داللة مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجد
والمستوى  ، والحالة اإلجتماعية،العمر) لمتغيراتل تعزى والتسليف للتوفير التعاونية الجمعيات
 .(وطبيعة العمل ،مكان العملمستوى الدخل، والمنطقة، و و  ،التعليمي

  :تيةالفرضيات الفرعية اآلالرئيسة هذه ويتفرع من الفرضية 

 حطولاسطتجابات أفطراد العينطة  بطين( α≤ (0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عنطد مسطتوى داللطةي -3
فطي اتحطاد الجمعيطات التعاونيطة للتطوفير التمكين اإلقتصطادي للمطرأة العاملطة المؤهل العلمي على أثر 

 .والتسليف
 حطولاسطتجابات أفطراد العينطة  بطين( α≤ (0.05فروق ذات داللة إحصائية عنطد مسطتوى داللطة وجدي -8

فطططي اتحطططاد الجمعيطططات التعاونيطططة لمطططرأة العاملطططة التمكطططين اإلقتصطططادي لالحالطططة االجتماعيطططة علطططى أثطططر 
 .للتوفير والتسليف

 حطولاسطتجابات أفطراد العينطة  بطين( α≤ (0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عنطد مسطتوى داللطةي -1
فططي اتحططاد الجمعيططات التعاونيططة التمكططين اإلقتصططادي للمططرأة العاملططة متغيططر الفئططة العمريططة علططى أثططر 

 .للتوفير والتسليف
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 حطولاستجابات أفطراد العينطة  بين( α≤ (0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجد ي -9
فطي اتحطاد الجمعيطات التعاونيطة للتطوفير التمكطين اإلقتصطادي للمطرأة العاملطة مستوى الطدخل علطى أثر 

 .والتسليف
 حطول استجابات أفطراد العينطة بين( α≤ (0.05فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة وجد ي -5

فطي اتحطاد الجمعيطات التعاونيطة للتطوفير التمكين اإلقتصطادي للمطرأة العاملطة متغير المنطقة على أثر 
 .والتسليف

 حطولاسطتجابات أفطراد العينطة  بطين( α≤ (0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عنطد مسطتوى داللطةي -3
الجمعيططات التعاونيططة للتططوفير فططي اتحططاد التمكططين اإلقتصططادي للمططرأة العاملططة نططوع التمكططين علططى أثططر 

 .والتسليف
 حطولاسطتجابات أفطراد العينطة  بطين( α≤ (0.05وجد فروق ذات داللة إحصائية عنطد مسطتوى داللطةي -3

فطي اتحطاد الجمعيطات التعاونيطة للتطوفير التمكطين اإلقتصطادي للمطرأة العاملطة حجم المشطروع علطى أثر 
 .والتسليف

 لثةالفرضية الرئيسة الثا
تمكينالمرأةاقتصاديافياتحادبين ( α≤ (0.05داللة إحصائية عند مستوى داللة وجد فروق ذاتي

توفير،تسليف،مشروعصغير،)الجمعياتالتعاونيةللتوفيروالتسليفتعزىالختالفنوعالتمكين

 .(مشروعمتوسط،تعزيزقدرات

  متغيرات الدراسة  1.1
 

بعد اإلطالع على أدبيات الدراسة وما جاء به اآلخرون في دراساتهم أصبح باإلمكان تحديد متغيرات 
العمل والظروف  استراتيجياتب  والمتمثلالمتغير المستقل : الدراسة والتي تنقسم إلى ثالثة متغيرات

مالءمة  ،تعزيز القدرات ،توفير، تسليف) عمل اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليفب المحيطة
الوسيط وهو أحد المتغير  محور الدراسة، (استجابة السياسات واالستراتيجيات، عاتيالقوانين والتشر 

والذي يتمثل " المتغيرات التي لها تأثير قوي على وحدات العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل
 ، الحالة اإلجتماعية،طبيعة العمل، مكان العمل ،المستوى التعليمي ،العمر)بالعوامل الديمغرافية 

 .التمكين االقتصاديوالذي يمثل المتغير التابع وأخيرًا ( حجم المشروع ،المنطقة ،مستوى الدخل
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  نموذج الدراسة 1.1
 

بعد التعرف على متغيرات الدراسة فإنه اصبح باإلمكان تحديد نموذج مقترح للمتغيرات محل الدراسة 
والذي يمكن توضيحه من خالل الشكل( المستقل ،المتغير الوسيط ،المتغير التابع المتغير )  

النموذج اإلفتراضي للدراسة:األتي  (1.1 )الشكل  

وسيط متغير  

( Intermediate variable) 

 

 متغير تابع                                               متغير مستقل                  

 

         (Independent Variable                    )                            (dependent variable)   

 

 

 

  

 

 

 

 
  

آليات واستراتيجيات العمل 
 والظروف المحيطة

 توفير

 تسليف 

 تعزيز القدرات 

 عاتيمالئمة القوانين والتشر 

 آليات العمل

السياسات  جابةاست
 تواالستراتيجيا







 ا

 التمكين االقتصادي

 

الخصائص

الديمغرافية



ال



 اس
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  حدود الدراسة 1.9
 .وتنقسم الى حدود موضوعية وزمنية ومكانية وبشرية

: الموضوعية  .1 

اإلتحاد العام للجمعيات التعاونية للتوفير  حالةتتمثل الحدود الموضوعية لهذه الدراسة في دراسة 
كافة المرأة التعاونية للتوفير والتسليف في  جمعيات تنمية المستفيدات من  واستقصاء آراء، والتسليف

 .محافظات الوطن

:الزمنية  .2 

 اتحاد) المجتمع تنمية في وأثره العاملة للمرأة اإلقتصادي التمكينتم إجراء هذه الدراسة المتمثلة في 
والحصول على البيانات  ، (دراسية كحالة الغربية الضفة في والتسليف للتوفير التعاونية الجمعيات

 .م8134م إلى شهر مايو 8132خالل الفترة الواقعة بين شهر يناير من العام التي تفيد هذه الدراسة

  3. المكانية: يتمثل المجال المكاني في محافظات الضفة الغربية.

الىاتحادجمعياتتنميةالمراةالتعاونيةاسةتتمثلبجميعالنساءالمنتسباتللدرالبشرية الحدود.1

 .للتوفيروالتسليففيكافةفروعهافيالضفةالغربية

 مصطلحات الدراسة  1..1


يعرف التمكين في معجم المعاني الجامع على أنه مصدر من : لغة :Empowerment التمكين 
ويعني السعي لتمكينه من النجاح، أي جعله متمكنا من النجاح ومكن للشيء أي جعل ( مكن ) الفعل

هو التأثير بفعالية في العملية  :اصطالحا   (.8133معجم المعاني الجامع، ) عليه سلطانا وقدرة
تخاذ القرارات، وهو ما يترتب عليه التعاون بين كال  التنموية، وفي ممارسة حرية اإلختيار والمشاركة وا 

 (. 8115، العتيبي)الجنسين من أجل النهوض والخروج من حالة عدم التطور والتخلف

تخاذ القرارات في حياتها، والتأثير في محيطها بما يناسب  :تمكين المرأة  حق المرأة في اإلختيار وا 
د النساء ظروفها الخاصة وظروف مجتمعها المحلي، حيث يهدف منهج التمكين إلى تعزيز إعتما

 (. 8135عبد السالم، )على أنفسهن 
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 والتوظيف االستخدام فرص توسيع مثل - االقتصادية الفرص توفير: للمرأة االقتصادي التمكين
 القانوني الوضع ،(للتمويل الوصول فرص تحسين والمنتج، الالئق العمل تشجيع والريادية، الذاتي

 (8133سالمي، ) .االقتصادية القرارات صنع عملية في والمشاركة الدمج التعبير، والحقوقي،

 هيكلية الدراسة  11.1
 :كما يلي موضحةالدراسة من خمسة فصول تتكون 

المقدمة، مشكلة الدراسة، أهداف الدراسة،  :ويتناول وخلفيتها اإلطار العام للدراسة: الفصل األول
الدراسة ومصطلحاتها الدراسة، وحدود  ومبررات الدراسة، ونموذج فرضيات الدراسة، أهمية الدراسة،

 .الدراسة يةوهيكل

وفيه . معاالقتصادي للمرأة وتنمية المجتالتمكين : نظري والدراسات السابقةال اإلطار: الفصل الثاني
سيتم التعرض لمفهوم التمكين االقتصادي بشكل عام وتمكين المرأة اقتصاديا بشكل خاص، وأبعاد 

كما ستتم مراجعة عدد من الدراسات السابقة باللغة العربية ولغات المجتمع، لتمكين، وأثره على تنمية ا
تناول التمكين االقتصادي  ن هذه الدراسة والدراسات السابقة،  كما وسيجريأجنبية، وتوضيح الفرق بي

للمرأة في فلسطين وخصوصية تنمية المجتمع في الشرط الفلسطيني، والتعريف باتحاد الجمعيات 
 . التعاونية للتوفير والتسليف في فلسطين ودوره في تمكين المرأة

 دراسة، أداة المجتمع الدراسة وعينتها، منهج الدراسةضمن ويت :منهجية الدراسة :الفصل الثالث
ساليب األاالستبانة؛ باإلضافة إلى وصدق ثبات  متضمنة متغيرات الدراسة المستقلة والتابعة،

وخطوات إجراء الدراسة،  عليها الباحثة في تحليل بيانات الدراسة الميدانية تعتمداالتي  ةاإلحصائي
 .ومصادر البيانات التي تم اعتمادها

دراسة وتحليل البيانات التي تم تجميعها ميدانيًا تضمن هذا الفصل  :الدراسةنتائج : لرابعالفصل ا
 او عدم صحة مساهمة هذه النتائج في إثبات صحةو وعرض نتائج التحليل، االستبانة بواسطة 
 .الفرضيات

التي  االستنتاجاتالفصل على عرض ألهم ويشمل هذا  :والتوصيات ستنتاجاتاال: خامسالفصل ال
  .التي أوصت بها الباحثة توصلت إليها الدراسة، والتوصيات
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 1.2  اإلطار النظري     

 1.2 .1   التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة أثر

والجمعيات التعاونية تنمية المجتمع   2. 1.2 

 1.2 .3  تجارب عالمية في مجال تمكين المراة والتنمية

وأهميتها في التمكين اإلقتصادي للمرأة في فلسطيندور التعاونيات  9. 813  

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 5. 813  

:الدراسات السابقة  2.2 

  2.2 .1     الدراسات المحلية   

  2.2 .2 الدراسات العربية 

  2.2 .3 الدراسات األجنبية 

  2.2 .4 التعليق على الدراسات السابقة 

الحالية عن البحوث والدراسات السابقة  مايميز الدراسات  5. 2.2 

 2.2 .6 ما استفاده الباحث من البحوث و الدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 والدراسات السابقة اإلطار النظري

في  في الضفة الغربية كحالة دراسية تحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليفا دورث طالبحل ناوطيت
 :مايلي مبررات اختيار الموضوعحيث كانت  التمكين االقتصادي للمرأة العاملة،

 .تنمية المجتمعفي  لتمكين اإلقتصادي للمرأةلكبيرة الاألهمية . 3
ملحوظ في جميع المحافظات ل بشك التعاونيات النسويةانتشار   2.

 .الفلسطينية

  واستراتيجيات العمل والتمكين االقتصاديآليات أثر متغيرين رئيسيين هما  الفصلهذا  ستعرضي
سيتم ، حيث رجوةالم فهواللذان يسهمان في االجابة على تساؤالت مشكلة البحث و تحقيق اهدا

 .ينالمتغير ينتوضيح بعض الجوانب النظرية المتعلقة بهذ

  التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة دور: المبحث األول
 

وأهميتة التي من  التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة دورفهوم في هذا المبحث سيتم التطرق الى م
المحافظة على دورها في  شأنها التأثير على تنمية المجتمع إقتصاديًا والتي تمكن المرأة أيضًا من

 التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة بدورحيث تطرقت الدراسة لبعض الجوانب ذات العالقة المجتمع، 
استجابة السياسات  ،عاتيمالئمة القوانين والتشر  ،تعزيز القدرات ،تسليف ،توفير:)وهي

 (.واالستراتيجيات

 1.1.3.2  :الدورمفهوم 

هو مجموعة األفعال والواجبات التي يتوقعها المجتمع من هيئاته وأفراده ممن يشغلون اوضاعًا 
 (3429خاطر، . ) اجتماعية في مواقف معينة

إطار علم االجتماع الغربي وقد كان االهتمام بموقع الفرد وتأثيره في نشأت نظرية الدور وتطورت في 
السياسة العالمية والسياسة الداخلية ووازع تنمية وتطوير األنساق السياسية هو الدافع الرئيسي لعلماء 

 . السياسة المعاصرين لوضع بنية نظرية لمفهوم الدور في إطار علم السياسة

 : ية الدور في علم السياسة المعاصر من خالل مستويين من التحليلوتمثلت محاوالت استخدام نظر 
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يتم في بحث األدوار السياسية في إطار األنساق السياسية من الداخل كل على حدة : المستوى األول
وبحث هيكل األدوار وتوزيعاتها وتفاعالتها بين األنساق الفرعية أو األبنية التي تشكل النسق السياسي 

 .ككل

يتم فيه بحث األدوار السياسية في إطار النسق السياسي الدولي والتركيز بصفة : توى الثانيالمس  
خاصة على األدوار التي يشغلها األفراد المؤثرين في السياسة العالمية وال يشترط أن يكونوا من 

 . رؤساء الدول

العلوم االجتماعية  وتنبني نظرية الدور على خمس افتراضات أساسية، يوجد عليهذا اتفاق عام بين
 :المختلفة، وهي

 .إن بعض أنماط السلوك تعد صفة مميزة ألداء األفراد الذين يعملون داخل إطار معين -
          .إن األدوار غالبا ما ترتبط بعدد معين من األفراد الذين يشتركون في هوية واحدة   -
لى حد معين األدوار يتحكم فها إن األفراد غالبا ما يكونون مدركين للدور الذين يقومون به ،  - وا 

 .حقيقة  اإلدراك بها
من نتائج من ناحية وبسبب ارتباطها بسياق نظم  ادوار تستمر بسبب ما يترتب عليهإن األ -

 (.8139، دندن) اجتماعية أكثر اتساعا من ناحية أخرى

 

 التأطير النظري لمفهوم التمكين 2.1.1.2

 خالله من شتركطي إداري أسلوب هو التمكين أن إلى( Manuela&Bruce,2003) من كل يشير
 عملية في التعاون وطه رطأخ ىطبمعن ،القرار اتخاذ عملية في للتأثير اآلخرون التنظيم المدراء وأعضاء

 التدريب ونظم المعلومات نظمطب ددطتح اطم درطبق الرسمية القوة بمواقع تحدد ال التي القرارات اتخاذ
 مع التعريف هذا ويتفق ،ةطالتنظيمي ةطوالثقاف القيادة وأسلوب السلطة في ةكوالمشار والمكافئة
 اتخاذ سلطة إشراك هو ينطالتمك أن على كديؤ حيث( Darligton,2007) قدمه الذي التعريف
 اإلدارة من ،يوم بعد يوم راراتطالق صنع على األفراد يشجع لبشك واألفراد اإلدارة بين القرارات

 أكبر بقدر لألفراد السماح هطبأن مفهومه( Susan,2006) يحدد حين في ،العليا اإلدارة إلى الدنيا
 نحو الفرد نشاط توجيه هطبأن مفهومه( Carole,2006) ويبرز ،القرارات صنع مسؤولية من

 الرتباط معنى بوجود ساسهطوإح ،والسيطرة بالقدرة الداخلي شعوره لخال من التحديات مختلف
 والسلطة الثقة يتضمن ينطالتمك أنطب( David,2005) ضيفطي اطكم ،المنظمة بأهداف أهدافه

 & Bowen)من كل ويرى ،والمساءلة والمسؤولية القرار وصنع المعلومات في والمشاركة
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Lawler,1992 المعرفة ،المعلومات) ةطمجتمع رطعناص ةطأربع ىطعل يعتمد التمكين مفهوم أن، 
 رأي يتعارض كما ،ينطالتمك مفهوم وجود ينفي منها عنصر أي غياب وأن( القوة ،المكافآت

(Spritzer,1995 )رأي مع Bowen & Lawler يوضح حيث Spritzer أن دراسته لخال من 
 في يحرف لب ين تماماطالتمك مفهوم وجود ينفي ال األربعة المدركات هذه من مدرك إي غياب
 الموارد إلدارة الحديثة ةطاإلداري األساليب أحد هو التمكين بأن (8119)،حسن وتضيف ،فقط معناه

 عناصر بتوفير ذاتيا وتحفيزهم العاملين لدى الكامنة الطاقات لاستغال على تساعد التي البشرية
 إشباع إلى تؤدي للوظيفة الذاتية الحوافز هذه ،والتأثير والقدرة كالمعنى الفرد وظيفة في معينة

 أهداف وتحقيق ارطواالبتك اإلبداع على يحفز مما ،الذات إثبات لمث الفرد لدى أساسية حاجات
 في التأثير على بالقدرة ردطالف عورطش هطبأن (8113)زي العن و القريوتي عرفه كما بكفاءة، المنظمة
 المبادرة روح لديه ويطيق الذي األمر ،أجير بصفته وليس لنفسه ليعم وكأنه لالعم مجريات
 والتطور النمو ىطعل ساعدهطي اطمم لديه الكامنة الطاقات لأفض وإطالق لالعم في والرغبة
 في أوسع سلطة رادطاألف اعطاء ةطعملي هو التمكين أن إلى (8111) ،أفندي ويشير ،الشخصي
 .القرارات اتخاذ ىطعل شجيعهمطت لخال من قدراتهم واستخدام المسؤولية لوتحم الرقابة ممارسة

 القرارات اذطواتخ التصرف قوة العاملين منح بأنه (3444) ،الوهاب عبد يعرفه أخرى جهة ومن
 مشاكلها طلوح اطفيه ونطيعمل الذين المنظمات إدارة في العاملين جانب من الفعلية والمشاركة
 ،السلمي) هطب ىطأت رطآخ اتجاه وهناك النتائج على والرقابة المسؤولية لوتحم اإلبداعي والتفكير

 مع ومسؤولياتهم راتهمطخب عطم بةطوالمتناس لألفراد الصالحيات منح بأنه التمكين فيه يعرف 8113)
 المسؤولية عليها عطتق ثطحي ،امطع لبشك األمور على األمر نهاية في اإلدارة سيطرة استمرار
 األفراد تمتع ضرورة ىطعل( Brilman,2003) دطويؤك ،األهداف وتحقيق المهام إنجاز في النهائية

 .لديهم ما لأفض لتقديم زهمطتحفي ىطعل والحرص ،المهام ألداء الكافية والخبرة بالمهارة الممكنين

 المتكافئ طلالنق هطخالل نطم يتم تنظيمي نمط بأنه التمكين مفهوم تحديد يمكننا سبق مما وانطالقا
 واعطاء ةطالثق كسابإ لمجا توسيع مع ،المباشرة المساءلة عنصر غياب في والمسؤولية للسلطة

 .القرار سلطة في للمشاركة الصادقة الدعوة إلى إضافة التصرف وحرية الصالحيات

وتستعرض الباحثة أهم النظريات التي ساهمت في تكوين تأثير مباشر على المرأة وقضاياها، السيما 
، حيث دعت لها الحركات تمكين المرأة في مسائل التنمية، وتتناول الباحثة هنا النظرية الرأسمالية

أخيرًا و التي جاءت ردًا على النظرية الرأسمالية شتراكية والنظرية االالليبرالية، في نظريات التحديث، 
 -:النظرية الجندرية على النحو اآلتي
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  Modernization Theoryنظرية التحديث 

والتهميش  والتبعية اإلضطهاد من تعاني المرأة بان النظرية هذه رأت فقد المرأة بقضية يتعلق فيما
 التقليدية البطرياركية المجتمعات الى ذلك في السبب وعزت المصادر، الى الوصول على قدرتها وعدم
 هذه الذكورية، وادعت والسيطرة بالتسلطية وصفتها التي السائدة الثقافة والى المرأة فيها تعيش التي

 في المجتمع المرأة تعيشه الذي اإلضطهاد مع وجاد حساس بشكل لتتعامل جاءت بانها النظرية
 سوق في العام والمشاركة القطاع الى( المنزل)الخاص القطاع من المرأة خروج طريق عن البطرياركي

 .المصادر الى والوصول العمل

  (WID) Women In Development نظرية التحديث ومنهج المرأة في التنمية

ضطهاد تبعية حول اسباب من التحديث نظرية طرحته لما استجابة في  المرأة منهج ظهر المرأة وا 
 منهج دمج ظهر وقد الجنسين، بين المساواة وتحقيق المرأة وضع تحسين على ليعمل WID الط التنمية
 المرأة غائبة بان إفتراض من منطلقا المنصرم القرن من السبعينيات اوائل في WID التنمية في المرأة

 عليهاسلبا  يؤثر ال إبعادها وبان التنمية، مجال في المخططين تفكير وعن التنمية عملية عن ومبعدة
 (.8113الجابي،) التنمية مشاريع فشل عنه ينجم وانما فقط

 خالل من التقليدية المجتمعات لصفات كنتيجة جاء المضطهد وضع المرأة ان على المنهج هذا ويؤكد
 إعطاء مع اإلقتصادية التنمية في المرأة دمج الى المنهج هذا ويدعو  الذكورية والهيمنة السيطرة

 للنساء الموارد من مزيد اتاحة خالل من اإلنتاجية المرأة أدوار على يركز فهو االنتاجي، أولوية للبعد
خاص  بشكل النساء تستهدف مشاريع تنفيذ عبر القائمة، أدوارهن أداء في كفاءتهن لزيادة في محاولة

 ايجاد الى المنهج هذا هدف كما دخلهن، مستوى رفع على وتعمل عالية، بفعالية منتجات تجعلهن
التنمية  ومشاريع بخطط وصلة مقربة على المرأة تكون لكي الدولية التنمية مؤسسات في للمرأة مقاعد
التحديث  نظرية توجهات تبنت التي الغربية النسوية الحركات أفضل إحدى الليبرالية النسوية وتعتبر
 (8131رازم، )  WID الط لمشاريع التنموية السياسات وتبنت المرأة، إضطهاد أسباب حول

ناث ذكور من الناس جميع" بان األساسي اإلفتراض على النظرية هذه وتقوم  عدم ويجب متساوون، وا 
 كذلك 8112حوسو،" )الجندر وجود بسبب المجاالت كافة في المتساوية الفرص من البعض حرمان
 والنساء الرجال بان الليبرالية النسوية تؤكد حيث" العقالنية" مبدأ إفتراض من الليبرالية النسوية تنطلق
 على القدرة :" تعني العقالنية ان من إنطالقا النساء عقالنية عن ودافعت ذاتها، العقلية القدرة لهم

 والى للجنسين، متساويا تعليما يقدم عادل مجتمع تحقيق الى ودعت" الذات لتحقيق مستقل قرار إتخاذ
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 العقلية القدرات في فرق وجود عدم مبدأ من إنطالقا ايضا متساويه مدنية وحريات اقتصادية فرص
  (.8112حوسو،) والمرأة الرجل بين

  Dependency Theoryالنظرية التبعية 

 أضرت قد الهامش ودول المركز دول الى العالم دول تقسيم بان النظرية هذه رواد يرى المرأة حقل في
 المرأة منه تعاني الذي اإلضطهاد أساس هم والطبقة الرأسمالية وبان معا، والرجل للمرأة وأساءت
 على تعمل إستراتيجية تصميم في يكمن الحل بان وترى. والبطرياركية اإلجتماعية الثقافة وليس

 بين المساواة عدم بان النظرية هذه ترى كما. العالمي البناء هيكلية عن الناشئة الالمساواة إصالح
 (.8131الرازم، ) الرأسمالية أساسها والتي العالمي لالقتصاد الكبيرة الصورة من جزء هو والرجل المرأة

 سيحقق اشتراكي مجتمع الى رأسمالي مجتمع من المجتمع تحول بان النظرية هذه أصحاب ويعتقد
 خالل من واإلجتماعية والسياسية اإلقتصادية المشاكل من العديد وستحل اإلجتماعية العدالة

 وقد المرأة وتبعية استغالل مشكلة ستحل السياسات هذه تنفيذ سياق وفي للدولة، التنموية السياسات
 تؤدي وثورية شاملة سياسات وضع على يقوم اشتراكي طابع ذات التبعية لنظرية التنموي التوجه كان
 (.8131الرازم، ) .الطبقات إزالة خالل من المجتمع وهيكلية بنية تغيير الى

 (الجندر)النظرية النسوية 

 لتبعية األسباب حول االشتراكية النسوية والنظريات الرأسمالية النسوية النظريات طرحته ما على بناء
ضطهاد  وكاستجابة تجاهها، التمييز على والقضاء التبعية من المرأة لتخليص الحلول وطرح المرأة، وا 
من القرن  الثمانينات بداية في ظهر WAD والط WID الط منهاجي من كل في الموجودة للثغرات

 النوع عالقات على يركز ،الذي GAD الط والتنمية اإلجتماعي النوع منظور وهو جديد منهجالماضي 
 عن ليعبر المنهج هذا جاء حيث التنمية، عملية في المرأة دور لفهم للتحليل كوحدات اإلجتماعي

 اإلجتماعي النوع سياسة الى (WID) التنمية في المرأة سياسة من التحول تعكس حديثة مرحلة
 اإلجتماعية الموازين في التفاوت حاالت إزالة في الرئيسي هدفها يتمّثل  التي (GAD) والتنمية

 فشل ان بعد األفراد حول متمركزة تنمية نحو مسبق كشرط والرجال الّنساء بين والسياسية واإلقتصادية
 . انتهجتها التي الدمج سياسة ضمن التبعية من وتحريرها المرأة وضع في بالنهوض WIDالط منهج

 األوضاع في البحث خالل من: األول والتنمية، المرأة لدراسة شقين ذا نهجا تعتمد GAD فالط
 والقيم األبوية السلطة هياكل في البحث خالل من: والثاني للمرأة، والسياسية واإلقتصادية اإلجتماعية
 الرجال إشراك على المنظور هذا ويؤكد المساواة وعدم المرأة تبعية استمرار على تحافظ التي واألفكار
زالة والممارسات المواقف في التغيير إحداث في معا والنساء  وسياسات ببرامج يتعلق فيما التمييز وا 
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 لذلك ويعتمد الموارد، على والسيطرة المشاركة في الجنسين بين والمساواة العدالة تحقيق مع التنمية
 في رئيسية كمجموعات للفقراء األساسية واإلهتمامات معا والمرأة الرجل احتياجات تلبية إستراتيجية

 (.8112 غزالة، ابو) التنمية

 بشكل المرأة بهما تأثرت رئيسيتين مشكلتين معالجة الى Goetz رؤية حسب GAD الط سياسة وتسعى
 تحدي على األسلوب هذا يشدد اذ الجندرية، العالقات في القوة توزيع إعادة: األولى المشكلة سلبي،
 والمشكلة المرأة، عن وممنوعة للرجل الممنوحة واإلجتماعية اإلقتصادية واالمتيازات الذكورية الثقافة
 .الالزمة الوسائل وتوفير اإلنمائية األهداف منظور من المرأة تهميش استمرار هي: الثانية

 مع القوة، وعالقات الجندرية باألدوار اإلقرار الى تسعى GAD الط استراتيجيات بان النسويات رأت وقد
 التمكين نحو واالتجاه اإلجتماعي للنوع والعملية اإلستراتيجية االحتياجات معالجة على التركيز
 على المساواة عدم ووضع التنمية بجندرة المطالبة النسويات أصوات تعالت لذلك للمشاركة، كأسلوب
 رسم على المنظور هذا تركيز الى وباإلضافة ،التنمية اهتمام محور اإلجتماعي النوع أساس

 في التغيير إحداث على أيضا ركز فانه التنمية، عملية في والرجال النساء دمج تضمن استراتيجيات
 النوع بين المساواة عدم استمرارية في يساهم الذي والسياسي واإلقتصادي اإلجتماعي البناء

 إساءة الى تقود والتي ، بها والتحكم المصادر الى الوصول من وحرمانها المرأة وتبعية اإلجتماعي
عطائها المرأة تدريب بان المنهج هذا ويرى. وعقليا جسديا الذكر مكانة وتعظيم المرأة وضع  وا 

 نحو أولى خطوة أنها من بالرغم وضعها تحسين على يعمل وال المرأة لمشاكل الحل ليس القروض
 القوانين وتعديل تغيير خالل من المرأة دونية يدعم الذي البناء تفكيك في يكمن الحل ولكن تمكينها،

 الفكر ونظام والسياسية الدينية المؤسسات هيكلية إعادة الى باإلضافة ذلك، تدعم التي والتشريعات
 (.8131الرازم، ) اإلجتماعي والممارسات

 التمكين اإلقتصادي مفهوم

ظهر مفهوم التمكين في نهاية الثمانينات، والقى إنتشارا في التسعينات من خالل زيادة اإلهتمام 
وقد تبلور مفهوم التمكين نتيجة للتطور الحاصل في الفكر اإلداري والتركيز على العنصر البشري، 

الكريم قبل أن فإذا إذا أردنا تأصيل مفهوم التمكين فسنجد ان له داللة معرفية في القرآن ، الحديث
يبرز الكم الهائل من الكتابات في الغرب حول هذا الموضوع، إال أننا نلمس شحا في الدراسات 
العربية حول هذا الموضوع، ويعتبر التمكين من المفاهيم اإلدارية الحديثة التي حظيت بإهتمام بالغ 

قتصا جتماعي وثقافي من قبل الباحثين، نتيجة إلرتباطه بمفاهيم أخرى ذات بعد سياسي وا  دي وا 
 (.8113ملحم، )، إنعكس ذلك على التعريفات المرتبطة به ....إلخ
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إن مسألة التمكين وخاصة تمكين النساء إقتصاديا من أهم المسائل التي يركز عليها العالم أجمع في 
اآلونة األخيرة، كون المرأة تشكل نصف القوى العاملة بغض النظر سواء في صفوف المتعلمين أم 

ن الهدف من تمكين النساء إقتصاديا هو إدماج المرأة وخاصة الفقيرة أو المعيلة في صلب ا لحرفين، وا 
عملية التنمية وتعزيزها، من خالل الحصول على فرص المشاركة في التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية 

ن على المستوى والسياسية و الثقافية مما يؤدي إلى التحسين المستمر ألوضاع النساء وأوضاع أسره
 (.8139، الدراغمة)العام

والتمكين اإلقتصادي للنساء يعني محاربة الفقر في صفوف النساء، وهذا يقتضي لبناء قدرات النساء 
عن طريق مساعدتهن على إمتالك المهارات والقدرات الالزمة في التخطيط واإلدارة واإلتصال 

ويمكن القول إننا مكنا المرأة إقتصاديا عندما نالحظ والتفكير اإلبداعي وقيادة المجموعات وغيرها، 
وجود تقدم وتغيير واضح  في المجال السياسي والثقافي واإلجتماعي ونسبة مشاركة المرأة في هذه 

 (.8138، مرايات)الجوانب 

غير أن تعزيز المرأة إقتصاديا يقتضي اإلعتراف بقدرات النساء والتعامل معهن على أساس المساواة 
هتمام ببرامج التدريب لرفع مستوى أداء المرأة في كافة المجاالت، واإلستمرار بها لضمان ديمومة واإل

العطاء وكي ال تنقطع الصلة بين األجيال المؤهلة وتشجيع تأسيس الجمعيات التعاونية وجمعيات 
من ( سويقيةعلمية، تعاونية، ت)تمكين المرأة إقتصاديا، والمعلوم أن هذه الجمعيات وخاصة الجمعيات

شراك النساء في صنع السياسات والخطط والتنمية  أهم عوامل وأسباب تطور المجتمعات وتنميتها وا 
لضمان تحقيق منفعة عادلة للنساء، وضرورة تكاتف الجهود من أجل التأثير على السياسات 

هو توفير  ومن القضايا الملحة إلنشاء الجمعيات التعاونية لغرض التسليف والتوفير. األقتصادية
التمويل الالزم لتصميم وتنفيذ البرامج والمشاريع المدرة للدخل للنساء عامة والنساء األكثر فقرا و 

 (. 8138يات، مرا)تهميشا في الريف والحضر

وتسعى الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف من خالل العمل الدؤوب والمتواصل إلى تنمية وتطوير 
على التوفير وتقديم رزمة من  للعضوات المنتسبات فيها، وتشجيعهنلفة القدرات والمهارات المخت

األنشطة لبناء قدرات العضوات، كعقد الدورات المتخصصة لمساعدة العضوة على إدارة مشروعها 
بالشكل السليم، وتنفيذ ورشات عمل، باإلضافة إلى نظام التوفير الذي تتبعه الجمعيات والذي يساعد 

المشاريع الخاصة بهن، والتي تمول من قبل العضوات أنفسهن من خالل  العضوات على تنفيذ
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قيامهن بدفع قيمة معينة كأسهم، ودفعهن للتوفيرات، بحيث تساهم هذه الجمعيات في إحداث التنمية 
اإلقتصادية الشاملة بنظامها المتبع ألنها تعزز النمو المالي والتشغيلي ألموال العضوات، من خالل 

اض من الجمعيات، وتشغيل أيدي عاملة في هذه المشاريع وطرح منتجات جديدة في قيام باالقتر 
األسواق التي تلبي إحتياجات األفراد وبالتالي تعم المنفعة على عدة أطراف محققة بذلك التنمية 

 (.8133إتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف، )اإلقتصادية على كافة المستويات

ن م راللغة العربية يعرف التمكين في معجم المعاني الجامع على أنه مصد فيويعرف التمكين 
ويعني السعي لتمكينه من النجاح، أي جعله متمكنا من النجاح ومكن للشيء أي جعل ( مكن ) الفعل

 (.8133معجم المعاني الجامع، )عليه سلطانا وقدرة

تخاذ  واصطالحا  هو التأثير بفعالية في العملية التنموية، وفي ممارسة حرية اإلختيار والمشاركة وا 
القرارات، وهو ما يترتب عليه التعاون بين كال الجنسين من أجل النهوض والخروج من حالة عدم 

 (.8112العتيبي، )التطور والتخلف

 القدرة، خاللها من األفراد يكتسب التي القوى إلى شيري التمكين أن إلى( 8131) السكارنة أشار وقد
 األنشطة لتحسينم التصرف على والقدرة المسؤولية لتحمل ووالئهم انتمائهم مستوى ويرتفع ثقتهم وتزيد

 المجاالت مختلف في للعمالء األساسية المتطلبات اشباع إجل من بالعمل ويتفاعلون والعمليات،
 الالزمة القوة ووسائل بأدوات المرؤوسين تزويد من البد وبالتالي التنظيم، وغايات قيم تحقيق بهدف

 .عنه كاملة مسؤولية مسؤولين يصبحون بحيث وأدائه عملهم، واتمام أنشطتهم لتخطيط

النواحي  ، من خالل زيادة مشاركتها فيتحسين مكانتها في المجتمع :وعرف تمكين المرأة بأنه
كما تهدف  ،أساس النهوض بالمجتمع واإلقتصادية، والتي تعتبر السياسية واالجتماعية والثقافية

 استراتيجية التمكين إلى تعظيم دور النساء ومشاركتهن في الحياة العامة والتي تزيد من اعتمادهن
 (. 8113عرفة، )على أنفسهن

 التمكين اإلقتصادي للنساء أنه (OECD ,2001)كما عرفت منطمة التعاون والتنمية اإلقتصادية 
قدرة النساء على المشاركة واإلسهام في تحقيق التنمية اإلقتصادية واإلستفادة منها بطريقة تدلل على 

من التفاوض حول توزيع أكثر عدال  ن، وتمكنهنقيمة تلك المساهمات، مساهمات تحترم كراماته
 . لمنافع التنمية والنمو
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التمكين اإلقتصادي للمرأة بأنه ( اإلسكوا)في حين عرفت اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا
تلك العملية التي تصبح فيها المرأة واعية ومؤثرة في طريقة حياتها، وأن تكسب الثقة بالنفس، والقدرة 

 . على التصدي لعدم المساواة بينها وبين الرجل

عم الفعالية عند الشخص، من خالل تمكينه من الحصول على إستقالليته ويعرف التمكين أيضا بأنه د
في البيئة المحيطة سواء منظمة أو جمعية أو مؤسسة أو شركة، مع الحرص على التطور في أدائه 

 (. 8133، خضر)طوير أدائه لإلستفادة من خبراته لت

 

 :التمكين في األدبيات الغربية

 Lawler and Bowenتعريفينللتمكينمنمصدرينأجنبيين،فيررى(5665)وقدأوردسليم

التمكين هو حرية اطالق القدرات الذهنية والجسدية للشخص، وتعزيز ثقته بنفسه وتنمية  بأن
 (. 1..6ملحم سليم، )مهاراته وقدرته على إتخاذ القرار 

  (Empower)ادئ مسطططتمدة مطططن األحطططرف األولى لكلمطططةفيوضطططح لنطططا خمسطططة مب sitrr))أما ستر
الرغبة في و  (Purpose) وضوح الهدف (Motivation) الدافعيةو   (Education) مالتعلطططي: وهطططي
 ( 1..6ملحم سليم، (Ego elimination)ونكران الذات    (willingness to change)التغطير

عمليةتعزيزاندماجاألفرادفيأعمالهمالسيماالتصميموالتدفقالتمكينبأنه Invacevicl وعرف

 (. Invancevich ,(1997والتفاعالتوصنعالقرارات

 , Ritzman & krajewski فقدخصصاتعريفاللتمكـينركـزافيـهعلـىحاجـةفــرقالعمـلإليـه

 والنتـائج القـرارات اتخـاذ صـالحية مـنحهم يعنـي اإلدارةبمـا عـن عوضـا عليهـا المترتبـة

(Krajewsk and ritzman, 1999).

التــي( Efficiency Self)بأنـهالشـعوربالسـيطرةوالفاعليـةالذاتيـة Glnow & Mcshane وأشار

 تنبثــقعنــدمايمــنحاألفــرادالقــوةفــيالتصــرففــيالمواقــفالتــييواجهونها

(Glinow ,2000 ,Mcshane.) 

عنـه القرارات Daft ,وعبـر لصـنع والمعلومـات والحريـة القـوة العـاملين األفـراد مـنح بأنـه

 (Daft, 2001) والمشاركةفياتخاذها
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 التمكين اإلقتصادي 

يكثر الحديث عن أهمية دور المرأة في التنمية اإلقتصادية، وما يحدث في بالدنا يعكس آثار بعض 
التوجهات التي تدل على أن المرأة الفلسطينية لم تصل بعد إلى الدرجة الكافية من المشاركة، هذه 

وتشير عدة مؤشرات واقعية إلى أن معدل مساهمة المرأة العربية في قوة العمل ضعيف، وتقدمها يتسم 
مرأة بالبطئ، وأن أغلبية النساء تعمل ضمن مجاالت محدودة ويدل ذلك على الرغم من مشاركة ال

ودخولها إلى مواقع العمل إلى أنه ما زال يقتصر دورها على بلوغ أهداف بسيطة وأن المرأة ذاتها ال 
 (.8115جبر، )تزال عالقتها وأعمالها مشدودة إلى أدوارها التقليدية

 ماهية التمكين والتمكين اإلقتصادي  3.1.1.2

تمكين النساء من أة فقد عرفته الباحثة من خالل اإلطالع على تعريفات عدة للتمكين اإلقتصادي للمر 
دخول سوق العمل، والوصول للمساواة  بين الجنسين في كل ما يتعلق بالموارد والنشاطات 

أي إيجاد حزمة من الخدمات المالية وغير المالية التي تساعد المرأة على إيجاد مصدر االقتصادية، 
تخاذ القرارات المتعلقة بالحياة، مما يزيد  دخل خاص بها، مما يوفر لها مساحة من حرية اإلختيار وا 

من إعتمادها على نفسها ووصولها إلى اإلستقاللية اإلقتصادية، ورفع وتعزيز مستوى مشاركتها 
السياسية من خالل حصولها على مقاعد في البرلمان وحقها في التصويت واإلنتخاب، باإلضافة 

ات المجتمع المدني والمحلي ومشاركتها في لمشاركتها اإلجتماعية من خالل إدماجها في مؤسس
العديد من األنشطة اإلجتماعية التي تهدف إلى زيادة الوعي والثقافة لديها، وتعزيز مشاركتها ودورها 
دماجها في  اإلقتصادي الذي يتمثل في إمتالكها للمشاريع، مما يساهم ذلك في تعزيز إمكانياتها وا 

مستوى الوعي والثقافة لديها، باإلضافة إلى محاربة الجهل بكافة العملية اإلقتصادية والتنموية ورفع 
أشكاله ومحاربة الفقر والبطالة ورفع مستوى المعيشة لديها، أي تقوية المرأة في جميع مناحي الحياة  

لة التي تبدأ من التحفيز والتوعية لذلك أصبحت عملية تمكين المرأة تشكل سلسلة من الحلقات المتداخ
تدريبها، إليجاد مصدر للدخل الخاص بها عن طريق المشاريع المدرة للدخل أو من خالل  للمرأة إلى

 . المشاركة السياسية واإلجتماعية

إزالة العقبات والعوائق أمام حصول  أما الباحثة فتعرف تمكين المرأة لمقتضيات هذه الدراسة، بأنه
شعار مستقلة ماديا، و بهدف جعلها  ،الطبيعية على حقوقهاالفلسطينية  المرأة كسابها  هاا  بالمسؤولية وا 
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، وخاصة النساء الريفيات كونهن إلى جانب تدعيم وتعزيز الروح المعنوية لديها ،القدرة على تحملها
.أكثر النساء الفلسطينيات إقصاءا عن المشاركة في عملية  التنمية السياسية واإلقتصادية اإلجتماعية

ن فقد تمثلت أبعاده في اتجاهات مختلفة، وان كانت تلك االتجاهات نظرة الباحثين للتمكيومن حيث 
لم تقود الى تناقضات حادة في تحديد وجهات النظر، ولكنها كانت تعطي تباينات في الرؤى الفلسفية 

الساعدي، )ولعل هذه التباينات ما ألت اليه اتجاهات الباحثين ورواد التمكين في تحديد أبعاد التمكين 
8113.) 

 
 االبعاد السنة الباحث رقمال
1 Dowen 3448 المشاركة بالمعلومات، المعرفة، القوة. 
6 Eccles 3441 القوة، الموارد، الحرية. 
3 Horine 3445 الحرية، المسؤولية عن النتائج. 
1 Brown 3443 الجود، السلطة، الموارد، المعلومات. 
5 Gregorey 3443 فريق العمل، الفويض. 
1 Ivancevich 3443 فريق العمل، المشاركة بالمعلومات، الهيكل. 
1 Choi 3443 الحرية، المسؤولية. 
1 Argyris 3442 دعم المنظمة، حرية التصرف. 
9 Rubbins 3442 الهيكل التنظيمي، الرقابة. 

1. Griffin 3444 تأهيل العاملين، الرقابة. 
11 Lioyd 3444  التنظيميفرق العمل، الهيكل. 
16 U gboro 8111 دعم المنظمات، المكافئات. 
13 Daft 8113 الحرية، القوة، المشاركة بالمعلومات. 
11 Hellrieg el et al 8113 السلطة، المهارات، الحرية. 
15 Blanchard et. al. 8113 المشاركة بالمعلومات، الحرية، فرق العمل. 
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 اإلقتصادي للمرأة مؤشرات التمكين المبحث الثاني 


ومن خالل ما أشارت إليه الخاروف في دراستها المقدمة للصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية 
إلى مجموعة من المؤشرات يمكن من خاللها قياس نسبة أو مدى التقدم في التمكين ( 8131")جهد"

 : اإلقتصادي للمرأة من خاللها كما هي موضحة بالجدول التالي

مؤشرات التمكين اإلقتصادي(: 318)الجدول  

 الجوانب التي يقاس من خاللها تحقق المؤشر  مؤشرات التمكين اإلقتصادي 
حجم ما تمتلكه المرأة من األصول المادية زيادة * ( األصول)الملكية 

 .كالسيارات واألراضي والبيوت ومصادر الدخل
لمواد )قدرة النساء على القيام بعمليات الشراء * 

ستقاللية( وخامات أولية  بحرية وا 
درجة الوصول الكافي للموارد المالية كالمنح *  الموارد المالية 

 (.التمويل المتناهي الصغر)والقروض 
 .مدى التخفيف من حدة البطالة والفقر* 
إزدياد درجة قدرات المرأة وتنميتها وتمكينها * 

 .إقتصاديا
 

م في صفوف النساء إرتفاع نسبة التعلي* التعليم 
 الفلسطينيات 

 .إزدياد فرصة الحصول على وظائف جيدة*
يؤدي ما ذكر إلى إستقالل المرأة ماديا وزيادة *

 . تمكينها إقتصاديا
مدى إستغالل النساء للدورات التدريبية وجهود * التعليم المستمر 

 بناء القدرات من أجل تطوير مهاراتهن 
العقبات التي مدى تخطي المرأة مجموعة من *

تحول دون الحصول على التعليم المستمر، مثل 
 .رسوم التسجيل المرتفعة

إمكانية وصول المرأة إلى سوق العمل * العمل 
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 .الفلسطيني
المساواة بين النساء والرجال في االجور وتقليل *

 .الفجوة بين رواتبهم
وجود بيئة مساعدة للنساء إلى جانب قوانين *

 .العمل
 ز في التعيين في الوظائف عدم التحيي*
 .حصول المرأة على الترقية في المؤسسات*

قوة صنع القرار التي تمتلكها المرأة على مستوى * صنع القرار والقيادة
 .الدخل والعائلة والمجتمع

وصول المرأة إلى مواقع قيادية وبارزة في *
 .الدولة

إزدياد عدد النساء في مواقع القيادة ومراكز *
 .للنساء المتمتعات بالتعليم صنع القرار

إزدياد إعتماد المرأة على األب أو الزوج وأثره * (تقدير الذات)الجوانب الشخصية والذاتية 
السلبي على تقدير الذات للمرأة الفلسطينية بسبب 

 .القيم التقليدية والثقافية
مدى إنتشار المؤسسات الداعمة للمرأة والتي *

التخفيف من حدة تأثير تعمل على تمكينها على 
 .هذه القيم

مدى تأثير الظروف السيئة التي تعيشها المرأة *
 .الفلسطينية في ظل اإلحتالل

مدى توافر قوانين مالئمة تشجع وتمكن النمو * الوضع القانوني والحقوق
 .اإلجتماعي واإلقتصادي

 .محدودية الفرص التي تتاح للمرأة*
 معيقات تمكين المرأة 

يوجد الكثير من العوامل التي تعمل أو تساهم على إعاقة الجهود المبذولة من اجل تحقيق التمكين 
اإلقتصادي للمرأة العاملة بالشكل المطلوب، وتختلف هذه العوامل بإختالف المجتمعات وطبيعتها 
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أو وبإختالف الفترات الزمنية وبإختالف ظروف كل منطقة عن األخرى ولعل أهم هذه المعيقات 
 :العوامل

  

 ـــــ العوامل اإلجتماعية 1

يوجد العديد من المعيقات والصعوبات ذات المضمون اإلجتماعي التي تعيق حركة أو إنطالق دور 
 : المرأة المساند للرجل في كافة جوانب الحياة ومنها

 وجود مهن تتناسب وطبيعة عمل المرأة بنظر المجتمع، كمهن الخياطة والتمريض والتعليم،*
بما أن هناك مجموعة أعمال ال يجوز للمرأة أن تعمل بها، وذلك ألن طبيعتها تتعارض مع 

. العادات والتقاليد اإلجتماعية الموروثة  
 

إنعدام الثقة بقدرات النساء على إدارة المشاريع بشكل ناجح، مما إنعكس ذلك سلبا على قدرة *
مويل مشاريعها الخاصة من مؤسسات النساء على الحصول على التمويل الالزم إلنشاء أو ت

.اإلقراض الصغير والبنوك لتجارية  
 

تقييد المرأة بالمساحة المسموح لها أن تتحرك فيها بحيث ال يضمن لها الحرية الكافية *
للتخطيط لمستقبلها بكل حيادية، مما يؤدي إلى تقليص دورها في التنمية على مختلف 

(.8133كاظم، )إقتصاديةأشكالها، إدارية، ثقافية، سياسية،   

 ــــ العوامل اإلقتصادية والسياسية والهيكلية6

تلعب التشريعات والقوانين واإلستيراتيجيات المعدة دورا بارزا في تمكين المرأة العاملة إقتصاديا، سواء 
في رفع مستوى تمكينها أم في إنخفاضه، ومن خالل اإلطالع على الظروف واألوضاع الحالية التي 

تي تؤثر بشكل مباشر على تمكين ا بالدنا، نجد أن هناك مجموعة من العوامل السياسية التعيشه
 : المرأة إقتصاديا وهي
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طططط سياسة اإلحتالل اإلسرائيلي الغاشم التي تحول دون تحرك المرأة بالطريقة الصحيحة والتي تقييد 3
 .حريتها بالحركة واإلنتقال لذرائع أمنية

زالة ين الرجال والنساءفي إقرار السياسات المتعلقة بالمرأة، والمشاركة ب طططط ضعف دور الحكومة8 ، وا 
 .العقبات القانونية التي تميز ضد المرأة

طططط ضعف فاعيلية النساء في المنطمات النسائية تشكل عقبة إضافية تحول دون دعم التوجه نو 1
 : التمكين اإلقتصادي للنساء العامالت، ويعود ذلك إلى مجموعة من العوامل اإلقتصادية وهي

ستيراتيجية طططط قلة الموارد المالية، حيث أن الدعم الذي تتلقاه المنظمات زهيد جدا، لذلك يجب بناء إ3
 . واضحة ومستمرة لتوفير الدعم والتمويل الذاتي والوطني لهذه المنطمات

طططط األزمة اإلقتصادية العالمية أبرزت المزيد من العوائق التي تحول دون تمكين المرأة، مثل تباطئ 8
نخفاض الطلب على الصادرات  .التدفق النقدي وا 

 وذلك بسبب إرتباطه بالوضع السياسي الغير مستقر طططط الوضع اإلقتصادي الفلسطيني المتردي، 1

طططط ضعف الوعي بأهمية التمكين اإلقتصادي للمرأة ومفهومه الحقيقي لدى المنطمات، والقدرة على 9
 .التوجه إلى مختلف الشرائح النسائية وخصوصا المرأة الريفية

 .ات الخبراتطططط ضعف اإلتصال والتفاعل وتبادل الخبرات مع االطراف المختلفة ذ5

طططط ضعف عملية بناء قدرات المنطمات النسائية وتحويلها إلى مؤسسات فاعلة ذات قيادات مؤهلة 3
 (. 8133كاظم، )ومدربة

 المعيقات الشخصية  3

 : هي المعيقات المرتبطة بالمرأة ذاتها وتتضمن مجموعة من العوامل  تتمثل في 

 .طططط ضعف قدرة المرأة على تنظيم وقتها3

 .ط خوفها المستمر من الفشلطط8
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طططط خوف المرأة من المسؤولية اإلجتماعية التي قد تثقل كاهلها و بالتالي تعدل المرأة عن الخروج من 1
 .المنزل والبقاء خارجه لساعات طويلة

 . طططط عدم رغبتها في اإلنضمام إلى المؤسسات اإلجتماعية9

يقات لمشاركة المرأة الفعالة في أنشطة المجتمع وعلى الرغم من إتفاق جموع الباحثين أن هناك مع
المختلفة وترتبط هذه المعيقات بمجموعة من العوامل اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية والسياسية، أال 
أن هناك معيقات شخصية لدى المرأة وتصورها حول قدراتها وأدوارها، وهذا الشيء هو ما يحول دون 

لتي قد تتاح لها من مشاركات رسمية ووصولها إلى المكانة القيادية، أن تستفيد المرأة من الفرص ا
كالفرص التي أتاحتها التشريعات والقوانين ومن المشاركة، إلى أن المرأة لم تستفيد بالقدر الواجب 

 (.8133كاظم، )توفره، وهو يؤكد على فكرة التمكين والمساعدة الذاتية للحصول على تلك الفرص

 جارب عالمية في مجال تمكين المراة ت: المبحث الثالث


يظهر تاريخ الفكر اإلقتصادي أن ظهور نظام التمويل الصغير في البدايات منذ عقود طويلة من 

الزمن، فقد كانت نوادي التوفير والتسليف وجماعاتها هي أول أشكال هذا النظام إنتشارا على مستوى 

 (.Griffin, 2008)العالم كما تشير ماري كويل في دراستها 

أما بالنسبة ألول تعامل بمفهوم التمويل الصغير فقد ظهر في أروبا في القرن الثامن عشر، حين نظم 

 Jonthan)فردريك رايسفين الفقراء والمزارعين في جمعيات التوفير والتسليف، تاله جوناثان سويفت 

swift )يرلندية، الذي يقوم بتقديم الذي قام بإنشاء صندوق أطلق عليه إسم صندوق القروض اإل

قروضا للفقراء والمزارعين الذين ال يمتلكون أي ضمان مالي كافي للتعامل مع األنظمة الرسمية 

 (.Onyango, 2011)والبنوك

 تجربة اليابان

 والمتوسطة الصغيرة المشاريع وتنمية إقامة مجال في اليابانية التجربة بالنساء،تعتبر الخاصة

 أغنـى من العالميةواحدة التجارب الدول، كل قبل من به يحتذى ان يمكن نموذج بمثابة وهي

وكانتىوالتغلبعلىمشاكلالبطالةوالفقرمنجهةأخر،الراغبةفيتنميـةاقتصادياتهامنجهة
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تعريف وضـع هي اليابان في والمتوسطة الصغيرة المشاريع وتطوير تنمية لتشجيع خطوة أول

للمشار ومحدد واضح والمتوسطة الصغيرة يع وتنميتها المرأة قدرات تعزيز الى ومنحالهادفة

بموجبهـا اليابانية الحكومة تقوم التي والنظم القواعد ووضع والرسوم الضرائب من اإلعفاءات

والمتوسطة والمتوسطة،بتـشجيعالمـشاريعالـصغيرة المشاريعالصغيرة المتعلقةوتعتمد وخاصة

أساسيعلىالـدعمالمباشـرمـنالدولة،والذييتجلىفيتوفيرالمساعداتالفنيـةبالمرأةبالشكل

علىوالتمويليـةواإلداريـةوالتـسويقيةلهـذهالمشاريع،وحمايتهامناإلفالسبالسماحلهابالحصول

صغيرةتمإنشاءالهيئةاليابانيةللمشاريعال9555،وفيعام تقروضبـدونفوائـدوبـدونضمانا

والمتوسطةالتيتهدفإلىتوفيرالمساعداتللمشاريعالصغيرةوالمتوسطةسواءكانتمساعدات

:فنيةأوتمويليةأوإداريةأوتسويقيةويتمذلكمنخالل

معهد9 بها ويقوم والمتوسطة الصغيرة بالمشاريع خاصة وفنية وإدارية تدريبية البرامج إعداد ــ

.خاصبالمشاريعالصغيرة

ــقيامهيئاتحكوميةتعملعلىتشجيعالمشاريعالصغيرةعلىغزواألسواقالدوليةبمنتجاتها،5

.وذلكبإقامةالمعارضالدوليةومعاونتهاعلىتسويقمنتجاتها

الصغيرة8 للمشاريع الفرصة بإتاحة الحكومية وشبه الحكومية المنظمات جميع القانون يلزم ــ

.كوميةللحصولعلىالعقودالح

ــاإلعفاءمنضريبةالدخللفتراتزمنيةمحددةقابلةللتجديد،وتوفرنظامضريبييشجععلى6

على يشجع ضريبيآخر ونظام الصغيرة، المشاريع في الحديثة التكنولوجيا إدخال في اإلستثمار

.إقامةالصناعاتالصغيرةفيالمناطقالنائية

والمشاريعالصغيرةإلىاإلنتاجبجودةعاليةتبعاللمواصفاتــوقدأدىدعمالحكومةالموجهنح2

العالمية،مماأدىإلىإعتمادالمشاريعالكبرىعلىإنتاجالمشاريعالصغيرةبدالمنإستيرادهامن

الخارج،وقدعملتالحكومةاليابانيةعلىالتشجيععلىالمشاريعالكبيرةكأداةللتعاملمعالمشاريع

وال أصحابالمشاريعالصغيرة بين العالقة آالتومعداتوتنظيم من لديها وتحديثما متوسطة

(.5692مكي،)والعمال



 التجربة 

 اآلليات إلنشاء األولى المراحل في اآلليات هذه الكاريبية الحكومة تبنت حيث ،"الكاريبية التجربة

 فاشلة تجربة كانت أنها على التجربة هذه الكاتبة وتقيم. 3435 سيتي مكسيكو مؤتمر بعد الوطنية

 اإلقتصادية بالحاجات للمرأة العملية الحاجات ربط بضرورة الدولة لدى قناعة توفر عدم بسبب
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 تلبية الى يسعى الذي WID الط لمنهاج اآلليات هذه تبني الى إضافة. والقانونية والثقافية والسياسية

عادة النظام خلخلة دون للمرأة عملية حاجات  المنظمات التزام وكذلك الذكورية، المؤسسات هيكلة وا 

 في تؤثر قضايا مع تتعامل مؤساستية هيكليات إقامة بفكرة القرار صنع مواقع في والنساء النسوية

 (8131رازم، . )المؤسسة وهيكلية بنية في تغيير إحداث دون المرأة

  تجربة بنغالديش

 

 بنكالفقراء"تعتبرتجربة منأعظمهيأولى" الدولواحدة التيخاضتها ،التجاربالمصرفية

وتعتبرأولتجربةحقيقيةللتمويلالصغيرفيالعصرالحديثالتينفذهاالدكتورمحمديونسفي

وذلكم9555عام(بنكالقريةأوبنكالفقراء:باللغةالمحلية)بنغالدش،فقدقامبإنشاءبنكغرامين

لمساع بدونضمان قروضللفقراء دخالًبهدفمنح عليهم تدر صغيرة مشاريع إقامة على دتهم

 م9556ةبعدالمجاعةالكبيرةالتيتعرضتلهاالبالدعاميساعدهمعلىتحسينأوضاعهمالمعيشيل

معلىجهودهفيتحقيقالتنمية5665وقدحصلالدكتورمحمديونسعلىجائزةنوبلللسالمعام

وتقومفكرةبنكالفقراء محمديونسأباالتمويلالصغير،المستدامةفيالمجتمعاتالنامية،ويعتبر

قروضامتناهيةالصغرلعملوخاصةالنساءبإعتبارهاهيالفئةالمهمشةأساساًعلىمنحالفقراء

علىأقساط، ديونهم ويسددون يتكسبونمنها منمجموعمشاريعصغيرة النساء بلغتنسبة وقد

التوظيفالذاتيللفقراء"ويقومالبنكعلىمبدأأن،حيث%52التمويالتالتيمنحهاالبنكنسبة

 النساء الصغيرةوخاصة المشاريع وتطوير تنمية مجال في الناجحة الدولية التجارب بعض

،ويقومعلىفكرة"ساعدالناسكييساعدواأنفسهم"،وكذلكمبدأ"المتوسطةأساسلعمليةالتنمية

،وأكدمحمديونسأنالتوظيفالذاتيللنساءبناءنفسهوتنميةحياتهاالرتقاءبالفقيرومساعدتهعلى

األسر مستويات ولتحسين المجتمعات، في اإلقتصادية التنمية عجلة لدفع األساسي المحرك هو

الفقيرة،وأنهبالدرجةاألولىيجبتحسينوضعالنساءداخلومنخاللتطويرمهارتهنوتنمية

(.5695عبدالعالمنى،)ملالمنتجقدراتهمعلىالقيامبالع

وقد شجع نجاح تجربة بنك غرامين على إنتشار الفكرة في باقي دول العالم، مثل أميركا الالتينية، 

التي أنشأت بنك القرية وظهرت في أندونيسيا عن طريق بنك راكيات، وحتى الدول الغنية كالواليات 

نجلترا تبني فكرة التم. المتحدة األمريكية    .(United Nation, 2005)ويل األصغروا 
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 تجربة لبنان في دعم وتمكين المرأه من خالل البنك اللبناني للتجارة وتمكين المرأة 

، حيث أطلق رئيس مجلس إدارة البنك 8138أذار عام 81شهدت بيروت حدث بالغ األهمية في 

اللبناني السيد موريس صحناوي والمدير العام للبنك مبادرة دعم قدرات المرأة، تكريسا إلنضمام البنك 

خاصة كأول بنك في لبنان والمنطقة إلى التحالف المصرفي العالمي للنساء،  وتوقيع اإلتفاقية ال

الصادرة للنساء عن األمم المتحدة، بدعم قدرات المرأة وطموحاتها وتعزيز دورها في التنمية كشريك 

عمل فريق الخدمات  8133إستيرايجي يمثل نصف المجتمع، ومن الجدير بالذكر أنه عام 

ات اإلستشارية لمؤسسة التمويل الدولية مع البنك اللبناني للتجارة لتصميم خدمات مالية ومنتج

مصرفية موجهة إلى الشركات الصغيرة التي هي المفتاح للنمو اإلقتصادي والتي في التي في الغالب 

تكون مملوكة من قبل النساء،  والتي تضمنت زيادة مشاركة المرأة في اإلقتصاد ومن شأنها المساهمة 

الق مواهبها في رفع مستوى النمو اإلقتصادي حيث فتحت هذه المبادرة للمرأة فرصا مناسبة إلط

وتحقيق كيان مالي مستقل لها والذي يمثل أحد األوجه الحيوية لمبدأ تكافؤ الفرص والذي حقق أقصى 

إستفادة لنصف المجتمع،  وساهم بفعالية ورفع المستويات المعيشية لألسر وبالتالي ساهم في النمو 

ضات وصاحبات المشاريع اإلقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة،  وقدم البنك دعما للنساء المقتر 

وقدمت لهم البرامج التدريبية لتنمية قدراتهم ومهاراتهم في مجال األعمال والتكنولوجيا الحديثة وقنوات 

التمويل المناسبة،  باإلضافة لذلك قام البنك بإطالق موقعا جديدا يتميز بخصوصيته النسائية 

قتراح حلول والمستقلة كمنبر تفاعلي للتواصل اإلجتماعي وتبادل األف كار والخبرات بين النساء وا 

مناسبة للمشاكل المهنية أو العملية التي تتعرض لها المرأة وعرض تجارب نساء األعمال وتكريمهن 

بحيث تم منح أول جائزة مصرفية سنوية في لبنان ألفضل مشروع مدار من قبل المرأة وذلك تحت 

 .(ت.مجدالني، ب) .إشراف لجنة حكام خاصة ومستقلة
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 دور التعاونيات وأهميتها في التمكين اإلقتصادي للمرأة في فلسطين : المبحث الرابع
 

  أهمية الجمعيات التعاونية النسوية 1.1

خاصة وأن القوى البشرية تمثل أهم عنصر  ، وتقدمها المجتمعاتأن العمل اإلنتاجي مقياس لحضارة 
الحرب العالمية األولى أن تبني قاعدة قوية من وقد استطاعت اليابان بعد ، في عناصر االنتاج للدولة

خالل تطوير القوى البشرية في االنتاج وتوجيهها، لذلك فإن االنتاج يمكن أن يتحقق من خالل 
وحيث أن الدولة والقطاع الخاص ال يستطيعان وحدهما تأمين وظائف  ، توظيف برامج األسر المنتجة

المجال ات النسوية تلبي طموح النساء وتمكينهن في فأن التعاوني تغطي كافة الشباب والشابات،
، وهنا تنبع اهمية انشاء تنظيم للنساء العامالت في الحرف المختلفة، خاصة اإلقتصادي واإلجتماعي

باإلضافة إلى دورها  ، بجانب الرجل المجتمعاليدوية للحفاظ على المراة ودورها كعنصر منتج في 
ونيات التوفير والتسليف أسهمت وبشكل فعال في عملية تقوية إن تعا ، وعملها في حماية األسرة

وتمكين النساء العضوات فيها، والدليل على ذلك يتمثل في زيادة عدد النساء اللواتي يسهمن في 
من خالل اإلنتاجية المدرة للدخل، والتي اإلنتاجية المدرة للدخل و  الدخل العائلي من خالل المشاريع 

ث تتجلى مساعدة الجمعيات للنساء وبخاصة جمعيات التوفير والتسليف في يدرنها بأنفسهن،  بحي
 : أربعة أوجه وهي 

 المساعدة على توفير مصدر دخل مستقل خارج إطار المنزل. 
  تساهم الجمعيات النسائية في تعرض النساء ألفكار جديدة، وقيم إنتاج وعمل ودعم إجتماعي

 .حقوقها والذي من شأنه أن يعزز ويجذر التأكيد على
  تخاذ قرارات فيما يتعلق بالمصادر المادية يعزز إن توفر الفرص للنساء إلدارة مشاريع وا 

 . الشعور بالمكانة والقيمة في عيون أزواجهن، وبالتالي يعزز العالقة التبادلية بينهما
  يعتبر التوفير أو اإلدخار بالنسبة للنساء هو قيمة إلتزام تحظى بالتقدير الهام لمجموع

 (. 8113سعد، )لنساءا
 
 

 دور التعاونيات وأهميتها في التمكين اإلقتصادي للمرأة في فلسطين 6.1
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تعتبر التعاونيات وعاء ومدخل للعمليات التنموية، ويمكن أن تكون عامال مهما للتطوير وطريقا يمهد 
التي تتمحور حول  في دراسته ( 8138العتيبي،)للنمو اإلجتماعي واإلقتصادي في البالد،  وكما أشار 

دور التعاونيات النسوية في التمكين اإلقتصادي أنه في ظل الظروف السياسية واإلقتصادية الراهنة 
والتي تعيشها المنطقة العربية من حالة تبعية للغرب أنها بحاجة إلى واحدة مثل تلك التعاونيات والتي 

التجمعات البدوية، لما لها من دور كبير تساعد بالدرجة األولى الفئات المهمشة والمناطق الريفية و 
ممكن أن  تؤديه في مجال تطوير القوى اإلنتاجية، ويمكن أن تكون التعاونيات بإعتبارها جزء من 
األبنية المؤسسية في المجتمع عامال مؤثرا في االنتاج واإلنتاجية، فهناك عالقة طردية بين الجمعيات 

الجمعيات التعاونية وتحسن اداؤها زادت اإلنتاجية، وتزداد أهمية  التعاونية واإلنتاجية أي كلما زاد عدد
الجمعيات التعاونية يوما بعد يوم بسبب الظروف واألوضاع المعيشية السيئة التي يعيشها الشعب 
الفلسطيني والتي في الواقع تزداد سوءا يوما بعد يوم بسبب سياسات اإلحتالل الغاشم الهادفة إلى 

بنيان يمكن لها ان تساهم في تحسين الظروف االقتصادية للشعب الفلسطيني،  تدمير أي قاعدة أو
وبسبب تلك القيود المفروضة على شعبنا يواجه قطاع العمل التعاوني الفلسطيني كباقي القطاعات في 
المنطقة بعض الصعوبات التي تعيق عمله، رغم أنه حقق العديد من النجاحات في جوانب مختلفة، 

ال  لو كان ذلك القطاع يمتلك الحرية الكاملة ألطلق العنان واإلزدهار والتطور بشكل إال أنه في ح
 (.8119سليمان، )أكبر مما هو عليه اآلن

وتسعى لتلبية  ، ذات انتشار نوعى وجغرافى واسع ،التعاونيات بطبيعتها منظمات اقتصادية طوعيةف
عتمادا ، المستويات الحاجات األساسية للمواطنين وعلى أساس مشاركتهم على كل االمكانيات   وا 

تغييرات اجتماعية واقتصادية وسياسية فى أوساط  إلى تحقيقالذاتية لهم وهى تسعى من خالل ذلك 
ذلك من خالل التعليم والممارسة الديمقراطية والمشاركة فى  يتحققحيث  ،الشرائح االجتماعية المختلفة

 . (8133العتيبي،)اجيةاتخاذ القرار وفى التكامل فى العملية االنت

والهدف من هذا االختيار أن يكون العام الدولي للتعاونيات،  6.16وقد إختارت األمم المتحدة العام 
الرأى العام باإلسهامات الكبيرة للتعاونيات فى مجاالت خفض معدالت الفقر وخلق  يهو زيادة وع

فرص العمل وتحقيق التكامل االجتماعى وكذلك تسليط الضوء على مظاهر قوة التعاونيات كنموذج 
 (  8131موافي، ) التنمية االجتماعية واالقتصادية عجلة ولدفع يبديل للعمل االقتصاد
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هؤالء  ،مستقلة ويملكها المشاركون بها( إنتاجية أو خدمية)سسات اقتصادية التعاونيات هى مؤ ف
أو المنشأة  يوتلب ،المشاركون هم إما مستهلكون أو منتجون أو عمال أو خليط من هذه الفئات

ويأتى رأس المال المستثمر فى المنشأة من  ،التعاونية بعض احتياجات المشاركين بهاالجمعية 
ر، ويزداد أهمية الدور الذي المشاركين فيها أو من جزء من عائداتها يحتجز ألغراض التوسع والتطوي

 : تلعبه الجمعيات التعاونية من خالل القيام باألدوار التالية في إطار عملية التنمية المستدامة وهي

زيادة اإلنتاج وتحسين مستوى العمل والمعيشة ألعضائها، وتقديم الخدمات الضرورية في منطقة * 
إختصاصها، ونشر الوعي التعاوني بين أعضائها وحثهم على النشاط في األعمال المشتركة وتأهيلهم 

 . وتدريبهم بما يحقق أهداف التعاون، وغرس وتنمية حب المساعدة المتبادلة بينهم

 .همة الفعلية في تطوير التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية للوطنالمسا*

العمل على إيجاد وتنمية العالقات التعاونية بين المواطنينفي منطقة نشاطها التعاوني، وتنمية *
 . الخبرات والمهارات الفنية والتنظيمية ألعضائها وتشجع التعامل معها بكافة الوسائل المتاحة

 . عضاء الجمعية التعاونيةرفع مستوى المزايا أل*

 . الدفاع عن حقوق أعضائها إتجاه الغير*

 .العمل على تحسين األحوال اإلقتصادية واإلجتماعية ألعضائها، بتنظيم جهودهم وفقا لنوع النشاط*

وزارة ) تنظيم الحصول على القروض بمختلف أنواعها طبقا لحاجة أعضائها أو لتمويل أنشطتها *
 (.8138العمل، 

إخراجها من حالة الفقر  ،  وى تنمية القدرات المادية للمجتمعات الفقيرةعليقتصر دور التعاونيات  الو 
نما هى تسهم أيضا فى  ، إلى وضع يسمح لها باالعتماد على الذات ورفع مستويات معيشتها وا 
الناس شعورا وهى تبث فى  ،تطوير الروابط اإلنسانية المباشرة بين أفراد المجتمع وتقوية قيم التعاون

العتيبي، )لباألمان المتولد عن سيطرتهم المباشرة على عناصر مهمة من حياتهم اليومية مثل العم
8133.) 
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 ةالتعاونيات نمط ناجح لتحقيق التنمية المستدامفزبدة القول  من وجهة نظر الباحثة تتلخص بأن 
إضافة إلى ذلك  ،د أو التدهورنتوقع لها أن تستمر فى التطور بدال من الركو  تنميةوالمقصود بها 

مواجهة األزمات االقتصادية مقارنة بأنماط االستثمار يفالتعاونيات تتميز بقدر عال من المرونة ف
ومن اسباب هذه المرونة أن التعاونيات تعتمد على توفير إحتياجات أعضائها وهم يديروها األخرى، 

الجوانب وخاصة الجانب اإلقتصادي، وتمكن بأنفسهم، فالتعاونيات تركز على التمكين من مختلف 
.مختلف الفئات اإلجتماعية المهمشة وفي مقدمتها المرأة

 اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف: المبحث الخامس


 جمعيات التوفير والتسليف 1.3.2

دارية مستقلة، تمول وتدار من قبل  هي تجمعات تعاونية مرخصة ذات شخصية إعتبارية ومالية وا 
اعضائها، تمارس نشاطي التوفير والتسليف الى جانب النشاطات التنموية األخرى، تهدف الى تنمية 

قافية الفئات المهمشة في الريف الفلسطيني وتعزيز دورها في الحياة االقتصادية واالجتماعية والث
والسياسية، معتمدة على قوانين ومبادئ وأخالقيات التعاون المعمول بها، وتقتصر على تقديم خدماتها 

 .(8133إتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف، دليل التعريف باإلتحاد، )لصالح أعضائها 
، بعد انتشار التجمعات 8115هو مظلة أنشئت عام  :إتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

النسوية التعاونية التي هدفت الى تحسين الوضع االقتصادي، وتمكين المرأة الفلسطينية إقتصاديا 
وخصوصا المراءة الريفية، في ظل الظروف االقتصادية واالجتماعية والسياسية السيئة وتفشي الفقر 

 . لسطينيةوالبطالة بشكل كبير في االراضي الف

ويتألف اإلتحاد من الجمعيات المؤسسة له والجمعيات التي تتقدم بطلب انتساب من حين ألخر وفقا 
يضم    8133الحكام النظام الداخلي لالتحاد، وحسب االحصائيات المتوفرة حتى منتصف عام 

( 811)طي جمعية تعاونية للتوفير والتسليف في كافة محافظات الضفة، وتغ 38االتحاد في إطاره 
من مجمل % 41ة، وتشكل النساء /عضو( 3188)موقعا وقرية فلسطينية، وتضم في عضويتها

 (. 8133اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف، ) ،العضوية

 

 دور إتحاد جمعيات تنمية المرأة التعاونية للتوفير والتسليف في تمكين المرأة الفلسطينية   2.3.2
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م، والتي نبعت 3444التوفير والتسليف من قبل مجموعة من النساء الريفيات بنهاية عام إنطلقت فكرة 
من خالل إحتياج النساء الريفيات إليجاد مصادر دخل ثابتة للمساهمة في إعالة أسرهن، وتحسين 

دمة مستوى معيشتهن، وقد بدأ برنامج التوفير والتسليف بالتطور واإلنتشار كونه الفكرة الرائدة والمتق
حتياجات المجتمع الفلسطيني وذلك من خالل توفيره  للتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية،  والتي تتالئم وا 
لخدمات اإلدخار المختلفة، ومحفظته اإلئتمانية المتميزة ذات النمو المتسارع والمعتمدة على حجم 

تحاد الجمعيا ت التعاونية للتوفير التوفيرات الذاتية لعضوات الجمعيات من النساء الريفيات، وا 
، 8115/ 81/8والتسليف هو إتحاد تعاوني تأسس وسجل رسميا في وزارة العمل الفلسطينية بتارخ 

وقد تم إنشاؤه لتقديم الدعم وتوفير المظلة القانونية لجمعيات التوفير والتسليف الفاعلة على مستوى 
إنطلقت من فكرة مجموعة من النساء الوطن، مع العلم كما ذكرنا سابقا أن فكرة التوفير والتسليف 

 (. 8133، اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف)م 3444الريفيات نهاية عام 

ويمثل اإلتحاد إطارا قانونيا تعاونيا يضم في عضويته إثنى عشر جمعية تعاونية للتوفير والتسليف 
وقرية فلسطينية وتضم في  اموقع( 358)منتشرة في كافة محافظات الضفة الغربية، وتغطي 

من مجمل العضوية، وبما أن النساء هن األكثر % 41ة وتشكل النساء /عضو( 9134)عضويتها 
ستبعادا في مجتمعنا، كما ويخضعن لشروط إجتماعية مشددة من حيث الحركة واإلطالع  تهميشا وا 

عن المشاركة اإلجتماعية  والمشاركة واإلبداع، باإلضافة إلى أن النساء الريفيات هن األكثر إقصاءا
والسياسية واإلقتصادية، نتيجة إلرث الثقافة األبوية، إضافة لمعيقات اإلحتالل وخصوصا فيما يتعلق 
بالحركة والمشاركة الفاعلة في الحياة العامة، فإن مسألة تمكين المرأة من الوصول للمصادر وتملكها 

لها وألسرتها مصدر دخل هو خطوة أساسية  والسيطرة عليها ومنحها للبدء بمشروع إقتصادي يوفر
وبالتالي في عملية التنمية بشكل عام وفيما يلي  ،للمرأة الريفية في الحياة العامةنحو مشاركة فاعلة 

جدول توضيحي يبين عدد المواقع للجمعيات التي تقع تحت مظلة اإلتحاد وعدد العضوات النشطات 
 وهي كما في 8132عام شهر أكتوبر حتى نهاية 

 (.3)الجدول رقم 

جدول توضيحي لعدد المواقع للجمعيات التي تقع تحت مظلة اإلتحاد وعدد العضوات فيها وهي 
 :كاآلتي
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 لعدد المواقع للجمعيات التي تقع تحت مظلة اإلتحاد وعدد العضوات فيها(: 811)الجدول

 المحافظة عدد المجموعات عدد العضوات النشطات
 جنين 21 600
 طوباس 7 212
 طولكرم 17 208
 قلقيلية 9 277
 نابلس 17 682
 سلفيت 16 164
 رام اهلل 18 647
 القدس 17 648
 آريحا 3 172
 بيت لحم 15 401
 الخليل  38 112

 (. 8132المؤشرات المالية لجمعيات التوفير والتسليف في الضفة الغربية، أكتوبر ) 

 : رؤيةاإلتحاد

للفئات المهمشة إقتصاديا خصوصا في الريف الفلسطيني، قائما على مبادئ بناء مستقبل أفضل 
اء وأخالقيات العمل التعاوني وتطوير مهارات وقدرات تلك الفئات بالتعاون مع اآلخرين من أجل بن

 راتيجة إلتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف،الخطة اإلست)مبادرات ريادية تخدم مصالحهم
8132-8188.) 

 

 :رسالة اإلتحاد

نحن إتحاد طوعي تعاوني ديمقراطي غرضه تمثيل وحماية مصالح أعضاءه الممثلين بجمعيات 
التوفير والتسليف التعاونية محدودة المسؤولية في فلسطين من خالل بناء قدراتها المؤسساتية 

ونية الخطة اإلستيراتيجية إلتحاد الجمعيات التعا)والبرامجية وتحسين البيئة القانونية التي تعمل بها 
 (. 8188-8132للتوفير والتسليف، 
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 :الفئة المستهدفة

الفئة المستهدفة المباشرة لإلتحاد هي جمعيات التوفير والتسليف التي تستهدف الرجال والنساء من 
الخطة اإلستراتيجية إلتحاد )الفقراء والمهمشين وذوي الدخل المحدود باألخص في الريف الفلسطيني

 (. 8188-8132ير والتسليف، الجمعيات التعاونية للتوف

  :خدمات اإلتحاد

أسس إتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف من أجل أن يكون تلك المظلة  التي تقع تحت 
إشرافه ورقابته مجموعة من جمعيات تنمية المرأة الخاصة بالتوفير والتسليف والمقصود بتحت إشرافه 

والمالي وتقديم العديد من الخدمات التي تساهم بداية في تمكين ورقابته أي إشراف اإلتحاد اإلداري 
المرأة إقتصاديًا ولمساعدة الجمعيات على النهوض بواقعها وتعزيز دورها وزيادة مشاريعها وتحسين 

 :أدائها المالي من خالل مجموعة من الخدمات التي يقدمها اإلتحاد وهي

 بناء قدرات الجمعيات المالية واإلدارية. 
 ير نظام معلومات خاص بالجمعيات األعضاءتوف. 
 قليميا وعالميا  .التشبيك والترويج وتمثيل الجمعيات محليا وا 
 الضغط والمناصرة للتأثير على السياسات والتشريعات. 
 بناء قيادات الجمعيات التعاونية. 
 الرقابة والتدقيق على الجمعيات التي تقع تحت مظلة االتحاد. 
 تجات جديدةتطوير وتقديم خدمات ومن. 
 الوساطة المالية. 
 تجنيد التمويل. 
 رسم السياسات اإلقراضية واإلئتمانية المثلى لعمل األعضاء. 

 : األهداف اإلستراتيجية لإلتحاد هي

ركزت الخطة اإلستيراتيجية لإلتحاد على جميع الجوانب التي تهدف الى النهوض بواقع اإلتحاد 
الحالي وواقع الجمعيات التي تقع تحت مظلته،  وتحسين دورهم وأداءهم من خالل مجموعة من 
األهداف رسمت ووضعت موضع التنفيذ من أجل تعزيز دور المرأة الفلسطينية وتمكينها إقتصاديا،  
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س فقط من أجل النهوض بواقع المرأة الفلسطينية،  بل من أجل النهوض بواقع مجتمع بأكمله، لي
 : واألهداف اإلستراتيجية لإلتحاد هي 

 (.المحافظ واألوعية اإلدخارية)تطوير األداء المالي لجمعيات التوفير والتسليف  .3
إلى اإلستدامة المالية من تعزيز النمو المالي والتشغيلي لجمعيات التوفير والتسليف والوصول  .8

 :خالل
 تحسين جودة المحفظة. 
   تعديل نسب الفائدة للسيولة الممنوحة للجمعيات بحيث تغطي تكلفة األموال من

 .جهة وتكون منافسة لسعر الفائدة في السوق من جهة أخرى
  إيجاد مشاريع مدرة للدخل. 
   (. دراسات ، تدريبات) تقديم خدمات مدرة للدخل 

 : الرقابة المستمرة وتقليل المخاطر من خالل  .1
 تحديد جهة المخاطر ووضع اإلجراءات لمنع حدوثها. 
  التواجد المستمر مع الجمعيات واألعضاء. 
  تعديل إجراءات اإلقراض الحالية . 

 : إيجاد مشاريع مدرة للدخل من خالل .9
  دراسة الجدوى من مشاريع مدرة للدخل. 
  اد من الدخول في مشاريع مدرة للدخل مع الجمعيات إيجاد ممولين لتمكن اإلتح

 .األعضاء أو مع مؤسسات محلية
   إيجاد ممولين لتمويل صندوق ضمان القروض يدار من قبل اإلتحاد ويغطي مصاريفه

 . التشغيلية من إشتراكات الجمعيات مقابل خدمات ضمان القروض
 : استكمال الهيكل التنظيمي لالتحاد من خالل .5

  تكنولوجيا المعلومات واالستفادة من النظام المعلوماتي لبيعه للجمعيات خلق دائرة
 .التعاونية بهدف تحقيق ايراد دوري
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   خلق دائرة الدراسات وتجنيد األموال تكون مهمتها عمل دراسات مهمة لقطاع
كما و تقديم المقترحات للممولين لحصول على  .التعاونيات يتم بيعها للجهات المعنية

  .اريع تفيد الجمعيات التعاونية وتغطي المصاريف التشغيلية لالتحادتمويل لمش
الخطة اإلستيراتيجية إلتحاد الجمعيات . )تعزيز حضور التنظيمات التعاونية في الحياة العامة .1

   (.8188-8132التعاونية للتوفير والتسليف، 

 الدور البارز الذي يلعبه إتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في تمكين المرأة الفلسطينية 

ساعد إتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف على بناء القدرات المالية واإلدارية للجمعيات التي *
 تقع تحت مظلته التي بدورها ساهمت في تمكين المرأة إقتصاديا

تحاد برنامج إقراضي للجمعيات، من خالل عالقة اإلتحاد مع الجهات المانحة والممولين، اإل يوفر*
في حال إحتياج أي جمعية من الجمعيات األعضاء لذلك، فتقوم الجمعية بتقديم التمويل للمنتسبات 

 .إقتصادياعلى هيئة قروض، مما يساهم في تمكين المرأة 

دارة المشاريع والعمل التعاوني للعضواتينفذ اإلتحاد التدريبات المختلفة، *  .اإلدارية والمالية وا 

ينفذ اإلتحاد ورشات عمل لتأهيل وتدريب أمينات الصناديق في المواقع والهيئة اإلدارية للجمعية *
 .لتمكينهن من إدارة ومتابعة األمور للجمعيات بكفاءة

 .وتوثيق الحركات المالية يوفر االتحاد نظام محاسبي لمعالجة األمور المالية للجمعيات*

 .يستخدم اإلتحاد مواقع التواصل اإلجتماعي للربط والشبك بين الجمعيات األعضاء من خالله*

شكل اإلتحاد ولو بشكل بسيط وسيلة للضغط على السياسات والتشريعات من أجل نصرة المرأة *
 .ودعمها

 .عضاء والمنتسبات في الجمعياتاألرسم اإلتحاد السياسات اإلقراضية واإلتمانية المثلى لعمل *

  .يقدم اإلتحاد خدمات ومنتجات جديدة فيما يتعلق بأنظمة أو برامج التوفير والتسليف بشكل مستمر*

التواجد المستمر لإلتحاد بجانب جمعيات تنمية المرأة التعاونية للتوفير والتسليف ساهم بشكل كبير *
  .في نجاح الجمعيات وتمكين المرأة الفلسطينية
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 الدراسات السابقة 6.6
 

التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة  دورسيتم خالل هذا الفصل عرض الدراسات السابقة التي تناولت 

، لإلستفادة منها في هذه الدراسة، سواء من ناحية الطريقة التي اعتمدتها الدراسة تنمية المجتمع على

اإلستفادة منها في أهداف الدراسة وطريقة دراسة السابقة واإلجراءات التي اتبعتها، أومن خالل 

 :متغيرات الدراسة، وتقسم الدراسات التي تم تناولها الى ثالثة أقسام

 الدراسات المحلية1.2.2 


 "دور المؤسسات التنموية في تمكين المرأة الفلسطينية"بعنوان ( 6.13 ،نجم )دراسة

التنموية في تمكين المرأة الفلسطينية في قطاع هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على دور المؤسسات 
لى معرفة درجة توافر معايير تمكين المرأة ومؤشراتها في وثائق المؤسسة التنموية ، والكشف  غزة ، وا 

ستخدم ت عن مدى إختالف في نسبة التباين في معايير تمكين المرأة بإختالف متغيرات الدراسة ،وا 
تقارير دمت أسلوب تحليل تحليل المحتوى للخط اإلستيراتيجية والكما إستخ ، الباحثة المنهج الوصفي

مؤسسات تعمل في مجال تمكين المرأة  31وتكونت عينة الدراسة من  ، السنوية لثالث سنوات مضت
تها في وثائق ، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة بأنه تتفاوت معايير تمكين المرأة ومؤشرا

التمكين التعليمي، التمكين ، يبها تنازليا التمكين اإلجتماعيفجاء ترت ،المؤسسات التنموية
اإلقتصادي،التمكين السياسي،التمكين الصحي كما توصلت الباحثة إلى أنه ال تختلف نسبة التباين 

وكذلك نوع الوثيقة والخطط ( حكومية،أهلية)في معايير تمكين المرأة بإختالف نوع المؤسسة 
وأوصت الدراسة إلى دعم إستيراتيجية الشراكة  ، قارير السنوية للمؤسسات التنمويةاإلستيراتيجية والت

بين المؤسسات األهلية والحكومية والتي تهدف إلى تمكين المرأة والعمل على تنفيذ برامج من خالل 
لجان ومجالس ووهيئات مشتركة ينبغي إيجادها لتفعيل الشراكة بين القطاعين في تمكين المرأة 
الفلسطينية وتعزيز أواصر العالقات والروابط بين الجمعيات النسائية العربية والهيئات المانحة في كل 

ة تؤدي إلى قدولة عربية وما بين المؤسسات التنموية النسائية في فلسطين والهيئات المتعددة بطري
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الفلسطينية وتمكينها وتعزيز تفعيل الشراكة بينها لتنفيذ البرامج التنموية الرامية إلى النهوض بالمرأة 
 .الفليسطيني صمودها ومشاركتها اإليجابية في المجتمع

 " دور الجمعيات األهلية في تمكين المرأة" بعنوان (  1..6 السالموطي،)دراسة 

من  ، هلية في مصر تجاه تمكين المطرأةهدفت الدراسة إلى التعرف على واقع دور الجمعيات األ 
 ،هلية والنسائية وحجم مشاركة المطرأة فطي الجمعيطات األهليطة المختلفةحيث حجم الجمعيات األ

وتوصلت الدراسة إلى ،  وكانطت أداة الدراسطة اسطتبانة ، تحليلطيالمنهج الوصفي ال الباحثةاستخدمت 
ضعف دور الجمعيات األهلية في دعم و تمكين المرأة ومشاركتها، قلة : عدد من النتائج أهمها

وقلطة البرامج التي تقدمها الجمعيات  ،لخدمات التي تستهدف خدمة المطرأةنظيم البرامج وااالهتمام بت
دور المؤسسات  األهلية لتنمية وعي المرأة بالسياق االجتماعي والسياسي المحيط بما يحقق تمكينها

 .التنموية في تمكين المرأة الفلسطينية

 

  الدراسات العربية 2.2.2


دور الجمعيات اإلنسانية في تمكين المرأة من المشاركة في " بعنوان(  1..6 ،سليمان)دراسة 
 "الحياة العامة، دراسة في إطار الممارسة العامة للخدمة االجتماعية

المشطاركة فطي الحياة  فيهدفت الدراسة إلى تحديد إسهامات الجمعيات النسائية في تمكين المرأة 

هذه اإلسهامات، وحددت الدراسة تمكين المرأة في أربعة مجاالت العامة وأهم المعوقات التي تحد من 

مساعدة المرأة على ممارسة حقها السياسي، واتخاذ القرار داخل أسطرتها ومجتمعها، والمشاركة : هي

استخدمت ، في المشروعات التنموية للنهوض بالمجتمع وزيطادة معطارف وعطي المرأة عن مجتمعها

عضوة وبالعينة (81)تماعي بنوعيه الشامل وأعضاء مجلس اإلدارة وعددهم الباحثة منهج المسح االج

عضوة في جمعيتين أحدهما في الريف  (200)من العضوات المستفيدات من الجمعية وبلطغ عطددهن 

وجود عالقة : ومن أهم ما توصلت إليه الدراسة، واألخرى في الحضر، وكانطت أداة الدراسطة استمارة 
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لجمعيطات النسائية في تمكين المرأة بالعمل الذي يتالءم مع مهاراتها، وتنمية مهارات قويطة بطين دور ا

ووجود عالقة قوية بين دور الجمعيطات  ،وكطان ذلك أكثر وضوحًا في الريف من الحضر ،العمل لديها

قهطا النسطائية وفهم المرأة لحقوقها وتمكينها من ممارستها عن طريق زيطادة وعيهطا وتعريفهطا بحقو 

األسرة ومن خالل استخراج البطاقات االنتخابية والمشاركة فطي التصطويت لالنتخابات  إتجاهوواجباتها 

 .واالنضمام للجمعيات

تمكين المرأة من أجل التنمية "بعنوان ( Rahman& Sultana,2012سلطان  و رحمان)دراسة 

 "دراسة حالة لمنظمة شري ماهيال ليجت، في مقاطعة حيدر أباد –االجتماعية 

في  (Shri Mahila Griha Udyod Lijjat Papad)هدفت الدراسة للتعرف لمدى مساهمة جمعية  

بموجب مجموعة من النساء اللواتي بدأن  3454وهي منظمة دولية أنشئت في عام " تمكين المرأة"

تمكين المرأة على ثالثة عوامل أي النفسية واالجتماعية  األعمال التجارية الصغيرة، تم قياس

عضوة من عضوات الجمعية من فرع حيدر أباد، ( 34)، تكونت عينة الدراسة من واالقتصادية

استعانة الدراسة بأداة االستبانه المنظمة لجمع البيانات، ومن أهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة 

في تمكين المرأة من خالل توفير  امل النفسية واالجتماعية واالقتصاديةانها أسهمت إيجابيًا في العو 

من األميات وشبه األميات، اذ أصبحن يعملن لحسابهن الخاص،  151فرص عمل ألكثر من 

 .وأظهرت النساء الشابات وغير المتزوجات هن األقل من رواد المؤسسة

األهلية في تمكين المرأة دراسة حالة لجمعية دور الجمعيات " بعنوان( 1..6، عبد اللطيف)دراسة 
 "نهوض وتنمية المرأة

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى دور الجمعيات األهلية في تمكين المطرأة باعتبارهطا إحطدى المداخل 
الهامة في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خالل دراسة حالة إلحطدى الجمعيطات األهلية المركزية 

والتي ركزت اهتمامها بتمكطين المطرأة المعيلة في المناطق  ،في بعض المحافظات ذات الفروع
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وتوصطلت الدراسة إلى أن الجمعية تجاوزت  ، ة نهوض وتنميطة المطرأة المصطريةوهي جمعي،العشوائية 
 المفهوم التقليدي للعمل االجتماعي القائم على البر واإلحسان واالنتقال من المساعدة المؤقتة إلى
التنمية في إطار منظومة متكاملة من البرامج الهادفة إلطى تمكين المرأة بصفة عامة والمرأة المعيلة في 

 .ةالمناطق العشوائية بصفة خاص

استخدام استراتيجية التمكين لمساعدة المرأة المعيلـة على " بعنوان(  9..6، الجواد عبد) دراسة
 "مواجهة مشكالتها

هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور الجمعيات األهلية في مواجهة مشكالت المرأة المعيلة من خالل 
من النساء المعيالت المستفيدات من جمعية السالم بالمندرة وهي )والكشف عن، استراتيجية التمكين 

تماعية للمرأة وكانت أداة الدراسة مقياس المشكالت االج، إحدى الجمعيات التابعة للشؤون االجتماعية
وتوصلت الدراسة إلى  ، المعيلة والمنهج المستخدم هو المنهج شبه التجريبي للتجربة القبلية والبعدية

وجود فروق ذات داللة إحصائية في القياس القبلي والبعدي أي نجاح برنامج التدخل المهني باستخدام 
كالت االقتصادية واالجتماعية والنفسية استراتيجية التمكين لمساعدة المرأة المعيلة على مواجهة المش

عادة تشكيل المحيط البيئي لها ،والصحية وتوفير عوامل االستقرار وكذلك ظهور تحسن في  ، وا 
المفاهيم المرتبطة بالمشكالت االقتصادية واالجتماعية والنفسية والصحية لدى المرأة المعيلة من خالل 

وتمكينها من ريادة أسرتها كذلك ساهم برنامج التدخل إقامة شبكة عالقات إيجابية تتصل بالمجتمع 
 .المهني من التخفيف من حدة الضغوط البيئية

مشروع ازدهار النسـاء التنمـوي وعالقتـه بتمكين " بعنوان( 6.11، الخاروف والحديدي)دراسة 
 "دراسة تقييمية: المرأة األردنية

هدفت الدراسة إلى تقييم مشروع االزدهار التنموي وعالقته بتمكين المرأة األردنية من خالل تعرف 
أوضاع المشاركات الوظيفية بعد االلتحاق في المشروع، وتقييمهن لدورات المشروع المختلفة، 

وع، مشاركة في المشر ( 331)استخدمت الباحثتان المنهج الوصفي وكانت أداة الدراسة استمارة لط
كفاية المشروع من حيث رضا المشاركات عن المشروعات بدرجة مرتفعة : وتوصلت الدراسة إلى

واجتماعيًا   %)51 )بشكل عام،حيث بلغت كفايته في زيادة وتعزيز تمكين المرأة اقتصاديًا بنسبة
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بها مما أدى إلى زيادة ثقة المشاركة بنفسها وزيادة قدرتها على اتخاذ القرارات %( 23)بنسبة 
 .وبأسرتها في المجاالت المختلفة

 الدراسات األجنبية 3.6.6


دور نظرية القيادة في رفع مكانة "بعنوان  (Jogulu ،Wood  ،2007 ،ود و جولجو)دراسة 

 "المرأة في اإلدارة

هدفت إلى تسليط الضوء على نظريات القيادة ودورها في تعزيز مكانة المرأة من أجل ممارسة  

أدوارها القيادية واإلدارية باستخدام أساليب القيادة التحويلية والقيادة التفاعلية، وأظهرت الدراسة عدة 

الرجال والنساء، بأن هناك فروق في أساليب القيادة التي يستخدمها كل من : نتائج كان من أهمها

حيث بينت الدراسة بأن القيادات النسائية أكثر استخدامًا لألساليب الديموقراطية وأسلوب المشاركة من 

القادة الرجال، كما أن النساء أصبحن اليوم يستخدمن أسلوب القيادة التحويلية وبصورة أكبر من 

حويلية كان سببه مكان عملهن في زمالئهم الرجال، كما أن استخدام المرأة ألسلوب القيادات الت

 .منظمات ذات هياكل تنظيمية مسطحه

تمكين المرأة مـن خـالل المشاركة في برنامج  "بعنوان  ) Itohara&Hoque 6..9,)دراسة 
 "القروض الصغيرة، دراسة حالة من بنغالدش

يرة في هدفت الدراسة إلى تعرف واقع منظمات القروض الصغيرة التي انتشرت في اآلونة األخ

وتحاول تقييم تأثير برامج القروض الصغيرة في تمكين  ، وتهدف إلى تمكين المرأة الريفيةبنغالدش 

من منطقة رامبور في حي  امرأة(  321)تكونت عينة الدراسة من ،المرأة الريفية في بنغالديش

ي ربات نسبة النساء النشيطات في منظمات غير حكومية والباق( %51)بحيث بلغت  ، جايباندا

أظهرت نتائج الدراسة إلى أن  ، ة لهذه الدراسة باستخدام استبانةوقد تم جمع البيانات التجريبي  بيوت،
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من ( % 34)وأن نسبة  فقط والباقي لم يتم تمكينهن بعد،( % 83)النساء المتمكنات هن بنسبة 

وتوصلت الدراسة إلى أن   ،النساء المتمكنات هن عضوات فاعالت في برامج القروض الصغيرة

ملكية األراضي ووسائل اإلعالم من بين العوامل التي تسهم في تمكين المرأة من الناحية االجتماعية 

وأن من بين العوامل المهمة في تمكين المرأة التعامل مع القروض الصغيرة بشكل ذاتي  ،واالقتصادية

  .ها المنظمات غير الحكوميةو مدة استخدام القروض الصغيرة والمراقبة التي تقوم ب

التمكين االقتصـادي واالجتمـاعي للنساء خالل النهج  "بعنوان , Bibi &Khan) 6.11)دراسة 
 "التشاركي تقييم نقدي

هدفت الدراسة تعرف تقييم اآلثار المترتبة على تشغيل مشروع التنمية التشاركية الحكومة على التمكين 
ثارها على التخفيف من حدة الفقر في منطقة بلوشستان االجتماعي واالقتصادي للمرأة، وآ

Nasirabad)  اعتمدت دراسة حالة لمشروع التغذية(  اقليم في باكستان  pat  وهو أكبر مشروع
إمرأة يمثلن جميع ( 335) تكونت عينة الدراسة من ،للتنمية المجتمعية تتعهده الحكومة ليتم تحليله

االستبانة، المالحظة، المقابلة والمناقشات مع مقدمي المعلومات وكانت أدوات الدراسة  ،المستفيدات
رة على بناء القدرات القد:الرئيسيين من موظفي مكتب المشروع تم استخدام مؤشرات التمكين التالية 

القدرة على  ،المشاركة في األنشطة االقتصادية القدرة على ، تخفيض عبء العملللمجموعة و 
 ، القدرة على اتخاذ القرارات بشأن إنفاق دخلهن ،المالية واالقتصاديةلى المؤسسات الوصول إ

والحصول على القروض الصغيرة،   وأظهرت النتائج تحسنًا في المؤشرات الكمية مثل بناء القدرات،
وأكدت أن اآلثار اإليجابية للمشروع  ،والمشاركة في األنشطة االقتصادية والحد من عبء العمل

 .ليست مستدامة

 "Women's Empowerment in India: "بعنوان  (Upadhyay)، 6..5اسة در 
هدفت هذه الدراسة إلى مناقشة تمكين المرأة في الهند على أن تعتمد بشكل كبير على عدة 

الحالة  ، المستوى التعليمي، (مدني ،خط ريفي) موقع الجغرافي متغيرات رئيسية منها ال
حيث يالحظ ان هناك سياسات وطنية واقليمية وقطاعية لتمكين المرأة في  االجتماعية والعمر،
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الهند وخاصة في المجاالت الصحية والتعليمية واالقتصادية والسياسية، وعلى الرغم من ذلك ال 
 .تزال هناك هناك فجوة بينما تعلن عنه السياسات والمستوى الفعلي لتمكين المرأة

 

 Women Empowerment and Economic "بعنوان  (DUFLO ،6.16)دراسة 

Development" 

حيث افترض الباحث وجود ،  تمكين المرأة والتطور االقتصاديهدفت الدراسة الى بحث العالقة بين 
عالقة قوية بين هذين المتغيرين حيث تم التركيز على دور المرأة في تحقيق التطور االقتصادي  

االطار ركزت على دور الرجل في تحقيق التطور االقتصادي وذلك ان معظم البحوث التي تمت بهذا 
 .بشكل حقق عدم العدالة بين الرجل والمرأة في هذا المجال

جعة االدبيات المرتبطة بالموضوع والجدل حول العالقة بين تمكين المرأة والتطور اكما قام الباحث بمر 
 .اإلقتصادي

تحسين التطور االقتصادي وتحقيق مستويات الدراسة الى ان تمكين المرأة سيؤدي إلى وتوصلت 
فضاًل عن انه من الضروري تحقيق  ، وخاصة في مجاالت الصحة واألغذيةمرتفعة من الرفاهية 

 . موازنة بين دور المرأة ودور الرجل في تحقيق التطور االقتصادي

 Building Women's Economic and "بعنوان( Blattman et- al 6.13 , )دراسة
Social Empowerment Thruogh Enterprise "Uganda" 

قام الباحثون بدراسة اثار منح المرأة وخاصة المرأة الفقيرة في أوغندا منح مالية وتدريب حول المهارات 
االساسية على تحقيق التمكين االقتصادي للمرأة من خالل تصميم وتنفيذ برامج معده لهذا الغرض 

 381 امرأة شابة فقيرة في 3211بلغت العينة حيث  ، حكوميةصممت من قبل منظمة ايطالية غير 
شهر وتم تقسيم النساء إلى  32حيث طبقت هذه البرامج عليهن لفترة  ، قرية تم اختيارها عشوائياً 

وقد ، م8138م لغاية 8114مات لفترة من تم جمع المعلو ، مجموعات تحت إشراف مشرفين مختصين
ل إقامة قيرة تمكنت من الحصول على منافع محددة من خالالدراسة إلى إن المرأة الف توصلت

مما يعني ان البرامج المنفذه حققت قيمة أعلى من كلفتها وبشكل عام فإن الدراسة  ، أعمالهن الخاصة
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خلصت إلى إن التمكين االقتصادي للمرأة يمكن ان يحقق لها اثار ايجابية خاصًة في المجال 
 . الصحي

 Education and Economic Empowerment"بعنوان( AbdelMowla) ،6..1دراسة
of Women in Egypt 

تهدف الدراسة إلى محاولة صياغة سياسة توضح العوامل المؤثرة على تمكين المرأة إقتصاديًا وتعليميًا 
وعلى مستوى ، حرفي ، ومستوى العمل في الشركاتمن خالل أربع مستويات وهي المستوى ال

ومن أجل ذلك ركزت الدراسة على فحص العالقة بين ، وى اإلقتصاد العالميوعلى مست، االقتصاد
 ،م8113التمكين االقتصادي والتعليمي للمرأة في مصر بإستخدام بيانات سوق العمل المصري لعام 

 .حيث تم التركيز على قدرة المرأة على العمل بأجور جيدة ونوعية عمل جيدة

كن المرأة من الحصول على القوة في سوق العمل، ويمنحها خلصت الدراسة إلى إن التعليم يموقد 
حيث اتضح إن المرأة تحصل على منفعة أكبر  ، افسية  في الحصول على فرص العملحظوظ تن

الدراسة  توصلتكما  ، من الرجل عند حصولها على التعليم في مجال تحسين مخرجات سوق العمل
إلى ان التمكين التعليمي للمرأة يسهم يشكل كبير في تحسين تمكينها إقتصاديًا ويعطيها فرصة أكبر 

 .في تعزيز المشاركة اإلقتصادية للمرأة في مصر

 

  التعليق على الدراسات السابقة 1.6.6
 

 زوايا من بالمرأة تتعلق ومواضيع قضايا تناولت التي األدبيات لبعض السابق العرض خالل من

 الدولي الصعيد على األدبيات ان يبرز. والمحلية واإلقليمية العالمية الصعد مختلف على متعددة

 مرحلة الى الثورة مرحلة من التحول إطار في الفلسطينية التجربة مع( نسبيا) متقاربة تجربة تستوحي

 مرحلة في للرجل شريك كانت انها سيما المرأة، ووضع موقع على التحول هذا وأثر الدولية، بناء

 الدول بعض سياسات في اإلجتماعي النوع تعميم تجربة التعرف اإلطار هذا في يبرز كما. النضال

 اآلليات فكرة والدة منذ وذلك ،اليابانية والهندية والمكسيكية التجربة مثل الوطنية اآلليات مسار وتبني
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 عوامل على للوقوف ، )3435 مكسيكو) للمرأة األول الدولي المؤتمر في بالمرأة للنهوض الوطنية

 .التجارب هذه ونجاح فشل وأسباب

 لمفهوم النسوية والطروحات األردنية المرأة واقع استعرضت التي الدراسة تبرز اإلقليمي الصعيد على

 والدور السياسية، والمشاركة والتعليم والعمل الجنسية في والرجل للمرأة المتساوية والحقوق المواطنة

  . والمجاالت الميادين شتى في المرأة بأوضاع النهوض عملية في الدولة تلعبه الذي الهام

 مختلفة، وميادين زوايا من المرأة قضايا تناولت الدراسات هذه مجمل فان المحلي الصعيد على أما

 استجابة ومدى المشاركة، هذه لتنمية الرسمي والتخطيط للمرأة، السياسية بالمشاركة تعلق بعضها

 تستعرض متخصصة دراسة وجود غياب يالحظ المجال هذا في انه إال. اإلجتماعي للنوع الموازنة

 والسياسات والتشريعات المؤسسات مستوى على الوطنية اآلليات مسار تبني في الفلسطينية التجربة

 . التنمية وخطط

  يميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة ما 5.6.6
 

 وأبحاث دراسات من سبق عما للبناء محاولة تشكل انها دراسات من سبقها عما الدراسة هذه يميز ما

 يتعلق بما واإلقليمية الدولية التجارب أو النسوية األدبيات سواء اإلجتماعي والنوع المرأة قضايا تناولت

الى أربع كما أن هذه الدراسة تطرقت  ، الجمعيات التعاونية في التمكين االقتصادي للمرأة دورب

  ،تسليفال  ،التوفير)وهيادي للمرأة العاملة التمكين االقتص آليات واستراتيجياتمتغيرات هامة في 

ختالف مجتمع  ، (استجابة السياسات واالستراتيجياتو  يعات، مالئمة القوانين والتشر  ،تعزيز القدرات وا 

ذا خصوصيه بفعل العوامل التي تؤثر فيه بسبب التبعية حيث يعد السوق الفلسطيني  الدراسه، 

المجتمع الفلسطيني كما أن هذه الدراسة قد تساهم في زيادة وعي  اإلقتصادية لإلحتالل اإلسرائيلي،
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مؤسسات الالتأثير الناجم عن  ألهمية للدور الهام لتمكين المرأة الفلسطينية في التنمية االقتصادية

  .وتمكينها إقتصادياً  خلق فرص عمل للمرأةفي في االرتقاء  التعاونية

  مدى استفادة الباحث من الدراسات السابقة 1.6.6
 

 مشكلة الدراسة، في تحديد وتوضيح ونلقد ساعدت الدراسات السابقة والنتائج التي توصل إليها الباحث

حيث تم االستعانة بالعديد   ،وكذلك ساعدت هذه الدراسات في تحديد اإلطار النظري بشكل أفضل

من الدراسات السابقة في رسم وتوضيح هيكل االطار النظري ومراجعة المواضيع المهمة ذات الصلة 

في تحديد كيفية الحصول على  ةالباحث تكما أن نتائج هذه الدراسات قد ساعد ،بالدراسة الحالية

والمحاور الرئيسة للدراسة، العام  البيانات األولية للدراسة من خالل المساعدة في تصور اإلطار

كما أن نتائج الدراسات السابقة قد تعد أحيانًا مقياسًا لمدى   ،والمساعدة في صياغة وبناء االستبانة

قدرة ونجاح الدراسات الحالية في تحقيق أهدافها من خالل مقارنة نتائجها بنتائج غيرها من الدراسات 

 .السابقة
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 الفصل الثالث

 واإلجراءاتالطريقة 

عهطا الباحثطة فطي تنفيطذ الدراسطة، ومطن ذلطك تعريطف تالتطي اتبللخططوات يتناول هذا الفصل وصطفًا مفصطاًل 

عطططداد أداة الدراسطططة وتحديطططد عينطططة الدراسطططة،   ووصطططف مجتمطططع الدراسطططة، مطططنهج الدراسطططة،  ، (االسطططتبانة)وا 

حصطططائية التطططي اسطططتخدمت فطططي واألسطططاليب اإل  وبيطططان إجطططراءات الدراسطططة،  والتأكطططد مطططن صطططدقها وثباتهطططا،

 .وفيما يلي وصف لهذه اإلجراءات  معالجة النتائج،

 منهج الدراسة 1.  3


ويعططرف بأنططه المططنهج الططذي الوصططفي، مطن أجططل تحقيططق أهططداف الدراسططة قامططت الباحثططة باسططتخدام المططنهج 

أسطئلة يدرس ظاهرة أو حدثًا أو قضطية موجطودة حاليطًا يمكطن الحصطول منهطا علطى معلومطات تجيطب عطن 

حاول الباحثة من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة، توالتي  ، البحث دون تدخل من الباحثة فيها

مكونطططات واآلراء التططي تطططرح حولهططا، والعمليططات التططي تتضطططمنها الوتحليططل بياناتهططا، وبيططان العالقططة بططين 

 ف ظططاهرة أو المشططكلةواآلثططار التططي تحططدثها، وهططو أحططد أشططكال التحليططل والتفسططير العلمططي المططنظم لوصطط

خضاعها للدراسات الدقيقة بالفحص والتحليل .وتصنيفها وتحليلها وا 



 مجتمع الدراسة  6.  3


الضفة  في لجمعيات التعاونية للتوفير والتسليفل المنتسبات النساء تألف مجتمع الدراسة من جميع 

لعام  الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف حسب إحصائيات إتحاد(9134)نوالبالغ عدده  ،الغربية

8132.  
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 عينة الدراسة  3.  3


اشتملت عينة الدراسة على حيث  من مجتمع الدراسة، طبقية عشوائية باختيار عينة ةالباحث تقام

وقد وصل عدد المستجيبات من العينة الكلية  .من مجتمع الدراسة% 31منتسبة، أي بنسبة  (531)

 .من المستجيبات يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة، (311)والجداول مستجيبة، ( 511)الى 

 وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة  1.  3


مططا قبططل % 14متغيططر المؤهططل العلمططي أن نسططبة توزيططع أفططراد عينططة الدراسططة حسططب ( 311)يبططين الجططدول 

% 2للبكططالوريوس، ونسططبة % 83للططدبلوم، ونسططبة % 39ثانويططة عامططة، ونسططبة % 38ونسططبة الثانويططة، 

للمتزوجات، % 38للعزباوات، ونسبة % 39ويبين متغير الحالة االجتماعية أن نسبة . للدراسات العليا

% 34سطنة، ونسطبة  85ألقطل مطن % 1ويبطين متغيطر الفئطة العمريطة أن نسطبة . لغير ذلطك% 89ونسبة 

% 84سطنة، ونسطبة  55-93مطن % 13سطنة، ونسطبة  95-13مطن % 32سنة، ونسطبة  15-85من 

مطن % 92شطيكل، ونسطبة  3951ألقطل مطن % 4ويبين متغير مستوى الدخل أن نسطبة . سنة 53-35

 5111-1513مطططن % 3شطططيكل، ونسطططبة  1511-8513مطططن % 13شطططيكل، ونسطططبة  3951-8511

لبيت لحم، % 418للخليل، ونسبة % 318سبة للقدس، ون% 35ويبين متغير المنطقة أن نسبة . شيكل

لسطلفيت، ونسطبة % 112ألريحا، ونسبة % 112لنابلس، ونسبة % 3512لرام اهلل، ونسبة % 35ونسبة 

ويبططين متغيططر . لقلقيليططة% 319لطططولكرم، ونسططبة % 5لجنططين، ونسططبة % 3112لطوبططاس، ونسططبة % 5

ويبطين متغيطر . تعزيطز قطدرات% 39ة تسطليف، ونسطب% 53تطوفير، ونسطبة % 84نوع التمكين أن نسبة 

 .متوسط% 83لصغير، ونسبة % 34حجم المشروع أن نسبة 
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 .الدراسةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات (: 311)جدول 

 النسبة المئوية العدد المستوى المتغير

 39.0 195 ما قبل الثانوية المؤهل العلمي

 12.0 60 ثانوية عامة

 14.0 70 دبلوم

 27.0 135 بكالوريوس

 8.0 40 دراسات عليا

 14.0 70 عزباء الحالة االجتماعية

 62.0 310 متزوجة

 24.0 120 غير ذلك

 3.0 15 سنة 85أقل من  الفئة العمرية

 19.0 95 سنة 15-85من 

 18.0 90 سنة 95-13من 

 31.0 155 سنة 55-93من 

 29.0 145 سنة 35-53من 

 9.0 45 شيكل 3951من  أقل مستوى الدخل

 48.0 240 شيكل 8511-3951من 

 36.0 180 شيكل 1511-8513من 

 7.0 35 شيكل 5111-1513من 

 15.0 75 القدس المنطقة

 7.2 36 الخليل

 9.2 46 بيت لحم
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 15.0 75 رام اهلل

 15.8 79 نابلس

 3.8 19 أريحا

 3.8 19 سلفيت

 5.0 25 طوباس

 13.8 69 جنين

 5.0 25 طولكرم

 6.4 32 قلقيلية

 29.0 145 توفير نوع التمكين

 57.0 285 تسليف

 14.0 70 تعزيز قدرات

 79.0 395 صغير حجم المشروع

 21.0 105 متوسط

 الدراسة  صدق األداة 5.3


بعرضها قامت الباحثة بتصميم االستبانة بصورتها األولية، ومن ثم تم التحقق من صدق أداة الدراسة 

ة االستبانة ، حيث وزعت الباحثعلى المشرف ومجموعة من المحكمين من ذوي االختصاص والخبرة

مدى وضوح : حيث طلب منهم إبداء الرأي في فقرات االستبانة من حيث على عدد من المحكمين،

ضافة أي معلومات أو  لغة الفقرات وسالمتها لغويًا، ومدى شمول الفقرات للجانب المدروس، وا 

 .، ووفق هذه المالحظات تم إخراج االستبانة بصورتها النهائيةتعديالت أو فقرات يرونها مناسبة
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لفقطرات االسطتبانة من ناحية أخرى تم التحقق من صطدق األداة أيضطًا بحسطاب معامطل االرتبطاط بيرسطون 

علطى أن هنطاك واتضح وجود داللة إحصائية في جميع فقرات االستبانة ويدل مع الدرجة الكلية لألداة، 

 :والجداول التالية تبين ذلك بين الفقرات اتساقًا داخلياً 

واقع مساهمة اتحاد الجمعيات لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 811)جدول 
 التعاونية للتوفير والتسليف في التمكين االقتصادي للمرأة العاملة

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

3 0.759
**
 11111 3 0.577

**
 11111 33 0.432

**
 11111 

8 0.803
**
 11111 3 0.745

**
 11111 38 0.694

**
 11111 

1 0.817
**
 11111 2 0.227

**
 11111 31 0.862

**
 11111 

9 0.786
**
 11111 4 0.462

**
 11111 39 0.814

**
 11111 

5 0.793
**
 11111 31 0.611

**
 11111 35 0.584

**
 11111 

6.669دالهاحصائيةعند**

6.626دالهاحصائيةعند*



التوفير كشكل من أشكال لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 111)جدول 
 .العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليفالتمكين االقتصادي للمرأة 

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

3 0.902
**
 11111 9 0.891

**
 11111 3 0.891

**
 11111 

8 0.912
**
 11111 5 0.838

**
 11111 2 0.932

**
 11111 

1 0.887
**
 11111 3 0.956

**
 11111 4 0.853

**
 11111 

6.669دالهاحصائيةعند**

6.626دالهاحصائيةعند*
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التسليف كشكل من أشكال  لمصفوفة ارتباط فقرات( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 911)جدول 
 .التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

3 0.898
**
 11111 9 0.827

**
 11111 3 0.885

**
 11111 

8 0.915
**
 11111 5 0.930

**
 11111 2 0.755

**
 11111 

1 0.667
**
 11111 3 0.925

**
 11111 4 0.856

**
 11111 

6.669دالهاحصائيةعند**

6.626دالهاحصائيةعند*



تعزيز القدرات كشكل من أشكال لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 511)جدول 
 .االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف التمكين

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

3 0.947
**
 11111 9 0.921

**
 11111 3 0.859

**
 11111 

8 0.898
**
 11111 5 0.833

**
 11111 2 0.961

**
 11111 

1 0.877
**
 11111 3 0.893

**
 11111 4 0.955

**
 11111 

6.669دالهاحصائيةعند**

6.626دالهاحصائيةعند*
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مة التشريعات والقوانين ءماللمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 311)جدول 
 .المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

3 0.902
**
 11111 5 0.494

**
 11111 4 0.623

**
 11111 

8 0.871
**
 11111 3 0.600

**
 11111 31 0.259

**
 11111 

1 0.705
**
 11111 3 0.569

**
 11111    

9 0.436
**
 11111 2 0.532

**
 11111    

6.669دالهاحصائيةعند**

6.626دالهاحصائيةعند*



درجة استجابة السياسات لمصفوفة ارتباط فقرات ( Pearson Correlation)نتائج معامل ارتباط بيرسون (: 311)جدول 
 .واالستراتيجيات الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة العاملة

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم 
 اإلحصائية

3 0.812
**
 11111 5 0.942

**
 11111 4 0.111

*
 11113 

8 0.898
**
 11111 3 0.912

**
 11111 31 0.875

**
 11111 

1 0.908
**
 11111 3 0.907

**
 11111    

9 0.928
**
 11111 2 0.800

**
 11111    

6.669دالهاحصائيةعند**

6.626دالهاحصائيةعند*
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 الدراسة أداة ثبات  1.  3


 من التحقق من ثبات األداة، من خالل حساب ثبات الدرجة الكلية لمعامل الثبات، ةقامت الباحث

آليات واستراتيجيات ثر أللمحاور الدراسة حسب معادلة الثبات كرونباخ الفا، وكانت الدرجة الكلية 

وهذه النتيجة تشير الى  ،(0.984)التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة على والظروف المحيطة العمل 

 جةوالدر  للمحاوروالجدول التالي يبين معامل الثبات . تمتع هذه االداة بثبات يفي بأغراض الدراسة

 .الكلية

 معامل الثبات للمحاور نتائج(: 211)جدول 

 معامل الثبات المحاور

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في التمكين  آليات عمل
 االقتصادي للمرأة العاملة

0.914 

التوفير كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد 
 الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

0.969 

التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في 
 اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

0.952 

تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في 
 اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

0.942 

 0.803 للتمكين االقتصادي للمرأة  مة التشريعات والقوانين المعمولءمال

درجة استجابة السياسات واالستراتيجيات الرسمية للتمكين االقتصادي 
 للمرأة العاملة 

0.952 

 0.984 الدرجة الكلية
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 إجراءات الدراسة  1.  3


مطن  تقامت الباحثة بتطبيق األداة على أفراد عينة الدراسطة، وبعطد أن اكتملطت عمليطة تجميطع االسطتبيانا

المسطتردة الصطالحة  تأفراد العينة بعد إجابتهم عليها بطريقة صحيحة، تبطين للباحثطة أن عطدد االسطتبيانا

 .لعدم إكتمال اإلجابة عليها( 31)استبانه بعد إستبعاد ( 511: )والتي خضعت للتحليل اإلحصائي

 المعالجة اإلحصائية   1.  3


، وذلك تمهيدا (إعطائها أرقامتا معينة)والتأكد من صالحيتها للتحليل تم ترميزها  تبعد جمع االستبيانا

إلدخطال بياناتهطا إلطى جهطاز الحاسطوب اآللطي إلجطراء المعالجطات اإلحصطائية المناسطبة، وتحليطل البيانططات 

طات وفقططا ألسططئلة الدراسططة بيانططات الدراسططة، وقططد تمططت المعالجططة اإلحصططائية للبيانططات باسططتخراج المتوسطط

، واختبطططار (t- test( )ت)الحسططابية واالنحرافطططات المعياريطططة لكطططل فقطططرة مططن فقطططرات االسطططتبانة، واختبطططار 

، ومعامطل ارتبطاط بيرسطون، ومعادلطة الثبطات كرونبططاخ (one way ANOVA)األحطادي تحليطل التبطاين 

 SPSS( )Statistical Package)، وذلططك باسطتخدام الطرزم اإلحصططائية (Cronbach Alpha)ألفطا 

For Social Sciences) 
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 الفصل الرابع

  نتائج الدراسة

 مقدمة 
عن موضوع الدراسة  ةإليها الباحث تتضمن هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي توصل

اتحاد الجمعيات التعاونية ) التمكين اإلقتصادي للمرأة الفلسطينية العاملة في الجمعيات التعاونيةوهو
خالل استجابة وبيان أثر كل من المتغيرات من  (كحالة دراسية الضفة الغربية في للتوفير والتسليف

يتم تحديد  وحت  ،اإلحصائية التي تم الحصول عليها أفراد العينة على أداة الدراسة، وتحليل البيانات
 :ستجابة أفراد عينة الدراسة تم اعتماد الدرجات التاليةإدرجة متوسطات 

 

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 فأقل 8111 منخفضة

 1133-8119 متوسطة

 فأعلى 1132 عالية
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 :نتائج أسئلة الدراسة  6.  1


 : النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي األول  1.6.1

 ؟في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف مرأة العاملةلل التمكين اإلقتصادي واقعما 
عن هذا السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات  لإلجابة

والظططروف العمططل وآليططات أثططر اسططتراتيجيات  عططناالسططتبانة التططي تعبططر  محططاور أفططراد عينططة الدراسططة علططى

التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحطاد الجمعيطات التعاونيطة للتطوفير والتسطليف  واقععلى المحيطة 

 . 

 العمطلوآليطات اسطتراتيجيات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمحطاور أثطر(: 319)جدول 
  التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف على  والظروف المحيطة

 الرقم
المتوسط  المحاور

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد  9
 الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

4.0211 0.86478 
 عالية

التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد  1
 الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

3.9622 0.73579 
 عالية

التوفير كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات  8
 التعاونية للتوفير والتسليف 

3.9211 0.83887 
 عالية

 0.87442 3.7650 استجابة السياسات واالستراتيجيات الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة العاملة  3
 عالية

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في التمكين االقتصادي  آليات عمل 3
 للمرأة العاملة

3.7113 0.51915 
 عالية

 0.45340 2.7060 مالءمة التشريعات والقوانين المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة  5
 متوسطة

 0.62865 3.6697 الدرجة الكلية
 متوسطة
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يالحططظ مططن الجططدول السططابق الططذي يعبططر عططن المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابات 

التمكططين اإلقتصططادي للمططرأة العاملططة فططي  آليططات واسططتراتيجيات العمططل علططى أفططراد عينططة الدراسططة علططى أثططر

وانحطططراف ( 1133)للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أن عيططات التعاونيططة للتططوفير والتسطططليف،اتحططاد الجم

مطرأة للالتمكطين اإلقتصطادي آليطات واسطتراتيجيات العمطل علطى أن أثطر وهذا يدل علطى ( 11382)معياري 

وتعطزو الباحثطة السطبب  .ء بدرجطة متوسططةاتحاد الجمعيطات التعاونيطة للتطوفير والتسطليف  جطاالعاملة في 

عتمططاد الطى بدرجطة رئيسططة علططى مبطالغ التططوفير التططي تطدفعها المنتسططبات إلشططتراكهن  هشططح مطوارد اإلتحططاد وا 

وعططدم إنتظططام الططدعم  فططي الجمعيططات التابعططة لإلتحططاد فططي شططتى المنططاطق فططي محافظططات الضططفة الغربيططة

، حيططث أن اإلتحططاد يلجططأ فططي بعططض األحيططان إلططى اإلقتططراض مططن جهططات المططادي مططن الجهططات المانحططة

معينططة،  ومططن ثططم يقططدم هططذه المبططالغ كقططروض للجمعيططات التططي تقططع تحططت مظلتططه، فتقططوم هططذه الجمعيططات 

ه الحالطة عاليطة نوعطا مطا بإقراض هذه المبالغ للعضوات المنتسطبات فيهطا ممطا يجعطل نسطبة الفوائطد فطي هطذ

فطي اتحطاد الجمعيطات التعاونيطة  تمكطين المطرأة إقتصطادياواقطع على المرأة المنتسطبة، فكطل ذلطك يطؤثر علطى 

 .للتوفير والتسليف

تعزيطططز القطططدرات كشطططكل مطططن أشطططكال التمكطططين االقتصطططادي للمطططرأة العاملطططة فطططي اتحطططاد ولقطططد حصطططل محطططور 

وقططد توافقططت هططذه ، (9118)ى أعلططى متوسططط حسططابي ومقططداره علططالجمعيططات التعاونيططة للتططوفير والتسططليف 

اوصططت الدراسططة بضططرورة تمكططين المططرأة مططن  حيططث ،(8131دراسططة تططيم، النططادي، ) النتيجططة مططع دراسططة 

خالل التعليم بما يحقق التكافؤ بينها وبين الرجل، والتعليم شكل من أشكال تعؤيز القدرات كمطا توافقطت 

حيططث أوصطت بضططرورة تطوفير فططرص العمططل للمطرأة وتعتبططر شططكل ( 8138رحمطان، سططلطان، )مطع دراسططة 

والتطي خلصطت الطى ان جعطل ( Glinow, 2000)فقت أيضًا مع دراسطة وتوامن أشكال تعزيز القدرات، 

المطرأة قياديططة يعتبطر أيضططا شطكل مططن أشططكال تعزيطز القططدرات ممطا يسططاعدها علطى إدارة مشططروعها بالشططكل 

 .الصحيح
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التسطططليف كشطططكل مطططن أشطططكال التمكطططين االقتصطططادي للمطططرأة العاملطططة فطططي اتحطططاد الجمعيطططات ويليطططه محطططور 

عبطططد ) حيطططث توافقطططت مطططع كطططل مطططن دراسطططة ،(3.9622)بمتوسطططط حسطططابي التعاونيطططة للتطططوفير والتسطططليف 

، (Ltohara & Hoque ،8114)ودراسططة ( Balattmanet) ،8131ودراسططة ( 8112اللطيططف، 

 .ام للتسليف في دعم تمكين المراةحيث جميعها أكدت على الدور اله

التططوفير كشططكل مططن أشططكال التمكططين االقتصططادي للمططرأة العاملططة فططي اتحططاد الجمعيططات ومططن ثططم محططور  

، يليططططططططه محططططططططور اسططططططططتجابة السياسططططططططات (3.9211)بمتوسططططططططط حسططططططططابيالتعاونيططططططططة للتططططططططوفير والتسططططططططليف 

حيث توافقت ،على  التنمية المجتمعية واالستراتيجيات الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة العاملة وأثرها

  (. ,8112Upadhyay)دراسة مع 

اتحططاد الجمعيطات التعاونيطة للتطوفير والتسططليف فطي التمكطين االقتصطادي للمططرأة آليطات عمطل ويليطه محطور  

ودراسة ( 8113السالموطي، ) حيث توافقت مع دراسة كل من ، (3.7113)بمتوسط حسابي  العاملة

  (.8112عبد اللطيف، )ودراسة ( 8119سليمان، ) 

يليه محور مالءمة التشريعات والقوانين المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة وأثرها على التنمية 

 . (2.7060)حيث بلغ المجتمعية بأقل متوسط حسابي

بالمرأةو بتمكين عالقة ذات مناصب يشغلون الذين األشخاص مع المقابالت إجراء خالل من

فجاءتاراءثالثةمنالمستجيبينمتفقةمعبعضهاوهم،واجراءالتحليللهذهالمقابالتاقتصاديا

 نصر الدكتور االقتصادي واالخبير الكريم السيدةعبد ربه عبد الجمعياترنده اتحاد عام مدير

ل،منوزارةالعميوسفالعيسةاألستاذسعملالقدومديرعاممديرية،التعاونيةللتوفيروالتسليف

بأن يوجد ه للمرأة اإلقتصادي للتمكين بها المعمول والقوانين التشريعات مالئمة في فيضعف

 القوانينبالشكلالسليمفلسطين، هذه بتنفيذ هناكإلتزام وأنهاليوجد من، ذلكلمجموعة ويعود

المرأةرعملتحصالمعيقاتالمسيطرةعلىالوضعفيالبالدمنهاالعاداتوالتقاليدواألعرافالتي

،ضمنمهنمعينةكالتمريضوالتدريسواألعمالالحرفيةكالخياطةوعملهافيالفالحةوالزراعة
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يجعلومعذلكالتشددالحكومةعلىتطبيقهذهالقوانينكمايجبمما.وانهاليجبانتتجاوزها

 .مالئمتهااودورهافيتمكينالمرأةاقتصادياضعيفوليسكمايجب

ى الباحثة السبب في ذلك يعود لضعف القوانين المتعلقة بشؤون المرأة وقلتها وعدم مالمستها لواقع وتر 

حيططططث لطططم يططططتم تخصطططيص لجنططططة لدراسطططة واقططططع المططططرأة الفلسطططططيني، المطططرأة الفلسطططططينية مطططن قبططططل المشطططرع 

لقططوانين مطن قبطل الحكومططة للوصطول لمسطتوى مطن ا التعاونيطة الفلسططينية فطي مجطال المشطاريع والجمعيططات

ل وأن تعمططل علططى نقططل تجططارب المشططرع القططانوني فططي عديططد مططن الططدو  قططادرة علططى تلبيططة احتياجططات المططرأة،

 ومسططاندة المططرأه فططي تحقيططق التنميططة،علططى دعططم  الناميططة التططي نهضططت بططدور المططرأة،  بحيططث تكططون قططادرة

العالقطات الداخليطة سياسطية فطي ومما الشك فيه أيضطًا تعططل دور المجلطس التشطريعي بسطبب الظطروف ال

 .كل ذلك يؤثر على تمكين المرأة إقتصاديا سطينيةالفل

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي األول 1. 1.6.1

اتحــاد الجمعيــات التعاونيــة للتــوفير والتســليف فــي التمكــين االقتصــادي للمــرأة  أثــر آليــات عمــلمــا 

 العاملة؟

 حرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة علطىقامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالن

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسطليف فطي  أثر آليات عملمحور  عناالستبانة التي تعبر  فقرات

 . التمكين االقتصادي للمرأة العاملة
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اتحاد الجمعيات  أثر آليات عملالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمحور (: 819)جدول 
 التعاونية للتوفير والتسليف في التمكين االقتصادي للمرأة العاملة

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 0.884 4.40 .المنتسبات اليه في الحصول على تمويل مشاريعهنيساعد االتحاد   3
 عالية

 0.911 4.25 .يساهم االتحاد في نشر قيم العمل التعاوني واالنتاجي لدى النساء المنتسبات اليه 8
 عالية

 0.914 4.19 .يعمل االتحاد على رفع مستوى قدرات المنتسبات اليه 5
 عالية

 0.880 4.08 .مستوى الوعي لدى النساء المنتسبات اليهيساهم االتحاد في رفع  3
 عالية

 0.571 3.93 .يساعد االتحاد النساء في تسويق منتوجات المشاريع 2
 عالية

 0.737 3.91 .يقوم االتحاد بتدريب المنتسبات اليه على ادارة المشاريع 9
 عالية

 0.869 3.87 .المرأة العاملةيعزز االتحاد من نشاط الدفاع والمناصرة الذي تقوم به  39
 عالية

يساهم االتحاد في تعزيز التشبيك والتنسيق بين صاحبات األعمال داخل كل فرع  31
  .وعلى المستوى العام

3.71 0.753 
 عالية

يعمل االتحاد على تزويد النساء المنتسبات اليه بالمعلومات والدراسات الالزمة إلدارة  1
 .المشاريع االنتاجية

3.68 0.706 
 عالية

دارية للمشاريع النسائية المنفذة 3  0.574 3.47 .يقوم االتحاد بتقديم استشارات فنية وا 
 متوسطة

 0.755 3.47 .يساهم االتحاد في تحسين البيئة القانونية لتنفيذ المشاريع النسوية التعاونية 38
 متوسطة

 0.682 3.42 .يساعد االتحاد صاحبات المشاريع في التقييم 31
 متوسطة

يساهم االتحاد في الضغط والتأثير على السياسات والتشريعات الوطنية لما فيه صالح  35
 .النساء العامالت

3.12 0.712 
 متوسطة

 0.748 3.11 .يمارس االتحاد دور رقابي وتدقيقي على عمل المشاريع المنفذة 4
 متوسطة

 0.760 3.06  .االفالسيعمل االتحاد على حماية المشاريع المنفذة من  33
 متوسطة

 0.51915 3.7113 الدرجة الكلية
 عالية
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يالحططظ مططن الجططدول السططابق الططذي يعبططر عططن المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابات 

اتحطططاد الجمعيطططات التعاونيطططة للتطططوفير والتسطططليف فطططي  أثطططر آليطططات عمطططلأفطططراد عينطططة الدراسطططة علطططى محطططور 

وانحططططراف معيططططاري ( 1133)للدرجططططة الكليططططةالمتوسططططط الحسططططابي  التمكططططين االقتصططططادي للمططططرأة العاملططططة أن

اتحطاد الجمعيطات التعاونيطة للتطوفير والتسطليف فطي  أثطر آليطات عمطلمحطور أن وهذا يدل على ( 11534)

للطدور الهطام يعطود  وتطرد الباحثطة السطبب فطي ذلطك . ء بدرجطة عاليطةجطا التمكين االقتصادي للمرأة العاملة

ات التططططي يقططططدمها للنسططططاء المنتسططططبات، والتمويططططل الططططذي يططططوفره اإلتحططططاد مططططن خططططالل الخططططدم الططططذي يلعبططططه

 .لمشاريعهن

جططاءت ات فقططر ( 3)فقططرات جططاءت بدرجططة عاليططة و( 4)أن ( 819)كمططا وتشططير النتططائج فططي الجططدول رقططم 

 يساعد االتحاد المنتسبات اليه في الحصطول علطى تمويطل مشطاريعهن" وحصلت الفقرة . بدرجة متوسطة

يسطططاهم االتحطططاد فطططي نشطططر قطططيم العمطططل التعطططاوني " ، ويليهطططا فقطططرة (9191)علطططى أعلطططى متوسطططط حسطططابي " 

االتحططاد دور  يمطارس" يليهطا الفقططرة (. 9185)بمتوسططط حسطابي "  واالنتطاجي لطدى النسططاء المنتسطبات اليطه

وتطرى الباحثطة ان االتحطاد يهطتم  (1133)بمتوسطط حسطابي "  رقابي وتدقيقي على عمل المشاريع المنفذة

والقيام بالدور الرقابي من اجل ضمان نجاح تلك المشاريع واالستفادة  المقامة من قبلهمتابعة المشاريع 

 حماية المشاريع المنفذة من االفطالس يعمل االتحاد على" وحصلت الفقرة . لمشاريع مشابة من التجربة

لمخططاطر التططي تواجططة يكمططن فططي اوتططرى الباحثططة السططبب فططي ذلططك  ،(1113)علططى أقططل متوسططط حسططابي " 

الوضطع اإلقتصطادي العطام فطي والتي تعتبر ذات عالقطة ب خارج سيطرة اإلتحاد،هي مشاريع والتي تلك ال

والططذي يتصططف بالضططعف والتبعيططة لإلقتصططاد اإلسططرائيلي وعططدم اإلسططتقاللية والتقلططب مططن حططين  فلسطططين، 

 .آلخر تبعًا للظروف السياسية التي تسيطر على الوضع السياسي الفلسطيني اإلسرائيلي
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 : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني 6. 1.6.1

ي للمـرأة العاملـة فـي اتحـاد الجمعيـات التعاونيـة التوفير كشكل من أشكال التمكين االقتصـادما واقع 

 للتوفير والتسليف ؟

 قامت الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

محور التوفير كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملطة فطي  عناالستبانة التي تعبر  فقرات

  .الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليفاتحاد 

التطططوفير كشططكل مطططن أشطططكال المتوسططططات الحسططابية واالنحرافطططات المعياريططة السطططتجابات أفطططراد عينططة الدراسطططة لمحططور (: 119)جططدول 
 التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

حتياطي للمشاريع النسوية يشكل 3  1.056 4.31 التوفير داعم إضافي وا 
 عالية

 1.077 4.27 .يساعد التوفير على مكافحة الفقر 2
 عالية

 1.057 4.16 .يساعد التوفير على إدماج المرأة في العملية التنموية 8
 عالية

 0.971 3.91 .اقتصادياً  يعمل التوفير على دعم تمكين المرأه 3
 عالية

 0.869 3.81 .يساهم التوفير في االهتمام برفع المستوى التعليمي 3
 عالية

 0.853 3.79 .يساعد التوفير في الحصول على عائد مادي 1
 عالية

 0.848 3.73 . يساهم التوفير في زيادة عدد المستفيدات من المشاريع 9
 عالية

 0.853 3.71 .عملية اشباع الحاجات األساسية لألسرةيساهم التوفير في تنظيم  4
 عالية

 0.813 3.60 .يساهم في توجيه نشاط األسرةإمكانية تحديد المستفيد من مبلغ التوفير  5
 متوسطة

 0.83887 3.9211 الدرجة الكلية
 عالية
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يالحططظ مططن الجططدول السططابق الططذي يعبططر عططن المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابات 

محور التوفير كشكل مطن أشطكال التمكطين االقتصطادي للمطرأة العاملطة فطي اتحطاد أفراد عينة الدراسة على 

وانحططراف معيططاري ( 1148)للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أنالجمعيططات التعاونيططة للتططوفير والتسططليف 

محطور التطوفير كشطكل مطن أشطكال التمكطين االقتصطادي للمطرأة العاملطة فطي أن وهذا يدل علطى ( 11212)

الباحثة سبب ذلك للدور الطذي  ووتعز . جاءت بدرجة عاليةاتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

االزم ألنشطططة تلططك المشططاريع  التططوفير فططي تمويططل أكبططر قططدر ممكططن مططن المشططاريع وتططوفير المططال يقدمططه

 .لضمان نجاحها

وفقططرة واحططدة جططاءت  فقططرات جططاءت بدرجططة عاليططة (2)أن ( 119)كمططا وتشططير النتططائج فططي الجططدول رقططم 

حتيططاطي للمشططاريع النسططوية يشططكل" وحصططلت الفقططرة . بدرجططة متوسطططة علططى "  التططوفير داعططم إضططافي وا 

بمتوسططط حسططابي " التططوفير علططى مكافحططة الفقططر يسططاعد " ، ويليهططا فقططرة (9113)أعلططى متوسططط حسططابي 

بمتوسططط "  يسططاهم التططوفير فططي تنظططيم عمليططة اشططباع الحاجططات األساسططية لألسططرة" يليهططا الفقططرة (. 9183)

يسطاهم فطي توجيطه نشطاط إمكانيطة تحديطد المسطتفيد مطن مبلطغ التطوفير " وحصطلت الفقطرة  ،(1133)حسابي 

وتططرى الباحثططة سططبب ذلططك كططون اإلتحططاد يمططول المشططاريع  ،(1131)علططى أقططل متوسططط حسططابي "  األسططرة

معينة للمشاريع بشكل عام مع توافق قدرات المسطتفيدة مطع نطوع المشطروع الطذي  وشروط  ضمن مقاييس

 .ومجال العمل والفئة العمريةمن حيث التخصص والخبرة  تتقدم به
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 : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثالث 3. 1.6.1

التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحـاد الجمعيـات التعاونيـة ما واقع 

 للتوفير والتسليف؟

 قامت الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

االقتصطادي للمطرأة العاملططة  محطور التسطليف كشطكل مطن أشطكال التمكطين عطناالسطتبانة التطي تعبطر  فقطرات

  .في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

التسططليف كشططكل مططن أشططكال المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابات أفططراد عينططة الدراسططة لمحططور (: 919)جططدول 
 سليف التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والت

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 1.024 4.29 .يساعد التسليف على إدماج المرأة في العملية التنموية 8
 عالية

 1.007 4.26 .التخفيف من نسبة البطالة عند النساءبيساهم التسليف  5
 عالية

 0.989 4.23 .التخفيف من حدة الفقربيساهم التسليف  3
 عالية

 1.031 4.20 .على دعم تمكين المرأه اقتصادياً  التسليفيعمل  3
 عالية

 0.779 3.88 .يساهم التسليف في زيادة عدد النساء المستفيدات من المشاريع 9
 عالية

 0.784 3.87 .يساهم التسليف في تعزيز تكافؤ الفرص أمام النساء العامالت 4
 عالية

 0.684 3.75 .االمكانيات المادية للقيام بمشاريع انتاجيةيساهم التسليف في توفير  3
 عالية

 0.715 3.64 .يساهم التسليف في تعزيز اشباع الحاجات األساسية لألسرة 2
 متوسطة

 0.670 3.54 .متطلبات المشاريع بشكل كافي التسليفيلبي  1
 متوسطة

 0.73579 3.9622 الدرجة الكلية
 عالية
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يالحططظ مططن الجططدول السططابق الططذي يعبططر عططن المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابات 

محور التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة فطي اتحطاد أفراد عينة الدراسة على 

نحططراف معيططاري وا( 9143)للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أنالجمعيططات التعاونيططة للتططوفير والتسططليف 

محور التسليف كشكل من أشكال التمكطين االقتصطادي للمطرأة العاملطة فطي أن وهذا يدل على ( 11315)

ويعططود السططبب فططي ذلططك مططن وجهططة . جططاءت بدرجططة عاليططةاتحططاد الجمعيططات التعاونيططة للتططوفير والتسططليف 

كططنهم فططي البيئططة التططي نظططر الباحثططة أن التسططليف يعططد مططن أشططكال التمكططين التططي تسططاعد المسططتفيدات وتم

 .يعيشون فيها لمواكبة اإلحتياجات التي تفرض عليهم ضمن ظروف الحياة التي يعيشونها

وفقططرتين جاءتططا بدرجططة  فقططرات جططاءت بدرجططة عاليططة (3)أن ( 919)كمططا وتشططير النتططائج فططي الجططدول رقططم 

علطططى أعلطططى " ويطططة يسطططاعد التسطططليف علطططى إدمطططاج المطططرأة فطططي العمليطططة التنم" وحصطططلت الفقطططرة . متوسططططة

" التخفيف مطططن نسطططبة البطالطططة عنطططد النسطططاء بطططيسطططاهم التسطططليف " ، ويليهطططا فقطططرة (9184)متوسطططط حسطططابي 

"  يساهم التسليف في تعزيز اشطباع الحاجطات األساسطية لألسطرة" يليها الفقرة (. 9183)بمتوسط حسابي 

علطى أقطل "  متطلبات المشطاريع بشطكل كطافي التسليفيلبي " وحصلت الفقرة . (1139)بمتوسط حسابي 

للمشاريع وتعتقد الباحثة أن التسليف هو نوع من أنواع الدعم المكمل لبعض ، (1159)متوسط حسابي 

 .واليمكن أن يكون له دورًا أساسيًا مع األهمية التي يلعبها بنفس الوقت ويكون بمقدار محدود، 
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 : عي الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال الفر  1. 1.6.1

مــا واقــع تعزيــز القــدرات كشــكل مــن أشــكال التمكــين االقتصــادي للمــرأة العاملــة فــي اتحــاد الجمعيــات 

 التعاونية للتوفير والتسليف ؟

 قامت الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

تعزيططز القططدرات كشططكل مططن أشططكال التمكططين االقتصططادي للمططرأة محططور  عططناالسططتبانة التططي تعبططر  فقططرات

  .العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

تعزيز القدرات كشكل من أشكال المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمحور (: 519)جدول 
 في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  التمكين االقتصادي للمرأة العاملة

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 0.996 4.30 .شكل اساسي من اشكال التمكين االقتصادي للمرأة تعزيز القدراتيعد  3
 عالية

 1.095 4.23 .يساهم تعزيز قدرات المرأة في رفع مستوى مشاركتها في صنع القرار 2
 عالية

 1.093 4.22 .يعزز رفع قدرات المرأة من دورها القيادي في المجتمع 4
 عالية

 1.044 4.18 .يلعب رفع قدرات المرأة دورا كبيرا في نجاح ادارة المشاريع المنفذة 9
 عالية

 0.978 4.16 .يلعب دورا كبيرا في رفع مستوى الوعي لديهاتعزير قدرات المرأة  8
 عالية

 0.900 4.05 .قدرات المرأة يساهم في زيادة عدد المشاريع النسويةتعزيز  1
 عالية

 0.842 3.75 .يساهم تعزيز القدرات في تحسين فرص الحصول على تمويل للمشاريع 3
 عالية

 0.871 3.73 .فرص امام المرأة في المجتمعاليلعب تعزيز القدرات دورا كبيرا في زيادة تكافؤ   3
 عالية

 0.739 3.57 .تساهم أنشطة رفع القدرات في تعزيز التعليم والتعليم  المستمر للمرأة العاملة 5
 متوسطة

 0.86478 4.0211 الدرجة الكلية
 عالية
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يالحططظ مططن الجططدول السططابق الططذي يعبططر عططن المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابات 

محور تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين االقتصطادي للمطرأة العاملطة فطي أفراد عينة الدراسة على 

وانحطططراف ( 9118)للدرجطططة الكليطططةالمتوسطططط الحسطططابي  أناتحطططاد الجمعيطططات التعاونيطططة للتطططوفير والتسطططليف 

محططور تعزيططز القططدرات كشططكل مططن أشططكال التمكططين االقتصططادي أن وهططذا يططدل علططى ( 11239)معيططاري 

وتعططزو الباحثططة . جططاءت بدرجططة عاليططةي اتحططاد الجمعيططات التعاونيططة للتططوفير والتسططليف للمططرأة العاملططة فطط

وتحقيطططق أهطططدافها  نجطططاح المشطططاريعإقطططدرات المسطططتفيدات فطططي  ام الطططذي تلعبطططهالسطططبب فطططي ذلطططك للطططدور الهططط

يططة ، فعنططدما تمتلططك المططرأة القططدرة العالحيططث تلعططب القططدرات دور رئيسططيًا هامططًا فططي إدارة المشططاريع المروجططة

 .على إدارة مشروعها تصبح قادرة على مواجهة أو إدارة المخاطر إن وجدت

وفقططرة واحططدة جططاءت  فقططرات جططاءت بدرجططة عاليططة (2)أن ( 519)كمططا وتشططير النتططائج فططي الجططدول رقططم 

شططكل اساسططي مططن اشططكال التمكططين االقتصططادي  تعزيططز القططدراتيعططد " وحصططلت الفقططرة . بدرجططة متوسطططة

يسطاهم تعزيطز قطدرات المطرأة فطي رفطع مسطتوى " ، ويليها فقرة (9111)على أعلى متوسط حسابي "  للمرأة

يلعططب تعزيططز القططدرات دورا كبيططرا " يليهططا الفقططرة  ،(9181)بمتوسططط حسططابي "  مشططاركتها فططي صططنع القططرار

تسطاهم  "وحصطلت الفقطرة  ،(1131)بمتوسطط حسطابي "  فطرص امطام المطرأة فطي المجتمطعالفي زيادة تكافؤ 

علطططى أقطططل متوسطططط حسطططابي "  أنشططططة رفطططع القطططدرات فطططي تعزيطططز التعلطططيم والتعلطططيم المسطططتمر للمطططرأة العاملطططة

وال ينطدرج تحطت  جطاالت الخبطرة العمليطة للمسطتفيدات،وترى الباحثة أن رفع القطدرات يعطد مطن م، (1153)

نما هو مهارة وخبرة مكتسبة من خالل المسمى التعليم   .ممارسة والتطبيقوالتعليم المستمر، وا 
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 : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس 5. 1.6.1

 ما مدى مالءمة التشريعات والقوانين المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة؟

 قامت الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على

مالءمطططة التشطططريعات والقطططوانين المعمطططول للتمكطططين االقتصطططادي محطططور  عطططناالسطططتبانة التطططي تعبطططر  فقطططرات

  .للمرأة

مالءمططة التشططريعات والقططوانين المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابات أفططراد عينططة الدراسططة لمحططور (: 319)جططدول 
 المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة 

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

انضمام فلسطين للمعاهدات واالتفاقات الدولية الخاصة بالمرأة يعزز دور ومكانة المرأة  4
 .الفلسطينية في المجتمع

 عالية 0.763 3.86

 متوسطة 0.874 3.41  .تنظم التشريعات الفلسطينية العمل التعاوني في فلسطين 3

 متوسطة 0.876 3.29 .مشاريع المرأة التعاونيةخصوصية  السائدةتراعي القوانين والتشريعات  8

 متوسطة 0.698 3.21 .النسويةالتراخيص الالزمة للمشاريع تسهل القوانين واللوائح المنظمة لها  1

تضمن القوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين المساواة وتكافؤ الفرص بين  5
 .الجنسين

 منخفضة 0.641 2.30

 منخفضة 0.662 2.27 .تضمن القوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين للمرأة المشاركة في صنع القرار 3

 منخفضة 0.573 2.25 .تكفل القوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين االستقالل االقتصادي للمرأة 3

والمعاهدات  تنسجم القوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين مع االتفاقيات 2
 .والقرارات الدولية المناهضة لكافة أشكال التمييز ضد المرأة

 منخفضة 0.734 2.23

تعمل السلطة الفلسطينية على مواءمة التشريعات والقوانين مع االتفاقات والمعاهدات  31
 .الدولية  الخاصة بالمرأة التي انضمت اليها فلسطين مؤخرا

 منخفضة 0.771 2.13

 منخفضة 0.894 2.11 .القوانين والتشريعات السائدة اعفاءات ضريبية للمشاريع  التعاونية النسويةتمنح  9

 متوسطة 0.45340 2.7060 الدرجة الكلية
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يالحططظ مططن الجططدول السططابق الططذي يعبططر عططن المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابات 

 أنمحططور مالءمططة التشططريعات والقططوانين المعمططول للتمكططين االقتصططادي للمططرأة أفططراد عينططة الدراسططة علططى 

محور مالءمة أن وهذا يدل على ( 11951)وانحراف معياري ( 1131)للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي 

وتعطزو الباحثطة . جاءت بدرجطة متوسططةالتشريعات والقوانين المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة وأثرها 

ذلطك لعططدم مالمسطة القططوانين والتشطريعات لواقططع المطرأة العاملططة المتجطدد والططذي بحاجطة لقططوانين  السطبب فططي

الطططذي يعطططيش فطططي سطططوق يعطططاني مطططن التطططوتر السياسطططي بشطططكل  ،الفلسططططينيخاصطططة بالوضطططع اإلقتصطططادي 

ن ، بإختصطار يمكطن القطول أن هطذه القطوانيمستمر وعطدم اإلسطتقاللية نتيجطة التبعيطة لإلقتصطاد اإلسطرائيلي

باقيططة مجططرد حبططر علططى ورق ال تطبططق وال تنفططذ بالشططكل السططليم بسططبب ضططيق المسططاحة المسططموح للشططعب 

 .الفلسطيني التحرك في نطاقها 

فقططرات جططاءت ( 1)و جططاءت بدرجططة عاليططة واحططدة ةأن فقططر ( 319)كمططا وتشططير النتططائج فططي الجططدول رقططم 

انضطمام فلسططين للمعاهطدات " وحصطلت الفقطرة . فقرات جطاءت بدرجطة منخفضطة( 3)بدرجة متوسطة، و

علطططى أعلطططى "  واالتفاقطططات الدوليطططة الخاصطططة بطططالمرأة يعطططزز دور ومكانطططة المطططرأة الفلسططططينية فطططي المجتمطططع

"  تطططنظم التشطططريعات الفلسططططينية العمطططل التعطططاوني فطططي فلسططططين" ، ويليهطططا فقطططرة (1123)متوسططط حسطططابي 

مل السلطة الفلسطينية على مواءمة التشريعات والقوانين مع تع" يليها الفقرة (. 1193)بمتوسط حسابي 

بمتوسططط حسططابي "  االتفاقطات والمعاهططدات الدوليطة  الخاصططة بطالمرأة التططي انضططمت اليهطا فلسطططين مطؤخرا

تمططنح القططوانين والتشططريعات السططائدة اعفططاءات ضططريبية للمشططاريع  التعاونيططة " وحصططلت الفقططرة  ،(8131)

وتطططرى الباحثطططة أن ذلطططك يشطططكل عطططائق كبيطططر أمطططام النمطططو  (8133)وسطططط حسطططابي علطططى أقطططل مت"  النسطططوية

مططن خططالل إطططالع الباحثططة علططى و ، االقتصططادي بشططكل عططام ولططيس فقططد امططام التمكططين االقتصططادي للمططرأة

وترى الباحثة أن السبب في ذلك كون موعة من القوانين في هذا السياق الحظت وجود ذلك أيضًا، مج

وحيطث أن العائطدات الضطريبية تشطكل مصطدرًا هامطًا  هطذه المشطاريع، سطيني يغلطب عليطة مثطل لالسوق الف
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كما ترى أن هناك ضعف فطي التحطرك  ، في الدخل للحكومة الفلسطينية إن لم يكن مصدرًا شبة رئيسياً 

سططهن مططن أجططل لمشططاريع مططن جهططة ومططن جهططة أخططرى مططن قبططل المسططتفيدات أنفمططن قبططل مؤسسططات دعططم ا

 .عفاءاتاإل مة الفلسطينية للحصول على مثل هذهالحكو  الضغط على

 التطي االسطتقالل وثيقطةويالحظ أن التشريعات والقطوانين الفلسططينية التطي صطدرت بهطذا الخصطوص مثطل 

 أساسطاً شطكلت  الجزائطر، فطي عشطر التاسطعة دورتطه فطي 3422 عام الفلسطيني الوطني المجلس أصدرها

 للفلسطططينيين، فلسطططين دولططة أن: "نصططاً  فيهططا وجططاء الفلسطططينية، المططرأة حقططوق إحقططاق فططي مهمططاً  دسططتورياً 

 فيهططا وتصططان الحقططوق، فططي بالمسططاواة ويتمتعططون والثقافيططة، الوطنيططة هططويتهم يطططورون فيهططا كططانوا، أينمططا

 أسططاس علططى يقططوم برلمططاني ديمقراطططي نظططام ظططل فططي اإلنسططانية وكططرامتهم والسياسططية، الدينيططة معتقططداتهم

 هطذه تطنص كمطا...". األقليطة لحقطوق األغلبيطة ورعايطة األحطزاب تكطوين وحريطة اآلخر، والرأي الرأي حرية

 اللطون أو العرق أساس على العامة الحقوق في التمييز وعدم والمساواة، االجتماعي العدل على الوثيقة

 .المستقل والقضاء القانون بسيادة يؤمن دستور ظل في والرجل، المرأة بين أو الدين أو

 المسطاواة قطدم علطى المطرأة حقوق ضمان على نصت الوثيقة هذه أن لنا يتضح النص، هذا في بالتدقيق

 القططانون، أمططام سططواء النططاس أن علططى تأكيططدها إلططى باإلضططافة تعططددي، برلمططاني ديمقراطططي نظططام ظططل فططي

 .المرأة إنصاف أساس على يقوم قانونياً  اتجاهاً  رسمت االستقالل وثيقة أن القول نستطيع وبهذا

 فقد المنصفة؛ والمشاركة بالمساواة المرأة حقعلى  8118كما نص قانون األساس الساري منذ عام 

 مبادىء بروحية الفلسطينية السلطة التزام يؤكد بما نصوص، عدة خالل من ذلك على بالنص أتى

 :على تنص والتي" 31" المادة من استخالصه يمكن ما وهذا اإلنسان، حقوق

 



36 
 

 .االحترام وواجبة ملزمة األساسية وحرياته اإلنسان حقوق -3

 اإلقليميططة والمواثيططق اإلعالنططات إلططى االنضططمام علططى ايطططاء دون الفلسطططينية الوطنيططة السططلطة تعمطل -8

 عدم ضمن فالقانون وكاستنتاج، اإلسالمية، الشريعة مع تتنافى وال اإلنسان حقوق تحمي التي والدولية

 .المحصلة في اإلنسان حقوق هي المرأة حقوق إن قاعدة على التميز

 : النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي السادس 1. 1.6.1

 ما مدى استجابة السياسات واالستراتيجيات الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة العاملة ؟

 علىقامت الباحث بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة 

استجابة السياسات واالستراتيجيات الرسمية للتمكطين االقتصطادي محور  عناالستبانة التي تعبر  فقرات

  .للمرأة العاملة

اسطططططتجابة السياسطططططات المتوسططططططات الحسطططططابية واالنحرافطططططات المعياريطططططة السطططططتجابات أفطططططراد عينطططططة الدراسطططططة لمحطططططور (: 319)جطططططدول 
 دي للمرأة العاملة واالستراتيجيات الرسمية للتمكين االقتصا

 الرقم

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

تلحظ السياسات واالستراتيجيات الرسمية ضرورة تقديم الدعم للفئات االجتماعية  9
 . المهمشة كالمرأة

4.12 1.161 
 عالية

 1.192 4.11 .تنص السياسات واالستراتيجيات الرسمية على محاربة الفقر 5
 عالية

تهتم السياسات واالستراتيجيات الرسمية برفع مستوى المعيشة لألسر الفلسطينية التي  3
 .تعيلها نساء

4.03 1.180 
 عالية

 1.092 3.99 .تشجع السياسات واالستراتيجيات الرسمية المشاريع االنتاجية للمرأة 1
 عالية

 1.149 3.96 .ومحاربة البطالة في صفوفهنتهتم السياسات واالستراتيجيات الرسمية بتشغيل النساء  3
 عالية

 0.546 3.89 .يقوم منفذو السياسات واالستراتيجيات الرسمية بالرقابة على عمل التعاونيات النسوية 4
 عالية
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 1.153 3.79 .تمكين المرأة إقتصادياً  لمتطلبات الرسمية لسياسات واالستراتيجياتا تستجيب 8
 عالية

لمواءمة السياسات واالستراتيجيات الرسمية مع المعاهدات واالتفاقات  توجد ارادة وطنية 31
 .والقرارات الدولية الخاصة بالمرأة  التي انضمت اليها فلسطين مؤخرا

3.30 0.986 
 متوسطة

تنسجم السياسات واالستراتيجيات الرسمية مع القوانين والتشريعات المنظمة للعمل  3
 .التعاوني في فلسطين

3.23 0.882 
 متوسطة

يسهل القائمون على تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الرسمية عمل مشاريع المرأة  2
  .التعاونية

3.23 0.948 
 متوسطة

 0.87442 3.7650 الدرجة الكلية
 عالية

يالحططظ مططن الجططدول السططابق الططذي يعبططر عططن المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابات 

محطور اسطتجابة السياسطات واالسطتراتيجيات الرسطمية للتمكطين االقتصطادي للمطرأة أفراد عينة الدراسة على 

أن وهططذا يططدل علططى ( 11239)وانحططراف معيططاري ( 1133)للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أنالعاملططة 

جططاءت بدرجططة محططور اسططتجابة السياسططات واالسططتراتيجيات الرسططمية للتمكططين االقتصططادي للمططرأة العاملططة 

وتعزو الباحثة السبب في ذلك إلدراك الجهات الرسمية للدور الهام للمشاريع مطن هطذا النطوع فطي . عالية

إال أننطا ال نطرى ذلطك بالشطكل الواضطح  ،دعم اإلقتصاد الفلسططيني وتقلطيص نسطبة الفقطر وسطد الفجطوة فيطه

الجهططات  علططى أرض الواقططع وذلططك بسططبب الظططروف اإلقتصططادية السططيئة وشططح الططدعم المططادي المقططدم مططن

راتيجيات بالشطططططكل الكامطططططل لتحقيطططططق التمكطططططين اإلسطططططتن ال يسطططططمحان بتطبيطططططق السياسطططططات و الداعمطططططة اللطططططذي

وبشطكل كبيطر علطى بقطاء معظطم ذلطك م ، ففطي ظطل تكطاتف هطذه الظطروف مجتمعطة سطاهاإلقتصادي للمطرأة

 .راتيجيات مجرد حبر على ورقاإلستالسياسات و 

جططاءت  اتفقططر ( 1)فقططرات جططاءت بدرجططة عاليططة و( 3)أن ( 319)كمططا وتشططير النتططائج فططي الجططدول رقططم 

تلحظ السياسات واالستراتيجيات الرسمية ضرورة تقديم الدعم للفئات " وحصلت الفقرة . بدرجة متوسطة

تططنص السياسطططات " ، ويليهططا فقططرة (9138)علططى أعلططى متوسطططط حسططابي "  يططة المهمشططة كططالمرأةاالجتماع

توجطططد ارادة " يليهطططا الفقطططرة (. 9133)بمتوسطططط حسطططابي "  واالسطططتراتيجيات الرسطططمية علطططى محاربطططة الفقطططر
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الخاصطة وطنية لمواءمة السياسات واالستراتيجيات الرسمية مع المعاهدات واالتفاقات والقرارات الدوليطة 

يسططططهل " وحصطططلت الفقطططرة  .(1111)بمتوسطططط حسطططابي "  بطططالمرأة  التطططي انضطططمت اليهطططا فلسططططين مطططؤخرا

تنسطجم " والفقطرة "  القائمون على تنفيذ السياسات واالستراتيجيات الرسمية عمل مشاريع المطرأة التعاونيطة

" لتعططاوني فططي فلسطططين السياسططات واالسططتراتيجيات الرسططمية مططع القططوانين والتشططريعات المنظمططة للعمططل ا

، وتططرى الباحثططة أن سططبب ذلططك يعططود لضططعف القططائمين علططى تنفيططذ (1181)علططى أقططل متوسططط حسططابي 

والمعيقطات التطي تواجطة عمليطة التنفيطذ مطن  ات الرسمية في هذا المجال من جهة،السياسات واالستراتيجي

جهة أخرى، وكما علقنا سابقا اإلقتصاد الفلسطيني من  جراء السياسات اإلسرائلية في محاولة إضعاف

علطططططى عطططططدم تطبيطططططق هطططططذه السياسطططططات  سطططططاهم ضطططططعف الطططططدعم الخطططططارجي المقطططططدم مطططططن الجهطططططات المانحطططططة

كمطططا تطططرى الباحثطططة أن السطططبب يعطططود أيضطططا الطططى عطططدم االنسطططجام فطططي  واإلسطططتيراتيجيات بالشطططكل الكامطططل، 

ل التعطططاوني لعطططدم التوافطططق السياسطططات واالسطططتراتيجيات الرسطططمية مطططع القطططوانين والتشطططريعات المنظمطططة للعمططط

والفجطوة بيطنهم  رات االسطتراتيجية مطن جهطة،والتواصل الفعال بين متخطذي القطرار السياسطي ومتخطذي القطرا

 .وبين المشرع الفلسطيني
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 : النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي الثاني  6.6.1

 التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف ختلف يهل 

المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، الفئة العمرية، مستوى الدخل، المنطقة، نوع  متغيرات حسب

 ؟ حجم المشروعو التمكين، 

 :ولالجابة عن هذا السؤال تم تحويله للفرضيات التالية

 : ألولىنتائج الفرضية ا

المؤهـل العلمـي علـى فـي أثـر  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مسـتوى الداللـة" 

 "التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

أثططر  علططىعينططة الدراسططة  أفططرادتططم حسططاب المتوسطططات الحسططابية السططتجابة  األولططىحططص الفرضططية تططم ف

التمكططططين اإلقتصططططادي للمططططرأة العاملططططة فططططي اتحططططاد الجمعيططططات التعاونيططططة للتططططوفير  المؤهططططل العلمططططي علططططى

 . والتسليف

التمكطططين المؤهطططل العلمطططي علطططى ثطططر أل المتوسططططات الحسطططابية واالنحرافطططات المعياريطططة السطططتجابة أفطططراد عينطططة الدراسطططة (:219)جطططدول 
 اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي المحور

اتحاد  آليات عمل 
 الجمعيات التعاونية

 0.12877 3.9282 195 ما قبل الثانوية

 0.83782 3.1222 60 ثانوية عامة

 0.57269 3.6810 70 دبلوم

 0.37708 3.8099 135 بكالوريوس

 0.46951 3.2583 40 دراسات عليا
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التوفير كشكل من 
أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.49636 4.1880 195 ما قبل الثانوية

 1.59084 2.8426 60 ثانوية عامة

 0.38270 4.2063 70 دبلوم

 0.34775 4.0658 135 بكالوريوس

 0.66986 3.2500 40 دراسات عليا

التسليف كشكل من 
أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.30363 4.3134 195 ما قبل الثانوية

 1.15221 3.3241 60 ثانوية عامة

 0.47191 4.2143 70 دبلوم

 0.49062 3.9547 135 بكالوريوس

 0.69009 2.7917 40 دراسات عليا

تعزيز القدرات كشكل 
من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.79725 4.2707 195 ما قبل الثانوية

 1.22924 3.4167 60 ثانوية عامة

 0.61214 4.3016 70 دبلوم

 0.42962 4.1358 135 بكالوريوس

 0.56263 2.8333 40 دراسات عليا

مالءمة التشريعات 
والقوانين المعمول 
للتمكين االقتصادي 

 للمرأة 

 0.23333 2.8615 195 ما قبل الثانوية

 0.69273 2.0750 60 ثانوية عامة

 0.31892 2.7214 70 دبلوم

 0.31298 2.8593 135 بكالوريوس

 0.41448 2.3500 40 دراسات عليا

استجابة السياسات 
واالستراتيجيات الرسمية 

 0.53702 4.0974 195 ما قبل الثانوية

 1.41331 2.9500 60 ثانوية عامة
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للتمكين االقتصادي 
 للمرأة

 0.65958 3.8786 70 دبلوم

 0.52534 3.9296 135 بكالوريوس

 0.74496 2.6125 40 دراسات عليا

 0.32673 3.9268 195 ما قبل الثانوية الدرجة الكلية

 1.10926 2.9570 60 ثانوية عامة

 0.43589 3.8018 70 دبلوم

 0.27280 3.7814 135 بكالوريوس

 0.49119 2.8770 40 دراسات عليا

التمكطين اإلقتصطادي  المؤهطل العلمطي علطى وجود فروق ظاهريطة فطي أثطر (219)يالحظ من الجدول رقم 

تطططم اسطططتخدام  للمطططرأة العاملطططة فطططي اتحطططاد الجمعيطططات التعاونيطططة للتطططوفير والتسطططليف، ولمعرفطططة داللطططة الفطططروق

 (:419)كما يظهر في الجدول رقم  (one way ANOVA)األحادي تحليل التباين 

التمكطين اإلقتصطادي للمطرأة  لمؤهطل العلمطي علطىا فطي أثطرالعينطة  أفطرادالسطتجابة  األحطادينتائج اختبار تحليل التباين : (419)لجدو 
 العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 51.604 9.895 4 39.579 بين المجموعات اتحاد الجمعيات التعاونية آليات عمل 

 

0.000 

 0.192 495 94.913 داخل المجموعات 

 
 499 134.491 المجموع

التوفير كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 56.617 27.556 4 110.224 بين المجموعات

 

0.000 

 0.487 495 240.923 داخل المجموعات 

 
 499 351.148 المجموع
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التسليف كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 82.099 26.936 4 107.744 بين المجموعات

 

0.000 

 0.328 495 162.406 داخل المجموعات 

 
 499 270.151 المجموع

تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 43.938 24.445 4 97.779 بين المجموعات

 

0.000 

 0.556 495 275.393 داخل المجموعات 

 
 499 373.172 المجموع

مالءمة التشريعات والقوانين المعمول 
 للتمكين االقتصادي للمرأة 

 69.417 9.216 4 36.864 بين المجموعات

 

0.000 

 0.133 495 65.718 داخل المجموعات 

 
 499 102.582 المجموع

واالستراتيجيات استجابة السياسات 
 الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة

 56.158 29.774 4 119.096 بين المجموعات

 

0.000 

 0.530 495 262.442 داخل المجموعات 

 
 499 381.537 المجموع

 70.244 17.852 4 71.406 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.000 

 0.254 495 125.798 داخل المجموعات 

 
 499 197.205 المجموع

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 11111)ومستوى الداللة ( 311899)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) التمكين اإلقتصادي المؤهل العلمي على أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر

المؤهل العلمي لجميع للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف يعزى لمتغير 

 .الفئات

نهن وتعزو الباحثة السبب في ذلك لدور التعليم في رفع مهارات المستفيدات وصقل شخصيتهم ليمك

 .لمستمر ألي من متطلبات نجاح المشاريعويعزز قدراتهن بالتعلم ا من النجاح في إدارة مشاريعهن،
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 : نتائج الفرضية الثانية

الحالــة االجتماعيــة  فــي أثــر (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة" 

 "التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف   على

أثططر  علططىعينططة الدراسططة  أفططرادتططم حسططاب المتوسطططات الحسططابية السططتجابة  الثانيططةحططص الفرضططية تططم ف

التمكطططين اإلقتصطططادي للمطططرأة العاملطططة فطططي اتحطططاد الجمعيطططات التعاونيطططة للتطططوفير الحالطططة االجتماعيطططة علطططى 

 . والتسليف

التمكطين الحالطة االجتماعيطة علطى ثطر أل المتوسططات الحسطابية واالنحرافطات المعياريطة السطتجابة أفطراد عينطة الدراسطة (:3119)جدول 
 اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية المحور

اتحاد  آليات عمل 
 الجمعيات التعاونية

 0.60443 3.7190 70 عزباء

 0.55702 3.6527 310 متزوجة

 0.28620 3.8583 120 غير ذلك

التوفير كشكل من 
أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.44515 3.8333 70 عزباء

 1.00343 3.7903 310 متزوجة

 0.14032 4.3102 120 غير ذلك

التسليف كشكل من 
أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.46994 3.6349 70 عزباء

 0.82165 3.8351 310 متزوجة

 0.11002 4.4815 120 غير ذلك

 0.59181 3.7222 70 عزباءتعزيز القدرات كشكل 
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من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.99257 3.9104 310 متزوجة

 0.27645 4.4815 120 غير ذلك

مالءمة التشريعات 
والقوانين المعمول 
للتمكين االقتصادي 

 للمرأة 

 0.25990 2.9357 70 عزباء

 0.51792 2.5935 310 متزوجة

 0.19406 2.8625 120 غير ذلك

استجابة السياسات 
واالستراتيجيات الرسمية 
للتمكين االقتصادي 

 للمرأة

 0.50994 3.7286 70 عزباء

 1.01069 3.6226 310 متزوجة

 0.44342 4.1542 120 غير ذلك

 0.40784 3.5991 70 عزباء الدرجة الكلية

 0.72965 3.5609 310 متزوجة

 0.19952 3.9919 120 غير ذلك

التمكطططين الحالطططة االجتماعيطططة علطططى وجطططود فطططروق ظاهريطططة فطططي أثطططر  (3119)يالحطططظ مطططن الجطططدول رقطططم 

تططم  اإلقتصططادي للمططرأة العاملططة فططي اتحططاد الجمعيططات التعاونيططة للتططوفير والتسططليف، ولمعرفططة داللططة الفططروق

 (:3319)كما يظهر في الجدول رقم  (one way ANOVA)األحادي استخدام تحليل التباين 
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التمكططين اإلقتصططادي الحالططة االجتماعيططة علطى فططي أثطر العينطة  أفططرادالسططتجابة  األحطادينتططائج اختبطار تحليططل التبططاين : (3319)لجطدو 
 للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 6.958 1.832 2 3.663 بين المجموعات اتحاد الجمعيات التعاونية آليات عمل 

 

0.001 

 0.263 497 130.828 داخل المجموعات 

 
 499 134.491 المجموع

التوفير كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 18.236 12.004 2 24.008 بين المجموعات

 

0.000 

 0.658 497 327.140 داخل المجموعات 

 
 499 351.148 المجموع

التسليف كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 49.484 22.431 2 44.862 بين المجموعات

 

0.000 

 0.453 497 225.289 المجموعات داخل 

 
 499 270.151 المجموع

تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 26.114 17.743 2 35.486 بين المجموعات

 

0.000 

 0.679 497 337.686 داخل المجموعات 

 
 499 373.172 المجموع

مالءمة التشريعات والقوانين المعمول 
 للتمكين االقتصادي للمرأة 

 28.495 5.276 2 10.553 بين المجموعات

 

0.000 

 0.185 497 92.029 داخل المجموعات 

 
 499 102.582 المجموع

استجابة السياسات واالستراتيجيات 
 الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة

 17.093 12.277 2 24.555 بين المجموعات

 

0.000 

 0.718 497 356.983 داخل المجموعات 

 
 499 381.538 المجموع
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 22.661 8.240 2 16.481 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.000 

 0.364 497 180.724 داخل المجموعات 

 
 499 197.205 المجموع

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 11111)الداللة ومستوى ( 881333)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) التمكين اإلقتصادي الحالة االجتماعية على أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر

 قبولوبذلك تم . وكذلك لجميع المحاور ،للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

أن المرأة في المجتمع الفلسطيني تسعى دوما لتحقيق ذاتها وتعزيز وترى الباحثة . الثانيةالفرضية 

 .دورها في المجتمع بغض النظر عن الوضع اإلجتماعي لها

 : نتائج الفرضية الثالثة

الفئـة العمريـة علـى فـي أثـر  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللـه إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة" 

 "التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

الفئطة أثطر  علىعينة الدراسة  أفرادتم حساب المتوسطات الحسابية الستجابة  الثالثةحص الفرضية تم ف

 . تسليفالتمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والالعمرية على 

التمكطططين  الفئطططة العمريطططة علطططى ثطططرأل المتوسططططات الحسطططابية واالنحرافطططات المعياريطططة السطططتجابة أفطططراد عينطططة الدراسطططة (:3819)جطططدول 
 اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئة العمرية المحور

اتحاد  آليات عمل 
 الجمعيات التعاونية 

 0.11729 3.8222 15 سنة 85أقل من 

 0.65662 3.5404 95 سنة 15-85من 

 0.51161 3.6259 90 سنة 95-13من 

 0.45772 3.7957 155 سنة 55-93من 



59 
 

 0.47804 3.7747 145 سنة 35-53من 

التوفير كشكل من 
أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.33858 4.0000 15 سنة 85من أقل 

 1.05897 3.4737 95 سنة 15-85من 

 0.58165 3.7654 90 سنة 95-13من 

 0.67384 4.1864 155 سنة 55-93من 

 0.87600 4.0192 145 سنة 35-53من 

التسليف كشكل من 
أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.37952 4.2593 15 سنة 85أقل من 

 0.88946 3.3860 95 سنة 15-85من 

 0.48771 3.8951 90 سنة 95-13من 

 0.56254 4.1254 155 سنة 55-93من 

 0.74450 4.1762 145 سنة 35-53من 

تعزيز القدرات كشكل 
من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.43373 4.2593 15 سنة 85أقل من 

 0.88165 3.5848 95 سنة 15-85من 

 1.01877 3.6049 90 سنة 95-13من 

 0.66873 4.2832 155 سنة 55-93من 

 0.75806 4.2605 145 سنة 35-53من 

مالءمة التشريعات 
والقوانين المعمول 
للتمكين االقتصادي 

 للمرأة 

 0.34157 2.8667 15 سنة 85أقل من 

 0.57704 2.5000 95 سنة 15-85من 

 0.28338 2.6944 90 سنة 95-13من 

 0.40746 2.8387 155 سنة 55-93من 

 0.45441 2.6897 145 سنة 35-53من 

 0.67082 3.6000 15 سنة 85أقل من استجابة السياسات 
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واالستراتيجيات الرسمية 
للتمكين االقتصادي 

 للمرأة

 1.02843 3.3632 95 سنة 15-85من 

 0.81291 3.4611 90 سنة 95-13من 

 0.70595 3.9968 155 سنة 55-93من 

 0.83655 3.9862 145 سنة 35-53من 

 0.25948 3.7849 15 سنة 85أقل من  الدرجة الكلية

 0.76452 3.3183 95 سنة 15-85من 

 0.44668 3.5054 90 سنة 95-13من 

 0.51845 3.8491 155 سنة 55-93من 

 0.64781 3.7981 145 سنة 35-53من 

التمكطين اإلقتصطادي  الفئطة العمريطة علطى وجود فطروق ظاهريطة فطي أثطر (3819)يالحظ من الجدول رقم 

تطططم اسطططتخدام  للمطططرأة العاملطططة فطططي اتحطططاد الجمعيطططات التعاونيطططة للتطططوفير والتسطططليف، ولمعرفطططة داللطططة الفطططروق

 (:3119)كما يظهر في الجدول رقم  (one way ANOVA)األحادي تحليل التباين 

التمكطين اإلقتصطادي للمطرأة  الفئطة العمريطة علطى فطي أثطرالعينطة  أفطرادالسطتجابة  األحطادينتائج اختبار تحليطل التبطاين : (3119)لجدو 
 العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 5.081 1.326 4 5.304 بين المجموعات اتحاد الجمعيات التعاونية آليات عمل 

 

0.001 

 0.261 495 129.187 داخل المجموعات 

 
 499 134.491 المجموع

التوفير كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 13.091 8.398 4 33.594 بين المجموعات

 

0.000 

 0.642 495 317.554 داخل المجموعات 



58 
 

  499 351.148 المجموع

التسليف كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 24.108 11.012 4 44.048 بين المجموعات

 

0.000 

 0.457 495 226.103 داخل المجموعات 

 
 499 270.151 المجموع

تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 20.701 13.370 4 53.479 بين المجموعات

 

0.000 

 0.646 495 319.693 داخل المجموعات 

 
 499 373.172 المجموع

مالءمة التشريعات والقوانين المعمول 
 للتمكين االقتصادي للمرأة 

 9.340 1.800 4 7.199 بين المجموعات

 

0.000 

 0.193 495 95.383 داخل المجموعات 

 
 499 102.582 المجموع

استجابة السياسات واالستراتيجيات 
 الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة

 14.284 9.870 4 39.482 بين المجموعات

 

0.000 

 0.691 495 342.056 داخل المجموعات 

 
 499 381.537 المجموع

 15.331 5.435 4 21.738 بين المجموعات الكلية الدرجة

 

0.000 

 0.354 495 175.467 داخل المجموعات 

 
 499 197.205 المجموع

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 11111)ومستوى الداللة ( 311113)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 )التمكين اإلقتصادي للمرأة  الفئة العمرية على أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر

. وكذلك لجميع المحاور لصالح جميع الفئات،العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

حيث ترى الباحثة أيضًا أن المرأة في المجتمع الفلسطيني تسعى دوما . الثالثةالفرضية  قبولوبذلك تم 

.الفئة العمرية التي تنتمي إليهافي المجتمع بعيدًا عن لتحقيق ذاتها وتعزيز دورها
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 : نتائج الفرضية الرابعة

مسـتوى الـدخل علـى فـي أثـر  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة" 

 "التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

أثططر  علططىعينططة الدراسططة  أفططرادتططم حسططاب المتوسطططات الحسططابية السططتجابة  الرابعططةحططص الفرضططية تططم ف

 . التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليفمستوى الدخل على 

التمكطططين مسططتوى الطططدخل علططى ثطططر أل المتوسطططات الحسطططابية واالنحرافططات المعياريطططة السططتجابة أفطططراد عينططة الدراسططة (:3919)جططدول 
 اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مستوى الدخل المحور

اتحاد  آليات عمل 
 الجمعيات التعاونية

 0.25776 3.8519 45 شيكل 3951أقل من 

 0.64569 3.5306 240 شيكل 8511-3951من 

 0.29737 3.8759 180 شيكل 1511-8513من 

 0.16341 3.9238 35 شيكل 5111-1513من 

التوفير كشكل من 
أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.53759 3.4074 45 شيكل 3951أقل من 

 1.03813 3.6296 240 شيكل 8511-3951من 

 0.18938 4.3704 180 شيكل 1511-8513من 

 0.21607 4.2698 35 شيكل 5111-1513من 

التسليف كشكل من 
أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.33127 3.8395 45 شيكل 3951أقل من 

 0.93911 3.7037 240 شيكل 8511-3951من 

 0.28086 4.2500 180 شيكل 1511-8513من 

 0.22315 4.4127 35 شيكل 5111-1513من 

 1.04205 3.1111 45 شيكل 3951أقل من تعزيز القدرات كشكل 
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من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.94484 3.7894 240 شيكل 8511-3951من 

 0.30719 4.4660 180 شيكل 1511-8513من 

 0.21607 4.4921 35 شيكل 5111-1513من 

مالءمة التشريعات 
والقوانين المعمول 
للتمكين االقتصادي 

 للمرأة 

 0.25276 2.6444 45 شيكل 3951أقل من 

 0.56904 2.6562 240 شيكل 8511-3951من 

 0.29818 2.7861 180 شيكل 1511-8513من 

 0.36553 2.7143 35 شيكل 5111-1513من 

استجابة السياسات 
واالستراتيجيات الرسمية 
للتمكين االقتصادي 

 للمرأة

 0.71421 3.2889 45 شيكل 3951أقل من 

 1.04569 3.5062 240 شيكل 8511-3951من 

 0.42306 4.1917 180 شيكل 1511-8513من 

 0.39800 3.9571 35 شيكل 5111-1513من 

 0.33162 3.3925 45 شيكل 3951أقل من  الدرجة الكلية

 0.78870 3.4627 240 شيكل 8511-3951من 

 0.24867 3.9628 180 شيكل 1511-8513من 

 0.16328 3.9378 35 شيكل 5111-1513من 

التمكطين اإلقتصطادي  مستوى الدخل علطى وجود فروق ظاهرية في أثر (3919)يالحظ من الجدول رقم 

تطططم اسطططتخدام  للمطططرأة العاملطططة فطططي اتحطططاد الجمعيطططات التعاونيطططة للتطططوفير والتسطططليف، ولمعرفطططة داللطططة الفطططروق

 (:3519)كما يظهر في الجدول رقم  (one way ANOVA)األحادي تحليل التباين 
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التمكطين اإلقتصطادي للمطرأة  مسطتوى الطدخل علطى فطي أثطرالعينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (3519)لجدو 
 العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 21.048 5.063 3 15.188 بين المجموعات مساهمة اتحاد الجمعيات التعاونية 

 

0.000 

 0.241 496 119.303 داخل المجموعات 

 
 499 134.491 المجموع

التوفير كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 43.281 24.284 3 72.852 بين المجموعات

 

0.000 

 0.561 496 278.295 داخل المجموعات 

 
 499 351.148 المجموع

التسليف كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 27.667 12.909 3 38.727 بين المجموعات

 

0.000 

 0.467 496 231.424 داخل المجموعات 

 
 499 270.151 المجموع

تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 55.316 31.184 3 93.553 بين المجموعات

 

0.000 

 0.564 496 279.619 داخل المجموعات 

 
 499 373.172 المجموع

مالءمة التشريعات والقوانين المعمول 
 للتمكين االقتصادي للمرأة 

 3.157 0.641 3 1.922 بين المجموعات

 

0.025 

 0.203 496 100.660 داخل المجموعات 

 
 499 102.582 المجموع

استجابة السياسات واالستراتيجيات 
 الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة

 31.053 20.110 3 60.329 بين المجموعات

 

0.000 

 0.648 496 321.208 داخل المجموعات 

 
 499 381.537 المجموع
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 31.694 10.574 3 31.722 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.000 

 0.334 496 165.482 داخل المجموعات 

 
 499 197.205 المجموع

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 11111)ومستوى الداللة ( 131349)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) التمكين اإلقتصادي مستوى الدخل على أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر

وبذلك تم قبول  محاور،وكذلك لجميع ال ،للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

الدخل الباحثة السبب وراء ذلك أن مستوى الدخل له تأثير في ذلك حيث أن مستوى وتعزو  ، الفرضية

اإلقتصادي للمرأة بحيث أن التمكين  دات نحو مثل هذه المشاريع من جهةعامل هام لتوجة المستفي

 .تنمية المجتمعوبالتالي يعمل على  دة الدخل لمواجهة متطلبات الحياة، يعمل على زياالعاملة 
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 : نتائج الفرضية الخامسة

متغيـر المنطقـة علـى فـي أثـر  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مسـتوى الداللـة" 

 "التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

أثططر  علططىعينططة الدراسططة  أفططرادتططم حسططاب المتوسطططات الحسططابية السططتجابة  الخامسططةحططص الفرضططية تطم ف

اتحططططاد الجمعيططططات التعاونيططططة للتططططوفير التمكططططين اإلقتصططططادي للمططططرأة العاملططططة فططططي متغيططططر المنطقططططة علططططى 

 . والتسليف

التمكططين متغيططر المنطقططة علططى ثططر أل المتوسطططات الحسططابية واالنحرافططات المعياريططة السططتجابة أفططراد عينططة الدراسططة (:3319)جططدول 
 اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  

 االنحراف المعياري ط الحسابيالمتوس العدد المنطقة المحور

اتحاد  آليات عمل 
 الجمعيات التعاونية

 0.36780 3.8284 75 القدس

 0.42325 3.7722 36 الخليل

 0.29663 3.9826 46 بيت لحم

 0.45803 3.7102 75 رام اهلل

 0.80484 3.2245 79 نابلس

 0.09767 3.9719 19 أريحا

 0.72923 3.5509 19 سلفيت

 0.39487 3.7200 25 طوباس

 0.29487 3.8068 69 جنين

 0.26561 3.7973 25 طولكرم

 0.14821 3.8437 32 قلقيلية

التوفير كشكل من 
أشكال التمكين 

 0.35122 4.2430 75 القدس

 0.40874 4.1451 36 الخليل
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 0.54783 3.4493 46 بيت لحم االقتصادي للمرأة 

 0.63862 3.9393 75 رام اهلل

 1.56074 3.2616 79 نابلس

 0.33710 4.3626 19 أريحا

 0.55118 3.8830 19 سلفيت

 0.35416 4.1022 25 طوباس

 0.51107 4.1031 69 جنين

 0.20568 4.2756 25 طولكرم

 0.49619 4.1285 32 قلقيلية

التسليف كشكل من 
أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.43916 4.2444 75 القدس

 0.47077 4.1265 36 الخليل

 0.50112 3.7464 46 بيت لحم

 0.87576 3.6919 75 رام اهلل

 1.09579 3.5823 79 نابلس

 0.40071 4.1871 19 أريحا

 0.67693 3.8129 19 سلفيت

 0.43494 4.0711 25 طوباس

 0.60227 4.0709 69 جنين

 0.42673 4.3333 25 طولكرم

 0.40640 4.3437 32 قلقيلية

تعزيز القدرات كشكل 
من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.42026 4.3630 75 القدس

 0.55321 4.1883 36 الخليل

 1.08196 3.1546 46 بيت لحم

 0.91885 3.9704 75 رام اهلل
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 1.18109 3.6512 79 نابلس

 0.38037 4.4503 19 أريحا

 0.83646 3.9649 19 سلفيت

 0.53664 4.1200 25 طوباس

 0.64528 4.1014 69 جنين

 0.16580 4.5200 25 طولكرم

 0.29665 4.4479 32 قلقيلية

مالءمة التشريعات 
والقوانين المعمول 
للتمكين االقتصادي 

 للمرأة 

 0.26568 2.8680 75 القدس

 0.31163 2.7944 36 الخليل

 0.28679 2.7326 46 بيت لحم

 0.44823 2.5520 75 رام اهلل

 0.76161 2.3633 79 نابلس

 0.18575 2.9316 19 أريحا

 0.16490 2.6053 19 سلفيت

 0.20412 2.6200 25 طوباس

 0.33279 2.8551 69 جنين

 0.19774 2.8920 25 طولكرم

 0.17913 2.9219 32 قلقيلية

استجابة السياسات 
الرسمية واالستراتيجيات 

للتمكين االقتصادي 
 للمرأة

 0.42786 4.1867 75 القدس

 0.66711 3.9694 36 الخليل

 0.81355 3.4239 46 بيت لحم

 0.85852 3.6413 75 رام اهلل

 1.38044 3.1658 79 نابلس

 0.53235 4.1316 19 أريحا
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 0.68557 3.9000 19 سلفيت

 0.69024 3.7680 25 طوباس

 0.66078 3.7884 69 جنين

 0.25311 4.1360 25 طولكرم

 0.25477 4.1656 32 قلقيلية

 0.32510 3.9295 75 القدس الدرجة الكلية

 0.41121 3.8123 36 الخليل

 0.40939 3.4590 46 بيت لحم

 0.60627 3.5806 75 رام اهلل

 1.07523 3.1954 79 نابلس

 0.26265 3.9873 19 أريحا

 0.57421 3.6010 19 سلفيت

 0.36456 3.7148 25 طوباس

 0.41168 3.7744 69 جنين

 0.21619 3.9581 25 طولكرم

 0.25076 3.9486 32 قلقيلية

التمكين اإلقتصادي متغير المنطقة على وجود فروق ظاهرية في أثر  (3319)يالحظ من الجدول رقم 

تطططم اسطططتخدام  للتطططوفير والتسطططليف، ولمعرفطططة داللطططة الفطططروقللمطططرأة العاملطططة فطططي اتحطططاد الجمعيطططات التعاونيطططة 

 (:3319)كما يظهر في الجدول رقم  (one way ANOVA)األحادي تحليل التباين 
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التمكطين اإلقتصطادي للمطرأة متغيطر المنطقطة علطى في أثر العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحليل التباين : (3319)لجدو 
 العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 11.959 2.643 10 26.429 بين المجموعات اتحاد الجمعيات التعاونية آليات عمل 

 

0.000 

 0.221 489 108.063 داخل المجموعات 

 
 499 134.491 المجموع

التوفير كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 11.224 6.555 10 65.553 بين المجموعات

 

0.000 

 0.584 489 285.595 داخل المجموعات 

 
 499 351.148 المجموع

التسليف كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 7.656 3.657 10 36.572 بين المجموعات

 

0.000 

 0.478 489 233.578 داخل المجموعات 

 
 499 270.151 المجموع

تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 11.613 7.161 10 71.614 بين المجموعات

 

0.000 

 0.617 489 301.558 داخل المجموعات 

 
 499 373.172 المجموع

مالءمة التشريعات والقوانين المعمول 
 للتمكين االقتصادي للمرأة 

 10.812 1.857 10 18.574 بين المجموعات

 

0.000 

 0.172 489 84.008 داخل المجموعات 

 
 499 102.582 المجموع

واالستراتيجيات استجابة السياسات 
 الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة

 9.345 6.122 10 61.215 بين المجموعات

 

0.000 

 0.655 489 320.322 داخل المجموعات 

 
 499 381.537 المجموع
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 10.037 3.358 10 33.584 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.000 

 0.335 489 163.621 داخل المجموعات 

 
 499 197.205 المجموع

من مستوى الداللة  أقلوهي ( 11111)ومستوى الداللة ( 311113)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

(α ≥ 0.05 ) التمكين اإلقتصادي متغير المنطقة على أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر

وبذلك تم قبول  .وكذلك لجميع المحاور ،للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

اين في نوع ترى الباحثة أن السبب وراء ذلك أن هناك أختالف في مناطق الضفة وتب ،الفرضية

لمستوى  السبب وقد يعود، واختالف في مستويات الفقر من منطقة ألخرى المشاريع ومدى نجاحها،

مختلفًا  المشاركات ومستوى وعيهن وقدراتهنمنطقة وعدد ونوعية النساء كل تنظيم فرع االتحاد في 

، باإلضافة إلى إختالف حجم التوفير من منطقة إلى أخرى ووضع المرأة هل هي مرأة إلى حد ما

 .عاملة أم ال، وطبيعة هذه المنطقة هل تمتلك موارد تمكنها من تنفيذ مشاريع عدة أم ال

 : نتائج الفرضية السادسة

نــوع التمكــين علــى فــي أثــر  (α ≥ 0.05) ية عنــد مســتوى الداللــةتوجــد فــروق ذات داللــه إحصــائ" 

 "التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

أثططر  علططىعينططة الدراسططة  أفططرادتططم حسططاب المتوسطططات الحسططابية السططتجابة  السادسططةحططص الفرضططية تططم ف

 .للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليفالتمكين اإلقتصادي نوع التمكين على 
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التمكطططين  نطططوع التمكطططين علطططى ثطططرأل المتوسططططات الحسطططابية واالنحرافطططات المعياريطططة السطططتجابة أفطططراد عينطططة الدراسطططة (:3219)جطططدول 
 اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التمكين نوع المحور

اتحاد  آليات عمل 
 الجمعيات التعاونية

 0.44058 3.8046 145 توفير

 0.31448 3.8023 285 تسليف

 0.87299 3.1476 70 تعزيز قدرات

التوفير كشكل من 
أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.57558 4.1801 145 توفير

 0.44767 4.0624 285 تسليف

 1.44774 2.8095 70 تعزيز قدرات

التسليف كشكل من 
أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.59023 4.0996 145 توفير

 0.46952 4.1306 285 تسليف

 1.08129 2.9921 70 تعزيز قدرات

تعزيز القدرات كشكل 
من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.54940 4.3525 145 توفير

 0.74876 4.0994 285 تسليف

 1.09068 3.0159 70 تعزيز قدرات

مالءمة التشريعات 
والقوانين المعمول 
للتمكين االقتصادي 

 للمرأة 

 0.36063 2.7655 145 توفير

 0.26144 2.8175 285 تسليف

 0.73270 2.1286 70 تعزيز قدرات

استجابة السياسات 
واالستراتيجيات الرسمية 
للتمكين االقتصادي 

 للمرأة

 0.57558 4.0828 145 توفير

 0.62106 3.8947 285 تسليف

 1.24131 2.5786 70 تعزيز قدرات

 0.43127 3.8587 145 توفير الدرجة الكلية

 0.36654 3.7869 285 تسليف

 1.00942 2.8007 70 تعزيز قدرات
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التمكطين اإلقتصطادي نطوع التمكطين علطى وجطود فطروق ظاهريطة فطي أثطر  (3219)يالحظ من الجطدول رقطم 

تطططم اسطططتخدام  للمطططرأة العاملطططة فطططي اتحطططاد الجمعيطططات التعاونيطططة للتطططوفير والتسطططليف، ولمعرفطططة داللطططة الفطططروق

 (:3419)كما يظهر في الجدول رقم  (one way ANOVA)األحادي تحليل التباين 

التمكطين اإلقتصطادي للمططرأة  نطوع التمكططين علطى فطي أثطرالعينططة  أفطرادالسطتجابة  األحطادياين نتطائج اختبطار تحليطل التبطط: (3419)لجطدو 
 العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  

مجموع  مصدر التباين المحور
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 ربعاتمال

 "ف"قيمة 

 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 59.173 12.933 2 25.866 بين المجموعات اتحاد الجمعيات التعاونية آليات عمل 

 

0.000 

 0.219 497 108.626 داخل المجموعات 

 
 499 134.491 المجموع

التوفير كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 101.602 50.953 2 101.906 بين المجموعات

 

0.000 

 0.501 497 249.242 داخل المجموعات 

 
 499 351.148 المجموع

التسليف كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 98.530 38.351 2 76.702 بين المجموعات

 

0.000 

 0.389 497 193.448 داخل المجموعات 

 
 499 270.151 المجموع

تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 77.147 44.203 2 88.406 المجموعاتبين 

 

0.000 

 0.573 497 284.767 داخل المجموعات 

 
 499 373.172 المجموع

مالءمة التشريعات والقوانين المعمول 
 للتمكين االقتصادي للمرأة 

 90.562 13.700 2 27.399 بين المجموعات

 

0.000 

 0.151 497 75.183 داخل المجموعات 
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  499 102.582 المجموع

استجابة السياسات واالستراتيجيات 
 الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة

 111.227 58.985 2 117.971 بين المجموعات

 

0.000 

 0.530 497 263.567 داخل المجموعات 

 
 499 381.537 المجموع

 113.846 30.980 2 61.960 بين المجموعات الدرجة الكلية

 

0.000 

 0.272 497 135.245 داخل المجموعات 

 
 499 197.205 المجموع

من مستوى  أقلوهي ( 11111)ومستوى الداللة ( 3311293)يالحظ أن قيمة ف للدرجة الكلية 

التمكين اإلقتصادي نوع التمكين على أي أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر ( α ≥ 0.05)الداللة 

وكذلك لجميع  وبذلك تم قبول الفرضية ،في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف للمرأة العاملة

وتعزو الباحثة السبب في ذلك أن نوع التمكين متغير حسب طبيعة المشروع وقدرات . المحاور

 .المستفيدات
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 : نتائج الفرضية السابعة

حجـم المشـروع علـى فـي أثـر  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة" 

 "التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

عينططة  أفططرادالمتوسطططات الحسططابية السططتجابة و " ت"حسططاب نتططائج اختبططار ب السططابعةحططص الفرضططية تططم ف

التمكطين اإلقتصطادي للمطرأة العاملطة فطي اتحطاد الجمعيطات التعاونيطة حجطم المشطروع علطى في أثر الدراسة 

 . للتوفير والتسليف

التمكطين اإلقتصطادي للمطرأة حجطم المشطروع علطى في أثطر  العينة أفرادالستجابة للعينات المستقلة " ت"نتائج اختبار  (:8119)جدول 
  العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

المتوسط  العدد حجم المشروع المحور
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  "t"قيمة
 الداللة

 0.55355 3.6776 395 صغير اتحاد الجمعيات التعاونية آليات عمل 
3.740 0.000 

 0.33434 3.8381 105 متوسط

التوفير كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.88899 3.8790 395 صغير
2.742 0.007 

 0.59191 4.0794 105 متوسط

التسليف كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.71659 4.0084 395 صغير
2.604 0.010 

 0.78333 3.7884 105 متوسط

تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين 
 االقتصادي للمرأة 

 0.86802 4.0113 395 صغير
0.494 0.621 

 0.85556 4.0582 105 متوسط

مالءمة التشريعات والقوانين المعمول 
 للتمكين االقتصادي للمرأة

 0.45318 2.6709 395 صغير
3.394 0.001 

 0.43132 2.8381 105 متوسط

 0.87141 3.7468 395 صغيراستجابة السياسات واالستراتيجيات 
0.901 0.368 
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 0.88651 3.8333 105 متوسط الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة 

 0.64220 3.6521 395 صغير الدرجة الكلية
1.213 0.226 

 0.57286 3.7358 105 متوسط

، (11883)، ومستوى الداللة (31831)للدرجة الكلية " ت"يتبين من خالل الجدول السابق أن قيمة 

التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد  حجم المشروع على أي أنه ال توجد فروق في أثر

اتحاد الجمعيات  آليات عمل، وكذلك للمحاور ما عدا محاور  الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

مالءمة التشريعات والقوانين التعاونية والتوفير كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة و و 

كانت الفروق في هذه المحاور لصالح حجم المشروع المتوسط، و . المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة

وفي محور التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة كانت الفروق لصالح حجم المشروع 

أن حجم المشروع وترى الباحثة السبب في ذلك يعود إلى . الصغير، وبذلك تم رفض الفرضية السابعة

، ولكن كلما زاد حجم أنه كلما زاد حجم المشروع ارتفع مستوى التمكين أي له عالقة في نجاحه،

وان القوانين  تكاليفه ومتطلباته وهذا يتطلب توفير التمويل الكافي للمشروع،  تالمشروع زاد

من القوانين والتشريعات تبعًا  تنظر لحجم المشروع إلى ما يحتاجه والتشريعات للمشاريع ال

للمشروع الكبير بنفس فاليمكن معاملة القوانين والتشريعات  لمشروع، حيث حجم ا لخصوصيتة من

 .شروع الصغيرالمعاملة للم
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 الفصل الخامس

 والتوصيات الستنتاجاتا




 الدراسة استنتاجات 1.5

 توصيات الدراسة  6.5

 المصادر والمراجع  3.5

 المرفقات  1.5

  



996 
 

 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات

 :الدراسة استنتاجات 1.5

 :العامة للدراسةاالستنتاجات  1.1.5


آليات واستراتيجيات العمل والظروف المحيطة ثر أل متوسطةأظهرت النتائج وجود تأثير بدرجه :أوال  

 كما أظهرت عيات التعاونية للتوفير والتسليف، التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعلى 

تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة محور  حصول (315)في الجدول رقم

على أعلى متوسط حسابي، ويليه محور العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

فير التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتو 

التوفير كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد والتسليف ، ومن ثم محور 

، يليه محور استجابة السياسات واالستراتيجيات الرسمية للتمكين الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

ة للتوفير والتسليف في اتحاد الجمعيات التعاوني آليات عمل، ويليه محور صادي للمرأة العاملةاالقت

مة التشريعات والقوانين المعمول للتمكين ، يليه محور مالئالتمكين االقتصادي للمرأة العاملة

 :وكانت على النحو التالي ، االقتصادي للمرأة بأقل متوسط حسابي
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آليطات واسطتراتيجيات العمطل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة لمحطاور أثطر (: 315)جدول 
  التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف والظروف المحيطة على 

 الرقم
المتوسط  المحاور

 الحسابي

 الدرجة

تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد  9
 الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف والتنمية المجتمعية

4.0211 
 عالية

التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد  1
 المجتمعيةالجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف والتنمية 

3.9622 
 عالية

التوفير كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات  8
 التعاونية للتوفير والتسليف والتنمية المجتمعية

3.9211 
 عالية

استجابة السياسات واالستراتيجيات الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة العاملة  3
 المجتمعيةوأثرها على  التنمية 

3.7650 
 عالية

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في التمكين االقتصادي  آليات عمل 3
 للمرأة العاملة

3.7113 
 عالية

مالءمة التشريعات والقوانين المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة وأثرها على  5
 التنمية المجتمعية

2.7060 
 متوسطة

 3.6697 الدرجة الكلية
 متوسطة



ين االقتصادي للمرأة العاملة في التمككشكل من أشكال  لتعزيز القدرات جداً  دور فعالوجود  .3
 تحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف إ

وجود دور فعال للتسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد  .8
 .الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

للتوفير كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد وجود دور فعال  .1
 .الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف
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وجود دور فعال بدرجة متوسطة للسياسات واالستراتيجيات الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة  .9
 .العاملة

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير آليات عمل لمساهمة وجود دور فعال بدرجة متوسطة  .5
 .والتسليف في التمكين االقتصادي للمرأة العاملة

 .وجود دور ضعيف لمالئمة التشريعات والقوانين المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة وأثرها .3

 :الدراسة أسئلةنتائج  5.1.2


 :األولالفرعي المتعلقة بالسؤال  االستنتاجات  1.1.5 

مســاهمة اتحــاد الجمعيــات التعاونيــة للتــوفير والتســليف فــي التمكــين االقتصــادي للمـــرأة مــا واقــع 

 العاملة؟

الططططذي يعبططططر عططططن المتوسطططططات الحسططططابية واالنحرافططططات المعياريططططة ( 819)يالحططططظ مططططن الجططططدول جططططدول 

اتحططاد الجمعيططات التعاونيططة للتططوفير آليططات عمططل السططتجابات أفططراد عينططة الدراسططة علططى محططور مسططاهمة 

وانحطراف ( 1133)للدرجطة الكليطةالمتوسطط الحسطابي  والتسليف في التمكين االقتصادي للمرأة العاملطة أن

اتحططاد الجمعيططات التعاونيططة للتططوفير آليططات عمططل محططور مسططاهمة أن وهططذا يططدل علططى ( 11534)معيططاري 

 . جاء بدرجة عالية ة العاملةوالتسليف في التمكين االقتصادي للمرأ

يساعد االتحاد المنتسبات اليه في الحصول "أن الفقرة ( 819)كما وتشير النتائج في الجدول رقم   

يساهم االتحاد في نشر قيم "، ويليها فقرة (9191)على أعلى متوسط حسابي " على تمويل مشاريعهن

يمارس " يليها الفقرة (. 9185)بمتوسط حسابي  "العمل التعاوني واالنتاجي لدى النساء المنتسبات اليه

وحصلت الفقرة (. 1133)بمتوسط حسابي "  االتحاد دور رقابي وتدقيقي على عمل المشاريع المنفذة

 .(1113)على أقل متوسط حسابي " يعمل االتحاد على حماية المشاريع المنفذة من االفالس"
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اإلتحطاد مطن خطالل الخطدمات التطي يقطدمها للنسطاء  يلعبطهبب فطي ذلطك للطدور الهطام الطذي وترد الباحثة السط

 .لمشاريعهن والتمويل الذي يوفره  ات، المنتسب

 :الثانيالفرعي المتعلقة بالسؤال  االستنتاجات  6.1.5

التوفير كشكل من أشكال التمكين االقتصـادي للمـرأة العاملـة فـي اتحـاد الجمعيـات التعاونيـة ما واقع 

 والتنمية المجتمعية؟للتوفير والتسليف 

الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد ( 119)يالحظ من الجدول

محطططور التطططوفير كشطططكل مطططن أشطططكال التمكطططين االقتصطططادي للمطططرأة العاملطططة فطططي اتحطططاد عينطططة الدراسطططة علطططى 

وانحططراف معيططاري ( 1148)للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أنالجمعيططات التعاونيططة للتططوفير والتسططليف 

محطور التطوفير كشطكل مطن أشطكال التمكطين االقتصطادي للمطرأة العاملطة فطي أن وهذا يدل علطى ( 11212)

الباحثططة سططبب ذلططك للططدور  ووتعططز  . جططاءت بدرجططة عاليططةاتحططاد الجمعيططات التعاونيططة للتططوفير والتسططليف 

المشاريع وتوفير المال االزم ألنشطة تلك المشطاريع التوفير في تمويل أكبر قدر ممكن من  الذي يقدمه

 .لضمان نجاحها

 : الثالثالفرعي المتعلقة بالسؤال  االستنتاجات  3.1.5

التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحـاد الجمعيـات التعاونيـة ما واقع 

 للتوفير والتسليف؟

الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  (919)يالحظ من الجدول 

محور التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد عينة الدراسة على 

وانحراف معياري ( 9143)للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي  أن ،الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف
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محور التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في أن وهذا يدل على ( 11315)

ويعود السبب في ذلك من وجهة . جاءت بدرجة عاليةاتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

 نظر الباحثة أن التسليف يعد من أشكال التمكين التي تساعد المستفيدات وتمكنهم في البيئة التي

 .يعيشون فيها لمواكبة اإلحتياجات التي تفرض عليهم ضمن ظروف الحياة التي يعيشونها

 : الرابعالفرعي المتعلقة بالسؤال  االستنتاجات  1.1.5

مــا واقــع تعزيــز القــدرات كشــكل مــن أشــكال التمكــين االقتصــادي للمــرأة العاملــة فــي اتحــاد الجمعيــات 

 التعاونية للتوفير والتسليف؟

الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفطراد  (519)يالحظ من الجدول 

محور تعزيز القدرات كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد عينة الدراسة على 

وانحططراف معيططاري ( 9118)للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أنالجمعيططات التعاونيططة للتططوفير والتسططليف 

محطططور تعزيطططز القطططدرات كشطططكل مطططن أشطططكال التمكطططين االقتصطططادي للمطططرأة أن وهطططذا يطططدل علطططى ( 11239)

وتعزو الباحثة السبب في . جاءت بدرجة عاليةالعاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف 

حيطث  وتحقيطق أهطدافها المرجطوة،  مشطاريعهننجطاح الذي تلعبة قدرات المستفيدات فطي إذلك للدور الهام 

  .تلعب القدرات دور رئيسيًا هامًا في إدارة المشاريع

 : الخامس الفرعي المتعلقة بالسؤال االستنتاجات  5.1.1

 ما مدى مالءمة التشريعات والقوانين المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة؟

الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفطراد  (319)يالحظ من الجدول 

 أن ، محطططور مالءمطططة التشطططريعات والقطططوانين المعمطططول للتمكطططين االقتصطططادي للمطططرأةعينطططة الدراسطططة علطططى 
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محور مالءمة أن وهذا يدل على ( 11951)وانحراف معياري ( 1131)للدرجة الكليةالمتوسط الحسابي 

وتعطزو الباحثطة . جاءت بدرجطة متوسططةالتشريعات والقوانين المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة وأثرها 

السطبب فططي ذلطك لعططدم مالمسطة القططوانين والتشطريعات لواقططع المطرأة العاملططة المتجطدد والططذي بحاجطة لقططوانين 

التوتر السياسي بشكل مستمر  خاصة بالوضع اإلقتصادي الفلسطيني الذي يعيش في سوق يعاني من

 .وعدم اإلستقاللية نتيجة التبعية لإلقتصاد اإلسرائيلي

وكمطا تططم االشطارة إليططه بخصططوص القطانون الفلسطططيني األسططاس، فإنطه يضططمن حقططوق المطرأة والمسططاواة مططع 

فطي الرجل في كافة المجاالت، وهذا يشير بالتالي إلى ضمان القانون الفلسططيني تعزيطز وتمكطين المطرأة 

ن كان ال يتم ضمان العمل به في عدد من المجاالت  .كافة المجاالت، حتى وا 

 المشطاركة نحطو جيطدة أرضطية تشطكل الفلسططينية القطوانين وفرتهطا التطي التشطريعية والبنيطة القطانوني النسقف

 بططططالحقوق يتعلططططق فيمططططا ومنصططططفة ايجابيططططة للتشططططريعات، العامططططة فالمحصططططلة للمططططرأة، وبالنسططططبة. والتغييططططر

 والتعليم العمل ميادين في القانون، أمام والمساواة االجتماعية، والعدالة القانونية، والشخصية والمواطنة

 أمامططه الطريطق تصطبح التشططريع، أو القطانون إقطرار بمجطرد لططيس أنطه االنتبطاه يسططترعي مطا لكطن والوظطائف؛

 عوامطل هطذه كلهطا ودورهطا، للمطرأة قليديةالت والنظرة الذكورية، والثقافة والتقاليد، فالعادات للتطبيق؛ ممهدة

 لهططذه المسططاندة المجتمعيططة القططوى ينتظططر كبيططراً  جهططداً  أن يعنططي الططذي األمططرالسططائدة،  هططي والزالططت معيقططة

 برؤيططة يططتم أن المفتططرض مططن األمططر وهططذا والسططلوك، الثقافيططة الحيططاة واقططع فططي سططيادتها أجططل مططن القططوانين

 .المدى ومحدد مبرمج وببعد تاريخية
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 : السادس الفرعي المتعلقة بالسؤال االستنتاجات  1.1.1

 ما مدى استجابة السياسات واالستراتيجيات الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة العاملة؟

السابق الذي يعبر عن المتوسطات الحسابية واالنحرافطات المعياريطة السطتجابات أفطراد  (319)يالحظ من 

السياسطططات واالسطططتراتيجيات الرسطططمية للتمكطططين االقتصطططادي للمطططرأة  محطططور اسطططتجابةعينطططة الدراسطططة علطططى 

أن وهططذا يططدل علططى ( 11239)وانحططراف معيططاري ( 1133)للدرجططة الكليططةالمتوسططط الحسططابي  أن العاملططة

جططاءت بدرجططة  محططور اسططتجابة السياسططات واالسططتراتيجيات الرسططمية للتمكططين االقتصططادي للمططرأة العاملططة

السبب في ذلك إلدراك الجهات الرسمية للدور الهام للمشاريع مطن هطذا النطوع فطي وتعزو الباحثة . عالية

، إلطططى أن الواقطططع عكطططس ذلطططك بسطططبب دعطططم اإلقتصطططاد الفلسططططيني وتقلطططيص نسطططبة الفقطططر وسطططد الفجطططوة فيطططه

الظروف اإلقتصطادية السطيئة وحالطة التبعيطة التطي تعيشطها المنطقطة بسطبب سياسطات اإلحطتالل، باإلضطافة 

، فكطل ذلططك يطؤثر بططالواقع علطى التمكططين فططي حجطم الططدعم الخطارجي مططن قبطل الطدول المانحططةإلطى الضطعف 

بسططبب وجططود  اإلقتصطادي للمططرأة وبقططاء جططزء مططن هططذه السياسططات واإلسططتيراتيجيات مجططرد حبططر علططى ورق

 .مجموعة من العوائق التي تحول دون تطبيقها وتنفيذها

 : المتعلقة بالسؤال الرئيسي الثاني االستنتاجات 2.1 


 التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف  ختلفيهل 

المؤهل العلمي، الحالة االجتماعية، الفئة العمرية، مستوى الدخل، المنطقة، نوع  متغيرات حسب

 ؟ حجم المشروعو التمكين، 

 :ل تم تحويله للفرضيات التاليةولالجابة عن هذا السؤا
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 : الفرضية األولى استنتاجات

المؤهـل العلمـي علـى فـي أثـر  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مسـتوى الداللـة" 

ــة للتــوفير  ــات التعاوني ــي اتحــاد الجمعي ــة المجتمــع ف ــى تنمي ــة عل ــين اإلقتصــادي للمــرأة العامل التمك

 "والتسليف 

التمكين اإلقتصادي للمرأة المؤهل العلمي على أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر  أظهرت النتائج

المؤهل العلمي لجميع الفئات العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف يعزى لمتغير 

 .الثانيةالفرضية  قبولوبذلك تم 

 : الفرضية الثانية استنتاجات

الحالة االجتماعية على في أثر  (α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللةتوجد فروق ذات دالله "

التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة على تنمية المجتمع في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير 

 "والتسليف

التمكين اإلقتصادي الحالة االجتماعية على أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر  أظهرت النتائج

 قبولوبذلك تم . وكذلك لجميع المحاور ،للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

 .الثانيةالفرضية  قبولوبذلك تم  الثانية،الفرضية 

 : الفرضية الثالثة استنتاجات

متغيـر الفئـة العمريـة  فـي أثـر (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مسـتوى الداللـة" 

 "التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف على
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التمكين اإلقتصادي للمرأة الفئة العمرية على أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر  أظهرت النتائج
الفئة العمرية لصالح جميع العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف يعزى لمتغير 

 . الثالثةالفرضية  قبولوبذلك تم . وكذلك لجميع المحاور الفئات،

 : الفرضية الرابعة استنتاجات

مسـتوى الـدخل علـى فـي أثـر  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة" 

 "التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

التمكين اإلقتصادي للمرأة مستوى الدخل على أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر  أظهرت النتائج
وبذلك تم قبول  محاور، وكذلك لجميع ال ،العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

 .الفرضية

 : الفرضية الخامسة استنتاجات

متغيـر المنطقـة علـى فـي أثـر  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مسـتوى الداللـة" 

ــة للتــوفير  ــات التعاوني ــي اتحــاد الجمعي ــة المجتمــع ف ــى تنمي ــة عل ــين اإلقتصــادي للمــرأة العامل التمك

 "والتسليف

التمكين اإلقتصادي للمرأة  متغير المنطقة على أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر أظهرت النتائج
وبذلك تم قبول  .وكذلك لجميع المحاور ،العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

 .الفرضية

 : الفرضية السادسة استنتاجات

 نــوع التمكــين علــى  فــي أثــر (α ≥ 0.05) مســتوى الداللــةتوجــد فــروق ذات داللــه إحصــائية عنــد " 

 "التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف
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التمكين اإلقتصادي للمرأة نوع التمكين على أنه توجد فروق دالة إحصائيًا في أثر  أظهرت النتائج
 . وبذلك تم قبول الفرضية ،للتوفير والتسليفالعاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية 

 

 

 : الفرضية السابعة استنتاجات

 حجـم المشـروع علـى  فـي أثـر (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات دالله إحصائية عنـد مسـتوى الداللـة" 

 "التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في حجم المشروع على أنه ال توجد فروق في أثر  أظهرت النتائج
وكذلك للمحاور ما عدا محاور مساهمة اتحاد الجمعيات  اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

مالءمة التشريعات والقوانين التعاونية والتوفير كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة و و 
  وكانت الفروق في هذه المحاور لصالح حجم المشروع المتوسط،. لمعمول للتمكين االقتصادي للمرأةا

الفروق لصالح حجم المشروع وفي محور التسليف كشكل من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة كانت 
 .وبذلك تم رفض الفرضية السابعة الصغير، 
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 توصيات الدراسة  5.2


 من ومؤسسات دعم المرأة وتمكينها المؤسسات غير الحكوميةمتخذي القرار في من أجل مساعدة 

بين البدائل  ر المعلومات التي تساعد اإلدارة على المفاضلةيمن خالل توف دعم المشاريع النسوية

ية ودعم رعاتسهيل طرق ووسائل ، باإلضافة لالمتاحة وتحديد البديل األفضل إلتخاذ القرارات الرشيدة

قترح مجموعة من التوصيات ت ةوفي ضوء تحليل نتائج الدراسة، فإن الباحث بشكل عامالمشاريع 

 من جهة ومن جهه أخرى التحاد ،ذات العالقة لصانعي القرار في المؤسسات غير الحكومية

والباحثين وهي على النحو  سطينيةلالف الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف والمؤسسة التعليمية

 :التالي

 .عمل المشاريع النسويةب الخاصةات واالستراتيجيات الرسمية ضرورة العمل على تطوير السياس .3

والتي من شأنها تعزيز دور المرأة في المشاريع  ، التسليفعم برامج التوفير و دضرورة العمل على  .8
 .ونجاحها

المعمول بها في دعم تمكين المرأة من خالل  والقوانينمة التشريعات ضرورة العمل على مالئ .1
 .مراعاتها للمشاريع النسوية وخصوصيتها

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في التمكين  االرتقاء بآليات واستراتيجيات عملالعمل على  .9
 .من حيث تطوير وتعزيز القدرات والتمويل المالي االقتصادي للمرأة العاملة

الفئة العمرية، و الحالة االجتماعية، و ، المؤهل العلمي رة انتباه القائمين على االتحاد الىضرو  .5

 .من تأثير على نجاح واستمرار المشاريع اله اللمستفيدات لم المنطقةو  مستوى الدخل،و 
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 .له من تأثير على نجاح واستمرار المشاريع المالتركيز على نوع التمكين وحجم المشروع .5

 والذي والتسويق للمنتجات في مهارات إدارة األعمال تطوير برنامج تدريبي شاملالعمل على  .3

ليتمكن من إدارة  في النواحي االدارية والمعرفية وتطويرهن بإستطاعته رفع مستوى المتدربات

 .مشاريعهن

، ات والمجالس المحليةن البلديتقديم الدعم للمشاريع من خالل تخفيض تكاليف التراخيص م .2

عفاءات ضريبية وتسهي  .الت في اإلجراءات والمعامالتوا 

العمل على خلق منظومة مالية مدعومة بشكل محلي ودولي قادرة على توفير الدعم المالي  .4

 .بما يضمن استدامتها لمختلف المشاريع المالية بشكل مستمر

 بدعم المشاريع النسوية بشكل خاص، تتحالف فيه جميع تأسيس اتحاد مؤسساتي مهتم .31

مشتركة موحدة بينهم تعمل  ةياستراتيجير الحكومية التي تدعم المشاريع النسوية لبناء المنظمات غ

 .المشاريع والمهني لمثل هذه على رفع مستوى الدعم المالي واالداري

الت والدعم يالعمل على سن قوانين وتشريعات تخدم المشاريع النسوية وتمنحها التسه .33

 .الحكومي

نشاط المنظمات غير  ربطمن قبل الجهات ذات الصلة لوطويلة المدى  سياسات قصيرةبناء  .38

 .بالخطط التنموية وسوق العملالحكومية 

تبني المؤسسات التعليمية الفلسطينية عملية إثراء المنهاج الفلسطيني بالوسائل التعليمية  .31

تمكين المنهجية منها وغير المنهجية التي تساعد في رفع مستوى العلمي والمعرفي في مجال 

دارة المشاريع الفردية ، ومن جهة المرأة إقتصادياً   .من جهة أخرى في تأسيس وا 

ستخدام متغيرات أخرى لقياس إنفس الموضوع و بل ت أخرى حودراسااء ضرورة إجر .39

 .لولفترات اختبار أطو منظماتالاء أد
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 المصادر والمراجع  5.2

 قائمة المراجع العربية  1.3.5
 ومساهمتها، العربية الحكومية غير المنظمات دور ،بيجن بعد سنوات 5(: 8115) هيفاء غزالة، أبو

 .األردن للمرأة، االنمائي المتحدة األمم صندوق
 .فلسطين رام اهلل، ،دليل اإلجراءات المحدث(: 8133)اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

 العربية المنظمة ،المستمر والتطوير للتحسين لمدخ": العاملين تمكين "(: 8111) عطيةأفندي، 
 .العربية مصر جمهورية ،القاهرة ،الجديدة مصر ،ودراسات بحوث ،اإلدارية للتنمية

 اإلدارة مستوى من المديرين لدى بالتمكن الشعور"  (:8113) العنزي عوضمحمد و ،القريوتي
 االقتصادية للعلوم دمشق جامعة مجلة ،ميدانية دراسة":  الكويت ةـدول يـف الوسطى
 .لاألو العدد ،88 المجلد ،والقانونية

، " اإلجتماعية، رؤية واقعية من منظور الخدمة اإلجتماعيةالتنمية "(: 8111.)بدوي، هناء حافظ 
 .دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية

 .واشنطن والتعمير، لإلنشاء الدولي البنك ،الدولي للبنك السياسي االقتصاد(: 8113) الدولي البنك
 .البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،األمم المتحدة: (8133) تقرير التنمية البشرية 

الثروة الحقيقية  ،البرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة ،األمم المتحدة (:.6.1)تقرير التنمية البشرية
  .لألمم

 طلبة نظر وجهة من التنمية في المرأة الفلسطينية مساهمة درجة" (:8131)  ،وآخرونتيم،  
 القرن في التربوية العملية مؤتمر ، "بنابلس الوطنية النجاح في جامعة العليا الدراسات
 .فلسطين نابلس، ، وتحديات  واقع والعشرين الحادي
 دراسة": الوظيفي الرضا ودرجات العاملين تمكين أبعاد بين العالقة"(: 8119)حسن، سالي 
 .القاهرة ،شمس عين جامعة ،ماجستير رسالة ل،البترو اعطبقط ةطميداني

 والتوزيع، للنشر الشروق دار ،والثقافية االجتماعية واالبعاد الجندر(: 8112) عصمت حوسو،
 .عمان
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.  مشروع إزدهار النساءالتنموي وعالقته بتمكين المرأة األردنية(: 8133) الخاروف، الحديدي،
 .األردن ،الجامعة األردنية

تقدم تمكين المرأة )مؤشرات تمكين المرأة إقتصاديا في األردن "(: 8131) ،آمال الخاروف،
دراسة مقدمة للصندوق األردني الهاشمي للتنمية البشرية  ،"(والنوع اإلقتصادي بين الكم

 .، عمان، األردن"جهد"
 .االسكندرية الحديث، الجامعي المكتب ،المجتمع تنظيم طريقة(: 3429) أحمد خاطر،

تقييم فعالية برامج مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لوزارة التنمية "  (:8111) ،رعيم خويلة، 
 .الجامعة األردنية، عمان، األردن ".االجتماعية في رفع المستوى المعيشي للمستفيدبن منها

فاعيلية التدريب المقدم من المؤسسات النسوية في تمكين المرأة "(: 8139) ،الدراغمة، تمام 
 .نابلس، فلسطين. جامعة النجاح ،"الفلسطينية إقتصاديا من وجهة نظر المستفيدات أنفسهن

 ضمن مقدمة مداخلة ،"الخارجية السياسة تحليل في الدور نظرية" (:8139)عبدالقادر دندن، 
 تبسة جامعة ،"األبعاد و المحددات: اإلقليمي الجزائر دور: "حول الدولي الملتقى فعاليات
 .الجزائر

 ،1991) الفلسطينية المرأة بأوضاع للنهوض الوطنية اآلليات واقع(: 8131)رازم، نائلة 
 .فلسطين بيرزيت، جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،(1..6

 .الهند ،حيدر أباد ،"تمكين المرأة من أجل التنمية اإلجتماعية"(: 8138) ،سلطان رحمان، 
معوقات ممارسة المرأة للسلوك القيادي في مؤسسات التعليم العالي (: 8114) ،الرقب، مؤمنة 

 .فلسطين ،غزة.بمحافظات غزة وسبل التغلب عليها

 المجلة ،التمكين بإستراتيجية للعمل األعمال منشأة استعداد قياس :(8113) يوسف مؤيد الساعدي،
 (.33)ع ،(1)اإلدارية،م للعلوم العراقية

، جامعة شندي، كلية الدراسات  "أثر الجمعيات التعاونية في تنمية المرأة"(: 8113) ،سعد، وجدان
 .التنمية الريفية، السودان، الخرطومالعليا، كلية تنمية المجتمع، قسم 

برنامج  ،"مؤشرات النوع اإلجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة": (8113) ،وآخرونسعيد،  
 .دراسات التنمية، جامعة بيرزيت
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 .األردن عمان، والتوزيع، للنشر المسيرة دار ،الفعالة اإلدارية القيادة(: 8131) بالل السكارنة،
شكالية المرأة(: 8133) منيرة سالمي،  للتنمية الجزائرية المجلة ،الجزائر في االقتصادي التمكين وا 

 .الجزائر الخامس، العدد االقتصادية،
 .القاهرة ،للنشر غريب دار ، "المعاصرة اإلدارة في خواطر" (: 8113)  عليالسلمي، 

المشاركة في الحياة دور الجمعيات اإلنسانية في تمكين المرأة من "(: 8119) ،سليمان، هدى 
مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية  ،"العامة في إطار الممارسة العامة للخدمة اإلجتماعية

 .)1)،الجزء  33)والعلوم اإلنسانية، العدد 
دار  ،"دور المشاريع الصغيرة في تحقيق التنمية اإلقتصادية"(: 8131) ،السيد فتحي، ياسمين

 .اإلسكندريةالمعرفة الجامعية، 
 ،، األردن33/3/8138نشر في  ،"تمكين النساء العربيات إقتصاديا" (:8138) صحيفة الرأي،

http: //alrai.com/arhtrticle/15535    األربعاء – 3:11ساعة الدخول. 
ورقة  ،"تمكين المرأة الخليجية بين تحديات مجتمعية ورؤى مستقبلية"(: 8113) ،الطراح، علي

  .عمل مقدمة على مؤتمر المجتمع المدني وتمكين المرأة العربية، مملكة البحرين
إستخدام إستيراتيجية التمكين لمساعدة المرأة المعيلة في  (:8114.)عبد الجواد، سلوى عبد اهلل 

مجلة دراسات في الخدمة االجتماعية والعلوم اإلنسانية، الجزء الرابع، . مواجهة مشكالتها 
 .(83)العدد 

فاعلية مؤسسات التمويل الصغير في تمكين المرأة إقتصاديا في "(: 8133.)عبد العال، منى 
، جامعة النجاح الوطنية ،  "محافظة طولكرم من وجهة نظر مدراء المؤسسات والمستفيدات

 .كلية الدراسات العليا
 حالة جمعية دراسة. المرأةدور الجمعيات األهلية في تمكين "(: 8112) ،عبد اللطيف، وجدي 

البيئية المعاصرة  القضايا"للبيئة الثالث الدولي العلمي المؤتمر ،"المرأة وتنمية نهوض
 .نوفمبر 31 – 31جامعة  جنوب الوادي بقنا  ".والمشاركة المجتمعية

 الدراسات مجلة ،المجتمع لتنمية المرأة تمكين في الحديثة االتجاهات(: 8135) أميرة عبدالسالم،
 .مصر ،(154-185ص) النفس وعلم التربية في العرية
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 ،التجارة كلية ،" البشرية الموارد إدارة"(: 3444) وآخرون خطاب سيد عايدةو عليعبدالوهاب، 
 .القاهرة ،شمس عين جامعة

 الجودة غدارة العاشر، السنوي الملتقى ،مفاهيمي إطار العاملين، تمكين (:8115)سعد  العتيبي،
 .الرياض الشاملة،

 الجماعات مع العمل في االجتماعيات االخصائيات لدور تقويمية دراسة(: 8113) فاتن عرفة،
 الشباب بمراكز المرأة أمدية على مطبقة دراسة ،السياسية المشاركة من لتمكينها النسائية
 .81 العدد االنسانية والعوم االجتماعية الخدمة في دراسات مجلة القاهرة، بمحافظة

دور الجمعيات النسوية اإلسالمية في محافظات القدس وبيت لحم، "(: 8112) ،الربايعةو  ،العسيلي
مجلة  ،"ورام اهلل، في تثقيف المرأة الفلسطسنية للنهوض بالمجتمع المحلي الفلسطيني

 .جامعة القدس المفتوحة للدراسات واألبحاث المحكمة عنوانها
 .سوريا دمشق،. دمشق جامعة ،"في تمكين المرأة العوامل المؤثرة "(: 8114) ،محمد عواد، 

معوقات تمكين المرأة في المجتمع العراقي دراسة ميدانية في جامعة " :(8133) كاظم، ثائر،
 .89مجلة جامعة بابل، العلوم اإلنسانية، المجلد  "القادسية

الفلسطينية في ظل قرار مجلس واقع المشاركة السياسية للمراه "(: 8135) ،وآخرون ،كرونز 
 .فلسطين. طاقم شؤون المراة  ،"االمن

 .حلقة نقاش ،"مفهوم التمكين"(: 8133)مجد، خضر، 
 .األردن الثاني، كانون 33 األردنية، الرأي صحيفة ،اقتصاديا   النساء تمكين(: 8138) ريم مرايات،

 (.8133)معجم المعاني الجامع، 

، المنظمة العربية للتنمية اإلدارية، بحوث "التمكين كمفهوم إداري معاصر"(: 8113) ،ملحم، سليم 
 . 8ودراسات، مصر الجديدة، القاهرة، ص

 الدخول ساعة) للتنمية الثالث الطريق التعاونيات بعنوان عمل ورقة(: 8131) ،تامر ،موافي
 .1/3/8132الموافق األربعاء يوم(  م8:33
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دراسة تحليلية  –المؤسسات التنموية في تمكين المرأة الفلسطينية دور "(: 8131) ،نجم، منور 
مجلة الجامعة  ،"للخطط االستراتيجية والتقارير السنوية في ضوء معايير التمكين ومؤشراتها

 .فلسطين. غزة. 834ص – 814االسالمية للدراسات التربوية والنفسية، العدد الثالث، ص 
اهلل،  رام  ،، المجلد األول، مفتاح" 1365المرأه الفلسطينية و القرار  "(:8114) ،وآخرون ،نزال 

 .فلسطين
 الوطنية للجنة الثاني الوطني التقرير ،والتمكين والحماية الوقاية نحو (:8131)خلود  النعيمات،

 .المرأة، األردن لشؤون األردنية

مصر، القاهرة، مكتبة الشرق الدولية،  ،"نساء فلسطين في معترك الحياة"(: 8138) ،ياسين، تحرير 
 . م8138الطبعة األولى، مكتبة الشرق الدولية، 

دليل " المكتب االقليمي للدول العربية  -(صندوق األمم المتحدة االنمائي للمرأة)(: 8119) ،اليونيفيم
 .عمان، األردن". المؤشرات الدالة على النوع االجتماعي
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 المرفقات  4.2

 استبانة الدراسة ( :1.2)مرفق رقم 
 

   عمادة الدراسات العليا
  

  جامعة القدس
 

 ورحمة اهلل وبركاته، السالم عليكم

التمكين االقتصادي للمرأة الفلسطينية العاملة في الجمعيات "تقوم الباحثه بإجراء دراسة بعنوان 
وذلك  "(كحالة دراسيةفي الضفة الغربية اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف )التعاونية 

 .من جامعة القدس كمتطلب أساسي للحصول على درجة الماجستير في بناء المؤسسات

والمطلوب منكن تعبئة استمارة البيانات الشخصية العامة، ومن ثم قراءة فقرات االستبانة ووضع 
أمام الرأي المتفق مع األثر الذي تورده االستبانة في فقرات محاورها المختلفة، علمًا بأن ( )عالمة 

   .ألغراض البحث العلمياستجاباتكن ستكون محط عناية الباحثة، وستعامل بسرية تامة، و 

 -:مفتاح اإلجابة

# 
اتحاد الجمعيات التعاونية  آليات عمل: المحور األول

للتوفير والتسليف في التمكين االقتصادي للمرأة 
 العاملة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
 قليلة جدا  

ادارة يقططططططوم االتحططططططاد بتططططططدريب المنتسططططططبات اليططططططه علططططططى  1
      .المشاريع

 

 .وتفضلوا بالقبول مع فائق االحترام والتقدير                     

 .نداء غروف: الباحثة
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 ديمغرافية بيانات : القسم األول

 ماقبل الثانوية              ثانوية عامة          دبلوم                    : المؤهل العلمي -أ

 دراسات عليا         بكالوريوس                                                      

 

 متزوجة               غير ذلك        عزباء                            :الحالة اإلجتماعية  -ب         

    

  سنة 95 – 13 من   سنة 15  - 85 من          سنة 85أقل من                   :الفئة العمرية -ج
55إلى 93من                            سنة 35 – 53من          سنة    
   
   

 شيكل 8511إلى  3951 منشيكل        3951أقل من                  :  مستوى الدخل  -ه 
 

 شيكل 5111 -1513مابين       شيكل    1511إلى  8513 من                                         

 :المنطقة -و         

 القدس           الخليل                   بيت لحم                                    

 نابلس                   أريحا  رام اهلل                                             

 طوباس                 جنين       سلفيت                                       

 قلقيلية        طولكرم                                   

 

 توفير              تسليف            تعزيز قدرات            :        نوع التمكين -ز    

 

 صغير            متوسط                             :"حجم المشروع_ ح  
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 : القسم الثاني

 

أثر آليات واستراتيجيات العمل والظروف المحيطة في التمكين االقتصادي للمرأة في اتحاد 
 الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

 

# 
اتحاد الجمعيات التعاونية  آليات عمل: المحور األول

للتوفير والتسليف في التمكين االقتصادي للمرأة 
 العاملة

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا  

يساهم االتحاد في رفع مستوى الوعي لدى النساء  1
      .المنتسبات اليه

التعاوني واالنتاجي يساهم االتحاد في نشر قيم العمل  6
      .لدى النساء المنتسبات اليه

3 
يعمل االتحاد على تزويد النساء المنتسبات اليه 
بالمعلومات والدراسات الالزمة إلدارة المشاريع 

 .االنتاجية
     

يقوم االتحاد بتدريب المنتسبات اليه على ادارة  1
      .المشاريع

      .قدرات المنتسبات اليهيعمل االتحاد على رفع مستوى  5

دارية للمشاريع  1 يقوم االتحاد بتقديم استشارات فنية وا 
      .النسائية المنفذة

يساعد االتحاد المنتسبات اليه في الحصول على   1
      .تمويل مشاريعهن

      .يساعد االتحاد النساء في تسويق منتوجات المشاريع 1

وتدقيقي على عمل المشاريع يمارس االتحاد دور رقابي  9
      .المنفذة

      .يساعد االتحاد صاحبات المشاريع في التقييم .1

يعمل االتحاد على حماية المشاريع المنفذة من  11
       .االفالس

يساهم االتحاد في تحسين البيئة القانونية لتنفيذ  16
      .المشاريع النسوية التعاونية

تعزيز التشبيك والتنسيق بين  يساهم االتحاد في 13
       .صاحبات األعمال داخل كل فرع وعلى المستوى العام
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يعزز االتحاد من نشاط الدفاع والمناصرة الذي تقوم به  11
      .المرأة العاملة

يساهم االتحاد في الضغط والتأثير على السياسات  15
      .والتشريعات الوطنية لما فيه صالح النساء العامالت

# 
التوفير كشكل من أشكال التمكين : المحور الثاني

االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات 
 التعاونية للتوفير والتسليف 

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا  

      .يعمل التوفير على دعم تمكين المرأه اقتصادياً  1
      .التوفير على إدماج المرأة في العملية التنمويةيساعد  6
      .يساعد التوفير في الحصول على عائد مادي 3
      . يساهم التوفير في زيادة عدد المستفيدات من المشاريع 1

يساهم في إمكانية تحديد المستفيد من مبلغ التوفير  5
      .توجيه نشاط األسرة

حتياطي للمشاريع  يشكل 1 التوفير داعم إضافي وا 
      النسوية

      .يساهم التوفير في االهتمام برفع المستوى التعليمي 1
      .يساعد التوفير على مكافحة الفقر 1

يساهم التوفير في تنظيم عملية اشباع الحاجات  9
      .األساسية لألسرة

# 
التسليف كشكل من أشكال التمكين : المحور الثالث

االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات 
 التعاونية للتوفير والتسليف 

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا  

      .على دعم تمكين المرأه اقتصادياً  التسليفيعمل  1
      .المرأة في العملية التنمويةيساعد التسليف على إدماج  6
      .متطلبات المشاريع بشكل كافي التسليفيلبي  3

يساهم التسليف في زيادة عدد النساء المستفيدات من  1
      .المشاريع

التخفيف من نسبة البطالة عند بيساهم التسليف  5
      .النساء

      .التخفيف من حدة الفقربيساهم التسليف  1

يساهم التسليف في توفير االمكانيات المادية للقيام  1
      .بمشاريع انتاجية

يساهم التسليف في تعزيز اشباع الحاجات األساسية  1
      .لألسرة
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يساهم التسليف في تعزيز تكافؤ الفرص أمام النساء  9
      .العامالت

# 
تعزيز القدرات كشكل من أشكال : المحور الرابع

التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات 
 التعاونية للتوفير والتسليف 

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا  

شكل اساسي من اشكال التمكين  تعزيز القدراتيعد  1
      .االقتصادي للمرأة

يلعب دورا كبيرا في رفع مستوى تعزير قدرات المرأة  6
      .الوعي لديها

قدرات المرأة يساهم في زيادة عدد المشاريع تعزيز  3
      .النسوية

يلعب رفع قدرات المرأة دورا كبيرا في نجاح ادارة  1
      .المشاريع المنفذة

 تساهم أنشطة رفع القدرات في تعزيز التعليم والتعليم  5
      .المستمر للمرأة العاملة

يساهم تعزيز القدرات في تحسين فرص الحصول على  1
      .تمويل للمشاريع

فرص اليلعب تعزيز القدرات دورا كبيرا في زيادة تكافؤ   1
      .امام المرأة في المجتمع

يساهم تعزيز قدرات المرأة في رفع مستوى مشاركتها  1
      .في صنع القرار

      .يعزز رفع قدرات المرأة من دورها القيادي في المجتمع 9

مة التشريعات والقوانين ءمال: المحور الخامس - #
 المعمول للتمكين االقتصادي للمرأة 

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا  

تنظم التشريعات الفلسطينية العمل التعاوني في  1
       .فلسطين

مشاريع خصوصية  تراعي القوانين والتشريعات السائدة 6
      .المرأة التعاونية

التراخيص الالزمة تسهل القوانين واللوائح المنظمة لها  3
      .النسويةللمشاريع 

تمنح القوانين والتشريعات السائدة اعفاءات ضريبية  1
      .للمشاريع  التعاونية النسوية

تضمن القوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين  5
      .المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين

     تكفل القوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين  1
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 .االستقالل االقتصادي للمرأة

تضمن القوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين  1
      .للمرأة المشاركة في صنع القرار

1 
تنسجم القوانين والتشريعات المعمول بها في فلسطين 
مع االتفاقيات والمعاهدات والقرارات الدولية المناهضة 

 .لكافة أشكال التمييز ضد المرأة
     

9 
انضمام فلسطين للمعاهدات واالتفاقات الدولية الخاصة 

بالمرأة يعزز دور ومكانة المرأة الفلسطينية في 
 .المجتمع

     

1. 

تعمل السلطة الفلسطينية على مواءمة التشريعات 
والقوانين مع االتفاقات والمعاهدات الدولية  الخاصة 

 .بالمرأة التي انضمت اليها فلسطين مؤخرا
 

     

# 
درجة استجابة السياسات :  المحور السادس

واالستراتيجيات الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة 
 العاملة 

بدرجة 
كبيرة 
 جدا  

بدرجة 
 كبيرة

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 قليلة

بدرجة 
قليلة 
 جدا  

تنسجم السياسات واالستراتيجيات الرسمية مع القوانين  1
      .والتشريعات المنظمة للعمل التعاوني في فلسطين

 لمتطلبات الرسمية لسياسات واالستراتيجياتا تستجيب 6
      .تمكين المرأة إقتصادياً 

واالستراتيجيات الرسمية المشاريع تشجع السياسات  3
      .االنتاجية للمرأة

تلحظ السياسات واالستراتيجيات الرسمية ضرورة تقديم  1
      . الدعم للفئات االجتماعية المهمشة كالمرأة

تنص السياسات واالستراتيجيات الرسمية على محاربة  5
      .الفقر

بتشغيل النساء تهتم السياسات واالستراتيجيات الرسمية  1
      .ومحاربة البطالة في صفوفهن

تهتم السياسات واالستراتيجيات الرسمية برفع مستوى  1
      .المعيشة لألسر الفلسطينية التي تعيلها نساء

يسهل القائمون على تنفيذ السياسات واالستراتيجيات  1
       .الرسمية عمل مشاريع المرأة التعاونية

السياسات واالستراتيجيات الرسمية بالرقابة يقوم منفذو  9
      .على عمل التعاونيات النسوية

1. 
توجد ارادة وطنية لمواءمة السياسات واالستراتيجيات 
الرسمية مع المعاهدات واالتفاقات والقرارات الدولية 

 .الخاصة بالمرأة  التي انضمت اليها فلسطين مؤخرا
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 االستبانة أسماء محكمي : 2) .5) مرفق



 المؤسسة االسم الرقم
نداء أبوعواد. د  .3  جامعة بيرزيت  
 جامعة القدس   إياد خليفة. د  .8
 جامعة القدس  منصور غرابة. د  .1
 بيرزيتجامعة صر عبد الكريمن. د  .9
جامعة اإلستقالل  زكي أبوزيادة. د  .5

 جامعةالقدس سلوى البرغوثي. د  .3
المفتوحةالقدسجامعة يوسف ابو فارة. د  .3

المفتوحةالقدسجامعة درويش مروان. د  .2

جامعةفلسطيناألهلية جرادات ناصر. د  .4

جامعةالنجاحالوطنية تيسير األعرج.د  .31

 

 كشف المقابالت( 3.5)مرفق 


 الوقت تاريخ المقابلة الصفة اإلسم الرقم
منسقة في جمعية  أروى عطاونة  .3

تنمية المرأة التعاونية 
 الخليل\للتوفيروالتسليف

 هاتفيةمكالمة 
85-4-8132 
 

 مساءاً  12:11

مدير عام  يوسف العيسة  .8
 القدس\التعاون

 هاتفية مكالمة 
85-4-8132 

 مساءاً  13:11

مدير اتحاد الجكعيات  رندة زين  .1
التعاونية للتوفير 

 والتسليف

 رام اهلل -مقر االتحاد
88-31--8132 

 مساءاً  38:83

 فندق ملينيوم فلسطين دكتور جامعي نصر عبدالكريم  .9
33-8-8132 

 مساءاً  13:11

 




