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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.
جميال في طريقنا
حينما نعبر شط العمل الدؤوب ،ال يخطر في داخلنا سوى أولئك الذين غرسوا زه ًار
ً

فكيف الذي لم يتركنا ومنحنا العزم؟ لنتخطى الصعاب ونقف واثقي الخطى نشاطره اإلبداع حرفًا ولغة.

وانطالقاً من قول النبي)ال يشكر اهلل من ال يشكر الناس( ،أتقدم بالشكر والعرفان ،والمحبة واالمتنان ،الى

علي بمساعدة أو إرشاد أو توجيه ،وأخص بالذكر
أولئك الذين وقفوا بجانبي طوال فترة دراستي ولم يبخلوا ّ
الدكتور المشرف نايف جراد واألساتذة األفاضل في إدارة معهد التنمية المستدامة في جامعة القدس،

والشكر الجزيل ألعضاء لجنة المناقشة ،والى كل من ساهم وقدم يد العون والمساعدة في إخراج هذه

الرسالة الى النور.
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ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف والكشف عن واقع التمكين اإلقتصادي للمرأة الفلسطينية العاملة في الجمعيات
التعاونية في

كافة محافظات الضفة الغربية ،وتوضيح وتبيان الدور الذي

يلعبه اتحاد الجمعيات

التعاونية للتوفير والتسليف في تمكين المرأة الفلسطينية إقتصاديا ،كما هدفت للتعرف على أثر التشريعات
والقوانين السائدة في التمكين االقتصادي للمراة ومدى استجابة السياسات واإلستراتيجيات الوطنية
لمتطلبات تمكين المرأة اقتصاديا ،والخروج في ضوء ذلك بتوصيات للجهات ذات العالقة من أجل تعزيز
دور اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في التمكين االقتصادي للمرأة.
استخدمت الباحثة المنهج الكمي حيث استخدمت األسلوب الوصفي في دراستها ،وتم تحديد مجتمع
الدراسة من جميع المنتسبات في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في مدن الضفة الغربية
والبالغ عددهن( )9134منتسبة حسب بيانات اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف لعام ،8132
وتكونت عينة الدراسة من ( )531منتسبة لالتحاد ،أي ما نسبته  %31من مجتمع الدراسة موزعة على
كافة فروع االتحاد البالغة ( )33فرعا تشمل كافة محافظات الضفة الغربية ،وقد استجاب منها عدد
( )511أي ما نسبته  %3315من مجتمع الدراسة.
وقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها :وجود دور فعال جداً لتعزيز القدرات كشكل من
أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف ،ووجود دور
فعال للتسليف والتوفير كشكلين من أشكال التمكين االقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات
التعاونية للتوفير والتسليف ،بينما هناك وجود لدور فعال بدرجة متوسطة للسياسات واالستراتيجيات
الرسمية للتمكين االقتصادي للمرأة العاملة ،كما خلصت الدراسة لوجود دور فعال بدرجة متوسطة
لمساهمة اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف في التمكين االقتصادي للمرأة العاملة ،ووجود دور
ضعيف لمالئمة التشريعات والقوانين المعمول بها للتمكين االقتصادي للمرأة.

ج

Economic empowerment of Palestinian women working in cooperative
societies
(The Union of Cooperative Societies for Saving and Credit in the West
Bank as a Case Study)
Prepared by: Nida’ Solyman Mohammed Ghrouf
Supervisor: Dr. Nayef Jarrad
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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التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملة في اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف

آليات واستراتيجيات العمل والظروف المحيطة على التمكين اإلقتصادي للمرأة العاملطة فطي

اتحاد الجمعيات التعاونية للتوفير والتسليف .

قائمة األشكال
رقم الشكل

عنوان الشكل

رقم

1.1

النموذج اإلفتراضي للدراسة

10

ك

الصفحة

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

 1.1المقدمة
2.1

مشكلة الدراسة وأسئلتها

 3.1أهداف الدراسة
 4.1أهمية الدراسة
 5.1فرضيات الدراسة
 6.1متغيرات الدراسة
 7.1نموذج الدراسة
 8.1حدود الدراسة
 9.1مصطلحات الدراسة
 10.1هيكلية الدراسة
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