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البرامج والمشروعات واألنشطة الموجھة للنھوض بالمرأة في "
المجال القانوني"

وصف مجتمع الدراسة:

الجمعیةالدراسة حسب مجتمع ): توزيع 1جدول رقم (

النسبة العددالجمعیة
المئوية

11.7إتحاد لجان المرأة للعمل التطوعي
23.3وزارة العمل

58.4وزارة شؤون المرأة
46.7كز نسوي بدو للمرأة والطفلمر

58.3جنین- مركز النشاط النسوي 
11.7مركز النشاط السنوي

35.0مركز حماية ورعاية المرأة واألسرة "محور"
مركز حقوق اإلنسان والمشاركة الديمقراطیة 

35.0"شمس"

35.0مركز شارك الشبابي
11.7نالھیئة الفلسطینیة المستقلة لحقوق المواط

46.7المركز الفلسطیني للدراسات وحوار الحضارات
المركز الفلسطیني الستقالل المحاماة والقضاء 

58.3"مساواة"

11.7الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني
813.3اتحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي

46.7اتحاد لجان العمل النسائي
35.0یريةجمعیة المھارات النسوية الخ

35.0جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة
35.0طاقم شؤون المرأة

11.7غیر محدد
60100.0المجموع
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يبین الجدول أعاله توزيع مجتمع الدراسة حسب الجمعیة، حیث 
%) 8.4%) التحاد لجان المرأة للعمل االجتماعي، و (13.3يالحظ أن (

جنین و–%) لكل من: مركز النشاط النسوي 8.3و (لوزارة شؤون المرأة،
%) لكل 6.7، و (المركز الفلسطیني الستقالل المحاماة والقضاء "مساواة"

المركز الفلسطیني ، مركز نسوي بدو للمرأة والطفلمن الجمعیات:  
%) 5، و (اتحاد لجان العمل النسائي، للدراسات وحوار الحضارات

مركز حقوق ، ية ورعاية المرأة واألسرة "محور"مركز حماللجمعیات التالیة: 
جمعیة ، مركز شارك الشبابي، اإلنسان والمشاركة الديمقراطیة "شمس"

، جمعیة المرأة العاملة الفلسطینیة للتنمیة، المھارات النسوية الخیرية
إتحاد %) للجمعیات: 1.7%) لوزارة العمل، و (3.3، و (طاقم شؤون المرأة
الھیئة الفلسطینیة ، مركز النشاط النسوي، التطوعيلجان المرأة للعمل 

، ولم الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، المستقلة لحقوق المواطن
.%) الجمعیة1.7تحدد (

/): توزيع مجتمع الدراسة حسب البرنامج 2جدول رقم (
النشاط/المشروع 

النسبة العددالنشاط/المشروع /البرنامج 
المئوية

11.7التصال واإلعالممھارات ا
11.7مناعضة أشكال التمییز ضد المرأة

11.7إلغاء التمییز ضد المأة
11.7مسح العنف األسري في األراضي الفلسطینیة

قانون األحوال -مشروع البرلمان الصوري 
11.7الشخصیة

11.7مشروع قانون األحوال الفلسطیني الموحد
11.7ور المرأة في تعزيزهمفھوم سیادة القانون ود

النوع االجتماعي وتأثیره على التمییز بین الرجل 
11.7والمرأة

النوع االجتماعي الجندر، "التمییز بین الرجل 
11.7والمرأة"

الوثیقة الفلسطینیة الحقوقیة لمكافحة أشكال 
11.7التمییز ضد المرأة

11.7المرأة واإلعالم
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ي ظل قانون األحوال المرأة الفلسطینیة ف
11.7الشخصیة الحالي

11.7المرأة في ظل قانون األحوال الشخصیة الحالي
11.7المساواة في العمل

11.7اإلعالمیون
11.7دورات-التوثیق اإلعالمي للمرأة 

11.7التوعیة اإلعالمیة
11.7التمیز في الوطنیة والعمل واستقالل المرأة

انوني للمرأة في قانون العمل والضمان التثقیف الق
11.7االجتماعي

التعبئة والتنسیق بین األطر البشرية والمؤسسات 
النسوية فیما يتعلق بالتوعیة القانونیة

11.7

التعديل على قوانین العمل والضمان االجتماعي 
11.7وصندوق النفقة

الحقوق المدنیة والسیاسیة للمرأة الفلسطینیة 
11.7القوانینفي ظل 

الطالق والعدة في القانون الفلسطیني (قانون 
11.7األحوال الشخصیة)

11.7العمل والضمان االجتماعي للمرأة الفلسطینیة
11.7العنف الموجه ضد المرأة

11.7العنف األسري في المجتمع الفلسطیني
35.0العنف ضد المرأة

ى عدة العنف ضد المرأة حیث تم العمل عل
نشاطات: افتتاح البیت اآلمنرللمعنفات، التعديل 

على القوانین، ...

11.7

11.7توثیق انتھاكات حقوق اإلنسان
توعیة النساء بقانون الھیئات المحلیة وقانون 

11.7األحوال الشخصیة

11.7توعیة قانونیة بقانون الھیئات المحلیة
11.7یة، نفسیة"تمكین المرأة "عیادة قانونیة، اجتماع

11.7تمكین المرأة وتوعیتھا بحقوقھا القانونیة
11.7تمكین المرأة في صنع القرار في العمل
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11.7تمكین النساء وعضوات المجالس المحلیة إعالمیاً 
تدريب محامیات وأخصائیات اجتماعیات حول العنف 

11.7ضد المرأة

لنساء في تنمیة قدرات ا-تطوير الكادر البشري 
إلغاء كافة أشكال التمییز

11.7

تعبئة وبناء القدرات من أجل اإلصالح في قوانین 
11.7األسرة

تعزيز دور المحامیات الفلسطینیات وتوعیة المرأة 
11.7الفلسطینیة

11.7تعزيز دور المرأة في مجال اإلعالم
11.7حماية المرأة من أعمال العنف األسري

11.7أة في قانون العمل الفلسطینيحماية المر
11.7دور المرأة الفلسطینیة في ترسیخ احترام القانون

11.7جرائم الشرف وقانون األسرة والعشائر
حق المرأة في الشھادة على عقود ووثائق دائرة 

11.7تسجیل األراضي

11.7حق المرأة في العمل
11.7حقوق وحريات المرأة الفلسطینیة

حقوق المرأة العاملة في القانون األساسي 
11.7الفلسطیني واالتفاقیات الدولیة

11.7حقوق المرأة في العمل
تم تنفیذ حملة - ضمن مشروع تمكین المرأة 

إعالمیة لتمكین المرأة الفلسطینیة اقتصادياً 
11.7

11.7الحاجة للتعديل-قانون األحوال الشخصیة 
11.7الزواج المبكر ومخاطره-شخصیة قانون األحوال ال

23.3قانون األحوال الشخصیة
11.7قانون االنتخابات وحقوق المرأة السیاسیة

تنظیم عمل المرأة لیالً / الحاصل / -قانون العمل 
11.7الضمان االجتماعي

11.7قانون العمل والتأمینات االجتماعیة
11.7عمل المرأة الفلسطینیة

60100.0مجموعال
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المشروع /يبین الجدول أعاله توزيع مجتمع الدراسة حسب البرنامج 
منھا تعمل في مجال العنف ضد المرأة، %) 5النشاط حیث يالحظ أن (/

.%) لكل مجال من المجاالت األخرى1.7و(

/مدة البرنامج الدراسة حسب مجتمع): توزيع 3جدول رقم (
النشاط/المشروع 

/البرنامج مدة 
النسبة المئويةالتكرارالنشاط/المشروع 

3558.3أقل من سنة
915.0سنة إلى سنتین

1626.7أكثر من سنتین
60100.0المجموع

/يبین الجدول أعاله توزيع مجتمع الدراسة حسب مدة البرنامج 
امج %) مدة البرن58.3النشاط حیث يالحظ أن أكثر من النصف (/المشروع 

%) 15.0%) للفئة (أكثر من سنتین)، و (26.7فیھا (أقل من سنة)، و (
.)سنة إلى سنتینللفئة (

/مدة البرنامج الدراسة حسب مجتمع): توزيع 1شكل رقم (
النشاط/المشروع 
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سنة إلى سنتین
15.0%

أقل من سنة
58.3%

أكثر من سنتین
26.7%

أقل من سنة

سنة إلى سنتین
أكثر من سنتین

/نطاق البرنامج الدراسة حسب مجتمع): توزيع 4جدول رقم (
النشاط/المشروع 

/نطاق البرنامج 
النعمالنشاط/شروع الم

%41.7%58.3محلي
%53.3%46.7وطني

%100.0%0.0عربي/إقلیمي 
%98.3%1.7دولي

يبین الجدول أعاله أن ھذه البرامج تعمل في النطاق المحلي 
%) تعمل في 1.7%) تعمل في النطاق الوطني، و (46.7%)، و (58.3(

.العربي/نطاق اإلقلیمي النطاق الدولي، وال تعمل أي مؤسسة في ال

): توزيع مجتمع الدراسة حسب التاريخ المخطط 5جدول رقم (
للبداية
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النسبة العددالتاريخ المخطط للبداية
المئوية

199411.7
199711.7
199811.7
199911.7
200011.7
200235.0
2003813.3
2004915.0

2005-200711.7
20051525.0
20061525.0
11.7شھور6كل دورية

35.0غیر محدد
60100.0المجموع

يبین الجدول أعاله أن نصف المؤسسات كان من المخطط للبرامج أن 
) لكل %25وبنفس النسبة بالتساوي (2006و 2005تبدأ في العامین 

ة %)، وتقل النسب13.3بنسبة (2003) و %15بنسبة (2004منھما، ثم 
%) يتم تنفیذ البرنامج فیھا بشكل دوري كل 1.7انخفضت السنة، و (كلما 

.) التاريخ المخطط للبداية%5شھور، ولم يحدد (6

): توزيع مجتمع الدراسة حسب تاريخ البداية 6جدول رقم (
الفعلیة

النسبة العددتاريخ البداية الفعلیة
المئوية

199711.7
199811.7
199911.7
200111.7
200223.3
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200358.3
20041016.7
20051423.3
20061728.3

813.3غیر محدد
60100.0المجموع

يبین الجدول أعاله أن نصف المؤسسات تاريخ البداية الفعلیة لھا في 
%) على التوالي، ثم 28.3%) و (23.3بنسبة (2006و 2005العامین 

%)، وتقل النسبة كلما 8.3بنسبة (2003و ) %16.7بنسبة (2004
.%) تاريخ البداية الفعلیة13.3انخفضت السنة، ولم يحدد (

): توزيع مجتمع الدراسة حسب التاريخ المخطط 7جدول رقم (
لالنتھاء

النسبة العددالتاريخ المخطط لالنتھاء
المئوية

200235.0
200311.7
200435.0
2005813.3
20061931.7
2007711.7
200835.0

11.7ما زال قائماً 
11.7مازال مستمراً العمل علیه

11.7بإقراره في التشريعي
11.7دائم

1220.0غیر محدد
60100.0المجموع

يبین الجدول أعاله أن حوالي نصف المؤسسات كان من المخطط 
%) و 31.7بنسبة (2006و 2005للبرامج أن تنتھي في العامین 
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بنسبة 2003) و %5بنسبة (2002و 2004%) على التوالي، ثم 13.3(
%) البرامج فیھا ما زالت قائمة أو ما زال مستمراً العمل 1.7%)، و (1.7(

علیه أو بعد إقراره في المجلس التشريعي أو بشكل دائم، ولم يحدد 
.) التاريخ المخطط للبداية20%(

يع مجتمع الدراسة حسب تاريخ االنتھاء ): توز8جدول رقم (
الفعلي

النسبة العددتاريخ االنتھاء الفعلي
المئوية

199411.7
200235.0
200323.3
2004711.7
2005813.3
20062033.3
200746.7
200835.0

11.7ال يوجد
11.7ما زال مستمراً العمل علیه ضمن خطط الوزارة

11.7قة الرئیس علیهمصاد
11.7مستمر

بإقرار القوانین والتصديق علیھا من قبل الرئیس 
(حیث تشمل قانون العمل الفلسطیني وقانون 

الخدمة المدنیة 

11.7

711.7غیر محدد
60100.0المجموع

ينتھي فعلیاً العمل يبین الجدول أعاله أن حوالي نصف المؤسسات 
%) على 13.3%) و (.33بنسبة (2006و 2005في العامین فیھا

%)5%) و (6.7بنسبة (2007%) و 11.7بنسبة (2004التوالي، ثم 
%) لكل من: 1.7، و (2003%) للعام 3.3، وبنسبة (2002و 2008للعامین 

ما زال مستمراً العمل علیه البرا، ال يوجد تاريخ فعلي لالنتھاء، 1994العام 
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بإقرار القوانین ، مستمر، صادقة الرئیس علیهم، بعد ضمن خطط الوزارة
لتاريخ المخطط ) ا11.7%ولم يحدد (، والتصديق علیھا من قبل الرئیس

.للبداية

): توزيع مجتمع الدراسة حسب الجھات المنفذة9جدول رقم (
النعمالجھات المنفذة

%88.3%11.7حكومیة/جھة رسمیة 
/منظمات غیر حكومیة 

%25.0%75.0أھلیة

%100.0%0.0األحزاب السیاسیة
%100.0%0.0جامعات/مراكز أبحاث 

%100.0%0.0منظمة إقلیمیة
%96.7%3.3منظمة دولیة

%98.3%1.0ھیئات/نقابات 
%91.7%8.3أخرى

%) 75أھلیة تنفذ (/يبین الجدول أعاله أن المنظمات غیر حكومیة 
%) من البرامج، 11.7الحكومیة (/یة من البرامج، وتنفذ الجھات الرسم

%) من البرامج، وتنفذ النقابات والھیئات 3.3وتنفذ المنظمات الدولیة (
%) من البرامج، فیما لم تنفذ كل من: 8.3%)، وتنفذ الجھات األخرى (1(

قلیمیة أي ، المنظمات اإلجامعات/مراكز أبحاث األحزاب السیاسیة، 
.برنامج من البرامج

): توزيع مجتمع الدراسة حسب الجھات الممولة10رقم (جدول 
النعمالجھات الممولة

%88.3%11.7ذاتیة
%83.3%16.7محلیة
%78.3%21.7وطنیة
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%100.0%0.0إقلیمیة
%36.7%63.3دولیة

%) من البرامج، 63.3(تموليبین الجدول أعاله أن الجھات الدولیة 
المنظمات الدولیة تمول%) من البرامج، و21.7(الوطنیةوتنفذ الجھات 

المؤسسة تمول%)، و16.7(تمول الجھات المحلیة%) من البرامج، و3.3(
.الجھات اإلقلیمیة أي برنامجتمول%) من البرامج، فیما لم 11.7(نفسھا

): توزيع مجتمع الدراسة حسب الجھة الوطنیة 11جدول رقم (
الممولة

الجھة الوطنیة 
النسبة المئويةتكرارالالممولة

35.0حكومیة رسمیة
1830.0أھلیة- غیر حكومیة 

3965.0أو ال ينطبقغیر محدد
60100.0المجموع

غیر يبین الجدول أعاله أن الجھات الوطنیة الممولة للبرامج ھي إما (
)، فیما حكومیة رسمیة%) للفئة (5%)، و (30) بنسبة (أھلیة–حكومیة 

.الحالة أو أنھا غیر محددةال تنطبق 

الجھة الوطنیة ): توزيع مجتمع الدراسة حسب 2شكل رقم (
الممولة
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غیر حكومیـة - أهلیة
30.0%

حكومیــة رســمیة
5.0%

غیر محدد أو ال 
ینطبق

65.0%

حكومیـة رســمیة

غیر حكومیة - أهلیة
غیر محدد أو ال ینطبق

): توزيع مجتمع الدراسة حسب التغطیة الجغرافیة 12جدول رقم (
النشاط/المشروع /للبرنامج 

/التغطیة الجغرافیة للبرنامج 
النعمالنشاط/المشروع 

%45.0%55.0محلي
%66.7%33.3يوطن

%100.0%0.0جھوي/مناطقي 
%81.7%18.3مدن)–أطراف (ريف، قرى /مراكز 
%98.3%1.7أخرى

%) من البرامج تغطي المستوى المحلي، 55يبین الجدول أعاله أن (
%) تغطي البرامج على 18.3%) تغطي المستوى الوطني، و (33و (

%) تغطي مستويات 1.7ن)، و (مد–أطراف (ريف، قرى /المستوى (مراكز 
.أخرى، إال أن أياً من البرامج تغطي على المستوى المناطقي

): توزيع مجتمع الدراسة حسب آلیة التفیذ 13جدول رقم (
النشاط/المشروع /والمتابعة للبرنامج 
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/آلیة التفیذ والمتابعة للبرنامج 
النسبة التكرارالنشاط/المشروع 

المئوية
5286.7ذاتیة

46.7مستقلة
23.3غیر موجودة

23.3غیر محدد
60100.0المجموع

/المشروع /يبین الجدول أعاله أن آلیة التفیذ والمتابعة للبرنامج 
%) للفئة (مستقلة)، وال 6.7%)، و (86.7بنسبة (النشاط ھي إما ذاتیة

ما لم تحدد فی%)، 3.3توجد آلیة للتنفیذ والمتابعة للبرامج بنسبة (
.النشاط/المشروع /%) آلیة التفیذ والمتابعة للبرنامج 3.3(

آلیة التفیذ والمتابعة ): توزيع مجتمع الدراسة حسب 3شكل رقم (
النشاط/المشروع /للبرنامج 

غیر محدد
3.3%

غــیر موجــودة
3.3%

ذاتیة
86.7%

مستقلة
6.7% ذاتیة

مستقلة
غیر موجـودة
غیر محدد

): توزيع مجتمع الدراسة حسب الموقف الحالي 14جدول رقم (
النشاط/المشروع /للبرنامج 
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/للبرنامج الموقف الحالي
النسبة التكرارالنشاط/المشروع 

المئوية
11.7جديد

1321.7مستمر
4270.0انتھى
11.7أخرى

35.0غیر محدد
60100.0المجموع

%) البرامج 21.7%) من البرامج انتھت، و (70يبین الجدول أعاله أن (
%) الموقف 5(%) للفئتین: جديد، أخرى، فیما لم يحدد 1.7مستمرة، و(

.النشاط/المشروع /الحالي للبرنامج 

الموقف الحالي ): توزيع مجتمع الدراسة حسب 4شكل رقم (
النشاط/المشروع /للبرنامج 

غیر محدد
5.0%

أخــــرى
1.7%

انتهى
70.0%

جدید
1.7% مستمر

21.7%

جدید
مستمر
انتهى
أخـــرى
غیر محدد

/): توزيع مجتمع الدراسة حسب عدد العاملین 15جدول رقم (
النشاط/المشروع /العامالت في البرنامج 
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برنامج العامالت في ال/عدد العاملین 
النسبة التكرارالنشاط/المشروع /

المئوية
35.0غیر محددأو 0
235.0
31220.0
41321.7
51118.3
658.3
711.7
811.7

1011.7
1111.7
1223.3
1335.0
1511.7
1611.7
2011.7
3011.7

60100.0المجموع

%) عدد 21.7عینة الدراسة (ربعأعاله أن حوالي يالحظ من الجدول 
5%)، ثم الفئة (20عاملین) بنسبة (3، تلیھا الفئة (4العاملین فیھا 

للبرامج %) 5عاملین)، و (6%) للفئة (8.3%)، و (18.3عاملین) بنسبة (
)، و 12%) للفئة (3.3، و (أو غیر محدد13التي يعمل فیھا شخصین أو 

.ى) للفئات األخر1.7%(
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): توزيع مجتمع الدراسة حسب عدد اإلناث 16جدول رقم (
النشاط/المشروع /العامالت في البرنامج 

/عدد اإلناث العامالت في البرنامج 
النسبة التكرارالنشاط/المشروع 

المئوية
23.3غیر محددأو 0
135.0
21321.7
31321.7
41016.7
5915
646.7
711.7
835.0
911.7

1111.7
60100.0المجموع

%) عدد 21.7يالحظ من الجدول أعاله أن حوالي ربع عینة الدراسة (
%)، ثم 16.7) بنسبة (مالتعا4، تلیھا الفئة (عامالت3أو 2فیھا العامالت
%) 5)، و (مالتعا6%) للفئة (6.7%)، و (15) بنسبة (عامالت5الفئة (

) للفئات %1.7، و (عامالت8أو امرأة واحدةلتي يعمل فیھا للبرامج ا
.األخرى

): توزيع مجتمع الدراسة حسب عدد الذكور 17جدول رقم (
النشاط/المشروع /العاملین في البرنامج 

/عدد الذكور العاملین في البرنامج 
النسبة التكرارالنشاط/المشروع 

المئوية
2643.3غیر محددأو 0
1813.3
21118.3
335.0
423.3
523.3
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635.0
811.7
911.7

1111.7
1211.7
2211.7

60100.0المجموع
%) 18.3عینة الدراسة (خمسيالحظ من الجدول أعاله أن حوالي 

%)، ثم 13.3) بنسبة (1عدد العاملین الذكور فیھا اثنان، تلیھا الفئة (
) %1.7، و (5أو 4%)للفئتین .33%)، و (5عاملین بنسبة (6أو 3الفئتین: 

.للفئات األخرى

/): توزيع مجتمع الدراسة حسب عدد العاملین 18جدول رقم (
النشاط/المشروع /األجانب في البرنامج العامالت
العامالت األجانب في /عدد العاملین 

النشاط/المشروع /البرنامج 
النسبة التكرار

يةالمئو
5896.7غیر محددأو 0
223.3

60100.0المجموع

%) من البرامج يعمل فیھا أجانب 3.3يالحظ من الجدول أعاله أن (
.وعددھم اثنان

): توزيع مجتمع الدراسة حسب عدد اإلناث 19جدول رقم (
النشاط/المشروع /العامالت األجانب في البرنامج 

في عدد اإلناث العامالت األجانب 
النشاط/المشروع /البرنامج 

النسبة التكرار
المئوية

5795.0غیر محددأو 0
111.7
223.3

60100.0المجموع
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%) من البرامج يعمل فیھا عامالت 3.3يالحظ من الجدول أعاله أن (
.%) يعمل فیھا سیدة أجنبیة واحدة1.7أجانب وعددھما اثنتان، و (

زيع مجتمع الدراسة حسب عدد الذكور ): تو20جدول رقم (
النشاط/المشروع /العاملین األجانب في البرنامج 

العامالت األجانب في /عدد العاملین 
النشاط/المشروع /البرنامج 

النسبة التكرار
المئوية

5998.3غیر محددأو 0
111.7

60100.0المجموع

لبرامج يعمل فیھا أجنبي %) من ا1.7يالحظ من الجدول أعاله أن (
.واحد

): توزيع مجتمع الدراسة حسب نوع العمل21جدول رقم (

النسبة التكرارنوع العمل
المئوية

11.7لوجستي
11.7إشراف ومتابعة للمشروع

11.7اشراف مھني
5794.9غیر محدد
60100.0المجموع

وع العمل فیھا: %) من البرامج ن1.7يالحظ من الجدول أعاله أن (
لوجستي أو إشراف ومتابعة للمشروع أو إشراف مھني، فیما لم يحدد 

.%) نوع العمل94.9الغالبیة (
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): توزيع مجتمع الدراسة حسب الفئة العمرية 22جدول رقم (
النشاط/المشروع /سنة) للعاملین في البرنامج 25(أقل من 

سنة) للعاملین25الفئة العمرية (أقل من 
النشاط/المشروع /في البرنامج 

النسبة التكرار
المئوية

5185.0غیر محددأو 0
135.0
211.7
323.3
535.0

60100.0المجموع

%) من العاملین في عمر (أقل من 16يالحظ من الجدول أعاله أن (
.سنة)25

(من ): توزيع مجتمع الدراسة حسب الفئة العمرية 23جدول رقم (
النشاط/المشروع /سنة) للعاملین في البرنامج 55إلى 25

سنة) للعاملین 55إلى 25الفئة العمرية (من 
النسبة التكرارالنشاط/المشروع /في البرنامج 

المئوية
58.3غیر محددأو 0
246.7
31220.0
41423.3
5813.3
6610.0
711.7
811.7
911.7

1046.7
1111.7
1211.7
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2011.7
3011.7

60100.0المجموع
%) من العاملین ھم في عمر (من (92.7يالحظ من الجدول أعاله أن 

.سنة)55إلى 25

): توزيع مجتمع الدراسة حسب الفئة العمرية 24جدول رقم (
النشاط/المشروع /سنة) للعاملین في البرنامج 55(أكثر من 

سنة) للعاملین 55فئة العمرية (أكثر من ال
النشاط/المشروع /في البرنامج 

النسبة التكرار
المئوية

5795.0غیر محددأو 0
123.3
211.7

60100.0المجموع

من العاملین ھم في عمر (أكثر %)5(يالحظ من الجدول أعاله أن 
.سنة)55من 

اسة حسب الفئة العمرية ): توزيع مجتمع الدر25جدول رقم (
/المشروع /سنة)  لمعاوني العاملین في البرنامج 25(أقل من 

النشاط
سنة) لمعاوني 25الفئة العمرية (أقل من 

النشاط/المشروع /العاملین في البرنامج 
النسبة التكرار

المئوية
60100.0غیر محددأو 0

60100.0المجموع

ال يوجد أحد من معاوني العاملین في هأنيالحظ من الجدول أعاله 
.سنة)25عمر (أقل من 
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): توزيع مجتمع الدراسة حسب الفئة العمرية (من 26جدول رقم (
/المشروع /سنة) لمعاوني العاملین في البرنامج 55إلى 25

النشاط
سنة) لمعاوني 55إلى 25الفئة العمرية (من 

النشاط/المشروع /العاملین في البرنامج 
النسبة التكرار

المئوية
5896.7غیر محددأو 0
223.3

60100.0المجموع

%) من معاوني العاملین في عمر 3.3يالحظ من الجدول أعاله أن (
.سنة)55إلى 25(من 

): توزيع مجتمع الدراسة حسب الفئة العمرية 27جدول رقم (
/المشروع /برنامج سنة) لمعاوني العاملین في ال55(أكثر من 

النشاط
سنة) المعاوني 55الفئة العمرية (أكثر من 
النشاط/المشروع /للعاملین في البرنامج 

النسبة التكرار
المئوية

60100.0غیر محددأو 0
60100.0المجموع

يالحظ من الجدول أعاله أنه ال يوجد أحد من معاوني العاملین في 
.سنة)55عمر (أكثر من 

): توزيع مجتمع الدراسة حسب عدد أنشطة 28جدول رقم (
النشاط/المشروع /البرنامج 

/المشروع /عدد أنشطة البرنامج 
النسبة التكرارالنشاط

المئوية
1830.0دحنشاط وا

3863.3أكثر من نشاط
46.7غیر محدد
60100.0المجموع
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أنشطة البرامج فیھا عن %) يزيد عدد 63.3يبین الجدول أعاله أن (
.%) عدد األنشطة فیھا6.7دد (ح%) فیھا نشاط واحد، ولم ت30نشاط، و (

عدد أنشطة ): توزيع مجتمع الدراسة حسب 5شكل رقم (
النشاط/المشروع /البرنامج 

غیر محدد
6.7%

نشـاط واحـد
30.0%

أكثر من نشاط
63.3%

نشاط واحد

أكثر من نشاط

غیر محدد

): توزيع مجتمع الدراسة حسب الفئة المستھدفة 29جدول رقم (
فما فوق18أة النشاط: المر/المشروع /من البرنامج 

/المشروع /الفئة المستھدفة من البرنامج 
النعمفما فوق18النشاط: المرأة 

%61.7%38.3األمیة
%50.0%50.0المتعلمة

%48.3%51.7العاملة
%65.0%35.0غیر العاملة

%63.3%36.7المتزوجة
%70.0%30.0األم

%68.3%31.7المطلقة
%71.7%28.3األرملة

%68.3%31.7المعنفة
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%28.3%71.7القانونیة
%56.7%43.3اإلعالمیة

%53.3%46.7عضوات الجمعیات
%96.6%3.4أخرى

البرامج تستھدف فئات مختلفة من يالحظ من الجدول أعاله أن 
سنة وأكثر تبعاً لعمل المؤسسة وأھداف البرامج، 18النساء في عمر 

%) تستھدف 51.7دف المرأة القانونیة، و (%) من البرامج تستھ71.7(
%) 43.3%) لعضوات الجمعیات، و (46.7%) المتعلمة، و (50العاملة، و (

%) لغیر 35%) للمتزوجة، و (36.7%) لألمیات، و (38.3لإلعالمیات، و (
%) 28.3%) لألم، و (30%) للمطلقة أو المعنفة، و (31.7العاملة، و (
.خرى%) للفئات األ3.4لألرملة، و (

): توزيع مجتمع الدراسة حسب عدد المستھدفات 30جدول رقم (
المستھدفین/

النسبة العددالمستھدفین/عدد المستھدفات 
المئوية

1511.7
1711.7
20711.7
2558.3
30610.0
3511.7
4058.3
4611.7
5058.3
6035.0
7023.3
8011.7

10023.3
14011.7
15035.0
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25011.7
26011.7
30011.7
35011.7
50011.7
75011.7
80023.3

100011.7
140011.7

610.0غیر محدد
60100.0المجموع

أعداد مختلفة، ف استھدفتيالحظ من الجدول أعاله أن البرامج 
30تھدفت%) است10(شخصاً، و20%) من البرامج تستھدف 11.7(

، و 150، 60%) للفئتین: 5، و (50أو 40أو 25: استھدفت%) 8.3شخصاً،(
%) للفئات األخرى، فیما لم يحدد 1.7، و (800، 100، 70%) للفئات: 3.3(
.من البرامجالمستھدفیند%) عد10(

): توزيع مجتمع الدراسة حسب عدد المستفیدات 31جدول رقم (
دين الفعلیینالمستفی/الفعلیات 

المستفیدين /عدد المستفیدات الفعلیات 
النسبة العددالفعلیین

المئوية
1411.7
1535.0
2058.3
2211.7
2311.7
2523.3
2811.7
3046.7
3311.7
4046.7
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4523.3
4611.7
5011.7
6011.7
7011.7
7511.7
8011.7
9011.7

10023.3
12011.7
20011.7
50011.7
55011.7

100011.7
2135.0غیر محدد
60100.0المجموع

يالحظ من الجدول أعاله أن البرامج استھدفت أعداد مختلفة، ف 
%) 5، و (40، 30%) للفئتین: 6.7شخصاً، و (20استفاد منھا %) من 8.3(

%) للفئات األخرى، 1.7، و(100، 45، 25فئات: %) لل3.3)، و (15للفئة (
.%) عدد المستفیدين من البرامج35فیما لم يحدد (

/): توزيع مجتمع الدراسة حسب كلفة البرنامج 32جدول رقم (
النشاط/المشروع 

النسبة العددالنشاط/المشروع /كلفة البرنامج 
المئوية

30011.7
50011.7
70011.7

100046.7
150058.3
180011.7
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200011.7
250011.7
300011.7
350011.7

1000011.7
1200011.7
1300011.7
1500011.7
1700011.7
2000046.7
2200011.7
2300011.7
2500011.7
3000011.7
5000011.7

10000011.7
12000011.7

100000011.7
2643.3غیر محدد
60100.0المجموع

/المشروع /تبلغ كلفة البرنامج %) 8.3يالحظ من الجدول أعاله أن (
، و 20000، 1000%) كلفة للفئتین: 6.7دوالر)، و (1500النشاط (

.%) كلفة البرنامج43.3%) للفئات األخرى، فیما لم يحدد (1.7(

مضمون /سب طبیعة ): توزيع مجتمع الدراسة ح33جدول رقم (
النشاط/المشروع /البرنامج 

/المشروع /مضمون البرنامج /طبیعة 
النعمالنشاط

%38.3%61.7توعیة ومحو األمیة القانونیة
%70.0%30.0تدريب وبناء قدرات

%65.0%35.0تقديم خدمات مساندة (إرشاد قانوني في 
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موضوعات المسح الخمسة)
%90.0%10.0لي والبشري للمؤسساتتنمیة البناء الھیك

%71.7%28.3توعیة إعالمیة
%98.3%1.7تزويد باألجھزة أو بالمعلومات

%48.3%51.7المساندة والدعوة لسیاسات أو قوانین
%55.0%45.0مناھضة العنف

%41.7%58.3ضة أشكال التمییزھمنا
%90.0%10.0أخرى

ھي برامج (توعیة %) من البرامج 61.7يالحظ من الجدول أعاله أن (
%) للفئة (مناھضة أشكال التمییز)، و 58.3ومحو األمیة القانونیة)، و (

%) 45.0%) للفئة (المساندة والدعوة لسیاسات أو قوانین)، و (51.7(
%) للفئة (تقديم خدمات مساندة (إرشاد 35.0للفئة (مناھضة العنف)، و (

%) للفئة (تدريب وبناء 30))، و (قانوني في موضوعات المسح الخمسة
تنمیة البناء %) للفئتین:10%) للتوعیة اإلعالمیة، و (28.3قدرات)، و (

%) للفئة (تزويد باألجھزة أو 1.7الھیكلي والبشري للمؤسسات، أخرى، و (
.بالمعلومات)

): توزيع مجتمع الدراسة حسب نسبة التمويل34جدول رقم (
النعمنسبة التمويل

%86.7%13.3ذاتي
%88.3%11.7محلي

%95.0%5.0حكومي/وطني: رسمي 
%73.3%26.7مدني/جمعوي /وطني: أھلي 

%100.0%0.0إقلیمي
%41.7%58.3دولي

%) من البرامج التمويل فیھا 58.3يالحظ من الجدول أعاله أن (
%) 13.3مدني)، و (/جمعوي /%) للفئة (وطني: أھلي 26.7دولي، و (

%) للفئة (وطني: رسمي 5%) للفئة (محلي)، و (11.7للفئة (ذاتي)، و (
.حكومي)، وال يوجد أي تمويل إقلیمي/
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): توزيع مجتمع الدراسة حسب األھداف الرئیسة 35جدول رقم (
1

النسبة العدد1األھداف الرئیسة 
المئوية

11.7مناھضة العنف
11.7مناھضة كافة أشكال التمییز

11.7ساواة المرأة بالرجل في العملم
11.7النھوض بالمرأة وبحقوقھا

11.7التوعیة
23.3التوعیة النسوية
11.7التوعیة القانونیة

11.7التأكید على حق المرأة بالعمل
الحروج بوثیقة فلسطینیة مستقلة حول أشكال 

11.7التمییز ضد المرأة

ة أشكال التمییز الدعوة لسن تشريعات لمكافح
11.7ضد المرأة

11.7الضغط لتعديل قانون األحوال الشخصیة
11.7الضغط على المشروع

11.7القیادة
11.7العمل على إلغاء أشكال التمییز

العمل على توعیة المرأة الفلسطینیة في مجال 
11.7اإلعالم

11.7العمل على صیاغة مسودات قوانین معدلة
11.7ف ضد المرأةالعن

توثیق انتھاكات حقوق اإلنسان ومنھا انتھاكات 
11.7حقوق المرأة

11.7تمثیل المرأة المعرضة للعنف في المحاكم
23.3توعیة إعالمیة

23.3توعیة إعالمیة للمرأة
11.7توعیة المرأة

11.7توعیة المرأة العاملة بحقوقھا
11.7اسیةتوعیة المرأة بحقوقھا السی
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11.7توعیة المرأة بحقوقھا القانونیة
توعیة المرأة بحقوقھا في ظل قانون العمل 

11.7الساري المفعول

58.3توعیة قانونیة
11.7توعیة قانونیة ورفع المستوى الثقافي لدى المرأة

توعیة قانونیة في مجال قانون العمل واضمان 
11.7االجتماعي

11.7في حقوق المرأة العاملةتوعیة قانونیة
11.7توعیة في قانون العقوبات النافذ

11.7تدريب وبناء قدرات
11.7تدريب المرأة في مجال اإلعالم

11.7تكريس مبدأ سیادة القانون
تقديم الحماية الفورية للنساء والفتیات المھددة 

11.7حیاتھن للخطر

نونیة، النفسیة تقديم الخدمة االرشادية، القا
11.7لقطاعات المرأة

23.3تعديل قانون األحوال الشخصیة
11.7تعزيز مكانة المرأة في المجتمع

11.7تعزيز دور المحامیات الفلسطینیات
تعزيز دور المرأة الفلسطینیة في ترسیخ احترام 

11.7سیادة القانون

11.7حماية المرأة
11.7حماية المرأة في العمل

11.7خلق كوادر إعالمیة من قطاع النساء في فلسطین
11.7سن قوانین جديدة

813.3غیر محدد
60100.0المجموع

األول%) من البرامج ھدفھا الرئیس8.3يالحظ من الجدول أعاله أن (
%) لطل من: التوعیة النسوية، التوعیة 3.3ھو التوعیة القانونیة، و (

، و تعديل قانون األحوال الشخصیةتوعیة اإلعالمیة للمرأة، اإلعالمیة، وال
.%) أھدافھا الرئیسة13.3%) لألھداف األخرى، ولم تحدد (1.7(
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): توزيع مجتمع الدراسة حسب األھداف الرئیسة 36جدول رقم (
2

النسبة العدد2األھداف الرئیسة 
المئوية

23.3مناھضة التمییز
11.7محو أمیة

11.7لمرأة قانونیاً إرشاد ا
11.7مساعدة المرأة المعنفة

إعداد تقارير شھرية وفصلیة وسنوية عن حالة 
حقوق اإلنسان في سلفیت من ضمنھا حقوق 

الفئات الضعیفة (المرأة،

11.7

11.7المساواة بین الرجل والمرأة
11.7اإلعالم

11.7التوعیة النسوية
11.7التثقیف

غاء التمییز بین الرجل والمرأة على أرض الدعوة إلل
11.7الواقع

11.7الدعوة لسن تشريعات معدلة للتشريع الساري
11.7الضغط على المشروع لسن قانون جديد

11.7توعیة إعالمیة
11.7توعیة المرأة

11.7توعیة المرأة الفلسطینیة
11.7توعیة المرأة قانونیاً 

11.7المجال التعاونيتوعیة المرأة في 
11.7توعیة قانونیة للمرأة

توعیة قانونیة للمرأة خصوصاً في مجال قانون 
11.7العمل

11.7توعیة قانونیة بحقوق المرأة
11.7تمكین المرأة في القانون

11.7تدريب
11.7تشبیك واتصال
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تقديم االرشاد النفسي، االجتماعي، القانوني، 
11.7ساء والفتیاتالصحي للن

11.7تعزيز دور المرأة في المجتمع
11.7حماية المرأة

11.7حماية المرأة من العنف األسري
11.7خلق كوادر نسائیة قادرة على تغییر الواقع

11.7خلق كوادر نسائیة فاعلة قادرة على التعبیر
11.7دراسة حول قانون األحوال الشخصیة

لمحامیة "المرأة" الفلسطینیة في رفع مكانة ا
11.7المجتمع

2846.7غیر محدد
60100.0المجموع

%) من البرامج ھدفھا الرئیس 3.3يالحظ من الجدول أعاله أن (
%) لألھداف األخرى، ولم تحدد 1.7الثاني ھو مناھضة التمییز، و (

.%) أھدافھا الرئیسة46.7(

راسة حسب األھداف الرئیسة ): توزيع مجتمع الد37جدول رقم (
3

النسبة العدد3األھداف الرئیسة 
المئوية

11.7التوعیة
11.7التثقیف

11.7توعیة مجتمعیة
23.3توعیة قانونیة

11.7تدريب على مھارات القیادة
11.7تغییر نظرة المجتمع للمرأة

11.7تعزيز مكانة المرأة في المجتمع
11.7أة الفلسطینیةتفعیل دور المر

11.7دعم وتمكین المرأة
دعم وتقوية العالقات األسرية المبنیة على احترام 

11.7حقوق األفراد
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11.7رعاية األسرة
4880.0غیر محدد
60100.0المجموع

%) من البرامج ھدفھا الرئیس 3.3يالحظ من الجدول أعاله أن (
%) 80%) لألھداف األخرى، ولم تحدد (1.7و (الثالث ھو التوعیة القانونیة، 

.أھدافھا الرئیسة

): توزيع مجتمع الدراسة حسب األھداف الفرعیة 38جدول رقم (
1

النسبة العدد1األھداف الفرعیة 
المئوية

11.7إعداد كادر نسائي قادر على القیادة
11.7التثقیف

ون الضغط على صانع القرار لمراقبة تطبیق قان
11.7العمل

11.7الضغط على صانع القرار السیاسي
توجیه المرأة العاملة للمطالبة بحقوقھا وفقاً 

11.7للقوانین

11.7توعیة نسوية
11.7توعیة المجتمع وخاصة المرأة من ناحیة قانونیة

توعیة المجتمع بظاھرة العنف بكافة أشكاله 
وخطره على األسرة والمجتمع

11.7

11.7توعیة المرأة قانونیاً 
11.7تدريب

تدريب المحامیات الفلسطینیات للدفاع عن 
حقوقھن وحريات المرأة المصانة في القانون 

11.7



33

األساسي
11.7تزويد المؤسسات بالمعلومات حول االنتھاكات

11.7تعزيز دور المركز في المجتمع المحلي والوطني
11.7حماية المرأة

11.7كوادر نسائیة قادرة على القیادةخلق
4575.0غیر محدد
60100.0المجموع

فرعي أول%) من البرامج لھا ھدف 1.7يالحظ من الجدول أعاله أن (
، ولم …، التثقیف، التدريب، إعداد كادر نسائي قادر على القیادةمثل: 
.الفرعیة%) أھدافھا 75تحدد (

جتمع الدراسة حسب األھداف الفرعیة ): توزيع م39جدول رقم (
2

النسبة العدد2األھداف الفرعیة 
المئوية

إعداد بیانات وطنیة حول ظاھرة قتل النساء على 
11.7خلفیة جرائم الشرف

11.7العمل على تغییر األفكار النمطیة للمجتمع
توعیة بالمعاھدات والمواثیق الدولیة الناظمة لحقوق 

11.7المرأة

غییر بعض القوانین من خالل الضغط على الجھات ت
11.7المشرعة إلنصاف المرأة

11.7تفرع سیادة القانون في فلسطین
5591.7غیر محدد
60100.0المجموع

%) من البرامج لھا ھدف فرعي 1.7يالحظ من الجدول أعاله أن (
خلفیة جرائم إعداد بیانات وطنیة حول ظاھرة قتل النساء على مثل: ثاني
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، ولم تحدد …، العمل على تغییر األفكار النمطیة للمجتمع، الشرف
.%) أھدافھا الفرعیة91.7(

): توزيع مجتمع الدراسة حسب األھداف الفرعیة 40جدول رقم (
3

النسبة العدد3األھداف الفرعیة 
المئوية

11.7نشرثقافة احترام سیادة القانون
11.7إكساب مھارات قیادية

11.7توعیة الفتیات والنساء من النواحي القانونیة
5795.0غیر محدد
60100.0المجموع

%) من البرامج لھا ھدف فرعي 1.7يالحظ من الجدول أعاله أن (
، توعیةإكساب مھارات قیادية، نشرثقافة احترام سیادة القانونمثل: ثالث

.%) أھدافھا الفرعیة95م تحدد (، ولالفتیات والنساء من النواحي القانونیة

): توزيع مجتمع الدراسة حسب اإلنجاز41جدول رقم (
النعماإلنجاز
%52.5%47.5تدريب
%20.3%79.7توعیة

%86.4%13.6مبادرات
%100.0%0.0أخرى

تقوم بالتوعیة، و %) من البرامج 79.7يالحظ من الجدول أعاله أن (
.%) للمبادرات13.6، و (%) تقوم بالتدريب47.5(

): توزيع مجتمع الدراسة حسب التقییم السابق 42جدول رقم (
النشاط/المشروع /للبرنامج 

/التقییم السابق للبرنامج 
النسبة المئويةالتكرارالنشاط/المشروع 
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4168.3نعم
1423.3ال

58.3غیر محدد
60100.0المجموع

%) من البرامج تم تنفیذ تقییم 68.3أن (يالحظ من الجدول أعاله 
%) لم يتم تنفیذ تقییم سابق للبرنامج، ولم تحدد 23.3سابق للبرنامج، و (

.%) من البرامج ھل تم تنفیذ تقییم سابق أم ال8.3(

): توزيع مجتمع الدراسة حسب التقییم السابق 6شكل رقم (
النشاط/المشروع /للبرنامج 

غیر محدد
8.3%

نعم
68.3%

ال
23.3% نعم

ال

غیر محدد
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): توزيع مجتمع الدراسة حسب الجھة التي قامت 43جدول رقم (
بالتقییم

النسبة العددالجھة التي قامت بالتقییم
المئوية

11.7من قبل المشاركین
11.7وزارة العمل، مؤسسات المجتمع المدني

11.7لجنة االشراف على المشروع
11.7رام هللا-مركز السالم والديمقراطیة 

11.7مركز بانوراما
23.3المؤسسة

11.7المؤسسة المنفذة
11.7المنفذة
11.7الوزارة

11.7المجموعات التي أشتغل معھا
11.7المركز

11.7المركز القائم على النشاط
11.7المشاركات

11.7المشاركات والمؤسسة
11.7المشاركین

11.7المشرفین على األنشطة
11.7نقابات العمالاالتحاد العام ل

11.7التعاون االيطالي (الممول) والوزارة
11.7القائمة على المشروع

11.7القائمة على التنفیذ
11.7القائمین على النشاط
11.7العاملین في المشروع

11.7اتحاد لجان العمل النسائي
11.7ذاتیة

11.7تقییم داخلي
11.7جھات داخلیة وخارجیة

46.7جھة التنفیذ
11.7خاصة بممول المشروع
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23.3طاقم شؤون المرأة
11.7طاقم شؤون المرأة + المؤسسة

11.7كفاءات محلیة
244.0غیر محدد
60100.0المجموع

يالحظ من الجدول أعاله الجھة التي قامت بالتقییم وھي في الغالب 
.الجھة المنفذة نفسھا

): توزيع مجتمع الدراسة حسب تاريخ إجراء 44ل رقم (دوجد
التقییم

النسبة العددتاريخ إجراء التقییم
المئوية

2/10/200611.7
200211.7
200311.7
200423.3
200523.3

200511.7في العام في نھاية المشروع
20061423.3
200511.7آذار 

11.7بانتھاء المشروع
200611.7تشرين أول 

11.7سنوي
11.7كل شھر ھناك جلسة تقییم

200611.7كانون أول 
11.7في نھاية المشروع

11.7في نھاية كل مرحلیة
3050.0غیر محدد
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60100.0المجموع

يالحظ من الجدول أعاله أن حوالي ربع البرامج قد قامت بإجراء 
%) في العام 3.3، و (2005%) في العام 6.7(، و2006التقییم في العام 

.%) تاريخ إجراء التقییم50%) للتواريخ األخرى، ولم يحدد (1.7، و (2004

): توزيع مجتمع الدراسة حسب أھم معوقات إجراء 45جدول رقم (
التقییم

النسبة العددأھم معوقات إجراء التقییم
المئوية

610.0ال يوجد
11.7معلومات إدارية

11.7الوقت غیر كافي ويطلبن المزيد
11.7الحواجز العسكرية

11.7العامل المالي
11.7يفترض تقییم المشروع في نھاية كل مرحلة

4981.7غیر محدد
60100.0المجموع

%) من البرامج ال توجد معوقات 10يالحظ من الجدول أعاله أن (
الوقت غیر ، معلومات إداريةمعوقات األخرى:%) لل1.7إلجراء التقییم، و (

يفترض تقییم ، العامل المالي، الحواجز العسكرية، كافي ويطلبن المزيد
.إجراء التقییممعوقات%) 81.7، ولم يحدد (المشروع في نھاية كل مرحلة
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أھم معوقات إجراء ): توزيع مجتمع الدراسة حسب 7شكل رقم (
التقییم

معلومــات إداریــة
1.7%

ال یوجــد
10.0%

الوقت غیر كـافي 
ویطلبــن المزیــد

1.7%

الحواجــز العســـكریة
1.7%

العامل المالي
1.7%

یفـترض تقییــم 
المشـروع فـي نهایـة 

كـل مرحلــة
1.7%

غیر محدد
81.7%

ال یوجــد

معلومـات إداریــة

الوقت غیر كافي ویطلبن
المزیــد
الحواجــز العســكریة

العامل المالي

یفـترض تقییـم المشـروع فــي
نهایـة كـل مرحلـة
غیر محدد

): توزيع مجتمع الدراسة حسب أھم نتائج التقییم 46قم (جدول ر
-1

النسبة العدد1- أھم نتائج التقییم 
المئوية

11.7ھناك تأثیر واضح على المشاركات
11.7إحداث توعیة قانونیة لدى المشاركات

إرشاد وتوعیة النساء بمھارات اإلعالم وفوائدھا 
وكیفیة العمل بھا بطرق جدية

11.7
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11.7مشاركة فاعلة من المرأة
11.7معرفة المستفیدات لحقوقھن في العمل

11.7المشاركة الفاعلة
11.7الحملة مدتھا قصیرة
اتحاد لجان العمل النسائي المشاركة ما بین 

46.7والمؤسسات الشريكة

11.7استفادة المشاركات
11.7توعیة

11.7خصیةلة بقانون األحوال الشمتوعیة شا
35.0توعیة قانونیة

11.7توعیة قانونیة ومجتمعیة للمرأة
11.7توعیة قانونیة بحقوق المرأة

11.7تخاليج كادر بشري في مجاالت مختلفة
بحاجة إلى تطوير نظام اإلدخال واستخراج 

11.7المدخالت

11.7متدربة في مھارات االتصال500تخريج 
11.7بشري بتعريفھن بصالحیتھنتطوير الكادر ال

11.7تفاعل عدد كبیر من نساء القرى والبلدات
11.7جیدة

11.7سیدة فلسطینیة على تدريب قانوني40حصول 
11.7حصول المشاركات على توعیة قانونیة بحقوقھن

11.7حصول المشاركات على تدريب عملي
11.7ءحصول توعیة قانونیة لعدد كبیر من النسا

11.7زيادة األنشطة
11.7ضرورة وجود عدد أكبر للمتطوعین

صعوبة إحداث مساواة بین الرجل والمرأة فیما 
11.7يتعلق بجرائم الشرف

كان جیداً وأكد على أن الطاقم ھو الجھة ا 
لصحیحة التي يجب أن تعمل مع النساء في 

المجالس المحلیة، ولكن ه

11.7

11.7األطر النسوية مع بعضھا البعضكیفیة التعامل
11.7كسب ثقافة القانون األصلي لألحوال الشخصیة
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قدرة المرأة المشاركة على العمل جنباً إلى جنب 
11.7مع الرجل

2440.0غیر محدد
60100.0المجموع

يالحظ من الجدول أعاله أھم نتائج التقییم األولى، حیث تبین أن 
اتحاد لجان لبرامج كانت أھم نتائجھا ھي الشراكة ما بین %) من ا6.7(

%) للتوعیة القانونیة، و 5، و (العمل النسائي والمؤسسات الشريكة
.%) أھم نتائج التقییم40%) ألھم النتائج األخرى، ولم يحدد (1.7(

): توزيع مجتمع الدراسة حسب أھم نتائج التقییم 47جدول رقم (
-2

النسبة العدد2- أھم نتائج التقییم
المئوية

11.7أن ھناك مفاھیم جديدة أضیفت
11.7مناقشة بعض القضايا لحاالت دراسیة موثقة

11.7مواضیع الحملة ممتازة
11.7إدماج عنصر الرجل في المشروع

11.7مساعدة
11.7المساواة

11.7الدعوة والتوصیة بالغاء جمیع أشكال التمییز
11.7د المشاركات للتطوعاستعدا

11.7استفادة المشاركات
11.7استفادة المشاركات بشكل ملحوظ

تصال والتواصل توعیة المرأة واكسابھا مھارات اال
11.7والنوع االجتماعي

11.7تدريب النساء على إعداد المشاريع وإدارتھا
11.7تطوير األداء الوظیفي في المؤسسة

ات على توعیدة قانونیة في قانون حصول المتدرب
11.7العمل

رفع توصیات لصانع القرار بتعديل قانون األحوال 
11.7الشخصیة
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11.7طلب عقد مزيد من األنشطة واالستمرار بالبرنامج
11.7صیاغة موحدة لقانون عمل

46.7كل أسبوعین
11.7كان ھناك أثر على المشاركات في الحیاة العملیة

11.7قدرة المرأة على القیادة وتولي زمام األمور
3761.7غیر محدد
60100.0المجموع

يالحظ من الجدول أعاله أھم نتائج التقییم الثانیة، حیث تبین أن 
%) من البرامج كانت أھم نتائجھا ھي أن يتم التقییم كل أسبوعین، 6.7(

نتائج األخرى، ولم يحدد %) ألھم ال1.7%) للتوعیة القانونیة، و (5و (
.%) أھم نتائج التقییم61.7(

): توزيع مجتمع الدراسة حسب أھم نتائج التقییم 48جدول رقم (
-3

النسبة العدد3- أھم نتائج التقییم 
المئوية

وصلت إلى كافة المواطنین، حیث كان جزء منھا على 
11.7فاتورة التلیفون

11.7انونإضافة بعض تعديالت على مواء الق
11.7ا لمشاركة في اللجان المنبثقة في البلديات

11.7المطالبة بعقد مزيد من الدورات
الحواجز اإلسرائیلیة واالحتیاجات المتكررة لمدينة 

46.7نابلس

11.7استھدفت الطالبات الجامعیات
11.7تدريب

11.7تطوير ثقافة الكادر البشري
11.7والضغط في المواضیع المختلفةكیفیة تشكیل القوة 

قدرة المرأة الفلسطینیة على المشاركة في ترسیخ 
11.7ثقافة احترام سیادة القانون

عدم ترك المجموعات التي تم الوصول إلیھا ومتابعتھا 
11.7في المشاريع األخرى
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4676.7غیر محدد
60100.0المجموع

ائج التقییم الثالثة، حیث تبین أن يالحظ من الجدول أعاله أھم نت
الحواجز اإلسرائیلیة %) من البرامج كانت أھم نتائجھا ھي 6.7(

%) ألھم النتائج األخرى، ولم 1.7، و (واالحتیاجات المتكررة لمدينة نابلس
.%) أھم نتائج التقییم76.7يحدد (

): توزيع مجتمع الدراسة حسب أھم نتائج التقییم 49جدول رقم (
-4

النسبة العدد4- أھم نتائج التقییم 
المئوية

11.7ھناك طلب المزيد
، Radio spots ،TV spots  ،Postersمتنوعة األشكال: 

hgo11.7……قرطاسیة، أجندات، 

النشاط نال ثقة الفئة المستھدفة وكان ناجحاً بشكل 
11.7الفت

11.7التركیز على إلغاء بعض المواد المجحفة في القانون
11.7تقوية المرأة في صنع القرار

35.0ضمان سیر الخطة بشكل أفضل
5286.7غیر محدد
60100.0المجموع

يالحظ من الجدول أعاله أھم نتائج التقییم الرابعة، حیث تبین أن 
، ضمان سیر الخطة بشكل أفضل%) من البرامج كانت أھم نتائجھا ھي 5(

.%) أھم نتائج التقییم86.7األخرى، ولم يحدد (%) ألھم النتائج 1.7و (

): توزيع مجتمع الدراسة حسب أسباب عدم إجراء 50جدول رقم (
1-التقییم

النسبة العدد1- أسباب عدم إجراء التقییم 
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المئوية
11.7لم تكن ھناك میزانیة محددة لتقییم 

11.7لم ينته المشروع بعد
11.7لیهألن العمل ما زال سارياً ع

ألنه ما زال العمل ساري علیھا مع العلم بوجود 
11.7تقرير باالنجازات

ھناك تقییم ذاتي من خالل المتابعة على خطة 
المسح وتحكقیق األھداف والمخرجات المحددة 

في خطة المشروع حیث
11.7

11.7وضع آلیات عملیة للتعامل معھا وتحلیلھا
ريعي علیه لعاية لعدم انتھاء العمل في التش

11.7تاريخه حیث لم يتم المصادقة علیه وإقراره

11.7المشروع في بداياته
تم إقراره حجديثاً ولم يتم لغاية اآلن رصد تأثیره 

11.7على الجمھور

11.7بسبب أحداث أمنیة في ذلك الوقت
11.7سیتم الحقاً 

سیكون ھناك تقییم في نھاية السنة األولى 
11.7وعللمشر

11.7غیر وارد في الملف الخاص بالنشاط
غیر واضح في التقارير واألوراق المرفقة في ملف 

11.7المشروع

4676.7غیر محدد
60100.0المجموع

حیث تبین أن ،التقییمأسباب عدم إجراءيالحظ من الجدول أعاله 
لم تكن ھناك ھا: أسباب عدم إجراء التقییم فی%) من البرامج كانت 1.7(

ألن العمل ما زال سارياً ، لم ينته المشروع بعد، میزانیة محددة لتقییم
، و ألنه ما زال العمل ساري علیھا مع العلم بوجود تقرير باالنجازات، علیه

.%) أھم نتائج التقییم86.7%) ألھم النتائج األخرى، ولم يحدد (1.7(
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ت الحسابیة المتوسطاالنسب المئوية و): 51جدول رقم (
/المشروع /المعیارية لنقاط قوة وضعف (البرنامج واإلنحرافات 

النشاط)
إلى المجال/الفقرة الرقم

حد 
ما

اإلنحراف المتوسطنعمال
المعیاري

15.80.084.22.680.736حقق أھدافه1

/القى تجاوباً من المشاركات 2
3.40.096.62.930.365المشاركین

22.45.272.42.500.843دى إعالمیاً عاماً القى ص3
19.63.676.82.570.806كان له أثر على الواقع4
21.843.634.52.130.747كان له أثر على صانع القرار5
6.91.791.42.840.523قابلیته لالستدامة6
16.10.083.92.680.741توافر الموارد الالزمة7

ة من الحضور أو نسبة عالی8
13.83.482.82.690.706المشاركة

األھداف محددة ومصاغة 9
3.50.096.52.930.371بدقة

5.20.094.82.900.447األھداف قابلة للقیاس10
5.30.094.72.890.451األھداف واقعیة11

الفترة الزمنیة المحددة كافیة 12
10.222.067.82.580.675للتنفیذ

ھناك تحديد للعائد أو األثر 13
15.13.881.12.660.732المتوقع من التنفیذ

25.050.025.02.000.816أخرى14

الحسابیة واالنحرافات المعیارية المتوسطاتيبین الجدول أعاله 
لفقرات االستبیان ومجاالته الفرعیة والمجال الكلي، حیث تم حساب 

عالمة للخیار 2" و إلى حد ما"المة واحدة للخیارالمتوسطات بإعطاء ع
"، وقد حصلت فقرات االستبانة على نعمعالمات للخیار "3"، و ال"

2.93" كحد أدنى و أخرى: 14للفقرة "2.0ما بین متوسطات حسابیة
: األھداف 9و "" المشاركین/القى تجاوباً من المشاركات : 2"تینللفقر
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أعلى، أي أن إجابات المبحوثین كانت ما بین كحد محددة ومصاغة بدقة" 
.ال ونعم

): توزيع مجتمع الدراسة حسب مقترحات تحسین 52جدول رقم (
1- النشاط /المشروع /البرنامج 

/المشروع /مقترحات تحسین البرنامج 
النسبة العدد1-النشاط 

المئوية
11.7أن تتم المتابعة لضمان التطبیق على أرض الواقع

11.7محاولة ربط المفھوم بالواقع العربي للمرأة
إيجاد كادر مؤھل من المدربین في مجال اإلرشاد 

11.7النفسي واالجتماعي

11.7مشاركة الرجل في مثل ھذه األنشطة
11.7مساعدة المؤسسات اإلعالمیة المحلیة واإلقلیمیة

11.7إعادة إجراء المسح مرة أخرى
11.7تقدمة في مھارات االتصال واإلعالمإعطاء دورات م

11.7المتابعة من أجل التأثیر على صانع القرار
المتابعة لسن تشريعات وأنظمة تكفل مساواة 

11.7المرأة بالرجل

11.7المتابعة الحثیثة
11.7االستمرار من أجل تحقیق نتائج ملموسة

11.7االستمرار والمتابعة
11.7لمتابعةاالستمرارية وا

11.7االستمرارية والمتابعة الجدية
11.7االستمرارية في األنشطة

11.7البحث عن آلیة للضغط المباشر على صانع القرار
11.7العمل على ورشات ودورات مكثف للمرأة

العمل على البحث عن تمويل دولي أو إقلیمي 
11.7لمثل ھذه المشاريع

لمجتمع بضرورة المساھمة العمل على تثقیف ا
والمشاركة الفاعلة في ھذه األنشطة

11.7

11.7اخلي\استقرار الوضع الد
11.7توفیر االمكانیات المادية لتنفیذ البرنامج بلوازمه 
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المختلفة
11.7توفیر التمويل

11.7توفیر الدعم المادي
23.3توفیر دعم مالي لوجود احتیاج كبیر

11.7دي لالستمراريةتوفیر دعم م
توفر عدد من األخصائیین لتنفیذ البرنامج حسب 
االحتیاج المتوفر من عدد من القرى المحیطة 

بالمدينة

11.7

11.7تجديد المشروع
تدريب كادر محلي التحاد اللجان في فحص 

11.7االحتیاج

تحسین العمل على فن وكتابة القوانین (الصیاغة 
11.7القانونیة)

11.7دعم مادي
11.7زيادة الموارد المالیة

11.7زيادة التمويل
زيادة التمويل لطباعة منشورات والتوسع في الفئة 

11.7المستھدفة

زيادة التمويل لعمل العديد من التدريبات الالزمة 
11.7كون التجربة جديدة للنساء

11.7زيادة الدعم
11.7زيادة الدعم المادي

11.7يادة عدد األنشطةز
11.7صیاغة مذكرات لصانع القرار
11.7عمل تعديل على المشروع

11.7فترة المشروع يجب أن تكون أكبر
1931.7غیر محدد
60100.0المجموع

ول أعاله المقترحات األولى المؤسسات لتحسین يالحظ من الجد
قترح تحسین البرامج من %) من المؤسسات ت3.3حیث تبین أن (البرامج
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%) للمقترحات األخرى، 1.7، و (توفیر دعم مالي لوجود احتیاج كبیرخالل 
.%) مقترحات لتحسین البرامج31.7ولم يحدد (

): توزيع مجتمع الدراسة حسب مقترحات تحسین 53جدول رقم (
2- النشاط /المشروع /البرنامج 

/المشروع /مقترحات تحسین البرنامج 
النسبة العدد2-النشاط

المئوية
11.7وجود كادر مدربات

11.7محاولة توزيع الفئة والتوزيع الجغرافي
محاولة توفیر الدعم الداخلي مادياً ومعنوياً، ومحاولة 

توفیر دعم خارجي عربي ودولي
11.7

11.7إقرار بعض القوانین
11.7االستمرارية في عقد مثل ھذه األنشطة والمشاريع

11.7التمويل
العمل على متابعة التوصیات لدى صاحب القرار 

11.7السیاسي والتشريعي

توفیر االمكانیات المادية لتنفیذ البرنامج بلوازمه 
11.7المختلفة

11.7توفیر دعم مالي لوجود احتیاج كبیر
11.7توفیر دعم مادي أكبر

حسب توفر عدد من األخصائیین لتنفیذ البرنامج
االحتیاج المتوفر من عدد من القرى المحیطة بالمدينة

11.7

23.3تدريب كادر محلي التحاد اللجان في فحص االحتیاج
تطوير االستمارة بحیث تشمل تفصیل أكثر للفئات 

11.7العمرية

11.7تكثیف األنشطة ذات العالقة
11.7تكثیف المشاريع ذات الصلة

11.7ستمرارايةدعم مالي لضمان اال
11.7سن قوانین منصفة للمرأة في مجال العمل

11.7طباعة بروشور لالنجاز في ھذا المجال
11.7زيادة التمويل لتوسیع النطاق الجغرافي

11.7زيادة الفترة الزمنیة
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11.7زيادة عدد المشاركات
11.7طرح موضوعات قد تكون النساء بحاجة إلیھا

11.7ات تخص كیفیة توجیه االعالمعمل دور
3660.0غیر محدد
60100.0المجموع

يالحظ من الجدول أعاله المقترحات الثانیة المؤسسات لتحسین 
%) من المؤسسات تقترح تحسین البرامج من 3.3، حیث تبین أن (البرامج
%) 1.7، و (تدريب كادر محلي التحاد اللجان في فحص االحتیاجخالل 

.%) مقترحات لتحسین البرامج60ترحات األخرى، ولم يحدد (للمق

): توزيع مجتمع الدراسة حسب مقترحات تحسین 54جدول رقم (
3- النشاط /المشروع /البرنامج 

/المشروع /مقترحات تحسین البرنامج 
النسبة العدد3-النشاط 

المئوية
إيجاد كادر مؤھل من المدربین المتخصصین 

المجال القانوني لھذا البرنامجللتدريب في
11.7

لزيادة عدد المشاركات االنتشار إلى الربف 
11.7الفلسطیني

11.7إعداد مدربات محلیات لتدريب الفئات األخرى
11.7االستمرارية

11.7البحث عن تمويل كافٍ 
11.7التراكمیة واالستمرارية في العمل

11.7التركیز على التدريب العملي
التشبیك مع مراكز ومؤسسات محلیة واقلیمیة 

11.7ودولیة

11.7استخدام اإلعالم واستضافة صناع القرار
توفیر االمكانیات المادية لتنفیذ البرنامج بلوازمه 

11.7المختلفة

11.7توفیر دعم مالي لوجود احتیاج كبیر
توفیر دعم مادي لتنفیذ أكبر قدر ممكن من 

11.7األنشطة
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توفر عدد من األخصائیین لتنفیذ البرنامج حسب 
االحتیاج المتوفر من عدد من القرى المحیطة 

بالمدينة

23.3

11.7تأسیس فكرة العمل التطوعي
تدريب كادر محلي التحاد اللجان في فحص 

11.7االحتیاج

11.7زيادة وتحسین الواقع
4371.7غیر محدد
60100.0المجموع

يالحظ من الجدول أعاله المقترحات الثالثة المؤسسات لتحسین 
%) من المؤسسات تقترح تحسین البرامج من 3.3البرامج، حیث تبین أن (

توفر عدد من األخصائیین لتنفیذ البرنامج حسب االحتیاج المتوفر من خالل 
%) للمقترحات األخرى، ولم 1.7، و (عدد من القرى المحیطة بالمدينة

.%) مقترحات لتحسین البرامج71.7يحدد (

): توزيع مجتمع الدراسة حسب مقترحات تحسین 55جدول رقم (
4- النشاط /المشروع /البرنامج 

/المشروع /مقترحات تحسین البرنامج 
النسبة العدد4-النشاط 

المئوية
11.7مشاركة إقلیمیة من خالل مؤتمر إقلیمي

11.7قاءات ذات العالقةاالستمرار بعقد الندوات والل
11.7الدعم الماديتوفیر

توفیر االمكانیات المادية لتنفیذ البرنامج بلوازمه 
11.7المختلفة

تمديد فترة البرنامج لیشمل حملة توعیة وإرشاد 
11.7في المراكز النسويةللنساء

11.7تركیز العمل في المخیمات والقرى
11.7انین المعنیةعمل لوبي ضاغط لتعديل القو

فتح المجال أمام أكبر كم من النساء للتعبیر عن 
احتیاجاتھن من المجتمع والمشروع الفلسطیني

11.7

5286.7غیر محدد



51

60100.0المجموع

يالحظ من الجدول أعاله المقترحات الرابعة المؤسسات لتحسین 
ین البرامج من %) من المؤسسات تقترح تحس3.3البرامج، حیث تبین أن (

االستمرار بعقد الندوات ، مشاركة إقلیمیة من خالل مؤتمر إقلیميخالل: 
%) مقترحات لتحسین 86.7، ولم يحدد (.…، واللقاءات ذات العالقة

.البرامج

فحص الفرضیات:

o ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند األولىالفرضیة :
التنفیذ لنقاط قوة في تقییم جھة ) 0.05α≥مستوى الداللة (
النشاط تعزى لمتغیر مدة /المشروع /وضعف البرنامج 

.النشاط/المشروع /البرنامج 

): المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات واألخطاء 56جدول رقم (
المعیارية لتقییم جھة التنفیذ لنقاط قوة وضعف البرنامج  حسب 

النشاط/المشروع /مدة البرنامج 
تقییم جھة 

نفیذ لنقاط الت
قوة وضعف 

البرنامج

مدة 
البرنامج

اإلنحراف المتوسطالعدد
المعیاري

الخطأ 
المعیاري

أقل من حقق أھدافه
332.820.5840.102سنة

سنة إلى 
82.500.9260.327سنتین

أكثر من 
162.500.8940.224سنتین

572.680.7360.097المجموع
352.940.3380.057أقل من القى تجاوباً من 
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/كات المشار
المشاركین

سنة
سنة إلى 

83.000.0000.000سنتین

أكثر من 
162.880.5000.125سنتین

592.930.3650.048المجموع
القى صدى 

إعالمیاً عاماً 
أقل من 

342.500.8260.142سنة

سنة إلى 
82.251.0350.366سنتین

أكثر من 
162.630.8060.202سنتین

582.500.8430.111المجموع
كان له أثر على 

الواقع
أقل من 

342.650.7340.126سنة

سنة إلى 
82.750.7070.250سنتین

أكثر من 
142.290.9940.266سنتین

562.570.8060.108المجموع
كان له أثر على 

صانع القرار
أقل من 

322.030.5950.105سنة

سنة إلى 
82.000.9260.327سنتین

أكثر من 
152.400.9100.235سنتین

552.130.7470.101المجموع
أقل من قابلیته لالستدامة

352.910.3730.063سنة

سنة إلى 
82.500.9260.327سنتین

152.870.5160.133أكثر من 
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سنتین
582.840.5230.069المجموع

توافر الموارد 
الالزمة

أقل من 
322.750.6720.119سنة

سنة إلى 
82.500.9260.327سنتین

أكثر من 
162.630.8060.202سنتین

562.680.7410.099المجموع
نسبة عالیة من 
الحضور أو 

المشاركة

أقل من 
352.600.7750.131سنة

سنة إلى 
73.000.0000.000سنتین

أكثر من 
162.750.6830.171سنتین

582.690.7060.093المجموع
األھداف محددة 

ومصاغة بدقة
أقل من 

343.000.0000.000سنة

سنة إلى 
72.710.7560.286سنتین

أكثر من 
162.880.5000.125سنتین

572.930.3710.049المجموع
األھداف قابلة 

للقیاس
أقل من 

342.940.3430.059سنة

سنة إلى 
83.000.0000.000سنتین

أكثر من 
162.750.6830.171سنتین

582.900.4470.059المجموع
أقل من األھداف واقعیة

343.000.0000.000سنة
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سنة إلى 
72.710.7560.286سنتین

أكثر من 
162.750.6830.171سنتین

572.890.4510.060المجموع
الفترة الزمنیة 
المحددة كافیة 

للتنفیذ

أقل من 
352.660.5910.100سنة

سنة إلى 
82.380.9160.324سنتین

أكثر من 
162.500.7300.183سنتین

592.580.6750.088المجموع
ھناك تحديد 
للعائد أو األثر 
المتوقع من 

التنفیذ

أقل من 
312.810.6010.108سنة

سنة إلى 
72.001.0000.378سنتین

أكثر من 
152.670.7240.187سنتین

532.660.7320.101المجموع

مدة حسب األولى): نتائج فحص الفرضیة 57جدول رقم (
النشاط/المشروع /البرنامج 

/الفقرة 
المجال

مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قیمة 
F

الداللة 
اإلحصائ

ية
حقق 

أھدافه
بین 

1.40720.7031.3140.277المجموعات
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داخل 
28.909540.535المجموعات

30.31656المجموع
القى 

تجاوباً من 
المشاركات 

/
المشاركین

بین 
0.09320.0470.3410.712المجموعات

داخل 
7.636560.136المجموعات

7.72958المجموع

القى 
صدى 

إعالمیاً 
عاماً 

بین 
0.75020.3750.5190.598المجموعات

داخل 
39.750550.723المجموعات

40.50057المجموع
كان له أثر 

على 
الواقع

بین 
1.59220.7961.2370.299المجموعات

داخل 
34.122530.644المجموعات

35.71455المجموع
كان له أثر 
على صانع 

القرار

بین 
1.54020.7701.4020.255المجموعات

داخل 
28.569520.549المجموعات

30.10954المجموع
قابلیته 

لالستدامة
بین 

1.12720.5642.1410.127المجموعات

داخل 
14.476550.263المجموعات

15.60357موعالمج
توافر 

الموارد 
الالزمة

بین 
0.46420.2320.4140.663المجموعات

29.750530.561داخل 
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المجموعات
30.21455المجموع

نسبة 
عالیة من 
الحضور أو 

المشاركة

بین 
1.01420.5071.0170.368المجموعات

داخل 
27.400550.498المجموعات

28.41457لمجموعا
األھداف 
محددة 

ومصاغة 
بدقة

بین 
0.54120.2702.0340.141المجموعات

داخل 
7.179540.133المجموعات

7.71956المجموع
األھداف 

قابلة 
للقیاس

بین 
0.49720.2481.2560.293المجموعات

داخل 
10.882550.198المجموعات

11.37957المجموع
األھداف 

واقعیة
بین 

0.94020.4702.4330.097المجموعات

داخل 
10.429540.193المجموعات

11.36856المجموع
الفترة 

الزمنیة 
المحددة 

كافیة 
للتنفیذ

بین 
0.64620.3230.7020.500المجموعات

داخل 
25.761560.460المجموعات

26.40758المجموع

ھناك 
تحديد 

للعائد أو 
األثر 

بین 
3.71521.8573.8420.028المجموعات

داخل 
24.172500.483المجموعات
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المتوقع 
من التنفیذ

المجموع
27.88752

بین أخرى
1.50020.7501.5000.500المجموعات

داخل 
0.50010.500المجموعات

2.0003المجموع

Oneتم فحص الفرضیة باستخدام اختبار تحلیل التباين األحادي 
Way ANOVA في تقییم جھة التنفیذ لنقاط قوة توجد فروق حیث تبین أنه

/مدة البرنامج النشاط تعزى لمتغیر /المشروع /وضعف البرنامج 
ئیة )، وذلك ألن قیمة الداللة اإلحصا13(ةفیھا للفقرالنشاط /المشروع 

.، وبالتالي تم رفض الفرضیة0.05أقل من الھ

o الفرضیة الثانیة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند
) في تقییم جھة التنفیذ لنقاط قوة 0.05α≥مستوى الداللة (
النشاط تعزى لمتغیر آلیة /المشروع /وضعف البرنامج 

.النشاط/المشروع /ذ والمتابعة للبرنامج التنفی

): المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات واألخطاء 58دول رقم (ج
المعیارية لتقییم جھة التنفیذ لنقاط قوة وضعف البرنامج  حسب 

النشاط/المشروع /آلیة التنفیذ والمتابعة للبرنامج 
تقییم جھة 

التنفیذ لنقاط 
قوة وضعف 

البرنامج

آلیة 
التنفیذ 

والمتابعة

اإلنحراف المتوسطالعدد
اريالمعی

الخطأ 
المعیاري

502.680.7410.105ذاتیةحقق أھدافه
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43.000.0000.000مستقلة
غیر 

22.001.4141.000موجودة

562.680.7410.099المجموع
القى تجاوباً من 

/المشاركات 
المشاركین

522.920.3880.054ذاتیة
43.000.0000.000مستقلة

غیر 
23.000.0000.000موجودة

582.930.3680.048المجموع
القى صدى 

إعالمیاً عاماً 
522.500.8520.118ذاتیة

43.000.0000.000مستقلة
غیر 

21.500.7070.500موجودة

582.500.8430.111المجموع
كان له أثر على 

الواقع
492.550.8180.117ذاتیة

42.501.0000.500مستقلة
غیر 

23.000.0000.000موجودة

552.560.8110.109المجموع
كان له أثر على 

صانع القرار
492.100.7430.106ذاتیة

42.250.9570.479مستقلة
غیر 

22.500.7070.500موجودة

552.130.7470.101المجموع
512.840.5430.076ذاتیةقابلیته لالستدامة

43.000.0000.000مستقلة
غیر 

23.000.0000.000موجودة

572.860.5150.068المجموع
توافر الموارد 

الالزمة
502.680.7410.105ذاتیة

43.000.0000.000مستقلة
22.001.4141.000غیر 
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موجودة
562.680.7410.099المجموع

نسبة عالیة من 
الحضور أو

المشاركة

512.670.7390.104ذاتیة
43.000.0000.000مستقلة

غیر 
22.500.7070.500موجودة

572.680.7110.094المجموع
األھداف محددة 

ومصاغة بدقة
502.920.3960.056ذاتیة

43.000.0000.000مستقلة
غیر 

23.000.0000.000موجودة

562.930.3750.050المجموع
األھداف قابلة 

للقیاس
522.920.3880.054ذاتیة

43.000.0000.000مستقلة
غیر 

22.001.4141.000موجودة

582.900.4470.059المجموع
512.880.4750.067ذاتیةاألھداف واقعیة

43.000.0000.000مستقلة
غیر 

23.000.0000.000موجودة

572.890.4510.060لمجموعا
الفترة الزمنیة 
المحددة كافیة 

للتنفیذ

522.580.6960.096ذاتیة
43.000.0000.000مستقلة

غیر 
22.000.0000.000موجودة

582.590.6760.089المجموع
ھناك تحديد 
للعائد أو األثر 
المتوقع من 

التنفیذ

472.660.7310.107ذاتیة
43.000.0000.000مستقلة

غیر 
22.001.4141.000موجودة

532.660.7320.101المجموع
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آلیة التنفیذ : نتائج فحص الفرضیة الثانیة حسب )59جدول رقم (
النشاط/المشروع /والمتابعة للبرنامج 

/الفقرة 
المجال

مصدر 
التباين

مجموع 
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
عاتالمرب

قیمة 
F

الداللة 
اإلحصائ

ية
حقق 

أھدافه
بین 

1.33420.6671.2240.302المجموعات

داخل 
28.880530.545المجموعات

30.21455المجموع
القى 

تجاوباً من 
المشاركات 

/
المشاركین

بین 
0.03220.0160.1140.893المجموعات

داخل 
7.692550.140المجموعات

7.72457المجموع

القى 
صدى 

إعالمیاً 
عاماً 

بین 
3.00021.5002.2000.120المجموعات

داخل 
37.500550.682المجموعات

40.50057المجموع
كان له أثر 

على 
الواقع

بین 
0.40520.2020.3000.742المجموعات

داخل 
35.122520.675المجموعات

35.52754مجموعال
كان له أثر 
على صانع 

القرار

بین 
0.36920.1850.3230.726المجموعات

داخل 
29.740520.572المجموعات
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30.10954المجموع
قابلیته 

لالستدامة
بین 

0.13220.0660.2420.786المجموعات

داخل 
14.745540.273المجموعات

14.87756المجموع
توافر 

الموارد 
الالزمة

بین 
1.33420.6671.2240.302المجموعات

داخل 
28.880530.545المجموعات

30.21455المجموع
نسبة 

عالیة من 
الحضور أو 

المشاركة

بین 
0.48220.2410.4680.629المجموعات

داخل 
27.833540.515المجموعات

28.31656عالمجمو
األھداف 
محددة 

ومصاغة 
بدقة

بین 
0.03420.0170.1180.889المجموعات

داخل 
7.680530.145المجموعات

7.71455المجموع
األھداف 

قابلة 
للقیاس

بین 
1.68720.8444.7870.012المجموعات

داخل 
9.692550.176المجموعات

11.37957المجموع
األھداف 

واقعیة
بین 

0.07420.0370.1780.838المجموعات

داخل 
11.294540.209المجموعات

11.36856المجموع
1.37720.6881.5330.225بین الفترة 



62

الزمنیة 
المحددة 

كافیة 
للتنفیذ

المجموعات
داخل 

24.692550.449المجموعات

26.06957المجموع

ھناك 
تحديد 

للعائد أو 
األثر 

المتوقع 
من التنفیذ

بین 
1.33420.6671.2560.294المجموعات

داخل 
26.553500.531المجموعات

المجموع
27.88752

بین أخرى
1.33311.3334.0000.184المجموعات

داخل 
0.66720.333المجموعات

2.0003المجموع

Oneتم فحص الفرضیة باستخدام اختبار تحلیل التباين األحادي 
Way ANOVA في تقییم جھة التنفیذ لنقاط قوة توجد فروق حیث تبین أنه

آلیة التنفیذ والمتابعة النشاط تعزى لمتغیر/المشروع /وضعف البرنامج 
لداللة )، وذلك ألن قیمة ا10فیھا للفقرة (النشاط/المشروع /للبرنامج 

.، وبالتالي تم رفض الفرضیة0.05اإلحصائیة لھا أقل من 

o الفرضیة الثالثة: ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند
) في تقییم جھة التنفیذ لنقاط قوة 0.05α≥مستوى الداللة (
النشاط تعزى لمتغیر الموقف /المشروع /وضعف البرنامج 
.النشاط/المشروع /الحالي للبرنامج 
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): المتوسطات الحسابیة واإلنحرافات واألخطاء 60جدول رقم (
المعیارية لتقییم جھة التنفیذ لنقاط قوة وضعف البرنامج  حسب 

النشاط/المشروع /للبرنامج الموقف الحالي 
تقییم جھة 

التنفیذ لنقاط 
قوة وضعف 

البرنامج

الموقف 
الحالي 
للبرنامج

اإلنحراف المتوسطالعدد
المعیاري

طأ الخ
المعیاري

..13.00جديدحقق أھدافه
132.380.9610.266مستمر
402.750.6700.106انتھى
..13.00أخرى

552.670.7470.101المجموع
القى تجاوباً من 

/المشاركات 
المشاركین

..13.00جديد
132.850.5550.154مستمر
422.950.3090.048انتھى
..13.00أخرى

572.930.3710.049المجموع
القى صدى 

إعالمیاً عاماً 
..13.00جديد

132.540.8770.243مستمر
422.450.8610.133انتھى
..13.00أخرى

572.490.8480.112المجموع
كان له أثر على 

الواقع
..13.00جديد

122.330.9850.284مستمر
402.600.7780.123انتھى
..13.00أخرى

542.560.8160.111المجموع
كان له أثر على 

صانع القرار
..11.00جديد

122.420.9000.260مستمر
402.080.6560.104انتھى
..11.00أخرى

542.110.7440.101المجموع
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..13.00جديدقابلیته لالستدامة
132.850.5550.154مستمر
412.900.4360.068انتھى
..13.00أخرى

562.890.4540.061المجموع
توافر الموارد 

الالزمة
..13.00جديد

132.540.8770.243مستمر
402.700.7230.114انتھى
..13.00أخرى

552.670.7470.101المجموع
بة عالیة من نس

الحضور أو 
المشاركة

..13.00جديد
132.850.5550.154مستمر
412.610.7710.120انتھى
..13.00أخرى

562.680.7160.096المجموع
األھداف محددة 

ومصاغة بدقة
..13.00جديد

132.850.5550.154مستمر
402.950.3160.050انتھى
..13.00أخرى

552.930.3780.051المجموع
األھداف قابلة 

للقیاس
..13.00جديد

132.850.5550.154مستمر
422.900.4310.067انتھى
..13.00أخرى

572.890.4510.060المجموع
..13.00جديداألھداف واقعیة

122.830.5770.167مستمر
422.900.4310.067انتھى
..13.00أخرى

562.890.4540.061المجموع
..13.00جديدالفترة الزمنیة 
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المحددة كافیة 
للتنفیذ

132.380.8700.241مستمر
422.620.6230.096انتھى
..13.00أخرى

572.580.6800.090المجموع
ھناك تحديد 
للعائد أو األثر 

ع من المتوق
التنفیذ

..13.00جديد
112.910.3020.091مستمر
392.620.7820.125انتھى
..13.00أخرى

522.690.7010.097المجموع

: نتائج فحص الفرضیة الثالثة حسب الموقف )61جدول رقم (
النشاط/المشروع /الحالي للبرنامج 

/الفقرة 
المجال

مصدر 
التباين

موع مج
المربعات

درجات 
الحرية

متوسط 
المربعات

قیمة 
F

الداللة 
اإلحصائ

ية
حقق 

أھدافه
بین 

1.53230.5110.9110.442المجموعات

داخل 
28.577510.560المجموعات

30.10954المجموع
القى 

تجاوباً من 
المشاركات 

/
المشاركین

بین 
0.12230.0410.2840.837المجموعات

داخل 
7.597530.143المجموعات

7.71956المجموع

القى 
صدى 

إعالمیاً 
عاماً 

بین 
0.61030.2030.2720.845المجموعات

داخل 
39.636530.748المجموعات
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40.24656المجموع
كان له أثر 

على 
الواقع

بین 
1.06730.3560.5190.671المجموعات

داخل 
34.267500.685المجموعات

35.33353المجموع
كان له أثر 
على صانع 

القرار

بین 
3.64231.2142.3620.082المجموعات

داخل 
25.692500.514المجموعات

29.33353المجموع
قابلیته 

لالستدامة
بین 

0.05530.0180.0840.968المجموعات

داخل 
11.302520.217مجموعاتال

11.35755المجموع
توافر 

الموارد 
الالزمة

بین 
0.47830.1590.2740.844المجموعات

داخل 
29.631510.581المجموعات

30.10954المجموع
نسبة 

عالیة من 
الحضور أو 

المشاركة

بین 
0.76630.2550.4840.695المجموعات

داخل
27.448520.528المجموعات

28.21455المجموع
األھداف 
محددة 

ومصاغة 
بدقة

بین 
0.11730.0390.2610.853المجموعات

داخل 
7.592510.149المجموعات

7.70954المجموع
0.05730.0190.0890.966بین األھداف 
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قابلة 
للقیاس

المجموعات
داخل 

11.311530.213عاتالمجمو

11.36856المجموع
األھداف 

واقعیة
بین 

0.07130.0240.1100.954المجموعات

داخل 
11.286520.217المجموعات

11.35755المجموع
الفترة 

الزمنیة 
المحددة 

كافیة 
للتنفیذ

بین 
0.91330.3040.6460.589المجموعات

داخل 
24.982530.471عاتالمجمو

25.89556المجموع

ھناك 
تحديد 

للعائد أو 
األثر 

المتوقع 
من التنفیذ

بین 
0.93730.3120.6210.605المجموعات

داخل 
24.140480.503المجموعات

المجموع
25.07751

بین أخرى
1.50020.7501.5000.500المجموعات

داخل 
0.50010.500اتالمجموع

2.0003المجموع

Oneتم فحص الفرضیة باستخدام اختبار تحلیل التباين األحادي 
Way ANOVA حیث تبین أنه ال توجد فروق في تقییم جھة التنفیذ لنقاط

النشاط تعزى لمتغیر الموقف الحالي /المشروع /قوة وضعف البرنامج 
وذلك ألن قیمة الداللة اإلحصائیة لھا أكبر النشاط، /المشروع /للبرنامج 

.، وبالتالي لم يتم رفض الفرضیة0.05من 



68

o ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند الرابعةالفرضیة :
تقییم جھة التنفیذ لنقاط قوة ) في 0.05α≥مستوى الداللة (
النشاط تعزى لمتغیر عدد /المشروع /وضعف البرنامج 

.األنشطة

عدد حسب الرابعة: نتائج فحص الفرضیة )62(جدول رقم 
األنشطة

عدد المجال/الفقرة 
األنشطة

الع
دد

الوس
ط 
الح
ساب
ي

اإلنحر
اف 
المع
ياري

قیمة 
T

درجا
ت 
الحر
ية

الداللة 
اإلحصا

ئیة

نشاط حقق أھدافه
172.760.6640.645520.521واحد

أكثر من 
372.620.794نشاط

القى تجاوباً من
المشاركات / 

المشاركین

نشاط 
18300.982540.330واحد

أكثر من 
382.890.453نشاط

القى صدى 
إعالمیاً عاماً 

نشاط 
-182.440.856واحد

0.226
540.822

أكثر من 
382.50.862نشاط

كان له أثر على 
الواقع

نشاط 
182.610.7780.403510.689واحد

أكثر من 
352.510.853نشاط

كان له أثر على 
صانع القرار

نشاط 
172.180.7280.418510.678واحد
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أكثر من 
362.080.77نشاط

نشاط قابلیته لالستدامة
182.890.4710.336530.738واحد

أكثر من 
372.840.553نشاط

توافر الموارد 
الالزمة

نشاط 
182.780.6470.764520.448واحد

أكثر من 
362.610.803نشاط

نسبة عالیة من 
الحضور أو 

المشاركة

نشاط 
-182.390.916واحد

2.098
530.041

أكثر من 
372.810.569نشاط

األھداف محددة 
ومصاغة بدقة

نشاط 
18301.01520.317واحد

أكثر من 
362.890.465نشاط

األھداف قابلة 
للقیاس

نشاط 
-182.780.647واحد

1.313
540.195

أكثر من 
382.950.324نشاط

نشاط األھداف واقعیة
17301.185530.241واحد

أكثر من 
382.840.547نشاط

الفترة الزمنیة 
المحددة كافیة 

للتنفیذ

نشاط 
-182.560.705واحد

0.118
540.906

أكثر من 
382.580.683نشاط

ھناك تحديد للعائد 
أو األثر المتوقع من 

نشاط 
162.750.6830.665490.509واحد
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أكثر من التنفیذ
352.60.775نشاط

نشاط أخرى
12.021واحد

أكثر من 
321نشاط

حیث تبین أنه توجد فروق t-testار تم فحص الفرضیة باستخدام اختب
النشاط /المشروع /في تقییم جھة التنفیذ لنقاط قوة وضعف البرنامج 

)، وذلك ألن قیمة الداللة اإلحصائیة 8(للفقرةتعزى لمتغیر عدد األنشطة 
، وبالتالي تم رفض الفرضیة لھا، حیث كانت الفروق 0.05أقل من الھ

.أكثر من نشاطلصالح 
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