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  مقدمة . 1
محيص والمناقـشات   تعتبر قضية المرأة واالتصال من أآثر القضايا التي تناولتها الدراسـات بـالت            

المستفيضة ، وخاصة تلك المتعلقة بصورة المرأة في وسـائل اإلعـالم المختلفـة ، وغالبـًا مـا                   
يدول الجدال وتتبادل االتهامات حول المسئولية فـي الـنمط الواضـح للمـرأة وصـورتها وحياتهـا                  

يـد ، ومـع   واهتماماتها ورسائلها في وسائل االتصال المختلفة والمرئية منها علـى وجـه التحد   
أن العديد من الجهود التي بذلت والزالت تبذل حول اآلن ، إال أن مجال المرأة واالتـصال مـازال                   

 وسنعرض فيما يلي بعض الجهود التي بـذلت         ،  بحاجة لكثير من الجهود لدراسته جيدًا
  -:محليا في هذا المجال 

  
  :نتطور الحرآة النضالية النسوية وعالقتها باإلعالم في فلسطي. 1.1

لعبت المرأة الفلسطينية دورًا نضاليًا هامًا في التاريخ الفلسطيني، حيث آانت وال زالت جـزءًا               
ال يتجزأ من المقاومة الشعبية الفلسطينية التي لعبت دورًا هامـًا فـي العـشرينات لمناهـضة                 

  .االنتداب البريطاني
وية آـان تـشكيل أول   وآان القطاع النسوي ضمن األطر المشارآة ولعل أبرز النـشاطات النـس    

  . ومن مؤسسته زليخة الشهابي وآاميليا السكاآين1921اتحاد نسائي فلسطيني عام 
 26/10/1929وآــان أيــضًا فــي تلــك الفتــرة انعقــاد المــؤتمر النــسوي األول فــي القــدس فــي  

وآـان  " الخطوة األولى لتأطير الحرآة النـسوية     " امرأة حيث اعتبر هذا المؤتمر       300وبمشارآة  
ــدف ا ــافة       ه ــا باإلض ــضالية له ــشارآة الن ــسوية وتوســيع الم ــة الن ــيم الحرآ ــو تنظ ــؤتمر ه لم

  .لمسؤولياتها االجتماعية آمساعدة أسر الشهداء والجرحى والمعتقلين
لم يقتـصر دور المـرأة فـي تلـك الفتـرة علـى العمـل الـسياسي فحـسب بـل خاضـت المـرأة                          

 حقوقها االجتماعية المسلوبة إال أن  الفلسطينية دورًا نضاليًا على الصعيد االجتماعي إلحقاق      
هذا الدور لم يبرز حيث غلب الجانب السياسي على االجتماعي نتيجـة الظـروف الـسياسية                

  .القائمة
وامتد هذا الدور السياسي واالجتماعي من منتصف الثالثينات إلى منتصف األربعينـات والتـي              

رية المـسلحة ونقـل القـضية إلـى         باندماج الحرآة النسائية في الحرآة الوطنية الثو      "اتسمت  
  .المستويين العربي والدولي

فعلــى الــصعيد الــسياسي نــشطت فــي تلــك الفتــرة الجمعيــات النــسوية فــي مجــال جمــع   
التبرعات ألسر الشهداء وشراء السالح والذخيرة وحياآة مالبـس الثـوار وآانـت النـساء تعقـد                 

نساء تنقـل األسـلحة إلـى الثـوار         االجتماعات سرًا في البيوت وفي المجال العسكري آانت ال        
الـشهيدة  "عبر الجبال وتنقل المؤن والثياب على ظهور البعيـر، ومـن مناضـالت تلـك المرحلـة                  

  . فاطمة غزال، طرب عبد الهادي، ميمنة عز الدين القسام، بهية ناصرـ وعقيلة البديري
ــًا، فقــد أخــذ العمــل اإلعالمــي شــكًال غيــر مباشــر إذ تمثــل فــي عــرض      القــضية أمــا إعالمي

الفلسطينية في المحافل الدولية والعربية، فعلى الصعيد العربـي تـم تفـويض الـسيدة هـدى                 
  .شعراوي لطرح القضية الفلسطينية على مائدة البحث في المؤتمرات العربية

أما على الصعيد الدولي فقد أرسلت لجنـة الـسيدات العربيـة فـي القـدس آتابـًا إلـى مـؤتمر                     
يل طالبين فيه بوقف الهجرة اليهودية وإقامـة حكومـة وطنيـة فـي             السلم العالمي في بروآس   

هنـا  "فلسطين، وقد برز في تلك المرحلة إعالميات مـنهن سـائدة نـصار وآـان إلنـشاء إذاعـة                    
، وقد عمل في هذه اإلذاعـة عـدد         1936 دورًا هامًا في دعم ثورة عام        1936في عام   " القدس

وغيرها، وفي أوائـل األربعينـات أنـشئت إذاعـة          من النساء الفلسطينيات مثل فاطمة البديري       
في مدينة جنين ثم انتقلت إلى مدينة يافا وقد عمل في هذه اإلذاعة أيـضًا               " الشرق األدنى "

عدد من اإلعالميات اللواتي انتقلن للعمل في إذاعات عربية في دول مجاورة بعد النكبة عـام                
1948 .  

ية فـي عـدة مـؤتمرات دوليـة مثـل المـؤتمر             على الصعيد اإلعالمي شارآت المرأة الفلـسطين      
 وآانـت الـسيدة عـصام       1959العالمي لبحث القضايا االجتماعية الذي عقد فـي اليونـان عـام             

عبد الهادي ممثلة عن دور األردن، آما شارآت الحرآة النسائية في مؤتمر المرأة األفريقي ـ  
دس الذي عقد في القـاهرة       والمؤتمر النسائي العربي السا    1961اآلسيوي في القاهرة عام     

  1966عام 
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  :1987معطيات حول دور المرأة اإلعالمي بعد عام . 1.2
وصل عدد آبير من اإلعالميين األجانب إلى       " 1993ـ1987"خالل االنتفاضة الفلسطينية األولى   

األراضي الفلسطينية المحتلة، وآان البد لإلعالميين الفلسطينيين مـساعدتهم، خاصـة فـي             
األمنية المتردية وبعد أن قامت الوحدات اإلسرائيلية الخاصـة بـالتنكر علـى هيئـة              ظل األوضاع   

صحافيين، هذه الحاجة لم تقتصر على اإلعالميين بل شارآت بعض النساء فـي هـذا العمـل                  
وخاصة طالبات الجامعات اللواتي تحدثن لغات أجنبية، واللواتي اتخذن العمل اإلعالمي مهنـة             

برزت في تلك الفترة إعالميـات فلـسطينيات فـي مجـال المراسـلة              لهن في وقت الحق، آما      
والتصوير الصحافي والتلفزيوني، علـى سـبيل المثـال روال أمـين التـي بـدأت عملهـا آمـصورة                    

  . في الضفة الغربيةCNNتلفزيونية لشبكة 
ة آما برزت أيضًا المصورة الصحافية روال الحلواني التي تعمل في وآالة رويتـر، وبـرزت المـصور                

ــن        ــرات م ــرهن الكثي ــة ســهير إســماعيل وغي ــصورة التلفزيوني ــوري والم ــة خ ــة بثين والمخرج
  اإلعالميات الفلسطينيات

ــد       ــسان الوف ــة بل ــسطينية، دور الناطق ــرأة الفل ــا الم ــي تبوأته ــة الت ــرز األدوار اإلعالمي ــل أب لع
  حنـان عـشراوي  ةالفلسطيني إلى مفاوضات السالم مع إسرائيل، والـذي قامـت بـه الـدآتور           

وأبدعت في أدائه، والذي توقف بعد أن ألغي دور الوفد المفاوض نتيجـة لوجـود قنـاة تفاوضـية                   
  .سرية تمخص عنها اتفاق أوسلو

 تـم   1993وبعد أن وقعت منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة اإلسرائيلية اتفاق أوسلو عام            
طينية المحتلـة بعـد     إنشاء السلطة الوطنية الفلـسطينية وإعـادة أجـزاء مـن األراضـي الفلـس              

  .انسحاب الجيش اإلسرائيلي منها
لقد ساهم قيام السلطة الوطنية الفلسطينية على تعزيز دور المرأة الفلسطينية األمـر الـذي               
تمثل بتبـوء المـرأة الفلـسطينية بعـض المناصـب الوزاريـة واإلداريـة فـي مؤسـسات الـسلطة                     

قد بدأت به المنظمات الغير حكوميـة زمـن         الوطنية الفلسطينية، األمر الذي جاء مكمًال، آانت        
  .االحتالل، والتي دأبت على توظيف النساء فيه بشكل ملحوظ

وعلى الصعيد اإلعالمي جاء تشكيل وزارة اإلعالم الفلسطينية آوزارة لرعاية ومتابعة الشؤون            
 اإلعالمية ليساهم إيجابيًا في  العمل اإلعالمي الفلسطيني الذي آان يعاني طـوال سـنوات              

صــوت "االحــتالل، حيــث منحــت وزارة اإلعــالم عــدة تــراخيص لــصحف ومجــالت نــسائية منهــا  
  .ومجلة ينابيع الصادرة عن جمعية المرأة العاملة" النساء

ــات       ــسائية واإلعالمي ــالم الن ــاة والقــدس ازدادت الفــرص لألق ــام والحي ــصدور صــحيفتي األي وب
ات الـصحافيات للعمـل فـي صـحف         الفلسطينيات للكتابة وفتح المجـال للمراسـالت، والمـصور        

  .يومية تصدر محليًا
) صـوت فلـسطين وتلفزيـون فلـسطين    (آما آان إلنشاء هيئة اإلذاعة والتلفزيون الفلـسطينية   

وترخيص عدد آبير من محطات التلفزة واإلذاعة المحلية الخاصة دورًا آبيرًا في بروز عـدد مـن                 
  .. وإداريات في مواقع صنع القراراإلعالميات الفلسطينيات آمذيعات ومراسالت ومصورات

ومع انتشار المحطات الفضائية العربية، واهتمامها فـي الـشأن الفلـسطيني أتيحـت الفرصـة                
لعدد من اإلعالميات الفلسطينيات فـي العمـل مـع هـذه الفـضائيات العربيـة آمراسـالت مـن                    

اهد علـى   فلسطين، برزن بشكل جلي وواضح خالل انتفاضة األقصى الحالية، ولعـل أآبـر شـ              
ذلك حصول عدد من اإلعالميات الفلـسطينيات العـامالت مـع الفـضائيات العربيـة علـى جـوائز                   

 شخصية أو مؤسسة صحافية منحت جوائز لعشر نساء         22 ضمن أصل    2001الصحافة العربية   
  .خمسة منهن إلعالميات فلسطينيات

اإلعالميـين  مـن مجمـوع   % 20وتشكل الفلسطينيات العامالت فـي الحقـل اإلعالمـي نـسبة         
الفلسطينيين وهي نسبة ضئيلة مقارنة بعدد النساء المتخرجات من الجامعـات الفلـسطينية            

ــاك     ــالي أن هن ــين الجــدول الت  خريجــة مــن الجامعــات  313فــي المجــال اإلعالمــي حيــث يب
  .الفلسطينية في تخصصات إعالمية مختلفة
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 :ي مجال اإلعالمأعداد الخريجات من الجامعات الفلسطينية ف) : 1.1 (جدول

 القسم
النجاح 

الوطنية 
 نابلس

بيت  بيرزيت
 لحم

اإلسالم
 المجموع ية غزة

ــسم   ــي ق ــات ف الخريج
 173 70  35 68 الصحافة

ــسم   ــي ق ــات ف الخريج
 37   37  اإلذاعة

الخريجــــــات بــــــدبلوم 
 24   24  صحافة

 18   18  الخريجات بدبلوم إذاعة
اإلعــــــالم آتخــــــصص 

 61  61   فرعي

 313 70 61 114 68 المجموع
  2002دراسة حول واقع المرأة في العمل التلفزيوني واإلذاعي، بيناز السميري ، : المصدر **
  

  :أهمية اإلعالم المرئي والمسموع في دعم قضايا المرأة الفلسطينية .1.3
لم تغفل محطات اإلذاعة والتلفـزة الخاصـة والرسـمية قـضايا المـرأة وحقوقهـا، حيـث تنـاقش                    

نت من المحرمات سابقًا آالعنف العائلي ضد المرأة وحقـوق الطفـل، والتـي أصـبحت                قضايا آا 
على أجندة وسائل اإلعالم، وأصبح الجمهور مشارآًا ولـيس متلقيـًا فقـط، ولكـن بـالرغم مـن                   
ذلك فإنها لم تهتم بتخصيص مساحات ثابتة لمعالجة قـضايا المـرأة الفلـسطينية، ولـم تعمـل                  

لمتكاملـة مـن خـالل التوغـل فـي آثيـر مـن القـضايا التـي تمـس                    على تغيير نمطية الـصورة ا     
ــا،        ــام به ــن القي ــي يمك ــة األدوار الت ــة وطبيع ــاتهن اليومي ــى حي ــؤثر عل ــساء وت احتياجــات الن
آالمشكالت التي يتعرض لها في مجال العمل أو مجال التشريعات القائمة، ومما ال شك فيه               

رئية والمـسموعة فـي  صـورة المـرأة يـرتبط            أن الدور الذي تقوم به وسائل اإلعالم وخاصة الم        
ارتباطًا وثيقًا بالدور الذي تمارسه في المجتمع، سـواء آـان هـذا الـدور سـلبيًا يـساعد علـى                     
تكــريس العــادات والمفــاهيم التقليديــة، أو إيجابيــًا مــن حيــث مــساهمته فــي هــذه العــادات   

  .ا المرأةوالتقاليد وتحفيز األفراد المتالك وعي مغاير ومستنير حول قضاي
  

  :صورة المرأة في وسائل اإلعالم. 1.4
تناول قضايا المرأة في الصحف الفلسطينية الرسمية وغيـر المتخصـصة تنـاول ضـعيف                •

  .ويرجع هذا إلى انعدام المساحة الثابثة والمستمرة والمتخصصة لقضايا المرأة 
 مثــل أمــور تترآـز المــضامين اإلعالميــة الموجهــة للمــرأة حــول الــدور التقليــدي للمــرأة  •

الطهي والمطبخ األطفال واألزياء والتجميل وصيحات الموضة، في الوقت الذي يتم فيه         
  .إقصاء األدوار األخرى للمرأة باعتبارها آائنًا منتجًا في المجتمع

هنــاك اســتثناءات موســمية ارتبطــت بتوجهــات وجهــود بعــض المؤســسات النــسوية    •
بـراز المـشكالت التـي تعـاني منهـا          استطاعت طرح القضايا التي تمس النساء مثـل إ        

  .المرأة في مجاالت العمل والصحة والزواج وقضايا التشريعات القائمة
ترآيز معظم وسائل اإلعالم على فئـات محـددة مـن النـساء وتهمـيش وتجنـب فئـات                    •

أخرى آالمرأة الريفية والمـرأة فـي المخيمـات والقـرى البدويـة، وأن حـدث وتـم تنـاول                    
فإنهـا تـتم بـشكل خـاطف وسـريع وموسـمي يفتقـر إلـى العمـل           قضايا هؤالء النـساء     

  .الواضح الغير مبني على معطيات الواقع والمستمر من احتياجاتهن الحقيقية
هناك اهتمام لبعض المهن النسائية على حساب مهن أخرى ودائمًا مـا نجـد أن جـل                  •

ة، االهتمام اإلعالمي منصب على النـساء اللـواتي يعملـن فـي وظـائف ومهـن نخبويـ                 
  .إضافة إلى سعى المرأة من منطلق عالقتها بالحزب
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ترآز وسائل اإلعالم على المـرأة فـي مرحلـة الـشباب والنـضج والخـصوبة، فيمـا يـتم                     •
أقــصاء مرحلتــي الكهولــة والــشيخوخة، أمــا الفتيــات الــصغيرات فــإنهن ال يــشغلن أي  

  .اهتمام لدى وسائل اإلعالم
يــة أو آمــستهلك أســاس وغالبــًا مــا يــتم تــستغل وســائل اإلعــالم المــرأة آــأداة إعالن •

اســتخدامها فــي الجــانبين ملمــًا، حيــث تــستخدم فــي القــيم المظهريــة والــشكلية   
واالستهالآية في مقابل إغفال القيم اإلنتاجيـة وفـي المـشارآة الـسياسية واإلبـداع               

  .والفكر
 تتحاشي وسائل اإلعالم االقتـراب مـن بعـض القـضايا النـسائية الخالفيـة مثـل قـانون                   •

األحوال الشخصية واألسباب االجتماعية لـبعض الجـرائم النـسائية، واسـتنمال المـرأة           
  .ببعض المهن آأن تكون رئيسة تحرير لصحيفة يومية، أو رئيسة جامعة

نتائج الستطالع رأي أجرته اليونسيف حول آيفية تغطية وسائل اإلعالم لقضايا المرأة             •
  :تبين التالي

  :اإلعالم وآان مختصًا في 28االستطالع شمل 
  .اعتبر أن التغطية سيئة% 71.4
  .أنها جيدة% 3.6
  .اعتبر التغطية متوسطة% 25

  - :ويرجع ذلك بعدة أسباب منها
ن اإلعالم الفلسطيني ما زال يتجنب التطرق إلى مواضـيع مثيـرة للجـدل والتـي مـن               أ •

  .الممكن أن تزعزع أمان المجتمع
خشون المغامرة ويستصعبون الوصول إلـى      أن اإلعالميين الفلسطينيين غير مدربين وي      •

المعلومات ألن األسرة الفلسطينية تتكتم على االنتهاآـات عمومـًا وعلـى االنتهاآـات               
  .ضد المرأة خصوصًا،

ــشجعون علــى التطــرق للقــضايا الحــساسة حرصــًا علــى      • الرؤســاء فــي العمــل ال ي
  .مبيعاتهم أو إقبال الجمهور على متابعة وسائلهم اإلعالمية

ية التي تغطـي قـضايا المـرأة واالعتمـاد علـى تمويـل المؤسـسات التـسوية                  الموسم •
   i.برامج إذاعية وتلفزيونية ونشرات ومالحق خاصة

 في حـدود  –تأتي هذه الدراسة المسحية األولى في فلسطين  في ضوء ما تقدم  
 التي تبذلها منظمة المرأة العربية إلجراء الدراسـات المـسحية فـي             –علم الباحث   

العربي ، وهذا الجهد الشك أنه يوحد األمة العربية ، ويعكس تبادل الخبرات             الوطن  
  .في هذا المجال وغيره من مجاالت المسح األخرى

وفــي إطــار هــذه الدراســة فقــد قــام الباحــث يرافقــه طــاقم مــن البــاحثين الميــدانيين   
األنـشطة  موزعين على آافة أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بإجراء مسح دقيق لجميع            

 وحتــى نهايــة ديــسمبر 2003ينــاير ( االتــصالية التــي نفــذت فــي فلــسطين فــي الفتــرة مــن 
 بحيث شمل المـسح جميـع المؤسـسات الناشـطة فـي مجـال المـرأة سـواء آانـت                     )م2004

ــددة        ــة ومتع ــاور متنوع ــى مح ــة أو خاصــة ، وشــملت الدراســة عل ــة أو أهلي ــة أوحكومي دولي
لة ، والممارسات اإلعالمية والبرامج اإلذاعية والتلفزيونية ،        آاالستراتيجيات اإلعالمية في الدو   

والبحوث العلمية فـي مجـال المـرأة والمـشروعات والبـرامج اإلعالميـة ، واللجـان والملـصقات                   
اإلعالمية والدورات التدريبية في مجال اإلعالم الخاصة بالمرأة والتقارير الـسنوية حـول المـرأة               

عالمـي وغيرهـا مـن األنـشطة اإلعالميـة واالتـصالية فـي هـذا              في اإلعالم ووحدات الرصـد اإل     
  .الجانب

  
  :وفي ضوء ذلك سيتم تناول هذا الدراسة وفق المحاور التالية 

  .منهجية الدراسة •
 .أهم معوقات إجراء المسح الميداني  •
 .تحليل استمارات المسح •
 .نتائج المسح •
 .ح التوصيات في ضوء نتائج المسوفي ختام الدراسة سنورد بعض  •
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  :منهجية إجراء المسح . 2
م ،  2004بدأت اإلجراءات العملية والفعلية في إجراء المسح في نهاية شهر ديـسمبر               

حيــث تمثلــت الخطــوة األولــى فــي تحديــد المؤســسات اإلعالميــة النــسوية المنتــشرة فــي  
الدوليـة  بما فيهـا الحكوميـة واألهليـة و       ) الضفة الغربية وقطاع غز ة     (     األراضي الفلسطينية 

والخاصة ن وتمت االستعانة باألرشيف الموجـود لـدى وزارة شـئون المـرأة الفلـسطينية وبلـغ                  
آما فـي جـدول   ) الضفة وقطاع غزة   ( موزعة جغرافيًا على     ) 140( مجموع هذه المؤسسات    

)2.1(  
  :)2.1(جدول 

  توزيع المؤسسات االتصالية في مجال المرأة في فلسطين
 المجموع  خاصة  وليةد  أهلية  حكومية  المنطقة
  58  3  1  45  9  قطاع غزة

الـــــــــــضفة 
  الغربية

2  80  -  -  82  

  140  3  1  125  11  المجموع
  

تم توزيع البـاحثين الميـدانيين بعـد عقـد          ) 2.1(في ضوء اإلحصاءات المبينة في جدول         
لقاءات وتنظيم ورش عمل معهم لتوضيح آيفية إجراء المقابالت مع ممثلي هذه المؤسـسات           

وفـي نهايـة المـشروع تـم تجميـع االسـتمارات           . عن شرح آل بند من بنود االسـتمارة       ، فضًال   
وتحليلها ، ويمكن عرض المؤسـسات والمـشروعات التـي تـم مـسحها فـي آـل مـن الـضفة                      

  : وقطاع غزة آما في الجدول التاليالغربية
  :)2.2(جدول 

  المؤسسات والمشروعات التي تم مسحها
  تعدد المشروعا  المؤسسات  المنطقة

  87  55  قطاع غزة
  123  67  الضفة الغربية
  201  122  المجموع

  
  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 

) 55(عــدد المؤســسات العاملــة فــي مجــال االتــصال الخــاص بقطــاع المــرأة بلــغ    •
، وبلــغ عــدد المــشروعات التــي  )  دوليــة – أهليــة –حكوميــة  (         مؤســسة

مـشروعًا اتـصاليًا فـي مجـال المـرأة          ) 78(أنجزتها هذه المؤسسات مجتمعـة هـو        
وهذا يعني أن بعض هذه المؤسسات قد أنجزت أآثر من مشروع في الفتـرة مـن                

  م2004 وحتى نهاية ديسمبر 2003يناير 
عدد المؤسسات العاملة في مجال االتـصال فـي الـضفة الفلـسطينية فـي قطـاع                •

ال المـرأة فـي     مـشروعًا اتـصاليًا فـي مجـ       ) 123(مؤسسة أنجـزت    ) 67(المرأة بلغ   
 ).م2004 حتى نهاية ديسمبر 2003يناير ( فترة المسح 

مجموع المؤسسات الكلية الناشطة في مجال االتصال بقطـاع المـرأة فـي جميـع       •
مـشروعًا  ) 201(مؤسسة أنجزت   ) 122(أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بلغ      

ذا يـشير إلـى أن      اتصاليًا يهم قطاع المرأة في فترة المسح المذآورة سـابقًا ، وهـ            
العديد من المؤسسات أنجـزت أآثـر مـن مـشروع اتـصالي يهـم المـرأة فـي فتـرة                     

 .المسح 
) 2.2(جرى عليها المسح والمبينة في جـدول         المؤسسات التي    عند مقارنة عدد   •

 مـسح جميـع   بخصوص) 1(في جدول  الوارد   مع عددها مؤسسة ،   ) 122(وعددها  
) 140( المـرأة فـي فلـسطين وهـي     المؤسسات ذات النشاط االتصالي في مجال     

مؤسسة تم استبعادها من الدراسة المـسحية ،        ) 18( أن هناك    نجد  مؤسسة ،   
ويعود ذلك إلى أن هذه المؤسسات أنجزت مشروعات اتصالية قديمة قبـل الفتـرة              

 .م2003الخاضعة للدراسة المسحية ، أي قبل تاريخ يناير 



 7 
 

م إجراء الدراسة عليهـا تـم تعبئـة اسـتمارات           ومن الجدير بالذآر أن جميع المؤسسات التي ت       
المسح عن طريق المقابلة المباشرة مع مدراء هـذه المؤسـسات أو القـائمين عليهـا بـشكل                
مباشر ، وتم ذلك من خالل التنسيق المسبق مع المسئولين ، وتحديد موعد إلجراء المقابلة              

ارة بدقـة متناهيـة وتـسجيل       بحيث يأخذ الباحث الميداني الوقت الكافي لتعبئة بنـود االسـتم          
  .آافة البيانات المطلوبة

  
  : أهم معوقات إجراء المسح الميداني .3

م وحتى يومنا هـذا ، حيـث   2000يعيش الفلسطينيون ظروفًا أمنية معقدة للغاية منذ سبتمبر   
أن االنتفاضة الحالية فرضت مناخـًا ملـيء بالتعقيـدات والمخـاطر األمنيـة التـي تفرضـها قـوات                    

ل اإلسرائيلية على األرض ، ويتمثـل ذلـك فـي آثـرة الحـواجز العـسكرية التـي تفـصل                     االحتال
القرى والمدن والمخيمات عن بعضها البعض ، حيث يوجد في قطـاع غـزة حـاجزين رئيـسيين                  

شمال قطاع غزة ، : يستخدمهما الجيش اإلسرائيلي لتقسيم القطاع إلى ثالثة مناطق هي   
، وهذا التقسيم يجعل إمكانية التنقل بين هـذه المنـاطق           وسط قطاع غزة ، جنوب قطاع غزة        

  .حفوفًا بالمخاطرممستحيًال ، وإذا تيسر فيكون 
  

حاجزًا عـسكريًا احتالليـًا يحـول دون التواصـل     ) 20(في الضفة الفلسطينية فهناك أآثر من    أما  
 – أريحا   –ية   قلقيل – طولكرم   – الخليل   – نابلس   –رام اهللا   ( الجغرافي بين مدن الضفة الكبرى      

  .آذلك تفصل بين هذه المدن وبين القرى والمخيمات المحيطة بها) جنين 
  

أما التواصل بين شطري الوطن الفلسطيني قطاع غزة والضفة الغربية فهـو مـستحيل         
 وحتى اليوم ، وإذا أرد المواطنون في غزة الذهاب إلى الضفة الغربيـة يـتم                2000منذ سبتمبر   

ى مصر ثم األردن ثم إلى الضفة الغربية ، والعكـس صحـصح بالنـسبة               ذلك من خالل السفر إل    
  .لسكان الضفة الغربية

  
أمام هذا الواقع واجهت الدراسة المسحية صعوبات معقدة للغاية تمثلت فيما يلي            

:  
  .صعوبة التنقل بين محافظات غزة ، ومحافظات الضفة الغربية •
الــدوائر المتهمــة بــشئون ى المؤســسات وعوبة وصــول البــاحثين الميــدانيين إلــصــ •

 .المرأة في القرى والمدن والمخيمات
 طـول   اختالل التوقيت والمواعيد المحددة إلجراء المقابلة وتطبيق المـسح بـسبب           •

 .ساعات االنتظار على الحواجز العسكرية
استحالة تمكن مـساعد باحـث أو اثنـين أو ثالثـة القيـام بهـذا المـسح فـي آافـة                       •

 .قطاع غزةمناطق الضفة الفلسطينية و
تخوف العديد من المؤسسات من اإلدالء بالمعلومات على الرغم من وجـود آتـاب               •

، وذلــك بــسبب قــرار الــسلطة الوطنيــة العربيــة موجهــة لهــم مــن منظمــة المــرأة 
الفلسطينية األخير والمتمثل في إغالق المؤسسات الوهمية التي ال تعمل فعليًا           

 .على أرض الواقع وسحب تراخيصها
  

  :واجهة هذه التحديات آيفية م
شكلت التحديات المشار إليها سـابقًا تخوفـًا آبيـرًا علـى سـير الدراسـة المـسحية ،                     

وأصبح مصيرها في خطر حقيقي يكمن في صعوبة تنفيذها على أرض الواقع ، وللتغلب على               
  :هذه الصعوبات ومواجهة هذه التحديثات قام الباحث باإلجراءات التالية 

  :ضي الفلسطينية إلى منطقتين أساسيتين هما تقسيم جميع األرا •
  .تضم جميع مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية :المنطقة األولى  -
  . تضم جميع مدن وقرى ومخيمات قطاع غزة :ة المنطقة الثاني -
  :تعيين الباحثين الميدانيين المساعدين  •
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ؤســسات تــم تعيــين بــاحثين مــساعدين بحيــث يغطــي األول م :منطقــة قطــاع غــز ة -
شـمال غــزة ، بينمــا الثــاني جنــوب قطــاع غـزة ، وذلــك للتغلــب علــى الحــاجز العــسكري   

  .االحتاللي الرئيسي الذي يفضل شمال القطاع عن جنوبه
  

شـمال  ( تم تعيين ثالثة بـاحثين فـي منـاطق مختلفـة هـي       :منقطة الضفة الغربية   -
المـدن والقـرى    بحيـث يغطـي آـل باحـث جميـع           )  وسـط الـضفة      – جنوب الضفة    –الضفة  

 .والمخيمات التي تقع ضمن نفوذ منطقته
عقد ورش عمل لشرح بنود وفقرات استمارة المسح لجميع الباحثين ، ففي غـزة تـم                 •

االلتقاء بهما مباشرة ، أما بالنسبة للباحثين الثالثـة فـي الـضفة الغربيـة فـتم إرسـال                   
يد على ضرورة تعبئتهـا      عبر التليفون مع التأآ    هااالستمارة لهم بالفاآس ، وشرح بنود     

  .عن طريق المقابلة المباشرة مع مسئولي المؤسسات
متابعـة عمـل البـاحثين الخمـسة أسـبوعيًا فـي يـوم الخمـيس لإلطـالع علـى حــصاد            •

فـي  األسبوع ، واإلجابة على أسـئلتهم واستفـساراتهم ، وذلـك بالمقابلـة المباشـرة                
 . الضفة الغربيةغزة ، وعبر التليفون بالنسبة للمساعدين العاملين في

وقد اسـتمر العمـل بهـذه الـصورة طيلـة فتـرة المـسح التـي امتـدت مـن نهايـة شـهر                          •
  م20/3/2005وحتى يوم 2004ديسمبر 

  
  :تحليل االستمارة . 4

سيتم في هذا الجزء تناول آل بند من بنود االستمارة األساسية وتحليلهـا ، وتوضـيح                  
ير بالذآر أن االستمارة مكونة من ثمانية بنـود     أهم نتائج المسح الخاصة بكل منها ، ومن الجد        

  :أساسية يشتمل آل منها على العديد من الفقرات الفرعية ،و هذه البنود آما يلي 
  :بيانات عامة. 4.1

 النشاط أو البرنامج أو المشروع ، وقد جاءت البيانات في االسـتمارات التـي               تدور حول 
اط واسم الجهة الذي نفذته ، وتاريخ بدايته        تم تعبئتها من المشروعات عامة تصف اسم النش       

  .وهي فقرات ال تحتاج إلى تحليل
  

  :أما الفقرات التي تحتاج إلى تحليل في هذا البند فهي 
  - :االتصاليالنشاط ) تكرارية(دورية  .4.1.1

المتعلقة بهذه الفقرة من فقرات االستبانة أن األنشطة نفـذت علـى             اإلحصاءاتتشير  
رامج إذاعية ودورات تدريبية وورش عمل وغيرهـا ، ويمكـن توضـيح          شكل ندوات ومستمرة ، وب    

  :ذلك من خالل الجدول التالي 
  : )4.1( جدول 

  دورية النشاط االتصالي في جميع المشروعات

  دورية النشاط
عدد 
 النسب المئوية المشروعات

 10.9 22 مرة آل أسبوع
 25.4 51 دوري شهريًا

مستمر على شكل لقاء 
 6.0 12 يوميًا
 17.4 35 متكرر

 7.5 15 على لقاءات
 1.0 2 آل ست شهور
 12.9 26 دورات وندوات
 0.5 1 انتهي المشروع
 1.0 2 زيارات دورية
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 0.5 1 سنة قابلة للتجديد
 0.5 1 عقود متفرقة

 0.5 1 آلما تصدر معلومات جديدة
 1.0 2 آل شهرين

 1.0 2 آل ثالثة شهور
 12.9 26 مرة واحدة آل شهر

 1.0 2 رة آل اسبوعينم
Total 201 100.0 

  :يتضح من الجدول السابق بما يلي 
من المشروعات وتشكل ) 22( أن المشروعات التي نفذت مرة آل أسبوع بلغ عددها          •

  .من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 10.9(نسبة 
روعات مـن المـش  ) 51( أن المشروعات التي نفذت بشكل دوري شهريًا  بلـغ عـددها        •

 .من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 25.4(وتشكل نسبة 
) 12( أن المشروعات التي نفذت بشكل مستمر على شكل لقـاء يوميـًا بلـغ عـددها                  •

 .من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات %) 6.0(من المشروعات وتشكل نسبة 
المـشروعات وتـشكل    مـن   ) 35( أن المشروعات التي نفذت بشكل متكرر بلغ عددها          •

 .من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات %) 17.4(نسبة 
مـن المـشروعات    ) 15( أن المشروعات التي نفذت علـى شـكل لقـاءات بلـغ عـددها                •

 .من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 7.5(وتشكل نسبة 
شكل من المشروعات وت) 2( أن المشروعات التي نفذت آل ست شهور  بلغ عددها           •

  .من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 1.0(نسبة 
مـن المـشروعات   ) 26( أن المشروعات التي على شـكل دورات ونـدوات بلـغ عـددها           •

  من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 12.9(وتشكل نسبة 
مــن المــشروعات ) 1( أن المــشروعات التــي نفــذت وانتهــي المــشروع بلــغ عــددها    •

  من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 0.5(وتشكل نسبة 
من المشروعات  ) 2( أن المشروعات التي نفذت على شكل زيارات دورية بلغ عددها            •

  من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 1.0(وتشكل نسبة 
مـن  ) 1( أن المشروعات التـي نفـذت علـى شـكل سـنة قابـل للتجديـد بلـغ عـددها                      •

  من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 0.5 (المشروعات وتشكل نسبة
مــن ) 1( أن المــشروعات التــي نفــذت علــى شــكل عقــود متفرقــة بلــغ عــددها          •

  من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 0.5(المشروعات وتشكل نسبة 
ــددها      • ــغ ع ــدة  بل ــات جدي ــصدر معلوم ــا ت ــذت آلم ــن ) 1( أن المــشروعات التــي نف م

  من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 0.5(ة المشروعات وتشكل نسب
مــن ) 2( أن المــشروعات التــي نفــذت علــى شــكل لقــاء آــل شــهرين بلــغ عــددها     •

  من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 1.0(المشروعات وتشكل نسبة 
مـن  ) 2( أن المشروعات التي نفذت على شكل لقاء آل ثالثة شهور بلغ عـددها                         •

  من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 1.0( وتشكل نسبة المشروعات
) 26( أن المشروعات التي نفذت على شكل لقاء مرة واحدة آـل شـهر  بلـغ عـددها                    •

  من األنشطة االتصالية لجميع المشروعات%) 12.9(من المشروعات وتشكل نسبة 
(  عـددها    أن المشروعات التي نفذت على شكل لقاء آل أسبوعين مـرة واحـدة  بلـغ                •

ــع  %) 1.0(مـــن المـــشروعات وتـــشكل نـــسبة  ) 2 ــصالية لجميـ مـــن األنـــشطة االتـ
 المشروعات

•   
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  ∗: التغطية الجغرافية للمشروعات  .4.1.2
ويتــضح مــن المــسح أن هنــاك مــشروعات اســتهدفت الــوطن آكــل ، ومنهــا اقتــصرت علــى    

ح ذلك في    وأخرى مخصصة للمدن ، وبعضها على القرى والمخيمات ويمكن توضي          المحافظات  
  :الجدول التالي 

  
  :) 4.2(جدول 

  التغطية الجغرافية للمشروعات

 Frequency Percent Cumulative 
Percent 

 17.9 17.9 36 الوطن آل
 50.7 32.8 66 مدينة
 84.6 33.8 68 محافظة
 89.6 5.0 10 قرية
 95.5 6.0 12 غزة قطاع

 100.0 4.5 9 مخيم
Total 201 100.0  

  
  

  :ما يلي ) 4.2(لجدول يضح من ا
) الضفة وغزة ( مشروعًا اتصاليًا تعطي آل مناطق الوطن الفلسطيني ) 36(هناك  •

  .من إجمالي المشروعات االتصالية % 17.9وتشكل 
مـن إجمـالي    % 0.5هناك مشروع واحد فقـط يغطـي  العاصـمة القـدس ونـسبته                •

 .المشروعات
مـن  % 32.8وهـي تـشكل     مشروعًا استهدفت المـرأة فـي المدينـة ،          ) 66(هناك   •

 .إجمالي المشروعات االتصالية 
مــن % 33.8مــشروعًا اتــصاليًا اســتهدف المحافظــة بأآملهــا وتــشكل ) 68(هنــاك  •

 .إجمالي المشروعات
 .من إجمالي المشروعات% 5عشرة مشروعات استهدفت القرى وتبلغ نسبتها  •
شكل مشروعًا استهدف المـرأة فـي المخيمـات الفلـسطينية فقـط وتـ             ) 12(هناك   •

 .من إجمالي المشروعات% 6
 
مـن إجمـالي    % 4.5مـشروعات اسـتهدفت المخيمـات ،وتبلـغ نـسبتها           ) 9(هناك   •

 .المشروعات
 

  :ويمكن تمثيل النسب السابقة بيانيًا آما في الشكل التالي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
א∗ א א א א א )1(א
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  :)4.1(شكل 

   للتغطية الجغرافية للمشروعات االتصالية في فلسطينالتمثيل البياني
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
ونظرًا ألهمية المشروعات التي نفذت على مستوى الوطن آكل ، وهي ذات انتـشار                

واسع في آل من الضفة الغربية وقطاع غزة ، فإنه من الضروري تحديد هذه المؤسسات نظرًا 
ألن مشروعاتها تتخذ طابعًا قوميًا علـى مـستوى الـوطن ، وقـد أمكـن تحديـدها فـي الجـدول                      

  :التالي 
  
  
  
  

  :)4.3(جدول 
  المشروعات التي لها أنشطة اتصالية تغطي آل الوطن

النسبة  التكرار 
%  

 2.8 1  الفلسطينية المرأة آفاح لجان اتحاد
 2.8 1 الوان اذاعة
 2.8 1 الحرية صوت إذاعة
 2.8 1 فلسطين عمال صوت اذاعة
 2.8 1 المدني والملتقى, الفلسطينية للمرأة العام االتحاد
 وحدة مع بالتعاون الفلسطينية مرأةلل العام االتحاد
 المرأة شؤون

1 2.8 

 2.8 1 لالستعالمات العامة الهيئة
 2.8 1 بياالرا ومؤسسة فلسطين تلفزيون
 2.8 1 العالم الجئي أطفال جمعية
 8.3 3 للتنمية الفلسطينية العاملة المرأة جمعية
 2.8 1 بغزة_ الوداد جمعية
 5.6 2 الفلسطينية المرأة لجان جمعية
 2.8 1 الشباب صوت
 13.9 5 الثاني البرنامج_فلسطين صوت
 2.8 1 فلسطين وتلفزيون المر؟أة شؤون طاقم
 2.8 1 المرأة شؤون طاقم

التغطية الجغرافية للمشروع

كل الوطنمدينةمحافظةقريةقطاع غزةمخيم
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النسبة  التكرار 
%  

 13.9 5 الفضائية فلسطين قناة
 2.8 1 والطفل للمرأة الثقافي منهل مرآز
 13.9 5 التشريعي المجلس المرأة شؤون وحدة
 2.8 1 التشريعي مجلسال في المرأة شؤون وحدة
 2.8 1 والطفل االعالموالمرأة دائرة_االعالم وزارة

Total 36 100.0 
  

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 
أن معظم هذه المشروعات نفذت مـن خـالل اإلذاعـات المـسموعة أو قنـاة فلـسطين                   .1

مؤسـسات  ) 9(الفضائية ، وهـي ذات انتـشار واسـع ، ويبلـغ عـدد هـذه المؤسـسات                   
مية منها حكومية وأخرى خاصة تنشط في مجال البث اإلذاعي والتلفزيوني ، وقد             إعال

  .مشروعًا اتصاليًا تمثلت في برامج تلفزيونية وإذاعية خاصة بالمرأة ) 15(قامت بتنفيذ 
مـشروعًا اتـصاليًا غطـت جميـع     ) 21(مؤسسة على مستوى الوطن نفذت  ) 12(هناك   .2

نية ، وهذه المؤسسات لها فروع في مختلف        مناطق أراضي السلطة الوطنية الفلسطي    
 .المدن والمحافظات الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية

  
  :طبيعة النشاط  . 4.2

  :يتناول هذا البند مجموعة من الفقرات يمكن تحليلها آما يلي   
  :نوع النشاط االتصالي . 4.2.1

لمشروعات االتصالية تمـت    تشير نتائج تحليل االستمارات في هذا الجانب أن معظم ا           
في ندوات أو برامج إذاعية وتليفزيونيـة ، أو ورش عمـل ، أو بـرامج توعيـة أو نـشرات دوريـة أو          

  :ويمكن توضيح ذلك في الجدول التاليصحف دورية ، 
:) 4.4(جدول   

 نوع النشاط االتصالي لكافة المشروعات
Frequenc نوع النشاط

y PercentValid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

 42.8 42.8 42.8 86 ندوة
 59.7 16.9 16.9 34 اذاعي برنامج
 62.7 3.0 3.0 6 دورية صحيفة
 63.2 5. 5. 1 واحد اتصالي نشاط
 90.5 27.4 27.4 55 عمل ورشات

 99.0 8.5 8.5 17 ذلك غير
 100.0 1.0 1.0 2 ونشرات عمل وورشات ندوات
Total 201 100.0 100.0  

  
   :ا يليملجدول السابق يالحظ على ا

ــت علــى شــكل  بلغــت المــشروعات التــي   • ــدوات  آان ــسبة  ) 86( ن ــشكل ن ــدوة وت ن
  .من المشروعات االتصالية اإلجمالية%) 42.8(

إذاعيـا  ًا  برنامجـ ) 34 (آانت على شكل برنامج إذاعي بلـغ عـددها            المشروعات التي    •
 .من إجمالي المشروعات%) 16.9(وتشكل 

 صــحف) 6(فبلــغ عــددها نــت علــى شــكل صــحيفة يوميــة   آاأمــا المــشروعات التــي •
 .من إجمالي المشروعات%) 3.0(وتشكل نسبة 

 نـشاطاً ) 1 ( آانـت علـى شـكل نـشاط اتـصالي واحـد  بلـغ عـددها               المشروعات التي  •
 .إجمالي المشروعات%) 0.5(وتشكل نسبة 
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 وتـشكل  ورشـة ) 55(عـددها  المشروعات التي آانت على شكل ورشات عمـل ببلـغ     •
 .من إجمالي المشروعات) 27.4%(

%) 8.5(وتـشكل نـسبة   ) 17(هناك مشروعات خرجت عن نطاق التصنيف بلغ عددها      •
 .من إجمالي المشروعات

) 2(المشروعات التي آانت على شكل نـدوات وورشـات عمـل ونـشرات بلـغ عـددها                   •
 .من إجمالي المشروعات%) 1.0(ندوة وورشة ونشرة  وتشكل 

  
  : الشكل التالي ويمكن تمثيل ذلك بيانيًا في

  
  :  )4.2(  شكل 

 نوع النشاط االتصالي لكافة المشروعات

نوع النشاط االول

ندوات وورشات عمل ونش

غير ذلك

ورشات عمل

نشاط اتصالي واحد

صحيفة دورية

برنامج اذاعي

ندوة
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  )2( انظر ملحق : مضمون النشاط . 4.2.2
  

  ∗):الممولة ( طبيعة الجهة المنفذة . 4.3
  :الجهة المنفذة . 4.3.1

 ذاتـي مـن المؤسـسة       تشير نتائج المسح لجميع المشروعات أن بعـضها تـم بتمويـل             
 خيرية والجدول التالي    وأخرى بتمويل حكومي ، وأخرى بتمويل دولي ، أو خاص أو مؤسسات           

  .يوضح ذلك
  :)4.5(جدول 

  الجهة المنفذة للمشروعات
 Frequency Percent Cumulative 

Percent 
 16.4 16.4 33 حكومية
 49.3 32.8 66 خاصة
 94.0 44.8 90 أهلية
 98.0 4.0 8 اخرى
 حكومية
 وخاصة

3 1.5 99.5 

 100.0 5. 1 محلية
Total 201 100.0  

  
  :من الجدول السابق يتضح ما يلي 

ــة      • ــات حكومي ــذتها جه ــي نف ــشروعات الت ــت الم ــسبة   ) 33(بلغ ــشكل ن ــشروعًا وت م
  .من المشروعات االتصالية اإلجمالية%) 16.4(

%) 32.8(تـشكل   مـشروعًا و  ) 66(المشروعات التي نفذتها جهات خاصة بلـغ عـددها           •
 .من إجمالي المشروعات

مـشروعًا وتـشكل نـسبة      ) 90(أما المشروعات التي نفذتها جهات أهلية فبلغ عددها          •
 .من إجمالي المشروعات%) 44.8(

%) 4(مـشروعات وتـشكل نـسبة       ) 8(المشروعات التي نفـذتها جهـات دوليـة بلغـت            •
 .إجمالي المشروعات

ــات     • ــين الجه ــاون ب ــذت بالتع ــشروعات نف ــاك م ــددها   هن ــة وع ــة والخاص ) 3( الحكومي
 .من إجمالي المشروعات%) 1.5(مشروعات وتشكل 

مـن إجمـالي   %) 0.5(هناك مشروع واحد نفذ من خالل جهات محلية ويشكل نـسبة    •
 .المشروعات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
א* ∗ א אא א אא א

)3(  
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الجهة المنفذة 

حكوميةخاصةأهليةاخرىحكومية وخاصةمحلية
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  .ويمكن توضيح ذلك بانيًا آما يلي في الشكل التالي 
  

  :)4.3(شكل 
  شروعاتالتمثيل البياني للجهات المنفذة للم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ∗: الجهة الممولة .4.3.2
التــي جــرى مــسحها مــن حيــث جهــة التمويــل ، وقــد تختلــف المــشروعات االتــصالية   

 يمكــن أســفرت عمليــة المــسح عــن وجــود العديــد مــن الجهــات الممولــة لهــذه المــشروعات
  :توضيحها في الجدول التالي 

  
  :)4.6( جدول 

  الجهات الممولة
 Frequency PercentCumulative 

Percent 
 2.1 2.0 4 تمويل يوجد ال

 18.8 15.9 32 حكومية
 36.1 16.4 33 خاصة
 70.7 32.8 66 دولية
 86.4 14.9 30 ذاتي تمويل

 89.5 3.0 6 اخرى
 96.3 6.5 13 خيرية
 98.4 2.0 4 محلي
 100.0 1.5 3 ودولية, حكومية

Total 191 95.0  
System 10 5.0  

 201 100.0  

                                                            
א ∗ א אא א אא
)4(א
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  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 
مشروعات اتصالية تمت بدون تمويل ، أي بجهـود المؤسـسة نفـسها ،              ) 4(هناك   •

  .من إجمالي المشروعات%) 2(وهي تشكل 
مشروع تم تمويله من قبل الحكومة الفلسطينية وهي تـشكل نـسبة        ) 32(هناك   •

 .من إجمالي المشروعات%) 16.4(
ويلها من قبـل مؤسـسات خاصـة وهـي تـشكل نـسبة              مشروعًا تم تم  ) 33(هناك   •

 .من إجمالي المشروعات%) 16.4(
ــاك  • ــسبة     ) 66(هن ــشكل ن ــة وهــي ت ــه مــن مؤســسات دولي ــم تمويل مــشروعًا ت

من إجمالي المشروعات وهو من أهم الممولين للمشروعات االتـصالية          %) 32.8(
 .في الجدول السابق

مؤسسات المنفذة وتمثـل نـسبة      مشروع تم تمويلها ذاتيًا من داخل ال      ) 30(هناك   •
 .منم إجمالي المشروعات%) 14.9(

مشروعات تم تمويلها من جهات أخرى غير تلك المـذآورة فـي الجـدول              ) 6(هناك   •
 .من إجمالي المشروعات%) 3(وهي تشكل نسبة 

%) 6.5(مشروع تم تمويلها من مؤسسات خيرية وهي تشكل نسبة          ) 13(هناك   •
 .ممن إجمالي المشروعات

مشروعات تم تمويلها من جهات محلية داخل فلـسطين وهـي تـشكل             ) 4(هناك   •
 .من المشروعات%) 2(نسبة 

هنــاك ثالثــة مــشروعات تــم تمويلهــا مــن جهــات حكوميــة ودوليــة مهمــة نــسبتها  •
 .من إجمالي المشروعات%) 1.5(

مـن  %) 5(هناك عشر مشروعات لـم تحـدد نـوع التمويـل الـذي تلقتـه ،ونـسبتها          •
 .إجمالي المشروعات

  
  :مالحظات على الجدول

يتضح أن نسبة التمويل الدولي هو من أعلى النسب يليه الدعم من جهات خاصة ثم                 
 ويمكـن   .يأتي الدعم الحكـومي فـي المرتبـة الثالثـة ، والتمويـل الـذاتي فـي المرتبـة الرابعـة                    

  .تمثيل الجهات الممولة بيانيًا آما في الشكل التالي 
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  : )4.4( شكل 
  توزيع الجهات الممولة للمشروعات

الجهات الممولة

ودولية,حكومية 
محلي

خيرية
اخرى

تمويل ذاتي
دولية

خاصة
حكومية

ال يوجد تمويل
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  ∗:التمويلنوع . 4.4

تراوحت أنواع التمويل بين مادي بحث أو عيني بحث أو مادي وعينـي ويمكـن توضـيح                   
  :التالينسب ذلك آما في الجدول 

  
  
  

  : ) 4.7(جدول 
  نوع التمويل

 FrequencyPercent Cumulative 
Percent 

 55.8 50.2 101 مادي
 83.4 24.9 50 عيني

 100.0 14.9 30 وعيني مادي
Total 181 90.0  

System 20 10.0  
Total 201 100.0  

  
  
  

                                                            
א* ∗ א אא אא

)5(א
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  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 
مـن  %) 50.2(وتـشكل نـسبة   ) 101( عدد المشروعات التي تلقت تمـويًال ماديـًا بلـغ           •

  .إجمالي المشروعات
مـن  %) 24.9(وتـشكل نـسبة     ) 50( التي تلقت تمويًال عينيًا فبلغ عددها        المشروعات •

 .إجمالي المشروعات
مـشروعًا وتـشكل   ) 30(أما المـشروعات التـي نالـت تمـويًال ماديـًا وعينـًا معـًا فبلغـت             •

 .من إجمالي المشروعات%) 14.9(نسبة 
ل مـشروع وتـشك  ) 20(هناك بعض المشروعات لم تفـضح عـن نـوع التمويـل وعـددها        •

 .من إجمالي المشروعات%) 10(نسبة 
  

  .ويمكن تمثيل ذلك بيانيًا آما هو موضح بالشكل التالي 
  :  )4.5(  شكل رقم 

  التمثيل البياني لنوع التمويل

تقيم المشروع
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  ∗: تقييم النشاط .4.5

  :تشير النتائج المتعلقة بالسؤال   
  (  )   ال (  )  نعم : هل تم تقييم النشاط 

عند تحليل االستمارات لمعرفة ذلك تبين أن هناك مشروعات تم تقييمها ، وأخرى لم                
  .يتم تقييمها ، ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي 

  :) 4.8(جدول 
  المشروعات التي تم تقييمها والتي لم تقييم

 FrequencyPercent Cumulative 
Percent 

 50.3 49.3 99 نعم
 100.0 48.8 98 ال

Total 197 98.0  
Missing 4 2.0  

 201 100.0  

                                                            
א* ∗ א אא אמ )6(א
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  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 
  .من جميع المشروعات%) 49.3(مشروعًا تم تقييمها وتشكل نسبة ) 99(هناك  •
 %) .48.8(مشروعًا لم يجر تقييمها وتشكل نسبة ) 98(هناك  •
 .تقييممشروعات لم تذآر أية معلومات حول ال) 4(هناك  •

  
  :ويمكن تمثيل ذلك بيانيًا آما في الشكل التالي 

  
  :  )4.6(   شكل 

  التمثيل البياني لتقييم المشروعات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نوع التقييم . 4.5.1
تشير النتائج المتعلقة بهذا الجانب أن هناك عدة أنواع من التقييم تم تنفيـذها يمكـن                  

  :حصرها فيما يلي 
  .نشطة ومعرفة مدى االستفادة منهاالمسح الشامل لأل •
 .االختبارات العملية والشفوية •
 .االستبيانات ومالحظات وآراء المشارآين •
 .استطالعات رأي المشارآين •
 .اللقاءات المتنوعة مع المشارآين والممولين  •
 .مراجعات شاملة من قبل الخبراء •
 .النقاش الحر •
 .تي تنفذها المشاريع قياس مدى إقبال الفئات المستهدفة على األنشطة ال •

ويتضح من اإلحصاءات أن استطالعات الرأي واالستبيانات آانت من أآثر أنواع التقييم انتـشارًا              
  .في معظم المشروعات

  
  :الجهات التي قامت بالتقييم. 4.5.2

  :تشير النتائج اإلحصائية المتعلقة بهذا الجانب أن هذه الجهات آانت آما يلي   
  .وعاتالجهات الممولة للمشر •
 .إدارة المشروع •
 .الجهات المختصة بطبيعة المشروعات •
 .الهيئات اإلدارية للمؤسسات التي تنفذ المشروعات •
 .العاملين في المؤسسة من ذوي االختصاص •
 .الوحدات االستشارية ذات االختصاص •

نوع التمويل

Missingماديعينيمادي وعيني
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  :المعايير المستخدمة في التقييم. 4.5.3

  :تمثل أهم المعايير في التالي   
  .رآات في المشروعات االتصالية إحصاء عدد المشا •
 .االستبانات واالختبارات  •
 .مكان التدريب ،ووقت التدريب •
 .مدى استفادة المشارآات •
 .مدى تجاوب الفئة المستهدفة من المشروعات •

  :النشاط من وجهة نظر الجهة المنفذة نتائج وإنجازات 4.6
  ∗:استمرارية النشاط . 4.6.1

  ، وجانــب أن بعــض المــشروعات مــستمرًا حتــى اآلنتــشير النتــائج المتعلقــة بهــذا ال  
  . توضيح ذلك في الجدول التالي نبعضها غير مستمر ويمك

  
  :)4.9(جدول 

  هل مازال النشاط مستمرًا 
 FrequencyPercent Cumulative 

Percent 
 60.2 60.2 121 نعم
 100.0 39.8 80 ال

Total 201 100.0  
  :يتضح من الجدول ما يلي 

وهي تـشكل نـسبة   ) عند إجراء المسح  ( مشروعًا مازالت مستمرة    ) 121(هناك   •
  .من إجمالي المشروعات%) 60.2(

مـن  %) 39.8(، وهي تـشكل  ) وقت إجراء المسح ( لم تكن مستمرة ) 80(هناك   •
  .إجمالي المشروعات

أما بخصوص المشروعات التي لم تكن مـستمرة عنـد إجـراء مـسح فـيمكن تـصنيفها حـسب                    
  .حصائية المتعلقة بهذا الجانب آما يليالنتائج اإل

  : )4.10( جدول 
  )بـ ال (ما هي األسباب إذا آانت اإلجابة 

 FrequencyPercent Cumulative 
Percent 

 60.0 23.9 48 المشروع فترة انتهاء
 76.3 6.5 13 آافي مادي دعم توفر عدم

 83.8 3.0 6 واضح ونجاحه أهدافه حقق المشروع
 اجـراء  مـن  حالـت  السياسية االوضاع سوء
 التقيم

11 5.5 97.5 

 98.8 5. 1 المشروع لهذا المجتمع تقبل عدم
 100.0 5. 1 لالستمرار الالزمة الكفاءات توفر عدم

Total 80 39.8  
Missing 121 60.2  

Total 201 100.0  
  

                                                            
א ∗ א אא א )(א

א )8(א
  



 21 
 

  :تشير النتائج المبينة في الجدول إلى ما يلي 
مـن  %) 23.9(ر بسبب انتهاء فترة المشروع وتـشكل        مشروعًا غير مستم  ) 48(هناك   •

 انظـر   إحصائيا و، ولمزيد من اإلطالع     وقد تمكن الباحث من تحديدها       .إجمالي المشروعات 
   ) 7( ملحق رقم 

مــشروع توقفــت بــسبب عــدم تــوفر الــدعم الكــافي لالســتمرارية وهــي ) 13( هنــاك  •
 موضـحة فـي الجـدول      المشروعاتوهذه  .من إجمالي المشروعات  %) 6.5(تشكل نسبة   

 :التالي 
 

  : )4.11(  جدول 
  ∗مشروعات توقفت بسبب عدم توفر الدعم المادي الكافي

  اسم المشروع  اسم المؤسسة  م
  المرأة واإلعالم  االتحاد العام للمرأة الفلسطينية  1
ــسطينية     2 ــرأة الفلـ ــام للمـ ــاد العـ االتحـ

  بالتعاون مع وحدة شئون المرأة
  ةالمشارآة السياسية للمرأ

  برنامج إذاعي بعنوان لمن يهمه األمر  االتحاد العام للمراآز الثقافية  3
  برنامج تلفزيوني بعنوان لمن يهمه األمر  الجمعية الوطنية الفلسطينية للشباب  4
المرآز الفلسطيني للديموقراطية وحل      5

  المنازعات
  بناء القدرات االتصالية

المرآز الفلسطيني للديموقراطية وحل      6
  زاعاتالن

  تثقيف مجتمعي

  حلقات تلفزيونية لمناهضة العنف ضد المرأة  نابلس–جمعية الدفاع عن األسرة   7
ــصالي     جمعية العطاء الخيرية  8 ــشاط االت ــة فــي مجــال الن دورات تدريبي

  واإلعالم
  دورات في اإلعالم والصحافة وطرق االتصال  جمعية الوداد  9
يبيــة لــألزواج الــشابة والمقبلــين علــى دورة تدر  جمعية خريجي آليات المجتمع  10

  الزواج
  خاصة بالمرأة -مجلة النصف اآلخر  مؤسسة تنمية وإعالم المرأة  11
االتحـاد  -مرآز بيـسان للبحـوث واإلنمـاء        12

  األوروبي
  مرآز إعالم خاص بالمرأة

وحــدة شــئون المــرأة فــي المجلــس       13
  التشريعي

  مواضيع تهم الشباب

 
من إجمالي  %) 3(ل نسبة   يق أهدافها بنجاح وهي تشك    انتهت بسبب تحق  ) 6(هناك   •

 :المشروعات ، وهذه المشروعات موضحة في الجدول التالي 
  :  )4.12( جدول 

  مشروعات انتهت بسبب تحقيق أهدافها بنجاح
  اسم المشروع  م  اسم المؤسسة  م

1  

  صوت فلسطين البرنامج الثاني
  
  
  

1  
 

2  
 

3  

  . المنبر الحر–برنامج إذاعي  -
 . إدارة متطوعاتدورات -
  قضايا إنسانية -

                                                            
אא* ∗ אא מ א מ א
אא )9(א

  



 22 
 

 
  آتاب بعنوان القوانين المدنية  4  لجنة المرأة للعمل االجتماعي  2
  لك سيدتي  5  مرآز اإلرشاد الشبابي  3
ــرأة    4 ــئون المــ ــدة شــ  المجلــــس –وحــ

  مجموعة نساء تثقيفية  6  التشريعي

  
اضــي  توقفــت بــسبب ســوء األوضــاع الــسياسية واألمنيــة فــي األر مــشروعًا )11(هنــاك  •

 وهـذه المـشروعات     .مـن إجمـالي المـشروعات     %) 5.5(الفلسطينية وهي تـشكل نـسبة       
 :موضحة في الجدول التالي 

 
  : )4.13(  جدول 

  مشروعات توقفت بسبب سوء األوضاع السياسية واألمنية
  اسم المشروع  م  اسم المؤسسة  م
  التصنيع الغذائي   1  وزارة الزراعة وجمعية المرابطات الخيرية  1
  " باسم نصف المجتمع " برنامج إذاعي   2  معية المبادرة النسويةج  2
   الحصار–برنامج إذاعي   3  جمعية المرابطات الخيرية وبلدية قلقيلية  3
ــة المرابطــــات الخيريــــة ، ووزارة     4 جميعــ

  التموين
  برنامج بعنوان األمومة والطفولة  4

دائــرة المــرأة فــي االتحــاد العــام لنقابــات   5
  عمال فلسطين

  تربية النحل وإرشاد منزلي  5

  دور المرأة في العمل الثقافي  6  صوت الشباب  6
  7   البرنامج الثاني-صوت فلسطين  7

  
  
8  

ــاء   - دورات ترشــيد اســتهالك الكهرب
ــي    ــشائعات فــ ــول الــ ودورات حــ

 .الحرب
  عالم األسرة -

  لقاء الخميس  9  قناة فلسطين الفضائية  8
 تثقيف مدني للنساء حول حقـوق       ورشات  10  مخيم جنين-مرآز النشاط النسوي  9

  المرأة في االنتخاب
  ورشة عن الدعم النفسي  11  مرآز منهل الثقافي للمرأة والطفل  10

 
ل المجتمـع لهـذا المـشروع ويـشكل نـسبة           تقبـ ك مشروع واحد توقف بـسبب عـدم         هنا •

 : وهذه المشروعات موضحة في الجدول التالي .من إجمالي المشروعات%) 0.5(
 

  : )4.14(  جدول 
  المجتمع لهاتقبل مشروعات توقفت بسبب عدم  

  اسم المشروع  اسم المؤسسة  م
  العنف ضد المرأة  مؤسسة تنمية وإعالم المرأة  1

 
لتنفيذ المشروع واالستمرار   هناك مشروع واحد توقف بسبب عدم توفر الكفاءات الالزمة           •

لجـدول   وهـو موضـح فـي ا       .مـن إجمـالي المـشروعات     %) 0.5(فيه وهـو يـشكل نـسبة        
 :التالي 

  : )4.15(  جدول 
  مشروعات توقفت بسبب عدم توفر الكفاءات الالزمة

  اسم المشروع  اسم المؤسسة  م
مؤســسة مفتــاح واتحــاد لجــان المــرأة       1

  الفلسطينية ، وتلفزيون قلقيلية 
  برنامج تطوير مشارآة المرأة لإلعالم

  .ويمكن تمثيل ذلك بيانيًا آما في الشكل التالي
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  :) 4.7( شكل 

  التمثيل البياني ألسباب توقف بعض المشروعات

ما هي االسباب اذا كانت االجابة بـ ال

عدم توفر الكفاءات ال
عدم تقبل المجتمع لهذ

سوء االوضاع السياسية
المشروع حقق أهدافه و

عدم توفر دعم مادي كا
انتهاء فترة المشروع

Missing

C
ou

nt
140

120

100

80

60

40

20

0

  
  :اإلنجازات التي حققتها المشروعات التي انتهت من تنفيذ األنشطة . 4.6.2

يمكن إجمال اإلنجازات التي حققتها المـشروعات التـي  انتهـت مـن تنفيـذ أنـشطتها                   
  :ينية آما يلي وخططها في مختلف المناطق الفلسط

  .تعريف المرأة بوسائل  السالمة في العمل •
 .الوصول ألآبر عدد ممكن من النساء وتوعيتهن حول حقوقهن •
 .تأهيل المرأة التي تعمل في مواقع متقدمة في المجتمع إعالميًا  •
 .تدريب المرأة على آتابة التقارير واألخبار الصحفية  •
 .اهيريتدريب السيدات على مهارات االتصال الجم •
 .تدريب السيدات على التعامل مع األحداث الطارئة •
 .تطوير آفايات المرأة ثقافيًا ودينيًا  •
 .تعريف المرأة العاملة بقوانين الخدمة المدنية في فلسطين •
 .تعريف المرأة بأحكام قانون العمل الفلسطيني الصادر عن المجلس التشريعي •
 .لحياتيةتدريب مدربات من النساء في مجال المهارات ا •
 .توعية المرأة حول ضرورة وأهمية المشارآة في االنتخابات •
 .توعية السيدات بالقضايا القانونية التي تخص مجاالت حياتهن •
 .توفير معلومات للسيدات حول مفاهيم إدارة المشاريع الصغيرة •
 .زيادة قدرة النساء على الحديث وفن الخطابة •
 .يا المرأةصدور عدة أعداد من مجالت متخصصة في قضا •
 .سنوات وحتى اآلن) 7(إنتاج عدة حلقات تلفزيونية حول قضايا المرأة على مدار  •
 .مشارآة المرأة في مجال اإلعالم •
زيادة مشارآة النـساء فـي انتخابـات الرئاسـة الفلـسطينية وانتخابـات المجـالس                 •

 .المحلية
 .دعم مشارآة المرأة الفاعلة في شتى مجاالت العمل الفلسطينية •
 . أعداد السيدات المرشحات لعضوية المجالس المحلية في فلسطينزيادة •
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 .توعية المرأة حول قضايا العنف األسري ومخاطر الزواج المبكر والطالق •
 .تحسين صورة المرأة في وسائل اإلعالم الفلسطيني •
  .وجود  تشريعات في المجلس التشريعي لصيانة حقوق المرأة •

  : أسباب عدم استمرار النشاط .4.6.3
 اتصاليًا أجابت   مشروعًا) 80(إلى أن هناك     ) 12(ت اإلحصاءات الواردة في جدول      أشار  

  :بعدم استمرارية النشاط ، ويمكن توضيحها آما في الجدول التالي 
  

  :)4.16(جدول 
  أسباب عدم استمرار النشاط

 FrequencyPercent Cumulative 
Percent 

 60.0 23.9 48 المشروع فترة انتهاء
 76.3 6.5 13 آافي مادي دعم توفر عدم

 83.8 3.0 6 واضح ونجاحه أهدافه حقق المشروع
 اجـراء  مـن  حالـت  السياسية االوضاع سوء
 التقيم

11 5.5 97.5 

 98.8 5. 1 المشروع لهذا المجتمع تقبل عدم
 100.0 5. 1 لالستمرار الالزمة الكفاءات توفر عدم

Total 80 39.8  
Missing 121 60.2  

 201 100.0  
  

  :من الجدول السابق يتضح ما يلي 
اتـصاليًا توقفـت بـسبب انتهـاء الفتـرة الزمنيـة المخصـصة النتهـاء                مشروعًا  ) 48(هناك   •

  .من إجمالي المشروعات%) 23.9(المشروع ، وهي تشكل نسبة 
مشروع توقفت عن العمل بـسبب عـدم تـوفر الـدعم الكـافي السـتمرارية                ) 13(هناك   •

 .من إجمالي المشروعات%) 6.5(تشكل نسبة المشروع ، وهي 
 )10(ولمعرفة هذه المشروعات انظر الملحق  •
مشروعات توقفت بسبب نجاح المشروع وتحقيقـه لألهـداف المرجـوة منـه             ) 6(هناك   •

 .من إجمالي المشروعات%) 3(وهي تشكل نسبة 
مشروع توقفـت بـسبب سـواء األوضـاع الـسياسية واألمنيـة فـي منـاطق                 ) 11(هناك   •

 .من إجمالي المشروعات%) 5.5(نفيذ وهي تشكل نسبة الت
هناك مشروعات توقفت بسبب عدم تقبل المجتمـع لهـذا النـوع مـن األنـشطة وهـي            •

 .من إجمالي المشروعات%) 0.5(مشروع واحد فقط ويشكل 
هنــاك مــشروع واحــد توقــف بــسبب عــدم تــوفر الكفــاءات الالزمــة الســتمرار فعاليــات   •

 .من إجمالي المشروعات) %0.5(المشروع ، وهو يشكل 
  :ويمكن تمثيل ذلك بيانيًا آما في الشكل التالي 
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  :)4.8(شكل 
  التمثيل البياني لعدم استمرار النشاط

ما هي االسباب اذا كانت االجابة بـ ال

عدم توفر الكفاءات ال

عدم تقبل المجتمع لهذ

سوء االوضاع السياسية

المشروع حقق أهدافه و

عدم توفر دعم مادي كا

انتهاء فترة المشروع
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  :التحديات التي واجهت المشروعات االتصالية في فلسطين . 4.6.4

ب أن هنـاك العديـد مـن التحـديات التـي واجهـت              تشير اإلحصاءات المتعلقة بهذا الجان      
  :المشروعات االتصالية في فلسطين يمكن إجمالها آما يلي 

  .تحديات بسبب عدم توفر الدعم المادي الكافي •
 .السياسية واألمنية في فلسطينتحديات بسبب سوء األوضاع  •
 .تحديات مرتبطة بنظرة المجتمع للمرأة •
 .لمقر تنفيذ المشروع ) المدرب ( ر األآاديمي تحديات ناجمة عن صعوبة وصول الكاد •
  .تحديات بسب عدم تقبل المجتمع للنشاط الذي ينفذه المشروع •

  
  :وسنتناول هذه التحديات بالتحليل والمناقشة آما يلي 

  :تحديات بسبب عدم توفر الدعم الكافي الستمرارية المشروعات . 4.6.4.1
مشروعًا اتـصاليًا واجهـت هـذا       ) 64(ن هناك   بهذا الجانب أ  أشارت اإلحصاءات المتعلقة      

) 58(مــشروعًا لــم تواجــه التحــديات نفــسها ،بينمــا هنــاك  ) 79( النــوع مــن التحــديات ، وأن 
  :في الجدول التالي مشروعًا لم تحدد أنها واجهت هذه التحديات أم ال ، ويمكن توضيح ذلك 

  
  : )4.17( جدول 

  تحديات بسبب عدم توفير الدعم المادي
 FrequencyPercentCumulative 

Percent 
 44.8 31.8 64 نعم
 100.0 39.3 79 ال

Total 143 71.1  
Missing 58 28.9  

 201 100.0  
  

  :ويمكن تمثيل النسب السابقة بيانيًا آما في الشكل التالي 
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  : )4.9( شكل 
  التمثيل البياني لعدم توفير الدعم المادي

عدم توفير الدعم  المادي" التحديات التي تواجهنا  "
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  ∗ :فلسطينتحديات بسبب سواء األوضاع السياسية واألمنية في .4.6.4.2
أشارت نتائج تحليل االستمارات فـي هـذا الجانـب أن هنـاك العديـد مـن المـشروعات             

  :االتصالية واجهت مثل هذا النوع من التحديات يمكن توضيحها في الجدول التالي 
  : )4.18 (جدول 

  األوضاع السياسية واألمنيةتحديات بسبب سوء 
 FrequencyPercent Cumulative 

Percent 
 42.7 30.3 61 نعم
 100.0 40.8 82 ال

Total 143 71.1  
Missing 58 28.9  

 201 100.0  
  
  
  
  
  
  

                                                            
א* ∗ א אא א א א

א אא )11(א
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  :ومن اإلحصاءات المبينة في الجدول السابق نستنتج ما يلي 
فــي صــعوبة األوضــاع   مــشروعًا اتــصاليا واجهــت تحــديات متمثلــة     ) 61(هنــاك  •

مـنم  %) 42.7(السياسية واألمنية في مناطق تنفيذ المشروعات ، وتبلغ نسبتها          
  .إجمالي المشروعات

مـن  %) 57.3(مشروعًا اتصاليًا لم تواجه التحديات نفـسها ، ونـسبتها           ) 82(هناك   •
 .إجمالي المشروعات

مـن  %) 28.9 (مشروعًا اتصاليًا لم تحدد أنها تواجهه تحديات ونـسبتها        ) 58(هناك   •
 .إجمالي المشروعات

  
  

  :ويمكن تمثيل النسب السابقة بيانيًا آما في الشكل التالي 
  

  : )4.10 (شكل 
  التمثيل البياني للتحديات المتعلقة بسوء األوضاع األمنية

  

سوء االوضاع السياسية وغياب االستقرار" التحديات التي تواجهنا  "
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  ∗:تحديات مرتبطة بنظرة المجتمع للمرأة . 4.6.4.3
اءات المتعلقـة بهـذا الجانـب مـن التحـديات أن هنـاك بعـض المـشروعات         تشير اإلحـص    

االتصالية واجهت مثل هذا النوع من التحديات وبعضها اآلخر لم يواجهها ، ويمكن توضـيح ذلـك                 
  :في الجدول السابق 

  

                                                            
א* ∗ א אא א

מ א אא )12(א
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  :)4.20 (جدول 
  تحديات مرتبطة بنظرة المجتمع للمرأة

 FrequencyPercentCumulative Percent
 23.8 16.9 34 نعم
 100.0 54.2 109 ال

Total 143 71.1  
Missing 58 28.9  

 201 100.0  
  

  :ويتضح من الجدول السابق ما يلي 
مشروعًا اتصاليًا واجه تحديات تمثلت فـي نظـرة المجتمـع للمـرأة ،              ) 34(أن هناك    •

  .من إجمالي المشروعات%) 16.9(وهذا العدد يمثل 
 %) .54.2(اجه هذا النوع من التحديات ونسبتها مشروعًا لم يو) 109(هناك  •
مــن %) 28.9(مــشروعًا لــم تــذآر أنهــا واجهــت تحــديات ، ونــسبتها   ) 58(هنــاك  •

 .إجمالي المشروعات
  

  :ويمكن تمثيل ذلك بيانيًا آما في الشكل التالي 
  

  : )4.11( شكل 
  التمثيل البياني للتحديات المرتبطة بنظرة المجتمع للمرأة

وجدد مشكلة في المجتمع تجاه عمل المرأة في مجال ال" التحديات التي تواجهنا 
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لمقر ) المدرب ( تحديات ناجمة عن صعوبة وصول الكادر األآاديمي . 4.6.4.4
  ∗:التنفيذ 

تشير اإلحصاءات المتعلقة بهذا النوع من التحـديات أن هنـاك عـدد مـن المـشروعات واجهـت                   
 مثل هذه التحديات ، بينما لـم تواجههـا مـشروعات أخـرى ويمكـن توضـيح ذلـك فـي الجـدول                      

  :التالي 
  
  

                                                            
א ∗ א אא מ א

א אא )13(א
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  :)4.21(جدول 
  تحديات ناتجة لصعوبة وصول الكادر األآاديمي للمقر الذي ينفذ فيه المشروع

  
 Frequency Percent Cumulative 

Percent 
 8.4 6.0 12 نعم
 100.0 65.2 131 ال

Total 143 71.1  
Missing 58 28.9  

 201 100.0  
  
  

  :يتضح من الجدول السابق ما يلي 
ــ • ــدرة وصــول المــدرب     ) 12(اك أن هن ــدم ق مــشروعًا واجهــت تحــديات مرتبطــة بع

األآاديمي للمشروع إلى مقر التنفيـذ بـسبب الحـواجز اإلسـرائيلية العـسكرية أو               
من إجمـالي  %) 6(ونسبتها . االجتياحات المتكررة أو فرض الحصار والطوق األمني      

  .المشروعات 
%) 65.2(ن التحـديات ونـسبتها   مشروعًا لم تواجه مثل هذا النـوع مـ        ) 131(هناك   •

 .من إجمالي المشروعات 
مــن %) 28.9(مــشروعًا لــم تــذآر أنهــا واجهــت تحــديات وهــي تمثــل ) 58(هنــاك  •

 .إجمالي المشروعات
  

  :ويمكن تمثيل ذلك بيانيًا آما في الشكل التالي 
  

  : )4.12(شكل 
  للمقر) صعوبة وصول المدرب ( التمثيل البياني للتحديات 

عدم توافر الكادر االكاديمي الناتج من صعوبة الم" االتحديات التي تواجهنا  
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  ∗: تحديات بسبب عدم تقبل المجتمع للنشاط الذي ينفذه المشروع .4.6.4.5
تـشير اإلحــصاءات المتعلقــة بهــذا النــوع مـن التحــديات أن هنــاك مــشروعات واجهتهــا     

  :وأخرى لم تواجهها ، ويمكن توضيح ذلك في الجدول التالي 
  

  : )4.22(جدول 
   تقبل المجتمع للنشاطالتحديات الناجمة عن عدم

 Frequency Percent Cumulative 
Percent 

 19.6 13.9 28 نعم
 100.0 57.2 115 ال

Total 143 71.1  
Missing 58 28.9  

 201 100.0  
  

  :من الجدول السابق نستنج ما يلي 
مــشروعًا اتــصاليًا واجهــت تحــديات تمثلــت فــي عــدم تقبــل المجتمــع ) 28(هنــاك  •

ــذي   ــشاط ال ــسبة   للن ــل ن ــذه المــشروع ، وهــي تمث ــالي  %) 13.9(ينف ــن إجم م
  .المشروعات

%) 57.2(مشروعًا اتصاليًا لم تواجه هذه التحديات وهي تمثل نسبة          ) 115(هناك   •
 .من إجمالي المشروعات

من %) 28.9(مشروعًا لم تذآر أنها واجهت تحديات وهي تمثل نسبة          ) 58(هناك   •
 .إجمالي المشروعات

  :يانيًا آما في الشكل التالي ويمكن تمثيل ذلك ب
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  : )4.13( شكل 
  تحديات ناجمة عن عدم تقبل المجتمع للنشاط الذي ينفذه المشروع

  

عدم قبول المجتمع للمشاركة بهذا النشاط وخاصة الفئ" التحديات التي تواجهنا 
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  :التوصيات . 5

في ضوء نتائج المسح في مجال االتصال الواردة في متن هذه الدراسـة يوصـي الباحـث بمـا                   
  :يلي 

دور وزارة شئون المرأة الفلسطينية في السلطة الوطنية الفلسطينية ، حيـث لـم               •
على الرغم من   تقوم هذه الوزارة بأية مشروعات خدمية للمرأة في مجال اإلعالم           

  .أنها وزارة متخصصة في شئون المرأة
لـم تقـم سـوى بمـشروع     واضح من نتائج الدراسـة أن وزارة اإلعـالم الفلـسطينية        •

حد خاص بالمرأة ، وعليه نوصي بـضرورة قيـام هـذه الـوزارة بمهماتهـا ،                 إعالمي وا 
 .وتحمل مسئولياتها تجاه قضايا المرأة الفلسطينية

ضرورة تبني المشروعات االتصالية التي توقفت بسبب عـدم تـوفر الـدعم الكـافي         •
مشروعًا منها برامج إذاعية وأخـرى تلفزيونيـة ومنهـا          ) 13(الستمراريتها ، وعددها    

رات إعالمية ومجالت ، وهي مهمة بـسبب انتـشارها الواسـع وتغطيتهـا لكافـة                دو
منــاطق األراضــي الفلــسطينية ، وتقــدم معلومــات مهمــة للمــرأة مــن خــالل هــذه 

  )33يمكن االطالع على هذه المشروعات ص   ( .األنشطة 
ضرورة تقييم جميع المشروعات االتصالية التـي تنفـذ للمـرأة حيـث أظهـرت نتـائج                  •

مشروعًا لم يجـري تقييمهـا ، األمـر الـذي ال يتـيح الفرصـة                ) 98(ح أن هناك    المس
 .للتعرف على مدى تحقق أهداف هذه المشروعات

زيادة الدعم الحكومي للمشروعات االتصالية الخاصة بالمرأة ، حيث أظهـرت نتـائج       •
مـشروعات فقـط    ) 4(المسح أن عدد المشروعات التي تلقت دعمًا حكوميـًا هـي            

من إجمـالي المـشروعات وهـي نـسبة ضـئيلة           %) 2(أي بنسبة   ) 201(من أصل   
 .مقارنة بالدعم المادي الدولي أو األهلي
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ضرورة التخطيط الجيد للمشروعات وتوفير ما يلزمها مـن آفـاءات نـسوية للتـدريب                •
وتنفيذ األنشطة المزمع القيام بها ، حيث أظهرت نتائج المسح أن هنـاك مـشروع               

ــاً   ــف آلي ــد توق ــصالي واح ــاءات المناســبة الســتكمال    ات ــوفر الكف ــدم ت ــسبب ع  ب
 .المشروع

ضـرورة اختيـار المـشروعات بحيـث تتوافـق موضـوعاتها مـع ثقافـة المجتمـع لكــي           •
تحظى بقبوله ، حيث أظهرت نتائج المـسح أن هنـاك مـشروعًا واحـدًا توقـف آليـًا                   

 .بسبب عدم تقبل المجتمع للنشاط الذي يتضمنه المشروع
ني منظمة المرأة العربية لمشروع تطوير برامج المرأة في         أوصي وبشدة ضرورة تب    •

قناة فلسطين الفضائية نظرًا ألهمية هذا المشروع ، وانتشار هـذه البـرامج علـى               
مستوى الوطن الفلسطيني بشكل خـاص والـوطن العربـي بـشكل عـام ، آـذلك                 

ر الطابع القومي لهذا المشروع الذي يفتح آفاق التعاون بين دولة فلـسطين وسـائ             
 .الدول العربية

 
 :الهوامش 

1   .11 دنيا األمل إسماعيل ،المرأة في اإلعالم ، مجلة رؤية ، العدد 
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  المالحق
 : )1(ملحق 

 للمشروع في مدن ومحافظات الضفة والقطاع  الجغرافية التغطية
PLACES 

 
 الجغرافية التغطية

 للمشروع
الغربية لضفةاغزة قطاع 

Total 

 36 7 29 الوطن آل
 66 42 24 مدينة
 68 56 12 محافظة
 10 9 1 قرية
 12  12 غزة قطاع

 9 9  مخيم
Total 78 123 201 

  
  

  :)2(ملحق رقم 
  مضمون النشاط

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  5 2.5 2.5 2.5 
 3.0 5. 5. 1 واالعالم للصحافة والكتابة,المرأة قضايا بشأن 
 المجلـس  عـن  الـصادر  االساسـي  القـانون  حـول  

 التشريعي
1 .5 .5 3.5 

 4.0 5. 5. 1 االنتخابية العملية في الشباب دور 
 صـوت  وتوصـيل ,االحـتالل  مـن  المـرأة  معاناة ابراز 

 للجميع المستهدفة الفئة
1 .5 .5 4.5 

 5.0 5. 5. 1 النساء مع مباشر اتصال 
 5.5 5. 5. 1 وتمكينها المرأة مع اتصال 
 18.4 12.9 12.9 26 اتصالية 
 18.9 5. 5. 1 بالمرأة الخاصة المدنية االحوال قانون ,اتصالية 
 19.4 5. 5. 1 متنوعة وقضايا ,ثقافي, اجتماعي 
 مـن  الـصادرة  الفلـسطيني  العمـل  قـانون  احكـام  

 التشريعي المجلس
1 .5 .5 19.9 

 20.4 5. 5. 1 المرأة قضايا بشأن وتحقيقات ومقاالت اخبار 
 المعتقلـين  وعـائالت  الـذوي  مـن  رسـائل  ارسـال  

 انفسهم والمعتقلين
1 .5 .5 20.9 

 21.4 5. 5. 1 معه التعامل وآيفية االنترنت استخدام 
 21.9 5. 5. 1 االطفال احتياجات آشف في الدراما استخدام 
 22.4 5. 5. 1 ...ليعم تدريب ,المسرحي العمل اسس 
 22.9 5. 5. 1 المذيعات واعداد الصحفية التقارير اعداد 
 وطريقة العام لالتحاد نسائي اعالمي آادر اعداد 

 الصحفية التقارير آتابة
1 .5 .5 23.4 

 23.9 5. 5. 1 بأنواعه الجماهيري االتصال 
 25.4 1.5 1.5 3 واالخصائين االهالي بين المباشر االتصال 
 ونبـذة  واالخصائين االهالي بين المباشر التصالا 

 المحتوى عن
1 .5 .5 25.9 

 26.4 5. 5. 1االعالم في للعاملين المهني بالمستوى االرتقاء 
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  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  5 2.5 2.5 2.5 
 26.9 5. 5. 1 بالمرأة خاصة المواضيع االشارة 
 قـضايا  وخاصـة  للمـرأة  العامة القضايا في البحث 

 واالسرة الطفل
1 .5 .5 27.4 

 الطالبــات مــن مجموعــة استــضاف البرنــامج 
 وناقشها  مشاآلهم وعرض نفسين واخصائين

1 .5 .5 27.9 

 االسـرة  داخـل  االسـرية  الرقابـة  علـى  الترآيـز  
 الرقابـة  بهـذه  الوالدين مشارآة واهمية وخارجها
 االسرية

1 .5 .5 28.4 

 28.9 5. 5. 1 التطوعي العمل اهمية على الترآيز 
 مـدير  فـي  توافرها الواجب االسس على التعرف 

 الناجح الجلسات
1 .5 .5 29.4 

 الشخص بها يمر التي والمراحل باالزمة التعريف 
 االزمة وقت

1 .5 .5 29.9 

 االم وتعريف لالطفال النفسية بالمشاآل التعريف 
 حلها بكيفية

1 .5 .5 30.3 

 30.8 5. 5. 1 االولي االسعاف بمبادئ التعريف 
 التـي  المرأةوالتحـديات  القضاي االعالمية التغطية 

 والمرأة االعالم لقضية تواجههابالنسبة
1 .5 .5 31.3 

 31.8 5. 5. 1للمشارآات االجتماعي والدعم النفسي التفريغ 
 32.3 5. 5. 1 الطالبات عن التفريغ 
 الحـصار  وقـت  موقعهـا  فـي  المـرأة  مـع  التواصـل  

 عليه التغلب وآيفية
1 .5 .5 32.8 

 33.3 5. 5. 1 عليها تعرفوال للذات الدخول 
 33.8 5. 5. 1 اعالمية الرسالة 
 34.3 5. 5. 1 واالقتصادية االعالمية الرسالة 
 34.8 5. 5. 1 االولية لالسعافات المفصل الشرح 
 35.3 5. 5. 1 ... والرسم الشعر آتابة من االدبية الفنون 
 35.8 5. 5. 1 االعالم فنون انواع ممارسة على القدرة 
 36.3 5. 5. 1 النساء تخص التي القوانين 
 36.8 5. 5. 1العمل وقانون,العمال لجان,الثقافي والعمل المرأة 
 القـوانين  شـرح  و للمـرأة  الـسياسية  المـشارآة  

التشريعي المجلس من تصدر والتي بها الخاصة
1 .5 .5 37.3 

 37.8 5. 5. 1االتصال مهارات تخص مواضيع عدة حول النقاش 
 الحيـاة  لممارسـة  االزمـات  مـع  التعامـل  يـات ال 

 والنفسي الجسدي االسترخاء واسس
1 .5 .5 38.3 

 والـصحية  ةالـسياسية  الثقافيـة  المـرأة  انـشطة  
 القرار وصنع االعالم مجال في واالدبية

1 .5 .5 38.8 

 بعـد  العاديـة  الميـاه  اسـتخخدام  اعـادة  أهميـة  
 تنقيتها

1 .5 .5 39.3 

 39.8 5. 5. 1 دةالجي االدارة اهمية 
 المحلـي  المجتمـع  فـي  الجـذري  التغيـر  اهميـة  

 لالختيار اآبر مساحة المرأة العطاء
1 .5 .5 40.3 

 40.8 5. 5. 1 القرار صنع في المرأة مشارآة اهمية 
 41.3 5. 5. 1 االسري العنف ظاهرة من للحد وقائي برنامج 



 35 
 

  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  5 2.5 2.5 2.5 
 القـضايا  وطـرح  المجتمـع  فـي  المرأة اهمية بيان 

 والفتيات الشهداء ونساء باالسيرات ةالخاص
1 .5 .5 41.8 

 42.3 5. 5. 1 االطفال قدرات لتنمية النشاطات اهمية بيان 
 مـع  والتواصـل  , االسـرية  الرقابة, الوالدين تثقيف 

 االدارية الهيئات
1 .5 .5 42.8 

 المـرأة  لتمكـين  المجـاالت  جميـع  فـي  تثقيـف  
 وتثقيفها

1 .5 .5 43.3 

 لالطفـال  النفـسية  الصحة حول يمجتمع تثقيف 
 مختلفـة  اجتماعيـة  ومواضـيع ,النتفاضـة  ظـل  في
 االسرة داخل

1 .5 .5 43.8 

 44.3 5. 5. 1 النساء عن النفسية الضغوط تخفيف 
 العالقـات  ممارسـة  فـن  علـى  الخريجـات  تـدريب  

 التقارير آتابة على قدرتهن وزيادة, العامة
1 .5 .5 44.8 

 وتـوفير  والتجميـل  طـة الخيا غلـى  المـرأة  تـدريب  
 لهن عمل فرص

1 .5 .5 45.3 

 45.8 5. 5. 1 مختلفة قانونية مواضيع حول النساء تدريب 
 46.3 5. 5. 1 متعددة مواضيع حول النساء تدريب 
 خاصـة  مختلفـة  مواضـيع  حـول  النـساء  تـدريب  

 ... والبشرة بالجسم بالعناية
1 .5 .5 46.8 

 47.3 5. 5. 1 مجاالت عدة في النساء تدريب 
 48.3 1.0 1.0 2 المرأة تهم مجاالت عدة في النساء تدريب 
 الخاصـة  االحتياجـات  آافـة  فـي  عملـي  تـدريب  

 بالتلفزيون
1 .5 .5 48.8 

 الثـدي  سـرطان  يخـص  ما بكل المشارآات تزويد 
 العالج وامكانية الحماية وطرق

1 .5 .5 49.3 

 االنتخابـات  فـي  المشارآة على النساء تشجيع 
 السياسية شارآةوالم

1 .5 .5 49.8 

 واالجتمـاعي  والثقـافي  الـصحي  المجـال  تشمل 
 والسياسي

1 .5 .5 50.2 

ــف  ــات تعريـ ــيل المراهقـ ــة نتفاصـ  مرحلـ
 االبنـاء  مـع  االبـاء  تعامـل  آيفيـة  وايصال,المراهقة

 المرحلة هذه في

1 .5 .5 50.7 

 الجـنس  عـن  وتميـزه  االجتمـاعي  النـوع  تعريـف  
 البيولجي

1 .5 .5 51.2 

 التقـارير  وآتابـة , بأنواعهـا  االعالم بوسائل تعريف 
 الصحفية

1 .5 .5 51.7 

 الظروف ظل في منزلي تدبير  البيوت ربات تعليم 
 الصعبة والسياسية االقتصادية

1 .5 .5 52.2 

 52.7 5. 5. 1 والمراهقة المبكر الزواج مثل مواضيع عدة تناول 
 عن بقةمس دورة اعطاء مع للنساء حدائق تنفيذ 

 المشروع
1 .5 .5 53.2 

 العنـف  واشـكال  الـشرعية  المرأة حقوق  توضيح 
 ... النساء ضد الموجه

1 .5 .5 53.7 

 54.2 5. 5. 1 جميع من المبكر الزواج مخاطر عن مفصل توضيح 
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  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  5 2.5 2.5 2.5 
 النواحي

 55.2 1.0 1.0 2 العاملة المرأة توعية 
 التعامـل  وآيفيـة  القانونيـة  بحقوقخا المرأة توعية 

 عهام
1 .5 .5 55.7 

 الكهربـاء  اسـتهالك  ترشـيد  حـول  المـرأة  توعيـة  
 الحروب في الشائعات حول ودورات, والمياه

1 .5 .5 56.2 

 56.7 5. 5. 1 النحل وتربية الزراعي المجال في المرأة توعية 
 علـى  الحفـاظ  وطرق الغذائي تصنيع حول توعية 

 المنزل في االغذية
1 .5 .5 57.2 

 الـضغط  موضـوع  حـول  الثانويـة  تطالبـا  توعيـة  
 هـذه  مـن  الـتخلص  فـي  ومـساعديهن  النفـسي 
 لقاءات وعقد,الندوات خالل من ذلك وآان الضغوط

 االهل مع

1 .5 .5 57.7 

 58.2 5. 5. 1 للمرأة عامة توعية 
 58.7 5. 5. 1 بها الخاصة بالحقوق المرأة وتثقيف توعية 
 59.2 5. 5. 1 بواقعها والنهوض المرأة وتثقيف توعية 
 60.2 1.0 1.0 2 للنساء وتثقيف توعية 
 60.7 5. 5. 1 المخيم لمسنين والمعنوي المادي الدعم توفير 
 61.2 5. 5. 1 اجتماعي ثقافي 
 61.7 5. 5. 1المرشح اختيار واسس االنتخاب في المرأة حق 
 62.2 5. 5. 1 االدارةوالتخطيط ومفهوم الطفل حقوق 
 62.7 5. 5. 1بالكامل الترشيح وآيفية حةالمرش المرأة حقوق 
 63.2 5. 5. 1 وتثقيف ارشاد حلقات 
 مـشاآل  حـول  لالمهـات  نفـسي  تفريـغ  حلقـات  

 االبناء تربية في االمهات
1 .5 .5 63.7 

 للمجتمع الثقافي المستوى لرفع و للتوعية حوار 
 للنساء خاصة المحلي

1 .5 .5 64.2 

 64.7 5. 5. 1 بالمرأة ةخاص مواضيع حول  ونقاش حوارات 
 ودعـم  واشـكالها  ومفهومهـا  الديموقراطيـة  حـول  

  واجتماعيًا سياسيا المرأة
1 .5 .5 65.2 

 وآتابتــة الــصحفية التقــارير اعــداد خطــوات 
 التحقيقات

1 .5 .5 65.7 

 االعـالم  وسـائل  اسـتخدام ,نفـسياً  االطفال دعم 
 سليمة بطرية

1 .5 .5 66.2 

 66.7 5. 5. 1 تطويره على والعمل عاللمجتم في المرأة دور 
 67.2 5. 5. 1 ... الغذائي التصنيع مجال في تدريبية دورات 
 ادارة_ المـرأة  حقـوق  مثـل  المـرأة  لتوعيـة  دورات 

 االنتخابية الحمالت
1 .5 .5 67.7 

 68.2 5. 5. 1 بها واالعتناء الحديقة اهمية حول تدريبية دورة 
 النفـسي  الدور زلتعزي ونفسية اجتماعية رسائل 

 واالبناء لالمهات واالجتماعي
1 .5 .5 68.7 

 70.1 1.5 1.5 3 اعالمية رسالة 
 70.6 5. 5. 1 اتصالية, اعالمية رسالة 
 71.1 5. 5. 1 والمعنوي المادي العون وتقديم شهرية زيارات 
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  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  5 2.5 2.5 2.5 
 72.1 1.0 1.0 2 وادبي, تثقيفي ,صحي ,اجتماعي, سياسي 
 بالعمل والخاصة المدنية آافة المرأة حقوق شرح 

 واالجور
1 .5 .5 72.6 

 73.1 5. 5. 1 السلبية وآثاره المخدرات مخاطر عن شرح 
 الديموقراطيــة مفهــوم حــول مفــصل شــرح 

 والمرأة الرجل بين والمساواة
1 .5 .5 73.6 

 74.1 5. 5. 1 عام بشكل المرأة صحة 
 74.6 5. 5. 1 واالمومة الحمل مجال في مختص صحي 
 76.1 1.5 1.5 3 انساني ,اجتماعي ,ثقافي,تربوي,صحي 
 76.6 5. 5. 1التلفزيونية المقابالت اجراء وآيفية التقرير صياغة 
 77.1 5. 5. 1 للمرأة السياسية المشارآة ضرورة 
 77.6 5. 5. 1 المرأة ضد الموجه العنف قضايا طرح 
 العالقـة  لتطيـر  المجتمـع  افـراد  بـين  لقـاءات  عدة 

 بينهم
1 .5 .5 78.1 

 المرأة بقضايا تهتم دورية عمل وورش دورات عقد 
 واحتياجاتها

1 .5 .5 78.6 

 79.1 5. 5. 1 متنوعة واجتماعية ثقافية ندوات عقد 
 و الـزوج  مع التعامل وآيفية بالطفل المرأة عالقة 

 المنزلية االمور
1 .5 .5 79.6 

 واصدار والصحة االنترنت في تدريبية دورات عمل 
 وريحان روح باسم للجمعية جريدة

1 .5 .5 80.1 

 80.6 5. 5. 1 للسيدات تدريبية دورات عمل 
 علـى  الحفـاظ  آيفيـة  حول ولقاءات نشرات عمل 

 البيئة
1 .5 .5 81.1 

 81.6 5. 5. 1 عام بشكل الجمهور مع والتواصل االتصال فن 
 الحقوقيـة  والقـوانين  الشخـصية  االحـوال  قـوانين  

 للمرأة
1 .5 .5 82.1 

 82.6 5. 5. 1 التشريعي المجلس عن تشريعية قوانين 
 الحيـاة  فـي  المـرأة  دور اهميـة  الـى  الاشـارة  

 السياسية
1 .5 .5 83.1 

 83.6 5. 5. 1 مشارآة حول مفتوح لقاء 
 بعمليـة  دورهـن  حـول  عديـدات   نساء مع لقاءات 

 الحياة في نضالهن وابراز التنمية
1 .5 .5 84.1 

 84.6 5. 5. 1 االوليةوقواعدها سعافاتاال مبادئ 
 85.1 5. 5. 1 واحتياجلتهم الشباب مشاآل 
 المـرأة  واهمية ,العمل في المرأة تتعيق مشكال 

 المؤسسات في لعمل
1 .5 .5 85.6 

 واالحــزاب واالنتخابــات الديموقراطيـة  مفـاهيم  
 .....السياسية

1 .5 .5 86.1 

 86.6 5. 5. 1 سيالنف واالرشاد,النفسية الصحة مفهوم 
 87.1 5. 5. 1 فيه المرأة ودور,النقابي العمل مفهوم 
 87.6 5. 5. 1 االبداع القائدومفهوم وخصائص القيادة مفهوم 
 خاصـة  مواضـيع  حـول  المـواطنين  مـع  مقـابالت  

 بالمرأة
1 .5 .5 88.1 
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  Frequenc
y 

Percent Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid  5 2.5 2.5 2.5 
 88.6 5. 5. 1 المرأة ضد الممارس العنف قضية حول مناقشة 
 89.1 5. 5. 1 االنتخابات ينقوان حول مناقشة 
 صـنع  فـي  دورهـم  وابـراز ,الشباب قضايا مناقشة 

 القرار
1 .5 .5 89.6 

 90.0 5. 5. 1 عام بشكل االتصال مهارات 
 90.5 5. 5. 1 االنفعالي والتفريغ والتواصل االتصال مهارات 
 ودور,القيـادة  وخصائص,والتواصل االتصال مهارات 

 المجتمع في المرأة
1 .5 .5 91.0 

 91.5 5. 5. 1بالجمهور االتصال ووسائل,العلمي البحث مهارات 
 92.0 5. 5. 1 التصوير مهارات 
 92.5 5. 5. 1الحوار واساوب واالعالم الصحفية الكتابة مهارات 
 93.0 5. 5. 1 المرأة تهم مختلفة عامة مواضيع 
 93.5 5. 5. 1 الصغيرة المشاريع بادارة متعلقة مواضيع 
 لمساعدتهن النساء من عدد تضم ولقاءات ندوات 

 المجتمع في االنخراط في
1 .5 .5 94.0 

 94.5 5. 5. 1 والتواصل  االتصال اصول حول ولقاءات ندوات 
 الموظفينقـانون  بحقـوق  يتعلـق  وما واحكامه نية 

 المدج الخدمة
1 .5 .5 95.0 

 وتـوعيتهن  النـساء  فـراغ  تمـأل  توعيـة  ورشـات  
 وتدريبهن

1 .5 .5 95.5 

 مواضـيع  ومحاضـراتحول  اتـصالية  عمـل  ورشـة  
 الريفية المرأة لتنمية تهدف متنوعة

1 .5 .5 96.0 

 ومحاولـة  معينـة  نـسوية  قـضية  طـرح  فيـه  يـتم  
 معالجتها

1 .5 .5 96.5 

 قـدوة  تكون نسائية شخصية على الترآيز يحاول 
 المجتمع في متقدمة قيادة وتتقلد

1 .5 .5 97.0 

 97.5 5. 5. 1 للمرأة دينية واستفسارات فتاوي متقدي يحاول 
 علـى  النـساء  صوت صحيفة من عدد آل يحتوي 

 مـن  ومجموعـة  النـساء  حـول  تقـارير  مجموعـة 
 المرأة حقوق تدعم التي المقاالت

1 .5 .5 98.0 

 والنفـسية  االنجابيـة  الـصحي  بالنـةاحي  يخـتص  
 للمرأة

1 .5 .5 98.5 

 خـاص  شكلبـ  والمـرأة  عام بشكل االسرة يخص 
 قضاياها بكل

1 .5 .5 99.0 

 ومـشاآل  بالمرأة الخاصة القوانين على يشتمل 
 االسري والعنف المبكر الزواج

1 .5 .5 99.5 

 تحتـوي  امـواج  باسـم  شهرية مجلة المرآز يصدر 
 يقيم آما السيدات ومشاآل المرآز نشاط على
 مختلفة مزاضيع حول ندوات المرآز

1 .5 .5 100.0 

 Total 201 100.0 100.0  



 39 
 

  :) 3(ملحق 
  الجهة المنفذة حسب مكان تنفيذ المشروع لكل من الضفة وغزة

PLACES 
 المنفذة الجهة 

 قطاع 
 غزة

 الضفة
 الغربية

Total 
 

 33 6 27 حكومية
 66 50 16 خاصة
 90 62 28 أهلية
 8 1 7 اخرى
 3 3  وخاصة حكومية

 1 1  محلية
 201 123 78  المجموع

  
  :)4(ملحق 

 الجهة الممولة حسب مكان تنفيذ المشروع لكل من الضفة وغزة
PLACES 

الممولة الجهات 
الغربية الضفة غزة قطاع 

Total 
 

 4 3 1 تمويل يوجد ال
 32 9 23 حكومية
 33 29 4 خاصة
 66 41 25 دولية
 30 10 20 ذاتي تمويل

 6 3 3 اخرى
 13 13  خيرية
 4 3 1 محلي
 3 3  ودولية, حكومية

Total 77 114 191 
  

  
  :)5(ملحق 

  نوع التمويل حسب مكان تنفيذ المشروع لكل من الضفة وغزة
  

PLACES 
 نوع التمويل 

 الضفة غزة قطاع 
 الغربية

Total 
 

 101 57  44 مادي
 50 22 28 عيني

 30 29 1وعيني مادي
 181 108 73  المجموع
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  :)6(ملحق 
 تقييم المشروع حسب مكان تنفيذ المشروع لكل من الضفة وغزة

PLACES  تقيم 
 المشروع

 
الغربية الضفة غزة قطاع

Total
 

 99 69 30 نعم
 98 52 46 ال

Total 76 121 197 
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  :)7(ملحق 
  المشروعات التي توقفت بسبب انتهاء فترة المشروع

  
  اسم المشروع  المؤسسة  م
 النفسية الصحة عن ارشاد النسوي العمل تحادا  .1
 قانوني ارشاد الوان اذاعة  .2

 شـؤون  دائـرة _فلـسطين  لعمـال  العـام  االتحـاد   .3
 الشابة والقيادات االتصال العاملة المرأة

  االمنة االمومة الفلسطينية للمرأة العام االتحاد  .4

 والملتقـى , الفلـسطينية  للمـرأة  العـام  االتحـاد   .5
والنساء الطفال على الصدمة واثر االزمات قتو التدخل المدني

 ,نــابلس_الفلــسطينية للمــرأة العــام االتحــاد  .6 الجنسية التربية
 االعالم وسائل مع التعامل الطبية واالغاثة

 "لالسرة مجتمعية توعية" االسرية الرقابة االطفال عن للدفاع العالمية الحرآة  .7

 لللعمـ  المـرأة  ولجنـة , االجتماعيـة  الـشؤون   .8
 المبكر الزواج والتعليم التربية ووزارة, االجتماعي

 الزواج المبكر أميرة جمعية  .9
 واالنتخابات المرأة رفح_الخيرية التضامن جمعية  .10
 والتخطيط االدارية المهارات الشبابية التنمية جمعية  .11

 الـــشؤون,االســـرة عـــن الـــدفاع جمعيـــة  .12
 حواء دنيا سمبا اذاعي برنامج الفتيات تأهيل ومرآز,االجتماعية

 الوداد جمعية  .13 وتثقيف توعية برنامج
 نفسي تفريغ

 الريفية المرأة قدرات وتحسين تنمية جمعية الوداد غزة  .14
 الثانوية طالبات توعية الفلسطينية المخيمات تنمية جمعية  .15
 عامة صحية ثقافة والفنون للثقافة الشباب دار  .16
 يةوالمدن الشرعية المرأة حقوق المرأة شؤون  .17

 الفضائية فلسطين قناة  .18 الوالدين تثقيف حملة
 االهلية العمل بمؤسسات المشارآة في المرأة دور

 اولي اسعاف دورة االجتماعي للعمل المرأة لجان  .19
 العمل مقابل الغذاء دورة
 االجتماعي للعمل المرأة لجنة  .20 فتوغرافي تصوير دورة
 والديموقراطية االفراد حقوق دورة
 المدني التثقيف جلسات في دورة
 المجتمع صحة
 شابة قيادات
 نور من اللئي

 المرأة آفاح نةلج  .21

 جماهيري لقاء

 والعنـف , المراهقـة , التـدخين  موضـوع  حول مفتوح لقاء المرأة واعالم تنمية مؤسسة  .22
 االسري
 استراتيجي تخطيط مجموعة

 انتخابـات  فـي  المـرأة  ودور االنتخابـات  حـول  محاضـرات  مفتاح مؤسسة  .23
 البلديات

 المحلية التلفزيون وتدريبات ومعدات احتياجات مسحاالقليمية الدراسات مرآز, النسوية البرامج مرآز  .24
 الشباب قدرات تطوير مشروع العين مخيم_ النسوية البرامج مرآز  .25
 المجتمع في الديموقراطية مبادئ تعزيز مشروع النسوي النشاط مرآز  .26
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  اسم المشروع  المؤسسة  م
 الفتاة مؤتمر /الفلسطينية الفتاة حقوق نميةت مشروع
 االول
 عمل وورشات ندوات

 الشباب على واثرها المخدرات حول ندوة جنين مخيم_النسوي النشاط مرآز  .27
 تعليمية عمل ورشات االوروبي واالتحادة,االنماء للبحوث بيسان مرآز  .28
 للمرأة السياسية المشارآة حول عمل ورشات والطفل للمرأة الثقافي منهل مرآز  .29

 الطاقة واستهالك ترشيد ورشة
 المرأة ومشارآة االنتخابات حول ورشة
 االطفال عمالة حول ورشة
 العادية اللمياه وتنقية وتكرار استخدام على ورشة
 المبكر الزواج عن عمل ورشة

 فقوعة نسوي نادي  .30

 البيئة عن ورشة
 حمايتها وطرق البيئة عن ورشة يليةقلق_الزراعة وزارعة_ المرأة وحدة  .31

  :)8(ملحق 
حسب مكان تنفيذ المشروع لكل ) ال(أسباب توقف المشروع إذا آانت اإلجابة بـ

 من الضفة وغزة
  

PLACES 
  Total ال بـ االجابة آانت اذا االسباب هي ما  

  
 الضفة غزة قطاع

  الغربية

 48 36 12 المشروع فترة انتهاء
 13 3 10 آافي ديما دعم توفر عدم

 6 2 4 واضح ونجاحه أهدافه حقق المشروع
 11 6 5 التقيم اجراء من حالت السياسية االوضاع سوء
 1 1  المشروع لهذا المجتمع تقبل عدم
 1 1  لالستمرار الالزمة الكفاءات توفر عدم

 Total  31 49 80 
  
  
  :)9(ملحق 

  المشروع لكل من الضفة وغزةعدم توفير الدعم المادي  حسب مكان تنفيذ
  

PLACES  التحديات التي
 الغربية الضفةغزة قطاع  تواجهنا

Total 
 

 الدعم توفير عدم "
 "المادي 

 
10 3 13 

Total 10 3 13 
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  :)10(ملحق 
انتهاء المشروعات بسبب نجاحها حسب مكان تنفيذ المشروع لكل من الضفة 

  وغزة
  

PLACES 
 

 ال " اتواجهن التي التحديات
 "تحديات يوجد

الغربية الضفة غزة قطاع 

Total 
 

 18 7 11 نعم
 125 70 55 ال

Total 66 77 143 
  

  
  :)11(ملحق 

 حسب مكان ع السياسية وغياب االستقرارابسبب سوء األوضانتهاء المشروعات 
  تنفيذ المشروع لكل من الضفة وغزة

  
  

PLACES 
 

 
 " تواجهنا التي التحديات

 
 

 قطاع
 غزة

 الضفة
 الغربية

Total 
 

 وغياب السياسية االوضاع سوء " 61 34 27  نعم
 "االستقرار

 82 43 39 ال 

 143 77 66   المجموع
  

  
  
  
  
  

  
  :)12(ملحق 

توقف المشروعات بسبب نظرة المجتمع نحو عمل المرأة في مجال اإلعالم 
  حسب مكان تنفيذ المشروع لكل من الضفة وغزة

  
PLACES 

 
  

 " تواجهنا التي تحدياتال
 
 

 قطاع
الغربية الضفة غزة

Total 

  34 20 14 نعم
  

 تجاه المجتمع في مشكلة وجدد
 أو االعالم مجال في المرأة عمل

 المؤسسات قبل من حتى
 " المجتمع في العاملة

 
 109 57 52 ال

Total  66 77 143 
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  :)13(ملحق 

ول الكادر األآاديمي  إلى مقر تنفيذ المشروع توقف المشروعات بسبب عدم وص
  حسب مكان تنفيذ المشروع لكل من الضفة وغزة

PLACES 
  تواجهنا التي التحديات 

 الضفةغزة قطاع 
 الغربية

Total 
 

  12 4 8  نعم
  

 األآاديمي الكادر توافر عدم "
 المواصالت صعوبة من الناتج

 131 73 58 ال  المشروع تنفيذ لمقر

Total 66 77 
  

143  
  

  
  
  
  
  
  :)14(ملحق 

توقف المشروعات عدم قبول المجتمع للمشارآة في النشاط حسب مكان تنفيذ 
  المشروع لكل من الضفة وغزة
PLACES 

   
 تواجهنا التي التحديات

 قطاع 
 غزة

 الضفة
 الغربية

Total 
 

 22 6 نعم
  

28  
 

 المجتمع قبول عدم "
 النشاط بهذا للمشارآة

 الفئة وخاصة
 تىح أو المستهدفة

 قبل من تالتطبيق عدم
 " المشارآين

 

 115 55 60  ال

Total  66 77 143 
 

                                                            
  


