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ملخص:
تهدف الدرا�سة احلالية اإىل معرفة  مدى م�ساهمة التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات 
من وجهة نظر اخلريجات يف منطقة اخلليل التعليمية". ا�ستخدم املنهج الو�سفي التحليلي للدرا�سة 
احلالية، حيث تكون جمتمع الدرا�سة من )1499( خريجة، ممن تخرجن ما بني عامي )2005-1997(، 

من جامعة القد�ص املفتوحة/ منطقة اخلليل التعليمية يف فل�سطني.
وفق  ا�ستبانة  ُط��وِّرت  الدرا�سة  هدف  ولتحقيق  خريجة.   )102( بلغت  منهن  عينة  اختريت 
الأدب الرتبوي، وقد جرى التحقق من �سدقها وثباتها. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن ا�ستجابات 
واأظهرت  مرتفعة.  كانت  كافة  للمجالت  اجلامعي  بالتمكني  املتعلقة  الفقرات  العينة حول  اأفراد 
ال�سكن، واملهارة يف  التخ�س�ص، ومكان  اإح�سائية تعزى ملتغريات  عدم وجود فروق ذات دللة 
ا�ستخدام احلا�سوب، واللغة الإجنليزية. بينما وجدت فروق ذات دللة اإح�سائية يف جمال املهارات 
الطالبات  وبني  املتزوجات  الطالبات  بني  القت�سادي،  اجلانب  ويف  والقيادية،  ال�سخ�سية 
اجلانب  يف  الفروق  وكانت  احلايل،  العمل  جمال  يف  املتزوجات  الطالبات  ول�سالح  العزباوات، 
العمل احلر، ول�سالح املوظفات. ووجدت فروق بني  القت�سادي بني املوظفات وبني �ساحبات 
مديرات املوؤ�س�سات وبني �ساحبات العمل احلر، ل�سالح مديرات املوؤ�س�سات. ويف اجلانب ال�سيا�سي 
وجدت فروق بني املوظفات وبني مديرات املوؤ�س�سات، ول�سالح املوظفات. ويف اجلانب املعريف 
وجدت فروق بني املوظفات وبني �ساحبات العمل احلر، ول�سالح املوظفات. ثم وجدت فروق بني 
مديرات املوؤ�س�سات، وبني �ساحبات العمل احلر، ل�سالح مديرات املوؤ�س�سات. ويف متغري املوؤهل 
العلمي بكالوريو�ص، وبني من يحملن املاج�ستري،  الفروق بني من يحملن املوؤهل  العلمي؛ كانت 

ول�سالح املاج�ستري. 
واأخرياً قدمت الدرا�سة جمموعة من التو�سيات لتفعيل دور املراأة يف ظل فكر التمكني مثل: 
الهتمام باإيجاد دورات لتطوير اللغة الجنليزية لدى ال�سابات، والعمل على اإعداد برامج ثقافية 
ت�سهم يف تعزيز ثقة ال�سابة بنف�سها، واقتحامها يف جمالت العمل، وبخا�سة يف الوظائف القيادية 

العليا.
الكلمات املفتاحية:  التعليم اجلامعي املفتوح، منطقة اخلليل التعليمية، متكني ال�سابات. 
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Abstract:
This study aims to identify the Contribution of Open University Education 

in Empowering Young Women Seen by Graduates in Hebron Education 
Region. The descriptive method was used in this study. Where the population 
of the study consisted of (1499) graduate, who graduated between 1997-2005 
from Al- Quds Open University/ Hebron Region-Palestine.

A sample of (102) graduate was chosen. To achieve the goal of the study 
a questionnaire was developed according to the literature review. The validity 
& the reliability were computed. The Study finds that all the response to all 
domains was high, no significant statistical differences were found due to the 
following variables; field of specialization, residence, computer and English 
language skills. In the other hand significant differences were found in the 
personal & leadership skills, and financial domain between the married and 
single graduate to the benefit of married. In the financial domain differences 
were found between employed graduates & self employed to the benefit of 
employed. In the other hand significant differences were found between 
institutional managers & self employed graduate to the benefit of institutional 
managers. In the political domain differences were found between employed 
graduates & managers to the benefit of the employed. In the knowledge 
domain differences were found between employed graduates & self employed 
to the benefit of employed. Differences were found between managers & & self 
employed to the benefit of managers. In the qualification variable differences 
were found between BS. Graduate and MS. to the benefit of MS.

Finally the study concluded with following recommendations: Improving 
English language skills by giving special courses to young women. Creating 
cultural programs to enhance young women self confidence, to enable her to 
get assume high position.

Key words: Open University Education, Hebron Education Region, and 
empowerment of young women.
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مقدمة:
ت�سهد املعرفة الإن�سانية تطوراً مذهًل يف وقتنا الراهن؛  نظراً للتقدم العلمي والتكنولوجي، 
وما اأتاحه من اإمكانية هائلة يف احل�سول على املعرفة ب�ستى الو�سائل، وتاأثرت الرتبية مبعناها 
واأ�ساليبها،  الرتبية،  م�سامني  تعد  فلم  والتكنولوجية،  العلمية  بالتغريات  بعيد  حد  اإىل  ال�سامل 

وطرقها، وما يت�سل بها من مناهج درا�سية بعيدة عن هذه التطورات )ن�سوان، 2004( .
النهو�ص  على  واملجتمع  الفرد  ت�ساعد  التي  الأ�ساليب  هذه  اأهم  من  املفتوح  التعليم  ويعد 
من  ���رشورة  جمرد  يعد  مل  املفتوح  فالتعليم  الع�رش،  ومواكبة  والرقي  التقدم  اأه��داف  وحتقيق 
جوانب  وتليف  امل�سكلت،  من  كثري  حل  يف  ي�سهم  اإنه  بل  املت�سارع،  التغري  مواجهة  �رشورات 
الق�سور الناجتة عن تلبية متطلبات واحتياجات احلياة املعا�رشة من التعليم والتدريب والتثقيف 
فل�سفة  على  املفتوح  التعليم  ويرتكز   .  )2004 غريب،  )اأبو  التعليم  من  احلديثة  الأمناط  �سوء  يف 
فئات  اجلامعي ملختلف  للتح�سيل  اأكرب  فر�ص  اإتاحة  اجلامعي من خلل  التعليم  قاعدة  تو�سيع 

املجتمع وب�سكل خا�ص املراأة )دويكات، 2004( .
لت�ساند اجلامعات   ،)1991( اأر�ص فل�سطني بداية عام  القد�ص املفتوحة على  اأن�سئت جامعة 
الفل�سطينية يف حتقيق اأهدافها باأ�سلوب جديد فّعال ومرن، يتيح فر�سًا تعليمية وتدريبية لأبناء 
التعليم  اأ�سكال  جميع  توظيف  على  القادر  بعد،  عن  التعلم  نظام  على  باعتمادها  كافة،  الوطن 
والتعلم بطرائق نظامية ومنظمة، عن طريق موؤ�س�سة نظامية معرتف بها حمكومة باأ�س�ص واأنظمة، 
للمرونة  اإن�ساء اجلامعة، ونظراً  ودوليًا. فمنذ  وتنمح �سهاداٍت علمية معرتفًا بها حمليًا، وعربيا،ً 
يف نظامها التعليمي، ف�سًل عن حداثته، ت�ساعف عدد طلبة اجلامعة لي�سل اإىل ما يزيد على )63( 
الوطن، هذا  اأرجاء  درا�سيًا منت�رشة يف  اثنني وع�رشين مركزاً  يتوزعون على  األف طالب وطالبة، 
وتهدف اجلامعة من خلل تبني فل�سفة التعليم املفتوح والتعلم عن بعد اإىل اإي�سال العلم واملعرفة 
والعمال،  املوظفني،  الدار�سني من  اأمام  الأبواب  اجلامعة  فقد �رشعت  كافة،  املجتمع  �رشائح  اإىل 
عن  ف�سًل  هذا  برباجمها،  لللتحاق  اجلدد،  العامة  الثانوية  وطلبة  البيوت،  وربات  واملزارعني، 
وجود عدد من املراكز العلمية والتدريبية املتخ�س�سة التي ت�سهم يف تعزيز املهارات التكنولوجية، 
واحل�سيلة املعرفية للدار�سني، واملجتمع املحلي يف �سبيل بناء الإن�سان الفل�سطيني، ومتكينه من 
بناء موؤ�س�ساته الوطنية على اأ�س�ص من الكفاءة واجلدارة توؤهله لتج�سيد حلمه باحلرية وال�ستقلل 

والعدالة )بوابة جامعة القد�ص املفتوحة، 2010( .
الفكري  الرتف  من  حالة  العامة  احلياة  يف  وم�ساركتها  امل��راأة  دور  عن  احلديث  يعد  ومل 
واقت�سادية  واإن�سانية،  اجتماعية،  حاجة  اأ�سبح  ما  بقدر  معينة،  نخب  متار�سه  التي  والثقايف 
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تن�سغل فيها العديد من املجتمعات، بغ�ص النظر عن م�ستواها القت�سادي والجتماعي، اأو م�ستوى 
الكثري من  اأولوية يف  التي تاأخذ  الق�سايا  اأهم  اأ�سبح متكني املراأة من  التكنولوجي، وقد  تقدمها 
اإليها كذلك يعني ن�سف املجتمع من  ي�سار  اأي جمتمع، وعندما  ت�سكل ن�سف  املجتمعات كونها 
فل  لأي جمتمع،  الب�رشية  القوى  ون�سف  الجتماعي،  التكوين  ن�سف  وكذلك  الإن�سانية،  الناحية 
ميكن احلديث عن الدميقراطية وحقوق الإن�سان مبعزل عن حقوق املراأة ودورها، وكذلك ل ميكن 
اأي  الن�ساء يف  التي ت�سكلها  الطاقة املذهلة  ا�ستنفار  التنمية من جوانبها كافة دون  احلديث عن 
جمتمع من حيث قدرتهن على امل�ساهمة ب�سكل فاعل ومهم، اإىل جانب الرجل يف عملية التنمية 

والتطوير )عطا اهلل، 2004( . 
ومما ل �سك فيه اأن مو�سوع متكني املراأة اأ�سبح ركنًا اأ�سا�سيًا يف احلياة العامة للمجتمعات 
كافة باختلف عاداتها، وتقاليدها، ومفاهيمها، فاملراأة لديها طاقات هائلة مثل الرجل، واإن مل 
ت�ستغل هذه الطاقة يف اخلري والبناء فاإنها �ستهدرها يف �سفا�سف الأمور، وحرمان املجتمع من 
التنمية القت�سادية  للنمو القت�سادي والوطني، والذي بدوره ي�سعف  طاقات املراأة يعّد تبديداً 
التي  واملوؤمترات  والدرا�سات،  املنابر،  املراأة جليًة من خلل  اإىل متكني  الدعوة  برزت  وقد  للبلد. 
نادت بحقوق املراأة، والعرتاف بها كعن�رش مهم يف احلياة والتقدم، ومتكينها يف جمالت العمل 
القت�سادي بو�سف ذلك طريقًا للتنمية، واإىل متكينها يف اجلوانب الأخرى كال�سيا�سية، والتعليمية.. 

الخ )قرعان، 2010( . 
و�سيلة  فالتعليم  والجتماعي،  القت�سادي  املراأة  و�سع  لتح�سني  و�سيلة  العمل  كان  واإذا 
ت�ستطيع  التي  الو�سائل  اأهم  اأحد  ذاته  بحد  ويبقى  املجتمع،  تنمية  يف  امل�ساهمة  من  لتمكينها 
املراأة من خللها حت�سني و�سعها على جميع امل�ستويات، الجتماعية، والقت�سادية، والثقافية، 
م�ستوى  على  �سواء  احلياة  يف  اأف�سل  فر�سًا  جتد  العلمية  بال�سهادة  املعززة  فاملراأة  وال�سيا�سية. 
ت�سري  ال�سياق،  الإجتماعية. ويف هذا  العلقات  اأمناط  ال�سيا�سية وغريها من  امل�ساركة  اأم  العمل، 
بيانات اجلهاز املركزي للإح�ساء الفل�سطيني اإىل العلقة القائمة بني التعليم والعمل، حيث ترتفع 

ن�سبة الن�ساء املنخرطات يف العمل، كلما ارتفعت درجة التعليم لديهن )عبد العاطي،2007( .
 )Open وقد زادت التغريات املعا�رشة من الهتمام بالتعليم، والإقبال على والتعليم املفتوح
)Learning يف البلد املتقدمة والنامية على حد �سواء لي�سبح جزءاً من اأنظمة التعليم فيها، ملا 

وقد  والجتماعية.  القت�سادية  التنمية  عجلة  دفع  يف  ت�ساهم  اأن  ميكن  كامنة  قوة  من  ميتلكه 
التي حتدث يف حقل  الهائلة  التطورات  ب�سبب  التعليم  النوع من  العاملي بهذا  نبع ذلك الهتمام 
)Information & Communication Technology- ICT( من جهة،  والت�سالت  املعلومات  تقنية 
اأ�سبح  حيث  اأخرى.  جهة  من  العاملة  الب�رشية  الكوادر  مهارات  لتحديث  امللحة  احلاجة  وب�سبب 
على  يرتكز  اقت�ساد عاملي  امل�ستدامة يف ظل  الب�رشية  التنمية  لتحقيق  الفاعلة  املجتمعات  اأداة 
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)Knowledge –Based Economy( ، من خلل الو�سول ال�رشيع مل�سادر املعلومات عرب  املعرفة 
الربط ال�سبكي الذي تي�رشه، والذي يتجاوز احلدود اجلغرافية والثقافية للمجتمعات املختلفة، بل 

ويتجاوز تلك احلدود حتى �سمن نطاق املجتمع الواحد ب�رشائحه املتعددة )الفريج، 2005( .
العديد  ظهور  واكبه  املفهوم  حداثة  اأن  من  الرغم  على  �سامًل،  مفهومًا  املراأة  متكني  ويعدُّ 
القانوين،  اأو  الجتماعي،  اأو  القت�سادي،  اأو  الفردي،  التمكني  يف  حت�رشه  التي  التعريفات  من 
ويف مقابل ذلك ظهرت تعريفات تو�سع ا�ستخدام مفهوم التمكني لي�سمل كل تلك اجلوانب مركزة 
على اأهمية القوة Power ، من حيث م�سادرها واأمناط توزيعها، باعتباره يت�سمن تو�سيع نطاق 
القوة  لعنا�رش  الن�ساء  فامتلك  ت�ساركية.  اأكرث  التنمية  اأمامها، ويجعل  والبدائل  الختيار  فر�ص 
يف  بفعالية  التاأثري  من  التمكني  يعني  اإمنا  واملعرفية  وال�سيا�سية،  والجتماعية،  القت�سادية، 
العملية التنموية، ويف ممار�سة حق الختيار وامل�ساركة يف اتخاذ القرارات، وهو ما يرتتب عليه 
املجتمع،  ق�سايا  يف  اأ�سيًل  وم�ساركًا  التنمية،  يف  فاعًل  عن�رشاً  باعتبارها  املراأة  مع  التعامل 
وهو ما ينتج عنه اإخراجها من حالت التهمي�ص وال�ستبعاد )جمموعة الأبحاث والتدريب للعمل 

التنموي، 2008( .
ن�سبة  يفوق  اجلامعي  التعليم  جمال  يف  ملمو�سًا  ح�سوراً  الفل�سطينية  امل��راأة  حققت  ولقد 
الذكور يف اجلامعات، حيث تظهر الإح�ساءات املتوفرة اأن ن�سبة الذكور )15 - 29 �سنة( الذين اأنهوا 
مرحلة التعليم اجلامعي الأوىل بكالوريو�ص فاأعلى تبلغ %8.0، وترتفع لدى الإناث )15 - 29 �سنة( 
لت�سل اإىل %10.0 )اأو�ساع ال�سباب 2010( . يف حني و�سل عدد الذكور من الدار�سني يف جامعة 
 )26478( الإناث  ، ومن   )23345(  2010/2009 الثاين لعام  الدرا�سي  الف�سل  القد�ص املفتوحة، يف 
دار�سة )بوابة جامعة القد�ص املفتوحة، 2010( . وتدل الإح�ساءات ال�سابقة على اإدراك قيمة تعليم 
الفل�سطينية  الأرا�سي  يف  توجد  اإنه  حيث  الفل�سطينيني،  اأو�ساط  بني  بالزدياد  اآخٌذ  واأنه  الإناث، 
املحتلة الآلف من الن�ساء الفل�سطينيات اللواتي يلتحقن باجلامعة، وينوين العمل على ا�ستغلل 
موؤهلتهن يف البحث عن وظائف منا�سبة، وحيث اإن م�ستويات البطالة اآخذة بالرتفاع يف خمتلف 
اأرجاء الأرا�سي الفل�سطينية املحتلة، فقد اأ�سبح التعليم العايل ملذاً للمراأة التي �ست�سبح زوجة، 
حفظ  مرحلة  وهي  واملتكامل،  ال�سامل  النطلق  مرحلة  فهي  عاملة.  �سيدة  اأو  منزل،  وربة  فاأمًا 
اأجل  من  اجلديدة  والقدرات  امل�سوؤوليات،  وممار�سة  وتطبيقها،  وزيادتها،  واملعلومات،  املعارف 
تلبية احلاجات الأ�سا�سية يف البيت، والأ�رشة، والعمل، وهي الفرتة التي تتيح لل�سابات الإ�سهام يف 
تو�سيع مدارك ال�سابات، وتنمية قدراتهن يف امل�ساركة يف تطوير البيئة التي ت�سكنها يف ظروف 
اأكرث م�ساواة، وتلبية احتياجاتهن واإ�رشاكهن يف العمل، مما يوؤمن لهن مزيداً من الك�سب وزيادًة يف 
الدخل، وبالتايل متكنهن من ال�ستقلل املايل، وُتعلي من �ساأنهن داخل الأ�رشة، وحترر ملكاتهن 
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البداعية، وتعدل اأو�ساعهن الجتماعية يف الأ�رشة واملجتمع، في�ساعدهن على تنمية ال�سعور بالثقة 
بالنف�ص، وتعزيز كفاءتهن وقدرتهن يف جمال اتخاذ القرار )عودة، 2010(. لذا جاءت هذه الدرا�سة 

لتو�سح مدى اإ�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات يف املجتمع الفل�سطيني.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
ترتكز م�سكلة الدرا�سة احلالية يف الك�سف عن مدى اإ�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني 
ال�سابات من وجهة نظر اخلريجات يف منطقة اخلليل التعليمية/ جامعة القد�ص املفتوحة، كون 
املراأة ب�سكل عام ما زالت تواجه قدراً كبرياً من التمييز وعدم امل�ساواة يف احلقوق، وقلة الوعي 
الجتماعي بدورها الإن�ساين. وما زال دورها �سعيفًا على �سعيد امل�ساركة يف احلياة ال�سيا�سية، 
املراأة  الأخرى. وكون  التنموية  والثقافية، ويف املجالت  واملدنية، والقت�سادية، والجتماعية، 
بع�ص  يف  يفوقه  بل  الرجل،  دور  مع  يت�ساوى  متميز  دور  ولها  الفل�سطينية،  العائلة  اأ�سا�ص  هي 
الأحيان، ولأن طاقتها ظلت حمدودة نتيجة لنق�ص املوارد، وبفعل مقاومة الثقافة ال�سائدة للتغيري 
الجتماعي، ووجود الحتلل الذي ي�سكل املعوق الأ�سا�سي اأمام اإحداث التنمية، وخا�سة يف �سوء 
عدم تهيئة الظروف ال�سيا�سية، والقانونية، واملادية، والجتماعية، والتعليمية، والثقافية، للقيام 
بنه�سة �ساملة للمجتمع الفل�سطيني وفئاته املتعددة مبا فيها املراأة، اإ�سافة اإىل ذلك ما تعانيه من 
ظروف معي�سية �سعبة من جراء �سيا�سات احل�سار والعقاب اجلماعي، ومعاناة املراأة كاأم، وزوجة، 
وربة اأ�رشة، كل ذلك �سكل للباحثة دافعًا لدرا�سة متكني ال�سابات اجلامعيات، وحماولة ا�ست�رشاف 
التنمية يف  وي�سمن م�ساهمتهن يف عملية  املاأمول لتطوير واقعهن مبا يكفل احرتام حقوقهن، 

فل�سطني من خالل االإجابة عن االأ�سئلة االآتية:
نظر  وجهة  من  ال�سابات  متكني  يف  املفتوح  اجلامعي  التعليم  اإ�سهام  مدى  ما  ● 

اخلريجات يف منطقة اخلليل التعليمية؟ 
القد�س  جامعة  خريجات  ا�ستجابات  بني  النظر  وجهات  يف  اختالف  يوجد  هل  ● 
املفتوحة/ منطقة اخلليل التعليمية، حول مدى اإ�سهام اجلامعة يف متكني ال�سابات تعزى 
ال�سكن،  ومكان  احلايل،  والعمل  االإجتماعية،  واحلالة  التخ�س�س،  االآتية:  املتغريات  اإىل 

واملوؤهل العلمي، ومهارتك يف ا�ستخدام احلا�سوب، ومعرفتك باللغة االجنليزية؟ 

أهداف الدراسة:
ت�سعى الدرا�سة اإىل حتقيق االأهداف االآتية:

املجتمع  يف  ال�سابات  متكني  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  م�ساهمة  مدى  اإىل  التعرف  ♦ 
الفل�سطيني من وجهة نظر خريجات اجلامعة اأنف�سهن يف خمتلف القطاعات واملجالت احلياتية. 
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القد�ص  جامعة  خريجات  ا�ستجابات  بني  النظر  وجهات  يف  الختلف  مدى  معرفة  ♦ 
اإىل  ال�سابات تعزى  التعليمية، حول مدى م�ساهمة اجلامعة يف متكني  املفتوحة/ منطقة اخلليل 
واملوؤهل  ال�سكن،  ومكان  احلايل،  والعمل  الجتماعية،  واحلالة  التخ�س�ص،  التالية:  املتغريات 
املعنيون  ليتمكن  وذلك  الإجنليزية؟  للغة  ومعرفتك  احلا�سوب،  ا�ستخدام  يف  ومهارتك  العلمي، 

بالأمر من معرفة الثغرات يف جمال متكني ال�سابات والعمل على تقويته.

أهمية الدراسة:
تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف كونها اأوىل الدرا�سات- يف حدود علم الباحثة- التي اأجريت 
ملعرفة مدى اإ�سهام جامعة القد�ص املفتوحة يف متكني ال�سابات يف املجتمع الفل�سطيني من وجهة 
نظر اخلريجات اأنف�سهن. كما تكمن اأهميتها يف اطلع م�سوؤويل جامعة القد�ص املفتوحة على راأي 
موؤ�س�سات  العمل يف  انخراطهن يف  بعد  ال�سابات  اجلامعة يف متكني  اإ�سهام  مدى  اخلريجات يف 
املجتمع الفل�سطيني، ويف اإمكانية ا�ستخدام النتائج يف و�سع الآليات املنا�سبة لتمكني ال�سابات 

اجلامعيات، وتقدمي جمموعة من التو�سيات املقرتحة لتفعيل دور املراأة يف ظل فكر التمكني.

مصطلحات الدراسة: 
جامعة القد�س املفتوحة: ◄ موؤ�س�سة وطنية للتعليم العايل، مركزها مدينة القد�ص ال�رشيف يف 
فل�سطني، تتمتع ب�سخ�سية اعتبارية ذات ا�ستقلل اإداري، ومايل، وفني. تعمل على تقدمي خدماتها 
التعليمية با�ستخدام نظام التعليم املفتوح. بداأت يف عام )1991( ، واأن�ساأت مناطق تعليمية ومراكز 
درا�سية يف املدن الفل�سطينية الكربى، �سمت يف البداية املئات من الدار�سني، وبداأ العدد بالزدياد 

�سنويًا اإىل اأن اأ�سبح حوايل )60,000( يف العام )2008( )دليل جامعة القد�ص املفتوحة، 2009( .
اإي�سال اخلدمة  اإىل   ◄ )Open Learning( التعليم املفتوح  املفتوح: يهدف  التعليم  مفهوم 
فيه  تقع  امل�ستمر،  الذاتي  التعلم  اأ�ساليب  اأحد  عليها، وهو  احل�سول  فر�سة  فاتتهم  التعليمية ملن 
امل�سوؤولية عن التعليم على عاتق املتعلم )خمي�ص، 2003( ، وقد اأ�سارت اإحدى الدرا�سات اإىل اأن عدد 
امل�سطلحات التي عرفها جمال التعليم، والتي ترتبط به جزئيًا اأو كليًا، ت�سل اإىل ما يقرب من )18( 
م�سطلحًا مثل التعليم باملرا�سلة، والتعليم باخلطاب، والتعليم بالربيد، والتعليم املنزيل، والتعليم 
عرب الهواء، والتعليم اخلا�ص، والتعليم الذاتي، والرتبية املمتدة، والتعليم غري املبا�رش، والتعليم 
والتعلم املفتوح، والدرا�سة عن بعد، ودرا�سات خارج احلرم اجلامعي، والتعليم بالراديو اأو التلفاز 

. )Bark, 1987( وغريها
اأن�سئت منطقة اخلليل التعليمية مع اإن�ساء نواة جامعة القد�ص  منطقة اخلليل التعليمية:  ◄
املفتوحة، حيث كانت بدايتها يف عام )1991( ، التحق باملنطقة »163« دار�سًا ودار�سة يف حينها، 



د. رجاء العسيلي

83 اجمللد الثالث، العدد السادس، كانون ثاني 2012

وبلغ عدد الدار�سني عام 2010/2009 )4916( دار�سًا ودار�سة. اُفتتح مركز دورا الدرا�سي نظراً لزيادة 
الإقبال على اجلامعة، والذي اأ�سبح منطقة تعليمية م�ستقلة عن منطقة اخلليل التعليمية يف عام 
)2007( ، فيما افتتح مركز يطا الدرا�سي عام )2001( ، نظراً لزيادة القبال على اجلامعة من قبل 

�سكان املنطقة اجلنوبية و�سكان مدينة يطا، وملواجهة �سيا�سية اإغلق املناطق، وعدم متكن الطلبة 
والعاملني من الو�سول اإىل املنطقة التعليمية يف مدينة اخلليل )بوابة جامعة القد�ص املفتوحة، 

. )2010

حدود الدراسة: 
تتحدد الدرا�سة يف �سوء املحددات االآتية: 

خريجات جامعة القد�ص املفتوحة/ منطقة اخلليل التعليمية ما بني العام 1997 - 2005 يف 
بالأداة  الدرا�سة  نتائج  تتحدد  لعدم وجود خريجات. كما  الزراعة  برنامج  ما عدا  الربامج كافة، 

امل�ستخدمة لعام 2009/ 2010.

خلفية الدراسة:

Women Empowerment :تعريف مفهوم متكني املرأة
التمكني، هو متكني النا�ص من حتقيق م�ستوى من التنمية الفردية التي تتيج لهم خيارات 
ملئمة، ومتكني املراأة هو »كل ما من �ساأنه اأن يطور م�ساركة املراأة، وينمي من قدراتها ووعيها 
ومعرفتها، ومن حتقيق ذاتها، وم�ساعدة نف�سها، وغريها يف خمتلف املجالت العلمية، والجتماعية، 
والقت�سادية، وال�سيا�سية، ويتيح لها اإمكانية ال�سيطرة على ظروفها وو�سعها، وامل�ساهمة يف بناء 
املجتمع وتنميته« )عطار،2007: 6( . وميكن التعبري عن مفهوم التمكني ب�سكل عام على اأنه »عملية 
وواجباته،  منهما  كل  حقوق  ملعرفة  ام��راأة(  اأو  )رجًل  الإن�سان  بواقع  والرتقاء  القدرات  تعزيز 
وتوفري الو�سائل الثقافية، واملادية، واملعنوية، والتعليمية لتمكينها من امل�ساركة يف اتخاذ القرار، 

والتحكم يف املوارد على م�ستوى الأ�رشة واحلياة عامة« )خوري واآخرون، 2006: 219 - 240( . 
ويعد متكني املراأة، وحت�سني و�سعها، هدفني مهمني يف حد ذاتهما �رشوريني لتحقيق التنمية 
اإمكاناتها  حتقيق  من  ومتكينها  وامل��راأة،  الرجل  بني  والإن�ساف  امل�ساواة،  وحتقيق  امل�ستدامة، 
كاملة، واإ�رشاكها متامًا يف عملية اإقرار ال�سيا�سات و�سنع القرار يف جميع جوانب احلياة ال�سيا�سية، 
والقت�سادية، والثقافية، ب�سفتها �سانعة قرار وم�ساركة وم�ستفيدة. حيث كان عقد الثمانينيات 
بداية اجلهود املوجهة لتمكني املراأة بهدف حتقيق العتماد على الذات، وال�ستقلل القت�سادي. 
التعليم،  اإىل منح املراأة امل�ساواة يف فر�ص  �سيا�سات جديدة، واتخذت تدابري ترمي  اعتمدت  فقد 



مساهمة التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني الشابات من وجهة نظر اخلرجيات يف منطقة اخلليل التعليمية 

اجمللةالفلسطينية للتعليم املفتوح84

ال�سلطة  يف  امل�ساركة  يف  واحلق  فيها،  والتحكم  املوارد  على  احل�سول  يف  وامل�ساواة  والتدريب، 
والربامج  اخلطط  عنا�رش  من  مهمًا  وعن�رشاً  �سيا�سة  التمكني  منهج  فاعتمد  القرارات،  واتخاذ 
الإمنائية القائمة يف العامل، وبالتايل ميكن و�سف التمكني باأنه العملية التي بو�ساطتها ت�سبح 
الن�ساء قادرات على التعرف على اأو�ساعهن، بحيث يتمكن من اكت�ساب املهارة واخلربة، ويطورن 

قدراتهن بالعتماد على الذات )اأحمد، 2003( . ويقوم التمكني على ثالثة مظاهر مرتابطة، هي:
القرارات  �سنع  يف  بن�ساط  امل�ساركة  من  الن�ساء  ميكن   : ● power to على  القدرة  مظهر 

الجتماعية، والقت�سادية، وال�سيا�سية. 
: الذي ميكن الن�ساء من تنظيم اأنف�سهن مع غريهن من الن�ساء  ● power with مظهر القدرة مع

من اأجل حتقيق اأهداف م�سرتكة. 
وثقة  وعيًا  اأكرث  ي�سبحن  اأن  من  الن�ساء  ميكن  الذي   : ● power within يف  القدرة  مظهر 

بالنف�ص. )�رشف الدين،2003، وخوري واآخرون، 2006( .

مستويات متكني املرأة بشكل عام: 
اخلدمات  على  امل��راأة  ح�سول  اإمكانية  ويت�سمن  الأ�سا�سية:  اخلدمات  االأول: ♦  امل�ستوى 

التعليمية، وال�سحية، وم�ستوى تاأمني احلاجات الغذائية، وم�ستوى الدخل املتحقق. 
�سهولة احل�سول على املوارد: اإن درجة الإنتاجية املتدنية للمراأة تنبع  امل�ستوى الثاين:  ♦
من حمدودية احل�سول على موارد التنمية وو�سائل الإنتاج املتوافرة يف املجتمع مثل: الأر�ص، 
كافة،  الأعمال  ممار�سة  على  املراأة  قدرة  يعني  املراأة  ومتكني  واخلدمات.  والعمالة،  والقرو�ص، 
لك�سب مزيد من الفر�ص للح�سول على الن�سيب العادل واملت�ساوي من املوارد املختلفة، �سواًء على 

م�ستوى الأ�رشة، اأو املجتمع، وبالتايل الق�ساء على الفجوة. 
تعني  التمكني،  يف  والوعي  الإدراك  عملية  والوعي:  الإدراك  عملية  الثالث:  ♦ امل�ستوى 
حماولة تعديل املعتقدات واملمار�سات القدمية املتوارثة اخلاطئة التي �ساهمت يف جتهيل الفتيات 

واأعاقت م�ساركتهن يف احلياة العامة، مبا يتنا�سب ومتغريات الع�رش.
الحتياجات  حتديد  عملية  يف  املراأة  م�ساركة  يعني  وهذا  امل�ساركة:  الرابع: ♦  امل�ستوى 
اإىل  اإ�سافة   ، والتقييم(  واملتابعة،  والتنفيذ  اأوالدارة،  امل�رشوع،  وتخطيط  امل�سكلة،  )كتعريف 
القرار  اإىل املجتمع وم�رشوعاته، وت�سارك يف �سنع  اأن تن�سم املراأة  امل�ساركة املت�ساوية؛  وهي 
بن�سبة وحجم وجودها يف هذا املجتمع، وهنا تربز الفجوة كاأكرث املظاهر و�سوحًا للم�ساركة اأو 

عدمها. 
يهيمن  فل  والرجل،  امل��راأة  بني  القوى  توازن  هنا  ويعني  التحكم:  اخلام�س: ♦  امل�ستوى 
اأحدهما على الآخر، وتربز الفجوة من عدم امل�ساواة يف القوة الجتماعية والقت�سادية بني الرجل 
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واملراأة، كتحكم الزوج بالزوجة يف حياتها املنزلية، وعملها، وعائد عملها، فتكون الفجوة هنا بني 
اجلهد املبذول، والتحكم بعائد العمل )خوري واآخرون، 2006(.

وجاء يف تقرير اأ�سدرته اليوني�سف )2006( ، يف الذكرى ال�ستني لإن�سائها اأن الق�ساء على 
التمييز بني اجلن�سني، ومتكني املراأة لهما اأثرعميق واإيجابي على بقاء الأطفال ورفاهتهم. ويقول 
تقرير »و�سع الأطفال يف العامل 2007«، على اأن امل�ساواة بني اجلن�سني تدّر »عائداً مزدوجا« يعود 
الأ�رش واملجتمعات والأمم ولتطورها.  واأنها جوهرية ل�سحة  املراأة والطفل،  بالنفع على كلٍّ من 
ُن املراأة كي تعي�ص  واأن هناك علقة وطيدة بني امل�ساواة بني اجلن�سني ورفاه الأطفال. فعندما مُتكَّ
حياة غنية ومنتجة، ينمو الطفل وتزدهر الأ�رشة. وي�سري التقرير اإىل اأن تاأثري املراأة يف القرارات 
الرئي�سة يوؤّدي اإىل النهو�ص باملراأة وله تاأثري اإيجابي على رفاه الطفل ومنائه. وبالرغم من التقدم 
�سبح  والن�ساء  الفتيات  الأخرية، يخيم على حياة مليني  العقود  املراأة يف  الذي طراأ على مكانة 
التمييز والإ�سعاف والفقر. وما زالت املراأة تتقا�سى يف معظم الأماكن اأقل مما يتقا�ساه الرجل 
عن العمل املت�ساوي. وي�سري التقرير اإىل وجود ارتباٍط بني امل�ستوي التعليمي للمراأة وبقاء الطفل 

ومنائه.

معايري متكني املرأة:
اإن مدى متكني املراأة وحت�سني اأو�ساعها يقا�ص بعدد من املعايري منها: اإتاحة كل الفر�ص 
لتعليم ال�سابة، واإتاحة فر�ص التدريب غري التقليدية للمراأة، وم�ساركة املراأة يف املواقع القيادية، 
وم�ساهمة املراأة املتعلمة يف ن�رش التعليم بني الآخرين، وم�ساركة املراأة يف اتخاذ القرارات اخلا�سة 
بع�سويتها يف اللجان، وتغيري مفاهيم املراأة حول اإمكانية م�ساركتها الفعالة يف الأعمال خارج 
الرجال  العامة، وتغيري مفاهيم  الأعمال  للرجال يف  اإمكانية م�ساركتها  املراأة يف  وثقة  املنزل، 
حول مقدرة املراأة يف تقلد املنا�سب العامة، وتقلد املراأة ملنا�سب ومواقع لي�ست خا�سة مب�ساريع 
ن�سائية فقط، ومدى م�ساركة املراأة يف اللجان العامة وغري جلان الن�ساء، واكت�ساب املراأة ملهارة 
اإن�ساء �سبكات لتوعية الن�ساء وتقوية مواقفهن املنا�رشة املراأة )�سندوق الأمم املتحدة الإمنائي 

للمراأة، 2003( .

اجلهود املتبعة لتمكني املرأة يف جامعة القدس املفتوحة: 
يوؤدي التعليم املفتوح، وبخا�سة التعليم العايل دوراً مهمًا يف تنمية املراأة الفل�سطينية، �سواءاً 
ا للمراأة، وذلك لتح�سني اأو�ساعها الجتماعية والقت�سادية،  كانت عاملًة، اأم ربَة بيت، كونه �رشوريًّ
ومل�ساعدتها على التكيف مع التغريات احلادثة من حولها، وحلمايتها من ال�ستغلل؛ حيث اإن تي�سري 
الأمور بالن�سبة للمراأة يفتح اأمامها الفر�سة الوظيفية، ول يجعلها حكراً على الن�ساء القادرات من 
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من  لل�ستفادة  املراأة  دعم  فكرة  تبني  اإن  الجتماعية.  اأو  القت�سادية  ظروفهن  خدمتهن  اللتي 
اأ�سلوب التعلم عن بعد يف فل�سطني، وما �ساحبه من مرونة يف التعلم نتيجة للتطورات التكنولوجية 
الهائلة، ميكن اأن يكون طريقة مثالية لتقليل التاأثري ال�سلبي للتحديات، واملتطلبات الجتماعية، 
والثقافية. فالتعليم املفتوح يجلب معه الكثري من الفر�ص التي متكن املراأة من النهو�ص مب�ستواها 
اإيجابي على م�ستواها القت�سادي والجتماعي. فالطفرة  الذي ول �سك �سينعك�ص ب�سكل  الثقايف 
التكنولوجية يف جامعة القد�ص املفتوحة ي�رشت ظهور اأ�سلوب التعليم املفتوح باأمناط تكنولوجية 
اليوم،  من  وقت  اأي  اأي مكان، ويف  فيه يف  للراغبني  متوافراً  بدوره  التعليم  وهذا جعل  خمتلفة، 
دون احلاجة اإىل مغادرة املنزل لللتحاق باملوؤ�س�سة التعليمية، وعملت على ن�رش فل�سفة الرتبية 
املفتوحة والتعلم الإلكرتوين واملدمج وممار�ساتها، وتعميمها مبا يتوافق مع التطورات امل�ستمرة 
املفتوحة  القد�ص  جامعة  )موقع  بالتكنولوجيا  التعليم  ودعم  التعلمية،  التعليمية  العملية  يف 

الإلكرتوين، 2010(.
اأعاقتهم  ومتكنت جامعة القد�ص املفتوحة من توفري فر�ص التعليم اجلامعي لأولئك الذين 
مبا�رشة،  الثانوية  املرحلة  بعد  باجلامعات  اللتحاق  عن  والجتماعية  القت�سادية،  ظروفهم 
وخا�سة فئة ال�سابات املتزوجات، اأو ذوات الظروف ال�سعبة. ولقد �سّهل التعليم املفتوح لل�سابات 
تاأمني  خلل  من  وذلك  امل�سافات،  بعد  من  الرغم  على  تعليمهمن  موا�سلة  النائية  املناطق  يف 
الو�سائط  متعدد  التكاملي  النظام  وا�ستغلل  الذاتي،  للتعلم  املعدة  التعليمية  واملواد  املقررات 
للدار�سني  املفتوح  اجلامعي  التعليم  �سماح  ويعّد  وامل�رشفني.  الدار�سات  بني  التفاعل  ت�سهيل  يف 
والدار�سات باجلمع بني الدرا�سة والعمل، وال�ستمرار يف الدور املنتج اإىل جانب التح�سيل الدرا�سي 
اإكمال تعليمها العايل بكل  اأهم مميزات التعليم املفتوح، حيث يتيح هذا النظام للمراأة والأم  من 
�سهولة وي�رش، عرب التقنيات الرتبوية، ويف الأوقات التي تنا�سبها، حيث بلغ عدد الإناث )37986( 
 ،2010/2009 القد�ص املفتوحة حتى الف�سل ال�سيفي  )%60.19( يف جامعة  اأي ما ن�سبته  دار�سة، 
اللإلكرتوين،  املفتوحة  القد�ص  : موقع جامعة  ذلك(  يو�سح   )1( التخ�س�سات كافة، واجلدول  يف 

)2010

ِAcademic Programs Total
Percent

Gender Male Percent Female Percent Total

Technology and Applied Sciences 1899 3.01% 1785 2.83% 3684 5.84%
Agriculture 222 0.35% 58 0.09% 280 0.44%
Social and Family Development 3384 5.36% 3885 6.16% 7269 11.52%
Administration and Entrepreneurship 351 0.56% 126 0.20% 477 0.76%
Administrative and Economic Sciences 8808 13.96% 6740 10.68% 15548 24.64%
Education 8519 13.50% 23472 37.19% 31991 50.694%
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ِAcademic Programs Total
Percent

Gender Male Percent Female Percent Total

Education Diploma 98 0.16% 201 0.32% 299 0.47%
Preparing Year 1845 2.92% 1719 2.72% 3564 5.65%

Total 25126 39.81% 37986 60.19% 63112 100.00%

 www.qou.edu

يوفر  وهذا  املت�سارعة،  املعرفية  التطورات  مواكبة  على  الدار�سات  املفتوح  التعليم  ويحث 
م�ساحة وا�سعة للدار�سات لكي يكت�سنب مهارات التعلم والدرا�سة الذاتية اللزمة ملتابعة كل جديد 
يف املعرفة، لو�سفه باملرونة من حيث التنظيم الإداري والأكادميي، فل توجد حدود اأو حواجز 
مكان  اأو  الوظيفة،  اأو  الدرجات،  اأو  العمر  عن  النظر  بغ�ص  الدار�سني  قبول  ميكن  حيث  للقبول، 
ال�سكن. كما يوفر فر�ص التعلم مل�ستويات دون الدرجة اجلامعية الأوىل، عن طريق برنامج التعليم 
لتحقيق  اللزمة  للتعلم  الداخلية  الدافعية  ملبداأ  املفتوح  التعليم  منط  ي�ستجيب  واأخرياً  امل�ستمر. 

النجاح والإجناز )ن�سوان، 2004( . 
وميكن حتديد مدى م�ساهمة جامعة القد�س املفتوحة يف عملية متكني ال�سابات يف عدد من 
النقاط مثل: اإعداد الدار�سة لكي تتخرج اإن�سانًة متلك املعارف واملهارات الكافية لل�ستمرار يف التعلم 
معتمدًة على نف�سها، وتت�سم بروح املبادرة، والفاعلية، والتنظيم، والقدرة على مواجهة التحديات، 
واإك�سابها �سخ�سية حملية وعربية قوية النتماء للوطن والأمة، والعمل على حت�سني فر�ص اإحلاقها 
بالتعليم العايل وزيادتها والنجاح فيه، وا�ستثمار طاقاتها مبا يحقق عملية التنمية، وتوعيتها، 
وتاأهيلها، وتدريبها مبختلف املجالت: )ال�سيا�سية، والقت�سادية، والجتماعية، والثقافية..الخ( 
القرار يف عملها امل�ستقبلي، وت�سجيعها على  اتخاذ  للم�ساهمة يف عمليات  ، ومتكينها واإعدادها 
حرية التفكري والتعبري �سمن اإطار من املحافظة على الأخلق احلميدة واحرتام الآخرين، وجعل 
النوعية،  من  عاٍل  مب�ستوى  وتخريجها  تعلمها،  ودعم  خلدمتها،  موجهة  كافة  اجلامعة  ن�ساطات 
املجتمع،  وحاجات  التنمية  متطلبات  تلبي  التي  والتخ�س�سات  الأكادميية،  الربامج  وتوفري 
ا�ستطاعتها  عدم  حال  ويف  ال�سفية،  اللقاءات  ح�سور  ت�ستطيع  كما  احتياجاتها.  مع  وتننا�سب 
واملحو�سبة،  وامل�سموعة،  واملرئية،  املطبوعة،  املتنوعة  التعليمية  بالو�سائط  ت�ستعني  احل�سور، 
ال�سف  الإلكرتوين، وح�سور املحا�رشات من خلل  التعليم  التعلم بنمط  والإلكرتونية، وت�ستطيع 
الفرتا�سي، كما تطرح اجلامعة العديد من الدورات والربامج التدريبية املتخ�س�سة، للح�سول على 
 Microsoft Office( سهادات معتمدة دوليًا، مثل: �سهادة متخ�س�ص ميكرو�سوفت اأوفي�ص املكتبية�
 Internet and Computing Core والإنرتنت  للحو�سبة  الدولية  وال�سهادة   ،  )Specialist- MOS

(IC3( Certification ، و�سهادة حمرتف اأوراكل- مدير قواعد بيانات )OCP- DBA( ، وغريها، مما 
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ي�ساعدها على اإيجاد وظيفة ب�سكل اأ�رشع، وت�ساعدها مناهج التعليم املفتوح على التدرب العملي، 
ومتابعتها بعد التخرج عرب »بوابة خريجي اجلامعة« لإيجاد فر�ص عمل لها، وابتعاث بع�ص من 
خريجات اجلامعة اإىل جامعات اأخرى، ومتابعة تطورهن العملي )دليل جامعة القد�ص املفتوحة، 

2008، وموقع جامعة القد�ص املفتوحة اللإلكرتوين، 2010( .

الدراسات السابقة:
وقد تطرقت العديد من الدرا�سات ملو�سوع متكني املراأة، وكان يغلب عليها الطابع التحليلي 

الكيفي، منها:
درا�سة عي�سى )2009( التي �سعى من خللها ملعرفة اآثار املتغريات الدولية والأزمة املالية 
فيهما  تناول  ق�سمني:  اإىل  الورقة  ق�ّسم  العربي، حيث  العمل  �سوق  املراأة يف  العاملية على متكني 
النتائج  اإىل  الدرا�سة  وتو�سلت  بعدها،  وما  الراهنة  والقت�سادية  املالية  الأزمة  قبل  ما  اأو�ساع 
الآتية: ارتفعت معدلت بطالة املراأة يف معظم الدول العربية خلل الفرتة املمتدة من 1990 اإىل 
2005، ب�سكل عام. ورمبا مل تنخف�ص �سوى يف البحرين، والدول الثلثة املغاربية: تون�ص واجلزائر 

اأثر الأزمة القت�سادية واملالية العاملية  واملغرب. مل ت�سدر بيانات على امل�ستوى العربي حول 
الأخرية على عمالة املراأة، وخا�سة يف �سوء ال�سيق الن�سبي للم�ساحة الزمنية املمتدة منذ ا�ستداد 
خناق الأزمة على القت�سادات العربية اأواخر 2008، �سوى بع�ص البيانات على امل�ستوى القطري. 
اأ�سد،  يكون  �سوف  وبطالتها،  العربية،  امل��راأة  عمالة  على  واملالية  القت�سادية  الأزم��ة  اأثر  واإن 
واجتماعية  تاريخية  عوامل  اإىل  ذلك  ويرجع  الرجال.  عمالة  على  املفرت�ص  الأثر  مع  باملقارنة 
عليه  يطلق  ما  اأو  العمالة،  »ال�ستغناء« عن  اإن موجة  القول  الأقل ميكن  وثقافية خمتلفة. وعلى 
»ت�رشيح العمالة«، تطال اأول ما تطال، »العن�رش الن�سائي« حتديداً، واإن مدى ات�ساع موجة ت�رشيح 
العمالة الن�سائية وعمقها، يتفاوت بني ال�رشائح املختلفة لهذه العمالة وتوزيعها القطاعي والرتكيب 
املهني. ومن حيث الرتكيبة العائلية، وم�ستوى الدخل والإنفاق، وعبء الإعالة داخل الأ�رش، وغري 
ذلك. ولكن الأثر الكلي للأزمة �سيكون »اأكرث تدمريية« على �رشيحتني من الن�ساء: �رشيحة املراأة 
ال�سن  وكبار  العجزة  من  ال�سعبة،  الجتماعية  الظروف  ذوات  الفقريات  الن�ساء  و�رشيحة  املعيلة، 

والأرامل واملطلقات ..الخ.
القت�سادية  امل�ساهمة  مدى  معرفة  اإىل   )2009 الدرا�سي،  الريا�س  )منتدى  درا�سة  وهدفت 
للمراأة ال�سعودية يف اململكة العربية ال�سعودية، من خلل الرتكيز على حماور عدة، تو�سح م�ساهمة 
املراأة يف الأن�سطة القت�سادية املختلفة، وتو�سلت اإىل الآتي: اإن املراأة امل�ستثمرة متتلك ال�ستقللية 
والقدرة على اتخاذ القرار، با�ستثناء القدرة على اإنهاء الإجراءات اخلا�سة بها يف الدوائر احلكومية 
الن�سائي،  القطاع القت�سادي  الرغم من وجود �سيا�سات حكومية موجهة لدعم  واخلا�سة. وعلى 
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فاإن املراأة ل ت�سارك يف ر�سم ال�سيا�سات احلكومية اخلا�سة بها. ومتتلك املراأة العاملة ال�ستقللية 
والقدرة على الت�رشف باملوارد، وكذلك املعرفة بحقوقها املالية، اإل اأنها ل ت�ستطيع �سخ�سيًا اإنهاء 
الإجراءات اخلا�سة بها يف الدوائر احلكومية واخلا�سة. وما زالت فر�ص التطوير والتدريب املهني 
ال�ستثمارية،  اأم  املهنية  �سواء  التدريبية،  الربامج  توافر  �سعف  نتيجة  و�سعيفة  حمدودة  للمراأة 
اإ�سافة اإىل عدم توافر املعلومات عن امل�ساريع املنا�سبة للمراأة. وتعدُّ الإجراءات احلكومية والقيود 
الجتماعية معوقًا اأمام امل�ساركة الفعالة للمراأة يف �سوق العمل، اإل اأن الربامج احلكومية مل�ساعدة 
وفر�ص  الوظيفية  املجالت  حمدودية  من  املراأة  وتعاين  متوافرة.  اخلا�سة  الظروف  ذات  املراأة 
الرتقية، وكذلك فر�ص الو�سول ملنا�سب قيادية عليا. وعلى الرغم من زيادة م�ساركة املراأة يف 
�سوق العمل يف ال�سعودية، فاإن م�ساركتها الفعلية ترتكز يف القطاع احلكومي، حيث بلغت ن�سبة 
م�ساركة املراأة يف ذلك القطاع %36.8 يف عام 2004 م من اإجمايل موظفي احلكومة غالبيتهن يف 
%14 وهي ن�سبة منخف�سة مقارنة  العاملة  القوى  التعليم. وتبلغ ن�سبة م�ساركة املراأة يف  قطاع 
بالدول العربية والدول الإ�سلمية. اأدى بعد املراأة ال�سعودية عن هيكل اتخاذ القرار و�سعف متثيلها 

يف اللجان التي تهتم ب�ساأن املراأة اإىل تدين م�ساركتها النوعية.
(Rodi & Raji )2007 ، يف ق�سية متكني ال�سباب، وحتديداً »تعليم الإناث يف منطقة  وبحث 
الأفراد  لتح�سني  اأ�سا�سي  جزء  والتعليم  الرتبية  اإن  وجد  حيث  اإفريقيا«.  و�سمال  الأو�سط  ال�رشق 
ورفاهتهم، وتنمية املجتمعات القت�سادية والجتماعية يف ال�رشق الأو�سط و�سمال افريقيا )التي 
ت�سم البلدان والأقاليم يف ال�رشق الأو�سط و�سمال اأفريقيا( ، وتو�سل اإىل اأن احل�سول على التعليم 
قد حت�سن ب�سكل كبري خلل العقود القليلة املا�سية، واأن هناك اجتاهات اإيجابية لتعليم الفتيات 
الأو�سط،  ال�رشق  دول  معظم  يف  والثانوية  البتدائية  باملدار�ص  اللتحاق  يف  وخا�سة  والن�ساء، 
واأن  بلدان.  بالفعل يف عدة  اختفت  قد  الثانوية  باملدار�ص  اللتحاق  اجلن�سني يف  والفجوات بني 

الفتيات يف بلدان املنطقة اأكرث التحاقًا يف اجلامعات مما كن عليه يف املا�سي.
بينما هدف عبد العاطي )2007( يف درا�سته، اإىل التعرف اإىل واقع املراأة والتحديات التي 
تواجهها يف املجتمع الفل�سطيني، واملراحل التاريخية التي تطور فيها دور املراأة. حيث تناولت 
الدرا�سة واقع املراأة الفل�سطينية من حماور ثلثة، الأول: تتبع تطور املراأة الفل�سطينية عرب التاريخ 
امل�ساركة  تناول  والثالث:  عمومًا،  التنمية  وق�سايا  الفل�سطينية  املراأة  تناول  والثاين:  احلديث، 
ال�سيا�سية للمراأة. حيث تو�سل الباحث اإىل ا�ستنتاجات عدة منها: �رشورة اعتماد مبداأ اأن حقوق 
احلقوق  هذه  اإىل  والنظر  تعديلها،  اأو  والت�رشيعات،  القوانني  و�سع  لدى  اإن�سان  حقوق  هي  املراأة 
والجتماعية،  والقت�سادية،  وال�سيا�سية،  املدنية،  اجلماعية  اأم  الفردية،  احلقوق  يف  �سواء  ككل 
اأ�سا�ص  على  منها  القائم  وتعديل  املراأة،  حقوق  بحماية  اخلا�سة  الفل�سطينية  الت�رشيعات  وو�سع 
معاهدة الق�ساء على كافة اأ�سكال التمييز �سد املراأة، و�سمان ا�ستقلل �سلطة الق�ساء لتعزيز اأ�س�ص 
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املجتمع املدين الدميقراطي على قاعدة مبداأ الف�سل بني ال�سلطات الثلثة: التنفيذية، والت�رشيعية، 
املراأة  حقوق  اعتبار  وخا�سة  الو�سائل  ملختلف  القانوين  املجتمعي  الوعي  و�سمان  والق�سائية. 
هي حقوق اإن�سان. كما اأن هناك �رشورة للعرتاف بالدور الأ�سا�سي الذي تقوم به الن�ساء بحيث 
املجتمعي  ال�سعبي  امل�ستوى  على  اإجنازات  اإىل  يتحول  واأن  والنمطي،  التقليدي  دورهن  يتجاوز 
�سيا�سي يف حتديد معامل  واأن يرتجم من خلل قوانني و�سيا�سيات، ومن خلل دور  وال�سيا�سي، 
املرحلة القادمة، يتطلب فهم دور الن�ساء يف تنمية املجتمع الفل�سطيني تعريفًا خمتلفًا مل�ساركة 
الفل�سطينيات،  الن�ساء  بدور  العرتاف  فيه  ما  واأهم  املطلوب،  التنموي  التدخل  �سكل  يحدد  املراأة 
اإجنازات �سيا�سية  اإىل  الدور  وتقدير دورهن مبوؤ�رشات ذات دللت نوعية ت�ساهم يف ترجمة هذا 
تقلد  امل�ساركة يف  للمراأة وحقها يف  الرت�سيح والنتخاب  واجتماعية، ويقت�سي هذا �سمان حق 

الوظائف العامة، وامل�ساركة يف امل�ستويات القيادية بالأحزاب واملوؤ�س�سات املجتمعية.
اأما درا�سة خوري، وخمول )2006( ، فقد هدفت اإىل التعرف اإىل »واقع واآفاق متكني املراأة 
تو�سلت  اللذقية.  مدينة  فرد من   )1000( الدرا�سة  عينة  بلغت  ال�سورية«،  العربية  اجلمهورية  يف 
الدرا�سة اإىل اأن �سوريا ما زالت تعي�ص حتى الآن يف ظل عادات، وتقاليد، وموروثات، ولدّتها اأفكار 
تراكمية منذ الع�سور القدمية، بحيث تبقى املراأة مهما و�سلت اإىل مراتب علمية ووظيفية متقدمة 
خا�سعة ل�سلطة الرجل، وي�ساعد على ذلك القوانني التي حتكم العلقة بني الرجل واملراأة يف �سوريا. 
وو�سلت املراأة ال�سورية اإىل مواقع التعليم والعمل وخا�ست جميع امليادين التي يخو�سها الرجل 
بن�سب ل ت�ستطيع الو�سول من خللها اإىل امل�ستوى املطلوب من التمكني الجتماعي والقت�سادي. 
ومل ت�ستطع املراأة ال�سورية الو�سول اإىل مراكز �سنع القرار الإ�سرتاتيجي بالن�سب املقبولة لتمثلها 
اجتماعيًا، بل اقت�رش وجودها على ن�سب ب�سيطة ل تكفي لنقول اإنها متمكنة. وما زالت م�ساركة 
املراأة ال�سورية يف الأن�سطة القت�سادية والجتماعية وال�سيا�سية �سعيفة جداً مقارنة مع اإجراءات 
وعدم  الإج��راءات،  هذه  م�ستوى  �سعف  على  يدل  وهذا  ال�سورية،  احلكومة  اتبعتها  التي  التمكني 
قليل من  اإل على عدد  التي ل حتتوي  والور�ص  اللجان  واقت�سارها فقط �سمن  انت�سارها عمليًا، 

املهتمني. 
اأبعاد عمل املراأة يف اململكة العربية ال�سعودية باأجر،  وتعرفت درا�سة عدوان )2005( على 
ا�ستحقاقات  مقابل  ا�ستحقاقات، يف  من  تتطلبه  وما  التنمية  املراأة يف  م�ساركة  وذلك يف �سوء 
الأ�رشة، وما متثله من اأولويات للمراأة واملجتمع تعد اأ�سا�سًا للتنمية يف جمملها. وت�سري البيانات 
الإح�سائية لعمل املراأة يف اململكة العربية ال�سعودية اأن خطة التنمية الأوىل مل ت�سع اأي تقديرات 
مل�ساهمة الإناث يف القوى العاملة، اإل اأن خطة التنمية الثانية اأ�سارت اإىل ارتفاع ن�سبة م�ساهمة 
)%1( . وقدرت  )%0,5( اإىل  الإناث ال�سعوديات يف الأيدي العاملة خلل خطة التنمية الأوىل من 
م�ساهمة الإناث يف قوة العمل بنهاية �سنوات اخلطة اخلام�سة بنحو )%5,5( ،. وت�سري الإح�سائيات 
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القطاعني  من  كل  يف  1412ه�  عام  يف  العمل  �سوق  يف  ال�سعودية  امل��راأة  م�ساركة  ن�سبة  اأن  اإىل 
احلكومي واخلا�ص مل تتجاوز %4 فقط. يف حني بلغت قوة العمل الن�سائية يف عام 1421/ 1422 ه� 
)14 %( من جممل قوة العمل يف اململكة العربية ال�سعودية، كما �سغلت الن�ساء يف تلك الفرتة )30%( 

من الوظائف يف القطاع احلكومي. وي�سري تقرير التنمية الب�رشية الذي �سدر عن وزارة القت�ساد 
ال�سعودية  املراأة  م�ساركة  معدل  اأن  اإىل  الإمنائي  املتحدة  الأمم  وبرنامج  ال�سعودية  والتخطيط 
 35,1% و  الدبلوم،  على  للحا�سلت   52,3% والعمالة  الوطني  القت�ساد  جمالت  يف  املتعلمة 
م�ساركة  ن�سبة  اأن  التقرير  اأ�ساف  م، كما   2000 العام  نهاية  اجلامعية حتى  ال�سهادات  حلاملت 
املراأة ال�سعودية يف �سوق العمل بلغت %78,5 حلاملت الدبلوم، و %75,6 حلاملت البكالوري�ص. 
كما ي�ستنتج من خلل معدلت النمو ال�سابقة اأن ن�سبة م�ساركة املراأة ال�سعودية يف قوة العمل يف 
عام 1426 ه� تقدر )%19( من جممل القوى العاملة يف اململكة، ويف حال الحتفاظ بن�سبة النمو 
ال�سابقة ف�ستبلغ م�ساركة املراأة ال�سعودية يف �سوق العم�ل )%29( يف عام 1436ه� ، مبعنى اأن ثلث 
اأن املعطيات احلالية  العلم  الن�ساء، مع  �ست�سغلها  ال�سعودية  العربية  الوظائف تقريبًا يف اململكة 
اخلم�سية  اخلطط  يف  ال�سعودية  الن�سائية  العمل  قوى  يف  النمو  ن�سب  يف  موؤكد  ارتفاع  اإىل  ت�سري 
واملطالب  الداخلية،  والقت�سادية  الجتماعية  املتغريات  ظل  يف  حاليًا  عليه  هي  عما  القادمة 
الدولية ذات العلقة بالإ�سلحات ال�سيا�سية يف الدول النامية، ومنها متكني املراأة يف �سوق العمل 

وبقدر م�ساٍو للرجل. 
واأ�سارت درا�سة ليني )2002( املعنونة » متكني املراأة الريفية يف ع�رش تكنولوجيا املعلومات 
والت�سالت يف ولية كوينزلند«، اإىل تقدمي نتائج تقومي م�رشوع التمكني الن�سوي الذي هدف اإىل 
تعزيز فر�ص ح�سول املراأة الريفية على حق التوا�سل عرب و�سائل الت�سال التكنولوجية احلديثة، 
ليتم متكينها ب�سكل �سامل، فقد اُ�ستخدمت املحادثة عرب الإنرتنت، وور�ص العمل، واملوؤمترات لعر�ص 
مناذج عن متكني املراأة يف خمتلف املجالت الجتماعية، والتكنولوجية، وال�سيا�سية، والنف�سية. 
واأ�سارت نتائج التقييم اإىل اأن العديد من امل�ساركني من ذوي اخلربة ا�ستجابوا لكل هذه الأ�سكال 
من التمكني. واأن ا�ستخدام الإنرتنت كان له اأهمية خا�سة يف متكني املراأة. بيد اأن التحليل اأ�سار 
اإىل اأن هناك حاجة ملحة اإىل متكني املراأة الريفية يف ا�ستخدام تكنولوجيا املعلومات والت�سالت 

لت�سبح عن�رشاً فاعًل يف تنمية املجتمع. 
وتتفق هذه الدرا�سة مع الدرا�سات ال�سابقة يف بع�ص اجلوانب، مثل البحث عن اجلوانب كافة 
التي متّكن املراأة لت�سبح عن�رشاً فاعًل وموؤثراً يف جميع املجالت املجتمعية. فقد اأ�سارت درا�سة 
ليني )2002( اإىل �رشورة متكني املراأة ب�سكل �سامل، وعرب جميع و�سائل الت�سال، لتو�سيع الفر�ص 
التعليمي، واملعلوماتي،  التمكني وبخا�سة املجال  الن�ساء يف جميع جمالت  اأمام  والختيارات 
والقت�سادي. وما مييز هذه الدرا�سة عما �سبقها من درا�سات واأبحاث، اأنها تبحث يف جانب مهم 
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بعد  اخلريجات  نظر  وجهة  من  ال�سابات  متكني  يف  املفتوح  اجلامعي  التعليم  اإ�سهام  مدى  وهو 
دخولهن يف جمالت العمل املختلفة. واأي�سًا تاأتي هذه الدرا�سة يف الوقت الذي تفتقر به الدرا�سات 
 )2005( درا�سة عدوان  تطرقت  بينما  املختلفة،  بجوانبه  التمكني  اإىل بحث مو�سوع  فل�سطني  يف 

وخوري، وخمول )2006( ، اإىل واقع متكني املراأة يف العامل العربي )ال�سعودية، و�سورية( .

طريقة الدراسة وإجراءاتها:

منهج الدراسة:
كما  الظاهرة  درا�سة  على  تقوم  لأنها  احلالية،  للدرا�سة  التحليلي  الو�سفي  املنهج  ا�ستخدم 

توجد يف الواقع، من خلل و�سفها و�سفًا دقيقًا يعرب عنها كيفًا وكمًا.

جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من خريجات جامعة القد�ص املفتوحة يف منطقة اخلليل التعليمية خلل 
الأعوام )1997 - 2005( ، وبلغ عددهن )1499( خريجة. اأخذت عينة ق�سدية من خريجات جامعة 
القد�ص املفتوحة اللواتي در�سن يف منطقة اخلليل التعليمية، وانخرطن يف جمالت العمل املختلف، 
عت  وا�ستطاعت الباحثة الو�سول اإليهن من خلل تعاون اجلامعة، اأو معرفتهن ب�سكل �سخ�سي. ووزَّ
)200( ا�ستبانة على العينة، اُ�سرتجع منها )102( . وفيما ياأتي اجلدول )2( التو�سيحي لتوزيع اأفراد 

الدرا�سة الذين اعتمدت ا�ستجاباتهم وفق متغريات الدرا�سة.
اجلدول )2(: 

خ�سائ�س العينة الدميغرافية

القيم الناقصةالنسبة املئويةالعدداملتغيرات

التخصص الدقيق

43.9رياضيات

 - - -

22.0علوم

3029.4تربية ابتدائية

1211.8لغة إجنليزية

2019.6إدارة أعمال

1615.7خدمة اجتماعية

22.0اجتماعيات

1211.8حاسوب

22.0لغة عربية
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القيم الناقصةالنسبة املئويةالعدداملتغيرات

22.0تربية إسالمية

احلالة االجتماعية

6462.7متزوجة

 - - - 3231.4عزباء

65.9غير ذلك

العمل احلالي

7169.6موظفة

 - - - 2221.6مديرة في مؤسسة

98.8عمل حر

مكان السكن

8482.4مدينة

 - - - 1211.8قرية

65.9مخيم

املؤهل العلمي

4645.1بكالوريوس

 - - - 5452.9ماجستير

22.0دكتوراه

درجة مهارتك في استخدام احلاسوب

4848.0عالية

2 4848.0متوسطة

44.0ضعيفة

درجة معرفتك باللغة االجنليزية

4847.1عالية

 - - - 4443.1متوسطة

109.8ضعيفة

و�سف االأداة، واملعاجلة االإح�سائية للبيانات:

الدرا�سة،  مبو�سوع  املت�سل  الرتبوي  ب��الأدب  ال�ستبانة  بناء  يف  الباحثة  ا�ستعانت  - 
وال�ستفادة من اآراء املحكمني واملخت�سني الرتبويني.

ا�ستملت ال�ستبانة يف �سورتها الأولية على )65( عبارة، مت حذف )6( - عبارات بناء على 
راأي ال�سادة املحكمني، فبلغت يف �سورتها النهائية )59( فقرة.

ق�سمت ال�ستبانة اإىل خم�سة جمالت هي: التمكني اجلامعي للمهارات ال�سخ�سية والقيادية  - 
لل�سابات، وت�ستمل على الفقرات من )1 - 14( ، والتمكني اجلامعي للجانب القت�سادي لل�سابات من 
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)15 - 25(، والتمكني اجلامعي للجانب ال�سيا�سي لل�سابات من )26 - 37( ، والتمكني اجلامعي للجانب 

املعريف من )38 - 49( ، والتمكني اجلامعي للجانب الجتماعي لل�سابات من )50 - 59( .
ا�ستملت ال�ستبانة على عدد من املتغريات امل�ستقلة منها: التخ�س�ص، واحلالة الجتماعية،  - 
والعمل احلايل، ومكان ال�سكن، واملوؤهل العلمي، ودرجة املهارة يف ا�ستخدام احلل�سوب، واملعرفة 

باللغة الجنليزية.
بعد جمع بيانات الدرا�سة، راجعتها الباحثة متهيداً لإدخالها للحا�سوب لعمل املعاجلة  - 
الإح�سائية للبيانات، وقد اأُدخلها وذلك باإعطائها اأرقامًا معينة، حيث اأعطيت الإجابة اأوافق ب�سدة 
)5( درجات، واأوافق )4( درجات، وحمايد )3( درجات، ومعار�ص درجتني، ومعار�ص ب�سدة درجة 

واحدة.
عوجلت البيانات اإح�سائيًا با�ستخراج الأعداد، والن�سب املئوية، واملتو�سطات احل�سابية،  - 
التباين  وحتليل   ،  )Person correlation( بري�سون  الرتباط  ومعامل  املعيارية،  والنحرافات 
الثبات  ومعادلة   ،  )Tukey test( توكي  واختبار   ،  )One way analyses of variance( الأحادي 
 )SPSS( . Statistical Package for Social كرونباخ األفا. وذلك با�ستخدام برنامج الرزم الإح�سائية

.Sciences

من  اأعلى  مرتفع   ، - 3.67  -  2.34 من  متو�سط   ،2.33  -  1 من  منخف�ص  الت�سحيح:  مفاتيح 
.3.67

صدق أداة الدراسة وثباتها:

ذوي  من  املحكمني  من  جمموعة  على  بعر�سها  الدرا�سة  اأداة  �سدق  من  الباحثة  حتققت 
الخت�سا�ص واخلربة، الذين اأبدوا بع�ص امللحظات حولها، وبناًء عليه اأُخرجت ال�ستبانة ب�سكلها 
 Cronback( احلايل، وُح�سب الثبات بطريقة الت�ساق الداخلي، وبح�ساب معادلة الثبات كرونباخ األفا

Alpha( والبالغ )0.95( ، اأي اأن الدرا�سة تتمتع بدرجة عالية من الثبات.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

ما مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات  �سوؤال الدرا�سة الأول:  ●
اُ�ستخرجت  ال�سوؤال،  عن  للإجابة  التعليمية؟  اخلليل  منطقة  يف  اخلريجات  نظر  وجهة  من 
للمهارات  اجلامعي  بالتمكني  املتعلقة  للفقرات  املعيارية  والنحرافات  احل�سابية،  املتو�سطات 
اجلدول  خلل  من  وا�سح  هو  كما  وذلك  الأهمية،  ح�سب  مرتبة  لل�سابات  والقيادية  ال�سخ�سية 

. )7،6،5،4،3(
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اجلدول )3( : 
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالتمكني اجلامعي 

للمهارات ال�سخ�سية والقيادية لل�سابات مرتبة ح�سب االأهمية

الفقرات
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الدرجة

6
تصقل البرامج التعليمية شخصية الدارسة لتكون أكثر حتمالً 

للمسؤولية
مرتفعة4.160.61

مرتفعة4.160.92متنح اجلامعة الدارسة حقوقاً متساوية كما متنحها للدارسني الذكور3

1
يتم إعداد الدارسة إعدادا شموليا يواكب الثورة العلمية 

والتكنولوجية
مرتفعة3.940.70

مرتفعة3.920.93تدرب الدارسة على مهارة االتصال مع اآلخرين5

مرتفعة3.880.68ترسخ قيمة التخطيط في حياة الدارسة 8

مرتفعة3.880.81تهتم املساقات الدراسية في بناء شخصية الدارسة2

9
تبصر الدارسة بحقوقها وواجباتها جتاه نفسها واجملتمع الذي تعيش 

فيه
مرتفعة3.860.66

مرتفعة3.760.95تنمي لدى الدارسات مهارة تنظيم الوقت وإدارته14

مرتفعة3.730.89توفر املناهج اجلامعية فرص تنمية االهتمامات اخملتلفة للدارسات4

12
تشجع الدارسة على اتخاذ قرارات تتسم باجلرأة واحلسم عند 

مواجهة املشكالت
متوسطة3.630.95

متوسطة3.610.75تسعى لبلورة هوية شبابية جادة تأخذ زمام املبادرة13

متوسطة3.530.92تعزز اجلامعة الثقة بالنفس لدى الدارسة7

متوسط3.431.00توفر نشاطات لتنمية مهارات حل املشكالت عند الدارسات10

متوسط3.431.02تنمي مهارات بناء وإدارته فريق العمل لدى الدارسات11

مرتفعة3.780.58الدرجة الكلية

بالتمكني  املتعلقة  الفقرات  حول  العينة  اأف��راد  ا�ستجابات  اأن  اأع��له،  اجل��دول  من  يت�سح 
اجلامعي للمهارات ال�سخ�سية والقيادية لل�سابات مرتبة ح�سب الأهمية كانت مرتفعة، حيث بلغت 
�سخ�سية  التعليمية  الربامج  »ت�سقل  ذلك  نحو  ال�ستجابات  اأبرز  وكانت   ،  )3.78( الكلية  الدرجة 
الدار�سة لتكون اأكرث جدية وم�سئولية«، مبتو�سط )4.16( ، و »متنح اجلامعة الدار�سة حقوقًا مت�ساوية 
كما متنحهاللدار�سني الذكور مبتو�سط )4.16(«. ووح�سلت فقرة »تنمي مهارات بناء فريق العمل 
واإدارته لدى الدار�سات« على اأدنى متو�سط )3.43( . ولعل ذلك يرجع اإىل اأن جامعة القد�ص املفتوحة 
وعليهم  ذاتها،  احلقوق  ولهم  واحد،  مب�ستوى  والإناث(  )الذكور  االدار�سني  بجميع  اهتماها  تويل 
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يف  به  املعمول  النظام  خلل  من  الدار�سني  عند  واجلاد  امل�سوؤول  العمل  روح  وتقوي  الواجبات، 
اإ�سهام  تبحث عن مدى  ال�سابقة يف كونها  الدرا�سات  الدرا�سة مع  نف�سها، وتختلف هذه  اجلامعة 
جامعة القد�ص املفتوحة يف متكني ال�سابات، بينما تبحث الدرا�سات الأخرى يف متكني املراأة ب�سكل 

عام داخل موؤ�س�سات املجتمع املختلفة.
اجلدول )4( :

 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالتمكني اجلامعي 
للجانب االقت�سادي لل�سابات مرتبة ح�سب االأهمية

الفقرات
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الدرجة

23
تساعد الشهادة اجلامعية في مساهمة املرأة مع الرجل في تغطية 

نفقات األسرة الضرورية
مرتفعة4.570.61

25
تساهم اجلامعة في إبراز أهمية إسهام املرأة في التنمية اجملتمعية على 

صعيد األسرة واجملتمع
مرتفعة4.330.68

24
متكن الثقافة اجلامعية الدارسة من تدبير أمور منزلها ليتناسب مع 

وضعها االقتصادي
مرتفعة4.310.67

15
يساعد التعليم اجلامعي الدارسات على إيجاد فرص عمل تخفف من 

حدة الفقر
مرتفعة4.080.66

19
يهيئ التعليم اجلامعي الدارسة لدخول سوق العمل مسلحة بالعديد 

من املهارات الالزمة
مرتفعة4.020.70

22
تدرب املناهج اجلامعية الدارسة على تطبيق األساليب العلمية احلديثة 

لإلدارة
مرتفعة3.980.88

20
تشجع املناهج اجلامعية الدارسة على ممارسة طرق وأساليب أكثر 

تطورا في األنشطة اإلدارية 
مرتفعة3.820.91

مرتفعة3.760.51تساهم اجلامعة في تأهيل الدارسات للتخطيط ملستقبلهن18

21
تشجع املناهج اجلامعية على تقبل مشاركة املرأة للرجل في كافة 

األعمال
مرتفعة3.690.92

متوسطة3.510.67متكن الدارسة من مهارات العمل الدميقراطي املؤسسي17

متوسط3.290.90تدرب الدارسة على كيفية إقامة املشاريع االقتصادية الصغيرة املنتجة16

مرتفعة3.940.44الدرجة الكلية

بالتمكني  املتعلقة  الفقرات  حول  العينة  اأف��راد  ا�ستجابات  اأن  اأع��له،  اجل��دول  من  يت�سح 
اجلامعي للجانب القت�سادي لل�سابات كانت مرتفعة على الدرجة الكلية مبتو�سط ح�سابي )3.94( 
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الرجل يف تغطية نفقات  ال�سهادة اجلامعية يف م�ساهمة املراأة مع  . حيث ح�سلت فقرة »ت�ساعد 
الدار�سة على كيفية  الفقرة »تدرب  ، بينما ح�سلت   )4.57( اأعلى متو�سط  الأ�رشة ال�رشورية« على 
اإقامة امل�ساريع القت�سادية ال�سغرية املنتجة« على اأدنى متو�سط )3.29( . وميكن تف�سري ذلك على 
اأكرب للح�سول على وظيفة ت�ساعد من  اأن ح�سول الدار�سة على �سهادة جامعية يوؤمن لها فر�سة 
خللها يف تغطية نفقات الأ�رشة، وت�ساهم يف التنمية املجتمعية على حد �سواء، كما اأن الكتفاء 
على  والقدرة  ال�ستقللية،  العاملة  امل��راأة  متتلك  بحيث  �سخ�سيتها،  يقوي  للمراأة  القت�سادي 
التطوير والتدريب املهني  الت�رشف باملوارد، وكذلك املعرفة بحقوقها املالية. وما زالت فر�ص 
ال�ستثمارية،  اأم  املهنية،  �سواًء  التدريبية،  الربامج  توافر  نتيجة �سعف  و�سعيفة  للمراأة حمدودة 
تعليم  اأن  على  يوؤكد  الذي   )2009( الدرا�سي  الريا�ص  منتدى  درا�سة  مع  النتيجة  هذه  تتفق  حيث 
املراأة �رشوري لتمتلك املراأة العاملة ال�ستقللية والقدرة على الت�رشف باملوارد، وكذلك املعرفة 
اأ�سا�سي  بحقوقها املالية. ومع درا�سة (Rodi & Raji )2007 ، حيث وجد اأن الرتبية والتعليم جزء 
لتح�سني الأفراد ورفاهتهم، وتنمية املجتمعات القت�سادية والجتماعية يف بلدان ال�رشق الأو�سط 

و�سمال افريقيا. 
اجلدول )5( :

 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالتمكني اجلامعي 
للجانب ال�سيا�سي لل�سابات )مرتبة ح�سب االأهمية( 

الفقرات
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الدرجة

مرتفعة4.220.54تعزز احلياة اجلامعية في الدارسات االنتماء للوطن26

مرتفعة4.200.56ترسخ اجلامعة قيم الدميقراطية في وجدان الدارسة30

مرتفعة4.100.72تعلم اجلامعة الدارسة الثبات في مواجهة األزمات36

29
ترسخ اجلامعة لدى الدارسة أسس احلوار املنفتح الواعي في معاجلة 

كافة القضايا والتحديات اخملتلفة
مرتفعة4.000.77

مرتفعة3.840.92متكن اجلامعة الدارسة من استيعاب مفهوم املواطنة بكامل أبعاده31

35
ترسيخ اجلامعة مفاهيم التعددية واملسؤولية اجملتمعية لدى 

الدارسة
مرتفعة3.820.93

27
تهيئ الشهادة العلمية كثيرا من النساء ليتبوأن مناصب سياسية 

مختلفة
مرتفعة3.760.97
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الفقرات
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الدرجة

32
تزود االحتادات الطالبية الدارسة مبعلومات كافية عن حقها في 

التصويت واالنتخاب
مرتفعة3.761.03

28
تؤهل املرأة ملنافسة الرجل في املواقع القيادية في األحزاب واحلركات 

السياسية
مرتفعة3.711.08

34
تطور اجلامعة أدوات التفاعل والتواصل بني الشباب وأصحاب القرار 

بحيث يكون هؤالء الشباب مثاال ومنوذجا للشباب الفاعل املنتمي
مرتفعة3.670.99

متوسط3.441.02تنمي اجلامعة لدى الدارسة مهارة التفاوض33

مرتفعة3.840.58الدرجة الكلية

يت�سح من اجلدول اأعله، اأن ا�ستجابات اأفراد العينة حول الفقرات املتعلقة بالتمكني اجلامعي 
ال�سيا�سي لل�سابات كانت مرتفعة على الدرجة الكلية مبتو�سط ح�سابي )3.84( ، حيث ح�سلت فقرة: 
بينما ح�سلت   ،  )4.22( اأعلى متو�سط  للوطن« على  النتماء  الدار�سات  اجلامعية يف  احلياة  تعزز 
الفقرة »تنمي اجلامعة لدى الدار�سة مهارة التفاو�ص« على اأدنى متو�سط )3.44( . ولعل ال�سبب يف 
ذلك انت�سار اجلامعة يف املدن الفل�سطينية كافة، وحر�ص اجلامعة على تعزيز النتماء الوطني من 
خلل امل�ساركة يف الفعاليات واملنا�سبات الوطنية كافة، وفيما يتعلق بالتفاو�ص يتم من خلل 
درا�سة بع�ص املواد املتعلقة بتخ�س�ص الإدارة ، والقيادة، وتختلف هذه النتيجة مع درا�سة خوري، 
وخمول )2006( ، التي توؤكد على اأن م�ساركة املراأة ال�سورية يف الأن�سطة القت�سادية والجتماعية 
وال�سيا�سية �سعيفة جداً مقارنة مع اإجراءات التمكني التي اتبعتها احلكومة ال�سورية، مما ي�سعف 

من دورها وانتمائها. 
اجلدول )6( :

 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالتمكني اجلامعي 
للجانب املعريف لل�سابات )مرتبة ح�سب االأهمية( 

الفقرات
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الدرجة

مرتفعة4.350.65تسهم مشاريع التخرج في صقل مهارات الدارسات البحثية واملعرفية38

39
تسهم مساقات التربية في تدريب الدارسات على أساليب التدريس 

احلديثة اخملتلفة
مرتفعة4.310.61

مرتفعة4.240.73تعمل اجلامعة على تقليل الفارق الثقافي والتعليمي بني املرأة والرجل44
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الفقرات
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الدرجة

مرتفعة4.200.69تساهم املساقات اجلامعية في تعزيز املعارف التقنية لدى الدارسات37

43
تنمي اجلامعة الوعي املعرفي الدارسات عبر استخدام البوابة 

اإللكترونية واالنترنت
مرتفعة4.140.69

مرتفعة4.120.76يسهم مساق التدريب العملي أو امليداني في تطوير املهارات الشخصية41

مرتفعة4.080.82تعزز مساقات التربية العملية ممارسات واقعية الدارسات40

مرتفعة3.940.83توجه اجلامعة الدارسة لتسعى للتجديد واالبتكار واإلبداع46

مرتفعة3.920.91تعمل اجلامعة جاهدة على تغيير التقاليد التي تفيد حرية املرأة45

42
تساعد اجلامعة في خلق كوادر علمية مميزة من دارسات اجلامعة في 

كافة التخصصات
مرتفعة3.820.91

47
تتوافر بيئة جامعية محفزة للتميز وقادرة على تعزيز االنفتاح الفكري 

أمام الدارسات القياديات
متوسطة3.571.08

48
تعمل إدارة اجلامعة على متابعة تتابع مسيرة الدارسات بعد التخرج 

وتدعمهن
متوسط2.731.20

مرتفعة3.950.56الدرجة الكلية

بالتمكني  املتعلقة  الفقرات  حول  العينة  اأف��راد  ا�ستجابات  اأن  اأع��له،  اجل��دول  من  يت�سح 
حيث   ،  )3.95( ح�سابي  مبتو�سط  الكلية  الدرجة  على  مرتفعة  كانت  لل�سابات  املعريف  اجلامعي 
ح�سلت فقرة »ت�سهم م�ساريع التخرج يف �سقل مهارات الدار�سات البحثية واملعرفية« على اأعلى 
متو�سط )4.35( ، بينما ح�سلت الفقرة »تعمل اإدارة اجلامعة على متابعة تتابع م�سرية الدار�سات 
بعد التخرج وتدعمهن« على اأدنى متو�سط )2.73( . ولعل ذلك يعود لكون م�ساريع التخرج تطبيقية، 
تنطلق من خللها ال�سابة للتفاعل مع املجتمع املحلي، وزيارة املوؤ�س�سات التعليمية، واملكتبات، 
اأما  والتكنولوجية.  املعرفية  مهاراتها  ي�سقل  مما  املقيا�ص،  وحتكيم  ال�سابقة،  الدرا�سات  وقراءة 
فيما يتعلق مبتابعة اخلريجات، فقد داأبت اجلامعة لعمل ناٍد للخريجني للتوا�سل معهم من خلل 
للو�سول اىل اخلريجات كل يف موقع  اإىل وقت  بوابة اجلامعة اللكرتونية، ولكن تفعيله يحتاج 
َّ يف اجلامعة، وبع�سهن  عملها. واجلدير بالذكر اأن عدداً ل باأ�ص به من اخلريجات املتفوقات ُيعنيَّ
درا�سة  مع  النتيجة  هذه  وتتفق  اجلامعة.  الدكتوراة مب�ساعدة  اأو  املاج�ستري،  �سهادة  لنيل  ُير�سلن 
ليني )2002( ، والتي دعت اإىل تعزيز فر�ص ح�سول املراأة الريفية على حق التوا�سل عرب و�سائل 
الت�سال التكنولوجية احلديثة ليتم متكينها ب�سكل �سامل اأينما وجدت، وعرب كل الو�سائل املمكنة 

وخا�سة التكنولوجية منها.
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اجلدول )7( :
 املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية للفقرات املتعلقة بالتمكني اجلامعي 

للجانب االجتماعي لل�سابات )مرتبة ح�سب االأهمية( 

الفقرات
املتوسط 
احلسابي

االنحراف 
املعياري

الدرجة

55
ترسخ اجلامعة وجود عدد من الصفات الذاتية كالصحة، والذكاء، والقدرة 

على التحمل عند الدارسة
مرتفعة4.020.81

57
تعزز اجلامعة عالقة الدارسة مبجتمعها وتفاعلها املباشر مع حاجاته 

ومشكالته
مرتفعة4.000.84

مرتفعة3.940.78تعزز اجلامعة لدى الطالبات قيما من أهمها العدالة، واملساواة، والنزاهة...53

مرتفعة3.900.85تنشر اجلامعة ثقافة العمل التطوعي من أجل خدمة اجملتمع56

52
توفر اجلامعة التكنولوجيا التي تسهل على الدارسة التواصل واالنفتاح 

مع العالم الداخلي واخلارجي
مرتفعة3.880.81

مرتفعة3.780.67تقوي اجلامعة أواصر العالقة بني الدارسة واجملتمع احمللي51

مرتفعة3.780.80توعي اجلامعة الدارسة ملفاهيم النوع االجتماعي والتنمية54

مرتفعة3.780.94تغرس اجلامعة في نفوس الدارسات حب العمل اجلماعي التعاوني50

مرتفعة3.691.04تهتم اجلامعة بإرشاد الدارسة لتحمل مسؤولياتها االجتماعية58

مرتفعة3.650.71تطور اجلامعة مهارات التواصل مع اآلخرين لدى الدارسات49

مرتفعة3.840.63الدرجة الكلية

بالتمكني  املتعلقة  الفقرات  حول  العينة  اأف��راد  ا�ستجابات  اأن  اأع��له،  اجل��دول  من  يت�سح 
اجلامعي للجانب الجتماعي لل�سابات كانت مرتفعة على الدرجة الكلية، مبتو�سط ح�سابي )3.84( 
كال�سحة،  الذاتية  ال�سفات  من  عدد  وجود  اأهمية  »تر�سيخ  فقرة  ح�سلت  حيث  الفقرات،  وجلميع 
والذكاء، والقدرة على التحّمل عند الطالبة« على اأعلى متو�سط )4.02(. وميكن تف�سري ذلك من خلل 
طرح اجلامعة للم�ساقات التي تعتمد على الدرا�سة الذاتية، ومع حتول اجلامعة اىل التعليم والتعلم 
الإلكرتوين تعززت القدرة على حتمل امل�سوؤولية ب�سكل اأكرب فالدار�سة م�سوؤولة عن تعلمها، وامل�رشف 
الأكادميي مي�رش ومر�سد، فعلى الدار�سة بذل جمهود اأكرب من خلل التدرب على ا�ستخدام احلا�سوب 
والتفاعل  الأن�سطة،  وعمل  الفرتا�سي،  ال�سف  ا�ستخدام  على  التدرب  وكذلك  املختلفة،  وبراجمه 
والزملء،  وامل�رشف،  الدار�سة  بني  العلقة  يقوي  الإلكرتونية، مما  والبوابة  املنتديات  من خلل 
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واملجتمع املحلي. بيمنا ح�سلت فقرة »تطوير مهارات التوا�سل مع الآخرين لدى الدار�سات» على 
اأدنى متو�سط، ويرجع ذلك لكون ح�سور الطالبة للجامعة غري اإجباري اإل للمتحان النهائي، مما 
يفقدها كثرياً من مهارات االتوا�سل مع زميلتها، وم�رشفيها. وتتفق هذه النتيجة مع درا�سة ليني 
تكنولوجيا  ا�ستخدام  الريفية يف  املراأة  اإىل متكني  ملحة  اأن هناك حاجة  اإىل  التي دعت   )2002(

املعلومات والت�سالت لت�سبح عن�رشاً فاعًل يف تنمية جمتمعها. 
 ● )α = 0.05( سوؤال الدرا�سة الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند امل�ستوى�
اجلامعي  التعليم  اإ�سهام  مدى  حول  املفتوحة،  القد�س  جامعة  خريجات  ا�ستجابات  بني 
املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى اإىل املتغريات االآتية: التخ�س�س، واحلالة االجتماعية، 
والعمل احلايل، ومكان ال�سكن، واملوؤهل العلمي، ومهارتك يف ا�ستخدام احلا�سوب، ومعرفتك 

باللغة االجنليزية؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند امل�ستوى )α = 0.05( - بني ا�ستجابات خريجات 
جامعة القد�ص املفتوحة، حول مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى اإىل 
التخ�س�ص؟ اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي للفروق يف مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف 

متكني ال�سابات تعزى ملتغري التخ�س�ص، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )8( .
اجلدول )8( :

 نتائج حتليل التباين االأحادي للفروق حول مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح 
يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري التخ�س�س

الداللة اإلحصائيةقيمة )ف( متوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

1.71090.190بني اجملموعات

0.9620.476 18.170920.198داخل اجملموعات

19.880101اجملموع

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق، اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدللة )α = 0.05( حول مدى اإ�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى 
ملتغري التخ�س�ص، حيث كانت الدللة الإح�سائية >0.05، وهي غري دالة اإح�سائيًا. ولعل ذلك يعود 
اإىل اأن كل تخ�س�ص له م�ساقاته التي متّكن ال�سابات من املهارات املختلفة التي تتنا�سب مع طبيعة 
التخ�س�ص، مع اإعطاء التخ�س�سات كافة م�ساقات م�سرتكة كالتدريب العملي، وم�ساريع التخرج، 

والبحث العلمي، اإ�سافة اإىل تدريبهن على ا�ستخدام احلا�سوب، والإنرتنت، وال�سفوف الفرتا�سية.
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اجلدول )9( :
 االأعداد، واملتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية للفروق حول مدى ا�سهام 

التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري التخ�س�س

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددالتخصصاجملال

الدرجة الكلية

43.940.13رياضيات

23.900.00علوم

303.930.40تربية ابتدائية

123.890.21لغة إجنليزية

203.880.42إدارة أعمال

163.960.61خدمة اجتماعية

24.070.00اجتماعيات

123.600.60حاسوب

23.530.00لغة عربية

23.530.00تربية إسالمية

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند امل�ستوى )α = 0.05( - بني ا�ستجابات خريجات 
جامعة القد�ص املفتوحة، حول مدى اإ�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى اإىل 
اإ�سهام التعليم اجلامعي  احلالة الجتماعية؟ اُ�ستخدم حتليل التباين الأحادي للفروق حول مدى 
وا�سح من اجلدول  الجتماعية، وذلك كما هو  احلالة  ال�سابات تعزى ملتغري  املفتوح يف متكني 

. )10(

اجلدول )10( :
نتائج حتليل التباين االأحادي للفروق حول مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح 

يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.

الداللة اإلحصائيةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

1.82220.911بني اجملموعات

4.9950.009 18.058990.182داخل اجملموعات

19.880101اجملموع

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق، اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
ملتغري  تعزى  ال�سابات  متكني  يف  املفتوح  اجلامعي  التعليم  ا�سهام  مدى  يف   )α = 0.05( الدللة 
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احلالة الجتماعية، حيث كانت الدللة الإح�سائية <0.05 وهي دالة اإح�سائيًا. ووجدت فروق يف 
ولإيجاد  الكلية،  والدرجة  القت�سادية  وكذلك  والقيادية،  ال�سخ�سية  باملهارات  اخلا�ص  املجال 
)Tukey test( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق يف  اإختبار توكي  م�سدر هذه الفروق ا�ستخدم 
مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري احلالة الجتماعية، وذلك 

كما هو وا�سح من اجلدول )11( .
اجلدول )11( :

نتائج اختبار توكي )Tukey test( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق حول مدى ا�سهام 
التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.

غير ذلك )مطلقات، أرامل( عزباءمتزوجةاملقارنات

- 0.258080.18049متزوجة

- 0.43857عزباء

غير ذلك

ال�سخ�سية والقيادية،  الفروق يف جمال املهارات  اأن  اإىل  البعدية  الثنائية  ت�سري املقارنات 
واجلانب القت�سادي كانت بني الدار�سات املتزوجات والدار�سات العزباوات، ل�سالح املتزوجات، 
ويعزى ذلك لكون الدار�سة املتزوجة اأكرث ا�ستقراراً من الناحية النف�سية، واملادية، والأ�رشية، مما 
ينعك�ص اإيجابًا على اأدائها. ولعل اإتاحة جامعة القد�ص املفتوحة لفر�سة التعليم املفتوح والعليم 
الإلكرتوين للمتزوجات من اأهم الأ�سباب، لكونه اأتاح لهن فر�سة الرتقاء املعريف، واحل�سول على 
الدار�سات  العمل، والإ�سهام بتنمية املجتمع ورقّيه. وكذلك وجدت فروق بني  �سهادة متكنها من 
العزباوات، وغري ذلك )مطلقات، اأرامل(، ول�سالح املطلقات اأو الأرامل. يف جمال اجلانب القت�سادي، 
لديهن ظروف  والأرامل  املطلقات  لكون  يعود  ذلك  ولعل  والقيادية.  ال�سخ�سية  املهارات  وجمال 
للتفوق  يكفي  ما  الأ�سباب  من  ولديهن  الذات،  واإثبات  والعمل،  الدرا�سة  اإىل  بحاجة  هن  خا�سة، 
والتميز، وذلك للتغلب على الظروف املعي�سية القا�سية، ورمبا لإعالة عدد من الأبناء، فهن بحاجة 
ما�سة للعمل. وتطرقت درا�سة عي�سى )2009( اإىل تاأثر �رشيحتني من الن�ساء بالأزمات القت�سادية 
من  ال�سعبة،  الجتماعية  الظروف  ذوات  الفقريات  الن�ساء  و�رشيحة  املعيلة،  املراأة  �رشيحة  هما: 

العجزة وكبار ال�سن والأرامل واملطلقات ..الخ.
وعلى الدرجة الكلية، وجدت فروق بني الدار�سات املتزوجات، والدار�سات العزباوات، ول�سالح 

املتزوجات، وذلك كما هو وا�سح من خلل املتو�سطات احل�سابية يف جدول )12(.
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اجلدول )12( :
 االأعداد، واملتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية للفروق حول مدى ا�سهام 

التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداحلالة االجتماعية

643.940.48متزوجة

323.680.33عزباء

64.120.22غير ذلك

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( - حول مدى ا�سهام 
التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري العمل احلايل؟ اُ�ستخدم حتليل التباين 
الأحادي للفروق يف مدى اإ�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري العمل 

احلايل، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )13( .
اجلدول )13( :

 نتائج حتليل التباين االأحادي للفروق يف مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح 
يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري العمل احلايل.

الداللة اإلحصائيةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

1.44220.721بني اجملموعات

3.8720.024 18.438990.186داخل اجملموعات

19.880101اجملموع

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة )α = 0.05( حول مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري 
وعلى  املعريف،  واجلانب  وال�سيا�سي  القت�سادي  املجال  يف  فروق  وجدت  حيث  احلايل،  العمل 
للمقارنات   )Tukey- test( توكي  اختبار  ا�ستخدم  الفروق  هذه  م�سدر  ولإيجاد  الكلية،  الدرجة 
اإ�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري  الثنائية البعدية للفروق حول 

العمل احلايل، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )14( .
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اجلدول )14( :
 نتائج اختبار توكي )Tukey test( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق حول مدى ا�سهام 

التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري العمل احلايل.

عمل حرمديرة في مؤسسةموظفةاملقارنات

0.42231موظفة

مديرة في مؤسسة

عمل حر

القت�سادي كانت بني  الفروق يف اجلانب  اأن  ال�سابق،  الواردة يف اجلدول  ت�سري املعطيات 
املوؤ�س�سات  مديرات  بني  فروق  ووجدت  املوظفات.  ل�سالح  احلر،  العمل  و�ساحبات  املوظفات 
بني  فروق  وجدت  ال�سيا�سي  اجلانب  ويف  املوؤ�س�سات.  مديرات  ل�سالح  احلر،  العمل  و�ساحبات 
بني  ف��روق  وج��دت  املعريف  اجلانب  ويف  املوظفات.  ل�سالح  املوؤ�س�سات،  ومديرات  املوظفات 
املوؤ�س�سات،  مديرات  فروق بني  ثم وجدت  املوظفات.  ل�سالح  احلر،  العمل  املوظفات و�ساحبات 
بني  فروق  وجدت  الكلية  للدرجة  وبالن�سبة  املوؤ�س�سات.  مديرات  ل�سالح  احلر،  العمل  و�ساحبات 
لديهن  املوظفات  لكون  يعزى  ذلك  ولعل  املوظفات.  ل�سالح  احلر،  العمل  و�ساحبات  املوظفات، 
القت�سادية  اجلوانب  جميع  على  احلر  العمل  يف  يعملن  اللواتي  من  اأكرث  الثابت  الوظيفي  الأمن 
جمال  يف  العاملة  من  اأقل  حمددة  ل�ساعات  العمل  مثل:  مزايا  للوظيفة  اأن  كما  وال�سيا�سية..الخ.، 
العمل احلر، وحت�سل على اإجازات اأطول، اإ�سافة اإىل العطل يف املنا�سبات، والتاأمينات، والتقاعد، 

ويتمتعن باحلقوق الأخرى مثل اإجازات الأمومة، والر�ساعة،..الخ من مزايا. 
وذلك كما هو وا�سح من خلل املتو�سطات احل�سابية يف اجلدول )15( .

اجلدول )15( :
 االأعداد، واملتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية للفروق حول مدى ا�سهام 

التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري العمل احلايل.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددالعمل احلالي

713.920.44موظفة

223.840.44مديرة في مؤسسة

93.500.23عمل حر

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( - حول مدى ا�سهام 
التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري مكان ال�سكن؟ اُ�ستخدم حتليل التباين 
ملتغري  تعزى  ال�سابات  متكني  يف  املفتوح  اجلامعي  التعليم  اإ�سهام  مدى  حول  للفروق  الأحادي 

مكان ال�سكن، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )16( .
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اجلدول )16( :
 نتائج حتليل التباين االأحادي للفروق حول مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح 

يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري مكان ال�سكن.

الداللة اإلحصائيةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

0.67020.335بني اجملموعات

1.7260.183 19.210990.194داخل اجملموعات

19.880101اجملموع

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدللة )α = 0.05( حول مدى اإ�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى 
ملتغري مكان ال�سكن، ويرجع ذلك لكون اأغلب الطالبات يعملن بعد تخرجهن يف موؤ�س�سات التعليم 
)�سلك التدري�ص( ، اأو يف الوزارات واملوؤ�س�سات احلكومية املوجودة يف املدينة غالبًا. كما اأن فر�ص 

العمل يف املدينة اأعلى منها يف القرية واملخيم.
اجلدول )17( :

 االأعداد، املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية للفروق حول مدى اإ�سهام 
التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري مكان ال�سكن.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعددمكان السكن

843.910.47مدينة

123.710.18قرية

63.670.32مخيم

هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( - حول مدى ا�سهام 
التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات يف املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري املوؤهل العلمي؟ 
املفتوح يف متكني  اجلامعي  التعليم  ا�سهام  للفروق حول مدى  الأحادي  التباين  اُ�ستخدم حتليل 

ال�سابات تعزى ملتغري املوؤهل العلمي، وذلك كما هو وا�سح من خلل جدول )18( .
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اجلدول )18( :
 نتائج حتليل التباين االأحادي للفروق حول مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح 

يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.

الداللة اإلحصائيةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

1.97520.987بني اجملموعات

5.4590.006 17.906990.181داخل اجملموعات

19.880101اجملموع

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق اإىل وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى 
الدللة )α = 0.05( حول مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري 
املوؤهل العلمي، حيث وجدت فروق يف املجال القت�سادي، واملعريف، والجتماعي، وعلى الدرجة 
الثنائية  للمقارنات   )Tukey test( توكي  اختبار  ا�ستخدم  الفروق  هذه  م�سدر  ولإيجاد  الكلية، 
ملتغري  تعزى  ال�سابات  متكني  يف  املفتوح  اجلامعي  التعليم  اإ�سهام  مدى  حول  للفروق  البعدية 

املوؤهل العلمي، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )19( .
اجلدول )19( :

 نتائج اختبار توكي )Tukey test( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق يف مدى ا�سهام 
التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.

دكتوراهماجستيربكالوريوساملقارنات

0.12668-0.28185-بكالوريوس

0.15517ماجستير

دكتوراه

ت�سري املقارنات الثنائية البعدية اإىل اأن الفروق يف جميع املجالت املذكورة كانت بني من 
يحملن املوؤهل العلمي بكالوريو�ص، واملاج�ستري، ل�سالح املاج�ستري واللواتي كانت درجة التمكني 
اأعلى، وذلك كما هو وا�سح من خلل املتو�سطات  القدرات من وجهة نظرهن  اجلامعي يف بناء 
اإيجاد  باإمكانها  اإىل كون حاملة �سهادة املاج�ستري  . ولعل ذلك يعزى   )21( احل�سابية يف جدول 
فر�سة للعمل ب�سكل اأكرب يف الوزارات املختلفة، واجلامعات ، وموؤ�س�سات املجتمع املدين املختلفة. 
عدا عن كونها ت�ستطيع اإن�ساء عمل خا�ص بها، كحال كثري من اأ�سحاب املحال التجارية، ومراكز 
التدريب..الخ. وتختلف هذه الدرا�سة مع ما اأ�سارت اإليه درا�سة عدوان )2005( ، اإىل اأن معدل م�ساركة 

املراأة ال�سعودية املتعلمة يف جمالت القت�ساد الوطني كانت ل�سالح احلا�سلت على الدبلوم. 
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اجلدول )20( :
 االأعداد، املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية للفروق حول مدى ا�سهام 

التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداملؤهل العلمي

463.720.28بكالوريوس

544.000.52ماجستير

23.840.00دكتوراه

ا�سهام  مدى  يف   - )α = 0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل 
اُ�ستخدم  احلا�سوب؟  ا�ستخدام  يف  ملهارتك  تعزى  ال�سابات  متكني  يف  املفتوح  اجلامعي  التعليم 
ال�سابات  التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني  اإ�سهام  الأحادي للفروق حول مدى  التباين  حتليل 
يف املجتمع الفل�سطيني تعزى ملهارتك يف ا�ستخدام احلا�سوب، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول 

. )21(

اجلدول )21( :
 نتائج اختبار حتليل التباين االأحادي للفروق حول مدى ا�سهام التعليم اجلامعي املفتوح 

يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري املهارة يف ا�ستخدام احلا�سوب.

الداللة اإلحصائيةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

0.59020.295بني اجملموعات

1.4830.232 19.289970.199داخل اجملموعات

19.87999اجملموع

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
ال�سابات تعزى  املفتوح يف متكني  التعليم اجلامعي  اإ�سهام  )α = 0.05( يف مدى  الدللة  م�ستوى 
ملتغري املهارة يف ا�ستخدام احلا�سوب، حيث وجدت فروق يف املجال املعريف، ولإيجاد م�سدر هذه 
الفروق ا�ستخدم اختبار توكي )Tukey test( للمقارنات الثنائية البعدية للفروق حول مدى ا�سهام 
التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري املهارة يف ا�ستخدام احلا�سوب، وذلك 

كما هو وا�سح من اجلدول )22( .
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اجلدول )22( :
 االأعداد، املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية للفروق حول مدى ا�سهام 

التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري املهارة يف ا�ستخدام احلا�سوب.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداملهارة في استخدام احلاسوب

483.950.57عالية

483.800.30متوسطة

43.770.03ضعيفة

وميكن تف�سري ذلك لكون جميع الدار�سني يف جامعة القد�ص املفتوحة جمربين على التعامل 
اأو من  الإلكرتونية،  البوابة  ا�ستخدام  اأو  للحا�سوب،  الإجبارية  امل�ساقات  احلا�سوب من خلل  مع 
خلل امل�ساقات الإلكرتونية املختلفة، ولكن هناك فرقًا من ناحية املعرفة يف ا�ستخدام الإنرتنت، 

اأو يف ا�ستخدام برامج احلا�سوب املختلفة ح�سب التخ�س�سات.
اإ�سهام  هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( - حول مدى 
اُ�ستخدم حتليل  ال�سابات تعزى ملعرفتك باللغة الجنليزية؟  التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني 
تعزى  ال�سابات  املفتوح يف متكني  التعليم اجلامعي  اإ�سهام  للفروق حول مدى  الأحادي  التباين 

ملعرفة الدار�سة باللغة الجنليزية، وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )23( .
اجلدول )23( :

 نتائج اختبار حتليل التباين االأحادي للفروق حول مدى اإ�سهام التعليم اجلامعي املفتوح 
يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري معرفتك باللغة االجنليزية.

الداللة اإلحصائيةقيمة ف احملسوبةمتوسط املربعاتدرجات احلريةمجموع املربعاتمصدر التباين

0.30120.151بني اجملموعات

0.7620.469 19.579990.198داخل اجملموعات

19.880101اجملموع

ت�سري املعطيات الواردة يف اجلدول ال�سابق اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند 
م�ستوى الدللة )α = 0.05( حول مدى اإ�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى 
ملتغري درجة معرفتك باللغة الجنليزية ، حيث وجدت فروق يف املجال املعريف، ولإيجاد م�سدر 
للفروق يف مدى  البعدية  الثنائية  للمقارنات   )Tukey test( توكي  اختبار  ا�ستخدم  الفروق،  هذه 
اإ�سهام التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري درجة معرفتك باللغة الجنليزية، 

وذلك كما هو وا�سح من اجلدول )24( .



مساهمة التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني الشابات من وجهة نظر اخلرجيات يف منطقة اخلليل التعليمية 

اجمللةالفلسطينية للتعليم املفتوح110

اجلدول )24( :
 االأعداد، املتو�سطات احل�سابية، واالنحرافات املعيارية للفروق حول مدى اإ�سهام 

التعليم اجلامعي املفتوح يف متكني ال�سابات تعزى ملتغري املعرفة باللغة االجنليزية.

االنحراف املعيارياملتوسط احلسابيالعدداملعرفة باللغة اإلجنليزية

443.810.33متوسطة

103.940.23ضعيفة

وميكن تف�سري ذلك باأن اجلامعة تعطي م�ساقات اإجبارية كم�ساق اإجنليزي )1( و )2( ، وتدر�ص 
باقي املواد باللغة العربية. وترتك للطالب حرية اللتحاق بدورات اللغة الجنليزية يف نادي اللغة 
الجنليزية، وغريها من دورات داخل اجلامعة وخارجها. واأي تطور يف هذا اجلانب هو من اختيار 
الدار�سة نف�سها، وغالبًا ما تهتم الدار�سة بالرتكيز على تطوير لغتها الجنليزية بعد النخراط يف 

العمل، ومعرفة اأهمية ذلك لعملها. 

توصيات واقرتاحات:
خرجت الدرا�سة بعدد من التو�سيات منها: 

�رشورة تعليم وتدريب ال�سابات على ا�ستخدام اأحدث التقنيات التكنولوجية )كاحلا�سوب،  1 .

والإنرتنت..الخ( حتى تواكب الدرا�سة تطورات الع�رش مبا يتنا�سب مع �سوق العمل.
الهتمام بايجاد دورات لتطوير اللغة الجنليزية لدى ال�سابات. 2 .

العمل على اإعداد برامج ثقافية ت�سهم يف تعزيز ثقة ال�سابة بنف�سها، واقتحامها جمالت  3 .

العمل، وبخا�سة يف الوظائف القيادية العليا.
ت�سجيع ال�سابات لإكمال م�سريتهن التعليمية عن طريق فتح برامج لنيل درجة املاج�ستري  4 .

يف جامعة القد�ص املفتوحة. 
اأو�سع  ب�سكل  ولكن  بالدرا�سة،  نف�سه  املو�سوع  بتناول  الأكادمييني  امل�رشفني  ت�سجيع  5 .

ي�سمل جميع مناطق اجلامعة.
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املصادر واملراجع:

أوالً- املراجع العربية: 
التنمية  برنامج  كتب  �سل�سلة  واملجتمع،  الأ���رشة  داخل  اجلندر   ،  1 .)2003( راغدة  اأحمد، 

الثقافية، مديرية تعليم الكبار والتنمية الثقافية، اجلمهورية العربية ال�سورية، دم�سق، �ص 5.
2 .www.qou.edu :بوابة جامعة القد�ص املفتوحة

( ، متكني املراأة يف اجلمهورية  خوري، ع�سام، وخمول، مطانيو�ص، وهديوة، ندى )2006. 3
العربية ال�سورية الواقع والآفاق، جملة جامعة ت�رشين للدرا�سات والبحوث العلمية / �سل�سلة العلوم 

القت�سادية والقانونية، املجلد )28( ، العدد )2( �ص -219 240. 
قرعان، هداية )2010(. 4 ، املوقع الإلكرتوين بوابة املراأة.

http://www.womengateway.com/NR/exeres/AA54C7F1-B04D-4D27-A468-03B9ED8C5FF1.htm   

عبد العاطي، �سلح )2007(. 5 ، املراأة الفل�سطينية بني الواقع واملاأمول، موقع جملة احلوار 
املتمدن، -1831 2007/2/19.

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=88813#

متكني  موؤمتر«  اإىل  مقدمة  عمل  ورقة  اقت�ساديًا،  املراأة  متكني   ،  6 .)2007( نائلة  العطار، 
املراأة اجتماعيًا واقت�ساديًا وت�رشيعيًا« يف الغرفة التجارية ال�سناعية مبحافظة جدة م�ساء يوم 

الأربعاء 17 يناير 2007 م.
http://www.s6am2k.com/alriyadh2/alriyadh/show- 214824.html

عطا هلل، اأكرم )2004(. 7 ، امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة من خلل الحتادات والنقابات، جملة 
ت�سامح، العدد اخلام�ص، �ص -93 110.

باأجر، جامعة  العمل  واأبعاد  ال�سعودية  العربية  اململكة  املراأة يف   8 .)2005( نورة  عدوان، 
امللك �سعود .

عي�سى، حممد )2009(. 9 ، املتغريات الدولية والأزمة املالية العاملية وتاأثرياتها على متكني 
املراأة يف �سوق العمل، القاهرة، معهد التخطيط القومي.

الق�سية  منرب  موقع  الفل�سطينية،  الأرا�سي  يف  ال�سباب  اأو�ساع   ، 10 .)2009( زينب  عودة، 
 http://www.falasteen.com/spip.php?article234 ،الفل�سطينية
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