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ملخص:
الب�رصية  الطاقات  جميع  ح�سد  �رصورة  من  الفل�سطيني  ال�سعب  عند  التنمية  مفهوم  ينطلق 
بكل  الفل�سطيني  املجتمع  حاجات  وتلبية  التنمية،  نحو  وتوجيهها  والرجال  للن�ساء  واملادية 
�رصائحه وفئاته، وذلك باأقل التكاليف، وباأ�رصع وقت ممكن، وملا كانت االأ�رصة هي النواة االإنتاجية 
الفاعلة يف املجتمع، واملراأة من اأهم اأركان هذه االأ�رصة، فال بد من تفعيل دورها واإعطائها حقها 
اال�ستقرار  من  متقدمة  مرحلة  اإىل  الفل�سطيني  باملجتمع  النهو�ص  اأجل  من  ودعمها،  وت�سجيعها 

االأمني، واالكتفاء الذاتي، واال�ستقرار االقت�سادي وال�سيا�سي. 
اأو�ساعها  لتح�سني  �رصوريًا  اأمراً  يعدُّ  الفل�سطيني  املجتمع  يف  ومتكينها  املراأة  تعليم  اإن 
االقت�سادية واالجتماعية وم�ساعدتها على التكيف مع املتغريات احلادثة من حولها وحلمايتها 
التي  اخلا�سة  الظروف  ظل  يف  لها  وتي�سريه  للمراأة،  العايل  التعليم  توفري  اإن  اإذ  اال�ستغالل.  من 
يعي�سها جمتمعنا الفل�سطيني واملراأة الفل�سطينية خا�سة، يفتح اأمامها الفر�ص الوظيفية، وال يجعل 
الفر�ص املتوافرة حكراً على من كانت ظروفهن االقت�سادية واالجتماعية يف م�ستوى معني حتى 

ت�ستحق اأن تنال حقوقها والقيام بدورها. 
ولعل جامعة القد�س املفتوحة كانت اخليار االأمثل، حيث تعدُّ من اجلامعات الفل�سطينية 
الرائدة وامل�ساهمة يف متكني املراأة الفل�سطينية، فا�ستخدام التعليم املفتوح يف التعليم اجلامعي 
باالإمكان  فاأ�سبح  اجلامعية،  ال�سفوف  يف  وانتظامها  البيت  من  املييراأة  خروج  معوقات  يزيل 
بالتعليم  املراأة  التحاق  اإمكانية  اأ�سبحت  العمل، وبالتايل  واأماكن  البيوت  اإىل  بالتعليم  الو�سول 
يف ازدياد ملحوظ، واأ�سبح التعليم املفتوح هو االأ�سلوب االأمثل للتغلب على املعوقات كافة، التي 
تواجه املراأة �سواًء اأكانت اجتماعية اأم اقت�سادية، وما يفر�سه عليها تعدد االأدوار من م�سوؤوليات 

والتزامات. 
لقد قدمت جامعة القد�س املفتوحة ت�سهيالت للمراأة ما كانت لتقدمها لها جامعة اأخرى، 
حيث متكنت املراأة من خالل هذا النظام التعليمي املفتوح اأن توفق بني الدرا�سة والعمل واالأ�رصة، 
واأن متتلك املهارات واملعارف واخلربات التي توؤهلها للدخول يف �سوق العمل بنجاح ومتيز. ويوؤكد 
على ذلك االإح�ساءات حول ن�سب االإناث يف اجلامعة التي تراوحت يف االأعوام كَلّها بني)70 -60(  %، 
واآخذين باالعتبار خ�سائ�سهن من حيث الفئة العمرية واحلالة االجتماعية وطبيعة العمل واأماكن 
الثقافية واالجتماعية واالأمنية  االإقامة، واملعوقات املتمثلة يف الظروف االقت�سادية واحلواجز 

التي قد حتول دون اإكمال املراأة لتعليمها العايل يف املجتمع الفل�سطيني. 
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Abstract:
The concept of development for the Palestinians comes from the necessity 

to mobilize all human and physical energies of women and men, and direct 
them towards development to meet the needs of all classes and groups of 
all Palestinian society with the lowest cost and least time. The family is the 
productive active core of society, and women are the most important pillar 
of this family. Therefore, the women's role should be activated, and they 
should be given their full rights, in addition to support and promotion, in 
order to promote the Palestinian society to an advanced stage of security, 
self-sufficiency, and economic and political stability.

 It is noticeable that the education and empowerment of women in 
the Palestinian society is essential for the improvement of their economic 
and social development. In addition, this can help women adapt to the 
changes around them, and protect them from exploitation. The provision and 
facilitation of higher education for women under the particular circumstances 
experienced by the Palestinian society and Palestinian women in particular, 
opens up for women career opportunities instead of being monopolized by 
those with a certain level of economic and social circumstances in order to 
obtain their rights and do their role.

Perhaps Al-Quds Open University was the perfect choice, since it is 
considered one of the leading and most contributing Palestinian universities 
to the empowerment of Palestinian women. The implementation of open 
education in university education removes the obstacles of woman going out 
of the house and attending university classes. As a result, education became 
accessible in both homes and workplaces, and thus made the possibility of the 
women's enrollment significantly increasing. In addition, the open education 
system became the best way to overcome all the obstacles that women face, 
whether social or economic, and what is imposed on her from responsibilities 
and obligations by the multiplicity of roles.

Al-Quds Open University offered facilities for women that no other 
university had offered. Through this open education system, women 
have been able to match between school, work and family, and possess 
the skills, knowledge, and experience that qualify them to enter the labor 
market successfully and excellently. This can be verified by the statistics 
on percentages of females in the university, which ranged in all the years 
between (60-70) %, taking into account the characteristics of these students 
in terms of age, marital status, nature of work, place of residence, and the 
constraints of economic conditions and cultural, social and security barriers 
that may prevent the complementation of the women's higher education in the 
Palestinian society.
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مقدمة: 
اإن قدرة املراأة على القيام بدورها يف التنمية يتوقف على نظرة املجتمع لها، واالعرتاف 
بدورها واأهميته يف املجتمع، ومتتعها بحقوقها يف التعليم مب�ستوياته كافة، والتثقيف والتاأهيل 
للقيام مب�سوؤولياتها  اأجل متكينها  اإىل تنمية �سخ�سيتها وتو�سيع مداركها من  اإ�سافة  والتدريب، 
اأ�رصتها، وعلى دخول �سوق العمل وامل�ساركة يف جماالت اخلدمة العامة وبناء املوؤ�س�سات  جتاه 
كافة، وانطالقًا من اأهمية مكانة املراأة ودورها يف التنمية، وحتقيق اال�ستقرار لالأ�رصة واملجتمع. 
زيادة  باعتبارها عملية  التنمية   1997 لعام  الب�رصية  للتنمية  املتحدة  االأمم  تقرير  ويعرف 
اخليارات املطروحة على النا�ص وم�ستوى ما يحققونه من رخاء، وهذه اخليارات لي�ست نهائية اأو 
ثابتة. وجتمع االأدبيات والدرا�سات املتعلقة بالتنمية على اأن للتنمية ثالثة عنا�رص اأ�سا�سية، هي: 

)االأمم املتحدة، 2000( : 
القدرة على العي�ص حياة طويلة ويف �سحة جيدة.  -
اكت�ساب املعرفة.  -
التمتع بفر�ص احل�سول على املوارد الالزمة لعي�ص حياة الئقة.  -

جهود  توحيد  بها  ميكن  التي  العمليات  باأنها  املجتمع  تنمية  املتحدة  االأمم  عرفت  وقد 
املجتمعات،  يف  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  االأحييوال  لتح�سني  واحلكومة  املواطنني 
ومل�ساعدتها على االندماج يف املجتمع، وامل�ساهمة يف تقدمه باأق�سى قدر م�ستطاع. والتي ميكن 
من خاللها اأن ن�سنف اأهمية تقدير النا�ص للحريات ال�سيا�سية والفردية واإتاحة الفر�ص املتكافئة 

 . )UNDP, 2004( لالأفراد يف االإبداع واالإنتاج وامل�ساهمة يف تنمية جمتمعاتهم
وتركز  كلها،  والب�رصية  املادية  الطاقات  توظيف  على  توؤكد  ال�سمويل  مبفهومها  فالتنمية 
اأواًل واأخرياً على اال�ستثمار يف املوارد الب�رصية من خالل متكينها وتنمية قدراتها وا�ستعداداتها، 
وفئاتها ومكوناتها كافة. وباعتبار املراأة مكونًا رئي�سًا من املوارد الب�رصية الأي من املجتمعات، 
برامج  تنفيذ  يف  م�ساهمتها  يف  املتمثل  املييزدوج  دورها  لها  فهي  املييوارد،  هذه  ن�سف  وت�سكل 
التنمية االقت�سادية واالجتماعية، وكذلك دورها يف تربية االأجيال واإعدادهم لتكون عاماًل رئي�سًا 

يف تنمية املوارد الب�رصية النا�سئة اأي�سًا )اليون�سكو، 1996( . 
اإن املراأة  اإذا قلنا  العربي ب�سكل عام، ال نكون مبالغني  الواقع يف وطننا  اإطار حتليل  ويف 
هي من اأكرث الطاقات املهم�سة يف عملية التنمية، وما زال دورها منقو�سًا يف معظم املجتمعات 
توؤثر على  الرجل يف ظل تربية ذكورية  التي يتمتع بها  العربية، فهي ال تتمتع باحلقوق نف�سها 
النظرة جتاه املراأة ودروها وحقوقها وواجباتها، رغم ما جرى من تغيري اإيجابي يف هذا املجال، 

وبدرجة متفاوتة بني جمتمع عربي واآخر )ال�سعدون، 2002( . 
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التغري ب�سكل ملحوظ، نتيجة للوعي  النظرة قد بداأت يف  اأن هذه  التفاوؤل  اإىل  لكن ما يدعو 
امل�ساحب لل�سغوط التي تفر�سها احتياجات الع�رص احلايل للمزيد من املوارد الب�رصية املتنوعة 
الإ�رصاك  امللحة  واحلاجة  الواقع،  يفر�سها  التي  التحديات  جلميع  للت�سدي  واملدربة  واملوؤهلة 
اإىل حت�سني نوعية احلياة،  املراأة يف خطط التنمية وعملياتها، واإدماجها يف م�ساريعها الهادفة 
وتاأ�سي�ص بيئة اأف�سل لنمو االأفراد بحيث ميتلكون التعليم والتدريب والتاأهيل املالئم لتمكينهم من 
جمابهة التحديات املعا�رصة التي اأقرتها العوملة يف �سورها الثقافية واالجتماعية واالقت�سادية 

وال�سيا�سية كافة، وحتى التاريخية )اليون�سكو، 2000( . 
وحتى يتحقق ذلك للمجتمعات العربية، فاإنه ال بد من تعبئة علمية ومنهجية �ساملة للموارد 
الب�رصية، التي هي هدف من اأهداف اأي �سيا�سة اإمنائية. لذا كان ال بد من التاأكيد على اأهمية االإفادة 
من مكونات املوارد الب�رصية جميعها يف القطاعات املكونة للمجتمع كافة، وعدم اقت�ساره يف 
جمهوداته التنموية على قوى الرجل، مه�سما دور املراأة اأو منتق�سًا منه، اأو م�ستبعداً الأهمية هذا 

الدور )منظمة العمل الدولية، 1994( . 
الب�رصي دون  بالعن�رص  االرتقاء  اإىل  تهدف  و�ساملة  التنمية هي عملية متكاملة  اإن عملية 
متييز بني فئاته اأو حتييد لها، لذا ينبغي اأن ت�ستوعب خطط التنمية، فئات املجتمع كلها، واأي خطة 
تنموية، ال بد اأن تعتمد يف جهودها على م�ساركة املراأة بجانب الرجل، مما ي�ستدعي التعامل مع 
القيم واملفاهيم اخلاطئة ملحو ال�سورة املغلوطة جتاه املراأة باعتبارها �سلبية ومتخلفة ثقافيًا 
لدورها،  الواعية  واملتعلمة  املثقفة  املراأة  ب�سورة  واإحاللها  و�سيا�سيًا،  واقت�ساديًا  واجتماعيًا 
واملت�سلحة بالقدر املالئم من املعرفة والثقافة واخلربات والقدرات واملهارات. وبذلك يقل خطر 
التاأثري ال�سلبي على املحيط االجتماعي والن�سق االجتماعي الذي تتفاعل فيه املراأة باإيجابية بداًل 
اأو  هدامة  اجتاهات  يف  طاقاتها  فت�ستنفذ  حولها،  من  ومع  ذاتها،  مع  �رصاع  يف  تعي�ص  اأن  من 

 . )Kanwar & Taplin, 2001( معوقة، ت�سعى من خاللها اإىل اإثبات حقها وحتقيق ذاتها
لذا ينبغي العمل امل�سرتك على تخلي�ص املراأة يف املجتمعات العربية من املوروثات والتقاليد 
اأن  التي ما زالت حتا�رصها، وتعوق م�ساركتها يف تنمية مهاراتها وقدراتها، واالأخذ باالعتبار 
امل�ساهمة يف تنمية املراأة ينبغي اأن تبداأ بالتعليم اأواًل، ثم متتد لت�سمل التدريب والتاأهيل والتثقيف 
الذي يتوافق مع متطلبات الع�رص وم�ستجداته من علوم ومعارف وتكنولوجيا. وقد اأ�سارت العديد 
من الدرا�سات اإىل اأن ال�سعف يف املوارد والقدرات الب�رصية يتمثل ب�سكل رئي�ص يف انت�سار االأمية 
خا�سة لدى االإناث، و�سعف التعليم اجلامعي، ونق�ص التدريب والتاأهيل، وتوا�سع م�ستوى التنمية 
الب�رصية. وقد يوؤدي ذلك اإىل تدين دافعية بع�ص فئات املجتمع، ومنها املراأة من خالل النق�ص يف 
نتجاهل هذا  اأن ال  فينبغي  التنمية،  بنجاعة يف جهود  امل�ساركة  وقدرتها على  الفنية  مهاراتها 
املراأة  تنمية  اإىل  برامج تهدف  اأ�سا�سي نحو تطبيق  اأوىل ومنطلق  باعتباره خطوة  املهم  اجلانب 

وتنمية املوارد الب�رصية ب�سكل عام )البنك الدويل، 1998( . 
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والثقافية واالقت�سادية  املراأة يف املجاالت االجتماعية  اإ�سهام  اأن درجة  الرغم من  وعلى 
وال�سيا�سية تعتمد على طبيعة اخلدمات التي يقدمها لها املجتمع، واحلقوق التي تقرها الت�رصيعات 
والقوانني لت�ساعدها على القيام بالدور املنوط بها واملاأمول منها، فاإنها بحاجة اأي�سًا اإىل اإعداد 
من  وفاعلة  كاملة  م�ساهمة  اإىل  فاحلاجة  االإ�سهامات.  هذه  بكل  القيام  من  ميكنها  ومالئم  جيد 
املراأة يف التنمية تتطلب اإملامها باملعارف الكافية يف النواحي ال�سحية والثقافية والبيئية وحتى 
وتدعيم  كلها،  احلياة  نواحي  يف  املعلومات  ا�ستخدام  يف  مهاراتها  تنمية  وكذلك  التكنولوجية، 
ما  لتدرك  لديها  الثقايف  الوعي  وتنمية  املجتمع،  تنمية  باأهمية دورها يف  واإميانها  اجتاهاتها 
يدور حولها، والتعرف اإىل حقوقها وواجباتها بطريقة اإيجابية وبناءة، وهذا ال يكون اإال من خالل 

 . )May, 2004( توفري فر�ص التعليم وبرامج التثقيف والتمكني املقدمة للمراأة
وقد بذلت معظم بلدان العامل جهوداً كبرية لتو�سيع نطاق ح�سول املراأة على خدمات التعليم 
االأ�سا�سي واجلامعي، وعملت على رفع م�ستوى تعليم االإناث الإميانها باأن التعليم هو اال�ستثمار 
االأكرث مردوداً على املراأة واملجتمع �سواًء اأكانت عاملة اأم ربة بيت. فالتعليم للمراأة ينعك�ص اإيجابًا 
املجتمع  على  وبالتايل  واالجتماعية،  والنف�سية  ال�سحية  واأو�ساعهم  كافة  االأ�ييرصة  اأفييراد  على 
للمراأة  والثقايف  العلمي  امل�ستوى  ارتفاع  اأن  اإىل  والدرا�سات  االأدبيات  معظم  وت�سري  وتنميته. 
اأكرث قدرة على فهم ما تبث لها و�سائل االإعالم واإدراكها، واأكرث وعيًا بحقوقها، وكذلك  يجعلها 
اأكرث وعيًا مبا يدور حولها من تغريات وحتوالت، واأكرث قدرة على امل�ساركة يف مواجهة التحديات 
التي تواجه االأ�رصة باعتبارها لبنة من لبنات املجتمع، لتحافظ على ا�ستقرارها و�سالمة مكوناتها 

 )Women’s International Network News, 1990( وجودة خمرجاته
لقد فر�ست املتغريات وامل�ستجدات املحلية والعاملية حاجة �سوق العمل اإىل كوادر ب�رصية 
ن�سائية موؤهلة ومتعلمة تلبي االحتياجات احلالية وامل�ستقبلية، وتعزز من م�ساركة املراأة العاملة 
يف التنمية الوطنية واملجتمعية بكفاءة واقتدار، اإ�سافة اإىل الدور الرئي�ص الذي توؤديه املراأة يف 
الطفل  لرتبية  واالأ�سا�سية  االأوىل  الرتبوية  املوؤ�س�سة  هي  االأ�رصة  باعتبار  الب�رصية  املوارد  تنمية 
وتن�سئته، خا�سة خالل ال�سنوات االأوىل من عمره، حيث يكون الطفل يف مرحلة عمرية يحتاج فيها 
اأي�سًا يتعلم مبادئ  اإىل معرفة وتعليم متخ�س�ص، وفيها  ال�سليمة امل�ستندة  اإىل الرعاية والرتبية 
احلياة االجتماعية التي توؤثر يف �سخ�سيته وا�ستعداداته وقدراته احلالية وامل�ستقبلية )اأنور، 2002(. 

تعليم املرأة ونظام التعليم املفتوح: 
لقد بداأت الدول العربية منذ �سنوات القرن الع�رصين تهتم بتعليم املراأة وت�سجعه، رغم التاأثري 
اأو  التي ما زالت تفر�ص نف�سها على م�ساركة املراأة وم�ستقبلها ب�سكل  للعادات والتقاليد  ال�سلبي 
باآخر. وقد توافق هذا التغيري االإيجابي نحو املراأة وتعليمها مع تغري كثري من امل�سلمات يف الرتبية 
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والتعليم، وما مرت به هذه امل�سلمات من حتديث وتطوير، خا�سة يف منت�سف القرن الع�رصين مع 
بداية االنفجار يف جمايل املعرفة واالت�ساالت. ولعل من اأهم املفاهيم اجلديدة التي بداأت تاأخذ 
مكانها يف النظام الرتبوي العربي مفهوم: »التعلم املفتوح«، حيث اأ�سبح لهذا النمط من التعليم 
كاجلامعات  امل�ستقلة  واجلامعات  الكليات  التعليم  لهذا  اأ�سبح  بل  واالأكادمييون،  املتخ�س�سون 
العاملية املفتوحة التي بداأت فروعها تغزو العامل العربي اأ�سوة بدول العامل كافة، وبداأ الباحثون 
واملوؤلفون يدر�سون هذا النوع من التعليم، ويحددون خ�سائ�سه واأهدافه واأهميته ومزاياه وطرق 

اال�ستفادة منه، وال�سعوبات التي تواجه تطبيقه )ووتاكوت، 2004( . 
وال �سك اأن التعليم املفتوح بفل�سفته واأدواته ومرونته يقرب امل�سافات واالأزمنة واالأماكن، 
واإناث،  بعدالة جلميع فئات املجتمع وطبقاته من كبار و�سغار، وذكور  التعليم متوافراً  ويجعل 
وفقراء واأغنياء، و�سكان املدن اأو الريف اأو حتى البادية،. . . . ، كما اأن التعليم املفتوح يوفر التعليم 
باأقل النفقات، ويتجاوز الظروف واملعوقات، ويلبي حاجات املتعلمني كافة. ويعد ا�ستخدام التعليم 
املفتوح اأمراً مهمًا يف نطاق ما يعرف »بالرتبية امل�ستمرة مدى احلياة«، فهو ينا�سب جميع فئات 
املجتمع وطبقاته، وا�ستخدام التعليم املفتوح يف التعليم اجلامعي يزيل معوقات خروج املراأة من 
البيت وانتظامها يف ال�سفوف اجلامعية، فاأ�سبح باالإمكان الو�سول بالتعليم اإىل البيوت واأماكن 
التعليم  واأ�سبح  ملحوظ،  ازدياد  يف  بالتعليم  املراأة  التحاق  اإمكانية  اأ�سبحت  وبالتايل  العمل، 
املفتوح هو االأ�سلوب االأمثل للتغلب على املعوقات كافة التي تواجه املراأة �سواًء اأكانت اجتماعية 

اأم اقت�سادية، وما يفر�سه عليها تعدد دور الدور من م�سوؤوليات والتزامات )ال�سيادي، 2004( . 
كل  يف  و�سائلها  من  وو�سيلة  للتنمية،  رئي�سة  اأداة  عام  بوجه  والتعليم  الرتبية  وباعتبار 
الع�سور، مهما اختلفت ظروف الزمان اأو املكان، وهي االأداة التي من خاللها تتوجه املجتمعات 
نحو التقدم والرقي، وين�سب للرتبية والتعليم كل ما ن�سهده اليوم من تطورات علمية واقت�سادية 
تقا�ص مبقدار ما حتققه من منو  الرتبوية  النظم  فاإن جناعة  االعتبارات كلها،  لهذه  واجتماعية، 
للمجتمع واأفراده، ومبقدار ما تلبي هذه النظم حاجات الفرد واملجتمع احلقيقية وحتقيق اأهدافه 
واأهداف املجتمع. لقد ثبت اأن منط التعليم املفتوح هو االأقدر على تربية معظم �رصائح املجتمع، 
دون متييز بني فئة واأخرى، واالأكرث مالءمة لتحقيق مبداأ دميقراطية التعليم املنطلق من �رصورة 
توفري فر�ص التعليم لكل راغب فيه بغ�ص النظر عن ظروفه االقت�سادية واالجتماعية والزمانية 
واملكانية. وبالتايل فاإن التعليم املفتوح مقرتن دون اأدنى �سك بالتنمية باأ�سكالها كافة: الثقافية، 
واالجتماعية، واالقت�سادية، باعتباره لي�ص فقط تعليمًا نظاميًا، اإمنا اأداة ثقافية ت�سل اإىل اأفراد 
املجتمع كافة ومنه املراأة يف جمتمعات عربية على وجه اخل�سو�ص، والتي حتيط بها كثرياً من 
املعوقات واملقيدات واحلواجز املتباينة التي على الرغم من اأنها متناق�سة مع الزمن، فاإنها ما 
تزال موجودة وموؤثرة، وال يذللها يف �سبيل حت�سيل التعليم العايل نظاما تعليميا كما هو ممكن 

 . )Miller, 2002( يف نظام التعليم املفتوح
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وال تقف اأهمية التعليم املفتوح ودوره يف توفري التعليم والتثقيف للطلبة امللتحقني به من 
االإناث، اإمنا ميكن اأن ي�سهم يف تثقيف �رصائح اأو�سع من الن�ساء وتعليمهن من خالل خدمات التعليم 
امل�ستمر، والقيام بامل�سوؤولية املجتمعية يف تثقيف اأفراد املجتمع وتعليمهم يف مو�سوعات تهم 
معظم �رصائحه ومكوناته، وتلبي احتياجاته على امل�ستوى القريب والبعيد. والتعليم املفتوح يف 
هذا االإطار لديه من االأدوات واآليات العمل التي تت�سف بالفاعلية واملرونة ما يجعله اأكرث مالءمة، 
ويتفوق فيها على نظام التعليم التقليدي الذي ثبت عجزه يف االإ�سهام بنجاعة وعدالة و�سمولية 

 . )UNESCO, 2002( يف تنمية املراأة واملجتمع
اأهمية دور املراأة  1987( على  كما ورد لدى )العطار،   )1987( اأكدت درا�سة عبد ال�سالم  وقد 
يف التنمية، واأن العمل يعطى املراأة مكانة وقيمة، وي�ساعدها على امل�ساركة يف اتخاذ القرارات 
التنمية،  يف  التكامل  لتحقيق  اأ�سا�سي  عامل  التنمية  عملية  يف  املراأة  م�ساركة  فزيادة  االأ�رصية، 
واإتاحة الفر�سة للمراأة من خالل التجمعات الن�سائية واجلمعيات االأهلية والنقابية للم�ساركة يف 
اأن ارتفاع ن�سبة االأمية حتد من م�ساركة املراأة يف برامج  اأهم نتائج هذه الدرا�سة  التنمية، ومن 

وم�رصوعات التنمية. 
التنمية  ق�سايا  بع�ص  يف  العاملة  املراأة  دور   )1980( الودود  عبد  درا�سة  نتائج  واأو�سحت 
ال�سيا�سي  العمل  يف  وم�ساركتها  اأ�رصتها،  تنظيم  بفكرة  العاملة  املييراأة  واقتناع  االجتماعية، 
واملبادئ  القيم  من  جمموعة  على  اأبنائها  وتن�سئة  االأ�ييرصة،  ا�ستهالك  وتر�سيد  واالجتماعي 
فهي  لذا  نف�سها،  اإىل  نظرتها  واأي�سًا  اإليها  املجتمع  نظرة  تختلف  العاملة  فاملراأة  واالجتاهات، 
اإىل  تختلف عن املراأة اجلاهلة االأمية التي دائمًا ت�ست�سلم ل�سعفها واأميتها، وبالتايل يوؤدي ذلك 
انخفا�ص مكانتها، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن املراأة العاملة اأكرث قدره على تنظيم اأ�رصتها، كما 
 )1981( درا�سة عزيز  اأ�سارت  بينما  الرجل واملراأة.  امل�ساواة بني  يوؤمن مببداأ  العامالت  اأن معظم 
العاملة،  املراأة  دور  اأهمية  جوانب  من  اأخر  جانبًا  االأ�رصة  يف  دورها  على  واأثره  املراأة  عمل  اإىل 
واأثر ذلك على مكانتها االجتماعية ودورها داخل االأ�رصة، كما اأنها قوة عاملة منتجة لها دورها 
االإيجابي يف املجتمع، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن عمل املراأة يوؤدى اإىل ارتفاع مكانتها االأ�رصية 

واالجتماعية وقدرتها على اتخاذ القرار. 
كما بينت درا�سة عبد اجلواد )1979( اأن املراأة لديها الرغبة واال�ستعداد للم�ساركة يف تنمية 
والتنظيمات  االأهلية  املوؤ�س�سات  ولكن  جمتمعها.  جتاه  االجتماعية  امل�سوؤولية  وحتمل  املجتمع 
التنموية  الربامج  مالءمة  عدم  اإىل  ذلك  ويرجع  ذلك  على  ت�ساعدها  ال  املجتمع  يف  االجتماعية 
اأواًل بالتحديد الفعلي  يف هذه التنظيمات التي تعمل يف جمال املراأة، لذلك يجب عليها اأن تقوم 
التي تتالءم مع هذه االحتياجات لكي توؤتي هذه  الربامج  الحتياجات املراأة، ثم تقوم بت�سميم 

الربامج ثمارها املرجوة وتوؤدي اإىل ا�ستثارة م�ساركة املراأة يف عمليات التنمية. 
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وحاولت درا�سة فهمي )1999( حتديد مدى حتقيق االأن�سطة االإنتاجية التي يقدمها م�رصوع 
امل�رصوع  حتقيق  مدى  وحتديد  االقت�سادية،  الأهدافه  وال�سكان  التنمية  يف  الريفية  املراأة  تدريب 
وا�ستخدمت  الريفية،  املراأة  الحتياجات  االأن�سطة  تلك  اإ�سباع  مدى  وحتديد  االجتماعية،  الأهدافه 
الدرا�سة منهج امل�سح االجتماعي بالعينة لعدد )256( مفردة من امل�ستفيدات بامل�رصوع مبحافظة 
كفر ال�سيخ وقد اأثبتت نتائج الدرا�سة اأن م�رصوع تدريب املراأة الريفية يف التنمية وال�سكان قد حقق 

اأهدافه االقت�سادية من خالل زيادة وعي املراأة الريفية كما حقق اأهدافه االجتماعية. 
واأو�سحت درا�سة ال�سيادي )1987( اأن هناك العديد من العوامل التي تعوق م�ساركة املراأة 
يف تنمية جمتمعها، ومن هذه العوامل نظرة املجتمع اإىل املراأة والتقليل من �ساأنها والت�رصيعات 
اخلا�سة باملراأة و�سعوبات خا�سة بالتنظيمات االجتماعية داخل املجتمع، باالإ�سافة اإىل عدم 
توافر الربامج التي تنا�سب طبيعة املراأة، وعدم و�سوح قيم املجتمع ومعايريه، مما انعك�ص على 
املراأة واأدى اإىل �سعورها باالغرتاب، اإ�سافة اإىل العوامل التي ترجع اإىل املراأة نف�سها والتي تعوق 

م�ساركتها يف تنمية جمتمعها. 
وا�ستهدفت درا�سة ورهن �سريي دي )Werhun- Cherie- D, 2000( معرفة العوامل التي توؤثر 
الدرا�سة االأويل تكونت من عينة  ال�سيا�سية وتكونت من درا�ستني،  يف اختيارات املراأة للم�ساركة 
ال�سيا�سية  االأن�سطة  من   )35( يف  الدخول  احتماالت  عن  �سئلوا  اجلامعة  طالب  من   )600( عددها 
ال�سيا�سي.  الن�ساط  التغري االجتماعي، وا�ستخدم مقيا�ص  التقليدية خللق  التقليدية وغري  املختلفة 
التقليدية، وواحدة  ال�سيا�سية  االأن�سطة  الدرا�سة عن حتديد خم�سة عوامل متثل  اأ�سفرت نتائج هذه 
متثل االأن�سطة ال�سيا�سية غري التقليدية، وثالثة مزيج من التقليدي وغري التقليدي. والدرا�سة الثانية 
تكونت من عينة عددها )80( من طالب اجلامعات قراأوا عن الق�سية االجتماعية املهتمة بالفقر اأو 
البيئة، واأ�سفرت النتائج عن اأن الن�ساء اأكرث عر�سة للم�ساركة يف املنظمات غري احلكومية وكانت 

اأكرث من الرجال. 
واأو�سحت درا�سة �سريزمان واآخرون )Chrisman et al. , 1998( اأن الهدف العام للجامعات 
لي�ص فقط توفري مناهج وبرامج التعليم، بل اإن لها دوراً اأ�سا�سيًا يف اإمداد املوارد الب�رصية باملهارات 
والقدرات وال�سلوكيات العلمية اخلا�سة بفكر وثقافة العمل احلر. وقد اأو�ست الدرا�سة باأن تقوم كل 
احلر من خالل  العمل  والت�سجيع مل�رصوعات  والتوجيه  بامل�ساعدة  اجلامعات واحلكومة معا  من 

اإمداد الطالب بفكر العمل احلر ومفاهيمه. 
من  حتد  الن�ساء  بني  االأمية  ن�سبة  ارتفاع  اأن  ال�سابقة  الدرا�سات  حتليل  خالل  من  ويت�سح 
م�ساركة املراأة يف برامج وم�رصوعات التنمية، واأن املراأة العاملة اأكرث قدرة على تنظيم اأ�رصتها، 
كما اأن معظم العامالت يوؤمن مببداأ امل�ساواة بني الرجل واملراأة، واأن عمل املراأة يوؤدي اإىل ارتفاع 
الدرا�سات  من  يت�سح  كما  القرار.  اتخاذ  على  قدرتها  من  ويزيد  واالجتماعية،  االأ�رصية  مكانتها 
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التي  العلمية  وال�سلوكيات  واملعارف  للمهارات  امتالكها  يف  ي�ساعد  املييراأة  تعليم  اأن  ال�سابقة 
توؤهلها للقيام بدورها وامل�ساهمة يف عملية التنمية، خا�سة يف ظل عدم مالءمة الربامج التنموية 
التي تقدمها املوؤ�س�سات االأهلية والتنظيمات االجتماعية يف املجتمع للمراأة، وال ت�ساعدها على 

امل�ساركة الفاعلة يف عمليات التنمية. 

مشكلة الدراسة: 
التي  الدول  التي حققتها املراأة يف  النجاحات  اأن كثرياً من  اإىل  الدرا�سات  العديد من  ت�سري 
طبقت نظام التعليم املفتوح منطًا تعليميًا متوافراً الأفراد املجتمع، يعود اإىل ما قدمه هذا النظام 
التعليمي للمراأة، وما وفره لها من فر�ص ما كان من املمكن اأن تتوافر لهن بدونه. ولي�ص اأدل على 
ذلك من الواقع الذي ت�سهده املراأة اليوم يف فل�سطني، والذي تعرب عنه االأرقام واالإح�ساءات التي 
�ستت�سمنها هذه الدرا�سة، وكذلك ق�س�ص النجاح التي تعرب عن جت�سيد هذا الواقع وت�سويره واقعًا 
تلقي خدمات  امل�ساركة يف  على  فل�سطني  املراأة يف  ت�سجيع  اإىل  االأوىل  بالدرجة  يهدف  ملمو�سًا 
التعليم املفتوح، وما تقدمه جامعة القد�س املفتوحة من فر�ص ومزايا للمراأة )ال�سبكة العربية 
القد�س  جامعة  اإىل دور  التعرف  اإىل  الدرا�سة احلالية  . وبالتايل �سعت   )2004 للتعليم املفتوح، 
ت�ساعد اجلامعة وتدعم  التي  العوامل  واأهم  الفل�سطيني،  املجتمع  املراأة يف  تنمية  املفتوحة يف 

حركتها يف �سبيل تنمية املراأة الفل�سطينية على اأداء دورها ب�سكل فاعل. 

أسئلة الدراسة: 
ما الدور الذي تقوم به جامعة القد�س املفتوحة يف تنمية املراأة الفل�سطينية؟ . 1
من . 2 الفل�سطينية  للمراأة  املفتوحة  القد�س  جامعة  قدمتها  التي  والفر�ص  املزايا  ما 

خالل نظام التعليم املفتوح، والتي ت�ساعد يف تنميها؟ 
املفتوحة على تنمية . 3 القد�س  جامعة  التي ت�سهم يف تفعيل دور  اأهم املقرتحات  ما 

املراأة الفل�سطينية؟ 

أهمية الدراسة: 
ت�ستمد هذه الدرا�سة اأهميتها من حقيقة اأن املراأة الفل�سطينية متثل ن�سف املجتمع الفل�سطيني، 
وباعتبار اأن املراأة الفل�سينية حققت قفزة نوعية يف جمال التعليم، اإذ حتتل فل�سطني مرتبة متقدمة 
يف  بالتعليم  امللتحقات  االإنيياث  ن�سبة  ازدادت  فقد  كثرية،  اأخرى  بدول  مقارنة  املجال  هذا  يف 
امل�ستويات التعليمية كافة، بل اإنه يف العام )2007–2008( فاق عدد االإناث يف املرحلة التعليمية 
االأ�سا�سية والثانوية عدد الذكور بواقع )548781( اأنثى مقابل )548314( ذكراً، وكذلك تفوقت ن�سبة 
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االإناث يف اجلامعات على ن�سبة الذكور، فمن جمموع )158132( طالبًا جامعيًا كان عدد الطالبات 
)86098( بينما كان عدد الطالب )72034( طالبًا يف ال�سنة الدرا�سية 2006 – 2007( )جملة ينابيع، 

2011( . وتكت�سب الدرا�سة اأهمية حيوية من خالل جمموعة من العوامل واملربرات، هي: 

معرفة دور جامعة القد�س املفتوحة يف تنمية املراأة ب�سكل عام وخريجاتها ب�سكل . 1
ا�ستثنائية  ظروفًا  يعي�ص  جمتمعًا  ب�سفته  الفل�سطيني  للمجتمع  احلاكمة  الظروف  �سمن  خا�ص، 

بحكم وجوده حتت االحتالل. 
تعدُّ جامعة القد�س املفتوحة جزءاً ال يتجزاأ من املجتمع الفل�سطيني، حيث عملت على . 2

اإ�سباع رغبات كثري من النا�ص غري القادرين على الدرا�سة والتعلم وتلبيتها، ووفرت لهن املناخ 
املنا�سب واالأر�سية اخل�سبة لذلك. 

املجتمع  يف  املهمة  الق�سايا  من  املييراأة  ق�سية  اأن  باعتبار  الدرا�سة  هذه  اأهمية  وتييربز 
الفل�سطيني، ولكونها منوذجًا متميزاً للمراأة حتت االإحتالل. 

أهداف الدراسة: 
تهدف الدرا�سة اإىل: 

حتديد طبيعة دور جامعة القد�س املفتوحة يف تنمية املراأة الفل�سطينية. . 1
معرفة مدى جناح جامعة القد�س املفتوحة يف تنمية املراأة الفل�سطينية . 2
حتديد اأهم املزايا التي قدمتها جامعة القد�س املفتوحة للمراأة الفل�سطينية يف نظام . 3

التعليم املفتوح. 
املفتوحة يف تنمية . 4 القد�س  جامعة  اأن تطورها  التي ميكن  اإىل املمار�سات  التعرف 

املراأة الفل�سطينية. 

تعريف املصطلحات: 
1997 التنمية باأنها عملية  ◄ يعرف تقرير االأمم املتحدة للتنمية الب�رصية لعام  التنمية: 

لي�ست  اخليارات  وهذه  رخاء،  من  يحققونه  ما  وم�ستوى  النا�ص  على  املطروحة  اخليارات  زيادة 
نهائية اأو ثابتة. 

تنمية املجتمع: عرفت االأمم املتحدة تنمية املجتمع باأنها العمليات التي ميكن بها  ◄
يف  والثقافية  واالجتماعية  االقت�سادية  االأحييوال  لتح�سني  واحلكومة  املواطنني  جهود  توحيد 
املجتمعات ومل�ساعدتها على االندماج يف املجتمع وامل�ساهمة يف تقدمه باأق�سى قدر م�ستطاع 

)جامعة القد�ص املفتوحة، 2011( . 
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جامعة القد�س املفتوحة: هي جامعة فل�سطينية تتبنى نظام التعليم املفتوح، تاأ�س�ست  ◄
عام 1991م، وتقدم خدماتها لفئات املجتمع الفل�سطيني كافة، وتتميز باأنها تتيح الفر�سة للطالب 
التقليدية،  االأخييرى  اجلامعات  يف  متواجدة  غري  امليزة  وهذه  نف�سه،  الوقت  يف  والدرا�سة  العمل 
وتعتمد على التعلم الذاتي حيث تكون امل�سوؤولية كلها ملقاة على عاتق الطالب، وميثل الطالب يف 

هذا النظام التعليمي املفتوح حمور العملية التعليمية. 

منهج الدراسة: 
الدرا�سات  الدرا�سة املنهج الو�سفي التحليلي للبيانات واملعلومات التي جمعت من  اتبعت 
املكتبية واالإح�ساءات والوثائق الداخلية �سمن من�سورات اجلامعة، وذلك باالإ�سافة اإىل املقابالت 

امليدانية املعمقة مع )14( من الطالبات واخلريجات، وحتليل حمتوى هذه املقابالت والوثائق. 

حدود الدراسة: 
نظام  تتبع  باعتبارها  املفتوحة-  القد�س  جامعة  دور  الدرا�سة يف حتليل  هذه  تتحدد 
التعليم املفتوح- يف تنمية املراأة الفل�سطينية، ومن خالل طالبات يدر�سن اأو تخرجن من جامعة 
القد�س املفتوحة، مب�ساعدة �سوؤون الطلبة يف فروع اجلامعة التعليمية التابعة لجامعة القد�س 
املفتوحة يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة، بحيث تعطي املقابالت معهن الدالالت الكافية للخروج 

با�ستنتاجات وا�سحة. 

جامعة القدس املفتوحة وتنمية املرأة الفلسطينية: 
ال �سك يف اأن التعليم ي�سهم يف تغيري اأو�ساع املراأة ب�سكل كبري، ويتوقف اإ�سهام املراأة يف 
االأن�سطة االقت�سادية واالجتماعية وال�سيا�سية على م�ستوى حت�سيلها العلمي والثقايف، فالتعليم 
يزيد من فر�ص ح�سول املراأة على العمل، ورفع م�ستوى توقعاتها يف احلياة، ويتغلب على التقاليد 
الن�ساط االقت�سادي ترتفع مع  اأن ن�سبة م�ساهمة املراأة يف  اإىل  اخلاطئة. وت�سري كل االإح�ساءات 
ارتفاع املوؤهل العلمي الذي حت�سل عليه، واأن انت�سار التعليم واحلاجة اإىل تنوع القوى الب�رصية 
�سوف يي�رصان ان�سمام املراأة اإىل قوة العمل و�سوق العمل، اإ�سافة اإىل حت�سني اخل�سائ�ص النوعية 
الأهم �رصائح املجتمع، واأكرثها تاأثرياً يف ال�رصائح االجتماعية االأخرى، وحتى ت�ستطيع اأن ت�سطلع 

 . )Chaudry, 1995( بدورها املاأمول يف منظومة التنمية
اأو�ساعها  لتح�سني  �رصوريًا  اأمييراً  الفل�سطيني  املجتمع  يف  ومتكينها  املييراأة  تعليم  ويعد 
االقت�سادية واالجتماعية، وم�ساعدتها على التكيف مع املتغريات احلادثة من حولها وحلمايتها 
من اال�ستغالل. اإن توفري التعليم العايل للمراأة وتي�سريه لها يف ظل الظروف اخلا�سة التي يعي�سها 
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جمتمعنا الفل�سطيني واملراأة الفل�سطينية خا�سة، يفتح اأمامها الفر�ص الوظيفية وال يجعل الفر�ص 
املتوافرة حكراً على من كانت ظروفهن االقت�سادية واالجتماعية يف م�ستوى معني حتى ت�ستحق 

اأن تنال حقوقها والقيام بدورها )جمعية الدرا�سات الن�سوية التنموية الفل�سطينية، 2008( . 
ويعُد اال�ستثمار يف املراأة نهجًا �رصوريًا يف الواقع الفل�سطيني من خاللها تعليمها وتدريبها 
وتاأهيلها، وتوفري كل املقومات للم�ساركة الفاعلة لها يف ميادين احلياة و�سوق العمل، واإال فاإن 
ومالئم  �سليم  ب�سكل  ورعايتها  االأجيال  تربية  ذلك  كل  وقبل  املوؤ�س�سات،  وبناء  التنمية  جهود 
على  ت�سن  التي  ال�ساملة  احلرب  ظل  يف  التحرر  نحو  وال�سعي  الوطنية،  املقدرات  على  للحفاظ 
ال�سعب الفل�سطيني، ومنها املجال العلمي والثقايف واحل�ساري الذي ت�سكل املراأة جزءاً رئي�سًا منه 
من  عاٍل  مب�ستوى  مت�سلحة  تكن  مل  اإذا  فيه  بدورها  تقوم  اأن  لها  ميكن  فال  عليه،  اأمينًا  وحار�سًا 

التعليم والثقافة والتاأهيل )جمعية الدرا�سات الن�سوية التنموية الفل�سطينية، 2008( . 
وي�سري تقرير اليون�سكو للعام 1995م يف جمال التعليم، اإىل اأن “تعليم الن�ساء والفتيات يعترب 
من اأف�سل اال�ستثمارات للم�ستقبل”. و�سواًء اأكان الهدف هو حت�سني احلالة ال�سحية لالأ�رص، اأم زيادة 
عدد االأطفال امل�سجلني يف املدار�ص، اأم حت�سني احلياة االجتماعية، فاإن جهود املجتمعات لن تكلل 
بالنجاح اإال عن طريق تعليم االأمهات وحت�سني اأو�ساع املراأة ب�سكل عام. وي�سري االأدب الرتبوي يف 
جمال تنمية املراأة اإىل اأن الن�ساء الالتي يلتحقن مبقررات تعليم عال هن اأكرث تقديراً لذواتهن وثقة 
بقدراتهن يف حل امل�سكالت واتخاذ القرارات والقيام مب�سوؤولياتهن يف ظل تعدد اأدوارهن )االأمم 

املتحدة، 2000( . 
الفل�سطينية  املييراأة  ومنها  العربية،  املييراأة  زالت  ما  التي  التحديات  بع�ص  وجود  ظل  ويف 
تواجهها يف �سبيل ا�ستكمال تعليمها العايل، واملتمثلة يف القيود االجتماعية املرتبطة بالعادات 
التعليم  اأن  فكرة  وتبني  املييراأة،  لتعليم  الدونية  للنظرة  املالزمة  اخلاطئة  واملفاهيم  والتقاليد 
املوارد  ونق�ص  امل�ستقرة،  غري  االقت�سادية  الظروف  اإىل  اإ�سافة  للمراأة،  منه  اأكرث  للرجل  مهم 
االأ�رصية، فاإن  الغالء، وثقل امل�سوؤوليات  الدخل وارتفاع موؤ�رصات  انخفا�ص معدل  املالية ب�سبب 
العلمي،  اإكمال حت�سيلها  املراأة على  ت�سجيع  مهمًا يف  دوراً  يوؤدي  واأدواته  املفتوح  التعليم  منط 
الوحيد  املالذ  املفتوحة  القد�س  جامعة  اللواتي وجدن يف  الن�ساء  لفئات معينة من  �سيما  ال 
اأعمارهن  ن�ساء  املفتوحة  القد�س  جامعة  الثقافية واالجتماعية. فرنى يف  لبناء �سخ�سيتهن 
فوق ال�ستني اأو يزيد، واأخريات اأمهات وجدات، اأو لديهن من االأبناء العدد الكبري، وبع�سهن تركن 
التعليم املفتوح  الفل�سطينية يف  . فوجدت املراأة   )2004 )ال�سيادي،  االأعوام  الدرا�سة منذ ع�رصات 
�سالتها يف حتقيق ذاتها واأهدافها يف التعليم وتعوي�سها عما فاتها من فر�ص، ب�سبب ظروفها 
العايل  التعليم  التحاقها مبوؤ�س�سات  اأمام  تقف حائاًل  التي  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية 
نظام  اإال يف  تتوافر  ال  ومزايا  فر�ساً  املفتوحة  القد�س  لها جامعة  فقدمت  التقليدية. 
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التعليم املفتوح، ومن هذه املزايا )جامعة القد�ص املفتوحة، 2013( : 
اأوالً: التغلب على احلواجز االجتماعية وقيود املكان والعادات والتقاليد اإ�سافة اإىل القيود  ♦

التي يفر�سها االحتالل، وتتاأثر املراأة بها اأكرث من الرجل، فاملراأة التي تعي�ص يف املناطق الريفية 
والنائية ب�سفة خا�سة تعاين من متييز وحرمان اأكرث من غريها، فحتى الفقر مت تاأنيثه باعتبار 
اأن املراأة اأكرث فئات املجتمع ت�رصراً وحرمانًا وتخلفًا. فجاءت جامعة القد�س املفتوحة لتفتح 
فروعها لها يف يطا ودورا وبيت �ساحور واأريحا و�سلفيت وطوبا�ص وبديا، وكافة مناطق تواجد 

اجلامعة. 
وللداللة على ذلك، فاإن لغة االأرقام يف اإح�ساءات اجلامعة عن اأعداد الدار�سني للعام 2010/ 
2011 تو�سح اأن ن�سبة الطالبات اإىل جمموع الطلبة تتباين بني منطقة واأخرى، ويت�سح هذا التباين 

اإذ تبلغ  التعليمية،  للطلبة بني فروع اجلامعة  العام  اإىل املجموع  االإناث  يف املفارقة بني ن�سبة 
الن�سبة يف فرع دورا )71%( ، بينما الن�سبة يف فرع اخلليل )61%( ، وت�سل يف فرع القد�ص )%87( ، 
حيث ت�ساف قيود االحتالل للحركة من القد�ص واإليها على املراأة ب�سكل اأكرث تاأثرياً، كما هي على 
لالإناث مقارنة  الن�سبية  االأرقام  املتوارثة. ولعل  والتقاليد  االجتماعية  القيود  اإىل  اإ�سافة  الرجل 
بالذكور يف فروع قطاع غزة ت�ستدعي الوقوف عندها، وما يتوجب اأن يعمل لتغيريها اأ�سوة بفروع 
ال�سفة، فن�سبة االإناث يف فرع غزة ت�سل اإىل )39%( من جمموع الطلبة، على الرغم من اأن واقع 

حرية احلركة بني فروع القطاع قد يكون له اأثر على ذلك. 
جامعات  فيها  تتواجد  ال  التي  اجلغرافية  املناطق  اأن  اأي�سًا  االإح�ساءات  هذه  من  ويالحظ 
مقيمة تزداد فيها ن�سبة االإناث مقارنة بالذكور، فهي يف جنني )71%( ، ويف بديا )70%( ، ويف 
يف   )%62( و   ،  )%64( حلم  وبيت  والبرية  اهلل  رام  يف  بينما   ،  )%68( واأريحا  وقلقيلية  العيزرية 

طولكرم، و )61%( يف اخلليل )اإح�ساءات عمادة القبول والت�سجيل، 2012( . 
ثانياً: التعامل مع تعدد اأدوار املراأة وم�سوؤولياتها جتاه اأ�رصتها، حيث قدم نظام التعليم  ♦

املفتوح للمراأة فر�سة لتلقي العلم واملعرفة والتوا�سل مع خدمات اجلامعة مع اإمكانية بقائها يف 
منزلها �سواًء اأكانت عاملة اأم ربة بيت، ودون اأن ياأخذها هذا النمط التعليمي التعلمي بعيداً عن 
زوجها واأطفالها اأو عملها وم�سوؤولياتها االجتماعية االأخرى. فتمكنت املراأة يف جامعة القد�س 
املفتوحة، ومن خالل خدمات نظام التعليم املفتوح اأن توفق بني م�سوؤولياتها االأ�رصية وعملها 

واإكمال تعليمها العايل. 
القوى،  ♦ اأ�سا�سي من مقدرات هذه  الب�رصية وتفعيل مكون  القوى  حت�سني م�ستوى  ثالثاً: 

واملتمثلة يف املراأة باختالف ظروفها وواقعها، فانعك�ص ذلك ب�سكل مبا�رص على تنمية الطاقات 
الب�رصية يف فل�سطني، وتنويع هذه الطاقات، واإك�ساب املراأة �سمات جتعلها قادرة على املناف�سة يف 

بيئات عمل تناف�سية �ساهمت العوملة يف ظهورها. 



د. حممد أمحد شاهني

143 اجمللد الرابع، العدد الثامن، كانون ثاني 2014

اإن جامعة القد�س املفتوحة ومنذ الفوج االأول خلريجيها عام )1997( خرجت حتى بداية 
العام )2011( ما جمموعه )27,973( من االإناث، ي�سكلن ما ن�سبته )59%( من جمموع اخلريجني، 
احلا�سوب  يف  كافة،  وتخ�س�ساتها  اجلامعة  برامج  على  اخلريجات  من  الن�سبة  هذه  توزعت  وقد 
والرتبية،  واالقت�سادية  االإدارية  والعلوم  االجتماعية  والتنمية  والزراعة  املعلومات  وتكنولوجيا 
ودبلوم التاأهيل الرتبوي، مما ي�سكل تنوعًا يف الكفاءات والتخ�س�سات واخلربات كمكونات القوى 
الب�رصية الن�سائية املوؤهلة ل�سوق العمل والتفاعل مع احتياجات هذا ال�سوق. وتطوراته فا�ستفادت 
املراأة يف فل�سطني من الفر�سة املتاحة اأمامها لدخول �سوق العمل، ومتكنت خاللها من احتالل 
)31%( من حجم الوظائف يف احلكومة واجلهاز االإداري لل�سلطة، وت�سلمت املراأة ما ن�سبته )%11( 

«4« وزيرات يف  «5« �سفريات، و  الوطنية، و  ال�سلطة  العاملني يف  العامني  من منا�سب املديرين 
اإن اجلامعة كان لها  العمل والقيادة كلها، حتى  احلكومة احلالية، والعدد يف تزايد يف جماالت 

�رصف تخريج اأول امراأة ت�سلمت من�سب حمافظة على م�ستوى الوطن العربي كافة. 
املفتوح  ♦ التعليم  فا�ستخدام  العايل،  بالتعليم  امللتحقات  الن�ساء  اأعداد  زيادة  رابعاً: 

اجلامعية  ال�سفوف  يف  واالنتظام  البيت  من  املراأة  خروج  معوقات  يزيل  اجلامعي  التعليم  يف 
مكان  اأو  البيت  اإىل  التعليم  نقل  على  قادرة  اأ�سبحت  التي  احلديثة  التقنيات  عرب  اأو  املبا�رصة 
االأ�سلوب  هو  املفتوح  التعليم  واأ�سبح  ازدياد،  يف  العايل  التعليم  على  االإقبال  فاأ�سبح  العمل، 
وح�سب  ذلك  على  اأدل  ولي�ص  العايل،  بالتعليم  لاللتحاق  املراأة  اأمام  املعوقات  الإزالة  االأمثل 
من   )%61( ميثل  اجلامعة  يف  الطالبات  جمموع  فاإن   ،2011  /2010 للعام  اجلامعة  اإح�ساءات 
جمموع الطلبة الكلي يف اجلامعة البالغ )64,533( ، وتتباين هذه الن�سبة بح�سب الفروع التعليمية 

لت�سل اإىل )77%( من ن�سبة طلبة الفروع يف اأعالها و )39%( يف اأدناها. 
ًا رئي�سًا من حقوق االإن�سان، ن�ست  ♦ خام�ساً: حتقيق مبداأ دميقراطية التعليم باعتباره حقَّ

عليه مواثيق حقوق االإن�سان العاملية، وكذلك الد�ستور الفل�سطيني، واملنطلقة من �رصورة توفري 
فر�ص التعليم لكل راغب فيه بغ�ص النظر عن جن�سه اأو لونه اأو ظروفه. ولي�ص اأدل على ذلك الن�سب 
املتحدة  االأمم  برنامج  تعريف  ح�سب  فالتنمية  املفتوحة.  القد�س  جامعة  يف  للمراأة  العالية 
االإمنائي تعني خلق بيئة دميقراطية ومالئمة ي�ستطيع االأفراد من خاللها تطوير ذواتهم اإىل اأق�سى 

ما ت�سمح به قدراتهم ليعي�سوا حياة يقدرونها. )االأمم املتحدة، 2000( . 
�ساد�ساً: املنفعة الذاتية للمراأة بتحقيقها لذاتها، وحت�سني مفهومها لها من خالل حتقيق  ♦

طموحها وتطلعاتها، وانعكا�ص ذلك على �سحتها النف�سية وا�ستقرارها وا�ستقرار اأ�رصتها، باعتبار 
ا�ستقرار االأ�رصة اأ�سا�سًا لال�ستقرار العام للمجتمع، وتنعك�ص اإيجابًا على اإنتاج االأفراد واجلماعات 

 . )Trendade etal. , 2000( واملجتمع ب�سكل عام
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�سابعاً: متكني املراأة من التعامل مع تقنية املعلومات والتكنولوجيا احلديثة، مما وفر لها  ♦
حق التعلم مدى احلياة واحل�سول على العمل املنا�سب الذي ميدها باحلياة الكرمية. فالتكنولوجيا 
وما حتمله من مزايا تطويرية ميكنها اأن تكون البوابة الوا�سعة التي من خاللها ي�ستطيع االأفراد 
عامًة، واملراأة خا�سة من تطوير قدراتهم بالقدر الذي يتيح لهم الفر�ص املتعددة للم�ساهمة يف 
اآفاق  القد�س املفتوحة وما تفتحه من  جامعة  اأنف�سهم وتطوير جمتمعاتهم. فاأ�سبحت  تنمية 
يف جمال ا�ستخدام التكنولوجيا �رصورة حتمية مل�ساعدة املراأة على عبور الفجوة الرقمية وت�سخري 

التكنولوجيا خلدمتها، وزيادة الفر�ص املتاحة لها يف حياتها اليومية. 
االأم قدوة ح�سنة ومربية  ♦ واأبنائها باعتبار  املراأة  اأ�رصة  االإيجابي على  املردود  ثامناً: 

الأطفالها، فاالهتمام بتطوير املراأة وقدراتها بالتعليم والثقافة املالئمة يعني اهتمامًا باالأ�رصة 
وا�ستقرارها  قوتها  منه  وت�ستمد  االأ�رصة  حوله  تتمركز  الذي  الرئي�ص  املحور  تعد  فاملراأة  كافة، 
املفتوحة زميلة الأبنائها  القد�س  جامعة  اأو حتى اجلدة يف  االأم  املراأة  واأ�سبحت  ومتا�سكها. 
لهم  وتقدم  معهم،  وتتعاون  والتح�سيل  الواجبات  يف  تناف�سهم  الدرا�سة،  مقاعد  على  واأحفادها 

احلافز والدافع وال�سورة احلية للقدوة احل�سنة يف التعلم واالإجناز مدى احلياة. 
تا�سعاً: حت�سني مهارات املراأة االجتماعية وال�سخ�سية وتبادل اخلربات والتجارب مع  ♦

زميالتها وزمالئها، وهذا ينعك�ص على تفريغ املراأة النفعاالتها، وتطويرها لقدراتها وا�ستعداداتها 
اال�سطرابات  من  احلد  وبالتايل  النف�سي،  الفرد  ال�ستقرار  رئي�سًا  مكونًا  اأ�سبحت  التي  ال�سخ�سية 
االأكادميي  العمل من مهارات واحتياجات مرافقة لالإعداد  اإىل ما يتطلبه �سوق  اإ�سافة  االأ�رصية. 
والتدريب والتاأهيل املتخ�س�ص، فوفرت اجلامعة لهوؤالء الن�سوة فر�سة لتبادل اخلربات مع خلفيات 
اجتماعية وثقافية واقت�سادية متعددة. كما اأن التعليم املفتوح يتمركز حول الطالب اأكرث مما هو 
كما  وفاعل.  اإيجابي  فيه  املتعلم  اإمنا  واحلفظ،  االألفاظ  على  يعتمد  ال  فهو  التقليدي،  التعليم  يف 
الكتاب املقرر، واالأ�رصطة  با�ستخدام  التعليم املفتوح  والتعلم يف نظام  التعليم  اأ�ساليب  اأن تنوع 
ال�سمعية واملرئية، والتعليم والتعلم االإلكرتوين، وو�سائل االت�سال املتعددة، جتعل املتعلم ي�ستخدم 

اأكرث من حا�سة من حوا�سه يف اأثناء التعلم، فينعك�ص ذلك على مهاراته و�سقلها وتطويرها. 

دور جامعة القدس يف حياة املرأة يف صور حية: 
نظراً ملا يوفره نظام التعليم املفتوح من فر�ص ومزايا، فهو يوؤدي يف فل�سطني دوراً رئي�سًا 
وملمو�سًا يف تغيري حياة اآالف الن�ساء اللواتي معظمهن من املحرومات اأو كانت تقف يف طريق 
فتحدثت  لهن،  النجاة  طوق  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  فكان  وعقبات،  حواجز  تعليمهن 
ال�سورة عن هذا الدور. وذلك من خالل املقابالت االآتية التي اأجريت يف العام 2012، وهي كاالآتي: 
االأبناء من ذوي االحتياجات اخلا�سة،  اأنها زوجة واأم لعدد من  الرغم من  »رائدة«، وعلى 
مدينة  اإىل  املراأة  فيها خلروج  يح�سب  التي  البلدات  اإحدى  من  عامًا، وهي   )38( العمر  من  وتبلغ 
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اأخرى األف ح�ساب من منظور العادات والتقاليد اأو حتى االإمكانات وااللتزامات. رغم ذلك التحقت 
رائدة بجامعة القد�س املفتوحة، وتخرجت منها وتقدمت الختبار التوظيف الذي تعقده �سنويًا 
وزارة الرتبية والتعليم العايل، فح�سلت على عالمة )%84( حمتلة بذلك املرتبة االأوىل على �سعيد 
ثالث مديريات تربية يف حمافظتها. تقول رائدة: »اإن اإرادتها ما كانت لت�سهل عليها املهمة وحتقيق 
هذا االإجناز لوال توافر املوؤ�س�سة التعليمية التي قدمت لها ت�سهيالت عدة مكنتها من جتاوز عدد من 
العقبات التي كانت تقف يف طريق اإكمالها لدرا�ستها وتطور اإمكاناتها، للح�سول على فر�سة لتح�سني 
الواقع االقت�سادي الأ�رصتها، وحت�سني مهاراتها يف جمال التعامل مع اأبنائها وظروفهم اخلا�سة. 
»رائدة«، لديها طموح باإكمال درا�ستها ملراحل الدرا�سات العليا بعد ح�سولها على فر�سة عمل، وتوؤكد 
اأن جامعة القد�س املفتوحة كان لها الدور االأكرب يف جناحها مبا اأتاحته لها وملثيالتها ممن 
التعليم  اأن  اأحالمهن وطموحاتهن، موؤكدة  التعليم يف اجلامعات املنتظمة، وحتقق  فاتتهن فر�ص 
املفتوح -ومن خالل جتربتها وجتارب زميالتها-، هو ال�سبيل لتلبية حاجات االأفراد كلهم، واملراأة 
خا�سة اإىل تعليم بو�سائل تنا�سب اأعمارهن، وم�سوؤولياتهن، واأو�ساعهن االقت�سادية واالجتماعية، 

فاإكمال تعليمها كان حلمًا �سعب املنال لوال جامعة القد�س املفتوحة. 
وتتحدث »ابت�سام« )45( عامًا باأنها هي املعيل الأ�رصتها املكونة من ثالث طالئع، متحدية 
الظروف، معانقة اأبواب العلم لتجعله طريق اأ�رصتها، داعمة م�سوار اأبنائها نحو النور، وتقول: »اإن 
�سالح املراأة هو العلم، وعليها امتالكه حتى تواجه عقبات احلياة، ولتملك القدرة على نزع ال�سوك 
من طريقها«. التحقت ابت�سام بجامعة القد�س املفتوحة عام 2003 الإمتام مرحلة البكالوريو�ص 
يف طريقها الإكمال درا�ساتها العليا، وتقول اإنها حتملت عبء الدرا�سة والرتبية واالأ�رصة واالإعالة 
من خالل العمل يف اآٍن واحد، اإ�سافة اإىل ال�سغوطات البيئية واالجتماعية، التي متكنت من تذليلها 
يف  ومي�رصة  كاملة  فر�سة  من  املفتوحة  القد�س  جامعة  لها  قدمته  وما  اإرادتها،  خالل  من 
التعليم والعمل وتربية االأطفال التباعها منط التعليم املفتوح، الذي كان ال�سبيل الوحيد اإىل حتقيق 
الذي  قادرون«  »كلنا  م�سابقة  اإىل  االإدارة  جمال  يف  تخرجها  مب�رصوع  ابت�سام  تقدمت  اأحالمها. 
ي�سارك فيها الع�رصات من خريجي اجلامعات الفل�سطينية كافة، ففازت مبنحة امل�سابقة لتلتحق 

بربنامج املاج�ستري يف االإدارة على طريق اإكمال الدكتوراه. 
اأن  اإال بعد  امراأة خا�سة، فهي ت�سمع ما يكتب وال ت�ستطيع قراءته  اأما »�سفاء« فهي ق�سة 
ت�ستمع اإليه وتكتبه بطريقتها اخلا�سة على اآلة برايل الطابعة، فهي ولدت كفيفة يف اأ�رصة مكونة 
من �سبعة اأ�سخا�ص، وهي الفتاة الوحيدة بينهم، ولها اأخ كفيف اآخر. اأنهت �سفاء الثانوية العامة 
مبعدل )87%( وحلمها اأن تنهي درجة البكالوريو�ص يف اللغة االإجنليزية، لكن اأين ال�سبيل واأقرب 
اإىل  يوميًا  للو�سول  لها  في�رصاً  �سبياًل  لي�ست  واملوا�سالت  الكيلومرتات،  تبعد ع�رصات  لها  جامعة 
اجلامعة،  تتواجد  حيث  اأهلها  عن  بعيداً  للعي�ص  نف�سها  على  االعتماد  عليها  ي�سهل  وال  اجلامعة، 



دور جامعة القدس املفتوحة يف تنمية املرأة 

اجمللة الفلسطينية للتعليم املفتوح146

التي تقطنها  التعليمي يف تلك املنطقة  املفتوحة من خالل فرعها  القد�س  جامعة  فكان يف 
�سفاء �سالتها، وباب الفرج لتحقيق اأحالمها وطموحاتها، ح�سلت �سفاء على منحة الطالب من 
ذوي االإعاقة التي تقدمها اجلامعة، فكانت حاًل جلانب اآخر من ق�سيتها وم�سكلتها، وهو املتعلق 
بظروفها االقت�سادية ال�سعبة. �سفاء تطالب ال�سلطة الوطنية بتطبيق قانون العمل الذي ين�ص على 
قيام كل موؤ�س�سة بتخ�سي�ص ما ال يقل عن )5%( من حجم العاملني لديها لذوي االإعاقة، فهي ت�سعى 
للح�سول على عمل توفر من خالله حياة كرمية لنف�سها وحتقق من خالله ذاتها وت�سهم يف تنمية 
الرتبية  التوظيف يف وزارة  اأن اجتازت امتحان  الوطن وموؤ�س�ساته. �سفاء وبعد  جمتمعها وبناء 
اإىل جانب قيامها  العايل بنجاح، تنتظر خرب توظيفها يف مدر�سة خا�سة باملكفوفني،  والتعليم 

مب�ساعدة اأ�رصتها باالأعمال املنزلية، وتدري�ص اأخوتها مادتي اللغة االإجنليزية والريا�سيات. 
وترى »كاترين« �رصورة ملحة النخراط املراأة يف العمل ويف ميادين عدة، وذلك للوقوف 
اإىل جانب الرجل يف حتمل اأعباء احلياة املتزايدة عامًا بعد عام. وتقول: »رغبتي يف العمل كانت 
مقرونة بح�سويل على �سهادة جامعية كانت حتول بيني وبني حواجز و�سدود يف اأي من اجلامعات 
التقليدية«، وت�سيف: »لقد �ساعدتني جامعة القد�س املفتوحة بنظامها التعليمي، وما يت�سف 
كل  يف  وا�ستعداداتي  ظرويف  تنا�سب  التي  ال�ساعات  وعدد  املقررات  اختيار  على  مرونة  من  به 
ف�سل درا�سي، كما اأن ت�سميم الكتب خ�سي�سًا لنظام التعليم املفتوح والو�سائط امل�ساندة والتعليم 
اإىل  �ساهمت يف و�سويل  االإلكرتونية،  االأكادميية  البوابة  اجلامعة عرب  مع  والتوا�سل  االإلكرتوين 

مرحلة التخرج من جامعة القد�س املفتوحة«. 
الدرا�سة بحد ذاتها قيمة ال  اأن  املفتوحة هي  القد�س  جامعة  التي انطلقت منها  الفكرة 
القد�س  جامعة  كانت  وبالتايل  بدونها،  والتطورات  احلياة  مواكبة  املعا�رص  االإن�سان  ي�ستطيع 
اأن توفر فر�ص التعليم والتعلم اجلامعي الأبناء ال�سعب  املفتوحة بنظامها التعليمي قادرة على 
الفل�سطيني الراغبني يف ذلك كلهم، وخا�سة املراأة، ودون اأي متييز، االأمر الذي يحقق دميقراطية 
التعليم، واإتاحة الفر�سة لكثري من قطاعات ال�سعب الفل�سطيني ككبار ال�سن وربات البيوت واالأ�رصى 
املحررين واملوظفني واأ�سحاب االأعمال احلرة ليتمكنوا من اجلمع بني العمل والوظيفة والواجبات 

االأ�رصية وااللتزامات االجتماعية يف نظام تعليمي مرن من حيث الزمان واملكان والظروف. 
اأم وربة بيت وعاملة ودار�سة، اأن نظام التعليم املفتوح  ومن جهتها توؤكد »�سامية«، وهي 
املتبع يف جامعة القد�س املفتوحة ي�ساعد على تنمية املراأة وتوفري فر�سة مل تكن متوافرة قبل 
اإميانها ب�رصورة  اإىل  اآٍن واحد، وت�سري  وجود اجلامعة الإكمال املراأة تعليمها ومتابعة عملها يف 
اأن تتابع املراأة تعليمها اجلامعي بهدف حت�سني اأو�ساعها االقت�سادية واالجتماعية، وم�ساعدتها 
اال�ستغالل  من  وحمايتها  حولها  من  والطارئة  وامل�ستجدة  احلديثة  التغيريات  مع  التكيف  على 
وتقول: »تعليم املراأة يعد من اأف�سل اال�ستثمارات للم�ستقبل، ولتح�سني احلياة االجتماعية، فجهود 
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املجتمعات لن تكلل بالنجاح اإال عن طريق تعليم االأمهات وحت�سني اأو�ساع املراأة ب�سكل عام«. 
منطلق  من  املفتوح  التعليم  ونظام  املفتوحة،  القد�س  جامعة  باأهمية  �سامية  وت�سعر 
بظالله  يلقي  االأ�رصية  امل�سوؤوليات  وثقل  ومتعلمة،  وعاملة  وزوجة  اأم  فهي  اخلا�سة،  جتربتها 
على قراراتها وفر�ص اإكمالها لدرا�ستها اجلامعية، اإال اأن جامعة القد�س املفتوحة اأتاحت لها 
فر�سة نادرة مل تكن لتتوافر يف اأي جامعة اأخرى. وتقول �سامية: »كثرية هي املزايا التي توافرت 
اإىل  ا�سطراري  ا�ستمراري يف عملي موظفة، وعدم  واأبرزها  املفتوحة،  القد�س  جامعة  يل يف 
اال�ستقالة والتفرغ للدرا�سة ال �سيما يف ظل التحديات االقت�سادية التي يواجهها املجتمع ب�سكل 
والتعليمي  الثقايف  مب�ستواي  النهو�ص  فر�سة  منحني  املفتوح  التعليم  بنظام  فالتحاقي  عام، 
واالقت�سادي يف الوقت ذاته«. وت�سيف �سامية اأن جامعة القد�س املفتوحة مكنتها من البقاء 
بالقرب من زوجها واأطفالها دون اأن تكون م�سطرة لالبتعاد عنهم، فالتقنيات االإلكرتونية التي 
توظفها اجلامعة يف نقل املعرفة واخلدمات للدار�سني ت�ساعد الن�ساء اأكرث من غريهن يف تخطي 
واأعمالهن  درا�ستهن  مع  التكيف  على  قادرات  ويجعلهن  حياتهن،  يف  يواجهنها  التي  العقبات 

وواجباتهن البيتية واالأ�رصية. 
تنق�ص  واحييد،  تعليمي  بفرع  ملتحقات  �سقيقات  اأربييع  وهييوازن«  ومزينة  وبروانة،  »كندة 
اأ�سماوؤهن يف كل ف�سل على لوحة ال�رصف، ويكرَّمن يف حفل تكرمي املتفوقني، فهن يحلمن دومًا 
بالو�سول اإىل اأعلى مراتب العلم، وبالتايل القيام بدورهن وم�سوؤوليتهن جتاه بناء دعائم الوطن، 
توؤمن ال�سقيقات االأربع باأهمية العلم باعتباره ال�سالح الفاعل خللق جمتمع متميز، فهن يف نظام 

تعليمي ي�سخر كل االإمكانات التكنولوجية والعلمية لتحديد معامل امل�ستقبل امل�رصق. 
ال�سنني، والذي مل  باإكمال تعليمها اجلامعي يراودها طوال  عامًا  وكان حلم »هالة«، )57( 
تكن ترى �سبياًل لتحقيقه قبل وجود جامعة القد�س املفتوحة، فهي يف هذا العمر عادت اإليها 
املفتوحة،  القد�س  بجامعة  التحاقها  بعد  الدرا�سة  نحو  غريب  باندفاع  وت�سعر  ال�سباب  روح 
فهي زميلة البنها حممد وحفيدها عبد الفتاح/ وحفيدتها متاره الذين يدر�سون معها يف الفرع 
يف  وبينهم  بينها  قوي  تناف�ص  وهنالك  وواجباتها،  اجلامعة  اأن�سطة  ت�ساركهم  نف�سه،  التعليمي 
من  حرمانها  يف  �سببًا  املبكر  زواجها  فكان  عامًا،   )14( وعمرها  »هالة«  تزوجت  لقد  الدرا�سة. 
اإكمال تعليمها رغم حبها و�سغفها بالتعليم، وهي على اأبواب التخرج اإىل جانب عملها يف وظيفة 
حكومية، وتعمل يف اأعمال تطوعية كرئي�سة لالحتاد العام للمراأة يف حمافظتها، وع�سوية جلان 
وجمعيات، وم�سوؤولة عن تربية اأبنائها ورعاية اأحفادها. اإ�رصارها على التعليم كان بهدف حتقيق 

ذاتها، ولي�ص الك�سب املادي باعتبارها على اأبواب التقاعد من الوظيفة. 
اأما »انت�سار«، فهي اأم ل�سبعة اأبناء، ح�سلت على �سهادة الثانوية العامة بعد ع�رصين عامًا 
اإدارتها ملحل بيع  القد�س املفتوحة اإىل جانب  من االنقطاع عن الدرا�سة، والتحقت بجامعة 
انت�سارها  منه  خلقت  الذي  و�سخبه  املكتظة  جنباته  وبني  املخيم  اأزقة  يف  املتوا�سع  املالب�ص 
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اقت�سادية غاية يف  اأ�رصتها يف ظل ظروف  واإبداعها. تعمل وتطور معارفها وموؤهالتها لت�ساعد 
ال�سعوبة، فهي زميلة يف اجلامعة البنها وابنتها. تقول انت�سار: »انتظرت �سبعة ع�رص عامًا واأنا 
اأبنائي، ويف خميلتي نظرة  باإكمال درا�ستي، وكربت وكرب معي احللم حتى �سار من عمر  اأحلم 
النا�ص يل كاأم غري متعلمة، ونظرة اأبنائي وحاجتهم للم�ساعدة مني يف درو�سهم، فبعد جناحي يف 
امتحان الثانوية العامة، وجدت خمرجًا فريداً لتحقيق ذاتي وحلمي يف جامعة القد�س املفتوحة 
وما توفره من مرونة يف خدماتها تنا�سب ظرويف واحتياجاتي، وت�سيف انت�سار: »اأ�سعر االآن بعد 
اأواًل، ولالأم واملراأة الفل�سطينية ثانيًا، و�ساأ�سعى  اإنني انت�رص لذاتي والأ�رصتي  التحاقي باجلامعة 
الإكمال الدرا�سات العليا متمنية اأن تتوافر فر�سة التعليم العايل يف جامعة القد�س املفتوحة 

وفق نظامها التعليمي املفتوح«. 
الع�رصين  يف  وهي  بيتها  وهدم  زوجها  واعتقل  مبكرة،  �سن  يف  تزوجت  فهي  »منى«،  اأما 
من عمرها ولديها ابن وبنتان. حكم على زوجها املوؤبد مدى احلياة، فا�سودت الدنيا يف عينيها، 
واأنهكتها الهموم والتفكري يف م�ستقبل اأ�رصتها. تذهب منى مع اأوالدها لزيارة زوجها يف ال�سجن، 
وتلتقي باأهايل االأ�رصى االآخرين، فكان احلديث عن احلال الذي ال ي�رص عدواً وال �سديقًا، والعمر الذي 
مي�سي دون اإجناز، والوقت الذي ي�سيع يف القيل والقال، فن�سحتها والدة اأحد االأ�رصى باأن تلتحق 
بجامعة القد�س املفتوحة، وا�سفة جتربة ابنها الذي مل يكن حالها اأح�سن من حاله يف اجلانب 
حا�سل  االآن  وهو  املفتوحة  القد�س  بجامعة  فالتحق  للم�ستقبل،  ال�سبابية  والنظرة  النف�سي 
الفكرة تراود »منى« وال تفارق  اإحدى اجلامعات. بداأت  اأ�ستاذاً يف  الدكتوراه ويعمل  على �سهادة 
خميلتها، بل اأ�سبحت حلمًا ت�سعى لتحقيقه، فذهبت اإىل اأقرب فرع لجامعة القد�س املفتوحة 
التعليمي ومالءمة  اختارتها دون غريها من اجلامعات لنظامها  اأن  يف حميطها اجلغرايف، بعد 
متطلبات االلتحاق بها وااللتزام بواجبات الدرا�سة فيها لظروفها واإمكاناتها والتزاماتها، اإ�سافة 
اإىل ال�سمعة الطيبة التي و�سلتها عنها على ل�سان كثري من اأهايل االأ�رصى وذويهم، ومن حميطها 

ويف مكان �سكنها بعد اأن بداأت تتحدث عن فكرة االلتحاق بها. 
تقول منى: »اأنهيت درجة البكالوريو�ص يف اأربع �سنوات، ووجدت نف�سي اأجنز احللم الذي بدا 
يل �سعب املنال واأحقِّقه، ومل اأ�ست�سلم للياأ�ص فاأبقى واقفة على قارعة الطريق والنا�ص متر، فنهاية 
واإجنازاً«.  اإ�رصاقًا  اأكرث  ف�ساأ�سعى بكل جهدي جلعله  اأما م�ستقبلي  اهلل،  اإال مب�سيئة  الكون ال تكون 
وت�سيف منى: »مل اأهمل اأوالدي وم�سوؤوليات بيتي امل�ساعفة يف ظل غياب زوجي ب�سبب االعتقال، 
واأقوم بزيارة زوجي با�ستمرار، واأ�ساعد اأوالدي يف درا�ستهم وتربيتهم بطريقة اأف�سل ومبنية على 
جتاه  بواجباتي  واألتزم  والزميالت،  بالزمالء  واالحتكاك  اجلامعة  بها  زودتني  وعلوم  معارف 
درا�ستي واأجنز فيها«. عينت منى لتفوقها يف فرعها التعليمي نف�سه يف ق�سم �سوؤون الطلبة لتقدم 
العون لزمالئها من الطلبة االآخرين، وح�سلت على �سهادة املاج�ستري، وها هي اليوم يف املراحل 
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االأخرية ل�سهادة الدكتوراه لتعود اأ�ستاذاً جامعيًا يف جامعة القد�س املفتوحة، وت�سهم يف تعليم 
االأجيال وتربي اأبناءها وتنتظر الفرج بعودة زوجها بعد االإفراج عنه وقد بنت له والأ�رصتها كيانًا 
مالئم  ب�سكل  املجتمع  لبنات  من  لبنة  وتبني  للوطن،  �سحى  الذي  الزوج  هذا  بال  يريح  وواقعًا 

وفاعل اإ�سهاما يف تنمية املجتمع بداًل من اأن تكون هي واأبنائها عالة اأو حماًل ثقياًل. 
بالوحدة  �سعرت  اأ�رصته،  مع  منهما  كل  وا�ستقل  وتزوجا  كربا  وابنة  ابن  لديها  »جانيت«، 
املفتوحة لتلتحق بها يف ظل  القد�س  جامعة  اإىل  ال�ستني، فوجدت قدميها تقودانها  يف عمر 
ا�ستغراب من مل يفهمها اأو يدرك املردود الذي قد يكون على حياتها يف هذا العمر املتقدم. اأنهت 
»جانيت« درا�ستها خالل اأربع �سنوات، وتقول: »كانت اأحلى حلظاتي يف اجلامعة حني اأجتمع مع 
اأحيانًا  واالمتحانات وموا�سيع كثرية، وكنت  الدرا�سة  ونتناق�ص يف موا�سيع  وال�سبايا  ال�سباب 
اأ�سعر بتميزي عنهم يف اخلربة وجتربة احلياة، فاأفيدهم ومنهم اأ�ستفيد، وكذلك احلال مع اأ�ساتذتي 

الذين عاملوين كزميلة و�سديقة �سمن االإطار الرتبوي ال�سليم«. 
االإدارة  حيث  من  عملها  طبيعة  على  درا�ستها  انعك�ست  وقد  خا�سًا،  عماًل  تدير  جانيت 
اأمور الت�سويق للب�سائع املنتجة، مما  اأو متابعة  والتخطيط، والقيام ببع�ص االأعمال املحا�سبية، 
كان له االأثر الكبري يف مردود العمل املادي والعالقات مع العمال والزبائن، واجلودة للمنتجات 
بنف�سي،  ثقتي  ال�سهادة  على  واحل�سول  الدرا�سة  عززت  »لقد  جانيت:  ت�سيف  ت�سويقها.  وطريقة 
فرت�سحت لع�سوية املجل�ص البلدي، واأ�سبحت االآن اأفتخر بع�سويتي بعد جناحي يف االنتخابات، 
فاأ�سبح دوري فاعاًل يف املجتمع، واأو�سع م�ساحة واأكرث تاأثرياً«، واأقولها ب�سدق: »لو مل تكن لدي 

�سهادة جامعية ملا تكونت لدي اجلراأة للرت�سح لع�سوية املجل�ص البلدي«. 
لقد �ساعدتني اجلامعة كي اأجد نف�سي حتى بعد ال�ستني من عمري، فاأنا حرمت اأو �سحيت 
اأثبت  اأف�سل،  اأو  املفتوحة الفر�سة الأكون مثلهم  القد�س  جامعة  يف �سبيل غريي، واأتاحت يل 
املجتمع  فواحًا يف كل  وانت�رص عبريها  فاأزهرت  رويت  التي  الذابلة  الوردة  مثل  وجودي، وكنت 

املحيط، وورودها تزين كل مكان. 
و »انت�سار«، التي تزوجت وعمرها )14( عامًا، فحرمت من التعليم؛ الأنها مل تكمل الثانوية 
العامة، وكان حال زوجها مي�سوراً، فهو مهند�ص يعمل يف البناء داخل دولة االحتالل. بعد )21( 
عامًا حني كان عمرها )35( عامًا، تغري احلال واأ�سبح زوجها عاطاًل عن العمل، فا�سطرت لتحمل 
تبيع فيه بع�ص املالب�ص جلريانها ومعارفها، حتاول من  بيتها  امل�سوؤولية وفتحت حماًل بجوار 
جامعة  يف  تدر�ص  اأكربهم  االأبناء،  من  خم�ص  فيها  التي  الأ�رصتها  العي�ص  لقمة  توفر  اأن  خالله 
فرتة  يف  العامة  الثانوية  المتحان  تتقدم  اأن  قررت  حالها،  يف  تفكري  بعد  املفتوحة.  القد�س 
متاأخرة من ال�سنة، فاعتربها كل من حولها جمازفة حم�سومة النتائج، اإال اأن العزمية واالإ�رصار 
لديها اأهالها للح�سول على معدل )86%( يف امتحان الثانوية العامة، لتتاأهل لاللتحاق بجامعة 
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القد�س املفتوحة يف منطقتها، وحت�سل على منحة التفوق من اجلامعة يف كل ف�سل درا�سي، 
وتتخرج بعد اأربع �سنوات حاملة �سهادة جامعية فتحت لها اآفاقًا رحبة يف احل�سول على وظيفة 
ت�سهم من خاللها يف اإعالة اأ�رصتها والقيام مب�سوؤولياتها باقتدار جتاه اأبنائها وتعليمهم وتربيتهم، 
وتعني زوجها يف ظروفه القاهرة. وتقول انت�سار: »كنت اأذهب اإىل اجلامعة ونظرات بع�سهم تخرتق 
اأفكاري، وحتى كتبي التي ا�سطررت يف البداية اإىل حملها يف كي�ص يخفي ما بداخله، فحتى ابنتي 
كانت اإما اأن ت�سبقني اأو تتاأخر عني يف اأول م�سواري التعليمي يف اأثناء ذهابها اإىل اجلامعة نف�سها 
ملا يحمله بع�ص اجلهالء من اأفكار �سلبية حول درا�ستي يف هذا العمر، ويف ظل اأو�ساعي ال�سعبة، 
فاأنا اأم ومربية وظرويف قاهرة، حتى اأنني اأخبز على فرن احلطب، ولي�ص لدينا مقومات الرفاهة 
اأبنائي والعناية بهم، وعلى الرغم من ذلك م�سيت يف طريقي  التي ت�سهل علي فهم مهمة تربية 
مع هذه اجلامعة املتميزة يف نظامها وتقديرها لطلبتها، وتعززت ثقتي بنف�سي وبقراري الإكمال 
درا�ستي يومًا بعد يوم، واأثبت لكل من حويل اأنه يف هذا اخلريف حني جتد زهرة يافعة، عليك اأن 

متتع نف�سك ب�سم عطرها«. 

مناقشة نتائج الدراسة امليدانية: 
التي  املقابالت  بني  امل�سرتكة  اجلوانب  من  عدداً  هناك  اأن  اإىل  الباحث  تو�سل 

اأجريت، والتي جتيب عن ت�ساوؤالت الدرا�سة بحيث جاءت على النحو االآتي: 
للمعارف . 1 الفل�سطينية  املييراأة  امتالك  دعم  يف  املفتوحة  القد�س  جامعة  �ساعدت 

واملهارات املتنوعة. 
للعمل . 2 للطالب  الفر�سة  يتيح  املفتوحة  القد�س  جامعة  يف  املفتوح  التعليم  نظام 

والدرا�سة يف نف�ص الوقت، وهذا ال يتوافر يف اجلامعات االأخرى املقيمة. 
املفتوحة يف توفري فر�ص عمل لعدد من خريجاتها داخل . 3 القد�س  جامعة  �ساهمت 

اجلامعة نف�سها. 
�ساعدت جامعة القد�س املفتوحة بنظامها التعليمي املفتوح يف زيادة اعتماد الطالب . 4

على الذات وتعزيز الثقة بالنف�ص. 
يعُد تعليم املراأة من اأهم ا�ستثمارات امل�ستقبل، فال ميكن النهو�ص باملجتمعات اإال عن . 5

طريق تعليم املراأة وحت�سني اأو�ساعها. 
�ساهمت جامعة القد�س املفتوحة يف توفري فر�ص التعليم العايل خلريجاتها ومتابعة . 6

�سوؤونهم ودعمهن يف عدة جماالت. 



د. حممد أمحد شاهني

151 اجمللد الرابع، العدد الثامن، كانون ثاني 2014

�ساهمت جامعة القد�س املفتوحة يف تغيري نظرة املجتمع ال�سلبية لتعليم املراأة من . 7
خالل تعزيز دورها بتوفري وظائف ومنح درا�سية توؤكد على اأهمية دورها يف تنمية املجتمع. 

�ساعدت جامعة القد�س املفتوحة يف زيادة م�ساركة املراأة يف االأحزاب ال�سيا�سية من . 8
خالل ما توفره اجلامعة من اأن�سطة لتنمية قدرات ومهارات العمل القيادي وال�سيا�سي. 

الربامج االأكادميية التي تطرحها جامعة القد�س املفتوحة هي تخ�س�سات نادرة جداً . 9
وغري متوافرة يف اجلامعات املقيمة وهي مالئمة جداً ل�سوق العمل. 

املوؤمترات . 10 من  العديد  ح�سور  فر�سة  خلريجاتها  املفتوحة  القد�س  جامعة  اأتاحت 
وور�ص العمل العاملية اخلا�سة بال�سيدات القياديات. 

اأن ا�ستخدام التكنولوجيا احلديثة يف نظام التعليم املفتوح مثل الو�سائط امل�ساندة والتعلم . 11
االإلكرتوين يثري الدافعية لدى الطالب وي�ساعد على تنمية املهارات واخلربات العلمية لديهم. 

التصور لتفعيل دور جامعة القدس املفتوحة يف تنمية املرأة الفلسطينية: 
من خالل حتليل الواقع لالأدوار التي تقوم بها جامعة القد�س املفتوحة يف تنمية املراأة 
يف  املمار�سات  بع�س  ت�سع  الدرا�سة  فاإن  تطوير،  اإىل  حتتاج  التي  واجلوانب  الفل�سطينية، 
عمليات اجلامعة واإجراءاتها التي ميكن العمل عليها لتفعيل هذا الدور، وهي كاالآتي: 

ب�سكل . 1 واالإناث  عام  ب�سكل  طلبتها  بتدريب  تقوم  اأن  املفتوحة  القد�س  جامعة  على 
خا�ص على كيفية ممار�سة الربامج املتنوعة التي تقدمها وتوعيتهن باأهمية ممار�سة هذه الربامج 

واال�سرتاك بها. 
لتاأمني فر�ص عمل خلريجي اجلامعة، وحتديداً . 2 املفتوحة  القد�س  جامعة  ت�سعى  اأن 

االإناث من اخلريجات، وذلك بالتعاون مع املوؤ�س�سات احلكومية وموؤ�س�سات القطاع اخلا�ص. 
تفعيل دور املراأة يف الندوات واملهرجانات والدورات وور�ص العمل التي تقيمها جامعة . 3

القد�س املفتوحة، والتي ت�ساهم يف تعزيز مكانة املراأة ووجودها يف املجتمع املحلي. 
اأن تعمل جامعة القد�س املفتوحة ب�سكل اأكرب على تغيري ال�سورة ال�سلبية التي ت�سكلت . 4

عن املراأة يف املجتمع املحلي، من خالل طرح عدد من املقررات تدر�ص للطلبة كافة باختالف 
تخ�س�ساتهم والتي تظهر فيها دور املراأة ب�سكل عام واملراأة الفل�سطينية ب�سكل خا�ص، واالإجنازات 
التي حققتها على مر ال�سنني بعر�سها مناذج لعدد من الن�ساء اللواتي حققن اإجنازات كبرية يف 
احلياة االجتماعية وال�سيا�سية واالقت�سادية والعلمية، وبهدف ن�رص التوعية بني �رصائح املجتمع 

باأهمية دور املراأة يف تنمية املجتمع. 
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اأن تعزز اجلامعة من دعم امتالك املراأة الفل�سطينية للخربات واملعارف، واأن توؤكد على . 5
�رصورة امل�ساركة امل�ستمرة من قبل اجلهات املعنية ب�سوؤون املراأة من اأجل تنمية مهاراتها العلمية 

والعملية. 
القد�س . 6 جامعة  تقدمها  التي  وال�سيا�سية  واالجتماعية  االأكادميية  الربامج  ترتبط  اأن 

املفتوحة للمراأة الفل�سطينية باملوارد واالإمكانيات املتاحة. 
اأن تعزز اجلامعة مبداأ ال�رصاكة االجتماعية بني املوؤ�س�سات القائمة يف املجتمع بتغيري . 7

النظرة ال�سلبية للمراأة داخل املجتمع من خالل بع�ص االأن�سطة التي تقوم بها املوؤ�س�سات وامتدادها 
يف املجتمع. 

اأن تتبنى اجلامعة اخلريجات املميزات بتوفري منح درا�سية عليا تكرميًا لهن والإبداعهن، . 8
وحر�سًا من اجلامعة على اأن تاأخذ الطالبة املتميزة حقها يف التعليم العايل، واأن ت�سل من خالله 

اإىل اأعلى املراتب. 
العمل على توفري نوع من الدعاية واالإعالن من قبل جامعة القد�س املفتوحة حول ما . 9

ميكن اأن حتققه املراأة الفل�سطينية من اإجنازات ت�سهم يف تنمية جمتمعها. 
اأن ت�ساهم اجلامعة يف دعم املراأة الريفية من خالل تطوير بع�ص الربامج والت�سبيك بني . 10

والتعليمي  االجتماعي  الوعي  م�ستوى  رفع  على  للعمل  الريفية  املناطق  يف  القائمة  املوؤ�س�سات 
وال�سيا�سي للمراأة الريفية وتفعيل دورها من خالل اأن�سطة اأو برامج ت�رصف عليها اجلامعة مب�ساعدة 

اجلمعيات اأو املوؤ�س�سات املحلية. 

اخلامتة: 
اأهمية املراأة يف التنمية كجزء منها اأمر مل يعد مو�سع �سك يف هذا الع�رص، فهي يف املجتمع 
املفكرين:  اأحد  م�ستهلكًا ومعوقًا، وهذا يربز قول  اأو عن�رصاً  فاعاًل ومنتجًا  اأن تكون عن�رصاً  اإما 
»ال يعي�ص جمتمع قتل ن�سفه«. فاإعطاء املراأة دوراً اأكرب اأو الدور الذي ت�ستحق يف التنمية يتطلب 
اإعدادها وت�سليحها باملهارات وتطوير قدراتها وا�ستعدادها، ولي�ص اأقدر على القيام بذلك من البدء 

بتعليمها وتاأهيلها وتدريبها. 
املفتوحة، بدورها واإجنازاتها للمراأة والأفراد املجتمع كلهم،  القد�س  جامعة  فهذه هي 
تهدم  املعجزات،  بل  االإجنييازات  ، وهي حتقق   )1991( عام  االأر�ص يف  على  بزغ فجرها  اأن  منذ 
بيوت اجلهل، وتبني بيوتًا ال عماد لها لتجعل منها بيوت العز والكرم، تعزف �سيمفونية رائعة من 
العلم والتطور وتنمية املجتمع بفئاته واألوانه كافة واأماكن تواجده، للمراأة وللرجل، لل�ساب وكبري 
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ال�سن، للمقتدر ومي�سور احلال، للمحرر ولالأ�سري وابن ال�سهيد واملعوق بقدر اخلالق و�ساأنه يف خلقه. 
فهي جامعة مييزها عن الروتني جتاوزها للقيود والعقبات بتوافقها مع كل االحتياجات وظروف 
كل الفئات عاملني ومتفرغني، عزابًا ومتزوجني، عمااًل و�سناعًا وزراعًا وحماة للوطن �ساهرين، 
ت�سمو بهم جميعًا نحو االأعايل وترفع من �ساأنهم بتزويدهم ب�سالح العلم واملعرفة، تنمية لالإن�سان 

الذي هو اأعز ما منلك، بل هو ما منلك. 
جامعة القد�س املفتوحة، احل�سن الدافئ. . . تنت�سل املراأة من حرمانها والتمييز الذي كان 
�سدها اإىل اآفاق التطور واملعرفة، تزودها علمًا وتاأهياًل وعماًل �سيوفًا يف وجه التخلف والتبعية 
نحو اآفاق التطور والتقدم اإىل اأفق رحب يف جمتمع ي�سونها وت�سهم يف بنائه وتنميته مبا يتالءم 
اإىل جنب مع �رصيك  والرتبية جنبًا  والعطاء  العلم  اأحلان  احلياة  قيثارة  لتعزف على  مع دورها، 

حياتها الرجل، كما كانت يف حمافل الن�سال والتحرير والبناء. 
اإجنازات حققتها جامعة القد�س املفتوحة للمراأة الفل�سطينية فاقت عمرها الذي مل يزد 
والظروف  االأعمار  كل  األفًا من  »اأربعون«  بها  الطالبات  عدد  قلياًل، حيث و�سل  اإال  الع�رصين  عن 
اأو مكان من ف�سائه  اأرجاء الوطن، الذي ال يكاد يخلو قطاع من قطاعاته  والبيئات يف خمتلف 
وانخرط  خريجة،  األف  وثالثني«  »ثمان  اإىل  عددهن  و�سل  اللواتي  اخلريجات  اأفواج  من  الرحب 
معظمهن يف �سوق العمل مبكوناته كافة اأو كر�سن حياتهن لرتبية االأجيال تربية �سليمة، لينعك�ص 
ذلك اإيجابًا يف م�ساهمة املراأة يف االرتقاء بو�سعها ومكانتها، ولت�سهم بفاعلية واقتدار يف تطوير 
موؤ�س�سة االأ�رصة وموؤ�س�سات الوطن، ورفع امل�ستوى الثقايف واالقت�سادي الأ�رصتها يف تنمية نف�سها 

وجمتمعها وبناء موؤ�س�سات الوطن نحو احلرية واال�ستقالل للوطن امل�سلوب. 
اإن جامعة القد�س املفتوحة حتقق يف كل يوم اإجنازاً، وتنري يف كل حلظة درب العا�سقني 
للتعليم وو�سائل  اأمناطًا متعددة  الكرمي، توفر لهم  العي�ص  والتائهني واحلائرين، وتوفر لهم �سبل 
منها  اخلريجني  وجتعل  والتطور،  التقدم  به  لتجاري  االإلكرتوين  التعليم  توظف  متجددة،  معرفة 
بفخر  احلياة  غمار  يخو�سون  بها  بالنف�ص  وثقة  وتاأهياًل  ومعرفًة  علمًا  يتزينون،  احللل  باأزهى 
واعتزاز وكفاءة واقتدار، فهي جامعة املراأة، وجامعة الرجل، وجامعة االأبناء واالأحفاد، وجامعة 
االأ�رصى املحررين وذوي ال�سهداء، واملعوقني، وجامعة الفقراء، وجامعة املبدعني، بل �سح عليها 
القول باأنها »جامعة يف وطن، ووطن يف جامعة«، ولكل اأبناء الوطن يف اأر�ص الوطن ويف 

ال�ستات. 
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