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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف اإىل دور جامعة القد�ص املفتوحة يف التنمية الب�رشية 
)التخ�س�ص،  الفل�سطينية من وجهة نظر طالباتها، وفح�ص تاأثري كل من متغريات:  للمراأة 
مكان ال�سكن، امل�ستوى الدرا�سي، احلالة االجتماعية( يف ا�ستجابات طالبات جامعة القد�ص 

املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية. 
تكون جمتمع الدرا�سة من طلبة جامعة القد�ص املفتوحة يف حمافظة قلقيلية وعددهم 
)1934( طالبة ح�سب اإح�سائية دائرة القبول والت�سجيل يف العام الدرا�سي 2011/2010، 

اختريت منهن عينة ع�سوائية تتكون من )195( طالبة. 
ت�سمنت  البيانات  جلمع  ا�ستبانة  ّممت  �سُ حيث  الو�سفي،  املنهج  الدرا�سة  ا�ستخدمت 
)64( فقرة، توزعت يف �ستة جماالت، ومت التحقق من �سدق االأداة وثباتها ثم وزعت على 
املوزونة،  احل�سابية  املتو�سطات  با�ستخدام  البيانات  ُحللت  ثم  ومن  الدرا�سة،  عينة  اأفراد 

 . )LSD( واختبار )واالنحرافات املعيارية، وحتليل التباين االأحادي، واختبار )ت
اأعلى املتو�سطات كانت يف جمال مرونة اال�ستيعاب للمراأة،  اأن  بينت نتائج الدرا�سة 
تالها التعليم امل�ستمر للمراأة، وت�سغيل املراأة وتدريبها، تالها تطوير نظرة املجتمع للمراأة، 
وتنمية ثقة املراأة بنف�سها، وكانت اأدنى املتو�سطات يف جمال تطوير قدرات املراأة ال�سحية 

االأ�رشية. 
اإح�سائية يف ا�ستجابات طالبات  وقد تبني من النتائج عدم وجود فروق ذات داللة 
يف  املجتمعية  التنمية  اإطار  يف  املراأة  تطوير  يف  دورها  نحو  املفتوحة  القد�ص  جامعة 
فل�سطني تعزى ملتغري مكان ال�سكن، وامل�ستوى الدرا�سي، والتخ�س�ص، واحلالة االجتماعية، 

على الرغم من وجود فروق يف بع�ص املجاالت تبعا لكل من تلك املتغريات. 
ومن خالل نتائج الدرا�صة، خرج الباحث بعدد من التو�صيات منها: 

العمل على زيادة وعي املراأة لدورها يف تنمية املجتمع من خالل الربامج التطويرية  1 .
املجتمعية بالتعاون مع اجلمعيات واملوؤ�س�سات املهتمة ب�سوؤون املراأة. 

القد�ص  والتقومي يف جامعة  الت�سجيل  برامج  الوقت يف  اإدارة  املرونة يف  توخي  2 .
املفتوحة لتمكني املراأة من التوفيق بني الدرا�سة والعمل البيتي والوظيفي. 

الرتكيز يف برامج جامعة القد�ص املفتوحة على االإر�ساد ال�سحي للمراأة من خالل  3 .
املناهج، والدورات والتدريب. 
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Abstract:
This study aimed at investigating the role of Al Quds Open University in 

human development of the Palestinian women from the students’ point of view 
in Qalqilya Educational Region. Also, the present study sought to determine 
the influence of some demographic variables such as: major, marital status, 
place of residence, work and educational level on the students’ perspectives of 
the role of Al Quds Open University in human development of the Palestinian 
women.   

The population of this study consisted of all female students (1934) at 
QOU in Qalqilya Educational Region. A random sample of (195) female 
students was selected. 

As it is suitable for the purpose of the current study, the descriptive 
approach was used. A five-point Likert scale was developed so as to measure 
students’ points of view. The questionnaire consisted of 64 items distributed 
on six domains. The researcher analyzed data using means, SDs, One-Way 
ANOVA, T-test and LSD. 

Results revealed that the highest means were respectively on the following 
domains: flexibility assimilation of women, women continuing education, 
women employment, the development of society’s view of women, and 
developing women’s self-confidence. Meanwhile, the domain of developing 
women’s capacity of family health ranked the lowest.  Although there were 
some slightly significant differences on the study variables and the domains, 
results indicated that there were no significant differences at (α= 0.05) in the 
students points of view towards the role of Al Quds Open University in human 
development of the Palestinian women due to the study variables (major, 
marital status, place of residence, work and educational level).

Based on the results of the study, the researcher recommended the 
following:    

Women’s awareness of their role in the community should be consolidated 1. 
and emphasized. This comes through cooperation with the local societies 
and organizations who are concerned with women’s affairs.
It is also recommended that QOU should take in consideration the 2. 
flexibility of registration schedules so that women can reconcile between 
their homes and study load. 
A special emphasis should be paid for women health extension programmes 3. 
at QOU through curriculum and training courses.
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مقدمة: 
اإن اأهمية التعليم م�ساألة مل تعد اليوم حمل جدل يف اأي منطقة من العامل، فالتجارب 
احلقيقية،  التقدم  بداية  اأن  لل�سك،  جماال  يدع  ال  مبا  اأثبتت،  املتالحقة  املعا�رشة  الدولية 
من  تقدمت  التقدم،  يف  كبرياً  �سوطًا  اأحرزت  التي  الدول  كل  واأن  التعليم،  هي  الوحيدة  بل 
اأولوية براجمها و�سيا�ساتها )نوام،  التعليم يف  الدول املتقدمة ت�سع  اإن  التعليم، بل  بوابة 
2010(، وي�سكل واقع املراأة يف اأي جمتمع معياراً فعليًا للحكم على درجة النمو احلقيقية 
لهذا املجتمع وارتقائه، فحدود تقدم هذا املجتمع هي نف�سها درجة تقدم املراأة فيه، فتقدم 
اأن يتقدم فعليا مبعزل عن  الرجل وارتقاوؤه يرتبط ب�سكل وثيق بتطور املراأة، فهو ال ميكن 
املراأة )الكردي، 2011( ، والتعليم هو االأ�سا�ص لتمكني املراأة، واأكرب عامل ميكن اأن يحقق 
حت�سني و�سع املراأة )Jimba, 2007: 36( ، واإن اأهميته ال تكمن فقط يف اكت�ساب املعرفة 
عن العامل اخلارجي من مرقدها يف املنزل، ولكن اأي�سا ي�ساعدها يف احل�سول على املركز، 
التحديات يف  الالزمة ملواجهة  الذات والثقة بالنف�ص وال�سجاعة والقوة  واالحرتام وتقدير 
املكانة  وحتقيق  االأ�رشة،  دخل  وتكملة  من�سب،  على  احل�سول  لها  ي�سهل  اأنه  كما  احلياة. 
االجتماعية، وميكن للمراأة املتعلمة اأن توؤدي دوراً مهمًا على قدم امل�ساواة مع الرجل يف 
بناء االأمة، يقول املهامتا غاندي يف هذا ال�سياق: »تثقيف رجل تثقيف للفرد، وتثقيف 

 . )Paul, 2010: 2( »امراأة تثقيف اأ�رسة باأكملها
التنمية  اأركان  من  اأ�سا�سيًا  ركنًا  كونها  باملراأة  االهتمام  اإىل  الدعوات  تزايدت  وقد 
ال�ساملة من خالل تنميتها واالهتمام بها، فكونها قادرة على احلفاظ على االأ�رشة واإدارتها 
بال�سكل الذي ي�سعها يف املوقع الفاعل يف تنمية املجتمع، يجعلها قادرة على اأن تكون هي 
نف�سها ركنا اأ�سا�سيا يف هذه التنمية )الزعبي، 2010( ، ومل تكن املراأة الفل�سطينية ببعيدة 
عن واقع املراأة العربية و�رشورة االهتمام بها، فهي، كما بني ال�سوراين )2011( �ساحبة 
اأزماتها باأزمات ال�سعب الفل�سطيني  اأدته وتوؤديه جنبا اإىل جنب مع الرجل، وارتبطت  دور 
التبعيات  كل  تتحمل  وهي  والثقافية،  واحل�سارية  وال�سيا�سية  واالقت�سادية  االجتماعية 

والنتائج لهذه االأزمات، فق�سيتها ق�سية �سعب وتنميتها تنمية االأمة باأ�رشها. 
وال يقت�رش احلديث عن اأهمية املراأة على املراأة القاطنة يف املدينة، بل ميتد لي�سمل 
املراأة، بحكم اإ�سهامها الفعال يف التنمية االجتماعية واالقت�سادية يف اآن معًا، فهي تقوم 
العمل  اإىل جانب  باحتياجاته،  والوفاء  منزلها،  �سوؤون  وتدبري  وتربيتهم،  اأطفالها  برعاية 
يف احلقل. وعلى الرغم من كرثة االأعمال التي تقوم بها املراأة وقدرتها على تنويع م�سادر 
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الدخل الأ�رشتها، فاإنها ما زالت تتاأثر بعدد كبري من االأمور جتعلها ترتاجع اإىل الوراء، ومن 
اأهم هذه املوؤثرات االعتقاد ال�سائد باأن املراأة اأقل قدرة من الرجل، وهو ما يف�سي اإىل نظرة 

متدنية لنف�سها قائمة على االتكالية واال�ست�سالم )فايز، 2001: 14( . 
وحلل كثري من امل�سكالت االجتماعية اُعتمد التعليم املفتوح والتعلم عن بعد يف معظم 
وبخا�سة  للمراأة  بالن�سبة  التعليم  مو�سوع  اإن  حيث  العربية،  الدول  ومنها  العامل،  بلدان 
التعليم العايل اأمر �رشوري لتح�سني اأو�ساعها االجتماعية واالقت�سادية ومل�ساعدتها على 
التغيريات احلادثة من حولها وحلمايتها من اال�ستغالل، ومن خالله ت�ستطيع  التكيف مع 
املراأة اأن تتعلم دون احلاجة اإىل اخلروج من البيت من خالل وجود و�سائط بديلة لوجودها 
-Kanwar & Ta 2005( ، وهذا ما يو�سحه )  داخل اجلامعة، ويف قاعات الدرا�سة )الفريج،

lin, 2001( يف اأن من اأبرز الفر�ص واملزايا التي ميكن اأن يتيحها التعلم عن بعد للمراأة هو 
اإليه من منو  بقاء املراأة يف منزلها، واال�ستفادة الذاتية للمراأة من خالل حتقيق ما ت�سبو 
وتطلعات، وزيادة الثقة بالنف�ص عند التعامل مع االآخرين، وا�ستفادة اأطفال االأ�رشة يف كون 
االأم قدوة ميكن اأن يحتذى بها يف تنظيم عاداتها الدرا�سية، اإ�سافة اإىل تبادل اخلربات مع 
ن�ساء اأخريات واال�ستفادة من جتاربهن املماثلة يف احلياة، كما ميكن اأن تعني خربة التعلم 
عن بعد املراأة يف التخل�ص من القلق واملخاوف التي ت�ساورها يف اأن تكون طالبة علم تعود 

مرة اأخرى ملقاعد الدرا�سة. 
وقد تناولت كثري من الدرا�سات املراأة الفل�سطينية، و�رشورة تنميتها لتوؤدي دورها يف 
التنمية ال�ساملة، فقد ناق�ص املركز الفل�سطيني لق�سايا ال�سالم والدميقراطية يف ور�سة عمل 
بعنوان امل�ساركة واحلقوق ال�سيا�سية للمراأة الفل�سطينية )2010(، واأكد على �رشورة م�ساركة 
املراأة الفل�سطينية يف احلياة ال�سيا�سية يف فل�سطني، كما قام رحال )2004( بدرا�سة لنيل 
درجة الدكتوراه يف العلوم ال�سيا�سية حول امل�ساركة ال�سيا�سية للمراأة الفل�سطينية 1994- 
واالإعالم واخلدمة  ال�سيا�سية  امل�ساركة  االهتمام باملراأة على �سعيد  اإىل  2004 دعا فيها 
العلوم  يف  الفل�سطينية  املراأة  بعنوان  عمل  ورقة   )2005( جرباوي  وقدمت  االجتماعية، 
هدفت فيها اإىل االإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ص: )ما دور اجلامعات الفل�صطينية ووزارة 
الرتبية والتعليم العايل يف تطبيق مبداأ تكافوؤ الفر�س يف الإعداد العلمي 
للطاقات الب�رسية؟ . وما مدى اإ�رساكها للن�صاء فـي البحـوث العلميـة واإنتاج 
والبعثات  ن�سبة من املنح  املراأة، وتخ�سي�ص  واأو�ست فيها باالهتمام بتعليم  املعرفة؟( 
الدرا�سية يف جمال درا�سة العلوم والبحث العلمي للفتيات والن�ساء، ويف تقرير ملركز درا�سات 
لتنمية  املو�سوعة  واخلطط  ال�سيا�سات  تفعيل  اىل  دعا   )2010( العربية  املراأة  م�ساركة 
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ين�سجم  مبا  املراأة  متكني  عملية  تواكب  املعامل  وا�سحة  ا�سرتاتيجيات  وو�سع  املراأة  دور 
ال�سيا�سات الوطنية، واأو�سح عمرو )2011( يف تقرير �سحفي لدائرة العالقات  ومتغريات 
املراأة  بناء قدرات  اإ�سرتاتيجيتها يف  اأن اجلامعة حددت  املفتوحة  القد�ص  العامة بجامعة 

الفل�سطينية من بني الفئات امل�ستهدفة للتطوير �سمن برامج جامعة القد�ص املفتوحة. 
ومن خالل كون الباحث م�رشفا اأكادمييا يف جامعة القد�ص املفتوحة، فاإنه يرى اأن 
لت من مزايا التعليم املفتوح يف جمال املراأة نهجًا لها يف  جامعة القد�ص املفتوحة قد �سكَّ
كل جوانب اأن�سطتها، وذلك من منطلق اأن املجتمع لن ي�ستقيم اأمره، وي�سلح �ساأنه اإال اإذا كان 
هناك تنوع يف العمل وتوزيع الوظيفة، اإن واجبات املراأة املنزلية ورعاية �سوؤون اأ�رشتها 
قد تكون كبرية، وهي كبرية بالفعل، غري اأن ظروف الواقع و�رشورات احلياة قد توجب غري 
ذلك، فتملي على املراأة اأال تكتفي بدورها يف املنزل بل ت�سارك الزوج يف ك�سبه. فالعمل قد 
يكون الباعث عليه ال�ساغط االقت�سادي، وثقل م�سوؤوليات االأ�رشة املادية، كما اأن االإ�سالم 
يكفل للمراأة العمل حفاظًا على �رشفها بداًل من الرتدي اإىل هاوية الرذيلة، كما يكفل لها اأن 

تعمل بدل اأن تفقد كرامتها، فت�سطر للت�سول، واأن ت�سري عبئًا على غريها. 
املراأة يف  القد�ص املفتوحة يف تطوير  با�ستق�ساء دور جامعة  الدرا�سة  و�ستقوم هذه 

فل�سطني. 

مشكلة الدراسة: 
تنح�رس م�صكلة الدرا�صة يف الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 

ما دور جامعة القد�ص املفتوحة يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية من وجهة  ♦ 

نظر طالباتها؟ 
هل يوجد تاأثري لكل من متغريات )التخ�س�ص، مكان ال�سكن، جمال العمل، �سنوات  ♦ 

الدرا�سة( يف ا�ستجابات طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية 
الب�رشية للمراأة الفل�سطينية؟ 

أهداف الدراسة: 
تهدف هذه الدرا�صة اإىل: 

من  الفل�سطينية  للمراأة  الب�رشية  التنمية  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  دور  معرفة  ♦ 

وجهة نظر طالباتها. 
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�سنوات  العمل،  جمال  ال�سكن،  مكان  �س�ص،  )التخ ♦ متغريات:  من  كل  تاأثري  فح�ص 
الدرا�سة( يف ا�ستجابات طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية 

للمراأة الفل�سطينية. 

فرضيات الدراسة: 
ا�صتنبط الباحث من خالل اأ�صئلة الدرا�صة الفر�صيات ال�صفرية الآتية: 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ♦ يف ا�ستجابات 
طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية تعزى 

ملتغري التخ�س�ص. 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ♦ يف ا�ستجابات 
طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية تعزى 

ملتغري مكان ال�سكن. 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ♦ يف ا�ستجابات 
طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية تعزى 

ملتغري جمال العمل. 
ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( ♦ يف ا�ستجابات 
طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية تعزى 

ملتغري �سنوات الدرا�سة. 

مسوغات الدراسة وأهميتها: 
يرى الباحث اأن هذه الدرا�سة ت�سكل دافعًا الهتمام اأكرب نحو تنمية املراأة الفل�سطينية،  ♦ 

وبخا�سة اأن وطننا يدخل طور البناء والتنمية ال�ساملة. 
بتقومي  ومهتما  املفتوحة،  القد�ص  جامعة  يف  اأكادمييًا  م�رشفًا  الباحث  كون  ♦ 

خمرجاتها واآثارها يف املجتمع املحيط، راأى اأن لهذا املو�سوع اأهمية للدرا�سة. 
يرى الباحث يف هذه الدرا�سة جت�سيداً الجتاه جامعة القد�ص املفتوحة نحو حتقيق  ♦ 

امل�سوؤولية املجتمعية ب�سكل عام. 
الذي  للم�ستوى  الفل�سطينية مل ت�سل بعد  للمراأة  التنمية احلقيقية  اأن  الباحث  يرى  ♦ 
اإلقاء ال�سوء على هذا اجلانب  الدرا�سة  الفل�سطيني، فياأمل من هذه  يحتاجه واقع املجتمع 

التنموي املهم. 
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االأبحاث التي تتطرق مل�ساركة موؤ�س�سات التعليم العايل يف التنمية الب�رشية للمراأة  ♦ 
الفل�سطينية قليلة ح�سب علم الباحث. 

حدود الدراسة: 
يف  قلقيلية  حمافظة  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  طالبات  على  الدرا�سة  هذه  جترى 

العام الدرا�سي 2010/2009. 

منهجية الدراسة: 
ي�ستخدم يف هذه الدرا�سة املنهج الو�سفي ملنا�سبته طبيعة الدرا�سة ومو�سوعها حيث 

يتم وفق هذا املنهج جمع البيانات وحتليلها وا�ستخراج النتائج. 

مصطلحات الدراسة: 

ع من الفرد اأو املنظمة تاأديتها من  الدور: ◄ يعرفه الباحث اإجرائيا باأنه املهمة املتوقَّ
موقع امل�سوؤولية املنوطة بها للتاأثري يف اجلهة امل�ستهدفة الإحداث تغري مق�سود فيها. 

تنمية املراأة: ◄ يعرفها الباحث اإجرائيا باأنها اال�سرتاتيجيات والفعاليات املخططة 
الهادفة اإىل تطوير املراأة نحو االأف�سل يف نف�سها، ويف م�سوؤوليتها يف االأ�رشة، وم�سوؤوليتها 
يف املجتمع لتمكينها من خدمة نف�سها واأ�رشتها وجمتمعها ب�سكل فعال ومتطور، يتالءم مع 

امل�ستوى احل�ساري للمجتمعات. 
يعرفها الباحث باأنها عملية تطوير االأفراد يف املجتمع، وتنمية  التنمية الب�رسية:  ◄
قدراتهم بحيث ينال كل فرد حاجاته الكاملة، ويتمكن من امل�ساركة يف خدمة املجتمع؛ اأي 

اأن ي�ستطيعوا تطوير اأنف�سهم وي�ساركوا يف تنمية االآخرين. 
ويعرف القر�سي )2007: 128( التنمية الب�رشية باأنها عملية تو�سيع اخليارات املتاحة 
ال�رشورية  واملوارد  املعارف  على  واحل�سول  و�سحية،  طويلة  حياة  العي�ص  وهي  للنا�ص، 
لتوفري م�ستوى املعي�سة املنا�سب، ولها جانبان هما: بناء القدرات الب�رشية لتح�سني م�ستوى 
الفراغ  وقت  يف  املكت�سبة  بقدراتهم  النا�ص  انتفاع  والثاين:  واملهارات  واملعرفة  ال�سحة 

والأغرا�ص االإنتاج والن�ساط يف جمال الثقافة واملجتمع وال�سيا�سة. 
التنمية: ◄ عملية تغيري مق�سودة تقوم بها �سيا�سات حمددة وت�رشف على تنفيذها 
هيئات قومية م�سوؤولة، تعاونها هيئات على امل�ستوى املحلي، ت�ستهدف اإدخال نظم جديدة 
اأو خلق قوى اجتماعية جديدة مكان القوى االجتماعية املوجودة بالفعل، اأو اإعادة توجيهها 
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االجتماعي  التغيري  اجلانب من  لهذا  املتعددة  الظروف  وتهيئة  وتن�سيطها بطريقة جديدة، 
الذي يطلق عليه التنمية )اإبراهيم، 2008: 109( 

خلفية الدراسة وأدبها النظري: 
لقد كان مطلب نهو�ص املراأة يف البلدان العربية اأكرب من جمرد اإحقاق احلق، واإن�ساف 
الن�ساء من غنب تاريخي وقع عليهن، رغم ان ذلك واجب ومطلٌب حق، فالعمل من اأجل نهو�ص 
العربي باأ�رشه، لقد متكنت  الوطن  اإىل احلر�ص على نه�سة  العربية يتجاوز كل ذلك  املراأة 
البلدان العربية من حتقيق اإجنازات م�سهودة يف النهو�ص باملراأة، ولكن مازالت هناك اأ�سواط 
لبلوغ الغايات النهائية املرغوبة وفق ت�سور تقرير »التنمية االإن�سانية العربية« لنهو�ص 
اإطار  يف  يتم  وذلك   ،  )2006 االإمنائي،  املتحدة  االأمم  )برنامج  العربي  الوطن  يف  املراأة 
االهتمام بق�سية التنمية ال�ساملة، وانطالقًا من اأن التنمية ترتكز يف منطلقاتها على ح�سد 
الطاقات الب�رشية املوجودة يف املجتمع دون متييز بني الن�ساء والرجال، ي�سبح االهتمام 
اأ�سا�سيًا يف عملية التنمية ذاتها، باالإ�سافة اإىل  باملراأة وبدورها يف تنمية املجتمع جزءاً 
تاأثريها املبا�رش يف الن�سف االآخر، ذلك اأن الن�ساء ي�سكلن ن�سف املجتمع، وبالتايل ن�سف 
اأن ي�سهمن يف العملية التنموية على قدم امل�ساواة مع  اأ�سبح لزامًا  طاقته االإنتاجية، وقد 
الرجال، بل لقد اأ�سبح تقدم اأي جمتمع مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا مبدى تقدم الن�ساء وقدرتهن 
على امل�ساركة يف التنمية االقت�سادية واالجتماعية، وبق�ساء هذا املجتمع على �سائر اأ�سكال 
وحا�سمة  �سامية  واأ�س�ص  متميز  دور  للمراأة  ويبقى   ،  )11  :1997 )حمود،  �سدهن  التمييز 
يف تطور املجتمعات االإن�سانية، واإن رقي االأمم ياأتي من خالل املكانة التي توليها املراأة 

الأبنائها على وجه اخل�سو�ص )النهر، 2008: 4( . 
ويعد مو�سوع تعليم املراأة وبخا�سة التعليم العايل اأمراً �رشوريا لتح�سني اأو�ساعها 
حولها،  من  احلادثة  التغيريات  مع  التكيف  على  ومل�ساعدتها  واالقت�سادية  االجتماعية 
وحلمايتها من اال�ستغالل، اإن تي�سري اأمور املراأة من اأجل الولوج اإىل معرتك التعليم العايل اأو 
التعليم بوجه عام �سوف يفتح اأمامها الفر�ص الوظيفية، وال يجعلها -اأي تلك الفر�ص- حكراً 
على الن�ساء القادرات من الالتي خدمتهن فقط ظروفهن االقت�سادية اأو االجتماعية.  فمن 
اأن الدول النامية اإن مل ت�ستثمر يف تعليم املراأة واالهتمام ب�سحتها، فاإن  الوا�سح للعيان 
االإنتاجية  التعرث ب�سبب قلة  الب�رشي، و�سيعاين االقت�ساد من  راأ�ص املال  التخلف �سي�سيب 
وانخفا�ص م�ستوى الرخاء العائلي، وارتفاع النمو ال�سكاين. وي�سري تقرير اليون�سكو املخ�س�ص 
اأكان  اأف�سل اال�ستثمارات للم�ستقبل. و�سواء  اأن »تعليم الن�ساء والفتيات يعد من  اإىل  للتعلم 
الهدف هو حت�سني احلالة ال�سحية لالأ�رش، اأم زيادة عدد االأطفال امل�سجلني يف املدار�ص، اأو 
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اإال عن طريق تعليم  حت�سني احلياة االجتماعية، فاإن جهود املجتمعات لن تكلل بالنجاح 
االأمهات، وحت�سني اأو�ساع املراأة بوجه عام« )طبيل، 2008: 2( . 

�سحيح اأن راأ�ص املال والتكنولوجيا تدفع عجلة االقت�ساد اإىل االأمام، وال �سيما لقطاع 
العلوم االأ�سا�سية واالقت�ساديات املتقدمة يف العامل، ولكن راأ�ص املال الب�رشي هو بالتاأكيد 

 . )cham, 2010( الطاقة الالزمة لدفع ال�سيارة االقت�سادية احلديثة اإىل االأمام

مفهوم التنمية: 
اإن التعليم وخا�سة التعليم عن بعد هو الذي يوؤدي اإىل تنمية اخلربات واملهارات التي 
نظام  ظل  ففي  للبلد،  امل�ستقبلية  لالحتياجات  تبعا  املوؤهل  املاهر  االإن�سان  يعد  اأن  ميكن 
اأن تعر�ص ملوجات االحتكاك  العوملة الذي جعل كل متطلبات العلم متاحة و�سهلة، وبعد 
العلمي  التخلف  جوانب  بع�ص  العرب  اأدرك  احلايل  القرن  خالل  الغربية  احل�سارات  مع 
والتكنولوجي الذي يعانون منه، واإن التعليم هو الطريق للحاق بالركب، وتغيري احلال اإىل 
فاإنهم  اأخرى  وب�سورة   ،  )2005 )االآغا،  الغرب  به  يتمتع  الذي  والتقني  العلمي  امل�ستوى 
UNDP )2004( باأنها خلق بيئة ي�ستطيع  التي عرفتها  التنمية ال�سحيحة  اإىل  يحتاجون 
وفق  حياتهم  ليعي�سوا  قدراتهم  به  ت�سمح  ما  اأق�سى  اإىل  اأدائهم  تطوير  خاللها  من  االأفراد 
 )1997( لعام  الب�رشية  للتنمية  املتحدة  االأمم  تقرير  وعرف  واحتياجاتهم،  اهتماماتهم 
التنمية باأنها عملية زيادة اخليارات املطروحة على النا�ص، وم�ستوى ما يحققونه من رخاء، 
وهذه اخليارات لي�ست نهائية اأو ثابتة. وبغ�ص النظر عن التنمية فاإن عنا�رشها االأ�سا�سية 
الثالثة ت�سمل القدرة على العي�ص حياة طويلة، ويف �سحة جيدة، واكت�ساب املعرفة، والتمتع 
احلد،  هذا  عند  التنمية  تقف  وال  لعي�ص حياة الئقة.  الالزمة  املوارد  على  احل�سول  بفر�ص 
الفر�ص  واإتاحة  ال�سيا�سية واالقت�سادية واالجتماعية  احلرية  اأي�سًا يقدرون جيداً  فالنا�ص 

اأمامهم لالإبداع واالإنتاج. 
االقت�سادي  واحد  اآن  يف  ت�سمل   )18  :2009( النمري  يو�سحها  كما  والتنمية 
اأهايل  التي يناق�ص من خاللها  العملية  واالجتماعي وال�سيا�سي والثقايف، وهي كذلك تلك 
املجتمعات ال�سغرية حاجاتهم، وير�سمون اخلطط امل�سرتكة الإ�سباعها، وي�سيف اأنه ي�ست�سف 
من خالل هذا التعريف اأن من الباحثني من يربطها باملجتمع، و منهم من يق�سد بها تلبية 
احلاجيات االأ�سا�سية للمجتمع. هذا �سحيح، ولكن ما يجب االإ�سارة اإليه اأن التنمية م�سل�سل 
االقت�سادية  ي�سمل جميع جوانب حياتهم  و  ال�سكان،  ي�ستهدف جل  �سمويل ومركب ومعقد 
االأفراد،  بحياة  وطيدة  عالقة  لها  التي  املجاالت  اأي  وال�سيا�سية.  والثقافية  واالجتماعية 
االأح�سن،  الوجه  على  التنمية  عملية  تتم  ولكي  اإيجابية.  تغيريات  اإحداث  على  والقادرة 
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يجب على اجلهات الوا�سعة للربامج التنموية اأن تاأخذ بعني االعتبار م�ساركة ال�سكان يف 
بلورة تلك امل�ساريع بدءا بالتخطيط، فاالإجناز وانتهاء بالتقومي. الأن التنمية هدف اإن�ساين 
ولي�ست هدفًا يف حد ذاتها، كما تعد التنمية عماُل دائمُا وم�سوؤواُل وفعااُل ميكن ال�سكان من 
اال�ستفادة من اخلربات واالمتيازات التي تتيحها التنمية وتبلورها، كما اأن التنمية ح�سب 

بع�ص الباحثني خلق و اإبداع قبل اأن تكون تقليداً اأعمى للنماذج التنموية الغربية. 
 )1999( بلقي�ص  ي�سفها  كما  وهي  �سامل،  ب�سكل  التنمية  من  جزء  الريفية  والتنمية 
تغيري هادف لتحقيق العدالة والرفاهة يف �سائر اجلوانب االجتماعية واالقت�سادية والبيئية 
يف املجتمع، اإ�سافة اإىل كونها �سيا�سة وواجبُا اإن�سانيُا، ولقد عانت التنمية الريفية اإهمااًل 

�سديداً حتى وقت قريب باملقارنة مع اجلوانب االأخرى للتنمية. 

حاجة املرأة للتعليم: 
لت  �سكَّ التي  الق�سايا  العربية(  الرواية  يف  )املراأة  كتابه:  يف   )2003( العليلي  �سور 
هاج�ص املراأة وهمها »يف هذه املرحلة ما دفعه اإىل تتبع التعليم بو�سفه اأحد هموم املراأة، 
القرن  بدايات  منذ  فل�سطني  يف  اجتماعية  قيمة  يكت�سب  اأخذ  قد  املراأة  تعليم  »مفهوم  الأن 
الع�رشين« ما اأدى اإىل تغيري يف منط العالقات داخل االأ�رشة الفل�سطينية، ودخولها معرتك 
احلياة كع�سو منتج، ورتب حاجات اأخرى للمراأة الفل�سطينية وهي التحرر، واحلب، والعمل، 

والن�سال. 
وكما ا�ستطاعت املراأة اإثبات وجودها، لي�ص ن�سرياً و�رشيكًا للرجل فح�سب، اإمنا بدياًل 
التي  الفقر منوط بها، وهي  االأ�رشة والعناية بها الأن  اقت�ساد  االأحيان يف  عنه يف بع�ص 
تتاأثر به مبا�رشة، يف وقت مل يتمكن الرجل من القيام باأي دور من منطلق النكبة والكارثة 
اأ�سري االإحباط، ووقفت املراأة  وال�سغط النف�سي، وعدم وجود احليلة ملواجهة الواقع، فوقع 
تغ�سل جزءاً من معاناة االأ�رشة، و�سمدت �سمود املكافح امل�سمم على امل�ساركة يف البناء 

 )Ellen, 1999(  ،من ال�سفر
وتتواىل بعد انتهاء االحتالل وتويل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية الدعوات لتعليم املراأة 
الفل�سطينية وتفعيل دورها يف التنمية ا�ستمرارا لدورها التحرري، وقد حتدث االآغا )2007( 
عن نظام التعلم عن بعد ودوره يف تنمية املراأة الفل�سطينية، وذلك من خالل، توفري الدعم 
واالإ�رشاف احلكومي، وتوظيف نظام التعلم عن بعد يف تنمية املراأة الفل�سطينية، وتوا�سل 
اإمنائية  برامج  بتوفري  الدولية  املنظمات  مع  باملراأة  املهتمة  املدين  املجتمع  جمعيات 
ملناطق اجلامعة ومراكزها، وتوفري الدعم املادي واملعنوي للمراأة الفل�سطينية من اجلهات 
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للجامعة  الدرا�سية  الربامج  تطوير  وكذلك  العايل،  تعليمها  ال�ستكمال  واالأهلية  احلكومية 
لتنا�سب احتياجات املراأة وكذلك �سوق العمل، وتوفري منتدى الكرتوين ثقايف خا�ص باملراأة 
لدعم �سوؤون حياتها، واإتاحة الفر�سة لها للم�ساركة يف جمتمع املعلومات مبا يكفل حمايتها 

من اال�ستغالل وحلماية اأبنائها من م�ساوئ التكنولوجيا. 
الريفية  واملراأة  عامة،  ب�سفة  املراأة  بق�سايا  االهتمام  االأخرية  االآونة  يف  تزايد  وقد 
باأدوارها  املتعلقة  اجلوانب  خمتلف  من  واملوؤمترات  الندوات  من  كثري  وتناولتها  خا�سة، 
ومعوقات تنميتها، واأجمعت تلك التقارير والدرا�سات اأن تدين االأو�ساع ال�سحية واالجتماعية 
واالقت�سادية للمراأة ترجع يف االأ�سا�ص اإىل عدم تنا�سب حمتوى املناهج والربامج التعليمية 
املتاحة لها مع اأدوارها واهتماماتها اخلا�سة يف البيئة الريفية )الفقيه، 2000( ، وقد دعا 
هذا اإىل االهتمام باأدوار املراأة االإنتاجية عند اعرتافنا باأدوارها العائلية، واختيارنا للمراأة 
ين�سب على املراأة ربة البيت الكادحة التي متثل ن�سف الطاقة الب�رشية يف املجتمع القروي 
العربي، والذي يقدر بحوايل )60. 8( مليون ن�سمه، واالإناث يف الريف العربي طاقة هائلة ال 
ميكن اال�ستهانة بها، وتقوم املراأة تقليديًا باأدوار ووظائف متعددة داخل منزلها وخارجه، 
ولكنها ال تنال التقدير الكايف من املجتمع، ومن هنا كان العائد االقت�سادي لها �سعيفا 

)فهمي، 2005(. 
فاملراأة تعي�ص �سمن بنية اجتماعية حتدد مراكز االأفراد واأدوارهم وفق منط تراتبي 
اأدوار  القيادة وال�سيطرة، ووفق تنميط جندري يحدد فوا�سل بني  الذكور فيه مواقع  يحتل 
الن�ساء واأدوار الرجال، وهو االأمر الذي جعل من املجال اخلا�ص )املنزل( كل عامل املراأة 
ووظيفتها الرئي�سية، وجعل املجال العام الأدوار الذكور، وهنا تتزايد دونية املراأة وتهمي�سها 
يف االأ�رشة والقبيلة، وبخا�سة مع حرمانها من التعليم، وا�ستمرار الزواج املبكر، وعلى الرغم 
فاإنها يف  اعتبارية  املراأة ومنحها مكانة  التقليدية الحرتام  الثقافة  العام يف  التغيري  من 
الواقع املعي�ص ال يعتد بها كثرياً، فال تزال املراأة تاأخذ مكانتها االجتماعية من مكانة اأ�رشتها 
ومدى اإجنابها للذكور، وملا كانت املراأة تت�سف باالأمية والزواج املبكر؛ فاإن ن�ساطها يرتبط 
داخل االأ�رشة، اأو يف العمل الزراعي املكمل للعمل املنزيل وحاجات االأ�رشة ذاتها، ويرتبط 
ذلك بغياب اأو �سعف التحديث االجتماعي واالقت�سادي للريف االأمر الذي ي�ساعف من عمل 
اأو يف املنزل، يف  الزراعي  اأ�سا�سية ومهمة يف االإنتاج  املراأة وجهدها، وت�سبح ن�ساطاتها 
هذا ال�سدد يجب اأن تتجه املوؤ�س�سات احلكومية والباحثون اإىل تو�سيح القيمة االقت�سادية 

واالجتماعية لعمل املراأة )ال�سالحي، 2010: 15( . 
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جامعة القدس املفتوحة والتنمية البشرية: 
تعد اجلامعة معقل الفكر االإن�ساين يف اأرفع �سوره وم�ستوياته، وبيت اخلربة يف �ستى 
�سنوف االآداب والعلوم والفنون، وم�سدر االإلهام لتطبيق النظريات العملية و�سواًل اإىل اأرقى 
�سور التكنولوجيا، وو�سيلة احلفاظ على القيم االإن�سانية وتنميتها يف تكامل مع قيم الثقافة 
الوطنية مبا يحفظ ال�سخ�سية الوطنية ملجتمعها، ويربطه يف الوقت ذاته بالعنا�رش االأ�سلية 
يف الثقافة االإن�سانية، وهي رائدة التطور واالإبداع والتنمية، و�ساحبة امل�سئولية يف تنمية 

الرثوة الب�رشية باعتبارها اأهم ثروة ميتلكها املجتمع )حممد، 2009: 5( . 
ال �سك يف اأن التعليم عامل مهم من عوامل التنمية الب�رشية مثله مثل العوامل االإنتاجية 
واالقت�سادية وال�سيا�سية واالجتماعية وغريها من العوامل املوؤثرة يف تنمية قدرات االإن�سان 

وتاأهيلهم واالنتقال بهم من م�ستوى تنمية اأقل اإىل م�ستوى تنمية اأعلى )ك�سيح، 2005( . 
وتوؤثر التحديات العاملية واملحلية يف م�سرية التعليم اجلامعية احلالية وامل�ستقبلية، 
االأمر الذي يحتم البحث عن نظم تعليمية جديدة ميكن اأن تخرج النظام احلايل من اأزمته، 
ومتكن اجلامعة من اأداء ر�سالتها ووظائفها ب�سورة جيدة ب�سكل جديد، اإ�سافة اإىل قيامها 
النظام  اإىل  ت�ساف  عدة  بدائل  على  النظم  هذه  ت�ستمل  اأن  وميكن  جديدة،  واأن�سطة  بادوار 

القائم، اأو يحل بع�سها مكان االآخر )عبد القادر، 2005( . 
لذا فقد عمل املخططون الرتبويون يف القرن املا�سي على اإحداث تغيريات يف التعليم، 
نوعيته وكميته �سمن خطط اإ�سرتاتيجية تتنباأ مبا ميكن اأن يح�سل من تغريات خالل قرن 
األقت بظاللها  )Hamilton, 1989: 1( ، وتكونت �سخ�سية تعليمية جديدة  قادم على االأقل 
على خ�سائ�ص الع�رش، �رشعته واخرتاعاته ومنو متطلباته وخمرجاته، ومتثلت يف التعليم 

 ، )Burt, 1997: 93( املفتوح الذي تبواأ موقعًا مهمًا يف احلياة الرتبوية دون عائق
ويعمل التعليم املفتوح على حل اإحدى كربى م�سكالت الع�رش وهي تعليم املراأة، حيث 
اأ�سبح باإمكان املراأة التعلم دون احلاجة اإىل ترك املنزل فرتات طويلة، واالكتفاء مبراجعة 
املوؤ�س�سة التعليمية لفرتات ق�سرية حمدودة والدرا�سة يف املنزل )Talbot, 1997( وحتتاج 
املراأة اإىل التعلم داخل البيت دون احلاجة اإىل اخلروج، لذا ال بد من وجود و�سائط متعددة 
املفتوح  التعليم  خالل  من  لها  يت�سنى  وهذا  التعليمية،  املوؤ�س�سة  يف  وجودها  عن  تغني 

 . )Haque & Batool, 1999: 35(

جلميع  وا�سع  دميقراطي  ب�سكل  العايل  للتعليم  فر�سًا  املفتوحة  القد�ص  جامعة  متنح 
جديدة،  درا�سية  اأنظمة  اإيجاد  على  الباعث  هو  التكنولوجي  التقدم  وكان  الطلبة،  فئات 
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فاأ�سبح لدى املدر�سني يف الربامج املختلفة فر�سة لتدري�ص امل�ساقات التي قد ت�سمل طالبا 
اأن هذا  والعر�ص، مع  االت�سال  التقنيات احلديثة يف  ا�ستخدام  بعيدة من خالل  يف مواقع 

 . )Gibson, 1990: 69( االأ�سلوب يحتاج اإىل مدر�سني مهرة ومدربني
الدوافع   )2010( الفل�سطيني  املراأة  واإعالم  معلومات  مركز  يلخ�ص  �سامل  وب�سكل 
واحلاجات يف تعليم املراأة الفل�سطينية حيث يوؤكد على جمموعة من املظاهر االجتماعية 
اأعداد الن�ساء املتعلمات بوجه عام، لتزداد حدته لدى الن�ساء الالئي  اأدت اإىل حتجيم  التي 
التحقن بالتعليم العايل، عالوة على ما فر�سته البيئة االجتماعية نف�سها على حتديد نوع 
فيما  الدوافع  وميكن تلخي�س هذه  الذاتية،  اإىل طموحاتها  النظر  تعليم املراأة ذاته دون 

ياأتي: 
ال�سعور الذاتي بتدين مكانة املراأة على امل�ستوى االجتماعي العام.  ♦ 

االنتماءات  من  بداًل  واملراأة  للرجل  املكانة  ومعايري  مفردات  اأحد  التعليم  اأ�سبح  ♦ 
الع�سائرية. 

الرغبة الذاتية يف امل�ساركة االقت�سادية على امل�ستوى العائلي.  ♦ 

الثقايف  النموذج  و�سيادة  الع�رش  روح  واكت�ساب  العامل  على  الثقايف  االنفتاح  ♦ 
الراأ�سمايل. 

الفر�ص  اأن بع�ص هذه  اإال  الفتاة،  لدى  للعمل  ال�سيا�سية فر�سًا  االنتماءات  اأتاحت  ♦ 
قد ال تنطوي على موؤهل عال بقدر ما تتطلب تاريخًا �سخ�سيًا لها، وبالتايل اأ�سبح املوؤهل 
اجلامعي متطلبًا اأ�سا�سيًا الإ�سغال بع�ص املكانني، واأي�سًا و�سيلة �رشورية للتدرج الوظيفي 

نحو املنا�سب االإدارية. 
اكت�ساب القدرة على االهتمام باالأو�ساع املدر�سية لالأبناء.  ♦ 

التخطيط  مرمى  ولبعد  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  احل�سارية  للنظرة  كان  وقد 
املتح�سنة  الفل�سطينية  ال�سخ�سية  ولتكري�ص  االإ�رشاء،  اأر�ص  على  القدم  لتثبيت  واالأهداف 
احللم  فكرة  دور مهم يف جت�سيد  اجلارف،  ال�سهيوين  االإع�سار  ومقاومة  واملعرفة،  بالعلم 
املعا�رش �سنة 1975 باإن�ساء جامعة عربية فل�سطينية ي�سع علمها من م�سع نور االإ�سالم، 
التعليم  فر�ص  توفري  الرئي�سة  اأهدافها  �سمن  وو�سعت  ال�رشيفة،  املباركة  االأقدا�ص  قد�ص 
اأو  خا�سة  لظروف  نتيجًة  التعليم  فر�سة  فاتتها  التي  املحرومة  للفئات  والتدريب  العايل 
عامة، ومنها املراأة، وبخا�سة غري القادرة على نفقات التعليم اجلامعي وتكرث هذه احلالة 
يف الريف الفل�سطيني الذي و�سمته ظروف االحتالل وق�سوته بالفقر املادي والفكري )ندى، 

 . )48 :2002
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الدراسات السابقة: 
�سملت الدرا�سات ال�سابقة درا�سات عربية ودرا�سات اأجنبية، وغطت مو�سوعات عدة يف 
تف�سيلها، وهي موا�سيع املراأة ب�سكل عام، واملراأة ب�سكل خا�ص وتطويرها ومتكينها، ودور 
وقد تنوعت  املراأة يف التنمية، ودور التعليم ودور اجلامعات يف تنمية املراأة واملجتمع، 
والتنمية،  املراأة، واجلامعة،  ومنها:  للدرا�صات  العام  الوجه  �صكلت  التي  امل�صطلحات 

والتنمية الب�رشية، والتنمية الريفية. 
درا�صة بيلي )BAILEY, 2001( : هدفت اإىل التعريف باخلدمات املجتمعية للكليات 
ودور التناغم بني اجلامعة واملجتمع فيها، واأظهرت اأن العاملني يف هذه الكليات مل يكن 
لديهم ت�سورات �سلبية بخ�سو�ص التعاون بني اجلامعة واملجتمع يف تقدمي هذه اخلدمات، 
التعاون  اأن هذا  التعاون بني اجلامعة واملجتمع؟ وكيف  اأنهم مل يدركوا كيف يتم هذا  اإال 
التنامي  اجتاهات  اإىل  يعود  الذي  املتزايد  الطلب  �سوء  يف  اخلدمات  يح�سن  اأن  ا�ستطاع 
تقدمي  اجلامعة ميكنها  اإن  الدرا�سة؟  هذه  من  يفهم  الذي  واال�ستنتاج  ال�سكان  والزيادة يف 
اخلدمات الالزمة للكبار يف �سوء التزايد يف عدد �سكان املجتمع وهو ما ي�سكل خدمة لهذا 

املجتمع وحت�سني اأحواله. 
درا�صة يا�صني )2003( : هدفت اإىل درا�سة واقع مراكز خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 
م�سكالتها،  )واقعها،  فل�سطني  �سمال  حمافظات  يف  الفل�سطينية  اجلامعات  يف  وم�ستقبلها 
والدورات،  الربامج  اأهداف  جماالت  على  فروق  وجود  النتائج  واأظهرت   ، وم�ستقبلها( 
خدمة  مراكز  وم�ستقبل  واقع  درجة  يف  واالإناث  الذكور  بني  والدورات  للربامج  والتخطيط 
املجتمع والتعليم امل�ستمر يف اجلامعات الفل�سطينية ول�سالح االإناث، بينما مل تكن الفروق 
دالة على جماالت التنظيم للربامج والدورات وم�ستقبل املراكز والدرجة الكلية، وكذلك وجود 
فروق ذات داللة اإح�سائية لدرجة واقع وم�ستقبل مراكز خدمة املجتمع والتعليم امل�ستمر 
يف اجلامعات الفل�سطينية من وجهة نظر املتدربني تعزى ملتغري اجلامعة، وذلك على جميع 

املجاالت. 
درا�صة ميمان )2005( : بعنوان نظرة ثانية على دور التعليم يف تطوير املراأة، هدفت 
ال  التعليم  الهدف من  اأن  بينت  التعليم،  املراأة من  التي جتنيها  والفوائد  احلوافز  بيان  اإىل 
يقت�رش على اأن يكون عامال حمفزا لتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني ومتكني املراأة اأمام الرجل، 
الأن البحوث التي ا�ستهدفت مو�سوع تعليم الفتيات والن�ساء ركزت على حت�سني نتائج التنمية 
الرئي�سية، مثل احلد من اخل�سوبة، ومعدل وفيات االأطفال اأو زيادة اإنتاجية العمال، وغالبًا 
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ما يفرت�ص اأن التعليم يعزز للمراأة الرفاه ومينحها �سوتًا اأقوى يف القرارات املنزلية، ومزيداً 
من احلكم الذاتي يف ت�سكيل حياتها، وحت�سني فر�ص امل�ساركة يف �سوق العمل واملجتمع. 

عمليات  يف  ب�رشية  كطاقة  املراأة  اأدوار  حتديد  اإىل  هدفت   :  )2005( فهمي  درا�صة 
التنمية، وللو�سول اإىل اأهداف الدرا�سة و�سعت فر�سيتني االأوىل: اأن زيادة حجم العمليات 
اإن  والثانية  التنمية،  يف  دورها  زيادة  اإىل  تودي  الريفية  االأ�رشة  يف  املراأة  توؤديها  التي 
وقد  التنمية،  عائد  توازن بني مكونات  كلما كان هناك  تزيد  التنمية  االإناث يف  م�ساهمة 
قبلت الدرا�سة هاتني الفر�سيتني �سمن نتائجها، كما بينت اأن دور املراأة يف التنمية يحتاج 
العوامل:  واأهم هذه  الفعالة،  التي متكنها من امل�ساركة  اإىل تهيئة كل املتغريات والعوامل 

التعليم والتدريب لتنزل املراأة اإىل دورها متمكنة على قدم امل�ساواة مع الرجل. 
درا�صة الفريح )2005( : بعنوان التعلــم عــن بعــد ودوره يف تنميــة املراأة العربيــة، 
-Multim ( املتعددة الو�سائط  اأنظمة  ي�ستخدم  حيث  املفتوح  التعليم  خ�سائ�ص  فيها   بني 

dia Systems( وتت�سمن الن�سو�ص واالأ�سوات واأ�رشطة الفيديو واملواد احلا�سوبية، واأنظمة 
وجمهزة  املتعددة  للو�سائط  مت�سمنة  فيه  التعليمية  املواد  وتكون  االإنرتنت،  على  مرتكزة 
بطرق متعددة، اأحدثها االإلكرتونية التي تنتقل اإىل االأفراد بو�ساطة جهاز احلا�سوب مع توافر 
اإمكانية الو�سول اإىل قواعد البيانات واملكتبات االإلكرتونية، وميكن من خالل تلك االأنظمة 
اأخرى، �سواء  التفاعل بني املعلم واملتعلم من جهة وبني املتعلم وزمالئه من جهة  توفري 
غري  اأم  الفيديو  وموؤمترات  املحادثة  برامج  خالل  من   )Synchronous( متزامنة  بطريقة 

متزامنة )Asynchronous( با�ستخدام الربيد االإلكرتوين ومنتديات احلوار. 
درا�صة امل�صعان )2007( : هدفت اإىل معرفة دور اجلامعات كركن اأ�سا�سي من اأركان 
بناء الدولة الع�رشية املنفتحة القائمة على الفكر املتطور، كون عملية التعليم ذات جماالت 
اإال  اأن اجلامعة ما هي  االإدراك  اأنه يجب  الورقة  اأو�سحت  وثقافية،  واقت�سادية  اجتماعية 
موؤ�س�سة اجتماعية اأن�ساأها املجتمع خلدمة بع�ص اأغرا�سه باعتبارها موؤ�س�سة توؤثر فيه من 
خالل ما تقوم به من وظائف ومهمات، كما اأنها تتاأثر مبا يحيط بها من مناخات تفر�سها 
اأو�ساع املجتمع وحركته. هذه ال�سلة الوثيقة بني اجلامعة واملجتمع تفر�ص على اجلامعة 
اأن حتدث دائما يف بنيتها ووظائفها وبراجمها وبحوثها تغريات تتنا�سب مع التغريات التي 
حتدث يف املجتمع املحيط به، فهي اأكرث قدرة على حتقيق تلك الوظائف واال�ستجابة ملطالب 
بحياة  ال�سلة  وثيق  يكون  اأن  اجلامعي  التعليم  على  تفر�ص  العالقة  هذه  ومن  املجتمع، 
النا�ص وم�سكالتهم وحاجاتهم واآمالهم بحيث ي�سبح الهدف االأول للتعليم اجلامعي تطوير 
املجتمع والنهو�ص به اإىل اأف�سل امل�ستويات التقنية واالقت�سادية وال�سحية واالجتماعية 

والثقافية. 
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هيئة  نظر  وجهات  اإىل  التعرف  اإىل  عام  ب�سكل  هدفت   :  )2009( حراح�صة  درا�صة 
اأع�ساء  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون  املجتمع،  خدمة  يف  الريموك  جامعة  دور  يف  التدري�ص 
العام  من  الثاين  الدرا�سي  الف�سل  يف  العاملني  الريموك،  جامعة  يف  التدري�سية  الهيئات 
2007/ 2008م، ولتحقيق هدف الدرا�سة طور الباحث ا�ستبانة تكونت من )25( فقرة مت 
التاأكد من �سدقها وثباتها، وتو�سلت الدرا�سة اإىل اأن دور جامعة الريموك يف خدمة املجتمع 
اإىل وجود فروق  اإ�سافة  التدري�ص فيها جاءت بدرجة كبرية،  اأع�ساء هيئة  من وجهة نظر 
ذات داللة اإح�سائية تعزى ملتغري اجلن�ص ل�سالح الذكور، واخلربة، وعدم وجود فروق ذات 
داللة اإح�سائية تعزى الأثر الرتبة االأكادميية. وبناء على النتائج قدم الباحث جمموعة من 
التو�سيات كان منها اأن ت�سع اجلامعة اإمكانياتها املادية والب�رشية كافة، وجميع مرافقها 
يف خدمة املجتمع املحلي، وزيادة التفاعل والتوا�سل بني اجلامعة واملجتمع املحلي من 

خالل الندوات واملوؤمترات، وزيادة فاعلية مركز اال�ست�سارات وخدمة املجتمع. 
االإجابة على ت�ساوؤل رئي�ص ي�سكل قلب امل�سكلة  اإىل  هدفت   :  )2009( درا�صة حممد 
البحثية ويتمثل ال�سوؤال يف »ما الدور الذي توؤديه اجلامعة يف عملية التنمية االقت�سادية 
واالجتماعية«، اعتمد الباحث املنهج التحليلي، واأو�سح فيه املفاهيم املتداولة وهي مفهوم 
الدور، مفهوم اجلامعة، مفهوم التنمية، مفهوم تنمية املجتمع، مفهوم التنمية االقت�سادية، 
املعرفة  نقل  وهي  احلديثة  اجلامعة  وظائف  الدرا�سة  وبينت  االجتماعية،  التنمية  مفهوم 
من خالل التعليم، واإنتاج املعرفة من خالل البحث العلمي، وتنمية املجتمع، وبني اأ�سباب 
وعوامل اهتمام اجلامعة بعملية التنمية االقت�سادية واالجتماعية، حيث اإنه على اجلامعات 
احللول  و�سع  يف  واالإ�سهام  العاملي  التطور  عن  النا�سئة  للمتغريات  الت�سدي  م�سئولية 
القادرة  والفكرية  العلمية  القدرات  متتلك  التي  املجتمع،  يف  العليا  املوؤ�س�سات  باعتبارها 
اجلامعة  دور  يعد  مل  اأنه  كما  م�ستقباًل،  اأم  حا�رشاً  �سواء  املتغريات  هذه  مع  التفاعل  على 
قا�رشاً على مواجهة التحديات واملتغريات االآنية فقط، بل امتد اإىل اال�ست�رشاف والتنبوؤ بها 
يف امل�ستقبل واتخاذ التدابري واالإجراءات الالزمة للت�سدي لها قبل وقوعها، وذلك يف اأثناء 

تطبيق خطط التنمية وبراجمها، واإ�سداء الن�سح بخ�سو�ص كيفية تفادي هذه امل�سكالت. 
درا�صة حممد )2009( : هدفت اإىل بحث وظائف اجلامعة احلديثة وحتليلها، وتو�سيح 
م�سمون  اإىل  والتعرف  واالجتماعية،  االقت�سادية  التنمية  بعملية  اجلامعة  اهتمام  عوامل 
الدور الذي جت�سده اجلامعة يف عملية التنمية االقت�سادية واالجتماعية والوقوف على اأهم 
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املعوقات التي حتول دون حتقيق هذا الدور بكفاءة وفاعلية، ثم تو�سيح للدور الرائد الذي 
توؤديه جامعة القاهرة فى عملية التنمية، وتقدمي بع�ص الت�سورات واملقرتحات لتفعيل هذا 
اجلامعة  دور  اأن  اإىل  الدرا�سة  القاهرة كحالة، خل�ست  على جامعة  الدرا�سة  اأجريت  الدور، 
االأ�سا�سية للجامعات احلديثة،  الوظائف  اإحدى  التنمية االقت�سادية واالجتماعية ميثل  يف 
ومن خالل هذا الدور يتم تهيئة الظروف املنا�سبة لالأفراد، واملوؤ�س�سات العاملة باملجتمع 
لال�ستفادة من جميع االإمكانات املادية والب�رشية والعلمية وال�سحية والريا�سية باجلامعة، 
وتنمية وعي االأفراد يف جميع املجاالت وتنمية مهاراتهم حتى يتمكنوا من م�سايرة التقدم 
املذهل وال�رشيع يف التقنيات واالبتكارات احلديثة، وكان اإ�سهام اجلامعة يف تنمية املراأة 

من حماور الدرا�سة الوا�سحة. 
درا�صة رومانا ورونكفي�صت )Romona & Ronqvist, 2010( : بعنوان دور التعليم 
يف التنمية االقت�سادية، اأو�سحت اأن راأ�ص املال الب�رشي ي�سمل املعرفة واملعلومات واالأفكار 
واملهارات و�سحة االأفراد، والتكنولوجيا قد تكون دافعًا للنمو االقت�سادي احلديث يف يومنا 
هذا، وال �سيما لقطاع العلوم االأ�سا�سية واالقت�ساديات املتقدمة يف العامل، ولكن راأ�ص املال 

الب�رشي هو بالتاأكيد الطاقة الالزمة لدفع ال�سري يف النمو االقت�سادي احلديث. 
درا�صة باول )Paul, 2010( : بعنوان دور التعليم يف تطوير املراأة، هدفت اإىل بيان 
اأهمية التعليم للمراأة من اأجل تفعيل دورها يف املجتمع، اأو�سحت اأن التعليم مهم لي�ص فقط 
لتحقيق التنمية الكاملة ل�سخ�سية واحدة، ولكن اأي�سا من اأجل النمو املطرد لالأمة، واحلق 
اإىل  ويوؤدي  واجتماعيا،  اقت�ساديا  املهم�سني  للبالغني  قوية  اأداة  هو  والتعليم  التعليم،  يف 
انت�سال االأطفال من الفقر وامل�ساركة الكاملة كمواطنني. وهي واحدة من اأهم و�سائل متكني 
املراأة باملعرفة واملهارات والثقة بالنف�ص ال�رشورية للم�ساركة الكاملة يف عملية التنمية. 
واأ�سافت نتائج الدرا�سة اأن املراأة اإذا تعلمت �سوف تكون يف و�سع اأف�سل ملعاجلة ال�رشور 

واال�ستغالل.  
للبالد.  ال�ساملة  التنمية  يف  حيويًا  دوراً  ي�سكل  املراأة  تعليم  فاإن  التنمية  جمال  ويف 
اإذ اإنه ال ي�ساعد فقط يف تطوير املوارد الب�رشية، ولكن يف حت�سني نوعية احلياة يف املنزل 
واأي�سا خارج نطاق االأ�رشة، واأو�ست الدرا�سة باأنه ينبغي �سمان احلرية وامل�ساواة يف فر�ص 
التعليم التي ال ميكن اأن تتحقق اإال من خالل ن�رش الوعي باأهمية التعليم للفتاة، واأن يعطى 

الرتكيز على التطوير املهني، ومنح فر�ص اكت�ساب مهارات مهنية فنية من قبل الن�ساء. 
درا�صة م�صطفى )2011( : ورقة عمل بعنوان دور اجلامعة يف التنمية الب�رشية هدفت 
اإىل بيان دور اجلامعة يف التنمية الب�رشية، واإبراز الدور احلقيقي للجامعة، وبيَّنت االآلّيات 
الِعلمّية  ها ربط املادة  اأهمُّ والو�سائل التي توؤّدي بها اجلامعُة وظائَفها املتعلِّقة بالتنمية، 
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الِعلمّية باأ�سلوٍب  للمحا�رشة باالإن�سان واملجتمع واحلياة والبيئة، بدال من تدري�ص املادة 
وعقلّيًا  ُخُلقّيًا  الطلبة  ورعاية  باالإر�ساد  الكبرية  والِعناية  �سيء،  كّل  عن  يعزلها  جتريدّي 

و�سّحّيًا يف قاعة املحا�رشة وخارجها بو�ساطة جِلان االإر�ساد. 

تعقيب: 

من خالل ا�صتعرا�صنا للدرا�صات ال�صابقة يت�صح لنا اأنها بينت ما ياأتي: 
التعاون بني اجلامعة واملجتمع يعمل على تطوير املجتمع وتنميته، ويبدو ذلك يف  - 

ويا�سني )2003( وامل�سعان )2007( وحراح�سة )2009(   )BAILEY, 2001( درا�سة بيلي 
وحممد )2009( وم�سطفى )2011( . 

تعليم املراأة م�سدر اأ�سا�سي من م�سادر تنمية املجتمع وتطويره، ال تقت�رش فوائد  - 

اإىل فوائد ثقافية ومعنوية وخدماتية،  النواحي االقت�سادية بل تتعداها  تعليم املراأة على 
 . )Paul, 2010( باول )ويبدو ذلك يف درا�سة ميمان )2005( فهمي )2005

التعليم ويبدو ذلك يف  اإىل  التعليم املفتوح والتعلم عن بعد ن�سري املراأة ودافعها  - 

درا�سة الفريح )2005( . 
الفكر املتطور، ويبدو  القائمة على  املنفتحة  الع�رشية  الدولة  املراأة ركيزة  تعليم  - 

 )Romona & Ronqvist, 2010( ورومانا ورونكفي�ست )ذلك يف درا�سة امل�سعان )2007
حممد )2009( . 

( ، وحممد  دور التعليم يف التنمية ب�سكل عام، ويبدو ذلك يف درا�سة م�سطفى )2011 -
)2009( وامل�سعان )2007( 

ويف �سوء ذلك فان هذه الدرا�سة با�ستهدافها جامعة القد�ص املفتوحة ودورها يف تنمية 
املجتمعية  التنمية  ودورها يف  اجلامعات  ا�ستهدفت  التي  للدرا�سات  ا�ستمراراً  تاأتي  املراأة 
ب�سكل عام، وبتنمية املراأة ب�سكل خا�ص، والعالقة املتبادلة بني املجتمع واجلامعة التي 

توؤدي اأخريا اإىل التنمية املطلوبة. 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
قلقيلية،  حمافظة  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  طالبات  من  الدرا�سة  جمتمع  يتكون 
وعددهن )1934( طالبة ح�سب اإح�سائية دائرة القبول والت�سجيل اختري منهن عينة ع�سوائية 

تتكون من )195( طالبة، واجلدول )1( يبني توزيع عينة الدرا�سة تبعا ملتغرياتها: 
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الجدول )1( 
توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتها

الن�صبة املئويةالتكرارامل�صتوىاملتغري

مكان ال�سكن
8141.5مدينة
11458.5قرية

8041.0�سنة اأوىلامل�ستوى الدرا�سي
136.7�سنة ثانية
2010.3�سنة ثالثة
8242.1�سنة رابعة

التخ�س�ص

6834.9برنامج الرتبية
8543.6برنامج التنمية االجتماعية واالأ�رشية

84.1برنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
3417.4برنامج العلوم االإدارية واالقت�سادية

احلالة 
االجتماعية

12463.6عزباء
6734.4متزوجة

42.1مطلقة

أداة الدراسة: 

وفق  الباحث  مها  �صمَّ ا�صتبانة،  الدرا�صة  هذه  يف  البيانات  جلمع  ا�صتخدمت 
اخلطوات الآتية: 

ا�ستطالعية مكونة من 20 ♦ طالبًا وطالبة من طلبة جامعة  اإجراء مقابالت لعينة 
القد�ص املفتوحة يف حمافظة قلقيلية، ومتحورت االأ�سئلة حول دور جامعة القد�ص املفتوحة 

يف تطوير املراأة يف اإطار التنمية املجتمعية يف فل�سطني. 
حتليل اإجابات الطلبة وت�سنيفها لي�ستنتج منها جماالت حول دور جامعة القد�ص  ♦ 

املفتوحة يف تطوير املراأة يف اإطار التنمية املجتمعية يف فل�سطني )انظر اجلدول 2( 
( بحيث تكون هذه الفقرات �ساملة لدور جامعة  كتابة فقرات اال�ستبانة )ملحق 2 ♦

القد�ص املفتوحة ال�سابق وعلى نحو ما هو مبني يف اجلدول )2( : 
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الجدول )2( 
مجاالت الدراسة وفقراتها

الفقرات التي متثل املجالعدد الفقرات املجالالرقم

1- 77 مرونة اال�ستيعاب للمراأة 1
8- 714 التعليم امل�ستمر للمراأة 2
15- 923 ت�سغيل املراأة وتدريبها3
24- 730 تطوير نظرة املجتمع للمراأة 4
31- 636 تنمية ثقة املراأة بنف�سها5
37- 945 تطوير قدرات املراأة ال�سحية االأ�رشية6

45املجموع

تقنني أداة الدراسة: 

ثبات األداة: 

معادلة  ا�ستخدمت  للدرا�سة،  �سالحيتها  تبني  لالأداة  ثبات  ن�سبة  وجود  من  للتاأكد 
كرونباخ األفا، فكانت النتائج على النحو االآتي: 

. ن�سبة الثبات على الفقرات )91.60(. وهذه  ن�سبة الثبات على املجاالت: )79.82( 
نتائج تكفي للحكم على اال�ستبانة ب�سالحيتها للدرا�سة. 

صدق األداة: 

ُعر�ست على ع�رشة  اأجله  اأعدت من  ما  االأداة وفاعليتها يف قيا�ص  للتاأكد من �سدق 
من ذوي االخت�سا�سات ذات العالقة يف جامعة القد�ص املفتوحة �سمال فل�سطني، واأو�سوا 
ب�سالحيتها مع اإجراء بع�ص التعديالت، واأجرى الباحث تلك التعديالت، واأخرج اال�ستبانة 

ب�سورتها النهائية. 

املعاجلة اإلحصائية: 
متت املعاجلة االإح�سائية يف هذه الدرا�سة من خالل برنامج الرزم االإح�سائية للعلوم 
االجتماعية )SPSS( با�ستخدام املتو�سطات احل�سابية املوزونة والن�سب املئوية، واختبار 

 . )LSD( وحتليل التباين االأحادي واختبار )t(
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نتائج الدراسة ومناقشتها: 

القد�س  جامعة  دور  »ما  ن�سه:  ◄ الذي  االأول  بال�سوؤال  املتعلقة  النتائج  اأوال: 
من  فل�صطني  املجتمعية يف  التنمية  اإطار  املراأة يف  تطوير  املفتوحة يف 

وجهة نظر طالباتها؟« 
والن�سب  املوزونة  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخدمت  ال�سوؤال  االإجابة عن هذا  اأجل  من 

املئوية لكل جمال من جماالت الدرا�سة كما يف اجلدول )3( . 
الجدول )3( 

ترتيب مجاالت دور جامعة القدس المفتوحة في التنمية البشرية للمرأة الفلسطينية من وجهة نظر طالباتها 

النحراف املعياريالن�صبة املئوية متو�صط ال�صتجابةاملجالرقم املجال

4.2384.600.626 مرونة اال�ستيعاب للمراأة 1

4.1382.600.584 التعليم امل�ستمر للمراأة 2

4.1382.600.481 ت�سغيل املراأة وتدريبها3

3.8877.600.494 تطوير نظرة املجتمع للمراأة 4

3.6873.600.576 تنمية ثقة املراأة بنف�سها5

3.5070.000.708 تطوير قدرات املراأة ال�سحية االأ�رشية6
3.9378.500.58الدرجة الكلية

 أقصى درجة للفقرة )5( درجات.

يتبني لنا من خالل اجلدول )2( اأن معدل اال�ستجابات للدرجة الكلية على جميع االأبعاد 
كانت مرتفعة بداللة الن�سبة املئوية )78.50 %( ويعود ذلك اإىل الدور الكبري الذي حققته 
التنمية  الفاعلة يف تطوير  االآن يف م�ساركتها  اإىل  تاأ�سي�سها  املفتوحة منذ  القد�ص  جامعة 
املجتمعية للمجتمع الفل�سطيني، وخا�سة يف امل�ساركة بتطوير املوارد الب�رشية واملتمثلة 
من  و�رشائحه  الفل�سطيني  املجتمع  فئات  جميع  اإىل  الو�سول  على  بقدرتها  وذلك  باملراأة، 

خالل انت�سارها يف جميع حمافظات ال�سفة الغربية وقطاع غزة. 
اأ�سهمت بدورها يف تغيري  ونتيجة لهذا التواجد الكبري جلامعة القد�ص املفتوحة، فقد 
العادات والتقاليد االجتماعية التي ترى املراأة منطقة �رشف ال ميكن امل�سا�ص بها، فاأناطت 
باملراأة اأعمال البيت، وامل�ساركة يف اأعمال الزراعة... وغريها من املهمات التقليدية. ومع 
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وجود جامعة القد�ص املفتوحة قريبة من البيت الريفي تغريت هذه الروؤيا، فاأ�سبحنا جند 
قبواُل لدى هذه العائالت باأن حت�سل املراأة على فر�سة التعليم، وهذا بدوره �سيحولها من 
اإن�سانة عالة على املجتمع اإىل اإن�سانة فاعلة وم�ساركة بعلمها )الذي ك�سبته من اجلامعة( 
يف تغيري بيئتها االجتماعية، كما اأن اجلامعة اأتاحت للمراأة فر�ص البحث عن اأعمال جديدة 
املجتمعية  التنمية  تطوير  للجامعة يف  الكبري  الدور  وهذا  ال�سابق،  مل تتوافر لها يف 

للمجتمع الفل�صطيني مب�صاركة املراأة جنده من خالل املجالت الآتية: 
املجال االأول: مرونة اال�ستيعاب للمراأة، جند اأن معدل اال�ستجابة لهذا املجال كانت  Ú 
اأن  حتاول  التي  الروؤية  اإىل  ذلك  ويعود   ،  )%  84.60( املئوية  الن�سبة  بداللة  جداً  مرتفعة 
فر�سة  توفري  خالل  من  الفل�سطيني،  املجتمع  تنمية  يف  املفتوحة  القد�ص  جامعة  حتققها 
التعليم للجميع، وخا�سة ملن فاتته فر�سة التعليم الأ�سباب كثرية منها االحتالل اأو العادات 
والتقاليد االجتماعية التي وقفت عائقا يف ال�سابق اأمام املراأة باحل�سول على فر�سة التعليم 
اجلامعي يف اإحدى اجلامعات الفل�سطينية النظامية. وبوجود جامعة القد�ص املفتوحة قريبة 
من البيئات الريفية، ومرونة القوانني التي متتاز بها مثل معدل القبول لاللتحاق باجلامعة، 
على  احل�سول  واإمكانية  العامة،  الثانوية  على  احل�سول  بعد  التعليم  عن  االنقطاع  وفرتة 
التعليم دون االبتعاد عن البيت... وغريها، اأدت هذه العوامل جمتمعة اإىل االإقبال الكبري من 

قبل املراأة على طلب العلم من خالل االلتحاق باأقرب فرع جلامعة القد�ص املفتوحة. 
املجال الثاين: التعليم امل�ستمر للمراأة: جند اأن معدل اال�ستجابة لهذا املجال كانت  Ú 
مرتفعة جدا بداللة الن�سبة املئوية )82.60 %( ويعود ذلك اإىل اأن اجلامعة ومنذ اللحظة االأوىل 
الإن�سائها اإىل االآن تقدم التعليم ب�سكل م�ستمر للمراأة من خالل الربامج االأكادميية اخلم�سة 
التي تقدمها )اجلامعة االآن تتوجه نحو افتتاح برنامج الدرا�سات العليا يف تخ�س�سات عدة( 
، والتي ال ت�سرتط بدورها على ح�سور اللقاءات االأكادميية داخل احلرم اجلامعي، بل وفرت 
نظام التعليم املفتوح الذي ي�سمح للمراأة اأن توا�سل تعليمها مبا يتنا�سب وظروفها االأ�رشية 
واالجتماعية واالقت�سادية وال�سيا�سية الناجتة عن االحتالل ال�سهيوين الذي ي�سعى جاهداً 
اإىل خلق جمتمع فل�سطيني جاهل من خالل احل�سار الع�سكري للمناطق الفل�سطينية، وهذا 
املفتوحة  القد�ص  جلامعة  كان  وهنا  ذلك.  على  كمثال  االأق�سى  انتفا�سة  خالل  �ساهدناه 
الدور االأكرب لتجاوز هذه العقبات باأن اأو�سلت التعليم لكل بيت فل�سطيني من خالل حتول 

جزء من مقرراتها التعليمية اإىل مقررات الكرتونية. 
املجال الثالث: ت�سغيل املراأة وتدريبها، جند اأن معدل اال�ستجابة لهذا املجال كانت  Ú 
مرتفعة جدا بداللة الن�سبة املئوية )82.60 %( ويعود ذلك اإىل اأن جامعة لقد�ص املفتوحة مل 
تهتم فقط بتعليم املراأة، بل اهتمت باختيار الربامج االأكادميية التي تتنا�سب مع �سوق العمل 
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الغالبية  اأن  الوقت نف�سه يقبل بها جمتمعنا املحلي املحافظ، فلهذا جند  الفل�سطيني، ويف 
االأكرب من الن�ساء الريفيات امللتحقات بجامعة القد�ص املفتوحة يتوجهن اإىل الت�سجيل يف 
برنامج الرتبية، لي�سبحن يف امل�ستقبل معلمات يف اإحدى مدار�ص البنات. كما اأن جامعة 
القد�ص املفتوحة توفر برامج تدريبية للطالبات الريفيات اإما خالل �سنوات الدرا�سة كمتطلب 
اأ�سا�سي، اأو اختيار برنامج تدريبي يف اإحدى املوؤ�س�سات بعد التخرج لفرتة زمنية حمدودة، 
والهدف منه ك�رش حاجز اخلجل لدى املراأة، واإ�رشاكها يف برامج تنموية جمتمعية كمتدربة 
من  �ستزيد  التي  املهنية  اخلربات  باكت�ساب  لها  �سي�سمح  التدريب  هذا  اأن  كما  وكمتطوعة، 

فر�سها يف احل�سول على الوظيفة املنا�سبة.  
املجال الرابع: تطوير نظرة املجتمع للمراأة، جند اأن معدل اال�ستجابة لهذا املجال  Ú 
كانت مرتفعة بداللة الن�سبة املئوية )77.60 %( ويعود ذلك اإىل اأن جامعة القد�ص املفتوحة 
غريت من نظرة املجتمع التقليدية للمراأة التي راأتها باأنها غري متعلمة، وغري مثقفة، تهتم 
ب�سوؤون البيت، وت�ساعد يف قطاع الزراعة، اإىل نظرة جديدة خمتلفة متامًا فاأ�سبحت امراأة 
العمل يف جماالت خمتلفة،  القدرة على  الثقافة، ولديها  متعلمة، وح�سلت على درجة من 
)وهذا ما ن�سهده من خالل دخولها معظم قطاعات العمل( ، والقدرة على م�ساركة الرجل يف 
اتخاذ القرار بعد اأن اأ�سبحت متعلمة وتعمل وت�سارك يف زيادة دخل االأ�رشة، و كان جلامعة 
القد�ص املفتوحة الدور االأكرب يف تغيري نظرة املجتمع ال�سلبية للمراأة، وحتويلها اإىل نظرة 
اإن�سانة فاعلة وح�سلت على مكانة اجتماعية جديدة تتنا�سب مع  اأ�سبحت  اإيجابية بحيث 

الدرجة العلمية التي متتلكها. 
كانت  املجال  لهذا  اال�ستجابة  معدل  اأن  جند  بنف�سها:  املراأة  ثقة  تنمية  خام�سا:  Ú 
مرتفعة بداللة الن�سبة املئوية )73.00 %( ويعود ذلك اإىل اأن فر�سة التعليم التي اأتاحتها 
جامعة القد�ص املفتوحة للمراأة قد عززت ثقة املراأة بنف�سها، بعد اأن كانت حت�سل على هذه 
اأو والدها واأخوتها. فبعد اأن ح�سلت على التعليم والثقافة املنا�سبة  الثقة من قبل زوجها 
اأ�سبحت ت�سارك الرجل يف اتخاذ القرارات اخلا�سة بالعائلة. كما اأدى ح�سولها على عمل، 
ثقتها  زيادة  اإىل  اأدى  املادي،  الدخل  من  جديداُ  م�سدراُ  ولعائلتها  لها  وفر  بدوره  والذي 
بل  بيتها،  على  حتافظ  حتى  االأطفال  من  كبرياُ  عدداُ  تنجب  الأن  بحاجة  تعد  فلم  بنف�سها 
اأ�سبحت العائلة ال ت�ستطيع اأن ت�ستغني عن م�سدر الدخل اجلديد، وهذا بدوره عزز من ثقة 

املراأة بنف�سها. 
لهذا  اال�ستجابة  معدل  اأن  جند  واالأ�رشية،  ال�سحية  املراأة  قدرات  تطوير  �ساد�سا:  Ú 
املجال كانت مرتفعة بداللة الن�سبة املئوية )70.00 %( ويعود ذلك اإىل اأن التحاق املراأة 
بالتعليم يف جامعة القد�ص املفتوحة، عزز من قدرتها على التعامل مع حاجاتها وحاجات 
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اأ�رشتها مبا امتلكته من علم وثقافة، فاأ�سبحت هي املعلمة واملربية لالأطفال داخل البيت 
ولي�ص الرجل، وهي املتابعة لكل ما تواجه االأ�رشة يف �ستى املجاالت، وهذا مل يكن ليتوافر 
لها لوال التحاقها بجامعة القد�ص املفتوحة للح�سول على �سهادة علمية، �ستكون لها �سالحُا 

يف مواجهة امل�ستقبل. 
»هل يوجد تاأثري لكل من  ثانيا: النتائج املتعلقة بال�سوؤال الثاين الذي ن�سه:  ◄
متغريات )مكان ال�صكن، امل�صتوى الدرا�صي، التخ�ص�س، احلالة الجتماعية( 
التنمية  دورها يف  نحو  املفتوحة  القد�س  جامعة  طالبات  ا�صتجابات  يف 

الب�رسية للمراأة الفل�صطينية؟« 
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال فح�ست الفر�سيات ال�سفرية امل�ستقة منه، واجلداول )4، 5، 

6، 7( تبني النتائج. 
اأول: نتائج فح�س الفر�صية الأوىل التي ن�صها:  - 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابات 
طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية تعزى 

ملتغري مكان ال�سكن. 
لفح�ص الفر�سية مت ا�ستخدام اختبار )t( واجلدول )4( يبني النتائج: 

الجدول )4( 
نتائج اختبار )ت( تبعًا لمتغير مكان السكن

املجالرقم
قريةمدينة

الدللة )ت( 
النحرافاملتو�صطالنحرافاملتو�صط

4.010.4323.800.5183.0110.003مرونة اال�ستيعاب للمراأة1
0.795- 3.660.4893.690.6330.260التعليم امل�ستمر للمراأة2
0.067- 3.380.5113.580.8121.996ت�سغيل املراأة وتدريبها3
0.273- 4.080.4584.160.4951.100تطوير نظرة املجتمع للمراأة4
4.260.4674.050.6422.5320.012تنمية ثقة املراأة بنف�سها5
0.332- 4.180.5734.270.6610.973تطوير قدرات املراأة ال�سحية االأ�رشية6

3.880.3773.760.5381.7840.702الدرجة الكلية

 دال إحصائيا عند مستوى الداللة )0.05(. 
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اإح�سائية يف ا�ستجابات  يتبني من اجلدول )4( ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة 
طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية تعزى 
ملتغري مكان ال�سكن يف املجاالت )2، 3، 4، 6( ، ويف املعدل الكلي للمجاالت، وهذا يعني 

قبول الفر�سية ال�سفرية. 
وقد وجدت فروق يف املجال االأول املتعلق مبرونة اال�ستيعاب للمراأة ل�سالح املدينة، 
ويعود ذلك يف نظر الباحث اإىل اأن املراأة التي انتقلت لل�سكن داخل املدينة ح�سلت على قبول 
اأكرث يف بيئتها اجلديدة من خالل التحاقها بالربامج االأكادميية كافة التي تقدمها اجلامعة، 
وهذا �سيتيح لها فر�سُا اأكرب للعمل يف ميادين خمتلفة، مقارنة مع املراأة التي ما زالت ت�سكن 

الريف والتي توجهت اإىل االختيار باأن ت�سبح معلمة يف اإحدى مدار�ص البنات.  
ووجدت فروق يف املجال اخلام�ص املتعلق بتنمية ثقة املراأة بنف�سها ل�سالح املدينة، 
ويعود ذلك يف نظر الباحث اإىل اأن املراأة التي ت�سكن املدينة ح�سلت على ثقة اأكرب من بيئتها 
املحلية لطبيعة احلياة املدنية االأكرث انفتاحُا، واالأكرث قبواُل مل�ساركة املراأة يف العمل يف 
ميادين خمتلفة مقارنة مع املراأة التي ت�سكن يف الريف واملرتبطة اجتماعيا بدرجة كبرية 

بالعادات والتقاليد والتي بدورها حتد من ثقتها بنف�سها، باأنها ميكن اأن تناف�ص الرجل. 
ثانيا: نتائج فح�س الفر�صية الثانية التي ن�صها:  - 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابات 
طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية تعزى 

ملتغري امل�ستوى الدرا�سي. 
يبني   )5( واجلدول   )ANOVA( االأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدم  الفر�سية  لفح�ص 

النتائج. 
الجدول )5( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات طالبات جامعة القدس المفتوحة 
نحو دورها في التنمية البشرية للمرأة الفلسطينية تعزى لمتغير المستوى الدراسي

م�صتوى الدللةقيمة )ف( متو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع مربعات النحرافم�صدر التبايناملجال

1
2.32830.7763.292بني املجموعات

 
 

0.062
 
 

45.0311910.236داخل املجموعات
47.359194املجموع 
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م�صتوى الدللةقيمة )ف( متو�صط املربعاتدرجات احلريةجمموع مربعات النحرافم�صدر التبايناملجال

2
9.96133.32011.652بني املجموعات

 
 

0.000
 
 

54.4301910.285داخل املجموعات
64.391194املجموع 

3
13.71934.57310.455بني املجموعات

 
 

0.000
 
 

83.5491910.437داخل املجموعات
97.268194املجموع 

4
0.14530.0480.207بني املجموعات

 
 

0.891
 
 

44.6771910.234داخل املجموعات
44.822194املجموع 

5
1.26930.4231.245بني املجموعات

 
 

0.295
 
 

64.8761910.340داخل املجموعات
66.144194املجموع 

6
2.26330.7541.955بني املجموعات

 
 

0.122
 
 

73.7271910.386داخل املجموعات
75.990194املجموع 

الدرجة 
الكلية

1.73031.5777.527بني املجموعات
 
 

0.732
 
 

40.0121910.209داخل املجموعات
44.742194املجموع 

 دال إحصائيا عند مستوى )0.05(. 

طالبات  ا�ستجابات  يف  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم  ال�سابق   )5( اجلدول  من  يتبني 
الفل�سطينية تعزى ملتغري  الب�رشية للمراأة  التنمية  القد�ص املفتوحة نحو دورها يف  جامعة 
قبول  يعني  وهذا  املجاالت،  معدل  وعلى   )6  ،5  ،4  ،1( املجاالت  يف  الدرا�سي  امل�ستوى 
الفر�سية الثانية، وقد وجدت الفروق يف املجال الثاين الذي يتعلق بالتعليم امل�ستمر للمراأة 

واملجال الثالث الذي يتعلق بت�سغيل املراأة وتدريبها. 
 )LSD( وملعرفة اأكرب الفروق من م�ستويات متغري العمل على املجالني ا�ستخدم اختبار

واجلدول رقم )5/اأ( يبني ذلك
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منوذجا(  التعليمية  قلقيلية  )منطقة  طالباتها  نظر  وجهة  د.رائد سليمانمن 

د.يحيى ندى

الجدول )5/أ( 
نتائج اختبار )LSD( للفروق على متغير المستوى الدراسي

�صنة رابعة�صنة ثالثة�صنة ثانية�صنة اأوىلامل�صتوىاملجال

الثاين التعليم 
امل�ستمر للمراأة

-0.40- 0.15- 0.16 �سنة اأوىل
-0.010.56 �سنة ثانية
-0.55 �سنة ثالثة
 �سنة رابعة

الثالث ت�سغيل 
املراأة وتدريبها

-0.140.410.57 �سنة اأوىل
-0.270.43 �سنة ثانية
0.16 �سنة ثالثة
 �سنة رابعة

( دال إحصائيا. (

النحو  الطلبة كانت على  ا�ستجابات  الفروق يف  اأن  ال�سابق  يت�سح من اجلدول )5/اأ( 
االآتي: 

فئة �سنة رابعة مع كل من �سنة اأوىل و�سنة ثانية و�سنة ثالثة ل�سالح �سنة رابعة، ويعود 
ذلك اإىل اأن طالبات امل�ستوى الرابع قريبة من التخرج، وال بد اأنها اطلعت على نتائج اختبارات 
التوظيف يف املوؤ�س�سات احلكومية واخلا�سة والن�سب الكبرية من النجاح فيها لطلبة جامعة 
اإىل انخراطهن ب�سكل  اإ�سافة  القد�ص املفتوحة مما يعزز هذا االأمل باحل�سول على وظيفة، 
موؤقت ب�سوق العمل اأثناء فرتة التدريب ولَّد لديهن القناعة بدور جامعة القد�ص املفتوحة يف 

تنمية املراأة الذي ي�ساهدنه وميار�سنه عمليًا. 
املجال الثالث )التعليم امل�صتمر للمراأة( وكانت الفروق على النحو الآتي: 

فئة �سنة رابعة مع كل من �سنة اأوىل و�سنة ثانية ل�سالح �سنة رابعة، ويعود ذلك اإىل 
القدرة الكبرية التي امتازت بها جامعة القد�ص املفتوحة بتوفري فر�ص التعليم ب�سكل جيد 
اأنف�سهن  الرابعة يجدن  ال�سنة  اإىل  الطالبات  ت�سل  فعندما  االأربعة،  ال�سنوات  لطلبتها خالل 
ميتلكن من العلم واملهارة ما ي�سمح لهن باأن يكن جزءاُ فاعاُل يف حياة املجتمع الفل�سطيني، 
القوانني  واالأهلية، وهذا حتقق من خالل  احلكومية  الوطن  موؤ�س�سات  بناء  وم�ساركات يف 
باجلامعة،  االلتحاق  فر�ص  ي�رشت  بدورها  والتي  املفتوحة،  القد�ص  تنفذ يف جامعة  التي 

وكذلك توفري كل االإمكانات املادية واملعنوية للمراأة منذ التحاقها اإىل مرحلة تخرجها.  
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نتائج فح�س الفر�صية الثالثة التي ن�صها:  - 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابات 
طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية تعزى 

ملتغري التخ�س�ص. 
يبني   )6( واجلدول   )ANOVA( االأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدم  الفر�سية  لفح�ص 

النتائج:
الجدول )6( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات طالبات جامعة القدس المفتوحة 
نحو دورها في التنمية البشرية للمرأة الفلسطينية تعزى لمتغير التخصص

جمموع مربعات م�صدر التبايناملجال
م�صتوى الدللةقيمة )ف( متو�صط املربعاتدرجات احلريةالنحراف

1
4.06631.3555.979بني املجموعات

 
 

0.201
 
 

43.2941910.227داخل املجموعات
47.359194املجموع 

2
0.14533.09110.710بني املجموعات

 
 

0.632
 
 

44.6771910.289داخل املجموعات
44.822194املجموع 

3
21.63637.21218.213بني املجموعات

 
 

0.125
 
 

75.6321910.396داخل املجموعات
97.268194املجموع 

4
3.19031.0634.878بني املجموعات

 
 

0.083
 
 

41.6331910.218داخل املجموعات
44.822194املجموع 

5
4.52431.5084.675بني املجموعات

 
 

0.264
 
 

61.6201910.323داخل املجموعات
66.144194املجموع 

6
5.83031.9435.291بني املجموعات

 
 

0.002
 
 

70.1601910.367داخل املجموعات
75.990194املجموع 

الدرجة 
الكلية

2.85530.9524.339بني املجموعات
 
 

0.306
 
 

41.8871910.219داخل املجموعات
44.742194املجموع 

 دال إحصائيا عند مستوى )0.05(. 
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دور جامعة القدس املفتوحة في التنمية البشرية للمرأة الفلسطينية 
منوذجا(  التعليمية  قلقيلية  )منطقة  طالباتها  نظر  وجهة  د.رائد سليمانمن 

د.يحيى ندى

اإح�سائية يف ا�ستجابات  يتبني من اجلدول )6( ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة 
طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية تعزى 
ملتغري التخ�س�ص يف املجاالت )1، 2، 3، 4، 5( ، وعلى معدل املجاالت، وهذا يعني قبول 
الفر�سية الثانية، وقد وجدت الفروق يف املجال ال�ساد�ص الذي يتعلق بتطوير قدرات املراأة 
ال�سحية االأ�رشية، وملعرفة اأكرب فروق من م�ستويات متغري التخ�س�ص على املجال ال�ساد�ص 

ا�ستخدم اختبار )LSD( واجلدول )6/ اأ( يبني ذلك: 
الجدول )6/ أ( 

نتائج اختبار )LSD( للفروق على متغير التخصص

برنامج امل�صتوىاملجال
الرتبية

برنامج التنمية 
الجتماعية والأ�رسية

برنامج التكنولوجيا 
والعلوم التطبيقية

برنامج العلوم 
الإدارية والقت�صادية

6- تطوير قدرات 
املراأة ال�سحية 

االأ�رشية

0.270.790.21 1- برنامج الرتبية
2- برنامج التنمية 

- 0.530.06 االجتماعية واالأ�رشية

3- برنامج التكنولوجيا 
- 0.58 والعلوم التطبيقية

4- برنامج العلوم 
 االإدارية واالقت�سادية

( دال إحصائيا. (

يت�سح من اجلدول )6/ اأ( ال�سابق اأن الفروق يف املجال ال�ساد�ص )تطوير قدرات املراأة 
ال�سحية االأ�رشية( كانت على النحو االآتي: 

فئة  ل�سالح  واالأ�رشية  االجتماعية  التنمية  برنامج  فئة  كل  مع  الرتبية  برنامج  فئة 
برنامج الرتبية. 

التطبيقية ل�سالح فئة  التكنولوجيا والعلوم  فئة برنامج الرتبية مع كل فئة برنامج 
برنامج الرتبية. 

ويعود ذلك اإىل اإقبال املراأة على الت�سجيل يف برنامج الرتبية اأكرث من برنامج التنمية 
االجتماعية واالأ�رشية وبرنامج التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الأنه �سيوفر لها فر�سة عمل 
داخل املدار�ص، وهذا �سيوؤدي اإىل زيادة قدرتها املادية،  ورفع من م�ستوى دخل االأ�رشة، مما 

�سيوؤدي بالنهاية اإىل حت�سن يف امل�ستوى ال�سحي للمراأة واأ�رشتها. 
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رابعا: نتائج فح�س الفر�صية الرابعة التي ن�صها:  - 

ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة )α ≤ 0.05( يف ا�ستجابات 
طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية تعزى 

ملتغري احلالة االجتماعية. 
يبني   )7( واجلدول   ،)ANOVA( االأحادي  التباين  حتليل  ا�ستخدم  الفر�سية  لفح�ص 

النتائج
الجدول )7( 

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في استجابات طالبات جامعة القدس المفتوحة 
نحو دورها في التنمية البشرية للمرأة الفلسطينية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

جمموع مربعات م�صدر التبايناملجال
م�صتوى الدللةقيمة )ف( متو�صط املربعاتدرجات احلريةالنحراف

1
5.22922.61411.915بني املجموعات

 
 

0.097
 
 

42.1301920.219داخل املجموعات
47.359194املجموع 

2
0.67720.3391.021بني املجموعات

 
 

0.362
 
 

63.7141920.332داخل املجموعات
64.391194املجموع 

3
2.78221.3912.826بني املجموعات

 
 

0.062
 
 

94.4871920.492داخل املجموعات
97.268194املجموع 

4
2.72721.3646.220بني املجموعات

 
 

0.422
 
 

42.0951920.219داخل املجموعات
44.822194املجموع 

5
1.95420.9772.922بني املجموعات

 
 

0.056
 
 

64.1901920.334داخل املجموعات
66.144194املجموع 

6
4.23222.1165.662بني املجموعات

 
 

0.104
 
 

71.7581920.374داخل املجموعات
75.990194املجموع 

الدرجة الكلية
0.81820.4091.788بني املجموعات

 
 

0.470
 
 

43.9241920.229داخل املجموعات
44.742194املجموع 

.ANOVA )0.05( دال إحصائيا عند مستوى 



		

دور جامعة القدس املفتوحة في التنمية البشرية للمرأة الفلسطينية 
منوذجا(  التعليمية  قلقيلية  )منطقة  طالباتها  نظر  وجهة  د.رائد سليمانمن 

د.يحيى ندى

اإح�سائية يف ا�ستجابات  يتبني من اجلدول )7( ال�سابق عدم وجود فروق ذات داللة 
طالبات جامعة القد�ص املفتوحة نحو دورها يف التنمية الب�رشية للمراأة الفل�سطينية تعزى 
ملتغري احلالة االجتماعية يف جميع املجاالت )1، 2، 3، 4، 5، 6( وعلى معدل املجاالت 
وهذا يعني قبول الفر�سية الرابعة، ويعود ذلك اإىل اأن جامعة القد�ص املفتوحة وفرت فر�سة 
التعليم للن�ساء الريفيات بغ�ص النظر عن احلالة االجتماعية، وهذا بدوره اأ�سهم بجعل املراأة 
عن�رشاُ فاعاُل يف تنمية املجتمع املحلي الفل�سطيني، وذلك مب�ساركتها مبا متتلكه من علم، 
والقدرة على امل�ساركة يف تنمية بيئتها الريفية، ودفعها نحو االأخذ باأ�سباب التقدم القائم 

على التخطيط، واال�ستفادة من االإمكانيات املحلية، واأهمها بال �سك االإمكانيات الب�رشية. 

توصيات الدراسة: 
من خالل نتائج الدرا�صة، قام الباحث بت�صجيل التو�صيات الآتية: 

العمل على زيادة وعي املراأة لدورها يف تنمية املجتمع من خالل الربامج التطويرية  1 .
املجتمعية، بالتعاون مع اجلمعيات واملوؤ�س�سات املهتمة ب�سوؤون املراأة. 

القد�ص  جامعة  يف  والتقومي  الت�سجيل  برامج  يف  الوقت  اإدارة  يف  املرونة  توخي  2 .
ن املراأة من التوفيق بني الدرا�سة والعمل البيتي والوظيفي.  املفتوحة، ب�سورة مُتكِّ

االأخذ باالعتبار من قبل جامعة القد�ص املفتوحة ال�سعوبات املالية للمراأة ب�سكل  3 .
خا�ص عند حت�سيل الر�سوم الدرا�سية. 

الرتكيز يف برامج جامعة القد�ص املفتوحة على االإر�ساد ال�سحي للمراأة من خالل  4 .
املناهج، والدورات والتدريب. 

تفعيل متابعة اخلريجني للتدريب والعمل بحيث يتم التن�سيق لذلك قبل التخرج.  5 .
توخي العدالة يف التعيينات بني االإناث والذكور يف كل املناطق التعليمية جلامعة  6 .

القد�ص املفتوحة. 
واجلمعيات  واملوؤ�س�سات  املفتوحة  القد�ص  جامعة  بني  والتعاون  ال�سلة  توثيق  7 .

الن�سوية ملا فيه م�سلحة الطالبات. 
درا�ستها يف جامعة  اأثناء  واملتزوجة يف  العاملة  للمراأة  الت�سهيالت  و�سع جميع  8 .

القد�ص املفتوحة يف برامج الت�سجيل والدرا�سة واالمتحانات. 
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املصادر واملراجع: 

أواًل– املراجع العربية: 
املعرفة اجلامعية،  دار  والع�سوائية احل�رشية،  التنمية   ) ابراهيم، حممد عبا�ص )2008. 1

اال�سكندريا. 
 – اأبو املجد، منى )1998( تنمية املراأة مبحافظة املنوفية– اأمانة املراأة– اجلزء االأول. 2

املوؤمتر القومي الثالث للمراأة – 16: 14 مار�ص. 
( املراأة العربية والتعلم عن بعد الفر�ص والتحديات، �سبكة  اأدهم عدنان طبيل )2008. 3

 .PNN ،فل�سطني االإخبارية
( تعليم املراأة يف نظام التعلم عن بعد، ورقة عمل مقدمة اإىل موؤمتر  االآغا، نا�رش )2007. 4
رفح  والتطبيق، منطقة  النظرية  بعد بني  التعليم عن  بعنوان  املفتوحة  القد�ص  جامعة 

التعليمية وجمعية خريجي املاج�ستري والدكتوراه بخان يون�ص 12/27. 
( املواءمة الفعلية للتعليم عن بعد و�سوق العمل، ورقة عمل  االآغا، وفيق حلمي )2005. 5
الرتبية االفرتا�سية والتعليم عن بعد، عمان  الثاين بعنوان  العلمي  اإىل املوؤمتر  مقدمة 

 .11/20 -19
( تقرير التنمية االإن�سانية العربـية نحو نهو�ص املراأة يف الوطن  االأمم املتحدة )2006. 6

العربي. نيويورك: برنامج االأمم املتحدة االإمنائي، املكتب االإقليمي للدول العربية. 
( دور املراأة يف االقت�ساد املنزيل يف حمافظة درعا، ر�سالة  الزعبي، �سجا طه )2010. 7

ماج�ستري غري من�سورة، جامعة حلب، كلية الزراعة، حلب. 
النوع االجتماعي، درا�سة ميدانية  املراأة من منظور  ( ق�سايا  فوؤاد )2010. 8 ال�سالحي، 

حتليلية جامعة �سنعاء  
املجد  موقع  واملعا�رش،  احلديث  تاريخه  الفل�سطينية  املراأة  دور   ) 9 .2011( ال�سوراين 

 http: //alastqama. maktoobblog. com االأخ�رش االليكرتوين
يف  م�ساركتها  على  الزوجة  عمل  اأثر   ) 10 .1999( نا�رش  اإبراهيم  بنت  نورة  ال�سويان، 
القرارات االأ�رشية درا�سة مقارنة لعينة من الزوجات العامالت وغري العامالت يف مدينة 
العليا–  الدرا�سات  الريا�ص ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة امللك �سعود- كلية 

ق�سم الدرا�سات االجتماعية. 
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( املراأة يف الرواية العربية، كتاب يف النقد االأدبي للفن الروائي  العيلي، زكي )2003. 11
الفل�سطيني، من�سورات مركز اأوغاريت الثقايف للن�رش والرتجمة، رام اهلل. 

( التعلـم عن بعـد ودوره يف تنمية املراأة العربية ورقة  الفريح، �سعاد عبد العزيز )2005. 12
2005م،  يناير   10 والتكنولوجيا/8-  والعلوم  العربية  املراأة  ملنتدى  مقدمة  بحثية 

القاهرة. 
( االحتياجات التعليمية للمراأة يف اليمن  الفقيه، عبد ال�سالم علي عبد الوهاب )2000. 13
)درا�سة تطبيقية على عينة من مراكز التعليم غري النظامي يف حمافظتي )تعز- اإب( ، 

ر�سالة ماج�ستري غري من�سورة، جامعة تعز، اجلمهورية اليمنية. 
( التنمية االقت�سادية نظريات و�سيا�سات ومو�سوعات، عمان،  القر�سي، مدحت )2007. 14

االردن، دار وائل للن�رش. 
( مدى تاثري عمل املراأة على و�سع الرجل يف املجتمع امل�رشي،  الكردي، اأحمد )2011. 15

http: //kenanaonline. com مو�سوعة االإ�سالم والتنمية، موقع اليكرتوين
( امل�ساركة واحلقوق ال�سيا�سية  املركز الفل�سطيني لق�سايا ال�سالم والدميقراطية )2010. 16
للمراأة الفل�سطينية، ور�سة عمل بدعم من موؤ�س�سة WWDP االأملانية، فل�سطني، قلقيلية، 

12 كانون اول. 
احلوار  املجتمع، . 17 وتنمية  تطوير  يف  اجلامعات  دور   )2007( �رشقي  �ساجد  امل�سعان، 

املتمدن- العدد: 1976- 2007 / 7 / 14 . 
( التنمية الريفية- واقع اأمل واآفاق، مقدم  النمري، خلف بن �سليمان بن �سالح )2009. 18
اجلذب  ق�سايا  لبحث  املندق-  حمافظة  الباحة-  مبنطقة  الريفية«  لندوة »التنمية 

ال�سياحي واال�ستثمار ومعوقات التنمية وهجرة ال�سكان املنعقدة يف 1430/8/20. 
( �سورة املراأة يف و�سائل االإعالم العربية، ر�سالة ماج�ستري يف  النهر، ناجي نهر )2008. 19
االإعالم واالت�سال مقدمة اإىل جمل�ص كلية االآداب والرتبية. االأكادميية العربية املفتوحة 

يف الدمنارك وهي جزء من متطلبات درجة املاج�ستري يف االإعالم واالت�سال. 
 . تقرير االأمم املتحدة للتنمية الب�رشية لعام 1997. 20

( القانون بني النظرية والتطبيق، موؤمتر املراأة والعدالة والقانون،  جاد، اإ�سالح )1994. 21
نحو تقوية املراأة الفل�سطينية، القد�ص، 16- 19 اأيلول. 

منتدى  ورقة عمل مقدمة يف  العلوم،  الفل�سطينية يف  املراأة   ) 22 .2005( تفيده  جرباوي، 
املراأة العربية والعلوم والتكنولوجيا- القاهرة 8- 10 يناير. 
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عني  مكتبة  القاهرة،  التعليم،  وتنظيم  اإدارة  يف  مقدمة   ) 23 .1984( الدين  �سالح  جوهر، 
�سم�ص. 

( دور جامعة الريموك يف خدمة املجتمع من وجهة نظر  حراح�سه، فواز يا�سني )2009. 24
العدد 41 اجلامعة  ال�ساد�سة:  ال�سنة  اإن�سانية،  التدري�ص فيها، جملة علوم  اأع�ساء هيئة 

الها�سمية- االأردن 
( املراأة امل�رشيةـ  م�سكالت احلا�رش وحتديات امل�ستقبل، دار  حمود، رفيقة �سليم )1997. 25

االأمني، القاهرة. 
 ، 26 .2004  -1994 الفل�سطينية  للمراأة  ال�سيا�سية  امل�ساركة   )2004( حممد  عمر  رحال، 
بالقاهرة،  العربية  والدرا�سات  البحوث  ال�سيا�سية من معهد  العلوم  ر�سالة دكتوراه يف 

جمهورية م�رش العربية. 
( م�ستحدثات التكنولوجيا والتنمية الب�رشية، املوؤمتر  �سيد، فتح الباب عبد احلليم )2002. 27
العا�رش )الرتبية وق�سايا التحديث والتنمية يف الوطن العربي( ، 13- 14 مار�ص، جامعة 

حلوان. 
( املراكز والوحدات ذات الطابع اخلا�ص، قطاع �سوؤون خدمة  عبد القادر، مراد )2005. 28

املجتمع والبيئة، جامعة عني �سم�ص. 
( دور اجلامعة يف تنمية املراأة الفل�سطينية، تقرير �سحفي، دائرة  عمرو، نعمان )2011. 29

العالقات العامة يف جامعة القد�ص املفتوحة، فل�سطني. 
( املراأة وتنويع م�سادر دخل االأ�رشة الريفية: درا�سة ميدانية  فايز، رانيا �سليم )2001. 30

يف قرى بني حميدة – حمافظة مادبا، ر�سالة ماج�ستري، اجلامعة االأردنية. 
الثالث،  العامل  للمراأة يف  ال�سيا�سية  االجتماعية  امل�ساركة   ) �سيد )2007. 31 فهمي، حممد 

املكتب اجلامعي احلديث، االإ�سكندرية. 
( م�ساهمة التعليم عن بعد يف التنمية الب�رشية )جتربة  ك�سيح، علي عبد اجلبار )2005. 32
جامعة العلوم والتكنولوجيا التمنية( ورقة عمل مقدمة اإىل املوؤمتر العلمي الثاين بعنوان 

الرتبية االفرتا�سية والتعليم عن بعد، عمان 19- 11/20
التنمية  عملية  فى  اجلامعة  دور   «  ) 33 .2009( الب�سيـــر  عبد  التـــواب  عبد  اأحـمد  حممد، 

االقت�سادية واالجتماعية، جامعة القاهرة، كلية االقت�ساد و العلوم ال�سيا�سية. 
املركز  للمركز، موقع  ال�سنوي  التقرير   ) العربية )2010. 34 املراأة  درا�سات م�ساركة  مركز 

http: //www. arabwc. org االلكرتوين
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ملحق رقم )1( 

املتو�سطات احل�سابية والن�سب املئوية واالنحرافات املعيارية لنتائج فقرات اال�ستبانة 
وجماالتها

رقم 
متو�صط الفقرةاملجال

ال�صتجابة
النحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

تتمكن املراأة العاملة من الدرا�سة يف جامعة القد�ص املفتوحة ب�سكل 1
4.130.68382.60مريح

4.020.92880.40تتمكن املراأة من املوافقة بني العمل والدرا�سة2
3.700.94974.00الربنامج الدرا�سي يف جامعة القد�ص املفتوحة مرن3
3.331.04966.60مواعيد االمتحانات واملراجعات يف جامعة القد�ص املفتوحة مرنة. 4
3.910.85778.20ال توؤثر درا�سة املراأة يف جامعة القد�ص املفتوحة يف واجباتها البيتية. 5

�سيا�سة اال�ستيعاب يف جامعة القد�ص املفتوحة اأف�سل من اجلامعات 6
3.571.07471.40االأخرى

لوال جامعة القد�ص املفتوحة ملا متكنت الكثري من الن�ساء من اإيجاد 7
4.490.65389.80مقعد درا�سي جامعي. 

3.880.49477.60جمال 1- مرونة ال�صتيعاب للمراأة

تعقد يف جامعة القد�ص املفتوحة دورات لتخ�س�سات يحتاجها 8
3.900.87378.00املجتمع

تتمكن املراأة من الدرا�سة يف جامعة القد�ص دون ح�سولها على 9
4.051.01981.00الثانوية العامة. 

3.750.87575.00الدورات التي تعقدها جامعة القد�ص املفتوحة مفيدة للمراأة10

تتمكن املراأة من العمل ب�سهادة الدورة التي ح�سلت عليها من جامعة 11
3.680.83273.60القد�ص املفتوحة

تراعي جامعة القد�ص املفتوحة االأو�ساع املالية للمراأة يف حتديد 12
3.400.92768.00ر�سوم الدورات. 

تعمل الدورات يف جامعة القد�ص املفتوحة على تطوير املراأة ب�سكل 13
3.900.83178.00فعال. 

تتمكن اأي امراأة من الت�سجيل يف اأي م�ساق يف اجلامعة دون اأن تكون 14
3.071.17661.40طالبة فيها. 
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رقم 
متو�صط الفقرةاملجال

ال�صتجابة
النحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

3.680.57673.60جمال 2- التعليم امل�صتمر للمراأة

ال متيز جامعة القد�ص املفتوحة بني الذكور واالإناث عند تعيني 15
3.191.35263.80العاملني. 

3.161.11263.20ن�سبة الن�ساء العامالت يف جامعة القد�ص املفتوحة منا�سبة16
2.861.27257.20تتابع جامعة القد�ص املفتوحة ت�سغيل الطالبات بعد التخرج17

لدى جامعة القد�ص املفتوحة �سيا�سة لتدريب من يرغب من اخلريجني 18
3.451.13669.00يف اأق�سامها

تتعاقد جامعة القد�ص املفتوحة مع موؤ�س�سات وجامعات لتدريب 19
3.561.15371.20الطالبات اخلريجات

تتعاقد جامعة القد�ص املفتوحة مع موؤ�س�سات وجامعات لت�سغيل 20
3.081.15361.60الطالبات اخلريجات

ازدادت ن�سبة الن�ساء العامالت يف املجتمع الفل�سطيني بعد اإن�ساء 21
4.120.70782.40جامعة القد�ص املفتوحة

تناف�ص خريجات جامعة القد�ص املفتوحة فر�ص العمل مع اخلريجات 22
3.771.10075.40من اجلامعات االأخرى

ا�ستطاعت جامعة القد�ص املفتوحة انتزاع املراأة من �سكون البيت اإىل 23
4.300.66186.00حلقات العلم

3.500.70870.00جمال 3-  ت�صغيل املراأة وتدريبها

4.270.65285.40حققت جامعة القد�ص املفتوحة الطموح لدى االأزواج بزوجة متعلمة24

زادت جامعة القد�ص املفتوحة من ن�سب الن�ساء العامالت يف جمال 25
4.310.55686.20خدمة املجتمع

3.970.75279.40خففت جامعة القد�ص املفتوحة من التع�سب �سد عمل املراأة26
4.140.58982.80اأ�سبح املجتمع اأكرث مرونة يف جمال خروج املراأة للدرا�سة والعمل. 27

غريت جامعة القد�ص املفتوحة قيما �سلبية كثرية بحق املراأة يف 28
3.970.70379.40املجتمع الفل�سطيني. 

مل يعد لدى االأهل ت�سدد يف تعليم املراأة ب�سبب مرونة الدرا�سة يف 29
4.240.64784.80جامعة القد�ص املفتوحة

4.200.56284.00�ساعدت جامعة القد�ص املفتوحة على تطوير نظرة املجتمع للمراأة. 30
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د.يحيى ندى

رقم 
متو�صط الفقرةاملجال

ال�صتجابة
النحراف 
املعياري

الن�صبة 
املئوية

4.130.48182.60جمال 4- تطوير نظرة املجتمع للمراأة

ترتفع ثقة طالبة جامعة القد�ص املفتوحة بنف�سها كونها طالبة 31
4.390.72787.80جامعية

4.250.71985.00زادت جامعة القد�ص املفتوحة من دائرة تفاعل املراأة مع املجتمع. 32

تتيح الدرا�سة يف جامعة القد�ص املفتوحة للمراأة التعامل مع موؤ�س�سات 33
4.070.72281.40خمتلفة. 

3.950.79579.00ت�سعر طالبة جامعة القد�ص املفتوحة اأنها ذات اأهمية يف املجتمع34
4.130.81282.60تطور الدرا�سة يف جامعة القد�ص املفتوحة طموح املراأة. 35
4.010.92280.20تعزز جامعة القد�ص املفتوحة �سعور املراأة مب�ساواتها مع الرجل36

4.130.58482.60جمال 5- تنمية ثقة املراأة بنف�صها

تكت�سب طالبة جامعة القد�ص املفتوحة ثقافة �سحية متكنها من 37
4.320.65186.40احلفاظ على �سحة االأطفال. 

4.360.70087.20تت�رشف املراأة املتعلمة ب�سكل اأف�سل عند مر�ص االأطفال. 38
4.070.93681.40تهتم املراأة املتعلمة بالتغذية ال�سحية ال�سليمة39
4.190.74183.80عادات الر�ساعة لدى املراأة املتعلمة اأكرث �سالمة من غريها. 40
3.241.02564.80ت�ستطيع املراأة املتعلمة بناء عالقات اأ�رشية �سليمة بني االأبناء. 41

االإر�ساد ال�سحي يف جامعة القد�ص املفتوحة ميكن املراأة من العناية 42
3.700.94974.00بنف�سها وباأفراد اأ�رشتها. 

مناهج جامعة القد�ص املفتوحة وبراجمها جتعل من املراأة مربية 43
3.900.92578.00منوذجية. 

تدريب الطالبة يف املوؤ�س�سات االجتماعية متكن املراأة من معرفة 44
4.010.92280.20االأمناط ال�سليمة يف الرتبية االأ�رشية

4.320.65186.40هنالك فرق يف الرتبية اال�رشية بني املراأة املتعلمة وغري املتعلمة. 45
64.230.62684.60- تطوير قدرات املراأة ال�صحية الأ�رسية

 أقصى درجة للفقرة )5( درجات.




