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دور إدارة جامعة القدس املفتوحة
يف متكني الشباب وتنمية قدراتهم
يف اجملتمع الفلسطيين

د .تيسري عبد احلميد أبو ساكور
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دور إدارة جامعة القدس املفتوحة في متكني الشباب
وتنمية قدراتهم في اجملتمع الفلسطيني.

د .تيسير عبد احلميد أبو ساكور

ملخص:
تهدف الدرا�سة �إىل الك�شف عن دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني يف
متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني ،ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي،
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحث ا�ستبانه من �إعداده مت التحقق من �صدقها
طالب وطالبة ،منهم ( )280طالباً
وثباتها ،و�أجريت الدرا�سة على عينة تكونت من (ٍ )1000
و ( )720طالبة ،كما ُحلِّلت ا�ستجابات �أفراد الدرا�سة با�ستخراج املتو�سطات احل�سابية،
واالنحرافات املعيارية واختبار  ،t.testوحتليل التباين الأحادي One Way Analysis
� ،of Varianceأظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة درجة تقدير �أفراد العينة الكلية لدور �إدارة
جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم مرتفعة ،وتبني وجود فروق
ذات دالة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س ول�صالح الإناث ،ووجود فروق ذات دالة �إح�صائية
واحلالة االجتماعية ومكان ال�سكن.ويف �ضوء نتائج الدرا�سة يقرتح الباحث جمموعة من
التو�صيات التي تزيد من فر�ص التمكني لل�شباب الفل�سطيني وتنمية امكانياتهم ،وذلك
باالهتمام باملهارات ال�شخ�صية والقيادية لل�شباب ،ومتابعتهم بعد التخرج يف اجلامعة،
وكذلك االهتمام باجلانب ال�سيا�سي ،واالهتمام باملهارات الأخرى املتمثلة يف تطوير
قدراتهم باللغة االجنليزية واحلا�سوب و�إعداد الربامج التي ،ت�سهم يف �صقل �شخ�صية الطالب
وتنميتها ،وزيادة ثقتهم ب�أنف�سهم.
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Abstract:
This study aims to investigate the role of Al- Quds Open University (in
Palestine) in reinforcing and developing youth capacities in Palestinian
society.The researcher used the descriptive approach, and constructed his
own questionnaire to measure the objectives of the research.Reliability
and validity of the questionnaire are verified, and then the study was
carried out on a sample of 1000 students: 720 female and 280 male.
Subjects’ responses are analyzed through arithmetic means, standard
deviations and one way analysis of variance (t.tets) .Results show that
the QOU role in reinforcing and developing youth capacities is high.The
study also reveals that there are statistically significant differences due
to sex in favor of female and current position (job) in favor of employee,
but there are no statistically differences due to marital status, and place
of residence.In the light of these results, the researcher suggests some
recommendations that increase opportunities of enabling and developing
youth capacities by highlighting or giving attention to personal and
leadership skills, follow up after graduation, political life, other skills as
developing their English and computer abilities, and set some programs
that help students to develop their characters and self confidence.
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مقدمة:
ومن املعلوم �أن الرتبية -بوجه عام -هي �أداة التنمية وو�سيلتها يف املجتمع عرب
الع�صور الإن�سانية ،فالرتبية تعنى بتعديل ال�سلوك واكت�ساب املعارف واملعلومات التي
من �ش�أنها �أن تنعك�س �إيجاباً على حياة الإن�سان.والرتبية من هذا املنطلق يعزى �إليها ما
تبلغه املجتمعات من تقدم ورقي ،فكل ما ن�شهده اليوم من تطورات علمية وتكنولوجية،
بل اقت�صادية واجتماعية� ،إمنا يعود �إىل الرتبية ،وتقا�س فعالية النظم الرتبوية مبقدار ما
حتققه من منو للمجتمع و�أفراده.وبقدر ما تلبي النظم الرتبوية حاجات الفرد واملجتمع
احلقيقية فهي ت�سهم يف حتقيق �أهداف الفرد واملجتمع.والتعليم املفتوح هو منط التعليم
الأكرث قدرة على تربية معظم �رشائح املجتمع ،وال يقت�رص على فئة �أو فئات حمددة من �أفراد
املجتمع ،وهو يك�سبهم املعارف واالجتاهات واملهارات ذات ال�صلة الوثيقة بحاجاتهم،
ولهذا ف�إن التعليم املفتوح ي�ستند يف وجوده �إىل ارتباطه بتلبية حاجات املجتمع و�أفراده،
وهو الذي يجعل بالإمكان حتقيق ذلك بفعالية.فالتعليم املفتوح مقرتن ال حمالة بالتنمية
ب�أ�شكالها كافة :الثقافية واالجتماعية واالقت�صادية(.ن�شوان)1999 ،
يقوم التعليم العايل بدور �أ�سا�سي يف تنمية املجتمعات الب�رشية ،بل �إنه من �أهم
العوامل امل�ؤثرة يف تغيري املجتمعات وتطورها.فهو الذي ي�صنع حا�رضها ويخطط معامل
م�ستقبلها لكونه ي�شكل القاعدة الفكرية والعلمية للمجتمعات الب�رشية ،كما �أن له دوراً
بارزاً يف تنمية االنتماء الوطني والقومي ،و�إعداد الكوادر الب�رشية املختلفة على اختالف
م�ستوياتها ،فمجال خدمة املجتمع وتطويره يحتل مكان ال�صدارة بني الأهداف العامة
التي تتبناها اجلامعات ،ولكي حتقق اجلامعات �أهدافها فال بد من �إقامة اجل�سور وقنوات
االت�صال والتفاعل البناء مع �أبناء املجتمع املحلي �أفراداً وم�ؤ�س�سات.
من امل�شهود �أن التعليم املفتوح بفل�سفته و�أدواته ومرونته ،يقرب امل�سافات والأزمنة
والأماكن ،ويجعل التعليم متوافراً بعدالة جلميع فئات املجتمع وطبقاته من كبار و�صغار،
وذكور و�إناث ،وفقراء و�أغنياء ،و�سكان املدن �أو الريف �أو حتى البادية ،كما �أن التعليم
املفتوح يوفر التعليم ب�أقل النفقات ،ويتجاوز الظروف واملعوقات ،ويلبي حاجات املتعلمني
كافة.ويعد ا�ستخدام التعليم املفتوح �أمراً مهما يف نطاق ما يعرف« :بالرتبية امل�ستمرة
مدى احلياة»  ،فهو ينا�سب جميع فئات املجتمع وطبقاته ،وب�سبب الظروف االجتماعية
واالقت�صادية وال�سيا�سية التي تقف حائالً �أمام التحاق ال�شباب مب�ؤ�س�سات التعليم العايل
التقليدية قدمت جامعة القد�س املفتوحة فر�صاً ومزايا للعديد من ال�شباب متكنهم من
موا�صلة حت�صيلهم العلمي بكل �سهولة وي�رس�(.شاهني)2009 ،
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وعليـه فال بد للتعليم العالـي يف فل�سطني خا�صـة �أن ي�ضع �أهدافاً �إ�ضافية �إىل جانب
الأهداف التقليديـة لتنميـة ال�شخ�صية الفل�سطينية ،و�إعادة �صياغة بنية الإن�سان الفل�سطيني،
وتنمية �شعوره الوطني على �أنه عربي العمق ،و�إ�سالمي االمتداد لي�ساعد يف تقوية �إرادة
ال�شعب الفل�سطيني للت�صدي للقمع واال�ستبداد ،وتر�سيخ الهويـة الفل�سطينية.
وال�شباب الفل�سطيني هم الوقود املحرك مل�سرية الثورة والعمل الوطني الفل�سطيني
وجناحه يف �أطر احلركة الوطنية ال�سيا�سية على اختالف �ألوانها الفكرية ،حيث �شكل الطلبة
يف املجتمع الفل�سطيني قوة اجتماعية مركزية حمركة يف الن�ضال �ضد االحتالل والعمل
اجلماهريي وال�سيا�سي ،لقد رفدت احلركة الطالبية الفل�سطينية احلركة الوطنية الفل�سطينية
مبختلف الكوادر والقيادات ،و�شكلت مقيا�ساً للر�أي العام الفل�سطيني لكثري من الق�ضايا
يف �أحيان كثرية ،وكانت القوى الفل�سطينية تعطي احلركة الطالبية اهتماماً كبرياً ،حيث
لوحظ التناف�س بني القوى الفل�سطينية على �أ�شده بني �أو�ساط الطلبة ،كما �شكل الطلبة البوق
الإعالمي لكافة التنظيمات الفل�سطينية ،وبخا�صة قبل قيام ال�سلطة الفل�سطينية.
وعليه ف�إنه يقع على عاتق اجلامعات الفل�سطينية ب�شكل عام وجامعة القد�س املفتوحة
ب�شكل خا�ص �أن تهتم بال�شباب ،وذلك بالعمل على متكينهم وم�ساعدتهم وتنمية قدراتهم
باملهمات املنوطة بهم ،وبخا�صة �أن املجتمع
يف املجاالت كافة ،ليكونوا م�ؤهلني للقيام
ّ
الفل�سطيني فتي ،وي�شكل ال�شباب الغالبية من عدد �سكانه.

مشكلة الدراسة وتساؤالتها:
الحظ الباحث من خالل عمله يف جامعة القد�س املفتوحة الدور الكبري الذي تقوم
به اجلامعة يف خدمة ال�شعب الفل�سطيني ،ونظراً خل�صو�صية الظروف التي يعي�شها ال�شعب
الفل�سطيني املتمثلة باالحتالل الإ�رسائيلي لفل�سطني وممار�ساته لأنواع القهر والقمع كافة،
واتباعه ل�سيا�سة التجهيل و�إغالق املدار�س واجلامعات ،واعتقال الطلبة واملدر�سني فيها،
وحماولة طم�س الهوية الفل�سطينية ،وللوقوف على �إ�سهامات اجلامعة يف خدمة املجتمع
الفل�سطيني ،فقد ُح�رصت م�شكلة الدرا�سة بال�س�ؤال الآتي:

ما دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم
يف املجتمع الفل�سطيني؟
وقد انبثق عن ال�س�ؤال الرئي�س الأ�سئلة الفرعية الآتية:
1 .1هل يختلف دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم

يف املجتمع الفل�سطيني باختالف اجلن�س؟
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2 .2هل يختلف دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم
يف املجتمع الفل�سطيني باختالف التخ�ص�ص؟
3 .3هل يختلف دور �أدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم
يف املجتمع الفل�سطيني باختالف احلالة االجتماعية؟
4 .4هل يختلف دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم
يف املجتمع الفل�سطيني باختالف العمل؟
5 .5هل يختلف دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم
يف املجتمع الفل�سطيني باختالف مكان ال�سكن؟

أهمية الدراسة:
تنبع �أهمية الدرا�سة من خالل االهتمام الكبري بدور اجلامعات الفل�سطينية مبو�ضوع
متكني ال�شباب يف فل�سطني ،لأن اجلامعات الفل�سطينية متد املجتمع باحتياجاته كافة من
املوارد الب�رشية لإحداث التنمية ال�شاملة يف املجاالت ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
كافة ،لإمكانية خلق جيل جديد مزود بالعلم واملعرفة واملهارات القيادية وال�شخ�صية.
ومبا �أن الدرا�سة تهدف �إىل اطالع امل�س�ؤولني يف اجلامعة على �أية مالحظات حول دور
اجلامعة يف املجتمع ،فهي ت�ساعدهم يف اتخاذ القرارات الإدارية املنا�سبة يف هذا ال�ش�أن.

أهداف الدراسة:
�سعت الدرا�سة �إىل حتقيق الأهداف الآتية :بيان دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف
متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني ،وفيما �إذا كان هناك فروق ذات
داللة �إح�صائية يف متو�سطات درجات تقدير �أفراد عينة الدرا�سة تعزى لتغري جن�س الطالب
و التخ�ص�ص و احلالة االجتماعية وعمل الطالب و مكان ال�سكن ،كون اجلامعة هي اجلامعة
الوحيدة التي تتبع نظام التعليم املفتوح ،بهدف الو�صول �إىل نتائج وتو�صيات ت�ساهم يف
دعم م�سرية اجلامعة نحو حتقيق �أهدافها يف تنمية ال�شخ�صية الإن�سانية والوطنية الفل�سطينية
وبلورتها وتطورها من خالل �إعادة �صياغة الإن�سان الفل�سطيني ،وتعميق �شعوره الوطني،
وتوعية ال�شباب وتنويرهم ،و�إ�شاعة روح العلم واملنهج العلمي ،وتكوين مفاهيم علمية
ت�سعى �إىل التعددية الفكرية والدميقراطية والعدل االجتماعي واحلريات العامة ،وتعميق
روح تكري�س االنتماء والوالء للوطن ،وتكوين املواطن ال�صالح امل�ؤمن بربه و�أمته وق�ضيته
العادلة.
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فرضيات الدراسة:
�صاغ الباحث الفر�ضيات الآتية للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة:
1 .1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )≤ α 0.05يف متو�سطات

درجات تقدير �أفراد �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب ،وتنمية قدراتهم يف
املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري اجلن�س.
2 .2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )≤ α 0.05يف متو�سطات
درجات تقدير افراد العينة لدور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب ،وتنمية
قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري التخ�ص�ص.
3 .3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )≤ α 0.05يف متو�سطات
درجات تقدير افراد �إدارة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب ،وتنمية قدراتهم يف املجتمع
الفل�سطيني تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.
4 .4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )≤ α 0.05يف متو�سطات
درجات تقدير �أفراد العينة لدور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب ،وتنمية
قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري العمل.
5 .5ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى ( )≤ α 0.05يف متو�سطات
درجات تقدير �أفراد
6 .6العينة لدور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف
املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري مكان ال�سكن.

حدود الدراسة:
 احلدود املكانية :جامعة القد�س املفتوحة يف جنوب ال�ضفة الغربية.
 احلدود الزمانية :الف�صل الدرا�سي الأول للعام الدرا�سي .2013 /2012
 احلدود الب�رشية :اقت�رصت الدرا�سة على عينة ع�شوائية طبقية من طلبة جامعة
القد�س املفتوحة يف جنوب ال�ضفة الغربية.

مصطلحات الدراسة:
◄◄جامعة القد�س املفتوحة :م�ؤ�س�سة وطنية للتعليم العايل ،مركزها مدينة القد�س
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ال�رشيف يف فل�سطني ،تتمتع ب�شخ�صية اعتبارية ذات ا�ستقالل �إداري ،ومايل ،وفني.تعمل
على تقدمي خدماتها التعليمية با�ستخدام نظام التعليم املفتوح.بد�أت يف عام (، )1991
و�أن�ش�أت فروعاً تعليمية ومراكز درا�سية يف املدن الفل�سطينية الكربى(.دليل جامعة القد�س
املفتوحة)2009 ،
◄◄مفهوم التعليم املفتوح :هو �أحد �أ�ساليب التعلم الذاتي امل�ستمر ويهدف �إىل
�إي�صال اخلدمة التعليمية ملن فاتتهم فر�صة احل�صول عليها ،تقع فيه م�س�ؤولية التعليم على
عاتق املتعلم (خمي�س ، )2003 ،وقد �أ�شارت �إحدى الدرا�سات �إىل �أن عدد امل�صطلحات التي
عرفها جمال التعليم ،التي ترتبط به جزئياً �أو كلياً ،ت�صل �إىل ما يقرب من ( )18م�صطلحاً
مثل التعليم باملرا�سلة ،والتعليم بالربيد ،والتعليم املنزيل ،والتعليم عرب الهواء ،والتعليم
اخلا�ص ،والتعليم الذاتي ،والرتبية املمتدة ،والتعليم غري املبا�رش ،والتعليم والتعليم
املفتوح ،والدرا�سة عن بعد ،ودرا�سات خارج احلرم اجلامعي ،والتعليم بالراديو �أو التلفاز
وغريها ()Bark,1987
◄◄التمكني :عملية تعزيز القدرات واالرتقاء بواقع الإن�سان (رجالً �أو امر�أة) ملعرفة
حقوق كل منهم وواجباته ،وتوفري الو�سائل الثقافية ،واملادية ،واملعنوية ،والتعليمية
لتمكينهم من امل�شاركة يف اتخاذ القرار ،والتحكم يف املوارد على م�ستوى الأ�رسة واحلياة
عامة(.خوري و�آخرون )2006

اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ت�ساهم جامعة القد�س املفتوحة يف عملية متكني ال�شباب يف املجتمع الفل�سطيني من
خالل� :إعداد الطالب كي يتخرجوا ،وهم ميتلكون املعارف واملهارات الكافية لال�ستمرار يف
التعليم معتمدين على �أنف�سهم ،ومت�سمني بروح املبادرة ،والفاعلية ،والتنظيم ،والقدرة على
مواجهة التحديات ،و�إك�سابهم �شخ�صية حملية وعربية قوية االنتماء للوطن والأمة ،والعمل
على حت�سني فر�ص التحاقهم بالتعليم العايل وزيادتها والنجاح فيها ،وا�ستثمار طاقاتهم
مبا يحقق عملية التنمية ،وتوعيتهم ،وت�أهيلهم ،وتدريبهم مبختلف املجاالت( :ال�سيا�سية،
واالقت�صادية ،واالجتماعية ،والثقافية...الخ) ومتكينهم و�إعدادهم للم�ساهمة يف عمليات
اتخاذ القرار يف عملها امل�ستقبلي ،وت�شجيعهم على حرية التفكري والتعبري �ضمن �إطار من
املحافظة على الأخالق احلميدة واحرتام الآخرين ،وجعل ن�شاطات اجلامعة كافة موجهة
خلدماتهم ،ودعم تعلمهم ،وتخريجهم مب�ستوى عال من النوعية ،وتوفري الربامج الأكادميية،
والتخ�ص�صات التي تلبي متطلبات التنمية وحاجات املجتمع ،وتتنا�سب مع احتياجاتهم.
كما ي�ستطيعوا ح�ضور املحا�رضات ال�صفية ،ويف حال عدم ا�ستطاعتهم احل�ضور ،ي�ستعينون
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بالو�سائط التعليمية املتنوعة املطبوعة ،واملرئية ،وامل�سموعة ،واملحو�سبة ،والإلكرتونية،
وي�ستطيعون التعلم بنمط التعليم الإلكرتوين ،وح�ضور املحا�رضات من خالل ال�صف
االفرتا�ضي ،كما تطرح اجلامعة العديد من الدورات والربامج التدريبية املتخ�ص�صة ،للح�صول
على �شهادات معتمدة دولياً مثل� :شهادة متخ�ص�ص ما يكرو�سوفت �أوفي�س املكتبي ة (�Micro
 ، )soft Office Specialist- MOSوال�شهادة الدولية للحو�سبة والإنرتنت Internet and
) ،Computing Certification (IC3و�شهادة حمرتف �أوراكل – مدير قواعد بيانات (OCP-
 ، )DBAوغريها ،مما ي�ساعد على �إيجاد وظيفة ب�شكل �أ�رسع ،وت�ساعد مناهج التعليم املفتوح
على التدرب العملي ومتابعة الطلبة بعد التخرج عرب «بوابة خريجي اجلامعة» لإيجاد فر�ص
عمل لهم ،وابتعاث خريجي اجلامعة �إىل جامعات �أخرى ،ومتابعة تطورهم العملي(.دليل
جامعة القد�س املفتوحة ،2008 ،وموقع جامعة القد�س املفتوحة الإلكرتوين)2010 ،
يعد التعليم املفتوح من �أهم الأ�ساليب التي ت�ساعد الفرد واملجتمع املحلي على
النهو�ض ،وحتقيق �أهداف التقدم والرقي ومواكبة الع�رص ،فالتعليم املفتوح مل يعد جمرد
�رضورة من �رضورات مواجهة التغري املت�سارع ،بل �إنه ي�سهم يف حل كثري من امل�شكالت،
وتاليف جوانب الق�صور الناجتة عن تلبية متطلبات احلياة املعا�رصة واحتياجاتها من
التعليم والتدريب والتثقيف يف �ضوء الأمناط احلديثة من التعليم (�أبو غريب)2004 ،
.ويرتكز التعليم املفتوح على فل�سفة تو�سيع قاعدة التعليم اجلامعي من خالل �إتاحة فر�ص
�أكرب للتح�صيل اجلامعي ملختلف فئات املجتمع وب�شكل خا�ص املر�أة (دويكات)2004 ،
�أن�شئت جامعة القد�س املفتوحة على �أر�ض فل�سطني بداية عام ( )1991لت�ساند
اجلامعات الفل�سطينية يف حتقيق �أهدافها ب�أ�سلوب جديد فعال ومرن ،وتتيح فر�صاً تعليمية
وتدريبية لأبناء الوطن كافة ،باعتمادها على نظام التعليم املفتوح ،القادر على توظيف
جميع �أ�شكال التعليم والتعلم بطرائق نظامية ومنظمة ،عن طريق م�ؤ�س�سة نظامية معرتف
بها ،حمكومة ب�أ�س�س و�أنظمة ،ومتنح �شهادات علمية معرتفاً بها حملياً ،وعربياً ،ودولياً.
فمنذ �إن�شاء اجلامعة ،ونظراً للمرونة يف نظامها التعليمي ،ف�ضالً عن حداثته ،ت�ضاعف
عدد طلبة اجلامعة لي�صل �إىل ما يزيد على (� )66ألف طالب وطالبة ،يتوزعون على اثنني
وع�رشين مركزاً درا�سياً منت�رشة يف �أرجاء الوطن ،وتهدف اجلامعة من خالل تبني فل�سفة
التعليم املفتوح �إىل �إي�صال العلم واملعرفة �إىل �رشائح املجتمع كافة ،فقد �رشعت اجلامعة
الأبواب �أمام الدار�سني من املوظفني ،والعمال ،واملزارعني ،وربات البيوت ،وطلبة الثانوية
العامة اجلدد ،لاللتحاق برباجمها ،هذا ف�ضالً عن وجود عدد من املراكز العلمية والتدريبية
املتخ�ص�صة التي ت�سهم يف تعزيز املهارات التكنولوجية ،واحل�صيلة املعرفية للدار�سني،
واملجتمع املحلي يف �سبيل بناء الإن�سان الفل�سطيني ،ومتكينه من بناء م�ؤ�س�ساته الوطنية
21

دور إدارة جامعة القدس املفتوحة في متكني الشباب
وتنمية قدراتهم في اجملتمع الفلسطيني.

د .تيسير عبد احلميد أبو ساكور

على �أ�س�س من الكفاءة واجلدارة ت�ؤهله لتج�سيد حلمه باحلرية واال�ستقالل والعدالة (بوابة
جامعة القد�س املفتوحة. )2010 ،
وقد زادت التغريات املعا�رصة من االهتمام بالتعليم ،والإقبال على التعليم املفتوح
( )Open Learningيف البالد املتقدمة والنامية على حد �سواء لي�صبح جزءاً من �أنظمة
التعليم فيها ،ملا ميتلكه من قوة كامنة ميكن �أن ت�سهم يف دفع عجلة التنمية االقت�صادية
واالجتماعية.وقد نبع ذلك االهتمام العاملي بهذا النوع من التعليم ب�سبب التطورات الهائلة
التي حتدث يف حقل تقنية املعلومات واالت�صاالت من جهة ،وب�سبب احلاجة امللحة لتحديث
مهارات الكوادر الب�رشية العاملة من جهة �أخرى ،فقد �أ�صبح �أداة املجتمعات الفاعلة لتحقيق
التنمية الب�رشية امل�ستدامة يف ظل اقت�صاد عاملي يرتكز على املعرفة ،من خالل الو�صول
ال�رسيع مل�صادر املعلومات عرب الربط ال�شبكي الذي تي�رسه اجلامعة ،الذي يتجاوز احلدود
اجلغرافية والثقافية للمجتمعات املختلفة ،بل يتجاوز تلك احلدود حتى �ضمن نطاق
املجتمع الواحد ب�رشائحه املتعددة (الفريج. )2005 ،
ي�ؤدي التعليم املفتوح ،وبخا�صة التعليم العايل ،دوراً مهماً يف تنمية املر�أة الفل�سطينية،
�سواءً كانت عاملة� ،أم ربة بيت ،كونه �رضورياً للمر�أة ،وذلك لتح�سني �أو�ضاعها االجتماعية
واالقت�صادية ،ومل�ساعدتها على التكيف مع التغريات احلادثة من حولها ،وحلمايتها من
اال�ستغالل؛ حيث �إن تي�سري الأمور بالن�سبة للمر�أة يفتح �أمامها الفر�صة الوظيفية ،وال يجعلها
حكراً على الن�ساء القادرات من الالتي خدمتهن ظروفهن االقت�صادية واالجتماعية�.إن تبني
فكرة دعم املر�أة لال�ستفادة من �أ�سلوب التعليم املفتوح يف فل�سطني ،وما �صاحبه من مرونة
يف التعلم نتيجة للتطورات التكنولوجية الهائلة ،ميكن �أن يكون طريقة مثالية لتقليل الت�أثري
ال�سلبي للتحديات ،واملتطلبات االجتماعية ،والثقافية.فالتعليم املفتوح يجلب معه كثرياً
من الفر�ص التي متكن املر�أة من النهو�ض مب�ستواها الثقايف الذي -وال �شك� -سينعك�س
ب�شكال �إيجابيا على م�ستواها االقت�صادي واالجتماعي.فالطفرة التكنولوجية يف جامعة
القد�س املفتوحة ي�رست ظهور �أ�سلوب التعليم املفتوح ب�أمناط تكنولوجية خمتلفة ،وهذا
جعل التعليم بدوره متوافراً للراغبني فيه يف �أي مكان ،ويف �أي وقت من اليوم ،دون احلاجة
�إىل مغادرة املنزل لاللتحاق بامل�ؤ�س�سة التعليمية ،وعملت على ن�رش فل�سفة الرتبية املفتوحة
والتعلم الإلكرتوين واملدمج وممار�ساتها ،وتعميمها مبا يتوافق مع التطورات امل�ستمرة يف
العملية التعليمية ،ودعم التعليم بالتكنولوجيا (موقع جامعة القد�س املفتوحة الإلكرتوين،
. )2010
ويحث التعليم املفتوح الدار�سات على مواكبة التطورات املعرفية املت�سارعة ،وهذا
يوفر م�ساحة وا�سعة للطالب كي يكت�سبوا مهارات التعلم والدرا�سة الذاتية الالزمة ملتابعة
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كل جديد يف املعرفة ،الت�صافه باملرونة من حيث التنظيم الإداري والأكادميي ،فال توجد
حدود �أو حواجز للقبول ،حيث ميكن قبول الطالب بغ�ض النظر عن العمر� ،أو الوظيفة� ،أو
مكان ال�سكن.كما يوفر فر�ص التعلم مل�ستويات دون الدرجة اجلامعية الأوىل ،عن طريق
برنامج التعليم امل�ستمر ،و�أخرياً ي�ستجيب منط التعليم املفتوح ملبد�أ الدافعية الداخلية للتعلم
الالزمة لتحقيق النجاح والإجناز (ن�شوان. )2004 ،

الدراسات السابقة:
درا�سة (الع�سيلي )2012 ،هدفت الدرا�سة معرفة مدى م�ساهمة التعليم اجلامعي
املفتوح يف متكني ال�شابات من وجهة نظر اخلريجات يف فرع اخلليل.ا�ستخدم فيها املنهج
الو�صفي التحليلي ،حيث تكون جمتمع الدرا�سة من ( )1499خريجة ،ممن تخرجن ما بني
عامي ( )2005 -1997يف جامعة القد�س املفتوحة /فرع اخلليل يف فل�سطني.
اختريت عينة منهن بلغت ( )102خريجة ،ولتحقيق هدف الدرا�سة طورت ا�ستبانة
وفق الأدب الرتبوي ،وقد جرى التحقق من �صدقها وثباتها.وقد �أظهرت الدرا�سة �أن
ا�ستجابات �أفراد العينة حول الفقرات املتعلقة بالتمكني اجلامعي للمجاالت كافة كانت
مرتفعة.و�أظهرت عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريات التخ�ص�ص ،ومكان
ال�سكن ،واملهارة يف ا�ستخدام احلا�سوب ،واللغة االجنليزية.بينما وجدت فروق ذات داللة
�إح�صائية يف جمال املهارات ال�شخ�صية والقيادية ،ويف اجلانب االقت�صادي ،بني الطالبات
املتزوجات والطالبات العزباوات ،ول�صالح الطالبات املتزوجات يف جمال العمل احلايل،
وكانت الفروق يف اجلانب االقت�صادي بني املوظفات و�صاحبات العمل احلر ،ل�صالح
املوظفات.ووجدت فروق بني مديرات امل�ؤ�س�سات و�صاحبات العمل احلر ،ل�صالح مديرات
امل�ؤ�س�سات ،ويف اجلانب ال�سيا�سي وجدت فروق بني املوظفات و�صاحبات العمل احلر،
ل�صالح املوظفات.ثم وجدت فروق بني مديرات امل�ؤ�س�سات و�صاحبات العمل احلر ،ل�صالح
مديرات امل�ؤ�س�سات ،ويف متغري امل�ؤهل العلمي؛ كانت الفروق بني من يحملن امل�ؤهل العلمي
بكالوريو�س ،ومن يحلمن املاج�ستري ،ل�صالح املاج�ستري.
و�أجرى (عبد الب�صري )2009 ،درا�سة تهدف �إىل التعرف �إىل دور اجلامعة يف عملية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية كدرا�سة تطبيقية على طلبة جامعة القاهرة ،وتهدف
�إىل التعرف �إىل وجهات نظر طلبة اجلامعة حول دور اجلامعة يف التنمية االقت�صادية
واالجتماعية والتعرف �إىل الفروق تبع ُا ملتغريات اجلن�س ،والعمر ،واحلالة االجتماعية،
والكلية ،وطبقت الدرا�سة على عينة من ( )220طالباً وطالبة ،وزعت عليهم ا�ستبانة لقيا�س
اجتاهاتهم نحو دور اجلامعة يف التنمية االقت�صادية واالجتماعية ،وبعد حتليل البيانات
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تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج �أهمها:
 �إن دور اجلامعة مل يعد قا�رصاً على �أداء الوظيفية العلمية والتعليمية فقط.
 للجامعة دور مهم يف خدمة �أغرا�ض التنمية ال�شاملة ومتطلباتها ،وهذا ميثل
املعيار احلديث لدور اجلامعات.
 دور جامعة القاهرة ،مثلها مثل معظم اجلامعات العربية ،ما زال حمدوداً يف عملية
التنمية.
 �أظهرت النتائج وجود فروق بني اجلن�سني نحو دور اجلامعة يف عملية التنمية
االقت�صادية واالجتماعية ول�صالح الذكور.
 �أظهرت الدرا�سة عدم وجود فروق يف اجتاهات الطلبة نحو دور اجلامعة يف عملية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية ح�سب متغريات احلالة االجتماعية والعمر.
 �أظهرت الدرا�سة وجود فروق يف اجتاهات الطلبة نحو دور اجلامعة يف عملية
التنمية االقت�صادية واالجتماعية تبعاً ملتغري الكلية ول�صالح طلبة اخلدمة االجتماعية ،ثم
الرتبية ،ثم الآداب.
 �أو�صت الدرا�سة بالعمل على حت�سني دور اجلامعات وحت�سني جودة املخرج التعليمي
(اخلريجني) لتحقيق عملية التنمية ال�شاملة وا�ستمرارها.
وبحثت درا�سة ( ،Rodi & Raji )2007يف ق�ضية متكني ال�شباب ،وحتديداً “ تعليم
الإناث يف منطقة ال�رشق الأو�سط و�شمال �إفريقيا” حيث وجد �أن الرتبية والتعليم جزء
�أ�سا�سي لتح�سني الأفراد ورفاهتهم ،وتنمية املجتمعات االقت�صادية واالجتماعية يف ال�رشق
حت�سنت ب�شكل كبري
الأو�سط و�شمال �إفريقيا ،وتو�صل �إىل �أن فر�ص احل�صول على التعليم قد َّ
خالل العقود القليلة املا�ضية ،و�أن هناك اجتاهات �إيجابية لتعليم الفتيات والن�ساء ،وخا�صة
يف االلتحاق باملدار�س االبتدائية والثانوية يف معظم دول ال�رشق الأو�سط ،والفجوات بني
اجلن�سني يف االلتحاق باملدار�س الثانوية قد اختفت بالفعل يف بلدان عدة ،و�أن الفتيات يف
بلدان املنطقة �أكرث التحاقاً يف اجلامعات مما كن عليه يف املا�ضي.
ويف درا�سة (عبد العاطي )2007 ،التي هدفت �إىل التعرف �إىل واقع املر�أة والتحديات
التي تواجهها يف املجتمع الفل�سطيني ،واملراحل التاريخية التي تطور فيها دور املر�أة تناول
واقع املر�أة الفل�سطينية من حماور ثالثة ،الأول :تتبع تطور املر�أة الفل�سطينية عرب التاريخ
احلديث ،والثاين :تناول املر�أة الفل�سطينية وق�ضايا التنمية عموماً ،والثالث :تناول امل�شاركة
ال�سيا�سية للمر�أة.حيث تو�صل الباحث �إىل ا�ستنتاجات عدة ،منها� :رضورة اعتماد مبد�أ �أن
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حقوق املر�أة هي حقوق �إن�سان لدى و�ضع القوانني والت�رشيعات� ،أو تعديلها ،والنظر �إىل
هذه احلقوق ككل �سواء يف احلقوق الفردية� ،أم اجلماعية املدنية ،وال�سيا�سية ،واالقت�صادية،
واالجتماعية ،وو�ضع الت�رشيعات الفل�سطينية اخلا�صة بحماية حقوق املر�أة ،وتعديل القائم
منها على �أ�سا�س معاهدة الق�ضاء على �أ�شكال التمييز كافة �ضد املر�أة ،و�ضمان ا�ستقالل
�سلطة الق�ضاء لتعزيز �أ�س�س املجتمع املدين والدميقراطي على قاعدة مبد�أ الف�صل بني
ال�سلطات الثالثة :التنفيذية ،والت�رشيعية ،والق�ضائية ،و�ضمان الوعي املجتمعي القانوين
ملختلف الو�سائل ،وخا�صة اعتبار حقوق املر�أة هي حقوق �إن�سان ،كما �أن هناك �رضورة
لالعرتاف بالدور الأ�سا�سي الذي تقوم به الن�ساء بحيث يتجاوز دورهن التقليدي والنمطي،
و�أن يتحول �إىل �إجنازات على امل�ستوى ال�شعبي املجتمعي وال�سيا�سي ،و�أن يرتجم من خالل
قوانني و�سيا�سات ،ومن خالل دور �سيا�سي يف حتديد معامل املرحلة القادمة ،يتطلب فهم
دور الن�ساء يف تنمية املجتمع الفل�سطيني تعريفاً خمتلفاً مل�شاركة املر�أة يحدد �شكل التدخل
التنموي املطلوب ،و�أهم ما فيه االعرتاف بدور الن�ساء الفل�سطينيات ،وتقدير دورهن مب�ؤ�رشات
ذات دالالت نوعية ت�سهم يف ترجمة هذا الدور �إىل �إجنازات �سيا�سية واجتماعية ،ويقت�ضي
هذا �ضمان حق الرت�شيح واالنتخابات للمر�أة ،وحقها يف امل�شاركة يف تقلد الوظائف العامة،
وامل�شاركة يف امل�ستويات القيادية بالأحزاب وامل�ؤ�س�سات املجتمعية.
�أما درا�سة (خوري وخمول )2006 ،فقد هدفت �إىل معرفة واقع متكني املر�أة يف
اجلمهورية العربية ال�سورية و�آفاقه « بلغت عينة الدرا�سة ( )1000فرد من مدينة الالذقية.
تو�صلت الدرا�سة �إىل �أن �سوريا ما زالت تعي�ش حتى الآن يف ظل عادات وتقاليد وموروثات
ولدتها �أفكار تراكمية منذ الع�صور القدمية ،بحيث تبقى املر�أة -مهما و�صلت �إىل مراتب
علمية ووظيفية متقدمة -خا�ضعة ل�سلطة الرجل ،وي�ساعد على ذلك القوانني التي حتكم
العالقة بني الرجل واملر�أة يف �سوريا.وو�صلت املر�أة ال�سورية �إىل مواقع التعليم والعمل
وخا�ضت جميع امليادين التي يخو�ضها الرجل بن�سب ال ت�ستطيع الو�صول من خاللها �إىل
امل�ستوى املطلوب من التمكني االجتماعي واالقت�صادي.ومل ت�ستطع املر�أة ال�سورية الو�صول
�إىل مراكز �صنع القرار الإ�سرتاتيجي بالن�سب املقبولة لتمثلها اجتماعياً ،بل اقت�رص وجودها
على ن�سب ب�سيطة ال تكفي لنقول �إنها متمكنة.وما زالت م�شاركة املر�أة ال�سورية يف الأن�شطة
االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية �ضعف م�ستوى هذه الإجراءات ،وعدم انت�شارها عملياً،
واقت�صارها فقط �ضمن اللجان والور�ش التي ال حتتوي �إال على عدد قليل من املهتمني.
وهدفت درا�سة (حمدان )2004 ،التعرف �إىل التعليم املفتوح والتعليم املفتوح و�أهميته
يف التنمية االجتماعية وال�سيا�سية والثقافية ،وقد دعت هذه الدرا�سة �إىل ا�ستخدام التطورات
احلديثة يف جماالت تقنيات املعلومات واالت�صاالت من �أجل تقدمي خدمات تعليمية جديدة
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تنا�سب فئات متعددة من النا�س مثل :ربات البيوت ،وال�شباب ،وكبار ال�سن ،واملعوقني
ج�سدياً ،وجميعهم يتطلعون �إىل حتقيق �آمالهم وطموحاتهم التعليمية يف هذا النوع من
التعليم بعد �أن �أعاقت ظروفهم االقت�صادية واالجتماعية التحاقهم مب�ؤ�س�سات التعليم
التقليدي.وبينت هذه الدرا�سة جوانب عدة ي�سهم فيها التعليم املفتوح يف التنمية االجتماعية
والب�رشية� ،أهمها :التحرر من القيود بال�سماح للمزيد من الفر�ص التعليمية ،واملرونة يف
القبول والت�سجيل ،و�إمكانية اجلمع بني الدرا�سة والعمل ،وتطوير مهارات العاملني يف
امل�ؤ�س�سات املختلفة ،وزيادة الإنتاج يف مواقع العمل ،وتر�سيخ الثقافة ،وحتقيق دميقراطية
التعلم ،وتر�سيخ عادات املجتمع وتقاليده من خالل الربامج التعليمية املختلفة.
هدفت درا�سة (الطحيح )2004 ،التعرف �إىل �أهمية التعليم املفتوح والتعليم
الإلكرتوين من حيث املفاهيم والتجارب والأثر ،وهي درا�سة نظرية �شملت ( )10دول عربية
اعتمدت على �إح�صاءات وتقارير معتمدة على نظام التعليم عن بعد ،و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن
التعليم املفتوح يتيح ل�رشائح وفئات عدة فر�ص التعليم العايل ال تتيحها لها �أنظمة التعليم
التقليدي ،و�أن نظام التعليم املفتوح �أ�سهم يف �إعادة تعليم �آالف الطلبة الذين تركوا التعليم
يف مراحل الدرا�سة املدر�سية �أو اجلامعية ،كما فتح التعليم املفتوح جماالت وفر�صاً لتعليم
املر�أة العربية ،و�أ�شارت الدرا�سة �إىل منوذج التعليم املفتوح يف فل�سطني كنموذج ناجح،
وتقوم به جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني ،التي �أتاحت الفر�صة للتعلم يف كل قرية وكل
مدينة وكل حمافظة ،و�أن �أعداد الطلبة يف جامعة القد�س املفتوحة يف فل�سطني يفوق �أعداد
الطلبة يف باقي اجلامعات الفل�سطينية ،وخرجت الدرا�سة كذلك بنتيجة �إىل �أن جامعة القد�س
املفتوحة ونظام التعليم املفتوح �أ�سهم وب�شكل كبري يف تعليم املر�أة الفل�سطينية ب�شكل
خا�ص ،مما �أ�سهم يف زيادة دورها يف املجتمع وحت�سني و�ضعها االجتماعي واالقت�صادي.
و�أو�صت الدرا�سة بزيادة �أنظمة التعليم املفتوح وتعميم هذه التجربة يف الدول العربية.
�أما درا�سة ماي ( )May,2004فقد هدفت �إىل التعرف �إىل النجاحات التي حتققت
للعديد من الن�ساء ب�سبب التعلم عن بعد ،وما جلبه لهن من فر�ص ما كانت لتتوافر لهن
دونه ،وطبقت الدرا�سة على عينة ( )120امر�أة يف �إحدى واليات كندا ،وا�ستخدمت الدرا�سة
ا�ستبانة وزعت على ن�ساء تعلمن بطريقة التعليم عن بعد ،وبعد حتليل البيانات التي جمعتها
الدرا�سة ،تو�صلت الدرا�سة �إىل نتائج عدة� ،أهمها:
Ú Úي�سهم التعليم املفتوح يف:
 حتقيق �أهداف الن�ساء وطموحاتهن.
 تعوي�ضهن عما فاتهن من فر�ص ب�سبب ظروفهن االجتماعية.
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 منح الن�ساء فر�ص موا�صلة التعليم العايل ،وكثري منهن ح�صلن على ماج�ستري
ودرجة دكتوراه.
 �أتاح التعليم املفتوح للمر�أة فر�صة التعلم وهي يف منزلها مما يقلل من ح�سا�سية
الزوج �أو الأطفال.
 زيادة ثقة املر�أة بنف�سها.
 زيادة طموحات وتطلعات املر�أة نحو احلياة وامل�ستقبل.
 زيادة التفاعل مع املجتمع ومع ن�ساء �أخريات وتبادل اخلربات والتجارب.
�Ú Úأ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل عدم وجود فروق دالة �إح�صائياً يف وجهات نظر
نواح اجتماعية و�شخ�صية
عينة الدرا�سة نحو �أهمية التعليم املفتوح يف رعاية املر�أة من ٍ
واقت�صادية وعلمية تبعاً ملتغريات العمر ،واحلالة االجتماعية ،يف حني ظهرت فروق تعزى
ملتغري التخ�ص�ص ل�صالح التخ�ص�صات العلمية�(.سمعان)2008 ،
ويف دار�سة (علي )2002 ،بعنوان« :التعليم اجلامعي املفتوح ودوره يف �إعداد ال�شباب
الفل�سطيني� ،أهدافه وخ�صائ�صه بني القبول والرف�ض» ،كان الهدف الك�شف عن مدى ا�ستجابة
�أع�ضاء الهيئات التدري�سية يف اجلامعات الفل�سطينية لفكرة ت�أ�سي�س التعليم اجلامعي عن
بعد ،من حيث القبول والرف�ض يف �ضوء �أهدافه وخ�صائ�صه ،ودور هذا النوع من التعليم
يف مواجهة االحتالل الإ�رسائيلي وجرائمه بحق �أبناء �شعبنا يف اجلانب التعليمي.ودرا�سة
التوجهات امل�ستقبلية لدعم وتعزيز وت�أ�سي�س هذا النمط من التعليم ا�ستخدم الباحث يف
جمع بياناته ا�ستبانة م�ؤلفة من ثالثة حماور تتعلق ب�أهداف التعليم املفتوح وخ�صائ�صه،
وموقف �أع�ضاء هيئة التدري�س منه ،تكونت عينة الدرا�سة من  260ع�ضواً من �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية (�أ�ستاذ – �أ�ستاذ م�ساعد – مدر�س)  ،موزعني
على كلياتها.تو�صلت الدرا�سة �إىل النتائج الآتية :ت�شجيع فل�سفة هذا النظام من القيادات
ال�سيا�سية بالدولة وتبينهم له ،اال�ستقالل الكامل عن اجلامعات التقليدية� ،إعداد الكوادر
الب�رشية القادرة على تطوير العمل العلمي والرتبوي ،و�إعداد املواد التعليمية بهذا النوع
من التعليم� ،إعادة النظر يف الهياكل الإدارية والتنظيمية والتعليمات لتوائم هذا النمط
من التعليم ،تدريب العاملني يف م�ؤ�س�سات التعليم املفتوح لإك�سابهم القدرة على ت�سيري
هذا النظام ،توظيف حمالت �إعالمية للتعريف بفل�سفة و�أهداف ومزايا التعليم اجلامعي
املفتوح للإر�سال واال�ستقبال� ،إعطاء حرية للدار�س الختيار املقررات والتخ�ص�صات ح�سب
�إمكانياته� ،إعداد الربامج التدريبية �أثناء اخلدمة بالتعاون مع الهيئات احلكومية واخلا�صة
اعتماداً على االحتياجات التدريبية لكل هيئة.
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وهدفت درا�سة (اليون�سكو )2002 ،وهي درا�سة نظرية حول التعليم املفتوح �إىل
�إظهار �أهمية نظام التعليم عن بعد ،كما �أ�شارت �إىل مرحلة كل مرحلة منها ومتطلباتها
ومناذجها ،وتو�صلت الدرا�سة �إىل �أن مراحل التعليم املفتوح هي �أنظمة املرا�سلة من حيث
املوارد املطبوعة والإر�شادات امل�صاحبة من �سمعية وب�رصية ،ويكون الربيد االلكرتوين
و�سيلة للتوا�صل بني طريف العملية التعليمية من معلم ومتعلم ،ثم �أنظمة «التلفزيون»
والراديو التعليمي لتقدمي حما�رضات حية مبا�رشة �أو م�سجلة ،ثم �أنظمة الو�سائل املتعددة
من ن�صو�ص و�أ�صوات و�أ�رشطة ومواد حا�سوبية ،ثم الأنظمة املرتكزة على االنرتنت،
و�أ�شارت الدرا�سة �إىل �أن نظام التعليم املفتوح �أتاح فر�صاً كثرية ومتنوعة للأفراد من فئات
عمرية خمتلفة ذكوراً و�إناثاً ،و�أن التعليم املفتوح �أ�سهم -وب�شكل كبري -يف تطوير املر�أة يف
املجتمع و�إدماجها ،و�ساعد على دخولها �إىل ميدان العمل ،وخا�صة ميدان التعليم الرتبوي
والوظائف املتنوعة يف �شتى امل�ؤ�س�سات ،واليوم ال يكاد املرء يدخل م�ؤ�س�سة �إال يجد فيها
ن�ساء عامالت وموظفات يف وظائف متنوعة.

التعقيب على الدراسات السابقة:
♦ ♦يت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة الدور الكبري للجامعات ب�شكل عام واجلامعات
املفتوحة ب�شكل خا�ص يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف الأمور احلياتية كافة.
♦ ♦�إن دور اجلامعات مل يقت�رص على الوظيفة العلمية والتعليمية ،و�إمنا هناك �أدوار
عديدة للجامعات ت�ساعد يف خدمة املجتمع وتنمية قدرات ال�سكان يف املجاالت احلياتية
كافة.
♦

♦يت�ضح من الدرا�سات ال�سابقة �أن الإناث �أكرث �إقباالً على التعليم من الذكور.

♦ ♦�أهمية متكني املر�أة الفل�سطينية والتعرف �إىل واقع املر�أة والتحديات التي تواجهها،
ودور املر�أة يف تنمية املجتمع الفل�سطيني يف اجلوانب ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية
والثقافية كافة.
♦ ♦�أهمية التعليم املفتوح ودوره يف تقدمي اخلدمات التعليمية لفئات متعددة يف
املجتمع مثل ربات البيوت ،وكبار ال�سن ،واملعوقني ج�سدياً ،وكل من فاتهم فر�ص التعلم
ب�سبب الظروف ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية والثقافية ،والتحرر من القيود
املوجودة يف التعليم النظامي كافة ،واملرونة يف الت�سجيل والقبول و�إمكانية اجلمع بني
الدرا�سة والعمل وحتقق دميقراطية التعليم.
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♦ ♦�أ�شارت الدرا�سات ال�سابقة �إىل �أهمية ا�ستخدام التقنيات احلديثة وتطبيق التعليم
الإلكرتوين وا�ستخدام الو�سائط التعليمية ،والأنظمة املرتكزة على االنرتنت.
♦ ♦اختلفت هذه الدرا�سة مع بع�ض الدرا�سات حول جمتمع الدرا�سة ،فبع�ض الدرا�سات
كان جمتمع الدرا�سة �أع�ضاء الهيئة التدري�سية وبع�ضها الآخر خريجي اجلامعات املفتوحة،
�أما هذه الدرا�سة فتكون جمتمع الدرا�سة من طلبة اجلامعة الذين هم على مقاعد الدرا�سة.
♦ ♦اتفقت مع الدرا�سات ال�سابقة يف ا�ستخدام اال�ستبانة جلمع املعلومات والت�شابه يف
املتغريات امل�ستقلة والأ�سلوب الإح�صائي املتبع.
♦ ♦ت�شابهت مع بع�ض الدرا�سات ال�سابقة يف تناول دور التعليم املفتوح يف متكني
ال�شباب ،وبخا�صة �أن جامعة القد�س املفتوحة متثل �رضورة وطنية يف مقاومة �سيا�سة
التجهيل التي تتبعها �سلطات االحتالل الإ�رسائيلي بحق ال�شعب الفل�سطيني وبخا�صة يف
اجلانب التعليمي والثقايف.

منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي وذلك ملالءمته ملثل هذه الدرا�سات.
جمتمع الدراسة وعينتها:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طلبة جامعة القد�س املفتوحة يف جنوب ال�ضفة
الغربية يف الف�صل الدرا�سي الأول للعام اجلامعي 2013 /2012والبالغ عددهم ()13650
طالب وطالبة ح�سب
طالب وطالبة ،وقد اختريت عينة ع�شوائية طبقية عددها ()1000
ٍ
اجلدول الآتي:
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة الدراسة الذين تم تحليل استجاباتهم تبعاً لمتغيرات الدراسة المستقلة.

املتغري
اجلن�س

التخ�ص�ص

العدد

الن�سبة املئوية

الفئة
ذكــر

280

%28

�أنثـى

720

%72

تربية

415

%41.5

علوم �إدارية

330

%33

علوم اجتماعية

255

%25.5
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املتغري

الفئة

احلالة االجتماعية

العمل

مكان ال�سكن

د .تيسير عبد احلميد أبو ساكور

العدد

الن�سبة املئوية

متزوج

165

%16.5

�أعزب

770

%77

غري ذلك

65

%6.5

موظف

85

%8.5

عمل حر

150

%15

ال �أعمل

765

%76.5

مدينة

290

%29

قرية

629

%62.9

خميم

81

%8.1

1000

%100

املجموع

أداة الدراسة:
ا�ستخدم الباحث ا�ستبانة للتعرف �إىل دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني
ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني يف جنوب ال�ضفة الغربية ،م�ستفيداً من
الأدب النظري والدرا�سات ال�سابقة وا�ستطالع �آراء بع�ض الطلبة حول املو�ضوع ،وتكونت
الأداة من جز�أين :الأول معلومات عامة عن الطالب ،واجلزء والثاين فقرات الأداة وهي ()58
فقرة وفق مقيا�س ليكارت اخلما�سي.
صدق أداة الدراسة وثباتها:
مت التحقق من �صدق اال�ستبانة بعر�ضها على جمموعة من املحكمني من ذوي اخلربة
واالخت�صا�ص من اجلامعات الفل�سطينية لإبداء �آرائهم حول مالءمة الفقرات ملو�ضوع البحث
وال�صياغة اللغوية والعلمية ،كما مت التحقق من الثبات بتطبيق معادلة كرونباخ �ألفا حيث
بلغ معامل الثبات (. )0.90
متغريات الدراسة:
1 .1املتغريات امل�ستقلة وهي :اجلن�س ،والتخ�ص�ص ،واحلالة االجتماعية ،والعمل،
ومكان ال�سكن.
2 .2املتغريات التابعة :وتتمثل بدور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب
وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني جنوب ال�ضفة الغربية.
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املعاجلة اإلحصائية:
متت املعاجلة الإح�صائية الالزمة للبيانات با�ستخراج الأعداد والن�سب املئوية،
واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية ،واختبارات حتليل التباين الأحادي،
واختبار �شيفيه ،ومعادلة الثبات كرونباخ �ألفا والتجزئة الن�صفية ،وذلك با�ستخدام احلا�سوب
با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية  ،SPSSوجرى احلكم على قيم املتو�سطات احل�سابية
وت�صنيفها �إىل درجة (مرتفعة ،متو�سطة ،متدنية)  ،وبذلك يكون املعيار :درجة مرتفعة من
 3 -3.333ودرجة متو�سطة من  3.333 -1.666ودرجة منخف�ضة اقل من.1.666

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول الذي ين�ص( :ما دور �إدارة جامعة القد�س
املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني؟)
وللإجابة عن هذا ال�س�ؤال ا�ستخدم الباحث املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية والن�سبة املئوية واجلدوالن ( )2و ( )3يو�ضحان ذلك:
الجدول ()2
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات استمارة الدراسة حول دور
إدارة جامعة القدس المفتوحة في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم مرتبة ترتيباً تنازلياً

الرقم

الو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرات مرتبة تنازليا

 41ي�سهم م�ساق التدريب العملي �أو امليداين يف تطور املهارات ال�شخ�صية

الدرجة

3.930

 0.786 1.156مرتفعة

3.783

 0.756 1.129مرتفعة

3.782

 0.756 1.074مرتفعة

3.759

 0.751 1.124مرتفعة

1

يتم �إعداد الطالب �إعداداً �شمولياً يواكب الثورة العلمية والتكنولوجية

3.757

 0.751 1.051مرتفعة

9

تب�رص الطالب بحقوقه وواجباته جتاه نف�سه واملجتمع الذي يعي�ش فيه

3.708

 0.741 1.056مرتفعة

6

ت�صقل الربامج التعليمية �شخ�صية الطالب لتكون �أكرث جدية وم�س�ؤولية

ت�ساعد ال�شهادة اجلامعية يف م�ساهمة املر�أة مع الرجل يف تغطية
23
نفقات الأ�رسة ال�رضورية
ت�ساعد اجلامعة يف �إعداد كوادر علمية مميزة من طالب اجلامعة يف
42
كافة التخ�ص�صات
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الرقم

د .تيسير عبد احلميد أبو ساكور

الو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرات مرتبة تنازليا

الدرجة

43

تر�سخ اجلامعة لدى الطالب �أ�س�س احلوار املنفتح الواعي يف معاجلة
الق�ضايا والتحديات املختلفة
متكن الثقافة اجلامعية الطالب من تدبري �أمور العمل ليتنا�سب مع
و�ضعه االقت�صادي
تنمي الوعي املعريف للطالب عرب ا�ستخدام البوابة الإلكرتونية
واالنرتنت
ت�سهم م�ساقات الرتبية يف تدريب الطالب على �أ�ساليب التدري�س احلديثة
املختلفة
ت�شجع املناهج الطالب على ممار�سة طرق و�أ�ساليب �أكرث تطوراً يف
الأن�شطة الإدارية التي يقوم بها

2

تهتم امل�ساقات الدرا�سية يف بناء �شخ�صية الطالب القيادية

3.611

5

تدرب الطالب على مهارة االت�صال مع الآخرين

3.588

 0.717 1.116مرتفعة

 56ن�رش ثقافة العمل التطوعي من �أجل خدمة املجتمع

3.587

 0.717 1.102مرتفعة

 36تعلم اجلامعة الطالب الثبات يف مواجهة التحديات

3.584

 0.716 0.968مرتفعة

 58تهتم اجلامعة ب�إر�شاد الطالب لتحمل م�س�ؤولياته االجتماعية

3.542

 0.708 1.251مرتفعة

ت�شجع املناهج اجلامعية على تقبل مبد�أ امل�شاركة بني املر�أة والرجل
21
يف كافة الأعمال

3.541

 0.708 1.191مرتفعة

 49تطوير مهارات التوا�صل مع الآخرين لدى الطالب

3.539

 0.707 1.108مرتفعة

 54توعية الطالب ملفاهيم النوع االجتماعي والتنمية

3.537

 0.707 1.052مرتفعة

3.5375

 0.707 1.049مرتفعة

29
24

39
20

3.660

 0.732 1.093مرتفعة

3.660

 0.732 1.086مرتفعة

3.637

 0.727 1.117مرتفعة

3.635

 0.727 1.060مرتفعة

3.634

 0.726 1.017مرتفعة
 0.722 1.059مرتفعة

ت�ساهم اجلامعة يف �إبراز �أهمية �إ�سهام الرجل يف التنمية املجتمعية
25
على �صعيد الأ�رسة واملجتمع
تر�سيخ �أهمية وجود عدد من ال�صفات الذاتية ،كال�صحة والذكاء والقدرة
3.537
55
على التحمل عند الطالب

 0.707 1.030مرتفعة

 53تعزز اجلامعة لدى الطالب قيماً من �أهمها العدالة ،وامل�ساواة ،والنزاهة

3.515

 0.703 1.141مرتفعة

 37ت�سهم امل�ساقات اجلامعية يف تعزيز املعارف التقنية لدى الطالب

3.513

 0.702 1.058مرتفعة

 46توجه اجلامعة الطالب لل�سعي للتجديد واالبتكار والإبداع

3.490

 0.698 1.097مرتفعة

 38ت�سهم م�شاريع التخرج يف �صقل مهارات الطالب البحثية واملعرفية

3.490

 0.698 1.096مرتفعة

 30تر�سخ اجلامعة قيم الدميقراطية يف وجدان الطالب

3.489

 0.697 1.087مرتفعة

 51تقوي اجلامعة �أوا�رص العالقة بني الطالب يف املجتمع املحلي

3.488

 0.697 1.044مرتفعة
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الرقم

الو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرات مرتبة تنازليا

الدرجة

 44تعمل على تقليل الفارق الثقايف والتعليمي بني املر�أة والرجل

3.464

 0.692 1.057مرتفعة

 18ت�ساهم اجلامعة يف ت�أهيل الطالب للتخطيط

3.464

 0.692 1.056مرتفعة

 26تعزز احلياة اجلامعية يف الطالب االنتماء للوطن

3.463

 0.692 1.006مرتفعة

 35تر�سخ اجلامعة مفاهيم التعددية وامل�س�ؤولية املجتمعية لدى الطالب

3.440

 0.688 1.080مرتفعة

 40تعزز م�ساقات الرتبية العملية ممار�سة واقعية للطالب

3.418

 0.683 1.145مرتفعة

 31متكن اجلامعة الطالب من ا�ستيعاب مفهوم املواطنة بكامل �أبعاده

3.417

 0.683 1.132مرتفعة

3.417

 0.683 1.097مرتفعة

3.368

 0.673 1.106مرتفعة

3.367

 0.673 1.081مرتفعة

3.367

 0.673 1.047مرتفعة

3.345

 0.669 1.173مرتفعة

3.344

0.668 1.119

3.322

 0.664 1.227متو�سطة

3.319

 0.663 1.084متو�سطة

3.319

 0.663 1.083متو�سطة

 11تنمي مهارات بناء و�إدارة فريق العمل لدى الطالب

3.318

 0.663 1.061متو�سطة

 45تعمل جاهدة على تغيري التقاليد التي تقيد حرية املر�أة

3.296

 0.659 1.141متو�سطة

3.295

 0.659 1.112متو�سطة

يهيئ التعليم اجلامعي الطالب لدخول �سوق العمل م�سلحاً ملماً بالعديد
19
من املهارات الالزمة
ت�ساعد املناهج اجلامعية الطالب على تطبيق الأ�ساليب العلمية احلديثة
22
للإدارة
 57تعزيز عالقة الطالب مبجتمعه وتفاعله املبا�رش مع حاجاته وم�شكالته
27
47
34
52

تهيئ ال�شهادة العلمية كثرياً من الرجال ليتبو�ؤا منا�صب �سيا�سية
خمتلفة
تتوافر بيئة جامعية حمفزة للتميز قادرة على تعزيز االنفتاح الفكري
�أمام الطالب القياديني
تطور اجلامعة �أدوات التفاعل والتوا�صل بني ال�شباب و�أ�صحاب القرار
بحيث يكون ه�ؤالء ال�شباب مثاالً ومنوذجاً لل�شباب الفاعل املنتمي
توافر اجلامعة التكنولوجيا التي ت�سهل على الطالب التوا�صل واالنفتاح
مع العامل الداخلي واخلارجي

 10توافر اجلامعة ن�شاطات لتنمية مهارات حل امل�شكالت عند الطالب
8

تر�سخ قيمة التخطيط يف حياة الطالب

ت�شجع الطالب على اتخاذ قرارات تت�سم باجلر�أة واحل�سم عند مواجهة
12
امل�شكالت
ت�ؤهل الرجل ملناف�سة املر�أة يف املواقع القيادية يف الأحزاب واحلركات
3.273
28
ال�سيا�سية
ي�ساعد التعليم اجلامعي الطالب على �إيجاد فر�ص عمل تخفف من حدة
3.250
15
الفقر
33

 0.654 1.209متو�سطة
 0.650 1.269متو�سطة
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الرقم

د .تيسير عبد احلميد أبو ساكور

الو�سط االنحراف الن�سبة
احل�سابي املعياري املئوية

الفقرات مرتبة تنازليا

الدرجة

 16تدرب الطالب على كيفية �إقامة امل�شاريع االقت�صادية ال�صغرية املنتجة

3.246

 0.649 1.087متو�سطة

 50تغر�س اجلامعة يف نفو�س الطالب حب العمل اجلماعي التعاوين

3.221

 0.644 1.089متو�سطة

3

متنح اجلامعة الطالب حقوقاً مت�ساوية للطالب والطالبات

3.200

 0.640 1.223متو�سطة

7

تعزز اجلامعة الهمم العالية لدى الطالب

3.200

 0.640 1.204متو�سطة

 13ت�سعى لبلورة هوية �شبابية جادة ونا�ضجة ت�أخذ زمام املبادرة

3.196

 0.639 1.068متو�سطة

 17متكن الطالب من مهارات العمل الدميقراطي امل�ؤ�س�سي

3.173

 0.634 1.127متو�سطة

3.150

 0.630 1.190متو�سطة

 33تنمي اجلامعة لدى الطالب مهارة التفاو�ض

3.149

 0.629 1.144متو�سطة

 14تنمي لدى الطالب مهارة تنظيم الوقت و�إدارته

3.076

 0.615 1.155متو�سطة

3.054

 0.610 1.226متو�سطة

2.884

 0.576 1.265متو�سطة

3.437

 0.687 1.112مرتفعة

4

توافر املناهج اجلامعية فر�ص تنمية االهتمامات املختلفة للطالب

تزود االحتادات الطالبية الطالب مبعلومات كافية عن حقه يف
32
الت�صويت واالنتخاب
تعمل �إدارة اجلامعة على متابعة تتابع م�سرية الطالب بعد التخرج
48
وتدعمهم
الدرجة الكلية

يت�ضح من اجلدول (� )2أن الدرجة الكلية لفقرات اال�ستبانة مرتفعة ،و�أن الفقرة ()41
قد ح�صلت على �أعلى متو�سط ،وح�صلت على درجة تقدير مرتفعة ،وتن�ص على« :ي�سهم
م�ساق التدريب العملي �أو امليداين يف تطور املهارات ال�شخ�صية» يليها الفقرة رقم ()6
« :ت�صقل الربامج التعليمية �شخ�صية الطالب لتكون �أكرث جدية وم�س�ؤولية» ،ثم الفقرة
(« : )23ت�ساعد ال�شهادة اجلامعية يف م�ساهمة املر�أة مع الرجل يف تغطية نفقات الأ�رسة
ال�رضورية» و�أن الفقرة ( )48قد ح�صلت على �أقل املتو�سطات احل�سابية ،وتن�ص على:
«تعمل �إدارة اجلامعة على متابعة تتابع م�سرية الطالب بعد التخرج وتدعمهم».يليها
الفقره ( )32وتن�ص« :تزود االحتادات الطالبية الطالب مبعلومات كافية عن حقه يف
الت�صويت واالنتخاب» ثم الفقرة ( )14وتن�ص« :تنمي لدى الطالب مهارة تنظيم الوقت
و�إدارته»
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الجدول ()3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة حول دور إدارة جامعة القدس المفتوحة
في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في المجتمع الفلسطيني مرتبة ترتيباً تنازلياً

الرقم

املجاالت مرتبة تنازليا

الو�سط احل�سابي االنحراف املعياري الن�سبة املئوية الدرجة

4

التمكني اجلامعي للجانب املعريف

3.488

1.124

0.697

مرتفعة

5

التمكني اجلامعي للجانب االجتماعي

3.466

1.113

0.693

مرتفعة

2

التمكني اجلامعي للجانب االقت�صادي

3.461

1.105

0.692

مرتفعة

1

التمكني اجلامعي جلانب للمهارات
ال�شخ�صية والقيادية لل�شباب

3.394

1.114

0.678

مرتفعة

3

التمكني اجلامعي للجانب ال�سيا�سي

3.386

1.101

0.677

مرتفعة

الدرجة الكلية

3.437

1.112

0.687

مرتفعة

يت�ضح من اجلدول (� )3أن جمال التمكني اجلامعي للجانب املعريف قد ح�صلت على
�أعلى متو�سط ح�سابي ،بدرجة تقدير مرتفعة ،يليه التمكني اجلامعي للجانب االجتماعي
واالقت�صادي ،و�أن جمال التمكني اجلامعي للجانب ال�سيا�سي ح�صل على �أقل املتو�سطات
احل�سابية. ،
ويعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن جامعة القد�س املفتوحة تقدم خدمات تعليمية
ح�سب النظام املفتوح ،الذي يقدم اخلدمات التعليمية بكل مرونة وي�رس ،حيث ي�ستطيع
الطالب املزاوجة بني الدرا�سة والعمل ،بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض تكاليف الدرا�سة ن�سبياً الأمر
الذي �أدى �إىل زيادة الطلبة امللتحقني يف اجلامعة لت�صل �إىل (� )66ألف طالب وطالبة يف
فروع اجلامعة يف املدن الفل�سطينية كافة� ،أما التمكني اجلامعي للجانب ال�سيا�سي فرمبا
يعود �إىل دوام الطلبة غري املنتظم وان�شغال الطالب يف الدرا�سة والعمل حيث �إن التمكني يف
هذا اجلانب يتطلب دواماً منتظماً ملتابعة الن�شاطات ال�سيا�سية واحلوارات املنعقدة داخل
حرم اجلامعة.
اتفقت نتيجة الدرا�سة مع نتائج الدرا�سات ال�سابقة مثل (درا�سة الع�سيلي (، )2012
ودرا�سة حمدان ( )2004ودرا�سة الطحيح ( )2004ودرا�سة May (2004) .التي �أظهرت
نتائجها �أن الدرجة الكلية ال�ستجابات �أفراد العينة كانت مرتفعة.
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النتائج املتعلقة بفرضيات الدراسة:
◄◄النتائج املتعلقة بالفر�ضية الأوىل التي تن�ص على( :ال توجد فروق ذات دالل
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤ αيف متو�سطات دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة
يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري اجلن�س) .
وللتحقق من �صحة هذه الفر�ضية ،ا�ستخدم الباحث اختبار ( )tللتعرف فيما �إذا كانت
الفروق بني املتو�سطات دالة �إح�صائيا عند م�ستوى الداللة ( )0.05≤ αكما يبني اجلدول
(. )4
الجدول ()4
نتائج اختبار “ ”tالستجابات أفراد عينة الدراسة وفقاً لمتغير الجنس.

املجموعة

عدد الطلبة

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

ذكر

280

3.49

0.727

�أنثى

720

3.63

0.642

درجة احلرية

قيمة (ت)
املح�سوبة

م�ستوى الداللة
الإح�صائية

998

3.086

0.006

ويتبني من اجلدول (� )4أن قيمة م�ستوى الداللة الإح�صائية املح�سوبة (، )α =0.006
وهي �أقل من قيمة ( ، )0.05 ≤ αمما يدل على وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات
درجة دور اجلامعة تعزى ملتغري اجلن�س ل�صالح الإناث.
يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن ن�سبة الإناث هي الأكرث يف جامعة القد�س املفتوحة،
وت�صل �إىل  %65من �إجمايل عدد الطالب ،كما �أن اهتماماتهن �أكرث يف التعليم من الطلبة
الذكور.اختلفت نتائج الدرا�سة مع درا�سة عبد الب�صري ( )2009التي �أظهرت نتائجها وجود
فروق تعزى ملتغري اجلن�س.
◄◄النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثانية التي تن�ص على (ال توجد فروق ذات دالل
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )≤ α 0.05يف متو�سطات دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة
يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري التخ�ص�ص) .
والختبار داللة الفروق بني متو�سطات دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني
ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني يف �ضوء التخ�ص�ص مت ا�ستخراج الأعداد
واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية كما هو يف اجلدول (. )5
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الجدول ()5
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لتقديرات دور إدارة جامعة القدس المفتوحة
في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في المجتمع الفلسطيني لمتغير التخصص

التخ�ص�ص

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري

العدد

تربية

165

3.573

0.564

علوم �إدارية

770

3.609

0.662

علوم اجتماعية

65

3.460

0.948

1000

3.593

0.669

الكلي

يالحظ من اجلدول (� )5أن هناك فروقا ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات
دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني
تبعاً ملتغري التخ�ص�ص.
والختبار هذه الفر�ضية ،وملعرفة �إذا ما كانت تلك الفروق ذات داللة �إح�صائية،
ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين الأحادي كما يبني اجلدول (. )6
الجدول ()6
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمدى دور إدارة جامعة القدس المفتوحة في تمكين الشباب
وتنمية قدراتهم في المجتمع الفلسطيني تبعاً لمتغير التخصص.

م�صدر التباين

درجات احلرية جمموع املربعات

بني املجموعات

2

0.369

داخل املجموعات

997

448.015

999

448.384

املجموع

متو�سط املربعات قيمة ف املح�سوبة م�ستوى الداللة
0.185
0.449

0.411

0.663

يت�ضح من اجلدول (� )6أن قيمة م�ستوى الداللة الإح�صائية املح�سوبة ()α =0.663
 ،وهي �أكرب من قيمة ( ، )0.05 ≤ αمما يدل على عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني
متو�سطات درجة دور اجلامعة تعزى ملتغري التخ�ص�ص.اتفقت نتائج الدرا�سة مع درا�سة
الع�سيلي ( )2012ودرا�سة )May (2004التي بينت النتائج عدم وجود فروق تعزى ملتغري
التخ�ص�ص ،واختلفت مع درا�سة عبد الب�صري ( )2009التي �أظهرت نتائجها وجود فروق
تعزى ملغري التخ�ص�ص.
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يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن الوظيفة الأ�سا�سية جلامعة القد�س املفتوحة هو تقدمي
خدمات تعليمية و�إ�صدار ال�شهادات يف العديد من التخ�ص�صات ،كما �أن هدف الطالب هو
احل�صول على وظيفة منا�سبة نظراً لرتدي الأو�ضاع االقت�صادية ،وبخا�صة يف ظل االحتالل
الإ�رسائيلي وقيامة بت�شديد احل�صار على ال�شعب الفل�سطيني.
◄◄النتائج املتعلقة بالفر�ضية الثالثة التي تن�ص على (ال توجد فروق ذات دالل
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )≤ α 0.05يف متو�سطات دور �إدارة جامعة القد�س
املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري احلالة
االجتماعية).
والختبار داللة الفروق بني متو�سطات دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني
ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني يف �ضوء احلالة االجتماعية ،ا�ستخرجت
الأعداد واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية كما هو يف اجلدول ()7
الجدول ()7
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لتقديرات دور إدارة جامعة القدس المفتوحة
في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في المجتمع الفلسطيني ضوء الحالة االجتماعية

احلالة االجتماعية

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

متزوج

165

3.573

0.564

�أعزب

770

3.609

0.662

غري ذلك

65

3.460

0.9481

1000

3.593

0.669

الكلي

يالحظ من اجلدول (� )7أن هناك فروقا ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات
دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني
تبعاً ملتغري احلالة االجتماعية.
والختبار هذه الفر�ضية وملعرفة �إذا ما كانت تلك الفروق ذات داللة اح�صائية ،ا�ستخدم
الباحث اختبار حتليل التباين الأحادي كما يبني اجلدول (. )8

38

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثاني  -ع ( - )6نيسان 2014

الجدول ()8
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمدى دور إدارة جامعة القدس المفتوحة في تمكين الشباب
وتنمية قدراتهم في المجتمع الفلسطيني تبعاً لمتغير الحالة االجتماعية.

م�صدر التباين

درجات احلرية جمموع املربعات

بني املجموعات

2

1.415

داخل املجموعات

997

446.970

املجموع

999

448.384

متو�سط املربعات قيمة ف املح�سوبة م�ستوى الداللة
0.707
0.448

1.578

0.207

يت�ضح من اجلدول (� )8أن قيمة م�ستوى الداللة الإح�صائية املح�سوبة ()α =0.207
وهي �أكرب من قيمة ( ، )0.05 ≤ αمما يدل على عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني
متو�سطات درجة دور اجلامعة تعزى ملتغري احلالة االجتماعية.
يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن جامعة القد�س املفتوحة تقدم خدماتها ملن فاتتهم
فر�ص التعليم النظامي ،لأي �سبب كان ،قد يكون الزواج �أو الطالق� ،أو الرتمل ،فهي توافر بيئة
درا�سية مرنة قد تقلل من املعوقات الناجتة عن احلالة االجتماعية.اتفقت نتائج الدرا�سة مع
درا�سة عبدالب�صري ( )2009ودرا�سة  )May,2004بعدم وجود فروق تعزى ملتغري احلالة
االجتماعية،
◄◄النتائج املتعلقة بالفر�ضية الرابعة التي تن�ص على (ال توجد فروق ذات دالل
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )≤ α 0.05يف متو�سطات دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة
يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري العمل احلايل) .
والختبار داللة الفروق بني متو�سطات دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني
ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني تبعاً ملتغري العمل احلايل ،اُ�ستخرجت
الأعداد واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية كما هو يف اجلدول (. )9
الجدول ()9
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لتقديرات دور إدارة جامعة القدس المفتوحة
في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في المجتمع الفلسطيني تبعاً لمتغير العمل الحالي.

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

العمل احلايل
موظف

85

3.649

0.423

عمل حر

150

3.455

0.852
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العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

765
1000

3.614
3.593

0.648
0.669

يالحظ من اجلدول (� )9أن هناك فروقا ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لتقديرات
دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني
تبعاً ملتغري العمل احلايل.
والختبار هذه الفر�ضية وملعرفة �إذا ما كانت تلك الفروق ذات داللة اح�صائية ،ا�ستخدم
الباحث اختبار حتليل التباين الأحادي كما يبني اجلدول (. )10
الجدول ()10
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمدى دور إدارة جامعة القدس المفتوحة في تمكين الشباب
وتنمية قدراتهم في المجتمع الفلسطيني تبعاً لمتغير العمل الحالي.

م�صدر التباين
بني املجموعات
داخل املجموعات
املجموع

متو�سط املربعات قيمة ف املح�سوبة م�ستوى الداللة
1.737
0.021
3.892
0.446

درجات احلرية جمموع املربعات
3.474
2
444.911
997
448.384
999

يت�ضح من اجلدول (� )10أن قيمة م�ستوى الداللة الإح�صائية املح�سوبة ()α =0.021
وهي �أقل من قيمة ( ، )0.05 ≤ αمما يدل على وجود فروق دالة �إح�صائيا بني متو�سطات
درجة دور اجلامعة تعزى ملتغري العمل احلايل.وملعرفة م�صدر الفروق ا�ستخدم الباحث
اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعدية بني املتو�سطات ملتغري العمل احلايل ،كما بينه
اجلدول (. )11
الجدول ()11
نتائج اختبار ( )Scheffeللمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية
الستجابات أفراد عينة الدراسة تبعاً لمتغير العمل الحالي.

املتغري
موظف
العمل احلايل

عمل حر
ال �أعمل

الفرق يف املتو�سطات
عمل حر
ال �أعمل
موظف
ال �أعمل
موظف
عمل حر
40

11.25
2.00
 11.25 9.25 2.009.25

مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية  -اجمللد الثاني  -ع ( - )6نيسان 2014

يت�ضح من اجلدول (� )11أن نتائج اختبار
متو�سطات متغري العمل احلايل ل�صالح املوظف.

()Scheffe

ت�شري �إىل �أن الفروق بني

يعزو الباحث هذه النتيجة �إىل �أن املوظف يع ّد اجلامعة ت�سهم يف منوه املهني،
واحل�صول على �شهادات جامعية ت�ؤهله للح�صول على عدد من االمتيازات الوظيفية ،نظراً
حل�صوله على م�ؤهل علمي جديد.
◄◄النتائج املتعلقة بالفر�ضية اخلام�سة التي تن�ص على (ال توجد فروق ذات دالل
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة ( )≤ α 0.05يف متو�سطات دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة
يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني تعزى ملتغري مكان ال�سكن) .
والختبار داللة الفروق بني متو�سطات دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني
ال�شباب وتنمية قدراتهم يف املجتمع الفل�سطيني ملتغري مكان ال�سكن ،اُ�ستخرجت الأعداد
واملتو�سطات احل�سابية ،واالنحرافات املعيارية كما هو يف اجلدول (. )12
الجدول ()12
المتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية لتقديرات دور إدارة جامعة القدس المفتوحة
في تمكين الشباب وتنمية قدراتهم في المجتمع الفلسطيني لمتغير مكان السكن.

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

مكان ال�سكن
مدينة

290

3.618

0.602

قرية

629

3.599

0.702

خميم

81

3.459

0.634

1000

3.593

0.669

الكلي

يالحظ من اجلدول (� )12أن هناك فروقا ظاهرة بني املتو�سطات احل�سابية
لتقديرات دور �إدارة جامعة القد�س املفتوحة يف متكني ال�شباب وتنمية قدراتهم يف
املجتمع الفل�سطيني تبع َاً ملتغري مكان ال�سكن.والختبار هذه الفر�ضية وملعرفة �إذا
ما كانت تلك الفروق ذات داللة اح�صائية ،ا�ستخدم الباحث اختبار حتليل التباين
الأحادي كما يبني اجلدول (. )13

41

دور إدارة جامعة القدس املفتوحة في متكني الشباب
وتنمية قدراتهم في اجملتمع الفلسطيني.

د .تيسير عبد احلميد أبو ساكور

الجدول ()13
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لمدى دور إدارة جامعة القدس المفتوحة في تمكين الشباب
وتنمية قدراتهم في المجتمع الفلسطيني تبعاً لمتغير مكان السكن.

م�صدر التباين

درجات احلرية جمموع املربعات

بني املجموعات

2

1.666

داخل املجموعات

997

446.719

املجموع

999

448.384

متو�سط املربعات قيمة ف املح�سوبة م�ستوى الداللة
0.833
0.448

1.859

0.156

يت�ضح من اجلدول (� )13أن قيمة م�ستوى الداللة الإح�صائية املح�سوبة (=0.156
 )αوهي �أكرب من قيمة ( ، )0.05 ≤ αمما يدل على عدم وجود فروق دالة �إح�صائيا بني
متو�سطات درجة دور اجلامعة تعزى ملتغري مكان ال�سكن ،اتفقت نتيجة الدرا�سة مع درا�سة
الع�سيلي ( )2012التي بينت عدم وجود فروق تعزى ملتغري ال�سكن.يعزو الباحث هذه
النتيجة رمبا �إىل تواجد فروع ومراكز اجلامعة التعليمية بالقرب من �أماكن �سكن الطالب يف
املدينة �أو القرية �أو املخيم ،وتوزيعها اجلغرايف يف مناطق خمتلفة من فل�سطني.

توصيات الدراسة:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يقرتح الباحث جمموعة من التو�صيات التي ميكن �أن تزيد من
فر�ص التمكني لل�شباب الفل�سطيني ،وتنمية �إمكاناتهم وهي :االهتمام باملهارات ال�شخ�صية
والقيادية لل�شباب ،ومتابعتهم بعد التخرج يف اجلامعة وكذلك االهتمام باجلانب ال�سيا�سي،
و�إعداد الربامج املتعلقة ب�صقل �شخ�صية الطالب وتنميتها وزيادة ثقتهم ب�أنف�سهم مثل:
الربامج املتعلقة بالتطوع وخدمة املجتمع ،و�أن تطرح اجلامعات تخ�ص�صات �إ�ضافية تلبي
حاجة املجتمع وطموحات ال�شباب ،وزيادة الدعم املقدم للطلبة املحتاجني لتمكينهم من
موا�صلة تعليمهم ،وتوفري اخلدمات الإر�شادية للطلبة حول نظام التعليم املفتوح.
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