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ملخص:
هدفت الدرا�سة �إىل التعرف �إىل م�ستوى دعم الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة
القد�س املفتوحة وفق ًا لبع�ض املتغريات� .إ�ضافة �إىل حتديد ما �إذا كان هناك عالقة دالة
�إح�صائي ًا بني م�ستوى دعم الأزواج لزوجاتهم ومتغريات( :دخل الأ�رسة .واملعدل الرتاكمي.
ودافعية الإجناز الدرا�سي لديهن ).ولتحقيق هدف الدرا�سة� ،أعدت ا�ستبانة مكونة من ثالثة
�أق�سام الأول يتعلق مبتغريات الدرا�سة والثاين :مب�ستوى دعم الأزواج لزوجاتهم امللتحقات
بجامعة القد�س املفتوحة� ،أما الق�سم الثالث :فقد خ�ص�ص لقيا�س م�ستوى دافعية الإجناز
الدرا�سي ،وقد وزع��ت بطريقة العينة الع�شوائية الب�سيطة على ( )400طالبة ملتحقات
باجلامعة .حيث ا�ستعيدت ( )378ن�سخة منها .وقد ُحلّلت البيانات با�ستخدام برنامج
الرزم الإح�صائية ( ، )spssوقد �أظهرت نتائج الدرا�سة� .أن م�ستوى الدعم املقدم من الأزواج

لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة كان مرتفعاً ،فيما تبني �أن هناك فروق ًا دالة

�إح�صائي ًا يف م�ستوى الدعم وفق ًا ملتغريات (التخ�ص�ص ،وم�ستوى تعليم الزوج)  ،بينما مل
يتبني وجود فروق دالة �إح�صائي ًا يف م�ستوى الدعم وفق ًا ملتغريات( :العمر الزواجي ،وعدد
�أفراد الأ�رسة ).كما تبني وجود عالقات دالة �إح�صائي ًا بني م�ستوى الدعم الذي يقدمه الأزواج
لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وم�ستوى دخل الأ�رسة واملعدل الرتاكمي
ودافعية الإجناز الدرا�سي .ويف �ضوء نتائج الدرا�سة �أو�صى الباحثان ب�رضورة االهتمام
بتعدد م�صادر الدعم املقدم للطالبات املتزوجات.
الكلمات املفتاحية -دعم الأزواج ،دافعية الإجناز الدرا�سي.
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The level of husbands’ support to their wives enrolled
at Al- Quds Open University according to some variables

Abstract:
The study aimed to identify the level of husbands’ support for their
wives enrolled at Al- Quds Open University according to some variables.
In addition, it tried to determine whether there was a statistically significant
relationship between the level of husbands’ support for their wives and these
variables: family income. Cumulative average and academic achievement
motivation. To achieve the objectives of the study, a questionnaire consisting
of three sections was designed: the first section related to variables of the
study; the second is related to the level of support that husbands offer to
their wives enrolled at Al- Quds Open University; and the third section
was devoted to measure the level of academic achievement motivation. The
questionnaire has been distributed to a simple random of (400) wives joining
the university as students. (378) copies of the questionnaire were restored.
The data were analyzed through the use of the program statistical package
of social sciences (SPSS) . The results showed that the level of support from
husbands to their wives enrolled at Al- Quds Open University was high, and
that there are significant differences in the level of support according to the
variables (specialization, and level of education of the husbands) . Results did
not prove the existence of statistically significant differences in the level of
support according to the variables (marital age, marital status, and number
of family members) , but they showed the existence of statistically significant
relationship between the level of support provided by husbands to their wives
enrolled at Al- Quds Open University and the level of household income, the
cumulative average and academic achievement motivation. In the light of the
results of the study, the researchers recommended that there is a need to have
multiple sources of support for married students.
Key words: Support of husbands, academic achievement motivation.
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مقدمة الدراسة وخلفيتها:
انبثقت فكرة التعليم املفتوح من حاجة املجتمعات يف الدول النامية واملتقدمة ملواجهة
التحديات التي تواجهها يف جمال توفري فر�ص التعليم والتدريب للراغبني فيه على �ضوء حاجات
التنمية ومتطلبات �أ�سواق العمل ،وتبدل الوظائف وتزايد الطلب على الأيدي العاملة التي تتميز
بامتالكها مهارات وا�سعة ومتقدمة(.عامر. )2007 ،
ونظراً لتمتع التعليم املفتوح بخ�صائ�ص فريدة تتمثل يف االنفتاحية واالتاحية واملرونة
وتعدد اخليارات �أمام املتعلم �إ�ضافة الرتباطه مبا�رشة بحاجات الأفراد واملجتمعات ،فقد �شكل
ترياق ًا لتحقيق تطلعات كبار ال�سن من الرجال والن�ساء والأميني وال�سجناء والعاطلني عن العمل
وذوي الدخل املحدود واملعاقني والالجئني (�شاهني )2011 ،لذلك فقد �ساهم يف رفع م�ستويات
الت�أهيل الأكادميي وتوفري فر�ص التعليم والتدريب امل�ستمر جلميع املهنيني لكونه تخطى احلدود
اجلغرافية واملعوقات املادية والنف�سية واالجتماعية والثقافية التي كانت حتول دون التحاقهم
مب�ؤ�س�سات التعليم التقليدية ()Cragg,etal,2005,12- 38
وانطالق ًا من دور التعليم املفتوح و�أهميته فقد اعترب ثورة تعليمية معا�رصة وو�سيلة مف�ضلة
لتمكني الأفراد من احل�صول على م�ؤهالت علمية ،مما حدا مبختلف دول العامل �أن جتعل منه منط ًا
تعليمي ًا �ضمن �سيا�ساتها وبراجمها التعليمية والتدريبية (. )Satyanarayana &meduri ,2010
لهذا يرى الرتبويون �أن التعليم املفتوح املفتوح ميتلك من اخل�صائ�ص واملميزات ما يجعله
نظام ًا تعليمي ًا رئي�س ًا يف القرن احلادي الع�رشين لدرجة �أنه �أ�صبح من ال�صعب �أن ن�شري �إىل جامعة
يف العامل ال يوجد فيها نوع �أو �أكرث من �أنظمة التعليم املفتوح لأن اجلامعات ،وبخا�صة التقليدية
منها �أ�صبحت مطالبة ب�إلزامية التو�سع يف ا�ستخدام تقنيات التعليم لتح�سني فر�ص وبيئات التعلم
وجها لوجه (ال�صالح. )34 -1 ،2007 ،
جتدر الإ�شارة هنا �إىل �أن الفرتة الزمنية الواقعة بني الن�صف الثاين من القرن املا�ضي ،ومطلع
القرن احلايل ات�سمت بكرثة التحديات التي واجهت التعليم العايل يف خمتلف �أنحاء العامل ،وذلك
نتيجة لت�ضخم االنفجار ال�سكاين وازدياد الإقبال على التعليم وانت�شار و�سائل وتقنيات االت�صال
وانح�سار احلرب الباردة واالنفتاح الثقايف ،وتعاظم التحالفات االقت�صادية ،وبروز ظاهرة العوملة
واالقت�صاد احلر والأ�سواق التجارية املفتوحة ،وظهور االنرتنت وتنامي احلاجة لتحقيق التنمية
امل�ستدامة ،و�إعادة ت�أهيل وتدريب القوى العاملة �إ�ضافة �إىل الدعوات املنادية ب�رضورة حتقيق
مبد أ� تكاف�ؤ الفر�ص ،وتوجيه اال�ستثمار يف التعليم نحو حاجات �أ�سواق العمل مع �رضورة �أن يكون
مفتوحا جلميع الأفراد دون متييز (�شاهني. )2003 ،
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لذلك �شكل التعليم املفتوح حا�ضنة لعمليات تدريب وتعليم الأفراد وت�أهيلهم يف خمتلف
القطاعات الإنتاجية ومنها الزراعة وال�صناعة والتعليم وقطاع الأعمال)Khan,etal.2001(.
وهذا و�سع فر�ص االلتحاق مب�ؤ�س�ساته وعززها وهذا ما �أكده ( )Howell,etal.2003ب�أن
هناك تزاي ًدا يف �أعداد املقبلني على م�ؤ�س�سات التعليم العايل خا�صة ممن ترتاوح �أعمارهم ما بني
 25عام ًا ف�أكرث �إ�ضافة لتزايد �أعداد املتعلمني من كبار ال�سن ،حيث ارتفعت ن�سبتهم بني عامي
 1970و 2000لت�صل �إىل  ،%170كما �أن هناك تزايداً ملحوظ ًا يف ارتفاع ن�سب الن�ساء امللتحقات
بالتعليم حيث بلغت ن�سبتهن يف اجلامعات الإفريقية والأمريكية  %60عام .2002
وهذا يو�ضح �أن التعليم املفتوح قد �أدى -وما زال -دوراً فعا ًال يف حتفيز الأفراد وعلى ر�أ�سهم
الن�ساء للتعلم والتدريب واحل�صول على الوظائف وحتقيق �أحالمهن و�إفادة �أ�رسهن وامل�شاركة يف
حتمل امل�س�ؤولية املجتمعية وحت�سني جودة احلياة ،وبخا�صة �أن برنامج الأمم املتحدة الإمنائي
اعترب التنمية الو�سيلة الكفيلة بتوفري مناخ يتمكن فيه الأفراد من تطوير �أنف�سهم لرفع م�ستوى
قدراتهم من �أجل �أن يحظوا بحياة ت�ستجيب الهتماماتهم وحاجاتهم يف الوقت الذي �أ�شار فيه
تقرير اليون�سكو عام � 1996إىل �أن تعليم املر�أة هو �أف�ضل ا�ستثمار للم�ستقبل �سواء كان الهدف منه
حت�سني �أو�ضاع الأ�رسة� ،أو زيادة �أعداد الطالب امللتحقني باملدار�س ،و�أن جهود املجتمعات �سوف
حتقق جناح ًا فقط من خالل تعليم الأمهات وحت�سني ظروف املر�أة والذي بدوره �سوف ي�ساعد
الن�ساء على حماية �أنف�سهن من اال�ستغالل. )Abdelmuhdi,etal,2010,49- 56(.
وبالتايل ف�إن تبني فكرة دعم املر�أة لال�ستفادة من الفر�ص التي يتيحها التعليم املفتوح،
وما يت�سم به من مرونة هائلة �سيقلل من الت�أثريات ال�سلبية والتحديات االجتماعية والثقافية
التي قد تواجهها وي�ساعدها يف النهو�ض مب�ستواها التعليمي والثقايف ،مما �سينعك�س �إيجاب ًا على
و�ضعها االجتماعي واالقت�صادي(.الفريح. )2005 ،
وقد �شكل التعليم املفتوح يف ظل تلك التوجهات م�صدراً لتعزيز مكانة املر�أة ورفعها،
كونه ميلك عنا�رص القوة يف تخطي حواجز الزمان واملكان ،ويتيح لها فر�ص التقدم وفق ًا
ل�رسعتها اخلا�صة ويتلم�س مهاراتها الفردية وي�ؤهلها لكي تكون قادرة على �أداء م�س�ؤولياتها
من خالل التوفيق بني املتطلبات االجتماعية والدرا�سية ،كما �أنه ي�ضمن تقدمي نظام من الدعم
من خالل امل�ؤ�س�سة لتوفري خدمات م�ساندة وم�صادر تعلم متعددة ميكن �أن حتفزها عقلياً،
وت�سهم يف منوها املتكامل ،ولكي يتحقق ذلك فال بد مل�ؤ�س�سات التعليم املفتوح من احلر�ص
على تقدمي خمتلف �أن��واع الدعم للن�ساء مع الأخ��ذ بعني االعتبار �أو�ضاعهن ومتطلباتهن
واحتياجاتهن ومبا يقلل من العوامل ال�سلبية التي تتعلق بالبعد اجلغرايف ونق�ص فر�ص
االت�صال ،مع الرتكيز على الدعم الأكادميي والتقني ودعم املدر�سني ملا لنظام الدعم من
عالقة بالتح�صيل الدرا�سي)Atan,etal,2005,118- 127(.
اجمللد اخلامس ،العدد التاسع ،كانون ثاني 2015
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وا�ستنادا ملا تقدم ف�إن ق�ضية الدعم حتظى باهتمام كبري يف �أدبيات التعليم املفتوح،
ال�سيما الدعم الأ�رسي ،ودعم �أرباب العمل والدعم امل�ؤ�س�سي الأكادميي والتقني بغية متكني املر�أة
من النجاح ،وقد ركزت ( )Kramaraeعلى �أهمية الدعم الأ�رسي فقد �أ�شارت �إىل �أن انخفا�ض م�ستوى
الدعم الأ�رسي ودعم �أرباب العمل ي�ؤثر �سلب ًا على تعلمها يف الوقت الذي �أ�شار فيه (� )Burkإىل �أن
هناك حاجة ما�سة للدعم املقدم للن�ساء من قبل �أفراد �أ�رسهن (. )Moody,2004
وي�شري (حجي� )61 ،2003 ،إىل �أن تعلم الكبار يرتبط بعوامل ج�سمية وعقلية ومب�ستوى
الطموح والتفا�ؤل ويتميزون ب�أنهم نا�ضجون وق��ادرون على االعتماد على �أنف�سهم وتوجيه
ن�شاطاتهم ذاتي ًا وامليل �إىل تطبيق ما تعلموه ،وهذه جميعها ت�ؤكد على �أهمية احلاجة والتكوين
ال�شخ�صي والدافعية للتعلم.
لذا ف�إن الدرا�سة الفعالة يف املرحلة اجلامعية تتطلب توفري عوامل بيئية واجتماعية
تهيئ مناخ ًا منا�سب ًا للمتعلم يت�سم بالقبول والتقدير والت�شجيع ويحمي املتعلم من ال�رصاعات
وامل�شكالت التي قد حتد من ن�شاطه وتتيح له فر�ص تفجري طاقاته ،وملا كانت املر�أة املتعلمة
ت�ضطلع مب�س�ؤوليات كثرية متعلقة ب�ش�ؤون الزوج وتربية الأبناء و�إدارة املنزل ،ف�إنها حتتاج
�أكرث من غريها �إىل توفري عوامل نف�سية واجتماعية و�أ�رسية و�أكادميية ت�ساعدها يف التوفيق بني
�أدوارها املتعددة ،مما يقت�ضي وجود الزوج ووقوفه �إىل جانبها م�ساعداً وداعم ًا لها من جميع
النواحي (�آل �سويلم. )2007 ،
يف �ضوء ذلك اعترب الدعم والدافعية للتعلم املفتاح الرئي�س يف التعلم ،فتعلم الأفراد يت�أثر
بالدافعية ،والدافعية مطلوبة من �أجل حتقيق الأهداف التي ترتبط بالطاقة والقوة املوجهة نحو
الهدف ،غري �أنه يظهر �أحيان ًا �أن الن�ساء املتزوجات يفتقرن للدافعية نحو التعلم وهذا ما يجعل
م�س�ألة دعمهن يف غاية احليوية (. )Boruah,2012,5- 6وي�شري (� )Sampson,2003,103- 118إىل �أن
جميع �أمناط التعليم تتطلب توافر الدافعية عند املتعلمني وهذا املطلب يع ّد �أكرث �إحلاح ًا يف منط
التعليم املفتوح لأنه �أكرث الأمناط حاجة لهذه ال�سمة وبخا�صة �أن املتعلم يعتمد على نف�سه ،وغري
موجه وميال؛ لأن يكون �أكرث ا�ستقاللية.من هنا تكت�سب الدافعية نحو التعلم �أهمية خا�صة ،كونها
متثل �أحد �أبرز العوامل التي ت�ؤثر على التح�صيل الدرا�سي وقد �أو�ضحت كثري من الدرا�سات �أن هناك
عالقة بني دافعية الإجناز والتح�صيل الدرا�سي (. )Gupta,2012,131- 145وي�شري (Zainalipour
� ),2012,43- 47إىل �أن دافعية الإجناز الدرا�سي �أهم خ�صائ�ص الفرد التي توجه ن�شاطه وتبعث فيه
الدينامكية ،لأن الطلبة الذين يتميزون بدافعية �إجناز عالية يواظبون على �إجناز مهماتهم الدرا�سية
بنجاح.وهذا ما ينبغي �أن يكون عليه طلبة م�ؤ�س�سات التعليم املفتوح ومنهم الن�ساء ،وال �سيما
�أن هناك درا�سات عديدة �أ�شارت �إىل �أن الن�ساء على م�ستوى العامل يف�ضلن االلتحاق مب�ؤ�س�سات
التعليم املفتوح ،فهناك ما بني  %50 -40من الطلبة يف م�ؤ�س�سات التعليم املفتوح هن من الن�ساء،
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و�أن  %70منهن تلقني دعم ًا من الأ�صدقاء و�أفراد الأ�رسة رغم وجود العديد من املعوقات التي ال
زالت ت�ؤثر على تعلمهن ،وهي تتعلق بعزة النف�س وتقدير الن�ساء ملهاراتهن وم�شاعرهن املتزاحمة
�إ�ضافة �إىل املعوقات االجتماعية وامل�س�ؤوليات الأ�رسية واملناخات اجلامعية وتدين م�ستوى
دعم الأ�رسة.رغم �أن جتارب بع�ض الدول �أو�ضحت �أن التعليم املفتوح قدم فوائد عديدة للأزواج
والأطفال والأ�رس ومكن املر�أة و�أتاح الفر�ص �أمامها لتعزيز مكانتها االجتماعية واالقت�صادية،
وتبادل اخلربات مع الآخرين والتخل�ص من م�شاعر اخلوف والقلق)Kanwar&Taplin,2001(.
.وبالرغم من تلك العوائد ف�إن هناك بع�ض القيود التي ما زالت تكبل املر�أة وحتول دون التحاقها
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل وهي تتعلق بالعادات والتقاليد وح�رص دور املر�أة يف الإجناب ورعاية
الأ�رسة والأطفال� ،إ�ضافة �إىل التمييز بني الرجال والن�ساء يف دعم التعلم والزواج املبكر �إ�ضافة
لعوامل اقت�صادية واجتماعية �أخرى. )Satyanragana&meduri,2010(.
وقد �أو�ضح باحثون كرث �أن تدين م�ستوى الدعم الأ�رسي رمبا يكون �سبب ًا وراء �إحجام الن�ساء عن
االلتحاق مب�ؤ�س�سات التعليم العايل يف الوقت الذي ميكن فيه تقدمي الدعم وحتفيز الن�ساء لاللتحاق
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل من خالل طرح برامج �أكادميية تلبي رغبات الن�ساء� ،إ�ضافة �إىل تقدمي
الدعم املادي والدعم الأ�رسي وتوفري مناخ نف�سي اجتماعي منا�سب لهن ()Zuhairi,etal,2008
.فالن�ساء عندما يلتحقن مب�ؤ�س�سات التعليم العايل املفتوح يتطلعن لتوفري م�صادر متعددة من
الدعم من العائلة والأزواج وزمالء العمل والرفاق والدعم امل�ؤ�س�سي ،لأنها جميعا ت�ؤدي دوراً مهم ًا
يف حتقيق النجاح. )Cragg,etal,2005,21- 38(.
ويف العامل العربي هناك حاجة ملحة لتوفري فر�ص التعليم العايل للن�ساء ،و�إن توافرت
الفر�ص فما زال هناك كثري من القيود التي حتول دون حتقيق تلك الغاية مردها �إىل عوامل عديدة
�أبرزها العادات والتقاليد ال�سائدة يف كثري من بلدان الوطن العربي ،رغم �أن �إتاحة فر�ص التعلم
للن�ساء �سينعك�س �إيجابا على املجتمع الذي تعي�ش فيه ،وبخا�صة �أن دول العامل العربي بحاجة
ما�سة لتنمية ر�أ�س املال الب�رشي تنمية اجتماعية وثقافية بغية حت�سني حقوق الإن�سان و�ضمان
تكاف�ؤ فر�ص االلتحاق مب�ؤ�س�سات التعليم ،لذلك ف�إن التعليم املفتوح هو الركيزة الأ�سا�سية التي
حت�سن جودة احلياة ومركز املر�أة االجتماعي. )Abdel muhdie,etal,2010(.
ويف فل�سطني -ونتيجة للأو�ضاع ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية التي كان يعي�شها
ال�شعب الفل�سطيني حتت االحتالل -برزت احلاجة �إىل �إن�شاء جامعة القد�س املفتوحة بغية توفري
فر�ص التعليم العايل للراغبني فيه ممن فاتتهم فر�ص العليم العايل من الن�ساء وكبار ال�سن
وال�سجناء واملعوقني الذين حالت ظروفهم االقت�صادية �أو االجتماعية �أو ال�سيا�سية دون االلتحاق
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،وقد با�رشت اجلامعة م�سريتها الأكادميية مطلع عام  ،1991ومنذ
ذلك احلني فقد �أتاحت فر�ص التعلم لآالف الطلبة من كال اجلن�سني ،ومن خمتلف الأعمار ،وت�شري
اجمللد اخلامس ،العدد التاسع ،كانون ثاني 2015
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�إح�صاءات �إدارة اجلامعة �أىل �أن ن�سبة الطلبة من الفئة العمرية ( 30عاما ف�أكرث) قد بلغت خالل
العام الدرا�سي  )%54.9( 97 /96ويف عام  )%48.1( 2002 /2001ويف عام 2010 /2009
بلغت الن�سبة (� ، )%23أما املتزوجون من كال اجلن�سني فقد بلغت ن�سبتهم عام )%32.6( 98 /97
�أما يف عام  2000 /99فقد بلغت الن�سبة ( )%30.5ويف عام  ، )%18.5( 2010 /2009ويف
العام الدرا�سي  2014 /2013بلغ عدد الن�ساء املتزوجات امللتحقات باجلامعة (( )6059جامعة
القد�س املفتوحة. )2014 ،2010 ،
ولذلك �أدت جامعة القد�س املفتوحة دوراً حيوي ًا يف متكني املر�أة الفل�سطينية ورفع م�ستواها
التعليمي والثقايف واالجتماعي واالقت�صادي غري �أن هذا مل يتحقق لوال توافر العديد من الفر�ص
وم�صادر الدعم ب�أنواعه املختلفة ،ونظراً لأهمية الدعم من قبل الأزواج ودوره يف ت�شجيع املر�أة
وتعزيز قدرتها على موا�صلة الدرا�سة ،وجتاهل الباحثني لهذا النوع من الدعم و�أهميته يف ظل
تنامي �أع��داد املت�رسبني من اجلامعة ،ال �سيما يف �صفوف الإن��اث فقد ارت���أى الباحثان �إجراء
هذه الدرا�سة من �أجل التعرف �إىل م�ستوى دعم الأزواج لزوجاتهم امللتحقات باجلامعة وعالقته
بالتح�صيل الدرا�سي ودافعية الإجناز لديهن.

مشكلة الدراسة وأسئلتها:
نظراً للدور الذي ي�ؤديه الدعم الأ�رسي ودعم الأزواج لزوجاتهم امللتحقات باجلامعة وب�سب
غياب الدرا�سات يف جامعة القد�س املفتوحة عن تناول هذا املو�ضوع ،باعتباره �رضورة من �أجل
توفري فر�ص النجاح واال�ستمرار يف التعلم لتحقيق الأهداف ،وانطالقا من كون اجلامعة �أ�صبحت
ت�شكل مالذا لأولئك النفر من الن�ساء اللواتي يطمحن �إىل �إكمال درا�ستهن ،ف�إن من ال�رضوري �إجراء
مثل هذه الدرا�سة يف الوقت الذي تعاين فيه الن�ساء يف العديد من املجتمعات العربية من غياب
لدعم الن�ساء املتزوجات اللواتي يطمحن يف االلتحاق مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ولذلك �سعت
الدرا�سة احلالية ملعرفة «م�ستوى دعم الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة
وعالقته بالتح�صيل الدرا�سي ودافعية الإجناز« وقد �سعت للإجابة عن الأ�سئلة الآتية:
1.1ما م�ستوى الدعم الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة؟

2.2هل توجد فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) (0.05 ≥ αيف م�ستوى الدعم الذي يقدمه
الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة ،وفق ًا ملتغريات :التخ�ص�ص والعمر
الزواجي وم�ستوى تعليم الزوج وعدد �أفراد الأ�رسة؟
3.3هل توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) (0.05 ≥ αبني م�ستوى الدعم الذي يقدمه
الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وبني م�ستوى دخل الأ�رسة؟
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4.4هل توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) (0.05 ≥ αبني م�ستوى الدعم الذي يقدمه
الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وبني معدلهن الرتاكمي؟
5.5هل توجد عالقة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) (0.05 ≥ αبني م�ستوى الدعم الذي يقدمه
الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وبني دافعية الإجناز الدرا�سي لديهن؟

أهمية الدراسة:
تكت�سب هذه الدرا�سة �أهميتها من املو�ضوع الذي تتناوله باعتبارها -ويف حدود علم
الباحثني -الدرا�سة الأوىل من نوعها يف فل�سطني والعامل العربي ،ولذلك ترتكز �أهميتها يف:
�1.1إب��راز واقع الدعم الزواجي للزوجات امللتحقات باجلامعة ،مما يوجه اهتمام �إدارة
اجلامعة نحو توجيه االهتمام مبنظومة الدعم املقدم للطلبة ب�شكل عام ،وللن�ساء املتزوجات ب�شكل
خا�ص.
2.2توجيه اهتمام الأكادمييني والباحثني لإجراء املزيد من الدرا�سات حول مو�ضوع الدعم
الذي يتلقاه الطلبة يف �أثناء درا�ستهم �سواء كان الدعم �أكادميي ًا �أم م�ؤ�س�سي ًا �أم تقني ًا �أم نف�سي ًا �أم
اجتماعي ًا على م�ستوى العائلة �أو جمتمع الرفاق �أو �أرباب العمل ملا لهذه الأوجه من الدعم من
�أهمية وت�أثري على م�ستويات حت�صيل الطلبة.
3.3ت�أكيد �أهمية الدعم للن�ساء امللتحقات باجلامعة من قبل الأهل و�أفراد العائلة وجميع
املحيطني من رفاق العمل وزمالئه.
4.4توجيه م�ؤ�س�سات التعليم العايل لال�ستجابة حلاجات الن�ساء اللواتي يرغنب يف االلتحاق
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ورغباتهن من حيث توفري فر�ص التعليم والتدريب ،ب�شكل مرن ميكنهن
من التوفيق بني الدرا�سة والعمل ومتطلبات رعاية الأ�رسة و�إدارة �ش�ؤونها.

أهداف الدراسة:
هدفت الدرا�سة احلالية �إىل حتقيق الأهداف الآتية:
1.1ا�ستك�شاف م�ستوى الدعم الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س

املفتوحة وفق ًا لبع�ض املتغريات.
2.2معرفة ما �إذا كان هناك عالقة دالة �إح�صائي ًا بني م�ستوى الدعم املقدم للن�ساء املتعلمات
من قبل �أزواجهن والتح�صيل الدرا�سي لهن.
3.3معرفة ما �إذا كان هناك عالقة بني م�ستوى الدعم املقدم للن�ساء من قبل �أزواجهن
وم�ستوى دافعية الإجناز لديهن.
اجمللد اخلامس ،العدد التاسع ،كانون ثاني 2015
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فرضيات الدراسة:

1.1ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (0.05 ≥ αيف م�ستوى الدعم
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وفق ًا ملتغري التخ�ص�ص.
2.2ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (0.05 ≥ αيف م�ستوى الدعم
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وفق ًا ملتغري العمر الزواجي.
3.3ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (0.05 ≥ αيف م�ستوى الدعم
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وفق ًا ملتغري م�ستوى تعليم
الزوج.
4.4ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (0.05 ≥ αيف م�ستوى الدعم
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وفق ًا ملتغري عدد �أفراد الأ�رسة.
5.5ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة )(0.05 ≥ αبني م�ستوى الدعم
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وبني م�ستوى دخل الأ�رسة.
6.6ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (0.05 ≥ αبني م�ستوى الدعم
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وبني معدلهن الرتاكمي.
7.7ال توجد عالقة ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ) (0.05 ≥ αبني م�ستوى الدعم
الذي يقدمه الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وبني م�ستوى ودافعية الإجناز
الدرا�سي لديهن.

حدود الدراسة:
�أجريت الدرا�سة يف نطاق احلدود الآتية:
1.1اقت�رصت الدرا�سة على الن�ساء املتزوجات امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة خالل

الف�صل الدرا�سي الثاين والبالغ عددهن ( )6059طالبة.
2.2متت الدرا�سة يف �أثناء الف�صل الدرا�سي الثاين من العام الدرا�سي .2014 /2013
3.3اقت�رصت الدرا�سة على الدعم املقدم للن�ساء املتزوجات من قبل �أزواجهن.

التعريفات اإلجرائية ملصطلحات الدراسة:
◄◄الدعم املقدم من الأزواج لزوجاتهم :ويتعلق بجميع مظاهر التحفيز و الت�شجيع
وامل�ساعدة التي يقدمها الأزواج لزوجاتهم امللتحقات باجلامعة ،ويت�ضمن جوانب نف�سية
واجتماعية و�أكادميية ومادية.
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◄◄التح�صيل الدرا�سي :وهو ما اكت�سبته الطالبات من معارف ومهارات خالل درا�ستهن
يف اجلامعة ،ويعرب عنه باملعدل الرتاكمي للطالبة يف نهاية الف�صل الدرا�سي الأول من العام
الدرا�سي .2014 /2013
◄◄دافعية الإجناز :وتعرب عن القوى التي حترك �سلوك الطالبات نحو حتقيق املزيد من
الإجناز ،والتي قي�ست من خالل ا�ستجابات الطالبات على حمور الدرا�سة الثالث.

الدراسات السابقة:
مل يعرث الباحثان على درا�سات حتاكي الدرا�سة احلالية ،و�إمنا هناك بع�ض
الدرا�سات تقرتب ب�شكل �أو ب�آخر من مو�ضوع الدرا�سة ومن هذه الدرا�سات:

درا�سة ( )Furst- Bowe,2000وقد هدفت �إىل التعرف �إىل الأ�سباب التي تدفع الن�ساء من كبار
ال�سن لاللتحاق بربامج التعليم املفتوح وو�صف معتقداتهن حول املقررات الدرا�سية واملعوقات
التي واجهنها ،وقد ا�ستخدم الباحث جمموعة ب�ؤرية مكونة من 40امر�أة ُحللت حاجاتهن و�صنفت
يف خم�س فئات تتعلق بخدمات االت�صال مع املدر�سني ،واحلاجة لالت�صال مع طالب �آخرين،
وخدمات الدعم امل�ؤ�س�سي ،وحاجات �شخ�صية تت�ضمن دعم الأزواج و�أع�ضاء �أفراد العائلة وزمالء
العمل ،ويف اجلزء الثاين من الدرا�سة أُ�جري م�سح على  400امر�أة ورجل التحقوا مبقررات �إلكرتونية،
وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن ه�ؤالء التحقوا مب�ؤ�س�سات التعليم املفتوح لأ�سباب مهنية ،ولأن
التعليم االلكرتوين مالئم لهم �أكرث من غريه ،كما �أن هذا النوع من الربامج مكنهم من التوفيق بني
العمل والدرا�سة.
و�أجرى تان ( )Tan,2002,140- 154درا�سة هدفت �إىل التعرف �إىل نظام الدعم وت�أثريه
على الو�ضع النف�سي والإجناز الأكادميي لطالبات يدر�سن بطريقة غري تقليدية ،و�أخريات يدر�سن
بطريقة تقليدية تراوحت �أعمارهن يف املجموعة التي تدر�س بالطريقة التقليدية بني 22 -18
�سنة� ،أما اللواتي يدر�سن بالطريقة غري التقليدية فقد تراوحت �أعمارهن بني �44 -35سنة.وقد متت
املقارنة بني الن�ساء يف مظاهر متعددة لنظام الدعم االجتماعي ورعاية الأطفال والو�ضع النف�سي
(الك�آبة والقلق) والإجناز الدرا�سي.الطالبات اللواتي يدر�سن بالطريقة التقليدية �أظهرن �ضعف ًا
كن �أقل ر�ضا عن الدعم العاطفي عرب ال�شبكة� ،أما الدار�سات بالطريقة
يف الو�ضع النف�سي عندما َ
غري التقليدية فقد كان الو�ضع النف�سي م�ستق ًال عن م�ستوى الر�ضا عن م�صادر الدعم االجتماعي
والعاطفي ،بالرغم من �أن لديهن بع�ض م�صادر الدعم.وقد �أظهرت الطالبات اللواتي يدر�سن
بالطريقة غري التقليدية �إجنازاً �أكادميي ًا �أعلى من نظرياتهن اللواتي يدر�سن بالطريقة التقليدية.
كما �أجرى ( )Loeper,2003درا�سة هدفت �إىل فح�ص التحديات والقيود التي حتول دون
اجمللد اخلامس ،العدد التاسع ،كانون ثاني 2015
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�إكمال الن�ساء لتعليمهن العايل يف كلية الرتبية بجامعة (الغو�س)  ،وقد �صممت ا�ستبانة لهذا
الغر�ض مع �إجراء مقابالت مع الطالبات.عينة الدرا�سة تكونت من ( )150امر�أة ،وقد �أو�ضحت
نتائج الدرا�سة �أن �أكرب القيود والتحديات التي واجهت الن�ساء هي قيود الزمان وتزايد الأعباء
الزوجية و�صعوبة الو�ضع االقت�صادي ،و�ضعف بيئات التعلم وغياب التحفيز والدعم من قبل
املوظفني والأزواج ،وزيادة ال�ضغوط االجتماعية و�ضعف التوافق النف�سي.
�أما درا�سة ( )Moody,2004فقد هدفت �إىل ا�ستك�شاف جماالت الدعم التي حتتاجها الن�ساء
الدار�سات املفتوح وبخا�صة وان ق�ضية الدعم حتظى باهتمام كبري يف �أدبيات التعليم عن بعد،
وقد اعتمد الباحث يف درا�سته على املقابالت مع الن�ساء امللتحقات بجامعة فلوريدا املركزية
واللواتي تراوحت �أعمارهن =بني (� )40 -26سنة ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن جناح الطالبات
يف برامج التعليم املفتوح يرتبط مب�ستوى الدعم املقدم من العائلة ،ومن �أرباب العمل وزمالء
الدرا�سة  ,كما �أو�ضحت �أنه لي�س لدى الن�ساء م�شكلة حول الدعم املقدم من �أفراد العائلة ومكان
العمل ،و�أن الطالبات يتطلعن �إىل دعم الزمالء يف اجلامعة �إ�ضافة �إىل دعم املدر�سني.
ويف درا�سة ( ، )Atan,2005,118- 127تبني �أن التعليم املفتوح ي�ؤدي دوراً حيوي ًا يف
توفري فر�ص تعزيز مكانة املر�أة ،كونه ميتلك قوة يف تخطي احلواجز الزمانية واملكانية ،وقد
هدفت الدرا�سة �إىل �إبراز مظاهر الدعم املقدم من مدر�سة التعليم املفتوح يف جامعة �سانت ماليزيا
للن�ساء امللتحقات باجلامعة ،والتي لها ت�أثري على حت�صيلهن الدرا�سي.
طبقت الدرا�سة على الن�ساء اللواتي تراوحت �أعمارهن بني (� )45 -31سنة وقد بلغت ن�سبتهن
 ،% 68.4وا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة للدرا�سة و ّزعت على ( )374طالبة يف م�ستوى ال�سنوات
الثانية والثالثة والرابعة ،ملتحقات بكليتي الآداب والعلوم خالل العام الدرا�سي.2004 /2003
ومت ا�ستعادة ( )145ا�ستبانة ،وبا�ستخدام التحليل العاملي للبيانات اخلا�صة بالطالبات ذوات
التح�صيل املرتفع اللواتي بلغ عددهن ( )115طالبة ،ات�ضح من نتائج الدرا�سة �أن دعم الكلية هو
العامل امل�ؤثر الأهم على حت�صيلهن يليه توفري م�صادر التعلم للمقررات املختلفة ،وبوابة اجلامعة
وم�ؤمترات الفيديو ،ووجود مركز درا�سي قريب.
كما قام ( )Cragg,etal,2005,21- 38بدرا�سة هدفت �إىل حتديد م�صادر دعم الن�ساء
امللتحقات بربامج تعليم مهنية عن بعد ،و�أجريت الدرا�سة على مرحلتني ،يف املرحلة الأوىل
ت�شكلت عينة الدرا�سة من 25امر�أة التحقن بربنامج متهيدي للح�صول على درجة املاج�ستري يف
الدرا�سات ال�صحية حيث �أجريت لقاءات معهن عرب الهاتف ملناق�شة خرباتهن وعالقتها ب�أدوارهن،
وبعد حتليل املقابالت والق�ضايا املطروحة ،وو�ضعها يف ا�ستبانة للح�صول على خرباتهن،
وم�سوغات تف�ضيلهن للتعليم االلكرتوين والعالقة مع ق�ضايا تتعلق بالدعم وال�صحة وحياة الأ�رسة
والقلق والتوتر.ويف املرحلة الثانية �أر�سلت اال�ستبانة الكرتوني ًا ل ( )573امر�أة ،التحقن بربامج
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تعليم الكرتونية مهنية يف اجلامعات الكندية ،وقد �أو�ضحت البيانات التي مت احل�صول عليها يف
املرحلتني الأوىل والثانية �أن  %90من الن�ساء يعملن بدوام كامل ،و�أن  %71من الن�ساء متزوجات
و %48منهن لديهن �أطفال و %12عليهن م�س�ؤولية رعاية امل�سنني و  %45منهن يقمن برعاية
حيوانات �أليفة و %21منخرطات يف عمل جمتمعي �أما النتائج فقد �أظهرت �أن الن�ساء املتزوجات
تلقني دعم ًا من �أزواجهن وهو من وجهة نظرهن يع ّد الدعم الأهم ،يتلوه دعم الأ�ساتذة ثم دعم
م�رشيف العمل ،والأطفال واملوظفني ،وزمالء العمل ،و�أع�ضاء العائلة الآخرين ،والأ�صدقاء وطلبة
�آخرين و�إداريي اجلامعة.وحول م�ستوى الدعم الذي تلقته الن�ساء فقد كانت م�صادره على التوايل:
الأزواج ثم الأطفال وم�رشفو العمل و�أع�ضاء الأ�رسة الآخرون واملوظفون والأ�صدقاء وزمالء العمل
وطلبة �آخرون والأ�ساتذة و�أخريا �إداريو الكلية.كما �أو�ضحت النتائج �أن زيادة م�ستوى الدعم من
العائلة والأ�صدقاء و�أرباب العمل والأ�ساتذة ،يزيد من م�ستوى ر�ضا الن�ساء عن التعليم االلكرتوين
كما �أن الدعم من العائلة والأ�صدقاء و�أرباب العمل والأ�ساتذة ي�سهم يف تقلي�ص م�ستوى القلق
والتوتر لديهن.
�أما درا�سة ( )Abdelmuhdi etal,2010فقد هدفت �إىل حتديد املعوقات التي تواجه الن�ساء
اليمنيات يف توجههن نحو �إكمال درا�ستهن اجلامعية �إ�ضافة �إىل معرفة معتقداتهن نحو التعليم
االلكرتوين كحل وقد تكونت عينة الدرا�سة من ( )195امر�أة وا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،وقد
�أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن �أبرز املعوقات متثلت يف الفقر ،والزواج املبكر ،والأطفال ،و الأزواج
ورف�ض العائلة ،والتعليم املختلط يف الكليات ،كما بينت النتائج �أن معتقداتهن كانت �إيجابية
حول التعليم االلكرتوين كحل ممكن للن�ساء الراغبات يف �إكمال درا�ستهن اجلامعية.
و�أجرى ( )Egenti & Dmoruyi, 2011,130- 143هدفت الدرا�سة �إىل فح�ص التحديات
والقيود التي حتول دون �إكمال املر�أة تعليمها العايل من خالل برنامج �إ�ضايف بجامعة الغو�س،
وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،حيث و ّزعت على عينة ع�شوائية من  150امر�أة ،وبعد حتليل
النتائج تبني �أن �أكرب القيود والتحديات �أمام الن�ساء كانت على التوايل قيود الزمان ومتطلبات
احلياة الزوجية والفقر و�ضعف بيئات التعلم وغياب التحفيز والدعم من املوظفني والأزواج،
وزيادة ال�ضغوط االجتماعية و�ضعف اال�ستقرار النف�سي.
كذلك �أجرى ( )Boruah,2012,5- 6درا�سة هدفت �إىل فح�ص دافعية الن�ساء حديثات الزواج
نحو التعليم العايل ،وقد �أجريت الدرا�سة على الن�ساء الهنديات ،وتكونت عينة الدرا�سة من  20امر�أة
متزوجات حديث ًا وقد تراوحت �أعمارهن ما بني (� 30 -18سنة)  ،وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة
واملقابالت ال�شخ�صية ،وقد �أو�ضحت نتائج الدرا�سة �أن الن�ساء املتزوجات حديث ًا يفتقرن للدافعية
نحو التعليم العايل و�أنهن واجهن م�شكالت عديدة يف �سبيل التحاقهن مب�ؤ�س�سات التعليم العايل،
اجمللد اخلامس ،العدد التاسع ،كانون ثاني 2015
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�إ�ضافة �إىل �أن الن�ساء املنحدرات من �أ�رس فقرية مل يحظني بالدعم والتحفيز من قبل �أفراد العائلة.
و�أجرى ( )Janaki,2013درا�سة هدفت �إىل �إبراز دور التعليم املفتوح يف متكني الن�ساء يف
الهند ،وقد ا�ستخدمت اال�ستبانة �أداة للدرا�سة وو ّزعت على  200امر�أة ممن يدر�سن يف جامعة الأم
ترييزا منهن %70يدر�سن العلوم االجتماعية و %30يدر�سن يف كليات العلوم وعلم احلا�سوب وقد
وح�سن من فر�صهن املهنية،
�أظهرت نتائج الدرا�سة �أن التعليم املفتوح �أك�سبهن الثقة ب�أنف�سهن
ّ
و�أنهن ح�صلن على درجات علمية ،كما �أنهن طورن مهاراتهن ،كما اكت�سنب معارف جديدة وزادت
قدراتهن على اتخاذ القرارات ونيل احرتام املجتمع والعائلة ومزيداً من فر�ص التوا�صل مع
الآخرين واملرونة يف الوقت ،وزيادة القدرة على مواجهة التحديات ،كما �أو�ضحت النتائج �أن %70
من الن�ساء تلقني ت�شجيع ًا ذاتي ًا ومن الأ�صدقاء و�أفراد العائلة ،وتبني �أن من تلقني دعم ًا وت�شجيع ًا
عالي ًا حققن النجاح يف االمتحانات.
و�أجرى ( )Wycoff,1996,146- 155درا�سة هدفت �إىل ا�ستك�شاف م�ستوى الدعم والت�شجيع
العائلي وفق ًا لبع�ض املتغريات وت�أثريه على التح�صيل الأكادميي للن�ساء الأمريكيات من �أ�صل
مك�سيكي ،وقد �أجريت الدرا�سة يف جامعة ( ، )south western universityوقد تكونت عينة الدرا�سة
من 100ام��ر�أة ،وقد ا�ستخدم الباحث اال�ستبانة �أداة للدرا�سة ،وقد �أظهرت النتائج �أن غالبية
امل�ستجيبات �أ�رشن �إىل �أن �أمهاتهن هن الأكرث دعم ًا لهن وبن�سبة  ،%90يليه دعم الأزواج وبن�سبة
 %10من �أفراد العينة ،و %60من �أفراد العينة �أ�رشن �إىل �أن �آبائهن كانوا الأقل دعم ًا لهن.

تعقيب على الدراسات السابقة:
1.1تناولت الدرا�سات ال�سابقة حمورين �أ�سا�سني ،تناول الأول منهما التحاق الن�ساء
مب�ؤ�س�سات التعليم العايل ،ومنها درا�سات كل من درا�سة ( )Furst- Bowe,2000و (Abdelmuhdi
 )etal,2010و ( )Egenti & Dmoruyi, 2011و ( )Boruah,2012و (� )Janaki,2013أما درا�سات املحور
الثاين واملتعلق مب�صادر دعم الن�ساء امللتحقات مب�ؤ�س�سات التعليم العايل فهي درا�سات كل من
( )Tan,2002و ( )Moody,2004و ( )Cragg,etal,2005و (. )Wycoff,1996
2.2تبني من الدرا�سات ال�سابقة احلاجة املا�سة لدعم الن�ساء امللتحقات مب�ؤ�س�سات التعليم
العايل وم�صادره وعالقته االيجابية بالر�ضا عن التعليم والتح�صيل الدرا�سي.ومنها درا�سات كل
من ( )Boruah,2012و ( )Moody,2004و (. )Wycoff,1996
3.3تتفق الدرا�سة احلالية يف بع�ض اجلوانب مع بع�ض الدرا�سات املتعلقة باملحور الثاين
ومنها درا�سات كل من )Cragg,etal,2005( :و (. )Wycoff,1996ولكنها تختلف عنها من حيث
املتغريات املدرو�سة وتركيزها على دعم الأزواج فقط.
4.4ا�ستفاد الباحثان من الدرا�سات ال�سابقة يف الإطار النظري يف مقدمة الدرا�سة وحتديد
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متغرياتها.

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:
ا�ستخدم الباحثان املنهج الو�صفي يف هذه الدرا�سة من خالل جمع البيانات الالزمة
ملتغريات الدرا�سة من �أفراد العينة با�ستخدام اال�ستبانة التي تتكون من ثالثة �أق�سام رئي�سة.الأول
ويت�ضمن متغريات الدرا�سة ،والثاين يتناول م�ستوى الدعم� ،أما الثالث فيتعلق بدافعية الإجناز.

جمتمع الدراسة وعينتها:

جمتمع الدرا�سة:

تكون جمتمع الدرا�سة من الطالبات املتزوجات امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة
جميعهن ،والبالغ عددهن ( )6059طالبة يف جميع الفروع واملراكز الدرا�سية يف ال�ضفة الغربية
وقطاع غزه.

عينة الدرا�سة:

اختريت عينة ع�شوائية ب�سيطة من خمتلف فروع اجلامعة قوامها ( )400طالبة من جمموع
الطالبات حيث و ّزعت �أداة الدرا�سة عليهن الكرتوني ًا عن طريق بوابة اجلامعة ،ا�ستعيد منها ()378
ن�سخة واجلدول الآتي ( )1يبني توزيع �أفراد العينة ح�سب متغرياتها امل�ستقلة.
اجلدول ()1
توزيع �أفراد العينة ح�سب املتغريات امل�ستقلة للدرا�سة
املتغيرات

التخصص

العمر الزواجي

املستويات

العدد

النسبة املئوية القيم الناقصة

تربية

260

68.8

إدارة

42

11.1

خدمة اجتماعية

12

3.2

أنظمة املعلومات احلاسوبية

64

16.9

 -1أقل من  6سنوات

120

31.7

 -6أقل من 11سنة

126

33.3

 11سنة فأكثر

132

34.9
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املتغيرات

مستوى تعليم الزوج

عدد أفراد األسرة

املستويات

العدد

النسبة املئوية القيم الناقصة

دون الثانوي

46

12.2

ثانوي

132

34.9

دبلوم

36

9.5

بكالوريوس فأعلى

164

43.4

3 -1

240

63.5

7 -4

134

35.4

4

1.1

أكثر من 7

-

-

أداة الدراسة:
لتحقيق �أهداف الدرا�سة �أع ّد الباحثان ا�ستبانة مكونة من ثالثة �أق�سام :الق�سم الأول ،وقد
ا�شتمل على متغريات الدرا�سة امل�ستقلة ،وهي :التخ�ص�ص والعمر الزواجي وم�ستوى تعليم الزوج
وعدد �أفراد الأ�رسة وم�ستوى دخل الأ�رسة واملعدل الرتاكمي.فيما ا�شتمل الق�سم الثاين على فقرات
لقيا�س م�ستوى الدعم املقدم من الأزواج لزوجاتهم� ،أما الق�سم الثالث فقد ا�شتمل على فقرات
لقيا�س دافعية الإجناز التح�صيلي.

بناء �أداة الدرا�سة:
لبناء فقرات الق�سم الثاين من �أداة الدرا�سة� :شكّل الباحثان جمموعة ب�ؤرية من الطالبات
املتزوجات امللتحقات باجلامعة من الطالبات املتوقع تخرجهن يف نهاية الف�صل الأول من العام
الدرا�سي  2014 /2013وقد بلغ عددهن ( )19طالبة ،وعقد لقاء معهن ملناق�شتهن حول �أوجه
الدعم الذي يتوقعنه من �أزواجهن عند التحاقهن باجلامعة ،ويف �ضوء مالحظاتهن �أعدت ()35
باجلامعة.وعقد بعد ذلك لقاء ثان مع
فقرة لقيا�س م�ستوى دعم الأزواج لزوجاتهم امللتحقات
ُ
املجموعة نف�سها ومت ا�ستعرا�ض الفقرات التي �أع ّدت ،ويف �ضوء مالحظاتهنُ ،حذفت بع�ض الفقرات
و�أعيدت �صياغة بع�ض الفقرات الأخرى �إىل �أن ا�ستقر عدد الفقرات على ( )33فقرة.
�أما بناء فقرات الق�سم الثالث من �أداة الدرا�سة واملتعلقة بقيا�س دافعية الإجناز ،فقد مت
الرجوع للعديد من الدرا�سات التي ا�ستخدمت ا�ستبانات لقيا�س دافعية الإجناز لدى طلبة م�ؤ�س�سات
التعليم العايل ،وهي درا�سات كل من )Turner,2009,337- 346( :و ( )Elias,2011,333- 339و (�سامل،
 )169 -134 ،2008حيث بنيت  31فقرة.
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????????? ???? ??????? ???????? ????? ?????? ????????? ???????? ??????? ??? ????? Shaheen and Shaheen:
أ.د .حممد عبد الفتاح شاهني  /د.حممد أمحد شاهني

�صدق �أداة الدرا�سة:
بعد االنتهاء من �إعداد الن�سخة الأولية من �أداة الدرا�سةُ ،عر�ضت على جمموعة من املحكمني
من �أع�ضاء هيئة التدري�س املتخ�ص�صني واملهتمني يف جمال التعليم املفتوح واخلدمة االجتماعية
والإر�شاد النف�س اجتماعي ،وقد بلغ عددهم ( )7حمكمني.ويف �ضوء مالحظاتهم �أجريت التعديالت
التي �أجمع عليها غالبية املحكمني فقد حذفت بع�ض الفقرات وع ّدلت �صياغة بع�ض الفقرات
الأخرى ،وقد ا�ستقر عدد فقرات الق�سم الثاين على ( )31فقرة ،بينما ا�ستقر عدد فقرات الق�سم الثالث
على ( )30فقرة.

�صدق االت�ساق الداخلي لأداة الدرا�سة:
و ّزعت �أداة الدرا�سة على ( )37طالبة من خارج عينة الدرا�سة ،واُ�ستخرج معامل االرتباط
بني ا�ستجابات املفحو�صات على كل فقرة مع املحور الذي تنتمي �إليه ،وقد ات�ضح �أن معامالت
االرتباط كانت دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى ) (0.05 ≥ αوقد تراوحت معامالت االرتباط لفقرات
الق�سم الثاين بني (�. )0.86 -039أما معامالت االرتباط لفقرات الق�سم الثالث فقد تبني �أنها دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى ) ،(0.05 ≥ αوقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بني (. )0.82 -0.11

ثبات �أداة الدرا�سة:
مت التحقق من ثبات �أداة الدرا�سة با�ستخدام معادلة كرونباخ �ألفا ،وقد بلغت قيم معامل
الثبات لأق�سام الأداة على التوايل  0.97و .0.93

املعاجلة اإلحصائية:

للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة ،ا ُتبعت الإجراءات الإح�صائية الآتية:
 للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول ،ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة على الق�سم الأول من �أداة الدرا�سة ،وللحكم على م�ستوى
الدعم ،فقد �أعطيت املتو�سطات التدريج الآتي ( 2.33 -1متدنية)  3.75 -2.34( ،متو�سطة) )، ،
�أعلى من  3.67مرتفعة) .
 للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين ،اُ�ستخدم اختبار حتليل التباين الرباعي.
 للإجابة عن �أ�سئلة الدرا�سة الثالث والرابع واخلام�س ،اُ�ستخدم اختبار معامل ارتباط
بري�سون ،وذلك با�ستخدام برنامج الرزم الإح�صائية للعلوم االجتماعية (. )SPSS

نتائج الدراسة ومناقشتها:
◄◄للإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الأول الذي ين�ص على « :ما م�ستوى الدعم الذي يقدمه
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الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة؟ » ا�ستخرجت املتو�سطات
احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة على �أداة الدرا�سة ،وكانت النتائج كما
هو مو�ضح يف اجلدول (.)2
اجلدول ()2
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد العينة
على كل فقرة من فقرات �أداة االجتاه مرتبة ح�سب �أهميتها
رقم
الفقرة

18

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

الفقرة

الدرجة

20

يفتخر زوجي بي عندما أحقق عالمات متميزة في امتحاناتي.

4.19

0.98

مرتفعة

1

يشجعني زوجي على االهتمام بدراستي باستمرار

4.16

1.02

مرتفعة

11

يقوم زوجي بتسديد أقساطي الدراسية في بداية كل فصل دراسي
دون تردد.

4.09

1.19

مرتفعة

3

يعزز زوجي جناحاتي الدراسية باستمرار

4.06

1.05

مرتفعة

9

يرى زوجي أن تعليمي اجلامعي ضرورة لتحسني تربية أبنائنا.

4.01

1.12

مرتفعة

5

يتابع زوجي حتصيلي الدراسي في كل فصل ويشجعني للحصول
على عالمات أعلى.

3.96

1.18

مرتفعة

23

يؤكد لي زوجي بأنه يثق في قدراتي الدراسية والتحصيلية.

3.93

1.10

مرتفعة

29

يقوم زوجي بتوفير مستلزمات دراستي كافة في كل فصل دراسي.

3.90

1.18

مرتفعة

31

يعدني زوجي قدوة للمرأة القادرة على مواجهة التحديات.
ّ

3.89

1.00

مرتفعة

4

يطلب زوجي مني استثمار وقتي بشكل فعال في دراستي.

3.88

1.15

مرتفعة

19

يقدمني زوجي للمحيطني بنا على أنني طموحة ومثابرة

3.83

1.09

مرتفعة

24

يعزز زوجي لدي ثقتي بنفسي في مختلف املواقف.

3.80

1.14

مرتفعة

13

يخفف زوجي من قلقي عند اقتراب مواعيد االمتحانات.

3.78

1.21

مرتفعة

27

يستخدم زوجي عبارات املديح واإلطراء لي تقديرا ً لنجاحاتي
الدراسية.

3.77

1.15

مرتفعة

2

يساعدني زوجي في التوفيق بني مسؤولياتي األسرية والدراسية.

3.76

1.12

مرتفعة

16

يساعدني زوجي في الترفيه عن نفسي عندما يرى أنني مضغوطة
دراسياً.

3.75

1.21

مرتفعة

10

يشجعني زوجي على إجناز واجباتي الدراسية أوال بأول.

3.74

1.16

مرتفعة
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رقم
الفقرة

الفقرة

املتوسط االنحراف
احلسابي املعياري

الدرجة

8

يرى زوجي في دراستي هدفا أساسيا لتحسني مكانتنا االجتماعية
في اجملتمع.

3.67

1.26

مرتفعة

26

يعتقد زوجي بأن حصولي على شهادة جامعية سيجعلني أكبر في
عيون من حولنا.

3.62

1.22

متوسطة

21

يريدني زوجي أن أكون في مستوى تعليمي يتوافق مع مكانتنا
االجتماعية.

3.62

1.18

متوسطة

30

يساعدني زوجي في التغلب على املشكالت التي تواجهني أثناء
دراستي.

3.59

1.14

متوسطة

28

يحرص زوجي على برمجة التزاماتنا االجتماعية كي ال تتأثر دراستي.

3.59

1.18

متوسطة

18

يرى زوجي في دراستي استثمارا ً اقتصاديا ً مجديا ً لألسرة مستقبال.

3.56

1.27

متوسطة

6

يبذل زوجي قصارى جهده لتوفير مناخ دراسي مناسب لي داخل
البيت.

3.55

1.23

متوسطة

12

يحثني زوجي على االستفادة من مصادر التعلم كافة التي توفرها
اجلامعة للطلبة.

3.51

1.20

متوسطة

15

يلبى زوجي احتياجات أبنائي لتخفيف الضغوط املنزلية علي.

3.49

1.26

متوسطة

17

يحثني زوجي على وضع جدول دراسي للتوفيق بني واجباتي
الدراسية واملنزلية.

3.43

1.22

متوسطة

14

يق ّوم زوجي حتصيلي في املواد التعليمية في أثناء االمتحانات.

3.30

1.20

متوسطة

7

يساعدني زوجي في إجناز األعمال املنزلية لتخفيف الضغط عني
في أثناء انشغالي في الدراسة.

3.17

1.29

متوسطة

25

يرغب زوجي في مشاهدة دفاتر إجاباتي في االمتحانات لالطمئنان
علي.

2.94

1.30

متوسطة

22

يقدم لي زوجي الهدايا في نهاية كل فصل دراسي اجتازه بنجاح.

2.79

1.34

متوسطة

3.69

0.86

مرتفعة

الدرجة الكلية

يتبني من اجلدول ال�سابق (: )2
�Ù Ùأن متو�سط ا�ستجابات املفحو�صني على �أداة الدرا�سة ككل كان (� )3.69أي بدرجة
مرتفعة ،يف حني تراوحت متو�سطات ا�ستجاباتهم على فقرات الأداة ( ، )3.69 – 2.79وقد جاءت
بدرجات متفاوتة بني متو�سطة ومرتفعة.
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Ù Ùح�صلت الفقرة رقم ( )20على �أعلى متو�سط ح�سابي ( ، )4.19ون�صت على « :يفتخر
زوجي بي عندما �أحقق عالمات متميزة يف امتحاناتي» ،ويف الرتتيب الثاين جاءت الفقرة ()1
مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.61ون�صت على « ي�شجعني زوجي على االهتمام بدرا�ستي با�ستمرار»،
تليها الفقرة رقم ( )11مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.09ون�صت على « :يقوم زوجي بت�سديد �أق�ساطي
الدرا�سية يف بداية كل ف�صل درا�سي دون تردد» ،ويف الرتتيب الرابع جاءت الفقرة ( )3مبتو�سط
ح�سابي ( )4.06ون�صت على « :يعزز زوجي جناحاتي الدرا�سية با�ستمرار» ،تليها الفقرة ()9
يف الرتتيب اخلام�س مبتو�سط ح�سابي ( ، )4.01ون�صت على « :يرى زوجي �أن تعليمي اجلامعي
�رضورة لتح�سني تربية �أبنائنا».
�Ù Ùأما الفقرات التي احتلت املراتب الأخرية ،فقد جاءت الفقرة رقم ( )22يف الرتتيب الأخري
مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.79ون�صت على« :يقدم يل زوجي الهدايا يف نهاية كل ف�صل درا�سي اجتازه
بنجاح « ،ثم الفقرة ( )25مبتو�سط ح�سابي ( ، )2.94ون�صت على « :يرغب زوجي يف م�شاهدة
دفاتر �إجاباتي يف االمتحانات لالطمئنان علي « ،ثم الفقرة رقم ( )7مبتو�سط ح�سابي (، )3.17
ون�صت على « :ي�ساعدين زوجي يف �إجناز الأعمال املنزلية لتخفيف ال�ضغط عني يف �أثناء ان�شغايل
يقوم زوجي
يف الدرا�سة « ،تليها الفقرة رقم ( )14مبتو�سط ح�سابي ( ، )3.30ون�صت علىّ « :
حت�صيلي يف املواد التعليمية يف �أثناء االمتحانات « ،ثم الفقرة ( )17مبتو�سط ح�سابي (، )3.43
ون�صت على « :يحثني زوجي على و�ضع جدول درا�سي للتوفيق بني واجباتي الدرا�سية واملنزلية».
يت�ضح مما �سبق �أن الطالبات املتزوجات يحظني مب�ستوى مرتفع من الدعم الزواجي ،ويعزو
الباحثان ذلك �إىل دور تعليم املر�أة املهم يف تربية الأبناء تربية �صحيحة وم�ساعدتهم يف درا�ستهم،
�إ�ضافة �إىل �أهمية التعليم يف حت�سني املركز االجتماعي للأ�رسة ب�شكل عام وللمر�أة ب�شكل خا�ص،
كما �أن بع�ض الأزواج يتطلع �إىل م�ساهمة املر�أة م�ستقب ًال يف حت�سني الو�ضع االقت�صادي للأ�رسة
الفل�سطينية يف ظل تنامي احتياجات الأ�رسة وتدين م�ستويات الدخل ،كما �أن تعليم املر�أة يف
املجتمع الفل�سطيني �أ�صبح ينظر �إليه على �أنه واجب ديني ووطني و�إن�ساين وبخا�صة مع انخراط
املر�أة يف الفعاليات ال�سيا�سية واالجتماعية املختلفة يف املجتمع الفل�سطيني مع الت�أكيد على
زيادة وعي املر�أة يف ظل الظروف اال�ستثنائية التي يعي�شها ال�شعب الفل�سطيني.

◄◄ثانياً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثاين الذي ين�ص « :هل توجد
فروق دالة �إح�صائياً عند م�ستوى )(0.05 ≥ αيف م�ستوى الدعم الذي يقدمه الأزواج
لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوح وفقاً ملتغريات :التخ�ص�ص ،والعمر
الزواجي ،وم�ستوى تعليم الزوج ،وعدد �أفراد الأ�رسة»؟
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�ل�ج��ا ب��ة ع��ن ه��ذا ا ل�����س���ؤال ،اُ�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية واال ن��ح��را ف��ات
ل إ
املعيارية ،ال�ستجابات �أفراد العينة على �أداة م�ستوى الدعم املقدم للطالبات املتزوجات
وفق ًا ملتغريات :التخ�ص�ص ،العمر �ألزواجي ،وم�ستوى تعليم الزوج ،وعدد �أفراد ا لأ�رسة،
واجلدول ( )3يبني ذلك.
اجلدول ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على �أداة م�ستوى الدعم املقدم للطالبات املتزوجات وفقاً ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة
املتغيرات

التخصص

العمر ألزواجي

مستوى تعليم الزوج

عدد أفراد األسرة

املستويات

العدد

املتوسط احلسابي االنحراف املعياري

تربية

260

4.08

0.86

إدارة

42

3.74

0.84

خدمة اجتماعية

12

3.42

1.36

أنظمة املعلومات احلاسوبية

64

4.09

0.75

 -1أقل من  6سنوات

120

3.90

0.91

 -6أقل من 11سنة

126

4.06

0.96

 11سنة فأكثر

132

4.11

0.72

دون الثانوي

46

3.33

1.07

ثانوي

132

3.89

0.93

دبلوم

36

4.08

0.59

بكالوريوس فأعلى

164

4.32

0.64

3 -1

240

3.98

0.83

7 -4

134

4.10

0.93

4

4.50

0.58

أكثر من 7

يت�ضح من اجل��دول ال�سابق ( )3وجود فروق ظاهرية بني متو�سطات م�ستوى الدعم
املقدم للطالبات املتزوجات وفق ًا ملتغريات :التخ�ص�ص ،العمر الزواجي ،وم�ستوى تعليم
الزوج ،وعدد �أفراد الأ�رسة ،ولفح�ص داللة الفروق ،واُ�ستخدم حتليل التباين الرباعي ،كما
هو مو�ضح يف اجلدول ()4
اجمللد اخلامس ،العدد التاسع ،كانون ثاني 2015
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اجلدول ()4
نتائج اختبار حتليل التباين الرباعي لداللة الفروق بني متو�سطات ا�ستجابات �أفراد عينة الدرا�سة
على م�ستوى الدعم املقدم للطالبات املتزوجات تبعاً ملتغريات الدرا�سة امل�ستقلة
مجموع
املربعات

درجات
احلرية

متوسط
املربعات

قيمة
“ف“

الداللة
اإلحصائية

التخصص

5.383

3

1.794

2.817

0.039

العمر الزواجي

3.565

2

1.783

2.798

0.062

مستوى تعليم الزوج

36.279

3

12.093

18.982

0.000

عدد أفراد األسرة

1.610

2

0.805

1.264

0.284

233.804

367

0.637

284.735

377

مصدر التباين

اخلطأ
اجملموع الكلي

يت�ضح من اجلدول ال�سابق (: )4
Ù Ùوج��ود ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية بني متو�سطات م�ستوى الدعم املقدم للطالبات
املتزوجات وفق ًا ملتغري التخ�ص�ص� ،إذ بلغت قيمة “ف” ( ، )2.817وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند
م�ستوى الداللة ).(0.05 ≥ αوبالتايل ُرف�ضت الفر�ضية ال�صفرية الأوىل ،ولفح�ص اجتاه الفروق،
اُ�ستخدم اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية ،وذلك ح�سب اجلدول (. )5
اجلدول ()5
نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية يف م�ستوى الدعم املقدم للطالبات املتزوجات
تبعاً ملتغري التخ�ص�ص
التخصص

املتوسط احلسابي تربية إدارة خدمة اجتماعية أنظمة املعلومات احلاسوبية

تربية

4.08

إدارة

3.74

خدمة اجتماعية

3.42

أنظمة املعلومات احلاسوبية

4.09

0.66

يتبني من اجل��دول ( )5وج��ود ف��روق دال��ة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة )(0.05 ≥ α

بني متو�سطات م�ستوى الدعم املقدم للطالبات املتزوجات من ذوي تخ�ص�ص الرتبية واخلدمة
االجتماعية ل�صالح تخ�ص�ص الرتبية.
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ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن تخ�ص�ص الرتبية له عالقة مبا�رشة برتبية الأبناء
وتوجيههم وتعليمهم وحل امل�شكالت التي تواجههم يف م�سرية تعلمهم بطرق علمية �صحيحة من
خالل اكت�ساب منظومة من املعارف واملهارات الرتبوية التي متكنهن من القيام بهذا الدور ،كما
�أن فر�ص احل�صول على وظيفة يف احلقل الرتبوي م�ستقب ًال رمبا تكون الأوفر حظ ًا �سواء يف القطاع
اخلا�ص �أو احلكومي ،وهذا رمبا يف�رس الفروق التي جاءت ل�صالح الطالبات يف تخ�ص�ص الرتبية
مقارنة بالطالبات امللتحقات بتخ�ص�ص اخلدمة االجتماعية.
Ù Ùعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات م�ستوى الدعم املقدم للطالبات
املتزوجات وفق ًا ملتغري العمر الزواجي� ،إذ بلغت قيمة «ف» ( ، )2.789وهي قيمة غري دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ).(0.05 ≥ αولذلك ُقبلت الفر�ضية ال�صفرية الثانية.ويعزو
الباحثان هذه النتيجة �إىل تقبل الأزواج لفكرة تعليم زوجاتهم يف م�ؤ�س�سات التعليم العايل بغ�ض
النظر عن العمر �ألزواجي� ،إ�ضافة �إىل �أن قناعات الأزواج �أي�ض ًا قد تكون متقاربة من حيث دوافع
التعلم و�أهدافه �سواء كانت اجتماعية �أو تربوية �أو اقت�صادية.
Ù Ùوج��ود ف��روق ذات دالل��ة �إح�صائية بني متو�سطات م�ستوى الدعم املقدم للطالبات
املتزوجات وفق ًا ملتغري م�ستوى تعليم الزوج� ،إذ بلغت قيمة «ف» ( ، )18.982وهي قيمة دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ).(0.05 ≥ αوبالتايل ُرف�ضت الفر�ضية ال�صفرية الثالثة ،ولفح�ص
اجتاه الفروق ،اُ�ستخدم اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية وذلك ح�سب اجلدول (. )6
اجلدول ()6
نتائج اختبار �شيفيه للمقارنات البعدية يف م�ستوى الدعم املقدم للطالبات املتزوجات
تبعاً ملتغري م�ستوى تعليم الزوج
مستوى تعليم الزوج

املتوسط احلسابي دون الثانوي

دون الثانوي

3.33

ثانوي

3.89

0.57

دبلوم

4.08

0.76

بكالوريوس فأعلى

4.32

0.99

ثانوي

دبلوم

بكالوريوس فأعلى

0.43

يتبني من اجلدول ( )6وجود فروق دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ) (0.05 ≥ αبني
متو�سطات م�ستوى الدعم املقدم للطالبات املتزوجات وفق ًا ملتغري امل�ستوى التعليمي للزوج بني
فئة الثانوي وما دون الثانوي ل�صالح الثانوي ،وبني الدبلوم وما دون الثانوي ل�صالح الثانوي،
وبني بكالوريو�س ف�أعلى مع كل من فئة ما دون الثانوي من جهة والثانوي من جهة �أخرى ل�صالح
فئة بكالوريو�س ف�أعلى.
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ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن ارتفاع م�ستوى تعليم الزوج ي�سهم بدرجة كبرية يف
�إدراك �أهمية تعليم املر�أة ودوافعه والنتائج الإيجابية التي ترتتب عنه م�ستقب ًال على الأ�صعدة
النف�سية واالجتماعية واالقت�صادية كافة� ،إ�ضافة �إىل حر�ص الأزواج ممن يحملون درجات علمية
�أعلى على توفري كل ما يعزز من فر�ص حتقيق زوجاتهم لذواتهم ،وحتقيق مبد�أ التكاف ؤ� بني
الزوجني من النواحي التعليمية ،وتعزيز مكانة املر�أة يف املجتمع.
Ù Ùعدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني متو�سطات م�ستوى الدعم املقدم للطالبات
املتزوجات وفق ًا ملتغري عدد �أفراد الأ�رسة� ،إذ بلغت قيمة «ف» ( ، )1.264وهي قيمة غري دالة
�إح�صائي ًا عند م�ستوى الداللة ).(0.05 ≥ αمما �أدى �إىل قبول الفر�ضية ال�صفرية الرابعة.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن فل�سفة التعليم يف جامعة القد�س املفتوحة قائمة على
االنفتاح واملرونة ،مع عدم وجود قيود حتد من التحاق الطالبات املتزوجات باجلامعة ،وعليه
ف�إن عدد �أفراد الأ�رسة ال ي�شكل عائق ًا يف التحاقهن بجامعة القد�س املفتوحة ،وبخا�صة �أن كثرياً
من عمليات التوا�صل الأكادميي والإداري تتم مبختلف الطرق الإلكرتونية.

◄◄ثالثاً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الثالث والذي ين�ص « :هل توجد
عالقة دالة �إح�صائياً عند م�ستوى ) (0.05 ≥ αبني م�ستوى الدعم الذي يقدمه الأزواج
لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوح وم�ستوى دخل الأ�رسة»؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،ا�ستخدم اختبار معامل ارتباط بري�سون ،Person Correlation Test
وقد بلغ معامل االرتباط املح�سوب بهذه الطريقة ( )0.106وهي قيمة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
) ،(0.05 ≤ αالأمر الذي ي�ؤدي �إىل رف�ض الفر�ضية ال�صفرية اخلام�سة.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن م�ستوى دخل الأ�رسة ي�ؤثر �سلب ًا �أو �إيجاب ًا على �أن�شطة
الأ�رسة وتوفري م�ستلزماتها وبخا�صة يف جمال التعليم ،حيث �إن م�ستوى الدخل املرتفع يزيد
من فر�ص دعم الأزواج لزوجاتهم من خالل توفري الر�سوم الدرا�سية ومتطلبات م�صادر التعلم
املختلفة ،وهي مكلفة �إىل حد ما� ،أما الأ�رس من ذوات الدخل املتدين فتواجه �صعوبة يف توفري تلك
املتطلبات ،مما يحد من م�ستوى الدعم املقدم للزوجات.

◄◄رابعاً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة الرابع الذي ين�ص على« :هل توجد
عالقة دالة �إح�صائياً عند م�ستوى )(0.05 ≥ αبني م�ستوى الدعم الذي يقدمه الأزواج
لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوح وبني معدلهن الرتاكمي»؟
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخدم اختبار معامل ارتباط بري�سون ،Person Correlation Test
وقد بلغ معامل االرتباط املح�سوب بهذه الطريقة ( ، )0.173وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
) ،(0.01 ≤ αالأمر الذي ي�ؤدي �إىل رف�ض الفر�ضية ال�صفرية ال�ساد�سة.
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ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن حتقيق الطالبات املتزوجات مل�ستويات حت�صيلية
متميزة يزيد من فر�ص اهتمام �أزواجهن بهن ،ويف االجتاه الآخر ف�إن زيادة م�ستوى الدعم املقدم
للطالبات املتزوجات قد ي�ساعدهن يف زيادة دافعيتهن للتعلم ،مما ي�سهم يف رفع م�ستوياتهن
التح�صيلية ،كذلك ف�إن التفوق الدرا�سي للطالبات املتزوجات يحفز الأزواج على زيادة الدعم
املقدم لهن ل�شعورهم بالفخر واالعتزاز بزوجاتهم ،واحرتامهم لطموحاتهن و�إ�رصارهن على
مواجهة التحديات الدرا�سية بعزمية ومثابرة.

◄◄خام�ساً -النتائج املتعلقة بالإجابة عن �س�ؤال الدرا�سة اخلام�س والذي ين�ص على« :هل
توجد عالقة دالة �إح�صائياً عند م�ستوى ) (0.05 ≥ αبني م�ستوى الدعم الذي يقدمه
الأزواج لزوجاتهم امللتحقات بجامعة القد�س املفتوحة وبني دافعية الإجناز الدرا�سي
لديهن؟ »
للإجابة عن هذا ال�س�ؤال ،اُ�ستخدم اختبار معامل ارتباط بري�سون ،Person Correlation Test
وقد بلغ معامل االرتباط املح�سوب بهذه الطريقة ( )0.20وهي قيمة دالة �إح�صائي ًا عند م�ستوى
) ،(0.01 ≤ αالأمر الذي ي�ؤدي �إىل رف�ض الفر�ضية ال�صفرية الثامنة.
ويعزو الباحثان هذه النتيجة �إىل �أن دعم الأزواج ميثل واحداً من العوامل التي تعزز دافعية
الإجن��از لدى الطالبات ،وهناك �أي�ض ًا عوامل �أخرى تزيد من م�ستوى هذه الدافعية تتمثل يف:
الدافعية الذاتية ،ودعم الأهل والزمالء واملعلمني ،فكلها جمتمعة ت�ساهم ب�شكل �أو ب�آخر يف تعزيز
دافعية الإجناز لدى الطالبات ،كذلك ف�إن الزوجة تكون مهتمة ب�أن ت�ؤكد لزوجها �أنها قادرة على
مواجهة ال�صعوبات التي تعرت�ضها ،و�أنها على قدر امل�س�ؤولية� ،إ�ضافة حلر�صها على ر�ضا الزوج
واهتمامه ب�صورة �أكرب.

توصيات ومقرتحات:
يف �ضوء نتائج الدرا�سة يو�صي الباحثان مبا ي�أتي:
1.1العمل على تنويع م�صادر دعم الطالبات املتزوجات خالل درا�ستهن يف جامعة القد�س

املفتوحة من قبل الأهل و�أع�ضاء هيئة التدري�س والزمالء واملوظفني.

2.2تنظيم برامج �إر�شادية للطالبات املتزوجات و�أزواجهن مل�ساعدتهن ،على تنظيم درا�ستهن
والتوفيق بني املتطلبات الأ�رسية والدرا�سية حفاظ ًا على اال�ستقرار الأ�رسي.
�3.3إجراء املزيد من الدرا�سات حول �أوجه الدعم الأخرى للطالبات املتزوجات.
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املصادر واملراجع:
أوالً  -املراجع العربية:
1.1حجي ،احمد �إ�سماعيل ( )2003الرتبية امل�ستمرة والتعلم مدى احلياة ،دار الفكر العربي،
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