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 الملخص :  
بجامعة التربية  كلية  طلبة  لدى  المرأة  حقوق  مفاهيم  تعزيز  في  الجامعية  الطالبية  األنشطة  دور  عن  الكشف  الدراسة    هدفت 

( فقرة، تضمنت ستة محاور، وهي حقوق المرأة )    40اعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي، وتم بناء استبانة مكونة من )  ؛ و   األقصى 
( طالبًا وطالبة من طلبة كلية التربية    226الصحية ، والتعليمية ، االجتماعية ، و السياسية ، والمدنية ،واألسرية(، وبلغت عينة الدراسة )  

 ة األقصى، وتم اختيارهم بالطريقة العشوائية الطبقية .بجامع
كلية   طلبة  لدى  المرأة  حقوق  مفاهيم  تعزيز  في  الجامعية  الطالبية  األنشطة  دور  أن  أهمها:  من  نتائج  إلى  الدراسة  وتوصلت 

فروق ذات داللة احصائية بين   ، ووجود( 72.8( ، وبنسبة مئوية ) 3.64 التربية بجامعة األقصى قد جاء بدرجة كبيرة ، وبمتوسط حسابي) 
إلى متغير   مفاهيم حقوق المرأة لدى طلبة كلية التربية تعزى  الطالبية الجامعية في تعزيز  تقديرات أفراد العينة لدور األنشطة  متوسطات 

ي السنة الدراسية ،  الجنس لصالح الطالبات ، وعدم وجود فروق ذات داللة احصائية بين متوسطات تقديرات أفراد العينة تعزى إلى متغير 
 والتخصص الدراسي.

   : الدراسة  توصيات  أهم  ، وتعزيز هذا  ومن  الجامعية  الدراسة  ، والمرأة خاصة بمقرر مستقل في  إفراد حقوق اإلنسان عامة 
مينها أنشطة تنمي  توجيه القائمين على األنشطة الطالبية الجامعية على تض، و المقرر بالمحتويات الالزمة لبناء معرفة شاملة بتلك الحقوق  
 .مفاهيم حقوق المرأة لدى الطلبة وتعزز ممارستها لديهم 

 .  مفاهيم حقوق المرأة ، األنشطة الطالبية الكلمات المفتاحية :
 

Abstract: 
The study aims to identify the role of university student activities in promoting women's rights concepts 
among students of the Faculty of Education at Al-Aqsa University. The study adopted the descriptive 
analytical approach, and used a questionnaire consisting of (40) items, which included six areas of 
women’s rights: health, education, social, political, civil, and family. The study sample included (226) 
male and female students from the Faculty of Education at Al-Aqsa University, and they were chosen 
using a stratified random sampling method. The most important results of the study are the following: 
the role of university student activities in promoting concepts of women’s rights among students of the 
Faculty of Education at Al-Aqsa University reached a significant degree, at a mean average of (3.64), 
and a percentage of (72.8). There are statistically significant differences between the averages of the 
individual estimates of the sample members for the role of university student activities in promoting 
concepts of women's rights among students of the Faculty of Education which are attributed to the 
gender variable, in favour of female students, and there are no statistically significant differences 
between the averages of the sample members’ estimates due to the variables of academic year and 
academic specialization. Among the most important recommendations of the study are the need to 
include an independent university course dealing with human rights in general, and women’s rights in 
particular, and to support this course with the contents necessary to build a comprehensive knowledge 
of these rights. The study also recommends directing those in charge of university student activities to 
include activities that develop concepts of women’s rights among students and enhance their practice of 
these rights.  
Keywords: Student Activities - Concepts of Women’s Rights 
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   مقدمـة 
كرم هللا بني آدم بأنواع من التكريم من أعظمها ما شرع لهم من العقائدد واألحكدام والحقدوق التدي بهدا صدال  
أحوالهم واستقامتها في دينهم  ودنياهم ، ومن مجاالت ذلك التكريم ما يتعلق بالمرأة التي جاءت الشرائع لمعرفة قدرها 

ومهامها، فقد كفلت قوانين العالم المعاصدر ومنظماتده حقدوق المدرأة ، ورعا دة ، وانصافها ، وبيان حقوقها ، وواجباتها  
شؤونها ،" وُتعد حقوق المرأة من أهم القضدا ا المعاصدرة فدي القدرن الحدادي والعشدرين التدي باتدت محطدة انظدار العدالم 

عددن المددرأة علددى  الددذي  سددعى إلددى االرتقدداء بمسددتويات المددرأة علددى مختلددف األصددعدة ، كمددا تصدداعدت حركددة الدددفاع
المستوى العالمي ، كما أعلنت هيئة األمم المتحدة السنة العالمية للمرأة في اليوم الثامن من شهر مارس من كدل عدام 

 ( . 3،  2019) األنصاري والشريف ، 
فموضوع المرأة وقضا اها وحقوقها من أكثر الموضوعات تناواًل وطرحًا ، حتى أمسى سمة بارزة من سمات 

صددر ، الددذي نجحددت ايدده وسددائل اإلعددالم والتقنيددة الحديثددة مددن النشددر والتددرويج لكددل مددا يهددم ويتصددل بددالمرأة هددذا الع
ولدددم ينفدددرد ( ،  305،  2015،ويتنددداوم أمورهدددا و شدددؤونها المختلفدددة ، وعلدددى األخدددص جانبهدددا الحقدددوقي )الخيدددا  ، 

ى ذلددك، مددن خددالم زوا ددا متعددددة ، وهددذا بقضددا ا وحقددوق المددرأة علددم مددن العلددوم بددل عكفددت جميددع العلددوم اإلنسددانية علدد
(، وذلددك ألندده  65،  2013االهتمددام تددرجم إلددى العديددد مددن البحددوو والدراسددات والندددوات والمددؤتمرات) أبددو الخيددر ، 

أصددبح مددن المتفددق عليدده أن إصددال  المجتمددع ال يتددأتى إال بدداحترام اإلنسددان ايدده مددن خددالم وعيدده بحقوقدده فددي ذلددك 
 المجتمع .
م ، وهدي أوم 1945تفاقيات التي ركدزت علدى المدرأة وحقوقهدا ، فظهدر ميثداق األمدم المتحددة د تعددت االوق

، وأظهددر اإلعددالن (Dziva , 2014,199)معاهدددة دوليددة تشددير بوضددو  إلددى تسدداوي الرجددام والنسدداء فددي الحقددوق 
ظهرت االتفاقيدة م ( 1979) وفي عام " العالمي لحقوق اإلنسان ضرورة تدخل القانون للمحافظة على حقوق المرأة، 

الدوليدة للقضداء علددى جميدع أشددكام التمييدز ضددد المدرأة ، والتددي ترتكدز علددى مبددأ المسدداواة المطلقدة والتما ددل التدام بددين 
، وهدد  المددؤتمر العدالمي الرابددع المعنددي ( Jeroen,2011,28)  المدرأة و الرجددل فدي التشددريع وفدي جميددع المجدداالت

ين  جداد الخطددط التدي تسدهم فددي تمكدين المددرأة وتحقيدق المسداواة اإل جابيددة بينهدا وبددإل،م( 1995بدالمرأة ) مدؤتمر بدديجن 
 (.Jayson,2014,107اعها )بمختلف أنو ، وتعزيز الحقوق للمرأة الرجل ، وتحسين أوضاعها

وُيعد غدرس  قافدة حقدوق المدرأة مدن أولويدات األمدم التدي تسدعى إلدى تطدوير مجتمعاتهدا، فدلدرا  األفدراد لتلدك 
" فددالوعي الفددردي يتدديح للفددرد التمتددع بحقوقدده ، وتأد ددة ( ، Kuran 2014,307,)  يددؤدي إلددى التمسددك بهدداالحقددوق 

واجباتددده تجددداي ا،خدددرين ، والدددوعي الجمعدددي  خلدددق مجتمعدددًا متجانسدددًا قائمدددًا علدددى أسدددس متيندددة مدددن الحريدددة و العددددم  
ب الدددوم هددو تحويددل حقددوق المددرأة إلددى لددذلك مددن التحددد ات التددي تواجدده أغلدد ( ، 190،  2019والمسدداواة ) الرومددي، 

( ، وهندا  171،  2016فعل تربوي  قدر الفرد على اسدتيعابه ، وعلدى توظيفده فدي حياتده اليوميدة والعمليدة ) علدي ، 
 ظهدر مسدؤولية المؤسسدات التربويدة فدي غدرس  قافدة حقدوق المدرأة والدوعي بهدا لددى الطلبدة ؛ لضدمان وجدود جيددل واع  

والتسدامح وحريددة الدرأي والتعبيددر واالخدتال ، فغدرس تلددك الحقدوق لدددى الطلبدة يددؤدي بهدم إلددى  مدؤمن بقديم الد مقراطيددة
  احترامها ، األمر الذي سيساعد على تقليل وقوع االنتهاكات تجاي المرأة على المدى البعيد.

، هدي ومن المؤسسات التربوية التي تبرز أهميتها فدي تعلديم حقدوق اإلنسدان عامدة ، وحقدوق المدرأة خاصدة  
مؤسسدددات التعلددديم العدددالي ممثلدددة بالجامعدددات ؛ ألنددده يندددا  بهدددا تهيئدددة طلبتهدددا تهيئدددة كاملدددة بجوانبهدددا العلميدددة والمهاريدددة 

كما أن عمر الطالب والطالبة في المرحلة الجامعيدة ، هدو العمدر المندو  بده تطبيدق   "والبحثية واألخالقية والسلوكية ،
" ونظددرًا ألهميددة تعلدديم حقددوق المددرأة ، فقددد أشددارت  (،Ozmen,2014,142)مفدداهيم حقددوق المددرأة بشددكل عملددي كبيددر 
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توصيات المنظمات غيدر الحكوميدة أن علدى الحكومدات أن تددري قضدا ا حقدوق اإلنسدان فدي جواندب التعلديم النظدامي 
ق ( ، فطلبة الجامعة  مثل قاطرة التغيير في المجتمدع ، فدوعيهم بحقدو   192،  2019وغير النظامي كافة ) الرومي،  

المددددددرأة ، والموقددددددف مددددددن هددددددذي الحقددددددوق سيرسددددددم بوضددددددو  صددددددورة المسددددددتقبل ايمددددددا يتعلددددددق بقضددددددا ا وحقددددددوق المددددددرأة 
(Cassidy,2014,26،)   لذلك ينبغي على الجامعات إ جاد أقسام متخصصة لدراسة حقوق اإلنسان دراسة أكاد مية

نسدددان ، حتدددى يزيدددد مدددن فاعليدددة ، بحيدددت يتلقدددى الطلبدددة علومدددًا ومعدددار  ومهدددارات وقيمدددًا مرتبطدددة بمجدددام حقدددوق اإل
  .( 3،  2015حميد ، الجامعات في تحقيق رسالتها التربوية بصورة أفضل ) 

وتعتبددر الجامعددة مددن أهددم المؤسسددات التددي  عهددد إليهددا المجتمددع بمهمددة رعا ددة أبنائدده وتعددريفهم بحقددوقهم، " 
هددا مددن خدمددة قضددا ا المجتمددع ، فدددور فالجامعددة مركددز تربددوي هددام بمددا تملكدده مددن قدددرات متنوعددة وخبددرات علميددة تمكن

ويتم ذلك من خالم إحدداو  (، 477،  2016اد الفكري و التربوي للطلبة) الشقران ، الجامعة اتسع من خالم اإلعد
والعنا دة بغدرس قديم ومفداهيم حقدوق المدرأة فدي نفدوس  تنمية شخصية الطالب العقلية والنفسية واالجتماعيدة الوجدانيدة ،

األنشدددطة الطالبيدددة الجامعيدددة ، والتدددي  مارسدددها الطلبدددة داخدددل الجامعدددة ب يدددتم االهتمدددامتحقيدددق ذلدددك لدددذلك ، ول الطلبدددة،
فعن طريقها يتولد الفهم، وتنشط المواهب والقدرات ، ويزداد الدوعي لددى الطلبدة بحقدوق المدرأة ، وذلدك مدن وخارجها ،  

 وخارجها . خالم الحوارات البناءة ، واألنشطة المتنوعة داخل القاعات الدراسية 
التعليم الجامعي, وذلك  و  تمثل األنشطة الطالبية جانبًا هامًا من المجاالت التي تحظى باهتمام كبير في 

العقلية والنفسية واالجتماعية   الطالب وتنميتها من مختلف جوانبها  تلعبه في تكوين شخصية  الذي  الكبير  )  للدور 
جعل من الجامعة مجتمعًا متكاماًل ، يتعر  ايه الطلبة على  (، فاألنشطة الطالبية ت2:    2010السعيد والعمري،  

 ، الرسوم  وعبد  جبريل  وتجاربها)  بخبراتها  وأنواعها،  بألوانها  المجتمعات  داخل  379،    2010حياة  فالطالب   ،  )
جتمع متنوعة تساعدي على التأقلم في المالجامعة  ستفيد من األنشطة  والبرامج المتاحة له ، ويكتسب خبرات إ جابية 

تهتم ببناء الشخصية المتكاملة للطالب ؛ ليصبح  األنشطة الطالبية  ف( ،    78:    2011) رمضان ،  الذي  عيش ايه  
 . مواطنًا صالحًا لد ه الدرا ة الكااية بمفاهيم حقوق المرأة ، ويترجم تلك الحقوق إلى أفعام ومواقف سلوكية

ا العديد من  أكدت  فقد   ، التربوي  األدب  إلى  المرأة   لدراساتوبالرجوع  بحقوق  التوعية  أهمية  ، حيت على 
  ، والشريف  األنصاري   ( دراسة  بالمرحلة    2019تناولت  والوطنية  االجتماعية  الدراسات  كتب  في  المرأة  حقوق   )

المرأة  لحقوق  الدولية  الموا يق  في ضوء  هدفت دراسة    الثانوية  بينما   ،  ، علي  على واقع  قافة  2016)  التعر    )
( فقد سعت إلى الكشف عن   2019لدى طالب الجامعة بالجمهورية اليمنية ، أما دراسة ) الرومي ، حقوق اإلنسان 

لدى  اإلنسان  حقوق  ممارسات  تعزيز  في  المدرسية  واألنشطة  الدراسة  والمقررات  والمعلم،  المدرسية  اإلدارة  دور 
قوق اإلنسان في المرحلة الجامعية بلفراد مقرر مستقل لتعليم ح  (   2017،  الزكري دراسة )    أوصتبينما  الطالب ،  

في مؤسسات التعليم العام ، وتدرسها في السنة الثانية من الدراسة بعد أن  كون الطالب قد تهيأ للدراسة الجامعية ،  
دور مؤسسات المجتمع المدني في نشر  قافة حقوق اإلنسان من وجهة نظر   ( أن2013،    رابعةوأظهرت دراسة )  

الفلسط الجامعات  المرأة طلية  حقوق  موضوع  وأهمية  سبق  ما  على  وبناًء   ، متوسطة  بدرجة  جاءت  قد  ارتأى   ينية 
لدى   دور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة  ؛ لتسليط الضوء على    بدراسةالقيام    انالباحث

 الي: ، والتي تحددت مشكلتها في السؤام الرئيس الت طلبة كلية التربية بجامعة األقصى
 ؟لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى   دور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة  ما 

 ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية : 
 ى  ؟ ما دور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقص .1
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الدراسة   .2 عينة  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  الطالبية  لهل  األنشطة  دور 
لمتغير  األقصى تعزى  التربية بجامعة  كلية  لدى طلبة  المرأة  تعزيز مفاهيم حقوق  في  الجندددددددددس،    )ات الجامعية 

 (؟ السنة الدراسية ، التخصص الدراسي
  الدراسة  فرضيات

ت .3 )ال  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  عينة   α  ≥  0.05وجد  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين   )
الدراسة لدور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى  

 تعزى إلى متغير الجنس ) ذكر، وأنثى (.  
ذات داللة إحصا  .4 الداللة  )ال توجد فروق  أفراد عينة    α  ≥  0.05ئية عند مستوى  تقديرات  بين متوسطات   )

الدراسة لدور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى  
 ة (. دددددثة ، الرابعددددة ، الثالددتعزى إلى متغير السنة الدراسية ) الثاني

فروق  .5 توجد  )  ال  الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  عينة   α  ≥  0.05ذات  أفراد  تقديرات  متوسطات  بين   )
الدراسة لدور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى  

تعليم العلوم ، تعليم الرياضيات  تعزى إلى متغير التخصص الدراسي ) تعليم اللغة العربية ، المرحلة األساسية ، 
 ، تعليم اللغة اإلنجليزية ، أخرى (. 

   أهداف الدراسة 
 حقيق األهدا  التالية : الحالية إلى تتسعى الدراسة 

التعر  على مفاهيم حقوق المرأة ) الصحية ، واألسرية ، والتعليمية ، االقتصاد ة ، واالجتماعية ، والسياسدية ،  .1
 والمدنية (  . 

ر  علددى دور األنشددطة الطالبيددة الجامعيددة فددي تعزيددز مفدداهيم حقددوق المددرأة لدددى طلبددة كليددة التربيددة بجامعددة التعدد .2
 األقصى  .

الكشف عن أ ر متغيدرات )الجنددددددددددس، السدنة الدراسدية ، التخصدص الدراسدي( علدى آراء أفدراد عيندة الدراسدة نحدو  .3
 ق المرأة لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى  .دور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز مفاهيم حقو 

  أهمية الدراسة 
مددا يتوافددق مددع ب الطالبيددة تضددمين األنشدطةإلددى ضددرورة  األنشددطة الطالبيدة الجامعيددةه اهتمددام القددائمين علددى توجد .1

 . بما  كفل تعزيز دورها في تعميق مفاهيم حقوق المرأة لدى الطلبة واضح ،  كلبش حقوق المرأة  
االهتمددام بفئددة هامددة مددن فئددات المجتمددع ذي الدراسددة اسددتجابة لالتجاهددات الحديثددة ، والتددي تنددادي بضددرورة تمثدل هدد .2

 .وهو المرأة ، وما لها من حقوق 
إبراز الدور التربوي الرائد الذي ينبغي أن تضطلع به األنشطة الطالبية الجامعية في مجام حقوق المرأة ،  وبما  .3

 ي هذا الشأن ، وكذلك بما يتفق مع خصوصية المجتمع الفلسطيني.يتواكب مع الموا يق الدولية ف
، كددونهم فئددة مهمددة مددن فئددات المجتمددع الفلسددطيني ، وهددي األكثددر تددأ رًا توعيددة الطلبددة الجددامعيين بحقددوق المددرأة  .4

 . بالتحوالت االجتماعية بشكل أكبر من غيرها من شرائح المجتمع األخرى 
األنشددطة الطالبيددة تربددوي إلجددراء المزيددد مددن الدراسددات والبحددوو فددي مجددام توجيدده اهتمددام البدداحثين فددي الحقددل ال .5

 .الجامعية ، وتعزيز مفاهيم حقوق المرأة لدى طلبة الجامعات
    اإلجرائية  التعريفات

 األنشطة الطالبية الجامعية .1



 6 

لبددة وفددق قدددراتهم   قبددل عليهددا الط، والتددي  كليددة التربيددة بجامعددة األقصددى لطلبتهدداالبددرامج واألنشددطة التددي تنظمهددا 
، وتددددزاوم تلددددك األنشددددطة الطالبيددددة داخددددل قاعددددات الدراسددددة أو خارجهددددا فددددي مختلددددف وميددددولهم ورهبدددداتهم وهمكانيدددداتهم 

المجدداالت مددن دينيددة و قاايددة وفنيددة واجتماعيددة ورياضددية وصددحية ، والتددي تسددتهد  تحقيددق النمددو المتددوازن والمتكامددل 
 .جتماعيًا عقليًا وخلقيًا وبدنيًا وعلميًا وا للطلبة

 مفاهيم حقوق المرأة  .2
القواعددد والمبدداديء واالحتياجددات والمطالددب األساسددية التددي  جددب أن تمتلكهددا المددرأة ؛ لتحقددق لهددا سددبل مجموعددة 

المدنيدة ، التعليميدة ، و ، الصدحية و الكرامة اإلنسانية ، والتدي تهدد  إلدى ضدمان وحما دة المدرأة فدي مختلدف المجداالت 
، ، كمدددا نصدددت عليهدددا الموا يدددق الدوليدددة ، واإلعدددالن العدددالمي لحقدددوق اإلنسدددانة ، واألسدددرية واالجتماعيدددة ، والسياسدددي

 .  يتم قياس تلك الحقوق من خالم أداة الدراسة المعدة لهذا الغرضوسو  
 حدود الدراسة :   

لدى   دور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة الحد الموضوعي : ستقتصر الدراسة على   -1
 . طلبة كلية التربية بجامعة األقصى  

 م . 2020-م  2019من العام الدراسي  األومالحد الزماني : الفصل الدراسي  -2
 .     جامعة األقصىالحد المكاني :  -3
 .طلبة كلية التربية بجامعة األقصىالحد البشري : عينة عشوائية من  -4

  منهجية الدراسة وإجراءاتها 
   منهج الدراسة 

م  و والوص  ،  وتحقيق أهدافها،  لطبيعة الدراسةمة هذا المنهج  ء؛ لمالالوصفي التحليلي  عتمدت الدراسة المنهجا       
دور األنشطة الطالبية ل طلبة كلية التربية بجامعة األقصى   وصف وتحليل نتائج استجابات  إلى إجابات تسهم في  

 .لديهم الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة 
   مجتمع الدراسة 

مدن العدام  األوموذلك في الفصل الدراسي ، جميع طلبة كلية التربية بجامعة األقصىتكون مجتمع الدراسة من       
 . م  2020 /2019  الدراسي

  عينة الدراسة 
وتم اختيارهم بالطريقدة  ،طالبًا وطالبة من طلبة كلية التربية بجامعة األقصى( 226تكونت عينة الدراسة من )       
 لمتغيراتها المستقلة . ا( يبين توزيع أفراد عينة الدراسة تبعً  1والجدوم رقم ) ، من مجتمع الدراسةالطبقية وائية العش

 (  1) رقمجدول ال
 حسب المتغيرات المستقلة للدراسة  عينة الدراسةتوزيع 

 النسبة المئوية  العدد  المستويات المتغيرات 

 الجنس 
% 82 ذكر  36.28  
% 144 أنثى  63.71  
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 السنة الدراسية  
 40.26% 91 الثانية
 25.66% 58 الثالثة 
 34.07% 77 الرابعة

 التخصص الدراسي 

 14.60% 33 تعليم اللغة العربية 
 19.91% 45 المرحلة األساسية 
 7.96% 18 تعليم العلوم
 10.61% 24 تعليم الرياضيات 
 11.50% 26 تعليم اللغة اإلنجليزية

 35.39% 80 أخرى 
 

   أداة الدراسة 
دور األنشطة الطالبية الجامعية فدي  التعر  إلى بهد ؛ وهي من إعداد الباحثين،  استبانةبأداة الدراسة    تمثلت      

بعد   مدن يناالستبانة مستفيد انوقد أعد الباحث،  تعزيز مفاهيم حقوق المرأة لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى
والثداني مدن ، الطلبدةين : األوم معلومات عامدة عدن أوتكونت االستبانة من جز ، التربويةت  واألدبيا،  الدراسات السابقة

،  فقددددرات(  6ويتضدددمن ) ، (حقددددوق المدددرأة الصددددحيةمحددداور حسددددب متطلبدددات الدراسددددة وهدددي : المحدددور األوم ) سدددتة
، (وق المددرأة االجتماعيددةحقددالمحددور الثالددت )أمددا ، ( فقددرات  6) ويتضددمن ، (حقددوق المددرأة التعليميددة المحددور الثدداني )و 

( فقددرات ، كمدددا تبضدددمن  8بينمدددا المحددور الرابدددع ) حقدددوق المددرأة السياسدددية ( ، ويتضدددمن )  ،( فقدددرات  8) ويتضددمن 
( فقرات ، والمحور األخير هو السادس ويتناوم ) حقدوق المدرأة  6المحور الخامس ) حقوق المرأة المدنية ( ، وايه ) 

ة صددديغت وفدددق سدددلم التقددددير فقدددر (  40ت االسدددتبانة ) فقدددراوبدددذلك فقدددد بلددد  عددددد ، ( فقدددرات 6األسدددرية ( ويتضدددمن ) 
 ( . اقليلة جدً ، قليلة، متوسطة،  كبيرة، ا) كبيرة جدً ، ليكرت (لالخماسي ) 

  صدق االستبانة 
  علدى -أداة الدراسدة–عرض االسدتبانة  خالم من وذلك، المحكميناألداة فقد اعتمدت صدق  صدق من لتحققل      
 وتنوعهدا الفقدراتوضدو   مدن للتأكدد وذلدك ؛ والقائمين على األنشطة الطالبيدة، الجامعات أساتذة من محكمين مانية 

 وقدد، تحتده تنددري الدذي للمحدور وانتمائهدا، ءمة كدل فقدرةمال ومدى، أجله من وضعت ما لقياس وصالحيتها، ودقتها
 عالية اتفاق نسبة هنا  أن وظهر،  الرئيسة جوانبها في الفقراتلواقع   مؤكدة المحكمين السادة وآراء مالحظات جاءت
 ارتبدا  معدامالت بحسداب الدداخلي االتسداق صددق باسدتخدام اإحصدائيً  صددق االسدتبيان مدن التأكدد تدم كمدا، بيدنهم
 2رقدم )  جددومال فدي موضدح هدو كمدا، لالستبانة الكلية والدرجة، الثال ة المحاور من محور درجات كل بين بيرسون 
 : ) 

 (  2جدول رقم ) ال
 معامالت االرتباط بين محاور االستبانة والدرجة الكلية لالستبانة 

 االحتمالية القيمة  معامل االرتباط المحاور  الرقم
( sig ) 

.636** حقوق المرأة الصحية .1  0.000 
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.761 حقوق المرأة التعليمية .2 ** 0.000 

.847 حقوق المرأة االجتماعية .3 ** 0.000 

.853** المرأة السياسية حقوق  .4  0.000 

.820** حقوق المرأة المدنية  .5  0.000 

.838** حقوق المرأة األسرية  .6  0.000 

 (.=05.0عند مستوي داللة )  ااالرتبا  دام إحصائيً  •
حيدت ، تتمتدع بمعدامالت ارتبدا  قويدة ودالدة إحصدائيا السدتةاالسدتبانة  محداور( أن 2جددوم رقدم )التبين من  
االسدتبانة تتمتدع بمعامدل  محداوروهدذا يددم علدى أن ، ( .853**( إلدى ).636**  (االرتبا  بدين    تراوحت معامالت
 إلى استخدامها .  ان طمئن الباحث، صدق عام  

   االستبانة ثبات 
طلبدة كليدة التربيدة بجامعدة ، وهدي مدن  عيندة اسدتطالعية مدن خداري عيندة الدراسدةعلدى    تم تطبيق أداة الدراسة       
والجدوم رقم )  ،معامل ألفا كرونباخ، ولحساب معامل الثبات ُاستخدم  طالبًا وطالبة(  35بل  عددهم ) ، و   األقصى
 .ذلك ( يوضح 3

 (  3) رقم جدول ال
 معامل الثبات ) ألفا كرونباخ ( لالستبانة

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات  حاور الم الرقم

1.  847. 6 حقوق المرأة الصحية 

2.  836. 6 ة التعليميةحقوق المرأ 

3.  858. 8 حقوق المرأة االجتماعية 

4.  876. 8 حقوق المرأة السياسية 

5.  841. 6 حقوق المرأة المدنية  

6.  864. 6 حقوق المرأة األسرية  

881. 40 الدرجة الكلية لالستبانة    

ومعامدل الثبدات الكلدي ، (  .876 -.836تتراو  ما بدين )معامل الثبات قيمة يتضح من الجدوم السابق أن          
إلددى تطبيقهددا علددى  انتطمددئن الباحثدد ،مددن الثبددات عاليددةوهددذا يدددم علددى أن االسددتبانة تتمتددع بدرجددة  ، (.881) سدداوي  

 .الدراسةعينة 
  المعالجة اإلحصائية 
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مدة ( إلجدراء التحلديالت واإلحصداءات الالز Spssاستعان الباحثدان بالرزمدة اإلحصدائية للعلدوم االجتماعيدة )
والترتيدب لكدل فقدرة مدن ، والوزن النسدبي، واالنحرا  المعياري ، حيت تم حساب المتوسط الحسابي  ،  لبيانات االستبانة
( ONE WAY ANOVAوتحليددل التبدداين األحددادي )، (T-testوكددذلك اسددتخدام اختيددار)ت( )، فقددرات االسددتبانة

للحكدم علدى درجدة  1(2008عبدد الفتدا  )االحصدائي  وقد تبنت الدراسة معيدار ،  لدراسة الفروق بين متغيرات الدراسة
 ( يوضح ذلك. 4توافر المعيار عند استخدام مقياس ليكرت الخماسي والجدوم رقم )

 ( 4)رقم جدول ال
 األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأةدور معيار الحكم على 

 الوزن النسبي المتوسط الحسابي
 الموافقةدرجة 

 إلى من ىإل من

 ا قليلة جدً  35.9%. 20% 1.79 1
 قليلة  51.9% 36% 2.59 1.80
 متوسطة  67.9% 52% 3.39 2.60
 كبيرة  83.9% %68 4.19 3.40
 اكبيرة جدً  % 100 84% 5 4.20

 
    مناقشتهانتائج الدراسة و 

          األولالسؤال بالنتائج المتعلقة :  أواًل 
) الصدددحية والتعليميدددة ،واالجتماعيدددة ، الجامعيدددة فدددي تعزيدددز مفددداهيم حقدددوق المدددرأة  مدددا دور األنشدددطة الطالبيدددة      

 ؟لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى  والسياسية ، والمدنية ، واألسرية ( 
والنسدبة المئويدة السدتجابات ، واالنحرافدات المعياريدة، ولإلجابة عن هدذا السدؤام تدم إ جداد المتوسدطات الحسدابية      
 .( يوضح ذلك 5والجدوم رقم )، الستةاد العينة على محاور األداة أفر 

 ( 5) رقم جدول ال
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  

 الستةلكل محور من محاور األداة 

المتوسط  المحور الرقم
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة 
درجة   الترتيب المئوية

 الموافقة

 كبيــــــــــــرة  6 70.4 754. 3.52 وق المرأة الصحيةحق 1

 كبيــــــــــــرة  2 76 730. 3.80 حقوق المرأة التعليمية 2

 كبيــــــــــــرة  5 71.2 730. 3.56 حقوق المرأة االجتماعية 3

 
 " دار التربية الحديثة :عمان .  Spss(: " مقدمة في االحصاء الوصفي واالستداللي باستخدام 2008عبد الفتاح، عز) 1
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 المحور الرقم
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

النسبة 
 الترتيب المئوية

درجة  
 الموافقة

 كبيــــــــــــرة  4 71.4 770. 3.57 حقوق المرأة السياسية 4

 كبيــــــــــــرة  3 71.6 791. 3.58 حقوق المرأة المدنية  5

 كبيــــــــــــرة  1 76.6 768. 3.83 حقوق المرأة األسرية  6

 كبيــــــــــــرة   72.8 600. 3.64 االستبانة ككل 

( قد بل  ) حقوق المرأة األسرية  )  السادس( أن المتوسط الحسابي للمحور    5يتضح من الجدوم رقم )  
األنشطة الطالبية ويعزى ذلك بأن  ،  %(76.6ر على المرتبة األولى بنسبة مئوية)وبهذا حصل هذا المحو ،  ( 3.64

وذلك ألهمية معرفة الطالبة  تتضمن الكثير من األنشطة التي تتعلق باألسرة ومفاهيم حقوق المرأة داخل األسرة ،  
العدم واإلنصا  وتحقيق   المستقرة تبنى على مباديء  الذات لكل فرد من  حقوقها األسرية ،  وخاصة أن األسرة 

أفرادها ، فكون األسرة هي نواة المجتمع فال بد من االهتمام بها ، وأن  عيش أفرادها في استقرار ، وحقوقهم األسرية  
 .مكفولة في األسرة التي  عيشون فيها 

المحور    جاء  حين  التعليمية  )   الثانيفي  المرأة  الثانية  حقوق  المرتبة  في   )   ( قدري  حسابي  بمتوسط 
األنشطة الطالبية في الجامعة ألنشطة تتضمن حقوق المرأة  لتناوم  ويعزى ذلك  ،  %(76وبنسبة مئوية )،  ( 3.80

التعليمية ؛ ألن اإلسالم حت على تعليم المرأة ،  ودعا إليه ، وفي الخطاب الديني دعوة لكل من الذكور واإلناو 
التعليمية ؛ ألنها تلعب دورًا مهمًا في تعليم أبنائها    على حد سواء في التعليم ، فمن األهمية االهتمام بحقوق المرأة 

لهم   والموجهة   ، أسرتها  األولى ألفراد  المربية  هي  فالمرأة   ، متعلم  إلى مجتمع  يؤدي  مما  ؛  تعليمهم  على  والحت 
 . ولسلوكهم 
المحور    األخير هو  الترتيب  الذي حصل على  المحور  الصحية  )  األومبينما  المرأة  بمتوسط حقوق   )

األنشطة الطالبية تهتم بشكل مباشر باألنشطة التي  بأن  ويعزى ذلك  ،  %(70.4وبنسبة مئوية )،  (3.52ابي )حس
تتضمن حقوق المرأة األساسية ، وخاصة التعليمية واألسرية ، فالحقوق الصحية متوفرة على أرض الواقع ، حيت  

بالرجل أسوة  المرأة  فيها  تعالج  والتي   ، الحكومية  المستشفيات  الغوو   توجد  لوكالة  تابعة  عيادات  وجود  وكذلك   ،
 . الدولية تستطيع الطالبة أن تذهب إليها ، وتأخذ الرعا ة الصحية المناسبة فيها 

والنسبة المئوية لالستجابة على محاور ، ( 3.64قد حصلت على متوسط قدري ) الستةيتضح أن المحاور و 
( بلغت  قد  ،  ،% (72.8االستبانة ككل  أن  وهذ  وبدرجة كبيرة  يدم على  الطالبية في جامعة األقصى  ا  األنشطة 

بمفاهيم حق تهتم  التي  األنشطة  الكثير من  فاهتمام تتضمن   ، والتعليمية وغيرها  األسرية  على حد سواء  المرأة  وق 
األنشطة الطالبية وتضمينها لحقوق المرأة ينبع من أن المرأة هي مرآة المجتمع ، وبقدر اهتمام المجتمع وجامعاته 

المرأة من لحق بحقوق  االهتمام  وينطلق   ، القادمة  واألجيام  باألسرة  االرتقاء  ،  كون  بها  واالهتمام  وقها ومساندتها 
في   والنساء  الرجام  بين  وذلك   ، الناس  بين  العدم  أساس  على  الذي جاء  الحنيف  ديننا  لها  التي شرعها  الحقوق 

ا ، وعرفها إ اها ، لذلك تنطلق األنشطة الطالبية من  مختلف الحقوق ومناحي الحياة ، فاإلسالم كفل للمرأة حقوقه
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توعية   وأ ضًا   ، حقوق  من  لها  وما   ، واجبات  من  عليها  ما  تعر   حتى  ؛  بحقوقها  المرأة  ومعرفة  تمكين  رؤية 
 .الطالبات في هذا المجام ؛ لكي ال تحيد عن حقوقها ، وتمارس حياتها وفق حقوقها المشرعة لها 

للمتوسطا عرض  يلي  المعيارية،  توفيما  على ،  واالنحرافات  العينة  أفراد  الستجابات  المئوية  والنسبة 
 :   الستةفقرات محاور الدراسة  

    المحور األول 
 (  6) رقم جدولال

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  
 حقوق المرأة الصحيةفقرات محور لكل فقرة من 

 الفقرات م

المتوس
ط 
الحساب 
 ي

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
  النسبي

 الترتيب
درجة  
 الموافقة

ــى  1 ــول علــ ــبة للحصــ ــة المناســ ــوعي بالطريقــ تــ
 كبيــــــــــــــرة  2 71.6 1.094 3.58  الغذاء المناسب لها

 كبيــــــــــــــرة  4 69.8 1.016 3.49  تبين الظروف المعيشية الصحية لها 2
 كبيــــــــــــــرة  3 71 1.045 3.55  دامة لهاترشد نحو البيئة الصحية والمست 3

تهــــتم بــــوعلى مســــتول مــــن الصــــحة البدنيــــة  4
 كبيــــــــــــــرة  5 69 1.127 3.45   والنفسية للمرأة

تــــدعم الحصــــول علــــى اــــدمات صــــحية  ات  5
 متوسطة  6 66.6 1.099 3.33   جودة عالية لها

تؤكـــــد علـــــى الرعالـــــة الصـــــحية للمـــــرأة مـــــن  6
 كبيــــــــــــــرة  1 74.8 1.123 3.74  المزمنة والخطيرة األمراض

 كبيــــــــــــــرة   70.4 754. 3.52 ككل األولالمحور 

 
دور عدن تعبدر فقدرات قدد شدكلت فدي مجملهدا  جميعهدا ( أن فقدرات المحدور األوم6يتضح من الجدوم رقدم )

وأن ،  لددى طلبدة كليدة التربيدة بجامعدة األقصدى لصدحيةا األنشطة الطالبيدة الجامعيدة فدي تعزيدز مفداهيم حقدوق المدرأة 
بينمددا تددراو  الددوزن النسددبي بددين ، (3.74( إلددى ) 3.33قددد تراوحددت بددين )  هددذا المحددورالمتوسددطات الحسددابية لفقددرات 

 .%( 74.8% ( إلى ) 66.6)
  في هذا المحور هما :والوزن النسبي وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب المتوسط الحسابي  

قد ، "تؤكد على الرعالة الصحية للمرأة من األمراض المزمنة والخطيرة  على " تنص( والتي    6الفقرة رقم )
حيدت كدان الدوزن النسدبي ، (3.74وبمتوسدط حسدابي )،  كبيدرة بدرجدةالموافقدة  حيدت درجدة  احتلت المرتبة األولى مدن  
ة تهدددتم بصدددحة المدددرأة ، وخاصدددة لمدددا  عانيددده األنشدددطة الطالبيدددأن إلدددى  ويعدددزى ذلدددك، (%74.8لالسدددتجابة عليهدددا ) 

مجتمعنا من انتشار بع  األمراض الخطيرة والمزمنة ، مثل السكري ، وضغط الدم ، وخاصة بع  األمراض التي  
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مددن الممكددن أن تصدديب المددرأة عندددما تكددون زوجددة ، وحامددل فددي نفددس الوقددف ؛ لددذلك مددن األهميددة توعيددة المددرأة بتلددك 
 .ة ، وأن من حقوقها توفير الرعا ة الالزمة لها من قبل الدولة التي تعيش فيهااألمراض الخطيرة والمزمن
قددد ، "تــوعي بالطريقــة المناســبة للحصــول علــى الغــذاء المناســب لهــا " علددى  تددنص( والتددي 1الفقددرة رقددم )

وزن النسدبي حيت كان ال، ( 3.58وبمتوسط حسابي ) ، كبيرة  احتلت المرتبة الثانية من  حيت درجة الموافقة بدرجة
السددليمة ، والطالبددة سددو  الغددذاء المناسددب، يددؤدي إلددى الصددحة إلددى أن  ويعددزى ذلددك، % (71.6لالسددتجابة عليهددا ) 

تكددون زوجددة ، وفددي فتددرة الحمددل تحتدداي إلددى تغذ ددة جيدددة، للمحافظددة علددى صددحة األم و الجنددين ، لددذلك مددن األهميددة 
 .ات القيمة الغذائية العالية ، لهن وألسرهم االهتمام بتوعية الطالبات باختيار األطعمة الصحية ذ

 حور هما : ددفي هذا الموالوزن النسبي ، وتبين النتائج أن أدنى فقرتين حسب المتوسط الحسابي
قد احتلت ، "تدعم الحصول على ادمات صحية  ات جودة عالية لها " على   تنص( والتي  5الفقرة رقم )  

حيدت كدان الدوزن النسدبي ، ( 3.33وبمتوسدط حسدابي ) ،  متوسدطةبدرجدة  ةالموافقدمدن  حيدت درجدة   خيدرةالمرتبة األ
وتعدددزى هددذي النتيجددة إلدددى أهميددة تدددوفر الخدددمات الصددحية ذات الجدددودة العاليددة للمدددرأة ، % (66.6لالسددتجابة عليهددا )

د م وألسددرتها ، وأفددراد المجتمددع علددى حددد سددواء ، فدداليوم مسددتوى القطدداع الصددحي  شددوبه بعدد  القصددور فددي ناحيددة تقدد
الخدددمات ذات الجددودة العاليددة بسددبب الحصددار ، وأزمددة الرواتددب وغيرهددا مددن المعيقددات التددي تحددد مددن تقددد م خدددمات 
صحية ذات جودة عالية ، لذلك شيء من البدديهي أي طالبدة تعدر  بدأن هدذا حقهدا وعلدى الدولدة أن تدوفر ذلدك ، وال 

 .تحتاي الطالبة لمعرفة تامة بهذا الشأن 
قدد احتلدت ، "تهتم بوعلى مستول من الصحة البدنيـة والنفسـية للمـرأة    "على    تنصالتي  ( و 4الفقرة رقم )

حيدت كدان الدوزن النسدبي ، ( 3.45وبمتوسدط حسدابي )،  كبيدرةبدرجدة  الموافقدةمدن  حيدت درجدة   قبدل األخيدرةالمرتبة  
البدنيددة لهددن ، والنفسددية  الطالبددات  عددرفن تمددام المعرفددة أهميددة الصددحةويعددزى ذلددك بددأن ، % ( 69لالسددتجابة عليهددا )

أ ضددًا ، فالصددحة البدنيددة تجعلهددا مقبولددة فددي المجتمددع الددذي تعدديش ايدده ، وكددذلك الصددحة النفسددية علددى حددد سددواء ، 
فعنددددما تريدددد أن تتدددزوي البدددد مدددن تدددوفر هدددذين الشدددرطين الصدددحة البدنيدددة والنفسدددية للفتددداة ، فدددالوعي بهدددذا الشدددأن لددددى 

 .   حتاي ألنشطة كثيرة في هذا المجام الطالبات  كون بدرجة كبيرة ، وال  
دور األنشدددطة الطالبيددة الجامعيدددة فدددي تعزيدددز فقدددد تبدددين أن ، وفيمـــا يتعلـــر بالدرجـــة الكليـــة للمحـــور األول

وبمتوسدط حسدابي ) ،  كبيدرةقدد جداءت بدرجدة ، لدى طلبة كليدة التربيدة بجامعدة األقصدىمفاهيم حقوق المرأة الصحية 
اهتمددام األنشددطة أن ويعددزى ذلدك إلددى ، % (70.4ي لالسددتجابة علددى هدذا المحددور ) حيدت كددان الددوزن النسدب، (3.52

الطالبية الجامعية بحقدوق المدرأة الصدحية ، كدون أن احتياجدات المدرأة الصدحية تختلدف عدن احتياجدات الرجدل ، وهدذا 
دوري ، فدالحق فدي  نتيجة لالختال  البيولوجي ، مثل قدرات المرأة االنجابية ، فهدي تحتداي للخددمات الصدحية بشدكل

الصددحة للمددرأة حددق كفلهددا لدده القددوانين الدوليددة ، التددي دعددت إلددى اتخدداذ التدددابير الملموسددة لتعزيددز وصددوم المددرأة إلددى 
المرافددق والخددددمات الصددحية ذات الجدددودة ، بمدددا فددي ذلدددك خددددمات الرعا ددة الصدددحية الجنسدددية واإلنجابيددة ، وفدددي هدددذا 

ًا تنجددب أطفدددام أصدددحاء و العكددس صدددحيح، وهددذا مدددا تهددتم بددده األنشدددطة السددياق ينظدددر إلددى أن المدددرأة السددليمة صدددحي
   . الطالبية في الجامعة من تعزيز الوعي لدى الطالبات بحقوقهن الصحية

 المحور الثاني 
 (  7جدول )ال

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  
 حقوق المرأة التعليميةلكل فقرة من فقرات محور 
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 الفقرات م

المتوس
ط 
الحساب 
 ي

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
  النسبي

 الترتيب
درجة  
 الموافقة

 كبيــــــــــــــرة  1 83.6 973. 4.18 ترشدها نحو الحصول على فرص التعليم 1
 كبيــــــــــــــرة  3 76 975. 3.80 تشجعها نحو التمسك بالحقوق الثقافية 2
 كبيــــــــــــــرة  6 70.4 1.080 3.52 لهاتهتم بتكوين جماعات ثقافية   3
 كبيــــــــــــــرة  2 76.2 1.064 3.81 تطرح باستمرار أهمية التعليم للمرأة 4

ــة  5 ــدوات ثقافيـ ــة نـ ــور وإقامـ ــى حضـ ــجع علـ تشـ
 كبيــــــــــــــرة  5 74.4 1.079 3.72 ااصة بالمرأة

تتضمن المساواة للمرأة في تلقـي التعلـيم دون  6
 كبيــــــــــــــرة  4 75.2 1.122 3.76 تمييز

 كبيــــــــــــــرة   76 730. 3.80 ككل الثانيالمحور 

 
دور ( أن فقرات المحور الثاني جميعها قد شكلت فدي مجملهدا فقدرات تعبدر عدن 7يتضح من الجدوم رقم ) 

، وأن  كليدة التربيدة بجامعدة األقصدى لددى طلبدة التعليميدة األنشطة الطالبية الجامعيدة فدي تعزيدز مفداهيم حقدوق المدرأة 
(، بينمددا تددراو  الددوزن النسددبي بددين 4.18( إلددى ) 3.52المتوسددطات الحسددابية لفقددرات هددذا المحددور قددد تراوحددت بددين ) 

 %( .83.6% ( إلى )70.4)
 وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب المتوسط الحسابي والوزن النسبي في هذا المحور هما :  

"، قدد احتلدت المرتبدة األولدى  ترشدها نحو الحصول على فرص التعلـيم ( والتي تنص على "  1الفقرة رقم )
(، حيددت كددان الددوزن النسددبي لالسددتجابة عليهددا ) 4.18مددن حيددت درجددة الموافقددة بدرجددة كبيددرة ، وبمتوسددط حسددابي )

حقدوقهن التعليميددة ، حيددت بتعلدديم المدرأة ، ومعرفددة الطالبددات ل%(، ويعدزى ذلددك إلدى أن األنشددطة الطالبيددة تهدتم 83.6
تتضددمن األنشددطة المقدمددة لطالبددات الجامعددة مددا يتعلددق بكيفيددة حصددوم المددرأة علددى فددرت التعلدديم ، واختيارهددا للتعلدديم 
الذي يناسبها ، وكل ما يتعلق بالتعليم ، والفرت التي  مكن أن تتا  لهدا مدن التعلديم ؛ وذلدك كدون التعلديم مهدم للمدرأة 

تراعددي أبنائهددا ؛ لددذلك ال بددد أن تكددون متعلمددة تمتلددك الكفا ددات الالزمددة لتعلدديم أبنائهددا ،  وخاصددة أنهددا سددو  تكددون أم
 .وتكوين أسرة متعلمة  
قدد احتلددت المرتبددة الثانيددة مددن  "،  تطــرح باســتمرار أهميــة التعلــيم للمــرأة" ( والتددي تددنص علدى 4الفقدرة رقددم )

، حيدددت كدددان الدددوزن النسدددبي لالسدددتجابة عليهدددا ) ( 3.81حيدددت درجدددة الموافقدددة بدرجدددة كبيدددرة ، وبمتوسدددط حسدددابي ) 
أهمية تعليم المرأة فدي المجتمدع الدذي تعديش ايده ، فاإلسدالم كفدل لهدا هدذا الحدق ، لدذلك % (، ويعزى ذلك إلى 76.2

تجدددد األنشدددطة الطالبيدددة الجامعيدددة تهدددتم بدددذلك ، وتوجددده الطالبدددات لحقهدددن فدددي التعلددديم ، ولددديس التعلددديم المدرسدددي ، و 
 .، و إنما الحصوم على أعلى الدرجات ، لتكون مؤ رة وفاعلة في المجتمع الذي تعيش ايه الجامعي فقط 

 وتبين النتائج أن أدنى فقرتين حسب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي في هذا المددحور هما : 
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ة مددن  ، قددد احتلددت المرتبددة األخيددر " تهــتم بتكــوين جماعــات ثقافيــة لهــا" ( والتددي تددنص علددى 3الفقددرة رقددم ) 
( ، حيددددت كددددان الددددوزن النسددددبي لالسددددتجابة عليهددددا 3.52حيددددت درجددددة الموافقددددة بدرجددددة كبيددددرة ، وبمتوسددددط حسددددابي ) 

أن األنشددطة الطالبيددة ، واالشددترا  فيهددا يتمثددل فددي تكددوين جماعددات  قاايددة ،  % (، وتعددزى هددذي النتيجددة إلددى70.4)
ر مفدرو  منده ، كدونهن لدديهن الدرا دة بهدذا الحدق فتوجيه الطالبات لحقدوقهن فدي مجدام تكدوين جماعدات  قاايدة هدو أمد

ويكون على شكل اختياري لهن ، فمنهن يرغب ، ومنهن ال يرغدب ؛ لدذلك تجدد األنشدطة الطالبيدة تتفداوت فدي تعزيدز 
 .هذا الحق لدى الطالبات
قدد احتلدت "،  تشجع علـى حضـور وإقامـة نـدوات ثقافيـة ااصـة بـالمرأة "( والتي تنص على  5الفقرة رقم )

( ، حيدت كدان الدوزن النسدبي 3.72المرتبة قبدل األخيدرة مدن  حيدت درجدة الموافقدة بدرجدة كبيدرة ، وبمتوسدط حسدابي )
الطلبدددة لدددديهم المعرفدددة التامدددة بأهميدددة حضدددور النددددوات الثقاايدددة ،  % (، ويعدددزى ذلدددك بدددأن 74.4لالسدددتجابة عليهدددا )

كبيدددر ، أكثدددر مدددن أنددده قناعدددة شخصدددية لددددى  وحضدددورها ، وخاصدددة للطالبدددات ، فهدددذا األمدددر ال  حتددداي إلدددى تشدددجيع
الطالبات ، فهذا الحق ال  ستطيع أحد أن  منعنهن منه ، فكدل طالبدة تسدتطيع الحضدور ، وال أحدد  منعهدا ؛ لدذا فهدذا 

 .الحق مكفوم وموجود على أرض الواقع وال  حتاي إلى توعية كبيرة به 
ــة للمحــور  ــر بالدرجــة الكلي ــانيوفيمــا يتعل دور األنشددطة الطالبيددة الجامعيددة فددي تعزيددز ن ، فقددد تبددين أالث

قدد جداءت بدرجدة كبيدرة ، وبمتوسدط حسدابي ) ، لدى طلبة كلية التربيدة بجامعدة األقصدى التعليميةمفاهيم حقوق المرأة 
% (، ويعدددزى ذلددك إلددى أن اهتمددام األنشدددطة 76(، حيددت كددان الددوزن النسددبي لالسدددتجابة علددى هددذا المحددور ) 3.80

لدذلك تدم االهتمدام بتوعيددة فشدتان بدين المدرأة المتعلمدة ، وغيدر المتعلمدة ، ،  التعليميدةبحقدوق المدرأة  الطالبيدة الجامعيدة
المرأة بحقها في تقلقي التعليم دون تمييز ، والحصوم على فرت التعليم المتاحدة لهدا ، وأن المدرأة التدي تمتلدك شدهادة 

تعلدم أوالدهدا ، وأ ضدًا  قبدل الشدباب علدى الدزواي جامعية تتميدز عدن غيرهدا ، وتسدتطيع أن تحصدل علدى عمدل ، وأن 
مددن الفتدداة التددي لددديها شددهادة جامعيددة ؛ لكونهددا متعلمددة تسددتطيع أن تراعددي أسددرتها ، وتقودهددا إلددى النجددا  ، وهدارتهددا 

 .   بشكل مؤ ر و ناجح 
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   المحور الثالث  
 (  8)رقم جدول ال

 المئوية  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة 
 حقوق المرأة االجتماعية لكل فقرة من فقرات محور 

 الفقرات م

المتوس
ط 
الحساب 
 ي

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
  النسبي

 الترتيب
درجة  
 الموافقة

ــر عـــــــن المشـــــــكالت  1 تشـــــــجع علـــــــى التعبيـــــ
 االجتماعية الخاصة بالمرأة .

 كبيــــــــــــــرة  1 78.4 996. 3.92

رأة دااــل المجتمـــع تــوعي بحريــة التحــر  للمــ 2
 كبيــــــــــــــرة  5 68.6 1.036 3.43 بدون قيود.

تــوعي نحــو الحمالـــة االجتماعيــة للمــرأة مـــن  3
 المجتمع.

 كبيــــــــــــــرة  2 75.4 992. 3.77

ــان  4 ــرأة ومكـ ــكن للمـ ــة السـ ــار حريـ ــد الاتيـ ترشـ
 متوسطة  8 64.6 1.184 3.23 اإلقامة األفضل لها.

 كبيــــــــــــــرة  6 71.6 1.168 3.58 تعمر أهمية قيام المرأة بدورها في المجتمع. 5

تنمــي المهــارات االجتماعيــة للمــرأة فــي ضــوء  6
 كبيــــــــــــــرة  3 73.4 1.155 3.67 العادات والتقاليد في المجتمع.

تشــجع المــرأة علــى المشــاركة فــي المناســبات  7
 كبيــــــــــــــرة  4 73.2 1.017 3.66 االجتماعية.

ـــ) األرامـــــل،  8 ــة لـــ ــة بديلـــ ــف لتـــــوفير رعالـــ توجـــ
 متوسطة  7 64.8 1.242 3.24 المعنفات، المطلقات ...غير  لك(.

 كبيــــــــــــــرة   71.2 730. 3.56 ككل  الثالثالمحور 

 
دور تعبدر عدن جميعهدا قدد شدكلت فدي مجملهدا فقدرات  الثالدت( أن فقرات المحور 8يتضح من الجدوم رقم )

، وأن  لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصدى االجتماعية األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة 
(، بينمددا تددراو  الددوزن النسددبي بددين 3.92( إلددى ) 3.23المتوسددطات الحسددابية لفقددرات هددذا المحددور قددد تراوحددت بددين ) 

 %( .78.4% ( إلى )64.6)
 ج أن أعلى فقرتين حسب المتوسط الحسابي والوزن النسبي في هذا المحور هما : وتبين النتائ 

"، قدد تشجع على التعبير عن المشكالت االجتماعية الخاصة بالمرأة . ( والتي تنص علدى "  1الفقرة رقم )
ن النسدبي (، حيدت كدان الدوز 3.92احتلت المرتبة األولى مدن حيدت درجدة الموافقدة بدرجدة كبيدرة ، وبمتوسدط حسدابي )

تتضددمن مواقددف وأنشددطة متنوعددة تتطلددب مددن %(، ويعددزى ذلددك إلددى أن األنشددطة الطالبيددة 78.4لالسددتجابة عليهددا ) 
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الطالبددات التعبيددر عددن مشددكالتهم االجتماعيددة ، مثددل البطالددة ، و الفقددرة ، والهجددرة ، وغيرهددا مددن الموضددوعات التددي 
على إبراز  تلدك المشدكالت للتعدر  علدى مالمحهدا ، وأسدبابها  تتعلق بأفراد المجتمع ، فلذلك تعمل األنشطة الطالبية

، وا، ددددار الناجمددددة عنهددددا ، ووضددددع الحلددددوم المقترحددددة لهددددا مددددن أجددددل خلددددق مجتمددددع سددددوي ، تتدددددنى ايدددده المشددددكالت 
 .االجتماعية التي  مكن أن تؤ ر ايه

ــة للمــرأة مــن المجتمــ" ( والتددي تددنص علددى 3الفقددرة رقددم ) ــة االجتماعي قددد احتلددت "،  عتــوعي نحــو الحمال
( ، حيدددت كدددان الدددوزن النسدددبي 3.77حيدددت درجدددة الموافقدددة بدرجدددة كبيدددرة ، وبمتوسدددط حسدددابي )  المرتبدددة الثانيدددة مدددن
توعيددة الطلبدددة نحدددو الحما دددة االجتماعيدددة للمدددرأة ، فالحما دددة % (، ويعدددزى ذلدددك إلدددى أهميدددة 75.4لالسددتجابة عليهدددا ) 

الضدعف والفقدر  ، وعددم المسداواة ، وههمدام المدرأة العاملدة ، فدال بدد االجتماعية هو أمر بدال  األهميدة للتصددي لتزايدد 
 . أن تكون للمرأة الدرا ة الكاملة بحقوقها االجتماعية ، الحما ة االجتماعية لها في المجتمع الذي تعيش ايه
 وتبين النتائج أن أدنى فقرتين حسب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي في هذا المددحور هما : 

، قددد "ترشــد الاتيــار حريــة الســكن للمــرأة ومكــان اإلقامــة األفضــل لهــا" ( والتددي تددنص علددى 4رة رقددم ) الفقد
( ، حيدت كددان الددوزن 3.23احتلدت المرتبددة األخيدرة مددن  حيددت درجدة الموافقددة بدرجددة متوسدطة ، وبمتوسددط حسددابي ) 

المعرفدة التامددة بأهميدة هدذا الحددق ،  الطلبدة لدديهم% (، وتعددزى هدذي النتيجدة إلددى أن 64.4النسدبي لالسدتجابة عليهدا )
وأن القدوانين فددي فلسددطين تمددنح المددرأة هددذا الحددق ، فتسددتطيع أن تسددجل المنددزم أو الشددقة أو األرض باسددمها ، وأ ضددًا 
لها الحرية في اختيار السكن المناسب لها في أي مكان تراي مناسبًا ، فدال أحدد  منعهدا مدن ذلدك ، وتقديم أينمدا تشداء ؛ 

 .ال تهتم كثير بذلك كونها شيء معرو  لدى الطلبة طة الطالبية لذلك فاألنش
توجــف لتــوفير رعالــة بديلــة لـــ) األرامــل، المعنفــات، المطلقــات ...غيــر  "( والتددي تددنص علددى 8الفقددرة رقددم )

( ، حيددت 3.24قددد احتلددت المرتبددة قبددل األخيددرة مددن  حيددت درجددة الموافقددة بدرجددة كبيددرة ، وبمتوسددط حسددابي )"،  لــك(
، ويعدددزى ذلدددك بدددأن األنشدددطة الطالبيدددة تتجندددب التددددخل فدددي تلدددك % (64.8الدددوزن النسدددبي لالسدددتجابة عليهدددا )كدددان 

الموضوعات ؛ ألنهدا ممكدن أن تثيدر السدخرية لددى الطلبدة ، أو عددم االقبدام علدى األنشدطة التدي تتنداوم موضدوعات 
 . ة عن األرامل ، والمعنفات ، والمطلقات ، كون هذا الموضوع له خصوصية مطلق

ــة للمحــور الثالــث ــر بالدرجــة الكلي دور األنشددطة الطالبيددة الجامعيددة فددي تعزيددز ، فقددد تبددين أن وفيمــا يتعل
قدد جداءت بدرجدة كبيدرة ، وبمتوسدط حسدابي ، لدى طلبة كلية التربية بجامعة األقصى  االجتماعيةمفاهيم حقوق المرأة  

إلدى أن اهتمدام األنشدطة % (، ويعدزى ذلدك 71.2) (، حيت كان الوزن النسبي لالستجابة على هذا المحور 3.56)  
االجتماعيدددة؛ الخدددتال  معرفدددة الطلبدددة بالمشدددكالت االجتماعيدددة السدددائدة بدددالمجتمع لجامعيدددة بحقدددوق المدددرأة الطالبيدددة ا

وتتعلددق بددالمرأة ؛ فمددن األهميددة اهتمددام األنشددطة الطالبيددة بتشددجيع الطلبددة علددى التعبيددر عددن المشددكالت االجتماعيددة 
لمرأة ، ومعرفة الطلبة بالحما دة االجتماعيدة للمدرأة فدي المجتمدع الدذي تعديش فيهدا ، وقيدام المدرأة بددورها فدي الخاصة با

المجتمددع الددذي تعدديش فيهددا ، ومشدداركتها فددي المناسددبات االجتماعيددة المختلفددة ، فتضددمن األنشددطة الطالبيددة مددا يتعلددق 
وقهدا االجتماعيدة التدي قدد تغيدب عدن الدبع  ولديس لده درا دة رأة االجتماعية يدؤدي إلدى معرفتهدا التامدة بحقدددبحقوق الم
   بها .

 الرابعالمحور 
 ( 9الجدول رقم )

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  
 حقوق المرأة السياسيةلكل فقرة من فقرات محور 
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 الفقرات م

المتوس
ط 
الحساب 
 ي

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
  النسبي

 الترتيب
درجة  
 الموافقة

ترشــد المــرأة نحــو التعبيــر عــن الــرأي ضــمن  1
 كبيــــــــــــــرة  1 77.6 1.045 3.88 حدود القانون.

ــوق  2 ــن الحقــ ــات عــ ــارف ومعلومــ ــمن معــ تتضــ
71.0 1.006 3.55 السياسية الخاصة بالمرأة.

6 
 كبيــــــــــــــرة  5

تشـــــجعها علـــــى المشـــــاركة فـــــي التصــــــوي   3
 باالنتخابات.

 كبيــــــــــــــرة  3 72.2 1.099 3.61

ــالل )  4 ــن اـ ــرأة مـ ــلمي للمـ ــع السـ ــدعم التجمـ تـ
 كبيــــــــــــــرة  2 74.1 1.113 3.71 ندوات ، مناظرات ، مسيرات...(.

تشـــــجعها علـــــى المشـــــاركة فـــــي المناســـــبات  5
 كبيــــــــــــــرة  4 71.1 1.162 3.56 الوطنية.

ــرأة الس 6 ــية المـ ــاء شخصـ ــي بنـ ــهم فـ ــية تسـ ياسـ
 المستقلة  .

 كبيــــــــــــــرة  6 68.5 1.134 3.43

ــى التعامــل مــع المواقــ  السياســية  7 تحثهــا عل
 متوسطة  8 67.2 1.178 3.36 بعيدًا عن التعصب.

تعزز اإللمان بالتعددلة السياسية للمرأة وتقبل  8
 كبيــــــــــــــرة  7 68.5 1.206 3.42 اآلار.

 كبيــــــــــــــرة   71.4 770. 3.57 ككل  الرابعالمحور 

 
دور جميعهدا قدد شدكلت فدي مجملهدا فقدرات تعبدر عدن  الرابدع( أن فقدرات المحدور 9يتضح من الجدوم رقدم )

، وأن  لددى طلبدة كليدة التربيدة بجامعدة األقصدى السياسدية  في تعزيز مفاهيم حقوق المدرأة   السياسيةاألنشطة الطالبية  
(، بينمددا تددراو  الددوزن النسددبي بددين 3.88( إلددى ) 3.36ذا المحددور قددد تراوحددت بددين ) المتوسددطات الحسددابية لفقددرات هدد

 %( .77.6% ( إلى )67.2)
 وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب المتوسط الحسابي والوزن النسبي في هذا المحور هما :  

"، قدد احتلدت القـانون ترشد المرأة نحو التعبير عـن الـرأي ضـمن حـدود  ( والتي تنص علدى " 1الفقرة رقم )
(، حيددددت كددددان الددددوزن النسددددبي 3.88المرتبددددة األولددددى مددددن حيددددت درجددددة الموافقددددة بدرجددددة كبيددددرة ، وبمتوسددددط حسددددابي )

تحتدوي علدى أنشدطة تتعلدق بدالتعبير عدن الدرأي %(، ويعزى ذلك إلى أن األنشدطة الطالبيدة 77.6لالستجابة عليها )  
ولكن هذا التعبير عن الدرأي  كدون مدرتبط بحددود القدانون ، أي أن  لدى أفراد المجتمع عامة ، والمرأة بصفة خاصة ،

الحريددة ايدده مقيدددة وفددق مددا هددو مسددمو  ؛ وذلددك ألن التعبيددر عددن الددرأي مددن الحقددوق المهمددة للمددرأة ؛ لكددي تعبددر عمددا 
 .بداخلها تجاي أحد القضا ا المختلفة 
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ــن " ( والتدددي تدددنص علدددى 4الفقدددرة رقدددم ) ــرأة مـ ــلمي للمـ ــع السـ ــدعم التجمـ ــاظرات ، تـ ــدوات ، منـ ــالل ) نـ اـ
( ، حيدت 3.71قد احتلت المرتبة الثانيدة مدن حيدت درجدة الموافقدة بدرجدة كبيدرة ، وبمتوسدط حسدابي ) "،  مسيرات...(

أهميدة التجمعدات السدلمية ومشداركة المدرأة فيهدا ، % (، ويعدزى ذلدك إلدى 74.1كان الوزن النسبي لالستجابة عليهدا ) 
مددن الممكددن أن تسددتفيد منهددا المددرأة فددي تعلددم بعدد  الخبددرات التددي تفيدددها بالحيدداة ،  وخاصددة الندددوات المتنوعددة التددي

وأ ضددًا مشدداهدة بعدد  المندداظرات التددي ، والمشدداركة فددي المسدديرات ، كددل ذلددك مددن تجمعددات تبددرزي وتدعمدده األنشددطة 
 .تاألنشطة التي فيها مناظرات وندواالطالبية الجامعية والمقدمة للطلبة في الجامعة من خالم 

 وتبين النتائج أن أدنى فقرتين حسب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي في هذا المددحور هما : 
، قدد " تحثها على التعامل مع المواقـ  السياسـية بعيـدًا عـن التعصـب" ( والتي تنص علدى 7الفقرة رقم )  

( ، حيدت كددان الددوزن 3.36) احتلدت المرتبددة األخيدرة مددن  حيددت درجدة الموافقددة بدرجددة متوسدطة ، وبمتوسددط حسددابي 
األنشطة الطالبية الجامعية تحيد الطلبدة عدن موضدوع  % (، وتعزى هذي النتيجة إلى67.2النسبي لالستجابة عليها )

األحزاب ، واالنتماء إليها ، كون أن الطلبة كل له توجهده الحزبدي المختلدف عدن ا،خدر ، فدالخوض فدي تلدك القضدية 
 .، لذلك تتجنب األنشطة الطالبية التطرق لما يتعلق بالحزبية  جلب الخال  بين جميع األطرا  

قددد احتلددت "، تعــزز اإللمــان بالتعددلــة السياســية للمــرأة وتقبــل اآلاــر "( والتددي تددنص علددى 8الفقددرة رقددم )
( ، حيدت كدان الدوزن النسدبي 3.42المرتبة قبدل األخيدرة مدن  حيدت درجدة الموافقدة بدرجدة كبيدرة ، وبمتوسدط حسدابي )

تتطدرق وبشدكل غيدر مباشدر فدي األنشدطة المقدمدة  % (، ويعزى ذلك بدأن األنشدطة الطالبيدة68.5جابة عليها )لالست
للطلبة حوم التعدد ة السياسية ؛ ألن الطلبدة لدديهم المعرفدة التامدة بالتعددد السياسدي ، ومدن حدق مجموعدة مدن األفدراد 

ك فاألنشطة الطالبيدة تعدزز اإل مدان بالتعدد دة فدي تكوين حزب سياسي ، ولكن وفق األنظمة وفي إطار القانون ؛ لذل
 .أنشطتها ولكن بالشكل الغير مبال  ايه 

دور األنشددطة الطالبيددة الجامعيددة فددي تعزيددز ، فقددد تبددين أن وفيمــا يتعلــر بالدرجــة الكليــة للمحــور الرابــع
كبيدرة ، وبمتوسدط حسدابي ) قدد جداءت بدرجدة ، لدى طلبة كلية التربية بجامعدة األقصدى السياسيةمفاهيم حقوق المرأة 

% (، ويعددزى ذلدك إلددى أن اهتمددام األنشددطة 71.4(، حيدت كددان الددوزن النسدبي لالسددتجابة علددى هدذا المحددور ) 3.57
السياسدية ؛ لددورها المدؤ ر فدي الحيداة السياسدية فدي الدولدة ؛ ألن المدرأة تشدكل نصدف الطالبية الجامعية بحقوق المرأة 

د السددكان ، فهددي تددؤ ر بشددكل مباشددر فددي بعدد  مسددارات االنتخابددات ، وتحقيددق المجتمددع أكثددر أو أقددل مددن حيددت عددد
الفوز لفريق على حساب فريق أخر ، فاألنشطة الطالبية تتضمن أنشطة يتم فيها تعبير الطلبدة عدن ذواتهدم وآرائهدم ، 

طة وتعددزز وفيهددا تشددجيع نحددو المشدداركة فددي االنتخابددات لتحديددد بعدد  المسددارات فددي المجتمددع ، وتدددعم تلددك األنشدد
مشددداركة الطلبدددة فدددي المناسدددبات الوطنيدددة مثدددل يدددوم االسدددتقالم ، وغيدددري ، وتغدددرس لددددى الطلبدددة التعامدددل مدددع المواقدددف 

 .  والمناقشات وا،راء بعيدًا عن التعصب الفكري تجاي حزب ما ، أو فكرة ما ينتهجها فريق محدد 
 المحور الخامس

 ( 10الجدول رقم )
 ات المعيارية والنسبة المئوية  المتوسطات الحسابية واالنحراف 

 حقوق المرأة المدنية لكل فقرة من فقرات محور 
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 الفقرات م

المتوس
ط 
الحساب 
 ي

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
  النسبي

 الترتيب
درجة  
 الموافقة

تؤكــــــد علــــــى عــــــدم توقيفهــــــا دون تحويلهــــــا  1
 كبيــــــــــــــرة  3 72.4 1.099 3.62 للقضاء.

 كبيــــــــــــــرة  5 71.6 1.145 3.58 ة مع الرجل أمام القانون .تهتم بمساواة المرأ 2

تبــرز حــر المــرأة فــي الــدفاع عــن نفســها أو  3
 كبيــــــــــــــرة  1 75 1.079 3.75 توكيل من يدافع عنها.

 كبيــــــــــــــرة  2 73.8 1.137 3.69 توعي بالحقوق المدنية للمرأة . 4

ــ 5 ل واإلقامــة ومغــادرة ترشــدها لحــر حريــة التنق
 أي بلد.

 متوسطة  6 64.8 1.253 3.24

ــية  6 ــانية والخصوصـ ــرأة اإلنسـ ــة المـ ــزز كرامـ تعـ
 كبيــــــــــــــرة  4 72 1.178 3.60 الشخصية.

 كبيــــــــــــــرة   71.6 791. 3.58 ككل الخامسالمحور 

 
فدي مجملهدا فقدرات تعبدر عدن  ( أن فقدرات المحدور الخدامس جميعهدا قدد شدكلت10يتضح مدن الجددوم رقدم )

،  لددى طلبدة كليدة التربيدة بجامعدة األقصدى المدنيدة  فدي تعزيدز مفداهيم حقدوق المدرأة   السياسديةدور األنشطة الطالبيدة  
(، بينمددا تددراو  الددوزن النسددبي 3.75( إلددى ) 3.24وأن المتوسددطات الحسددابية لفقددرات هددذا المحددور قددد تراوحددت بددين ) 

 %( .75% ( إلى )64.8بين )
 وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب المتوسط الحسابي والوزن النسبي في هذا المحور هما :  

"، قد تبرز حر المرأة في الدفاع عن نفسها أو توكيل من يدافع عنها. ( والتي تنص على "  3الفقرة رقم )
، حيدت كدان الدوزن النسدبي (3.75احتلت المرتبة األولى مدن حيدت درجدة الموافقدة بدرجدة كبيدرة ، وبمتوسدط حسدابي )

تحتدوي علدى أنشدطة تتنداوم حدق المدرأة فدي الددفاع %(، ويعزى ذلك إلى أن األنشطة الطالبيدة 75لالستجابة عليها ) 
عن نفسها ، أو توكيل من يدافع عنها ، إما في المحاكم ، أو أي محفل ما ، فالمرأة لها الحق فدي الددفاع عدن نفسدها 

لهدا االسدتعانة فدي بعد  القضدا ا بمدا يندوب عنهدا فدي الددفاع عنهدا ، وأخدذ حقوقهدا بدأي شدكل مدن األشدكام ، ويمكدن 
 .المسلوبة منها ، وهذا ما دعا إليه اإلسالم الذي  كفل لها ذلك 

قدد احتلدت المرتبدة الثانيدة مدن حيدت " ، تـوعي بـالحقوق المدنيـة للمـرأة " ( والتدي تدنص علدى 4الفقرة رقم )
% (، 73.8( ، حيت كان الوزن النسدبي لالسدتجابة عليهدا ) 3.69وبمتوسط حسابي ) درجة الموافقة بدرجة كبيرة ، 
معرفة الطلبة بحقوقهم المدنيدة عامدة ، والطالبدات خاصدة ، فمعرفدة المدرأة بحقوقهدا المدنيدة فدي ويعزى ذلك إلى أهمية  

قامدة وحقهدا فدي المكدوو أمدام المجتمع الذي تعيش ايه  جعها تفعل ما تريد وفق إطار القانون مثل حرية التنقدل و اإل
 .وعدم التعدي على كرامتها الشخصية ، وخصوصيتها القضاء ، 

 وتبين النتائج أن أدنى فقرتين حسب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي في هذا المددحور هما : 
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ــد "( والتددي تددنص علددى 5الفقددرة رقددم )  ــة التنقــل واإلقامــة ومغــادرة أي بل تلددت ، قددد اح" ترشــدها لحــر حري
( ، حيدت كدان الدوزن النسدبي 3.24المرتبة األخيدرة مدن  حيدت درجدة الموافقدة بدرجدة متوسدطة ، وبمتوسدط حسدابي ) 

معرفددة الطلبددة بكليددة التربيددة بجامعددة األقصددى لتلددك الحقددوق % (، وتعددزى هددذي النتيجددة إلددى 64.8لالسددتجابة عليهددا )
تنقدل كفلده القدانون لكدل مدواطن فدي المجتمدع ، وأ ضدًا بشكل دقيدق ، وال تحتداي إلدى شدر  وأنشدطة تتضدمنها ، فحدق ال

 .اإلقامة في الوطن، ومغادرته في أي وقت  شاء 
قدد احتلدت المرتبدة قبدل "، تهتم بمساواة المـرأة مـع الرجـل أمـام القـانون  "( والتي تنص علدى 2الفقرة رقم )

حيددت كددان الددوزن النسددبي لالسددتجابة ( ، 3.42األخيددرة مددن  حيددت درجددة الموافقددة بدرجددة كبيددرة ، وبمتوسددط حسددابي )
ال تتطددرق لددذلك الموضددوع كوندده شدديء بددديهي معددرو  لدددى  % (، ويعددزى ذلددك بددأن األنشددطة الطالبيددة68.5عليهددا )

الطلبة وهو أن المرأة والرجل متساوون أمام القدانون ،  ومدا ينطبدق علدى الرجدل ينطبدق علدى المدرأة ، وهدذا معدا  عرفده 
 الطلبة جيدًا .

دور األنشددطة الطالبيددة الجامعيددة فددي تعزيددز ، فقددد تبددين أن ر بالدرجــة الكليــة للمحــور الخــامسوفيمــا يتعلــ
قدد جداءت بدرجدة كبيدرة ، وبمتوسدط حسددابي ) ، لددى طلبدة كليدة التربيددة بجامعدة األقصدى المدنيدةمفداهيم حقدوق المدرأة 

لدك إلددى أن اهتمددام األنشددطة % (، ويعددزى ذ71.6(، حيدت كددان الددوزن النسدبي لالسددتجابة علددى هدذا المحددور ) 3.58
وأنهددا مسدداوية المدنيددة، لكونهددا مواطنددة فددي هددذا المجتمددع ، ولهددا حددق المواطنددة ايدده ،الطالبيددة الجامعيددة بحقددوق المددرأة 

للرجل في كل شديء ، ومدن حقهدا الددفاع عدن نفسدها ، وأن للمدرأة كرامدة  جدب صدونها ، وخصوصدية شخصدية  جدب 
حرية في اختيار المسكن الذي يناسبها ، ولها الحرية في التنقل إينما تشاء ، ومغدادرة احترامها وتقديرها ، وأن للمرأة ال

الددوطن إلددى حيددت تريددد ، فحقددوق المددرأة المدنيددة تتعلددق بعالقددة المددرأة بددالقوانين واألنظمددة التددي أبرزهددا المجتمددع كونهددا 
الندوات وورشات العمل وغيرهدا مدن  مواطنة ايه ، فاألنشطة الطالبية الجامعية تتطرق لبع  تلك الحقوق من خالم

 النشرات التي توضح وتوعي الطلبة بحقوقهم المدنية في المجتمع الذي  عيشون ايه .
 السادس المحور 

 (  11الجدول رقم )
 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  

 حقوق المرأة األسرية لكل فقرة من فقرات محور 

 الفقرات م

سالمتو 
ط 
الحساب 
 ي

االنحراف  
 المعياري 

الوزن 
  النسبي

 الترتيب
درجة  
 الموافقة

 كبيــــــــــــــرة  1 83.8 918. 4.19 ترشدها نحو المناخ األسري الجيد. 1

تنبــذ التمييـــز بـــين المــرأة والرجـــل فـــي األســـرة  2
 كبيــــــــــــــرة  6 74 1.053 3.70 الواحدة.

لتـــي لجـــب توضـــح لهـــا الحاجـــات األساســـية ا 3
 كبيــــــــــــــرة  2 76.4 1.006 3.82 توافرها في األسرة.

توعيهـــا بالرعالـــة الوالدلـــة المادلـــة والمعنويـــة  4
 كبيــــــــــــــرة  3 75.8 1.095 3.79 واالجتماعية.



 21 

تعمــــر المعاملــــة الحســــنة للمــــرأة بــــين أفــــراد  5
 كبيــــــــــــــرة  4 75.4 1.201 3.77 األسرة.

بالمســـــتول المعيشـــــي الالئـــــر مـــــع  هـــــاتوعي 6
 كبيــــــــــــــرة  5 74.8 1.141 3.74 .األسرة

 كبيــــــــــــــرة   76.6 768. 3.83 ككل السادسالمحور 

 
( أن فقدرات المحدور الخدامس جميعهدا قدد شدكلت فدي مجملهدا فقدرات تعبدر عدن 11يتضح مدن الجددوم رقدم )

،  لددى طلبدة كليدة التربيدة بجامعدة األقصدى األسدرية  ز مفداهيم حقدوق المدرأة في تعزيد  السياسيةدور األنشطة الطالبية  
(، بينمددا تددراو  الددوزن النسددبي 4.19( إلددى ) 3.70وأن المتوسددطات الحسددابية لفقددرات هددذا المحددور قددد تراوحددت بددين ) 

 %( .83.8% ( إلى )74بين )
 ي في هذا المحور هما : وتبين النتائج أن أعلى فقرتين حسب المتوسط الحسابي والوزن النسب 

"، قددد احتلددت المرتبددة األولددى مددن  ترشــدها نحــو المنــاخ األســري الجيــد ( والتددي تددنص علددى " 1الفقدرة رقددم )
(، حيددددت كددددان الددددوزن النسددددبي لالسددددتجابة عليهددددا ) 4.19حيددددت درجددددة الموافقددددة بدرجددددة كبيددددرة ، وبمتوسددددط حسددددابي )

، تبدددرز المنددداخ األسدددري الجيدددد ، وكيفيدددة علدددى أنشدددطة  %(، ويعدددزى ذلدددك إلدددى أن األنشدددطة الطالبيدددة تحتدددوي 83.8
العالقددات بددين أفددراد األسددرة الواحدددة ، وكيددف  مكددن أن  سددود بينهمددا الحددب والوئددام واالسددتقرار ، فتلددك األنشددطة مددن 
قدة ندوات وغيرها ونشرات ، يتم مناقشة آليات المناخ األسري الجيد والعالقات بين األخدوة فدي األسدرة الواحددة ، والعال
مددع الوالدددين ، وأ ضددًا العالقددة مددا بددين الددزوي  والزوجددة ، وعالقددة الزوجددة بمددا  حدديط بهددا ؛ ألن المندداخ األسددري الجيددد 

 .يؤدي إلى االستقرار والهدوء ، وخلق أجواء من الراحة داخل األسرة في المجتمع 
قددد " ،  ا فــي األسـرةتوضــح لهـا الحاجــات األساسـية التــي لجــب توافرهـ" ( والتددي تدنص علدى 3الفقدرة رقدم )

( ، حيدت كدان الدوزن النسدبي 3.82احتلت المرتبة الثانية من حيت درجة الموافقة بدرجة كبيرة ، وبمتوسدط حسدابي ) 
بحاجاتهم األساسدية داخدل األسدرة ، والتدي  جدب % (، ويعزى ذلك إلى أهمية معرفة الطلبة 76.4لالستجابة عليها )  

الواحدة ، والتدي تتمثدل فدي حقدوقهم األساسدية مدن مأكدل وملدبس ومشدرب ، وأ ضدًا أن تتوفر لدى األبناء داخل األسرة 
توفير لهم جو من الحياة األسرية المطمئنة ، التي  سودها االستقرار والهدوء بعيدًا عن المشاكل والتجاذبات المختلفدة 

امعة األقصى إلبراز حاجاتهم ، فاألنشطة الطالبية تراعي ذلك من خالم ما تقوم به من أنشطة متنوعة للطلبة في ج
 .األساسية داخل األسرة التي  عيشون فيها ، وبالتالي توفيرها ألبنائهم في المستقبل

 وتبين النتائج أن أدنى فقرتين حسب المتوسط الحسابي، والوزن النسبي في هذا المددحور هما : 
، قد احتلدت المرتبدة " في األسرة الواحدةتنبذ التمييز بين المرأة والرجل  "( والتي تنص على 2الفقرة رقم )  

( ، حيددت كددان الددوزن النسددبي لالسددتجابة 3.70، وبمتوسددط حسددابي ) مددن  حيددت درجددة الموافقددة بدرجددة كبيددرةاألخيددرة 
بأن الوالدين في األسرة الواحددة % (، وتعزى هذي النتيجة إلى معرفة الطلبة بكلية التربية بجامعة األقصى 74عليها )

ن أبنائهم الذكور واإلناو ، كونهم ينتمون إليهم ، فال  فرقون بينهم ، ألنهدم  حبدونهم ويسدعون لتقدد م كدل ال  ميزون بي
ما  حتاجونه في حياتهم ، وكذلك  عي الطلبة في أسرهم ، أن العالقات بدين األخدوة تسدودها المحبدة واأللفدة باسدتمرار 

المباشددر ، كددون الطلبددة علددى ينبددذون تلقائيددًا التمييددز بددين ، لددذلك األنشددطة الطالبيددة تراعددي ذلددك ، ولكددن لدديس بالشددكل 
 . األخوة واألخوات داخل األسرة الواحدة 
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قد احتلدت المرتبدة قبدل "،  توعيها بالمستول المعيشي الالئر مع األسرة "( والتي تنص على 6الفقرة رقم )
يددت كددان الددوزن النسددبي لالسددتجابة ( ، ح3.74األخيددرة مددن  حيددت درجددة الموافقددة بدرجددة كبيددرة ، وبمتوسددط حسددابي )

الطلبدة علدى كافدة مسدتوياتهم لدديهم المعرفدة التامدة بالمسدتوى المعيشدي الالئدق ، % (، ويعزى ذلك بأن  74.8عليها )
وهددو تددوفير المسددكن و الملددبس والمأكددل والمشددرب المناسددب ، لددذلك األنشددطة الطالبيددة ال تحتدداي إلددى كددم كبيددر مددن 

معيشي ، وهنما في نشا  محدد  مكن ذلك ، أو مدن خدالم نشدرة ، أو مدن خدالم التطدرق األنشطة لتوعي بالمستوى ال
 .لذلك بين  نا ا موضوعات متعددة 

دور األنشددطة الطالبيددة الجامعيددة فددي تعزيددز ، فقدد تبددين أن الســادسوفيمــا يتعلــر بالدرجــة الكليــة للمحــور 
قدد جداءت بدرجدة كبيدرة ، وبمتوسدط حسدابي ) ، ألقصدىلددى طلبدة كليدة التربيدة بجامعدة ا األسدريةمفاهيم حقوق المرأة 

% (، ويعددزى ذلدك إلددى أن اهتمددام األنشددطة 76.6(، حيدت كددان الددوزن النسدبي لالسددتجابة علددى هدذا المحددور ) 3.83
ألهميتهددا البددارزة فددي تكددوين أسددرة مسددتقرة ، ينددتج عنهددا أبندداء ذوي اسددتقرار ية، األسددر الطالبيددة الجامعيددة بحقددوق المددرأة 

ممدا يندتج مجتمعدًا خالقدًا ، فاألسدرة هدي اللبندة األولدى فدي المجتمدع ؛ لدذلك البدد مدن االهتمدام وبشدكل مباشدر نفسدي ، 
بتوعية الطلبة من خالم األنشطة الطالبية الجامعية بالمناخ األسري الجيد ، وحاجاتهم األساسية في األسرة ، وكيف 

الماد ددة والمعنويددة المناسددبة ، وكيفيددة خلددق بيئددة أسددرية مثاليددة ، لهددم فددي المسددتقبل أن يددوفروا ألبنددائهم الرعا ددة الوالد ددة 
  سود أبنائها االحترام والتقدير المتبادم ، وال يوجد فيها تمييز  بين أفرادها فكلهم متساوون في الحقوق و الواجبات .

 
  الثانيالسؤال  ب: النتائج المتعلقة   اثانيً 

ت تقددديرات أفددراد عينددة الدراسددة لدددور األنشددطة الطالبيددة هددل توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين متوسددطا
الجامعيددة فددي تعزيددز مفدداهيم حقددوق المددرأة لدددى طلبددة كليددة التربيددة بجامعددة األقصددى تعددزى لمتغيددري )الجندددددددددددس، السددنة 

  الدراسية ، التخصص الدراسي(؟
  : التالية األربعةالفروض اإلحصائية ولإلجابة عن هذا السؤام تم اختبار 

 الفرضية األولى 
متوسطات تقديرات أفراد عينة  بين  (    α  ≥  0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

األقصى   بجامعة  التربية  كلية  لدى طلبة  المرأة  مفاهيم حقوق  تعزيز  في  الجامعية  الطالبية  األنشطة  لدور  الدراسة 
 أنثى (.  و ذكر،  ) متغير الجنسإلى تعزى 

واالنحرافددات المعياريددة السددتجابات ، تددم اسددتخراي المتوسددطات الحسددابية، قددق مددن صددحة هددذي الفرضدديةوللتح
 تعدزى والختبار داللة الفروق بدين متوسدطات االسدتجابة ، عينة الدراسة على األداة ككل وعلى كل محور من محاورها

 ( يبين ذلك . 12)  م ددددددوالجدوم رق، T-testتم استخدام اختبار " ت " ، متغير الجنسإلى 
 ( 12) رقم جدولال

 األنشطة الطالبية الجامعية  دور للداللة الفروق  T-testنتائج ااتبار " ت " 
 متغير الجنس     تعزل إلى في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة 

المتوسط  العدد  الجنس  المحاور 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

 االاتبار  قيمة
 (t ) 

القيمة  
 االحتمالية

(Sig.) 

 الداللة  
 اإلحصائية

 دالة 003. 3.043 649. 3.41 82  كر حقوق المرأة 
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 إحصائياً  788. 3.72 144 أنثى الصحية
حقوق المرأة 
 التعليمية

 577. 3.72 82  كر 
2.316 .022 

 دالة
 796. 3.93 144 أنثى إحصائياً 

حقوق المرأة 
 االجتماعية

 567. 3.46 82  كر 
3.204 . .002  

 دالة
 791. 3.75 144 أنثى صائياً إح

حقوق المرأة 
 السياسية

 608. 3.43 82  كر 
3.968 .000 

 دالة
 819. 3.81 144 أنثى إحصائياً 

حقوق المرأة 
 المدنية

 567. 3.41 82  كر 
4.849 .000 

 دالة
 851. 3.87 144 أنثى إحصائياً 

حقوق المرأة 
 األسرية 

 611. 4.07 82  كر 
3.767 .000 

 الةد
 819. 3.70 144 أنثى إحصائياً 

الدرجة الكلية 
 لالستبانة 

 438. 3.52 82  كر 
4.643 .000 

 
 دالة

 646. 3.86 144 أنثى إحصائياً 

 
مددن  أصددغر( وهددي .000( للدرجددة الكليددة لالسددتبانة تسدداوي )Sigبددين مددن الجدددوم أن القيمددة االحتماليددة )يت

متوسدددطات تقدددديرات أفدددراد عيندددة  بدددينلدددى وجدددود فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية ممدددا يددددم ع؛ ، (0.05مسدددتوى الداللدددة )
الدراسددة لدددور األنشددطة الطالبيددة الجامعيددة فددي تعزيددز مفدداهيم حقددوق المددرأة لدددى طلبددة كليددة التربيددة بجامعددة األقصددى 

 .، لصالح الطالبات تعزى إلى متغير الجنس 
لبدة بحقدوقهن المتنوعدة ، كدونهن  عدرفن مدا تقدمده ويعزو الباحثان هذي النتيجدة بدأن الطالبدات أعدر  مدن الط

األنشطة الطالبية لهن من أنشطة تتضمن مفاهيم حقدوق المدرأة ، أكثدر مدن الطلبدة ، فالطالبدات  عدرفن حقدوقهن أكثدر 
من الطلبة ، كون األمر يتعلق بهن ، لذلك فأي نشا  طالبي  مر بهن  عرفن بالبديهة هل هو يتناوم حقدوقهن أم ال 

ن الدرا ة والقدرة على التمييز في أن األنشطة الطالبية تعزز لديهن مفاهيم حقوقهن ، أما الطلبدة فلديس لدديهم ، فلديه
 . الدرا ة الكااية بحقوق المرأة ، و تتنوع تلك الحقوق واتساعها ؛ لذلك جاءت آرائهم غير متوافقة مع آراء اإلناو 

  الفرضية الثانية 
متوسددطات تقددديرات أفدددراد بددين  (  α ≥ 0.05) ية عنددد مسدددتوى الداللددة ال توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائ

عيندددة الدراسدددة لددددور األنشدددطة الطالبيدددة الجامعيدددة فدددي تعزيدددز مفددداهيم حقدددوق المدددرأة لددددى طلبدددة كليدددة التربيدددة بجامعدددة 
 األقصى تعزى إلى متغير السنة الدراسية ) الثانية ، الثالثة ، الرابعة (. 

( بهدد  فحدص  One way AVOVAاستخدام اختبار تحليل التباين األحادي ) والختبار هذي الفرضية تم
لدددور األنشددطة الطالبيددة الجامعيددة فددي تعزيددز مفدداهيم حقددوق المددرأة لدددى طلبددة كليددة التربيددة بجامعددة األقصددى الفددروق 

 ( يبين ذلك . 13والجدوم رقم ) ، تعزى إلى متغير السنة الدراسية 
 ( 13)رقم جدول ال

 تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق لدور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز   نتائج ااتبار
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 مفاهيم حقوق المرأة لدل طلبة كلية التربية تعزل إلى متغير السنة الدراسية  

مجموع   مصدر التباين  المحاور 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة  
)ف(  
 المحسوبة

القيمة  
 االحتمالية
(Sig.) 

مستول 
 الداللة 

حقوق المرأة 
 الصحية

 1.225 2 2.449 بين المجموعات 
2.176 

 
.116 

 
دالة غير 

 إحصائًيا 
داال 

 563. 223 125.516 المجموعات

  225 127.965 المجموع

حقوق المرأة 
 التعليمية

 529. 2 1.058 بين المجموعات 
.992 

 
.372 

 
دالة غير 

 إحصائًيا 
داال 

 533. 223 118.897 المجموعات

  225 119.955 المجموع

حقوق المرأة 
 االجتماعية

 1.075 2 2.151 بين المجموعات 
2.036 

 
.133 

 
الة غير د

 إحصائًيا 
داال 

 528. 223 117.763 المجموعات

  225 119.914 المجموع

حقوق المرأة 
 السياسية

 2.145 2 4.290 بين المجموعات 
3.702 

 
.026 

 
ة الد

 إحصائًيا 
داال 

 579. 223 129.215 المجموعات

  225 133.505 المجموع

حقوق المرأة 
 المدنية

 2.145 2 4.290 بين المجموعات 
3.507 

 
.032 

 
الة د

 إحصائًيا 
داال 

 612. 223 136.388 المجموعات

  225 140.677 المجموع

حقوق المرأة 
 األسرية 

 1.223 2 2.447 بين المجموعات 

2.092 .126 
دالة غير 

 إحصائًيا 
داال 

 585. 223 130.386 المجموعات

  225 132.833 المجموع

 االستبانة ككل 

 939. 2 1.878 بين المجموعات 

2.643  073 .  
الة غير د

 إحصائًيا 
داال 

 355. 223 79.214 المجموعات

  225 81.091 المجموع
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 ( وهدددي.073 تسدداوي )للدرجددة الكليددة لالسددتبانة  (Sigن القيمددة االحتماليدددة )أ يتضددح مددن الجدددوم السددابق
متوسددطات تقددديرات  ممددا يدددم علددى عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين( ؛ 0.05) أكبددر مددن مسددتوى الداللددة

لتربيدة بجامعدة أفراد عينة الدراسدة لددور األنشدطة الطالبيدة الجامعيدة فدي تعزيدز مفداهيم حقدوق المدرأة لددى طلبدة كليدة ا
 .األقصى تعزى إلى متغير السنة الدراسية
األنشددطة الطالبيددة المقدمددة لطلبددة كليددة التربيددة بجامعددة األقصددى ، هددي نفسددها وتعددزى هددذي النتيجددة إلددى أن 

 التددي تقدددم للطلبددة ، فددال تددأ ير هنددا لمتغيددر السددنة الدراسددية ، فالطلبددة بكافددة مسددتوياتهم الدراسددية ) الثدداني ، والثالددت ،
والرابددع ( يتشدداركون فددي األنشددطة الطالبيددة نفسددها ؛ ممددا جعددل آرائهددم تجدداي دور األنشددطة الطالبيددة فددي تعزيددز مفدداهيم 

 . حقوق المرأة لديهم واحدة ، ال تأ ير للسنة الدراسية فيها
  الثالثةالفرضية 

رات أفدراد عيندة متوسدطات تقدديبدين (  α ≥ 0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللدة 
الدراسددة لدددور األنشددطة الطالبيددة الجامعيددة فددي تعزيددز مفدداهيم حقددوق المددرأة لدددى طلبددة كليددة التربيددة بجامعددة األقصددى 
تعزى إلى متغير التخصدص الدراسدي ) تعلديم اللغدة العربيدة ، المرحلدة األساسدية ، تعلديم العلدوم ، تعلديم الرياضديات ، 

  تعليم اللغة اإلنجليزية ، أخرى (.
( بهدد  فحدص  One way AVOVAوالختبار هذي الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي )

لدددور األنشددطة الطالبيددة الجامعيددة فددي تعزيددز مفدداهيم حقددوق المددرأة لدددى طلبددة كليددة التربيددة بجامعددة األقصددى الفددروق 
 ( يبين ذلك .14والجدوم رقم )،  التخصص الدراسيتعزى إلى متغير 

 ( 14)رقم ل جدوال
 نتائج ااتبار تحليل التباين األحادي لدراسة الفروق لدور األنشطة الطالبية الجامعية في تعزيز  

   التخصص الدراسيمفاهيم حقوق المرأة لدل طلبة كلية التربية تعزل إلى متغير 

مجموع   مصدر التباين  المحاور 
 المربعات 

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات 

قيمة  
)ف(  
 المحسوبة

لقيمة  ا
 االحتمالية
(Sig.) 

مستول 
 الداللة 

حقوق المرأة 
 الصحية

 367. 5 1.833 بين المجموعات 
.639 

 
.670 

 
دالة غير 

 إحصائًيا 
داال 

 المجموعات
126.132 220 .573 

  225 127.965 المجموع

حقوق المرأة 
 التعليمية

 1.053 5 5.263 بين المجموعات 
2.019 

 
.077 

 
دالة غير 
 ًيا إحصائ

داال 
 521. 220 114.692 المجموعات

  225 119.955 المجموع
الة غير د 307. 1.206 640. 5 3.199 بين المجموعات حقوق المرأة 
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داال  االجتماعية
 531. 220 116.714 المجموعات

 إحصائًيا   

  225 119.914 المجموع

حقوق المرأة 
 السياسية

 547. 5 2.735 بين المجموعات 
.920 

 
.469 

 
الة غير د

 إحصائًيا 
داال 

 594. 220 130.771 المجموعات

  225 133.505 المجموع

حقوق المرأة 
 المدنية

 184. 5 922. بين المجموعات 
.290 

 
.918 

 
الة غير د

 إحصائًيا 
داال 

 635. 220 139.755 المجموعات

  225 140.677 المجموع

حقوق المرأة 
ية األسر   

 1.348 5 6.738 بين المجموعات 

2.351 .042 
دالة 
 إحصائًيا 

داال 
 573. 220 126.095 المجموعات

  225 132.833 المجموع

 االستبانة ككل 

 469. 5 2.345 بين المجموعات 

1.310 .261 
الة غير د

 إحصائًيا 
داال 

 المجموعات
78.747 220 .358 

  225 81.091 المجموع

 

أكبدر  ( وهدي.261تسداوي )للدرجة الكلية لالستبانة  (Sigأن القيمة االحتمالية ) ح من الجدوم السابقيتض
متوسددطات تقددديرات أفددراد  ممددا يدددم علددى عدددم وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين( ؛ 0.05) مددن مسددتوى الداللددة

رأة لددددى طلبدددة كليدددة التربيدددة بجامعدددة عيندددة الدراسدددة لددددور األنشدددطة الطالبيدددة الجامعيدددة فدددي تعزيدددز مفددداهيم حقدددوق المددد
 .التخصص الدراسياألقصى تعزى إلى متغير 

األنشدددطة الطالبيدددة الجامعيدددة التدددي  شدددتر  فيهدددا طلبدددة كليدددة التربيدددة بجامعدددة وتعدددزى هدددذي النتيجدددة إلدددى أن 
يدددة األقصدددى هدددي نفسدددها لكافدددة التخصصدددات الدراسدددية ، لدددذلك جددداءت آراء الطلبدددة متوافقدددة فدددي دور األنشدددطة الطالب

 الجامعية في تعزيز مفاهيم حقوق المرأة لديهم ، وال تأ ير لمتغير التخصص الدراسي في ذلك .
  توصيات الدراسة 

 في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ُيوصى با،تي  : 
 تدددوفير اإلمكاندددات الماد دددة والتمويددددل الضدددروري لددددعم األنشدددطة الطالبيددددة الجامعيدددة ، وتضدددمينها لحقدددوق المددددرأة  .1

 .، والعمل على تعزيز تلك الحقوق لدى الطلبة المتنوعة
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إصدار نشرات وكتيبات تثقيفيدة إرشداد ة موجهدة لطلبدة الجامعدات ، ُ شدار فيهدا إلدى أبدرز مفداهيم حقدوق المدرأة ؛  .2
 لرفع وعيهم بتلك المفاهيم .

يههدا نحدو توعيدة الطلبدة إعادة تخطديط بدرامج األنشدطة الطالبيدة الجامعيدة ، وتوسديع نطداق المشداركة فيهدا، وتوج .3
 بمفاهيم بحقوق المرأة .

ضدرورة تأهيدل القدائمين علددى األنشدطة الطالبيدة الجامعيدة حددوم آليدة تفعيدل دورهدم فددي نشدر  قافدة مفداهيم حقددوق  .4
 المرأة من خالم األنشطة الطالبية .

المدرأة لددى الطلبددة توجيده القدائمين علددى األنشدطة الطالبيدة الجامعيددة علدى تضدمينها أنشددطة تنمدي مفداهيم حقددوق  .5
 وتعزز ممارستها لديهم ، وتعويدهم على ممارسة مفاهيم حقوق المرأة بشكل عملي ملموس.

إفددددراد حقددددوق اإلنسددددان عامددددة ، والمددددرأة خاصددددة بمقددددرر مسددددتقل فددددي الدراسددددة الجامعيددددة ، وتعزيددددز هددددذا المقددددرر  .6
 والمفاهيمي. بالمحتويات الالزمة لبناء معرفة شاملة بتلك الحقوق على الجانبين الفكري 

أن يلبددي محتددوى األنشددطة الطالبيددة الجامعيددة المقدمددة للطلبددة احتياجدداتهم وميددولهم المختلفددة ، حتددى  كددون ذلددك  .7
 محفزًا لهم على المشاركة في األنشطة التي تسهم في تعزيز ممارسات حقوق المرأة.
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