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لمرأة متطلبات تعليم الفتاة العربية للعمل عن بعد تحقيقا لجودة حياة ا
 العاملة
 اعداد

 أ.د. مهنى محمد ابراىيم غنايم
 كلية التربية جامعة المنصورة أستاذ التخطيط التربول كاقتصاديات التعليم

ganaiem@yahoo.com 

 ملخص
بعد أف   مع مركر الزمن تزيد نسبة استيعاب الفتاة العربية فى مختلف مراحل التعليم     

كانت ىذه النسبة متواضعة فى معظم اف لم تكن كل الدكؿ العرببة خاصة مرحلة 
التعليم الجامعى حتى كقت قريب ، كقد ترتب على ىذا زيادة نسبة المرأة العربية فى 

 قوة العمل فى كثيرمن التخصصات كالمهن) كاف كانت مازالت ضئيلة (
م  بسوؽ العمل ، يجدىا ضعيفة خاصة اال أف المشاىد لعبلقة مخرجات التعلي     

 بالنسبة للفتاة الجامعية العربية 
كلعل ىناؾ من األسباب الكثيرمثل قصور تخطيط تعليم الفتاة العربية تخطيطا      

مستقبليا ك.......، كربما يكوف أىمها أف التخصصات الجامعية للفتاة التتناسب مع 
لعربية فى سوؽ العمل ، كىذا يؤدل بدكره طبيعة األعماؿ كالوظائف المتاحة للمرأة ا

الى قصور فى تحقيق جودة حياة المرأة العربية حيث يتم حرماف الكثيرات من فرص 
 عمل تناسبها كىى أحق بها .
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مشكبلت –فى تحقيق جودة حياة المرأة العاملة العربية -كيترتب على ىذا القصور 
ها من تحقيق ذاتها فى نفس الوقت عديدة تعوؽ تحقيق تمكين المرأة العربية ، كحرمان

 الذل تستطيع أف تقدـ الكثير فى مجاؿ تنمية المجتمع .
كقد ظهر مفهـو العمل عن بعد فى السنوات األخيرة مراعاة لظركؼ الكثير ممن      

التسمح لهم ظركفهم باألنتقاؿ الى مكاف العمل نفسو ، اال أف مؤسسات التعليم 
خاصة الفتاة  -عتبار أىمية ألعداد الفردالازالت التضع فى ام - غالبان  –العالى العربية 

 للعمل عن بعد . –
كعليو تبدك أىمية ىذه الورقة التى تهدؼ الى تعرؼ متطلبات تعليم الفتاة العربية      

فى مرحلة التعليم الجامعى للعمل عن بعد بغية تحقيق جودة حياتها كامرأة عاملة بعد 
 من خبلؿ عرض المحاكر التالية :كذلك  تخرجها من الجامعة،

 بعض مبلمح كاقع التعليم الجامعى للفتاة العربية  -
 جودة حياة المرأة العربية العاملة ، لماذا؟ ككيف ؟ -
 العمل عن بعد ... مفهومو كأىميتو كمبرراتو للمرأة العربية -
 متطلبات تعليم الفتاة العربية للعمل عن بعد -

 تمهيد :
ليم  كعمل المرأة العربية اليمكن اعتبارىا قضية نسائية بحتة،بل ىى إف قضايا تع     

مشكلة التطور األنسانى نحو قيم إنسانية عليا ، فتنمية المرأة سياسيا كاقتصاديا 
كاجتماعيا مقياس للتنمية األنسانية، كتقدـ المرأة مقياس لتقدـ المجتمع بكاملو .كما 

 نتاجية .إلفى العملية ا ىامان  ان لها دكر  أة العلـو كالمعارؼ يخلقأف تعليم المر 
كإذا كاف تقدـ المرأة شرطا الزما لتقدـ المجتمع،فإف نقد كاقع المرأة ىو بطبيعة      

الحاؿ نقد لواقع المجتمع،فهذا الواقع يجسد عيوب الواقع المجتمعى المعاش،ذلك 
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نها  إ، كمكبرة،فهى جسد المجتمع كركحو أف المرأة أكثر من مجرد مرآة عاكسة
 كنواتو المركزية فى آف كاحد . – أحيانان –كينونتو المهمشة 

 ان مصحوب المرأة تعليم مجاؿ في جوىرم تقدـ إحراز تم العالم، أنحاء كل كفي     
 المناصب سيما البحثية، كال المهن في لها الضعيف بالتمثيل يتعلق فيما المتزايد بالقلق
 األعلى المستويات في المرأة تواجد فنسبة البحثية؛ المجاالت في المستول الرفيعة
 ىذه إلى تصل لكي كمؤىبلتها؛ المرأة تزايد عمر معدؿ بنفس تزيد ال العلمية للمهن

 للتحيز كمصدر للمواىب إضاعة لكنو عادلة، غير قضية فقط ليس كىذا .المستويات
 (2014)شاىين، د االقتصا أك العلـو مجاؿ اليتحملو الذم
زمن تزيد نسبة استيعاب الفتاة العربية فى مختلف مراحل التعليم بعد كمع مركر ال     

أف كانت ىذه النسبة متواضعة فى معظم اف لم تكن كل الدكؿ العربية خاصة مرحلة 
التعليم الجامعى حتى كقت قريب ، كقد ترتب على ىذا زيادة نسبة المرأة العربية فى 

 انت مازالت ضئيلة (قوة العمل فى كثيرمن التخصصات كالمهن) كاف ك
اال أف المشاىد لعبلقة مخرجات التعليم  بسوؽ العمل ، يجدىا ضعيفة خاصة      

 بالنسبة للفتاة الجامعية العربية 
كلعل ىناؾ من األسباب الكثيرمثل قصور تخطيط تعليم الفتاة العربية تخطيطا      

تتناسب مع طبيعة مستقبليا ،كربما يكوف أىمها أف التخصصات الجامعية للفتاة ال
األعماؿ كالوظائف المتاحة للمرأة العربية فى سوؽ العمل ، كىذا يؤدل بدكره الى 
قصور فى تحقيق جودة حياة المرأة العربية حيث يتم حرماف الكثيرات من فرص عمل 

 تناسبها كىى أحق بها .
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– فى تحقيق جودة حياة المرأة العاملة العربية-كيترتب على ىذا القصور      
مشكبلت عديدة تعوؽ تحقيق تمكين المرأة العربية ، كحرمانها من تحقيق ذاتها فى 

 نفس الوقت الذل تستطيع أف تقدـ الكثير فى مجاؿ تنمية المجتمع .
كقد ظهر مفهـو العمل عن بعد فى السنوات األخيرة مراعاة لظركؼ الكثير ممن      

فسو ، اال أف مؤسسات التعليم التسمح لهم ظركفهم باألنتقاؿ الى مكاف العمل ن
خاصة الفتاة  -مازالت التضع فى األعتبار أىمية إلعداد الفرد -غالبا  –العالى العربية 

 للعمل عن بعد . –
كعليو تبدك أىمية ىذه الدراسة التى تهدؼ الى تعرؼ متطلبات تعليم الفتاة العربية      

ق جودة حياتها كامرأة عاملة بعد فى مرحلة التعليم الجامعى للعمل عن بعد بغية تحقي
 تخرجها من الجامعة،

 كذلك من خبلؿ عرض المحاكر التالية :
 بعض مبلمح كاقع التعليم الجامعى للفتاة العربية  -
 جودة حياة المرأة العربية العاملة ، لماذا؟ ككيف ؟ -
 العمل عن بعد ... مفهومو كأىميتو كمبرراتو للمرأة العربية -
 يم الفتاة العربية للعمل عن بعدمتطلبات تعل -

 كفيما يلى عرض لهذه المحاكر :
 أكال : بعض مبلمح كاقع التعليم الجامعى للفتاة العربية :

حيث أف ىناؾ عبلقة ارتباطية موجبة بين مستول المقاييس الصحية كمستول      
م ( بضركرة األىتماـ بتعلي2016السلوؾ األنتاجى فقد أكصت دراسة )شيرين،عبير 

المرأة كرفع مستول كطبيعة الخدمة التعليمية المقدمة لها حيث أف تعليم الفتاة اليـو 
 ىو صقل لمهارات الغد ،حيث أف ارتفاع المستول التعليمى يزيد السلوؾ األنتاجى



 

 

284 

كبالرغم من زيادة معدالت قبوؿ الفتاة العربية فى التعليم الجامعى إال أف نسبة       
ق بكليات كتخصصات جامعية نظرية كغالبا الترتبط بمتطلبات كبيرة من الفتيات تلتح

سوؽ العمل ، كيترتب على ىذا حرماف الفتاة العربية من فرص عمل كثيرة ، حيث يزيد 
كل الدكؿ العربية ، كيترتب –اف لم تكن –عدد الخريجات عن فرص العمل فى معظم 

 على ىذا اىدار مادل كمعنول 
قد حققت  -إجماال –تحدة عن التنمية،فإف الدكؿ العربية ككفقا لتقرير األمم الم     

% عاـ 17معدال كبيرا فى التقدـ بالنسبة لوضع المرأة،فارتفعت نسبة التعليم من 
   2003% عاـ 53الى  1970

 كأعتقد أنها مازالت فى األرتفاع بصفة مستمرة .
ت تقارب  كالمبلحظ أف معدالت انتساب البنات فى التعليم العالى  أصبح     

 معدالت البنين 
% من مجموع الطلبة فى دكؿ الخليج العربى ،كفى تونس 70كالفتيات يمثلن حوالى 

 % 10%، كفى المغرب 25بلغ عدد النساء فى القضاء حوالى 
 كعموما نسبة تولى المرأة العربية المواقع القيادية فى ارتفاع مستمر بصفة عامة

م بالتخطيط لؤلسرة لكونها تتزكج فى سن متأخرة كالمرأة العربية المتعلمة تهت     
،كعادة ماتخطط للحمل على فترات متباعدة مما يقلل من عدد األطفاؿ ،فعلى سبيل 
المثاؿ المغربيات من غير المتعلمات تنجبن ضعف عدد األطفاؿ الذين تنجبهم 

 (45الحاصبلت على شهادة الدراسة الثانوية ) نحو مجتمع المعرفة،ص 
 "القديم اإلفريقي على تعليم الرجل يقوؿ المثل  أىمية تعليم المرأة قياسان  كعن     

 ."قرية تؤىل فإنك فتاة، علمت إذا أما .رجبل تؤىل فإنك صبيان، عّلمت إذا إنك"
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كيعد تعليم المرأة ضمن ثبلث مقومات رئيسة لتمكينها ، حيث تقوؿ "كريستن     
( فى كلمة لها  فى المعهد 2014الجارد " مدير عاـ صندكؽ النقد الدكلى )

( حوؿ جرأة األختبلؼ  )المقومات  2014مايو  9الديمقراطى الدكلى )كاشنطن 
 الثبلث لتمكين المرأة  ( كىى:

 التعليم   العمل   الريادة  :  تقوؿ "الجارد " :
 الحادم القرف يجلبها التي الجساـ التحديات بشجاعة نواجو كبينما كاآلف،"  

 يزاؿ فبل .المرأة تعليم التعليم، كخاصة في ثقتنا كضع في نستمر أف جبي كالعشرين،
 بينما المثاؿ، سبيل كعلى .فاتنا ما لتعويض المضمار ىذا في نقطعو طويل شوط أمامنا

 كالهندسة العلـو في الدكتوراه درجة على الحاصلين مجموع % من41  تمثل المرأة
 رابع من أقل تشكل فإنها المتحدة، الواليات في ىنا
 نستطيع كنحن .كالرياضيات كالهندسة كالتكنولوجيا العلـو مجاالت في العاملة القوة
أفضل " ثم  نتائج نحقق أف علينا بل يجب المجاؿ، ىذا في أفضل نتائج نحقق أف

 فإف المرأة أكضاع تحسنت ما إذا المطاؼ، آخر فيأنو  تنتهى  "الجارد "الى القوؿ :
أشارت  ان نامي ان بلد  ( 60 )شملت دراسة ففي .حسنتت بأسره المجتمع أكضاع

 تعليم مستول نفس على البنات تعليم عدـ من االقتصادية الخسارة أف إلى التقديرات
 . سنويان  دكالر مليار (90 )إلى تصل البنين
نسانية إلكحوؿ التنمية البشرية فى الدكؿ العربية ، يشير تقرير التنمية ا     

لى أف إ (UNDP) نمائى إلر عن برنامج األمم المتحدة ا( الصاد2016العربية)
(  0ك746( كىو يقع بين المتوسط المرتفع )0ك687متوسط الدكؿ العربية  ) 

 (Undp.org,2016)(  0ك631كالمتوسط)
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لكن تفاصيل التقرير تشير الى فجوة كبيرة بين الدكؿ العربية كالدكؿ المتقدمة فى 
بين الدكؿ العربية نفسها  ملحوظان  ىناؾ تفاكتان  مستول التنمية البشرية ، كما أف

ما متوسط أك منخفض، إبية مستول التنمية البشرية فيها ،فحوالى نصف الدكؿ العر 
كالشك أف ىذا يؤثر على جودة حياة المواطن العربى من حيث التعليم كالصحة 

كما أف كالدخل كفرص العمل كالحياة المتكافئة فى مختلف نواحى الحياة البشرية .  
معظم الدكؿ العربية ترتيبها منخفض من حيث قيمة التنمية البشرية . كالجدكؿ التالى 

 . 2015يوضح حالة التنمية البشرية فى الدكؿ العربية عاـ 
 

 2015 بعض مؤشرات التنمية  عربيان  :( 1جدكؿ )
 

قيمة دليل  الدكلة ـ
التنمية 
 البشرية

العمر 
المتوقع 
عند 
 الميبلد

عدد 
شنوات 

لدراسة ا
 المتوقعة

متوسط 
عدد 
سنوات 
الدراسة 
 الفعلى

الترتيب 
حسب 
قيمة 
التنمية 
 البشرية

تنمية بشرية  )أ(
 مرتفعة جدا

 - - - - 0ك892

 33 10 14 78 0ك856 قطر 1
 38 10 16 74 0ك847 السعودية 2
 42 10 13 77 0ك840 األمارات 3
 46 9 15 76 0ك824 البحرين 4
 50 7 13 74 0ك800 الكويت 5  

 - - - - 0ك746تنمية بشرية  )ب(
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 مرتفعة
 53 8 14 77 0ك796 سلطنة عماف 6
 74 9 13 80 0ك763 لبناف 7
 84 8 14 75 0ك745 الجزائر 8
 85 10 13 74 0ك741 األردف 9
 97 7 15 75 0ك725 تونس 10
 100 7 13 72 0ك716 ليبيا 11
تنمية بشرية  )ج(

 متوسطة
 - - - - 0ك631

 111 7 13 71 0ك691 صرم 12
 115 9 13 73 0ك684 فلسطين 13
 121 7 10 70 0ك649 العراؽ 14
 123 5 12 74 0ك647 المغرب 15
تنمية بشرية  )د(

 منخفضة
 - - - - 0ك497

 149 5 9 70 0ك536 سوريا 16
 155 4 9 63 0ك513 موريتانيا 17
 160 5 11 64 0ك497 جزر القمر 18
 165 4 7 63 0ك490 السوداف 19
 168 3 9 64 0ك482 اليمن 20
 171 4 6 62 0ك473 جيبوتى 21
 179 5 5 56 0ك418 جنوب السوداف 22
     0ك668 الدكؿ النامية 
     0ك508 الدكؿ األقل نموا 
     0ك687 الدكؿ العربية 
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 المصدر : من إعداد الباحث مستعينا بالمصدرالتالى :
 على الموقع :  22/3/2017(  صادر فى 2016تقرير التنمية البشرية )

http://www.unic-eg.org/19818 

كتحقيق جودة الحياة يتم من خبلؿ استراتيجيات متعددة من أىمها التعليم      
كالتدريب ، كفى ضوء ىذه الرؤية الجديدة للتعليم تبلورت مفاىيم جديدة ذات عبلقة 

)التربية للحياة( كالتعليم للحياة  اتيةارتباطية بعضها البعض كمن أىمها: التربية الحي
 (2013كالتعليم من أجل التنمية المستدامة كالتعليم من أجل حياة أفضل )أبو سعد،

 : جودة حياة المرأة العربية العاملة ..لماذا ...ككيف ؟ : ثانيان 

يعتبر مفهـو جودة الحياة من مجاالت البحوث األسرع نموا كاىتماما في مجاؿ      
لنفسي خبلؿ القرف الحادم كالعشرين كىو مفهـو يعد مقياسا لمدل رفاىية الطب ا

 األفراد كالمجتمعات كالشعوب

 : تعريف جودة الحياة
تعدد تعريفات مفهـو جودة الحياة كتنوع السياقات التي يستخدـ فيها ىذا  بسبب     

، يتعين على الباحثين التحديد الدقيق لطبيعتو كخصائصو في ضوء  ىدؼ المفهـو
 البحث الذم يقوموف بو.

لكل منهما  بعدين أساسيين ما يتم تعريف مفهـو جودة الحياة في ضوء كعادة     
البعد الذاتي، كالبعد الموضوعي. إال أف غالبية الباحثين ركزكا على  مؤشرات معينة:

المؤشرات الخاصة بالبعد الموضوعي لجودة الحياة. كيتضمن البعد الموضوعي لجودة 
ة مجموعة من المؤشرات القابلة للمبلحظة كالقياس المباشر مثل: أكضاع العمل، الحيا
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مستول الدخل، المكانة االجتماعية االقتصادية، كحجم المساندة المتاح من شبكة 
 ( (  2010أبو حبلكة ، العبلقات االجتماعية

 اإلحساسك  المادية بالظركؼ االستمتاع تتضمن الحياة جودة: كىناؾ من عرفها بأنها  
 إلى االيجابية العاطفية كالحياة الحياة، عن كالرضا كإشباع الحاجات، الحاؿ، بحسن
 حياة عيش إلى كصوال بمعنى السعادة كإحساسو االيجابية، الجسمية الصحة جانب
 (2015)مسعودل،  .المجتمع في السائدة كالقيم اإلنساف جوىر بين متوافقة

يستخدـ في أدبيات المجاؿ من ثبلث مكونات  مفهـو جودة الحياة، كما يتكوف     
 : رئيسية تتمثل فيما يلي

)بينما  بحسن الحاؿ كالرضا عن الحياة الفعلية التي يعيشها المرء اإلحساس الداخلي-
بالقناعات الفكرية أك  اإلحساس بحسن الحاؿ باالنفعاالت، يرتبط الرضا-يرتبط 

ىيم نفسية ذاتية، أم ذات عبلقة برؤية المعرفية الداعمة لهذا اإلحساس؛ ككليهما مفا
 كإدراؾ كتقييم المرء(.

القدرة على رعاية الذات كااللتزاـ كالوفاء باألدكار االجتماعية )تمثل اإلعاقة المنظور -
 المناقض لهذه القدرة، كترتبط بعجز المرء عن االلتزاـ أك الوفاء باألدكار االجتماعية(.

ر البيئة المتاحة االجتماعية منها )المساندة القدرة على االستفادة من المصاد-
 ( 2010االجتماعية(، كالمادية )معيار الحياة( كتوظيفها بشكل إيجابي. ) أبو حبلكة ،

منظمة الصحة العالمية "  “ف يتعر   

إدراؾ كتصور األفراد لوضعهم كموقعهم في سياؽ نظم “تعرؼ جودة الحياة بأنها      
فيها كعبلقة ذلك بأىدافهم كتوقعاتهم كمعاييرىم  الثقافة كالقيم التي يعيشوف
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كإعتباراتهم، كىو مفهـو كاسع النطاؽ يتأثر بالصحة الجسدية للشخص كحالتو النفسية 
 .كمعتقداتو الشخصية كعبلقاتو اإلجتماعية"

كتعرؼ جودة الحياة على أنها قدرة أم إنساف على التعايش مع نفسو كمجتمعو      
درة على أداء دكره كامبل نحو نفسو كأسرتو كمجتمعو كيجب بشكل سليم يمنحو الق

علينا ىنا أف نفرؽ بين مفهـو جودة الحياة كمصطلح مستول المعيشة ألف اإلثنين ال 
يعنياف بالضركرة نفس الشئ فمستول المعيشة ىو مجرد تقييم للثركة المادية كالوضع 

جودة الحياة إال أف  الوظيفي للشخص في المجتمع كعلى الرغم من تأثيرىما على
جودة الحياة تتضمن عوامل أكثر أىمية منها الصحة الجسدية كالصحة النفسية 

 كالعبلقات اإلجتماعية كالحالة الركحانية للشخص
كجودة الحياة في تحليلها النهائي كعي الفرد بتحقق التوازف بين الجوانب      

اة كاالستمتاع بها كالوجود الجسمية كالنفسية كاالجتماعية لتحقيق الرضا عن الحي
اإليجابي. فجودة الحياة تعبر عن التوافق النفسي كما يعبر عنو بالسعادة كالرضا عن 
الحياة كناتج لظركؼ المعيشة الحياتية لؤلفراد كعن اإلدراؾ الذاتي للحياة، حيث 
د ترتبط جودة الحياة باإلدراؾ الذاتي للحياة لكوف ىذا اإلدراؾ يؤثر على تقييم الفر 

للجوانب الموضوعية للحياة كالتعليم كالعمل كمستول المعيشة كالعبلقات االجتماعية  
من ناحية، كأىمية ىذه الموضوعات بالنسبة للفرد في كقت معين كظركؼ معينة من 

 ناحية أخرل.
 (2010) أبو حبلكة ،  كاقع جودة الحياة عربيان 

عن المؤسسات كالهيئات الدكلية من خبلؿ مراجعة التقارير العالمية التي تصدر      
تحديد أبرز جوانب أك أبعاد جودة الحياة، كيظهر أمامنا على األقل ثبلثة تقرير سنوية 
ذات طابع عالمي تستهدؼ   ترتيب دكؿ العالم المختلفة كفقنا لمؤشرات كمعايير 
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كمقاييس تقـو ببنائها الجهة التي تصدرىا كعلى أساسها تجمع البيانات ذات الصلة 
كتصنفها، كتأتي أىمية ىذه التقارير فضبل عن كونها تمثل اىتمامنا من قبل الباحثين 
كمراكز البحوث كالدراسات، تسهم في تكوين الصورة الذىنية عن البلداف التي 

 تشملها، كىذه التقارير ىي:
 تقرير التنمية البشرية الذم يصدر عن برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: (1)

أعمدة رئيسية تتمثل  3، الذم يقـو على 2009تنمية البشرية في عاـ فوفقنا لتقرير ال
 في : الدخل، الصحة ،كالتعليم .

دكلة، جاءت النركيج في المرتبة األكلى، بينما لم تكن من العشر األَكؿ  182كيغطي 
في ترتيب "جودة الحياة"، كاحتلت فرنسا التي جاءت في المرتبة األكلى في "جودة 

بة الثامنة في تقرير التنمية البشرية، أما البلداف العربية فقد جاءت الكويت الحياة" المرت
، ثم عالميان  (33)، ثم قطر في المرتبة عالميان  ) 31 ( في مقدمتها، إذ احتلت المرتبة

كاعتبرت ىذه البلداف من بلداف التنمية البشرية المرتفعة جدا، أما  35اإلمارات .
عالميا، تلتها ليبيا  39التنمية البشرية المرتفعة المركز البحرين فقد احتلت في تصنيف 

، كجاءت بعد ذلك 83، ثم لبناف 59، فالسعودية 56، ثم عاماف 55في المرتبة 
عالميا،  96الدكؿ العربية في تصنيف التنمية البشرية المتوسطة، كاحتل األردف المرتبة 

جودة الحياة، فقد جاءت  أما تونس التي جاءت على رأس البلداف العربية في مقياس
، تلتها سوريا 104في مقياس التنمية البشرية، كاحتلت الجزائر المرتبة  98في المرتبة 

،كاليمن 139،كجزر القمر 130،كالمغرب 123،ثم مصر 110،ثم فلسطين 107
 2010)تقرير جودة الحياة لعاـ       154، كموريتانيا 150، كالسوداف 140

،http://www.aaknews.com/ShowArticle.aspx) 

 (: 2010 – 2009( تقرير التنافسية العالمي )2)

http://www.aaknews.com/ShowArticle.aspx
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دكلة كيقـو على مكونات المتطلبات األساسية )مؤسسات كبنى تحتية  133يغطي 
لعالي كاستقرار االقتصاد الكلي كالصحة كالتعليم األساسي(كالكفاءة )التعليم ا

كالتدريب ككفاءة أسواؽ السلع ككفاءة سوؽ العمل كالسوؽ المالية كالجاىزية 
فقد احتلت فيو سويسرا رأس القائمة،  -التكنولوجية كحجم السوؽ كعوامل االبتكار 

، أما البلداف العربية فقد جاءت قطر على رأسها 16بينما جاءت فرنسا في الترتيب 
، ثم 28، فالسعودية في المرتبة 23مارات في المرتبة عالميا، تلتها اإل 22في المرتبة 
، 50، ثم األردف 41، فعاماف 40، ثم تونس في المرتبة 39، فالكويت 38البحرين 
 94، كسوريا 88، كليبيا 83، كالجزائر 73، كالمغرب 70كمصر 

 ( تقرير جودة الحياة:3)
ان بلد 194كية كيرتب يصدر في يناير كل عاـ عن مجلة "انترناشيوناؿ ليفنج" األمري

ألفضلية العيش فيها، حيث ال يختلف عن االتجاه العاـ للتقارير األخرل من  ان كفق
حيث حالة الرضا عن النتائج التي تم التوصل إليها، ففي تقرير ىذا العاـ الذم صدر 

جاءت فرنسا في المرتبة األكلى للعاـ الخامس على التوالي تلتها  2010في يناير 
البلداف التي كونت قائمة العشر األَكؿ كىي على الترتيب: سويسرا كألمانيا استراليا ك 

كنيوزيلندا كلوكسمبورج كالواليات المتحدة كبلجيكا ككندا كإيطاليا، أما البلداف العربية 
عالميا، ثم األردف الذم جاء في المرتبة  83فكاف أفضلها تونس التي احتلت المرتبة 

، ثم 119، كالبحرين 116، كالمغرب 113ناف ، ثم لب106، ثم الكويت 104
، 141، كاإلمارات 135، كمصر 128، كقطر 126، كجزر القمر 124سوريا 

، 170، كالعراؽ 169، كالسعودية 168، كعماف 157، كليبيا 146كالجزائر 
، كالصوماؿ 193، كاليمن 192، كالسوداف 188، كجيبوتي 173كموريتانيا 
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معايير، ىي: كلفة المعيشة، الثقافة كالترفيو،  9اة" على كيقـو تقرير "جودة الحي194.
 االقتصاد، البيئة، الحرية، الصحة، البنية األساسية، األمن كالسبلمة، المناخ 

 2010) تقرير جودة الحياة لعاـ     
،http://www.aaknews.com/ShowArticle.aspx) 

كحوؿ دكر التعليم فى تحقيق جودة الحياة بالمجتمع المصرل، توصلت دراسة      
 (  الى  مايلى : 2013)أبو سعده ،

  لدرجة مادية حياتيو كمظاىر مقومات يمتلك المعاصر اإلنساف أف من الرغم على-
 .المعاصرة بالضغوط الحياة امتبلء نتيجة ضعيفا أصبح لديو الحياة عن الرضا أف إال
 العلماء نظرة خبلؿ من الحياة جودة مفهـو حوؿ عديدة نظر كجهات ىناؾ إف -

 المختلفة
 ذاتية كأخرل موضوعية مؤشرات أىمها الحياة لجودة متعددة مؤشرات ىناؾ أف -
 ى :كى المصرم المجتمع في الحياة جودة لتحقيق مختلفة متطلبات ىناؾ أف -
 .)سياسية خرلكأ كثقافية اجتماعية كاقتصادية متطلبات(

كما أف جودة الحياة الصحية تؤثر على السلوؾ األنتاجى للمرأة العاملة ، كالتعليم       
 الشك يساىم فى األرتقاء بجودة الحياة الصحية للمرأة 

 بعض مؤشرات جودة الحياة عربيا :
الجدكؿ التالى يوضح الفركؽ بين الجنسين فى بعض مؤشرات جودة الحياة فى الدكؿ 

 ة :العربي
 

 2015الفركؽ بين الجنسين فى بعض مؤشرات جودة الحياة فى الدكؿ العربية عاـ :  (2جدكؿ )

 

http://www.aaknews.com/ShowArticle.aspx
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متوسط 
نصيب 
الذكر 
من 

الدخل 
القومى 
ألف 
 دكالر

متوسط 
نصيب 
األنثى 
من 

الدخل 
القومى 
ألف 
 دكالر

متوسط 
سنوات 
الدراسة 
 ذكور

متوسط 
سنوات 
الدراسة 
•إناث  

قيمة 
الدليل 
 ذكور

قيمة 
الدليل 

ناثإ  

 ـ الدكلة

0ك898 12 12 29 50 0ك881  تنمية بشرية  
 مرتفعة جدا

 )أ(

9ك5 50 160 0ك859 11  0ك851   1 قطر 
0ك884 9 10 20 76 0ك779   2 السعودية 
0ك838 11 9 27 80 0ك815   3 األمارات 
9ك4 26 44 9ك4  0ك831  0ك806   4 البحرين 

0ك791     0ك769   5   الكويت 
0ك760 8 8 10 17 0ك727  تنمية بشرية  

 مرتفعة
 )ب(

8ك5 16 44 7ك7  0ك814  0ك755  سلطنة  
 عماف

6 

8ك7 6 21 8ك3  0ك793  0ك709   7 لبناف 
8ك5 4 23 6ك6  0ك779  0ك665   8 الجزائر 
0ك776 10 11 3 17 0ك670   9 األردف 
7ك8 5 16 6ك7  0ك752  0ك680   10 تونس 
7ك7 7 7 21 0ك727  0ك691   11 ليبيا 
0ك668 6 8 3 9 0ك582  مية بشرية تن   )ج(
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 متوسطة
6ك4 8 5 15 0ك724  0ك640   12 مصر 
8ك6 9 2 9 0ك710  0ك616   13 فلسطين 
7ك8 4 19 5ك4  0ك708  0ك569   14 العراؽ 
6ك4 3 11 0ك700 4  0ك579   15 المغرب 
3ك4 0ك536 4 6 2  0ك455  تنمية بشرية  

 منخفضة
 )د(

5ك6 5 10 4ك6  0ك558  0ك475   16 سوريا 
5ك4 2 5 3ك3  0ك555  0ك454   17 موريتانيا 
0ك7 2 5ك6  3ك7  0ك535  0ك437   18 جزر القمر 
0ك526 3 4 2 6 0ك441   19 السوداف 
0ك543 2 4 1 4 0ك400   20 اليمن 
5ك4 24 0ك726 6 8  0ك621  الدكؿ  

 العربية
 

11ك7 12 28 48 0ك896  0ك873  دكؿ منظمة  
التعاكف 
 كالتنمية

 

0ك738 8 9 10 19 0ك693    العالم 

  
نوات الدراسة ىو عدد سنوات التعليم التى أتمها األفراد من الفئة العمرية متوسط س•

سنة كأكثر محسوبا بمستويات التحصيل الدراسى على أساس المدة الزمنية  25
 الرسمية لكل مرحلة تعليمية 

 المصدر : من إعداد الباحث مستعينا بالمصدر التالى :
 على الموقع :  22/3/2017(  صادر فى 2016تقرير التنمية البشرية )
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http://www.unic-eg.org/19818 

كتشير بيانات الجدكؿ الى فركؽ كبيرة فى مؤشرات التنمية البشرية بين الذكور      
كاألناث على المستول العالمى اجماال ككذلك على مستول الدكؿ العربية مع كجود 

 اءات فى عدد صغير من ىذه الدكؿ .بعض األستثن
كبالنسبة لمعدؿ المشاركة فى القول العاملة تشير بيانات تقرير التنمية البشرية الى     

 15فجوة بين الذكور كاألناث فى معدالت األنتساب الى العمل فى الفئة العمرية )
 سنة فأكثر( كىى على النحو التالى :

% كفى دكؿ منظمة التعاكف 76ذكور % ، كنسبة ال50عالميا نسبة األناث 
% ذكور ، كبالنسبة للدكؿ العربية نسبة 69% إناث ، 51األقتصادل كالتنمية  

 %75% ، كالذكور 22األناث 
كبناء على ماسبق عرضو من بيانات كمؤشرات عن التنمية البشرية يتضح أف جودة      

فى معظم دكؿ  -تقريبا –لحاؿ الحياة للمرأة العربية أقل منها بالنسبة للرجاؿ كما ىو ا
 العالم .

 ثالثا : العمل عن بعد ....مفهومو كأىميتو كمبرراتو للمرأة العربية :
( بأىمية 2013ألىمية التعليم عن بعد للفتاة العربية فقد أكصت دراسة)غنايم،     

ألعداد الخريجين من التعليم   Distance learningتطوير برامج دراسية عن بعد 
 Home Workingللعمل عن بعد   –خاصة الفتيات –ى الجامع

كالشخص الذم يعمل عن بعد ىو الشخص الذم يعمل بدكف عقود طويلة االمد لجهة 
 معينة

 E-Work أك Working From Homeكيطلق عليو 

http://www.unic-eg.org/19818
http://www.unic-eg.org/19818
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كبدأ تنفيذ فكرة العمل عن بعد بجدية فى أمريكا منذ أكثر من عقدين من الزماف،      
ت الفكرة العمل من المنزؿ باستخداـ كسائل األتصاؿ الحديثة لتغير ففى البداية اقتصر 

مفهـو العمل فى مكاف العمل كمايترتب عليو من تنقبلت،غير أف الفكرة توسعت 
لتشمل العمل فى أل مكاف كليس فى المنزؿ فقط ،فبدأ الناس يؤدكف كاجبات 

عن بعد،سواء أنشأتها كظائفهم فى الفنادؽ كفى السيارات كفى المراكز الخاصة للعمل 
شركات أك مجتمعات محلية، حيث يمكن القياـ بمهاـ العمل عن بعد فى أل مكاف 

 تتوفر فيو الشبكات األلكتركنية )العمل عن بعد د.ت( الملك عبد العزيز
كىناؾ ثبلثة أنواع للعمل عن بعد :    
التفرغ الكامل أك الدكاـ الكامل-  
د فترة من الوقتالتفرغ الجزئى أك الذل يعمل عن بع-  
العمل عن بعدبالطلب أك كفق الظركؼ-  

 أىمية العمل عن بعد :
الجداؿ فى أف العمل عن بعد يبلءـ طبيعة المرأة عموما ككذلك المرأة العربية، كما أف 
عملها عن بعد يشعرىا بوجوده كيبعده عن العزلة كعدـ األىتماـ كاستغبلؿ الوقت فيما 

  يفيد 
ل عن بعد :أسباب أك مبررات العم  

 ىناؾ عوامل تدفع للعمل عن بعد ، من أىمها :
التغير فى البنية التنظيمية لمجتمع المعرفة-  
التطور التقنى المتسارع-  
ميوؿ األفراد كأصحاب األعماؿ كالشركات-  
طبيعة التغير فى المهن كمهارات العمل عن بعد-  
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كمنها : –مثبل   -ة كىناؾ فوائد كثيرة للعمل عن بعد منها :الفوائد األقتصادي  
ترشيد الطاقة-  
تأمين اقتصاديات المناطق الريفية-  
خفض حركة المركر كزحاـ المركبات فى المناطق المأىولة بالسكاف كالمدف -

 المزدحمة
توفير فرص عمل كالتخفيف من البطالة-  
زيادة معدالت األنتاج-  
توفير المزيد من فرص العمل الجديدة للمرأة -  
مرأة فى التنميةتفعيل دكر ال-  
الحد من ىدر الوقت-  
صحة أفضل بعيدا عن حودث المركر كالزحاـ كلتلوث ....الخ-  

كالعمل عن بعد ىو كسيلة للعمل باستخداـ تقنية المعلومات كاالتصاالت، بحيث      
يتم أداء العمل بعيدا عن المقر الرئيسي.كالعمل من المنزؿ , أكمكتب العمل , أكحتى 

 في الرحبلت .

كىناؾ أعماؿ كثيرة يمكن أف تؤدل عن بعد منها :المراجعة اللغوية كاإلمبلئية      
للمطبوعات، ك الترجمة ، كتصميم كإعداد البرمجيات، كتصميم كتطوير مواقع 
اإلنترنت، كاألعماؿ المحاسبية كالمالية، كإعداد الرسـو الهندسية المعمارية، كاألعماؿ 

كتابة في الصحف كالمجبلت ، كأعماؿ الدعاية كاإلعبلف القانونية ، ك االستشارية، كال
 ، كإدخاؿ المعلومات .
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كالعاملوف عن بعد يتمتعوف بحرية كبيرة في اختيار االعماؿ التي يقوموف بتنفيذىا      
كاختيار األشخاص الذين يعملوف معهم بدكف التقيد باشخاص معينة. كما اف العمل عن 

لبلعماؿ خاص بهم من االعماؿ التي قاموا بأدائها من بعد يتيح للعاملوف بناء معرض 
قبل. كمع ذلك يعتبر من أىم عيوب العمل عن بعد ىو عدـ ثبات العمل كبالتالى عدـ 
ثبات الدخل فأحيانا ال يستطيع الشخص العثور على المشركع المناسب لفترة طويلة، 

 الجازات المدفوعةأيضا فقداف مزايا التوظيف الدائم من التأمينات كالمعاشات كا
 مهارات العمل عن بعد :

ساعدت األنترنت أف تجلب نوعا من المساكاة فى الفرص بين الناس فى عدة      
مناطق، كقد يؤدل ذلك مستقببل الى المساكاة بين الجنسين فى فرص العمل ، كقد 
 يعطى فرصا أكبر للمرأة للعمل عن بعد فى تخصصات كأعماؿ معينة تناسب ظركفها 

 ن أىم القدرات التي يجب توافرىا للعمل عن بعد:كم
 القدرة على التخطيط الجيد كإدارة الوقت .  -      
 القدرة على التواصل مع المديرين كتقبل انتقاداتهم كتنفيذ توجيهاتهم. -      
 مهارة التعامل مع كسائل التقنية المختلفة مثل االنترنت كالفاكس. -      

 : توافرىا في الشخص المتقدـ لوظيفة تصميم المواقع كالمهارات التي يجب
http://sikh8429.blogspot.com.eg) ) 

  إتقاف تصميم المواقع اإللكتركنية •
  . إيجاد اللغة اإلنجليزية •
  إتقاف برمجة الحاسب اآللي •
 إتقاف برنامج الفبلش •
  إتقاف برنامج الفوتوشوب كالدريم أك الفردينت كالسويش •
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  .و خبرة في مجاؿ الحاسب اآللىلدي •
 استخداـ إلنترنت بمهارة •
  الدقة الفائقة •
 . سرعة المبلحظ •
  . تتجديد األفكار كالمعلوما •
  .التعليم الذاتي •
  .تطوير الذات• 

  .إيجاد استخداـ األلواف كيوظفها التوظيف الصحيح •
الشيء غير المألوؼ  ليمكنو تحويل الشيء المألوؼ إلى شيء غير مألوؼ أك تحوي •

  .يعرؼ كيف يستخدـ أدكاتو  •.إلى مألوؼ
  .يهتم بالتفاصيل الدقيقة •
  .كاثق من نفسو جيدا كمؤمن بأنو صاحب فكرة كمبدع •
  .أف يكوف مخطط بارع كيخصص كقتا لتصميمو •
 في خيالو المشتعل أف يكوف متخيل لديو القدرة على تصوير ما يدكر •
  . أخطأهيخطئ كيستفيد من  •

 مميزات العمل عن بعد للمرأة  :
العمل عن بعد يعزز جهود المرأة فى مساعيها للحفاظ على توازف أفضل بين -

 الواجبات الشخصية كالمنزلية كاأللتزامات المهنية 
العمل عن بعد يعد كسيلة رائجة لعودة المرأة الى ممارسة حياتها المهنية بعد انقطاع -

عاية طفل، كىذا يعزز شعورىا بالثقة فى النفس كاألستقبللية عنها مثل األنجاب أك ر 
 سواء فى العمل أك المنزؿ



 

 

311 

على المستول  األجتماعى،ىناؾ حاجة ماسة أليجاد موارد لدعم المرأة العاملة لفتح -
 مجاالت اختيار جديدة لها مثل منشآت رعاية الطفل كبرامج التدريب

ياتها من حيث تقلدىا المناصب األدارية كعن أحواؿ المرأة الخليجية كجودة ح     
 كالقيادية العليا 

 استقصائية دراسة إليها توصلت التي النتائج ( 2015مبادرة بيرؿ، (تقرير يستعرض
 التعاكف مجلس دكؿ في العليا كالقيادية المناصب االدارية في المرأة عن موسعة

 كالمنظمات متحدةال األمم أجرتها منظمة التي الدراسات أكضحت كقد .الخليجي
 إحدل تعتبر منطقة الخليج أف العالمي االقتصادم المنتدم مثل األخرل الدكلية
 سوؽ العمل إلى يدخلن من فعدد .الطموحة للمرأة العالم في تحديان  األكثر المناطق

كذلك  متقدمة، منطقة أية من تقريبان  أقل عليا مناصب إلى يصلن كمن الخليج منطقة في
 ىذه إلى يصلن أف قبل المهنية الحياة من الخركج يخترف النساء من العديد ألف

 .المناصب
 :البحثية للدراسة الرئيسية النتائج يلي كفيما

 عليا؛ مناصب شغل في كيأملن كبيرنا طموحان  الخليج منطقة في السيدات تمتلك•
 كدافعهن

 .النفوذ أك األجر من أكثر الشخصي كالتقدير النمو تحقيق ىو ذلك في
 كالحياة العمل بين إيجابي توازف تحقيق الصعب من أنو السيدات من كبيرة نسبة لتر •

 الشخصية
 .األسرية كالحياة النفوذ عالية المناصب بين كالجمع

 مقيدة تزاؿ ال األسرإال أف  كعملهن، تعليمهن يدعمن السيدات أسر أف رغم•
 .االجتماعية فالمواق بتغير توحي قوية أدلة توجد كال التقليدية، بالقدكات
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 للمرأة المهنية الحياة على أىمية كاألكثر المباشر التأثير يكوف العمل، مكاف داخل•
 .المباشر مديرىا ىو
 نساءن  كونهن مجرد أف االستقصائية الدراسة في المشاركات من تقريبان  80 % تشعر•

 كدكلة البحرين في كضوحان  أكثر المبلحظة ىذه ككانت العمل، في موقفهن يضعف
 المناصب إلى المرأة كصوؿ يعيق زجاجيان  سقفان  ىذا كيخلق .المتحدة العربية اإلمارات
 يعيق متعمد غير أك متعمدنا تحيزنا تبدم المنطقة في الشركات بعض تزاؿ ال إذ العليا،
 .للمرأة المهنية المسيرة تقدـ

 العمل عن التوقف طريق عن البيئة ىذه من الخركج النساء بعض تختار لذلك، كنتيجة•
 إلى التحوؿ أك بهن خاص عمل كبدء الدائرة من الخركج أخريات تختار فيما لفترة،
 الكثيرات، أف غير .كأكقاتو العمل كيفية على سيطرة أكثر يصبحن حيث الحرة، المهن
 أيضان  ىذا إلى كياشار العاملة، القول من كليان  الخركج تخترف ،ان جد كالكثيرات بل

)مبادرة  .”الوظيفي التسرب”ب يعرؼ ما أك ”اإلمداد خطوط تسريب“ بظاىرة
 (2015بيرؿ،
 : متطلبات تعليم الفتاة العربية للعمل عن بعد : عان راب
 إعداد ندكات كمؤتمرات ككرش عمل كبرامج تدريب ، تعمل على : )أ(
 نشر الوعى بثقافة التعليم عن بعد بين الفتيات كالنساء فى المنطقة العربية-
 العربية بجودة الحياة كآليات تحقيقها  توعية المرأة-
 نشر ثقافة العمل عن بعد-
توجيو الفتاة الجامعية الى تخصصات عملية يتطلبها سوؽ العمل العربى للتغلب على -

 مشكة البطالة بين النساء العربيات
 توعية المرأة العربية بحقوقها فى المشاركة فى العمل -
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كمؤسسات التعليم العربية غلى اختبلؼ  تفعيل أدكار الحاضنات فى الجامعات-
 . أشكالها

قياـ المجالس القومية للمرأة بدكرىا فى دعم كتعزيز حق المرأة العربية فى ارتقاء -
 ....الخ كصحيان  كسياسيان  كاقتصايان  بمستول جودة حياتها تعليميان 

ل دعم تمكين المرأة العربية فى مجاالت الحياة المختلفة خاصة فى مجبلت العم-
 .نتاجإلكا
 . كاقتصاديان  العمل على تطويع تكنولوجيا المعلومات لتمكين المرأة تعليميان  -

 )ب(دكرالجامعات  العربية :
القياـ بدكر فعاؿ فى مساعدة المجتمعات الريفية على كضع برامج التدريب فى -

 مراكز العمل عن بعد خاصة النساء البلتى لم تتح لهن الفرصة لمتابعة التقدـ فى
 التقنيات البلزمة

استحداث برامج تدريبية مبتكرة تدعم كتعزز التنمية األقتصادية كنشأة األعماؿ -
 النامية

 استخداـ أساليب التعلم المختلفة عن بعد فى تعليم الفتيات-
تفعيل أدكار الحاضنات فى الجامعات كمؤسسات التعليم العربية غلى اختبلؼ  -

 أشكالها
 اسب طبيعة المرأة  كالعمل عن بعد كسوؽ العمل النسائىتخطيط برامج جامعية تن-
تطوير اساليب التعليم كالتعلم لتناسب طبيعة عمل الفتاة العربية عن بعد بعد تخرجها -

 من الجامعة
 )ج(العمل على انشاء حاضنة أعماؿ نسائية فى كل جامعة عربية :   



 

 

314 

كالعالمية ، كمنها على سبيل األستفادة من كدعم فكرة الحاضنات البحثية المحلية      
تطور انشاء  -مثبل–المثاؿ عربيا فى مصر كالمملكة العربية السعودية  ففى مصر 

 الحاضنات البحثية فى مراحل ثبلث :
، كالثانية من خبلؿ 1991األكلى من خبلؿ الصندكؽ األجتماعى للتنمية المنشأ عاـ 

،كالثالثة من خبلؿ اطبلؽ 1995الجمعية المصرية لحاضنات األعماؿ المنشأة عاـ 
أكاديمية البحث العلمى كالتكنولوجيا للبرنامج القومى للحاضنات التكنولوجية عاـ 

2014/2015 
 كمن أىم أىداؼ الحاضنات بالجامعات المصرية :

 زيادة التعاكف كالشراكة بين المؤسسات العلمية كالجامعات كقطاع األعماؿ-
 كالتخفيف من حدة البطالة خلق فرص عمل جديدة لخريجى الجامعات-
 تنمية ثقافة العمل الحر-
 تنفيذ مشركعات ذات أفكار تكنولوجية كتسويقها بالمجتمع المحلى-
األستفادة من خبرات الجامعات كالمراكز البحثية  كامكانتها المتاحة فى حل -

 مشكبلت المجتمع
العزيز عاـ كفى المملكة العربية السعودية ىناؾ حاضنة  جامعة الملك عبد     

ضمن مدينة الملك عبد العزيز  2012، كحاضنة جامعة األمير سطاـ عاـ 1985
 (www.psau.edu.sa/ar/pagelstar) للعلـو زالتقنية 

تم انشاء حاضنة أعماؿ نسائية فى شطر الطالبات بجامعة الملك عبد العزيز بالمملكة 
خريجة كالجامعة كالمجتمع العربية السعودية تتمحور رسالتها حوؿ خدمة الطالبة  كال

.كتحقيق طموحات المرأة كتمنية ذاتها بالمزيد من الخبرة كالتعلم مدل الحياة مع دعم 
 دكرىا فى األسرة كالمجتمع .
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 ضركرينا ياعتبر كاألسواؽ كالتكنولوجيا كالتدريب التعليم إلى المرأة كصوؿ أف كما-
  .لتمكينها  اقتصادينا

 المصادر 
  ( جودة الحياة المفهـو كاألبعاد ، ضمن إطار  2010سعيد )  أبو حبلكة،محمد ال

   فعاليات المؤتػمر العلمي السنوم لكلية التربية، جامعة كفر الشيخ  )د.ت ( على      
 12:49:00 07/08/2010الموقع : منشور بتاريخ      

http://www.vipedu.us/?page=details&newsID 

 ( دكر التعليم فى تحقيق جودة الحياة بالمجتمع المصرل  2013أبو سعده، كآخركف)
 "دراسة تحليلية  فى مجلة المعرفة التربوية،الجمعية المصرية ألصوؿ التربية،      
 ( .1)المجلد األكؿ،العدد      

 ، فى المؤتمر العلمى السنول  ( المرأة كمشكل التعليم كالعمل2001بدراف،شبل )
 -3لكلية التربية بالمنصورة "التعليم كعالم العمل فى الوطن العربى:رؤية مستقبلية"     
 أبريل 4     

 ( التخطيط ألنشاء الحاضنات البحثية بالجامعات 2017الدياسطى ، مركة بكر)
 ورة ( رسالة المصرية فى ضوء بعض الخبرات كالمحلية كالعلمية )جامعة المنص     
 دكتوراة غير منشورة،كلية التربية،جامعة المنصورة     

 الثبلثاء  - 11694مجلة أخبار الخليج، العدد  2010تقرير "جودة الحياة" لعاـ 
 ، متاح على شبكة المعلومات العالمية، الرباط اإللكتركني  2010مارس  30     
 http://www.aaknews.com/ShowArticle.aspx التالي     

 نقبل عن : أبو حبلكة ، مرجع سابق
 على الموقع :  22/3/2017(  صادر فى 2016تقرير التنمية البشرية )-

http://www.vipedu.us/?page=details&newsID
http://www.vipedu.us/?page=details&newsID
http://www.aaknews.com/ShowArticle.aspx
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http://www.unic-eg.org/19818- 
  دكؿ- األكركبي  االتحاد بين بحثي مشركع تعاكف( 2014شاىين،بهية كآخركف )

  مصر، : الوطني العلم، التقرير في  )أنثي-ذكر(   النوع حوؿ المتوسط البحر     
 2014اإلسكندرية، يونيو  جامعة     

 ( المقاييس الصحية لربة األسرة الحضرية كعبلقتها 2016عبير على)ك  شيرين،محفوظ
 التعليم النوعى بالسلوؾ األنتاجى ،فى مؤتمر كلية التربية النوعية جامعة المنصورة "     
 أبريل 14-13العالى فى مصر كالعالم العربى"     

 العمل عن بعد )د.ت( سلسلة اصدارات نحو مجتمع المعرفة،األصدار الثانى عشر ، 
 جامعة الملك عبد العزيز ، مركز األنتاج األعبلمى     

     ...  الهدر التربول الناتج عن تسرب الفتاة من التعليم( 2016غنايم،مهنى محمد )
 كالعبلج،مؤتمراالتحاد العربي للمرأة المتخصصة فرع  المظاىر كاألسباب     
  10مصر"المعالجات الموضوعية لظاىرة تسرب الفتيات من التعليم" السبت      
 مصر –بفندؽ مينا ىاكس الجيزة  2016ديسمبر     

 لى التعليم ( الدراسات المستقبلية كاستشراؼ الطلب ع2013غنايم،مهنى محمد )
 العالى العربى  فى مؤتمر "استشراؼ مستقبل التعليم فى مصر كالوطن العربى،رؤل      
  12-11كاستراتيجيات مابعد الربيع العربى"كلية التربية النوعية جامعة المنصورة،     
 2013أبريل      

 لكة استشراؼ مستقبل التعليم العالى للفتاة فى المم(  2010غنايم،مهنى محمد )
 ىػ ، مقدـ الى ندكة التعليم العالى للفتاة "  1455العربية السعودية حتى عاـ      
 -18المدينة المنورة، السعودية  ، الفترة  –األبعاد كالتطلعات " جامعة طيبة      
 ـ 6/1/2010-4ىػ     20/1/1431     
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 تماعية ك فلسفة التعليم اإللكتركني ك جدكاه االج( 2006غنايم،مهنى محمد )
 االقتصادية في ضوء المسئولية األخبلقية ك المساءلة القانونية، مؤتمر التعلم      
 أبريل  19 -17اإللكتركني جامعة البحرين،      

 ( المرأة العربية بين التعليم كالعمل ،المؤتمر العلمى 2001غنايم،مهنى محمد )
 بقالسنول لكلية التربية جامعة المنصورة،مرجع سا     

 جرأة األختبلؼ : المقومات الثبلث لتمكين المرأة ، .( 2014الجارد ،كريستسن )
 .المعهد الديمقراطى الوطنى ، كاشنطن      

 المسيرة المهنية للمرأة فى منطقة الخليج ، على الموقع .( 2015مبادرة بيرؿ )
 www.pearlinitiative.org لكتركنى :الا     

 وث جودة الحياة فى العالم العربى ،مجلة العلـو ( بح2015مسعودل ، أمحمد )
 2015،سبتمبر 20نسانية كاألجتماعية ،العدد إلا     

-Koch har,S.K.(2002) Secondary School Administration, India 

Sterliog Publisher Pvt.Ltd 
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