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مستخلص البحث :
ان دراسة االتجاهات لها اهمية بارزة في حياة الفرد والمجتمع والسيما
الشباب الجامعي الذين يعدون عماد المجتمع ونهضته وبنائه المستقبلي،
فالمجتمع الكوردي بحاجة الى غرس قيم المساواة بين الرجل والمرأة ،والتسامح
في فضائه االجتماعي والثقافي والسياسي ،فاإليمان بحقوق المرأة المساوية
للرجل يعني بوضوح الوالء للقواسم المشتركة بين كل مكونات المجتمع ومن
حق الكل التمتع بخصوصياته الفكرية واالجتماعية وطموحاته في الوصول الى
المراكز القيادية ،فاالتجاهات تعطينا مؤشرات واضحة لسلوك االفراد ،لذلك فان
الكثير من االنماط السلوكية المشاهدة ما هي اال انعكاس لالتجاهات والتصورات
المعرفية التي يحملها الفرد ،نحو الموضوعات والمواقف المختلفة .لذا فان
البحث الحالي يستهدف ما يأتي:
 .1التعرف على اتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحو عمل المرأة في المراكز
القيادية.
 .2التعرف على اتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحو عمل المرأة في المراكز
القيادية وفق متغير النوع (ذكور ،اناث).
 .3التعرف على اتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحو عمل المرأة في المراكز
القيادية وفق متغير االختصاص الدراسي (انساني ،علمي).
ولتحقيق أهداف البحث الحالي اعتمدت الباحث على بناء مقياس االتجاهات
لقياس اتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحو عمل المرأة في المراكز القيادية في
كوردستان ،وقد تألف في صيغته النهائية بعد استكمال شروط الصدق والثبات
والقدرة على التمييز من ( )33فقرة ،وتحقيقا ً ألهداف البحث قامت الباحثة
بتطبيق المقياس على عيّنة من طلبة جامعة السليمانية بلغ عددها ( )333طالبا
وطالبة ،توزعت بحسب الجنس واالختصاص الدراسي ،ثم حللت البيانات
باالستعانة بالحقيبة اإلحصائية للعلوم االجتماعية  .SPSSوكانت النتائج كما
يأتي:
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 ان اتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحو عمل المرأة في المراكز القيادية.1
.كانت ايجابية
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين الذكور واإلناث في عينة البحث في.2
.اتجاهاتهم نحو عمل المرأة في المراكز القيادية
 ال توجد فروق ذات داللة احصائية بين طلبة االختصاصات العلمية وطلبة.3
.األختصاصات اإلنسانية في اتجاهاتهم نحو عمل المرأة في المراكز القيادية
وفي ضوء مناقشة نتائج البحث الحالي قدمت الباحثة مجموعة من التوصيات
.للجهات المعنية
((Trends Sulaimaniya University students about
women's work
))In leadership positions in the province of Kurdistan
M. Dr.. Jwane Ihsan Fawzi
Abstract:
Studying orientations is of utter importance in the life of the
individual as well as society, especially the young
generation at universities who are considered to be the
backbone of societies and the reason for its prosperity and its
future development. The Kurdish society needs to
implement equality between men and women, forgiveness in
all its social, cultural, and political aspects. The belief in
women’s right that is equal to men means clearly loyalty to
the common shared features among different social
components, and that everybody has the right to enjoy
his/her intellectual privacies as well as his ambitions to
reach leading positions. Orientations give us a lucid
indication to individual’s behaviour. Thus, there are so many
observed behavioural patterns are nothing but plain
reflections of individual’s behaviour concerned with
different subjects and situations. The current study aims at:
1. Identifying the orientations’ the students’s of
University of Sulaymaniyah towards women occupying
leading positions.
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2. Identifying the orientations’ the students’s of
University of Sulaymaniyah towards women occupying
leading positions based on the variable of their based on the
variable of gender (male, female).
3. Identifying the orientations’ the students’s of
University of Sulaymaniyah towards women occupying
leading positions based on the variable of their studying
major (scientific, humanities).
In order to achieve the current study the researcher relied on
building an orientation scale to measure the orientation of
the students in the University of Sulaymaniyah towards
women working in leading positions in Kurdistan. After
having the qualities of creditability, consistency, and the
ability to distinguish this measuring scale in its final form
consisted of 25 items. In order to achieve the goals of this
research the researcher took a pilot sample of (300) both
male and female students of the University of Sulaymaniyah
varying in their genders and their majors, the outcome
results were analysed according to the Statistical Package for
the Social Sciences (SPSS), and the findings are as the
following:
1. The orientations of the students in the University of
Sulaymaniyah towards women working in leading positions
in Kurdistan were positive.
2. There are no differences of statistical nature between
males and females in the pilot group sample in their
orientation towards women working in leading positions in
Kurdistan.
3. There are no differences of statistical nature between
scientific-major students and humanities-major students
towards their orientation towards women working in leading
positions in Kurdistan.
After discussing the outcomes of the current study the
researcher proposed some recommendation to the entities
involved in the matter.
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الفصل االول  :التعــريف بالبحــث
مشكلة البحث:
شهد اقليم كوردستان تطورات كبيرة في مجاالت الحياة السياسية
واالقتصادية والصناعية والتكنولوجية خالل السنوات الماضية وأسهمت هذه
التطورات في تغيير أنساق الحياة االجتماعية والسياسية .كما اسهمت في زيادة
مشاركة المرأة في الحياة العامة بمجاالتها االجتماعية ،االقتصادية و السياسية،
ووصل االمر بها الى اعتالء بعض المراكز القيادية سواء على المستوى
السياسي او الحكومي .وقد القى موضوع عمل المرأة في المراكز القيادية
اهتماما ً متزايداً من علماء االجتماع والسياسة والمنظمات الدولية المهتمة
بالتنمية البشرية في المجتمعات المتقدمة والنامية ،وينظر علماء االجتماع
والسياسة إلى أن التنمية السياسية واالجتماعية تكمن في مشاركة المرأة في قيادة
الشاملة
للتنمية
ضروري
كشرط
بالرجال
اسوة
مجتمعها
(.)Winch,1984,P.12
والمرأة ،التي دعا ملتقى (بيجينغ) للمنظمات غير الحكوميّة في عام 1991
إلى "رؤية العالم من خالل عينيها" ،يمكـن لها أن تلعب باقتدار ،دوراً فاعالً
مدنيا ً مؤثراً في تحقيق األمن الدول ّي ،إذا ما تد ّعمت مشاركتها في العمليّة
الديمقراطيّة ،وفي اتّخاذ القرارات السياسيّة واالقتصاديّة ،على المستويات
الوطنيّة واإلقليميّة ،والدوليةّ أيضاً ،وذلك في جميع الدوائر ،وعلى كافّة
المستويات (مصالحة ،2332،ص ،)29فقد تحقّق للمرأة في كثير من البلدان،
بعض ما تصبـو إليه في عدة مجاالت ،كالتعليم والعمل والتشريعاتّ ،
لكن الكثيـر
ما يزال بحاجة إلى تقييم جديد وإعادة اعتبار وإنصاف ،حتّى فيما تحقّق لها،
واتّضح مع الزمن ،أنّه يعاني من بعض النقص  ،ويتعرّض لعراقيل وعقبات
هناك.
وقد يكون من أوليّات ما يجب تغييره في هذا المجال ،ألفساح المجال للمرأة
في الوصول الى المراكز القيادية ،وفي أكثـر مـن مكان ،هو بدون ش ّ
ك تغيير
الصورة النمطية التي يحملها افراد المجتمع عنها من ناحيـة ،وتغيير الممارسات
والسلوكيّات االجتماعيّـة غير العادلة بحقّها من ناحية أخـرى ،وتمكينها من
القيـام بدورها بالتساوي مع الرجل ،في تق ّدم المجتمع ،وتحقيق التنمية البشريّة
الدائمة والعادلة والشاملة ،على أكمل وجه ،وإزالة العقبات التي تحـول دون
تمكينها من حقوقها كاملة(النجار ،1999،ص)22
وتمثل االتجاهات مظهرا من مظاهر المعرفة االجتماعية التي تؤدي الى
التعامل االجتماعي ،فهي التي تحكم نوع التعامل بين مختلف الجماعات ،فكل
فرد يتفاعل في اموره اليومية متأثرا باتجاهاته نحو الناس ،ومدفوعا بجعل
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اتجاهاتهم منه ودية وايجابية ،وقد ذهب علماء النفس االجتماعيين الى ان
اتجاهات الفرد من االمور االجتماعية التي تسهل عملية التنبؤ بسلوكه نحوها
وتوجه الكيفية التي تسلك بموجبها نحوه (الوقفي،1999 ،ص.)472
وتتلخص مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن تساؤل رئيس :ان الشباب
(طلبة الجامعة) في اقليم كوردستان هم الذين سيتولون ادارة مؤسسات االقليم
ويحددون مستقبله ،ونحن ال نعرف ما اتجاهاتهم نحو عمل المرأة في المراكز
القيادية ؟ وهل للمرأة حق بالعمل في تلك المراكز من وجهة نظرهم؟ ومن هذا
المنطق ارتأت الباحثة القيام بدراسة لمعرفة اتجاهات طلبة الجامعة نحو عمل
المرأة في المراكز القيادية بهدف معرفة التصورات المعرفية الواقعية التي
يحملها طلبة الجامعة نحو المرأة القيادية.
أهميــة البحث:
إن بروز المرأة القيادية في المنابر االجتماعية واالقتصادية والسياسية في
العالم العربي يعد في الواقع تتويجا ً للنجاحات التي تم إحرازها حتى اآلن ليس
فقط في الجدل العالمي المتعلق بقضايا المرأة ولكن وبدرجة أكثر أهمية في
الكفاح العالمي الهادف إلى تمكين المرأة عن طريق االعتراف بوجهات نظرها
المتعلقة حول جميع القضايا المتعلقة باإلنسانية والجنس البشري عموما ً وكذلك
االستفادة من وجهات النظر تلك .ولم تعد المسألة اختياريه للذكور في قبول أو
رفض المرأة كشريك مماثل في تحقيق عملية التقدم وأيضا ً كعضو فعال في
المجتمع اإلنساني و إلى أن وجود بيئة نسائية خصبة تعتبر ضرورة حتمية
إلقامة الحكم الرشيد وخدمة الصالح العالم دون أي تمييز على أساس الجنس أو
الساللة أو الطبقة أو التعليم أو الثقافة أو الثروة (حنا،2331،ص.)21
ونظرا لتعاظم أهمية دور المرأة في الحياتين العامة والخاصة ،وزيادة عدد
النساء العامالت خارج البيوت ،وكذلك قدرة المرأة على اشغال ادوار مهمة في
ميدان الثقافة والتربية والميادين االقتصادية والسياسية ،وبرهان المرأة على
قدرتها في اداء االعمال التي يقوم بها الرجال ،فقد زاد االهتمام بدراسة خروج
المرأة الى تلك الميادين ودراسة الفعل ورد الفعل بين المرأة والمجتمع ،ويعالج
في الوقت ذاته مشكالت المرأة الموضوعية والذاتية بعد تشخيصها وتقويمها
وتحليلها ومعالجتها على نحو هادف وبنّاء ،ويحاول الدفاع عن حقوق المرأة
والمطالبة بمساواتها مع الرجل في الحقوق والواجبات االجتماعية والسياسية
واالقتصادية (الحسن،2339،ص.)11
والكشف عن طبيعة االتجاهات التي يحملها االشخاص له دور في تطوير
المجتمع ،وتساعد في الكشف عن صور انماط سلوكية اكتسبها الفرد من خالل
ممارسته ألدائه المختلف من خالل احتكاكه بالمجتمع ،فاالتجاهات تعطينا
مؤشرات واضحة لسلوك االفراد ،لذلك فان الكثير من االنماط السلوكية
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المشاهدة ما هي اال انعكاس لالتجاهات والتصورات المعرفية التي يحملها
الفرد ،وعليه فاذا عرفت اتجاهات الفرد لمجال معين (عمل المرأة في المراكز
القيادية) مثال ،فانه يمكن بدرجة احتمال عالية التنبؤ بانماط سلوكه في هذا
المجال (عبدالحسين،2339،ص.)19
وبما ان البحث الحالي يتناول اتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحو عمل
المرأة في المراكز القيادية ،فان اهميته تبرز من خالل جانبين :هما :الجانب
النظري ،الذي يقدم معلومات نظرية حديثة بشأن مفهوم (االتجاهات) ومكوناته
وعناصره ومجاالته من خالل التطرق الى النظريات النفسية واالجتماعية التي
حاولت اعطاء تفسير علمي لها ،والجانب االخر هو الجانب العملي فتوفير
مقياس لالتجاهات ستكون له فائدة لألستعمال من المتخصصين في علم النفس
االجتماعي وعلم االجتماع واالنثروبولوجيا بل وحتى علم السياسة لمعرفة
تصورات واتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحو عمل المرأة في المراكز
القيادية.
أهداف البحــث:
يستهدف البحث ما يأتي:
 .1التعرف على اتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحو عمل المرأة في المراكزز
القيادية.
 .2التعرف على اتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحزو عمزل المزرأة فزي المراكزز
القيادية وفق متغير النوع (ذكور  ،اناث).
 .3التعرف على اتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحزو عمزل المزرأة فزي المراكزز
القيادية وفق متغير االختصاص الدراسي (انساني ،علمي).
حدود البحــث:
يتحدد البحث الحالي بالطلبة الجامعيين في الدراسة الجامعية االولية
(البكالوريوس) في جامعة السليمانية ،من الذكور واإلناث ومن االختصاصات
العلمية واالنسانية ،للسنة الدراسية  2314 – 2311وتتحدد متغيراته في كل من
 :االتجاهات النفسية.
تحديد المصطلحــات:
اوالً :االتجاه :Attitude
.1تعريف جيلفورد  :1913 Guilfordميل او مزاج شخصي يكتسبه االفراد
بدرجات متفاوتة يجعلهم يستجيبون لالشياء والمواقف بطرق قد تكون ضدها او
معها ()Guilford,1950,p.455
 .2تعريف ألبورت  :1967 Allportحالة استعداد عقلي ،عصبي ،تنتظم من
خالل خبرة الشخص وتكون ذات تأثير توجيهي او دينامي في استجابة الفرد
لجميع الموضوعات والمواقف التي تستثير هذه االستجابة .( Allport, 1967,
)P. 8
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 .3تعريف زهران :1977وهو استعداد نفسي او تهيؤ عقلي عصبي متعلم
لالستجابة الموجبة او السالبة نحو االشخاص او االشياء او الموضوعات او
الموقف او الرموز في البيئة التي تستثير االستجابة (زهران،1977،ص.)1
التعريف النظري لالتجاهات :
استعداد معرفي يكتسبه االفراد وفق الخبرة االجتماعية ،يجعلهم يستجيبون
للموضوعات ومواقف الحياة بالسلب او بااليجاب.
التعريف األجرائي لالتجاهات:
هي الدرجة التي يحصل عليها افراد عينة البحث (طلبة جامعة السليمانية)
من استجاباتهم لفقرات مقياس االتجاهات النفسية الذي تم اعداده من قبل الباحثة
في البحث الحالي.
.1تعريف كونتز ودونال :1993 koontz &,donnel
القيادة عملية انسانية تسعى الى التأثير عل سلوك وأفعال المرؤوسين
(االفراد) واتجاهاتهم ،وذلك من خالل دفعهم بالعمل برغبة واضحة لتحقيق
االهداف (صالح وأخرون،2339 ،ص.)117
.2تعريف هولت :1993 Holt
القيادة في كونها األعمال التي تؤثر في نشاط الفرد أو الجماعات نحو تحقيق
الهدف ضمن موقف معين ).(Holt,1993P.44
 .3تعريف أبو مغلي :2332
القيادة هي دور اجتماعي رئيسي يقوم به الفرد (القائد) أثناء تفاعله مع غيره
من افراد الجماعة (األتباع) ،ويتسم هذا الدور بأن من يقوم به يكون له القوة
والقدرة على التأثير في األخرين وتوجيه سلوكهم في سبيل بلوغ هدف الجماعة
(أبو مغلي وأخرون،2332،ص.)131
 .2تعريف ابو جادو :2337
القيادة هي عملية ترتبط بالسلوك اإلنساني الذي يساعد في انجاز أغراضها
المتغيرة باستمرار والتي يوجه بعضها نحو فاعلية االعمال وإدارتها ،والبعض
اآلخر داخل المؤسسات المختلفة ،وضمن المناخ السائد (ابو جادو،
،2337ص.)93
التعريف النظري للقيادة :
القيادة هي مجموعة من السمات والسلوكيات التي يتمتع بها الفرد القائد،
يتمكن من خاللها من توجيه وارشاد االفراد من اجل تحقيق االهداف وتحسين
التفاعل االجتماعي.
الفصل الثاني  :إجراءات البحث
تطلب الوصول الى أهداف البحث الحالي تحديد عينة من طلبة الجامعة،
وبناء مقياس لالتجاهات تفي بشروط المقاييس النفسية من حيث الصدق والثبات
036

والموضوعية ،لتكون صالحة لغرض تطبيقها على عينة من طلبة الجامعة،
وتحديد الوسائل المالئمة لتحليل البيانات ومعالجتها إحصائيا وصوال الى
النتائج ،وما يبنى عليها من توصيات ومقترحات.
اوال :مجتمع البحث
يتحزززدد مجتمزززع البحزززث الحزززالي بطلبزززة جامعزززة السزززليمانية للعزززام الدراسزززي
( )2314 -2311ممثلة بالكليات العلميزة واالنسزانية ،ومزن الزذكور واالنزاث فزي
االختصاصززات العلميززة واالنسززانية .ويتكززون المجتمززع االصززلي مززن ()12432
طالبا ً وطالـبةً.
ثانيا :عينة البحث  :شملت عينة البحث ( )333طالبا وطالبة من جامعة
السليمانية ،وقد تم اختيار هذه العينة باألسلوب الطبقي العشوائي وعلى وفق
المراحل اآلتية :
 .1تم تقسيم عينة البحث على وفق (الكليات العلمية والكليات االنسانية).
 .2تم اختيار ( )121طالبا ً وطالبةً من االختصاص العلمي ،منهم ( )73طالبا ً
من الذكور و( )71طالبةً من اإلناث ،و( )111طالبا ً وطالبةً من االختصاص
اإلنساني ،منهم ( )72طالبا ً من الذكور و( )93طالبةً من اإلناث ،والجدولين
( )1و( )2يوضحان ذلك.
الجدول ()1
توزيع أفراد عينة البحث في (الكليات العلمية) على وفق متغير النوع
النسبة
عدد الذكور عدد االناث المجموع
الكلية
ت
المئوية
العلوم
%2181
72
22
27
2
الهندسة
%2281
71
21
21
7
الزراعة
%2182
72
27
27
1
التمريض
%2182
21
22
1
2
 2التربية للعلوم
%2281
71
22
27
طب اسنان
%2281
71
21
21
1
المجموع الكلي
%211
222
22
21
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الجدول ()2
توزيع أفراد عينة البحث في (الكليات االنسانية) على وفق متغير النوع
النسبة
عدد الذكور عدد االناث المجموع
الكلية
ت
المئوية
 2العلوم االنسانية
%71
12
22
22
 7التربية االساس
%2182
71
21
21
االدارة
%2282
72
27
27
1
واالقتصاد
القانون
%2287
77
27
21
2
اللغات
%2182
72
21
27
2
 1الفنون الجميلة
%2282
72
21
22
المجموع الكلي
%211
222
11
27
ثالثاً :أداة البحث:
لتحقيق هدف البحث الحالي أرتأت الباحثة بناء مقياس ( االتجاهات ) لقيزاس
اتجاهززات طلبززة جامعززة السززليمانية نحززو عمززل المززرأة فززي المراكززز القياديززة فززي
كوردسززتان ،تتززوافر فيززه شززروط بنززاء المقززاييس النفسززية ،وذلززك باتبززاع الخطززوات
االتية:
أ :-صياغة الفقرات :بعد االطالع علزى األدبيزات و النظريزات و الدراسزات التزي
تناولززت االتجاهززات  ،قامززت الباحثززة بجمززع فقززرات المقيززاس مززن خززالل الخطززوات
األتية :
 -1مراجعة االدبيات والدراسات و اإلستبانات التي لها عالقة بموضوع البحزث
الحالي (االتجاهات) ،اذ ألتقطت منها أفكار أو فقرات جرت صياغتها بما يناسب
البحث الحالي.
 -2بهدف تحديزد بعزض الفقزرات مزن وجهزة نظزر طلبزة الجامعزة ،طبقزت الباحثزة
استبانة استطالعية على عينة قوامها( )43طالبا ً وطالبةً من اربع كليات متنوعزة
هزززي (اللغزززات ،والتربيزززة األسزززاس ،والعلزززوم ،والهندسزززة) .تزززم اختيارهزززا بشزززكل
عشوائي بواقع ( )11طالبا ً وطالبةً من كل كلية ،وبعد تحليل استجابات الطلبة تم
الحصززول علززى مجموعززة مززن الفقززرات تمثززل اتجاهززات طلبززة الجامعززة نحززو عمززل
المرأة في المراكز القيادية  ،وفي ضزوء نتزائج الدراسزة االسزتطالعية و مراجعزة
االدبيززات السززابقة تززم الحصززول علززى مجموعززة مززن الفقززرات جززرى توحيززدها و
صياغتها في ( )37فقرة ،بوصفها صيغة أولية لمقيزاس االتجاهزات ،وقزد روعزي
في صياغة الفقرات سزهولة مضزمونها ووضزوحها ،وان تكزون معبزرة عزن فكزرة
واحدة(ملحق .)1
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ب .صززالحية الفقززرات :لغززرض التعززرف علززى مززدى صززالحية فقززرات المقيززاس،
عرضت الباحثة مقياس االتجاهات بصيغته األوليزة ذي الفقزرات( )37علزى ()7
من الخبراء االختصاصين في علم النفس وعلم االجتماع لتقويم صالحية فقرات
المقيززاس (ملحززق  ،)2وبعززد اسززترجاعها مززن الخبززراء وتفريززغ بياناتهززا وتحليلهززا
اتضح أن هناك اتفاقا ً بين جميع الخبراء على حذف ( )7فقرات ،وتعديل فقرتين،
وإبقاء ( )33فقرة مزع بعزض التعزديالت .وفزي ضزوء تلزك المالحظزات وباعتمزاد
نسززبة  %93فززأعلى لغززرض قبززول أو رفززض الفقززرة تززم اسززتبقاء فقززرات المقيززاس
المتفق عليها والبالغة ( )33فقرة( ،ملحق .)3
جززـ .تصززحيح المقيززاس :تضززمن المقيززاس خمسززة بززدائل (اوافززق تمامززا ،اوافززق،
متردد ،ال اوافق ،ال اوافق تماما) ،والتي تمزنح األوزان اآلتيزة فزي حالزة الفقزرات
اإليجابية )1 ،2 ،3 ،1،2( :على التتابع واألوزان ( )3،2،1 ،2 ،1على التتزابع
في حالة الفقرات السلبية.
د .اعداد تعليمات المقياس :روعي عند إعداد تعليمات المقياس أن تكون مبسطة
ومفهومة ،ولحث المستجيب على إعطاء إجابات صريحة أشير في التعليمات
إلى أن ما ستحصل عليه الباحثة من معلومات هي ألغراض البحث العلمي فقط،
لذا لم تتضمن صفحة التعليمات فقرة خاصة باسم المبحوث بما يطمئنه ويخفض
من عامل المرغوبية االجتماعية ،كما لم تشر الباحثة إلى اسم أو هدف المقياس
بما يقلل من احتماالت تزييف اإلجابة.
ه .صدق الترجمة :ترجم مقياس االتجاهات من اللغة العربية الى اللغة الكوردية
من خالل الخطوات اآلتية:
 .1تم ترجمة المقياس من اللغة العربية إلى اللغة الكوردية مزن خزالل متزرجمين
اثنززين كززل واحززد مززنهم علززى حززده .وتززم االتفززاق علززى صززيغة واحززدة هززي األقززرب
لمفهوم الفقرات.
 .2عززرض الن ّ
صززان (العربززي والكززوردي) للمقيززاس علززى مجموعززة مززن الخبززراء.
وأسززفرت مالحظززات الخبززراء عززن تعززديالت لغويززة بسززيطة فززي بعززض الفقززرات
والمقايسة بين صزيغة المقيزاس األصزلية والمترجمزة مزن دون اإلخزالل بمحتزوى
الفقرات.وبهذا اطمأنت الباحثة على صدق ترجمة المقياس.
و .التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس :يشير كل من ثورانديك وهزاجين إلزى أن
تحليززل الفقززرات هززو اجززراء يسززتهدف االبقززاء علززى الفقززرة التززي لهززا القززدرة علززى
التمييززززز بززززين االسززززتجابات الجيززززدة والضززززعيفة (ثورنززززدايك وهززززيجن،1999،
ص.)79ويعززد أسززلوبا المجمززوعتين المتطززرفتين وعالقززة درجززة الفقززرة بالدرجززة
الكلية ،إجرائين مناسبين في عملية تحليل الفقرات .
اوال -اسزلوب المجمززوعتين المتطزرفتين :لغززرض حسززاب القزوة التمييزيززة لفقززرات
مقيززاس االتجاهززات طبقززت الباحثززة أسززلوب المجمززوعتين المتطززرفتين وباعتمززاد
الخطوات اآلتية:
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 .1تحديد الدرجة الكلية لكل استمارة.
 .2ترتيب الدرجات التي حصلت عليها العينة من أعلى درجة إلى أدنى درجة.
 .3تعيين نسزبة الزـ %27العليزا مزن االسزتمارات الحاصزلة علزى الزدرجات العليزا
والتي بلغ عددها ( )91استمارة ،ونسزبة  %27الزدنيا مزن االسزتمارات الحاصزلة
على الدرجات الزدنيا والتزي بلزغ عزددها ( )91اسزتمارة ايضزا ،وبهزذا تكزون لزدينا
مجموعتان بأكبر حجم ممكن ويقرب توزيعهما مزن التوزيزع الطبيعزي ،وبأقصزى
تباين ممكن بينهما .ثم طبق االختبزار التزائي ( )t-testلعينتزين مسزتقلتين ألختبزار
الفززرق بززين المجمززوعتين العليززا والززدنيا ،فززي درجززات كززل فقززرة ،وبعززد اسززتخراج
المتوسط واالنحراف المعياري لكال المجموعتين العليا والزدنيا فزأن القيمزة التائيزة
المحسززوبة تمثززل القززوة التميزيززة للفقززرة بززين المجمززوعتين ،ومززن خززالل مقايسززتها
بالقيمززة الجدوليززة البالغززة ( )1994عنززد مسززتوى داللززة ( )3931و درجززة حريززة
( ، )143وتبين ان جميع الفقرات مميزة ،كما هو موضح في الجدول (.)3
الجدول ()3
معامالت تمييز فقرات مقياس االتجاهات بأسلوب المجموعتين المتطرفتين
المجموعة الدنيا
المجموعة العليا
القيمة التائية
تسلسل
الوسط االنحراف
االنحراف
الوسط
المحسوبة
الفقرة
الحسابي المعياري
المعياري
الحسابي
29217
39924 19193
19213
29123
1
19371
39974 29472
39912
39397
2
99479
39792 19732
39921
29933
3
19233
39921 29727
39731
39233
2
29919
39732 19112
39991
39122
1
29324
19119 29112
19342
29114
4
39313
39137 19341
39911
29919
7
19119
39921 29722
39939
39391
9
99391
39714 19193
19331
29919
9
39291
39424 19221
39927
19937
13
79141
39299 19391
39972
29432
11
99121
39739 19939
39923
39394
12
39422
19322 29213
19342
29923
13
19312
39932 29947
39171
39134
12
29221
39443 19793
39911
39333
11
39124
39933 19943
39777
39132
14
99219
39921 29337
39499
39329
17
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19
19
23
21
22
23
22
21
24
27
29
29
33

29971
29947
39233
39114
39114
39149
39397
29771
29999
39213
39343
29412
29927

39949
39939
39427
39499
39799
39729
39712
39997
39919
39742
39992
19313
39937

19432
19424
29122
19771
29232
19911
29217
19999
29372
29299
19943
19432
29394

39479
39713
39711
39732
39922
39792
39713
39723
39992
39799
39927
39441
39724

49321
139134
119923
79911
79413
29193
99222
49173
49993
99332
79414
79434
49931

ثانيا :عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية للمقياس:
استعملت الباحثة معامل ارتباط بيرسون الستخراج معامل االرتباط بين درجات
كل فقرة والدرجة الكلية لألفراد على المقياس ،حيث كانت االستمارات الخاضعة
للتحليل ( )333استمارة .وتبين أن جميع معزامالت االرتبزاط دالزة إحصزائيا ً عنزد
مستوى داللة ( ،)3931كما هو موضح الجدول (.)2
جدول ()2
معامالت ارتباط الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس االتجاهات
تسلسل
معامل االرتباط تسلسل الفقرة معامل االرتباط
الفقرة
39311
14
39121
1
39434
17
39314
2
39321
19
39111
3
39412
19
39332
2
39291
23
39421
1
39239
21
39711
4
39211
22
39427
7
39279
23
39339
9
39212
22
39293
9
39222
21
39191
13
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11
12
13
12
11

24
27
29
29
33

39193
39122
39312
39331
39139

39232
39249
39332
39312
39212

زـ مؤشرات صدق وثبات مقياس االتجاهات:
اوال :الصدق  :Validityتحقق الصدق فزي مقيزاس اتجاهزات طلبزة الجامعزة مزن
خالل :
الصدق الظاهري Face Validity
وقد تحقق هذا النوع من الصدق للمقيزاس مزن خزالل عرضزه علزى مجموعزة مزن
الخبراء في علزم الزنفس وعلزم االجتمزاع ،واألخزذ بز رائهم حزول صزالحية فقزرات
وتعليمات المقياس.
ثانيا :الثبات Reliabilityتم حساب الثبات لمقياس االتجاهات باالسلوب االتي:
 .1طريقة اعادة االختبار Test – Retest method
طبقت الباحثة مقياس االتجاهات على عينة مكونة من ( )23طالبا وطالبة
اختيرت عشوائيا من اربع كليات من جامعة السليمانية ،وبعد مرور ( )12يوما
من التطبيق االول تم اعادة التطبيق على نفس العينة ،وبعد تصحيح االستمارات
والحصول على الدرجات ،حسبت العالقة بين التطبيق االول والتطبيق الثاني
باستعمال معامل ارتباط بيرسون .وقد اشارت النتائج ان درجة معامل الثبات
بلغت(.)3979وهو معامل ثبات جيد.
 .2معامل ألفاكرونباخ :Alfa Cronbach coefficient
الستخراج الثبات وفق هذه الطريقة تم استخدام معامل (ألفا) على جميع
االستمارات البالغ عددها ( )333استمارة ،واشارت النتائج ان معامل الثبات
كانت ( )3992وعند تربيع هذه القيمة بلغت ( .)3913وهو ثبات يمكن الركون
اليه ،وبهذا يُعد مقياس االتجاهات متسقا ً داخليا.
رابعاً :الوسائل اإلحصائية:
استعانت الباحثة الستخراج نتائج البحث الحالي بالوسائل اإلحصائية آالتية:
-1االختبار التائي ( )T. testلعينة واحدة  :الختبار الفرق بين المتوسط الحسابي
لدرجات العينة على مقياس البحث والمتوسط الفرضي لها.
-2االختبززار التززائي ( )T. testلعينتززين مسززتقلتين :السززتخراج القززوة التمييزيززة
لفقزززرات المقيزززاس ،وللمقارنزززة فزززي متغيزززر البحزززث علزززى وفزززق متغيزززري النزززوع
واالختصاص الدراسي .
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-3معامل ارتباط بيرسزون  : Pearson Correlation Coefficientلمعرفزة
العالقة بين درجات كل فقرة من فقرات المقياس والمجموع الكلي لها .فضالً عن
استخراج الثبات بطريقة اعادة االختبار.
الفصل الثالث  :عرض نتائج البحث ومناقشتها
أوال :عرض النتائج:
 .1التعرف على اتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحو عمل المرأة في المراكز
القيادية
ادخلت بيانات افراد العينزة البزالغ عزددهم ( )333طالبزا وطالبزة فزي الحقيبزة
االحصائية للعلوم االجتماعية ) ،(SPSSوبعد تحليل البيانزات احصزائيا أظهزرت
النتززائج أن المتوسززط الحسزززابي لززدرجات عينززة البحزززث بلززغ ( )132929درجزززة
وبانحراف معياري قدره ( )99293درجة .وعند مقارنة هزذا المتوسزط الحسزابي
بالمتوسززط الفرضززي للمقيززاس البززالغ ( )93درجززة ،وباسززتعمال معادلززة االختبززار
التززائي لعينززة واحززدة ،تبززين أن القيمززة التائيززة المحسززوبة الززت بلغززت()219299
درجة ،وهي اكبر من القيمزة التائيزة الجدوليزة والبالغزة ( )1994وهزي ذات داللزة
إحصزززائية عنزززد مسزززتوى ( )3931وبدرجزززة حريزززة ( ،)299وهزززذا يزززدل علزززى ان
اتجاهات طلبة جامعة السليمانية نحزو عمزل المزرأة فزي المراكزز القياديزة ايجابيزة،
وكما هو موضح في الجدول (.)1
الجدول ()1
االختبار التائي لداللة الفرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي
لدرجات طلبة الجامعة في مقياس االتجاهات
عدد
أفراد
العينة

المتوسط االنحراف المتوسط الخطأ
الحسابي المعياري الفرضي المعياري المحسوبة

333

219299

القيمة التائية

132929

99293

93

39293

الجدولية

مستوى
الداللة

1994

دالّة

 .2التعرف على الفرق في االتجاهات لدى طلبة الجامعة على وفق متغير النوع:
للتحقززق مززن هززذا الهززدف تززم اسززتخراج المتوسززط الحسززابي لززدرجات عينززة الززذكور
البززززالغ عززززددهم ( )122طالبززززا ً علززززى مقيززززاس االتجاهززززات ( )132979درجززززة
وبانحراف معياري قدره ( )99743درجة ،فيما كان المتوسط الحسابي لدرجات
عينزززة اإلنزززاث البزززالغ عزززددهن ( )119طالبزززةً علزززى المقيزززاس نفسزززه ()132922
وبانحراف معيزاري قزدره ( )99242درجزة .وباسزتعمال معادلزة االختبزار التزائي
لعينتين مستقلتين تبين ان القيمة التائية المحسوبة قد بلغت ( )39173درجة وهي
039

ذات داللززة إحصززائية عنززد مسززتوى داللززة ( )3931وبدرجززة حريززة ( )299وهززي
اكبر من القيمة الجدوليزة البالغزة ( .)1994ممزا يشزير إلزى انزه ال يوجزد فزرق بزين
الززذكور واإلنززاث فززي عينززة البحززث فززي اتجاهززاتهم نحززو عمززل المززرأة فززي المراكززز
القيادية .وكما هو موضح في الجدول (.)4
الجدول ()4
االختبار التائي لداللة الفرق في اتجاهات طلبة الجامعة على وفق متغير النوع
(ذكور -إناث)
العينة

العدد

المتوسط
الحسابي

الذكور
اإلناث

122
119

132979
132922

الخطأ
االنحراف
المعيار
المعياري
39731
39417

99743
99242

القيمة التائية
المحسوبة الجدولية
39173

1994

مستوى
الداللة
غير دالّة

 .3التعرف على الفرق في االتجاهات لدى طلبة الجامعة على وفق متغير
األختصاص الدراسي (انساني ،علمي):
وللتعرف على داللة الفرق في اتجاهات طلبة جامعة السليمانية وفقا ً لمتغير
االختصاص الدراسي ،تم استخراج المتوسط الحسابي لدرجات عينة
االختصاصات العلمية البالغ عددها ( )121طالبا ً وطالبةً الذي بلغ ()131991
وبانحراف معياري قدره ( )99392درجة ،فيما كان المتوسط الحسابي لدرجات
عينة االختصاصات اإلنسانية البالغ عددها ( )111طالبا ً وطالبةً على المقياس
( )132999وبانحراف معياري قدره ( )99191درجة .وباستعمال معادلة
االختبار التائي لعينتين مستقلتين تبين ان القيمة التائية المحسوبة بلغت
( )19311درجة وهي اصغر من القيمة الجدولية البالغة ( )1994عند مستوى
( )3931وبدرجة حرية ( ،)299وهذا يشير إلى عدم وجود فرق ذي داللة
احصائية بين طلبة األختصاصات العلمية وطلبة االختصاصات اإلنسانية في
اتجاهاتهم نحو عمل المرأة في المراكز القيادية .الجدول (.)7
الجدول ( )7االختبار التائي
لداللة الفرق في اتجاهات طلبة الجامعة على وفق متغير االختصاص الدراسي.
العينة
االختصاص
العلمي
االختصاص
االنساني

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

121

131991

99392

111

132999

99191
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الخطأ
القيمة التائية
مستوى
المعيار المحسوبة الجدولية الداللة
3949
7
غير
1994
19311
دالّة
3949
9

ولغزززرض التحقزززق مزززن اثزززر التفاعزززل المحتمزززل بزززين النزززوع (ذكزززور -إنزززاث)
واالختصاص الدراسي (علمي -إنساني) على مقياس االتجاهات احتسزبت القيمزة
(الفائية) باستعمال تحليل التباين ثنائي االتجزاه ،والنتزائج الخاصزة بزذلك موضزحة
في الجدول (.)9
الجدول ()9
نتائج تحليل التباين لتحديد الفروق في اتجاهات الطلبة
نتيجة لتفاعل النوع واالختصاص الدراسي

مصدر التباين

مجموع المربعات

درجات
الحرية

متوسط
المربعات

القيمة
الفائية
المحسوبة

النوع

149173

1

149173

39239

1

1129171

19412

1

9919437

129721

294
333

499113

االختصاص
الدراسي
التفاعل (النوع*
9919437
االختصاص)
231719911
الخطأ
31724229333
المجموع
1129171

القيمة
الفائية
الجدولية
عند
مستوى
3931

3994

فززي ضززوء هززذه النتيجززة يتبززين ان الدرجززة الفائيززة المحسززوبة ألثززر كززل مززن النززوع
واالختصززاص الدراسززي ،ولتفاعززل كززال المتغيززرين علززى مقيززاس االتجاهززات التززي
بلغزت ( )129721دالزة إحصزائياً ،ألنهزا كانزت اعلزى مزن القيمزة الفائيزة الجدوليززة
البالغة ( )3994عند مسزتوى داللزة ( )3931وبمزا يؤكزد النتزائج السزابقة فزي عزدم
وجود فرق ذات داللة احصائية بين األختصزاص الدراسزي بحسزب متغيزر النزوع
(ذكور ،اناث).
ثانيا :تفسير النتائج:
ستحاول الباحثة في هذا الجانب تقديم تفسير علمي عن النتائج التي توصلت
اليها ،ووفق اهداف بحثها والتي تم عرض البيانات في اعاله وكاالتي:
الهدف االول :اظهرت النتائج الخاص بالهدف االول للبحث الحالي ان طلبة
جامعة السليمانية يمتلكون اتجاهات ايجابية عالية نحو عمل المرأة في المراكز
القيادية ،وقد جاءت هذه النتيجة متفقة مع نتيجة دراسة (عثمان  )2331التي
اكدت ان اتجاه طلبة جامعة الكويت نحو عمل المرأة في المجال السياسي اتجاه
ايجابي(عثمان،2331،ص ،)1ودراسة (صالح )2339التي اشارت الى ان
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اتجاهات طلبة جامعة كربالء نحو عمل المرأة في المجالين السياسي
واالقتصادي اتجاهات ايجابية(صالح،2339،ص ،)11ودراسة(الرحيم)2313
التي بينت الى ان طلبة جامعة القادسية بصورة عامة لديهم اتجاه ايجابي نحو
عمل المرأة في المجال السياسي (الرحيم،2313،ص.)119
ويمكن تفسير هذه النتيجة بأن إن أفراد العينة (طلبة جامعة السليمانية) من
مجتمع ذي إطار ثقافي يعلٌي من قيمة المرأة ،تلك الثقافة التي اكتسبوها من
خالل عملية التنشئة االجتماعية ،ويمكن االشارة ايضا الى الجانب التأريخي
للمرأة الكوردية التي تميزت بالنضال والحكمة والصبر.
الهدف الثاني :اما فيما يتعلق بزالتعرف علزى الفزرق فزي االتجاهزات لزدى طلبزة
الجامعة على وفق متغير النزوع (ذكزور ،إنزاث) فقزد اشزارت بيانزات الجزدول ()4
الى ان االناث ال يختلفن عن الذكور في اتجاهاتهم نحو عمل المرأة فزي المراكزز
القيادية ،وجاءت هزذه النتيجزة مختلفزة عزن دراسزة (الزرحيم )2313التزي أشزارت
الززى االنززاث يتمززتعن باتجاهززات ايجابيززة اكثززر مززن الززذكور نحززو عمززل المززرأة فززي
المجززال السياسززي ،كمززا اتفقززت هززذه النتيجززة مززع دراسززة كززل مززن (عثمززان )2331
و(صزالح  )2339التزي توصزلتا الزى ان اخزتالف الجزنس ال يزؤثر علزى اتجاهززات
طلبة الجامعة نحو عمل المرأة في المجال السياسي واالجتماعي.
ويمكن تفسير النتيجة السابقة بما يأتي:
 .1تجانس أفراد العينة من جهة العوامل الثقافية المؤثرة وظروف التنشئة
واالنحدار االجتماعي.
 .2يمكن عد متغير (االتجاهات) من سمات الشخصية التي لم تحسم بشأنها
مسألة داللة الفروق بين الذكور واإلناث ،وهو في البحث الحالي ال يختلف كثيراً
عن النتائج المتعلقة ببعض سمات الشخصية األخرى التي ظهرت في ثقافات
أخرى( تركي، 1979 ،ص.)279
الهدف الثالث :اشارت بيانات الجدول ( )1إلى ان ال فرق بين طلبة
األختصاصات العلمية وطلبة االختصاصات اإلنسانية في اتجاهاتهم نحو عمل
المرأة في المراكز القيادية ،ويمكن عد هذه النتيجة دليالً آخر على تجانس أفراد
العينة (طلبة جامعة السليمانية) من جهة العوامل الثقافية واالجتماعية المؤثرة
على اكتسابهم القيم واألنماط السلوكية الدالة على اتجاهاتهم االيجابية نحو حرية
المرأة ومساواتها مع الرجل بصورة عامة ،وعملها في المراكز القيادية بصورة
خاصة.
الفصل الرابع  :التوصيات:توصي الباحثة الجهات المعنية بشؤون الطلبة
والشباب بنا ًء على النتائج التي توصلت لها بما يأتي:
 .1التأكيززد علززى الفعاليززات واألنشززطة الجماعيززة التززي تسززتند علززى القززيم االيجابيززة
والتي تعزز لديهم اتجاهات ايجابية نحو المرأة في الحياة .
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 .2إعززداد البززرامج التربويززة واإلعالميززة التززي تظهززر مهززارات وامكانيززات المززرأة
الكورديزززة فزززي مختلزززف المجزززاالت (السياسزززية ،االقتصزززادية ،االمنزززي ،والتنميزززة
االجتماعية) ليتسنى ألفراد المجتمع التعامل االيجابي معها.
 .3إشاعة الممارسات الدالة على السلوك المتسامي والتزي تعززز اتجاهزات افزراد
المجتمززع االيجابيززة بصززورة عامززة نحززو المززرأة ،واالهتمززام بالنشززاطات ذات النفززع
العام.
المصادر
أوالً :المصادر العربية
ابو جادو ،صزالح محمزد علزي ( :)2337سزيكلوجية التنشزئة االجتماعيزة ،

دار المسيرة للنشر والتوزيع و الطباعة ،عمان  ،الطبعة السادسة.
ابو مغلي  ،سميح وآخرون ( :)2332التنشئة االجتماعية للطفل ،دار

اليازوري العلمية للنشر و التوزيع  ،عمان .
تركي ،مصطفى ( :)1979بحوث في سيكولوجية الشخصية بالبالد

العربية مؤسسة الصباح للنشر والتوزيع ،الكويت.
ثورندايك ،روبرت وهيجن ،اليزابيث ( :)1994القياس والتقويم في علم

النفس والتربية ،ترجمة :عبد هللا زيد الكيالني وعبد الرحمن عدس ،مركز الكتب
االردني ،عمان.
حسن ،خالد ابراهيم ( :)1991اتجاهات العراقيين نحو السودانيين

الوافدين للعمل في العراق ،وتصورات السودانيين عن اتجاهات العراقيين
نحوهم ،رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة المستنصرية ،كلية اآلداب.
حنا،أحالم عزيز ( :)2331دور منظمات المجتمع المدني في الحفاظ

على صحة المرأة قي مصر ،المطبعة الحديثة ،القاهرة ،مصر.
الرحيم ،زينة علي صالح ( :)2313اتجاهات طلبة الجامعة نحو عمل

المرأة في المجال السياسي ،مجلة القادسية في اآلداب والعلوم التربوية ،جامعة
القادسية ،المجلد ( ،)12العدد (.)1
الركابي ،لمياء ياسين ( :)2332اتجاهات أساتذة وطلبة الجامعة نحو

العولمة ،اطروحة دكتوراه غير منشورة ،الجامعة المستنصرية ،كلية التربية.
زهران ،حامد عبدالسالم ( :)1977علم النفس االجتماعي ،عالم الكتب ،

الطبعة الرابعة  ،القاهرة.
صالح ،خضير مهدي ( :)2339اتجاهات طلبة جامعة كربالء نحو عمل

المرأة في المجال السياسي واالجتماعي في المرحلة الراهنة ،مجلة جامعة
كربالء العلمية ،المجلد( ،)4العدد (.)2
صالح ،خضير مهدي وأخرون ( ::)2339سمات القيادة االدارية

وعالقتها باالداء الوظيفي ،مجلة جامعة كربالء العلمية ،المجلد( ،)7العدد (.)3
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صالح ،قاسم حسين ( :)2331علم النفس الشواذ واالضطرابات العقلية

والنفسية ،مطبعة جامعة صالح الدين ،أربيل.
عبدالحسين ،بشرى ( :)2339قياس اتجاهات طلبة جامعة بغداد نحو

النزاهة ،مجلة العلوم النفسية والتربوية ،العدد ( ،)11بغداد.
عبدهللا ،معتز سيد ( :)1999االتجاهات التعصبية ،سلسلة كتب عالم

المعرفة ،العدد ،237المجلس الوطني للثقافة والفنون واالداب ،الكويت.
عثمان ،احمد ( :)2331المرأة والعمل السياسي وعالقته ببعض

المتغيرات ،المجلة التربوية ،جامعة الكويت ،المجلد الثاني ،العدد (.)9
كريب ،ايان ( :)1999النظرية االجتماعية من بارسونز الى هابرماس ،

ترجمة :محمد حسين غلوم  ،سلسلة عالم المعرفة ،222،المجلس الوطني للثقافة
والفنون و اآلداب ،الكويت .
محمد ودلي ،محمد جاسم ،باسم محمد ( :)2332المدخل الى علم النفس

االجتماعي ،ط ،1مكتبة دار الثقافة والنشر ،عمان.
مصالحة ،محمد احمد ( :)2332ايجابيات وجود المرأة في البرلمان،

ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الوطني لدعم المرأة في االنتخابات النيابية ،عمان،
االردن.
مكلفين ،روبرت وغروس ،ريتشارد ( :)2332مدخل الى علم النفس

األجتماعي ،ترجمة :ياسين حداد وآخرون ،دار وائل للنشر ،األردن.
النجار ،باقر سلمان ( :)1999الحقوق االجتماعية للمرأة العربية ،سلسلة

كتب المستقبل العربي ،العدد ( ،)11عمان ،االردن.
الوقفي ،راضي عبدهللا ( :)1999مقدمة في علم النفس العام ،دار

الشروق للنشر والتوزيع ،عمان.
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