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  حسن اليعقوبي                  عزيز كريم وناس                حبيب علي طاهر
 

 الخالصة

 المرأة للمناصب   يهتم البحث الحالي بدراسة علمية تهدف إلى التحقق من العديد من الصعوبات التي تعيق ارتقاء              

 عن أهم المعوقات التي تحول دون       التعرف على اإلدارية العليا في الجامعات العراقية وبذلك فاألهمية النظرية تتمثل في             

  نيل المرأة العراقية القيادة الجامعية العليا

ا للقيـادة الجامعيـة     واألهمية التطبيقية إلى بناء مقياس المعوقات الخاصة بالمرأة العراقية التي تحول دون نيله            

كما إن مشكلة البحث توضـح مـن خـالل          . فضال عن التنبؤ بالسلوك القيادي األمثل للمرأة العراقية في التعليم العالي            

ما المعوقات التي تحول دون تولي المرأة العراقية القيادة العليا في جامعة كربالء كأحد الجامعات العراقيـة ؟                  : السؤال  

تمثل الفصل الثاني في اإلطار النظري للبحث تمثل في          ن للبحث اتسمت باإلجابة عليها بفرضيتين     وقد حدد الباحث هدفا   

 .(فضال عن الدراسات الـسابقة كدراسـة   ) فردريك ليبالي( االجتماع الفرنسي لعالمنظرية المكانة االجتماعية للمرأة 

2002 Roueche Johnne ( ودراسة) 2009(ودراسة ) 2008الجارودي Wallace Michelle ( كما ناقش الباحثون

) 185(كما تمثل الفصل الثالث بإجراءات البحث والتي وضحت فيه مجتمع البحث البالغ             . هذه الدراسات لالستفادة منها     

مـن  %) 43.78(بنـسبة  ) 81(تدريسية متوزعات على كليات جامعة كربالء البالغ عددهن إحدى عشرة كليـة منهـا       

 %) 30(عينة بالنـسبة    الوقد حدد الباحثون حجم     . من الكليات اإلنسانية     %) 56.22( بنسبة   )104(الكليات العلمية و    

   وقد اعد الباحثون أداة للكشف عن معوقات القيـادة اإلداريـة           . تدريسية بمختلف الدرجات العلمية     ) 56(والبالغ عددهن

 وزعت على شكل عشوائي على الرغم مـن   باألسلوب السلبي وقدتفقرة صيغ)  30 (يتكون من  التي تمثلت في كونه 

 معوقات متعلقة   - معوقات اجتماعية    -معوقات  أسرية     (:التي تمر بها المرأة العراقية وهي     إن الفقرات تمثل المعوقات     

ومن ثم استخرج األهمية النسبية والوزن المئـوي لكـل          )    معوقات العالقات االجتماعية واألكاديمية    -بالخبرة اإلدارية   

 ال –Apply Meتنطبق على ( : في  ذات الخيار من نوع  ثنائي والتي تمثلت) R.Likert(والتي تقاس على أسلوب مجال 

 تنطبق علىNot apply Me ( ومن ذلك فان أسلوب تصحيح االستجابة ألداة البحث الحالي تتم من خـالل )Apply Me 

ـ   ) Not apply Me =1(وان ) 2 =  Statistical Itemsل اإلحـصائي للفقـرات   بعد ذلك تحقق الباحـث مـن التحلي

analysis              باستعمال القوة التمييزية للفقرات ومعامالت صدق الفقرات ومن ثم استعمل الباحث الخصائص السيكومترية 

 Construct والذي تمثل في صدق المحتـوى وصـدق البنـاء    Scale Validityللمقياس ككل من مثل صدق المقياس

Validity المقياس  ومن ثم  ثبات Scales Reliability    باستعمال طريقـة تحليـل التبـاين ANOVA , two-away  

والثبات )  0.76(الذي بلغ    Test – Retest Method  و حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار Hoytباستخدام معادلة 

 الذي  Sensitivity Coefficientالذي استخرج بطريقة تحليل التباين لمعادلة هويت ومن ثم مؤشر الحساسية ) 0.83(

الذي يعد مؤشرا على إن مقياس له القدرة على قياس المعوقات اإلدارة العليا للمرأة في الجامعات العراقية                 )  3.027(بلغ  

) 0.83(عندما كان معامـل الثبـات       )  ±3.76(وقد تحقق من الخطأ المعياري للمقياس الذي بلغ         )  0.05(مستوى  عند  

) 0.76(عندما كان معامـل الثبـات         ) ± 4.45(ريقة تحليل التباين لمعادلة هويت ،وكذلك بلغت قيمة         الذي استخرج بط  

وقـد  )  28/3/2011-27(املة تم التطبيق المقياس بتاريخ    وبعد استكمال األداة ك   . الذي استخرج بطريقة إعادة االختبار    

  : بع وتوصلوا إلى النتائج اآلتية توصل الباحثون إلى العديد من النتائج التي وضحها في الفصل الرا

بينته   القيادة العليا في جامعة كربالء وهذا ما       لتولي نسبة عالية من المعوقات اإلدارية بالنسبة للمرأة كتدريسية          وجود -

   .) 0.001(النسبة اإلحصائية البالغة 

المرأة العراقية كتدريسية في جامعـة      ال يوجد فرق بين األقسام اإلنسانية والعلمية في نوع المعوقات التي تعاني منها               -

  .)0.05(كربالء وهذا ما كشفت عنه النسبة المئوية البالغة 
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كما إن  . وعلى اثر ذلك أوصى الباحثون ومن ثم بينوا اقتراحاتهم البحثية المستقبلية للقيادة الخاصة بالمرأة في الجامعة                 

مـصدرا عربيـا    ) 19(تعانوا بالمصادر العربيـة البالغـة       البحث شمل المالحق التي لها عالقة بالبحث الحالي وقد اس         

  .مصدرا أجنبيا ) 18(واالنكليزية البالغة 

  الفصل األول

  التعريف بالبحث1- 

 األخيـرة مجموعـة مـن الـصيحات     اآلونة في أثير: The Problem of The Researchمشكلة البحث   1-1

لى نطاق الوطن العربي على نحو عـام وعلـى نطـاق المحلـي              اإلعالمية التي انبثقت من الواقع االجتماعي للمرأة ع       

أنها اقل مكانة من الرجل على اعتبار أن الرجل يتقدم عليها بالواجبـات             تحديدا على وجه الخصوص مفادها      )  العراقي(

الحـسن  ( فحـسب    األطفال وإنجاب المنزلية   األعمالوإنها مكلفة لمهام     حرية في اتخاذ القرار      للمرأةوان ليس   والحقوق  

نشر العديد من الكتّاب العرب ومـنهم العـراقيين مجموعـة مـن             وان هذه الصيحات لم تكن جديدة فقد         )35 :2008.

وقد انعكـس ذلـك     . من وقت بعيد    ) 23 : 1958.الشيخ داود   (ت المرأة   المقاالت ودراسات وأبحاث عن قضايا ومشكال     

ت محرومة من اكتساب القيادة التعليميـة لتـشكيك الرجـل        وأضحاالتجاه على طبيعة عمل المرأة في المجتمع العراقي         

تطـور التـاريخي    ال في نظريته عن     1)البروفسور فردريك ليبالي  (وقد أوضح   ) 93: 1983.حميدة( تها وقابليتها بإمكانا

ـ           بفترةلمكانة المرأة في المجتمع واعتقد أنها تمر في          دورين  الثالثة اسماها غير المستقرة لعدة أمـور منهـا اشـتغالها ل

وهذا ما أكدتـه     )42: 2008. الحسن( بيت من جانب وموظفة أو خبيرة من جانب آخر           ةاجتماعيين مهمين في كونها رب    

لوجود عالقة عكـسية  )  تنمية المرأة القيادية وحقائق نوع الجنس( بدراسته ) Shawna.L.Lafreniere .2008(  دراسة

األمر الذي  عات التعليم العالي بحسب صفوف أعضاء المجلس المسيحي         بين تولي المرأة القيادة اإلدارية في مختلف قطا       

 من شانه العمل على تشجيع المزيـد مـن النـساء            2004 واستمر لغاية    1998 في عام    CCCUتم فيه البداء ببرنامج     

عد  واليوم وب) Shawna.L.Lafreniere .2008 :388-404(للدخول في مناصب رفيعة المستوى في القيادة الجامعية 

في العراق إال إن المرأة العراقية لم تزل مهمشة نحو اإلدارة التعليميـة وعلـى                2003العديد من التغيرات الحادثة بعد      

  : وجه الخصوص اإلدارة العليا منها ومن ذلك يمكن تحديد مشكلة البحث الحالي بالتساؤل اآلتي 

   عليا في جامعة كربالء كأحد الجامعات العراقية ؟ما المعوقات التي تحول دون تولي المرأة العراقية القيادة ال

تعد المرأة كائن أنساني مهـم فـي   : The Significance of The Researchوالحاجة إليه  أهمية البحث  1-2

 ومدروسة قويمة أسس على  األكاديمي تشكيل المجتمع    وإعادة من اجل بناء     تعاون الرجل معها  في حال   المجتمع وحركته   

عّل أهم مهام المرأة المعاصرة في المجتمع العراقي في كونها تشغل دوريين اجتماعيين             لو.  بها   ةدوار المكلف من خالل األ  

 يكفي رفع شانها في المجتمع لتوليها هذين الدوريين         إذ – وتعمل في مؤسسات التعليم العالي     البيت   ة دور رب  –متكاملين  

النظر في دراسة مهارات وإمكانيـات المـرأة أمـر فـي غايـة       وهذا األمر جعل    واألساسيين بحسب طبيعتها    المهمين  

في اإلدارة القيادية حيث بينـا إن النظـام اإلداري   )  Parson & Shcls.1951(   وهذا ما أشار إليه من قبل.الضرورة 

 85-80(حة  والعالقات اإلنسانية الطيبة ومن خالل تحديد األهداف وتجنيد الوسائل كافة من أسس اإلدارة الجامعية الناج              

 :1951.Parson & Shcls  (اوأكدته وزارة التربية العراقية في مؤتمره) الـذي كـان   )  1994 في آب عام 29-28

والتي أشارت إليه إلى األهمية البالغة لإلدارة       )  2006 ولغاية عام    1994مشروع خطة التنمية التربوية من عام       (بعنوان  

وية وضرورة أن يكون من يتبوء المناصب اإلداريـة بمواصـفات وخـصائص             التربوية في قيادة وتعميق العملية الترب     

األمر الذي فيه أشارت رابطة      . ) 32-31 توصيات المؤتمر .  1994.وزارة التربية   (متميزة تمكنه من أداء الدور القيادي       

 رفيعـة   اإلدارية القيادة    على اثر مطالباتهن لنيل وظائف     للمرأةإلى تنمية المهارات القيادية     ) CCCU(كليات وجامعات   

 قدم مصدر رئاسي فـي واشـنطن   لذا . ) Shawna &Karen :2008: 388( المستوى في مختلف قطاعات التعليم العالي

إعداد جدول زمني يختص بمكتب المرأة في القيـادة   إلىيهدف )  Upcoming ACE Events( مادة باسم 2010عام 

                                                 
ة                         1 اهج البحث في جامع ة ومن ادتي العائل ّدرس م سيين المعاصرين  ي سوربون  (فردريك ليبالي أشهر علماء االجتماع الفرن د  ). ال تعتق

 ) غير المستقرة (لثالثة وا) الفرعية أو االنتقالية (والمرحلة الثانية ) المستقرة ( نظريته إن المرأة تمر بثالثة مراحل هي المرحلة األولى 
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 : Presidency .2010(على أثرها بورشة عمل من اجل قيادة للمرأة ناجحة للتعليم العالي اإلقليمي الوطني وباشرت 

p8-8 (   إلى دراسة علمية تهدف إلى التحقق من العديد من الـصعوبات التـي تعيـق               تقدم تظهر الحاجة     ومن خالل ما

  .ارتقاء المرأة للمناصب اإلدارية العليا في الجامعات العراقية 

  : حالي إلى يهدف البحث ال: البحث اهدف 1-3

  للمرأة العراقية )   العليا في الجامعات العراقيةاإلداريةمعوقات القيادة (بناء مقياس  1-3-1

 المعوقات التي تحول دون تولي المرأة العراقية للقيادة اإلدارية العليا فـي الجامعـات           مستوىأهم  التعرف عن    1-3-2

  العراقية

  :  الصفرية اآلتية ات تحديد الفرضيونطيع الباحث البحث يستامن خالل هدف:ا البحث تفرضي 1-4

في معوقات القيادة اإلدارية العليا الجامعية من       ) 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مستوى داللة           1-4-1

  وجهة نظر التدريسيات لالختصاصات العلمية واإلنسانية

في معوقات القيادة اإلدارية العليا الجامعية من       ) 0.05 ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مستوى داللة         1-4-2

  وجهة نظر التدريسيات بين االختصاصات العلمية واإلنسانية

  والتعريف اإلجرائي لمتغيراته مصطلحات البحث  1-5

  ) Hindrance(المعوقات  1-5-1

هداف المرجوة وقد تكون هـذه      المعوقات هي كل ما يحول دون تحقيق األ        ) 1999.أللقاني والجمل   (أشار  -1-5-1-1

   .) 151: 1999.المعوقات اجتماعية أو اقتصادية أو نفسية أللقاني والجمل 

 بأنها عدم التحكم في الشئ من خالل عدم القدرة على التخطيط له أو القيام به مما                  )2006. غنيش  (عرفه   1-5-1-2

   .)17 :  2006. غنيش (يترك آثار في الموضوع الذي هو بصدد القيام به 

 إلى  وصول المرأة االكادمية  على أنها مجموعة من المشكالت التي تعيق دون         ) المعوقات (ونيعرف الباحث  1-5-1-3

إدارتها للقيادة العليـا داخـل هـذه        فضال عن تحقيق اإلمكانات والمهارات التي تقوم بها أثناء           في الجامعة    عليا  القيادة  ال

   الجامعة

  القيادة 1-5-2

  التي تؤثر فـي نـشاط الفـرد أو    األعمال القيادة في كونها )  Hershey & Blanchard 1982(ف عر 1-5-2-1

  .)Hershey & Blanchard 1982 : 83(الجماعات نحو تحقيق الهدف ضمن موقف معين 

 أغراضـها  الذي يساعد في انجاز      اإلنسانيعملية ترتبط بالسلوك    بأنها   ) 1984الخطيب والخطيب   (  أشار   1-5-2-2

 داخل المؤسسة وضمن المناخ الـسائد       اآلخر والبعض   وإدارتهالمتغيرة باستمرار والتي يوجه بعضها نحو فاعلية العمل         

   .)91-90 : 1984الخطيب والخطيب (

 وتنسيق جهودهم وموازنة دوافعهم ورغباتهم بغيـة        األفرادتوجيه سلوك   القيادة أنها   ) 1992معروف  ( بين   1-5-2-3

   .)43:1992معروف (ءة عالية  بكفااألهدافتحقيق 

 تتمتع بمستويات عالية من الجودة في       أهداف أنماط سلوكية موجهة تستعمل لتحقيق       )القيادة (ونيعرف الباحث  1-5-2-4

   .اإلدارة الجامعية

  .القيادة اإلدارية العليا للجامعات العراقية 1-5-3

 على أنها الهرم العالي التي تنـاط بـه مـسؤولية إدارة             )اإلدارة العليا للجامعات العراقية    (ون يعرف الباحث  1-5-3-1

   .الجامعة أو الكلية أو اإلدارة العليا في احدهما
  : يتحدد البحث الحالي في :حدود البحث  1-6
  جامعة كربالء التدريسيات في كليات  1-6-1

 من هن على المالك الدراسة الصباحيةكليات العلمية واإلنسانية ال 1-6-2

 ) مدرس مساعد– مدرس – أستاذ مساعد -أستاذ( لقاب العلمية المتوافرة في الكلية األ 1-6-3
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        ) 2011 – 2010 (العام الدراسي  1-6-3

  الفصل الثاني

   اإلطار النظري للبحث ودراسات سابقة2

  اإلطار النظري للدراسة  2-1

  للمرأة االجتماعية نظرية المكانة  2-1-1

والذي يرى فيه إن المرأة تمر في ثالث مراحل         ) فردريك ليبالي (م االجتماع الفرنسي    تعود هذه النظرية إلى عال    

والتي يمثلها   حتى في الجوانب السياسية      أو الجامعة   أو في البيت    أكانتمهمة في حياتها االجتماعية ومنها القيادية سواء        

 علـى   اإلعانـة  تعتمد على الرجل في      المرأةحيث تتسم هذه المرحلة في كون       ) المرحلة المستقرة  (األولىالمرحلة  : في  

وهـي  )  اتجاه الرجـل   للمرأة االيدولوجياالتطابق   (اآلراء واألفكار مع الرجل    تتفق في    أنهاقيادتها االجتماعية فضال من     

ها تبدي  بو)  االنتقالية أومرحلة الفرعية   ( المرحلة الثانية    أما.  العليا   أو يتقدمها في القيادة العامة      أنبالتالي تسمح للرجل    

 المرحلـة   إطار مازالت في    أنها إال حد بعيد    إلىالكالم وهي ظاهرة تشبه فيها الرجل       ب واألسلوب باالنتقال باللغة    المرأة

 قادرة على   ومن ذلك فهي   بالثقافة والتعلم المتقدم     تتمتع باالزدواجية في السلوك القيادي في وقت هي         تتصف فهي   األولى

وفيهـا المـرأة    ) مرحلة غير المستقرة  ( هي   للمرأةوان المرحلة الثالثة    .  المستقرة المرأةمن   بنفسها أفضل حل مشكالتها   

تشعر أنها تتساوى مع الرجل بكل ما يوفره المجتمع من حقوق وواجبات ومن ذلك في تملك حرية واسعة ومتعددة وأنها                    

ليا ومن ذلك فهي شريكة الرجل في اتخاذ القرار         قادرة على القيادة االجتماعية فهي تملك المؤهالت العلمية والدراسية الع         

)LePlay.1961:p24 (   

  دراسات سابقة  2-2

  دراسات في القيادة الجامعية  2-2-1

  )  برنامج مقترح إلعداد القيادات العليا التحويلية في الجامعات السعودية) (2008الجارودي ( دراسة 2-2-1-1

 فـي    ) الـذكور واإلنـاث    ( عداد القيادات األكاديمية واإلدارية من    هدفت الدراسة إلى تصميم برنامج تدريبي اإل      

لممارسة عمله في بيئـة مليئـة       جامعتي الملك سعود والملك عبد العزيز لتمكينهم من المهارات الالزمة للقائد الجامعي             

مال على كل ما تحتاجـه      إذ صمم هذا البرنامج التدريبي بصورة متكاملة ليتالئم وطبيعة هذه الجامعتين مشت           . بالتحديات  

وأعربت النتائج من أن أهمية كل مـن الجنـسين نحـو القيـادة              . القيادات الجامعية للتمكين من ممارسة القيادة الفعالة        

  )18 :2008الجارودي  (المعاصرة الجامعية كانت كبيرة جدا وفعالة 

  دراسات في قيادة المرأة الجامعية   2-2-2

  )Richman .R.c & all 2001(دراسة  2-2-2-1

 Advancing Women and Closing the Leadership gap: The Executive(عنـوان الدراسـة   

Leadership Academic Medicine (ELAM) Program Experience)  

)  إيـالم (في تجربة برنامج اكادمية الطب      ) القيادة التنفيذية   (هدفت الدراسة للنهوض بالمرأة وسد فجوة القيادة         

 العليا االكادمية في وقـت      اإلداريةفي نيل المستويات    انطلقت الدراسة من إن المرأة مابرحت ممثلة تمثيال ناقصا          حيث  

 بين  المساواة النتصاف من عدم     جاءت هذه الدراسة    إن.  تمثل عددا كبيرا من الخريجات من كلية الطب          المرأة أصبحت

سة استراتيجيات قيادية من اجـل تنفيـذها داخـل المؤسـسات            ومن ذلك افترضت الدرا   . كليات الطبية   الالجنسين في   

وقد توصـلت   .  لنيلها المناصب العليا     للمرأة وعلى نطاق واسع لتحقيق واستمرارية النهوض بالقيادة الجامعية          األكاديمية

ـ  تـضافر  إلـى  أوصـت  هنالك العديد من الصعوبات التي تحول دون هذه االستراتيجيات مما            إن إلىالدراسة   ود  الجه

: p 7-271(  بـالمرأة  لمعالجة العقبات التي تقف في طريـق النهـوض           واألنشطة لوضع المزيد من البرامج      المضنية

Richman .R.c & all 2001(  

   )Wallace Michelle 2009( دراسة  2-2-2-2

  ) Developing female middle-managers in Australian universities(عنوان الدراسة 
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 الجامعية من اجل العمـل      اإلدارة في سن الخدمة المتوسطة على       المرأة التعرف عن تطوير     إلىة  هدفت الدراس 

 يتمثل فيها مجموعـة مـن       استبانهوقد قدمت الدراسة    .في القيادة الجامعية  )  واإلناثالذكور  (على التوازن بين الجنسين     

 تملك مؤهالت الخبرة والمهـارة الالزمـة        أنامعية   الج األكاديمية االسترالية في    المرأة مفادها هل يفترض على      األسئلة

) 343(على عينة متكونة مـن      ) التنمية الوطنية الديمغرافية    (وكانت هذه االستبانة تحمل عنوان        العليا   للقيادة الجامعية 

-5من  (ة   خبر يملكن اللواتي النساء إنمن االستجابات   )  %46 (أن النتائج من    وأعربتعاملة في الجامعات االسترالية     

 إنجامعية من قـبلهن كمـا       ل الخبرة القليلة من اجل تقديم فرص التنمية ا        أصحابفي الجامعة هن مازلن     )  سنوات   10

 p781-797 :2009(  القيادة الجامعيـة العليـا   بإدارة المؤهالت التي لها عالقة أساسهن اقل انضباط على %) 60(

Wallace Michelle(.  

   السابقة مناقشة الدراسات  2-2-3

  : سيناقش الباحث هدف الدراسة ونتائجها لما لها أهمية من االستفادة  في البحث الحالي والتي هي 

اتفقت الدراسات من حيث الهدف العام وهو االهتمام بقيادة المرأة ولكنهـا اختلفـت فـي       :الدراسات  هدف   2-2-3-1

 القيادة التنفيذية( بالنهوض بالمرأة وسد فجوة القيادة )Richman .R.c & all 2001(اتجاهات الدراسة إذ بينت دراسة 

التعرف عن أهم السلوكيات الممارسة من )  Roueche Johnne 2002 . (في تجربة برنامج اكادمية في حين دراسة ) 

ـ  ) 2008الجارودي   (قبل القادة الجامعيين وانعكاساتها على مرؤوسيهم ممن هم في الجامعة وان دراسة              ازت العربية امت

 القيادات األكاديمية واإلدارية لتمكينهم من المهـارات الالزمـة للقائـد الجـامعي              إلعدادبهدفها تصميم برنامج تدريبي     

 التعرف عن تطوير المرأة في إلى)  Wallace Michelle 2009 ( دراسة إن إال لممارسة عمله في بيئة مليئة بالتحديات

فـي القيـادة   )  الذكور واإلنـاث (ة من اجل العمل على التوازن بين الجنسين     سن الخدمة المتوسطة على اإلدارة الجامعي     

   .الجامعية

إلى العديد من الصعوبات التي تحـول  ) Richman .R.c & all 2001(توصلت دراسة :الدراساتنتائج  2-2-3-2

نشطة لمعالجة العقبـات    دون هذه االستراتيجيات مما أوصت إلى تضافر الجهود المضنية لوضع المزيد من البرامج واأل             

توصلت إلى إن معظم العمـداء  )  Roueche Johnne 2002 . (  التي تقف في طريق النهوض بالمرأة في حين دراسة 

في كليات المجتمع في الواليات المتحدة األمريكية ال يجيدون التعامل بشكل كامل بأساليب القيادة وان هنالك العديد مـن                   

دة الجامعية وأوصت الدراسة بضرورة زجهم في دورات متكررة من اجل صقل قـدراتهم              التدخالت الشخصية في القيا   

العربية أشارت أن أهمية كل من      ) 2008الجارودي   (في استعمال القيادة المشتركة بينهم وبين مرؤوسيهم وكانت دراسة          

مـن أن  )  Wallace Michelle 2009 (الجنسين نحو القيادة المعاصرة الجامعية كانت كبيرة جدا وفعالة وأخيرا دراسة 

في الجامعة هن مـازلن أصـحاب       )   سنوات 10-5من  (من االستجابات إن المرأة العاملة اللواتي يملكن خبرة         )  46%(

هن اقل انضباط على أسـاس المـؤهالت   %) 60(الخبرة القليلة من اجل تقديم فرص التنمية الجامعية من قبلهن كما إن     

  .رة القيادة الجامعية العلياالتي لها عالقة بإدا

  نقاط االقتراب من الدراسات السابقة  2-2-3-3

  : يقترب البحث الحالي من بعض المفردات في الدراسات السابقة والتي تمثلت في 

  يهتم البحث الحالي بشون القيادة العليا للمرأة في الجامعة  2-2-3-3-1

اإلجابة عن بعض العوائق التي تمنع المرأة من تولي القيـادة           يشير البحث إلى دراسة حاجة ملحة وهي         2-2-3-3-2

 )Richman .R.c & all 2001(في الجامعة وهذا ما تقترب فيه من دراسة  

 أهم السلوكيات الممارسة ضد المرأة في الجامعة والتي تحد من مـشاركتها للقيـادة               ونستستوضح للباحث   2-2-3-3-3

في كون البيئة الجامعية مليئـة  ) 2008 الجارودي(  ودراسة ) Roueche Johnne 2002 . ( العليا وهذا ما تتفق ودراسة

  .بالتحديات 

  الفصل الثالث

   إجراءات البحث3
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  :  استخدم الباحثون المنهج الوصفي باألسلوب الدراسات المسحية على وفق اإلجراءات اآلتية

  Research Population مجتمع البحث  3-1

امعة كربالء والبالغ عددهن    في ج ) االمراة الجامعية العراقية    (لتدريسيات اللواتي يمثلن    تمثل مجتمع البحث في ا    

 تدريسية متوزعات على كليات جامعة كربالء البالغ عددهن إحدى عشرة كلية          ) 185(

1
      81(العلمية منها البالغة عددهن (

 بلـغ   إذ واإلنـسانية العلمية للكليات العلمية    وبحسب الدرجة    %) 56.22(بنسبة  ) 104(واإلنسانية  %)  43.78(بنسبة  

 4.866( بنسبة   ةتدريسي) 9( مساعد   أستاذبدرجة  و)  %2.162(تدريسيات بنسبة   ) 4) (أستاذ(عدد التدريسيات بدرجة    

 بنـسبة    تدريـسية    )137 ) ( مـدرس مـساعد   (وبدرجـة   )  %18.919(بنسبة  تدريسية  ) 35) (مدرس(وبدرجة  ) %

بنـسبة  ) 3(في كليات العلمية عـددهن      ) أستاذ(تدريسية بدرجة   : في األتي   نحو التفصيل   موضحه على   )   74.054%(

)75 (%      وفي الكليات اإلنسانية عددهن)في كليات العلميـة    ) أستاذ مساعد (في حين تدريسية بدرجة     %) 25(بنسبة  ) 1

  33.33(بنسبة  ) 3(عددهن%  (     وفي الكليات اإلنسانية عددهن)مـدرس (وان تدريسية بدرجة    )  % 66.66(بنسبة  ) 6 (

     40(بنسبة  ) 14(في كليات العلمية عددهن (%     وفي الكليات اإلنسانية عددهن)أخيـرا تدريـسية    و%) 60(بنسبة  ) 21

بنسبة ) 76(وفي الكليات اإلنسانية عددهن      %) 44.53(بنسبة  ) 61(في كليات العلمية عددهن     ) مدرس مساعد (بدرجة  

   ) 1 (ي جدول  والمبينة ف % )55.47(

في جامعة كربالء بحسب  ) االمراة الجامعية العراقية(مجتمع البحث للتدريسيات اللواتي يمثلن )  1 (جدول 

  ) العلمية واإلنسانية (الدرجة العلمية لهن موزعات على نوع الكليات 
نوع   المجموع  الدرجة العلمية للتدريسيات في جامعة كربالء

الكليات 
في 

جامعة 
  كربالء

درجة 
  أستاذ

درجة   %
أستاذ 
  مساعد

درجة   %
  مدرس

  درجة  %
مدرس 
  مساعد

%    
  

كليات 
  علمية

نسبة   61  40%  14  33.33%  3   75%  3
المجموع 
  الكلي

81  43.78%  

كليات 
  إنسانية

1  25%   6  66.66%   21  60%  76    104  56.22%   

المجمو
  ع

4  100%  9  100%  35  100%  137  100%  185  100%  

النسب 
  العامة

2.162%   4.866%   18.919%   74.054%   100%    

   Research Sample عينة البحث  3-2

أكد إن حجم عينة دراسة ما تتوقف على نوع الدراسة حيث إن الدراسات المسحية منهـا                ) 1992جاي  (لما إن   

 % ) 30(لنسبة  لذ تحدد الباحث با   ) 42 : 2009.خطاب  (عندما يكون المجتمع صغيرا     )   %20(التي يكون الحد األدنى     

 Stratified حد كبير ومن ذلك استعمل الباحث طريقـة المعاينـة الطبقيـة    إلىمن اجل تحقيق المعاينة بصورة ممثلة 

Sampling              تدريـسية  ) 55.59288(التي تعتمد على األسلوب العشوائي وبذلك أصبح عينة البحث من التدريـسيات

وبعـدد التقريبـي     3مفردة  ) 1.21072(بلغة   ) أستاذ(يات بدرجة    التدريس أن حيث   2تدريسية  ) 56(وبدرجة تقريبية   

التدريسيات بدرجـة  ومفردة ) 1(مفردة والكليات اإلنسانية ) 1(موزعة على كليات العلمية مفردة ) 2(لمفردات العينة بلغ 

) 1(يات العلميـة    موزعة على كل  مفردة  ) 3(وبعدد التقريبي لمفردات العينة بلغ    مفردة  ) 2.72496(بلغة  ) أستاذ مساعد (

وبعدد التقريبي لمفـردات    مفردة  ) 10.18696(بلغة  )  مدرس (والتدريسيات بدرجة   مفردة  ) 2(مفردة والكليات اإلنسانية    

                                                 
سانية     )  الطب البيطري    – الهندسة   – العلوم   – الصيدلة   –الطب  ( الكليات العلمية    1 ات اإلن ة  ( الكلي ة الرياضية   –التربي  اإلدارة – التربي

  )  القانون – العلوم اإلسالمية – الزراعة –واالقتصاد 
   30 مضروبة في 100مقسمة على ) 185( 2
ين        ) األفراد  (ثل  المفردة هنا تم   3 سيات إذ ب تم من          ) 2009خطاب  (من عينة التدري ة ت ة الطبقي ار العين ة لخطوات اختي أن أفضل طريق

 ) 56 ومضروبة في 100نسبة العامة للمجتمع بحسب الدرجة العلمية مقسومة على (خالل األتي بحسب العينة المحددة في البحث الحالي 
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وأيضا التدريسيات بدرجـة    مفردة  ) 6(مفردة والكليات اإلنسانية    ) 4(موزعة على كليات العلمية     مفردة  ) 10(العينة بلغ 

موزعة على كليات العلميـة     مفردة  ) 41( وبعدد التقريبي لمفردات العينة بلغ     مفردة) 41.47024(بلغة  ) مدرس مساعد (

  . يبين ذلك) 2( وجدول مفردة) 22(مفردة والكليات اإلنسانية ) 19(

  

في جامعة كربالء بحسب الدرجة ) االمراة الجامعية العراقية ( البحث للتدريسيات اللواتي يمثلن عينة ) 2( جدول 

العلمية واإلنسانية (  موزعات على نوع الكليات العلمية لهن(  
  نوع الكليات في جامعة كربالء  المجموع  الدرجة العلمية للتدريسيات في جامعة كربالء 

درجــة أســتاذ    درجة أستاذ
  مساعد

    مدرس مساعد درجة  درجة مدرس

  %100   %74.054   %18.919   %4.866   %2.162  للمجتمع النسب العامة 
  55.59288  41.47024  10.18696  2.72496  1.21072  %30العدد عينة بحسب  للمفردات

  56  41  10  3  2   العينة لمفردات العدد التقريبي 
  25  19  4  1  1  كليات علمية 

  31  22  6  2  1  كليات إنسانية 
   Research Tool أداة البحث  3-3

  يةالكشف عن معوقات القيادة اإلدار ألداة ة المنطلقات النظري 3-3-1

  :  والتي تمثلت في ونحددت المنطلقات النظرية بطريقتين قام بها الباحث

 على العديد من األطر النظرية والمقاييس النفسية المتعلقة بمتغيرات البحث الحالي والتي من شانها               االطالع 3-3-1-1

  افادة الباحث في اإلجراءات الالحقة في بناء أداة البحث 

 بإعداد استبانه استطالعية مفتوحة تحمل سـؤالن فقـط مـن اجـل              ونقام الباحث : العية   االستط االستبانة 3-3-1-2

)  2ملحـق   (الحصول على اكبر عدد من المعوقات التي تحول دون وصول المرأة للقيادة العليا في الجامعات العراقيـة                  

مع االسـتجابات وتوحيـدها     وبعد ج )  جامعة الكوفة وجامعة بابل   (وزعت على عينة من التدريسيات في جامعة كل من          

   توصل الباحث إلى العديد من المعوقات

  مجاالت مقياس معوقات القيادة اإلدارية العليا في الجامعات للمرأة العراقية  3-3-2

  :  لذا يحدد مجاالت المقياس اآلتية ونالمنطلقات النظرية التي حددها الباحثاعتمادا على 

بمطالب الحياة األسرية من رعاية المنزلية ورعاية األطفال وغيرها في حال           وهي تتعلق   : معوقات  أسرية     3-3-2-1

  كونها متزوجة والمطالب األسرية في حال كونها لم تتزوج بعد 

  ا اجتماعيالمرأةوهذه تتعلق بالعادات والتقاليد التي تحكم : معوقات اجتماعية  3-3-2-2

 ها الشخصية  وقدراتبإمكانياتهاتتعلق : معوقات شخصية  3-3-2-3

  اإلداريةمعوقات متعلقة بالخبرة  3-3-2-4

معوقات متعلقة بالعالقات االجتماعية واألكاديمية بين الجامعات العراقية من جانب والوزارة التعليم العـالي               3-3-2-5

  . من جانب آخر

  لمرأة العراقيةاألهمية النسبية لمجاالت مقياس معوقات القيادة اإلدارية العليا في الجامعات ل  3-3-3

ُعرضـت  من مجاالت مقياس معوقات القيادة اإلدارية العليا للمـرأة العراقيـة        لتقدير األهمية النسبية لكل مجال      

يمثل فيها العدد واحد األقل     ) 5-1(على وفق مقياس متدرج خماسي من       ) 3ملحق  ( منفصلة لبيان األهمية النسبية      استبانه

والدرجات التي بينهما تمثل تدرجات في األهمية بين اقل درجة من األهمية وأعالهـا      أهمية والعدد خمسة األكثر أهمية        

ملحق الخبراء  (خبيرا في التربية وعلم النفس      ) أربعة عشرة   (على مجموعة الخبراء من ذوي االختصاص البالغ عددهم         

تبين أن معوق كـل مـن    فقد (Chi-square One Sample Test)وباستعمال اإلحصائي ومن نتائج استجاباتهم ) 1

 و  )0.29(بقيمـة   ) الخبـرة اإلداريـة     معوقـات   ( و  )7.14(بقيمة ) اجتماعيةمعوقات  ( و  ) 4.57( بقيمة   ) أسريةمعوقات  (

ن القيمـة الجدوليـة     دالة الن القيمة المحسوبة كانت اقل م      )   7.14(بقيمة  ) العالقات االجتماعية واألكاديمية    معوقات  (
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لذا عمد  حيث كانت اكبر من القيمة الجدولية         )0.29 (حيث كانت بقيمة  )  شخصيةمعوقات  (تثناء قيمة   باس) 3.84(البالغة  

الوسط المرجح للمجاالت الدالة من جل تحديد وزنها المئوي من خـالل            وعلى ذلك تم استخراج     . الباحث إلى استبعادها    

معوقـات  ( و  %)2.53(بـوزن   ) اجتماعيـة   معوقات  ( و  %)5(بوزن  ) أسرية  معوقات  (معوق  :  الخبراء وقد بينت اآلتي   

على وفق الداللـة  %)  4.07(بوزن ) العالقات االجتماعية واألكاديمية    معوقات  (و  %)  3.53  ( بوزن)  الخبرة اإلدارية 

  ) 1(والشكل ) 3(والمبينة في جدول )1(بدرجة حرية ) 0.05(عند مستوى 

  مقياس معوقات القيادة اإلدارية العلياجاالت لم  والوسط المرجح Chi-squareقيمة ) 3(جدول 
مجاالت مقياس معوقات القيادة   ت  رات الخبراءاخي

  اإلدارية
  العليا في الجامعات للمرأة العراقية

  غير موافق  موافق
-Chiقيمة 

square  
  القيمة التقريبية
Chi-square  

الداللة عند مستوى 
  1بدرجة حرية  )0.05(

الوسط 
  المرجح

  %5  دالة إحصائيا  4.57  4.571428  3 11  قات  أسريةمعو  1
  %2.53  دالة إحصائيا  7.14  7.142857  2  12  معوقات اجتماعية  2
    غير دالة إحصائيا 0.29 0.28571 2  6  معوقات شخصية  3
  %3.53 دالة إحصائيا  10.29  10.2857  1  13  معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية   4
ــة  5 ــات االجتماعي ــات العالق  معوق

  واألكاديمية
  %4.07 دالة إحصائيا  7.14  7.142857  2  12

  

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

الوسط المرجح

معوقات  أسرية
معوقات اجتماعية
معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية 
معوقات العالقات االجتماعية واألآاديمية

  
    والوسط المرجح لمجاالت مقياس معوقات القيادة اإلدارية العليChi-squareقيمة ) 1(شكل 

   عدد الفقرات المقترحة لمجاالت مقياس معوقات القيادة اإلدارية العليا في الجامعات للمرأة العراقية 3-3-4

فقرة لقياس المعوقـات القيـادة      ) 30( أولي اعتمادا على األدبيات في المقاييس النفسية ذات العالقة            بشكل ونحدد الباحث 

علـى أسـاس اإلحـصائي      اإلدارية العليا في الجامعات للمرأة العراقية ولما إن الباحث تحقق من قيمة األهمية النسبية               

فقرة مقترحة باسـتعمال    ) 30(د الفقرات الموزعة على     لذا تم استخراج عد   في الخطوة البحثية السابقة     ) الوسط المرجح (

بفقرات ) معوقات اجتماعية   ( و) 10 (≅وبدرجة تقريبية   )  9.99(بفقرات  )  أسرية معوقات  ( وقد تبين إن     1النسبة المئوية   

معوقات ( و) 7 (≅وبدرجة تقريبية   )  7.05(بفقرات  )  معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية   ( و) 5 (≅وبدرجة تقريبية   ) 5.06(

  )4( والمبينة في جدول)  8 (≅وبدرجة تقريبية )  8.14(بفقرات )  العالقات االجتماعية واألكاديمية

عدد الفقرات المقترحة وفقا للوسط المرجح لمجاالت مقياس معوقات القيادة اإلدارية العليا في الجامعـات               ) 4(جدول  

  للمرأة العراقية
  اإلداريةمجاالت مقياس معوقات القيادة   ت

   العليا في الجامعات للمرأة العراقية
الوسط 
  المرجح

عدد الفقرات الموزعة 
فقرة ) 30(على 

  مقترحة

تقريب الفقرات الموزعة 
  فقرة مقترحة) 30(على 

الفقرات 
  التحرزية

  15  10  ≅  9.99  %5  معوقات  أسرية  1
  10  5  ≅5.06  %2.53  معوقات اجتماعية  2
  12  7  ≅7.05  %3.53  دارية معوقات متعلقة بالخبرة اإل  3
  13  8  ≅8.14  %4.07معوقــات العالقــات االجتماعيــة  4

                                                 
 100 مضروبة في 15تقسيم قيمة الوسط المرجح للمجال على (فقرة مقترحة من خالل ) 30(لى تم استخراج عدد الفقرات الموزعة ع 1
 ( 
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  واألكاديمية
  50  30    %15  المجموع 

  معوقات القيادة اإلدارية العليا في الجامعات للمرأة العراقيةمقياس بناء   3-3-5

   فقرات المقياس بصورته األولية  3-3-5-1

تـم تحليـل االسـتجابات      األوليـة   دف الحصول على الفقرات بـصورتها       به االستبيان االستطالعي     3-3-5-1-1

(Responses Analysis)   من خالل مثير مفتوح النهاية  بهدف الحصول على فقرات أكثر واقعية ومنطقيـة بحيـث 

) 344 : 1989،العـساف   (القيادة اإلدارية العليا في الجامعات للمرأة العراقيـة         تكون مستمدة من مواقف حياتية تتعلق       

البـالغ  )  الكوفـة  (موزعة على عينة من تدريسيات جامعـة        ) 4(  استطالعية ملحق  استبانهحيث عمد الباحث إلى إعداد      

 المجاالت األربعة والتي تمثلت في والتي تتمحور حول تدريسية )  50(عددهن :  

 ؟ة إدارية العليا في الجامعة  قيادلتنوي االنخراط فيما المعوقات األسرية التي تحول تفكيرك : معوقات  أسرية  ) 1

قيادة إدارية العليا في الجامعة     لتنوي االنخراط في    ما المعوقات االجتماعية التي تحول تفكيرك       : معوقات اجتماعية    ) 2

 ؟

 قيادة إدارية العليا في الجامعة ؟لتنوي االنخراط في لذي ينقصك من الخبرة  ما : معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية ) 3

هل تعتقدين إن تكوني عالقات اجتماعية اكادميـة الن تنـولي           : قة بالعالقات االجتماعية واألكاديمية     معوقات متعل  ) 4

 رؤية واسعة عن صـياغة الفقـرات بـصورتها       ونوبعد جمع اإلجابات العديدة توفرت للباحث     ؟   قيادة إدارية العليا  

 .األولية 

   فقرات المقياس األولية  3-3-5-1-2

 أن يصوغ عددا من الفقرات ماهو محدد فـي فقـرات المقيـاس المحـددة                ونع الباحث من خالل ما تقدم استطا    

 1 من اجل  إبقاء الفقرات بنفس النسبة المحددة في األهمية النسبية للمكونات المقياس المعـد                 )4(راجع جدول   إحصائيا  

  ) .5(والموضحة في جدول 

  رات للتحاشي من سقوطها بالخصائص القياسية الحقامن الفق عدد الفقرات المحددة إحصائيا والزيادة)  5 (جدول 
العليـا   مجاالت مقياس معوقات القيادة اإلدارية      ت

  في الجامعات للمرأة العراقية
عدد فقرات 
  المقياس

عدد الفقرات 
  التحرزية

  تسلسل الفقرات

  15-1  15  10  معوقات  أسرية  1
  25-16  10  5  معوقات اجتماعية  2
  37-26  12  7  اإلدارية معوقات متعلقة بالخبرة   3
  50-38  13  8  معوقات العالقات االجتماعية واألكاديمية  4

    50  30  المجموع 
  المقياس  أسلوب اإلجابة على فقرات أداة  3-3-5-1-3

 ال –Apply Meتنطبق على (: في  والتي تمثلت ثنائيذات الخيار من نوع   )R.Likert(  أسلوبونتبني الباحث

 تنطبق علىNot apply Me ( ومن ذلك فان أسلوب تصحيح االستجابة ألداة البحث الحالي تتم من خالل)Apply Me 

  . الفقرات باألسلوب السلبي توقد صيغ)  Not apply Me = 1(وان )  2= 

  موضوعية اإلجابة   3-3-5-1-4

يس فانه عادة مـا  لضمان تحقيق االنسجام وكشف زيف أو عدم اكتراث المستجيب في اإلجابة على فقرات المقاي   

إيجاد الفرق المطلق بـين     : تتكرر بعض الفقرات لذلك فانه طريقة إيجاد موضوعية اإلجابة لخصها الباحث  في اآلتي               

الوزن الذي أعطاه المجيب للفقرة في المرة األولى والوزن الذي أعطاه لها حال ورودها مكررة في المرة الثانيـة إذ إن                     

ولكن عندما تتكـرر نفـس الفقـرة    )  2(لفقرة معينة فانه سيحصل على درجة قدرها )  Apply Me (عند اختيار البديل

وحين ذاك يكون الفرق في موضوعية اإلجابـة   )1( فانه سيحصل على درجة قدرها ) Not apply Me(ويختار البديل 

                                                 
  استعمل الباحثون هذا العدد  من الفقرات تحاشيا من اإلجراءات النفسية في الخصائص السيكومترية التي سيجريها الباحث الحقا 1
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تحصل كل استمارة على    هي درجة واحدة ويستخرج هذا الفرق بالنسبة للفقرات المكررة األخرى ثم تجمع هذه الفروق ف              

   .درجة عدم االنسجام في إجابة المستجيب 

   صياغة التعليمات  3-3-5-1-5

 جامعة كربالء وقد روعـي      اتلكي تكتمل الصورة األولية للمقياس البد من تقنين تعليمات موحدة لجميع تدريسي           

كونها تعد ألغراض بحث علمي فحـسب       فيها إخفاء الغرض الحقيقي من المقياس وإيضاح االستمارات التي بين أيديهم              

وهي تتضمن مجموعة فقرات يراد خاللها التعبير بحريـة         ) القيادة العليا في الجامعة   مقياس  (فضال عن تسمية االستمارة   

المقابلة لكـل فقـرة   ) الثنائيةالخيارات (ووضوح وصدق عن آرائهم من خالل اختيار البديل الذي يرونه مناسباً من بين            

. واحدة فقط في الخيار الذي يرونه مناسباً  مع عدم وجود إجابة صـحيحة أو خاطئـة   ) ( بوضع عالمة  وتتم اإلجابة 

ولضمان سرية المعلومات فقد بين الباحث بأنه ال ضرورة لذكر االسم وأكد إن إجاباتهم ستكون سرية ولن يطلع عليهـا                    

أو القبول االجتماعي تكون في طمأنة المـستجيبين        إن التغلب على عامل الميل لالستحسان       ) Wylieويلي    (احد إذ أكد    

 اإلجابة على كامل الفقرات وعدم ترك أي منها  وفي ختـام             نكما ُيطلب منه  ) 167: 1999،عودة(إلى سرية إجاباتهم    

ذات العالقـة بمتغيـرات البحـث       (هذه التعليمات  يتم الحرص في التأكيد عليهم بتدوين المعلومات المرفقة باالستمارة             

  .  على المقياسالطالبات على تجنب أي نوع من اإليحاء أو التدخل خالل إجابة ونكما حرص الباحث)حاليال

  Face Validity الصدق الظاهري  3-3-5-2

البـد لألداة أن تتسـم بالصـدق إذ إن صـدق األداة يمثـل إحدى الوسائل المهمة في الحكم على صـالحية                  

وان الصدق يعني بالقدر الذي تقيس به       ) 132:1999الظاهر وآخرون، (صالً لقياسه   األداة وان األداة تقيس ما وضعت أ      

وعند ) Ebel, 1972: 409(وبهذا يعد الصدق من أهم شروط األداة )  2005 :67، ألفقي(األداة ما قصد لها أن تقيسه 

الختصاص هو من أفـضل     عدم توفر هذا الشرط تعد األداة غير صالحة وان اعتماد آراء عدد من المحكمين من ذوي ا                

التربيـة  خبيراً في   ) 12(الطرائق لضمان الحصول على الصدق الظاهري  وتأسيساً على ذلك فقد عرضت األداة على               

وبعد استعادة األداة من المحكمين تم تحليل االستجابات باستخدام اإلحصائي مـن نـوع              ) 1ملحق الخبراء    (وعلم النفس 

(Chi-square One Sample Test)فقـد  مقياس معوقات القيادة اإلدارية العليا تكرارات إجابات الخبراء على   في 

  : تبين اآلتي 

دالة إذ أنهـا كانـت      ) 15-13-12-11-10-8-7-6-5-4-2-1( الفقرات   )معوقات أسرية (مجال   5-2-1- 3- 3

الة غير د ) 1.33 ≅1.333(بقيمة  ) 14-9-3(وهي اقل من القيمة الجدولية في حين الفقرات         ) 5.33 ≅5.333(بقيمة  

  ألنها كانت اكبر من القيمة الجدولية 

 ≅5.333(دالة إذ أنها كانت بقيمـة       ) 24-22-21-19-18-16(الفقرات  ) معوقات اجتماعية (مجال   5-2-2- 3- 3

غير دالـة ألنهـا     ) 0.33≅0.333(بقيمة  ) 25-23-20-17(وهي اقل من القيمة الجدولية في حين الفقرات         ) 5.33

  كانت اكبر من القيمة الجدولية 

دالة إذ أنها كانت     ) 37-36-34-32-30-28-27(الفقرات  ) عوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية   م(مجال   5-2-3- 3- 3

غير دالـة   ) 3(بقيمة  ) 35-33-31-29-26(وهي اقل من القيمة الجدولية في حين الفقرات         ) 5.33 ≅5.333(بقيمة  

  .ألنها كانت اكبر من القيمة الجدولية 

) 50 -49- -47-46-44-43-41-38(الفقـرات   ) يميةمعوقات العالقات االجتماعية واألكاد   (مجال   5-2-4- 3- 3

) 48-45-42-40-39( وهي اقل من القيمة الجدولية في حين الفقـرات            )5.33 ≅5.333(دالة إذ أنها كانت بقيمة        

والمبينـة علـى نحـو      ) 6(والمبينة في جدول     غير دالة ألنها كانت اكبر من القيمة الجدولية          )1.33 ≅1.333(بقيمة  

وعلى ذلك عمد إلى عـرض الفقـرات    للفقرات الدالة في مقياس معوقات القيادة اإلدارية العليا) 7(دول التوضيح في ج

 .الدالة على خبيرين في اللغة العربية لتحققها من السالمة اللغوية 

  لفقرات مقياس معوقات القيادة اإلدارية العليا في الجامعات للمرأةFace Validityالصدق الظاهري ) 6 (جدول 

  العراقية
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ــاس    ت  خيرات الخبراء ــاالت مقي مج
ــادة   ــات القي معوق
ــا   ــة   العلي اإلداري

  للمرأة 

نوع 
  الفقرات

  الفقرات
غير   الموافقون

  الموافقون

  القيمة المحسوبة
Chi-square 

  

  الداللة

1  1-2-4-5-6-7-8-10-
11-12-13-15  

  معوقات  أسرية  1  دالة  5.33 ≅5.333  2  10

  غير دالة  1.33 ≅1.333  4  8  3-9-14  2
  معوقات اجتماعية  2  دالة  5.33 ≅5.333  2  10  16-18-19-21-22-24  1
  غير دالة  0.33≅0.333  5  7  17-20-23-25  2
1  27-28-30-32-34-

36-37  
ــة    3  دالة  5.33 ≅5.333  2  10 ــات متعلق معوق

  بالخبرة اإلدارية 
  غير دالة  3  3  9  26-29-31-33-35  2
1  38-41-43-44-46-

47-49 -50  
ــات   4  دالة  5.33 ≅5.333  10  2 ــات العالق معوق

ــة اال جتماعيــــ
  غير دالة  1.33 ≅1.333  8  4  48-45-42-40-39  2  واألكاديمية

  الفقرات الدالة إحصائيا بحسب الصدق الظاهري أللخبراء ) 7( جدول 
عدد الفقرات الدالة بعد اإلحصائي   المجاالت  ت

Face Validity  
  االفقرات الدالة إحصائي

  15-13-12-11-10-8-7-6-5-4-2-1  12  معوقات  أسرية  1
  24-22-21-19-18-16  6  معوقات اجتماعية  2
  37-36-34-32-30-28-27  7  معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية  3
معوقات العالقـات االجتماعيـة       4

  واألكاديمية
8  38-41-43-44-46-47-49-50  

    33  مجموع الفقرات 
 Statistical  معوقات القيادة اإلدارية العليا في الجامعـات للمـرأة العراقيـة   ئي للفقرات التحليل اإلحصا 3-3-6

Items analysis    

تهدف عملية التحليل اإلحصائي للفقرات إلى الكشف عـن الخـصائص الـسيكومترية لهـا إذ إن الخـصائص                   

كثر أهمية من التحليل المنطقي الـذي       السيكومترية للمقياس بشكل عام تعتمد بدرجة كبيرة على خصائص فقراته وهو أ           

 واستنادا إلى ذلك فقد اتبع الباحث الخطوات اآلتية إلجراء التحليل اإلحصائي لفقرات             1استعمله الباحث لفقرات المقياس     

  . مقياس البحث الحالي

  عينة التحليل اإلحصائي  3-3-6-1

الكوفة وبابل  ( باستثناء جامعة كربالء       عدة في جامعات    التدريسيات 2) 400(  عينة مكونة من     وناختار الباحث 

  وذلك لحساب الخصائص السيكومترية لفقرات مقياس البحث الحالي لذلك فقد اختارهم             ) وبغداد والمستنصرية  والقادسية

   .)8(باألسلوب العشوائي المبينة في جدول الباحث 

  وسط باستثناء جامعة كربالءجامعات الفرات األعينة التحليل اإلحصائي موزعين بحسب  ) 8( جدول 
  المجموع الكلي  عدد التدريسيات  الكليات اإلنسانية والعلمية  الجامعات  ت

  جامعة الكوفة  1  21  كليات اإلنسانية
  16  كليات العلمية

37  

  جامعة بابل  2  19  كليات اإلنسانية
  13  كليات العلمية

32  

  جامعة القادسية  3  17  كليات اإلنسانية
  12  ت العلميةكليا

29  

                                                 
ر  يعتمد على الفحص الظاهري لها فقط  لذلك فهو ألنه دقيق  التحليل المنطقي قد ال يكشف عن صدق الفقرات بشكل   إن إذ 1  عرضة  أآث

ات        اإلحصائيلذا تعد عملية التحليل      ) 332-331 : 1980فرج ،   (  الذاتية   باألحكام للتأثر ية  لفقرات المقياس من العملي اء     األساس  في بن
ن     دقها م امالت ص رات ومع ة للفق وة التمييزي تخراج الق د اس اييس  ويع مالمق ل    أه ة التحلي ي عملي رات ف سيكومترية للفق الخصائص ال

  . ) Anastasi , 1988 : 192( للفقرات والتي يجب التحقق منها في المقاييس النفسية اإلحصائي
ل       إن إلى القياس النفسي    أدبيات تشير معظم    حيث 2 رات هو      اإلحصائي  انسب حجم لعملية التحلي ين    أن للفق ع ب رد  ) 500(و) 400(  يق ف

سبة            )101 :1990.اإلمام وآخران     (األصليتم اختيارهم بدقة من المجتمع       ي أنبعد   اد ن د اعتم ذا الحجم عن راد من   % ) 27(الن في ه  أف
  .العينة في تحديد المجموعتين المتطرفتين في الدرجة الكلية على المقياس يتحقق حجم مناسب في آل مجموعة وتباين جيد بينهما 
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  جامعة بغداد  4  94  كليات اإلنسانية
  67  كليات العلمية

161  

  جامعة المستنصرية  5  75  كليات اإلنسانية
  66  كليات العلمية

141  

  حساب القوة التمييزية للفقرات 3-3-6-2

 إلى حـساب    ونالباحثبعد تطبيق المقياس بصورته األولية على عينة التحليل اإلحصائي وجمع البيانات فقد عمد              

القوة التمييزية للفقرات آخذا بنظره استبعاد الفقرات التي ال تميز بين األفراد واإلبقاء على الفقرات التي تميز بينهم فـي                    

ألنها تكشف قدرة المقياس على إظهار الفروق الفردية بين األفراد المفحوصين ومن اجل إيجاد القوة التمييزية                (اإلجابات  

)   %27 (وبنـسبة   ) 400 (ياس اتبع الباحث أسلوب المجموعتين المتطرفتين من حجم العينة البالغ عـددها             لفقرات المق 

  لذا عمد الباحث إلى ترتيب الدرجات ترتيبا تنازليا من أعلى درجة كليـة إلـى أدنـى       1لتمثال المجموعتين المتطرفتين  

من أفراد العينة   )   %27 (تطرفتان بالدرجة الكلية بنسبة     درجة كلية على مقياس البحث الحالي  ثم حددت المجموعتان الم          

فردا في المجموعة الدنيا تراوحت درجـات      ) 108 ( فردا في المجموعة العليا و    ) 108(في كل مجموعة  فأصبح عددهم       

لتائي درجة وبعد استخدام االختبار ا    ) 42 – 35(درجة ودرجات المجموعة الدنيا بين      ) 63 – 51(المجموعة العليا بين    

)T– test (   عنـد  لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين العليـا والـدنيا

فقرة إذ إن القيمة التائية المحسوبة تـدل علـى          ) 33 ( ولكل فقرة من فقرات المقياس البالغ عددها         2)214 (درجة حرية   

 الفقـرة و)  معوقـات  أسـرية    (في مجال   )  12-10(وقد تبين إن الفقرة     ) 147 :2009، الكناني  (القوة التمييزية للفقرة    

غير دالة إحصائيا في حين باقي الفقرات التي لها القدرة على التمييز بـين أفـراد                ) معوقات اجتماعية (في مجال   ) 19(

  :العليا والدنيا وعلى النحو اآلتيالمجموعتين 

فـي  ) 11-6-4-1(فقد اندرجت الفقـرات     ) : 0.001 (توى الداللة مسقوة الفقرة من حيث      من حيث     3-3-6-2-1

-34-32-30-28-27(والفقرات  ) معوقات اجتماعية   (في مجال   ) 24-18-16(والفقرات  ) معوقات  أسرية    (مجال  

فـي مجـال    ) 50-49-47-46-44-43-41-38( والفقـرات   ) معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية     (ل  في مجا  ) 37

  )  معوقات العالقات االجتماعية واألكاديمية(

معوقـات   (في مجال   ) 7 ( الفقرة فقد اندرجت    ) :0.01( من حيث قوة الفقرة من حيث مستوى الداللة           3-3-6-2-2

  ) معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية (في مجال  ) 36(والفقرة ) ات اجتماعية معوق(في مجال ) 21(والفقرة ) أسرية 

في ) 15-13-8-5-2(  فقد اندرجت الفقرات     ) :0.05( من حيث قوة الفقرة من حيث مستوى الداللة           3-3-6-2-3

والـشكل  ) 10( وجدول   )9(وموضح في جدول    ) معوقات اجتماعية   (في مجال   ) 22(والفقرة  ) معوقات  أسرية    (مجال  

)2(.  

  القوة التمييزية للفقرات ) 9( جدول 
  تسلسل  ت  المجال  المجموعة الدنيا  المجموعة العليا

االنحراف   المتوسط  الفقرة
  المعياري

االنحراف   المتوسط
  المعياري

  القيمة التائية
  المحسوبة

مستوى داللة 
  القبول

  مستوى الداللة

1  1 2.241  0.909  2.119  0.945  6.312  3.291 0.001  
2  2 3.461  0.985  3.038  1.063  2.195  1.960  0.05  
3  4 3.501  0.746  2.406  1.055  6.218  3.291 0.001  
4  5 3.702  0.633  3.315  0.928  2.605  1.960  0.05  
5  6 3.470  0.720  2.469  0.985  6.236  3.291 0.001  
6  7 2.841  1.084  2.093  0.995  2.947  2.576  0.01  
7  8 3.7037  0.633  3.314  0.928  2.210  1.960  0.05  

ية
سر
  أ
ت
وقا
مع

  

 0.05غير دالة  عند داللة   1.980  1.162  1.150  2.520  1.052  2.650  10  8

                                                 
  ) Kelly , 1955 : 468( ما يكون في الحجم والتباين أفضل هذه النسبة تجعل المجموعتين في نإ إلى   Kelly) آيلي ( يشير إذ 1
    =0.001 عند مستوى /2.576 =  0.01 عند مستوى  /1.960 =  0.05عند مستوى ) 214( القيمة التائية الجدولية بدرجة حرية 2

3.291  
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9  11  3.291  0.792  2.073  1.025  6.273  3.291 0.001  
 0.05غير دالة  عند داللة   1.980  1.022  1.110  2.912  1.053  2.753  12  10
11  13  3.461  0.985  3.030  1.063  2.195  1.960 0.05  
12  15  3.240  1.109  2.731  1.139  2.180  1.960 0.05  
13  16 3.411  0.883  2.501  1.193  4.897  3.291 0.001  
14  18  3.091  0.895  1.853  0.877  7.157  3.291 0.001  
 0.05داللة غير دالة  عند   1.980  1.162  1.100  2.633  1.128  2.760  19  15
16  21 2.644  1.084  2.091  0.995  2.926  2.576  0.01  
17  22  3.709  0.633  3.312  0.928  2.525  1.960  0.05  

ية
اع
تم
اج

ت 
وقا
مع

  
  

18  24  3.420  0.795  2.330  0.971  6.053  3.291 0.001  
19  27  3.245  0.792  2.071  1.025  6.132  3.291 0.001  
20  28  2.852  0.122  1.834  0.966  5.115  3.291 0.001  
21  30  3.281  1.002  2.229  1.223  4.179  3.291 0.001  
22  32  3.618  0.877  2.813  1.065  4.183  3.291 0.001  
23  34  3.292  0.860  2.270  1.139  5.024  3.291 0.001  
ة   0.01  2.576  2.887  1.122  2.615  1.195  3.073  36  24

بر
لخ
 با
قة
تعل
 م
ت
وقا
مع

ية
ار
إلد
ا

  

25  37  3.380  0.856  2.447  1.127  4.021  3.291 0.001  
26  38  2.994  1.032  1.963  0.899  5.176  3.291 0.001  
27  41  3.233  1.002  2.224  1.223  4.659  3.291 0.001  
28  43  3.613  0.877  2.826  1.065  4.193  3.291 0.001  
29  44  3.667  0.777  2.886  1.110  4.231  3.291 0.001  
30  46  3.278  0.792  2.077  1.025  6.483  3.291 0.001  
31  47  2.858  0.122  1.851  0.966  5.725  3.291 0.001  
32  49  3.384  0.787  2.530  1.144  4.560  3.291 0.001  

ــات  معوق
ــات  العالق
االجتماعية 
  واألكاديمية

  
  

33  50  3.182  0.972  1.854  0.833  7.343  3.291 0.001  

  ييزية للفقراتمستوى الداللة لفقرات القوة التم ) 10( جدول 
  المجال  ت  مستوى الداللة

0.001  0.01  0.05  
  15-13-8-5-2  7  11-6-4-1  معوقات  أسرية  1
  22  21  24-18-16  معوقات اجتماعية  2
    36  37-34-32-30-28-27  معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية  3
-47-46-44-43-41-38  معوقات العالقات االجتماعية واألكاديمية   4

49-50  
    

 

توى   فقرات مقياس معوقات االدارة العليا للمراة في الجامعات العراقية بحسب مس
الداللة لها

0

2

4

6

8

10

معوقات متعلقة بالخبرةمعوقات اجتماعيةمعوقات  أسرية
اإلدارية

معوقات العالقات
االجتماعية واألآاديمية 

مجاالت المقياس

ى
تو
س
0.001م

0.01
0.05

  
  فقرات مقياس معوقات اإلدارة العليا للمرأة في الجامعات العراقية بحسب مستوى الداللة لها ) 2( شكل 

  الفقرات  حساب معامالت صدق  3-3-7

يستخرج معامل صدق الفقرة تجريبيا من خالل استخراج معامالت ارتباطها  بمحك خارجي أو داخلي إذ يـشير                 

)  415 – 414 : 1983عبـد الـرحمن ،       (لمحتوى التكويني للسمة أو الخاصـية       الصدق التجريبي إلى مدى ارتباط ا     

 من نتائج بيانات القوة     المستحصلهولغرض التحقق من صدق فقرات المقياس اعتمد الباحث على الدرجة الكلية للمقياس             

قياس وذلك في حالة عدم     التمييزية للفقرات بأعتبارها محكا داخليا يمكن من خاللها استخراج معامالت صدق فقرات الم            
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 Pearson Correlation (واستعمل لذلك معامل ارتباط بيرسـون  ) Anastasi , 1988 : 211(توافر محك خارجي 

Coefficient (                بين درجة كل فقرة والدرجة الكلية للمجيب  وبعد استحـصال النتـائج ومقارنـة معـامالت االرتبـاط

االرتباط تبين إن جميع الفقرات داللة إحصائية حيث كانت القيمـة الحرجـة             المحسوبة بالقيمة الحرجة الجدولية لمعامل      

والمبينة ) 0.180()=0.001( )/0.128)=(0.01( )/0.098)=(0.05( عند مستوى )214(لمعامل االرتباط بدرجة حرية   

   .)12(و) 11(في جدول 

  يوضح القوة التمييزية لفقرات المقياس ومعامالت صدقها) 11(الجدول 
 تسلسل  ت

  الفقرة
القوة التمييزية 

  للفقرة
معامل صدق   القوة التمييزية للفقرة  تسلسل الفقرة  ت  معامل صدق الفقرة

  الفقرة
1  1 6.312  0.195  16  27  6.132  0.196  
2  2 2.195  0.141  17  28  5.115  0.174  
3  4 6.218  0.199  18  30  4.179  0.186  
4  5 2.605  0.145  19  32  4.183  0.157  
5  6 6.236  0.196  20  34  5.024  0.192  
6  7 2.947  0.252  21  36  2.887  0.176  
7  8 2.210  0.198  22  37  4.021  0.183  
8  11  6.273  0.179  23  38  5.176  0.167  
9  13  2.195  0.186  24  41  4.659  0.175  
10  15  2.180  0.177  25  43  4.193  0.164  
11  16 4.897  0.198  26  44  4.231  0.162  
12  18  7.157  0.193  27  46  6.483  0.196  
13  21 2.926  0.145  28  47  5.725  0.141  
14  22  2.525  0.112  29  49  4.560  0.163  
15  24  6.053  0.196  30  50  7.343  0.187  

  يوضح القوة التمييزية لفقرات المقياس ومعامالت صدقها) 12(الجدول 
التفكير بتولي سلطة إدارية    إن مشاغل الحياة األسرية تعبقني عن         0.195  6.312  1

  في الجامعة 
  احتياجات التي ينبغي توفرها ألوالدي تجعلني اهتم بأسرتي أكثر   0.141  2.195  2
لو أجبرت على إشغال الوقت عن متطلبات البيت فأنني ال ارضي             0.199  6.218  3

  بذلك 
  كثر عاداتنا األسرية تستوجب االهتمام بمتطلبات البيت أ  0.145  2.605  4
  ال ارغب بترك البيت لوقت أطول من الالزم   0.196  6.236  5
جربت العمل على اإلدارة الجامعية إال أنها سببت لي المشاكل في             0.252  2.947  6

  البيت 
  اعتقد إن المرأة وجدت للبيت فحسب   0.198  2.210  7
فمـا العمـل    في كوني تدريسية فان الوقت الذي استنفذه كبير فكي          0.179  6.273  8

  اإلداري 
  العمل اإلداري يجعلني أتصرف كرجل في البيت   0.186  2.195  9

ية
سر
  أ
ت
وقا
مع

  

  لدي العديد من المشكالت األسرية   0.177  2.180  10
لكون المجتمع يتسم بالمحافظة وال يرضى قيـادة المـرأة فـي              0.198  4.897  11

  الجامعة 
  لتقاليد تحكمنا نحن النساء اعتقد إن العادات وا  0.193  7.157  12
  شعور الرجل بالخجل الن تقوده امرأة   0.145  2.926  13
  المجتمع ينظر للمرأة نظرة دونية   0.112  2.525  14

ية
اع
تم
اج

ت 
وقا
مع

المجتمع ال يوفر الحرية للمرأة فـي التـصرف للتنقـل بأمـاكن               0.196  6.053  15  
  تستوجبها اإلدارة 

  لكون المرأة ضعيفة الكفاية اإلدارية في الجامعة   0.196  6.132  16
  إن المرأة تحكمها العواطف وذلك يحول دون الضبط اإلداري   0.174  5.115  17
  لعدم اطالع المرأة الكافي للضوابط اإلدارية   0.186  4.179  18
  ممارسة التدريس تحول دون التفكير بإدارة المناصب   0.157  4.183  19
  مجرد التفكير بإدارة منصب ما يخيفني   0.192  5.024  20
  ال أجد من يدعمني لو فكرت تولي منصب إداري معين   0.176  2.887  21

ة 
بر
لخ
 با
قة
تعل
 م
ت
وقا
مع

ية
ار
إلد
ا

  

  جربت اإلدارة إال إنني هزمت بسبب المعلومات التي افتقرها   0.183  4.021  22
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  ت المحدودة تحول عن التفكير باإلدارة عالقاتي بالجامعا  0.167  5.176  23
االبتعاد عن متابعتي لتعليمات وزارة التعليم العالي تبعـدني عـن           0.175  4.659  24

  اإلدارة 
يحبذ من يتولى اإلدارة إن يكون عالقات عامـة فـي الجامعـات               0.164  4.193  25

  العراقية األخرى 
  عة تؤهلني لذلك ال أملك عالقات جيدة في الجام  0.162  4.231  26
  العالقات العامة هي التي تحدد من يتولى اإلدارة   0.196  6.483  27
  هنالك من هو محدد مسبقا لإلدارة مستبعدين فيها المرأة نهائيا   0.141  5.725  28
ة   األحزاب في العراق هي التي تحكم من يتولى اإلدارة   0.163  4.560  29

عي
ما
جت
اال

ت 
القا
الع

ت 
وقا
مع

ية
يم
كاد
األ
و

  

  كير باإلدارة وعامل الوساطة متوفر من المستحيل التف  0.187  7.343  30
  للمقياس ) السيكومترية (  حساب الخصائص القياسية  3-3-8

تعد الخصائص السيكومترية للمقاييس النفسية من اإلجراءات الضرورية لبناء تلك المقاييس للوثوق في دقتهـا          

مقياس زادت مؤشرات قدرته على قيـاس       وقدرتها لقياس ما أعدت لقياسه وكلما زاد عدد هذه الخصائص السيكومترية لل           

 & Zeller ( منـه بدرجـة اكبـر   المستحـصله ما وضـع لقياسـه وبالنتيجـة أمكـن الوثـوق بالمقيـاس والنتـائج        

Carmines,1986:77 ( وقد اتبع الباحث كل من خصيصة الصدق والثبات والحساسية للمقياس وعلى النحو اآلتي : 

    Scale Validity صدق المقياس  3-3-8-1

   الصدق المحتوى ، وصدق البناء:  إلى التحقق من صدق مقياس باستعمال مؤشرين للصدق هماونعمد الباحث    

  صدق المحتوى  3-3-8-1-1

يشير صدق المحتوى إلى الدرجة التي يقيس فيها المقياس ما صمم لقياسه من خالل تحليل محتـواه تحلـيال                   

 ق من صدق المحتوى لمقياس البحث الحالي من خالل تحليل تعريـف وقد  تم التحق) AIen & yen.1979:96(منطقيا 

والمجاالت التي تمثل التعريـف      القيادات العليا بالنسبة للمرأة الجامعية       إلى التي تحول دون الوصول      اإلداريةالمعوقات  

عـن تحقيـق    أهميتها النسبية والوزن المئوي وكذلك إعداد الفقرات حسب أهمية كل مجال فـضال              النظري فضال عن    

  .الصدق الظاهري الذي يعد ضمن صدق المحتوى ويستخدم بدال منه في المقاييس الشخصية  

        Constrict Validityصدق البناء  3-3-8-1-2

ولما إن االستدالل عليه يـتم      )  39:  1999 ، المصري (يعد صدق البناء أكثر أنواع الصدق تمثيال لمفهوم الصدق        

مقياس على التمييز بين إجابات المجموعتين المتطرفتين على كل فقرة في المقياس وكذلك مـن               من خالل قدرة فقرات ال    

وعلى ذلك يمكن القول إن الباحث قد تم تحققه )   Anastasia , 1988 : 155 (خالل ارتباطها بالدرجة الكلية عن المقياس

عتين المتطرفتين عن كل فقرة وكذلك من خالل        من صدق البناء من خالل قدرة فقراتها على التمييز بين إجابات المجمو           

لمقياس المعوقات اإلدارية التي تحول دون الوصول إلى القيادات العليـا بالنـسبة             ارتباط فقرات المقياس بالدرجة الكلية      

   .للمرأة الجامعية

   Scales Reliability  ثبات المقياس  3-3-8-2

دق الن المقياس الصادق يعد ثابتا في حين إن المقياس الثابت           تأتي أهمية خاصية الثبات بعد أهمية خاصية الص        

قد ال يكون صادقا لقياس سمة أو خاصية معينة حيث يكون المقياس متجانسا في فقراته إال انه يقيس سمة أخرى غيـر                      

في ذات الوقت يعد الثبات مـشيرا إلـى اتـساق           ) Zeller&Carmines,1986:77(السمة التي وضع من اجل قياسها     

وهناك مؤشران للثبات هما مؤشر التجانس الخارجي الذي         جات المقياس في قياس ما يفترض قياسه بصورة منتظمة        در

يمكن التحقق منه حينما يستقر بإعطاء نتائج ثابتة ومستقرة بتكرار تطبيقه عبر الزمن ومؤشر التجانس الـداخلي الـذي                   

التدريـسيات فـي     ونس المفهوم نفسه وقد استعمل البـاحث      يمكن التحقق منه من خالل كون فقرات المقياس جميعها تقي         

ومـن ثـم    ) 12( تدريسية والمبين في جـدول    ) 226(   الذين بلغ حجم العينة    نه وذلك من خالل درجات    الكليات اإلنسانية   

  . حساب ثبات المقياس بطريقتين وهما تحليل التباين وإعادة االختبار

  عينة الثبات ) 13( جدول 
  الكلية  ت  ة الوظيفية للتدريسياتالدرج
  درجة مدرس مساعددرجة   درجة أستاذ مساعد

  المجموع
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  مدرس
  21  5  7  9  جامعة الكوفة  1
  19  6  9  4  جامعة بابل  2
  17  4  11  2  جامعة القادسية  3
  94  38  31  25  جامعة بغداد  4
  75  45  11  19  جامعة المستنصرية  5

  226  98  69  59  المجموع
    Hoyt  باستخدام معادلة ANOVA , two-away التباين طريقة تحليل 3-3-8-2-1

: 2008،  العتـوم ( تجانس األداء بين فقرات المقياس     يشير معامل الثبات بطريقة التحليل التبيان بدون تفاعل إلى        

يجـاد  للتحقق من الثبات بالتجانس الداخلي لذا طبق الباحث المقياس مرة واحدة على عينة الثبات المحددة آنفا ثم إ                 ) 507

استمارة من استمارات ) 8( وبعد تصحيح اإلجابات استبعدت  Hoyt ثم استعمال معادلة الخطأالتباين بين األفراد وتباين 

استمارة لتمثل بذلك عـدد     ) 218 (المقياس وذلك لعدم دقة المجيب وجدته في اإلجابة على فقرات المقياس وبذا استبقت              

 بدون ( اتهم على المقياس إلى العمليات اإلحصائية باستعمال تحليل التباين الثنائي         أفراد عينة الثبات الذين تم إخضاع درج      

 في حـساب الثبـات    Hoytوبعد استعمال معادلة ) 13 ( وكانت نتائج تحليل التباين على ما موضح في الجدول) تفاعل

إلى اتساق داخل فقـرات المقيـاس       ويعد هذا المعامل جيدا مما يؤشر       )  0.83(البحث الحالي بلغ معامل الثبات      لمقياس  

   .معوقات القيادة اإلدارية العليا في الجامعات للمرأة العراقية

  

    Test – Retest Methodحساب الثبات بطريقة إعادة االختبار  3-3-8-2-2

)  218( المقياس على عينة الثبات عـددها        ونلغرض حساب معامل الثبات بطريقة إعادة االختبار طبق الباحث        

مرة و بعد   ) 12(والمبين في جدول    )  الكوفة و بابل والقادسية وبغداد والمستنصرية      (التدريسيات في جامعة كل من      من  

استمارة من المقياس لعدم دقة المجيب وجديته فـي         )  2 (مرور أسبوعان مرة أخرى وبعد تصحيح االستجابات استبعدت         

 إلى العمليات اإلحصائية في التطبيق الثاني ومـن         تدريسية   ) 216 ( خضعت درجات    وبذلكاإلجابة عن فقرات المقياس     

ثم استعمل معامل ارتباط  بيرسون  بين درجات التطبيقين األول والثاني وقد بلغ معامل الثبات المحسوب بهذه الطريقة                   

   .عبر الزمنوهو معامل ثبات جيد  لذا فان مقياس البحث الحالي يتميز باالستقرار ) 0.76(   لمقياس البحث الحالي

    Sensitivity Coefficient مؤشر الحساسية  3-3-8-3

 طريقة جديدة في حساب معامل الثبات وقد أطلق عليها مؤشر الحساسية إذ يعـد مؤشـر    Jacksonأضاف 

حساسية المقياس في قياس السمة أو الخاصية التي اعد لقياسها ويوضح حساسية المقياس مقدار العالقة بـين الـسمة أو                    

 وتختبر داللته في ضوء مستويات      الخطألخصيصة واألداء  ويعتمد في حسابه على قيم تحليل التباين بين األفراد وتباين              ا

 مؤشـر  ونواستنادا إلى ذلك حسب الباحث)   Neill & Jackson , 1970 : 647 (الداللة اإلحصائية للتوزيع أالعتدالي 

) 13(مـشار إليهـا فـي الجـدول     باالعتماد على نتائج تحليل التباين ال حساسية مقياس لقياس اإلطار ألمفاهيمي للجودة       

الن قيمته اكبر من القيمة الزائية الجدولية للتوزيع أالعتـدالي           ) 0.05 (وهو بداللة إحصائية عند مستوى      )  3.027(فكان

 العليا للمرأة فـي الجامعـات       المعوقات اإلدارة ويعد هذا مؤشرا على إن مقياس له القدرة على قياس           )  1.96 (التي تبلغ   

   .العراقية

   الخطأ المعياري للمقياس  3-3-8-4

لما أن الدرجة التي يحصل عليها الفرد في أي مقياس تتضمن قدرا من الخطأ حيث ال تكون معبرة عن الـسمة                     

 يبين مـدى    ويكون الخطأ المعياري مؤشر من مؤشرات دقة المقياس حيث        ) 322:1980فرج،(المراد قياسها لدى الفرد     

الن الخطأ المعياري عبارة عن انحراف معياري متوقع لنتـائج           اقتراب درجات الفرد على المقياس من الدرجة الحقيقية       

اختبار أي فرد وبهذا كلما كان الخطأ المعياري صغيرا كلما دل ذلك على دقة الدرجات المستحصلة من االختبار أما إذا                    

 بتطبيق معادلة الخطأ المعيـاري للمقيـاس        ونن الدرجات غير دقيقة وقد قام الباحث      كان الخطأ كبيرا فان ذلك يدل على إ       
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الذي استخرج بطريقة تحليل التباين لمعادلة هويت ،وكذلك بلغت قيمة          ) 0.83(عندما كان معامل الثبات      ) ±3.76(فبلغ  

   .الذي استخرج بطريقة إعادة االختبار ) 0.76(عندما كان معامل الثبات )  ± 4.45(

   وصف المقياس  3-3-9

فقرة صـيغة   )  30 (يتكون من   معوقات اإلدارة العليا للمرأة في الجامعات العراقية        من خالل ما تقدم فان مقياس       

المعوقات التـي تمـر بهـا المـرأة          وقد وزعت على شكل عشوائي على الرغم من إن الفقرات تمثل             السلبيباألسلوب  

)  7( معوقات متعلقة بـالخبرة اإلداريـة      -فقرات  )  5( معوقات اجتماعية    -فقرات  )  10(معوقات  أسرية    ( العراقية في   

 النسبية والوزن المئوي لكـل      األهميةومن ثم استخرج      )فقرات)  8( معوقات العالقات االجتماعية واألكاديمية      - فقرات

 –Apply Meتنطبق على  (:ي  والتي تمثلت  فثنائيذات الخيار من نوع   )R.Likert( مجال والتي تقاس على أسلوب

 ال تنطبق علىNot apply Me (  ومن ذلك فان أسلوب تصحيح االستجابة ألداة البحث الحالي تتم من خـالل)Apply 

Me = 2 (  وان)Not apply Me = 1 (  بعد ذلك تحقق الباحث من التحليل اإلحصائي للفقـراتStatistical Items 

analysis  ية للفقرات ومعامالت صدق الفقرات ومن ثم استعمل الباحث الخصائص السيكومترية  القوة التمييزباستعمال

 Constrict والذي تمثل في صدق المحتوى وصـدق البنـاء    Scale Validityللمقياس ككل من مثل صدق المقياس 

Validity  ومن ثم  ثبات المقياس  Scales Reliability   باستعمال طريقة تحليـل التبـاين ANOVA , two-away  

و  ) 0.76(بلـغ     الذي Test – Retest Method  و حساب الثبات بطريقة إعادة االختبار  Hoytباستخدام معادلة 

 Sensitivity Coefficientالذي استخرج بطريقة تحليل التباين لمعادلة هويت ومن ثم مؤشر الحساسية ) 0.83(الثبات 

المعوقات اإلدارة العليا للمرأة في الجامعات       مقياس له القدرة على قياس       الذي يعد مؤشرا على إن     ) 3.027( الذي بلغ   

 عندما كان معامـل الثبـات       ) ±3.76(وقد تحقق من الخطأ المعياري للمقياس الذي بلغ         )  0.05( عند مستوى   العراقية  

دما كان معامل الثبـات      عن )  ± 4.45( الذي استخرج بطريقة تحليل التباين لمعادلة هويت ،وكذلك بلغت قيمة            )0.83(

  .   الذي استخرج بطريقة إعادة االختبار )0.76(

   تطبيق المقياس 3-3-10

بعد أن تم إعداد البحث بصورته النهائية متحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس عمد إلى تطبيقه على عينة                 

 العديد من البيانات سـيتم      ونرت للباحث  وقد توف  28/3/2011-27بتاريخ  البحث المتمثلة التدريسيات في جامعة كربالء       

  ) نتائج البحث ( تناولها في الفصل الرابع 

  الوسائل اإلحصائية المستخدمة في بناء أداة البحث ومعالجة البيانات 3-3-11

  : تم استعمال مجموعة من الوسائل المنطقية واإلحصائية في البحث الحالي والتي تمثلت في 

  الوسائل المنطقية 3-3-11-1

األهميـة النـسبية   تحديـد   / Research Populationحجم مجتمع البحث و عينته (النسبة المئوية واستعملت في . 1

  لمجاالت مقياس المعوقات اإلدارة العليا للمرأة في الجامعات العراقية

  اإلحصائية الوسائل  3-3-11-2

1 ( (Chi-square One Sample Test)  ) 149 : 2010. الياسري(   

 لعينتين مستقلتين )  T– test(ار التائي االختب( ) 2

  لعينة واحدة )  T– test(االختبار التائي ( ) 3

  ) Pearson Correlation Coefficient( معامل ارتباط بيرسون  ) 4

    Hoyt  باستخدام معادلة ANOVA , two-awayطريقة تحليل التباين  ) 5

   المقياسSensitivity Coefficientمؤشر الحساسية  ) 6

  المعياري للمقياس معادلة الخطأ  ) 7

  الفصل الرابع

  نتائج البحث وتحليلها مناقشتها 4 -
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  عرض نتائج البحث  4-1

 عرض نتائج البحث الحالي لذا سيعمد إلى اإلجابة على فرضية البحث من خالل البيانات               ونحتى يستطيع الباحث  

   :التي تم التوصل إليها وعلى النحو اآلتي 

في معوقات القيادة اإلدارية العليا الجامعية من       ) 0.05(صائية عنـد مستوى داللة     ال توجد فروق ذات داللة إح      4-1-1

قـام  ) 1-1-4(الفرضية الصفرية   انطالقا من اإلجابة على      .. وجهة نظر التدريسيات لالختصاصات العلمية واإلنسانية     

تدريـسية  ) 56(يات البالغ عـددهن     الباحث باستخدام اإلحصائي من نوع االختبار التائي لعينة واحدة لعينة من التدريس           

والـذي تـم فيـه       ) 3.69(بانحراف معياري    ) 50.98(مختلفة في دراجتهن العلمية وقد تبين الوسط الحسابي البالغ          

 ) 0.001(عند مستوى    ) 3.460(وهي قيمة اكبر من القيمة الجدولية البالغة        ) 12.122(استخراج القيمة التائية البالغة     

ن رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة التي تدلل عن وجود معوقات تعمل على إعاقة المرأة                وهذا ما يدلل ع   

  .يوضح ذلك  ) 14( التدريسية في جامعة كربالء من نيلهن مهام إدارية عليا وجدول 

  أةقيمة االختبار التائي لعينة واحدة في قياس معوقات القيادة اإلدارية   العليا للمر) 14(جدول 
تدريسيات ينتمين إلى لالختصاصات العلمية و اإلنسانية       
  التي تمثل قياس معوقات القيادة اإلدارية   العليا للمرأة
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فـي  تدريسيات ينتمين إلـى لالختـصاصات العلميـة         
  الجامعة

56 50.98  3.69  12.122  3.460  0.001  

في معوقات القيادة اإلدارية العليا الجامعية      ) 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مستوى داللة           4-1-2

   .االختصاصات العلمية واإلنسانيةتدريسيات بين المن وجهة نظر 

احث باستخدام اإلحصائي من نوع االختبار التائي  لعينتين         قام الب  ) 2-1-4(انطالقا من اإلجابة على الفرضية الصفرية     

       56(مستقلتين لعينة من التدريسيات البالغ عددهن (      العلمية مقسمة على   تدريسية مختلفة في دراجتهن)تدريـسيات   ) 31

 ) 25(و ) 2.364(وانحـراف المعيـاري البـالغ        ) 50.55(بمتوسـط   ينتمين إلى لالختصاصات العلمية في الجامعة       

والذي  )2.994(وانحراف المعياري البالغ    )  50.2( بمتوسط   تدريسيات ينتمين إلى لالختصاصات اإلنسانية  في الجامعة       

عنـد مـستوى    )  2.000( من القيمة الجدولية البالغـة       اصغروهي قيمة   ) 0.477(تم فيه استخراج القيمة التائية البالغة       

عـدم وجـود فـرق بـين        رية وقبول الفرضية البديلة التي تدلل عن        وهذا ما يدلل عن رفض الفرضية الصف      )   0.05(

عـة  تدريسيات ينتمين إلى لالختصاصات العلمية في الجامعة و تدريسيات ينتمين إلى لالختصاصات اإلنسانية  في الجام               

  .يوضح ذلك )  15 (في جامعة كربالء من نيلهن مهام إدارية عليا وجدول العليا للمرأة في معوقات القيادة اإلدارية 

  قيمة االختبار التائي لعينتين مستقلتين في قياس معوقات القيادة اإلدارية العليا للمرأة) 15(جدول 
تدريسيات ينتمين إلى لالختصاصات العلمية و اإلنسانية       ت

  القيادة اإلدارية   العليا للمرأة  معوقاتالتي تمثل قياس
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  2.364 50.55 31   العلمية في الجامعةلالختصاصات تدريسيات ينتمين إلى1
 اإلنـسانية  فـي      لالختصاصات تدريسيات ينتمين إلى  2

  الجامعة
25 50.2  2.994  

0.477  2.000  0.05   

  ا  تحليل نتائج البحث ومناقشته4-2

  :  تحليلها وعلى النحو اآلتي ونمن خالل نتائج البحث يستطيع الباحث

وهذا مـا    مراتب عليا في القيادة الجامعية       إلىهن  ولتعاني المرأة لعراقية في الجامعة من وجود عقبات تحول دون وص          

ون هـذه  في وجود العديد مـن الـصعوبات التـي تحـول د    ) Richman .R.c & all 2001(اتفقت به مع دراسة  

التي توصلت إلى إن معظم العمداء في كليات المجتمع في  ) Roueche Johnne 2002 .( االستراتيجيات ودراسة  

الواليات المتحدة األمريكية ال يجيدون التعامل بشكل كامل بأساليب القيادة وان هنالك العديد من التدخالت الشخصية في                 

التي أشارت أن أهمية كل من الجنسين نحو القيادة المعاصـرة الجامعيـة             ) 2008الجارودي  ( القيادة الجامعية ودراسة    
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وان هذه المعوقات تتوافق بين تدريسيات ينتمين إلى لالختصاصات العلميـة فـي الجامعـة و                كانت كبيرة جدا وفعالة     

لمرأة في جامعة كـربالء     تدريسيات ينتمين إلى لالختصاصات اإلنسانية  في الجامعة في معوقات القيادة اإلدارية العليا ل             

  من نيلهن مهام إدارية عليا

  الفصل الخامس

  االستنتاجات و التوصيات والمقترحات5- 

  :  التوصل إلى االستنتاجات آالتية ونمن خالل نتائج البحث يستطيع الباحث:االستنتاجات  5-1

 القيادة العليـا    إلىلتي تحول دون وصولها      تعاني المرأة العراقية التي تعمل في الجامعة من العديد من العقبات ا            5-1-1

  تهن العلمية افي الجامعة على اختالف دراج

   ال يوجد فرق بين االختصاصات العلمية واالختصاصات اإلنسانية في نوع هذه المعوقات 5-1-2

يادة العليا فـي     على وفق الوسط الحسابي المرأة التدريسية في الجامعة تعاني من المعوقات للتدرج الوظيفي للق              5-1-3

 فرصة المرأة في    على أن الجامعة في االختصاصات العلمية أكثر من التدريسيات في االختصاصات اإلنسانية وهذا يدلل             

  . االختصاصات اإلنسانية أكثر حظوة على الرغم من هذه المعوقات

  :  تحديد التوصيات اآلتية ونمن خالل االستنتاجات يستطيع الباحث:التوصيات  5-2

معوقـات متعلقـة بـالخبرة       العراقية في الجامعة سواء أكانت من        المرأة االهتمام بالمعوقات التي تعاني منها       5-2-1

  اإلدارية و معوقات العالقات االجتماعية واألكاديمية

على الرغم من إن المعوقات تطول كل من االختصاصات اإلنسانية والعلمية على حد سـواء إال إن الباحـث                    5-2-2

  . المرأة التدريسية التي تنتمي لالختصاصات العلمية بدرجة أولى واالختصاصات اإلنسانية بدرجة ثانيةيوصي ب

  :  اآلتي ونمن خالل التوصيات يقترح الباحث:المقترحات  5-3

  .إدخال المرأة الجامعية في دورات مكثفة لإلدارة العليا الجامعية  5-3-1

  . القيادات الجامعية تمهيدا إلى القيادة العليا الجامعية  محاولة إشراك المرأة الجامعية في5-3-2

القيادة وعالقتها بالدرجة العلمية للمرأة الجامعيـة       :  محاولة إجراء دراسات مماثلة تفصل فيها المتغيرات اآلتية          5-3-3

  . دور المرأة الجامعية في القيادة بحسب األقسام الدراسية، العراقية 

  المالحق

  لخبراءملحق ا) 1(ملحق 
ــال  مجـــ

  االستشارة 
  التخصص  مكان العمل   اسم الخبير   ت

1  2  
    اإلرشاد النفسي   جامعة بغداد   األستاذ الدكتور شاكر مبدر جاسم   1
    علم النفس   جامعة القاهرة    عبر االنترنيت –األستاذ الدكتور خالد النجار   2
    علم النفس   جامعة القاهرة   رنيت عبر االنت–األستاذ الدكتور سهير كامل احمد   3
    علم النفس   جامعة القاهرة    عبر االنترنيت–األستاذ الدكتور منى محمد على جاد   4
    صحة نفسية    جامعة القاهرة    عبر االنترنيت–األستاذ محمد عبد الظاهر الطيب   5
     النفس التربوي علم   جامعة كربالء   األستاذ المساعد الدكتور حامد الدفاعي   6
    علم النفس التربوي   جامعة كربالء   األستاذ المساعد الدكتور حيدر اليعقوبي   7
    اإلرشاد النفسي   جامعة بغداد   المدرس الدكتور حسن علي السيد   8
    طرائق تدريس   جامعة كربالء   المدرس الدكتور علي عبد الكريم   9

     طرائق تدريس   عة كربالء جام  المدرس علي الفتالوي   10
    طرائق تدريس   جامعة كربالء   المدرس عدي عبيدان   11
    طرائق تدريس   جامعة كربالء   المدرس صادق الشافعي   12
    علم النفس التربوي   جامعة الكوفة   المدرس عباس نوح    13
    لتربوي علم النفس ا  جامعة الكوفة   المدرس المساعد آالء جميل صالح   14
  األهمية النسبية لمجاالت مقياس معوقات القيادة اإلدارية العليا في الجامعات للمرأة العراقية -1

  لفقرات مقياس معوقات القيادة اإلدارية العليا في الجامعات للمرأة العراقيةFace Validityالصدق الظاهري  -2
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  االستبانة االستطالعية ) 2(ملحق 

  ........... . ة جناب التدريسية المحترم

  تحية علمية 

)  جامعة كربالء أنموذجا -معوقات المرأة في القيادة اإلدارية العليا للجامعات العراقية( إجراء بحث الموسوم    ونيروم الباحث 

ـ                     ن ولما أنكم من التدريسيات في بعض الجامعات العراقية ومن اجل إعداد مقياس ممثل لواقع المعوقات التي تعاني منهـا قـسما م

  : ومن ذلك نرجو اإلجابة على األتي . التدريسيات والتي تحول دون وصولها إلى ارتقاء لقيادة الجامعة 

   رئيسة جامعتك أوتوقعي إن لك الرغبة في أن تكوني عميدة كليتك . وأنتي تدريسية في الجامعة : السؤال األول 

  فما يمنع ذلك ؟ 

فهل حاولت وان كان بفكرة الن تكوني عميدة كليتك أو رئيسة           .  قد تكون موضوعية     العوامل التي ذكرت من قبلك    : السؤال الثاني   

  جامعتك 

  ................................................كال .............................................   نعم 

  فما هو المانع من ذلك ؟...  كال أو بنعم اإلجابةكانت إذا 

  انه الخبراء حول صالحية مجاالت المقياس  استب)3(ملحق 

  ............ . السيد الخبير المحترم 

  تحية طيبة 

 جامعة كربالء أنموذجا    –معوقات المرأة في القيادة اإلدارية العليا للجامعات العراقية         ( إجراء بحث الموسوم     ونيروم الباحث 

اطـالع علـى   لذا تتطلب من الباحث  ) المرأة في القيادة اإلدارية العليا    معوقات  ( ولما إن من متطلبات البحث الحالي إعداد مقياس          )

  : العديد من األدبيات ذات العالقة لذا حدد الباحث المجاالت اآلتية التي يعتقد تمثيلها للمقياس والتي تمثلت في اآلتي 

ال وغيرها في حـال كونهـا متزوجـة         وهي تتعلق بمطالب الحياة األسرية من رعاية المنزلية ورعاية األطف         : معوقات  أسرية     )1

  والمطالب األسرية في حال كونها لم تتزوج بعد 

 وهذه تتعلق بالعادات والتقاليد التي تحكم المرأة اجتماعيا : معوقات اجتماعية  )2

 تتعلق بإمكانياتها وقدراتها الشخصية : معوقات شخصية  )3

 معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية  )4

 االجتماعية واألكاديمية بين الجامعات العراقية من جانب والوزارة التعليم العالي من جانب آخر معوقات متعلقة بالعالقات  )5

 التفضل بالموافقة على بيان صالحية المجاالت للمقياس فـضال عـن بيـان      أرجو ممن يعتد بخبرته التربوية والنفسية لذا        إنكمولما  

  : على االستبانة اآلتية %) 5-%1(حدد من  النسبية لها وذلك على وزن مئوي الخماسي والماألهمية
لمجاالت مقيـاس معوقـات القيـادة         ت  %)5 -%1(األهمية النسبية لكل مجال بدرجة من   خيرات الخبراء

اإلدارية العليا في الجامعـات للمـرأة       
  العراقية

غير   موافق
  موافق

-Chiقيمة 
square  

  مالحظات  5%  %4  3%  2%  1%

                    معوقات  أسرية  1
                    معوقات اجتماعية  2
                    معوقات شخصية  3
                    معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية   4
معوقات متعلقة بالعالقات االجتماعيـة       5

  واألكاديمية
                  

  استجابات الخبراء بعد تقديمها لهم نتائج 
لمجاالت مقياس معوقات القيادة اإلداريـة        ت  %)5 -%1( النسبية لكل مجال بدرجة من األهمية  خيرات الخبراء

غير   موافق  لمرأة العراقيةالعليا في الجامعات ل
  موافق

-Chiقيمة 
square  

1%  2%  3%  %4  5%    

    3  8  1  2  -  1.14286  5  9  معوقات  أسرية  1
    6  3  1  1  3  2.57143  10  4  معوقات اجتماعية  2
              7.14285  12  2  معوقات شخصية  3
    4  3  7      0.28571  8  6  ة بالخبرة اإلدارية معوقات متعلق  4
معوقات متعلقـة بالعالقـات االجتماعيـة         5

  واألكاديمية
10  4  2.57143  -  -  3  3  8    

  %5  15  32  3  4  0        معوقات  أسرية  1
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  %2.53  18  12  3  2  3  معوقات اجتماعية  2
              معوقات شخصية  3
  %3.53  20  12  21  -  -  معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية   4
معوقات متعلقـة بالعالقـات االجتماعيـة         5

  واألكاديمية
-  -  9  12  40  4.07%  

  االستطالعية بهدف الحصول على الفقرات بصورتها األوليةاستبانه ) 4(ملحق 

  .. تحية طيبة    ..............األخت الفاضلة التدريسية 

 جامعة كربالء أنموذجا    –أة في القيادة اإلدارية العليا للجامعات العراقية        معوقات المر ( إجراء بحث الموسوم     ونيروم الباحث 

ولما إن البحث الحالي بحاجـة إلـى        ) معوقات المرأة في القيادة اإلدارية العليا     (ولما إن من متطلبات البحث الحالي إعداد مقياس         ) 

) يفضل اإلجابة بأكثر عدد ممكن من اإلجابات : مالحظة (ة مقياس يقيس فيه تلك المعوقات لذا يرجو الباحث اإلجابة عن هذا األسئل         

.. فان اإلجابة الصادقة والممثلة تفيد البحث وتستعمل ألغراض البحث العلمي ألغير وان كل اإلجابات ستكون في قيد السرية التامة        

  . مع تقديرنا لكم العلمي واألكاديمي 

 سرية التي تحول تفكيرك بان تنولي قيادة إدارية العليا في الجامعة ؟ ما المعوقات األ: السؤال :معوقات  أسرية : أوال 

 ؟قيادة إدارية العليا في الجامعة ما المعوقات االجتماعية التي تحول تفكيرك بان تنولي : السؤال :معوقات اجتماعية : ثانيا 

  تتولي تنولي قيادة إدارية العليا في الجامعة ؟ما لذي ينقصك من الخبرة الن:السؤال :معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية :ثالثا 

هل تعتقدين إن تكوني عالقات اجتماعية اكادمية الن تنولي قيادة : السؤال : معوقات متعلقة بالعالقات االجتماعية واألكاديمية :رابعا 

  إدارية العليا ؟ 

م من إن الفقرات تمثل المعوقات التي تمر بهـا    فقرة صيغة باألسلوب السلبي وقد وزعت على شكل عشوائي على الرغ           ) 30( من  

 معوقـات العالقـات االجتماعيـة       - معوقات متعلقة بالخبرة اإلدارية      - معوقات اجتماعية    -معوقات  أسرية    ( المرأة العراقية في    

   .)واألكاديمية

  

  

  مقياس معوقات اإلدارة العليا للمرأة في الجامعة بصورته النهائية :) 5(ملحق 
  فقرات المقياس  ت  تالمجاال  ت  خيارات اإلجابة

Apply Me Not apply Me 
إن مشاغل الحياة األسرية تعبقني عن التفكير بتولي سـلطة إداريـة فـي                1

  الجامعة 
    

      احتياجات التي ينبغي توفرها ألوالدي تجعلني اهتم بأسرتي أكثر   2
      ن متطلبات البيت فأنني ال ارضي بذلك لو أجبرت على إشغال الوقت ع  3
      عاداتنا األسرية تستوجب االهتمام بمتطلبات البيت أكثر   4
      ال ارغب بترك البيت لوقت أطول من الالزم   5
      جربت العمل على اإلدارة الجامعية إال أنها سببت لي المشاكل في البيت   6
      اعتقد إن المرأة وجدت للبيت فحسب   7
      في كوني تدريسية فان الوقت الذي استنفذه كبير فكيفما العمل اإلداري   8
      العمل اإلداري يجعلني أتصرف كرجل في البيت   9

1  
  
  
  
  

معوقـــات   
  أسرية

      لدي العديد من المشكالت األسرية   10
      لكون المجتمع يتسم بالمحافظة وال يرضى قيادة المرأة في الجامعة   11
      اعتقد إن العادات والتقاليد تحكمنا نحن النساء   12
      شعور الرجل بالخجل الن تقوده امرأة   13
      المجتمع ينظر للمرأة نظرة دونية   14

معوقـــات    
  اجتماعية

     للتنقل بأماكن تستوجبها اإلدارة المجتمع ال يوفر الحرية للمرأة في التصرف   15
      أة ضعيفة الكفاية اإلدارية في الجامعة لكون المر  16
      إن المرأة تحكمها العواطف وذلك يحول دون الضبط اإلداري   17
      لعدم اطالع المرأة الكافي للضوابط اإلدارية   18
      ممارسة التدريس تحول دون التفكير بإدارة المناصب   19
      مجرد التفكير بإدارة منصب ما يخيفني   20
      ال أجد من يدعمني لو فكرت تولي منصب إداري معين   21

معوقـــات    
متعلقــــة 
ــالخبرة  بــ

  اإلدارية

       إنني هزمت بسبب المعلومات التي افتقرها إالجربت اإلدارة   22
      عالقاتي بالجامعات المحدودة تحول عن التفكير باإلدارة   23معوقـــات    
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      التعليم العالي تبعدني عن اإلدارة االبتعاد عن متابعتي لتعليمات وزارة   24
يحبذ من يتولى اإلدارة إن يكون عالقات عامة فـي الجامعـات العراقيـة                25

  األخرى 
    

      ال أملك عالقات جيدة في الجامعة تؤهلني لذلك   26
      العالقات العامة هي التي تحدد من يتولى اإلدارة   27
      رة مستبعدين فيها المرأة نهائيا هنالك من هو محدد مسبقا لإلدا  28
      األحزاب في العراق هي التي تحكم من يتولى اإلدارة   29

ــات  العالقـ
ــة  االجتماعي

  واألكاديمية

      من المستحيل التفكير باإلدارة وعامل الوساطة متوفر   30
  المصادر

  المصادر باللغة العربية

 القران الكريم  •

جامعة . التقويم والقياس  ) :1990(حسين  صباح  .أنور حسين و العجيلي     .  الرحمن   مصطفى محمد و عبد   .اإلمام   •

  .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: بغداد

 . برنامج مقترح إلعداد القيادات الجامعية التحويليـة فـي الجامعـات الـسعودية             ): 2008 (ماجدة  .الجارودي   •

  .كلية التربية:جامعة الملك سعود.غير منشورة .أطروحة دكتوراة

دراسـة تحليليـة عـن دور المـرأة فـي المجتمـع             .علـم اجتمـاع المـرأة     :) 2008(إحسان محمـد  .الحسن   •

 .دار وائل للنشر والتوزيع :عمان.األردن.المعاصر

 .مطبعة الرابطة : بغداد  . أول الطريق إلى النهضة النسوية في العراق ): 1958(صبيحة. الشيخ داود  •

 دار الثقافة: ،عمانالقياس والتقويم في التربيةمبادئ : )1999 (جودت عزت الظاهر،زكريا محمد،وعبد الهادي، •

 .دار المناهج للنشر والتوزيع:عمان.األردن. SPSSطرق اإلحصاء باستخدام :)2008(  شفيق احمدالعتوم، •

  . الغريب للطباعة والنشر والتوزيعدار:القاهرة.التقويم والقياس النفسي والتربوي:)2005(إسماعيل محمد،ألفقي •

 معجم المصطلحات التربوية المعرفية فـي المنـاهج وطرائـق التـدريس            ):1999(علي. ملاحمد والج .أللقاني   •

  .عالم الكتاب:القاهرة.2ط.

  .دار الضياء للطباعة والتصميم:النجف .SPSS مقدمة في اإلحصاء والتطبيقات ) 2009(عايد كريم ،الكناني •

ا في الخصائص الـسيكومترية الشخـصية       اثر اتجاه الفقرة وأسلوب صياغته    :)1999(محمد عبد المجيد    المصري، •

  .ابن رشدة بغداد،جامعأطروحة دكتوراه غير منشورة،: النفسية للمجيبةوحسب الصح

دار :النجف. ) ل في اإلحصاء الوصفي واالستداللي    مدخ(مبادئ اإلحصاء التربوي  :) 2010(محمد جاسم   .الياسري   •

   .الضياء للطباعة والتصميم

رسالة ماجستير غير منشورة فـي      .تغيرات االجتماعية والحضارية للمرأة العراقية    ال): 1983(أحالم شيت .حميدة   •

  .كلية اآلداب:جامعة بغداد.تماع علم االج

مطبعـة  : القاهرة   . اإلحصاء االستداللي في العلوم النفسية والتربوية واالجتماعية       ): 2009(علي ماهر . خطاب   •
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