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 االجتاه حنو املرأة لدى الشباب
 أ.د.  إيمان عباس عمي حسن الخفاف                                            
 كمية التربية األساسيةالجامعة المستنصرية/                                              

 ممخص البحث 
 يستيدؼ البحث الحالي بما يأتي:    
 المرأة لدى الشباب قياس االتجاه نحو .1

 معرفة داللة الفروؽ في االتجاه نحو المرأة عمى وفؽ متغير الجنس .2

وتـ تطبيؽ البحث عمى طمبة كمية التربية األساسية )الذكور واإلناث (، ومف المرحمة          
( طالبا 111ولمدراسة الصباحية وبمغت عينة الدراسة ) 2116-2115األولى لمعاـ الدراسي

إعداد مقياس  االتجاه نحو المرأة لدى الشباب و تـ التحقؽ مف صدقو وثباتو،  وطالبة وتـ
ولتحميؿ النتائج إحصائيا تـ استخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف واالختبار التائي لعينتيف مستقمتيف 

 ومعادلة سبيرماف براوف، وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:
 رآة. إف الشباب لدييـ اتجاه ايجابي نحو الم  .1

وجػػود فػػرؽ ذا داللػػة إحصػػائية فػػي مقيػػاس االتجػػاه نحػػو المػػرأة عمػػى وفػػؽ متغيػػر الجػػنس  .2
 ولصالح الذكور.

 
Abstract 

    The present study aimed to:   

1-Measures Attitude towards woman in youth. 

2- Acquaint to the significant of differences between males and females 

in Attitude towards woman. 

  To achieve this aims it should used measure Attitude towards woman, 

the scale in the final applied on sample of (226) students(males and 

females)from mustansiriya university for the Academic year2015-2016. 

        

     After the data have been statically treated by adopting the 

appropriate means such as t-test for separate samples and person 

correlation coefficient and Sperman-Brown equation ,the result was: 
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1-The results showed that Attitude towards woman available among 

youth 

.2- The results showed that statistical significant difference between 

males and females in Attitude towards woman and its was for males.  

 
 أىمية البحث والحاجة إليو

       
تشػػػغؿ االتجاىػػػات  مكانػػػة بػػػارزة فػػػي التربيػػػة والتعمػػػيـ ودراسػػػات الشخصػػػية و ديناميػػػات         
جماعة والتواصؿ والعالقات اإلنسانية، ويرى عمماء النفس والتربية إف االتجاىات التي يكونيا ال

الفػػرد تمعػػب دورا ميمػػا فػػي حيػػاة الفػػرد اليوميػػة، باعتبارىػػا محػػددات موجيػػة و ػػابطة ومنظمػػة 
لمسػػموؾ االجتمػػاعي، ألنيػػا أحػػد نػػواتج عمميػػة التنشػػئة االجتماعيػػة وتتكػػوف مػػف خػػالؿ العوامػػؿ 

رات الثقافيػة والح ػارية بمػا تشػممو مػف الػنظـ الدينيػة واألخالقيػة واالقتصػادية والسياسػية، والمؤث
ومػػػػف خػػػػالؿ نمػػػػو الفػػػػرد يتكػػػػوف لديػػػػو اتجاىػػػػات نحػػػػو األفػػػػراد أو الجماعػػػػات أو المؤسسػػػػات أو 

 (.322-318: 2112المواقؼ)ممحـ،

ا إنيػػا تعػػد أحػػد وفػػي ىػػذا االتجػػاه تمثػػؿ االتجاىػػات مظيػػرا ميمػػا فػػي شخصػػية الفػػرد، كمػػ      
الموجيػػػػات األساسػػػػية لسػػػػموكو عمػػػػى حػػػػد سػػػػواء، وتػػػػرتبط ارتباطػػػػا وثيقػػػػا بمشػػػػاعرىـ وعػػػػواطفيـ 

(، وتيسر لو القدرة عمى التعامػؿ مػا المواقػؼ 111:1981وتف يالتيـ الشخصية )نادرو زكي،
 (.   19:1974السيكولوجية المتعددة عمى نحو منسؽ بجميا ما لديو مف خبرات متنوعة)سالمة،

وانصػػبت البحػػوث التربويػػة الحديثػػة فػػي البمػػداف المتقدمػػة عمػػى قيػػاس االتجاىػػات ودراسػػة        
العوامؿ المسؤولة عػف تشػكيميا وتوجيػت األنظػار بصػورة خاصػة إلػى دورىػا فػي عمميػة التوجيػو 

 (. 76:1983العممي في تفجير طاقات الشباب وتأىيميـ لمجابية مشكالت الحياة)مخوؿ،
تجاىػػات السػػميمة وتنميتيػػا مػػف األىػػداؼ الميمػػة لمتربػػوييف، لمػػا ليػػا مػػف دور وأصػػبحت اال      

فاعػػؿ تؤديػػػو فػػي السػػػموؾ عمػػى صػػػعيد الفػػػرد والمجتمػػا ومػػػا ليػػا مػػػف أىميػػة بالنسػػػبة لمطمبػػػة، إذ 
تسػػػاعدىـ عمػػػى التكيػػػؼ االجتمػػػاعي والمينػػػي وتحديػػػد ذاتيػػػـ والتعبيػػػر عػػػف قػػػيميـ وفيػػػـ العػػػالـ 

سػػػر التنبػػػؤ  بالسػػػموؾ وتكشػػػؼ الواقػػػا وتشخصػػػو كمػػػا تعمػػػؿ المحػػػيط بيػػػـ ف ػػػال عػػػف كونيػػػا تي
 (. 111:1981كأغراض تربوية تعميمية )عبد الرحيـ،
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وتجمػػا األدبيػػات فػػي ىػػذا الميػػداف، عمػػى إف التعػػرؼ عمػػى اتجاىػػات األفػػراد مػػف المسػػائؿ       
تػو ال رورية وذلؾ لمػا لالتجػاه مػف دور حاسػـ فػي حيػاة الفػرد وفػي تحديػد درجػة توافقػو مػا مين

مف خالؿ ما تمعبو مف دور في توجيو السػموؾ فػي مواقػؼ الحيػاة، كمػا إنيػا تسػاعد عمػى التنبػؤ 
 (.45:1999بالسموؾ في المواقؼ الالحقة )المعموري،

إلػػػػى إف االتجاىػػػػات فػػػػي  (Lindessmith&Strauss,1968)ويشػػػػير ليندزسػػػػمث وسػػػػتريوز   
د مػػػف خػػػالؿ ممارسػػػتو ألدائػػػو بعػػػض جوانبيػػػا تظيػػػر عمػػػى صػػػورة أنمػػػاط سػػػموكية اكتسػػػبيا الفػػػر 

المختمػػػؼ مػػػف خػػػالؿ احتكاكػػػو بػػػأفراد المجتمػػػا، فاالتجاىػػػات تعطينػػػا مؤشػػػرات وا ػػػحة لسػػػموؾ 
الفػػػػػػػػػػػػػػػرد، وذلػػػػػػػػػػػػػػػؾ ألنيػػػػػػػػػػػػػػػا توجػػػػػػػػػػػػػػػو سػػػػػػػػػػػػػػػموؾ الفػػػػػػػػػػػػػػػرد فػػػػػػػػػػػػػػػي مواقػػػػػػػػػػػػػػػؼ الحيػػػػػػػػػػػػػػػاة المختمفػػػػػػػػػػػػػػػة 

(Lindessmith&Strauss,1968:287). 
عكػػػػػاس لالتجاىػػػػػات لػػػػػذلؾ فػػػػػأف الكثيػػػػػر مػػػػػف األنمػػػػػاط السػػػػػموكية المشػػػػػاىدة مػػػػػا ىػػػػػي إال ان      

ولممواقػػؼ، وعميػػو فػػفذا عرفػػت اتجاىػػات الفػػرد بالنسػػبة لمجػػاؿ معػػيف أمكػػف بدرجػػة احتمػػاؿ عاليػػة 
 (. 192:1995التنبؤ بالكثير مف أنماط سموكو في ىذا المجاؿ )التير،

إف االتجاىػػات تسػػاعد عمػػى تنظػػيـ وتسػػييؿ إدراؾ الفػػرد  (Traindis,1971)ويػػرى ترينػػدس    
وتحػػافظ عمػى احتػراـ الػذات، وتػػؤدي إلػى التكيػؼ مػا البيئػػة، كمػا إنيػا تسػػاعد  لمعػالـ المحػيط بػو

  . (Traindis,1971:4)عمى التعبير عف القيـ 
إف لالتجاىػػات دور رئيسػػي فػػي تنظػػيـ  (Auther,1946)( وآثػػر(Sturt,1977ويػػرى سػػترت   

يعػيش فيػو الفػرد،  العمميات اإلدراكية واالنفعالية حوؿ بعض النواحي الموجودة في المجاؿ الػذي
حيث انو ييسر لمفػرد القػدرة عمػى  ػبط السػموؾ واتخػاذ القػرارات فػي المواقػؼ النفسػية فػي شػيء 
مف االتساؽ دوف تردد أو تفكير في موقؼ ما، ف ال عف أنػو يو ػح صػورة العالقػة بػيف الفػرد 

 ـوعالمػػو االجتمػػاعي، حيػػث أنػػو يعبػػر عػػف أو ػػاع الفػػرد لمػػا يسػػود مجتمعػػو مػػف معػػايير وقػػي

Sturt,1977:224) ) (Auther,1946:27). 

إلػػػى إف االىتمػػػاـ بدراسػػػة االتجاىػػػات كػػػاف منػػػذ الحػػػربيف  (Waren,1979)ويشػػػير وارف      
العػػػالميتيف حيػػػث عبػػػر عػػػف ىػػػذا االىتمػػػاـ بطػػػريقتيف األولػػػى بدراسػػػة االتجاىػػػات والثانيػػػة ببنػػػاء 

 (Waren,1979:12)المقاييس والتعبير عنيا 
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 مقػاييس لالتجاىػات بغيػة التنبػؤ بسػموؾ األفػراد الػذيف نقػيس اتجاىػاتيـ، وقػد طػورت عػدة      

ومعرفػػة صػػحة أو خطػػأ الدراسػػات النظريػػة القائمػػة ومعرفػػة العوامػػؿ التػػي تػػؤثر فػػي نشػػأة االتجػػاه 
وتكونو                 و استقراره وثبوتػو وتطػوره وتغيػره البطػيء المتػدرج أو السػريا المفػاج ، 

فوائػػػد عمميػػػة فػػػي ميػػػاديف الصػػحة النفسػػػية والتربيػػػة والتعمػػػيـ وفػػػي تعػػػديؿ أو ولقيػػاس االتجاىػػػات 
 (. 81:2113تغيير اتجاىات جماعة نحو مو وع معيف )أميمف،

وليػػػػذا فػػػػأف الكشػػػػؼ عػػػػف طبيعػػػػة االتجاىػػػػات التػػػػي يحمميػػػػا األفػػػػراد لػػػػو دور فػػػػي تطػػػػوير       
ب السػمبية منيػا يمكػف أف المجتما، وترؾ ىذه المشاعر دوف الكشؼ عنيا وعػدـ معالجػة الجوانػ

يػػؤدي إلػػػى الصػػراع والحيػػػرة والتػػردد ومػػػا إلػػى ذلػػػؾ يترتػػب عميػػػو فشػػمو فػػػي الحيػػاة و يػػػؤدي إلػػػى 
 (.45:1999الشعور بالنقص واإلحباط وعدـ االستقرار وانخفاض الروح المعنوية )المعموري،

اسػية نحػو المػرأة وترى الباحثة في  وء ما تقدـ إف قياس اتجاىات طمبة كمية التربية األس     
وتكػػػرار ىػػػذا القيػػػاس إنمػػػا يمثػػػؿ  ػػػرورة لموصػػػوؿ إلػػػى تعميمػػػات حػػػوؿ اتجاىػػػاتيـ نحػػػو المػػػرأة 

 وعالقتيا بالعوامؿ الفاعمة في شخصية الطالب الجامعي. 
وقد تبيف أف ىناؾ دراسات تناولت االتجاه نحو المرأة وعالقتو بمتغيرات أخرى                             

( ودراسة 1978( ودراسة )وحيد،1965ة كما في دراسة )فورجيو،كعمؿ المرأ
( واالتجاىات نحو المرأة عند 1986( ودراسة )إبراىيـ،1978(ودراسة )زكريا،1975)قنديؿ،

 (.1971بعض قطاعات المجتما كدراسة )إسماعيؿ،

 فمػػف خػػالؿ مػػا تقػػدـ تبػػيف أنػػو لػػيس ىنػػاؾ مػػف دراسػػة بحػػدود عمػػـ الباحثػػة عمػػى المسػػتوى      
المحمػػي أو العربػػي االتجػػاه نحػػو المػػرأة لػػدى الطمبػػة الجػػامعييف، فػػاف الدراسػػة الحاليػػة تعػػد خطػػوة 
أولػػػى عمػػػى طريػػػؽ البحػػػث العممػػػي فػػػي ربطيػػػا ليػػػذيف المتغيػػػريف، ومػػػف كػػػؿ مػػػا تقػػػدـ  يمكػػػف أف 

 نمخص أىمية البحث بما يأتي: 
 االتجاه نحو المرأة  تأمؿ الباحثة أف توفر ىذه الدراسة مؤشرا ايجابيا لدى الشباب يو ح  .1

تأمؿ الباحثة أف تكوف ىذه الدراسة مرجعا لمباحثيف والدارسيف بمػا تقدمػو مػف أداة لقيػاس  .2
 االتجاه نحو المرأة يستفيد منو الباحثوف في دراستيـ الالحقة. 

تأمػػؿ الباحثػػة أف تتصػػدى ىػػذه الدراسػػة لمو ػػوع لػػـ يأخػػذ حقػػو مػػف الدراسػػة والبحػػث فػػي  .3
 العربي وىو االتجاه نحو المرأة لدى الشبابالعراؽ أو في الوطف 
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تأمػػؿ الباحثػػة أف تسػػد ىػػذه الدراسػػة والتػػػي يشػػكؿ مو ػػوع البحػػث متغيػػرا مػػف متغيراتيػػػا  .4
المدروسة، ثغرة في منظومة بحوثنا النفسية في العػراؽ، وفػراغ فػي مكتباتنػا قػد تسػد ىػذه 

 الدراسة جزءا منو.

 أىداف البحث
 يأتي:يستيدؼ البحث الحالي بما       

 قياس االتجاه نحو المرأة لدى الشباب .1

 معرفة داللة الفروؽ في االتجاه نحو المرأة عمى وفؽ متغير الجنس .2

 حدود البحث 
يتحدددد البحددث الحددالي بطمبددة كميددة التربيددة األساسددية  الددمكور واحندداث    ومددن المرحمددة      

 ولمدراسة الصباحية. 5102-5102األولى لمعام الدراسي
 صطمحات تحديد الم 

ستعرض الباحثة بعض التعريفات ألىـ المصطمحات التي وردت في البحث وىي االتجاه     
 واالتجاه نحو المرأة وكما يمي:

 وعرفو كل من:   Attitude  االتجاه  -1

- Krech                      0491 
عمػػؽ بػػبعض مظػػػاىر ىػػو تنظػػيـ ثابػػت لمعمميػػػات الدافعيػػة  واإلدراكيػػة والمعرفيػػة التػػػي تت        

 (.(Krech,1948:152عالـ الفرد        
-  Green                   0429  

ىو مفيػوـ   يخمفػو اإلنسػاف ليصػؼ بػو تػرابط االسػتجابات المتعػددة لمفػرد إزاء مشػكمة أو        
 (. (Green,1954:335مو وع معيف 

-    ِAllport          0421   
نظػػـ عػف طريػؽ التجػارب الشخصػػية ويعمػؿ عمػى توجيػو اسػػتجابة حالػة اسػتعداد عقمػي عصػبي      

 .(Allport,1967:8)الفرد لكؿ األشياء والمواقؼ التي تثير ىذه االستجابة 
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-Chaplin          0410 
ىػػػو اسػػػتعداد محتمػػػؿ لمسػػػموؾ أو االسػػػتجابة بطريقػػػة معينػػػة نحػػػو األشػػػخاص أو الموا ػػػيا أو       

 . (Chaplin,1971:42)الق ايا وىو ثابت نسبيا
Dawes -            0415    

ىػػو ميػػؿ واسػػتعداد لػػدى الفػػرد لتقيػػيـ بعػػض الرمػػوز أو الموا ػػيا او بعػػض المظػػاىر بالتأييػػد أو     
 .((Dawes,1972:16الرفض 

- Good             0411  
ىػػػػػػػػػػو اسػػػػػػػػػػتعداد أو ميػػػػػػػػػػؿ لالسػػػػػػػػػػتجابة نحػػػػػػػػػػو مو ػػػػػػػػػػوع أو قيمػػػػػػػػػػة ويرافقػػػػػػػػػػو عػػػػػػػػػػادة اإلحسػػػػػػػػػػاس    

 (.(Good,1973:39والمشاعر
 0411زىران        -

استعداد نفسي أو  عصبي عقمي متعمـ لالستجابة الموجبة أو السالبة نحػو أشػخاص أو          
أشػػػػػػػػياء أو مو ػػػػػػػػوعات أو مواقػػػػػػػػؼ أو رمػػػػػػػػوز فػػػػػػػػي البيئػػػػػػػػة التػػػػػػػػي تسػػػػػػػػتثير تمػػػػػػػػؾ االسػػػػػػػػتجابة 

 (136:1977)زىراف،
 كل من: وعرفو  Attitude towards woman   . االتجاه نحو المرأة5

 0412إبراىيم      -
بقبػػوؿ أو رفػػض مو ػػوع معػػيف وتقػػاس بالدرجػػة التػػي  -اسػػتجابة متعممػػة ثابتػػة  نسػػبيا  ىػػو      

 (.146،1986تحصؿ عمييا المستجيبة مف خالؿ إجابتيا عف عبارات المقياس)إبراىيـ،
بقبػػوؿ أو رفػػض ىػػو اسػػتجابة متعممػػة تمتػػاز بالثبػػات النسػػبي التعريددف النظددري لهتجدداه نحددو المددرأة 

 مو وع ما 
ىػو اسػتجابة متعممػة ثابتػة نسػبيا متمثمػة بقبػوؿ أو رفػض التعريف احجرائي لهتجاه نحو المرأة 

المرأة وتقاس بالدرجة التي يحصؿ عمييا الطالب أو الطالبة عمى فقرات المقيػاس المسػتخدـ فػي 
 ىذا البحث.
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 الشباب:-1
 5100الجعب    -

ة بيف  عؼ الطفولة و ػعؼ الشػيخوخة ، وىػي مرحمػة عمريػة ىي مرحمة قوة بيف  عفيف، قو 
سػػنة كمػػا حػػددىا مػػؤتمر وزراء الشػػباب األوؿ فػػي جامعػػة الػػدوؿ العربيػػة بالقػػاىرة  25-15بػػيف 

 العمػػريـ انسػػجامًا مػػا المفيػػوـ الػػدولي المتفػػؽ عميػػو فػػي ىػػذا الشػػأف ، عممػػًا بػػأف المػػدى 1969
 (3:2111لجعب،لمشباب يختمؼ باختالؼ البمداف والمجتمعات.)ا

 5119الصوفي  -
مرحمة القوة والعطاء في حياة اإلنساف، وتنحصر بيف العاـ الخامس عشر والعاـ الثالثيف مف   

 ( 951، 2114)الصوفي، .عمر اإلنساف
   دراسات سابقة 

لـ تعثر الباحثة عمى دراسػات تػرتبط بمتغيػرات البحػث بصػورة مباشػرة، فالدراسػات الحاليػة       
 حصوؿ عمييا ىي:التي تـ ال

 مصر      1962دراسة فورجيو      -1
 االتجاىات نحو اشتغال المرأة بالعمل

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى االتجاىات نحو اشتغاؿ المرأة بالعمؿ مف خالؿ تطبيؽ        
( نوعا 15( رجال وقد ت مف االستبياف)28( امرأة و)35( فردا وبواقا )63االستبياف عمى )

اؿ التي تقوـ بيا المرأة في مراكش بع يا تقميدي والبعض اآلخر مستحدث  ومف مف األعم
 النتائج التي توصمت إلييا الدراسة :

–ىناؾ فئات مف األعماؿ غير مقبولة بصفة عامة لممرأة كاألعماؿ التجارية)فتح محؿ  -
زؿ % والعمؿ في حماـ وأعماؿ الترفيو والخدمة في المنا54تجارة متجولة بنسبة رفض

 والمطاعـ.
ىناؾ فئات مف األعماؿ مقبولة بصفة عامة لممرأة وتشمؿ الوظائؼ الحكومية والتطريز  -

 %.65والحياكة والعمؿ في المصانا بنسبة 
% التدريس والتوليد والتمريض وأعماؿ 91ىناؾ فئات مقبولة تماما بنسبة تزيد عف -

 (. 295-285:1965السكرتارية )فورجيو،
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 العراق        0411   دراسة إسماعيل -2
 االتجاىات االجتماعية السائدة في بعض قطاعات المجتمع العراقي نحو المرأة

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى االتجاىات االجتماعية السائدة في بعض قطاعات      
ح ر( ولتحقيؽ ىدؼ  -المجتما العراقي نحو المرأة وحسب متغير الجنس ومتغير)ريؼ

حث مقياسا لقياس االتجاىات االجتماعية السائدة في بعض قطاعات المجتما الدراسة اعد البا
العراؽ في محافظة ديالى وتـ تطبيؽ المقياس عمى العينة بعد أف تحقؽ مف صدقو 

وثباتو،وتوصمت الدراسة إلى وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في االتجاه نحو المرأة وحسب 
 (.  145:1986براىيـ،متغير الجنس ومتغير المكاف ريؼ وح ر)إ

 مصر     0412دراسة قنديل       -1 
 اتجاىات الفتاة المتعممة نحو عمل المرأة

استيدفت الدراسة التعرؼ عمى اتجاىات الفتاة المتعممة نحو عمؿ المرأة وقدمت الباحثة      
 ( طالبة مف33( طالبة جامعية و)78( طالبة وبواقا)111خمس أسئمة مفتوحة لعينة بمغت )

 المرحمة الثانوية وتـ استخداـ منيج تحميؿ المحتوى وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية: 
 % وىو أكثر االتجاىات وزنا.49،55إف اتجاه العينة الكمية كاف موجبا وبنسبة     -
إف اتجاه عينة طالبات الثانوي نحو عمؿ الزوجة أقوى بفرؽ جوىري عف اتجاه عينة  -

 (. 192-49:1975يؿ،طالبات الجامعة)قند
 مصر       0411دراسة زكريا        -9

 المرأة العربية العاممة
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى الميف التي تناسب المرأة العاممة مف خالؿ استفتاء         

(امرأة عاممة وتناوؿ المقياس جوانب متعددة مف حياة المرأة العاممة، ومف 151طبؽ عمى)
 مت إلييا الدراسة:النتائج التي توص

 إف ميف الشرطة والق اة والصحافة والميف الزراعية واليندسة تناسب الرجاؿ . -
 إف مينة التمريض والسكرتارية والخدمة االجتماعية تناسب المرأة. -
-32:1978إف مينة الطب والصيدلة والتدريس والعمؿ اإلذاعي تناسب الجنسيف)زكريا، -

34 .) 
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 العراق     0411دراسة وحيد       -2 
 بناء مقياس التجاىات الطمبة الجامعيين نحو ممارسة المرأة لمعمل

استيدفت الدراسة بناء مقياس التجاىات الطمبة الجامعييف نحو ممارسة المرأة لمعمؿ         
( فقرة وطبؽ المقياس عمى 86واعد الباحث مقياسا التجاىات الطمبة الجامعييف تكوف مف )

( طالبا وطالبة مف الكميات العممية واإلنسانية ومف المرحمة األولى والرابعة 611عينة بمغت )
ولتحميؿ النتائج إحصائيا استخدـ االختبار التائي لتمييز فقرات المقياس وتحميؿ التبايف 

 (.   66:1978( )وحيد،1.98األحادي في استخراج الثبات وبمغ معامؿ الثبات المستخرج)
 العراق      0412  دراسة إبراىيم       -2

 اتجاىات الموظفات نحو عمل المرأة وعهقتيا ببعض المتغيرات
استيدفت الدراسة التعرؼ عمى اتجاىات الموظفات في  وء بعض المتغيرات )سنوات       

( موظفة موزعة عمى 611الخدمة ،الحالة الزوجية،المستوى التعميمي(وتكونت العينة مف)
( فقرة ولتحميؿ 35مقياس االتجاه نحو عمؿ المرأة المتكوف مف )مختمؼ القطاعات وتـ إعداد 

النتائج إحصائيا استخدـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف وتوصمت الدراسة إلى إف اتجاىات 
 (. 152-144:1986الموظفات نحو عمؿ المرأة ايجابية حيث تجاوزت درجة الحياد)إبراىيـ،

 مؤشرات الدراسات السابقة
معػػت الباحثػػة عمػػى مػػا تػػوافر لػػدييا مػػف دراسػػات سػػابقة تتعمػػؽ بمو ػػوع بحثيػػا الحػػالي أط       

  االتجاه نحو المرأة لدى طمبة كمية التربية األساسية وكما يمي:وقد استفادت منيا فيما يتعمؽ 
تنػاوؿ االتجػاه نحػو المػرأة وعمميػا إف أىداؼ الدراسات السابقة تدور في محور واحػد  -األىداف -

( ودراسػػػػة 1975( ودراسػػػػة )قنػػػػديؿ،1978( ودراسػػػػة )وحيػػػػد،1965اسػػػػة )فورجيػػػػو،كمػػػػا فػػػػي در 
(. وأمػػػػا الدراسػػػػة الحاليػػػػة 1971( دراسػػػػة )إسػػػػماعيؿ،1986( ودراسػػػػة )إبػػػػراىيـ،1978)زكريػػػػا،

 فغطت المحور السابؽ بتناوليا االتجاه نحو المرأة. 

كدراسػػػػػة  إف معظػػػػػـ الدراسػػػػػات السػػػػػابقة أجريػػػػػت عمػػػػػى عينػػػػػات مػػػػػف طمبػػػػػة الجامعػػػػػة  -العيندددددة -
وذلػػؾ ممػػا سػػيفيد الباحثػػة فػػي اختيػػار عينتيػػا مػػف طمبػػة ( 1978( ودراسػػة )وحيػػد،1975)قنػػديؿ،

 الجامعة. 
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إف عػػدد مػػف البػػاحثيف أسػػتخدـ مقػػاييس جػػاىزة فػػي حػػيف لجػػأ الػػبعض األخػػر إلػػى  -أداة البحددث -
لدراسػػة إعػداد أدواتيػػـ الخاصػة بدراسػػاتيـ وذلػؾ ممػػا سػيفيد الباحثػػة فػي إعػػداد أدواتيػا الخاصػػة با

 وىي )مقياس االتجاه نحو المرأة لدى طمبة كمية التربية األساسية(. 

اسػػػتخدمت الدراسػػػات السػػػػابقة فػػػي تحميػػػؿ بياناتيػػػا  عػػػددا مػػػػف   -الوسدددائل اححصدددائية  -
الوسػػائؿ اإلحصػػائية مثػػؿ االختبػػار التػػائي لعينػػة واحػػدة ولعينتػػيف مسػػتقمتيف واالنحػػراؼ المعيػػاري 

 وذلؾ مما أفاد الباحثة في اختيار وسائميا اإلحصائية. ومعامؿ االرتباط ومربا كآي

 فسيتـ مناقشتيا في الفصؿ الرابا في عرض النتائج ومناقشتيا.   -النتائج
 إجراءات البحث

يتضددمن ىددما الفصددل احجددراءات التددي اتبعددت فددي تحديددد مجتمددع البحددث واختيددار العينددة       
ة المتبعددة فددي تحميددل البيانددات  وفيمددا يدد تي وبندداء أداة البحددث وتطبيقيددا والوسددائل اححصددائي

 تفاصيل ملك.
 -مجتمع البحث:-أوال:

يتكػػػػػػوف مجتمػػػػػػا البحػػػػػػث مػػػػػػف طمبػػػػػػة كميػػػػػػة التربيػػػػػػة األساسػػػػػػية لممرحمػػػػػػة األولػػػػػػى لمعػػػػػػػاـ       
 ( طالبا وطالبة لمدراسة الصباحية.1127والبالغ عددىـ ) 2116-2115الدراسي
 عينة البحث -ثانيا:

( طالبػػػا وطالبػػػة ،تػػػـ اختيػػػارىـ عشػػػوائيا مػػػف كافػػػة 226عينػػػة البحػػػث )  بمػػػغ عػػػدد أفػػػراد       
 ( ومف المرحمة االولى.139:2112% )  ممحـ،21التخصصات العممية واإلنسانية وبنسبة 

             -:أداة البحث  -ثالثا:
 مقياس االتجاه نحو المرأة لدى الشباب

ى الشباب ، وجدت الباحثة انو مف األف ػؿ مف اجؿ التعرؼ عمى االتجاه نحو المرأة لد       
إعػداد مقيػاس لقيػاس االتجػاه نحػػو المػرأة لػدى الشػباب ليكػػوف مالئػـ  لخصػائص مجتمػا البحػػث  
الحػػػالي و تتػػػوافر فيػػػو شػػػروط المقػػػاييس العمميػػػة نحػػػو الصػػػدؽ و الثبػػػات وأتبعػػػت الباحثػػػة لػػػذلؾ 

 الخطوات اآلتية:
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 لمرأة الدراسة االستطهعية لمقياس االتجاه نحو ا
( طالبا وطالبة مػف 31تـ اختيار عينة عشوائية مف طمبة كمية التربية األساسية، بمغت )       

 قسمي التاريخ والعمـو وزع عمييـ استبياف استطالعي مفتوح وت مف السؤاؿ اآلتي:
 (1؟  ممحؽ )س/  ما ىو موقفك من المرأة سمبا أو إيجابا -

تػػـ تحديػػد عػػدد مػػف الفقػػرات، وبعػػد مراجعػػة األدبيػػات                       وفػػي  ػػوء إجابػػات ىػػذه العينػػة،        
 (.2( فقرة ممحؽ )42والدراسات السابقة، تـ تحديد )

  Validityصدق المقياس    
لغػػرض التعػػرؼ عمػػى مػػدى صػػالحية الفقػػرات ومػػدى تمثػػؿ الفقػػرات فػػي المقيػػاس لمصػػفة         

اعتمػػػاد الصػػػدؽ الظػػػاىري كأحػػػد أنػػػواع الصػػػدؽ  ( فقػػػد تػػػـ371: 1998المػػػراد قياسػػػيا )عػػػودة،
إلػػى أف الطريقػػة المف ػػمة لمتأكػػد مػػف ىػػذا النػػوع مػػف الصػػدؽ ، يػػتـ  (Ebel,1972)ويشػػير أيبػػؿ 

بعػػػرض األداة عمػػػى عينػػػة مػػػف المختصػػػيف فػػػي المجػػػاؿ لمحكػػػـ عمػػػى مػػػدى كػػػوف الفقػػػرات ممثمػػػة 
نحػو المػرأة لػدى طمبػة ، فقد عرض مقياس االتجػاه  (Ebel,1972: 555)لمصفة المراد قياسيا 

كميػػة التربيػػة األساسػػية مػػا تعميماتػػو بصػػيغتو األوليػػة عمػػى لجنػػة مػػف الخبػػراء. و ىػػـ خبػػراء فػػي 
 التربية و عمـ النفس و القياس النفسي ، و قد أبدوا رأييـ حوؿ الفقرات مف حيث :

 صالحية كؿ فقرة مف فقرات المقياس.  -
 و وح التعميمات.   -
 حذؼ و اإل افة.إجراء التعديالت بال  -

وفي  وء آراء المحكميف عف المقياسيف، تـ قبوؿ الفقرات التي حصػمت عمػى نسػبة أتفػاؽ      
( فقػػرة لمقيػػاس االتجػػاه نحػػو المػػرأة لػػدى طمبػػة 42( فقػػرة مػػف أصػػؿ )31%  فػػأكثر فكانػػت )81

-29-27-23-21-16-13-11-9-7-4-2كميػػة التربيػػة األساسػػية وتػػـ حػػذؼ الفقػػػرات )
االتجاه نحو المرأة لدى الشباب وبذلؾ أصبح عػدد فقػرات مقيػاس االتجػاه نحػو  ( مف مقياس41

 .( درجة 61-31( فقرة تتراوح درجاتيا ما بيف)30المرأة لدى الشباب )
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 Reliabilityثبات المقياس   
(، 141، ص1999ويعني الثبات أف االختبار موثوؽ بو ويعتمد عميو )الظاىر وآخروف،      

وقد اعتمدت الباحثة نوعيف مف الثبات الستخراج ثبات مقياس االتجاه نحو المرأة لدى الشباب، 
 وىما: 

  spilt-half methodأوال/ التجزئة النصفية 
وتعد طريقة التجزئة النصفية مف الطرائؽ الشػائعة فػي المقػاييس واالختبػارات النفسػية، الف      

يبػػػيف مػػػدى االتسػػػاؽ الػػػداخمي بػػػيف الفقػػػرات فػػػي قيػػػاس  معامػػػؿ الثبػػػات المسػػػتخرج ليػػػذه الطريقػػػة
، وتقػـو فكػرة التجزئػة النصػفية عمػى أسػاس قسػمة فقػرات مقيػاس (Ebel,1972: 421)الخاصية

( فقػػػرة إلػػػى نصػػػفيف،األوؿ ي ػػػـ الفقػػػرات الزوجيػػػة، 31االتجػػػاه نحػػػو المػػػرأة البػػػالغ عػػػدد فقراتػػػو )
ط بيرسوف بيف درجات النصفيف ، وبمػا أف والثاني ي ـ الفقرات الفردية، تـ حساب معامؿ ارتبا

معامػػؿ ثبػػات االختبػػار النػػاتج بطريقػػة التجزئػػة النصػػفية يقػػدر ثبػػات أحػػد نصػػفي االختبػػار ولػػيس 
بػػػراوف( التصػػػحيحية لتصػػػحيح ثبػػػات  -ثبػػػات االختبػػػار ككػػػؿ لػػػذا تػػػـ اسػػػتخداـ معادلػػػة )سػػػبيرماف

 س االتجاه نحو المرأة.( حيث بمغ معامؿ الثبات  لمقيا529، ص1991االختبار )فيركسوف،
 Test -retestثانيا/  إعادة تطبيق االختبار  

يشير الثبات إلى إف المقياس يعطي النتائج نفسيا فيما لو أعيػد تطبيقػو لمػرات عػدة عمػى       
وقػد تػـ حسػاب الثبػات باسػتخداـ  (Bergman,1979,155)العينة نفسيا وفي ظروؼ مشابية 

( يومػػا عمػػى التطبيػػؽ األوؿ 14طالبػػا وطالبػػة وبعػػد م ػػي ) (21طريقػػة إعػػادة االختبػػار عمػػى )
وتحت ظروؼ مشابية لظروؼ التطبيؽ األوؿ قامت الباحثػة بفعػادة التطبيػؽ عمػى نفػس العينػة 
وتػػـ حسػػاب معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف بػػيف درجػػات التطبيقػػيف األوؿ والثػػاني إذ بمػػغ معامػػؿ الثبػػات 

درجػة محتممػة عمػى مقيػاس االتجػاه نحػو المػرأة  ( لمقياس االتجػاه نحػو المػرأة. واف أعمػى0.84)
( ممحػػؽ 61( ومتوسػػط الػػدرجات النظػػري ىػػي )31( درجػػة واقػػؿ درجػػة محتممػػة ىػػي )91ىػػي )
 (.3رقـ )

يجاد الدرجة الكمية:  -تصحيح المقياس وا 
الحصػوؿ عمػى الدرجػة الكميػة لكػؿ فػرد مػف إفػراد العينػة  ويقصد بتصحيح المقيػاس، ىػو        

رجات التػػي تمثػؿ اسػػتجاباتو عمػى كػػؿ فقػرة مػػف فقػرات المقيػػاس وقػد تػػـ تصػػحيح وذلػؾ بجمػػا الػد
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( لمقياس االتجاه نحو المرأة لدى طمبة الجامعة ، وتـ تحديد ثالثة 31االستمارات عمى أساس )
بدائؿ لإلجابة عف كؿ فقرة مف مقياس االتجاه نحو المرأة لدى الطمبة الجامعييف )نعـ ، أحيانػا، 

 ( درجة.1-2-3) بيد أوزاف البدائؿ ال( كما تـ تحد
 تعميمات المقياس 

تـ إعداد تعميمات خاصة لمقياس االتجاه نحو المرأة ت ػمنت اليػدؼ مػف المقيػاس وكيفيػة      
اإلجابػػػة عػػػف الفقػػػرات، ولغػػػرض التعػػػرؼ عمػػػى و ػػػوح التعميمػػػات والفقػػػرات تػػػـ تطبيػػػؽ مقيػػػاس 

( طالبػػا وطالبػػة  21وائيا، بمػػغ عػػددىـ )االتجػػاه نحػػو المػػرأة عمػػى عينػػة مػػف الطمبػػة اختيػػرت عشػػ
مف قسمي التربية الريا ية والفنية ، فكاف مقياس االتجاه نحو المرأة وا ػح ومفيػـو لػدى عينػة 

 ( دقيقة.25الدراسة االستطالعية وبمغ الوقت المخصص لتطبيؽ األداة )
 -التطبيق النيائي:-رابعا:

( 181أة عمػػى عينػػة مػػف الطمبػػة بمغػػت )تمػػت إجػػراءات تطبيػػؽ مقيػػاس االتجػػاه نحػػو المػػر      
طالبا وطالبة مف قسػمي التػاريخ والعمػوـ والريا ػيات والريا ػة والجغرافيػة ومعمػـ الصػؼ األوؿ 
وريػػاض األطفػػاؿ وتػػـ اختيػػارىـ عشػػوائيا مػػف بػػيف أقسػػاـ الكميػػة وتػػـ اختيػػار صػػؼ مػػف كػػؿ قسػػـ 

ت الباحثػػػة بتطبيػػػؽ عشػػػوائيا ومػػػف ثػػػـ اختيػػػار الطمبػػػة مػػػف كػػػؿ صػػػؼ بصػػػورة عشػػػوائية وقػػػد قامػػػ
 مقياس االتجاه نحو المرأة في القاعات الدراسية لألقساـ المشار إلييا .

 -الوسائل اححصائية:-خامسا:
 (.257:2112معامؿ ارتباط بيرسوف )ممحـ، -0
 (.259:2112معادلة سبيرماف براوف )ممحـ، -5
 (.256:1977لعينتيف مستقمتيف)البياتي واثناسيوس،t-test  االختبار التائي  -1
االختبػػػار الزائػػػي الختبػػػار داللػػػة معامػػػؿ االرتبػػػاط بػػػيف الثقػػػة بػػػالنفس واالتجػػػاه نحػػػو المػػػرأة   -9 

 (.443-442:1991)فيركسوف،
 عرض النتائج ومناقشتيا

يت ػػمف ىػػذا الفصػػؿ مناقشػػة النتػػائج التػػي توصػػمت إلييػػا الباحثػػة فػػي  ػػوء أىػػداؼ البحػػث      
 لي : وقد تـ عرض النتائج عمى النحو التا
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 لدى الشباب  طمبة كمية التربية األساسية عموما مكور أو إناثا  االتجاه نحو المرأة-0 

االتجػاه  أظيرت النتائج إف األوساط الحسابية لمعينات عموما في استجاباتيـ عمػى مقيػاس     
( لإلنػػػػػاث 71.814( لمػػػػػذكور و)80.81( لعمػػػػػـو الطمبػػػػػة و)78.88نحػػػػػو المػػػػػرأة والتػػػػػي بمغػػػػػت)

(، نجػد إف 1(والجدوؿ )60نة ما الوسط الفر ي لمقياس االتجاه نحو المرأة والذي بمغ)وبالمقار 
ىػػذه األوسػػاط الحسػػابية أكبػػر مػػف الوسػػط الفر ػػي لممقيػػاس وتفسػػر الباحثػػة ذلػػؾ بارتبػػاط أفػػراد 
المجتما العراقي ومنيـ الطمبة )الذكور واإلناث( بالقيـ والعادات والتقاليد التي يؤكد عمييا الديف 

سػػػالمي ومنيػػػا احتػػػراـ المػػػرأة التػػػي كػػػاف ليػػػا األثػػػر البػػػالغ فػػػي كػػػوف اتجاىػػػات الطمبػػػة عمومػػػا اإل
 )الذكور واإلناث(ايجابية نحو المرأة .

( ودراسػة 1975( ودراسػة )قنػديؿ،1965واتفقت نتائج البحػث الحػالي مػا دراسػة )فورجيػو،     
تػػػػػػي أشػػػػػػارت إلػػػػػػى إف ( وال1986( ودراسػػػػػػة )إبػػػػػػراىيـ،1978( ودراسػػػػػػة )وحيػػػػػػد،1978)زكريػػػػػػا،

 اتجاىات الشباب ايجابية نحو المرأة وعمميا.
  0جدول  

 الوسط الحسابي واالنحراف المعياري والمتوسط الفرضي لمقياس االتجاه نحو المرأة 

 
 الجنس

 
 العينة

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
المتوسط 
الفرضي 
 لممقياس

عموم الطمبة الشباب 
 60 6.906 78.88 226  المكور  احناث 

 60 7.491 80.81 113 المكور

 60 5.64 76.95 113 احناث

 معرفة داللة الفروق في االتجاه نحو المرأة عمى وفق متغير الجنس5
 أظيرت نتائج البحث الحالي وجود فرؽ ذا داللة إحصائية في مقياس االتجاه نحو المرأة     

ف الوسطيف الحسابييف لعينتي الذكور واإلناث، وحسب متغير الجنس ومف خالؿ المقارنة بي
( حيث بمغت القيمة 2وباستخداـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف كما ىو مبيف في الجدوؿ )
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( 0.05( وىي أكبر مف القيمة التائية الجدولية عند مستوى داللة )144.63التائية المحسوبة )
فرؽ ذا داللة إحصائية بيف الذكور  ( مما يدؿ عمى وجود224( في درجة حرية )0.01و)

واإلناث ولصالح الذكور ويفسر الباحثاف ذلؾ إلى إف االعتقاد الشائا باف األوالد يختمفوف عف 
البنات ومف الطبيعي أف يحدث تفاوت في نظرة الطمبة  تجاه المرأة فيناؾ صفات معينة 

نما الخوؼ االتكالية يشجعيا المجتما في سموؾ الذكور كالغ ب والسيطرة االستقالؿ بي
واالنطواء والوقار االجتماعي والنظاـ والترتيب ىي سمات خاصة بسموؾ اإلناث ،إذ إف األىؿ 
دائما يصدروف تعميمات لبناتيـ إف يمتزموا بالنظاـ والطاعة والدقة والترتيب واليدوء ىذه 

 رنة بالذكور.  األنظمة وغيرىا كاف ليا تأثير في انخفاض اتجاىات اإلناث نحو أنفسيـ مقا
  5جدول  

  القيمة التائية لمقياس االتجاه نحو المرأة لممكور واحناث
الوسط  العينة الجنس

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

 القيم التائية
 المحسوبة    الجدولية  

مستو 
ى 

 الداللة 
  144.63    1.960   7.491 80.81 113 مكور

      
0.05 

 0.01 2.576   5.64 76.95 113 إناث

 االستنتاجات
  وء نتائج البحث الحالي استنتجت الباحثة ما يأتي: في  

 ) الشباب(  لدييـ اتجاه ايجابي نحو المرآة.  إف طمبة كمية التربية األساسية -1

وجػػػود فػػػرؽ ذا داللػػػة إحصػػػائية فػػػػي مقيػػػاس االتجػػػاه نحػػػو المػػػػرأة عمػػػى وفػػػؽ متغيػػػر الجػػػػنس  -2
 ولصالح الذكور.

 التوصيات والمقترحات 
 ، في  وء نتائج البحث توصي الباحثة بما يمي:  التوصيات

توجيػػو اىتمػػاـ وسػػائؿ األعػػالـ لإلكثػػار مػػف البػػرامج التػػي تحمػػؿ فػػي م ػػمونيا اتجػػاه ايجػػابي  -1
 نحو المرأة عمى وفؽ منظور عربي إسالمي .
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إعطػػػاء االىتمػػػاـ لالتجػػػاه نحػػػو المػػػرأة والتأكيػػػد عمييػػػا مػػػف كػػػال الجنسػػػيف مػػػف خػػػالؿ النػػػدوات  -2
 محا رات التي تقدـ مف قبؿ التدريسييف.وال

 :في  وء نتائج البحث تقترح الباحثة بما يأتي المقترحات  
 . دراسة االتجاه نحو المرأة لدى طمبة كمية التربية األساسية لعمـو المراحؿ الدراسية .0

 لدى الشباب )  دراسة مقارنة(. دراسة االتجاه نحو المرأة وعالقتو بال غوط النفسية .5

 لدى الشباب. ة إليجاد العالقة بيف االتجاه نحو المرأة واالتجاىات الدينية دراس  .1

دراسػػة مقارنػػة لالتجػػاه نحػػو المػػرأة بػػيف طمبػػة كميػػة التربيػػة األساسػػية وطمبػػة كميػػة التربيػػة فػػي  .9
 الجامعة المستنصرية.

 المصادر
 (. اتجاىػػػػات الموظفػػػػات نحػػػػو عمػػػػؿ المػػػػرأة وعالقتيػػػػا بػػػػبعض1986إبػػػػراىيـ، يوسػػػػؼ حنػػػػا ) .1

 .  4، عمجمة التربوي المتغيرات، بغداد،

، عمػػاف، قيدداس الشخصددية المقدداييس والطددرق  االسددقاطية(. 2113أمػػيمف، عثمػػاف عمػػي ) .2
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 الرحيمبسم اهلل الرحمن 
   0ممحق رقم  

 استفتاء مفتوح لمطمبة
 عزيزتي الطالبة المحترمة                                           القسم /

 تحية طيبة وبعد .......
( ،ولغرض تحقيؽ االتجاه نحو المرأة لدى  الشبابتروـ الباحثة القياـ بالبحث الموسوـ  )     

االتجاه ىو )استجابة متعممة تمتاز بالثبػات النسػبي بقبػوؿ أو ىدؼ البحث، فأف الباحثة تقصد ب
 رفض مو وع ما ( ولذلؾ نتوجو إليكـ بالسؤاؿ اآلتي: 

 س/ ما ىو موقفك من المرأة سمبا أو إيجابا ؟
 الباحثة

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  5ممحق رقم  

 استبيان آراء المحكمين بصيغتو األولية

 الجامعة المستنصرية
 تربية األساسية  كمية ال 

 قسم رياض األطفال 
 األستام الفاضل.........................المحترم

 تحية طيبة وبعد....
ترـو الباحثة بناء مقياس لالتجاه نحو المرأة لدى  الشباب ولما نعيده فيكـ مف خبرة عممية 

لدراسة نرجو التف ؿ بفبداء مالحظاتكـ حوؿ صالحية الفقرات التي تـ اعتمادىا مف ا
االستطالعية ومراجعة األدبيات، وا  افة وتعديؿ ما ترونو مناسبا لقياس االتجاه نحو المرأة 

)استجابة متعممة تمتاز بالثبات النسبي ب لدى طمبة الجامعة ، عمما أف الباحثة  تعرؼ االتجاه 
 بقبوؿ أو رفض مو وع          ما ( عمما أف اإلجابة عف كؿ فقرة مف فقرات المقياس

ستكوف عمى وفؽ التدرج اآلتي )نعـ ، أحيانا، ال(    ....   تشكر الباحثة تعاونكـ خدمة 
 لمبحث العممي

                                                                                                                 
 الباحثة
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غير  صالحة الفقرات ت

 صالحة
 االتجاه

 ايجابيسمبي/
 التعديل
 المقترح

     المرأة ىي منبا السعادة والسرور  0
تحتقػػػر المػػػرأة مػػػف يحبيػػػا ،مػػػا لػػػـ تحبػػػو ىػػػي  5

 أي ا
    

     لوال المرأة ألصبحت الحياة جحيـ ال يطاؽ 1
     المرأة إذا أحبتؾ آذتؾ 9
المػػػرأة الفا ػػػمة ىػػػي التػػػي تسػػػتطيا أف تجسػػػد  2

 دة الرحمة والحناف والتعاطؼ والمو 
    

مػػف يرزقػػو ان امػػرأة صػػالحة فقػػد رزقػػو كنػػوز  2
 األرض

    

رغـ الرقػة الظػاىرة عنػد المػرأة ،فػفذا تشػاجرت  1
 فيي كوحش مفترس

    

     أجمؿ وأف ؿ مخموؽ عمى األرض ىو المرأة 1
تستطيا المرأة مالحظة كؿ شيء إال األشػياء   4

 الوا حة
    

     البد منيا المرأة شر كميا وشر ما فييا  01
     كؿ عمؿ عظيـ أساسو المرأة 00
     أعمؽ شيء تممكو المرأة عاطفتيا 05
     حواء ىي أوؿ امرأة استغفمت زوجيا  01
     المرأة والحب توأماف 09
المػػػػػرأة خيػػػػػر كميػػػػػا ،وخيػػػػػر دليػػػػػؿ عمػػػػػى ذلػػػػػؾ  02

 أمومتيا
    

     ثالثة ال توقظيف )المرأة والمصيبة والحية( 02
     المرأة والزىرة أختاف 01
المػػػػرأة كػػػػالقمر تعكػػػػس  ػػػػوئيا لمرجػػػػؿ الػػػػذي  01

 تحبو
    

     ابتسامة المرأة شعاع مف أشعة الشمس 04
     الرجاؿ أبناء المرأة 51
المػػػرأة كالحيػػػػة ،لػػػيف مممسػػػػيا وسػػػـ نػػػػاقا فػػػػي  50

 جوفيا
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     المرأة ىي الحياة 55
مػػػػػص مػػػػػف المػػػػػرأة كالبسػػػػػاط كممػػػػػا  ػػػػػربتو تخ 51

 الغبار العالؽ بو
    

المػػػرأة ذات األخػػػالؽ الجميمػػػة فػػػي غنػػػى عػػػف  59
 الثياب الجميمة

   
 

 

     المرأة والحب كياف واحد 52
     في ابتسامة المرأة،نرى الجنة التي فقدناىا 52
     المرأة كالطاعوف تقتؿ صاحبيا 51
طبيعػػػػػػة المػػػػػػرأة نوعػػػػػػا مػػػػػػف السػػػػػػحر الخػػػػػػالب  51

 والجماؿ
    

     ت حؾ المرأة متى أرادت وتبكي متى تمكنت 54
     أحمى ىدية أتحؼ ان بيا اإلنساف ىي المرأة 11
     عند ثغر المرأة تمتقي جميا عواطؼ البشر  10
     المرأة كالشبكة قمبيا منفتح ويدييا مقيدة 15
سميت المرأة مرآة ألنيا خمقت مف المػرء وىػو  11

 ادـ
    

     موسيقية أوتارىا الحب الصادؽ المرأة آلة 19
     المرأة مصنا الرجاؿ 12
المػػػػػرأة كالجنػػػػػدي المخمػػػػػص ،الػػػػػذي يخػػػػػوض  12

 معركة الحياة
    

     المرأة أساس المدنية والح ارة والعمراف 11
     أؤيد المثؿ القائؿ باف المرأة قمب اإلنسانية 11
المرأة ىي سمسمة مف المشػاعر والحػب واأللػـ  14

 الت حيةو 
    

ال تسػتطيا المػػرأة أف تحػػب شخصػػا واحػػدا إال  91
 نفسيا

    

     سحر المرأة يمأل الحياة بالتفاؤؿ 90
     أجمؿ وأف ؿ مخموؽ عمى األرض ىو المرأة 95
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
  1ممحق رقم  

 مقياس االتجاه نحو المرأة بصورتو النيائية 

 
 القسم /                                         عزيزتي الطالبة المحترمة  

 تحية طيبة وبعد .......
، و ت ا بيف   االتجاه نحو المرأة لدى الشبابترـو الباحثة القياـ بالبحث الموسـو  )    

يديؾ مقياس االتجاه نحو المرأة المتدرج لثالث مستويات )نعـ ، أحيانا،ال( الممثؿ في األعمدة 
( فقرة ، نأمؿ منؾ اإلجابة عف كؿ فقرة مف 31اذية لفقرات المقياس و عددىا )الثالثة المح

أماـ   √ فقرات المقياس بصدؽ و دقة ، ففذا كانت الفقرة تنطبؽ عميؾ كثيرا ف عي عالمة )
( أماـ عبارة )أحيانا( أما √عبارة )نعـ( أما إذا كانت الفقرة تنطبؽ عميؾ قميال ف عي عالمة )

( أماـ عبارة )ال( عمما إف ىذه √ لفقرة ال ينطبؽ عميؾ ف عي عالمة إذا كاف م موف ا
المعمومات ستستخدـ ألغراض البحث العممي وال يطما عمييا أي أحد عدا الباحثة...... ىذا و 

                    لكـ فائؽ الشكر و التقدير .   
 

 الباحثة                                     

  ت
 الفقرات

 
 منع

 
 أحيانا

 
 ال

 

    المرأة ىي منبا السعادة والسرور  0
    لوال المرأة ألصبحت الحياة جحيـ ال يطاؽ 5
المرأة الفا مة ىي التػي تسػتطيا أف تجسػد الرحمػة  1

 والحناف والتعاطؼ والمودة
   

    مف يرزقو ان امرأة صالحة فقد رزقو كنوز األرض 9
    ىو المرأةأجمؿ وأف ؿ مخموؽ عمى األرض  2
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    كؿ عمؿ عظيـ أساسو المرأة 2
    أعمؽ شيء تممكو المرأة عاطفتيا 1
    المرأة والحب توأماف 1
    المرأة خير كميا ،وخير دليؿ عمى ذلؾ أمومتيا  4

    المرأة والزىرة أختاف 01
    المرأة كالقمر تعكس  وئيا لمرجؿ الذي تحبو 00
    مف أشعة الشمسابتسامة المرأة شعاع  05
    الرجاؿ أبناء المرأة 01
    المرأة ىي الحياة 09
المػػرأة ذات األخػػالؽ الجميمػػة فػػي غنػػى عػػف الثيػػاب  02

 الجميمة
   

    المرأة والحب كياف واحد 02
    في ابتسامة المرأة،نرى الجنة التي فقدناىا 01
    طبيعة المرأة نوعا مف السحر الخالب والجماؿ 01
    أحمى ىدية أتحؼ ان بيا اإلنساف ىي المرأة 04
    عند ثغر المرأة تمتقي جميا عواطؼ البشر  51
    المرأة كالشبكة قمبيا منفتح ويدييا مقيدة 50
    سميت المرأة مرآة ألنيا خمقت مف المرء وىو ادـ 55
    المرأة آلة موسيقية أوتارىا الحب الصادؽ 51
    رجاؿالمرأة مصنا ال 59

المػػػرأة كالجنػػػدي المخمػػػص ،الػػػذي يخػػػوض معركػػػة  52
 الحياة

   

    المرأة أساس المدنية والح ارة والعمراف 52
    أؤيد المثؿ القائؿ باف المرأة قمب اإلنسانية 51
   المػػػػػرأة ىػػػػػي سمسػػػػػمة مػػػػػف المشػػػػػاعر والحػػػػػب واأللػػػػػـ  51
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 والت حية
    سحر المرأة يمأل الحياة بالتفاؤؿ 54
    متاز المرأة بوفاء كبير وحناف اكبرت 11
 
 


