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 :الممخص
ىدف البحث  التعرف عمى أراء التدريسيين والطمبة في جامعة األنبار إلى 
مدى تالؤم المراكز القيادية  لممرأة من وجية نظر التدريسيين والطمبة 

البحث من جميع  تدريسي .واتبع المنيج الوصفي التحميمي، تكون مجتمع 
( 874جامعة األنبار من حممة لقب أستاذ و أستاذ مساعد والبالغ عددىم )

(مرتبة أستاذ مساعد موزعين عمى ;69( مرتبة أستاذ، و)395منيم )
( طالب ;4493( كمية ، و طمبة جامعة األنبار والبالغ عددىم )42)

% من 32،واستقر الرأي بأخذ  4243-4242وطالبة لمعام الدراسي
جامعات منيا كميتين  6% من كميات الجامعة)أي 42التدريسيين ،و

إنسانية وىما اآلداب والتربية لمعموم اإلنسانية وكميتين عممية ىما العموم 
واليندسة واختيروا عشوائيا( ومن المرحمة الرابعة الذين ىم مشرفون عمى 

تكونت عينة  %.وبذلك42التخرج وأكثر خبرة من بقية المراحل واخذ نسبة 
( طالبة وطالبة، استخدم االستبانة 435( تدريسي، و )84الدراسة من)

( 52كأداة بحثية لغرض التعرف عمى االستجابات لدى العينة وبواقع )
فقرة، مقابل مقياس خماسي لدرجة الموافقة )عالية جدا، عالية ،متوسط 

البحث  ،ضعيفة ، ضعيفة جدًا(. بينت نتائج البحث أن كل أطياف عينة 
كان ليا اتجاىات ايجابية وقبول لدور المرأة في الجامعة وتالؤميا مع 

 .طبيعتو، حيث تشير المتوسطات الحسابية كميا أعمى من الوسط الفرضي
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Abstract: 

The aim of the research is to identify the opinions of 

teachers and students at the University of Anbar to the 

extent to which leadership positions for women are 

appropriate from the point of view of the teachers and 

students. And follow the descriptive analytical approach, 

the research community consisted of all the teachers of 

the University of Anbar holding the title of professor and 

assistant professor, whose number is (652) of them 

(173). ) the rank of professor, and (479) the rank of 

assistant professor distributed among (20) colleges, and 

the students of Anbar University, whose number is 

(22719) students for the academic year 2020-2021, and 

the opinion was settled by taking 10% of the teaching 

staff, and 20% of the university faculties (ie 4 

Universities, including two humanities faculties, which 

are Arts and Education for the Humanities, and two 

scientific faculties, science and engineering, and they 

were chosen at random) and from the fourth stage who 

are supervisors of graduation and more experienced than 

the rest of the stages and took 20%. Thus, the study 

sample consisted of (62) teachers, and (213) female 

students. And a female student, he used the questionnaire 

as a research tool for the purpose of identifying the 

responses of the sample and by (30) paragraphs, against 

a five-point scale for the degree of approval (very high, 

high, medium, weak, and very weak). The results of the 

research showed that all the spectra of the research 

sample had positive trends and acceptance of the role of 

women in the university and its compatibility with its 

nature, where the arithmetic averages all indicate higher 

than the hypothetical mean, and that the view of the 

teachers shares the view of the students in the 

importance and role of women in the leadership 

positions of women. 
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 مشكمة البحث
لقد  خطت  المرأة  العراقية  مساىمات في عمميات التنمية وممارسة االنتخابات       

بل واستالم القيادات العميا عمى مستوى الوزارة أو ممثمة في البرلمان. وحصمت  عمى  أعمى  
الشيادات  العممية  في  فروع  مختمفة  من  المعرفة،  ،اال  أننا نممس احيانا  موضوع  تولي 

ة  القيادات العميا في الجامعة  يتأرجح  بين  مؤيد  ومعارض  لعمميا كاستالميا لممراكز المرأ
القيادية كعميدة كمية او مساعد رئيس الجامعة او رئيسة جامعة او مناصب عميا في وزارة 
التعميم العالي،  ولربما المرأة القيادية يمكن تحدث فرقا في قيادة التعميم العالي وحل األزمات 

ي الجامعات العراقية. لو اعطيت فرصة ، كما حدث في جامعة االنبار واستممت قيادات ف
كعميدة كمية الصيدلة وطب االسنان والتربية بنات ، ولو احيانا نجد بعض المعارضين من 
قبل بعض االساتذة والطمبة في تولي المرأة القيادات الجامعية وتباين الدراسات في اتجاىات 

( : في 4243الجامعات لتولي المرأة المراكز القيادية، فدراسة)المعماري، او نظرة منتسبي
العراق بينت ان االتجاىات اساتذة الجامعات نحو تولي المرأة  لمقيادات الجامعية ايجابية 

(  : ان المجتمع األردني ذكوري يتحيز 4242وبدرجة معتدلة ، بينما بينت دراسة)البغدادي، 
ليا الدافعية العالية نحو القيادات الجامعية النسوية اال ام توجد معوقات لمرجل، رغم ان المرأة 

( بينت وجود اتجاه ايجابي )مؤيد ( قوي 4239في استالميا لمقيادات، بينما دراسة)الكعبي،
نحو موضوع القيادة النسوية لدى عينة البحث، وبينت مؤسسة الفنار لإلعالم: ال تتولى أي 

دول عربية ىي: البحرين  ;كل المؤسسات التعميمية العميا في  امرأة أي منصب رئاسي في
 .وجزر القمر وجيبوتي والكويت وليبيا وموريتانيا وقطر والصومال واليمن
أقل من نصف نسبة  وتبين نسبة النساء الالتي يشغمن مناصب قيادية في الجامعات

، وفقًا لمبنك الدولي، مما  4239في المئة لعام  ;3البرلمانيات في العالم العربي والبالغة 
واحدة  يعني أن النساء حققن نجاحات أكبر في مجال السياسة. فعمى سبيل المثال، يوجد سيدة

وزيرات درسن في  (;) في اإلمارات العربية المتحدة في مقابل  فقط تتولى رئاسة جامعة
 .جامعات مثل جامعة ىارفارد ونيويورك واإلسكندرية

الؤم المراكز لذا يتساءل الباحثان عن وجيات النظر المختمفة األنفة الذكر عن مدى ت
 القيادية  لممرأة من وجية نظر التدريسيين والطمبة؟.

 أىمية البحث

https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS
https://data.worldbank.org/indicator/SG.GEN.PARL.ZS
https://24.ae/article/389164/
https://24.ae/article/389164/
https://24.ae/article/389164/


 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (91( اجمللد )3العدد )

 2222 ايلول

 

)4;74 ) 
 

 التطوير ركائز من أساسية ركيزة يشكل العاممة العربية المرأة بأوضاع االرتقاءإن 
 وأىمية بفاعمية الدور ىذا ويعتمد المجتمع، تقدم في فاعالً  دوراً  فمممرأة والتنموي،  المجتمعي

 وتمكين .ليا العمل فرص وتوفر الئقة، اجتماعية مكانة من المرأة بو تتمتع ما مدى عمى
 شأن من أن إذ االجتماعية التنمية وتعزيز االقتصادي النمو لتوسيع ضروري أمر النساء
 النمو لمعدالت مئوية نقاطاً  تضيف أن العاممة القوى في كاممة بصورة النساء مشاركة
 . (937: ;423)الزعبي،  العالمية المستدامة التنمية أىداف تحقيق عمى وتعمل الوطني،

إن العراقية ىي المرأة األولى في جميع الدول العربية التي أتيحت ليا فرص العمل 
التي انيطت بيا منذ تأسيس الدولة  واإلسيام في بناء وطنيا، من خالل الوظائف الرسمية

اقيات المواتي حصمن عمى مواقع قيادية العر  العراقية المعاصرة ولحد اآلن، وكثيرات ىن النساء
لممرأة دورًا كبيرًا، واليزال أماميا الكثير لتفعمو،  في مؤسسات الدولة. وفي التعميم العالي فأن

الوزارة او في  ولدينا الكثيرات منين المواتي أصبحن أنموذجًا يحتذى بو سواء في مركز
ن اىم العوامل المؤدية الى تمكين المرأة المؤسسات الجامعية األخرى ، ويعد التعميم العالي م

كقوة اجتماعية ليا المقدرة عمى مواجية متطمبات الحياة والمساىمة في خدمة المجتمع)فرج، 
 (.58: 4242وشرعبي،

إن وصول المرأة العراقية إلى مرحمة التعميم الجامعي يعني أنيا قد بمغت شوطًا في 
يجب أن تؤدى وىدف وجب أن يصيب مرماه، مشوارىا العممي، وأصبحت مسؤولة عن رسالة 

ويقدم دوره البناء ليسيم في بناء لبنات المجتمع والنيوض بشأن األمة وعمو بنيانيا، والتعميم 
الجامعي منو يساعد المرأة عمى الرقي بالتفكير وأتباع األساليب العممية في االستفادة من 

إذ أن مؤسسات التعميم الجامعي  والفائدة ، تطبيق ثماره العممية التي تعود عمى مجتمعنا بالنفع
أساس التقدم العممي ولو أىميتو  التعميم الجامعي تقوم بدور فعال في تنمية الثروة البشرية، يعد

دارية في المجتمعات الحديثة  في التقدم والتطور نحو إعداد كوادر عممية وفنية وتنظيمية وا 
فيو يتعامل مع صفوة شباب المجتمع من الفئة   قمة السمم التعميمي انطالقا من كونو يحتل

عامًا، ويعول عميو إعداد العنصر البشري الذي ىو المحور األساسي  46-:3العمرية 
لمتنمية، وذلك من خالل إعداد الكوادر البشرية المؤىمة لتمبية احتياجات سوق العمل وتقميل 

حالل األيدي الوطنية مكان الوافدة)العبادي، وا  (.3:4:  4242لطائي، البطالة، وا 
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ومما يزيد من االىتمام بتعميم المرأة جامعيا الندوات والمؤتمرات التي تقام في       
ان توفير التكافؤ أمام النساء والفتيات في الحصول عمى التعميم، والرعاية اغمب  الدول العربية 

واتخاذ القرارات سيكون الصحية، والعمل الالئق، والتمثيل في العمميات السياسية واالقتصادية 
لذلك، وبمجرد اعتماد األمم  .بمثابة وقود لتحقيق التنمية االقتصادية في المنطقة العربية

 ;38ىدفا و 39البالغ عددىا  4252ألىداف التنمية المستدامة  4237المتحدة في سبتمبر 
عربي وعالمي لذا بادرت منظمة المرأة العربية بعقد أول مؤتمر .مؤشرا لمقياس 453غاية و

المرأة العربية " :. عقد المؤتمر تحت عنوان4252اىتم بربط المرأة العربية باألجندة التنموية 
ديسمبر 3نوفمبر حتى  ;4في القاىرة خالل الفترة " 4252-4237في األجندة التنموية 

في إطار عدد  39. وقامت المنظمة برصد عالقة المرأة بكل من األىداف الـ4237
 التي أعدتيا خصيصا لممؤتمر.  الدراسات من

وتقوم المنظمة بمتابعة كافة المستجدات الخاصة بالتنمية المستدامة عمى الصعيدين 
ندة التنمية اإلقميمي والدولي بيدف التأكيد عمى اإلدماج العادل والشامل لممرأة في أج

 المستدامة. فشاركت في كل من :
  4252ممتقى المنظمات العربية المتخصصة لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة 

 (36/4/4239-35)القاىرة: مقر األمانة العامة لجامعة الدول العربية، 
  (4239/ 7/ 7-5)الرباط:  4239المنتدى العربي لمتنمية المستدامة لعام 
 ( وقد عقدت خاللو 4239/ 7/ 39-36لمتنمية المستدامة )القاىرة:  األسبوع العربي

: نحو 4252جمسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان "المرأة العربية واألجندة التنموية 
دعم الجيود الوطنية واإلقميمية لتحقيق تنمية شاممة ومتوازنة في المنطقة العربية" يوم 

38/7/4239. 
 مقر األمم 4239توي حول التنمية المستدامة لعام "المنتدي السياسي رفيع المس( "

 (9/4239/;3-32نيويورك:  -المتحدة
وتشارك المنظمة في االجتماعات السنوية لمجنة وضع المرأة باألمم المتحدة لتطرح 
وتناقش أىم قضايا المرأة العربية وعمى رأسيا إدماج المرأة بكافة فئاتيا السيما المرأة ضحية 

 عات والمرأة الميمشة في التنمية.الحروب والنزا

http://arabwomenorg.org/ConferenceDetails.aspx?ID=5
http://arabwomenorg.org/ConferenceDetails.aspx?ID=5
http://arabwomenorg.org/ConferenceDetails.aspx?ID=5
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وبناء عميو أصبح البحث في تعميم الفتاة تعميما عاليا لو أىمية بالغة ستدعى       
 الوقوف عمييا والتنويو ألخطار الوقوف ضد تعميم الفتاة لما انعكاسات عمى المجتمعات.

 -لذا يوجز الباحثان أىمية البحث باآلتي:
 ت اليامة وىو موضوع مدى تالؤم المراكز القيادية  أحد الموضوعا تناولت الدراسة

 لممرأة من وجية نظر التدريسيين والطمبة
  سعت ىذه الدراسة  إلى التعرف عمى مستوى القبول والرضا المراكز القيادية  لممرأة  من

 وجية نظر التدريسيين والطمبة وىم اساس لمنجاح العممية التعميمية في الجامعات.
 ىدف البحث

ييدف البحث التعرف  عمى مدى تالؤم المراكز القيادية  لممرأة من وجية نظر       
 التدريسيين والطمبة؟.

 
 فرضيات البحث

( بين أراء التدريسيين والطمبة 2.27ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى -3
 فيما يخص مدى تالؤم المراكز القيادية  لممرأة.

( بين أراء الطمبة فيما يخص 2.27)عند مستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية -4
 مدى تالؤم المراكز القيادية  لممرأة وحسب متغير الجنس.

 تحديد المصطمحات
 عرفو : Adaptation التالؤم

   ،ىو تغيير في استجابات الذات بعد استيعاب معطيات الموقف أو :(4237)دخل اهلل
االستيعاب ىو إدماج لمموضوع في بنيات الموضوع باتجاه تحقيق التوازن ،وحيث إن 

: 4237)دخل اهلل،  الذات ، والمالءمة ىي تالؤم الذات مع معطيات الموضوع الخارجي
435). 

 اراء عينة الدراسة بالقبول او الرفض لتولي المرأة القيادات الجامعية :  ويعرف إجرائيا
جامعة ويقاس بالدرجة التي القيادي، كالعمادة او مساعد ريس الجامعة او رئيسة  بمنصبيا

 يأخذىا المستجيب عمى المقياس المعد.
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 ،الذي يصدر األوامر والمرؤوسين ىم  فالقائد ىو عالقات بين قائد وتابعين او مرؤوسين
ينفذون امر قائدىم بالعمل الذي يوصميم لتحقيق االىداف التي يسعون   الذين

 (41: 4237إلييا)عمي،وعباس،
  :بمنتسبي  الكميات  والتأثير التوجيو النسوية عمى  القدرةالتعريف االجرائي

 وفرض المشاكالت حل تستطيع و فييم التغيير تشجيع عمى في الجامعة و
 .لتحقيق االىداف المنشودة شخصيتيا

 خمفية الدراسة
 القيادة ومياراتيا

 القيادة ىي: عممية تأثير عمى سموك اآلخرين لموصول إلى تحقيق األىداف المشتركة
والمرغوبة، وال شك أن كل قائد يجب أن يتميز بصفات أو ميارات تساعده عمى التأثير في 
سموك تابعيو وتحقيق أىداف اإلدارة التي يعممون فييا. ولكي يستطيع القائد تفيم األطراف 

الموقف( فال بد أن يحرز أو يكتسب أربع  -التابعون  -الثالثة لعممية القيادة وىي )القائد 
وذلك لکي يبمغ أىداف المؤسسة ويرفع اإلنتاجية من ناحية، ويحقق أىداف األفراد ميارات 

ويرفع درجة رضاىم من ناحية أخرى. وىذه الميارات األساسية يمثميا المخطط 
 (:36: 4242االتي)العالق،

 
 القيادة النسائية

اء في تبؤ المرأة المناصب اإلدارية القيادية واإلشرافية بات حراكا طبيعيا سو  إن
مسارات الوظيفة العامة أو حتى في مجاالت قطاع األعمال العام والخاص، وبيذا االتجاه 
تميزت بعض القطاعات العممية و االقتصادية في دولنا العربية بانحياز واضح يؤكده اندفاع 
قيادات نسائية نحو المستويات اإلدارية واإلشرافية العميا ومنيا التعميم العالي، بل ووصمت 
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وعند تسميط الضوء عمى مواقف نساء  لمرأة بجدارة األعمال القضاء وأسواق المال واألعمال،ا
اإلدارة العامالت بالمؤسسة نفسيا التي باتت تحت قيادة نسوية، وبالعودة لطبيعة المرأة نجد أن 
ا ىذا األمر منحيا مشاعر من االرتياح والطمأنينة لبنات جنسيا عند الحاجة، فين األكثر تفيم

دراكا لمشكالتيا وتطمعاتيا، بل وتتوقع أنين سيقدمن ليا فرص إضافية من  بل وتفاعال وا 
 (.334: 4238اإلسناد والدعم والمؤازرة)الفيصل، 
 سموكيات القيادة النسوية

إن المرأة  القيادة العميا تتبنى أنماطًا خاصة بيا نوصميا إلى النجاح وال يفترض بيا 
ة. إن أسموب المرأة القيادي يحتوي عمى سموكيات أنثوية تدور أن تتقمع الخصائص الذكوري

 حول أربعة موضوعات ميمة وأساسية لمنجاح في العمل اإلداري والقيادي والسموكيات ىي:
 أن القيادات النسوية أكثر ميال لالستشارة وحل بناء االتفاقات تقاسم القوة :

القوة شيء يفترض تقاسمو في اإلشكاالت من خالل التوافق واالتفاق. وىن يرين أن 
إطار رؤية عالقات جيدة وليس التحكم في إطار ىرمي محدد. إن ىذه الجوانب، 

 تشعر العاممين بأىميتيم وتخمق لدييم والء يضعيم مرتكز لمتطوير الشخصي.
 في األعم األغمب ترى النساء أن إدارة الصراع ميمة جدًا ولديين ميال  إدارة الصراع :

يكون فييا جميع األطراف رابحة، إن ىذا األمر يتأتى من خالل مد  الستخدام حمول
: السموك األثنوي يؤطر بإمكانية جعل النساء مناخ إيجابيجسور الثقة والتعاون. 

ماىرات في االستشارة وبناء مناخ داعم إيجابي لمعمل. ويسود اعتقاد لدى النساء بأن 
 لضمان النجاح.القيادة تتطمب خصائص الدفء، والعناية والعطف 

 إن المدخل األنثوي أكثر إندماجًا والتزاميا بالتنوع، فالنساء في الغالب التزام بالتنوع :
بالضد من التمييز القائم عمى أساس الجنس أو النوع أو األصل أو أية خصائص ال 
عالقة ليا باألداء ونتائجو وبشكل عام فإن ىذه الخصائص األنثوية تسمح لمنساء 

يا خصائص مرتبطة أكثر بالقيادة التحويمية، والتي تميم التابعين لموصول بالنجاح ألن
 إلى مستويات أداء عالية.

 (88: 4238)حافظ، وعباس،   
 النسوية القيادة خصائص
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  تحقيق من المرأة تمكن والتي الرجال مع لمقيادة النسوية  بالمقارنة تمتاز الخصائص
 من المرأة تمكن والتي مع الرجال بالمقارنة ساءالن اداء في المميزة الخصائص ىي مجموعة

 -ومن ىذه الخصائص: النجاح، عمى والحفاظ والفاعمية المرغوبة النتائج تحقيق
 يعطي وىذا اكثر فعال بشكل الزمالء مع التواصل عمى القائدة المرأة قدرة : التعاطف

 مع بعقالنية القرار واتخاذ الحرجة بالمواقف التصرف تستطيع النيا قيادتيا في القوة المرأة
 التي االستراتيجيات احدى إن اإلعتبار بعين واالخذ .بالمرؤوسين المحيطة بالظروف االخذ

 بشكل معيم والتواصل الييم واإلصغاء التكمم ىي المرؤوسين مع التعامل في القائدة تمارسيا
 استراتيجيات تنفيذفي  ايضا القائدة تساعد  االستراتيجية وىذه قضاياىم ومناقشة شخصي
 .العمل

 والفكر االعصاب وتمالك معينو ومواقف الشدائد في التحمل عمى القدرة :الصبر
 وتوجيو

 مع التعامل الصبر ىو معين، عقالني حل الى لموصول الصحيح بالشكل الفكر
 أن و القاعدة عن الخارجة لمظروف االعمق وىو الفيم واحدة ناحية من ليس ككل الموقف
 .الصبر لروح تمثيل القيادة أكثر مع األلفة

 خالل االستماع من المنظمة اىداف لتحقيق اشخاص مع العمل : تشاركالتعاون
 ا الديمق التشاور بطريقة رت ا ر ا ق اتخاذ الى التوصل الى يؤدي بينيم فيما والتشاور الجيد
 الوالء من يزيد وبالتالي المنظمات في العاممين لدى المعنويات ارتفاع الى يؤدي وذلك رطي

 المنظمة باتجاه لمموظفين
 تفيم عمى المرأة وقدرة يتم ان يجب الذي العمل تفيم عمى المرأة قدرة : البداىة

 شرح اي دون الداخمي حدسيا من تفيمو انيا اي وصريح واضح بشكل بيا التكمم دون االمور
 الحدس لذلك نفسيا الى اصغائيا خالل ومن فطرتيا خالل من وذلك .بالموضوع التكمم او

 الموضوع. حول المرأة بداخل الداخمي الذي
 النجاح الى والوصول القائدة تواجو التي والمشاق الصعاب تحمل :الجاش رباطة

 واالىداف
 جدا انيا اذ لحساسيتيا المرأة قيادة في جدا الميمة الصفات من تعتبر وىي المرجوة

 المدارس. في العمل اساس النيا وذلك المدارس قيادة في ميمة مثال
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 (:34 -349: 4242) العطوي، 
 نجد النسائية، القيادة تناقش التي واألدبيات القيادية النظريات عمى الضوء تسميط وعند

 والعشرين فالمرأة الواحد القرن في المطموب القيادي لمنمط أضافت تميزا النسائية القيادة أن
 والرعاية، والعناية األمومة أدوارىا فمن .والمشاركة واالحتواءلالىتمام  بميميا بفطرتيا تتميز
 ذلك يظير الراىن، كما الوقت في المنظمات لنجاح القائد في مرغوبة أصبحت الصفات وىذه
 التميز من بالرغم ولكن .الخادمة والقيادة التحويمية كالقيادة الحديثة القيادة أنماط في جمًيا

 محاصًرا يزال ال األكاديمي المجال في القيادية بكفاءتيا فعمًيا االعتراف أن نجد لممرأة القيادي
 المييمنة األزلية بالنظرة

 مديرا الجامعات في فنجد .الذكورية القيادة - تقديم ثم ومن - تفضيل تفرض التي
 تميو أكاديمي لقسم ورئيًسا وكيمة، اإلداري السمم في كذلك تميو وعميًدا وكيمة، تميو لمجامعة
 تيدف لذلك !وموافقتو األعمى الرئيس بتمرير مقيًدا المرأة رأي ويبقى .وىكذا ...قسم مشرفة
 المجال في واقعيا عمى والتعرف عممًيا، النسائية القيادة تأصيل إلى المقدمة العممية الورقة

 األكاديمي
 (Blackmore, 2012: 110). 

من المؤسسات التي تصنف ضمن أفضل  %( :3القيادة النسوية عالميًا، أذ  وجد )
، بحسب مجمة تايمز لمتعميم العالي ومقرىا المممكة المتحدة، لدييا قيادات نسائية. جامعة 422
تبمغ نسبة تولي النساء لمنصب رئاسة الجامعة في الواليات المتحدة األميركية نحو كما 

 .4239، بحسب دراسة أجراىا المجمس األميركي لمتعميم لعام %(52)
سسات التعميم العالي العربية، وفقًا لمسح في المئة من مؤ  9و تقود النساء أقل من 

تفصيمي أجرتو مؤسسة الفنار لإلعالم، إذ ال تتولى أي امرأة أي منصب رئاسي في كل 
دول عربية ىي: البحرين وجزر القمر وجيبوتي والكويت  ;المؤسسات التعميمية العميا في 

ادية لممرأة القيادية في الدول وليبيا وموريتانيا وقطر والصومال واليمن، والزالت المناصب القي
 -::423العربية قميمة مقارنة بالرجال يبينيا الشكل االتي وفق تقديرات عام 

https://www.timeshighereducation.com/news/female-leadership-advances-slowly-in-worlds-top-universities
https://www.timeshighereducation.com/news/female-leadership-advances-slowly-in-worlds-top-universities
http://www.aceacps.org/women-presidents/#demographics
http://www.aceacps.org/women-presidents/#demographics
http://www.aceacps.org/women-presidents/#demographics
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 دراسات سابقة
 أعضاء اتجاىات عمى لى التعرف اجريت في فمسطين وىدفت(: 2016دراسة)خيال، -1

 منيج البحث استخدم، لممرأة القيادية األدوار نحو الفمسطينية الجامعات في التدريس ىيئة
وتم  مجاالت، (6 ) في توزعت فقرة (62) الوصفي وتمثمت اداة البحث باستبيان من

( من اعضاء الييئات الدراسية 522وبمغت عينة الدراسة) .وثباتيا صدقيا من التحقق
 القيادية األدوار نحو التدريس ىيئة أعضاء الدراسة من عينة اتجاىات وبينت النتائج: إن

 الكمية) لمدرجة المئوية النسبة بمغت إذ كبيرة جميعيا كانت الدراسة لمجاالت لممرأة
 %(،وال توجد فروق تعزى لمتغير الجنس او الخبرة او الكمية.96.8

الى قياس االتجاه نحو القيادة النسوية  : اجريت في العراق وىدفت(2017دراسة )الكعبي، -2
ــــــــــــــــــبي جامــــــــعتي بغداد وميسان قوامــــــــــــــــيا في الوسط الجامعي و تحدد العينة مــــــــــــن منتسـ

( فقر ثم 48( منتسبا ،وتم ببناء مقياس لقياس االتجاه نحو القيادة النسوية ، مكون )468)
التحقق مــــــــــــــــن خصائصو السيكومترية وبينت النتائج ، وجود اتجاه ايجابي قوي نحو 

النسوية وظير ان ىناك فرقا داال احصائيا بين الذكور واالناث في االتجاه موضوع القيادة 
نحو القيادة النسوية لصالح االناث، و ليس ىناك فرق ذو داللة احصائية في االتجاه نحو 

 القيادة النسوية لدى عينة البحث كميا تبعا لعدد سنوات الخدمة .
التعرف عمى اتجاىات اعضاء الى  اجريت في العراق وىدفت(: 2021دراسة)منصور، -3

ىيئة التدريس في الجامعات العراقية نحو تبوء المرأة الجامعية لممراكز الوظيفية القيادية. و 
اتبع المنيج الوصفي التحميمي وأعتمد االستبانة تكونت من ست وعشرون سؤاال لقياس 
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ابي عام واظيرت النتائج وجود اتجاه ايج .،ي( تدريس72:االتجاىات وبمغت العينة )
معتدل نحو تبوء المرأة الجامعية لممراكز القيادية، وان ىناك فرق في االتجاىات وفقا 
لمتغير الجنس لصالح االناث االكثر ايجابية من الذكور، ولصالح اعضاء ىيئة التدريس 

 في الجامعات الحكومية مقارنة بالجامعات االىمية.
 إجراءات البحث -6

سة الحالية كونو األنسب ليذا النوع من الدراسات اتبع المنيج الوصفي لمدرا     
والذي يقوم عمى رصد الظواىر ووصفيا لغرض الوصول إلى تفسير عممي مقبول ليا وذلك 

 عن طريق استخدام األساليب اإلحصائية والتحميمية المتبعة في مثل تمك الدراسات .
أستاذ و أستاذ  تكون مجتمع البحث من جميع  تدريسي جامعة األنبار من حممة لقب

(مرتبة أستاذ مساعد موزعين 477( مرتبة أستاذ،و)74( ميم )524مساعد والبالغ عددىم )
( طالب وطالبة لمعام :3496( كمية ، و طمبة جامعة األنبار والبالغ عددىم )42عمى )
% من كميات 42% من التدريسيين ،و42،واستقر الرأي بأخذ  4243-4242الدراسي

ات منيا كميتين إنسانية وىما اآلداب والتربية لمعموم اإلنسانية وكميتين جامع 6الجامعة)أي 
عممية ىما العموم واليندسة واختيروا عشوائيا ( ومن المرحمة الرابعة الذين ىم مشرفون عمى 

( تدريسي 84% وبمغت عينة الدراسة)42التخرج وأكثر خبرة من بقية المراحل واخذ نسبة 
 ( يوضح ذلك .3ول )( طالب وطالبة والجد433و)

 ( أعداد أفراد مجتمع البحث وعينتو1جدول )
 عدد أفراد عينة البحث عدد أفراد مجتمع البحث   المجموعات

 المجموع اإلناث الذكور المجموع اإلناث الذكور 
 82 4 :7 524 34 3;4 التدريسيين

 372 54 :33 972 382 2;7 طمبة الفروع اإلنسانية
 85 54 53 539 382 379 طمبة الفروع العممية

 495 88 429 ;358 554 3259 المجموع

استخدم في الدراسة الحالية االستبانة كأداة بحثية لغرض التعرف عمى االستجابات 
لدى عينة المجتمع األصمي حول مشكمة البحث وأسئمتو بعد االطالع عمى أدبيات الموضوع 
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( فقرة، مقابل مقياس خماسي لدرجة 52)ودراسات مماثمة كون الباحث االستبيان وبواقع 
( أمام üالموافقة )عالية جدا،عالية،متوسط ،ضعيفة ، ضعيفة جدًا( ويجاب بوضع عالمة )

احد االختيارات المذكورة،وعرض األداة عمى المختصين والخبراء وحصمت الموافقة عمى كافة 
األداة )الظاىري،  الفقرات باستثناء بعض التعديالت بالصياغة، وتحقق الباحث من صدق

( وبذلك 5:.2والمنطقي(،وتم التأكد من الثبات بأسموب إعادة المقياس وبمغ معامل الثبات،)
 (.3تكون األداة جاىزة)الممحق 

طريقة إجابة وتصحيح األداة: أعطى الباحث لبدائل درجات الموافقة لكل فقرة من 
 5درجات، متوسطة  6عالية   درجات، 7الفقرات لممجاالت عمى الشكل اآلتي)عالية جدًا  

درجات، ضعيفة درجتان، وضعيفة جدًا درجة واحدة(. وبذلك تتراوح درجات المقياس بين أعمى 
 %.82درجة أي بنسبة  2;،وبذلك يكون الوسط الفرضي يساوي 52واقل درجة  372درجة 

(حدد 4225واعتمادًا عمى بعض المحكمين والدراسات السابقة )مثل دراسة حمايل،  
% فأكثر لمتعبير عن القبول أو االتجاه االيجابي عمى فقرات االستبيان ،واعتمد 82سبة ن

الباحث عمى النسب المئوية والوسط الحسابي واالنحراف المعياري ومعامل ارتباط بيرسون 
 واالختبار التائي كوسائل إحصائية. 

 
 ( يبين المتوسطات ونسب المئوية الستجابات عينة البحث2جدول)

 النسبة المئوية الوسط  الحسابي المجموعة ت
 %92.76 3:.327 التدريسيين 3
 %92.8 34;.327 الطمبة 4
 %94.3 37.:32 الطالب 5
 %34.;8 :325.8 الطالبات 6
 %;92.7 4::.327 كل أفراد العينة 

 نتائج البحث
( نتائج 4بعد تصحيح االستبيانات واستخراج المتوسطات الحسابية يبن الجدول)

( ويشكل 4::.327( أن متوسط استجابات العينة كان )3بين الجدول) البحث
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%( وىذا 82( الذي يشكل نسبة)2;%( وىو أكثر من الوسط الفرضي البالغ);92.7نسبة)
يدلل عمى وجود قبول والرضا من قبل عينة البحث في تولي المرأة  القيادات في الوسط 

 تمع .الجامعي  وتشاطرىا مع الرجل في خدمة المج
( أن كل أطياف عينة البحث  كان ليا اتجاىات ايجابية 3ونالحظ أيضا من الجدول)

وقبول لدور المرأة  القيادي في الجامعة وتالؤميا مع طبيعتو، حيث تشير المتوسطات 
الحسابية كميا أعمى من الوسط الفرضي، أال ان الغريب في األمر أن المتوسط الحسابي 

%( وىو اقل 34.;8( وبنسبة ):325.8بالنسبة لمطالبات بمغ)لقبول فقرات االستبيان 
المتوسطات بالنسبة لبقية أفراد العينة وقد يعود سبب ذلك إن الطالبات تنظر لتولي المرأة 

 القيادة قد يخمف  بعض المعوقات االجتماعية او الشخصية.
( 2.27ولتحقيق الفرضية األولى: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى

بين أراء التدريسيين والطمبة فيما يخص تالؤم التعميم الجامعي لممرأة العراقية، تم حساب 
 ( يبين ذلك.5المتوسطات والتباين والجدول)

 ( الفروق بين استجابات التدريسيين والطمبة عمى  أداة البحث.3جدول)

 العدد العينة
 الوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة  قيمة )ت (

 الحرية
الداللة 
 عند 

2.27 
 الجدولية المحسوبة

 74.:33 3:.327 82 التدريسيين
 غير دال 493 8;.3 2.276

 342.349 34;.327 435 الطمبة

( أن الفروق ليست ذي داللة إحصائية أي تقبل الفرضية الصفرية 5نالحظ من جدول)
نظرة الطمبة في أىمية دور المرأة التي وضعيا الباحث،وتدل عمى ان نظرة التدريسيين تشارك 

 في المراكز القيادية الجامعية.
 -ويقد تعزى االسباب الى:

 أو  االجتماعية أو التعميمية سواء الدولة العراقية تنتيجيا التي والسياسات الخطط إن
 تؤثر والمرأة الرجل بين الفرص مساواة في والممثمة وغيرىا، الثقافية أو االقتصادية

 ونظرة منتسبي الجامعة ليا. المرأة مكانة تعزيز في إيجابي بشكل
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 مكاناتيا بقدراتيا المرأة ثقة تنامي  ومنافسة والمعرفة العمم تحصيل في طموحيا وتزايد وا 
 .الوظيفية المراكز مختمف في الرجل

  ليا ويحقق باستقالليتيا ويشعرىا ذاتيا في الثقة المرأة القيادي يعطي  العمل إن 
 .المسؤولية وتحمل الرجل مع والتكافؤ بالقيمة واإلحساس عياالجتما الكيان

( 2.27ولتحقق من الفرضية  الثانية :ال توجد فروق ذات داللة إحصائية )عند مستوى
بين أراء الطمبة فيما يخص تالؤم التعميم الجامعي لممرأة  العراقية وحسب متغير الجنس تم 

 ذلك.( يبين 6حساب المتوسطات والتباين والجدول)
 ( الفروق بين استجابات الطالب والطالبات عمى  أداة البحث.4جدول)

 العدد العينة
 الوسط 
 الحسابي

 التباين
درجة  قيمة )ت (

 الحرية
الداللة 
 عند 

2.27 
 الجدولية المحسوبة

 :;.347 37.:32 ;36 الطالب
 دال 433 8;.3 4.932

 48.:32 :325.8 86 الطالبات

( أن الفروق كانت ذات داللة إحصائية  بين اجابات الطالب 6من جدول )يتضح 
والطالبات ولصالح الطالب ، وىذا يعزز اىتمام الطالب بالجنس االخر واالعتراف بالقيادات 

 النسوية ونظرتيم االيجابية عمى قبوليم في الوسط الجامعي .
 التوصيات:

ض التوصيات  التي نراىا بمثابة ومن خالل نتائج البحث يوصي الباحثان بع      
 اقتراحات، من أجل المساىمة أكثر تقبل المناصب القيادية النسوية في الجامعة

 براز تطمعاتيا لتحقيق المرأة أمام المجال إفساح تاحة إمكاناتيا وا   المتساوية الفرص وا 
 .تمييز دون الكفاءة مبدأ واعتماد والتدريب والتأىيل التعميم حيث من الرجل مع

 والقيادة العميا في الدولة  الرسمية الجيات امن لمقيادات النسوية التي والمساندة الدعم 
 المستويات في العمل مواقع إلى الوصول لمحاولة المدنية والييئات والمنظمات

ثبات المختمفة والقيادية اإلدارية  وجودىا. وا 
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 أىمية حول العراقي المجتمع لتوعية المختمفة اإلعالم وسائل عبر الجيود تكثيف 
 أفراد اتجاىات لتغيير وتوظيفيا المجتمع تنمية العراقية في  المرأة تؤديو الذي الدور

 عمى قدرتيا عدم عن السائدة السمبية االتجاىات وتعديل المرأة، عمل نحو المجتمع
 اإلدارية المراكز وتولي واتخاذه القرار صناعة عممية في والمشاركة المسؤولية تحمل

 بنجاح. المختمفة والقيادية
 لتقبل العام الرأي وتييئ والمرأة، الرجل بين التمييز إلغاء عمى تساعد التي الثقافة نشر 

 المجتمع. جوانب مختمف في المرأة أدوار
 إمكانيات البحث وتوفير والباحثات الباحثين أمام بالمرأة المتعمقة البحوث إجراء تسييل 

 المجال. ىذا في والدراسات البحوث بإجراء لمقيام ليم والمعموماتية المادية
 قائمة المصادر

 األكاديمية النسائية القيادات تولي (.تصورات4242البغدادي، تمارة سمير.)   -1
رسالة المقترحة،  ولحمول المعيقات :الرسمية األردنية الجامعات أمناء مجالس في المناصب

 جامعة الشرق االوسط، االردن.ماجستير غير منشورة، كمية العموم التربوية، 
األنماط القيادية: الطريق (. 4238حافظ، عبد الناصر عمك ، عباس، حسين وليد.)  -4

 ، دار غيداء لمنشر والتوزيع، عمان، االردن.لبناء الميزة التنافسية المستدامة 
 الجامعات في التدريس ىيئة أعضاء (.اتجاىات4238خيال، سياد محمد.) -5

لممرأة، رسالة ماجستير غير منشورة، كمية الدراسات العميا،  القيادية دواراأل نحو الفمسطينية
 جامعة النجاح، فمسطين.

 (.التعميم ونظرياتو، دار الكتب العممية، بيروت لبنان.4237دخل اهلل، ايوب.)  -6
 النسائية القيادة نحو واالتجاىات الشخصية (. سمات;423الزعبي، ابتسام عبداهلل.) -5
 التربية، كمية مجمةالمتغيرات،  بعض ضوء في الرحمن عبد بنت األميرة نورة جامعة في

 .762 -715األول، ص  (الجزء182 العدد) األزىر، جامعة
(. أدارة المواىب بالمدارس الثانوية الحكومية ، 4242العطوي ركدة  عتيق شقيان.) -8

 دار الجنان لمنشر والتوزيع، عمان، االردن.
، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،  القيادة اإلدارية(. 4242العالق، بشير.) -9

 عمان، االردن
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الشخصية القيادية، دار  ( .4237عمي ، ئاسو صالح ، و عباس، وليد حسين.) -8
 .غيداء لمنشر والتوزيع، عمان، االردن

 تمكين في الجامعي التعميم (. دور4242فرج ، عمياء عمر، وشرعبي، وداد عبداهلل.) -;
األمير  جامعة طالبات نظر وجية من 2030 التنمية ضوء إستراتيجية في سعوديةال المرأة
 .75 -53(.ص3(، العدد)48االجتماعية، المجمد) الدراسات عبدالعزيز، مجمة بن سطام
نساء اإلدارة، شركة دار أكاديميون لمنشر والتوزيع،  (.2016.) الفيصل، بسمان -32

 عمان،االردن.
الجامعي،  الوسط في النسوية القيادة نحو االتجاه (.4239.) مطشر الكعبي، سيام -11

 .588 -539(، ص26النفسية، العدد) البحوث مجمة مركز
(.اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس نحو تبوء المرأة 4243المعماري، احمد حمود.) -12

مجمة الكوت لمدراسات دراسة في الجامعات العراقية، -الجامعية لممراكز الوظيفية القيادية
 .25-1(،ص40(، العدد)13ية واالدارية، المجمد)االقتصاد

13- Blackmore, J. (2012). Performing and reforming 
leaders: Gender, educational restructuring, educational 
restructuring, and organizational change . Suny Press. 

 الممحق: االستبيان المعتمد
أمام الحقل المناسب لكل فقرة    الجنس ذكر)   (  ( üيرجى تفضمكم بوضع أشارة)

 ، أنثى  )   (
  ت

 الفقرة
 درجة الموافقة

جداً 
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
 

يفة
ضع

 

جداً 
فة 

ضعي
 

اعتقد ان المرأة مؤىمة لتولي أي منصب قيادي في   .1
 الجامعة رئيس قسم فما فوق.

     

متزنة  شخصية تمتمك القيادية العراقية المرأة أن أرى  .2
 القيادية في الجامعة. باألدوار القيام من تمكنيا وقوية

     

      ومحدودة القدرة الصبر، قميمة القيادية المرأة أن أظن  .3
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  ت
 الفقرة

 درجة الموافقة

جداً 
ية 

عال
 

لية
عا

طة 
وس

مت
 

يفة
ضع

 

جداً 
فة 

ضعي
 

 .العمل في الجامعة ضغط تحمل عمى
      أرى أن المرأة تخمييا العاطفة في القيادة.  .4
 حل المشكالت عمى بالقدرة تتمتع القيادية المرأة أن أرى  .5

 والتصرف بحكمة. أبعادىا واستيعاب
     

 في الدعابة والمرح بروح تتحمى القيادية المرأة أن أرى  .6
 بالعمل. زمالئيا مع تعامميا

     

أرى أن المرأة تتعامل مع طمبات النساء المواتي تراسين    .7
 بشيء من الغيرة والحسد إذا ما تولت منصبا قياديا.

     

 واالتزان في باليدوء تتسم القيادية المرأة أن أشعر  .8
 .اتخاذ القرارات عند والتعقل األمور معالجة

     

 ما كل عمى بحب االطالع تتميز القيادية المرأة أن أعتقد  .9
 .جديد ىو

     

ارى ان عمى الجميع الوقوف مع المرأة ومساندتيا اذا   .10
 تولت  منصبا قياديا داخل الجامعة .

     

 اتخاذ القرارات عمى القدرة لدييا القيادية المرأة أن أرى  .11
 دون تردد. العاجمة المواقف في السريعة

     

امانع أن يكون المرأة نورا قياديا بارزا في المؤسسة    .12
 الجامعية .

     

 عمى النفس، وبالقدرة بضبط تتسم القيادية المرأة أن أرى  .13
 العمل. أثناء ضغط اعصابيا عمى السيطرة

     

ان يتولى المنصب القيادي رجال أم امرأة ال ييمني أن   .14
 فالميم ىو  التأىيل والكفاءة في العمل .

     

      عمى التحكم القدرة لدييا القيادية المرأة أن أشعر  .15
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 الفقرة

 درجة الموافقة

جداً 
ية 
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يفة
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جداً 
فة 
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 العمل. حسن سير يضمن بما وتوجيييا بعواطفيا
أرى إلى الحياة المعاصرة  تتطمب مشاركة المرأة في   .16

 القيادة  الجامعية.
     

 الكتساب الميارات دائما تسعى القيادية المرأة أن اعتقد  .17
 خبرتيا العممية. وتعزيز معرفتيا وتنمية

     

أتحمل نفسيًا األوامر والقرارات التي تصدر من المرأة   .18
 القيادية وانفذىا.

     

 بالمعارف والخبرات االلمام لدييا القيادية المرأة أن أرى  .19
 حوليا. ىو بما والثقافة

     

 في عمى الحزم القدرة لدييا القيادية المرأة أن أعتقد  .20
 تردد. دون القرارات اتخاذ

     

آری ان عمل المرأة قال في الوسط الجامعي يؤدي إلي    .21
 ارتكاب أخطاء أكثر من المعتاد.

     

 االعتبار شعور بعين تأخذ القيادية المرأة أن اعتقد  .22
 الحكم اثناء خطأأو  خمل بأي الوقوع وتتجنب اآلخرين
 عمييم.

     

 تحديد األىداف عمى تعمل القيادية المرأة أن أشعر  .23
 يضمن تحقيقيا. بما لمعاممين وايضاحيا

     

 إيمانيا بأىدافيا القيادية المرأة أثبتت نظري وجية من  .24
صرارىا  تحقيقيا. عمى وا 

     

 نفسيا وتتحمى عمى رقيًبا تكون القيادية المرأة أن أرى  .25
 باالستقامة.

     

      أرى أن الرجل أقدر عمى تولي العمل القيادي الجامعي.  .26
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يفة
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جداً 
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 بالمواظبة واالنتظام تتحمى القيادية المرأة أن أشعر  .27
 معيا. لمعاممين حسنة قدوة لتكون

     

أعتقد تولي المرأة لمعمل القيادي الجامعي يؤدي    .28
 لحدوث انسجام أكثر في العمل.

     

التوجييات والقرارات التي تصدر من المرأة التي اتجاىل   .29
 شغل المنصب القيادي.

     

 فيم العالقات عمى الممكة لدييا القيادية المرأة أن أرى  .30
 لمعمل. رؤية مستقبمية ووضع والتخطيط األفراد بين
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