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الملخص:
ٌهدف البحث الحالً الى التعرف على وجهات نظر التدرٌسٌٌن والطلبة فً التعليٌ الجياععً للعير ف فيً
جاععييات اقلييٌ دردسييتان العييراق ولاييد ااتييار الباحييث جاععيية درعٌييان دعٌنيية قظييدٌة لععرفيية وجهيية نظيير
التدرٌسٌٌن والطلبة فً التعلٌ الجاععً للعر ف وقد تدونت عٌنة البحث عن (ٓ )ٙاستاذ جاععً عن لاب استاذ
واستاذ عساعد وعدرس عوزعٌن على عيدد عين الدلٌيات والتيً تعلي ٕٓ %عين التدرٌسيٌٌن العيوزعٌن عليى
دلٌات الجاععة و (ٖٕٔ) طالب وطالبة عن طالب العرحلية الرابعية والتيً تعلي ٕٓ %عين طلبية الجاععية
بشد قظدي .
اتبع الباحث العنهج الوظفً دونها عالئعة لطبٌعة هذه الدراسة واستاد االستبٌان ديدداف لجعيع الععلوعيات
العتدون عن (٘ ) عجاالت وبواقع ( ٓ٘ ) فارف

وت ععالجة البٌانات احظائٌا ععتعدا عليى النسيب العئوٌية

والوسط الحسابً واالنحراف الععٌاري وععاع ارتباط بٌرسون واالاتبار التائً لعٌنة واحدف .
عن اال اجراءات لبحث توظ الباحث الى رفض الفرضٌة الظفرٌة االولى والابو بالفرضيٌة البدٌلية
التً ند على حعاس الشباب فيً اهعٌية دور العير ف فيً الجاععية وفٌعيا ٌايي الفرضيٌة الظيفرٌة اللانٌية
دانت دالة وهذا ٌعزز اهتعا الطالب بالطالبات ونظرته االٌجابٌة على قبوله فً الوسط الجاععً والتنيافس
الشرٌف للحظو على العل والععرفة .
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المقدمة:
دانت العر ف فى العجتعع الدردستانى وعلى االف حالتها فى العجتععات العجاورف تتعتيع بايدر دبٌير
عن الحرٌة والحاوق دعا ٌؤددعلٌها ععظ الباحلٌن ودانت فً دلٌر عين االحٌيان تايود االسيرف و الابٌلية و
العجتعع وتشيار الرجي فيً الععي واالنتياال االّ ن تيدلر العجتعيع الدردسيتانً فيً عراحي الحاية بعيادات
الشييعوب العجيياورف اليير سييلبا علييى عدانيية العيير ف فدظييبحت تعييانً الدلٌيير عيين تاالٌييد و عييراف رٌبيية دالييت
العجتعع وروٌدا روٌدا تي تجرٌيد العير ف عين حاوقهيا الطبٌعٌية وعطالبتهيا لعالزعية البٌيت دعيا ترتيب علٌهيا
نعاط عن الاٌود لتاٌٌد حرٌتها وحرعانها عن العساهعة الفعلٌة فً الحٌاف االجتعاعٌة واالقتظادٌة والسٌاسٌة .
وٌعد اروال العر ف إلى عٌدان العع واالناراط فً قسا ودلٌات عاتلفة ظاهرف جدٌدف اظبحت عدلوفة
تدرٌجٌا فً قلٌ دردستان العراق إذ دان الابو والر بة عتجهة نحو التدرٌس والطب(بضعنها التعيرٌض)
وعن الععلو ن هذا االتجاه ٌتدلر إلى حد عيا بيالاٌ والعيادات السيائدف التيً تشيٌر إليى ن العير ف ال تظيل إال
لبعض العهن والتً عن هعها دعا ذدرنا التدرٌس والتعيرٌض فضيال عين طبٌعية بعيض طبايات العجتعيع ذي
الظبغة العشائرٌة والدٌنٌة.
وتسياعد

وعع عرور الزعن تطورت ععا العر ف فدظبحت تعع فً عجياالت عيدف ٌععي بهيا الرجي

فً توفٌر دا األسرف وتافٌف األعباء العترتبة علٌه واظوظا ً بعد التحسن الدبٌر فً العستوى الععاشيً
للعوظفٌن بظورف عاعة والتعلٌ العالً بظورف ااظة.
ظبحت اآلن عساهعات العر ف فً ععلٌات التنعٌة وععارسة االنتاابات ب واستال الاٌادات العلٌا على
عستوى الوزارف و ععللة فً البرلعان.
وعنذ تشدٌ حدوعة اقلٌ دردستان عا ٕ ٔ99ولت ادارف االقلٌ اهتعاعا ورعاٌة ااظة
لحاوق العر ف الدردستانٌة فدعٌد لها العدٌد عن حاوقها العظادرف ورفعت الاٌود على حرٌتها

السٌاسٌة

واالجتعاعٌة وجرى العع على عساواتها التاعة عع الرج فً عٌادٌن الحٌاف العاتلفة وارتدت حدوعة االقلٌ
اظدار الئحة عن الاوانٌن تعزٌزا لحالة حاوق العر ف بشد ااي وحاوق االنسان بشد عا ولضعان
تفعٌ دور العر ف الدردستانٌة http://ykurdistan.com/vb/showthread.php?t=705 .
وبالنسبة لواقع العر ف العاعلة فً عسودف اقلٌ دوردستان العراق  ٕٓٓٙبظورف ااظة فاد وضيع عبياد
لابتة استهلها فً العادف ( )ٔ8على ان العواطنيون عتسياوون اعيا الايانون فيً الحايوق والواجبيات دون تعٌيز
بسبب الجنس او العرق او اللون او اللغة او العنشد االجتعاعً او الدٌنً او العذهب او الوضع االقتظادي او
االجتعاعً او االنتعاء السٌاسً وتناولت العادف (ٕٔ) عن الدستور عبد العساواف بٌن الرج والعر ف بظورف
عاعة ذ ني على ان (( تتعتع العر ف بالعساواف عع الرج وٌعنع التعٌٌز ضدها وتدف حدوعة االقليٌ تعتعهيا
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بجعٌع الحاوق العدنٌة والسٌاسٌة العنظوي علٌها فً هذا الدسيتور فيً العهيود والعوالٌيق الدولٌية العظيادق
علٌها عن قب دولة العراق وعلٌها ازالة د عاٌعد عابة تحو دون العسياواف فيً الحٌياف االجتعاعٌية واللاافٌية
واالقتظادٌة والسٌاسٌة )) واورد عسودف دستور االقلٌ فً العادف (ٖٗ) على ان (( العع حيق لدي عيواطن
ٌجب ان تتاح اعاعه اعدانٌة دسب الرزق بعع ٌاتاره وٌابله بحرٌته )).
وبهذا تدف الدولة توفٌر فري العع للعواطنٌن وعدالية شيروطه اعيا بالنسيبة لحيق العير ف العاعلية فيً
االجير فايط نظييت العيادف (٘ٗ) علييى ان (( للعاعي الحييق فيً اجير عتسيياوي عليى الععي العتسياوي وٌيينظ
باانون العالقة بٌن الععا واظحاب العع على اسس اقتظادٌة عع عراعاف قواعد العدالة االجتعاعٌة وحعاٌة
الععا عن االستغال )) .
ونظت العادف ( )ٗٙعلى تساوي جعٌع الععا فيً فيري الترقٌية دااي ععلهي اليى عرتبية عالئعية دون
ااضاع ذل ألي اعتبار سيوى االقدعٌية والدفياءف وعين عظياهر العسياواف بيٌن الرجي والعير ف اددتيه العيادف
( ) ٗ4على حرٌة الجعٌع فً تدوٌن الجععٌات والناابات على اسس وطنٌة وألهداف عشروعة بوسائ سلٌعة
عدفو ليية وفاييا للشييروط واالوضيياع التييً بٌنهييا الاييانون وبهييذا تدفيي حدوعيية االقلييٌ حييق تاسييٌس الناابييات
وا التحادات العهنٌة واالنضعا الحر الٌها وٌنظ ذل باانون .
واددت العيادف () ٙ9عليى اعتبيار العهيود والعوالٌيق واالعالنيات الدولٌية الااظية بحايوق االنسيان
العظادق علٌها عن قب العراق او العنض الٌها عدعلة الحدا هذا الدستور .
ونالي عين النظيوي الدسيتورٌة السيابق ذدرهيا القليٌ دردسيتان العيراق اليى ان العسياواف بيٌن الرجي
والعر ف فً الحاوق والحرٌات العاعة اعر الجدا فٌه والتً تساوى فٌها العر ف عع الرج
( الحق فً العع ) ( .دستور قلٌ دوردستان العراق ) ٕٓٓٙ

مشكلة البحث :
لاييد اطييت العيير ف فييً االقلييٌ اطييوات علعوسيية فييً عجييا
الشهادات العلعٌة فً فروع عاتلفة عن الععرفة و ظب

التعلييٌ

وحظييلت علييى علييى

التعلٌ فً عراحله دافة وااظة التعلٌ

العالً ٌجتذب العدٌد عينهن بهيدف تايدٌ ادعية لعجيتععهن والعشياردة فيً تنعٌتيه وتطيوٌره وعيع
حعاس العر ف

للتعلٌ وعع اآلعا

العر ف ٌتدرج

بٌن عؤٌد وععارض

التً ترٌد تحاٌاها ادعة لبالدها عازلنيا نلعيس عوضيوع ععي
ععيا جعلهيا تغٌيب عين العسياهعة فيً دلٌير عين العجياالت

األعيير الييذي لييار دلٌييرا عيين التسيياؤالت عيين جييدوى اإلنفيياق علييى تعلٌعهييا فييً عراحي
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وااظة فً التعلٌ الجياععً إذا لي ٌدين لهيذا التعليٌ تيدلٌر عباشير ٌظهير فيً عسياهعات العير ف
بشد

واض

فً العدٌد عن براعج وعشروعات التنعٌة التً تعٌشها البالد.

وعن اال اطالع الباحث على دبٌات العوضوع الحظ تباٌن وجهات النظير العؤٌيدف والععارضية
لعع

العر ف

وبظورف عاعية تدايذ النظيرف اليى العير ف فيً عجتععنيا لاللية عحياور فاالتجياه التالٌيدي ٌنظير

للعر ف بوظفها دائنا ضعٌفا عاال وجسدا وٌرى ان وظٌفة العر ف تتعحور حو دورها االنجابً والاضيوعً
وٌرى اظحاب هيذا االتجياه فيً اايتالط العير ف وععلهيا واروجيا عين الايٌ واليدٌن بٌنعيا اظيحاب االتجياه
اللييانً بدرجيية تحررٌيية نسييبٌا دون ععارضيية للتاالٌييد فللعيير ف حييق الععي فييً نطيياق وظييائف ععٌنيية الن ذل ي
ٌساعده ا وٌساعد فً تحسٌن احوا االسرف دون ان ٌؤدي ذل العساواف بٌن الجنسٌٌن دعيا ٌيروون ان العير ف
اق قدرف على تحع العسؤولٌات العع عن الرج نتٌجة لتردٌبها الفسٌولوجً ولعا تتعتع به عن رقية
ونعوعة فهً ال تستطٌع عواجهة عتطلبات العع
دنى عن عستوى دفاءف الرج

عل

الرج

لذل

فإن دفاءتها اإلنتاجٌة ستدون

عا عن حٌث العائد االقتظادي عن العع

ن تبرٌر اناراط العر ف فً العع

فالععارضيون ٌيرون

بحاجتها للعائد االقتظادي لٌس له ساس ألن العر ف عسؤولٌة

األب و اليزوال و اليولً فهي العدلفيون باإلنفياق علٌهيا وليٌس علٌهيا واجيب البحيث عين عائيد
اقتظادي لإلنفاق على األسرف (.را

ٕ ٔ98يٓ) ٕ4

وٌوجد االتجاه اللالث العتحرر العنفت الذي ٌساوي بٌن الحاوق والواجبيات لدي عين العير ف والرجي وان
العر ف دائن ٌعتل طاقات اال بداع وععارسة الحرٌة وٌرى اظحاب هذا االتجاه ان تالف عجتععنا ناج عن
تالف العر ف  ( .االنظاري ووطفة ٕٓٓٓ يٓ) ٔ9
لذا ٌتسائ الباحث عن وجهات النظر العاتلفة اآلنفة الذدر وعن عدى تواجدها فً التعلٌ العالً عتعللة
بالتدرٌسٌٌن والطلبة فً الجاععة حٌث ٌعد التعلٌ الجاععً عن الفئات العهعة فً ي بلد

والتعرف على

آرائه فً عالئعة عع العر ف فً التعلٌ الجاععً .
لذا تتجلى عشدلة البحث الحالً عن االجابة على السؤا االتً
 -ماهً وجهة نظر التدرٌسٌن والطلبة فً التعلٌم الجامعً للمرأة فً ضووء فلسوفة اقلوٌم

كوردسوتان

العراق ؟
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أهمٌة البحث:
لاد نا عوضوع العر ف هعٌية بالغية فيً دتابيات الفالسيفة الايدعاء فايد دانيت العير ف فيً حضيارف وادي
الرافدٌن تتعتع باستاال ذاتً ٌاره الايانون والعيرف ولي ٌاتظير هيذا االسيتاال عليى طباية ععٌنية بي دانيت
تتعتع به العر ف وعلى عاتلف العستوٌات .
( الحظري  ٔ9ٙ8ي)ٕ4
وتبعه االهتعا بتعلٌ العر ف فً تعالٌ دٌننا االسالعً الحنٌف اذ للعر ف فً االسال تدلٌف بالتعلٌ والتعل

اذ

د النظوي اديدت فيً فضي العلي وطلبيه فيً شيدن الععلي وفضيله ٌنطبيق عليى النسياء عللعيا ٌنطبيق عليى
الرجا

فعندعا جاء االسال حفظ للعر ف حاها ودراعتها وعن الحاوق التً ادد علٌها اليدٌن االسيالعً هيً

حاها فً العل ول ٌرد فً الارآن وال فً السنة عا ٌعنع العير ف فيً طليب العلي فيً اي عجيا عيادا عتفايا عيع
قٌعها وطبٌعتها وعاداعت له اٌته الساعٌة وفً قوله تعالى
( اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق االنسان من علق * اقرأ وربك األكورم * الوذي علوم بوالقلم * علوم االنسوان
مالم ٌعلم )

(ٔ)

هذه اآلٌة الدرٌعة للتعل عاعة ل تايي اليذدور فايط وٌايو رسيو ر الديرٌ ( ظيلى ر

علٌه وسل ) وقوله ( طلب العلم فرٌضة على كل مسلم )

(ٕ)

فالنساء نظف العجتعع ليذل ديان البيد عين ععالجية قضياٌا العير ف وحاوقهيا لعيا ليذل عين تيالٌر دبٌير عليى
العجتعع ولهذا عرفت العسلعات األوائ

هعٌية التعليٌ وفضيله فدين ٌينهلن عين العلي وٌتنافسين فٌيه وديان

ظلَّى َّ
رُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َ ) ٌشجعهن على ذل
الرسو ( َ

وٌسع لهن بحضور عجالس العل فيالعر ف فيً الجزٌيرف

العربٌة وعنذ العظور اإلسالعٌة تار وتدتب وتجاهد األعداء وتشار فً الحروب والغيزوات وتايو بعهعية
التطبٌب والتعرٌض وبرز عين النسياء العفسيرات والفاٌهيات وراوٌيات الشيعر واألابيار وعالعيات األنسياب
و سهعت العر ف فً نا األحدا إلٌنا عن طرٌق السند حٌث دان عنهن النسياء اللايات العحيدلات والسيٌعا عيا
ٌاي حدا النساء والبٌوت ودان ج الظحابة والالفاء رضيً ر عينه ٌرجعيون إليى عهيات العيؤعنٌن
ٌستفتونهن ععا افً علٌه عن حدا دٌنه و اب ععا له ظلة بالعر ف واشتهر عنهن جعاعة برواٌة حدٌث
ظلَّى َّ
رُ َعلَ ٌْ ِه َو َسلَّ َ ) ي عطى اإلسال للعر ف جعٌع حاوقها و سياوى بٌنهيا وبيٌن الرجي فيً
رسو ر ( َ
عدف عجاالت وعن بٌن هذه الحاوق حاها فً التعلٌ فالعل عن الحاوق الععنوٌة الروحٌة له هعٌة فيً تسيٌٌر
( )1سورة العلق  :االيت ) 5 -1 (:
( )2ابن عبد البر (ب.س ):ص23
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شؤون الحٌاف العادٌة وال ٌدتً ذلي إال بتلاٌيف الاليب واليروح وتهيذٌب العاي وتعلٌعيه (فهعيً ٖٕٓٓ ي
ٔ٘) .
ٌحتيييي

عوضييييوع ععيييي العيييير ف فييييً ا لييييب العجتععييييات وعنهييييا العييييراق اهتعاعييييا ً ااظييييا ً علييييى

جعٌيع العسيتوٌات إذ ظيب

البحيث عين عجياالت ععي

واللاافٌة والدٌنٌة عن األعور التً تنا
عستوٌاته

للعير ف التيً تتفيق وااظيٌتها االجتعاعٌية

نظٌبا ً وافراً عن اهتعا العسؤولٌن فً الدولية عليى دافية
العر ف ٌحت

عدانة بارزف فٌعا

وعلى عستوى العجتعع العراقً ظب

الحدٌث عن عع

ٌدور عين عناقشيات حتيى ظيب هنيا عراديز ااظية ببحيوث العير ف واالهتعيا بهيا

دعيا ن النيدوات

والعؤتعرات التً تعاد فً عادن عاتلفة والتعلٌ العالً ال تا هعٌة عن بياقً العؤسسيات فيً اهتعاعيه
بالعر ف

وإن وظو العر ف العراقٌة إلى عرحلة التعلٌ الجاععً ٌعنيً نهيا قيد بلغيت شيوطا ً فيً عشيوارها

العلعً و ظيبحت عسيؤولة عين رسيالة ٌجيب ن تيؤدى وهيدف وجيب ن ٌظيٌب عرعياه وٌايد دوره البنياء
لٌسه فً بناء العجتعع والنهوض بشدن األعة والتعلٌ الجياععً ٌسياعد العير ف عليى الرقيً بيالتفدٌر و تبياع
األسييالٌب العلعٌيية فييً االسييتفادف عيين تطبٌييق لعيياره الععلٌ ية التييً تعييود علييى عجتععنييا بييالنفع والفائييدف إذ ن
عؤسسييات التعلييٌ الجيياععً تاييو بييدور فعييا فييً تنعٌيية اللييروف البشييرٌة وٌعل ي التعلييٌ الجيياععً قعيية السييل
التعلٌعً فهو ٌتعاع عع ظفوف شباب العجتعع عن الفئة الععرٌة ( )ٕٗ-ٔ8عاعا ً وٌعو علٌه إعداد العنظر
البشري الذي هو ا لعحور األساسً للتنعٌة وذل عن اال إعيداد الديوادر البشيرٌة العؤهلية لتلبٌية احتٌاجيات
سوق العع وتالٌ البطالة وإحال األٌدي الوطنٌة عدان الوافدف .

(الدعٌاطـً ٕٓٔٓ ي.)9ٙ

وععا ٌزٌد عن االهتعا بتعلٌ العر ف فً العراق واروجا عن الاٌ واالعراف االجتعاعٌة الادٌعة فً
بداٌة النشاطات التربوٌة على عستوى البالد دان عا ٖ ٔ9ٙالذي هدف الى ععالجة ظاهرف االعٌة بٌن النساء
الرٌفٌات (٘ )%9وبٌن الحضرٌات ( )%4ٙبحسب عاورد بٌن بٌانات االع العتحدف فدزداد عدد العدارس
االبتدائٌة واللانوٌة فضال عن ازدٌاد عدد العدارس العهنٌة ودان ذل نتٌجة طبٌعٌة الزدٌاد اعداد الطلبة عن
ذدور واناث ععا زاد الحاجة والطلب على قوف العع النسائٌة لذل فتحت ابواب جدٌدف لعع العر ف عن
ضعن الوظائف الرسعٌة تعللت بوظٌفة التعلٌ

وعن جهة اارى تزاٌدف ر بة العر ف واقبالها على عهنة

التعلب ودان للالقبا علٌها دورا اساسا فً زٌادف اعداد النساء الرا بات فً ادعا تعلٌعهن الجاععً على
وفق عاتتطلبه سٌاقات التعٌن والعع
العجتعع نحوها

وٌتدلر تعلٌ العر ف بلاافة العجتعع ووضع العر ف فٌه واتجاهات

فالتعلٌ ٌعع على احداث تغٌر نوعً فً ذات العر ف وذات الرج فواقع العر ف ودورها

فً العجتعع قد تغٌر دلٌرا عن العاضً وٌعد التعلٌ نظاعا اجتعاعٌا جاء لدً ٌنسج فً وظائفه عع وظائف
وحاجات بٌئة العجتعع فنعط التعلٌ ٌساه بشد دبٌر فً تغٌٌر الدلٌر عن سطوف التاالٌد الادٌعة التً دانت
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ٌرها فالتعلٌ ساه فً ااذ عدانة العر ف

االجتعاعٌة البراز عدانتها و تداع شاظٌتها وعن اه عؤشراتها الر التعلٌ على العر ف هو نسبة االعٌة بٌن
النساء التً ااذت بالتناقي شٌئا فشٌئا وان انتشار التعلٌ بٌن النساء فً عاتلف العراح ادى الى حظو
تغٌرات اج تعاعٌة فً الاٌ تجاه عواظلة الفتاف تعلٌعها الجاععً اذ ان الععارضة االجتعاعٌة الدعا الاتاف
لتعلٌعها اظبحت ظاهرف عحدودف فً طرٌاها للزوا  ( .عبدر  ٕٓٔٙئٕ) ٕٕ-
وٌتواصل االهتمام بتعلٌم المورأة الجوامعً حٌوث وظيت نيدوف فيً السيعودٌة “التعليٌ العيالً للفتياف ..األبعياد
والتطلعات” نظعتها جاععة طٌبة اال

الفترف ٗ ٕٓٔٓ/ٙ-بدن ٌدون التعلٌ العالً للفتاف عوضوعا لعؤتعر

وطنً د عاعٌن تستضٌفه الجاععات السعودٌة بشد دوري وتطوٌر هداف التعليٌ العيالً للفتياف والتردٌيز
علييى الاظييائي والعهييا واألدوار ذات العالقيية بييالعر ف ععييا ٌرفييع دفيياءف عارجييات النظييا فييً العجييا
االجتعاعً وتوفٌر البٌئة الجاععٌية الجاذبية عين ايال اسيتدعا تجهٌيزات البنٌية التحتٌية والعرافيق التعلٌعٌية
والادعٌة فً عؤسسات التعلٌ العالً للفتاف.
و وظت الندوف بتبنً الجاععات عنهجا ً
ً
جدٌدا لتعليٌ الفتياف دونيه ظيناعة اسيتلعارٌة ذات جيودف ودفياءف عالٌية
واسيتحداث التاظظييات والبيراعج الدراسييٌة الالزعية لعوادبيية احتٌاجيات سييوق الععي للفتيياف وتطبٌيق ععيياٌٌر
و نظعة الجودف والعواظفات الدولٌة فً جعٌع البراعج التعلٌعٌة للفتاف وفق جدو زعنً عحدد وزٌادف استادا
التانٌة الحدٌلية فيً سيالٌب وطرائي ق تعليٌ الفتياف بالجاععيات و هعٌية تيدرٌب الطالبيات فيً العرحلية الجاععٌية
األوليييييييييى عليييييييييى عهيييييييييارات البحيييييييييث العلعيييييييييً لتعدٌييييييييينهن عييييييييين إجيييييييييراء البحيييييييييوث بدنفسيييييييييهن.
(الجهنً ٕٓٔٓ ئ.)ٗ-
لاد استحوذت العر ف الدوردٌة وشاظٌتها وعوقعها االجتعاعً وعوقيف الرجي الديوردي عنهيا عليى
اهتعا العستشرقٌن الرحالة واسهبوا فً الدتابة عنها ولاد تعٌزت العر ف الدوردٌية فيً شاظيٌتها اذا قارناهيا
عع العر ف فً االقيوا الشيرقٌة وهيذا عيا ٌعدين ادتشيافه عين ععظي – ان لي ناي عين دي – العظيادر الععنٌية
بدراسة العجتعع الدوردي ودذل عن اال انطباعات الرحالة والعستشرقٌن الذٌن عاٌشوا العجتعع الديوردي
وتعرفوا علٌه عين دليب فايد جليب انتبياهه عدانيت العير ف فيً االسيرف والابٌلية والعجتعيع ٌيذدر العستشيرق
الروسً (عٌنورسدً ) فً هذا الظدد وهو عطلع على حٌاف اقوا اسالعٌة شرقٌة عدٌدف ان الديورد ادلير عين
جعٌع الشعوب االسالعٌة تساعحا عع العر ف وان عفردف (التساع ) على عاٌبدو هنا هو تساع الحرٌية النسيوٌة
وتساع فً اعطاء العدانة التً تستحاها العر ف الدوردٌة وتساع فً التعبٌر عن الر ي ودان (عٌنورسيدً )
ٌرٌد عن هذه العفردف ان ٌاو ان الدورد ادلر تابال لحرٌة العر ف وعدانتها قٌاسيا بياالقوا االسيالعٌة االايرى
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اعا حق العر ف الدوردٌة فً التعل فاد ذدر العستشرق ( ادعونيدز ) وهيو ٌايو فيً عوضيوع تعليٌ البنيات
انه دانوا ٌجابهون بعطلب عل عا عستعر لفت عدارس لالناث الفً العدن وحدها ب فً الارى اٌضا وانعا
ٌعييزز عييذهب ( ادعونييدز ) فييً هييذا العجييا اننييا نجييد عحيياوالت عبدييرف فييً هييذا الاييرن لشييعراء وادبيياء دييورد
ٌطالبون بحرٌة العر ف وحاها فً التعلٌ

وٌذدر اٌضا ان تطبٌق عشيروع التعليٌ العيا قيد تيدار فيً النياطق

الدوردٌيية العراقٌيية بسييبب االضييطرابات السٌاسييٌة والظييروف الغٌيير طبٌعٌيية  ( .السييندي ٕٕٓٓ ي-ٔٔ4
ٕٗٔ)
وعلى المستوى العالمً تولً ععظ دو العال تعلٌ الفتاف اهتعاعا ً ااظا ً وتعده عن ه عؤشرات العساواف
وتحاٌق العدالة وٌعدس التعلٌ الجاععً النٌوزلندي اهتعاعًا دبٌراً بتعلٌ اإلناث؛ إذ تتفوق اإلناث على
الذدور فً ارتفاع نسبة الحظو على عؤهالت التعلٌ الجاععً

ت
دعا تلتز الحدوعة االسترالٌة بالتزاعا ٍ

عتواظل ٍة لتارٌر العساواف فً التعلٌ العالً و ولت الفتٌات اهتعا ًعا ً ااظً ا وتعد الٌونسدو ن عد انتفاع
الفتاف بفري التعلٌ العالً ٌؤدي إلى ٌاب تعدٌنها عن العشاردة فً العجتعع وتحسٌن نوعٌة حٌاتها .
()UNESCO, 2003: p.7
وعلى الر

عن االهتعا البالغ بتعلٌ العر ف إال ننا نلعس عربٌا وجيود تحفيظ وٌليار جيدال بيٌن بعيض

فراد العجتعع على االف تعلٌ الرج الذي ٌعد عرا عادٌا فالرفض عنطلق عن األفراد وليٌس عين الجاععية
وااظة التعلٌ العالً حٌث ن بعض العجتععات العحافظة عازالت ترفض هذه الفدرف ر

ننيا نعلي ن ديال

الجنسٌن ساس وجود العجتعع و ساس تطوره ولتحاٌق التنعٌة ٌنبغً التداعي بٌنهعيا وإذا بحلنيا فيً حايوق
األفراد فً العجتعع نجد حيق التعليٌ عين الحايوق التيً ال ٌعدين إندارهيا لدين غور ي تغٌٌير وضياع العير ف
وتحسن حوالها… ظ التعلٌ سنٌنا طوٌلة عاتظرا على الذدر( .عرعوري ٕ٘ٓٓ ي .)9
لذا ظب عن الضروري ربط التعلٌ الجاععً باالهتعاعات والحاجات الٌوعٌة للعجتععيات ععيا تتطليب
إعادف النظر فً وظائف الجاععات والتاطٌط لتيوفٌر عارجيات عالئعية لسيوق الععي والتددٌيد عليى ضيرورف
ربييط الجاععييات وتطييوٌر دائهييا عييع تطييور العجتعييع دونييه العسييتفٌد األو عيين الادعيية التعلٌعٌيية وال ٌعديين
الحظييو علييى عسييتوى الرضييا إال إذا ت ي التعييرف علييى احتٌاجييات فييراد العجتعييع لعييا ٌرٌييدون تييوفره فييً
الجاععات وعؤسسات الت علٌ العالً وااللتزا بها فً سبٌ السعً إلٌجاد عستوٌات عالٌية للايرٌجٌن وبٌئيات
تعل عناسبة داا الجاععة .
(العشهراوي ٕٗٓٓ ي ٘ٗٔ).
وبناء علٌه ظب البحث فً تعلٌ الفتاف تعلٌعا عالٌا له هعٌة بالغة سيتدعى الوقيوف علٌهيا والتنوٌيه ألاطيار
الوقوف ضد تعلٌ الفتاف لعا لها عن تدلٌرات على العجتععات
لذا ٌوجز الباحث هعٌة البحث باآلتً -
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 تناولت الدراسة حد العوضوعات العهعه وهو عوضوع التعلٌ الجاععً بظفة عاعه وتعلٌ الفتاف الجاععٌة
فً إقلٌ دوردستان العراق بظفة ااظة.
 سعت هذه الدراسة إلى التعرف على وجهة نظير التدرٌسيٌٌن والطلبية عليى الابيو و اليرفض فيً التعليٌ
الجاععً للعر ف فً اقلٌ دوردستان العراق.
هدف البحث:
ٌهدف البحث الحالً التعرف على آراء التدرٌسٌٌن والطلبة فً جاععة درعٌان فً عدى تالؤ التعلٌ
الجاععً للعر ف العراقٌة فً اقلٌ دوردستان العراق عن اال تحاٌق الفرضٌات اآلتٌة -
ٔ -ال توجد فروق ذات داللة إحظائٌة (عند عستوى٘ٓ )ٓ.بٌن آراء التدرٌسٌٌن والطلبة فٌعا ٌاي
تالؤ التعلٌ الجاععً للعر ف العراقٌة فً إقلٌ دوردستان العراق .
ٕ -ال توجد فروق ذات داللة إحظائٌة (عند عستوى٘ٓ )ٓ.بٌن راء الطلبة فٌعا ٌاي تالؤ التعلٌ
الجاععً للعر ف العراقٌة فً إقلٌ دوردستان العراق وحسب عتغٌر الجنس.
حدود البحث
 الحدود البشرٌة :تاتظر الدراسةعلى تدرٌسٌٌن وطلبة العرحلة الرابعة فً جاععة درعٌان للعا الدراسً (ٕ٘ٔٓ)ٕٓٔٙ-
 الحدود الموضوعٌة تاتظر الدراسة على التعلٌ الجاععً للعر ف فً اقلٌ دوردستان العراقتحدٌد المصطلحات
 التعلٌم الجامعً  :وهو التعلٌ الذي ٌت داا دلٌات و ععاهد جاععٌة بعد الحظو على الشهادف
اللانوٌة

وتاتلف عدف الدراسة فً هذه العؤسسات عن سنتٌن الى ست سنوات وهو آار عرحلة عن

عراح التعلٌ النظاعً ( العوسوعة العربٌة العالعٌة  ٔ999يٕ٘ )
وتعرفه )  )UNESCOهو د انواع الدراسات التً تت بعد العرحلة اللانوٌة على عستوى عؤسسة
جاععٌة و عؤسسات تعلٌعٌة اارى ععترف بها دعؤسسات للتعلٌ العالً عن قب السلطات الرسعٌة .
()UNESCO 1998 P1
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 اقلٌم كوردستان العراق  :تتعل حدود االقلٌ عن جهة الشرق والشعا الغربً بالحدود الدولٌة للعراق عع
د

عن اٌران وتردٌا وسورٌا فٌعا تعد سلسلة حعرٌن الحدود الجنوبٌة والجنوبٌة الغربٌة القلٌ
ربا جنوب سلسلة سنجار الى الحدود

دوردستان العراق وعن ل تتجه الحدود عند عدٌنة العوظ

العراقٌة – السورٌة وٌبلغ عساحة اقلٌ دوردستان العراق ( ) 4ٖٙٔ8د ٕ وٌعل حوالً  %ٔ4عن
اجعالً عساحة العراق(.طالب ٕٗٓٓ ي)ٕ4ٙ
وٌعرفه دستور دوردستان العراق  ٕٓٓٙانه ذل الجزء عن دوردستان الواقع فً حدود دولة العراق
الذي تدون بعد الحرب العالعٌة االولى

وهو اقلٌ تسدنه

لبٌة دوردٌة

ولدنه عتعدد الاوعٌات

واالدٌان وهذا عاٌعٌزه عن باقً عناطق العراق وهذا الجزء عن دوردستان ٌعرف بدس دوردستان
الجنوبٌة

وعن الناحٌة الدستورٌة والاانونٌة ٌسعى ب

( اقلٌ دوردستان ) ودذل

ٌعرف ددقلٌ

فٌدرالً ضعن دولة العراق االتحادٌة نظاعه السٌاسً جعهوري برلعانً دٌعاراطً ٌعتعد التعددٌة
السٌاسٌة وتداو السلطة سلعا وعبد الفظ بٌن السلطات (.دستور دوردستان العراق ) ٕٓٓٙ
دراسات سابقة:
 -1دراسة االنصاري ووطفة ( :)0222بعنوان ((مواقف طالب جامعوة الكوٌوت مون قضواٌا المسواوات
بٌن الرجل والمرأة فوً ضووء بعول المتغٌورات التعلٌمٌوة واالجتماعٌوة ))  ،اجرٌيت الدراسية عليى
عٌنة قواعها (ٗٔ )4طالب وطالبة استاد فٌها الباحلٌن استبانة لاٌاس عواقف الطالب واتجاهاته
عن قضٌة العساواف بٌن الجنسٌن فً عجاالت الحٌياف والسيٌعا فٌعيا ٌتعليق باضيٌة العشياردة السٌاسيٌة
للعيير ف فييً عجييا العع ي السٌاسييً جنبييا الييى جنييب عييع الرج ي وععرفيية اليير الالفٌييات االجتعاعٌيية
التجاهات الطلبة نحو العساواف بٌن الجنسٌن اظهرت النتائج ان اتجاه العنظر النسائً ديان عتايدعا
اٌجابٌا نحو العساواف بٌن الجنسٌن  ،وان الطلبة سجلوا عوقفا ععارضا بشدف لعبد العشاردة السٌاسيٌة
للعيير ف وان العسييتوى التعلٌعييً والعهنييً لالبييوٌن ٌييؤدي دورا دبٌييرا ف يً التييدلٌر علييى اتجيياه طلبيية
الجاععيية نحييو عردييز العيير ف فدلعييا زاد العسييتوى التعلٌعييً لالبييوٌن ظييعودا زاد االتجيياه االٌجييابً
لالبناء نحو عبد العساواف بٌن الجنسٌن ودذل تؤلر طبٌعية ععي اال بظيورف دبٌيرف عليى اتجاهيات
الطلبة فً الدلٌات العلعٌة دبر عن الدلٌات االنسانٌة ودذل العستوى الدراسً ٌؤلر سلبا على اتجياه
الطلبة نحو عردز العر ف والعساواف بٌن الجنسٌن( .االنظاري ووطفة ٕٓٓٓ ي)4
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 -0دراسة السوٌطً ( )0222بعنوان ((اتجاهات الشباب فً الجامعات الفلسطٌنٌة نحو مكانة المورأة
فً المجتمع الفلسوطٌنً )) اجرٌيت هيذه الدراسية عليى عٌنية عين الطلبية بليغ عيدده (ٔ ) ٔ4طالبيا
وطالبية عيين الجاععيية الفلسييطٌنٌة بالضييفة الغربٌيية واسيتاد الباحييث عاٌاسييا لالتجاهييات نحييو عداتيية
العر ف وقد ظهرت النتائج انه الٌوجد فروق ذات داللة احظائٌة فً د عن تعلٌ االب وتعلٌ اال
والالفٌة العدانٌة الفراد العٌنة فً حٌن ٌوجد فروق فً عتغٌير الجينس ( لظيال االنياث ) وعتغٌير
الالفٌة العدانٌة لوالدي افراد العٌنة عن حٌث العدان ( لظال عن ولد فً فلسطٌن ) وبٌنت الدراسة
ان الذٌن ولدوا فيً فلسيطٌن ٌنظيرون اليى العير ف واليى ععلهيا ودورهيا فيً العجتعيع وااتالطهيا عيع
الرج بظورف اٌجابٌة افض عن الذٌن ولدوا اارال فلسطٌن  ( .السوٌطً  ٕٓٓ8يٖ)

ٖ -دراسة(سالم:)0225،بعنوان ((المرأة بال تمٌٌز "دراسة مٌدانٌوة لنظورة المجتموع البحرٌنوً تجوا
المرأة ،مع معالجوة شورعٌة لهوذ النظورة " )) جرٌيت الدراسية فيً البحيرٌن وتناوليت واقيع نظيرف
العجتعيع البحرٌنيً دعٌنية فيً العجتعيع العسيل تجياه عسيدلة التعٌٌيز ضيد العير ف دعيا فٌهيا اسييتعراض
عجعي لواقييع العيير ف فييً العجتععييات االنسييانٌة وهييدف البحييث بشييد رئٌسييً علييى تظييعٌ العفيياهٌ
السائدف فً عالٌة العجتععات االسيالعٌة تجياه العير ف بدسي االسيال وهيدفت اٌضيا إليى ععرفية نظورة
المجتمع البحرٌنً للمرأة فً بعض العحياور وتدونيت عٌنية البحيث عين (ٓٓٗ) فيرد (ٕٓٓ) عين
الرجا

و(ٕٓٓ )عن النساء وااتٌيرت عٌّنية عشيوائٌّة عين عاتليف الجهيات الحدوعٌّية والاطاعيات

األهلٌّة فً ععلدة البحرٌن عن عٌّنيات واعٌية قيد حظي

لبهيا عليى عيؤهّالت تفيوق اللانوٌّية العاعّية

ودانت عن نتائج الدراسة عازالت النظرف قد شابها التوجّ ه السلبً تجاهها وادتنفها شٌئا عن التهعٌش
لدورها فً عجتععها ( .سال ٕ٘ٓٓ ي )ٔٔ-ٙ
ٗ -دراسة(حٌمودة ،و هواري  :)0212،بعنوان (( اتجاهات أسر وادي مزاب فً الجزائر نحو تعلٌم الفتاة
تعلٌ ًما عال ًٌا))

جرٌت الدراسة فً الجزائر وهدفت إلى ععرفية اتجاهيات سير وادي عيزاب فيً الجزائير

نحييو تعلييٌ الفتيياف تعلٌ ًعييا عالٌيا وبلغييت عٌنيية البحييث ٕٓٔ فييرد والظييت هييذه الدراسيية إلييى ن فييراد
العجتعع لدٌه االستعداد للتغٌٌر عن طرٌق العناقشية و ن عراديز ال توعٌية فيً الجزائرسياه فيً
تغٌٌيير بعييض اتجاهييات فييراد العٌنيية واتجاهييات فييراد العٌنيية دانييت اٌجابٌيية ي ن سيير وادي
عٌزاب تاب تعلٌ الفتاف تعلٌعا عالٌا لدن بشروط الحجاب الشرعً عد االاتالط بيٌن الجنسيٌن
ال ٌدون التعلٌ عن ج ععارسة عع فاط(حٌعودف و هواري ٕٓٔٓ يٖ.)ٔ9ٖ-ٔ8
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إجراءات البحث
اتبع الباحث العنهج الوظفً لتحاٌق اهداف البحث دونه األنسيب لهيذا النيوع عين الدراسيات واليذي ٌايو
علييى رظييد الظييواهر ووظييفها لغييرض الوظييو إلييى تفسييٌر علعييً عابييو لهييا وذل ي عيين طرٌييق اسييتادا
األسالٌب اإلحظائٌة والتحلٌلٌة العتبعة فً عل تل الدراسات .
تدون عجتعع البحيث عين جعٌيع تدرٌسيً جاععيات إقليٌ دوردسيتان العيراق عين حعلية لايب سيتاذ و
ستاذ عساعد وعدرس عوزعٌن على عددعن الدلٌات وطلبته وقد ااتار الباحث جاععة درعٌان دعٌنة قظدٌة
دونها الجاععة التً ٌعع فٌهيا واسيتار الير ي بدايذ ٕٓ %عين التدرٌسيٌٌن العيوزعٌن عليى دلٌيات الجاععية
وٕٓ  %عن طالب العرحلة الرابعة دونه عابلون على التارال و دلر ابرف عن طلبة العراح االارى .
استاد الباحث فً الدراسة الحالٌة االستبانة ددداف بحلٌية لغيرض التعيرف عليى االسيتجابات ليدى عٌنية
العجتعيع األظيلً حيو عشيدلة البحييث و سيئلته بعيد االطيالع عليى دبٌييات العوضيوع ودراسيات ععاللية عييد
الباحييث االسييتبٌان عيين (٘) عجيياالت وبواقييع (ٓ٘) فاييرف عاابيي عاٌيياس اعاسييً لدرجيية العوافايية (عالٌيية
جدا عالٌة عتوسييط ضييعٌفة ضييعٌفة جييداً) وٌجيياب بوضييع عالعيية ( ) عييا احييد االاتٌييارات العييذدورف
وعييرض األداف علييى العاتظييٌن والابييراء وحظييلت العوافايية علييى دافيية الفاييرات باسييتلناء بعييض التعييدٌالت
بالظٌا ة وتحاق الباحث عن ظدق األداف(الظاهري والعنطاً) وت التددد عن اللبات بدسلوب إعادف العاٌاس
وبلغ ععاع اللبات (ٖ )ٓ.8وبذل تدون األداف جاهزف للتطبٌق (العلحق ٔ).
طرٌاة إجابة وتظحٌ األداف عطى الباحث لبدائ درجيات العوافاية لدي فايرف عين الفايرات للعجياالت عليى
الشد اآلتً(عالٌة جداً ٘ درجات عالٌة ٗ درجات عتوسطة ٖ درجات ضيعٌفة درجتيان وضيعٌفة جيداً
درجة واحدف) .وبذل تدون درجات العاٌاس على درجة ٕٓ٘ واق درجة ٓ٘ وبذل ٌدون الوسط الفرضً
ٌساوي ٓ٘ٔ درجة ي بنسبة ٓ.%ٙ
واعتعاداً على بعض العحدعٌن والدراسات الساباة (عل دراسة حعاٌ
للتعبٌر عن الابو

ٖٕٓٓ)حدد نسبة ٓ %ٙفددلر

و االتجاه االٌجابً على فارات االسيتبٌان واعتعيد الباحيث عليى النسيب العئوٌية والوسيط

الحسابً واالنحراف الععٌاري وععاع ارتباط بٌرسون واالاتبار التائً دوسائ إحظائٌة.
نتائج البحث:
بعد تظحٌ االستبٌانات واستاراال العتوسطات الحسابٌة وجد الباحث ان عتوسط استجابات العٌنة دان
( )ٕٔ8.ٕ9وٌشد نسبة(ٖ )%84.وهو دلر عن الوسط الفرضً البالغ(ٓ٘ٔ) الذي ٌشد نسبة(ٓ)%ٙ
وهذا ٌدل على وجود قبو والرضا عن قب عٌنة البحث فً تواجد وتدلٌر العر ف فً الوسط الجاععً فً
تنعٌة العجتعع .ودعا عوض فً الجدو (ٔ)
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جدو (ٔ) ٌبٌن العتوسطات ونسب العئوٌة الستجابات عٌنة البحث
ت

العجعوعة

الوسط الحسابً

النسبة العئوٌة

ٔ

التدرٌسٌٌن

ٕٗٔٓ.

%8ٗ.ٔٙ

الطلبة

ٕٕٓ.8

ٖ%88.

ٕ

الطالب

ٕٕٕٔ٘.

ٓ%.9

ٖ

الطالبات

ٕٗٔٙ.8

٘%8ٙ.

ٗ

د فراد العٌنة

ٕٔ8.ٕ9

ٖ%84.

.
ونالحظ ٌضا عن الجدو (ٔ ) ن فراد عٌنة البحث دان لها اتجاهيات اٌجابٌية وقبيو ليدور العير ف فيً
الجاععة وتالؤعها عع طبٌعته حٌث تشٌر العتوسطات الحسابٌة دلها على عن الوسط الفرضً ن العتوسيط
الحسابً لابو فارات االستبٌان بالنسيبة للطالبيات بليغ(ٗ )ٕٔٙ.8وبنسيبة (٘ )%8ٙ.وهيو اقي العتوسيطات
بالنسبة لباٌة فراد العٌنية وقيد ٌعيود سيبب ذلي إن الطالبيات تطعي بدايذ دور ادبير لهيا ععيا ذدير فيً فايرات
االستبٌان وقد ٌدون تدلٌر الطالبات باأله وشدف الحذر بان ٌظهرن دائعا بعوقف الحشعة والوقار.
ولتحاٌق الفرضٌة األولى ال توجد فروق ذات داللة إحظائٌة (عند عستوى٘ٓ )ٓ.بٌن آراء التدرٌسٌٌن
والطلبة فٌعا ٌاي تالؤ التعلٌ الجاععً للعر ف العراقٌة ت حساب العتوسطات والتباٌن والجدو (ٕ) ٌبٌن
ذل .
جدو (ٕ) الفروق بٌن استجابات التدرٌسٌٌن والطلبة على داف البحث
العٌنة

العدد

الوسط
الحسابً

قٌعة (ت )

التباٌن

التدرٌسٌٌن

ٓٙ

ٕٗٔٓ.

ٕ٘ٔٔ8.

الطلبة

ٖٕٔ

ٕٕٓ.8

ٕٔٓ.ٕٔ4

العحسوبة
ٗٔ٘.

درجة

الداللة عند

الجدولٌة

الحرٌة

٘ٓٓ.

ٔ.9ٙ

ٕٔ4

دا

.
نالحظ عن الجدو (ٕ ) ن الفروق ذات داللة إحظائٌة ي ترفض الفرضيٌة الظيفرٌة التيً وضيعها الباحيث
وتد النظرف على حعاس الشباب فً هعٌة دور العر ف فً الجاععة.
ولتحاق عن الفرضٌة اللانٌة ال توجد فروق ذات داللة إحظائٌة (عنيد عسيتوى٘ٓ )ٓ.بيٌن راء الطلبية فٌعيا
ٌاي تالؤ التعلٌ الجاععً للعر ف العراقٌة وحسب عتغٌر الجنس والتباٌن .
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ت حساب العتوسطات والتباٌن وٌتض عن الجيدو (ٖ) ن الفيروق دانيت ذات داللية إحظيائٌة وهيذا ٌعيزز
اهتعيا الطييالب بالطالبييات ونظيرته االٌجابٌيية علييى قبيوله فييً الوسييط الجياععً وتنافسييه التنييافس الشييرٌف
للحظو على الععرفة والفه .
جدو (ٖ) الفروق بٌن استجابات الطالب والطالبات على داف البحث
العٌنة

العدد

الوسط

التباٌن

الحسابً

الطالب

ٔٗ9

ٕٕٕٔ٘.

ٕٗ٘.98

الطالبات

ٗٙ

ٕٗٔٙ.8

ٔ98.ٕٙ

قٌعة (ت )
العحسوبة
ٕٖ.ٙ

درجة

الداللة عند

الجدولٌة

الحرٌة

٘ٓٓ.

ٓ.٘ٙ

ٕٔ4

دا

التوصٌات:
وعن اال نتائج البحث ٌايد الباحيث بعيض التوظيٌات التيً ٌراهيا عناسيبة عين جي العسياهعة دلير فيً تغٌٌير
االتجاهات نحو التعلٌ الجاععً للعر ف وعنها -
ٔ .االتظا والتواظي بيٌن الجاععية والعجتعيع دلير وذلي عين ايال العناقشيات التيً تليار فيً النيدوات
والعؤتعرات بغٌة تغٌٌر االتجاهات.
ٕ .التوعٌة واإلعال عن طرف األساتذف عن طرٌق العناقشة اإلٌجابٌة الفعالة بٌنه وبٌن الطلبة.
ٖ .التددٌد على الطبٌعة العزدوجة أل راض التعلٌ العالً فً إعداد الفتاف بحٌث ٌت إعدادها فً ادعة حا
ععٌن عع االهتعا بداذ دورها ولععارسة دعسؤولٌتها دد وربة عنز وعواطنة ظالحة.
المقترحات:

ٔ -تعلٌ العير ف فيً العيراق بعيد ٖٕٓٓ (دراسية عاارنية بيٌن واقيع التعليٌ فيً اقليٌ دوردسيتان
العراق والحدوعة العردزٌة ) .
ٕ -الاٌيييا ببحيييوث ودراسيييات حيييو اتجاهيييات الشيييباب نحيييو قضييياٌا الععاظيييرف للعييير ف علييي
العشاردة السٌاسٌة العنف ضد العر ف .
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ٖ -اتجاهات طلبة الجاععة نحو عشاردة العر ف فً التدرٌس الجاععً .
المصادر:
* القرآن الكرٌم
ٔ -ابيين عبييد البيير ابييً ععيير ٌوسييف تٖٗٙهييـ (ب.س ) جووامع بٌووان العلووم وفضوول

(الٔ) تحاٌييق ابييً

االشبا الزهٌري دار ابن الجوزي
 -0االنظاري عٌسى ووطفية عليً  . )ٕٓٓٓ( .عواقيف طيالب جاععية الدوٌيت فيً قضياٌا العسياواف بيٌن
الرجي والعيير ف فييً ضيوء بعييض العتغٌييرات التعلٌعٌية واالجتعاعٌيية مجلووة دراسوات الخلووٌج والجزٌوورة
العربٌة  ،عدد ،82السنة ()02
ٖ -الجهنً عحعد فال  . )ٕٓٔٓ( .ندوة التعلٌم العالً للفتاة ( األبعاد والتطلعات )

جاععة طٌبية العدٌنية

العنورف للفترفٖٔٗٔ/ٔ/ٕٓ-ٔ8هـ.
ٗ -الحربييً فاطعيية سييعود الدحٌلييً  . ) ٕٓٓٗ(.دفاٌيية عؤسسييات التعلييٌ وتنييوع التاظظييات فييً التعلييٌ
الجاععً فً الععلدة العربٌة السعودٌة بحوث الحوار الوطنً الثالث بعنوان " حقوق المورأة ووجباتهوا
" 1205هـ
٘ -الحظري ساطع  .) ٔ9ٙ8(.مذكراتً فً العراق بٌروت دار الطلٌعة
 -2حعاٌ

سعٌد احعيد عحعيد . )ٕٖٓٓ(.اتجاهوات طلبوة الجامعوات الفلسوطٌنٌة نحوو عمول المورأة رسيالة

عاجستٌر ٌر عنشورف دلٌة الدراسات العلٌا جاععة النجاح الوطنٌة نابلس فلسطٌن.
 -4حٌعودف جععة وععراال هواري .)ٕٓٔٓ(.اتجاهات سر وادي عزاب فيً الجزائير نحيو تعليٌ الفتياف تعلٌعًيا
عال ًٌييا ،نوودوة التعلووٌم العووالً للفتوواة ( األبعوواد والتطلعووات )فووً جامعووة طٌبووة المدٌنووة المنووورة للفتوورة-12
1241/1/02هـ
 -2دستور اقلٌم كوردستان العراق  0222هةولٌر ٕٕ. ٕٓٓٙ-8-
 -8الدعٌاطً سلطانه إبراهٌ  . ) ٕٓٔٓ(.العشيدالت األدادٌعٌية لطالبيات جاععية طٌبية وعالقتهيا بعسيتوى
األداء -دراسيية عٌدانٌيية ،نوودوة التعلووٌم العووالً للفتوواة دد األبعوواد والتطلعووات فووً جامعووة طٌبووة – المدٌنووة
المنورة فً 1241/1/02-12هـ الموافق 0212/1/2-2م
-12

سال

حعد عبار )ٕٓٓ٘(.د المرأة بال تمٌٌوز "دراسوة مٌدانٌوة لنظورة المجتموع البحرٌنوً تجوا

الموووووورأة ،مووووووع معالجووووووة شوووووورعٌة لهووووووذ النظوووووورة " بحييييييث عنشييييييور علييييييى شييييييبدة االنترنٌييييييت
: http://www.annisae.ma/dossiers/documents/dirasa.pdf
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ٔٔ-السندي بدراان  .)ٕٕٓٓ(.المجتمع الكردي فً المنظور االستشراقً طٔ عطبعية وزارف التربٌية
اربٌ
-10

السوٌطً عبد الناظر .)ٕٓٓ8( .اتجاهات الشباب فً الجامعات الفلسطٌنٌة نحو مكانة المرأة فً

المجتمع الفلسطٌنً حولٌات آداب عٌن شعس عجلد  ٖٙالعددٗ
طاليب جييزا توفٌيق ) ٕٓٓٗ( .اقلووٌم كوردسووتان العوراق(( دراسووة فوً الجغرافٌووة السٌاسووٌة))

-14

اطروحة ددتورا ٌر عنشورف دلٌة العلو االنسانٌة جاععة السلٌعانٌة السلٌعانٌة .
ٗٔ -عبد ر عنتهى عبد الحسن  .) ٕٓٔٙ (.االعالن والمرأة (التأثٌر على السلوك الشرائً للمرأة طٔ
العربً للنشر والتوزٌع  .الااهرف .
٘ٔ -را

هنري  . )ٔ98ٕ ( .المرأة العربٌة والعمل  ،مشاركة المرأة العربٌة فً القوى العاملة ودورها

فً عملٌة التنمٌة ضعن العر ف ودورها فً حردة الوحدف العربٌة عرديز دراسيات الوحيدف العربٌية
بٌروت .
-ٔٙفهعً عحعد سٌد .)ٕٖٓٓ( .المشاركة االجتماعٌة والسٌاسة للمرأة فً العالم الثالث الااهرف العدتب
الجاععً الحدٌث.
-ٔ4عرعوري بشٌر بن ععر .)ٕٓٓ٘(.الفتاة فً مٌزاب تنشئتها و تعلٌمها بوٌن الثابوت والمتغٌور

رداٌية

–الجزائر العطبعة العربٌة.
-12

العشهراوي حعد غإدارف الجودف الشاعلة فً عؤسسات التعلٌ العيالً مجلوة الجامعوة اسسوالمٌة،

الجامعة اسسالمٌة :غزة ،المجلد األول  -العدد الثانً– ص  ،155– 125دٌسمبر ()0222د
-18

(العوسوعة العربٌة العالعٌة )  . ٔ999الطبعة اللانٌة الجزء السابع عؤسسة اععا العوسوعة

للنشر والتوزٌع الرٌاض الععلدة العربٌة السعودٌة .
-02

العٌاحً شيادر و فيراح شيوقً  .)ٕٓٓ9(.وزٌير التعليٌ العيالً والبحيث العلعيً اسيباب دلٌيرف

عنعت االستاذف ان تدون رئٌسة جاععة جرٌدة المدى  ،العدد  ،1822السبت 0228-12-02 ،

21- http://ykurdistan.com/vb/showthread.php?t=705
UNESCO (1998). World comference on higher education in the

22-

twenty first centry and action .
23- UNESCO (2003) EFA Global Monitoring Report : Gender and
Education for All: Leap to Equality. Paris, UNESCO retrieved at 9/4/1429,
from: www.efareport.unesco.org
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ٌرجى تفضلكم بوضع أشارة(

) أمام الحقل المناسب لكل فقرة

جملة جامعة كرميان

الجنس ذكر( )  ،أنثى ( )
درجة الموافقة

ت
الفقرة

عالٌة

عالٌة

جداً

متوسطة

ضعٌفة

ضعٌفة
جداً

أوالً :المجال األسري
1د

اعتقد بأن األسرة تفتخر بأن لها ابنة تدرس بالجامعة

0د

أرى إن التربٌة والطب واألخصائٌة االجتماعٌة هما المهن المناسبة للطالبة د

4د

الدوام الجامعً الحالً مناسب مع الطالبة الجامعٌةد

2د

أرى أن الطالبة الجامعٌة تقصر فً مساعدة أسرتهاد

5د

أرى أن الطالبة الجامعٌة تهتم بمظهرها أكثر من ربة البٌتد

2د

اشعر أن الطالبة فً الجامعة توفر ألسرتها سبل الراحةد

7د

أرى أن دور المرأة فً البٌت ولٌس فً تكملة دراستها الجامعٌةد

2د

من الممكن أن نأخذ األسرة استشارة من طالبتهم الجامعٌةد

8د

تعتقد األسرة أن فرصة الزواج للطالبة الجامعٌة أكثر من ربة البٌتد

12د أرى أن قدرة الطالبة على أداء العمل بالجامعة
بنفس مستوى أداء الطالب فً حالة توفر المؤهالت الكافٌة لذلكد
11د

أرى ان التحاق الطالبة الجامعٌة إثبات لقدرتها كعضو عامل فً المجتمع د

10د تطمح األسرة بالتحاق الطالبة بالجامعة بهدف العائد الماديد
14د أرى ان بدخول الطالبة الجامعة سبب فً زٌادة العنف بٌن الطالبد
12د اشعر أن الطالب ٌتحرج إذا كانت لدٌ أخت طالبة جامعٌةد
15د أرى بان زواج الطالبة الجامعٌة قبل أتمام دراستها غٌر صحٌحد
ثانٌا ً :المجال النفسً
12د أرى بان الطالبة الجامعٌة أكثر ثقة بنفسها من غٌر الجامعٌةد
17د اعتقد بان الطالبة الجامعٌة أكثر تفاؤال بالنجاح من الطالبد
12د

أشعر بان ملء وقت الفراغ من األهداف الرئٌسة أللتحاق الطالبة فً الجامعةد

18د أرى أن طموح الطالبة فً تكملة الدراسات العلٌا اقل من الطالبد
02د اشعر بان الكبرٌاء سمة من سمات الطالبة الجامعٌةد
01د اعتقد بان الطالبات ٌشعرن بتمٌزهن عن الطلبة عند األستاذ الجامعًد
00د

اعتقد ان مشاركة الطالبة فً التعلٌم الجامعً أحد العوامل المؤدٌة إلى تحقٌق التكٌف االجتماعًد

04د اعتقد أن الطالبة الجامعٌة اقل غٌرة من غٌر الجامعٌةد
02د اعتقد أن الطالبة الجامعٌة المتزوجة تعانً من ضغوط نفسٌةد
05د أرى أن الطالبة الجامعٌة تشعر بأنها جزء مهم فً الجامعةد
ت

الفقرة
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02د اعتقد ان التعلٌم الجامعً ٌعطً للطالبة متنفس للتغٌر فً واقعهاد
07د أنا مع شعور الطالبة بأنها تخفف من حدة التدرٌسً على الطلبةد
ثالثاً:المجال االقتصادي واالجتماعً
02د

اشعر بان الطالبة الجامعٌة تؤدي دوراً مهما فً عملٌة التنمٌة أكثر من غٌر الجامعٌةد

08د أرى بان الخرٌجات من الجامعة ٌزٌد فرص العمل لدٌهند
42د

أرى بان خرٌجات الجامعة من الطالبات ٌزٌد من نسبة البطالة بالنسبة لخرٌجٌن من الطلبةد

41د اعتقد أن عمل المرأة الجامعٌة ٌساهم فً زٌادة دخل األسرةد
40د اعتقد أن الموظفة الجامعٌة أكثر تبذٌرا من غٌرها من غٌر الجامعٌاتد
44د أؤٌد استقاللٌة الموظفة الجامعٌة فً الحصول على دخلها بمفردها
42د أرى أن عمل الموظفة الجامعٌة ٌساعد فً حل المشكالت المادٌةد
45د أرى أن فرصة الموظفة الجامعٌة للزواج أكثر من غٌرها د
42د

أرى بانتساب الموظفة للجامعة ٌزٌد من دخلها أكثر من الموظفة خارج الجامعةد

47د

أرى أن الموظفة الجامعٌة أخالصها فً العمل ٌوازي أخالص الموظف الجامعًد

42د أرى أن من العدالة أن تتبؤ الموظفة الجامعٌة قٌادات علٌا فً الجامعة
48د أرى أن الموظفة الجامعٌة تعد مظهر حضاري متقدم للجامعةد
22د اعتقد أن بتوظٌف المرأة فً الجامعة ٌتحقق مبدأ المساواة مع الرجل د
21د اشعر بأن الموظفة الجامعٌة أكثر انضباطا من الموظف الجامعًد
رابعا:المجال الفكري واسداري
20د

اعتقد بان الطالبة الجامعٌة أكثر كفاءة فً مواجهة المشكالت الجامعٌة من الطالبد

24د أرى أن نسبة التفوق للطالبات فً الجامعة أكثر من الطالبد
22د اشعر بان الطالبة الجامعٌة اقل دراٌة فً تدبٌر أمورها من الطالبد
25د أرى أن نسبة االنجاز الدراسً للطالبة ٌفوق الطالبد
22د أرى بالتحاق الطالبات إلى الجامعة ٌساعد فً اكتشاف مواهبهاد
27د اعتقد أن قابلٌة الطالبة على استثمار الوقت ٌفوق قابلٌة الطالبد
22د أن اختالط الطلبة بالتعلٌم الجامعً ٌسهم فً تطوٌر الحٌاة العلمٌةد
28د اعتقد أن القبول المركزي فً الجامعة ٌعطً فرص متساوٌة للطلبةد
52د أرى أن مساهمة الطالبات فً الجامعة فً الجوانب العلمٌة اقل من الطالبد
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University education for women in the light of the philosophy of thurdistan Region
of Iraq from the point of view of instructors and students.

Prepared by
Dr. Sarmad Salah Mahi Al Deen
Abstract
The research aims to identify the views of teachers and students in the university
education for women in the universities of the Kurdistan Region of Iraq. The researcher
chose the University of Garmian as a sample intended to know the point of view of
instructors and students in the university education for women. The sample of the
research consisted of (60) form (professor, Assist professor and instructors) distributed
to a number of colleges which represent 20% of the instructors distributed to the faculties
of the university, and (213) students of the fourth stage, which represents 20% of the
university students intentionally.
The researcher followed the descriptive approach because it is appropriate for the nature
of this study and the use of the questionnaire as a tool for collecting information
consisting of (5) fields and with (50) paragraphs. The data were statistically processed
based on percentages, arithmetic mean, standard deviation, Pearson correlation coefficient
and the second test of one sample
Through the research procedures, the researcher came to reject the first zero hypothesis
and accept the alternative hypothesis which indicates the enthusiasm of young people in
the importance of the role of women in the university. As for the second zero hypotheses
was a function that enhances the interest of students and their positive outlook on their
acceptance in the university and the honest competition to get Knowledge and
understanding.
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