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المكوناات العاميياة لجتجااح نحاو عمال المارأة فاي المجااي العساكري  ومعرفاة           : استهدفت الدراسة معرفة الملخص

االتجااح نحاو عمال المارأة فااي     مساتو  االتجااح نحاو عمال المارأة فاي المجااي العساكري  وماد  داللاة ال ارو  فاي             

 فاردا  271أو شرطة(. لتحقيق ذلك تم اختياار عيناة مجمهاا      المجاي العسكري بحسب الجنس وموقع العمل )جيش

من العاميين في ومدات مختي ة من ومدات الجايش والرارطة فاي دولاة ااماارات العربياة المتحادة  وقاد بيا  عادد           

. تام ععاداد مقيااال لجتجااح     46وعدد ااناا    205  كما بي  عدد الذكور 57  وفي الررطة 58العاميين في الجيش 

جباة  وأمااع عباارة خمساة باداول )موافاق       عباارة ساالبة ومو   85مكاو  مان    نحو عمل المرأة فاي المجااي العساكري   

بردة  موافق  موافق لحد ما  غير موافق  غير موافق عيى ااطج (. أظهرت نتاوج التحييل العااميي االستكراافي   

ألدوار األخار  ليمارأة  ودور   اخمسة عوامل هي: نظرة المجتمع ليمارأة  وعمال المارأة فاي المجااي العساكري  و      

والجانااب المااادي لعماال الماارأة. أمااا مسااتو  االتجاااح نحااو عماال الماارأة فااي المجاااي      الماارأة فااي العماال العسااكري  

العسكري فقد كا  سالبا في العوامل الخمسة  وأماا داللاة ال ارو  وفقاا لمت ياري الجانس وموقاع العمال  فقاد كانات           

 يحة الطيبة الاذكور   ودالة كذلك في الت اعل الثناوي لمصفي محورين ال رو  دالة في مت ير الجنس لصالح الذكور

 الجيش. تم ت سير النتاوج في ضوء األدبيات السابقة  كما تم الخروج بعدد من التوصيات والمقترمات. العاميين في
 

 االتجاح  عمل المرأة  عمل المرأة في المجاي العسكري  االتجاح نحو عمل المرأة.الكلمات األساسية: 

 
 

The Attitude Towards Women’s Work in the Military 

 
Abdulqawi S. Alzubaidi 

Abdulaziz Al-Hamadi 

 

Abstract: The aim of the study was to explore the factor structure of the attitude 

towards women’s work in the military scale. it was also aimed to investigate there is a 

difference according to gender and place of work variables. The sample consists of 

172 males and females (108 males and 64 females) selected from different army and 

police units (85 individual from the army and 87 from the police) in the United Arab 

Emirates. They were asked to complete a scale consisted of 98 negative and positive 

items measuring attitudes towards women’s work in the military force. The results of 

the factor analysis suggest that the scale is composed of five dimensions including 

society views about women’s work in the military, women work in the military, other 

roles of women in the society, the role of the women in the military force, the 

financial aspect of women’s work in the military. Results also showed a negative 

attitude towards women’s work in the military in all dimensions by the sample of the 

study. Moreover, there was a gender difference in favor of males. The study also 

showed a two way interaction (male- army) favoring males. Finally the results were 

discussed in terms of the previous literature. Several recommendation were presented. 
 

Keywords: attitudes toward women, attitudes, attitudes scale, military work. 
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 المقدمة:
، وقاي داياخم نومااال اه اء  ناد العيداي نا         attitudeاختلف العلماء    ديداي نع اال اه اء      

وغريمااء ناا  املوااءم اف ودعااث  ن  اا     ،beliefsواملعتقاايا   ،interestsاملوااءم ا ارخااثل نملاام امل ااا    

( اه ااء  نه:ااست ابااتلءنو الق ااا   و الااثمن ودتةاااا ناا  سيسااو ااا:اا   بءباا و ماا  ا ء:اا    2885)

الاايا:  الذي دتا التع ري ع س نءحل   و الةثام و )الثغ و  و عيال الثغ و(، وا ء:  املعاث  الاذي داتا    

وا ء:ا  ال ووعا  وداتا التعا ري ع اس نءل الا  الاذي دتاااس ناس          التع ري ع س مبايل اليااداو  و الوماا،    

( نه:ست ابتعياد حناا ناضااعء  ااتمءع او    1006الشخص حنا ناضاع اه ء ف كمء دعثمس بل ا )

و نعءد نع  س دةم    دلك املاضاعء ، ودعا  ع ماء الواثد ناءلق ا   و الاثمن نياااو نع  او   الشاي          

 ع ي عثضمء عل س نطثدقو لوظ وف

ودتم داابو اه ءمء  نةء:اس كا ري    لاء  اليااباء  ال و ا وا ميااباو اه اء  د اءعي          

علال دو ري اخل ا  واملااقف الا  راث نماء، و  اعتمعاء  العثن او دت اءد  اه ءماء  حناا عمام املاث  ،           

عل ماء نااقاف    ودغل  علال مذ  اه ءمء  التح او   الاث ي، وداتا التاإام حك   ةاءال حناا املاث   ودا          

طءل اء وطءل او نا  ق اا      70( ال   اثامء علال 2882نع  و علال مذ  ار ةءالف مو  داابو ال  ءد  )

با و، داإام حك  ا    16و 25علا الا و  نةل او اادا ، اءنعاو نغاياد را  دثاو ار  عماءاما نا          

  ال تاءج  حا  % نتح ود  هلء كل  ، كماء  هماث  58% ن   مثاد الع  و نتح ود  ضي املث  ، و ا 48

لإلق ءع  سثًا اامثدًء   دغ ري ا ءمء  الطل و حنا املث   وعملمء، و ا اإلق اءع ثملام وبا لو معءلاو لتغا ري      

اعتماد وضاثوا  رءاباتمء للعمام خاءا           وعملامء، اه ءمء ا   ث ازداد حداا  الطل و ملةء:او املاث     

  ءممو   نقء  اعتمدف امل و ، و ا املث   قءدا  علال العمم والعطء  وامل

و نء   لء  عمم املث     اعء  الع ةثي واخلينو الع ةثدو، متت ءد  ا ءمء  املاااط   حناا   

والا    م ماء دط  ا      (Schutte & Cilliers, 1997)نشءاكو املث   م س، موا  دااباو تاءد  وبا لريز    

ناا  خااي  للاا  عااا  العلاااال اإل: ااء: و ، ااا   مثدق ااء، ملعثمااو اه ااء  حنااا ق اا ت ت    واباات ء:

ح ياممء عمم املث   نء  ش والشثطو، والملء: و حداا  ا  ا   مثدق   ليوا املث     الشثطو وا  ش 

  ارعماء      الظثو  املختلوو، وقاي داإاي حك  ا الاث ي العاءال ، اا   مثدق اء ه دظداي داه اف املاث           

اخلطث ،  و وضعمء   هاثو  خطاث ، نملام  عماء  الشاثطو  و ا ا ش، وقاي عق اء علاال ماذ  ال ت لاو            

% ن  ال  ء  دعمل  ضءنطء  نا   20% ن  ال  ء  مقط دتا    يما، وقي    صث 21نءلق ا  نها 

 حمجءل  عيد ال  ءطف  

ماثدًا   2050  اباتطيع ا ي   مقاي  ,et al., 1996)   (Cilliersو ناء   دااباو با لريز ووخاثوا    

% نا   ماثاد ماذ     65با و، وعا   ااال      25ن ءط    ا ا   مثدق ء دودي  عماءاما عا     8ثمللاا 

% ن   ماثاد الع  او اهتا ا       64الع  و ع  عيال اغ تما   املشءاكو   املمءال الع ةثدو، كمء تلد 

نءملاامقاو  و عايال املاامقاو علاال نشاءاكو      % ن   ماثاد الع  او عايال دقثداثما     4نملم مذ  املمءال، و همث 

املث     ارعمء  الع ةثدو، كماء  كايوا علاال حا : ا و اإل:اء  اليدا  دو ال  اتا ا  املاث     ارعماء            

الع ةثدو  علال ن مء ع ي الثاء ، كمء  ا :   ال  ن الذي دظديوا عمم املاث     اعاءه  الع اةثدو    

مثاد ووي امل تادء  التعل م و ارعلال دظديوا عمام املاث     اعاءه      علال ن مء ع ي ال اد، ود    ا ار

 الع ةثدو  كملث ن  مظه  ووي امل تادء  التعل م و ارقمف 

حك  ا الاإاا  حك ن اءوا  نا  ا   ا   الاذي د ات         (,Cock (1992 ا كا وداإلر داابو 

ثدو ا  اًء حك ا ا  ناد الثاام دشاعثمء      ع  التحءق ال  ء  نء  ش، و ا رءابو املاث   لععماء  الع اة   

نءمل ءوا ، وقي اء  مذا الث ي   ضا  املقءنلو ال   اثامء نتقيدا نعن اربئلو اخلءإو نءحلءلاو ا  اا    

  مثدق و ع  املث   والعمم الع ةثيف
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ودعتقااي الاا عن  ا م ااء  اخااتي    اه ءمااء  والقاا ا لاايل الثاااء  وال  ااء  حنااا العماام       

علال  :س لا   نا  ال اثواي ححلاءق      (Wilson, 1991)الع ةثدو والشثطو، مقي  كي ودل اا اعءه  

 ال  ء    الشثطو مقط، ولة  ن  ال ثواي  ا دةاا م ء  ن ء و للمث   للتع ري ع  ا دمءف

 ,Worden)وخيتلااف الثاااء  عاا  ال  ااء    نومااانما عاا  دوا الشااثطو، مقااي داإاام ووادا 

لشثطو  بمم نءل   و للثام ع س لايل املاث  ، مما  ال امم علاال الثاام د و اذ        حك  ا العمم   ا (1993

واهلتاواال ناءلت ظ ا اهلثنا  للق اءد  الشاثط و  كملاث ن اس    ءلاو املاث   الا  دعمام   لاء               ،القاا: 

 الشثطوف  

 

 مشكلة الدراسة 
لواو، وعلاال   علال الثغا ن   مم و دعث  ط  عو ا ءمء  ارمثاد حنا ناضاعء   و نااقف خمت

الثغا ن   مم و ناضاع الياابو احلءل ، حه  ا ناضاع اه اء  حناا عمام املاث     اعاء  الع اةثي         

حيظ نءمتمءال ال ء مل  علال امل تال العثن   و امل تال ارا يب نااس عءال، و  دولو اإلنءاا  علال واس 

 اخلصاصف  

وعل ااس ماانا م ااء   ءاااو نلحااو حك دعااث  ا ااء  ارمااثاد حنااا عماام املااث     اعااء  الع ااةثي،  

وخءإو  ا م ء  دااس نا  ق ام اليولاو   دشال د داه اف املاث     اعاء  الع اةثي، وناذلك دتللاال           

 نشةلو الياابو   اهاءنو ع  الت ءؤه  التءل وت  

 املث     اعء  الع ةثيف نء املةا:ء  العءنل و لي ء  حنا عمم  -2

 نء ن تال اه ء  حنا عمم املث     اعء  الع ةثيف  -1

مم خيتلف اه ء  حنا عمم املث     اعء  الع ةثي ع   ا    وناقد العمم )ا ش،  -5

  و تثطو(ف

 

 أهمية البحث: 
لقي  إ ح خثو  املث   حك لء  العمم  ق قو نع   نمء   نعظا اعتمعء ، حه  :س دتهسث ن  

(ف و نء   اعء  الع ةثي، من:س حي  ل اء  1000وا اخث ن  نعءاض ونظدي ضي املث   وعملمء )دام  ، 

اعاء  الع اةثي وحناا     ا دت ءو  املاضاع نهبلا   كملث علم وف حا اه ء  اإلجيءن  حنا عمم املاث      

القءجم  عل س ن  ته:س  ا دت ح اعء   نءال الاع  نيوا  و مم تس، ومبء ثة   ا د ت  عا  ماذا العمام    

للملتمد   مااجي وخينء  دط  ق و   لاءه  عيداي ، وعل اس من:اس ثةا  ديداي  مم او ال حاث           

 ااد ت 

ثماو ط  عاو وتاةم اه اء  حناا عمام       علال الثغا ن   ا م ء  داابء   ا   او اباتميمر نع   -2

املث     اعء  الع ةثي، حه  :س ه دااي داابو وا ي   اثدر   دولاو اإلناءاا  د ءولار التعاث      

 علال  عمء  حنا عمم املث     اعء  الع ةثيف 

حا نعثمو اه ء  ليل ع  ء  ن  العءنل    و يا  ا  ش والشثطو دت ح ل ء نعثمو ط  عاو   -1

املث     ا ا ش والشاثطو، وط  عاو ا اءمما حناا ، ونءلتاءل  نعثماو نايل دوءعلاما ناد            عمم

 العءنل  م سف 

دقيدا نق اء  ايداي لتعاث  اه اء  حناا عمام املاث     اعتماد اإلناءااد ، ثةا  اباتخيانس             -5

 ن تق ًي ند الثاغ     العمم   و يا  ا  ش والشثطوف  
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 أهداف البحث: 
 ذا ال حث دعث تد تمي  م

 املةا:ء  العءنلو لي ء  حنا عمم املث     اعء  الع ةثيف  -2

 ن تال اه ء  حنا عمم املث     اعء  الع ةثيف -1

 الوثوق ن  ا       اه ء  حنا عمم املث     اعء  الع ةثيف  -5

ء  حنا عمم املث     اعء  الوثوق ن  العءنل    ا  ش والعءنل    الشثطو ن  اه  -6

 الع ةثيف

 

 التعريف اإلجرائي لمصطلحات البحث:
م ء  الةملري نا  التعثدواء  ملومااال اه اء ، والا  ثةا  ديدايمء   سيساو علاال ارقام كماء             

 (ت 1000) دام  دذكث 

ارو ت د ظااث حك اه ااء  كا ااي  كل ااو لااس نةا:ااء   و  نعااءد سيسااو )نعثم ااو ووايا: ااو         

 وبلاك و(ف 

الملء: ت دثل  ا اه ء  د ظ ا   املعتقيا   ا  املاضاع  و ناقف نع  د ق ا نءلمل ء  ال  ايب  

 ودظدي لصء  س حك اهبتلءنو نهبلا  دوص ل ف 

 اه ء  لإلتءا  حك املةاا الاايا:  مقطفالملءلثت ث م حك ابتخياال نوماال 

 

و  حطءا اليااباو احلءل او ثةا   ا دهخاذ ناءلتعثدف اإلاثاجا  نا  خاي  الياااو الا  حيصام            

 املق ء  الذي    عياد  هلذ  الياابوف  العل مء امل تل     ضا  ابتلءنء   مثاد الع  و عل

 

 منهج للدراسة
 

 العينة 
ن  العءنل    و يا  خمتلوو ن  و ايا  ا ا ش والشاثطو     271دةا:ر ع  و الياابو ن  

، كمء نلغ عيد 57، و  الشثطو 58  دولو اإلنءاا  العثن و املتحي ، وقي نلغ عيد العءنل    ا  ش 

 ف46وعيد اإل:ء   205الذكاا 

 

 األدوات 
اعاء  الع اةثي    رر نثااعو الياابء  ال ءنقو ال  د ءولر ناضاع اه ء  حنا عمام املاث      

اخلطااا   ف ونعايمء  د عار   (Worden, 1993) وادادااباو  و,et al., 1996)    (Cilliersون ماء دااباو  

امل مل و   ن اء  املق اء ، والا  دتمملام   ديداي لاءه  اه اء  حناا عمام املاث     اعاء  الع اةثي،             

عمام املاث     اعاء  الع اةثي، وولاك       و م د  ك  عيد ن  الع ءاا  وال  اد ال  دق   اه ء  حناا 

ع ااءا ، ونعااي  280ناا  خااي  اهطاايع علااال الاا ا  ال اا ةالاا    مااذا اعااء ، وقااي  نةاا  ديدااي    
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نثااعتمء    ذ  ال  اد املتشءنمو واملتةثا ، و  عثضس علال لماعاو نا  املتخصصا  نا   ع اء       

مقاث ، ناد    251ما  نةا  خوان الع اءاا  حك    م ئو التياد  وال ء مل    علا ال و ، ونعي  خذ وااج

نثاعء   ا دةاا ن اماا ماذ  الع اءاا  نعا  عا  ق اء  اه اء  مبةا:ءداس المليساو املعاث  والااايا:             

 وال لاك ف 

 

 
 إجراءات الدراسة:

  وًهت الصيق 

الصيق الظءمثيت ن   ام التحق    إيق اردا  ساا عثضامء علاال لماعاو نا  املتخصصا    علاا        

ال و ، طل  ن ما احلةا علال نيل وضاح الوقثا  وقياادمء علال ق ء  نء  عي  لق ءبس وما اه اء   

و % نا  اكةما  ساا ق اا  كام مقاث         50حنا عمم املاث     اعاء  الع اةثي، واعتماءد علاال ادواءق       

مقث  كا:ر ماذ  الوقاثا  الصااا  اروك للمق اء ، ونماذا       210ام مء،   ضا  مذا املع ءا   ق ا  

  إ ح املق ء  اءموا للتط    علال ع  و ال حثف 

 

ل  ااد   Factor Analysisالصيق التةاد ت   دقيدث مذا ال اع ن  الصيق ن  خي  التحل ام العاءنل    

املق ء ، وقي  بوث ع  وااد مخ و عاانم )ملودي ن  التوءإ م  ا  مذا املاضاع ا:ظث :تءج  ال ظا  

 ارو (ف 

 

 سء: ًءت المل ء  

   وًه   ء  ااد ءط الوقثا  ند اعماع الةل  لغثض ابت عءد الوقثا  غري املم او ، وقاي نلاغ    

(، 207  نعءنم  لوء كثو: اءح للوقاثا  املت ق او )   مقث ، نعيمء سا   ء 25عيد الوقثا  غري املم و  

، وما نعءنم نثدود ونق اا  ح صاءج ء نقءا:او نءليااباء  ال اءنقو   لاء        0.88ونلغ نعءنم المل ء  

 اه ءمء ف  

 

 طريقة تصحيح الفقرات: 
الطثدقو ال  اد عر   دقيدث اليااو ملق اء  اه اء  حناا عمام املاث     اعاء  الع اةثي ماا         

نء، غري ناام ، غري ناام   ي( لل ياجم )ناام  نشي ، ناام ، ناام  حل2، 1، 5، 6، 8طء  اليااء  )حع

 علال اإلطيق( علال التاال  للع ءاا  املاا و، وعة  مذا امل واا للع ءاا  ال ءل وف 

 

 نتائج الدراسة
 المكونات العاملية لمقياس االتجاه نحو عمل المرأة في المجال العسكري:  -2

لإلاءناو عاا  ال ااظا  ارو  الااذي دتعلاا  نءملةا:ااء  العءنل ااو لي ااء  حنااا عماام املااث     اعااء   

الع ةثي،   حااثا  دلا ي عءنل اًء نءباتخياال طثدقاو املةا:اء  اربءبا و وقاي  دداث  العاانام دايودث            

خبم او   نتعءنيًا نءبتخياال طثدقو كاءدوا املعثوماو نءباا الوءاثاءك  ناد ديداي العاانام املايوا         

% ناا  الت ااءد  الةلاا ، 68عااناام ط قااًء للعااناام الاا  د اات ي حل مااء املق ااء ف م ااث  العااناام اخلم ااو   

مهكملث، ودازعار   0.60علال  بء  التش د  207مقث  ن   إم  85وابتاع ر العاانم امل تخلصو 
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اخلم او  ( علال التاال ، وقي رار د ام و العاانام    5، 24، 21، 18، 57علال العاانم اخلم و نااقد )

ومقء ملء  معر م س ن  عاانم، مو  العءنم ارو   معر عاانم دتعل  نا ":ظث  اعتماد للماث  "، و    

العمم الملء:   معر مقثا  دتعل  نا "عمم املث     اعء  الع ةثي"، و  العءنم الملءلث  معر مقاثا   

 معر مقثا  د تم  حك "دوا املث     العمام  دعل  نا "اردواا ارخثل للمث  "، و نء   العءنم الثاند مقي 

( 2الع ةثي"، و خريا   العءنم اخلءن   معر مقثا  دثد ط نا "ا ء:  املءدي لعمم املث  "ف وا يو  )
 دت م  :تءج  التحل م العءنل ف

 

 

 

 (2ا يو  )

 الع ةثيخيإو :تءج  التحل م العءنل  ملق ء  اه ء  حنا عمم املث     اعء  

 ال قرات وعواميها ع
 العوامل

2 1 5 6 8 

 (1..0العامل األول: نظرة المجتمع للمرأة )معامل ألفا=  

العمل العسكري ليمرأة يتطيب االختجط بالرجاي مما يترتب  84

 عييه مراكل أسرية.
0.726     

العمل العسكري ليمرأة يتطيب االختجط بالرجاي مما يتنافى مع  88

 الدين.
0.486     

     0.418 العمل العسكري كسر ليعمل الروتيني ليمرأة. 86

     0.416 نظرة المجتمع ليمرأة العسكرية نظرة امتقار. 46

     0.421 يمكن ليمرأة أ  تتدرب تدريبا عسكريا. 67

     0.402 نظرة المجتمع ليمرأة العسكرية نظرة دونية. 45

     0.858 ليمرأة.العمل العسكري تحدي  20

     0.857 العمل العسكري ليمرأة يؤدي على االختجط بالرجاي 86

     0.856 العمل العسكري ليمرأة ير ل وقت ال راغ أكثر 88

     0.848 الوهية األولى ألي عمل ليمرأة يكو  النظرة السيبية ليعمل 44

النتماوها العمل العسكري ليمرأة يتيح لها الم اخرة لن سها  84

 ليمجاي العسكري
0.844     

أر  أ  عمل المرأة في المجاي العسكري مراركة لها في  41

 مماية الوطن
0.888     

     0.865 أر  أ  عمل المرأة العسكري منافسة ليرجاي 45

العمل العسكري ليمرأة يكسبها مركز اجتماعي لم تحصل عييه  200

 بدو  العمل في المجاي العسكري
0.866     

     0.865 يمكن ليمرأة المراركة في المعارك والحروب 65

     0.860 يحتقر المجتمع المرأة التي تعمل في المجاي العسكري 48

     0.855 العمل العسكري منافسة لبعض األقرا  205

بعض المجاالت في العمل العسكري ال يمكن أ  تعمل بها  228

 المرأة وخاصة الدوريات
0.857     

     0.858 العمل العسكري ليمرأة الكتساب مهنة 85

     0.820 التكنولوجيا الحديثة تتيح فرصة اكبر ليعمل العسكري ليمرأة 82

     0.802 أر  ع  عمل المرأة العسكري خروج عيى عميها التقييدي 48

     0.688 العمل العسكري تقييد لبعض األقرا  201

     0.688 العسكري ليمرأة يكسبها مركز اجتماعي مرمو العمل  88

     0.680 يتيح العمل العسكري ليمرأة الدفاع عن الوطن 68

     0.658 المرأة ال تتحمل األسر 210

     0.658 العمل العسكري ليمرأة ال يؤثر في أداء واجباتها الزوجية 85
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 ال قرات وعواميها ع
 العوامل

2 1 5 6 8 

     0.656 كأعالعمل العسكري ليمرأة ال يؤثر في دورها  87

     0.674 العمل العسكري ليمرأة يؤثر عيى الحالة الن سية لها 88

يمكن ليمرأة أ  تعمل في الميدا  العسكري ب ضل دخوي  80

 التكنولوجيا الحديثة
0.678     

     0.671 عمل المرأة العسكري هو مماية لها 16

جسمي  يمكن ليمرأة أ  تعمل في مجاي آخر باجر مادي وجهد 85

 اقل
0.645   0.611  

الجوانب العاط ية والن سية لد  الرجل تساعدح عيى العمل  225

 العسكري عيى عكس المرأة
0.646     

     0.645 العمل العسكري ليمرأة يجعيها امرأة مسترجية 47

عدع قدرة المرأة امتماي رؤية الدماء والقتيى يحوي بينها وبين  40

 العمل العسكري
0.688     

التكنولوجيا العسكرية المتطورة تسهل مراركة المرأة في  85

 العمييات العسكرية
0.685     

     0.680 يمكن ليمرأة أ  تحمل السجح ليدفاع عن الوطن 64

التكنولوجيا العسكرية الحديثة تتيح ليمرأة فرص المراركة في  81

 المعارك والعمييات الحربية
0.680     

 (3..0الثاني: عمل المرأة في المجال العسكري )ألفا= العامل  

    0.566  العمل العسكري ليمرأة يؤثر سيبا عيى دورها كربة بيت 60

    0.508  العمل العسكري ليمرأة يؤثر سيبا عيى دورها كزوجة 58

    0.500  العمل العسكري ليمرأة يؤثر سيبا عيى دورها كأع 55

    0.785  العمل العسكري ليمرأة يعيقها من أداء واجباتها الزوجية 62

    0.766  أر  ع  عمل المرأة العسكري ي قدها الجانب العاط ي 76

    0.761  عمل المرأة في المجاي العسكري يقيل من انترار الراوعات 50

    0.758  أر  ع  المكا  المناسب لعمل المرأة في المجاي التربوي 66

    0.455  العمل العسكري ال يتطيب مهارات عالية من ااعداد 87

التكوين البيولوجي ليمرأة ال يساعدها عيى العمل في المجاي  58

 العسكري
 0.454    

    0.474  عمل المرأة هو ترريد األبناء 14

    0.478  عمل المرأة العسكري هو ت كك األسرة 17

    0.472  العسكري يزيد من أنوثتهاعمل المرأة في المجاي  18

    0.487  أر  ع  هناك صعوبة ليمرأة ليقياع بالعمل العسكري 74

   0.657 0.480  أر  ع  عمل المرأة العسكري صعب عييها 78

 0.655   0.464  أر  ع  عمل المرأة العسكري ال يمت لطبيعة المرأة البيولوجية 71

 0.605   0.464  يكسبها ص ات الرجل أر  ع  عمل المرأة العسكري 75

أر  ع  عمل المرأة في المجاي العسكري يثير لديها التعطش  42

 ليقتل
 0.465    

    0.451  العمل العسكري ليمرأة يخرجها عن أنوثتها 15

    0.416  طبيعة المرأة العاط ية تتناقض مع طبيعة العمل العسكري 57

يؤدي على التقصير في أداء  أر  ع  عمل المرأة العسكري 72

 واجباتها المنزلية
 0.411    

    0.876  عمل المرأة العسكري يحررها من سيطرة الزوج عييها 57

    0.848  أر  ع  عمل المرأة العسكري يسهل فهمها لطبيعة الرجل 77

    0.857  أر  ع  عمل المرأة في الجبهة الخي ية 28

ال تساعدها عيى العمل في المجاي طبيعة المرأة العاط ية  54

 العسكري
 0.812    

    0.650  يمكن أ  تعمل المرأة في المجاي الذي ال يتنافى مع أنوثتها 4
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 ال قرات وعواميها ع
 العوامل

2 1 5 6 8 

 (.0.1العامل الثالث: األدوار األخرى للمرأة )ألفا= 

   0.755   األع العسكرية تكو  ولد مناضل مضحيا بن سه من اجل وطنه 208

ليمرأة يؤدي على التزامها باألنظمة وقوانين العمل العسكري  204

 الدولة
  0.778   

   0.748   األع العسكرية تكو  أجياي مناضية ليدفاع عن تراب الوطن 205

العمل العسكري في مجاي التمريض يساعدها عيى أ  تكو   220

 منونة ونظامية
  0.744   

وأنظمة الدولة عمل المرأة العسكري يؤدي على اايما  بقوانين  207

 مما يؤدي على خيق جيل واع بمسؤوليته
  0.741   

   0.447   عمل المرأة في المجاي العسكري يكو  جيل مؤمن بوطنه 208

   0.411   العمل العسكري يساعد المرأة في تربية أبناوها تربية وطنية 222

   0.881   أر  ع  عمل المرأة العسكري امتداد ألياع ااسجع األولى 50

أر  ع  كثير من النساء شاركن في العمل العسكري في األياع  52

 األولى لإلسجع
  0.878  0.688 

   0.875   أر  ع  عمل المرأة العسكري يكسبها الجرأة 75

عمل المرأة في المجاي العسكري منافسة ليرجل الذي يعتبر  206

 المرأة اقل منه
  0.822   

   0.688   ليسجح ال ين ي الرجولةأر  ع  ممل المرأة  78

 (0..0العامل الرابع: دور المرأة في العمل العسكري )ألفا= 

  0.758    تعمل المرأة عيى مث أبناوها عيى التألق في المجاي العسكري 24

  0.488    المرأة يجب عييها أ  ت ذي أط الها الدفاع عن الوطن 28

  0.452    أط الها مب الوطنالمرأة يجب عييها أ  ت ذي  26

  0.476    يمكن أ  تعمل المرأة كررطية في سجو  النساء 6

  0.405    تعمل المرأة في تعبئة القوات المسيحة في الدفاع عن الوطن 27

  0.888    يمكن أ  تعمل المرأة في ععداد الطعاع المجمد 7

المهارات عمل المرأة العسكري يؤهيها ليتدريب عيى كافة  82

 الرياضية
   0.858  

  0.848    يمكن أ  تعمل المرأة في تضميد الجراح 8

عمل المرأة في المجاي العسكري يعطيها فرصة اكبر في  80

 معولة أهيها
   0.856  

يمكن أ  تعمل المرأة كم ترة في الوظاوف التي تتطيب التعامل  1

 مع المرأة
   0.828  

  0.826    العسكرية أكثر ضبطا سيوكياأبناء المرأة  20

  0.687    يمكن أ  تعمل المرأة كطبيبة في خدمات عسكرية 5

يساعد عمل المرأة في المجاي العسكري عيى محاربة الراوعات  10

 وخاصة في األزمات
   0.672  

  0.684    يعطي العمل العسكري ليمرأة االستقجلية االقتصادية 55

  0.680 0.620   واألجور في المجاي العسكري أعيى منه في المدنيالرواتب  58

  0.655    يمكن أ  تعمل المرأة كممرضة في الخدمات العسكرية 2

 (0.11العامل الخامس: الجانب المادي لعمل المرأة )ألفا= 

 0.482     عمل المرأة العسكري يساعد في المصروفات المنزلية 58

 0.454     العسكري يساعد عيى مل مركية البطالةعمل المرأة  56

 0.885     عمل المرأة العسكري يرفع من المستو  التعييمي لألسر  54

 0.815  0.627   الخروج عيى المعتاد ال يكو  رجولة في كل الحاالت 55

 0.824  0.802   مماية الوطن واجب وطني عيى كل من الجنسين 51

المجاي العسكري يثري مجاي التخطيط عمل المرأة في  52

 العسكري
    0.828 
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 ال قرات وعواميها ع
 العوامل

2 1 5 6 8 

عمل المرأة في المجاي العسكري يكو  لديها م هوما ذاتيا  51

 ايجابيا
    0.687 

 0.608     عمل المرأة في المجاي العسكري يحد  المساواة بين الجنسين 56

 

 تحديد مستوى االتجاه نحو عمل المرأة في المجال العسكري: -1
( لةم عءنم ن  العاانم اخلم و علال  اي ،  272    ء  نتابط دااء   مثاد الع  و )ا=

( وماات عمام املاث        1.61و  دثد  مء اعتمءد  علال املتابط احل اءن ، ااء  العءنام الملاء:  )املتاباط=     

العماام ( دوا املااث     2.28اعااء  الع ااةثي نءل د اا  ارو ،    اا  اااء  العءناام الثانااد )املتابااط=      

 الع ةثي نءل د   اخلءن ف  

مااذا وناا   ااام نعثمااو ن ااتال اه ااء ، راار نقءا:ااس نتابااطء  كاام عءناام نااد املتابااط   

اعتمءدًا علاال اخت اءا ) ( لع  او وا اي ، وكء:ار مج اد قا ا " " اك اانو دالاو           1.8ال ظثي ال ءلغ 

عاءال )نغان ال ظاث عا  العاانام      ح صءج ء عيا العءنم الملاء:  غاري دا ، وماذا دعا   ا اه ءماء  نشاةم       

اخلم و( مقي كءا بل  ًء
(*)

، واه ء    مج د العاانم كءا بل  ًء، و  العءنام الملاء:  كاءا مب اتال     

( دت م  خيإو اخت اءا ) ( لع  او وا اي  للعاانام     1املتابط ال ظثي  ي ا ءمًء نعتيًه، وا يو  )

 اخلم و نثد و د ءزل ًءف

 (1ا يو  )

 ) ( لع  و وا ي  لعاانم املق ء  اخلم و:تءج  اخت ءا 

 االتجاه الداللة قيمة ت االنحراف المتوسط العامل ر

 محايد غير دالة 2.72- 0.545 1.61 عمل المرأة في المجاي العسكري -1 2

 سيبي 0.002 25.52- 0.484 2.52 الجانب المادي لعمل المرأة -8 1

 سيبي 0.002 28.77- 0.824 2.71 نظرة المجتمع ليمرأة -2 5

 سيبي 0.002 28.58- 0.720 2.46 األدوار األخر  ليمرأة -5 6

 سيبي 0.002 15.25- 0.641 2.82 دور المرأة في العمل العسكري -6 8

 

 طبيعة الفروق العائدة للجنس وموقع العمل: -5
   وه   اء    ملعثمو ط  عو الوثوق العءجي  ملتغريي ا    وناقد العمم   اعءه  اخلم و،

 ( د   ولكف5املتابطء  احل ءن و واهحنثامء  املع ءادو، وا يو  )

 (5ا يو  )

املتابطء  احل ءن و واهحنثامء  املع ءادو لتقيدثا   مثاد ع  او اليااباو   نتطل اء  الثقءناو اإلدااداو      

 ومقء ملتغري ال اع 

 االنحراف المتوسط العدد العمل الجنس مجاالت المقياس

 0.45 2.71 64 الررطة ذكور نظرة المجتمع ليمرأة -2

 0.66 2.55 41 الجيش 

 0.85 2.78 205 الررطة والجيش 

 0.65 2.41 62 الررطة عنا 

                                                 
(*)

 وكما يأتي:تم استخداع نتاوج اختبار "ت" في الحكم عيى االتجاح نحو عمل المرأة في العمل العسكري    

 االتجاح موجبا.كو  يويا وموجبة عذا كانت قيمة "ت" المحسوبة دالة عمصا 

  يكو  االتجاح محايداعذا كانت قيمة "ت" المحسوبة غير دالة عمصاويا. 

  يكو  االتجاح سالباعذا كانت قيمة "ت" المحسوبة دالة عمصاويا وسالبة. 
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 0.80 2.40 15 الجيش 

 0.65 2.42 46 الررطة والجيش 

 0.84 2.45 57 الررطة الذكور واالنا 

 0.64 2.77 58 الجيش 

 0.81 2.71 271 الررطة والجيش 

عمل المرأة في المجاي  -1

 العسكري

 0.87 1.48 64 الررطة ذكور

 0.78 1.68 41 الجيش 

 0.58 1.86 205 الررطة والجيش 

 0.86 1.65 62 الررطة عنا 

 0.87 2.55 15 الجيش 

 0.57 1.15 46 الررطة والجيش 

 0.84 1.88 57 الررطة الذكور واالنا 

 0.78 1.50 58 الجيش 

 0.57 1.61 271 الررطة والجيش 

 0.78 2.65 64 الررطة ذكور األدوار األخر  ليمرأة -5

 0.71 2.55 41 الجيش 

 0.78 2.72 205 الررطة والجيش 

 0.45 2.41 62 الررطة عنا 

 0.64 2.54 15 الجيش 

 0.41 2.81 46 الررطة والجيش 

 0.71 2.88 57 الررطة الذكور واالنا 

 0.70 2.76 58 الجيش 

 0.72 2.46 271 الررطة والجيش 

دور المرأة في العمل  -6

 العسكري

 0.54 2.58 64 الررطة ذكور

 0.81 2.48 41 الجيش 

 0.67 2.86 205 الررطة والجيش 

 0.65 2.67 62 الررطة عنا 

 0.67 2.65 15 الجيش 

 0.66 2.64 46 الررطة والجيش 

 0.58 2.65 57 الررطة واالنا الذكور 

 0.82 2.88 58 الجيش 

 0.64 2.82 271 الررطة والجيش 

 0.45 2.77 64 الررطة ذكور الجانب المادي لعمل المرأة -8

 0.72 2.87 41 الجيش 

 0.70 2.55 205 الررطة والجيش 

 0.88 2.75 62 الررطة عنا 

 0.68 2.42 15 الجيش 

 0.84 2.48 46 الررطة والجيش 

 0.46 2.78 57 الررطة الذكور واالنا 

 0.47 2.57 58 الجيش 

 0.44 2.52 271 الررطة والجيش 

 

 Wilks)نلغر ق مو ودلة  مل يا، (MANOVAدل م الت ءد  املتعيد )نعي ولك،   ابتخياال 

Lambda)      ع اي   دالاو ح صاءج ء  ( وما   715ف1( ونلغر ق مو " " املقءنلو هلء )815ف0)ملتغري ا

دعاول ملاتغري    وااد مثوق دالو     ي لءه  املق ء  علال ارقم، رء دي  علال  :س (0.012ن تال )

( ونلغاار ق مااو " " املقءنلااو هلااء   868ف0)ملااتغري ناقااد العماام  نلغاار ق مااو ودلةاا  مل اايا   و فا اا  

اه اء  حناا عمام املاث          رء دي  علال عيال دهسري ناقاد العمام     دالو ح صءج ء، غري ( وم 2.806)
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( ونلغر ق ماو  822ف0)هلمء لغر ق مو ودلة  مل يا اعء  الع ةثي، و نء التوءعم ن  املتغريد ، مقي ن

وااد ماثوق  ، رء دي  علال  :س (0.008ع ي ن تال ) ( وم  دالو ح صءج ء5.285" " املقءنلو هلء )

ولتحيداي   فالعمام  :ااع    وا ا  يناتغري لتوءعام نا    دعاول ل  دالو     ي لاءه  املق اء  علاال ارقام    

   المل اءج    ابتخياال دل م الت اءد    اعءه  اليالو   نتغري ا   ، و  التوءعم ن  س ون  ناقد العمم

two-way ANOVA(  د   ولكف6ف وا يو ) 

 (6ا يو  )

ومقاًء   " اك انو علال ودلة  مل ياللتهسريا  اليالو ط قء لق مو " المل ءج  خيإو :تءج  دل م الت ءد  

 ي ا    و:اع العممملتغري

مصدر 

 التباين
 مجاالت المقياس

مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة 

 "ف"

الداللة 

 اإلحصائية

 0.065 6.278 2.055 2 2.055 نظرة المجتمع ليمرأة الجنس

 0.006 5.584 8.875 2 8.875 عمل المرأة في المجاي العسكري

 غير دالة 1.860 2.588 2 2.588 األدوار األخر  ليمرأة

 غير دالة 0.588 0.251 2 0.251 دور المرأة في العمل العسكري

 غير دالة 5.681 2.672 2 2.672 الجانب المادي لعمل المرأة

الت اعل 

بين 

الجنس 

وموقع 

 العمل

 دالةغير  0.484 0.271 2 0.271 نظرة المجتمع ليمرأة

 غير دالة 2.425 2.281 2 2.281 عمل المرأة في المجاي العسكري

 0.006 5.674 6.012 2 6.012 األدوار األخر  ليمرأة

 0.058 6.811 0.811 2 0.811 دور المرأة في العمل العسكري

 غير دالة 1.184 0.847 2 0.847 الجانب المادي لعمل المرأة

   0.141 245 65.871 نظرة المجتمع ليمرأة الخطأ

   0.721 245 228.410 عمل المرأة في المجاي العسكري

   0.678 245 78.715 األدوار األخر  ليمرأة

   0.106 245 56.145 دور المرأة في العمل العسكري

   0.612 245 70.780 الجانب المادي لعمل المرأة

 

( دهلو لءل    نتغري ا    6 همث  :تءج  دل م الت ءد  المل ءج  كمء داضحمء ا يو  )

، ونعااي الثااااع حك ااايو  املتابااطء   عماام املااث     اعااء  الع ااةثي ، و:ظااث  اعتمااد للمااث   وممااءت 

 حك  ا (، اد ح اا نتابط الذكاا  علال ن  نتابط اه:اء    اعاءل ، راء دشاري    5احل ءن و )ا يو  

ا ااء  الااذكاا  كملااث اجيءن ااو ناا  ا ااء  اه:ااء  حنااا نواولااو املااث   للعماام الع ااةثيف و همااث  :تااءج   

ف دوا املااث     العماام الع ااةثي ، واردواا ارخااثل للمااث  التوءعاام ناا  املااتغريد  دهلااو مااااد  وممااءت   

(  ا ا اء   2ح الثبا ال  ء:  )الشاةم  (  وضاردواا ارخثل للمث  وملعثمو ا ء  الوثوق   اكاا الملءلث )

و نء اكااا الثاناد    الذكاا العءنل    ا  ش  كملث اجيءن و، واإل:ء  العءني    ا  ش  كملث بل  وف

(  ا ا ااء  الااذكاا العااءنل    1(، مقااي  همااث الثبااا ال  ااء:  )الشااةم  دوا املااث     العماام الع ااةثي)

 ل    الشثطو  كملث بل  وفا  ش اكملث اجيءن و، والذكاا العءن
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 (2الشةم )

 ( ومقء للل   وناقد العمماردواا ارخثل للمث   عمي  ن ء: و داضح نتابطء  اكاا الملءلث )

 

 

 (1الشةم )

 ( ومقء للل   وناقد العممدوا املث     العمم الع ةثي عمي  ن ء: و داضح نتابطء  اكاا الثاند )

 

 مناقشة النتائج
اه ءمااء  حنااا عماام املااث     اعااء  الع ااةثي ناا  خااي  داابااو ابااتميمر الياابااو احلءل ااو 

ا   ماذ  اليااباو،   الع ةثي املطّا مملق ء  اه ء  حنا العم factorial structure دعث  ال   و العءنل و

 اا ش ناا  العااءنل    و اايا  خمتلوااو ناا  ا  وناا  خااي  دعااث  ن ااتال اه ااء  لاايل  مااثاد الع  ااو 

والشثطو   دولو اهنءاا  العثن و املتحي ، وكذلك ن  خي  دعث  ط  عو الوثوق ال  دعااد ملاتغريي   

 ا    وناقد العمم )ا ش، تثطو(ف  

وقي  ققر الياابو مج د  مياممءا   ث   دطادث نق ء  ايدي لي ء  حنا عمام املاث       

( ع اءا  باءل و ناا او، دتاازع علاال مخ او لاءه  ):ظاث  اعتماد          85اعم الع اةثي نةااا نا  )   

وا ء:ا   للمث  ، وعمم املث     اعء  الع ةثي، واردواا اهخثل للمث  ، ودوا املاث     العمام الع اةثي،    

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

 إناث ذكور

 شرطة

 جيش

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

 إناث ذكور

 شرطة

 جيش
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ع ااءاا ( علاال التاااال ، و نااءال كام ع ااءا  نق ااء     5، 24، 21، 18، 57املاءدي لعماام املاث  (، نااقااد )  

دقاايدث مخءباا  ) واماا  نشااي ،  واماا ، غااري نتهكااي، ه  واماا ، ه  واماا  نشااي (ف دتمتااد املق ااء  املطاااا  

لظااءمثي )  خبصااءجص باا ةان دو نق الااو، مواا  لااء  الصاايق دتاااامث   املق ااء  نظتااث للصاايق ا 

عثض املق ء  علال عيد ن  اكةم (، ونظتث للصايق التةااد  )  حااثا  دل ام عاءنل  ابتةشاء        

، 0.86-0.58و مثز مخ و عاانم(، و  لء  المل اء  داثاوح نعءنام المل اء    العاانام اخلم او نا         

 ف0.88ونلغ  م د ع ءاا  املق ء  

 اء  حناا عمام املاث     اعاء  الع اةثي(، مقاي        و نء نءل   و للمي  الملء:  )دعث  ن تال اه

ناد ناء داإالر حل اس اليااباء        -نشةم عاءال -ومذ  ال ت لو دتو  كشور ال تءج   ا اه ءمء  بءل و، 

 ,Cilliers, Schutte, Heinecken, Liebenberg, & Sassا 2882، ال  اءد  )نملاء  ولاكت   ال اءنقو  

1997; Worden, 1993 علاال عايال دق ام  ماثاد الع  او عمام املاث     اعاء           حا ماذ  ال ت لاو داي    (ف

الع اةثي، وامبااء دعااد باا   مااذا اه اء  ال االيب حك ط  عاو اعتمااد اهنااءااد ، مماا لتمااد مااءمظ،      

ود اد م س الق ل و حك  ي ك ري، :ظثدس للماث   اهنءااد او :ظاث  دقل يداو، :ظاث  د اد املاث     حطاءا         

ا املث   اإلنءااد او راءا  العمام احلةاان  واخلاءص ن اذ ما   طادلاو،         نع ، و  عمم نع ، إح ح  

ولة  العمم املي:  ول   الع ةثي، مءلعمم الع ةثي دتطل  هثومء خءإو د ءب  الثام  كملاث راء   

د ءب  املث  ، و:ت لو لعيال داامث داابء  بءنقو ع  املاضااع   ال  ئاو العثن او ملاا داتمة  ال ء ملاءا       

لتمعااء   خااثل   ال  ئااو العثن ااوف ولةاا  ناا  املتاقااد  ا دةاااا م ااء  مااثوق ناا      ناا  املقءا:ااو نااد  

اعتمعء  اكءمظو )نملام الايو  اخلل ل او(، واعتمعاء  ارقام داثاا )نملام دو  نايد الشاءال واملغاث            

 العثن (، ود قال مذ  الق  و عءاو حك املودي ن  الياابء  للتهكي ن مءف

  ، مقي كءا ا ء  الذكاا حنا عمم املث    كملاث حجيءن او نا     و نء :تءج  الوثوق ن  ا  

ا ء  اإل:ء    مااد  ن  مءوا املق ء  اخلم و، و  التوءعم المل ءج  ن  ا    وناقد العمم كءا 

ا ء  الذكاا العءنل    ا  ش  كملاث حجيءن او نا  ناءق  الوئاء ف حا داااس الاذكاا نشاةم حجياءن           

  حنا عمم املث     اعء  الع ةثي ثةا  دو اري    :قاص املعلاناء  لايل اه:اء         كملث ن  دااس املث 

 ع  العمم   اعء  الع ةثي، ود ظثا حل س علال  :س عء  لما  نل   نءملوءاآ ف

 

 التوصيات والمقترحات:
اه اء    ابتخياال املق ء  املطاا   الياابو احلءل او   اليااباء  الاإاو و والتلثد  او الا  دت اءو        -2

 حنا عمم املث     اعء  الع ةثيف

   اه ءمء فاإلجيءن و حنا عمم املث     امل ياا الع ةثي ودعودو مذ   اه ءمء د م و  -1

وضااد نااثان  لتاع ااو  مااثاد اعتمااد نهمم ااو نشااءاكو املااث     امل ااءدد  الع ااةثدو ناا  خااي           -5

 فدواي مذا املاضاع نشةم  مل ءقشو وال يوا  اكءضثا 

 فاعتمد حنا عمم املث     امل ياا الع ةثي ا ءمء حعياد املودي ن  الياابء   ا   -6
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