
 
 
 

ر والدكتوراهيماجست اللمستخلصات رسائ  

  

 فريح العنزي. د.إعداد أ
٣٩١ 

  عبداهللا ابراهيم العنجري ثـــــاسم الباح
االتجاه نحو االتحاد الوطني كـسلطة لـدى طلبـة           ثــــعنوان البح

  دراسة نفسية مقارنة: جامعة الكويت
  عين شمس  ةـــــــجامع

  اآلداب ةــــــــكلي
  علم النفس م ــــــــقس

  )م١٩٩٣(ماجستير  ةـــــــالدرج

  مستخلص البحث

  هدف الدراسة
  :تسعى هذه الدراسة لتحقيق عدد من األهداف تتلخص فيما يلي

 اتجاهات طلبة جامعة الكويت نحـو االتحـاد الـوطني           ىالتعرف عل  -١
وذلـك حـسب     ،كسلطة، والكشف عن درجة القبول أو الـرفض لـه         

المرحلة  - التأييد الطالبي    – التخصص   –الجنس  (المتغيرات المتعددة   
  .)الدراسية 

الوقوف على مدى العالقة ما بين الخصائص النفسية للطلبة كما يحددها            -٢
االنبساط ) ( االتزان –االنفعال  ( وهي   ،"E.P.I"مقياس إيزنك للشخصية    

  .دية الرفض والقبولواالتجاه نحو االتحاد كسلطة في بع) ء االنطوا–
 ،معرفة مدى قبول طلبة جامعة الكويـت لـسلطة االتحـاد الـوطني             -٣

  .باعتبارها نموذج من السلطة المؤسسية في المجتمع الكويتي
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  منهج الدراسة
يجب أن يكون مجتمع البحث شامال على جميـع الطلبـة والطالبـات             

 ونظـراً   طالبا وطالبة٧٩٨٦ والذي بلغ عددهم  ١٩٨٩/١٩٩٠الكويتيين لعام   
الوقت والتكلفة فقد اعتمد الباحث     لصعوبة استخدام الحصر الشامل العتبارات      

 ٤٠٠على أسلوب العينات حيث تم اختيار عينة عـشوائية طبقيـة قوامهـا              
مـن المجتمـع    % ٥ طالبة أي ما نـسبة       ٢٨١ طالب و    ١١٩اربعمائة منها   

  .يمثلون مختلف الكليات والمراحل الدراسية. األصلي
  المقاييس

بناء مقياس التجاهات طلبة الجامعة نحو االتحاد الـوطني         بقام الباحث   
 عبارة وقـد حـددت اإلجابـات        ٢٨لطلبة الكويت كسلطة والذي يتكون من       

 طرفاها الرفض والقبول حسب طريقة ليكرت       ٥-١بخمس درجات تمتد من     
وقد صيغت عباراته بعبارات تقريرية تجمع بين اإليجـاب والـسلب لتقليـل             

  . في اإلجاباتالتحيز
اس علـى أسـس     يوقد اعتمد الباحث في إطاره النظري عند بناء المق        

  :السلطة الستة
    سلطة المعلومات-٢    السلطة الشرعية-١
   سلطة الخبرة-٤     سلطة المرجع-٣
   سلطة اإلجبار وااللزام-٦   سلطة الثواب والعقاب -٥
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  :وتم بناء االختبار من خالل المراحل التالية
من قيادات االتحاد السابقين    ) أفراد٥(استطالعية لعدد محدد     مقابالت   -أ
  .استيضاح طبيعة السلطة التي يمارسها االتحاد  لغرض

 دراسة استطالعية للتعرف على مدى وضوح االتجاهـات نحـو           -ب
االتحاد كسلطة لدى طلبة الجامعة وتحديد مكونات تلـك الـسلطة ، طبقـت              

  . عشوائيةبطريقة )  طالب وطالبة٤٠(الدراسة على 
 تم تحليل إجابات الطلبة والحصول على سبع فئات من المكونـات            -ج

  :للسلطة متعلقة باألتي
  "قيادة االتحاد" األنشطة وأسلوب إدارة الهيئة اإلدارية لها -١
   القوانين واللوائح-٢
   وسائل اإلعالم -٣
  . العناصر القيادية-٤
  .  الموقف الموحد والمصلحة الطالبية-٥
  .رات والتوجيهات القرا-٦
  .األعراف النقابية-٧
" فـرع الجامعـة   " تحليل المحتوى للتقرير اإلداري ألنشطة االتحاد        -د

لتحديد مفهوم ومكونات سلطة االتحاد وقد تم التوصل إلى نفس الفئات السبع            
  .التي حصل عليها من دراسته االستطالعية مما يؤكد صالحية المحتوى
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يمثلون المكونات السبع السابق في صيغة       بنداً   ٥٦ اقتراح مبدئي    -هـ  
  .تجريبية لالختبار

على المحكمين في االختصاصات )  بندا٥٦( عرض البنود المقترحة -و
وذلك لألجل الحصول علـى رأيهـم       )  التربية – القانون   –علم النفس   (التالية  

  :وتقييمهم لألتي
  . مدى صحة البناء السوسيومتري لالختبار البنود-١
  )االتجاه نحو سلطة االتحاد(بقتها للعنصر المراد قياسه  مدى مطا-٢
  . طريقة صياغة العبارة من حيث كونها موجبة أم سالبة-٣
 ١٢٢ تجربة الفهم تم تطبيق الصورة األولية لالختبار على عينة من -ز

طالبا وطالبة وذلك من اجل الحصول على أفضل البنود تجانسا، حيـث تـم              

  .ALFHA ∞ يجاد معاملتحليل النتائج إحصائيا بإ
 طالبـه،   ٢٨١تجربة الثبات أجريت على عينة من طلبة الجامعـة          -ع

لالختبار ككـل   . ٩٥ = ∞ طالب وقد تم الحصول على معامل ارتباط         ١١٩

  .٦٥=  ∞ومعامالت ارتباط عالية لألجزاء ال تقل عن 
 تجربة الصدق حيث تأكد صـدق المقيـاس باسـتخراج الـصدق             -غ
، وصدق التكوين من خالل االتـساق       )المحتوى(ن  وصدق المضمو  الظاهري

 بتطبيق المقيـاس    ∞الداخلي للمقياس وذلك من خالل استخراج معامل ألفا         
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على أربعمائة طالب وطالبة في جامعة الكويت حيث تم الحصول على معامل            

وبناء على الخطوات السابقة فقد تمكن الباحث من تـصميم          . ٩٥=∞صدق  
بندا ) ٢٨(لجمع بيانات هذه الدراسة والتي تتكون من        قائمة االستقصاء الالزم    

  .تتمتع بدرجة عالية من الصدق والثبات
 والذي تم تقنيته من قبل مصطفى E. P. I مقياس ايزنك للشخصية  -٢

  .١٩٧٤تركي على عينة من طلبة جامعة الكويت عام 

  استنتاجات الدراسة
  .لوطني لطلبة الكويتن هناك اتجاه ايجابيا نحو قبول سلطة االتحاد اإ-١
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطلبة والطالبات في اتجاهاتهم           -٢

 .نحو االتحاد كسلطة

نحـو   هم اتجاهـات  يدالئل إحصائية بين طلبة الكليات ف     ذات  وجود فروق   -٣
 .االتحاد كسلطة

 فـي   يوجود فروق ذات دالئل إحصائية بين الطلبة حسب انتمائهم الطالب         -٤
 . كسلطةداحاتهم نحو االتاتجاه

 المراحل الدراسـية فـي      ةعدم وجود فروق ذات دالئل إحصائية بين طلب       -٥
 .اتجاهاتهم نحو االتحاد كسلطة
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عدم وجود فروق ذات دالئل إحصائية بين مجموعتي الميول االنبـساطية           -٦
ل االنفعالية والميول االتزانيـة     ووالميول االنطوائية وبين مجموعتي المي    

 .س االتجاه نحو االتحاد كسلطةعلى مقيا

ر فـي   يويبدو من النتائج أن العوامل المعرفية والثقافية كان لها دور كب          
تحديد االتجاه نحو االتحاد كسلطة كما يظهر للعوامل الموقفية ومناخ أجـراء            
الدراسة وما تضمنه من قضايا صراع حول المصالح السياسية والطالبية في           

 وقد تم مناقشة النتـائج      ،في تحديد االتجاه ودرجته    تأثير هي األخرى     ةالجامع
  .في إطار الدراسات السابقة والتراث النظري لعلم النفس

 


