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Abstract:
Objective(s): The present study aims at identifying the Iraqi Colleges of Nursing Deans' leadership
behaviors effectiveness and faculty members' motivation towards work in these colleges.
Methodology: Descriptive design has been used for the sample survey manner, which is the
appropriate approach to the study of social phenomena in the field where provides data on the reality of
these phenomena and relations between the causes and consequences and an analysis of it and perhaps
the factors affecting it and how it appears. The study relies on a questionnaire to collect data from the
participants which is composed of (86) items distributed on three axes: First, the demographic
characteristics which are composed of (8) items, second, (40) items to measure motivation towards
work and the third (38) items to measure the effectiveness of the leadership behavior of the Deans of
the Colleges of Nursing. Content validity of the questionnaire is determined through panel of experts
who are asked to present their opinion about the content of the questionnaire. The stability has been
achieved through the use of reliability coefficients to determine the internal consistency of the
questionnaire. Data of the study are collected through field visits to the Iraqi Nursing Colleges and
personal interviews with respondents. The study population includes all Iraqi Colleges of Nursing at
the time of the study which are distributed through thirteen Governorates. The sample of the study
includes (66) subjects who are (55) faculty member and (11) Dean. The sample is purposive "nonprobability" and selected based on the selection criteria to select professor and assistant professor. The
study data are analyzed through the descriptive data analysis approach (Frequencies and percentages)
and inferential data analysis approach (Chi-square test and Cronbach Alpha Correlation coefficient).
The results: The study findings indicate that variables of age groups and years of work have impact
upon the improvement of faculty members' motivation towards work in the Iraqi Colleges of Nursing.
Variables of Deans' age, gender, education, years of work as dean and training have no influence on the
leadership behavior of the Colleges of Nursing Deans.
Recommendations: The study recommends that we have to promote democratic style practiced by
leaders and present freedom and independence of the faculty member because of the stature in the
community. The study suggests that there should be an interest for leadership behavior with faculty
members, so they can be aware of the desired approaches toward achieving the objectives of the
university. The preparation of a proposed program to increase the activation of the performance of
faculty in Iraqi Colleges of Nursing and carrying out other studies concerned with this subject and the
work of preparing a proposal for the creation of democratic leader in the Iraqi Colleges of Nursing.
Key words: University Leaders' Behavior, Faculty Members' Motivation,
Colleges of Nursing
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انمستخهص:
انهذف :رٙلف اٌلهاٍخ اٌؾبٌ١خ اٌ ٝاٌزؼوف ػٍ ٝفبػٍ١خ اٌٍَٛن اٌم١بكٌ ٞؼّلاء وٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ ٚكافؼ١خ أػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ
ٔؾ ٛاٌؼًّ ف٘ ٟنٖ اٌىٍ١بد.
انمنهجيت :رُ اٍزقلاَ إٌّٙظ اٌٛطفٚ ٟاٌن٠ ٞؼل ِٕٙغبً ِالئّبً ٌلهاٍخ اٌظٛا٘و ا إلعزّبػ١خ ِ١لأ١آ ؽ١ش ٠ملَ ث١بٔبد ػٓ ٚالغ ٘نٖ
اٌظٛا٘و ٚاٌؼاللبد ث ٓ١أٍجبثٙب ٔٚزبئغٙب ٚرؾٍ١الً ٌٙب ٚهثّب ُ٠ظٙو اٌؼٛاًِ اٌّئصوح فٙ١ب .أػزّلد اٌلهاٍخ ػٍ ٝاٍزجبٔخ ٌغّغ اٌج١بٔبد ِٓ
اٌَّزجِ ٓ١ٕ١ىٔٛخ ِٓ ( )68فموح ِٛىػخ ػٍ ٝصالس ِؾبٚه :األٚي ،اٌظفبد اٌلّٛ٠غواف١خ ( )6فمواد ٚاٌضبٔ )04(ٟفموح ٌم١بً
كافؼ١خاٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ٔؾ ٛاٌؼًّ ٚاٌضبٌش( )86فموح ٌم١بً فبػٍ١خ اٌٍَٛن اٌم١بكٌ ٞؼّلاء وٍ١بد اٌزّو٠غ .رؾمك طلق اإلٍزجبٔخ ِٓ
فالي ػوػٙب ػٍِ ٝغّٛػخ ِٓ اٌّؾىّ ِٓ ٓ١م ٞٚاإلفزظبص ٌج١بْ اٌوأ ٞفِ ٟل ٜطلق اٌّؾزٌ ٜٛإلٍزجبٔخ .أِب صجبرٙب فمل رؾمك
ِٓ فالي اٍزقلاَ ِؼبِالد اٌضجبد ٌزؾم١ك اإلرَبق اٌلافٌٍ ٟإلفزجبه .عّؼذ ث١بٔبد اٌلهاٍخ ِٓ فالي اٌي٠بهاد اٌّ١لأ١خ ٌىٍ١بد
اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ ٚاٌّمبثالد اٌشقظ١خ ٌٍّجؾٛص .ٓ١شًّ ِغزّغ اٌلهاٍخ ػٍ ٝعّ١غ وٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ ٚاٌجبٌغ ػلك٘ب ( )38وٍ١خ
رّو٠غ فٚ ٟلذ اٌلهاٍخٚ ،اٌّٛىػخ ػٍ ٝصالس ػشوح ِؾبفظخ .رؼّٕذ ػٕ١خ اٌلهاٍخ ( )88فوك ِمَّ ٓ١اٌ )55(ٝػؼ١٘ٛئخ
رله١َ٠خ  ) 33(ٚػّ١ل ٟ٘ٚ ،ػٕ١خ غوػ١خ غ١وػشٛائ ٗ١رُ افز١به٘ب اٍزٕبكا اٌِ ٝؼب١٠و اإلفز١به اٌّؾلكحِٓ اٍزبم ٚاٍزبم َِبػل .رُ
رؾٍ ً١ث١بٔبد اٌلهاٍخ ِٓ فالي اٍزقلاَ أٍٍٛة اٌزؾٍ ً١اإلؽظبئ ٟاٌٛطف(ٟاٌزىواهاد ٚإٌَت اٌّئ٠ٛخ)ٚ ،اٍٍٛة اٌزؾٍ ً١اإلؽظبئٟ
اإلٍزٕزبع( ٟافزجبه ِوثغ وبِ ،ٞؼبًِ اإلهرجبؽ أٌفب-وو ْٚثبؿ ).
اننتبئج :ثٕ١ذ ٔزبئظ اٌلهاٍخ ثؤْ اٌّزغ١واد اٌّزّضٍخ ثبٌفئبد اٌؼّو٠خ ٚػـلك ٍٕـٛاد اٌؼًّ ٌٙب أصو ػٍ ٝكافؼ١خ أػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ
ٔؾ ٛاٌؼًّ ف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خٚ ،اٌّزغ١واد اٌّزّضٍخ ثبٌؼّو ٚاٌغٌٕ ٚاٌزؾظ ً١اٌلهاٍٚ ٟػلك ٍٕٛاد اٌؼًّ وؼّ١ل ٚاٌزله٠ت
ٚعلد ثؤْ ٌٌٙ ٌ١ب أصوف ٟفبػٍ١خ اٌٍَٛن اٌم١بكٌ ٞؼّلاء وٍ١بد اٌزّو٠غ.
انتىصيبث :أٚطذ اٌلهاٍخ اٌ ٝرؼي٠ي إٌّؾ اٌلّ٠مواؿ ٝاٌنّ٠ ٞبهٍٗ اٌمبئل ٚاػـبء اٌؾو٠خ ٚاالٍزمالٌ١خ ٌؼؼ١٘ ٛئخ اٌزلهٔ ٌ٠ظوًا
ٌّىبٔزٗ اٌّوِٛلخ ف ٟاٌّغزّغ ٚألزوؽذ اٌلهاٍخاإل ٘زّبَ ثبٌٍَٛن اٌم١بكِ ٞغ أػؼبء ٘١ئخ اٌزله ، ٌ٠ؽزّ٠ ٝىٓ رجظ١وُ٘ ثبألٍبٌ١ت
اٌّوغٛثخ ٔؾ ٛرؾم١ك أ٘لاف اٌغبِؼخ  ٚاػـلاك ثؤبِـظ ِمزـوػ ٌي٠بكح رفؼ ً١أكاء أػؼبء ٘١ئخ اٌزله٠ـٌ ف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ ف ٟاٌؼوال١خ
 ٚاعواء كهاٍبد أفو ٜرٙزُ ثٙنا اٌّٛػٛع ٚػًّ ثؤبِظ ِمزوػ إلػلاك اٌمبئل اٌلّ٠مواؿ ٝف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ.
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انمقذمت
٠ؾظِ ٝف َٛٙاٌم١بكح ٚفبػٍ١زٙب ثب٘زّبَ
اٌّغزّغ اإلَٔبِٕٔ ٟن أللَ اٌؼظٛه اكهاوآ ِٕٗ ألّ٘١١زٙب
ف ٟرؾم١ك ؿّٛؽبد اٌغّبػبد اإلَٔبٔ١خ ٚغب٠زٙب
ثبػزجبه٘ب أؽل اٌّزغ١واد اٌّّٙخ فٔ ٟغبػ إٌّظّبد
اإلَٔبٔ١خ ف ٟرؾم١ك أ٘لافٙب ثىفب٠خ ٚفؼبٌ١خ .ام أْ اٌٛظ١فخ
األٍبٍ١خ ٌٍم١بكح ٘ ٟاٌؼًّ ِغ اٌغّبػخ ٌٚظبٌؾٙب فٟ
ػٍّ١خ رفبػً اعزّبػِ ٟزجبكٌخ ث ٓ١اٌمبئل ٚأرجبػٗ رؾزبعٙب
وً عّبػخ رو٠ل أْ رؾمك أ٘لافٙب.

ٚألْ اٌغبِؼبد ِٓ أُ٘ اٌّئٍَبد اٌزوث٠ٛخ،
٠ٚمغ ػٍ ٝاإلكاهاد اٌغبِؼ١خ َِئ١ٌٛخ وج١وح ف ٟرؾم١ك
اإلكاهح اٌزوث٠ٛخ ٌّٛاوجخ اٌضٛهح اٌؼٍّ١خ اٌّنٍ٘خ ،فبْ ػٍٝ
اإلكاهح اٌغبِؼ١خ اإل٘زّبَ ثبفز١به أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٌ٠
فٙ١ب ِّٓ ٍّ٠ى ْٛاٌىفبءاد ٚاٌملهح ٚاٌّئ٘الد اٌؼٍّ١خ
ٚاإلكاه٠خ ١ٌ،ىٛٔٛا اٌملٚح اٌظبٌؾخ اٌّئِٕخ ثبٌوٍبٌخ
اٌغبِؼ١خّ٠ٚ ،زٍى ْٛاٌملهح ػٍ ٝاٌزفبػً اإل٠غبثِ ٟغ
ىِالئ ِٓ ُٙأػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٚ ٌ٠اإلكاهح ٚاٌـٍجخ(.)5
ٚاٌؾل٠ش ػٓ اٌٍَٛن اٌفوكٚ ٞاٌغّبػٟ
ٌزفَ١و اٌٍَٛن اإلكاه ٞال ٠ىزًّ اال ثبٌؾل٠ش ػٓ اٌم١بكح
اإلكاه٠خ ،فٍٍمبئل اٌزوث ٞٛرؤص١و وج١و ػٍِ ٝغو٠بد
األِٛه ف ٟإِٔ ٞظّخ طغود أَ وجود ،فبٌم١بكح أٍبً
ػوٚه ٞأل ٞرٕظ ُ١اثزلاءا ِٓ األٍوح ٚأزٙبءا ثبٌلٌٚخ،
 ِٓٚاٌّ ُٙاٌجؾش
ف ٟاٌّمِٛبد اٌز ٟرغؼً شقظًب ِب لبئلا(.)8

لبَ اٌجؼغ ف ٟفٚ ُٙرفَ١و اٌم١بكح أـاللآ ِٓ
اػزجبه٘ب ِغّٛػخ ِٓ اٌؼٍّ١بد ،ثّٕ١ب أـٍك اٌجؼغ فٟ
رفَ١و٘ب ثبػزجبه٘ب ِغّٛػخ ِٓ اٌظفبد اٌشقظ١خ ،أٚ
اٌمبثٍ١خ ٌفوع اإلٔظ١بع ،أ ٚاٌزؤص١و ػٍ ٝا٢فو ،ٓ٠وّب
فَو٘ب آفو ْٚثبػزجبه٘ب ٔٛع ِٓ أٔٛاع اإللٕبع ،أٚ
ثبػزجبه٘ب ػاللخ لٛح ِبث ٓ١اٌمبئل ٚربثؼ ،ٗ١أ ٚثبػزجبه٘ب
صّوح ِٓ صّواد اٌزفبػً اإلَٔبٔ ٟث ٓ١األفواكٚ ،فَو٘ب
اٌجؼغ ا٢فو ثؤٔٙب ر١ٌٛفبد ِزٕٛػخ ِٓ ِغّٛػبد
ِقزٍفخ ِٓ ٘نٖ اٌّفب٘. )1(ُ١

ٚاٌم١بكح ف ٟع٘ٛو٘ب ٘ ٟاٌزؤص١و اٌنّ٠ ٞبهٍٗ
اٌمبئل فِ ٟوإٚ ،ٗ١ٍٚافزالف ٍٚبئً اٌزؤص١و اٌزٟ
َ٠زقلِٙب اٌمبئل ٌزٛعِ ٗ١وإ٠ ٗ١ٍٚؼىٌ رجبٕ٠ب فٟ
أٍبٌ١ت اٌم١بكح ٚأّٔبؿٙب(.)7

٠ٚيفو األكة اإلكاه ٞثبٌؼل٠ل ِٓ إٌظو٠بد
اٌز ٟرفَو كافؼ١خ األفواك اٌزٕظ١ّ١خ اٌز ٟؽبٌٚذ فٟ
ِغٍّٙب رٛظ١ف اٌّؼوفخ ف ٟػٍُ إٌفٌ ٌزظِّٙ ُ١بهاد
٠زؼٍّٙب اٌّل٠وٌ ْٚزـ٠ٛو أٍبٌ١جِّٚ ُٙبهٍبر ُٙفٟ
اٌزؼبًِ ِغ اٌؼٕظو اٌجشو ٞف ٟإٌّظّبد اٌوٍّ١خ ػٍٝ
افزالف ٔشبؿبرٙب ٚفلِبرٙب ثبػزجبهٖ أؽل اٌّٛاهك
اٌوئ١َ١خ اٌّّٙخ ف ٟاٌؼٍّ١خ اإلكاه٠خ .ام رٕـٍك ٔظو٠بد
اٌٍَٛن اإلكاه ٞاٌّقزٍفخ ِٓ فىوح أٍبٍ١خ رزّضً ف ٟأٗ
ِٓ اٌّّىٓ رغ١١و ٍٍٛن ا٢فو ٓ٠ػٓ ؿو٠ك رم٠ٛخ
اٌوغجخ ف ٟرىواه اٌٍَٛن اٌّوغٛة فٚ ،ٗ١اػؼبف
اٌوغجخ ف ٟرىواه اٌٍَٛن غ١و اٌّوغٛة (. )2

٠ٚؼل إٌّؾ اٌم١بك ٞاٌن٠ ٞقزبهٖ اٌمبئل
اٌزوث ٞٛاٌؼبًِ اٌوئ َٟ١فٔ ٟغبػ اٌّئٍَبد أ ٚفشٍٙب
ٌّب ٌٍمبئل اٌزوث ِٓ ٞٛكٚه ؽبٍُ ف ٟاٌزؤص١و فٍٍٛ ٟن
أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٚ ،ٌ٠ف ٟفٍك اٌغ ٛاٌؼٍّ ٟاٌفؼبي
اٌنّ٠ ٞضً اٍزضّبها فبػال ف ٟاٌزؾظ ً١اٌؼٌٍٍّ ٟـٍجخ(.)6
ٚاٌمبئل اٌزوث ٞٛف ٟاٌغبِؼبد ِٓ اٌؼٕبطو
اٌوئَ١خ اٌز٠ ٟؼزّل ػٍٙ١ب ٌٕغبػ اٌغبِؼبد ف ٟرؾم١ك
أ٘لافٙب ؽ١ش ٠ورجؾ مٌه ثبٌى١ف١خ اٌز٠ ٟل٠و ثٙب ٚاألٍٍٛة
اٌم١بك ٞاٌنّ٠ ٞبهٍٗٚ ،ثبٌظفبد اٌم١بك٠خ إٌبعؾخ اٌزٟ
رزّضً ف ٟشقظ١زٗ ٚللهرٗ ػٍ ٝرٛظ١ف اٌؼًّ اٌجٕبء ِٓ
أعً ػاللبد أَبٔ١خ ِغ أػؼبء ٘١ئخ اٌزلهٚ ٌ٠اٌؼبٍِٓ١
ف ٟاٌغبِؼخ(. )9

رّذ اإلشبهح اٌ ٝأّ٘١خ اٌؼاللخ ث ٓ١فبػٍ١خ
اٌمبئل ٚكافؼ١خ اٌزبثؼ ٓ١فالي رٕب ٌٗٚألّ٘١خ إٌغبػ
ٚاٌفبػٍ١خ ف ٟكهاٍخ ِٛػٛع اٌم١بكح ثزؤو١لٖ ػٍ ٝأْ
ٔغبػ اٌم١بكح ٠ؼي ٜاٌ ٝاٌـو٠مخ اٌزٍَ٠ ٟىٙب أػؼبء
اٌغّبػخ ػٍ ٝافزالف األكٚاه اٌز٠ ٟزٌٙٔٛٛب ،ثّٕ١ب رؼيٜ
فبػٍ١خ اٌم١بكح اٌ ٝكافؼ١خ أػؼبء اٌغّبػخ اٌلافٍ١خ .ام أْ
م ٞٚاإلرغبٖ اٌّئول ػٍ ٝإٌغبػ ف ٟاٌم١بكح  ٍْٛ١ّ٠اٌٝ
اٌزوو١ي ػٍ ٝلٛح اٌمبئل اٌَّزّلح ِٓ ٍٍـخ إٌّظت
اٌوٍّ١خ ،ثّٕ١ب  ً١ّ٠م ٞٚاإلرغبٖ اٌّئول ػٍ ٝاٌفبػٍ١خ
ف ٟاٌزوو١ي ػٍ ٝاٌغّغ ثٍٍ ٓ١ـخ إٌّظت اٌوٍّ١خ
ٚاٌٍَـخ إٌّّٛؽخ ٌٙنا إٌّظت ِٓ أػؼبء اٌّغّٛػخ
ٚاٌز ٟرَزضبه ثٛاٍـخ اهرجبؽ اٌمبكح ثؾبعبد ٚرٛلؼبد
األفواك(. )8

مشكهت انذراست
رزجٍٛه ِشىٍخ اٌلهاٍخ ثبٌزؼوف ػٍ ٝفبػٍ١خ
اٌٍَٛن اٌم١بكٚ ٞكافؼ١خ أػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ٔؾٛ
اٌؼًّ ف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ .
عبء اإل٘زّبَ ف٘ ٟنٖ اٌلهاٍخ ثبٌىشف ػٓ
فبػٍ١خ اٌٍَٛن اٌم١بكٌ ٞؼّلاء وٍ١بد اٌزّو٠غ ٚكافؼ١خ
اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ف٘ ٟنٖ اٌىٍ١بد ٔؾ ٛػٍّ.ُٙ
ٚعلاٌجبؽضبْ ػوٚهح ا٘زّبَ ٘ئالء اٌؼّلاء ثوفغ
َِز ٜٛكافؼ١خ أػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ٔؾ ٛاٌؼًّ ِٓ
أعً هفغ وفب٠خ ٚفبػٍ١خ وٍ١بر ُٙف ٟرؾم١ك األ٘لاف
إٌّشٛكح ٚاٌجواِظ اٌزوث٠ٛخ اٌّملِخ ٌـٍجز ُٙف٘ ٟنٖ
اٌىٍ١بدٚ .مٌه أـاللآ ِٓ اٌمٕبػخ ثٛعٙخ إٌظو اٌزٟ
رئول ػٍ ٝأْ ػؼ ٛاٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌن٠ ٞزّزغ ثَّزٜٛ
ػبٌ ِٓ ٟاٌلافؼ١خ ٍٛف ٠ى ْٛأغبىٖ ٌّٙبِٗ ٚأزّبئٗ
ٌّئٍَزٗ ٌٚـٍجزٗ أػٍ ِٓ ٝمٌه اٌن٠ ٞفزمل ٘نٖ اٌلافؼ١خ
اٌؼبٌ١خ (.)34

ٚثّب أْ اٌّئٍَبد اٌزوث٠ٛخ رؼزجو أكاح ؽ٠ٛ١خ
ف ٟاٌّغزّؼبد اإلَٔبٔ١خ فبْ اٌم١بكاد اٌزوث٠ٛخ ف٘ ٟنٖ
اٌّئٍَبد رؼزجو اٌؼٕظو اٌؾوو ٟف ٟرؾم١ك ِب أٔ١ـذ
ثٗ ِٓ أ٘لاف ٚغب٠بد رزؼٍك ثبٌىفبءح ٚاٌفؼبٌ١خ
اٌّوغٛثز٘ٚ ،ٓ١نا ٠فوع ػٍ ٝرٍه اٌم١بكاد رٛفو
للهاد ِٚزـٍجبد فبطخ ؽز ٝرى ْٛلبكهح ػٍِٛ ٝاعٙخ
اٌزغ١واد ٚاٌزؾ٠ٛالد اٌّؼبطوح ٚاٌزؼبًِ ِؼٙب ثىفبءح
ٚالزلاه(.)0
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حذود انذراست
٠زؾلك رؼّٔ ُ١زبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ ثبٌّئشواد
اٌزبٌ١خ:
 .1الزظبه رـج١ك ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍ ٝػٕ١خ ِٓ اٌ١ٙئخ
اٌزله١َ٠خ ٌىٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ.
ٍ .2ززؾلك ٘نٖ اٌلهاٍخ ثبٌَ١بق اٌيِٕ ٟاٌنٍ ٞزغوٞ
ف.2435/5/26 – 2430/5/24 ٛ٘ٚ ٗ١
ٍ .3زؾلك ٔزبئظ ٘نٖ اٌلهاٍخ ثلالالد اٌظلق ٚاٌضجبد
ألكارٙ١بّ٘ٚ .ب اٍزجبٔخ ٚطف فبػٍ١خ اٌٍَٛن اٌم١بكٞ
ٌؼّلاء وٍ١بد اٌزّو٠غ ٚاٍزجبٔخ ل١بً كهعخ كافؼ١خ
اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ .

أهذاف انذراست وفرضيبتهب
رٙلف ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌ ٝاٌزؼوف ػٍ ٝفبػٍ١خ
اٌٍَٛن اٌم١بكٌ ٞؼّلاء وٍ١بد اٌزّو٠غ ٚكافؼ١خ أػؼبء
اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ٔؾ ٛاٌؼًّ ف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ
اٌؼوال١خٚ .مٌه ِٓ فالي افزجبه اٌفوػ١بد اٌزبٌ١خ:
 .3رٛعل فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ
اٌلالٌخ ( )4،45ف ٟكهعخ كافؼ١خ أػؼبء
اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ
ٔؾ ٛاٌؼًّ ؽَت اٌؼّو.
 .2رٛعل فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ
اٌلالٌخ ( )4،45ف ٟكهعخ كافؼ١خ أػؼبء
اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ
ٔؾ ٛاٌؼًّ ؽَت اٌغٌٕ.
 .8رٛعل فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ
اٌلالٌخ ( )4،45ف ٟكهعخ كافؼ١خ أػؼبء
اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ
ٔؾ ٛاٌؼًّ ؽَت ػلك ٍٕٛاد اٌؼًّ.
 .0رٛعل فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ
اٌلالٌخ ( )4،45ف ٟكهعخ كافؼ١خ أػؼبء
اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ
ٔؾ ٛاٌؼًّ ؽَت اٌؾبٌخ اٌيٚع١خ.
 .5رٛعل فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ
اٌلالٌخ ( )4،45ف ٟكهعخ كافؼ١خ أػؼبء
اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ٔؾ ٛاٌؼًّ ف ٟوٍ١بد
اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ اٌّورجخ اٌؼٍّ١خ.
 .8رٛعل فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ
اٌلالٌخ ( )4،45ف ٟكهعخ فبػٍ١خ اٌٍَٛن
اٌم١بكٌ ٞؼّلاءوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ
ؽَت اٌؼّو.
 .7رٛعل فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ
اٌلالٌخ ( )4،45ف ٟكهعخ فبػٍ١خ اٌٍَٛن
اٌم١بكٌ ٞؼّلاءوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ
ؽَت اٌغٌٕ.
 .6رٛعل فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ
اٌلالٌخ ( )4،45ف ٟكهعخ فبػٍ١خ اٌٍَٛن
اٌم١بكٌ ٞؼّلاءوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ
ؽَت اٌزؾظ ً١اٌلهاٍ.ٟ
 .9رٛعل فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ
اٌلالٌخ ( )4،45ف ٟكهعخ فبػٍ١خ اٌٍَٛن
اٌم١بكٌ ٞؼّلاءوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ
ؽَت ٍٕٛاد اٌؼًّ وؼّ١ل.
 .34رٛعل فوٚق ماد كالٌخ اؽظبئ١خ ػٕل َِزٜٛ
اٌلالٌخ ( )4،45ف ٟكهعخ فبػٍ١خ اٌٍَٛن
اٌم١بكٌ ٞؼّلاءوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ
ؽَت اٌزله٠ت.

مبيميز انذراست انحبنيت عن انذراسبث انسببقت:
ٌمددل رّ١دديد اٌلهاٍددخ اٌؾبٌ١ددخ ػددٓ اٌلهاٍددبد
اٌَبثمخ ثّب أفنردٗ ػٍد ٝػبرمٙدب ِدٓ ِؾبٌٚدخ ٌج١دبْ فبػٍ١دخ
ٍددددٍٛن اٌم١ددددبكاد اٌغبِؼ١ددددخ ٚكافؼ١ددددخ أػؼددددبء اٌ١ٙئددددخ
اٌزله١َ٠خ ٔؾد ٛاٌؼّدً فد ٟوٍ١دبد اٌزّدو٠غ اٌؼوال١دخ .اْ
اٌلهاٍددخ اٌؾبٌ١ددخ ٍزٛػددؼ ا٢فددبق اٌّّٙددخ ٚماد اٌؼاللددخ
ثىدددً ِدددب٠قٍك ٠ٚـدددٛه ٍدددٍٛن اٌم١دددبكٌ ٞؼّدددلاء وٍ١دددبد
اٌزّو٠غ ٚكافؼ١خ أػؼدبء اٌ١ٙئدخ اٌزلهَ٠د١خ ٔؾد ٛاٌؼّدً
ف٘ ٟنٖ اٌىٍ١بد.
منهجيت انذراست:
ٍٛف رؼزّل إٌّٙغ١خ اٌٛطف١خ ف٘ ٟنٖ
اٌلهاٍخ ٌزؾم١ك أ٘لافٙب .
مجتمع انذراست:
٠زىِ ْٛغزّغ اٌلهاٍخ ِٓ عّ١غ ػّلاء وٍ١بد
اٌزّو٠غ ٚأػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ف ٟوٍ١بد
اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ.
أفراد انذراست:
ٔظوآ إلػزلاي ؽغُ ِغزّغ اٌلهاٍخ
اٌَّزٙلفخ ٍ١ؼزّل اٌجبؽضبْ افز١به ( )55رلهَٟ٠
ٚرله١َ٠خ ثبٌـو٠مخ اٌؼشٛائ١خ ف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ
اٌؼوال١خ اٌجبٌغ ػلك٘ب فِ ٟغزّغ اٌلهاٍخ ( )33وٍ١خ ِغ
األفن ثٕظو اإلػزجبه ف ٟػٍّ١خ اإلفز١به ثٙنٖ اٌـو٠مخ
اٌّزغ١واد اٌَّزمٍخ ف٘ ٟنٖ اٌلهاٍخ.

أدواث انذراست:
ٍزَزقلَ ف٘ ٟنٖ اٌلهاٍخ األكار ٓ١اٌزبٌ١زٓ١
ثبإلػبفخ اٌ ٝاٍزّبهح اٌّؼٍِٛبد اٌلّٛ٠غواف١خ:
.3اٍزجبٔخ ل١بً كهعخ كافؼ١خ اٌزلهٔ ٓ١١َ٠ؾ ٛاٌؼًّ:
لبَ اٌجبؽضبْ ثزـ٠ٛواٍزجبٔخ ٌم١بً كهعخ كافؼ١خ
اٌزلهٔ ٓ١١َ٠ؾ ٛاٌؼًّ ٌغوع رـج١مٙب ف٘ ٟنٖ اٌلهاٍخ.
ٚمٌه ثؼل ِواعؼزٙب ٌألكة إٌظوٌٚ ٞألكٚاد
اٌَّزقلِخ ف ٟاٌؼل٠ل ِٓ اٌلهاٍبد اٌَبثمخٚ .رزىْٛ
اإلٍزجبٔخ ِٓ(  )04فموح ٍٛٚ .ف رشىً ٘نٖ اٌفمواد فٟ
ِغّٛػٙب ِم١بً كهعخ كافؼ١خ اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ اٌىٍ١خ
ٔؾ ٛاٌؼًّٚ .ثزلهط هلّ =3 ٟأثلا =2 ،أؽ١بٔب=8 ،
كائّب.

أهميت انذراست
رٕجضك أّ٘١خ ٘نٖ اٌلهاٍخ ِٓ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ
ٍزَفو ػٕٙب ٔزبئغٙب ؽٛي فبػٍ١خ اٌٍَٛن اٌم١بكٌ ٞؼّلاء
وٍ١بد اٌزّو٠غ ٚكافؼ١خ أػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ٔؾٛ
اٌؼًّ ف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ.
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.3اٌزؾمك ِٓ طلق ٚصجبد أكار ٟاٌلهاٍخ ثؼوع
اإلٍزجبٔز ٓ١ػٍِ ٝغّٛػخ ِٓ اٌّؾىّ ٓ١مٞٚ
اإلفزظبص اػبفخ ٌٍزؾمك ِٓ صجبد األكار ٓ١ثـو٠مخ
اإلرَبق اٌلافٍٚ ٟل١بً ِؼبًِ أٌفب-وو ْٚثبؿ).
.2اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّٛافمبد اٌوٍّ١خ اٌالىِخ ٌزـج١ك
أكار ٟاٌلهاٍخّ٘ٚ ،ب اٍزجبٔخ ل١بً كهعخ كافؼ١خ اٌ١ٙئخ
اٌزله١َ٠خ ٔؾ ٛاٌؼًّٚ ،اٍزجبٔخ ل١بً فبػٍ١خ اٌٍَٛن
اٌم١بكٚ ِٓ ٞعٙخ ٔظو اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ف ٟوٍ١بد
اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ.
.8اإلٍزؼبٔخ ثبٌجؤبِظ اإلؽظبئ ٟاٌّؾٍٛت ()SPSS
ٌّؼبٌغخ ث١بٔبد اٌلهاٍخ اؽظبئ١آ ٚاٍزقواط ٔزبئغٙب.

.2اٍزجبٔخ ٌٛطف فبػٍ١خ اٌٍَٛن اٌم١بكٌ ٞؼّلاء اٌىٍ١بد:
رىٔٛذ ٘نٖ اإلٍزجبٔخ ِٓ ( )86فموح ٠زُ
فالٌٙب ل١بً فبػٍ١خ اٌٍَٛن اٌم١بكٌ ٞؼّلاء وٍ١بد
اٌزّو٠غٚ .ثزلهط هلّ )0،8،2،3( ٟػٍ ٝاٌزٛاٌ.ٟ
١ٍٚم َٛاٌجبؽضبْ ثبٌزؾمك ِٓ طلق األكاح
اٌظب٘و ٞثؼوػّٙب ػٍِ ٝغّٛػخ ِٓ اٌّؾىّ١ٍ ٓ١ىْٛ
ػلكُ٘ (ِ )10ؾىّ ِٓ ٓ١م ٞٚاإلفزظبص ف ٟاٌؼٍَٛ
اٌظؾ١خ ٚاإلكاه٠خ .وّب ٍ١ؼّالْ ػٍ ٝاٌزؾمك ِٓ صجبرٙب
ثـو٠مخ اإلرَبق اٌلافٌٍّٙ ٟب ثؼل رـج١مٙب ػٍِ ٝغّٛػخ
ِٓ اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ف ٟوٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ ِٓ
فبهط أفواك اٌلهاٍخ ٍ١زواٚػ ػلكُ٘ ()7رلهَٟ٠
ٚرله١َ٠خ  )8(ٚػّلاء ٍ١زُ افز١بهُ٘ ِٓ صالس وٍ١بد
رّو٠غ ف ٟاٌؼواق.

( )3اٌشوٚؽ اٌؼٍّ١خ ٌإلٍزجبٔخ :
(أ) اٌظـــــــــلقValidity :
ُ٠ؼل اٌظلق اٌظب٘و ِٓ ٞأُ٘
فظبئض اٌّم١بً اٌغ١ل  ،ألٔٗ ٠ىشف لٛح اٌّم١بً
ػٍِ ٝب ٚػغ ٌم١بٍٗ ٘ٚ ،نا إٌٛع ِٓ اٌظلق أوضو
شٛ١ػبً ٚا ٍزقلاِبً ِٓ لجً اٌجبؽضٚ ،ٓ١لل رُ اٌم١بَ
ثزمل٠و طلق ِؾز ٜٛاإلٍزجبٔخ! ام رُ رٛى٠ؼٙب ػٍٝ
ِغّٛػخ ِٓ اٌقجواء ٚاٌّقزظ ٓ١ف ٟاالفزظبطبد
ا٢ر١خ ( اكاهح األػّبي ،اٌزّو٠غ ،اٌـت ،اإلؽظبء،
اٌؾبٍٛة ،ػٍُ إٌفٌ ،ػٍُ اإلؽظبء(ٚ .أػلد
اٌفمواد اٌز ٟؽظٍذ ػٍِٛ ٝافمخ اٌقجواء ثَٕجخ
( ِٓ )% 344أهاء اٌقجواء ٘ ٟفمواد طؾ١ؾخ
ِٚمجٌٛخ ٚػلك٘ب ( ) 04فموح ٌم١بً كافؼ١خاٌ١ٙئخ
اٌزله١َ٠خ ٔؾ ٛاٌؼًّ  ) 86(ٚفموح ٌم١بً فبػٍ١خ
اٌٍَ ٛن اٌم١بكٌ ٞؼّلاء وٍ١بد اٌزّو٠غٚ ،ثؼل أْ
ؽظٍذ األكار ٓ١ػٍَٔ ٝجخ ا رفبق ث ٓ١اٌّؾىّ ٓ١أوضو
ِٓ (ّ٠ )%75ىٓ اٌمٛي ثؤْ طلق اٌّؾزٌٍّ ٜٛم١بً
لل رؾمك.

 .8اٍزّبهح اٌّؼٍِٛبد اٌلّٛ٠غواف١خ:
رشًّ ٘نٖ اإلٍزّبهح اٌظفبد اٌلّٛ٠غواف١خ
ماد اٌؼاللخ ثؤػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ وبٌؼّو ٚاٌغٌٕ
ٚػلك ٍٕٛاد اٌؼًّ ٚاٌؾبٌخ اٌيٚع١خ ٚاٌّورجخ اٌؼٍّ١خ،
ٚونٌه اٌظفبد اٌلّٛ٠غواف١خ اٌّورجـخ ثؼّلاء وٍ١بد
اٌزّو٠غ ِضً اٌؼّو ٚاٌغٌٕ ٚاٌزؾظ ً١اٌلهاٍٚ ٟػلك
ٍٕٛاد اٌؼًّ وؼّ١ل ٚاٌزله٠ت.
ِزغ١واد اٌلهاٍخ:
رشًّ ٘نٖ اٌلهاٍخ ػٍ ٝاٌّزغ١واد اٌزبٌ١خ:
Independent
(
اٌَّزمٍخ
أ:٢ٚاٌّزغ١واد
:)Variables
رشًّ ٘نٖ اٌّزغ١واد ثبٌَٕجخ اٌ ٝأػؼبء اٌ١ٙئخ
اٌزله١َ٠خ :اٌؼّو ٚاٌغٌٕ ٚػلك ٍٕٛاد اٌؼًّ ٚاٌؾبٌخ
اٌيٚع١خ ٚاٌّورجخ اٌؼٍّ١خ .أِب ثبٌَٕجخ اٌ ٝػّلاء وٍ١بد
اٌزّو٠غ فزشًّ :اٌؼّو ٚاٌغٌٕ ٚاٌزؾظ ً١اٌلهاٍٟ
ٚػلك ٍٕٛاد اٌؼًّ وؼّ١ل ٚاٌزله٠ت.

(ة) اٌضجـــــــبدReliability :
ُ٠ؼوف اٌضجبد ثؤٔٗ اٌللخ ف ٟرمل٠و اإلٍزغبثخ
اٌؾم١م١خ ٌٍفوك ػٍ ٝاٌفموح اٌز٠ ٟمَٙ١ب اٌّم١بً ،أٚ
ِل ٜاإلرَبق ف ٟػاللخ اٌفوك اما أفن اٌّم١بً ٔفَٗ
ػلح ِواد ف ٟاٌظوٚف ٔفَٙبُ٠ٚ .ؼل اٌضجبد ِٓ
اٌؼٛاًِ اٌّّٙخ اٌزّ٠ ٟزبى ثٙب أ ٞافزجبه ٠ٚىْٛ
اإلفزجبه صبثزبً اما أػـ ٝإٌزبئظ ٔفَٙب ثبٍزّواه فٟ
ؽبٌخ رىواه رـج١مٗ ػٍ ٝاٌؼٕ١خ ٔفَٙب ٚرؾذ اٌشوٚؽ
ٔفَٙب ٚاْ اٌٙلف ِٓ ؽَبة اٌضجبد ٌ٘ ٛزمل٠و أفـبء
اٌم١بً ٚالزواػ أٍبٌ١ت ٌٍزمٍ٘ ِٓ ً١نٖ األفـبء
٠ٚؼٕ ٟاْ اٌّم١بً ٠ؼـ ٟإٌزبئظ ٔفَٙب (مارٙب) ٌٛ
أػُ١ل رـج١مٗ ػٍِ ٝغزّغ اٌلهاٍخ ٔفَٗ ِوح أفوٜ
ثبفزواع ٔفٌ اٌظوٚف  ،ؽ١ش رُ اؽزَبة ِؼبِالد
اٌضجبد ثبػزّبك ؿو٠مخ اإلرَبق اٌلافٍ( ٟأٌفب-ووْٚ
ثبؿ) ٚاٌز ٟرّقؼذ ػٓ ِؼبًِ اهرجبؽ ثّملاه
( ) 4،94ألكاح رمل٠و اٌلافؼ١خ ٔؾ ٛاٌؼًّ ِٚؼبًِ
اهرجبؽ ( ) 4،92ألكاح رمل٠و فبػٍ١خ اٌٍَٛن اٌم١بك.ٞ
ثٕ١ذ ٔزبئظ اإلفزجبهثؤْ اإلرَب ق اٌلافٌٍ ٟإلفزجبهاد
وبٔذ ػبٌ١خ ِٚؼزّلح ٚرش١و اٌ ٝأْ األكار ٓ١رّزٍه

صبٔ١آ:اٌّزغ١واد اٌزبثؼخ (:)Dependent Variables
ٚرزّضً ثبٌلهعخ اٌىٍ١خ ٌٍلافؼ١خ ٔؾ ٛاٌؼًّ
اٌز٠ ٟؾظً ػٍٙ١ب أػؼبء اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ػٍ ٝاٍزجبٔخ
ل١بً كهعخ كافؼ١خ اٌ١ٙئخ اٌزله١َ٠خ ٔؾ ٛاٌؼًّ ٚكهعخ
فبػٍ١خ اٌٍَٛن اٌم١بكٌ ٞؼّلاء وٍ١بد اٌزّو٠غ اٌؼوال١خ
وّب رظٙو٘ب اٍزجبٔخ ٚطف فبػٍ١خ اٌٍَٛن اٌم١بكٞ
ٌٍؼّ١ل.
إجراءاث انذراست:
لبَ اٌجبؽضبْ إلػلاك ٘نا اٌجؾش ثبرجبع
اإلعواءاد اٌزبٌ١خ:
.3اٌوعٛع ٌألكة اإلكاه ٞاٌزوثٚ ٞٛاٌلهاٍبد اٌَبثمخ
ماد اٌظٍخ ثٙنٖ اٌلهاٍخ.
.2اٌؾظٛي ػٍ ٝاٌّٛافمبد اٌالىِخ ِٓ وٍ١بد اٌزّو٠غ
اٌؼوال١خ.
.8رؾل٠ل ػلك أفواك اٌلهاٍخ ٚاٌز٠ ٟجٍغ ػلك أفواك٘ب
( )33ػّ١ل وٍ١خ  )55(ٚرلهٚ َٟ٠رله١َ٠خ ٚفك
اٌّزغ١واد اٌلّٛ٠غواف١خ اٌقبطخ ثؤٍئٍخ اٌلهاٍخ
ٚفوػ١برٙب.
أِب اإلعواءاد اٌز١ٍ ٟؼًّ اٌجبؽضبْ ػٍ ٝرـج١مٙب الؽمآ
ٌزؾم١ك ا٘لاف اٌلهاٍخ فززّضً ثّب :ٍٟ٠

صجبرب ػبٌ١ب.
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نتائج الدراسة:
جدول رقم ( :)1يبين العالقة مابين دافعية أعضاء الهيئة التدريسية والعمر

العمر بالسنوات
أبدا

الدافعٌة
أحٌانا

22
09-07
62
69-67
96
29-27
99
 47فأكثر
970
المجموع
مربع كاي=  243000درجة الحرية= 4

999
976
947
47
220

المجموع الكلً
دائما

694
009
284
949
9206
الداللة المعنوية= 73777

027
687
047
267
2277

ٌبٌن الجدول أعاله وجود عالقة مابٌن دافعٌة أعضاء الهئٌة التدرٌسٌة والعمر ذات داللة معنوٌة عالٌة ( .)00000بمعنى
أنه فً متوسط العمر تزداد دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات التمرٌض.
جدول رقم ( :)2يبين العالقة مابين دافعية أعضاء الهيئة التدريسية والجنس

الجنس
أبدا
69
ذكور
26
إناث
970
المجموع
مربع كاي=  63200درجة الحرية= 2

الدافعٌة
أحٌانا

المجموع الكلً
دائما

020
208
829
262
9206
220
الداللة المعنوية= 73970

9787
9927
2277

ٌبٌن الجدول أعاله عدم وجود عالقة مابٌن دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والجنس ذات داللة معنوٌة .بمعنى دافعٌة
أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات التمرٌض التتأثر بإختالف الجنس.

جدول رقم ( :)3يبين العالقة مابين دافعية أعضاء الهيئة التدريسية وعدد سنوات العمل

سنوات الخدمة
دائما

الدافعٌة
أحٌانا

المجموع الكلً
أبدا

697
948
22
97-9
202
972
20
27-99
629
979
02
07-29
690
929
98
67-09
90
92
8
27-69
9206
220
970
المجموع
الداللة المعنوية= 73777
مربع كاي=  273946درجة الحرية= 8

477
677
477
247
67
2277

ٌبٌن الجدول أعاله وجود عالقة مابٌن دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وعدد سنوات العمل ذات داللة معنوٌة عالٌة
( .)00000بمعنى أنه فً متوسط سنوات العمل تزداد دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات التمرٌض.
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جدول رقم ( :)4يبين العالقة مابين دافعية أعضاء الهيئة التدريسية والحالة الزوجية

الدافعٌة
أحٌانا

الحالة الزوجٌة
أبدا
92
أعزب
99
متزوج
970
المجموع
مربع كاي=  23499درجة الحرية= 2

المجموع الكلً
دائما
267
9947
2277

989
60
9090
604
9206
220
الداللة المعنوية= 73209

ٌبٌن الجدول أعاله عدم وجود عالقة مابٌن دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والحالة الزوجٌة ذات داللة معنوٌة .بمعنى
دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات التمرٌض التتأثر بالحالة الزوجٌة.
جدول رقم ( :)5يبين العالقة مابين دافعية أعضاء الهيئة التدريسية والمرتبة العلمية

الدافعٌة
أحٌانا

المرتبة العلمٌة
أبدا
4
أستاذ
90
أستاذ مساعد
970
المجموع
مربع كاي=  03727درجة الحرية= 2

المجموع الكلً
دائما
267
9947
2277

908
24
9094
640
9206
220
الداللة المعنوية= 73229

ٌبٌن الجدول أعاله عدم وجود عالقة مابٌن دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والمرتبة العلمٌة ذات داللة معنوٌة .بمعنى
دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات التمرٌض التتأثر بإختالف المرتبة العلمٌة.

جدول رقم ( :)6يبين العالقة مابين فاعلية السلوك القيادي لعمداء كليات التمريض والعمر

العمر
بالسنوات

1

0
60-08
99
20-68
2
 28فأكثر
27
المجموع
مربع كاي= 93429

فاعلٌة السلوك القٌادي
3
2
8
97
6
22
درجة الحرية= 4

المجموع الكلً
4

9
92
99
90
2
0
22
02
الداللة المعنوية= 73929

04
62
98
99

ٌبٌن الجدول أعاله عدم وجود عالقة مابٌن فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض والعمر ذات داللة معنوٌة.
بمعنى فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض التتأثر بإختالف العمر.
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جدول رقم ( :)7يبين العالقة مابين فاعلية السلوك القيادي لعمداء كليات التمريض والجنس

الجنس
1

فاعلٌة السلوك القٌادي
3
2

96
92
ذكور
8
8
إناث
22
27
المجموع
مربع كاي=  93402درجة الحرية= 0

94
94
02
الداللة المعنوية= 73460

المجموع الكلً
4
26
62
99

92
90
22

ٌبٌن الجدول أعاله عدم وجود عالقة مابٌن فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض والجنس ذات داللة معنوٌة.
بمعنى فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض التتأثر بإختالف الجنس.
جدول رقم ( :)8يبين العالقة مابين فاعلية السلوك القيادي لعمداء كليات التمريض والتحصيل الدراسي

التحصٌل
الدراسً

1

فاعلٌة السلوك القٌادي
3
2

27
90
دكتوراه
2
0
بورد
22
27
المجموع
مربع كاي=  93996درجة الحرية= 0

المجموع الكلً
4

20
07
2
2
22
02
الداللة المعنوية= 73022

97
9
99

ٌبٌن الجدول أعاله عدم وجود عالقة مابٌن فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض والتحصٌل الدراسً ذات داللة
معنوٌة .بمعنى فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض التتأثر بإختالف التحصٌل الدراسً.
جدول رقم ( :)9يبين العالقة مابين فاعلية السلوك القيادي لعمداء كليات التمريض وعدد سنوات العمل كعميد

السنوات
1
90
0-9
9
4-6
2
 0فأكثر
27
المجموع
مربع كاي= 43062

فاعلٌة السلوك القٌادي
3
2
99
2
9
22
درجة الحرية= 4

المجموع الكلً
4

94
99
0
0
4
97
22
02
الداللة المعنوية= 73062

40
9
20
99

ٌبٌن الجدول أعاله عدم وجود عالقة مابٌن فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض وعدد سنوات العمل كعمٌد ذات
داللة معنوٌة .بمعنى فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض التتأثر بعدد سنوات العمل كعمٌد.
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جدول رقم ( :)11يبين العالقة مابين فاعلية السلوك القيادي لعمداء كليات التمريض والتدريب

التدرٌب
1
94
2-9
0
6-0
9
 2فأكثر
27
المجموع
مربع كاي= 23098

فاعلٌة السلوك القٌادي
3
2
92
4
6
22
درجة الحرية= 4

المجموع الكلً
4

94
99
8
97
9
0
22
02
الداللة المعنوية= 73664

40
20
9
99

ٌبٌن الجدول أعاله عدم وجود عالقة مابٌن فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض والتدرٌب ذات داللة معنوٌة.
بمعنى فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض التتأثر بالتدرٌب.
المناقشة

تأثردافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات
التمرٌض بإختالف الجنس وهذا الٌؤٌد ما
جاء فً فرضٌات الدراسة..

ٌتضح ومن خالل مراجعة نتائج الدراسة
وإختبار فرضٌاتها وجود بعض الفروقات
المعنوٌة عند مستوى ( )p<0.01مابٌن
وإستجابات
الدٌموغرافٌة
المتغٌرات
المستجٌبٌن فً ضوء المقٌاسان المعتمدان
لدراسة فاعلٌة سلوك القٌادات الجامعٌة
ودافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة نحو العمل
فً كلٌات التمرٌض العراقٌة.

ثالثا ً :أشارت نتائج الفروق المعنوٌة عن إختالف
توزٌع تكرارات متغٌر الحالة الزوجٌة إلى
وجود فرق معنوي عند مستوى ()p<0.01
والتً تتصف بأن أغلب أفراد عٌنة الدراسة
هم من المتزوجون بنسبة (.)%1544
حٌث بٌنت النتائج عدم وجود عالقة مابٌن
دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والحالة
الزوجٌة ذات داللة معنوٌة .بمعنى دافعٌة
أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات التمرٌض
التتأثر بالحالة الزوجٌة 4وهذا الٌنطبق مع ما
ورد فً فرضٌات الدراسة..

وكما ٌأتً :
أوالً :بٌنت نتائج الفروق المعنوٌة فرقا معنوٌا
عالٌا ( )p<0.01عند متغٌر الفئات العمرٌة
للمستجٌبٌن حٌث بٌنت النتائج بأن أفراد عٌنة
الدراسة من ذوي أعمار ( )05-05سنة
ٌعدون أكثر أفراد عٌنة الدراسة ()%5،40
ٌلٌهم بالتسلسل من هم ذوي أعمار ()55-55
سنة ( 4)%5،43وبٌنت النتائج أٌضا وجود
عالقة مابٌن دافعٌة أعضاء الهئٌة التدرٌسٌة
والعمر ذات داللة معنوٌة عالٌة (.)54555
بمعنى أنه فً متوسط العمر تزداد دافعٌة
أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات
التمرٌض 4وهذا ٌؤٌد ماورد فً الفرضٌة
األولى من فرضٌات الدراسة.

رابعا ً :بٌنت نتائج الفروق المعنوٌة عن اختالف
توزٌع تكراري المرتبة العلمٌة عند مستوى
الداللة ( )p<0.01حٌث سجلت ارتفاع لفئة
استاذ مساعد بنسبة ( .)%1544مقارنة بفئة
استاذ .وتبٌن النتائج عدم وجود عالقة مابٌن
دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة والمرتبة
العلمٌة ذات داللة معنوٌة .بمعنى دافعٌة
أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌات التمرٌض
التتأثر بإختالف المرتبة العلمٌة وهو ما
ٌعزز التناسب المعتمد مابٌن خصوصٌة
العمل فً هذا المجال 4وهذا الٌؤٌد ما جاء
فً فرضٌات الدراسة.

ثانيا ً :معنوٌة الفرق مابٌن أعداد الذكور وأعداد
اإلناث من العاملٌن فً كلٌات التمرٌض
العراقٌة ( استاذ واستاذ مساعد ) عند مستوى
الداللة ( )p<0.01بالرغم من االرتفاع
النسبً ألعداد العاملٌن من اإلناث وبنسبة
( )%0545مقارنة بإعداد الذكور وبنسبة
( .)%،544تبٌن النتائج عدم وجود عالقة
مابٌن دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة
والجنس ذات داللة معنوٌة .بمعنى عدم

خامسا ً :بٌنت نتائج الفروق المعنوٌة عن اختالف
توزٌع تكرارات عـدد سنـوات العمل عموما ً
عند مستوى ( )p<0.01بارتفاعها بشكل
كبٌر عند الفئات ممن لدٌهم سنوات خدمة
أكثر من غٌرهم هم من ذوي ( )45-4سنة
خدمة و( )55-،4سنة خدمة ()%،345
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وبناءا على ماتقدمٌ 4مكن القول بأن الدراسة
إستطاعت إثبات تأثر دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة
بإختالف أعمارهم وعدد سنوات العمل لدٌهم 4وهذا
ماأثبته إختبار فرضٌات الدراسة .هذا من جانب 4أما من
الجانب اآلخر 4فإن الدراسة لم تتمكن من إٌجاد عالقة
مابٌن فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض
ومتغٌراتهم الدٌموغرافٌة بعد إختبار فرضٌات الدراسة.

ٌلٌهم ذوي ( )،5-54سنة (.)%،040مما
ٌبٌن ارتفاع أعداد ذوي سنوات العمل
القصٌرة والمتوسطة مقارنة بذوي الخدمة
الطوٌلة .حٌث بٌنت النتائج وجود عالقة
مابٌن دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وعدد
سنوات العمل ذات داللة معنوٌة عالٌة
( .)54555بمعنى أنه فً متوسط سنوات
الخدمة تزداد دافعٌة أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة
فً كلٌات التمرٌض نحو العمل 4وهذا ٌؤٌد
ماورد فً الفرضٌة الثالثة من فرضٌات
الدراسة.

التوصيات
 .3تعزٌز النمط القٌادي الدٌمقراطى الذي
ٌمارسه عمداء كلٌات التمرٌض.
 .2إعطاء الحرٌة واإلستقاللٌة لعضو هٌئة
التدرٌس فً ممارسة دوره نظرا ً لمكانته
المرموقة فً المجتمع.

سادسآ :أكبر نسبة من عمداء كلٌات التمرٌض
كانت تمثل من هم بعمر  03-،1سنة بنسبة
( )%،040ومن الذكور ( ،)%0،40وعدم
وجود عالقة مابٌن فاعلٌة السلوك القٌادي
لعمداء كلٌات التمرٌض والعمر ذات داللة
معنوٌة .بمعنى فاعلٌة السلوك القٌادي لعمداء
كلٌات التمرٌض التتأثر بإختالف العمر وهذا
الٌنطبق مع ما جاء فً فرضٌات الدراسة..

المقترحات
.3

سابعآ :عدم وجود عالقة مابٌن فاعلٌة السلوك
القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض والجنس ذات
داللة معنوٌة .بمعنى فاعلٌة السلوك القٌادي
لعمداء كلٌات التمرٌض التتأثر بإختالف
الجنس 4وهذا الٌؤٌد ما ورد فً فرضٌات
الدراسة.

.2
.8

ثامنآ :عدم وجود عالقة مابٌن فاعلٌة السلوك
القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض والتحصٌل
الدراسً ذات داللة معنوٌة .بمعنى فاعلٌة
السلوك القٌادي لعمداء كلٌات التمرٌض
التتأثر بإختالف التحصٌل الدراسً 4وهذا
الٌؤٌد ما جاء فً فرضٌات الدراسة.

.0

اإلهتمام بالسلوك القٌادي مع أعضاء هٌئة
التدرٌس  4حتى ٌمكن تبصٌرهم باألسالٌب
المرغوبة نحو تحقٌق أهداف الجامعة .
إعـداد برنامـج مقتـرح لزٌادة تفعٌل أداء
أعضاء هٌئة التدرٌـس فً كلٌات التمرٌض
فً العراقٌة.
إجراء دراسات أخرى تهتم بهذا الموضوع
تستهدف جمٌع عمداء كلٌات التمرٌض
وأعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً هذه الكلٌات.
تقدٌم برنامج مقترح إلعداد القائد الدٌمقراطى
فً كلٌات التمرٌض العراقٌة.
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