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 داخل القطر العربي السوري  ل.س 100لواحد :       قيمة العدد ا
 خارج القطر العربي السوري   دوالرًا أمريكيًا   25

 لمعموم ل.س  1000قيمة االشتراك السنوي : 
 ألعضاء الييئة التدريسية والطالب    ل.س  500

 خارج القطر العربي السوري   دوالرًا أمريكيًا   250
 تراك في المجمة إلى العنوان المبين أعاله.توجو الطمبات الخاصة باالش

 يرسل المبمغ المطموب من خارج القطر بالدوالرات األمريكية بموجب شيكات
 باسم  جامعة البعث.

 % إذا كان االشتراك أكثر من نسخة.50تضاف نسبة 
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 شروط النشر في مجمة جامعة البعث

 :األوراق المطموبة
 3  ( لٍخ ثذوٌ أسى انجبحج / انكهٍخ / َسخخ ور 2َسخ ورلٍخ يٍ انجحج

 نهجحج يُسك حست شروط انًجهخ.  CD( +  انجبيعخ + َسخخ يع أسى

 .ًًطبثع ثحج عه 

 اذا كبن الببحث طبلب: 

  ٌجت ارفبق  لرار تسجٍم انذكتىراِ / يبجستٍر + كتبة يٍ انذكتىر

 انًشرف ثًىافمتّ عهى انُشر فً انًجهخ.

 اذا كبن الببحث دكتور: 

  لرار انًجهس ثإَجبز انجحج أو لرار لسى ثبنًىافمخ عهى  ٌجت ارفبق

 اعتًبدِ.

 اذا كبن الببحث هيئة فنية / ببحث : 

 . ٌجت ارفبق كتبة ٌحذد فٍّ يكبٌ و زيبٌ اجراء انجحج 

   

        : يتم ترتيب البحث عمى النحو التالي  -2

خص ( عنوان البحث ـ ـ ممخص عربي و انكميزي ) كممات مفتاحية في نهاية المم
ـ مقدمة ـ هدف البحـث . مـواد وطـرق البحـث ـ النتـائا ومناقشـتها ـ االسـتنتاجات 

 والتوصيات . المراجع وتأتي المراجع بالمغة اإلنكميزية بصفحة مستقمة.

 تجنب اإلشارة إلى الجداول واألشكال في متن البحث.  -1

يجــب أن تكــون الصــور واضــحة ونظيمــة وغيــر مثبتــة أو مطويــة ويوضــ  عنــوان   -0
 بحث ال

 ورقم الشكل عمى ظير الصورة وحسب ورودىا في متن البحث.

 يجب اعتماد اإلعدادات التالية أثناء طباعة البحث عمى الكمبيوتر:   -4

 .B5 25×17.5قياس الورق  - أ

 سم 2.5يسار  -2.5يمين   – 2.54أسمل  -2.54ىوامش الصمحة: أعمى  - ب

 1.8/ تذييل الصمحة  1.6رأس الصمحة  - ت

   20قياس  Monotype Koufiعنوان ـ نوع الخط وقياسو: ال - ث

 Simplifiedعادي ـ العناوين المرعيـة  13قياس  Simplified Arabicـ كتابة النص 

Arabic  عريض.  13قياس 

 سم.12ج ـ يجب مراعاة أن يكون قياس الصور والجداول المدرجة في البحث ال يتعدى 



5 

فـنن البحـث سـييمل  في حال عـدم إجـراء البحـث وفقـاً  لمـا ورد أعـاله مـن إشـارات  -5
 وال يرد البحث إلى صاحبو.

تقديم أي بحث لمنشر في المجمة يدل ضـمناً  عمـى عـدم نشـره فـي أي مكـان  خـر،   -6
وفـــي حـــال قبـــول البحـــث لمنشـــر فـــي مجمـــة جامعـــة البعـــث يجـــب عـــدم نشـــره فـــي أي مجمـــة 

 أخرى.

الناشر غير مسـوول عـن محتـوى مـا ينشـر مـن مـادة الموضـوعات التـي تنشـر فـي   -7
 ة المجم

[ حيــث يشــير الــرقم إلــى رقــم   1تكتــب المراجــ  ضــمن الــنص عمــى الشــكل التــالي:    -8
 المرج  الوارد في قائمة المراج . 

 

 أما في نهاية البحث فتكتب المراجع كما يمي:

 آ ـ إذا كان المرجع أجنبيًا:
يـا الكنيـة بـاألحرف الكبيـرة ـ الحـرف األول مـن االسـم تتبعـو فاصـمة ـ سـنة النشـر ـ وتتبع   

( عنوان الكتاب ويوض  تحتو خط وتتبعو نقطة ـ دار النشر وتتبعيـا فاصـمة  -معترضة ) 
 ـ الطبعة ) ثانية ـ ثالثة ( ـ بمد النشر وتتبعيا فاصمة ـ عدد صمحات الكتاب وتتبعيا نقطة.

 وفيما يمي مثال عمى ذلك:
. Willy, New Flame Spectroscopy –MAVRODEANUS, R1986-

York, 373p.  
 

 ب ـ إذا كان المرجع عربيًا:
ــ يتبــ  األســموب نمســو المــذكور فــي كتابــة المراجــ  األجنبيــة. الكنيــة وتتبعيــا فاصــمة، ثــم االســم  ـ
وتتبعـو فاصـمة، ثـم سـنة النشـر واسـم الكتـاب ويوضـ  تحتـو خـط وتتبعـو نقطـة ـ الطبعـة )ثانيـة ـ 

 ة ـ عدد الصمحات.ثالثة( وتتبعيا فاصمة ـ اسم دار النشر بمد النشر وتتبعيا فاصم
 ج ـ إذا كان المرجع بحثاً  منشوراً  في مجمة بالمغة األجنبية:

ـ بعد الكنية واالسم وسنة النشر يضاف عنوان البحث وتتبعـو فاصـمة، اسـم المجمـد ويوضـ  
تحتـــو خـــط وتتبعـــو فاصـــمة ـ المجمـــد والعـــدد ) كتابـــة مختزلـــة ( وبعـــدىا فاصـــمة ـ أرقـــام 

 المجمة. الصمحات الخاصة بالبحث ضمن
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 مثال عمى ذلك: 
 Clinical Psychiatry NewsBUSSE,E 1980 Organic Brain Diseases 

, Vol. 4. 20 – 60 
 د ـ إذا كان المرجع بحثاً  منشوراً  في مجمة بالمغة العربية:

ـــ بعــد الكنيــة واالســم وســنة النشــر وعنــوان البحــث فــي المجمــة، يضــاف اســم المجمــة دون اختصــار 
ط ـ المجمـد والعـدد و يتبعيمـا فاصـمة ـ أرقـام الصـمحات الخاصـة بالبحـث ضـمن ويوضـ  تحتـو خـ

 المجمة. 
تصنف المراج  حسب تسمسل األحرف اليجائية تبعاً  لكنية المولف، وبالنسـبة لكـل مولـف 

 تصنف بحوثو ابتداًء من األقدم نحو األحدث.
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 رسوم النشر في مجمة جامعة البعث
 

احذ نطالة انًبجستٍر و ثحخٍٍ نطالة انذكتىراِ يجبَبً انًىافمخ عهى َشر ثحج و .1

 خالل فترح انذراسخ نطالة جبيعخ انجعج.

( فمظ خًسخ آالف ل.س عٍ كم ثحج نكم ثبحج ٌرٌذ  5000دفع رسى َشر)  .2

( 1انُشر يٍ طالة انًبجستٍر و انذكتىراِ زٌبدح عٍ انجحىث انًسًىح ثهب فً انجُذ )

 خالل فترح انذراسخ 
( فمظ خًسخ آالف ل.س نكم ثبحج أَهى دراستّ )يبجستٍر  5000ر) دفع رسى َش .3

 / دكتىراِ( وٌرٌذ انُشر)ثًب فٍهب انراغجٍٍ ثبنتمذو انى يسبثمخ انذكتىراِ ( 
( فمظ خًسخ آالف ل.س نكم ثبحج يٍ أعضبء انهٍئخ  5000دفع رسى َشر )  .4

 انفٍُخ.
انتذرٌسٍخ يٍ  ( فمظ حالحخ آالف ل.س ألعضبء انهٍئخ  0000دفع رسى َشر ) .5

 انجبيعبد انحكىيٍخ انسىرٌخ ) عذا جبيعخ انجعج ( .
 ( فمظ خًسخ آالف ل.س نطالة انذراسبد انعهٍب  5000دفع رسى َشر )  .6

) يبجستٍر / دكتىراِ ( يٍ انجبيعبد انحكىيٍخ انسىرٌخ)غٍر جبيعخ انجعج خالل 

 دراستهى (. 
نهجبحخٍٍ يٍ انجبيعخ  ( فمظ سجعخ آالف ل.س عٍ كم ثحج 7000دفع رسى َشر )  .7

 انسىرٌخ انخبصخ .
( فمظ خًسخ آالف ل.س نهجبحخٍٍ يٍ خبرد انجبيعبد )  5000دفع رسى َشر )  .8

 وزاراد انذونخ و انًؤسسبد و انشركبد انحكىيٍخ و غٍر انحكىيٍخ (.
( فمظ دوالراً أيرٌكٍبً نهجبحخٍٍ يٍ خبرد انمطر انعرثً  150دفع رسى َشر )  .9

 انسىري. 

( فقط ثالثمئة ل.س رسم موافقة عمى النشر من كافة  300مبمغ )  تحصيل -10
 الباحثين ) خدمات طباعية ( .
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 تحميل الشخصيات في رواية )المخطوفون( لـ )عبد الكريم ناصيف(

 

 (1)سحاب شاىيف            
        

 2))أ.د.جودت أبراىيـ 

 

 الممخص

 
يقدـ ىذا البحث عرضًا لمفيـو الشخصية بوصفيا عنصرًا فنيًا أساسيًا في بناء الرواية 

 وفؽ المفاىيـ البنيوية.
 

رواية )المخطوفوف( لػ )عبد الكريـ ناصيؼ( مستعرضًا ثـ يقدـ تحمياًل لمشخصيات في 
 الطريقة التي اتبعيا الكاتب لبناء الشخصيات، ودورىا، وداللة تسمياتيا.

 
ومف خالؿ التحميؿ سنكتشؼ الطريقة الفنية التي اتبعيا الكاتب لتوظيؼ الشخصية 

 بوصفيا عنصرًا فنيًا لو دوره البارز في البنية الفنية لمرواية.

 

 
                                                           

 جامعة البعث.( طالبة دكتوراه في كمية اآلداب، قسـ المغة العربية وآدابيا في 1

 ( أستاذ في كمية اآلداب، قسـ المغة العربية وآدابيا في جامعة البعث.2



 الشخصيات في رواية )المخطوفون( لـ )عبد الكريم ناصيف(تحليل 

11 
 

Character Analysis In A bdoul Karim 

Nassif's "Al Makhtoofoon" 

- Sahab Shaheen 

- Prof. Dr. Jawdat Ibrahim 

 

Summary 
 

 
This research provides a presentation of  the character concept as 
a basic artistic element in the novel's structure, according to the 
structural concept, then it provides the character analysis in A 
bdoul Karim Nassif's "Al Makhtoofoon", presenting the adopted 
methods by the writer to structure the characters, and their roles, 
and the significance of their name. 
 
Through analysis, we will figure out the artistic style adopted by 
the writer to employ the character as an artistic component wich 
has its prominent role in the novel's artistic structure. 
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 مقدمة: 

مع مقاربة ودورىا العاممي حسب غريماس  شخصيةلم بنيوية يقدـ البحث دراسة نظرية
( التي عبد الكريـ ناصيؼ( لمكاتب )خطوفوفالم) في رواية شخصياتنقدية تحميمية لم

السفينة )قاىرة البحار( ىربًا مف حكاية رحمة تقـو بيا عدة شخصيات عمى متف تعرض 
ظروؼ الواقع السيئة وسعيًا إلى الوصوؿ إلى الشاطئ اآلخر حيث العدؿ والنظاـ 

الذيف يستولوف عمى السفينة فيالقي  والقانوف، حيث يعترضيـ جماعة مف شّذاذ اآلفاؽ
يتمردوف عمى ركابيا األىواؿ عمى أيدييـ، ويصمد ركاب السفينة، ويحاولوف المقاومة، ثـ 

الظمـ الذي يعانوف منو، وىي رمز لفمسطيف وما حّؿ بيا وبشعبيا عمى أيدي الصياينة 
            المحتميف.

الشخصيات ودورىا العاممي  قراءتنا ليذه الرواية محاوليف دراسة ىذا البحث نقدـ في
 في ىذه الرواية. والداللة العالماتية لألسماء

 المتبع: ىدف البحث وأىميتو والمنيج

عبد الكريـ ( لمكاتب )خطوفوففي رواية )الم لشخصياتييدؼ البحث إلى دراسة ا
( وفؽ المنظور البنيوي متبعيف األسس النظرية التي قدمناىا، وتتجمى أىمية ناصيؼ

، وتأثيرىا الدور العاممي لمشخصيات عامة والشخصية األساسية خاصةالبحث في إبراز 
 ىا، مع اإلشارة إلى الداللة العالماتية لالسـ الخصي.دور في بنية النص،وما يعكسو 

ويتبع البحث المنيج البنيوي بوصفو منيجًا عمميًا وصفيًا، متجنبًا أحكاـ القيمة سمبًا أو 
 إيجابًا، ألف المعيارية ليست مف سمات المنيج البنيوي.
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 الشــخصيـة:
الخيالييف أو الواقعييف الذيف تدور حوليـ التعريؼ التقميدي لمشخصية ىو أنيا )أحد األفراد 

، وقد اعتنى بيا الروائيوف؛ ألنيا تعبر عف أفكارىـ وآرائيـ (1)أحداث القصة أو المسرحية(
 .(2)و رؤاىـ

؛ لذلؾ لـ يتخيموا وجود عالـ مف وبما أن الرواية تخمق عالمًا فنيًا يشبو العالم الحقيقي
شخصيات؛ ليذا )لـ تستطع أية قوة أف تسقط دوف أشخاص وال عالـ تخييمي مف دوف 

الشخصية مف عمى المنصة التي وضعيا القرف التاسع عشر عمييا؛ فالروائي الحقيقي ىو 
 .(3)ذاؾ الذي يخمؽ الشخصيات(

وتعامؿ الشخصية في الرواية التقميدية بوصفيا كائنًا حيًا وتعّد محور الرواية، أما الرواية 
مف غموائيا، وعّدتيا مجرد كائف ورقي بسيط، وباتت )مجرد  الجديدة فقد مالت إلى الحدّ 

، وليست إال (4)عنصر شكمي وتقني لمغة الروائية، مثميا مثؿ الوصؼ والسرد والحوار(
مشكمة لسانية ال توجد خارج ألفاظ المغة وال تعدو أف تكوف كائنًا لغويًا مصنوعًا مف الخياؿ 

فينا بكؿ أبعادىا؛ ألنيا )بحكـ قدرتيا عمى المحض. ولكف بعض النقاد يرى أنيا تعيش 
حمؿ اآلخريف عمى تعرية طرؼ مف أنفسيـ كاف مجيواًل إلى ذلؾ الحيف فإنيا تكشؼ لكؿ 
واحد مف الناس مظيرًا مف كينونتو التي ما كانت لتكشؼ فيو لوال االتصاؿ الذي حدث 

 .(5)عبر ذلؾ الوضع بعينو(

                                                           

 .98/، ص7:>4( وىبي، مجدي، معجـ مصطمحات األدب، مكتبة لبناف، بيروت، /1)
 .895/، ص6:>4( ىالؿ، د. محمد غنيمي، النقد األدبي الحديث، دار الثقافة، دار العودة، بيروت،/2)

 .67روب، نحو رواية جديدة، تر: إبراىيـ مصطفى، دار المعارؼ بمصر، القاىرة، بال، ص( غرييو، آالف 3)

/، المجمس الوطني 572عالـ المعرفة، ع/( مرتاض، د. عبد الممؾ، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد،4)
 .:;ص .;>>4لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت، 

 .2>( المرجع السابؽ، ص5)
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يعترضوف عمى التشابو بيف الشخصية الروائية  وأما أنصار المنيج البنيوي الشكمي فال
والشخص الحقيقي، لكنو تشابو شكمي. )ومعيار الشخصية الروائية عندىـ مستمد مف 

 .(1)أدبية الرواية وتابع لصوغ النص التخييمي(

أما الشخص )فيو اإلنساف الفرد كما ىو موجود في الواقع أي ذلؾ اإلنساف الحي الذي 
 الشخصية الروائية فيي عنصر تخييمي لغوي لساني يبدعو الروائي. . وأما(2)يعمؿ ويفكر(

، (3)والنقاد يحددوف أنواعًا لمشخصيات يختمفوف حوليا، ويحددوف ليا مفاىيـ وتعريفات
 وىذه المفاىيـ تتنوع وتتشابو وتتداخؿ فيما بينيا.

لكف د. عبد الممؾ مرتاض يخمص إلى القوؿ: )ولكف مصطمح الروائي والناقد فوستر وارد 
تحت طائفة مف المصطمحات األخرى، فالشخصية المدورة مثاًل ىي معادؿ مفيوماتي 
لمشخصية النامية، بينما الشخصية المسطحة ىي مرادؼ لمشخصية الثابتة التي ال تكاد 

صطالح فوستر، عمى حيف أف الشخصية اإليجابية تختمؼ عف الشخصية المسطحة في ا
ليست إال الشخصية المدورة، ذلؾ أف الشخصية اإليجابية كما يفيـ ذلؾ مف بعض ىذا 
المصطمح غير األدبي ىي تمؾ التي تستطيع أف تكوف واسطة أو محور اىتماـ لجممة مف 

كما تكوف ذات قابمية الشخصيات األخرى عبر العمؿ الروائي، فتكوف ذات قدرة عمى التأثير، 
لمتأثر أيضًا، عمى حيف أف الشخصية السمبية يعّرفيا اسميا، ويحددىا مصطمحيا، فيي تمؾ 

                                                           

منشورات اتحاد الكتاب العرب،  /،2>>4-2;>4د. سمر روحي، بناء الرواية العربية السورية / ( الفيصؿ،1)
 .4;ص .8>>4دمشؽ، 

 .2:/، ص4>>4( سويرتي، محمد، النقد البنيوي والنص الروائي، أفريقيا الشرؽ، الدار البيضاء، /2)
/، 2>>4، الدار البيضاء، /4لثقافي العربي، ط( انظر: لحمداني، د. حميد، النقد الروائي واأليديولوجيا، المركز ا3)

 ، حيث يستعرض آراء الناقد فوستر.467-466ص

 .424/، ص88>4وانظر أيضًا: نجـ، د. محمد يوسؼ، فف القصة، دار بيروت لمطباعة والنشر، بيروت، /
-52ص .4998لنشر، تر: إبراىيـ الصيرفي، الدار المصرية لمتأليؼ وا وانظر أيضًا: موير، إدويف، بناء الرواية،

65. 
، الرياض، / /، 6;>4وانظر أيضًا: عباس، د.نصر محمد، البناء الفني في القصة السعودية المعاصرة، دار العمـو

 .;6-:6ص
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التي ال تستطيع أف تؤثر، كما ال تستطيع أف تتأثر، بيد أف الشخصيات السمبية أو المسطحة 
د في العمؿ الروائي أو الثابتة "وىذه المصطمحات الثالثة تكاد تعني شيئًا واحدًا" ال يمكف أف تر 

مف دوف َغناء، بؿ كثيرًا ما تتوىج الشخصية المدورة أو ما يعادليا في االصطالح "النامية، 
اإليجابية" بفضؿ ىذا الضرب مف الشخصيات، كما ال يمكف أف تكوف الشخصية المركزية في 

وال العمؿ الروائي إال بفضؿ الشخصيات الثانوية التي ما كاف ليا لتكوف ىي أيضًا ل
 .(1)الشخصيات العديمة االعتبار(

ويرى النقاد التقميديوف أف الروائي يرسـ شخصياتو بطريقتيف: تحميمية، وتمثيمية، في األولى 
يرسـ )الشخصية مف الخارج، يشرح عواطفيا وبواعثيا وأفكارىا وأحاسيسيا، ويعقب عمى 

ييا صريحًا دوف ما بعض تصرفاتيا،  ويفسر بعضيا اآلخر، وكثيرًا ما يعطينا رأيو ف
، وفي الثانية )ينحي الروائي نفسو جانبًا ليتيح لمشخصية أف تعبر عف نفسيا، (2)التواء(

وتكشؼ جوىرىا بأحاديثيا وتصرفاتيا الخاصة، وقد يعمد إلى توضيح بعض صفاتيا عف 
 .(3)طريؽ أحاديث الشخصيات األخرى عنيا وتعميقيـ عمى أعماليا(

 ويستطيع القارئ أف يحدد ىوية الشخصية الحكائية بوساطة مصادر إخبارية ثالثة:

 ما يخبر بو الراوي. -

 ما تخبر بو الشخصيات ذاتيا. -

 .(4)ما يستنتجو القارئ مف أخبار عف طريؽ سموؾ الشخصيات -

 وقد لجأ حسف بحراوي إلى تحميؿ الشخصية معتمدًا عمى ثالثة إجراءات ىي:

                                                           

 .425-424( مرتاض، د.عبد الممؾ، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، ص1)

 .7>( نجـ، د. محمد يوسؼ، فف القصة، ص2)

 .7>، ص( المرجع السابؽ3)

 .84ص.4>>4، المركز الثقافي العربي، بيروت،4ط( لحمداني، د. حميد، بنية النص السردي، 4)



 أ.د.جودت أبراىيـ سحاب شاىيف    2016 -4العدد  – 83المجلد  –مجلة جامعة البعث 

11 
 

شخصية: أي الطريقة التي يقدـ بيا الروائي شخصيتو، وقد تبّنى رأي فيميب تقديـ ال -1
ىاموف الذي اعتمد المقياس الكمي والمقياس النوعي حيث )ينظر األوؿ إلى كمية 
المعمومات المتواترة المعطاة صراحة حوؿ الشخصية، ويحدد الثاني مصدر تمؾ 

بطريقة غير مباشرة عف طريؽ المعمومات ىؿ تقدميا الشخصية عف نفسيا مباشرة أو 
التعميقات التي تسوقيا الشخصيات األخرى أو المؤلؼ؟ أو فيما إذا كاف األمر يتعمؽ 

 .(1)بمعمومات ضمنية يمكف أف نستخمصيا مف سموؾ الشخصية وأفعاليا(

االسـ الشخصي: الذي يحدد ويعرؼ الشخصية، ويمكف أف يكوف اسمًا، أو يقترف  -2
وقد يكوف لو عالقة بالشخصية، وقد يكوف مقصودًا أو ال، ويعتقد إياف بالكنية والنسبة، 

واط أف اسـ العمـ تعبير عف الذاتية الفردانية لكؿ إنساف فرداني قائـ بذاتو، ويؤدي ىذا 
، ولكف يمكف أف يطمؽ عمى (2)االسـ ميمتو في الحياة االجتماعية وفي الرواية معاً 

مية عالمة، ويمكف ألية عالمة أف تحؿ محؿ الشخصية رقـ أو حرؼ أو ضمير، فالتس
االسـ، وبيذا يمكف أال يعطي االسـ أية صفة لمشخصية، ويمكف العكس )إف شخصية 
الرواية ال تتحدد في الغالب بالعالمة التي ُتعمـ بيا، ولكف بالوظيفة التي توكؿ إلييا، فقد 

الروائي نكاية في القارئ يطمؽ روائي اسمًا جمياًل جدًا عمى شخصية شريرة جدًا في عممو 
وتعتيمًا لألمر عميو، فال تراه ييتدي السبيؿ إلى المعبة إال بعد انتيائو مف قراءة 

، وقد يكوف االسـ مقصودًا ودلياًل عمى صفات الشخصية الخارجية أو النفسية (3)الرواية(
 أو داللة عمى سموكيا وأفعاليا.

                                                           

 .557/، ص2>>4( بحراوي، حسف، بنية الشكؿ الروائي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء، /1)
 .>4-;4/، ص4>>4دمشؽ، /( واط، إياف، نشوء الرواية، تر: عبد الكريـ محفوض، وزارة الثقافة، 2)

 .>>( مرتاض، د. عبد الممؾ، في نظرية الرواية، ص3)
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 ميمة الشخصيةي الذي يركز عمى تصنيؼ الشخصية: إذ يبحث في التصنيؼ الشكم -3
في النص وعالقتيا الشكمية الخالصة بالشخصيات األخرى والتصنيؼ المضموني الذي 

 .(1)الصمة بين الشخصيات والحوادثيعتمد عمى 

 وقد قدـ غريماس فيمًا جديدًا لمشخصية في الحكي ميز فيو بيف مستوييف:

ييتم باألدوار، وال ييتم بالذوات مستوى عاممي تتخذ فيو الشخصية مفيومًا شموليًا مجردًا  -
 المنجزة ليا.

مستوى ممثمي تتخذ فيو الشخصية صورة فرد يقـو بدور ما في الحكي، فيو شخص  -
 .(2)فاعل يشارك مع غيره في تحديد دور عاممي واحد أو عدة أدوار عاممية

حكي محدد عمى الدواـ في ستة: ىي المرسؿ والمرسؿ إليو والذات وعدد العوامؿ في كؿ 
 .(3)والموضوع والمساعد والمعارض، أما عدد الممثميف فال حدود لو

فنظرة البنيوية إلى الشخصيات مستمدة مف مفيـو الوظائؼ في المسانيات، واألساس في 
لكمي لمنص ينشأ مف ؛ ألف المعنى االحكائي ىو األدوار التي تقوم بيا الشخصياتالنص 

خالليا؛ لذلؾ كاف االىتماـ بالشخصية الحكائية مف حيث أعماليا التي تقـو بيا أكثر مف 
االىتماـ بصفاتيا ومظاىرىا الخارجية، ويعّرؼ بروب الوظيفة عمى الشكؿ اآلتي: )ونعني 

. (4)بالوظيفة: عمؿ شخصية ما، وىو عمؿ محدد مف زاوية داللتو داخؿ جرياف الحكي(

                                                           

 .5226منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ، ( الفيصؿ، د. سمر روحي، الرواية العربية، البناء والرؤيا،1)
 .466ص
 .85( لحمداني، د. حميد، بنية النص السردي، ص2)
 .85، صالمرجع السابؽ (3)
 .57، صالمرجع السابؽ (4)
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لشخصية مف وجية نظر األلسنية ال تحدد بميوليا النفسية واستعداداتيا البيئية وخصاليا فا
ّنما بمكانتيا، أو باألحرى بموقعيا داخؿ القصة  .(1)الخمقية وا 

والعامؿ في نظر غريماس ليس مف الضروري أف يطابؽ الممثؿ، فيمكف لمعامؿ الذات أف 
يمثؿ بممثميف أو أكثر ومف الممكف لممثؿ واحد أف يقـو بعدة أدوار عاممية؛ لذلؾ يعد 
النمط الحكائي المعاصر معقدًا شائؾ العالقات. وما قّدمو غريماس يسّيؿ ميمة التحميؿ؛ 

ة عف تعدد الممثميف في العامؿ الواحد أو تعدد العوامؿ في ممثؿ ألف التعقيدات الناشئ
واحد، وبالتالي تعدد البرامج السردية بسبب وجود عدد مف ذوات الحالة برغباتيـ الموجية 

 نحو موضوعات متعددة، كؿ ذلؾ يتطمب الدقة في التحميؿ.

مظير عبر مجموعة أعمال تقوم بيا مجموعة عوامل، وتوزع العوامل يتإف الرواية 
ممثمين يجسدون عدة وظائف، فالممثل نصوغو انطالقًا من وصف الوظائف التي تشكل 

، فقد يكوف حيوانًا أو إنسانًا أو جنيًا أو ىيكل القصة من دون أن نيتّم  بطبيعة الممثل
نما عمى أساس  ف صياغة الممثؿ ال تتـ بناًء عمى العواطؼ والميوؿ وا  فكرة أو شيئًا ما، وا 

 .(2)التي يقـو بيااألعماؿ 

إف تحرؾ العوامؿ يكوف بدافع الرغبة أو التواصؿ أو االختيار، ونتعرؼ عمى الفاعميف 
والممثميف )بما يفعموف ال بما ىـ عميو، ومف ىنا فإف تصنيفيـ يتـ طبقًا لمحاور داللية 

 التجربة" ال طبقًا ألنماط نفسية أو اجتماعية، ويقتضي وصؼ –التواصؿ  –مثؿ "الرغبة 
 الفاعؿ في قصة طبقًا ليذا التصور عالج نوعيف مف المشاكؿ: 

 ما يتصؿ بالعالقة المتبادلة بينيا وطريقة وجودىا وتكوينيا لمعالـ القصصي المصّغر. -1

                                                           

 .>:>4، دار النيار لمنشر، بيروت، 4ط ( أبو ناضر، د. موريس، األلسنية والنقد األدبي في النظرية والممارسة،1)
 .92ص
 .96، ص. موريس، األلسنية والنقد األدبيأبو ناضر، د (2)
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ما يتصؿ بالمعنى العاـ الذي نعزوه إلى كؿ منيا واألنشطة التي يقـو بيا وكيؼ  -2
 .(1)نضعيا في جداوؿ(

وثانويوف، وكؿ ممثؿ يقـو بأدوار متعددة تجسدىا الوظائؼ، وىناؾ ممثموف أساسيوف 
 :(2)ويمكف توضيح ذلؾ بالجدوؿ اآلتي

 

 الشخصيات أو األشياء الممثموف العوامؿ
العالقات بيف 
الشخصيات أو 
 تحوؿ أدوارىا

 العامؿ الذات
+ 

 المرسؿ

دور الشخصػػػػػػػػػػػية فػػػػػػػػػػػػي 
رئيسػػة  –الػػنص / بطمػػة 

 ىامشية –

تحديػػػػػد دور الشخصػػػػػية 
 في النص

 

 الموضوع
+ 

 المرسؿ إليو

الشػػػػيء المتػػػػاؽ إليػػػػو أو 
الشخصػػػػػػػػػية المرغػػػػػػػػػوب 

 فييا

األشػػػػياء أو األفكػػػػار أو 
الشخصػػيات المقابمػػة لػػو 

 في النص

 
 

 ما يقابمو في النص المعطي المساعد
 

  ما يقابمو في النص المعتدي –المسيء  المعارض

 

العوامؿ في المسانيات، ويعّد يستفيد غريماس في تصوره لمنموذج العاممي مف مفيـو 
الوظائؼ بمثابة أدوار، ويرى أف ىناؾ عامميف أساسييف يقـو عمييما كؿ عامؿ داللي 

 يضعيما في شكؿ متعارض:

                                                           

 .;75ص .8;>4ة، بيروت، ، دار اآلفاؽ الجديد6ط ( فضؿ، د. صالح، النظرية البنائية في النقد األدبي،1)
 .2:( أبو ناضر، د. موريس، األلسنية والنقد األدبي، ص2)
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 الموضوع. ≠الذات 

 المرسؿ إليو. ≠المرسؿ 

ويرى أنيما بنية عاممية، وبناء عميو يقوؿ: )إف العوامؿ تمتمؾ إذف قانونًا ميتالسانيًا 
لمممثميف، إنيا تفرض باإلضافة إلى ذلؾ التحميؿ الوصفي أي التكويف التاـ لدوائر بالنسبة 
، فقد حاوؿ غريماس اعتمادًا عمى أبحاث بروب أف يقيـ عمـ داللة بنائيًا (1)نشاطيا(

 لمحكي، ووضع نموذجًا لمتحميؿ يقـو عمى ستة عوامؿ تأتمؼ في ثالث عالقات:

 ب )الذات( وما ىو مرغوب فيو )الموضوع(.عالقة الرغبة: وتجمع بيف مف يرغ -1

عالقة التواصؿ: فكؿ رغبة ال بد أف يكوف وراءىا دافع أو مرسؿ، وتحقيؽ الرغبة  -2
يكوف موجيًا إلى عامؿ آخر ىو المرسؿ إليو، وعالقة التواصؿ بيف المرسؿ والمرسؿ إليو 

ات ترغب في شيء تمر بعالقة الرغبة بيف الذات والموضوع، فالمرسؿ ىو الذي يجعؿ الذ
 ما، والمرسؿ إليو ىو الذي يعترؼ لذات اإلنجاز بأنيا قامت بالميمة المطموبة.

عالقة الصراع: وينتج عنيا إما منع العالقتيف السابقتيف أو العمؿ عمى تحقيقيما،  -3
وضمف عالقة الصراع يتعارض عامالف ىما المساعد والمعارض، األوؿ يقؼ إلى جانب 

عرقؿ جيودىا مف أجؿ الحصوؿ عمى الموضوع، وبذلؾ يكوف النموذج الذات، والثاني ي
 العاممي عند غريماس:

 المرسؿ إليو       المرسؿ                                               

 الموضوع                الذات                              

 المعارض                                 المساعد                             
  

                                                           

 .66( لحمداني، د. حميد، بنية النص السردي، ص1)
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 وىذه العوامؿ ىي بنية كؿ حكي في كؿ خطاب عمى اإلطالؽ.

، ونحف ننتقؿ مف تحديد أعمالياونفيـ مف الجدوؿ السابؽ أف تعدد الشخصيات يفرض 
الشخصيات إلى الممثميف إلى العوامؿ، وبذلؾ نكشؼ ىويات الشخصيات، ونضبط 
أعماليا، ونرصد تحوالتيا. ونمحظ أف عالقة المرسؿ والمرسؿ إليو )أي عالقة الذات 

في الرواية بمخطط عاـ يحدد  تحديد أدوار الممثمينبالموضوع( تمر بالرغبة، ويمكف 
أي ثباتيا ضمن دائرة أعماليا نستنتج حركية الشخصيات وسكونيا أعماليـ، وبناء عميو 

 أو تخطييا دورىا.

نما  إذًا، يقترح غريماس )وصؼ وتصنيؼ شخصيات القصة ليس وفقًا لما ىي عميو وا 
ليذا تشارؾ ىذه الشخصيات "الفواعؿ"  –مف ىينا تسميتيا بالفواعؿ   –وفؽ ما تعمؿ

ممة "الفاعؿ، المفعوؿ بو وفيو، المضاؼ إليو" وىي بثالثة محاور سيميائية نجدىا في الج
محاور التواصؿ والرغبة أو "االلتماس" واالختبار. وبما أف ىذه المشاركة تنتظـ أزواجًا 
يخضع عالـ الشخصيات الالمتناىي ىو أيضًا لبنية نموذجية "الفاعؿ، المفعوؿ، الواىب، 

وبما أف الفاعؿ يحدد فئة يمكف المعّيف لو، المساعد، المعارض" تشيع في كؿ القصة، 
لمقصة أف تصبح مميئة بمختمؼ العوامؿ التي تتحرؾ طبؽ قواعد التصنيؼ واإلبداؿ 

 . (1)والحذؼ(

، ويمكف تعريؼ الفعؿ عمى أنو نظاـ عمى نظرية لألفعالإذًا، يمكف تأسيس تحميؿ الرواية 
كب( في وقت ما أو نتيجة لتحوؿ برنامج سردي )بسيط أو مر  لمجموعة تصرفاتتركيبي 

مف المسار التكويني، ونحف ال ندرس األفعاؿ بحصر المعنى بؿ أفعااًل مف ورؽ أي 
عمميات وصؼ الفعؿ )إف تحميؿ األفعاؿ المسرودة ىو الذي يسمح بالتعرؼ إلى قوالب 
النشاطات اإلنسانية، ويضع نماذج تصنيفية وتركيبية لعرضيا وتحميميا، وبمغة بروب 

الشخصيات في مختمؼ األنظمة، والسؤاؿ األوؿ الذي ينبغي طرحو في ينبغي مقارنة دور 
                                                           

( بارت، روالف، مدخؿ إلى التحميؿ البنيوي لمقصص، تر: نخمة فريفر، مجمة العرب والفكر العالمي، مركز اإلنماء 1)
 .64ص/، >;>4/، بيروت، /8القومي، ع/
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؛ أي إف الرواية )خطاب (1)ىذا اإلطار ينبغي أف يتناوؿ الطابع التجسيمي لفاعمي األفعاؿ(
 .(2)بو أفعاؿ يتمفظ بيا في داخمو(

 إذًا، يمكف دراسة الشخصية عمى النحو اآلتي:

 تسميتيا. -1
 دورىا العاممي. -2
 قوليا عف نفسيا. - ة القوؿ: صالحي -3

 قوؿ الشخصيات األخرى. -   

 توقيت القوؿ وتوقيت تغييب القوؿ. -   

 ثقافة الشخصية وىؿ تقوؿ ما يالئميا أو ال؟ -   

ىؿ ىي مرجعية واقعية ليا ما يماثميا أو نصية مف خمؽ  -   
 ؟.(3)الروائي

 فعالية الشخصية الجسدية. - صالحية الفعؿ:  -4

 السموؾ الذي يجب أف تتبعو لدعـ منطؽ النص. -   

 األدوار التي تقـو بيا )فعؿ، حركة، سموؾ، تصرؼ(. -   

                                                           

/، 8ركز اإلنماء القومي، ع/( دوميجر، بيتر، تحميؿ الرواية، تر: غساف شديد، مجمة العرب والفكر العالمي، م1)
 .>42-;42/، ص>;>4،/بيروت

، مكتبة 5تر: د. حامد أبو أحمد، سمسمة الدراسات النقدية ( إيڤانكوس، خوسيو ماريا بوثويمو، نظرية المغة األدبية،2)
 .5:4ص غريب، مصر، بال.

/، 8>>4، دمشؽ، /4( الطعاف، صبحي، عالـ عبد الرحمف منيؼ الروائي، دار كنعاف لمدراسات والنشر، ط3)
 .;9-99ص
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حركيتيا وسكونيا: ىؿ تثبت عمى أدوارىا أـ تتغير أي ىؿ تتعدى دائرة أعماليا  -5
 فيتغير دورىا ويتطور أـ تبقى ثابتة عمى دورىا ال تتغير؟.

 :( لـ )عبد الكريم ناصيف(تحميل الشخصية في رواية )المخطوفون

تقدـ ىذه الرواية عف طريؽ الراوي الشاىد الذي يبدو مّطمعًا عمى أحواؿ الشخصيات وعمى 
األحداث في الماضي والحاضر وفي السموؾ واألفكار واالنفعاالت الداخمية والخارجية، 

 فيسرد بضمير الغائب )ىو( مسقطًا المسافة بينو وبيف الحوادث والشخصيات.

الكاتب في ىذه الرواية عددًا مف الشخصيات تخرج مف مدنيا وقراىا إلى الشاطئ  يقدـ
اآلخر في رحمة عمى السفينة )قاىرة البحار( التي كانت وسيمتيـ في ىذه الرحمة الحمـ 
لمبحث عف حياة أفضؿ )عوض اسمع .. الناس ىنا مثمنا .. كميـ مثمنا .. رحموا عمى أمؿ 

.. الحرماف .. كميـ يحكوف عف الحياة األفضؿ .. المستقبؿ الخالص مف الفقر .. الجوع 
، وصحيح أف أسباب الخروج مف (1)األحسف الذي ينتظرنا ىناؾ عمى الشاطئ اآلخر(

المرحمة السابقة تتبايف عند الشخصيات لكنيا تشترؾ في تحديد اليدؼ مف الخروج، فيي 
المرحمتيف عمى يد عصابة تحدد ما قبؿ الخروج، ثـ تذكر اليدؼ مصورة ما يجري بيف 

 الخاطفيف.

 الشخصيات:

شخصيات الرواية تواجو حياتيا ومصيرىا في رحمة البحث عف الغد األفضؿ ضمف واقع 
وتسيطر عمى سفينتيـ لتعيدىـ إلى  تفرضو عصابة مف شذاذ اآلفاؽ تقمعيـ وتضطيدىـ

 مرحمتيـ األولى، لكف السفينة تتحطـ ويحصؿ التمرد مبشرًا باألمؿ والغد األفضؿ.

 القبطان )غالي بابا(:

قبطاف )قاىرة البحار(، رجؿ يمبس الثياب الفاخرة ويعتمر قبعة الربابنة وتزيف كتفو 
حار كثيرة جابيا غالي بابا، األشرطة، قادٌر عمى الوصوؿ بسفينتو إلى بر األماف )ب

ومجاىؿ مخيفة مف الزبد والموج، لكنو يعمـ دائمًا أيف يتوجو، فعدتو مف العمـ كبيرة، وىو 
                                                           

 .11/، ص1111، دمشؽ، /1( ناصيؼ، عبد الكريـ، المخطوفوف، دار حطيف لمدراسات والترجمة والنشر، ط1)
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يحب سفينتو، يدلميا كمعشوقة، ىذه المرة فقط كاف أماـ تجربة جديدة .. شاطئ آخر 
ماـ ، إنو يشعر شعور الفارس المتمرس الذي يمسؾ ز (1)جديد، وكاف يخشى المجيوؿ.(

فرسو جيدًا، فيو مذ كاف طفاًل آلى عمى نفسو أف يكسر أسف المستنقعات وأف يخرج إلى 
الدنيا الواسعة يستكشؼ الجديد الجميؿ، ويغامر ويخاطر ويفعؿ المستحيؿ كيال يظؿ رىيف 
 الطيف واألسف، وعمى الرغـ مف المصاعب والمخاطر، يرى سفينتو بالدًا واسعة ىو َمِمُكيا.

مة يسعى لمترفيو عف ركابو كعادتو، حيف يعترضو قارب فيو شيخ عجوز في ىذه الرح
وحفيدتو قاصديف السفينة، وىذا الشيخ ىو السندباد البحري، ثـ تأتي قوارب الغرباء الذيف 
يصعدوف السفينة طالبيف النجاة، لكنيـ يسيطروف عمييا، فيقبضوف عمى )غالي بابا( 

معو بشتى الوسائؿ كي يخضع ويتعاوف معيـ مف  ويزجونو في زنزانة في القاع، ويحاولوف
دوف جدوى، فقد ظؿ صامدًا عمى الرغـ مف البرد والجوع والظالـ واإلساءات، لـ َيْحِف رأسو، 
ولـ يستسمـ، ولـ يخضع، وظؿ صامدًا حتى النياية، حيف اصطدمت السفينة بالصخور، 

وافؽ بشرط أف يتبادلوا المواقع، واحتاجو زعيـ عصابة الغرباء )ابف جدعوف( لينقذ السفينة، ف
فيدخؿ )ابف جدعوف( وعصابتو الزنزانات، ويخرج )غالي بابا( وجماعتو إلنقاذ السفينة، ثـ 
يناؿ )ابف جدعوف( وعصابتو العقاب عمى ما اقترفت أيدييـ. فيرفض مساعد القبطاف 

رغـ أنفو بأمر )موسى الدىماف( شروط )غالي بابا(، ويجبر )غالي بابا( عمى إنقاذ السفينة 
مف )ابف جدعوف( ولكف بعد فوات األواف، فقد تحطمت السفينة وتدحرج الجميع، ولجؤوا إلى 
قوارب النجاة، لكف رىبة الموت كسرت حاجز الخوؼ مف )ابف جدعوف( وعصابتو، وتمرد 

 ركاب السفينة، وانتقموا مف )ابف جدعوف( وعصابتو.

 رستم الغطاس:

يعتمد عميو حيف تتعرض السفينة لألخطار، لـ يشأ السكوت  مساعد القبطاف )غالي بابا(،
عمى تصرفات الغرباء الشاذة، فاعترض عميو )غالي بابا( )أنت تميؿ دائمًا لممبالغة والتيويؿ 
.. يا رجؿ .. أنا أنظر إلى عيونيـ فأرى أنيـ أناس بؤساء أنقذناىـ مف مخالب الموت، وال 

                                                           

 .1، صالمصدر السابؽ(  1)
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) ، أما )رستـ( فقد كاف يعتقد أف القبطاف مخطئ (1)أحسبيـ إال راديف جميمنا ذات يـو
ومخدوع، وأف عميو أف يمقييـ في البحر قبؿ أف يقوموا ىـ بإلقاء طاقـ السفينة والركاب في 
نشاء مجمس نواب عمى  البحر، وكيال ُيّتيـ بالمبالغة طالب القبطاف باتخاذ االحتياطات وا 

ف ثاروا وأعمنوا أنيـ خطفوا السفينة، وبدؤوا السفينة لبحث أوضاع ىؤالء القراصنة الغرباء الذي
ممارساتيـ القمعية، وقبضوا عمى القبطاف، أما )رستـ( فقد اختفى عف األنظار محاواًل تنظيـ 
قوة دفاعية تنقذ السفينة وطاقميا وركابيا معتمدًا عمى مراحؿ مف المفاوضة، إلى التكيؼ 

مى الصمود واإلضراب واالعتصاـ مف وسياسة )غاندي( القائمة عمى الالعنؼ والمعتمدة ع
دوف جدوى، وحيف فكر بالمجابية برزت مسألة السالح، فكيؼ يواجيوف أسمحة )ابف 
جدعوف( الحديثة وىـ ُعّزؿ، وكاف يؤمف )أف الجماىير غالبًا ما تكوف كتمة سديمية عائمة 

طميعة  المالمح والسمات، وأف الطريقة الوحيدة لتحديد تمؾ المالمح والسمات ىي خمؽ
، فاتصؿ بالجماىير اتصااًل مباشرًا يحضيـ عمى النضاؿ ضد (2)تعطي لتمؾ الكتمة ىويتيا(

الغزاة المعتديف ويستثير ىمميـ، لكف البعض كاف يخشى مف بطش )ابف جدعوف( وغدره؛ 
ألف المواجية باتت صعبة، وعمييـ تغيير التكتيؾ، فعـّ اإلضراب والسمبية، فرد )ابف 

جأ مساعد القبطاف )رستـ( وركاب السفينة، فاعتصموا في المنازؿ، فقطع جدعوف( بعنؼ فا
)ابف جدعوف( الماء والكيرباء متحديًا صمودىـ مثؿ لعبة عّض األصابع التي أرىقت 
الركاب، فدفعت المحامية إلى مفاوضة )ابف جدعوف( الذي اشترط تسميـ )رستـ(، فكاف 

وا في شرؾ. أما )رستـ( فقد نقموه إلى مصيره الصمب، وحيف حاوؿ الرفاؽ تخميصو وقع
عمود في مؤخرة السفينة )ىناؾ كاف مساعد القبطاف مربوطًا مف قدميو إلى حمقتيف معدنيتيف 
ُشّدتا بدورىما إلى الضمع األفقي مف الزاوية، لتتركا الرجؿ وقد انقمب رأسًا عمى عقب يتأرجح 

)ابف جدعوف( يفاوض القبطاف ويطمب ، وأخذ (3)إلى األماـ والوراء وذات اليميف والشماؿ(
منو االعتراؼ بو بوصفو قبطانًا لمسفينة بداًل عنو، أو يضّحي بمساعده، فيرفض االعتراؼ 

و)رستـ( يردد وراءه "ال  (4))ال اعتراؼ بالباطؿ، ال خضوع لمبغي، ال ميادنة مع الطغياف(
                                                           

 .12ص ،ناصيؼ، عبد الكريـ، المخطوفوف (1)
 .111، ص ناصيؼ، عبد الكريـ، المخطوفوف (2)
 .111، صالمصدر السابؽ( 3)

 .111( المصدر السابؽ، ص4)
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يث كاف ينتظره قرش ىائؿ .. ال .. ال"، والبكرة تدور، والحبؿ ييبط، و)رستـ( يسقط إلى ح
 الفكيف أطبؽ عمى رأسو ثـ جسده مع صراخ النساء واألطفاؿ. 

 المحامية )رشيقة الباز(:

محامية منذ عشرة أعواـ، جريئة متمرسة، قررت الرحيؿ إلى الشاطئ اآلخر بسبب الفساد 
الذي بمغ مّخ العظـ، فيي تريد التخمص مف أرض الظمـ والجور لموصوؿ إلى الشاطئ 

خر، حصؿ تقارب بينيا وبيف الشاعر وبينيا وبيف )زيد(، ووجدت نفسيا في قمب التمرد اآل
الذي حصؿ في السفينة عمى أيدي المختطفيف القراصنة األعداء، فحاولت المفاوضة مع 
)ابف جدعوف(، وكانت مؤيدة لػ )رستـ(، وحاولت ىي وجماعة مف الركاب ممف وقفوا مع 

حركة المقاومة عمى السفينة يساعدىـ غالبية ركابيا، حتى تـّ القبطاف و)رستـ( أف يقودوا 
خضاع الجميع، وشمميا ىي أيضًا، إذ اختارىا )ابف جدعوف( محظية  غسؿ دماغ الجميع وا 
لو، وحيف رفضت خضعت لمتعذيب وغسيؿ الدماغ، حتى صارت المحظية المطيعة، تتمتـ 

وا(، سادرة في نسيانيا، سعيدة بصمواتيا لموالىا )ابف جدعوف( الذي ىو ابف الرب )يي
غراقو في النشوة  بجيميا وبذاكرتيا الغامضة، مكرسة ذاتيا إلسعاد القبطاف الغاصب وا 
والنيرفانا، خاضعة خانعة، توافقو في كؿ آرائو المتطرفة، وتشاركو مشاعره، فتفرح لفرحو، 

 وتحزف لحزنو.

 الشاعر )ىايل أبو سنام(:

الرحيؿ حتى حاف، فكاف سعيدًا يأمؿ بالغد المشرؽ في شاعر يعيش ألفكاره ويحمـ بيـو 
الشاطئ اآلخر، يحاوؿ التواضع أماـ القبطاف، فيو ال سالح لو إال الكممة التي يراىا 
القبطاف مصدر اإللياـ لمفعؿ. فالفعؿ بال قوؿ كالجسد بال روح. يقؼ مع القبطاف 

ب، ويقدـ عونو، حتى تكوف و)رستـ( وباقي المجموعة التي تقرر المقاومة بشتى األسالي
نيايتو حيف يمتقي )حازمًا( بعد خروجو مف الزنزانة في صالة الشرب ويتسامراف حوؿ 
وضعيما ووضع الركاب، حيف يدخؿ رجاؿ )ابف جدعوف( ويطمقوف األوامر التي يعجز 
الشاعر عف تنفيذىا لتقدمو في السف، فُيّتيـ بالتمرد، ثـ يساؽ إلى الزنزانة، ويخضع لغسؿ 
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الدماغ ليصبح خروفًا عبر قابمية اإلنساف لالنفصاـ بوساطة تماريف روحية وجسدية شاقة 
ومتوالية وعقاقير مختمفة حيث يغدو بعدىا كالعجينة. ويشارؾ فيما بعد في المقاومة 

 النيائية.

 )حازم عجان الحديد(:

 شاب يعمؿ في سمؾ الحرس اإلمبراطوري والمستنقعات، شعر ببؤس مصيره منذ خضع
لمتدريب وباشر أعماؿ الدورية، وظيرت عميو بعض المظاىر الغريبة التي جعمت البعض 
يقتنع أف عقمو )جوزتاف في خرج( مما أعفاه مف مياـّ كثيرة قذرة. ووجد نفسو في موقع 
خطأ، إذ كاف عميو أف يتجسس عمى أىمو، وأف يقمع أصحابو ويجمد أىؿ بمده، مما كاف 

بنة جارتو التي كانت تنقؿ السالح لألشباح الذيف يقّضوف مضجع يعذبو، إذ التقى بأسماء ا
الحرس اإلمبراطوري، فساعدىا، ثـ قاـ مع رفاقو بطرد الغرباء المعتديف، وصاروا أحرارًا 
مستقميف، ففرحوا بالنصر، ليجدوا أنفسيـ يتراجعوف إلى الوراء؛ لذلؾ بات يحمـ بيذه 

 الرحمة.

اعده )رستـ الغطاس(، وخاض مع البحارة صراعًا مريرًا عمؿ مع القبطاف )غالي بابا( ومس
ضّد عاصفة ىوجاء أنقذوا خالليا أربعة زوارؽ في كؿ زورؽ عشرة رجاؿ ىـ جماعة )ابف 
جدعوف( القراصنة المعتدوف، حصؿ تقارب بينو وبيف )سماح(، وتحوؿ إلى حب دفعيما إلى 

خر. وقؼ مع جماعة المقاوميف الزواج الجسدي ريثما يتـ زاوجيما رسميًا في الشاطئ اآل
وساعدىـ، وكاف مقاتاًل منافحًا، وحاوؿ إنقاذ )رستـ( مف صمبو، فسقط في شرؾ أوقعو في 
قعر السفينة، ثـ تمّقاه الحراس المعتدوف ووضعوه في زنزانة ضيقة مظممة باردة رطبة مع طعاـ 

رس، وحيف فقد سيئ وتعذيب، وكاف يتواصؿ مع القبطاف عبر الحائط بوساطة إشارات مو 
القدرة عمى الصبر والصمود والتحمؿ طالب القبطاف باالعتراؼ بػ )ابف جدعوف(، فُأفرج عنو، 
وكتب اعترافًا وشكرًا وتقريظًا لػ )ابف جدعوف(، ليعود بعد خروجو ويرى ما حّؿ بػ )سماح( 

طالبو وأخييا وباقي الركاب، وقد أدرؾ ما عناه )غالي بابا( حيف قاؿ لو: لقد مّت، حيف 
باالعتراؼ بػ )ابف جدعوف(، فالموت في السجف أرحـ مف الحياة وسط العذاب والمعاناة 
( في أرجاء  والقير، أما )سماح( فقد نسيت كؿ شيء بعد إخضاعيا لمتعذيب، فمضى )حاـز
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السفينة يرى أصناؼ العذاب والمعاناة، حتى وصؿ إلى الشاعر في صالة الشرب. ثـ أدرؾ 
 ثناء حواره مع )زيد( الذي ألقي القبض عميو.أنيـ مستمبوف في أ

 )سماح الصوص( و)ليون الصوص(:

فتاة سمراء توفي والداىا وظمت مع أخييا )ليوف( وحيديف يتيميف ال يممكاف شيئًا، وال 
يربطيما بالقرية شيء، عمؿ أخوىا في معمؿ نسيج بأجر زىيد وعاشوا فقراء إلى أف 

كتفيف عريضيف صمبيف، وبعد خمس عشرة سنة مف عممت عجانة في مخبز مما أكسبيا 
العجف قررت السفر مع أخييا )ليوف( إلى الشاطئ اآلخر. أحبت رجاًل ومات محترقًا. تـّ 
التعارؼ بينيا وبيف أخييا وبيف )حاـز عجاف الحديد( وصديقو )زيد شيخ الشباب( 

(، الميندس المعماري البناء. وقفت مع أخييا في مساندة )رستـ( والقبط اف و)زيد( و)حاـز
وأسيمت في عدة مواقؼ ضد الغرباء، إلى أف قّرر )موسى الدىماف( أف يغتصبيا؛ ألنيا 
( وزوجو غير الرسمية، وقد حممت منو، فحيف كانت تناقش مع أخييا دورىما  حبيبة )حاـز
في العمؿ ضد عصابة )ابف جدعوف( اقتحـ الحراس غرفتيا؛ ألف نائب )ابف جدعوف( 

)موسى الدىماف( يريدىا لنفسو، وحيف قاومت كاف نصيبيا الجمد والضرب حتى المدعو بػ 
أجيضت ونزفت وأخذت إلى المشفى، ثـ خضعت وذلت وُغسؿ دماغيا، وصارت تتقبؿ 
( سكت  الجمد واالغتصاب بسرور، فمـ تعد تممؾ اإلحساس والمشاعر، وحيف ناقشيا )حاـز

ويًا أجوؼ إلى أف حمت لحظة االنتقاـ بعد يائسًا، فقد سكنتيا البالدة، وكؿ شيء صار خا
ارتطاـ السفينة. أما )ليوف( فقد خضع لإلخصاء وذاؽ آالمًا رىيبة، واستسمـ ىو اآلخر، 
وصار يأخذ )سماح( بيده إلى )ابف دىماف( ليقضي وطره، ثـ يعوداف. )لـ يعد ذىنيا 

، لألفراح، لألحزاف يرغب في التفكير، لـ يعد في قمبيا مكاف لألحاسيس وبالتالي لميمـو
... خال االثناف كالىما مما يشغميما فباتت كائنًا آخر .... تصور ..... سماح باتت 
تنتظر بفارغ الصبر موعد ذىابيا إلى ابف دىماف ... تتمقى سياطو برضى ذاتي عجيب 
ثـ تتمقاه برضى أعجب ثـ تعود وقد مأل السكوف قمبيا ... كأنيا في حالة مف النشوة 

 .(1)(الصوفية

                                                           

 .111( ناصيؼ، عبد الكريـ، المخطوفوف، ص1)
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 )زيد شيخ الشباب(:

(، وقد تعارفا ىو و)سماح وليوف(، يعمؿ ميندسًا معماريًا، وقد توقفت أعماؿ  صديؽ )حاـز
 البناء، فقرر الرحيؿ إلى الشاطئ اآلخر باحثًا عف حياة جديدة.

تعاوف مع القبطاف و)رستـ( وركاب السفينة مف أجؿ مجابية القراصنة المعتديف، وقد أزعجو 
)رستـ(، فتعاوف معو، وبعد وضع القبطاف في الزنزانة واختفاء )رستـ( عمؿ  وجودىـ مثؿ

رسواًل بيف )رستـ( وبيف الركاب ينقؿ ليـ خطط المقاومة ويقود الركاب حتى يستطيعوا الصمود 
في وجو المعتديف، وكاف يخشى مف أثر الدـ عمى الركاب؛ ألنيـ عّزؿ، والدـ مرعب، وقد 

ظؿ صامدًا حتى النياية مع المحامية والشاعر. وقد أحب المحامية يدفعيـ إلى االستسالـ، و 
وفكر أف يتزوجيا في الشاطئ اآلخر. اختفى عف األنظار، وظّؿ متخفيًا فترة طويمة بعد 
( بعد خروجو مف الزنزانة، ولحظ أنو فقد وزنو،  محاولتيـ إنقاذ )رستـ(، إلى أف لقيو )حاـز

جميع تغيروا وأصبحوا كالبيائـ في حالة استالب مطمؽ. ولكنو لـ يتغير عمى الرغـ مف أف ال
( ألقى )موسى الدىماف( ورجالو القبض عميو، وبغسيؿ الدماغ  وفي أثناء حديثو مع )حاـز

 تحوؿ إلى كمب ينبح.

 العروس والعريس )كمثوم وضرغام(:

عروساف عمى متف السفينة في رحمة شير العسؿ، لـ تكتمؿ فرحتيما بسبب دوار البحر 
ى أف تمكف العروس مف عروسو بعد أف تحسنت حاليا، وابتدأ شير العسؿ حيف أعمف إل

)ابف جدعوف( عف اختطافو لمسفينة وبدأ بممارساتو القمعية. شاركا في المقاومة بأشكاليا 
( عمى أيدي  كافة، وكانا مع القبطاف والركاب، لكف االغتصاب كاف مف نصيب )كمثـو

مرأى مف عريسيا الذي ناؿ نصيبو مف الضرب  عدد مف رجاؿ )ابف جدعوف( وعمى
والرفس، فانقض عمى المغتصبيف صارخًا والدـ يسيؿ مف ثقوب رأسو كميا، فغاب عف 
الوعي ليصحَو في المشفى )ىو مصاب بارتجاج في الدماغ، وىي مصابة بنزؼ شديد ال 

ار ، وكانت النتيجة إصابة )ضرغاـ( بانفصاـ في الشخصية فص(1)أظنيا تنجو منو(

                                                           

 .111، صناصيؼ، عبد الكريـ، المخطوفوف (1)
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( فقد شفيت، وأطعموىا كثيرًا حتى عادت غضة بضة  يحسب نفسو )اإلسكندر(، أما )كمثـو
جميمة، وصاروا يضاجعونيا عمى مرأى مف )ضرغاـ(، فيعطونو شطيرة فقط فيخرج، 
( لذبحيا قيقو وأجاب )"يا..  ( إف كانوا يسمنوف )كمثـو وينفردوف بيا، وحيف سألو )حاـز

... م (: )"ماذا؟ ىؿ تعني أنيـ ال (1)اتت ماتت.."(غبي.. إذا ذبحوا كمثـو ، فسأؿ )حاـز
 يريدوف كمثـو ميتة؟"..

، فيا لسخرية القدر حيف يدرؾ )ضرغاـ( (2)" أجؿ.. أجؿ.. فمحـ كمثـو ال يؤكؿ إال حيًا"(
 الذي فقد عقمو ىذه الحقيقة المؤلمة.

 )عوض الشاوي( و)مصباح المرزبان( وزوجاىما:

صباح المرزباف( كانا يعيشاف حياة بائسة، فقررا الرحيؿ بحثًا )عوض( الراعي وصاحبو )م
عف غد أفضؿ ألسرتييما وأطفاليما، وكانا مع القبطاف، وشاركا في أحداث السفينة مع 
)رستـ( ومف سانده مف رجاؿ ونساء السفينة، وذات ليمة خرجا إلى السطح يستنشقاف اليواء، 

مصباح( بالغناء، فياجميـ رجاؿ الدورية، وأخذ )عوض( الراعي يعزؼ عمى نايو، وبدأ )
وكانت النتيجة أف عوقبا، فُصِممْت أذنا )مصباح(، وأحرقت شفتا )عوض(، وذاقا األمّريف، 

 ولكنيما في النياية شاركا الجموع المتدفقة في االنتقاـ.

 )ابن جدعون(:

زعيـ القراصنة الذيف صعدوا مستنجديف إلى ظير السفينة، وىو الذي أعمف عف اختطافيا، 
وسمى نفسو القبطاف، وىو الذي كاف يصدر القرارات واألوامر ويدير الشؤوف كافة، وكؿ 
ما يجري عمى السفينة مف أىواؿ كاف بعممو وبأمره. فكؿ الممارسات القمعية السيئة التي 

ف اآلمر بيا. استطاع أف يحصؿ عمى طاعة رجالو بالجيؿ وعمى وقعت عمى الركاب كا
طاعة الجميع بالقمع، وقد سمح لرجالو أف يستبيحوا السفينة وكؿ مف فييا. وىو الذي اتخذ 
المحامية محظية لو، وعذب القبطاف، وأعدـ )رستـ(، ولكنو في النياية طمب مساعدة 

                                                           

 .112، صالمصدر السابؽ (1)

 .112، صناصيؼ، عبد الكريـ، المخطوفوف (2)
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ورجالو جزاءىـ، فرفض وأجبره عمى إنقاذ القبطاف الذي َقِبؿ بشرط أف يناؿ )ابف جدعوف( 
 السفينة ولكف بعد فوات األواف، فكاف ذلؾ سببًا النتقاـ الركاب منو.

 )موسى الدىمان(:

مساعد )ابف جدعوف( وشريكو في البطش والقمع والتعذيب وأداتو المنّفذة، وقد سيطر عمى 
السفينة حتى كانت )سماح( يجمدىا ويضاجعيا، وارتكب الكثير مف الفظائع بحؽ ركاب 

 النياية.

 )السندباد البحري(:

رجؿ حسف المظير طاعف في السف، لحيتو بيضاء تنحدر عمى صدره، وصؿ بقاربو مع 
حفيدتو، وصعد إلى السفينة، ولقي الترحيب، وكاف يطمؽ حكاياتو ويقص مغامراتو التي 

األمؿ الذي يموح في تأتي مناسبة ومالئمة لجرياف األحداث، وبو ُتختتـ الرواية مع بريؽ 
 .(1)سؤالو العاتب لحفيدتو )"فيؿ يساورؾ الشؾ يا زيف في أننا سنصؿ إلى بر األماف".(

 شخصيات ثانوية: 

كالساقيات الثالث في البار )دارية ولوال وىنادي( أو األطفاؿ مثؿ )زيف( و)عوف( 
حداث ال وغيرىما، أو بعض النسوة، أو باقي ركاب السفينة، وىي شخصيات مكممة لأل

ضرورة لموقوؼ عندىا، فيي تأتي لتكمؿ الموحة واإلطار الذي تجري فيو األحداث، فتؤدي 
دورىا وتكوف حمقة في سمسمة طويمة مف األحداث تربط الشخصيات وتؤدي الداللة 

 وتعكس رؤية الكاتب ورؤياه لمعالـ، والتي تمثؿ بمجموعيا النص الروائي.

صيات الثانوية كانت قصيرة أو قصيرة جدًا إال أف وعمى الرغـ مف أف بعض أدوار الشخ
 ليا دورىا األساسي بوصفيا لبنة تدخؿ في بناء النص.

 الشخصيات العوامل:

وىذا التقسيـ ال ينظر إلى الشخصيات بوصفيا كائنات ليا نفسيات خاصة وطباع خمقية 
ي الرواية واستعدادات بيئية تتصرؼ َوفقيا، بؿ ينظر إلييا بوصفيا شخصيات مشاركة ف

                                                           

 .112الكريـ، المخطوفوف، ص ( ناصيؼ، عبد1)
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ليا دور تؤديو وعمؿ تقـو بو؛ ألف الرواية مجموعة أعماؿ تقـو بيا مجموعة مف العوامؿ 
حسب غريماس، وبعض ىذه الشخصيات تشغؿ دوائر أعماؿ متعددة، وقد يؤدي الوظيفة 

 الواحدة عدد مف العوامؿ.

 فالعامؿ الذات: يجسده البطؿ.

 قود أو المشتيى أو المتاؽ إليو.والعامؿ الموضوع: يجسده الشيء أو الشخص المف

 والعامؿ المرِسؿ: يندمج في العامؿ الذات، وىو الذي يجعؿ الذات ترغب في شيء.

والعامؿ المرَسؿ إليو: يندمج في الموضوع، وىو الذي يعترؼ لذات اإلنجاز بأنيا قامت 
 بميمتيا بنجاح أو بفشؿ.

ألحداث لتقديـ المساعدة والعامؿ المساعد والعامؿ المعاكس: يدخالف ضمف مجرى ا
 لمبطؿ أو لخمؽ الصعاب؛ لمنع الذات مف تحقيؽ توقو.

والمرَسؿ إليو ال عالقة لو بمتمقي رسالة أو خطاب، ولكنو عامؿ يدخؿ في تشكيؿ بنية 
 الحكي، ويحدد وظيفة مف الوظائؼ داخؿ ىذه البنية.

 التي مّرت بيا:وىذا جدوؿ يسّيؿ الكشؼ عف الشخصيات وضبط أعماليا والتحوالت 

 الشخصيات الممثموف العوامؿ

 العامؿ الذات
+ 

 المرسؿ

 القبطاف )غالي بابا( البطؿ

 الموضوع
+ 

 المرسؿ إليو

الشيء المتاؽ إليو 
أو الشخصية 
 المرغوب فييا

 –نجاح الرحمة والوصوؿ إلى الشاطئ اآلخر 
 –مجابية ابف جدعوف  –إسعاد الركاب 

االنتصار  –والركاب حماية السفينة  –الصمود 
 –الثقة والثبات  –عمى ابف جدعوف وجماعتو 
 النصر.
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الشاعر  –غالبية الركاب ومنيـ المحامية رشيقة  المعطي المساعد
 –زيد  –سماح وليوف  –مصباح وعوض  –

 غالبية طاقـ السفينة. –مساعده رستـ  –حاـز 

 –المسيء  المعاكس
 المعتدي

رجاؿ  –موسى الدىماف  –ابف جدعوف 
 العصابة

 البطل: )القبطان غالي بابا(:
 يحافظ عمى سفينتو. -1

 يثابر عمى نجاحو في المالحة. -1

متاعيـ. -1  يحسف استقباؿ الركاب ومسامرتيـ وا 

 يمّد يد العوف لمسندباد البحري. -1

 يمّد يد العوف لػ )ابف جدعوف( ورجالو. -1

 جدعوف( وجماعتو. يماطؿ )رستـ( ويتميؿ في اإلقرار بسوء )ابف -1

 يرفض التفاوض والمساومة مع )ابف جدعوف(. -1

 يصمد في زنزانتو حتى النياية. -1

 يضرب عف الطعاـ. -1

 يطالب بالعالج ويقبؿ بو. -12

 يقبؿ بمساعدة )ابف جدعوف( في إنقاذ السفينة بشرط. -11

 يعجز عف إنقاذ السفينة؛ ألف األواف فات. -11

 فجأة بعد أف كاف مشمواًل مف ىوؿ ما القاه في الزنزانة.ينتصب عمى رجميو  -11

 ينطمؽ مع الجميع نحو قوارب النجاة. -11
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 يشجع عمى االنتقاـ النيائي. -11

 الشيء أو الشخصية المرغوب فييا:

)غالي بابا( يفخر بسفينتو )قاىرة البحار(، فيو يريد لركابيا دائمًا رحمة سعيدة ناجحة، 
بالوصوؿ إلى الشاطئ اآلخر مع باقي الركاب. يفاجأ بحقيقة )ابف وفي ىذه الرحمة يحمـ 

جدعوف( وجماعتو فيجابييـ ويرفض التفاوض معيـ، ويتحمؿ السجف في الزنزانة، 
ويتحمؿ المرض والجوع والبرد والظالـ والرطوبة، ويدعو إلى الصمود، ويسعى إلى حماية 

لى القضاء عمى )ابف جدعوف( وجما عتو، فيو يرغب في الخالص السفينة والركاب وا 
 منيـ وحماية السفينة والركاب، ويظؿ ثابتًا صامدًا واثقًا بالنصر حتى النياية.

 العامل المساعد: 

أغمب الركاب والمالحيف كانوا في مساعدة )غالي بابا(، فكميـ وقفوا معو ومع )رستـ( ضد 
( و)زيد( والشاعر، والمحامية و)سماح( و ( )ابف جدعوف(، وىـ )حاـز )ليوف( و)كمثـو

و)ضرغاـ( و)عوض( و)مصباح( وباقي الركاب، إذ كاف الجميع يسعوف إلى القضاء 
 عمى )ابف جدعوف( وعصابتو.

 العامل المسيء:

تمثمت اإلساءة في )ابف جدعوف( و)موسى الدىماف( وباقي رجاؿ العصابة عمى الرغـ مف 
ئيف ميما كاف عذرىـ وخوفيـ، أف )غالي بابا( عّد المتعاونيف مع )ابف جدعوف( مف المسي

 فال مسّوغ في رأيو لمتعامؿ مع )ابف جدعوف(.

 دينامية الشخصيات وسكونيا:

الشخصيات ثابتة راسخة ال تتعدى دوائر أعماليا، فالمساعد حافظ عمى دوره، والمسيء 
 حافظ عمى دوره، وال نممح تغيرًا في األعماؿ واألدوار.
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 :االسم الشخصي والداللة العالماتية

ال نممح ترابطًا كبيرًا بيف االسـ الشخصي والواقع التخييمي لمشخصية إال بالتأويؿ والجيد، 
 ومعظميا يطابؽ واقعو التخييمي وبعضيا يعاكسو.

 غالي بابا: ربما يشير إلى مكانتو في القموب كأب ورباف وقبطاف.

بالقيادة، ولكف المقب رستـ الغطاس: مف الصعب إيجاد داللة لالسـ األوؿ وربما أوحى 
ربما يشير إلى أنو يحسف الغطس. وربما كاف )رستـ( إشارة إلى قائد الفرس في معركة 

 القادسية.

حاـز عجاف الحديد: ربما كاف حازمًا في شؤونو وقويًا في عضالتو وصمبًا قادرًا عمى أف 
 يعجف الحديد.

 خصية قيادية.زيد شيخ الشباب: ربما كاف شابًا يتمتع بمزايا خاصة ولو ش

المحامية رشيقة الباز: ربما كانت رشيقة القد والروح والسموؾ والتصرؼ والعمؿ، وربما 
ف تحولت إلى محظية مطيعة.  كانت منقضة سريعة حذقة محمقة جارحة، وا 

الشاعر ىايؿ أبو سناـ: ربما يوحي بالقوة، ولكنيا القوة المعنوية وليست الجسدية، وربما 
 كاف السناـ لمصبر عمى الشدائد.قوة الكممة، وربما 

سماح الصوص: ربما كانت مسامحة ورقيقة، وربما كانت ضعيفة أماـ ما جرى معيا ومع 
 أخييا كالصوص.

ليوف الصوص: ربما كاف لينًا رقيؽ الحاشية، وربما كاف ضعيفًا أماـ ما جرى معو ومع 
 أختو كالصوص.

: ربما كانت بضة غضة كثيرة المحـ وخاصة في   الوجو والخديف.كمثـو
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ضرغاـ: ربما كاف شابًا قويًا مييبًا عمى الرغـ مف أنو فقد عقمو وأصيب بالفصاـ، وعجز 
 عف حماية عروسو، وفقد ىيبتو وشجاعتو.

عوض الشاوي: ربما كاف العوض والسند بأخالقو وسموكو وربما كاف قادرًا عمى تدبير 
 شؤونو عمى الرغـ مف صعوبة أوضاعو وعممو في الرعي.

 مصباح المرزباف: ربما كاف نورًا لعائمتو ولػ )عوض( ولمف حولو.

 ابف جدعوف: ربما لو داللة إسرائيمية، والجدع قطع األنؼ، وىو جزار غاشـ معتٍد أثيـ.

موسى الدىماف: ربما يحمؿ االسـ األوؿ داللة إسرائيمية وربما أشار الثاني إلى السواد، 
ساءاتو   لركاب السفينة.إشارة إلى أعمالو السوداء وا 

ونمحظ أنو مف الممكف أف نممح بعض الدالالت العالماتية في االسـ الشخصي 
 لمشخصيات، ومعظـ األسماء يوافؽ ويطابؽ واقع الشخصية التخييمي.

 الخاتمة:

عرض البحث تعريؼ الشخصية ، وأنواعيا، وأدوارىا، وبّيف مفيـو الشخصيات العوامؿ 
راسة الشخصية مف حيث دورىا العاممي، وصالحية القوؿ عند غريماس، وبّيف أنو ُيمكف د

 والفعؿ، وديناميتيا، والتسمية وداللتيا العالماتية.

ثـ قّدـ تحمياًل لمشخصيات في رواية )المخطوفوف( لػ )عبد الكريـ ناصيؼ(، وبّيف دورىا 
 العاممي، وعالقتيا بالشخصية األساسية، ودرس الدالالت العالماتية لألسماء.
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 ئج البحث:نتا

 تتنوع الشخصيات، وتتنوع أدوارىا العاممية، وديناميتيا. -1

 تتنوع الدالالت العالماتية لألسماء. -1

تقّدـ الرواية عددًا مف الشخصيات الرئيسة والثانوية التي ترحؿ بحثًا عف حياة  -1
 أفضؿ.

تقع ىذه الشخصيات في قبضة القراصنة اإلسرائيمييف فتواجو مصيرىا وتتحدى  -1
 الصعاب.

خالؿ تحديد أعماؿ الشخصية األساسية ودورىا ودور المحيطيف بيا نجد أف  مف -1
 بعض الشخصيات كانت مساعدة ليا وبعضيا اآلخر كاف معاكساً 

 تصؿ ىذه الشخصيات إلى الخالص مف خالؿ الصمود ثـ التمرد عمى الظمـ.  -1



 أ.د.جودت أبراىيـ سحاب شاىيف    2016 -4العدد  – 83المجلد  –مجلة جامعة البعث 

11 
 

 المصادر:

والترجمة ، دار حطيف لمدراسات 1، طالمخطوفوف، 1111 ناصيؼ، عبد الكريـ، .1
 والنشر، دمشؽ.

 ، مكتبة لبناف، بيروت.معجـ مصطمحات األدب، 1111وىبي، مجدي،  .2

 :العربية المراجع

، المركز الثقافي العربي، بيروت، بنية الشكؿ الروائي، 1112بحراوي، حسف،  .1
 الدار البيضاء.

، المركز الثقافي العربي، 1، طبنية النص السردي، 1111لحمداني، د. حميد،  .1
 بيروت، الدار البيضاء.

، المركز الثقافي 1، طالنقد الروائي واأليديولوجيا، 1112لحمداني، د. حميد،  .1
 العربي، بيروت، الدار البيضاء.

، دار أفريقيا الشرؽ، الدار النقد البنيوي والنص الروائي، 1111سويرتي، محمد،  .1
 البيضاء.

، دار كنعاف 1ط ،عالـ عبد الرحمف منيؼ الروائي، 1111الطعاف، صبحي،  .1
 دمشؽ.لمدراسات والنشر، 

، البناء الفني في القصة السعودية المعاصرة، 1111عباس، د. نصر محمد،  .1
، الرياض.  دار العمـو

، دار اآلفاؽ 1، طالنظرية البنائية في النقد األدبي، 1111فضؿ، د. صالح،  .1
 الجديدة، بيروت.

منشورات اتحاد ، البناء والرؤياالرواية العربية، ، 1221الفيصؿ، د. سمر روحي،  .12
 الكتاب العرب، دمشؽ.



 الشخصيات في رواية )المخطوفون( لـ )عبد الكريم ناصيف(تحليل 

12 
 

-1112بناء الرواية العربية السورية / ،1111الفيصؿ، د. سمر روحي،  .11
 منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشؽ.، /1112

، بحث في تقنيات السردفي نظرية الرواية، ، 1111مرتاض، د. عبد الممؾ،  .11
 لمثقافة والفنوف واآلداب، الكويت./، المجمس الوطني 112عالـ المعرفة، ع/

 ،األلسنية والنقد األدبي في النظرية والممارسة، 1111د. موريس، أبو ناضر،  .11
 ، دار النيار لمنشر، بيروت.1ط

، دار بيروت لمطباعة والنشر، فف القصة، 1111نجـ، د. محمد يوسؼ،  .11
 بيروت.

الثقافة، دار العودة، ، دار النقد األدبي الحديث، 1111ىالؿ، د. محمد غنيمي، .11
 بيروت.

  المراجع األجنبية المترجمة:

تر: د. حامد أبو ، نظرية المغة األدبيةخوسيو ماريا بوثويمو، بال،  إيفانكوس، .11
 ، مكتبة غريب، مصر. (1)أحمد، سمسمة الدراسات النقدية 

، تر: إبراىيـ مصطفى، دار المعارؼ نحو رواية جديدةآالف روب، بال، غرييو،  .11
 القاىرة. بمصر،

، تر: إبراىيـ الصيرفي، الدار المصرية بناء الرواية، 1111موير، إدويف،  .11
 لمتأليؼ والنشر، القاىرة.

وزارة الثقافة،  ، تر: عبد الكريـ محفوض،نشوء الرواية، 1111واط، إياف،  .11
 دمشؽ.

 الدوريات:

تر: نخمة فريفر، ، مدخؿ إلى التحميؿ البنيوي لمقصص، 1111روالف،  بارت، .12
 /، مركز اإلنماء القومي، بيروت.1مجمة العرب والفكر العالمي، ع/



 أ.د.جودت أبراىيـ سحاب شاىيف    2016 -4العدد  – 83المجلد  –مجلة جامعة البعث 

11 
 

، تر: غساف شديد، مجمة العرب والفكر تحميؿ الرواية، 1111دو ميجر، بيتر،  .11
 /، مركز اإلنماء القومي، بيروت.1ع/العالمي، 

  



 الشخصيات في رواية )المخطوفون( لـ )عبد الكريم ناصيف(تحليل 

11 
 

 

 

 



 أ.د علي نحيلي   ياسر الجاجان    2016 -4العدد  – 83المجلد  –مجلة جامعة البعث 

34 
 

قلق المستقبل لدى طلبة كلية  دراسة الفروق في
 التربية في ضوء بعض المتغيرات

 جامعة دمشق -كمية التربية -عمم النفس -إشراف أ.د عمي نحيمي  -ياسر الجاجان

 :بالمغة العربية ممخص البحث

قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية  التعرؼ عمى الفروؽ في ييدؼ البحث الحالي إلى     
بجامعة دمشؽ، حسب متغيرات الجنس )ذكر، أنثى(، ضوء بعض المتغيرات  التربية في

المستوى االقتصادي ، و )، تربية حديثةرشاد النفسيوالتخصص الدراسي )عمـ النفس ،اإل
لدى عينة البحث. وقد تـ البيئة االجتماعية و  ،المستوى التعميمي لموالديفو  ،لألسرة

عدد أفراد العينة ككؿ  (. بمغ0225اىد سعودنعداد )إمف  قمؽ المستقبؿ استخداـ مقياس
 لى النتائج التالية:إوقد توصمت الدراسة  ( طالبًا وطالبة،022)

متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد عينة بيف  ةدالة إحصائي فروؽ ذاتال توجد . 1
 إناث(. و كورذ) لمتغير الجنس البحث في أدائيـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ تبعًا 

متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد عينة بيف  ةدالة إحصائي فروؽ ذاتتوجد  ال. 0
لمتغير التخصص الدراسي )عمـ النفس، البحث في أدائيـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ تبعًا 

 واالرشاد النفسي، والتربية الحديثة(.
اد عينة متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفر بيف  ةدالة إحصائي فروؽ ذاتال توجد . 0

 تبعًا لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة.البحث في أدائيـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ 
متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد عينة بيف  ةدالة إحصائي فروؽ ذاتتوجد  .4

 لمتغير المستوى التعميمي لموالديفالبحث في أدائيـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ تبعًا 
 .يةولصالح أقؿ مف ثانو 

متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد عينة بيف  ةدالة إحصائي فروؽ ذاتتوجد . 5
 .صالح الريؼلمتغير البيئة االجتماعية لالبحث في أدائيـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ تبعًا 

 دراسة الفروؽ، قمؽ المستقبؿ، طمبة كمية التربية. الكممات المفتاحية:
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Study the differences in the future Anxiety  students of 

the Faculty of Education in the light of some variables 

  Abstract  

       The current research aims to identify the differences in the 

future Anxiety students of the Faculty of Education in the light of 

some of the variables at the University of Damascus, according to 

the variables of gender (male, female), specialty school 

(psychology, psychological counseling, modern education (and 

economic level of the family, and educational level of the parents , 

social and environment among a sample research. has been used 

measure of future Anxiety of the preparation (Nahed Saud al 2005). 

The number of members of the sample as a whole (300) students, 

the study reached the following results: 

1. There were no statistically significant differences between the 

average scores obtained by the research sample in their 

performance on a scale future Anxiety, depending on the variable 

sex (males and females). 

2. There were no statistically significant differences between the 

average scores obtained by the research sample in their 

performance on a scale future Anxiety, depending on the variable 

area of study (psychology, psychological counseling, and modern 

education). 

 3. There were no statistically significant differences between the 

average scores obtained by the research sample in their 

performance on a scale future Anxiety, depending on the variable 

economic level of the family. 

4. There are statistically significant differences between the average 

scores obtained by the research sample in their performance on a 

scale future Anxiety, depending on the variable educational level of 

the parents and for the benefit of less secondary. 

5. There are statistically significant differences between the average 

scores obtained by the research sample in their performance on a 

scale future Anxiety depending on the changing social environment 

for the benefit of the countryside. 

Key words: the study of the differences, Anxiety the future, for the 

students of the Faculty of Education. 
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 مقدمة:

مف أزمات  شيدهبكؿ ما ي ،القمؽ أحد السمات البارزة التي تميز عالـ اليـو يعد     
قمؽ و  (.0224،85وصراعات وحروب مدمرة عمى المستوييف اإلقميمي والعالمي)ميراف،

خوؼ بالتمثؿ ي وىو ،شكؿ خطورة في حياة الفردي ذيالمستقبؿ يمثؿ أحد أنواع القمؽ ال
تجعمو  - حاضرةسواًء أكانت ماضية أـ  – يعيشيا الفردخبرات  ينجـ عفو  ،مجيوؿالمف 

حالة مف التشاـؤ واليأس قد ، مما يؤدي إلى وتوقع الخطر واالستقرار يشعر بعدـ األمف
أ عف أفكار خاطئة وال قد ينش كما، مثلً  االكتئابكإلى اضطراب حقيقي  بدورىما افيؤدي

والتفاعلت بشكؿ  قؼ واألحداثاكذلؾ المو الفرد يؤوؿ الواقع مف حولو و  عقلنية تجعؿ
حالة مف عدـ الثقة بالنفس وعدـ القدرة عمى مواجية المستقبؿ  ، مما قد يؤدي إلىخاطئ

والخوؼ والذعر الشديد مف التغيرات االجتماعية والسياسية المتوقع حدوثيا في المستقبؿ 
  .(4-5004،3)شقير،مع التوقعات السمبية لكؿ ما يحممو المستقبؿ

ثمرة حتمية لما يفكر فيو  عمى أية حاؿ، ليس االنشغاؿ بالمستقبؿ أمرًا عرضيًا بؿ  
تقبميـ وتخطيطيـ األفراد لتنظيـ حياتيـ استنادًا إلى أىدافيـ المستمدة مف فيميـ لمس

يشعر الفرد بقيمة الزمف إذا استطاع أف يستثمره لذلؾ و  .(5004،064لو)المومني ونعيـ،
وجوده انتو، وبالتالي اإلحساس بيويتو و ذا إلى اإلحساس بقيمتو ومكبشكؿ جيد، ويقوده ى

( أف القمؽ العاـ ىو ضغط نفسي Feng,2000) ويشير فينج (.5000،80حمد،)األ
يحدث نتيجة أي شيء يتحدى تكيؼ الفرد أو يحفز جسمو أو عقمو، كما قد تنتجو 

  العوامؿ البيئية والنفسية والبيولوجية واالجتماعية.
مر اإلنساف وىي المرحمة تناوؿ مرحمة ىامة مف ع  يالحالي  بحثفإف ال خلؿ ذلؾ ومف  

مر الطمبة نظرًا ألىميتيا بالنسبة لمفرد التي تؤسس لممراحؿ اللحقة مف ع   الجامعية
التي تعمؿ عمى تعزيز قدرتيـ عمى الشعور  جوانبولممجتمع، لذلؾ ينبغي دراسة ال

والنظرة  فكار السمبيةونبذ األوفيـ شخصياتيـ،  عاؿوالتواصؿ الف باإليجابية والعطاء
البحث الحالي محاولة  فإف وعميو .نتيجة التفسير الخاطئ لمواقع عف المستقبؿ التشاؤمية
 .لدى طمبة كمية التربية في ضوء بعض المتغيراتقمؽ المستقبؿ  فروؽ فيلدراسة ال
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 مشكمة البحث ومسوغاتو: -أولً 
ى المبنات األساسية في تطور المجتمع وتقدمو، كونيا تمّثؿ ت عد الجامعة إحد       

مؤسسة أوجدىا المجتمع  فيي، محور البناء والدعـ الحقيقي لتطور شخصية الّطالب
 فالطالب الجامعي .العممية ثقافيًا ييدؼ إلى إعداد الطالب لمحياةو لتؤدي دورًا اجتماعيًا 

يفكر بشكؿ كبير في المستقبؿ  تراه ونظرًا لما يشيده المجتمع مف تغيرات متلحقة
 حيث تناولت دراسات عدة قمؽ المستقبؿ لدى طمبة الجامعات ؛وما يخبأه لو ويتخوؼ منو

، (5000د،)محم(، ودراسة5004)سعود،كدراسة في ضوء بعض المتغيرات
وأشارت نتائجيا إلى أف  (5004،المومني ونعيـ)دراسة و ، (5005،المعشي)دراسةو 

رئيسي لدور الفإف ا لذلؾ  ـ بالقمؽ مف المستقبؿ وبشكؿ مرتفع.مشاعر الطمبة تتس
كًا وفعااًل سواء داخؿ الجامعة في توعية الطالب وتنمية مداركو ليكوف مشار  يكمف مجامعةل
 يا.خارج ـأ
ىذا كاف القمؽ مف المستقبؿ أحد المظاىر البارزة التي تشيع لدى الناس في مف  و   

فالطالب يشعر بالقمؽ خوفًا  .وصالخصوجو عمى الطمبة عمومًا ولدى عالمنا المعاصر 
 لمعديد مف الغد المجيوؿ في عالـ يمتمئ بالصراعات واألزمات واإلحباطات، مما يعرضو

 المستقبمية وتوجياتيا، توقعاتو تؤثر في قد التي والضغوط الحياتية واآلالـ المتاعب مف

قد يكوف سببًا شخصيتو، كما  وانبج مف الكثير عمى أو بأخرى بصورة ينعكس الذي األمر
 ، كوف ىذه المرحمة تمثؿ بداية مرحمة الشباب.االضطرابات النفسيةبعض في حدوث 

نتيجة احتكاؾ الباحث وتواجده ضمف مجتمع طمبة الجامعة وذلؾ مف خلؿ تدريسو و    
بر ع   إذّ  زملئومع  مف خلؿ تواصموأيضًا و  ،لمادة التربية العممية في كمية التربية

وخاصة في ىذه  ،المستقبؿ مف والخوؼ وبالقمؽ ،األمف انخفاضبعف شعوره  يـبعض
تؤدي إلى صعوبات تكيفية مع  قد التي يمر بيا المجتمع السوري والتي عصيبةالمرحمة ال

 .الجنسيفتؤثر في كؿ مف و الذات ومع المجتمع، 
ث لـ يجد أي نتيجة لذلؾ حاوؿ الباحث أف يتحرى ويبحث عف ىذا الموضوع حي و  

 اتمتغير  في ضوء قمؽ المستقبؿ الفروؽ في دراسة أو عربية تناولتدراسة محمية 
المستوى  الجنس، التخصص الدراسي، المستوى االقتصادي لألسرة، البيئة االجتماعية،)
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مف ىنا  .لدى طمبة الجامعة وذلؾ في حدود عمـ الباحثمجتمعًة معًا  (التعميمي لموالديف
في ضوء المتغيرات  عمى الطمبةفي قمؽ المستقبؿ دراسة الفروؽ ورة شعر الباحث بضر 

قمق  الفروق فيما  التالي: مة البحث الحالي في السؤاؿمشك تمخصوعميو ت .السابقة
 ؟ المتغيرات في ضوء بعض طمبة كمية التربيةلدى  المستقبل

 أىمية البحث: -ثانياً 
 دة أىميا:تنبع أىمية البحث النظرية والتطبيقية مف نقاط ع

 .في حدود عمـ الباحث - عمى المستوى المحمي جدة البحث -2-1

، والقائميف ف التربويوفالمرشدو و  النفسيوف فييصصاتخاال نتائج البحث قد تفيد -2-2
عمى تعرؼ بال والتربوي النفسي المجاليف في الباحثوفو عمى رعاية األسرة بصفة عامة، 

  .لدى الطمبة رتبطة فيووالعوامؿ الم قمؽ المستقبؿالفروؽ في 

ات المعنية لمجي يانتائج البحث في بناء برامج إرشادية وتربوية وتقديم قد تساعد -2-3
ىـ بنظرة مستقبمية ودتز  بحيثقمؽ المستقبؿ لدى الطمبة  مف أجؿ خفضكمية التربية في 

 .الكثير مف جوانب شخصياتيـ ينعكس عمىقد وىذا بدوره  أكثر إيجابية

 البحث: فأىدا -ثالثاً 
 ييدف البحث الحالي إلى:

الفروؽ بيف متوسط درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس قمؽ  الكشؼ عف -3-1
 .المستقبؿ تبعًا لمتغير الجنس

عف الفروؽ بيف متوسط درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس قمؽ  الكشؼ -3-2
 .المستقبؿ تبعًا لمتغير التخصص الدراسي

بيف متوسط درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس قمؽ الفروؽ  الكشؼ عف -3-3
 .المستقبؿ تبعًا لمتغير المستوى االقتصادي لألسرة

الفروؽ بيف متوسط درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس قمؽ  الكشؼ عف -3-4
 .المستقبؿ تبعًا لمتغير المستوى التعميمي لموالديف

ينة البحث عمى مقياس قمؽ الفروؽ بيف متوسط درجات أفراد ع الكشؼ عف -3-5
 .المستقبؿ تبعًا لمتغير البيئة االجتماعية
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 فرضيات البحث:  -رابعاً 
متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد بيف  ةدالة إحصائي فروؽ ذاتال توجد  -4-1

 .(الجنس)لمتغير تبعًا قمؽ المستقبؿ عينة البحث في أدائيـ عمى مقياس 
متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد بيف  ةحصائيدالة إ فروؽ ذاتال توجد  -4-2

 التخصص الدراسي(.)لمتغيرتبعًا قمؽ المستقبؿ عينة البحث في أدائيـ عمى مقياس 

متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد بيف  ةدالة إحصائي فروؽ ذاتال توجد  -4-3
وى االقتصادي المستر)غيتبعًا لمتقمؽ المستقبؿ عينة البحث في أدائيـ عمى مقياس 

 (لألسرة

متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد بيف  ةدالة إحصائي فروؽ ذاتال توجد  -4-4
المستوى التعميمي )متغير لتبعًا قمؽ المستقبؿ عينة البحث في أدائيـ عمى مقياس 

 (لموالديف

متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد بيف  ةدالة إحصائي فروؽ ذاتال توجد  -4-5
  (.البيئة االجتماعية)لمتغيرتبعًا قمؽ المستقبؿ نة البحث في أدائيـ عمى مقياس عي
 اإلجرائية: امصطمحات البحث وتعريفاتي -ساً ماخ
 : قمق المستقبل -5-1

ىو جزء مف القمؽ العاـ المعمـ عمى المستقبؿ يمتمؾ جذوره في الواقع الراىف، ويتمثؿ في 
دراؾ ا مجموعة مف البنى: كالتشاـؤ لعجز في تحقيؽ األىداؼ اليامة وفقداف السيطرة وا 

عمى الحاضر وعدـ التأكد مف المستقبؿ، وال يتضح إال ضمف إطار فيمنا لمقمؽ العاـ 
 (.08، 5004سعود،(
بأنو: الدرجة التي حصؿ عمييا فيعرؼ الباحث مصطمح قمؽ المستقبؿ  إجرائياً أما  

 .ث الحاليالبحالمستخدـ في  قمؽ المستقبؿالطالب في مقياس 
  سًا: حدود البحث:داس
طمبة السنة الثالثة في كمية  أجري البحث عمى عينة مف :الحدود البشرية -6-1

 حديثة(التربية والنفسي، الرشاد اإلنفس، و العمـ )قساـ: في األجامعة دمشؽ -التربية
 . ( طالبًا وطالبة400والبالغ عددىـ)
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مف العاـ الدراسي  الفصؿ األوؿفي  ليالحا تـ تطبيؽ البحث :الحدود الزمانية -6-2
(5003-5004). 
  جامعة دمشؽ.ب كمية التربيةفي  :الحدود المكانية -6-3
لدى قمؽ المستقبؿ  الفروؽ في الكشؼ عف داللة وتتجمى في موضوعية:الحدود ال -6-4

 في البحث. المستخدمة ةمف خلؿ األداطمبة كمية التربية في ضوء بعض المتغيرات 
 اإلطار النظري والدراسات السابقة: -اً سابع
 قمق المستقبل:  -7-1

 العصرحتى ىذا  صراعو مف أجؿ الحياةو صاحب القمؽ اإلنساف منذ بداية وجوده     
يواجو ظروفًا أكثر شّدة وتعقيدًا نتيجة السرعة المذىمة لمتقدـ  اإلنساف فيوأصبح  الذي

عرضو لمقمؽ بشكؿ مستمر  ، مما جعموالتكنولوجي في جميع المجاالتالصناعي و 
مما يخمؽ أشكاؿ متعددة مف القمؽ، ووفقا لما يذكره )زاليكسي (. 5000،04،)عثماف

Zaleski جميع أنواع القمؽ العاـ تتضمف عنصر القمؽ مف المستقبؿ، حيث يشير ( فإف
إلى المستقبؿ المتمثؿ بمدة زمنية طويمة، ويتـ تصويره عمى شكؿ حالة مف الغموض 

وقمؽ  متوقعة الحدوث في المستقبؿ البعيد أو توقع حدوث أمر سيء.بشأف أمور 
حالة مف التوجس وعدـ االطمئناف والخوؼ مف التغيرات السمبية في  المستقبؿ ىو

وأف حالة القمؽ الشديد تحدث مف تيديدىا ومف أف شيئًا كارثيًا حقيقيًا يمكف أف  المستقبؿ،
 .(Zaleski,1996,165يحدث لمفرد )

في ( المشار إلييا APAاألمريكية)الجمعية السيكولوجية  وفقا لما جاء عفأما     
: خوؼ أو توتر أو ضيؽ ينبع مف توقع ىوقمؽ المستقبؿ ( فإف 5007،53،بمكيلني)

خطر ما يكوف مصدره مجيوال  إلى درجة كبيرة او غير واضح المصدر، ويصاحب كؿ 
أما  والشعور بالخطر.مف القمؽ والخوؼ متغيرات تسيـ في تنمية اإلحساس 

باالرتباؾ والضيؽ والغموض جعؿ الفرد يشعر : انفعاؿ ي( فقد عرفو بأّنو5007كرمياف)
 .وتوقع السوء والخوؼ مف المستقبؿ وعدـ القدرة عمى التفاعؿ االجتماعي
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 أف ىذا النوع مف القمؽ تؤكدلقمؽ المستقبؿ  يلحظ مما سبؽ، أّف جميع التعريفات  
يؤثر في حياة  بالخوؼ والغموض نتيجة توقع الخطر مف شيء مجيوؿيجعؿ الفرد يشعر 

 .الفرد 
 ـأحد مصادر القمؽ ىو توقع تيديد ما، سواء كاف ىذا التيديد معمومًا أ وبما أف   

خوؼ مف ال مفو  ،باألحداث المستقبمية مرتبطاالتوقع يكوف ىذا فمف البدييي إف  ،غامضاً 
التفكير بشأف ىذا وجود الفرد أو سلمتو وراحتو. و  المستقبؿ وما يحممو مف أحداث تيّدد

 عندىا ،شكؿ مشكمة إاّل إذا صاحبو قمؽ ال يمكف السيطرة عميوياألحداث المستقبمية ال 
ومف أسباب ىذا القمؽ . (Barlow, 2000) القمؽ حالة مزمنة يصعب التعامؿ معيا يعدّ 

عاؿ الوجدانية لمتغيرات األخلقية ردود األفف ،جتماعيةالعوامؿ اال (5005,داينز)كما أشار 
واالجتماعية في المجتمع وضغوط الحياة العصرية وتناقض األدوار تولد مشاعر القمؽ 

الفرد فيـ الواقع والمستقبؿ، وبالتالي الدخوؿ في عمى  يّصعبوالخوؼ مف الضعؼ، مما 
 دوامة التفكير والقمؽ مف المستقبؿ.

بينيـ ىناؾ اختلؼ  وكاف مؽ في دراساتيـ وأبحاثيـ،اىتـ عمماء النفس والباحثيف بالقلقد 
نظرية التحميؿ  تباعمنطمقاتيـ النظرية. فأ باختلؼأسباب حدوثو و في تفسير القمؽ 
 بينما يرّكز(. 5000،55)عثماف، الخبرات المكبوتة ىي مصدر القمؽ فّ أالنفسي يؤكدوف 

 تباعيرى أ في حيف(. 0870،05،)إبراىيـ النظرية السموكية عمى عممية التعّمـ تباعأ
 &Morgan)ف أىـ أسباب القمؽ ىو عدـ تحقيؽ الذات أ اإلنسانيةالنظرية 

King1971,P.393)،  الذات  فيروف أف القمؽ نتاج الغترابالمنظور الوجودي أما أتباع
 (. 5000،503،)عيداإلنساف واستلبيا لدى 
 المستقبؿ فّ قمؽ المستقبؿ، أل يرى الباحث ضرورة االىتماـ بدراسةعمى ما سبؽ،  بناءً   

الشخص، فالقدرة عمى بناء أىداؼ مستقبمية والعمؿ عمى تحقيقيا يشغؿ حيزًا مف تفكير 
عدـ األمف وضعؼ الثقة بالنفس والخوؼ يؤثر سمبًا و ىي صفة ىامة لمكائنات اإلنسانية. 

ت ا يجعمو عرضة للضطراباقدراتو وطموحو المستقبمي ممّ في أدراؾ اإلنساف و  في
النفسية والسموكية وعدـ القدرة عمى التكيؼ الفعاؿ، وىذا بدوره ال يؤثر عمى مستقبمو فقط 

 بؿ عمى المجتمع بأكممو.
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 دراسات سابقة: -اً ثامن
 :متعمقة بقمق المستقبلدراسات -8-1
 سورية.  (2005) دراسة سعود 8-1-1
الكشؼ  وىدفت الدراسة قمؽ المستقبؿ وعلقتو بسمتي التفاؤؿ والتشاـؤ واألمؿ. عنوان:ب

، عف طبيعة العلقة بيف قمؽ المستقبؿ والتفاؤؿ والتشاـؤ واألمؿ عند طمبة جامعة دمشؽ
، واستخدمت عدة أدوات مف طلب جامعة دمشؽ طالبة وطالباً ( 0084) عينةال وبمغت

مف مقياس قمؽ المستقبؿ مف إعداد الباحثة، ومقياس سمة القمؽ لسبيمرجر ليا ىي: 
ع الدراسة إلى  وتوصمت إعداد سنايدر. مف داد أحمد عبد الخالؽ، ومقياس األمؿترجمة وا 

نسبة القمقيف مف المستقبؿ في في ارتفاع أف ىناؾ : كاف أىميا نتائجمجموعة مف ال
بيف قمؽ  جوىريةعلقة ، وأف ىناؾ نسانية مقارنة بالكميات العمميةكميات العمـو اإل

قمؽ المستقبؿ والمتغيرات النفسية )التفاؤؿ  ية بيف، وعلقة جوىر المستقبؿ ودخؿ األسرة
درجة ، وأف عند اإلناث مقارنة بالذكورترتفع درجة قمؽ المستقبؿ  ، وأفوالتشاـؤ واألمؿ(
  العمر.في مع التقدـ تنخفض قمؽ المستقبؿ 

 (.العراق2010دراسة محمد) -8-1-2
وىدفت الدراسة قياس  قمؽ المستقبؿ عند الشباب وعلقتو ببعض المتغيرات،بعنوان: 

مستوى قمؽ المستقبؿ عند الشباب، والتعرؼ عمى الفروؽ في الجنس والحالة االجتماعية، 
( طالبا وطالبة، واستخدـ أدوات مقياس قمؽ المستقبؿ 151المينة، العمر، وبمغت العينة )

لدى الطمبة،  مرتفعوجود قمؽ مستقبؿ  إلى (، وتوصمت الدراسة0226مف اعداد مسعود)
د فروؽ في قمؽ دوجلمجنس ولصالح اإلناث، كما وجود فروؽ في قمؽ المستقبؿ تبعًا و 

 المستقبؿ تبعًا لمحالة االجتماعية ولصالح المتزوجيف، وعدـ وجود فروؽ تبعًا لممينة.
 ( السعودية.2012دراسة معشي) -8-1-3

الدراسة  قمؽ المستقبؿ لدى الطالب المعمـ وعلقتو ببعض المتغيرات، وىدفتبعنوان: 
معرفة مستوى درجة قمؽ المستقبؿ لدى الطالب المعمـ واختلؼ درجة قمؽ المستقبؿ 

( 129باختلؼ العمر الزمني والتخصص االكاديمي والمعدؿ التراكمي، وبمغت العينة )
طالبًا مف كمية المعمميف بجامعة جاراف، واستخدـ أدوات مقياس قمؽ المستقبؿ اعداد 
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مف قمؽ المستقبؿ لدى  مرتفعالدراسة إلى وجود مستوى  مت(. وتوص0229المشيخي )
الطلب المعمميف، وعدـ وجود فروؽ في قمؽ المستقبؿ تبعًا لمعمر الزمني والتخصص 

 االكاديمي والمعدؿ التراكمي لدى الطلب.
 . األردن (2013المومني ونعيم) دراسة -4 -8-1
ؿ في ضوء بعض يمنطقة الجمقمؽ المستقبؿ لدى طمبة كميات المجتمع في عنوان: ب

مستوى قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كميات المجتمع ف الدراسة الكشؼ ع تىدف، و المتغيرات
أف  الدراسةتوصمت  . وطالبا وطالبة جامعية( 409) عينة، وبمغت الفي منطقة الجميؿ

عدـ وجود فروؽ في إلى  ، باإلضافةمستوى قمؽ المستقبؿ لدى أفراد العينة كاف مرتفعاً 
مؽ المستقبؿ تعزى إلى اختلؼ متغيرات التخصص، ووجود فروؽ في مستوى قمؽ ق

 المستقبؿ تعزى الختلؼ الجنس ولصالح الذكور.
 الدراسات الجنبية التي تناولت قمق المستقبل: -8-2
  بولندا. ( (Bolanowski, 2005دراسة بولنسكي  -8-2-1
، وىدفت الدراسة التعرؼ إلى ء الشبابالقمؽ بشأف المستقبؿ الميني بيف األطبا وان:نعب

( طالبًا 992القمؽ تجاه المستقبؿ الميني لدى طمبة كميات الطب بولندا، وبمغت العينة )
وطالبة في السنة األخيرة بكميات الطب في بولندا. واستخدـ أدوات إستبانة لقياس قمؽ 

يات الطب كاف %( مف طمبة كم81المستقبؿ مف إعداد الباحث، وتوصمت النتائج إلى )
مستوى القمؽ لدييـ مرتفع وعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستويات القمؽ 
تعزى إلى كؿ مف الجنس، المستوى التعميمي لموالديف، وجود شريؾ في الحياة )زوج، 
زوجة( و لـ تجد علقة بيف مستوى القمؽ ودرجات الطمبة )التحصيؿ األكاديمي( ومستوى 

 ة والميارات العممية الطبية.المعمومات النظري
 .تركيافي ( ARi,2005 )  آري دراسة -8-2-2
قمؽ المستقبؿ واليوية النفسية وانماط التعاطؼ لدى طمبة المدارس الثانوية العميا عنوان: ب

، وىدفت الدراسة الكشؼ عف الفروؽ في قمؽ المستقبؿ لدى افراد العينة، وبمغت والكميات
النتائج  أف ىناؾ فروؽ جوىرية في قمؽ  ، وتوصمتالبةطالبًا وط( 1505عينة )ال



 أ.د علي نحيلي   ياسر الجاجان    2016 -4العدد  – 83المجلد  –مجلة جامعة البعث 

44 
 

اختلفات بيف بعدي االستكشاؼ وااللتزاـ في و  ،اإلناثالمستقبؿ وفقا لمجنس لصالح 
 ضوء الحميمية والقمؽ مف المستقبؿ.

 الدراسات السابقة )العربية واألجنبية(: عمى تعقيب -8-3-1
قد درس لدى عينات مختمفة مف  ستقبؿقمؽ الميلحظ مف عرض الدراسات السابقة أف    

حيث ظيرت في  ات عديدة،وقد تمت دراستو في ضوء متغير  ،الجامعييف وغير الجامعييف
ف قمة الدراسات التي ، كثير مف المواقع اتفاقًا في النتائج، وفي بعضيا اآلخر اختلفاً  وا 

 بعض المتغيرات دراسة الفروؽ في قمؽ المستقبؿ لدى طمبة كمية التربية في ضوءتناولت 
 الوصوؿ إلى فيـ أفضؿ ليذا الموضوع.و  تومف أجؿ دراس لمباحث شكمت دافعًا قوياً 

ساىمت الدراسات السابقة في إغناء معمومات الباحث مف حيث تقديـ الخمفية كما    
النظرية، إضافة إلى االستفادة في صياغة مشكمة الدراسة مف خلؿ االستعانة ببعض 

باإلضافة ، عمى حياة وشخصية األنسافمدى تأثير قمؽ المستقبؿ ف بياألفكار التي ت  
الطلع عمى الجوانب التي تـ التركيز عمييا في ىذه الدراسات وعمى المتغيرات التي ا

 ، لمحاولة إيجاد متغيرات جديدة لـ تدرس مف قبؿ وليا أىمية في الدراسة.تمت دراستيا
 :منيج البحث -تاسعاً 

رصد ميمي، إذ يفيد المنيج الوصفي في عمى المنيج الوصفي التحيعتمد البحث الحالي  
ظاىرة البحث كما توجد في الواقع، وييتـ بوصفيا وصفًا دقيقًا، مف خلؿ التعبير النوعي 

قميًا الذي يصؼ الظاىرة ويوضح خصائصيا، أو التعبير الكمي الذي يعطي وصفًا ر 
  (.0227،74،وآخروف، )عباس .يوضح مقدار أو حجـ الظاىرة

 :وعينتو مجتمع البحث -اً عاشر 
 )عمـ النفس، ـاقسفي كؿ مف أمف جميع طمبة السنة الثالثة مجتمع البحث يتألؼ 

-0214)جامعة دمشؽ لمعاـ الدراسي -( في كمية التربية، والتربية حديثةنفسيالرشاد واال
ؤوف قسـ ش( طالبًا وطالبة، ووفقًا لسجلت الطمبة في 622( والبالغ عددىـ)0215

عدد طلب  فإف 0214-0215معاـ الدراسي بجامعة دمشؽ ل الطلب في كمية التربية
 172قسـ اإلرشاد النفسي )ويبمغ عددىـ في ( طالبا وطالبة 022)يبمغ  قسـ عمـ النفس
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والجدوؿ . طالبًا وطالبة( 002كما يبمغ عددىـ في قسـ التربية الحديثة ) (،طالبا وطالبة
 التالي يوضح ذلؾ:

 (: المجتمع األصمي وعدد أفراد العينة ونسبة السحب1ول رقم)الجد
 المجموع تربية حديثة إرشاد نفسي عمم النفس األقسام العممية
 600 230 170 200 المجتمع األصمي

 150 50 50 50 ذكور
 150 50 50 50 إناث

 300 100 100 100 عينة البحث
 %50 %50 %50 %50 نسبة السحب

 ة الدراسة:عين -الحادي عشر
( طالبًا وطالبة 122)منيـ  طالبًا وطالبة(، 022مف ) البحث عينة بمغت عدد افراد      

طالبًا  122( مف قسـ اإلرشاد النفسي، و)طالبًا وطالبة 122مف قسـ عمـ النفس، و)
( مف قسـ تربية حديثة. وتعد ىذه العينة عينة عرضية، وذلؾ بنسبة سحب مئوية وطالبة
يي عينة عشوائية تسحب مف فالعينة العرضية مف كؿ اختصاص، أما  (% 52بمغت )

تستخدـ في الدراسات التي تقـو بيا مؤسسات ومراكز ىي عينة فئة مناسبة أو متوفرة، و 
آراء أفراد المجتمع في الموضوع  إعلمية أو اقتصادية أو سياسية بيدؼ استطلع

 تـّ  ى أية حاؿ، فقدعم(. 1980،194الرفاعي، &119 ،1992 )حمصي، المدروس
 اتمتغير العدد مف  في ضوء، فحسب تطبيؽ األدوات عمى الطمبة المتواجديف في الكمية

ناث(، و  )ذكور، : متغير الجنسىما  نفسي،الرشاد واإل نفس،المتغير االختصاص )عمـ و ا 
والمستوى االقتصادي لألسرة، والمستوى التعميمي لموالديف، والبيئة  ،حديثة(التربية وال
 .جتماعيةاال
كمية في  ثالثةيمي يبين الباحث مسوغات اختياره لعينة البحث من طمبة السنة ال فيما و

 جامعة دمشق:التربية ب
بالنسبة لمسنوات الخمس السنة المتوسطة  فحسب ألنيااختيار طمبة السنة الثالثة  تـّ  -

وعة مف الخبرات الطالب إلى مجم لكمية التربية، مّما يفترض وصوؿ مف الدراسة الجامعية
 .العممية في المسح والتعرؼ
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باإلضافة إلى أف طمبة السنوات االخيرة نسبة التكافؤ بيف الذكور واالناث في العدد  -
( 42غير متساوية فمثًل طمبة قسـ اإلرشاد النفسي الذكور في السنة الخامسة ال يتعدى )

( 52جميعًا وعينتي الذكور)طالب وفقًا لسجلت شؤوف الطلب بالكمية وقد ال يتواجدوف 
 في البحث، وعمى ىذا األساس تـ اعتبار السنة الثالثة عينة لمبحث .

 :وخصائصيا السيكومترية أدوات البحث -الثاني عشر
 :إلجراء الدراسةالبحث الحالي مقياس قمؽ المستقبؿ استخداـ     

قمؽ  ياسمقلباحث ا قبؿ لدى أفراد عينة البحث اعتمدلقياس قمؽ المست -12-1 
( 58مف ) ( لتطبيقو عمى طمبة الجامعة، ويتألؼ المقياس0225لناىد سعود )بؿ المستق

بند موزعة عمى عشرة أبعاد وىي )االجتماعي، الموت، العمؿ، الشخصي، االقتصادي، 
المجيوؿ، البيئة، الزواج، المرض، التعميـ(،وبدائؿ اإلجابة عمى بنود المقياس خماسية 

وسط، كثيرًا، كثيرًا جدًا(، حيث ي عطى المفحوص درجة واحدة إذا كانت ىي )ال، قميًل، مت
استجابتو )ال( ودرجتاف إذا كانت استجابتو )قميًل( وثلث درجات إذا كانت استجابتو 
)متوسط( وأربع درجات إذا كانت استجابتو )كثيرا( وخمس درجات إذا كانت استجابتو 

حصؿ عمييا الفرد عند إجابتو عمى جميع بنود )كثيرًا جدًا(. وبذلؾ تكوف أعمى درجة ي
( درجة، وأدنى درجة يحصؿ عمييا الفرد عند إجابتو عمى جميع بنود 092المقياس ىي )
-58( درجة، أي أفَّ الدرجة عمى مقياس قمؽ المستقبؿ تتراوح بيف )58المقياس ىي )

 دقيقة. 02(، وي قدر زمف اإلجابة عمى المقياس ب092
       مف خلؿ استخداـ الطرائؽ اآلتية: باختبار خصائصو السيكومترية وقد قاـ الباحث 
      صدق المحتوى )صدق المحكمين(: -

قاـ الباحث بعرض مقياس قمؽ المستقبؿ عمى عدد مف المحكميف المختصيف في عمـ 
وذلؾ لموقوؼ  ،النفس والقياس والتقويـ التربوي والنفسي مف كمية التربية في جامعة دمشؽ

وقدرتيا عمى قياس  ،ى ارتباطيا باليدؼ العاـ لممقياسسلمة البنود ووضوحيا ومد عمى
الموضوع الذي أعدت لقياسو، ومدى وضوح تعميمات المقياس. حيث أبدى السادة 

 ،آلراء السادة المحكميف المقياس، بعد ذلؾ استجاب الباحثالمحكموف آراءىـ في بنود 
 نود المقياس في ضوء مقترحاتيـ. وقامت بإجراء ما يمـز مف تعديؿ في ب
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والستكماؿ إجراءات دراسة صدؽ وثبات مقياس قمؽ المستقبؿ قاـ الباحث بسحب عينة 
( طالًبا وطالبة مسجميف في السنة الثالثة في كمية التربية لمعاـ 42عرضية مؤلفة مف )

 (، وىي غير عينة البحث األساسية.0215 -0214 (الدراسي
 ي )الصدق البنيوي(:صدق التساق الداخم -

بحساب معاملت االرتباط  مقياس قمؽ المستقبؿ قاـ الباحث لمتحقؽ مف الصدؽ البنيوي
( يبيف 0بيف درجة كؿ بند مف بنود المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس، والجدوؿ )

 معاملت االرتباط الناتجة.
 الكمية لممقياس( معامالت ارتباط كل بند من بنود المقياس مع الدرجة 2الجدول )

معامل  البند
 الرتباط

معامل  البند
 الرتباط

معامل  البند معامل الرتباط البند
 الرتباط

1 0.315* 16 0.302* 31 0.434** 46 0.472** 
2 0.271* 17 0.419** 32 08481* 47 0.193* 
3 08316* 18 0.510** 33 0.484* 48 0.391* 
4 0.181* 19 0.350* 34 0.510** 49 0.432** 
5 08210* 20 0.420* 35 0.402** 50 0.306* 
6 0.341* 21 0.418** 36 0.193* 51 0.348* 
7 0.482** 22 0.310** 37 0.341* 52 0.302* 
8 0.370* 23 0.219* 38 0.412** 53 0.429** 
9 0.429** 24 0.193* 39 0.387* 54 0.510** 
10 0.184* 25 0.471* 40 0.361* 55 0.350* 
11 0.420* 26 0.372* 41 0.428** 56 0.219* 
12 0.490* 27 0.348* 42 0.183* 57 0.302* 
13 0.512** 28 0.306* 43 0.471** 58 0.420** 
14 0.523** 29 0.420** 44 0.530**   
15 0.432** 30 0.327* 45 0.310*   

 (            0,05(     * داؿ عند مستوى الداللة  ) 0,01** داؿ عند مستوى الداللة  )

( 0,01وجود ارتباطات دالة إحصائيًا عند مستويي الداللة ) (0يتبيف مف الجدوؿ )
بيف درجة كؿ بند مف بنود المقياس مع الدرجة الكمية لممقياس، وقد تراوحت ( 0,05)و



 أ.د علي نحيلي   ياسر الجاجان    2016 -4العدد  – 83المجلد  –مجلة جامعة البعث 

46 
 

 (، وىذه االرتباطات موجبة ودالة إحصائيًا.2.502-2.181يف )ىذه االرتباطات الدالة ب
 يتصؼ باتساؽ داخمي جيد، وىذا يدؿ عمى صدقو البنيوي.المقياس مما يشير إلى أف 

لمتحقؽ مف الصدؽ الذاتي لمقياس قمؽ المستقبؿ قامت الباحثة الصدق الذاتي:  -
(. وقد بمغت قيمة 402 ، 1978السيد،(بحساب الجذر التربيعي لمعامؿ ثبات المقياس 

 (. وىي قيمة عالية وتدؿ عمى صدؽ المقياس.0.901معامؿ الصدؽ الذاتي لممقياس )
 دراسة ثبات مقياس قمق المستقبل: -

في التحقؽ مف ثبات مقياس قمؽ المستقبؿ عمى ثلثة طرائؽ وذلؾ لمتأكد  اعتمد الباحث
 لطرائؽ ىي:مف أفَّ االختبار يتمتع بمستوى ثبات موثوؽ بو. وىذه ا

قامت الباحثة باستخراج معامؿ الثبات بطريقة اإلعادة عمى عينة : الثبات باإلعادة -
بجامعة دمشؽ ( طالًبا وطالبة مف كمية التربية 42مف )الصدؽ والثبات المكونة مف 

السابقة الذكر، حيث تـ إعادة تطبيؽ االختبار لممرة الثانية عمى العينة نفسيا، بعد مضي 
ف التطبيؽ األوؿ، وجرى استخراج معامؿ الثبات لمقياس قمؽ المستقبؿ عف أسبوعيف م

( بيف التطبيقيف األوؿ والثاني، pearsoonطريؽ حساب معامؿ ارتباط )بيرسوف 
 نتائج.( يعرض ال0والجدوؿ )

 ( الثبات بطريقة اإلعادة لدرجات مقياس قمق المستقبل3الجدول )

 0,01)**( داؿ عند مستوى داللة 
( أفَّ قيمة معامؿ ثبات اإلعادة لمقياس قمؽ المستقبؿ قد بمغت 0يتضح مف الجدوؿ )

( وبالتالي فإف 2.21( وىو معامؿ ثبات مرتفع، وداؿ عند مستوى الداللة )0,812)
ؿ يتمتع بخصائص ثبات باإلعادة جيدة وصالحة ألغراض البحث مقياس قمؽ المستقب

 الحالي.

 الثبات باإلعادة 

ون بين التطبيقين األول والثاني معامل ارتباط بيرس
 لمقياس قمق المستقبل

**0,812 
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تـ حساب معامؿ ثبات االتساؽ : ثبات التساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ -
والجدوؿ ، Cronbach's alpha)الداخمي لمعينة نفسيا باستخداـ معادلة ألفا كرونباخ )

 ستخداـ معادلة ألفا كرونباخ.نتائج حساب معامؿ الثبات باستخداـ با( يعرض 4)
 ( الثبات بطريقة معادلة ألفا كرونباخ لمقياس قمق المستقبل4الجدول )         

اـ معادلة ألفا ( أفَّ قيمة معامؿ ثبات االتساؽ الداخمي باستخد4يتبيف مف الجدوؿ )
( وىو معامؿ ثبات جيد ومقبوؿ ألغراض 0,615كرونباخ لمقياس قمؽ المستقبؿ بمغت )

 البحث الحالي.
كذلؾ قامت الباحثة باستخراج معامؿ ثبات التجزئة النصفية ثبات التجزئة النصفية:  -

براوف،  –لممقياس عمى العينة نفسيا مف التطبيؽ األوؿ باستخداـ معادلة سيبرماف 
 يعرض نتائج معامؿ ثبات التجزئة النصفية( 5والجدوؿ)

 ( الثبات بطريقة التجزئة النصفية لمقياس قمق المستقبل5الجدول )

( أفَّ قيمة معامؿ ثبات التجزئة النصفية لمقياس قمؽ 5ي لحظ مف خلؿ الجدوؿ)
 يعتبر معامؿ ثبات جيد أيضًا ألغراض البحث الحالي. (، وىو0,728مستقبؿ بمغت )ال

ويتضح مما سبؽ أف مقياس قمؽ المستقبؿ يتصؼ بدرجة جيدة مف الصدؽ والثبات 
 للستخداـ كأداة لمبحث الحالي. تجعمو صالحاً 

 :وتفسيرىا تحميميا ومناقشتيانتائج البحث و عرض عشر:  الثالث
ل توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسط  الفرضية األولى:نتائج  -13-1-1

الدرجات التي حصل عمييا أفراد عينة البحث في أدائيم عمى مقياس قمق المستقبل 
 تبعًا لمتغير الجنس ) ذكور و إناث(.

 معامل الثبات 

معامل  ثبات التساق الداخمي بمعادلة ألفا كرونباخ 
 لمقياس قمق المستقبل

0,615 

 معامل الثبات 

 0,728 معامل  ثبات  التجزئة النصفية لمقياس قمق المستقبل
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حيث ح سبت  ،ستودنت لمعينات المستقمة (Tلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار)
سطات درجات أفراد عينة البحث الذكور ومتوسطات درجات أفراد عينة الفروؽ بيف متو 

 (. 6كما ىو موضح في الجدوؿ)، رجة الكمية لمقياس قمؽ المستقبؿالبحث اإلناث عمى الد

 عمى مقياس قمق المستقبل تبعًا لمتغير الجنس ( دللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث6الجدول )

 150اإلناث ن =  150الذكور ن = 
قيمة 

(T) 
 د.ح

القيمة 
 الحتمالية

 القرار

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
  المعياري

186.23 6.33 184.31 6.35 0.849 298 0.738 
الفروق 
غير 
 دالة

في  ( لمتوسط درجات أفراد عينة البحثT( بأّف قيمة )5يتبيف مف خلؿ الجدوؿ رقـ )
بينما بمغت القيمة االحتمالية ليا  ،(04738أدائيـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ قد بمغت )

( وبالتالي فإفَّ الفروؽ غير دالة احصائيًا، 0,05( وىي أكبر مف مستوى داللة )04647)
أي أنو ال توجد فروؽ ذات دالة احصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد عينة البحث 

درجات أفراد عينة البحث االناث عمى الدرجة الكمية لمقياس قمؽ  الذكور وبيف متوسطات
المستقبؿ ، وبالتالي نقبؿ الفرضية الصفرية والتي تقوؿ: بعدـ وجود فروؽ ذات دالة 
إحصائية بيف متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد عينة البحث في أدائيـ عمى 

 ناث(.مقياس قمؽ المستقبؿ تبعًا لمتغير الجنس ) ذكور وا  
يمكف تفسير ذلؾ القتصار عينة الدراسة عمى فئة : ولىمناقشة نتائج الفرضية األ 

محدودة مف فئات المجتمع، وىـ طمبة كمية التربية، بحيث يتعرض كل الجنسيف إلى 
خبرات متشابية تقريبا  خاصًة عمى صعيد التفاعؿ والعلقات االجتماعية، والظروؼ 

 بيف الذكور واالناث يب التنشئة االجتماعية التي تعد تميزاً ساليعود إلى أ المحيطة، أو قد
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 ة كؿ مفدراسيتناقض مع ما توصمت إليو  وىذا  والتي تختمؼ مف مجتمع إلى أخر،
( ودراسة 5004 المومني ونعيـودراسة ) (،5000ودراسة محمد)، (5004 ناىد سعود)
(Ari ،5000التي )  لصالح االناثو  جنسمتغير الفي بيف قمؽ المستقبؿ  فروؽوجدت .

التي نفت جوىرية مثؿ  Bolanowski (2005،)دراسة بوالنسكي  ولكف النتائج تتفؽ مع
  ىذه الفروؽ.

ل توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسط الدرجات  ة:الثانيالفرضية  -13-1-2
ر التي حصل عمييا أفراد عينة البحث في أدائيم عمى مقياس قمق المستقبل تبعًا لمتغي

 التخصص الدراسي )عمم النفس، والرشاد النفسي، والتربية الحديثة(.

لمتحقؽ مف ىذه الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لدرجات أفراد عينة البحث باختلؼ تخصصاتيـ الدراسية عمى مقياس قمؽ المستقبؿ، 

 (.6كما ىو موضح في الجدوؿ )

 ات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث ( المتوسط7) الجدول
 باختالف تخصصاتيم الدراسية عمى مقياس قمق المستقبل

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص الدراسي

 6.74 175.37 100 عمم النفس

 6.73 187.63 100 الرشاد النفسي

 5.41 192.81 100 التربية الحديثة

 
( احتمالية وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد 6يتضح مف الجدوؿ رقـ )

ف ولمكشؼ ع ،الدراسية عمى مقياس قمؽ المستقبؿعينة البحث باختلؼ تخصصاتيـ 
كما ىو  ،تبار تحميؿ التبايف األحاديتـً استخداـ اخ ،الداللة اإلحصائية ليذه الفروؽ

 (.7موًضح في الجدوؿ رقـ )
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 ( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ألثر متغير التخصص الدراسي 8الجدول )
 عمى درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس قمق المستقبل

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 القرار الداللة )ف(

 133.564 2 267.128 بين انمجموعات

3.830 0.193 

انفروق 

غير  

 دانة

داخم 

 انمجموعات
10357.254 297 34.873 

  299 10624.382 انكهي

  
( بأّف قيمة )ؼ( الختبار تحميؿ التبايف األحادي لمتوسط 7يتبيف مف خلؿ الجدوؿ رقـ )

درجات أفراد عينة البحث حسب تخصصاتيـ الدراسية عمى مقياس قمؽ المستقبؿ قد 
( وىي أكبر مف مستوى داللة 04084االحتمالية ليا )بينما بمغت القيمة  ،(44740بمغت )

( وبالتالي فإفَّ الفروؽ غير دالة احصائيًا، أي أنو ال توجد فروؽ ذات دالة 0,05)
احصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية لمقياس قمؽ 

الصفرية والتي تقوؿ:  المستقبؿ تبعًا لمتغير التخصص الدراسي، وبالتالي نقبؿ الفرضية
بعدـ وجود فروؽ ذات دالة إحصائية بيف متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد عينة 
البحث في أدائيـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ تبعًا لمتغير التخصص الدراسي )عمـ النفس، 

 واالرشاد النفسي، والتربية الحديثة(.
بتشابو خصائص العينة مف حيث  يمكف تفسير ذلؾ ة:نيمناقشة نتائج الفرضية الثا

 ،المستوى التعميمي حيث تتيح البيئة التعميمية في الجامعة خبرات متساوية لجميع الطمبة
أف قمؽ المستقبؿ لدى الشباب الجامعي ال يتوقؼ عند حد التخصص بؿ كثرت  أي

 ،وغياب وضياع الحقوؽ ،فالغموض المحيط بالمستقبؿ وانتشار البطالة،  وتعددت أسبابو
ومحاولة بعض األفراد الحصوؿ عمى أىدافيـ  ،وحرص كؿ فرد عمى مصمحتو الشخصية
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 كمو ىذا الدراسي أو عدـ توفر فرص عمؿ الختصاصو ،وتحقيقيا بطرؽ غير مشروعة
النتيجة  هاتفقت ىذ .جاه المستقبؿ، فيذه العوامؿ ربما تولد القمؽ تحد ذاتو يسبب قمقاً  يف

عدـ وجود التي اشارت بو  (5004) مومني ونعيـسة الدرا (،0125) لمعشيا مع دراسة 
  .الدراسي فروؽ ذات داللة إحصائية في قمؽ المستقبؿ ترجع لمتخصص

ل توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسط الدرجات  الفرضية الثالثة: -13-1-3
ر التي حصل عمييا أفراد عينة البحث في أدائيم عمى مقياس قمق المستقبل تبعًا لمتغي

 المستوى القتصادي لألسرة.

لمتحقؽ مف ىذه الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
ألسرىـ عمى مقياس قمؽ  لدرجات أفراد عينة البحث باختلؼ المستوى االقتصادي

             (.8ىو موضح في الجدوؿ ) كما المستقبؿ،

 ية والنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث ( المتوسطات الحساب9الجدول )         
 باختالف المستوى القتصادي ألسرىم عمى مقياس قمق المستقبل

 النحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد التخصص الدراسي

 6.62 203.38 69 منخفض

 6.17 189.58 137 متوسط

 5.07 178.41 94 مرتفع

 
مالية وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسابية لدرجات أفراد ( احت8يتضح مف الجدوؿ رقـ )

عينة البحث باختلؼ المستوى االقتصادي ألسرىـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ، ولمكشؼ 
كما ىو  ،عف الداللة اإلحصائية ليذه الفروؽ، تـً استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي

 (.00موًضح في الجدوؿ رقـ )
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 ج اختبار تحميل التباين األحادي ألثر متغير المستوى القتصادي ( نتائ10الجدول )

 عمى درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس قمق المستقبل

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 القرار الداللة )ف(

 81.659 2 163.317 بين انمجموعات

2.786 0.171 

انفروق 

غير  

 دانة

 29.312 297 8705.678 جموعاتداخم انم

  299 8868.995 انكهي

( بأّف قيمة )ؼ( الختبار تحميؿ التبايف األحادي 00يتبيف مف خلؿ الجدوؿ رقـ )
لمتوسط درجات أفراد عينة البحث حسب المستوى االقتصادي ألسرىـ عمى مقياس قمؽ 

( وىي أكبر مف 04060ليا ) (، بينما بمغت القيمة االحتمالية54675المستقبؿ قد بمغت )
( وبالتالي فإفَّ الفروؽ غير دالة احصائيًا، أي أنو ال توجد فروؽ 0,05مستوى داللة )

ذات دالة احصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية لمقياس 
ة والتي قمؽ المستقبؿ تبعًا لمتغير المستوى االقتصادي، وبالتالي نقبؿ الفرضية الصفري

تقوؿ: بعدـ وجود فروؽ ذات دالة إحصائية بيف متوسط الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد 
 عينة البحث في أدائيـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ تبعًا لمتغير المستوى االقتصادي.

بأف شريحة الشباب الجامعي ىـ اكثر يمكف تفسير ذلؾ  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة:
مستقبميـ، وذلؾ ألنيـ أماـ العديد مف المسؤوليات التي تنتظرىـ ومف خوفًا وقمقًا عمى 

عالة أسرتيـ، وتأىميـ لمزواج، والسعي لمحصوؿ عمى المكانة  أىميا تأميف العمؿ، وا 
والمركز االجتماعي المناسب، خاصًة مع األزمات والضغوط االجتماعية واالقتصادية بما 

انخفاض االماف و  مقارنًة مع غلء األسعار فييا مف غلء األسعار، وانخفاض الرواتب
حيث  الفرد، والتي تجعمو عرضة لمتوتر والقمؽ حياؿ مستقبمو. واالستقرار التي يمر بو
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اف نسبة طمبة الجامعة الموافقيف عمى أنيـ يشعروف  (5006)أظيرت دراسة عسيري
ينما بمغت ب (89,33%بالخوؼ والقمؽ عمى مستقبميـ بسبب سوء الحالة المادية بمغت )

نسبة غير الموافقيف عمى انيـ يشعروف بالخوؼ والقمؽ بسبب سوء الحالة المادية بمغت 
أف ىناؾ علقة جوىرية بيف التي أكدت ب (5004سعود) يناقض دراسة وىذا %(.4,67)

  .قمؽ المستقبؿ ودخؿ األسرة
رجات ل توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسط الد الفرضية الرابعة: -13-1-4

التي حصل عمييا أفراد عينة البحث في أدائيم عمى مقياس قمق المستقبل تبعًا لمتغير 
 .)أقل من ثانوية، ثانوية أو معيد، جامعة أو أكثر(المستوى التعميمي لموالدين

لمتحقؽ مف ىذه الفرضية جرى حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
لؼ المستوى التعميمي لموالديف عمى مقياس قمؽ لدرجات أفراد عينة البحث باخت

 (.00المستقبؿ، كما ىو موضح في الجدوؿ )

 ( المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لدرجات أفراد عينة البحث 11الجدول )
 باختالف المستوى التعميمي لموالدين عمى مقياس قمق المستقبل

 النحراف المعياري الحسابي المتوسط العدد المستوى التعميمي لموالدين

 11.62 183.78 56 أقل من ثانوية

 20.61 171.99 141 ثانوية أو معيد

 22.62 174.65 103 جامعة أو أكثر

 
( احتمالية وجود فروؽ بيف المتوسطات الحسابية لدرجات 00يتضح مف الجدوؿ رقـ )

 ،اس قمؽ المستقبؿأفراد عينة البحث باختلؼ المستوى التعميمي لموالديف عمى مقي
 ،ولمكشؼ عف الداللة اإلحصائية ليذه الفروؽ، تـً استخداـ اختبار تحميؿ التبايف األحادي

 (.05كما ىو موًضح في الجدوؿ رقـ )



 أ.د علي نحيلي   ياسر الجاجان    2016 -4العدد  – 83المجلد  –مجلة جامعة البعث 

54 
 

 
 
 

 ( نتائج اختبار تحميل التباين األحادي ألثر متغير المستوى التعميمي لموالدين12الجدول )
 قمق المستقبل عمى درجات أفراد عينة البحث عمى مقياس

 مصدر التباين
مجموع 

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات
 القرار الداللة )ف(

 23066.29 2 46113.58 بين انمجموعات

 332.293 297 98897.19 داخم انمجموعات *دال* 0.000 55.319

  299 145056.47 انكهي

بار تحميؿ التبايف األحادي ( بأّف قيمة )ؼ( الخت05يتضح مف خلؿ الجدوؿ رقـ )
لمتوسط درجات أفراد عينة البحث حسب المستوى التعميمي لموالديف عمى مقياس قمؽ 

 صغر( وىي أ0.000(، بينما بمغت القيمة االحتمالية ليا )55.019المستقبؿ قد بمغت )
 ( وبالتالي فإفَّ الفروؽ دالة احصائيًا، أي أنو توجد فروؽ ذات0,05مف مستوى داللة )

دالة احصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة الكمية لمقياس قمؽ 
لحساب الفروؽ بيف المتوسطات و . متغير المستوى التعميمي لموالديفالمستقبؿ تبعًا ل

يبيف الجدوؿ اآلتي و ومستوى داللتيا، تـ استخداـ استبياف المقارنات المتعددة شيفيو 
 الفروؽ بيف المتوسطات.

 scheffe ( يبين المقارنات البعدية باستخدام قانون شيفيو 13الجدول رقم )
الفروق بين  التعليمي للوالدين المستوى

 المتوسطات

مستوى 

 الداللة

 القرار

 دالة 0.000 11.82 ثانوي أو معهد                             أقل من ثانوي             

 دالة 0.000 9.13 جامعة أو اكثر                                            

 دالة 0.000 -11.82 أقل من ثانوي    ثانوي أو معهد                    
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 غير دالة 0.067 9.13 جامعة أو اكثر                                         

 ةغير دال 0.067 -9.13 جامعة أو اكثر                      أقل من ثانوي

 غير دالة 0.410 2.57 ثانوي أو معهد                                      

: وجود فروؽ ذات دالة إحصائية بيف متوسط لتصبحالفرضية الصفرية  رفضوبالتالي ن
الدرجات التي حصؿ عمييا أفراد عينة البحث في أدائيـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ تبعًا 

 .لصالح أقؿ مف ثانوية الديفلمتغير المستوى التعميمي لمو 
عمى  ينعكس مستوى تعميـ الوالديف يمكف تفسير ذلؾ بأف :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة

مستوى قمؽ األبناء، حيث كمما ازداد مستوى تعميـ ووعي الوالديف كمما قؿ مستوى القمؽ 
ود فييا سرة ذات المستوى التعميمي المرتفع قد تسه المستقبؿ عند األبناء، واألاتج

االتجاىات الوالدية اإليجابية نحو الفرد والتي تعمؿ عمى تكويف شخصية متوافقة قادرة 
، بعكس األسرة ذات التعميـ المنخفض التي ربما تسود فييا النظرة عمى مواجية المستقبؿ

التشاؤمية لممستقبؿ وتنتشر فييا األفكار السمبية وىذا بدوره ينعكس عمى األبناء 
التي  (5004بوالنسكي) نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ختمؼتو   وشخصياتيـ،
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية في مستويات القمؽ تعزى إلى المستوى  أكدت عدـ

  التعميمي لموالديف.
ل توجد فروق ذات دالة إحصائية بين متوسط  الفرضية الخامسة: -13-1-5

بحث في أدائيم عمى مقياس قمق المستقبل الدرجات التي حصل عمييا أفراد عينة ال
 .)ريف، مدينة(تبعًا لمتغير البيئة الجتماعية

( ستودنت لمعينات المستقمة، حيث Tلمتحقؽ مف ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار )
ح سبت الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد عينة البحث مف بيئة الريؼ ومتوسطات 

 .ينة عمى درجة مقياس قمؽ المستقبؿالمددرجات أفراد عينة البحث مف بيئة 

 (. 03كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ) 



 أ.د علي نحيلي   ياسر الجاجان    2016 -4العدد  – 83المجلد  –مجلة جامعة البعث 

56 
 

 
 
 

 ( دللة الفروق بين متوسطات درجات أفراد عينة البحث 14لجدول )ا
 عمى مقياس قمق المستقبل تبعًا لمتغير البيئة الجتماعية لممفحوص

 113ريف ن =  187ن =  مدينة

 د.ح (Tقيمة )
القيمة 
 الحتمالية

المتوسط  قرارال
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

184.31 6.35 186.23 6.33 0.718 298 0.014 
الفروق 
 غير دالة

( لمتوسط درجات أفراد عينة البحث في T( بأّف قيمة )03يتضح مف خلؿ الجدوؿ رقـ )
(، بينما بمغت القيمة االحتمالية ليا 04607أدائيـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ قد بمغت )

دالة احصائيًا، أي  ( وبالتالي فإفَّ الفروؽ0,05( وىي أكبر مف مستوى داللة )0.003)
توجد فروؽ ذات دالة احصائيًا بيف متوسطات درجات أفراد عينة البحث عمى الدرجة  أنو 

 رفضوص، وبالتالي نالجتماعية لممفحالكمية لمقياس قمؽ المستقبؿ تعزى لمتغير البيئة ا
وجد فروؽ ذات دالة إحصائية بيف متوسط الدرجات التي ت: لتصبح الفرضية الصفرية

لمتغير البيئة حصؿ عمييا أفراد عينة البحث في أدائيـ عمى مقياس قمؽ المستقبؿ تبعًا 
 .ولصالح الريؼ االجتماعية 

ختمؼ باختلؼ يؽ مستوى القميمكف تفسير ذلؾ بأف  مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:
الطمبة  فراد، وذلؾ مف خلؿ الضغوط والظروؼ التي يمر بياالبيئة التي ينحدر منيا األ

المجتمع السوري ككؿ، كما أف العادات والتقاليد التي تسود المجتمع تعمؿ إما تخفيؼ  و
يؤثر القمؽ مف المستقبؿ أو زيادتو، أيضًا تفكير األفراد سواًء مف بيئة المدينة أو الريؼ 

في المناطؽ حتى ، ففي الجغرافية السورية يوجد اختلؼ في مستوى قمقيـ حياؿ المستقبؿ
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الريفية نفسيا التي ينحدر منيا األبناء فريؼ محافظة السويداء مثًل يختمؼ عف ريؼ 
  .محافظة حمب نتيجة أساليب التنشئة االجتماعية والعادات والتقاليد وغيرىا

 
 المقترحات: عشر: رابعال
 توفير البيئة الجامعية المناسبة بما يسيـ في خفض القمؽ لدى الطمبة. -

تعزيز الشعور بالثقة بالنفس لدى الطمبة عمى مواجية القمؽ مف خلؿ العمؿ عمى  -
تطوير برامج تسيـ في تعميـ الطمبة حؿ المشكلت التي تواجييـ يوميًا والمتعمقة 

 ية أو المادية نتيجة األزمة.  بالنواحي األكاديمية واالجتماعية والنفس

 ف لمتعمػؽ بمعرفػة أثػرالبػاحثي قبػؿ مػف المسػتقبمية الدراسػاتإجػراء المزيػد مػف البحػوث و  -
 .الطمبة والمجتمع ككؿعينات مف عمى  متغيرات البحث وغيرىا مف المتغيرات

ت زيػػػادة الشػػػعور بػػػالنظرة المسػػػتقبمية االيجابيػػػة لمطمبػػػة مػػػف خػػػلؿ عقػػػد النػػػدوات والػػػدورا -
وبػػرامج الػػدعـ النفسػػي مػػف خػػلؿ أنشػػطة وبػػرامج اجتماعيػػة وأكاديميػػة تشػػغؿ أوقػػات الفػػراغ 
ويكتسػػب مػػف خلليػػا الطالػػب سػػمات وميػػارات تعػػزز الثقػػة بػػالنفس و بػػاآلخريف ومواجيػػة 

 األزمات والضغوطات التي يتعرض ليا في الحياة.
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 :مراجع البحث -خامس عشر ال
 ة:المراجع العربي  -15-1
، سمسللمة عللالم المعرفللةالكويػػت،  ،العػػلج النفسػػي الحػػديث 0870،إبػػراىيـ، عبدالسػػتار .1

 .الكويت،  (56 )العدد

الطبعػػػة األولػػػى، مؤسسػػػة  ،بحلللوث ودراسلللات فلللي عملللم اللللنفس 5000،األحمػػػد، أمػػػؿ .2
 الرسالة، بيروت.

 العربيػػػة تقػػػدير الػػػذات وعلقتػػػو بقمػػػؽ المسػػػتقبؿ لػػػدى الجاليػػػة 5007 ،كيلنػػػي، إبػػػراىيـب .3
األكاديميػػة  الػػدنمارؾ،، رسللالة ماجسللتير غيللر منشللورة .المقيمػػة بمدينػػة أسػػمو فػػي النػػرويج
 العربية المفتوحة في الدانمارؾ.

، سػػوريا، مطبعػػة االتحػػاد ،أصللول البحللث فللي عمللم الللنفس 0880أنطػػوف، حمصػػي،  .4
 دمشؽ.

 .  مصر توزيعترجمة: دار الفاروؽ لمنشر وال ،إدارة القمق 5005، داينز، روبيف. 5

دمشػػػؽ،  جامعػػػة مطبوعػػػات ،القيلللاس والتقلللويم فلللي التربيلللة 0875، الرفػػػاعي، نعػػػيـ. 6
 سوريا.

رسللالة  ،و بسػػمتي التفػػاؤؿ والتشػػاـؤ واألمػػؿقمػػؽ المسػػتقبؿ وعلقتػػ 5004، سػػعود، ناىػػد. 7
 .سوريا، غير منشورة دكتوراه

 .، مصرعربيدار الفكر ال ،عمم النفس اإلحصائي  1978 ،السيد، فؤاد البيي .8

 .مصر دار النيضة العربية لمنشر والتوزيع ،مقياس قمق المستقبل 5004، شقير، زينب

مللدخل إلللى  5006 ،عبػػاس، محمػػد ونوفػػؿ، محمػػد والعبسػػي، محمػػد وأبػػو عػػواد، فػػل. 9
 . االردف دار المسيرة لمنشر والتوزيع، ،0، ط ياج البحث في التربية وعمم النفسمن

رسلالة ماجسلتير غيلر  مستويات القمؽ لدى طلب الجامعة، 5006،عسيري، عبداهلل. 10
 ، جامعة الممؾ سعود، الرياض، السعودية.منشورة
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 .، مصرمكتبة زىراء الشرؽ ،عمم النفس الجتماعي 5000،عيد، إبراىيـ .11

سػػمات الشخصػػية وعلقتيػػا بقمػػؽ المسػػتقبؿ لػػدى العػػامميف  5007، كرميػػاف، صػػلح .12
اسػتراليا،  ،رسلالة ماجسلتير غيلر منشلورة  ،لية العراقيػة فػي اسػتراليابصورة مؤقتة مف الجا

 كمية اآلداب والتربية. .ألكاديمية العربية في الدانمارؾاسيدني: 

مجمللة  قمػػؽ المسػػتقبؿ عنػػد الشػػباب وعلقتػػو بػػبعض المتغيػػرات، 5000محمػػد، ىبػػة،  .13
 (.56و  55العراؽ، العد) ،البحوث النفسية والتربوية

قمؽ المستقبؿ لدى الطالب المعمـ وعلقتو بػبعض المتغيػرات،  5005محمد،  معشي،. 14
 (، مصر.64، العدد)دراسات نفسية وتربوية

قمػؽ المسػتقبؿ لػدى طمبػة كميػات  5004 ،المومني، محمد احمد ونعػيـ، مػازف محمػود .15
جملللة األردنيلللة فلللي العملللوم الم ،نطقػػػة الجميػػػؿ فػػػي ضػػػوء بعػػػض التغيػػػراتالمجتمػػػع فػػػي م

 . 074-064ص.ص  ،األردف، 5،عدد  8مجمد ،ويةالترب
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 المالحق
 الممحق األول: مقياس قمق المستقبل لمطمبة الجامعيين:

 الذي يناسبؾ. عند التقدير (X)ضع اشارة و بدقة  منياكؿ  اقرأ ،موعة مف العباراتتحية وبعد.. لدينا مج
العبا
 جدا كثيرا كثيرا متوسط قميالً  ل األسئمة رة

      أخشى من الفشل في التكيف مع الظروف الجديدة 1
      أخاف من التغيرات السياسية المتصارعة 2
      اقمق من آثار الطائفية 3
      شل عالقاتي الجتماعية باآلخرينأخشى ف 4
      أخشى الستبعاد والنبذ من قبل اآلخرين في المستقبل 5
      أعتقد أن مكانتي الجتماعية ستكون ميددة في المستقبل 6
      يقمقني سماع الحديث عن الموت 7
      يضايقني النظر إلى الموتى 8
      أخاف من الموت 9
      تفكير بموت احد الوالدينيشغمني ال 10
      أقمق من فقدان األحبة 11
      أخاف من منظر القبور 12
      يشغمني التفكير باليوم اآلخر 13
      أفكر في سوء حالتي إذا فقدت شخصاً  14
      أخشى أن ل أجد فرصة عمل في المستقبل 15
      أخشى مواجية الحياة العممية مستقبالً  16
      أعتقد أن عممي غير لئق يومًا ما 17
      أخشى أن أضطر إلى عمل ل يحظى بالقبول الجتماعي يوماً  18
      أخشى أن أكون عاطاًل عن العمل مستقبالً  19
      أعتقد أن حياتي المستقبمية ستصبح دون مغزى 20
      اشعر باليأس تجاه التغيرات المقبمة بشكل عام 21
      أشعر بالقمق  من صعوبة اتخاذ قرار حاسم في حياتي المستقبمية 22
      ينتابني الشعور بالخوف من العزلة مستقبالً  23
      أعتقد أن المشكالت سوف تتزايد في المستقبل 24
      أرى أن األمراض النفسية  سوف تتزايد في المستقبل 25
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      أخاف من الفشل مستقبالً  26
      أخشى من صعوبات التكيف في المستقبل 27
      أخشى أنني سأعجز عن مواجية المطالب العادية مستقبالا  28
      أعتقد في تدىور حالتي القتصادية نحو األسوأ 29
      أخشى انخفاض الرواتب 30
      أخاف من زيادة كبيرة في األسعار مستقبالً  31
      عالة نفسي في المستقبلأخاف من عدم قدرتي عمى إ 32
      أعتقد أن الفقر والبؤس سوف يتزايد في المستقبل 33
      أشعر بالقمق من المجيول 34
      أخاف من أمور كثيرة ل أعمميا 35
      تنتابني مشاعر عدم األمان 36
      أخاف من أشياء غير محددة 37
      أعتقد أن ىناك كثيرًا من المفاجئات 38
      المستقبل مصدر خطر غامض أمامي 39
      أفكر كثيرًا بمصائب ستيبط عمي فجأة 40
      أخاف من السموم التي تموث البيئة 41
      يقمقني اتساع طبقة األوزون 42
      يقمقني التفكير في الكوارث الطبيعية 43
      تقبالً أشعر بالقمق من احتمال عدم التوافق مع الشريك مس 44
      يشغمني التفكير في احتمال فشل عالقتي الزوجية مستقبالً  45
      أخشى العنوسة أو عدم الزواج مستقبالً  46
      أخشى من المشكالت الزوجية 47
      أعتقد أن التكمفة المادية لمزواج سوف تتزايد مستقبالً  48
      أخاف من عدم اإلنجاب 49
      دم القدرة عمى تنشئة األولد بشكل جيدأخاف من ع 50
      أخشى من احتمال تدىور صحتي مستقبالً  51
      أعتقد في تزايد احتمال ولدة أطفال معوقين في المستقبل 52
      أخاف من األمراض الخبيثة 53
      أخشى من إصابتي بالعجز مستقبالً  54
      أخشى من أمراض الشيخوخة 55
      أعتقد أن معدلت الوفيات ستزاد في المستقبل 56



 قلق المستقبل لدى طلبة كلية التربية في ضوء بعض المتغيرات دراسة الفروق في

63 
 

      أشعر بالقمق من تأخري عن مواكبة التطور العممي 57
      يشغمني التفكير في تدىور مستواي العممي في المستقبل 58
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لدى صينة من الثقة بالنفس ب األمن النفسي وصالقته
كلية التربيةالسنة الثالثة في طلبة   

بجامعة دمشق   

 
  عة دمشقجام –كمية التربية  -إشراف أ.د أمينة رزق -طالبة ماجستير  دعاء شميوب

 
 ممخص البحث:

لدى  ساألمن النفسي والثقة بالنف بيف عالقةالالبحث الحالي التعرؼ عمى طبيعة  ييدؼ
)ذكر، أنثى(،  الجنسطمبة كمية التربية بجامعة دمشؽ، حسب متغيرات مف عينة 

لدى عينة البحث. وقد  )، تربية حديثةرشاد النفسياإل الدراسي )عمـ النفس، والتخصص
( و 2012 رغداء نعيسة،لطمبة الجامعة مف إعداد ) األمف النفسيتـ استخداـ مقياس 

ككؿ  العينةبمغ عدد أفراد وقد (. 2009 ،سمية عمي)عدادإمف الثقة بالنفس مقياس 
طالبا  100و ) ،قسـ عمـ النفس مف( طالبا وطالبة 100) منيـ( طالبًا وطالبة، 300)

قد لو  طالبا وطالبة( مف قسـ التربية الحديثة. 100، و)رشاد النفسي( مف قسـ اإلوطالبة
 التالية: النتائجلى إتوصمت الدراسة 

 األمف النفسي والثقة بالنفسحصائية بيف إ ذات داللةسالبة  ارتباطيةتوجد عالقة  -1
 لدى أفراد عينة البحث.

 .األمف النفسيتوجد فروؽ في الجنس والتخصص الدراسي في  ال -2
 .بالنفس ةالثقتوجد فروؽ في الجنس والتخصص الدراسي في ال  -3
 

 : األمف النفسي، الثقة بالنفس، طمبة جامعة دمشؽ.الكممات المفتاحية
 
 



 كلية التربيةالسنة الثالثة في لدى عينة من طلبة الثقة بالنفس ب األمن النفسي وعالقته
 بجامعة دمشق

 
Psychological security and its relationship to self-

confidence Among a sample of students from the Faculty of 

Education at the University of Damascus 
 
Abstract 
The current research aims to identify the nature of the relationship 

between psychological security and self-confidence among a 

sample of students from the Faculty of Education at the University 

of Damascus, according to the variables of gender (male, female), 

and a course of study (psychology, psychological counseling, 

modern education) among a sample search. 

It has been used the scale of psychological security for the students 

of the University of preparation (Rgdaa Nu'aysa ,2012) and a 

measure of self-confidence of preparation (Sumaya Ali ,2009). 

The number of members of the sample as a whole (300) students, of 

whom (100 students) of the Department of Psychology, (100 

students) of the Department of psychological counseling, and (100 

students) of the Department of Modern Education. 

The study found the following results: 

1 - There is a negative relationship statistically significant 

correlation between psychological security and self-confidence of 

the members of the research sample.  

2 - There are no differences in sex and specialization course in 

psychological security. 

3 - There are no differences in sex and specialization course in self-

confidence. 

 

 

 

Key words: Psychological security - self-confidence - students from 

the the University of Damascus 
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 مقدمة:
يسعى اإلنساف لمحصوؿ عمى السعادة مف خالؿ إشباع جميع حاجاتو وفي مقدمتيا     

في تمييا و  الحاجات األولية كالحاجة إلى الطعاـ والشراب ألف حياتو تنتيي بدونيا،
ويعد األمف النفسي مف الحاجات اليامة لبناء  المرتبة الثانية حاجتو إلى األمف النفسي.

جذوره تمتد مف الطفولة وتستمر حتى الشيخوخة عبر ة، حيث أف   الشخصية اإلنساني
المراحؿ العمرية المختمفة، وأمف المرء يصبح ميددًا إذا ما تعرض إلى ضغوط نفسية 

دي إلى االضطراب ؤ واجتماعية ال طاقة لو بيا في أي مرحمة مف تمؾ المراحؿ، مما قد ي
ت ذات المرتبة العميا لإلنساف ال يتحقؽ إال مف الحاجا النفسي؛ لذا فإف األمف النفسي يعد  

(. فاألمف النفسي ينشأ نتيجة لتفاعؿ 80، 1996بعد تحقؽ الحاجات الدنيا )جبر، 
اإلنساف مع البيئة المحيطة بو مف خالؿ الخبرات التي يمر بيا والعوامؿ البيئية 

ادر األمف عند واالجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تؤثر في الفرد. كما تختمؼ مص
(. واىتـ العديد Black, and Seaker, 2004, 115الفرد نفسو حسب مراحؿ نموه )

العالـ )إبراىاـ ماسمو(  العمماء ي، ومف أشير ىؤالءاألمف النفسمف عمماء النفس بدراسة 
الذي قسـ دوافع السموؾ اإلنساني إلى خمسة دوافع وجعميا تنتظـ في شكؿ ىرمي قاعدتو 

الحاجات الفسيولوجية، تمييا مباشرة، الحاجة إلى األمف، ثـ الحاجة إلى  األساسية ىي
 & Hummble) الحب، والحاجة إلى تقدير الذات ثـ الحاجة إلى تحقيؽ الذات

Ahnsjo, 2006, 322 فيـ السموؾ اإلنساني االىتماـ بالفرد والبيئة معاً  يتطمب(.لذلؾ ،
 اـىتمال ، ونظراً ء الصحة النفسية لإلنسافوىناؾ الكثير مف العوامؿ التي تساىـ في بنا

كونو مطمب  تركيزىـ،عمى الثقة بالنفس  مفيـوحاز فقد  ف ببناء الفرديف النفسييالمختص
الثقة بالنفس سمة ينشدىا الناس بغض النظر  ف  بأ (2005) الحؽ هكدىذا ما أو لكؿ فرد 

مف يتمتع بيا يشعر  ف  أ، و قتصاديةجتماعية واالوطبقاتيـ اال في أجناسيـ، عف الفروؽ
 مف وعامؿ في حياة الفرد، ىاماً  ، فيي تمثؿ دوراً بالسعادة والرضا ويسعى إلى التقدـ دائماً 

والشعور بالكفاءة، والقدرة عمى مواجية  ستقرار النفسي،نفعالي، واالعوامؿ النمو اال
فس ىي أف نتائج الدراسات دلت عمى أف الثقة بالن (2003)سميـ، كما أشارت  الصعاب

ساسية التي ترتبط بالتكيؼ العاـ لمفرد، وتساعد الفرد عمى ألإحدى عوامؿ الشخصية ا
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جتماعي، لذلؾ تعتبر الثقة حاجاتو، كما تمكنو مف تحقيؽ التكامؿ النفسي واال إشباع
 أف الصحة النفسية مرتبطة بالشخصية القوية، و الشخصية السوية بالنفس إحدى معايير

تساؽ بيف فالتكامؿ يعبر عف التآزر،واال واجتماعيا، وعقميا، نفسيا،والمتكاممة  الواثقة،
أن  ةرى الباحثتو  (.37، 2007)الوشيمي،والنفسية ككؿ الجسمية، مقومات الشخصية

ف األمف النفسي وأالشخصية التي تتمتع بدرجة عالية مه التكامل تحظى بدرجة عالية مه 
اة يتحقؽ فييا التوازف االنفعالي والتوافؽ حي يعيشل تحقيؽ األمف النفسي ضرورة لكؿ فرد،

، بالتالي الوصوؿ لدرجة جيدة مف الثقة بالنفس و بالظروؼ النفسي والصحة النفسية
 المحيطة بالشخص.

 مسوغاتو: أواًل: مشكمة البحث و
ومف ينبغي أف تكوف الجامعة مكانًا آمنًا لجميع الطمبة، ألنيا امتداد لألسرة مف جية،    

ي مؤسسة أوجدىا المجتمع لتؤدي دورًا اجتماعيًا ثقافيًا ييدؼ إلى إعداد ىجية أخرى 
فالطالب الجامعي يقضي العديد مف الساعات يوميًا ما بيف  العممية، الطالب لمحياة

تو وىذا يتطمب المزيد مف الجيد والوقت لرعاي ،والعامميف بالجامعة ،زمالئو، وأساتذتو
شعاره باألمف دا في  يكمف لمجامعة الرئيسيالدور يا؛ لذلؾ فإف  خموالمحافظة عميو وا 

 يا.ـْ خارجتوعية الطالب وتنمية مداركو ليكوف مشاركًا فعااًل سواء داخؿ الجامعة أ
ذ نما لشعورى ،ليذا الموضوع مف قبيؿ الصدفة ةلـ يكف اختيار الباحث وا  بالحاجة  اوا 

ضمف مجتمع طمبة الجامعة  اوتواجدى ةنتيجة احتكاؾ الباحث ،الممحة لمثؿ ىذه الدراسة
ىناؾ  أف   ةالباحث تالحظ ،لمادة التربية العممية في كمية التربية اوذلؾ مف خالؿ تدريسي

وخاصة في ىذه المرحمة يعانوف مف ضعؼ الشعور باألمف النفسي  بعض الطمبة
بيا المجتمع السوري والتي تؤدي إلى صعوبات تكيفية مع الذات ومع  ة التي يمر  عصيبال
، األمر الذي دفعيا لمتساؤؿ فيما إذا كاف السبب في ذلؾ يعود إلى عدـ امتالكيـ لمجتمعا

القدرة عمى الثقة بالنفس، ونتيجة لذلؾ حاولت الباحثة أف تتحرى و تبحث عف ىذا 
الموضوع، حيث لـ تجد أي دراسة محمية أو عربية درست المتغيريف معًا لدى طمبة 

ونظرًا ألىمية الشعور باألمف النفسي لدى الناس احثة، الجامعة وذلؾ في حدود عمـ الب
لما لو مف دور في دعـ وتنمية الذكاء عمى وجو الخصوص، و  الطمبة الجامعييف، و عامة

الشعور باألمف النفسي قد  إف  ضعؼف الشخصي، والتوافؽ النفسي، والنجاح األكاديمي.
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 شعور ازداد كمما تزداد إليو فالحاجة ،االضطرابات النفسيةبعض يكوف سببًا في حدوث 
األمف يختمؼ مف شخص  الشعور بضعؼ تأثير وأف  ، المجتمع في والخطر بالتيديد الفرد

ضعؼ بوىذا الشعور  ،آخر ومف مجتمع إلى ،إلى أخرى ةمف مرحمة عمري، و إلى آخر
فراد مطمبًا ضروريًا لحياة كؿ فرد مف أ الذي يعد   األمف يتنافى مع الشعور بالثقة بالنفس

كونو نوع مف االطمئناف المدروس المستند إلى إمكانية تحقيؽ النجاح والحصوؿ ، المجتمع
(. فالعالقة وثيقة بيف الثقة بالنفس 51، 2006عمى ما يريده اإلنساف مف أىداؼ)عوادة، 

والصحة النفسية وكذلؾ اإلحساس بالسعادة، فالسعادة حالة مف االرتياح النفسي، تعتمد 
عمى الشعور بالطمأنينة والثقة بالنفس، فميس مف الممكف أف يشعر الفرد  وبصفة أساسية

باالطمئناف إال إذا توفرت لو ىذه الثقة، والشخص المتوافؽ نفسيًا ىو الذي يستمتع بثقتو 
بنفسو، أما غير الواثؽ مف نفسو فيكوف غير متوافؽ نفسيًا وبالتالي يصبح ُعرضة في أي 

فيـ شعور محاولة  . وبناًء عمى ذلؾ فإف  (33، 2006لحظة لالضطراب )ميخائيؿ،
دراكيـ ليا يعد   بالنفس ةبالثقالطمبة  وعميو . خطوة ميمة في فيـ ىذه المرحمة ومتطمباتيا وا 

األمن النفسي بالثقة ما عالقة  تكمف مشكمة البحث الحالي في السؤاؿ الرئيس التالي:
 ؟دمشقجامعة في لدى عينة من طمبة كمية التربية  بالنفس

 :النظرية والتطبيقية ثانيًا: أىمية البحث
أىمية الدراسة الحالية تتمثؿ في كونيا تتناوؿ موضوعًا حيويًا لدى  أف   ةرى الباحثت  

األمف النفسي مطمب  الناس عامة، ولدى لطمبة الجامعييف عمى وجو الخصوص، ألف  
مستقبؿ، وىـ الوسيمة ، السيما وأف  ىؤالء الطمبة ىـ نصؼ الحاضر وكؿ اللكؿ إنساف

ىذه في ظؿ  وواليدؼ في صياغة ىذا الحاضر وصناعة المستقبؿ، كما تزداد أىمية تناول
مف أكثر  الظروؼ والتغيرات الحالية التي تطرأ عمى المجتمع السوري ككؿ، والتي تعد  

 -المراحؿ صعوبًة، مم ا أوجد اإلحساس بالخوؼ والحذر وتوقع األخطار لدى الطمبة
، وىذا بأنفسيـاألفراد عمى ثقة  والذي ينعكس بشكؿ قوي ومؤثر -لمفيـو األمافكنقيض 

صحتيـ  تضرما قد يمثؿ بالنسبة ليـ مشكمة حقيقية ممحة، ذات عواقب سمبية لمغاية 
 النفسية. 

 :تيةاآل الحالي تتمثؿ في النقاط البحث أىمية فإف   بناًء عمى ما تقدـ،
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 .ي حدود عمـ الباحثةف - جدة البحث عمى المستوى المحمي .2-1
 المؤسسات جميع في يف التربوييفالمرشدو  فيالنفسيقد تفيد نتائج البحث األخصائييف  .2-2

 النفسي المجاليف في فيالباحث، كما قد تفيد القائميف عمى رعاية األسرة، و والتربوية النفسية
 .لدى الطمبةاألمف النفسي والثقة بالنفس عوامؿ المرتبطة بتعرؼ عمى البال ، وذلؾوالتربوي

لمجيات المعنية في  يااستثمار نتائج البحث في بناء برامج إرشادية وتربوية وتقديم .2-3
 .بحيث تساىـ في زيادة األمف النفسي والثقة بالنفس لدى الطمبة الجامعات 

 ثالثًا: أىداف البحث:
 لدى أفراد عينة البحث.األمف النفسي والثقة بالنفس تعرؼ العالقة بيف  .3-1
تبعًا لمتغيرات األمف النفسي  متوسط درجات الطمبة عمى مقياس فيفروؽ الكشؼ عف ال .3-2

 التخصص الدراسي(.و )الجنس،  البحث
لمتغيرات  وفقاً الثقة بالنفس  متوسط درجات الطمبة عمى مقياس فيالكشؼ عف الفروؽ  .3-3

 التخصص الدراسي(.و )الجنس،  البحث
 رابعًا: فرضيات البحث: 

لدى أفراد عينة األمف النفسي والثقة بالنفس إحصائيًا بيف ال توجد عالقة ارتباطية دالة  .4-1
 البحث.

ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في متوسط درجات الطمبة )أفراد عينة البحث( عمى مقياس  .4-2
 وفقًا لمتغيرات البحث: )الجنس، والتخصص الدراسي(.األمف النفسي 

عينة البحث( عمى مقياس  ال توجد فروؽ دالة إحصائيًا في متوسط درجات الطمبة )أفراد .4-3
 تبعًا لمتغيرات البحث: )الجنس، والتخصص الدراسي(.الثقة بالنفس 

 اإلجرائية: ا: مصطمحات البحث وتعريفاتيخامساً 
متقبؿ مف اآلخريف ولو و شعور الفرد بأنو محبوب عرفو ماسمو بأنو  األمن النفسي : .5-1

دراكو مكاف بينيـ، و  ة، ويشعر فييا بندرة الخطر بأف  بيئتو صديقة ودودة غير محبطا 
 (Masslow,1988,1).   والتيديد والقمؽ

بأنو: الدرجة التي يحصؿ عمييا  فتعرؼ الباحثة مصطمح األمف النفسي إجرائياً أما 
 .البحث الحاليالمستخدـ في  األمف النفسيالطالب في مقياس 

 بالنفس:الثقة  .5-2
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د بالكفاءة والقدرة عمى مواجية تعرؼ الثقة بالنفس بأنيا: "سمة شخصية يشعر معيا الفر 
العقبات المختمفة، مستخدمًا أقصى ما تنتجو لو إمكانياتو لتحقيؽ األىداؼ المرجوة، 

 (.9، 2009كاروؿ،والوصوؿ بالفرد لممستوى المطموب مف الصحة النفسية والتوافؽ" )
 طالبالالدرجة التي يحصؿ عمييا بأنو:  إجرائياً  الثقة بالنفسمصطمح  ةعرؼ الباحثتو 

 .البحث الحاليالمستخدـ في  الثقة بالنفسعمى مقياس 
فيو عتمد البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي، ي منيج البحث وخطواتو: سادسًا:
، وييتـ بوصفيا وصفًا الراىف يفيد في رصد ظاىرة البحث كما توجد في الواقع منيج

ح خصائصيا، أو التعبير دقيقًا، مف خالؿ التعبير النوعي الذي يصؼ الظاىرة ويوض
 الكمي الذي يعطي وصفًا رقميًا يوضح مقدار أو حجـ الظاىرة )عباس

 (.2007،74آخروف،و 
ويتمثؿ المنيج الوصفي التحميمي بإعداد أدوات الدراسة وتحكيميا، واختيار عينات ليا 
نفس خصائص العينة األساسية، إلجراء الدراسات الالزمة لحساب مؤشرات الصدؽ 

، وأيضًا اختيار عينة تطبيؽ المقاييس عمييا لإلجابة عف أسئمة وفرضيات والثبات
 الدراسة، وتحميؿ النتائج باستخداـ الحزمة اإلحصائية، وتفسير ما توصمت إليو.

 ًا: مجتمع البحث:بعاس
 )عمـ النفس، ـاقسفي كؿ مف أمف جميع طمبة السنة الثالثة مجتمع البحث يتألؼ 

 -2015)جامعة دمشؽ لمعاـ الدراسي  ( في كمية التربيةية حديثة، والتربنفسيالرشاد واال
قسـ شؤوف طالبًا وطالبة(. وفقًا لسجالت الطمبة في  600( والبالغ عددىـ )2016

عدد طالب  فإف 2016 -2015معاـ الدراسي بجامعة دمشؽ ل الطالب في كمية التربية
 170قسـ اإلرشاد النفسي ) ويبمغ عددىـ في( طالبا وطالبة 200)يبمغ  قسـ عمـ النفس
طالبًا  230كما يبمغ عددىـ في قسـ التربية الحديثة )مناىج البحث( ) (،طالبا وطالبة
ألنيا السنة المتوسطة بالنسبة لمسنوات الخمس اختيار طمبة السنة الثالثة  وقد تـ  وطالبة(. 

عديدة في الجامعة  مف الدراسة الجامعية لكمية التربية، وطمبة السنة الثالثة أمضوا سنواتٍ 
والطمبة في السنوات األخيرة تكوف قد تعدلت نوعًا ما بعض السمات لدييـ تبعًا لممواقؼ 
التي يتعرضوف ليا والظروؼ التي يمروف بيا،  باإلضافة لكوف السنة الثالثة أكثر 
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السنوات رسوبًا بالنسبة لمسنوات األخرى حسب نتائج دائرة االمتحانات في كمية التربية 
مما يزيد مف توتر الطمبة وخوفيـ عمى مستقبميـ وىذا بدوره ينعكس عمى أدائيـ 

 األكاديمي، وبناًء عمى ذلؾ تـ اختيارىا عينة لمبحث.
 (: المجتمع األصمي وعدد أفراد العينة ونسبة السحب3الجدول رقم)

األقسام 
 العممية

 المجموع تربية حديثة إرشاد نفسي عمم النفس

المجتمع 
 األصمي

222 172 232 622 

 152 52 52 52 ذكور
 152 52 52 52 إناث

 322 122 122 122 عينة البحث
 %52 %52 %52 %52 نسبة السحب

 ثامنًا: عينة البحث:
( مف قسـ عمـ النفس، طالبًا وطالبة 100)منيـ  طالبًا وطالبة(، 300تألفت العينة مف )

تربية ال( مف قسـ طالبًا وطالبة 100)( مف قسـ اإلرشاد النفسي، وطالبًا وطالبة 100و)
. وتعد ىذه العينة عينة عرضية، وذلؾ بنسبة سحب مئوية بمغت )مناىج البحث( حديثةال
فالنسب المئوية التي تشير إلييا الدراسات اإلحصائية ال تؤخذ بمعزؿ عف أفراد  ،(% 50)

في حدود  % كافية حيف يكوف المجتمع األصمي3المجتمع األصمي، فإذا كانت نسبة 
إذا كاف عدد أفراد المجتمع األصمي ألفا مثاًل فإف ىذه النسبة ليست أما عشرة أالؼ، 
ىي العينة العرضية تسحب مف فئة مناسبة أو متوفرة، و ، و (189، 1986 كافية )الرفاعي

تستخدـ في الدراسات التي تقـو بيا مؤسسات ومراكز إعالمية أو اقتصادية أو سياسية 
 & 119 ،1990 )حمصي، راء أفراد المجتمع في الموضوع المدروسآ بيدؼ استطالع

تطبيؽ األدوات عمى الطمبة المتواجديف  تـ   عمى أية حاؿ، فقد(. 194، 1982الرفاعي،
ناث(، و  )ذكور، : متغير الجنسمتغيريف ىما في ضوء، فحسب في الكمية متغير و ا 

 .)مناىج البحث( ةحديثالتربية وال نفسي،الرشاد واإل نفس،الاالختصاص )عمـ 
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  البحث: تاسعًا: حدود
جامعة دمشؽ  طمبة السنة الثالثة في كمية التربيةب الحالية لمدراسة الحدود البشرية تتمثؿ
. وتتمثؿ ()مناىج البحث(  حديثةالتربية والنفسي، الرشاد اإلنفس، و القساـ: عمـ في األ

، (2016 -2015ـ الدراسي )مف العا ثانيالفصؿ الب لمدراسة الحالية الحدود الزمانية
كمية في  الحدود المكانية. وتتمثؿ (8/4/2015) وانتياًء بػ( 17/3/2015)بدًء مف 
قياس  فتتضح مف خالؿ: لمدراسة الحالية الحدود العمميةأما  جامعة دمشؽ.في التربية 

في  المحددةمف خالؿ األدوات فحسب  األمف النفسي والثقة بالنفسطبيعة العالقة بيف 
 .بحثال

 :ىما في البحث الحالي مقياساف إلجراء الدراسةاستخدـ  :أدوات البحث :عاشراً 
المطبؽ عمى طمبة الجامعة ( 2012 ،رغداء نعيسة)لدى  األمن النفسيمقياس  .12-1

 دراسة ُأجريتإْذ  .باختبار خصائصو السيكومترية ةالباحث توقد قام البيئة السورية. في
 كميةفي  السنة الثالثةمسجميف في وطالبة  طالًبا( 40ف )م مؤلفة عينة عمى استطالعية

 جرى األوؿ التطبيؽ نتائج عمى الحصوؿ وبعد ،(2016 -2015(الدراسي معاـل التربية
 األوؿ التطبيؽ مفيومًا(  15مضي ) بعد وذلؾ ذاتيا، العينة عمى إعادة() ثافٍ  تطبيؽ

 األوؿ التطبيؽ بيف عادةباإل معامؿت قيمة ىذا الكانف الثبات،معامؿ  مف بيدؼ التحقؽ
الذاتي  الصدؽ معامؿقيمة  كاف فقدالمقياس  صدؽفيما يتعمؽ بأما  (.0.812) والثاني

 ، 1978،السيد(المقياس  ثبات لمعامؿ التربيعي الجذر ىووالصدؽ الذاتي  ،(0.901)
(، كما تـ  التحقؽ مف صدؽ محتوى المقياس بعرضو عمى خمسة محكميف مف كمية 402

 امم  ، والثبات الصدؽ مف عالية درجةفي جامعة دمشؽ. وقد أظير المقياس التربية 
 السورية. البيئة في لمتطبيؽ صالًحا جعموي

 
 

 معامؿ ثبات المقياس: (1رقـ )ويظير الجدوؿ 
 (: معامل ثبات مقياس األمن النفسي1الجدول رقم )

 اإلعادة التجزئة النصفيةمعامل ثبات درجة ثبات 



 كلية التربيةالسنة الثالثة في لدى عينة من طلبة الثقة بالنفس ب األمن النفسي وعالقته
 بجامعة دمشق

األمن  مقياس
 النفسي

 ألفا
2.615 2.728 2.812 

معرفة عالقة ىذا ( ل2009سمية عمي،)لدى  الثقة بالنفسمقياس كما اعتمدت الدراسة  .12-2
حيث قامت الباحثة باختبار خصائصو ، طمبة الجامعةالمتغير باألمف النفسي لدى 

 مف مؤلفة عينة عمى استطالعية دراسة ُأجريتالسيكومترية عمى البيئة السورية، حيث 
 -2015)الدراسي معاـل التربية كميةفي  السنة الثالثةمسجميف في  (وطالبة طالًبا 40)

 العينة عمى إعادة(( ثافٍ  تطبيؽ جرى األوؿ التطبيؽ نتائج عمى الحصوؿ وبعد ،(2016
 ،وثباتمعامؿ  مف بيدؼ التحقؽ األوؿ التطبيؽ مفيومًا(  15مضي ) بعد وذلؾ ذاتيا،

(، وبالتالي فإف  0.866) والثاني األوؿ التطبيؽ بيف عادةباإل معامؿت قيمة ىذا الكانف
تـ  التحقؽ مف صدؽ محتواه بعرضو عمى خمسة و  ،(0.93) الذاتيو صدق معامؿقيمة 

 الصدؽ مف عالية درجةمحكميف مف كمية التربية جامعة دمشؽ. وقد أظير المقياس 
معامؿ  (2رقـ )ير الجدوؿ ويظ، السورية البيئة في لمتطبيؽ صالًحا جعمو امم  ، والثبات

 ثبات المقياس:
 (: معامل ثبات مقياس الثقة بالنفس2الجدول رقم )

مقياس درجة ثبات 
 الثقة بالنفس

 اإلعادة التجزئة النصفية معامل ثبات ألفا
2.691 2.732 2.866 

 :النظري لمدراسة طاراإل
  : األمن النفسيأوال: 
 مؤشراتو مع في يتداخؿ و النفس، عمـ في بةالمرك المفاىيـ األمف النفسي مف مفيـو
 عف الرضا الذاتي، التكيؼ األمف الذاتي، الشعور بالطمأنينة االنفعالية، مثؿ أخرى مفاىيـ

األمف "أيضًا  النفسي لألمف ويقاؿ .االنفعالي التوازف اإليجابي، الذات الذات، مفيـو
، 1989زىراف،( "خصيوالسمـ الش" األمف الخاص" و" األمف الشخصي"و االنفعالي

مفاىيـ متعددة ولكف جميعيا ىدفيا مشترؾ.  لألمف النفسيأف   ةالباحثوترى  .296)
ىو الطمأنينة النفسية واالنفعالية، وىو حالُة يكوف فييا: إشباع الحاجات مضمونًا فاألمف 

ء واألمف النفسي مركٌب مف اطمئناف الذات والثقة بيا، مع االنتما. وغيَر معرٍض لمخطر
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الطمأنينة حاجة  ف  إوعميو ف. إلى جماعة آمنة، وىو حالة مف الشعور باليدوء والسكينة
وىي حاجة ماسة كمما افتقدىا  ،نفسية إنسانية ال تستقيـ حياة وشخصية اإلنساف بدونيا
ويعد الشعور بالطمأنينة النفسية  اإلنساف ظيرت عالمات سمبية كسوء التوافؽ النفسي.

لنفسية اإليجابية وأوؿ مؤشراتيا، فمقد تحدث الكثير مف العمماء أحد مظاىر الصحة ا
والمفكريف عف أبرز المؤشرات اإليجابية لمصحة النفسية والتي منيا شعور الفرد باألمف 
النفسي والنجاح في إقامة عالقات مع اآلخريف وتحقيؽ التوافؽ النفسي والبعد عف 

 مف النفسي ألل فيناؾ خصائص (.1997 ,16،التصمب واالنفتاح عمى اآلخريف )زىراف

 :التالي النحو وىي عمى الدراسات و البحوث مف عينة نتائج أظيرتيا كما
 تسمط، و عقاب، و تسامح، مف أساليبيا و االجتماعية، التنشئة األمف النفسي بعممية يتحدد 

 والخبرات، االجتماعي، بالتفاعؿ ويرتبط وكراىية، وحب، ورفض، وتقبؿ، وديمقراطية،

.ميددة غير آمنة بيئة في االجتماعية والمواقؼ
 عامة بصفة اإلنجاز وفي الدراسي التحصيؿ عمى األمف النفسي إيجابياً  يؤثر.
 األمييف و الجيمة مف أمناً  أكثر والمثقفوف المتعمموف.
 بيا يعمموف ال الذيف مف باألمف النفسي أكثر يشعروف بالسياسة يعمموف الذيف.
 األوالد  بوجود مف النفسي مرتبطباأل الوالديف شعور.
 األمنيف غير مف االبتكار في أعمى نفسياً  اآلمنوف.
 أو مناقشة بدوف الفكري الجمود و بالرأي التشبث أي بالدوجماطية موجباً  األمف يرتبط عدـ 

.تفكير
 أمراض خاصة و باألمراض لإلصابة التعرض وبالتالي بالتوتر، باألمف مرتبط الشعور عدـ 

 (.20، 2003، الخضريالقمب )
 ترتكز التي الدعائـ أىـ مف النفسي باألمف الشعور أف   ةرى الباحثت بناًء عمى ما سبؽ،  

حسب  النسبي الثبات إلى يميؿ إنما و مطمقاً  ثابتاً  يكوف ال لذلؾ الصحة النفسية، عمييا
 .المحيطة الظروؼ
 الثقة بالنفس:ثانيا: 



 كلية التربيةالسنة الثالثة في لدى عينة من طلبة الثقة بالنفس ب األمن النفسي وعالقته
 بجامعة دمشق

شخصية اإليجابية والتي تقـو بدور أساسي في إحدى خصائص ال تعد الثقة بالنفس    
حياة األفراد، وترتبط بمفيـو الذات اإليجابي الذي يحممو الفرد عف نفسو. حيث عرؼ 

الثقة بالنفس بأنيا الحـز واإلصرار والحماس واالستقاللية والنضج االنفعالي،  ىانتون
بأنيا  يا سمعاف. كما عرفت(Hanton, 2007,21)وىي القدرة عمى التعامؿ مع النقد

النظر إلى الذات عمى أنيا قادرة عمى التغمب عمى التحديات، وأنيا تستحؽ النجاح 
بالثقة بمف حولو يشكؿ  ريكسوف أف إحساس الفردأويرى  .(6، 3002والسعادة )سمعاف،

نجاز الشخصية السميمة ، والتي بدورىا تزوده بالشعور بالكفاية والقدرة عمى اإل أساس
 (.23، 2008، يالمفرج)مشكالتو المستقبميةوالتغمب عمى 

نو رغـ تبايف المفاىيـ حوؿ الثقة بالنفس إال أنو  يوجد اتفاؽ كوف الثقة أ ةرى الباحثتو 
الصحة النفسية لمفرد وتبعث عمى الشعور  مف مظاىر بالنفس سمة ىامة تمثؿ مظيراً 

ف ستوف و شرش أف ويعتقد كؿ م بالسعادة والكفاءة والقدرة عمى مواجيات الصعوبات.
الثقة بالبيئة والثقة بالنفس المتاف تكتسباف خالؿ األعواـ األولى مف حياة الفرد أساسيتاف 

باالستقالؿ الذاتي  لنمو الشخصية السوية ، وىما تناظراف اإلحساس باألمف واإلحساس
ألف فقداف الثقة يؤدي إلى اضطرابات تضر  صحة  ،في نمو الشخصية عند اريكسوف

ساسية ألالمظاىر ا حدأىو  فقداف الثقة بالنفس أيزنؾ أف  النفسية وىذا ماأكده  الفرد
كما تحدث كاروؿ عف عدة أسباب  (.14 -13، 2013)شر اب، فيالعصابي  لممنطوييف

 النعداـ الثقة بالنفس منيا:
   اآلخريف يروف ضعفو، وأنو ال يستطيع إخفاء عيوبو. االعتقاد بأف 
 يو الدائـ عمى أف يكوف عمى أفضؿ صورة.القمؽ المستمر بسبب سع 
 (13، 2009)كاروؿ، اإلحساس بالخجؿ مف نفسو.  
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  الشخص المتمتع بثقة عالية في  أف  حيث الثقة بالنفس بمظاىر التمتع إلى  شر اب أشارو
 نفسو يتميز بما يمي: 

   اإلحساس بالقدرة عمى مواجية مشكالت الحياة في الحاضر والمستقبؿ ، والقدرة عمى 
 البت في 

 األمور واتخاذ القرارات وتنفيذ الحموؿ .
 . تقبؿ الذات والشعور بتقبؿ اآلخريف واحتراميـ 
  ، الشعور باألمف عند مواجية الكبار والتعامؿ معيـ والثقة بيـ 
 . الشعور باألمف مع األقراف والمشاركة االيجابية 
 ،(.27، 2013الترحيػػب بػػالخبرات والعالقػػات الجديػػدة )شر اب 

الثقة بالنفس ىي محور اىتماـ العديد مف النظريات  أف   ةرى الباحثتبناًء عمى ما سبؽ 
واالتجاىات النفسية المختمفة باعتبار الثقة بالنفس مف أىـ مظاىر الشخصية السوية ، بؿ 

إنيا السمة األبرز والعنصر األىـ في التوافؽ واالتزاف النفسي واالجتماعي ، وىذا ما 
ى الوصوؿ إليو كؿ النظريات النفسية حتى و إف اختمفت المصطمحات تسعى إل

 والمسميات أو الوسائؿ واألساليب المؤدية لذلؾ .
 الدراسات السابقة:الحادي عشر: 

 :التي تناولت األمن النفسيالدراسات  .11-1
 ( السعودية. (2005دراسة الدليم .11-1-1

دة النفسية لدى عينة من طمبة عنوان الدراسة: الطمأنينة النفسية وعالقتيا بالوح
  الجامعة.

الحالية إلى الكشؼ عف طبيعة العالقة الموجودة بيف  : ىدفت الدراسةوتيدف الدراسة
اإلحساس بالطمأنينة النفسية والشعور بالوحدة النفسية في أوساط طمبة جامعة الممؾ 

نفسية والوحدة ومف أجؿ تحقيؽ ذلؾ فقد تـ تطبيؽ مقياسي الطمأنينة ال، سعود بالرياض 
طالب وطالبة في سنتيـ الجامعية  288: عينة قصديو مكونة مف عينة الدراسة، النفسية
بيف  0.52: وقد أظيرت النتائج وجود عالقة إيجابية دالة بمغت نتائج الدراسة، األولى

اإلحساس بالطمأنينة النفسية والشعور بالوحدة النفسية، كما كشفت بيانات الدراسة عف 



 كلية التربيةالسنة الثالثة في لدى عينة من طلبة الثقة بالنفس ب األمن النفسي وعالقته
 بجامعة دمشق

 وؽ دالة بيف الطالب والطالبات في درجة الشعور بالوحدة النفسية حيث ظير أف  وجود فر 
الذكور أكثر شعور بالوحدة مف اإلناث ، أما عمى مستوى التفاعؿ بيف الجنس 
والتخصص فمـ تظير الدراسة تفاعاًل دااًل عمى الشعور بالطمأنينة النفسية أو الوحدة 

 سة وصاغ في ضوء ذلؾ بعض التوصيات .النفسية وقد ناقش الباحث نتائج الدرا
 ( سورية:2012دراسة نعيسة ) .11-1-2

عنوان الدراسة: االغتراب النفسي وعالقتو باألمن النفسي "دراسة ميدانية عمى عينة 
 من طمبة جامعة دمشق القاطنين بالمدينة الجامعية.

طية بيف الشعور ىدفت الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف العالقة االرتبا وتيدف الدراسة:
باالغتراب النفسي واألمف النفسي، وكذلؾ الكشؼ عف الفروؽ بيف متوسط درجات طمبة 
المرحمة الجامعية والدراسات العميا عمى مقياس األمف النفسي ومقياس االغتراب النفسي 

المستوى التعميمي( لدى طمبة جامعة دمشؽ القاطنيف  -تبعًا لممتغيرات التالية: )الجنسية
( طالبًا وطالبة مف 370تكونت عينة الدراسة مف ) عينة الدراسة: أما، دينة الجامعيةبالم

%( مف مجتمع البحث 3طمبة مدينة السكف الجامعي، وتمثؿ ىذه العينة ما نسبتو )
لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ األدوات التالية: استبياف  أدوات الدراسة: األصمي.

ف إعداد )فيد عبد اهلل الدليـ وآخروف(، واستبياف لقياس لقياس ظاىرة األمف النفسي م
ظاىرة االغتراب النفسي مف إعداد الباحثة بعد االطالع عمى الدراسات السابقة كدراسة 

توجد عالقة ارتباطية عكسية سمبية ذات  نتائج الدراسة: سميرة حسف أبكر وآخروف.
فسي ودرجاتيـ عمى مقياس داللة إحصائية بيف درجات الطمبة عمى مقياس األمف الن

النفسي. وتوجد فروؽ بيف متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس األمف النفسي االغتراب 
ُتعزى إلى متغير المستوى التعميمي لصالح طمبة "الدراسات العميا". وتوجد فروؽ بيف 
متوسطات درجات الطمبة عمى مقياس األمف النفسي ُتعزى إلى متغير الجنسية لصالح 

 السورييف.
 ( األردن:2013فين ). .دراسة مصطفى والشري11-1-3
عنوان الدراسة: الشعور بالوحدة النفسية واألمن النفسي والعالقة بينيما لدى  عينة  

 من الطمبة الوافدين في جامعة اليرموك.
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: الكشؼ عف العالقة بيف الشعور بالوحدة النفسية واألمف النفسي لدى وتيدف الدراسة
تـ بناء مقياسيف  الدراسة:وات أديرموؾ.عينة مف الطمبة الوافديف الدارسيف في جامعة ال

عينة ، لقياس الشعور بالوحدة النفسية واألمف النفسي لطمبة الجامعة مف أعداد الباحثيف
طالبًا وطالبة مف جامعة اليرموؾ تـ اختيارىـ بالطريقة  158مف تكونتالدراسة: 
رؽ في مستوى وجود ف :توصمت الدراسة إلى النتائج التاليةنتائج الدراسة:  القصدية.

الشعور باألمف النفسي عمى المقياس ككؿ وعمى مجاالتو جميعيا تعزى لمجنس ولصالح 
الذكور،إضافة إلى وجود فروؽ في مستوى الوحدة النفسية ككؿ تعزى لمجنس ولصالح 

 .اإلناث
 ( الصين: Zeng and Leung 2011. دراسة زنج  ووينج )11-1-4

 لدى طمبة الجامعات الصينية عنوان الدراسة: مستوى األمن النفسي
The level of psychological security among the students of Chinese 
niversities 

( بدراسة في إحدى Zhang, & Wang, 2011قاـ زنج ووينج ) :سةراوتيدف الد
الجامعات الصينية مف أجؿ التعرؼ عمى مستوى األمف النفسي لدى عينة مف طمبة 

طالبًا وطالبة  (345تكونت مف طمبة الجامعة بمغ  عددىـ )الدراسة:  عينة، الجامعة 
: أشارت نتائج الدراسة إلى أف الطمبة يتمتعوف بمستوى نتائج البحث، مف جنسيات مختمفة

متوسط مف األمف النفسي، كما وجدت أف مستويات األمف النفسي تأثرت بخمفياتيـ 
 الثقافية واإلقميمية المختمفة.

 سات االتي تناولت الثقة بالنفس:. الدرا11-2
 ( الكويت.2221دراسة العنزي) .11-2-1

ىدفت  .ية لمخجلمالمكونات الفرعية لمثقة بالنفس والمكونات الفع :الدراسة عنوان
والمكونات الفرعية لمخجؿ، وبمغت ، التعرؼ إلى المكونات الفرعية لمثقة بالنفس :الدراسة

 ،الييئة العامة لمتعميـ التطبيقي بكمية التربية( طالبًا مف طالب 342)عينة الدراسة
ومقياس الخجؿ مف إعداد لولوة  ،ستخدـ الباحث مقياس الثقة بالنفس مف إعدادها األدوات
إلى وجود عوامؿ فرعية مكونة لمثقة بالنفس وىي: عامؿ االعتماد  النتائج ودلت ،حمادة



 كلية التربيةالسنة الثالثة في لدى عينة من طلبة الثقة بالنفس ب األمن النفسي وعالقته
 بجامعة دمشق

 ،بالنفس وعامؿ التصميـ واإلرادة وعامؿ التردد في اتخاذ القرار وعامؿ الثقة، عمى النفس
 كما كشفت النتائج عف عدـ وجود فروؽ دالة بيف الجنسيف.

 فمسطين:  (2007)، دراسة جودة .11-2-2
: الذكاء العاطفي وعالقتو بالسعادة والثقة بالنفس لدى طمبة جامعة الدراسة عنوان

 األقصى.
لسعادة والثقة بالنفس لدى إلى الكشؼ عف مستويات الذكاء العاطفي وا :ىدفت الدراسة
والتعرؼ عمى العالقة بيف الذكاء العاطفي وكؿ مف السعادة والثقة  ،طمبة األقصى

 146 -طالب85 ) طالبًا وطالبة (231)مف عينة الدراسةبالنفس، وتكونت 
مقياس الذكاء العاطفي  استخدمت الباحثة في الدراسة ثالثة مقاييس وىي: ،األدواتطالبة(

 ، ولقد ودلتShraugerومقياس الثقة بالنفس لشروجر ،(2001)ه وعثمافمف إعداد عبد
إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بيف الذكاء العاطفي وكؿ مف السعادة، والثقة  النتائج
 بالنفس.

 ( المممكة العربية السعودية.2227دراسة السقاف) .11-2-3
ب جامعة الممك عبد بالنفس وانفعال الغضب لدى عينة من طال :الثقةالدراسة عنوان
التعرؼ عمى نسبة انتشار الثقة بالنفس عند طالب  وىدفت الدراسة أم القرىو العزيز 

الجامعة، ومعرفة الفروؽ في الثقة بالنفس تبعًا لمتغيرات الجنس والتخصص والسنة 
( طالبًا وطالبة مف جامعة الممؾ عبد العزيز 927مف) عينة الدراسةالدراسية، وتكونت 

استخدمت الباحثة مقياسيف احدىما لمثقة بالنفس واآلخر  األدوات، ـ القرىوجامعة أ
في الثقة  فروؽ إلى عدـ وجود النتائج إلنفعاؿ الغضب وكالىما مف إعدادىا، ولقد ودلت

 بالنفس، تبعًا لمتغيرات الجنس والتخصص والسنة الدراسية.
ينرسون .11-2-4  أمريكا.   (Santiago& Einarson, 1998) دراسة سنتياغو وا 

: مميزات الخمفية الثقافية وعالقتيا بالثقة بالنفس، وتقدير الذات لدى الدراسة عنوان
التعرؼ إلى أثر األصوؿ  ىدفت الدراسة الطالب الخريجين من كميتي العموم واليندسة.

عينة ولقد بمغت ،العرقية والجنس عمى الثقة بالنفس وتقدير الذات عند طالب الجامعة
طالبًا وطالبة، واستخدـ الباحثاف مقياس الثقة بالنفس ومقياس تقدير الذات  (290)الدراسة

إلى عدـ وجود عالقة بيف األصوؿ العرقية والجنس  النتائج ودلت ،وىما مف إعدادىما
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وأظيرت الدراسة مف أىـ العوامؿ المؤثرة بالثقة بالنفس ىي  ،والثقة بالنفس والكفاءة الذاتية
 التوقعات المستقبمية.الحالة االجتماعية و 

 أسبانيا. (Marie, 2009)دراسة ماريا  .11-2-5
نموذج لدراسة أثر تنوع الخبرات في الثقة بالنفس األكاديمية لدى  :الدراسة عنوان

التعرؼ إلى أثر الخبرات المتنوعة في زيادة الثقة  :ىدفت الدراسة .طالب جامعة التينا
كما أعدت الباحثة مقياسًا  ،طالبًا وطالبة (50)ةعينة الدراسوبمغت  ،بالنفس األكاديمية

إلى وجود عالقة ارتباط موجبة بيف الخبرة والثقة  النتائج ودلت ،لقياس الثقة بالنفس
 بالنفس، كما توجد فروؽ في الثقة بالنفس لصالح طمبة الكميات النظرية.

 ( اليند:MOHAN , 2014دراسة ُموىان ). 11-2-6
A Study of Self Confidence in Relation to Achievement 
Motivation of D.ed Students. 

أىداف ،التعميـ دافعية اإلنجاز لطمبةب تياعالق دراسة الثقة بالنفس في عنوان الدراسة:
في مستوى الثقة بالنفس  ذكور واالناثمعرفة ما إذا كاف ىناؾ فرؽ بيف ال:الدراسة

 العمر.  -تبعًا لمتغيري الجنس والدافعية لإلنجاز
استبياف :أدوات الدراسةالمعمميف، الطالب(طالبًا وطالبة مف 250بمغت) عينة الدراسة:

دافعية اإلنجاز ، ومقياس Basavanna (1975) التي وضعيا الدكتور بالنفسثقة ال
 .موىاف D.EO ( التي وضعتيا1999)

النفس ودافعية نتائج الدراسة: توصمت أنو ال توجد فروؽ بيف الذكور واالناث في الثقة ب
 اإلنجاز تبعًا لمتغيري الجنس و العمر.

 عام عمى نتائج الدراسات السابقة )العربية واألجنبية(: تعقيب 
لدى  تقد درس ألمف النفسي والثقة بالنفسيالحظ مف عرض الدراسات السابقة أف ا     

ظير حيث  ات عديدة،في ضوء متغير  ـوقد تمت دراستي، عينات مختمفة مف الجامعييف
ف قمة الدراسات التي تناولت األ عدـ وجود أي دراسة تجمع المتغيريف معًا، مف النفسي وا 

 ومعا ً  اتالمتغير  همف أجؿ دراسة ىذ لمباحثة الثقة بالنفس شكمت دافعًا قوياً ا بالقتيوع
 الوصوؿ إلى فيـ أفضؿ ليذا الموضوع.



 كلية التربيةالسنة الثالثة في لدى عينة من طلبة الثقة بالنفس ب األمن النفسي وعالقته
 بجامعة دمشق

مف حيث تقديـ الخمفية  ةساىمت الدراسات السابقة في إغناء معمومات الباحثكما    
النظرية، إضافة إلى االستفادة في صياغة مشكمة الدراسة مف خالؿ االستعانة ببعض 

، باإلضافة عمى حياة وشخصية األنسافمدى أىمية األمف النفسي بيف األفكار التي تُ 
طالع عمى الجوانب التي تـ التركيز عمييا في ىذه الدراسات وعمى المتغيرات التي لال

 ، لمحاولة إيجاد متغيرات جديدة لـ تدرس مف قبؿ وليا أىمية في الدراسة.راستياتمت د
 :نتائج البحث وتفسيرىا ومقترحاتو

 أوال: نتائج البحث وتفسيرىا:
ال توجد عالقة أنو:  الفرضية األولى تقوؿ: األمن النفسي بالثقة بالنفسعالقة  -1

 أفراد عينة البحث. لدى ة بالنفساألمف النفسي بالثقارتباطية ذات داللة إحصائية بيف 
 يبين المتوسطات واالنحراف المعياري(: 4الجدول رقم )

 المتغير  العينة المتوسط االنحراف المعياري
 األمن النفسي 322 3.1943 1.26546

 الثقة بالنفس 322 3.1436 1.29522 

 
 (: االرتباط بين المحاور5الجدول رقم )

 الثقة بالنفس األمن النفسي المتغيرات معامالت ارتباط بيرسون بين

 األمن النفسي
 **587.- 1 قيمة االرتباط
 001. . مستوى الداللة
 300 322 حجم العينة

 الثقة بالنفس
 1 **587.- قيمة االرتباط
 . 000. مستوى الداللة
 322 300 حجم العينة

  05.ة ، * ارتباط عند مستوى دالل01.** ارتباط عند مستوى داللة 
 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية

داؿ احصائيا عند مستوى الداللة  سمبييوجد ارتباط  ( أنو5رقـ )يتبيف مف الجدوؿ 
توجد عالقة  : ىذا يعني رفض الفرضية لتصبحاألمف النفسي والثقة بالنفس. و  بيف 0.01
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وىذا  ، الثقة بالنفس داء عمى مقياسواألمقياس األمف النفسي ارتباطية مابيف األداء عمى 
سواء أكانت بإدراكيـ بالثقة بالنفس، يرتبط منيـ النفسي يدؿ عمى أف إدراؾ الطمبة أل

الثقة مف النفسي عندىـ ارتفع بالمقابؿ مرتفع أو منخفض فكمما ارتفع األ ثقةال غيرمت
ؾ تمتمعبو الجامعة في  يمكف أف وىذه النقطة يمكف أف توضح الدور الذي ،لدييـ بالنفس

لتزيد مف ىذا الشعور االيجابي لدى  الثقة بالنفسمف النفسي مع تنمية األالعالقة في 
طمبتيا، فالخبرات الذاتية والعادات والسمات الشخصية ىي التي تمعب الدور األكبر في 

وبالتالي يجب العمؿ عمى بناء اإلنساف  ،لدى الشباب الجامعي األمف والثقةتحديد مستوى 
ثراء وجدانو ليتسامى بعواطفو  ووظيفتو ووجدانو ومساعدتو عمى اكتشاؼ إمكاناتو وا 

خفض الشعور بضعؼ األمف النفسي ومشاعره وقيمو اإلنسانية وبالتالي يجب العمؿ عمى 
 .لتحسيف ثقتو بنفسو اإلنسافلدى 

 قريبة  مقبولة و نتيجة تعتبر النتيجة أف ىذهترى الباحثة  الفرضية األولى: مناقشة نتائج
بالثقة  في ظؿ الظروؼ الحاليةاألمف النفسي عالقة  أىمية مدى تبيفألنيا  قيقةمف الح
الثقة بالنفس يزداد ب الشعور وأف ،طمبةلم والبدنية النفسية الصحة عمى المحافظة في بالنفس
 الصعبة المواقؼ مواجية عمى ـيساعدىمما  ،لدييـ األمف النفسي مظاىر ارتفعت كمما

بثقة الفرد بنفسو مف خالؿ مستوى  التنبؤ يمكف فإنو ثـ ومف  ،ـتعترضي التي والمشكالت
 انخفاضو أو األمف النفسي غياب ظؿ في أنو التنبؤ يمكف فإنو ثـ ومفلديو،  األمف النفسي

فكمما زاد حظ اإلنساف مف إشباع حاجتو مف األمف، كاف  ، االضطرابات النفسية تنشأ قد
 و االنفعالية الطمأنينة إلى يشير النفسي فاألمف نصيبو مف عدـ الشعور بتدني الثقة أوفر،

 البيئة ومع الذات، مع التوافؽ وحسف الخوؼ و التيديد و بالقمؽ الشعور مف التحرر

 وىذا يتوافؽ مع دراسة النفسية الصحةو  النفسي السواء مميزات أحد يعتبر والذي المحيطة
  األمف النفسي.  حوؿ الدور السمبي الذي يمعبو االغتراب في( 2012نعيسة )

ال توجد  :أنو الفرضية الثانيةتقوؿ عالقة األمن النفسي ببعض خصائص الطمبة:  -2
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطمبة )أفراد عينة البحث( عمى مقياس 

 تبعًا لمتغيرات البحث: )الجنس ،التخصص الدراسي ( . األمف النفسي
 نهجنسفقا و األمن اننفسي(: 6انجدول رقم )

قيمت )ث( االنحراف انمتىسط عدد  انجنس نمتغيراثا



 كلية التربيةالسنة الثالثة في لدى عينة من طلبة الثقة بالنفس ب األمن النفسي وعالقته
 بجامعة دمشق

ومستىي  انمعياري انحسابي انحاالث

 دالنتها

األمن 

 اننفسي

 )225.( 1.26954 3.1778 051 إناث
 1.26540 3.2108 051 ذكىر 822.

 05.، * االرتباط مهم عند مستىي دالنت 01.** االرتباط مهم عند مستىي دالنت 

 ياناث اندراست انميدانيتانمصدر: ب

وىذا يعني  a( = 0.05( أف )6وقد تبيف مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ رقـ )
فراد عينة أحصائية لدى إقبوؿ الفرضية لتصبح النتيجة : ال توجد فروؽ ذات داللة 

مما يعني  ،تعزى إلى متغير الجنس األمف النفسيدائيـ عمى مقياس أالبحث في متوسط 
الفروقات بينيـ  و األمف النفسي طالب والطالبات كالىما لدييـ مستوى متوسط مفأف ال

 في ىذا المستوى فروؽ ليست جوىرية.
 وفقا لالختصاص وانحرافاتيا المعيارية األمن اننفسي (: متوسطات7الجدول رقم )

 األمن اننفسي
عدد 

 انحاالث

انمتىسط 

 انحسابي
 االنحراف انمعياري

 االختصاص

 1.34867 3.0237 011 عهم نفس

 1.34052 3.2350 011 ارشاد نفسي

 1.08279 3.3243 011 تربيت حديثت

 05.، * االرتباط مهم عند مستىي دالنت 01.** االرتباط مهم عند مستىي دالنت 

 انمصدر: بياناث اندراست انميدانيت

 

 وفقا نالختصاص انفروق في األمن اننفسي(: 8انجدول رقم )

 انعبارة
جمىع م

 انمربعاث

درجاث 

 انحريت

متىسط 

 انمربعاث
 مستىي اندالنت قيمت ف

قيمت االرتباط 

ومستىي 

 دالنته

بين 

 انمجمىعاث
4.765 2 

2.383 

1.596 
1.493 .226 

).056( 
.224 

داخم 

 انمجمىعاث
474.048 297 

 299 478.813 انكهي

، وىذا يعني  a(= 0.05) : فوقد تبيف مف خالؿ النتائج الموضحة في الجدوؿ السابؽ أ
حصائية لدى أفراد عينة إقبوؿ الفرضية لتصبح النتيجة : ال توجد فروؽ ذات داللة 

تعزى إلى متغير التخصص  األمف النفسيدائيـ عمى مقياس أالبحث في متوسط 
األمف ، مما يعني أف  الطالب في كافة التخصصات لدييـ مستوى متوسط مف الدراسي
 بينيـ في ذلؾ ليست جوىرية. والفروؽ النفسي
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: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الفرضية الثانية مناقشة نتائج
، تبعًا لمتغيرات البحث: )الجنس األمف النفسيالطمبة )أفراد عينة البحث( عمى مقياس 

، يمكف تفسير ذلؾ القتصار عينة الدراسة عمى فئة محدودة مف التخصص الدراسي(
ات المجتمع، وىـ طمبة كمية التربية، بحيث يتعرض كال الجنسيف إلى خبرات متشابية فئ

تقريبًا خاصًة عمى صعيد التفاعؿ والعالقات االجتماعية و الظروؼ المحيطة و ىذا 
يعني أف متغير الجنس ال يبدو عامال ميمًا في تأثيره عمى األمف النفسي عند الطمبة، 

راسي فيمكف تفسير عدـ وجود الفروؽ إلى أف البيئة وبالنسبة لمتغير التخصص الد
الجامعية توفر لمطمبة المشاركة في األنشطة االجتماعية والتعميمية وتنمي العالقات 
االجتماعية مف خالؿ تفاعميـ فيما بينيـ مما يدعـ مشاعر االنتماء و الثقة بالنفس و 

 دراسة ة كؿ مفدراست إليو بالتالي الشعور باألمف النفسي، وىذا يتناقض مع ما توصم
التخصص  غيرحساس بالطمأنينة عمى مت( والذي وجد فروقا في اإل2005الدليـ )
التي أكدت عمى الفروؽ في الشعور  (2013) مصطفى والشريفيف دراسةو . الدراسي

 باألمف النفسي والتي تعزى لمجنس ولصالح الذكور.
الجنس والتخصص ىو ارتباط موضع  ومتغيرات األمف النفسيمما يؤكد أف االرتباط بيف 

 شؾ وجدؿ ويرتبط بالظروؼ المحيطة.
ال توجد : أنو الفرضية الثالثة تقوؿعالقة الثقة بالنفس ببعض خصائص الطمبة:  -3

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسط درجات الطمبة )أفراد عينة البحث( عمى مقياس 
 صص الدراسي(.تبعًا لمتغيرات البحث: )الجنس، التخ الثقة بالنفس

 
 
 

 انثقت باننفس وفقا نهنىع االجتماعي(: 9انجدول رقم )

 انمتغيراث
اننّىع 

 االجتماعي

عدد 

 انحاالث

انمتىسط 

 انحسابي

االنحراف 

 انمعياري

قيمت 

)ث( 

ومستىي 

 دالنتها

قيمت 

االرتباط 

ومستىي 

 دالنته

 )040.(-( 1.31594 3.0961 150 إناثانثقت 
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 باننفس
 1.27676 3.1911 150 ذكىر

.634( 
.526 

.421 

 05.، * االرتباط مهم عند مستىي دالنت 01.** االرتباط مهم عند مستىي دالنت 

 انمصدر: بياناث اندراست انميدانيت

التي وىذا يعني قبوؿ الفرضية  a( = 0.05أف ) (9الجدوؿ رقـ )تبيف مف خالؿ كذلؾ 
دائيـ عمى أعينة البحث في متوسط فراد أ: ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية لدى تقوؿ

س. مما يعني أف الطالب والطالبات كالىما تعزى إلى متغير الجن الثقة بالنفسمقياس 
والفروقات بينيـ في ىذا المستوى فروؽ ليست  الثقة بالنفسلدييـ مستوى متوسط مف 

 جوىرية.
 نمعياريتختصاص وانحرافاتها اوفقا نالمتىسطاث انثقت باننفس (: 10انجدول رقم )

 انثقت باننفس
عدد 

 انحاالث

انمتىسط 

 انحسابي
 االنحراف انمعياري

 االختصاص

 1.38008 3.1000 011 عهم نفس

 1.32537 3.0532 011 ارشاد نفسي

 1.17344 3.2776 011 تربيت حديثت

 05.، * االرتباط مهم عند مستىي دالنت 01.** االرتباط مهم عند مستىي دالنت 

 اث اندراست انميدانيتانمصدر: بيان

 
 انفروق في انثقت باننفس وفقا نالختصاص(: 00انجدول رقم )

 انعبارة
مجمىع 

 انمربعاث

درجاث 

 انحريت

متىسط 

 انمربعاث
 مستىي اندالنت قيمت ف

قيمت االرتباط 

ومستىي 

 دالنته

بين 

 انمجمىعاث
2.803 2 

1.401 
1.679 

.835 .435 
).043( 
.359 

داخم 

 انمجمىعاث
498.781 297 

 299 501.584 انكهي

 05.، * االرتباط مهم عند مستىي دالنت 01.** االرتباط مهم عند مستىي دالنت 

 انمصدر: بياناث اندراست انميدانيت

، وىذا يعني قبوؿ الفرضية لتصبح  a(=0.05أف )( 11)تبيف مف خالؿ الجدوؿ كما ي
دائيـ أدى أفراد عينة البحث في متوسط حصائية لإالنتيجة : ال توجد فروؽ ذات داللة 

، مما يعني أف  الطالب في تعزى إلى متغير التخصص الدراسي الثقة بالنفسعمى مقياس 
والفروؽ بينيـ في ذلؾ ليست  الثقة بالنفسكافة التخصصات لدييـ مستوى متوسط مف 

 جوىرية.
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بيف متوسط درجات  : ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائيةلثةالفرضية الثا مناقشة نتائج
، تبعًا لمتغيرات البحث: )الجنس الثقة بالنفسالطمبة )أفراد عينة البحث( عمى مقياس 

إلى التغيرات الحضارية والثقافية التي ىذه النتيجة ع ارجيمكف إ، التخصص الدراسي(
ناث في الرعاية بيف الذكور واإلبشكؿ أكبر مما سبؽ حيث ساوت  المجتمععمى  طرأت

قد يكوف ناتجًا أيضًا عف طرؽ  و، بينيماكبير  ولية دوف تفريؽؤ والتقدير والمس واالىتماـ
التربية الحديثة التي انتشرت، وتطور دور األسرة مف حيث عدـ التمييز بيف أبنائيا 
عطائيـ الفرصة نفسيا في التعبير عف أنفسيـ و تنمية إمكاناتيـ، مما  الذكور واإلناث، وا 

نفس لدييـ، وبالنسبة بعدـ وجود فروؽ في الثقة بالنفس يعود يزيد مف مستوى الثقة بال
يمكف تفسير ذلؾ إلى أف أغمب الطالب ُيمنحوف فرصة اختيار لمتخصص الدراسي، 

التخصص المناسب ليـ والذي يمبي رغباتيـ، وىذا بدوره يزيد مف قدرتيـ عمى تحقيؽ 
ماـ لبذؿ المزيد مف الجيد ، أىدافيـ التي رسموىا النفسيـ، وىذا يكوف سببا في دفعيـ لأل

 ،(2001)العنزيدراسة يتفؽ مع وىذا ، وتعزيز ثقتيـ بأنفسيـ وتمتعيـ باالتزاف االنفعالي
توجد فروؽ في  (،التي وجدت أنو ال2014ودراسة موىاف ) (2007)السقاؼدراسة و 

التي  (Marie, 2009)دراسة  معاختمفت و  في الثقة بالنفس،التخصص الدراسي الجنس و 
 . تغير الثقة بالنفسظيرت وجود فروؽ في التخصص الدراسي عمى مأ

 المقترحات:ثانيًا: 
مف خالؿ بناء تصور واضح ومحدد الثقة بالنفس باألمف النفسي و  الطمبةتنمية شعور  .1

 لمعنى الحياة وأمنيا.
تعزيز الشعور باألمف لدى الطمبة مف خالؿ العمؿ عمى تطوير برامج تسيـ في تعميـ  .2
طمبة حؿ المشكالت التي تواجييـ يوميًا والمتعمقة بالنواحي األكاديمية واالجتماعية ال

 والنفسية أو المادية نتيجة األزمة.  
( األمػف النفسػي والثقػة بػالنفسمحمية تناولت متغيػرات الدراسػة ) دراسات وجود لعدـ نظراً  .3

 المسػتقبمية الدراسػاتوث و إجراء المزيد مػف البحػ قترحن -حسب عمـ الباحثة -مجتمعة معًا 

 .ف لمتعمؽ بمعرفة أثرىما عمى الطمبة والمجتمع ككؿالباحثي قبؿ مف
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ضرورة تعييف مرشد نفسي في جميع الجامعات السورية وتزويدىـ ببرامج إرشادية . 4
وتعزيز دور االرشاد النفسي في الجامعات لمساعدة الطالب عمى اكتشاؼ ذواتيـ 

 وأمنيا. الثقة بالنفس زيادةـ مف وتطوير أساليب جديدة تمكني
زيادة الشعور باألمف مف خالؿ عقد الندوات والدورات وبرامج الدعـ النفسي مف خالؿ  .5

أنشطة وبرامج اجتماعية وأكاديمية تشغؿ أوقات الفراغ ويكتسب مف خالليا الطالب 
ي سمات وميارات تعزز الثقة بالنفس وباآلخريف ومواجية األزمات والضغوطات الت

 يتعرض ليا في الحياة.
دعيـ وتعزيز مستوى الثقة بالنفس لدى الطمبة مف خالؿ المحاضرات التي يمقيا ت .6

 األساتذة عمى طمبتيـ.
قامة ندوات إرشادية جماعية لعمـو الطمبة إلرشادىـ وتوعيتيـ بضرورة االعتماد عمى أ .7

ج أفرادًا واثػقيف مف عيش في ظروؼ خاصة تحتامنطقة تالذات واآلخريف وخصوصًا أف ال
 ليحققوا األمف واالستقرار واالزدىار.النيوض بالمجتمع أنفسيـ قادريف عمى 

 
 
 
 
 
 
 

 اجع البحثمر 
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مرتبطة باألمف النفسي. بعض المتغيرات الديموجرافية ال "(.1996جبر، محمد ) -2
 ، السنة العاشرة، القاىرة: الييئة المصرية العامة لمكتاب.مجمة عمم النفس
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 ه غير منشورةرسالة دكتورالتحسيف المسئولية االجتماعية لدى طالب المرحمة الثانوية.
 .القاىرة، 3-17 ص ،،جامعة عيف شمس
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 التمويل في نمو الناتج الصناصي  دور
دور المصرف الصناصي السوري في تمويل ل "دراسة

 المشروصات الصناصية"
 *د. عدنان خضور

 الممخص
فبدونررو  واألبمرر عالتمويررع ب ررب الم رر وع والمرروة المي  ررو لئميرر  الوظرر     يعتبرر 

 ؤوس  ييرررث تيتررر ج الم ررر  ي  إلرررط تررروفي  تبمرررط  طرررط الم ررر وع بدرررط الرررو   دو  تن يررر 
وىر ا ينطبر  ب ر ع   ريس بدرط  يو ت  لي ير  والمب  ر ة بتن ير ى البلزمو م  أئع تغط األمواع

   التنميو ال ن بيو.بيد  تيمي  ع أموانظ ًا لم  تتطدبو م   ؤوس   الم   ي  ال ن بيو
م   بلع تمويع الم  وب ت ال ن بيو السو يو  أىميوتن وع البيث انطبلقً  م   لك فمد 

د اسو واق  و ، السو ي ن تج ال ن بيالم ع الم   ي  ال ن بيو ونمو   أسي  العبلقو ب
التمويع الم  في لدم  وب ت ال ن بيو السو يو م   بلع تيديع دو  الم    

 ال ن بي في تمويع المط ع ال ن بي. 
وقد تو دت الد اسو م   بلع ا تب   ف ضي ت البيث إلط وئود ببلقو ط ديو متينو بي  

م  دو زي دة ن تج ى ه الم  وب ت،  م  بينت الد اسو و  ع الم   ي  ال ن بيويئم تموي
ييث تبي  ان   ض نسبو التمويع  دمط ع ال ن بي السو يالم  في لتمويع الضع  

طويع األئع م  قبع الم    ال ن بي  م  بي  تيديع الن  ط التمويدي لدم    
   ض نسبو التسدي  ت الممنويو انو  ال ن بي ت  يزه بدط تمويع الم   ي  ال غي ة

ل ن بي السو ي االم     مماالست اتيئيو، وب لت لي لم يو  لدم   ي  ال ن بيو ال بي ة
 . م    تنموي المن ط بو تمويع المط ع ال ن بي دو هبتأديو 

 
 التمويع، الن تج ال ن بي، الم  وب ت ال ن بيو، الم    ال ن بي. كممات مفتاحية:

                                                           
 ئ معو ط طوس. –د. بدن    ضو : أست   مس بد، قسم العدوم الم ليو والم  فيو،  ديو االقت  د  *
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product of the industrial projects 

"Study of the role of the Syrian industrial 

bank in financing of the industrial projects" 
 

Dr. Adnan Khadour
*
 

 

Abstract 

The search discusses the importance of the finance factor especially 

the banking one in the developing of Syrian industrial projects by 

studying the role of Syrian industrial bank in funding the industrial 

projects, its essential task into supply the industrial section. 

The study shows the importance of the finance factor in the 

production growth, There is a strong positive link between the size 

of the industrial projects funding and the excess of the production of 

these projects. 

The study shows the obstruction of the Syrian industrial projects 

from the shortage of the provided funding with the appropriate 

conditions, and the failure of the role of the banking funding 

especially from the Syrian industrial bank in the industrial projects 

funding with the strategic importance and just to afford the short- 

term, loans, it means it hasn
,
t played its developing role. 

 

Key Words: financing, industrial product, industrial project, 

industrial bank. 
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 مقدمة
ة المي  ررو لئميرر  الوظرر    واألبمرر ع فبدونررو و إ  التمويررع ىررو ب ررب الم رر وع والمرر

تررروفي   ؤوس  إلرررط تبمرررط  طرررط الم ررر وع بدرررط الرررو   دو  تن يررر ، ييرررث تيتررر ج الم ررر  ي 
 إلرررطوميمررر  تنوبررت الم ررر وب ت فانيرر  تيتررر ج  األمررواع البلزمرررو مرر  أئرررع تغطيررو ت  لي يررر .

التمويع ل ي تنمو وتوا ع يي تي ، ييث يعتبر  التمويرع بمب برو الردم الئر  ي لدم ر وع ومر  
 المستدزم ت الض و يو لدتغدب بدط التيدي ت المتزايدة التي توائو المؤسسو  يردة المن فسرو

 السرتم ا  المؤسسرو فري أس سيوىو بن   ، وال غبو في التوس  لموائيو الظ و  الط   و
يطبر   طترو  أو أىدافروم ر وع أ  ييمر   أوى  ونموىر ، ولير ا ال يم ر  ألي مؤسسرو وئود

إن ر   أي م ر وع يئرب البيرث  أودو  ى ا العن ر  الييروي. لر لك فمبرع المير م برأي ن ر ط 
   ئيرو، ب ر ط أ  ت رو  ب لمرد   أوت ى ه الم  د  دا ديرو ب  م  د  تمويدو، سوا    ن

 ال رر في وفرري الوقررت المن سررب وبأقررع الت رر لي  واسررت دامي  بعمبلنيررو مرر  أئررع تيميرر  النمررو
 .ال بحو 

وب لنسبو لم   ي  المط ع ال ن بي في سو يو والتي يعيد إليي  النيوض ب القت  د 
 ت  ع ت  لي و و عوبو   وطو، مم  وتيمي  التنميو فيي تع ني م  ضع  التمويع وا

يضط  ال ن بيي  إلط االبتم د بدط موا دىم ال اتيو في إق مو وت غيع من آتيم 
والغي  وب وا د  األق  ب أمواعت غيع  األيي   م  يي ع في  بي  م   أوال ن بيو، 

  إببلو د و بد  واستم ا  العمع ال ن بي. وبدط ال غم م   أبب   بي ة، مم  يزيد م  
استبم  ، إاّل أ   إلط بي ة لديي  بي ئو  إيداب تالم     الع مو وال   و ب  وئود 

العم  ات والسي  ات والتئ  ة، ييث  إلطال تتوئو إلط التمويع ال ن بي بع  اإليداب تى ه 
ي ي  تم ي  مدي يو دبم الم ا  في    سو مئدس الوز ا  إلط أ  ي و قط ع ال ن بو 

 %4.9  نت فمط  2007م  التسدي  الم  في الع م وال  ص في ب م  والتعدي  والم اف 
وا   ضع   %13.5والز ابي  %14والعم  ي  %48.4بينم    نت في الن  ط التئ  ي 

 توسي  الم   ي  ال ن بيو. أو إق موالتمويع يعي  
ال بّد م  االىتم م ب لمط ع ال ن بي و   ًو في ي ولو بدط التمويع ال  في والمن سب 
م  ييث يئم الم وض الممنويو ومدتي ، ألنو قط ع تنموي و ا د سوا  م  ييث الميمو 

 أيوم  ييث اال تب ط ت األم ميو وال د يو التي تن أ م  ن و  أالمض فو التي ينتئي ، 
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م  وع  ن بي، واألب  اإليئ بي ال ي ت د و ى ه اال تب ط ت بدط مئمع المط ب ت 
 .م   بلع الت دي  األئنبيزويد االقت  د ب لمط  األ  ى، إض فًو إلط توفي  وت

 مشكمة البحث:
تعرر ني م رر  ي  المطرر ع ال ررن بي فرري سررو يو والترري يعيررد إلييرر  النيرروض ب القت رر د 

وا ت ررر ع  (و   رررًو الم ررر في)الررروطني وتيميررر  التنميرررو االقت ررر ديو مررر  ضرررع  التمويرررع 
بدررط مرروا دىم ال اتيررو فرري ممرر  يضررط  ال ررن بيي  إلررط االبتمرر د   رر وطوت  لي ررو و ررعوبو 

 لرردى الم رر    إق مررو وت ررغيع من ررآتيم ال ررن بيو. وبدررط الرر غم مرر  وئررود السرريولو ال بيرر ة
الع مرررررو وال   رررررو غيررررر  المسرررررتبم ة إاّل أ  ىررررر ه السررررريولو ال تتوئرررررو إلرررررط تمويرررررع  السرررررو يو

 بم   فرري قط برر ت االسررتبم   غيرر  المنررتجتالم رر وب ت ال ررن بيو بررع تتئررو بغ لبيتيرر  لبلسرر
 . لعم  ات والتئ  ة والنمع 

 البحث: أهمية
تنبر  أىميرو البيررث مر  ضر و ة االىتمرر م ب لمطر ع ال رن بي وتررأمي  م ر د  تمويررع 
لدم رررر  ي  ال ررررن بيو و لررررك بي ررررولو بدررررط التمويررررع ال رررر في والمن سررررب و   ررررًو التمويررررع 
الم  في م  ييث يئم الم وض الممنويرو ومردتي  و ر وط سردادى  وضرم ن تي   رو  ىر ا 

لمط ع م  أىم المط بر ت التنمويرو ال ا ردة سروا  مر  ييرث الميمرو المضر فو التري ينتئير  أو ا
ي الر ي ت دمرو يئر بم  ييث اال تب ط ت األم ميو وال د يو م  المط ب ت األ  ى واألبر  اإل

ب إلضرر فو إلررط ترروفي  وتزويررد االقت رر د  ،ىرر ه اال تب طرر ت بدررط م تدرر  المط برر ت األ رر ى
 ئنبي م   بلع منتئ ت المط ع ال ن بي الت دي يو.الوطني ب لمط  األ

 هدف البحث:
ييررررد  البيررررث إلررررط توضرررريح أىميرررررو ب مررررع التمويررررع و   ررررو الم رررر في ب لنسررررربو 

نرررر تج ىرررر ه الم رررر وب ت وب لترررر لي ضرررر و ة إيئرررر د  وفرررري نمرررر وأبرررر هلدم رررر وب ت ال ررررن بيو 
دة نرر تج المطرر ع برر  فرري تيميرر  زيرر أ  ال ررن بيو لمرر  لرر لك مرر  الم رر د  التمويديررو لدم رر  ي

 ال ن بي وب لت لي تيمي  بمديو التنميو االقت  ديو.
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 منهج البحث:
بدررط الد اسررو  مررومسررو  يعتمررد البيررث المررنيج الو رر ي فرري قسررمو النظرر ي ييررث ي

المتعدمرو بن ر ط  اإلي ر  يو،  م  يمدم تيديبًل لدبي ن ت الم ئعيو في تع ي  التمويع وأىميتو
 ه التمويدي.النظ م الم  في السو ي ودو  

 يا تب   و  SPSS اإلي   ينيج المي سي م   بلع الب ن مج مال  م  سيتم ابتم د
Student ، Durbin-Watson  لتيديع العبلقو بي  التمويع ونمو الن تج ال ن بي

 )متغي ات البيث(.
 متغيرات البحث:

 ب  لتيديع متغي  ت واآل  يموم البيث بدط د اسو متغي ي    يسيي  أيدىم  متغي  مستمع 
لدم  وب ت ال ن بيو وبي  ن تج ى ه الم  وب ت، وبدط   دّ مالم الم ع  أسالعبلقو بي  

 ى ا فا  متغي ات البيث ىي:
        الم ع الممد  لدم  وب ت ال ن بيو  بلع ال ت ة  أس: Xالمتغي  المستمع 

(1980-2010). 
 .(2010-1980): الن تج ال ن بي السو ي  بلع ال ت ة Yالمتغي  الت ب  

 حدود البحث الزمانية والمكانية:
البيرررث بدرررط د اسرررو العبلقرررو بررري  تمويرررع الم ررر وب ت ال رررن بيو السرررو يو  يمت ررر 

 .(2010-1980)وتمويع الن تج ال ن بي السو ي بي  ب مي 
 فرضيات البحث:

 يم    ي غو ف ضي ت البيث م   بلع ال  ضيتي  الت ليتي :
 أس  بي  زي دة إي   يوم: ال توئد ببلقو  ات داللو : ف ضيو العداألولطال  ضيو  -

 الم ع ال ن بي ونمو الن تج ال ن بي السو ي.
بي  زي دة  إي   يو ات داللو ط ديو ال  ضيو الب نيو )ال  ضيو البديدو(: ىن ك ببلقو  -

 الم ع ال ن بي وزي دة الن تج ال ن بي السو ي.  أس

 

 دراسات سابقة:ال
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 :بعنوان (2004)اسة در الدراسة األولى: 
 تجربة المصارف السودانية –تمويل القطاع الصناعي وفق صيغ التمويل االسالمية 

تضمنت الد اسو ب ض وتيديع لدتمويع ال ن بي ييث تّم ب ض تئ برو الم ر   
ال رررن بي السررروداني وتئررر  ب المؤسسررر ت التمويديرررو األ ررر ى   لم ررر    التئ  يرررو و ررر لك 

ال رررريس اإلسرررربلميو مرررر   رررربلع برررر ض م رررر د  تمويررررع  تمويررررع المطرررر ع ال ررررن بي وفرررر 
الم    ال ن بي ون ر ط الم ر    ال رن بيو فري تمويرع بعرض الم ر وب ت ال رن بيو 
وف   يس التمويرع اإلسربلمي دو  تيديرع ألىميرو ب مرع التمويرع فري نمرو النر تج ال رن بي 

فرري نمررو )فتو ررع إلررط بعررض النترر  ج( بينمرر  ي  ررز ىرر ا البيررث بدررط أىميررو ب مررع التمويررع 
 الن تج ال ن بي وب لت لي أب ه بدط تنميو الم  وب ت ال ن بيو.

 بعنوان: (2005)ي سبشير بن عبدراسة الدراسة الثانية: 
اعية حالة تفعيل دور دراسات الجدوى في تقييم واتخاذ قرارات تمويل المشروعات الصن

 البنك الوطني الجزائري
  يو وال  رر  برر  دو  الد اسرر ت فرري تمرروم الد اسررو بدررط تميرريم الم رر وب ت االسررتبم

ات ررر   قررر ا  تمويديررر  وتو ررردت الد اسرررو إلرررط ضررر و ة إبرررداد د اسررر ت الئررردوى لدم ررر وب ت 
االستبم  يو والتي تتوق  بدط يئم األمرواع المسرتبم ة فري ىر ه الم ر  ي . ولرم تتطر   ىر ه 

التمويررع الد اسررو إلررط م رر د  التمويررع ب لنسرربو لدم رر وب ت ال ررن بيو و رر لك أىميررو ب مررع 
 في نمو الن تج في ى ه الم  وب ت. وى ا م  ي  ز بديو بيبن  ى ا.

 بعنوان: (2005)رياض بندقجي دراسة الدراسة الثالثة: 
 مشاكل ومعوقات –المشاريع الصناعية الصغيرة في مدينة جرش 

يبيرررث ىررر ا البيرررث فررري دو  الم ررر  ي  ال رررن بيو ال رررغي ة فررري التنميرررو االقت ررر ديو 
والمعوق ت التي تع ني مني  ييث يبيث في م  دو  أس الم ع بند التأسريس وفي الم   ع 

و ررر لك التمويرررع واإلدا ة واألوضررر ع االقت ررر ديو ييرررث تو ررردت الد اسرررو إلرررط نتررر  ج تتعدررر  
ب لتمويررع ب إلضرر فو إلررط التسرروي  وبرردم وئررود د اسرر ت   فيررو تتعدرر  بايئرر د يدرروع لم رر  ع 

ق و ب مرع التمويرع فري ىر ه الم ر وب ت إاّل أ  ىر ه التسوي  والتمويع. وبدط ال غم م  من 
المن ق ررو ئرر  ت ضررم  أىميررو ب مررع التمويررع فيمرر  يتعدرر  بتأسرريس الم رر وب ت ال ررن بيو 
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مرر  برري  العوامررع األ رر ى دو  الت  يررز بدررط أىميررو ىرر ا الع مررع فرري نمررو نرر تج الم رر وب ت 
 ال ن بيو وى ا م  يعتب  الموضوع ال  يس لبيبن  ى ا.

 بعنوان:  (2000)صالح ياسر محمد دراسة لرابعة: الدراسة ا
 االجتماعي تأمينتقييم التمويل واالستثمار في مجال ال

يبيررث ىرر ا البيررث فرري طرر   تمويررع التررأمي  االئتمرر بي   لتمويررع ب البتمرر د بدررط 
الموازنرررو الع مرررو ييرررث يرررتم ئمررر  ا رررت ا  ت الترررأمي  االئتمررر بي مررر  بميرررو إيررر ادات الدولرررو 

م  ك والغ ام ت وم  وف ت التأمي  االئتم بي. ويبيث في طر   التمويرع   لض ا ب والئ
الت ا مرري وط يمررو الموازنررو الع مررو وبرري  مزايرر  ومسرر وئ  رربًل منيمرر .  مرر  يبيررث فرري أىميررو 
اسرتبم   برر وة التررأمي  االئتمرر بي فرري اسررتم ا  االقت رر د ال درري و لررك مرر   رربلع االسررتبم   

  فرر ص العمررع لدمرروة الع مدررو و رر لك يبيررث فرري دو  فرري الم رر وب ت اإلنت ئيررو والترري ت درر
ال ندو  المرومي لدمع  ر ت  ايردى مؤسسر ت الترأمي  االئتمر بي فري تمويرع الم ر وب ت 

 ييث يستبم  ف  ض األمواع في ت وي  المي فظ االستبم  يو.
ول   الد اسو لم تيتم بع مع التمويع وم  د ه وأىميتو في نمو ن تج الم  وب ت 

 لتي ت  ع الموضوع ال  يسي لبيبن  ى ا.ال ن بيو وا

 :مبحثالمرجعي ل اإلطارأواًل: 
 مفهوم التمويل: 1-

 أوواسرررت دامي  لت رررغيع  األمرررواعلدتمويرررع ىررري الي ررروع بدرررط  إ  النظررر ة التمديديرررو
مر   أمرواعتطوي  الم ر  ي  والتري تت  رز أس سرً  بدرط تيديرد أفضرع م رد  لدي روع بدرط 

التمويررررع ي ررررّ ع أيررررد الممومرررر ت  أ رررربحالمع  رررر    داالقت رررربرررردة م رررر د  مت يررررو. ف رررري 
المرر ع    ررو ليظررو تمويررع  أس   أسلتطرروي  المرروى المنتئررو وتوسرريعي  وترردبيم  األس سرريو

 المنتج. الم ع
 يموع مو يس دوب: التمويع في الواق  ليس إاّل وسيدو لتعب و الموا د اليميميو الم  مو.

 .إليي الي ئو  أوق تالبلزمو في  مواعب أل اإلمدادال  تب بيش فيع فو بدط أنو  أم 
و وىو ن ب  يالم ل اإلدا ة بدط أنو أيد مئ الت المع فو ت تص بو يض ً أ م  يع   التمويع 

 لتيمي  أق ط يّد مم   م  ال ف ىيو. األبم عومن آت  األف ادم   غبو 
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دمي م البلزمو ل األمواعالتمويع ىو توفي   أ است بلص  يم  م   بلع ى ه التع  ي  
إ  أنو ي ص المب لس النمديو  إليي الي ئو  أوق تب لم   ي  االقت  ديو وتطوي ى  و لك في 

ف ليد  منو ىو وليس السد  وال دم ت وأ  ي و  ب لميمو المطدوبو في الوقت المطدوب، 
 .1تطوي  الم   ي  الع مو مني  وال   و وفي الوقت المن سب

 التمويل: أهمية 2-
يعمرع بدرط تيميمير  مر  أئرع  أولم سي سو اقت  ديو وتنمويو يتبعير  ل ع بدد في الع 

، وتتطدرررب ىرررر ه السي سررررو التنمويررررو وضررر  ال طرررروط الع يضررررو ليرررر  ألفرررر اده ال ف ىيرررروتيميررر  
 الررببلد التنمويررو. وقررد اتوالمتمبدررو فرري ت طرريط الم رر  ي  التنمويررو و لررك يسررب ايتي ئرر ت 

ويررع ل ررري تنمرررو وتوا ررع يي تيررر ، ييرررث التم إلرررطوميمرر  تنوبرررت الم ررر وب ت فانيرر  تيتررر ج 
التمويرع لرو دو  فعر ع فري  أ مروع يم ر  اليعتب  التمويع بمب بو الدم الئ  ي لدم  وع، وىن  
 تيمي  سي سو الببلد التنمويو و لك ب  ط ي :

 البلزمو النئ ز الم   ي  التي يت تب بديي : األمواعأ( توفي   ؤوس 
 ط لو.تمضي بدط الب توفي  ف ص بمع ئديدة -
 تيمي  التنميو االقت  ديو لدببلد. -
 الميددة م  قبع الدولو. األىدا تيمي   -

م   بلع  المئتم  ب  ط ي  تيسي  الوض  المعي ي ليم ألف ادب( تيمي  ال ف ىيو 
 )توفي  الس  ، العمع...(. تمديم السد  و ال دم ت

 التمويل: أشكال 3-
 أ( التمويع المب    وغي  المب   .

 تمويع الميدي والتمويع الدولي.ب( ال
 مظاهر نقص التمويل في المشاريع الصناعية: 4-

 تتئدط مظ ى  نمص تمويع الم   ي  ال ن بيو في النم ط الت ليو:
 أ غي ب سي سو فع لو في المؤسس ت ال ن بيو    ًو الع مو مني  والتي تستطي   1-

                                                           
، دو  التمويع الم  في في التنميو االقت  ديو،  ديو العدوم االقت  ديو (2000)ئمعو  نواع.  1

 .12الئزا  ، ص والتسيي ، ئ معو
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 توا ب التوس .
 وض في مئ الت فع لو تعود ب بح ي و  ال وا د الم استبم  ضع  الم اقبو ومت بعو  2-

 المت تبو بدط الم وض.
 في م   ي  طويدو المدى. األئعاستعم ع الم وض ق ي ة  3-
 2.اإلنت جقدو  إلطال ن بي مم  يؤدي  اإلنت جاستعم ع تمني ت بسيطو في  4-

 عامل التمويل في زيادة الناتج الصناعي: أهميةتحميل ثانيًا: 
المر ع  و أسبدط أ  العبلقو بي  ن تج أي قطر ع اقت ر دي  و االقت  ديوت يد النظ ي

، وىنر  اإلنتر جئبرو  ونرو يمبرع أيرد بن  ر  ال ي يعب  ب  )التمويع( ىي ببلقو ط ديرو مو 
لدمطرر ع ال ررن بي فرري  اإلئمرر ليالمرر ع بدررط النرر تج الميدرري   أسسرريتم تيديررع مرردى تررأبي  

ال رررن بي ود اسرررتي . وسررريتم االبتمررر د بدرررط   جتالنررر مررر   ررربلع تمررردي  دالرررو  سرررو يو قي سررريً ،
. SPSS اإلي رر  يوب البتمرر د بدررط الب نرر مج  (2009-1980)سدسرردو زمنيررو برري  العرر مي  

ليسر ب التغير ات  اإلنتر جلدالرو  Cobb- Douglasبدط اسرت دام  ريغو  وتموم ى ه الد اسو
 بي  الن تج ال ن بي في سو يو والعوامع التي تؤب  في ى ا الن تج.

GDPI لدمط ع ال ن بي في سو يو. ييث إ : اإلئم لي: الن تج الميدي 
GDPI = F(C) 

:C .أس الم ع الممّد  في المط ع ال ن بي  
ال ن بي،  الن تجسيتم د اسو أب  تغي   أس الم ع بدط تغي   أببلهوم   بلع الدالو 

 لت  ع لدين  المع دلو بدط النيو الت لي:

   0 1G Y G C                                                    (1) 

 G Y لدمط ع ال ن بي في سو يو. اإلئم لي: تغي  الن تج الميدي 
 G C  الم ع الممد  لد ن بو في سو يو.  أس: تغي 

0 1,  الم ع. ل أسن بي : م ون ت تغي  الن تج ال 
يتم تمدي   أ ، و لك بعد اإلي   ي SPSSب ست دام ب ن مج  (1)المع دلو  وسيتم تمدي 

 الن تج إلطالم ع   أسالم ع في المط ع ال ن بي ب ست دام ط يمو زي دة نسبو   أس
                                                           

، "اقت  دي ت ال ن بو والت ني ". االس ند يو، م  ، (1998)الم د : اسم بيع، ميمد مي وس  2
 .7دا  النيضو الع بيو، ص
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(ICOR) Incremental Capital Output Ratio: 
t

n r

N 3760.71
ICOR 5.323

GDP GDP 1219.19 512.7
  

 


   (2) 

tN  اليميمي في السنو  ال أسم لي: تمبع   في الت ويt. 
GDP اليميمي )الب بت(. اإلئم لي: الن تج الميدي 
(n, r) تمببل  بدايو فت ة الد اسو :(r)   وني يتي(n). 

t n rN 3760.71 , GDP 1219.19 , GDP 512.7    

 (5.323)ي التي تس و  (ICOR)مببًل بض ب نسبو  1980ويم   يس ب  أس الم ع لدع م 
، بم إض فو الت وي  ال أسم لي الب بت وب لك 1980في الن تج الميدي اإلئم لي الب بت لع م 

 .(1)  لئدوعب يم   يس ب  أس الم ع لبميو سنوات الد اسو ويتضح  لك
ولتمدي   أس م ع المط ع ال ن بي في سو يو نموم بض ب نسبو مس ىمو ى ا المط ع في 

ب أس الم ع الممد   (2008-1980)ل ع سنو م  سنوات الد اسو الن تج الميدي اإلئم لي 
لد ت ة  (C)لبلقت  د   ع لدسنو ن سي  وني ع بدط  أس الم ع الممد  لدمط ع ال ن بي 

 المد وسو.
سنموم بد اسو العبلقو اال تب طيو بي  المتغي ي :  أس الم ع الممد  لد ن بو والن تج 

 .مويع في الن تج الميدي لد ن بوال ن بي و لك بيد  مع فو تأبي  الت
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(2009-1980): تطور الناتج المحمي اإلجمالي والناتج الصناعي ورأس المال الصناعي خالل (1)الجدول 
3 

 السنوات
 البيان/ 

 يلاحمل الناتج
 ايلمجاإل

 الناتج
ي اعصنال

Y 

صايف 
التكوين 
الرأمسايل 
 الثابت

الرقم 
القياسي 
 لألسعار

نسبة مسامهة 
 الصناعة يف
 الناتج%

الناتج احمللي 
اإلمجايل 
 الثابت

الناتج 
الصناعي 

 الثابت

صايف التكوين 
الرأمسايل الثابت 
 باألسعار الثابتة

رأس املال 
املقدر يف 
 االقتصاد

رأس املال 
املقدر يف 

 Xالصناعة 

1980 51270 8373 12673 100 16.33 512.7 83.73 126.73 2855.832 46635.74 
1981 65777 13030 13293 116 19.81 567.04 112.33 114.59 3132.944 62063.62 

1982 68788 11609 14155 125 16.88 550.3 92.87 113.24 3042.487 51375.1 

1983 73291 12013 15622 135 16.39 538.9 88.33 114.87 2983.435 48898.49 

1984 75432 12035 15531 148 15.95 509.68 81.32 104.94 2817.967 44946.57 

1985 83225 12812 17285 163 15.39 510.58 78.6 106.04 2823.857 43459.16 

1986 99933 15554 19378 234 15.56 427.06 66.47 82.81 2356.05 36660.14 

1987 127847 18094 19011 336 14.15 380.5 53.85 56.58 2081.982 29460.04 

1988 184724 28922 19693 491 15.66 376.22 58.9 40.11 2042.729 31989.14 

1989 208892 41381 25965 563 19.81 371.03 73.5 46.12 2021.113 40038.24 

1990 268328 54674 34571 684 20.38 392.29 79.93 50.54 2138.7 43586.7 

1991 311564 56856 45034 786.6 18.25 396.09 72.28 57.25 2165.637 39522.88 

1992 371630 52705 73162 841.32 14.18 441.72 62.65 86.96 2438.236 34574.18 

1993 413755 56841 92974 861.84 13.74 480.08 65.95 107.88 2663.346 36594.37 

1994 496504 66075 133414 991.8 13.31 500.61 66.62 134.52 2799.267 37258.24 

1995 570975 78864 135160 1060.2 13.81 538.55 74.39 127.49 2994.192 41349.79 

1996 690857 149032 136819 1094.4 21.57 631.27 136.18 125.02 3485.27 75177.28 

1997 745569 184938 125313 1121.76 24.8 664.64 164.84 111.71 3649.589 90509.8 

1998 790444 179687 130778 1114.92 22.73 708.97 161.17 117.3 2891.147 88445.78 

1999 819092 217922 119424 1094.4 26.61 748.44 199.12 109.12 4093.066 108916.5 

2000 904622 273851 150319 1026 30.16 881.04 265.72 114.45 4804.336 144898.8 

2001 954137 282987 173274 984.96 27.73 968.71 268.61 162.08 5318.523 147482.7 

2002 1012726 283682 189954 1036.26 26.13 979.04 255.83 159.96 5371.39 140354.4 

2003 1018708 281415 223310 10.87.56 24.34 981.34 238.83 189.46 5413.133 131755.7 

2004 1089027 377396 246466 10.97.82 24.39 1096.27 267.36 187.67 6023.115 146903.8 

2005 1156714 400067 277882 1092.3 34.58 1058.97 254.4 262.4 5899.297 203997.7 

2006 1215082 435872 297937 1089.3 35.87 1115.06 273.41 267.2 6202.664 222489.6 

2007 1284035 514208 273344 1096.4 40 1171.13 249.31 249.31 6483.235 259329.4 

2008 1339236 648648 257334 1098.5 48.4 1219.19 590.48 234.25 6723.998 325441.5 

                                                           
 الم د : الم تب الم  زي لئلي   ، المئموب ت اإلي   يو لؤلبوام الم  و ة. 3
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 :وف  المع دالت الت ليو م  قبع الب يثالوا دة في الئدوع  ميميسبت ال
 الن تج الميدي اإلئم لي/ ال قم المي سي لؤلسع   =الن تج الميدي اإلئم لي الب بت 

ي  ال أسم لي الب بت /   في الت و  =  في الت وي  ال أسم لي الب بت ب ألسع   الب بتو 
 ال قم المي سي لؤلسع  

الن تج الميدي اإلئم لي الب بت في ب م معي ( +  ICOR) = أس الم ع الممد  لبلقت  د
 الت وي  ال أسم لي الب بت لن س الع م.

×  أس الم ع الممد  في ال ن بو = نسبو مس ىمو ال ن بو في الن تج الميدي اإلئم لي 
 االقت  د.  أس الم ع الممد  في

 
 : متغيرات البحث:1

 .(2008-1980):  أس الم ع الممد  لد ن بو  بلع ال ت ة Xالمتغي  المستمع 
 .(2008-1980): الن تج ال ن بي السو ي  بلع ال ت ة Yالمتغي  الت ب  

 االرتباط واختبار معنويته: :2
 ، أي ال توئدYو Xبي  المتغي ي   إي   يوو  و دالل ا تب طال يوئد  :0Hف ضيو العدم 

-1980)ال ن بي السو ي  بلع ال ت ة  الن تجالم ع ال ن بي ونمو   أسببلقو بي  زي دة 

 . ونعب  بني  ب ل  ع الت لي:(2008
0 XYH :R 0  

، أي توئد Yو Xي  المتغي ي  ب إي   يو: يوئد ا تب ط  و داللو 1Hال  ضيو البديدو 
-1980)الم ع ال ن بي ونمو الن تج ال ن بي السو ي  بلع ال ت ة   أسببلقو بي  زي دة 

 ونعب  بني  ب ل  ع الت لي: (2008

1 XYH :R 0  

 يتم يس ب قيمو مع مع اال تب ط ب لعبلقو:

  

   

i i

XY
2 2

i i

x x y y
R

x x y y

 


 



 

 

ي دن  بدط مئموبو م  النت  ج التي سنموم بتوضييي   SPSSم   بلع ب ن مج الر 
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   لت لي:
وال ي يوضح قيمو مع مع اال تب ط ومع مع التيديد وم  دو اال تب ط  (2)م  الئدوع 

 ال اتي نئد م  يدي:
XYR، وا   قيمو 0.979تس وي  XYRقيمو مع مع اال تب ط  0.9ي ي  إلط  . وى ا

الم ع الممد    أسالعبلقو بي   أ العبلقو متينو ئدًا وفع لو ئدًا. وى ا يدع بدط  أ 
لد ن بو والن تج ال ن بي في سو يو ىي ببلقو ط ديو ومتينو ئدًا وى ا يعني أنو  دم  

التمويع ودو ه في زي دة  أىميو، ازداد الن تج ال ن بي السو ي، مم  يؤ د الم ع  أساد دز ا
  تج ال ن بي السو ي.الن

Model Summary : معامل االرتباط ومعامل التحديد ومشكمة االرتباط الذاتي(2)الجدول 
4 
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 اختبار معنوية االرتباط:
ال  ضيتي  الس بمتي  سرنموم ب  تبر   معنويرو قيمرو مع مرع  إيدى ي يتسنط لن  قبوع 

يسب توزي  ستيودنت بنرد د ئر ت ي يرو  و لكاال تب ط  n k  أي بنرد د ئر ت ي يرو
nتس وي  k 29 2 27     5ومستوى داللو%. 

 
2 2

r. n 2 0.979 29 2
t 24.9535

1 r 1 0.979

  
  

 

 

الئدوليو في ئدوع  tالميسوبو أ غ  م   tت و   أ و ي نمبع ف ضيو العدم يئب 
توزي  ستيودنت المم بدو لر  n 2  وم  الئداوع %5د ئو ي يو، ومستوى داللو .

                                                           
 a. Predictors: (Constant), y ي الن تج الميدي اإلئم لي لدمط ع ال ن بي السو : المتغي  الت ب  4

 b Dependent Variable: x                          أس الم ع الممد  لد ن بو  :المتغي  المستمع
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الئدوليو  tالميسوبو أ ب  م   t، إ  قيم 2.771ىي  الئدوليو tنئد قيمو  اإلي   يو
بي   إي   يول لك ن فض العدم، ونمبع البديدو التي تنص بدط وئود ا تب ط  ات داللو 

 المتغي ي .
 : االنحدار البسيط:3

إلرررط مع دلرررو االنيررردا   (4)فررري الئررردوع  SPSS ترررّم التو رررع مررر   ررربلع ب نررر مج الرررر
 متغيرررر   مرررري مسررررتمع، والنرررر تج ال ررررن بي  Xالبسرررريط برررري   أس المرررر ع الممررررد  لد ررررن بو 

  متغي  ت ب . Yالسو ي 
 :إ  مع دلو االنيدا  البسيط ىي

Y 24561.576 0.428X   

 اختبار مدى مالئمة النموذج:

 )غي  مبل م(.ال  ضيو ال   يو: النمو ج غي  من سب  -

 ال  ضيو البديدو: النمو ج مبل م ومن سب. -

 نئد م  يدي: SPSSم   بلع ب ن مج  إليووال ي تو دن   (3)م  الئدوع 

Fفي  :  Fقيمو  621.171 

sig :sigقيمو  0.000 

 النمو ج من سب وئيد.  %5أقع م  مستوى الداللو  sigقيمو  أ بم  
ANOVA : نتائج اختبار الفرضيات(3)الجدول 

5 
Sig. F Mean Square df Sum of 

Squares Model  

0.000
a
 621.171 1.596E11 1 1.596E11 Regression 

1   2.569E8 27 6.93E9 Residual 

   28 1.665E11 Total 

                                                           
5 a. Predictors (Constant).y   ,   b. Dependent Variable: x 



 د. عدنان خضور       2016 -4العدد  – 83 المجلد –مجلة جامعة البعث 

119 

 ليو:تو دن  لدنت  ج الت  (2)م   بلع الئدوع 
 Xالتغي  في المتغي  المستمع  أ وى ا يعني  0.957ىي  Adjusted Rsqareقيمو  -

م  التغي  الي  ع في المتغي  الت ب   %95.7الممد  لد ن بو، ي س    أس الم ع
لدنمو ج  إد  لي لم يتم  أ  ى)الن تج ال ن بي السو ي( وب قي النسبو تعود إلط بوامع 

  ي.وتيسب ضم  قيمو ال ط الع وا
2Rقيمو مع مع التيديد  - 0.958  م   %95.8 أ وىي قيمو  بي ة وت ي  إلط

 التغي ات الي  دو في المتغي  الت ب  )الن تج ال ن بي السو ي( تعود لتغي ات ي  دو
 أس الم ع لد ن بو، وت س  مع دلو االنيدا  ى ه التغي ات  Xفي المتغي  المستمع 

    النمو ج المعب   إ اوع إ  مع مع التيديد يس بدن  في مع فو م  ل لك يم   الم
ال،  م  أنو يس بدن  في مع فو قد ة النمو ج بدط ت سي  تغي   أمب  العبلقو ئيدا 

 المتغي  الت ب .
ال ن بي   نت  الن تجالم ع الممد  لد ن بو ب لنسبو لتغي    أسإ  معدمو تغي   -

تغي   أس الم ع المست دم في المط ع ال ن بي بممدا   وى ا يعني أنو  دم  (0.428)
مديو  ع.س  دم  أدى  لك إلط زي دة التغي  في الن تج الميدي اإلئم لي لدمط ع 

مديو  ع.س وى ه النتيئو تتواف  م   0.428ال ن بي )الن تج ال ن بي( بممدا  
ال ن بي  ي ل أس الم ع في المط عإيئ بالنظ يو االقت  ديو، ييث تظي  تأبي  

 السو ي بدط ن تج ى ا المط ع.
 : اختبار مشكالت النموذج: مشكمة االرتباط الذاتي:4

بدررررط البي نرررر ت، و  نررررت نتيئررررو اال تبرررر    Durbin- Watsonإئرررر ا  ا تبرررر   تررررّم 
wdىري  (2)فري الئردوع  SPSSالميسوبو مر   ربلع ب نر مج الرر  0.549 ولردين  اليرد .

Ldع األدنررط لدمئرر  1.241  واليررد األبدررط لدمئرر عud 1.56ي ررو  لرردين   . وب لترر لي
w L0 d d   وىرر ا يعنرري أ  ىنرر ك م رر دو ا تبرر ط  اترري موئررب والرر ي يعنرري أ  معظررم

ظيررو  سرر  سرربب المرريم الممررد ة المتت بعررو ليررد ال طررأ ليرر  ن ررس اإل رر  ة الئب يررو ويم رر  أ  ن 
بعرض المتغير ات الت سري يو )المتغير ات المسرتمدو( فري  إغ  لنر ى ه الم  دو في ا تب  نر  إلرط 

ف مرر  نعدررم أ  العم لررو والتمرردم الت نولرروئي وغي ىرر   ،نمو ئنرر  الرر ي نمرروم بتمرردي  االنينرر   لررو
المرر ع   أس مرر  المتغيرر ات المسررتمدو تررؤب  فرري النرر تج ال ررن بي، ل ننرر  ا ت ينرر  بتيديررع أبرر 
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 بدط الن تج ال ن بي ل ي نبي  أىميو التمويع في زي دة الن تج لدمط ع ال ن بي السو ي.
Coefficients : ثوابت معادلة االنحدار(4)الجدول 

6 

Sig. t 

standardized 

coefficents 
Unstandardized 

coefficents Model 

Beta Std. Error B 

0 5.985  4103.694 24561.576 1 Constant a0 

0 24.923 0.979 0.017 0.428 Y 

                                                           
 Dependent Variable: x أس الم ع الممد  لد ن بو  :المتغي  المستمع 6

 Predictors: (Constant), yالن تج الميدي اإلئم لي لدمط ع ال ن بي السو ي: الت ب  المتغي 
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 تحميل دور المصرف الصناعي في تمويل المشاريع الصناعية: ًا:لثثا
وُبرررد ع  1958لعررر م  177لمرررد ترررّم إيرررداث الم ررر   ال رررن بي بموئرررب المررر ا   قرررم 

 و مسررر ىمو تررردبط ب ررر ع  ررر   و م ررر فيوسررر، وتضرررّم  إيرررداث مؤس1959لعررر م  31برر لم ا  
 وم اقبو وزا ة ال ن بو. إ  ا مت  بضم نو الدولو وتعمع تيت الم    ال ن بي تت

إلط أ   التأسيسمديو  لي ة سو يو بند  12.5ب ال ت  ع م   تد ج  أس الم ع الم   
 .26/10/2009ت  يخ  25مدي  ات لي ة سو يو ب لم نو   10و ع 

ع الم   أس أىمي  يعتمد الم    ال ن بي بدط م  د  بدة لتمويع ن  ط تو م 
الم  فيو لد ن بيي  والم وض التي يي ع  اإليداب تويعتمد بدط م  د  أ  ى مبع 

الم    الم  زي والم وض م  المؤسسو الع مو السو يو لدتأمي  وم  م  بديي  
 ال   ئيو. اإلق اضالم     األ  ى وىن ك ق وض    ئيو يي ع بديي  م  مؤسس ت 

 تطور نشاط المصرف الصناعي السوري:: 1
 مديو  لي ة سو يو  2019مبدس  2007يئم ودا   الم    ال ن بي ب م  بدس

ودا    أم وت  زت م  د  الودا   م  المط بي  الع م وال  ص ب  ع متس وي تم يبً  
 المط بي  التع وني والم ت ك ف  نت غي   ات أىميو.

   19761إلط  1995مديو  لي ة سو يو ب م  3883وتطو  يئم توظي  ت الم    م 
التوظي  ت  بًل م  الم وض والسد   م ق أ، و مدت 2007ديو  لي ة سو يو ب م م

 الم ليو الميسومو ويس ب ت مدنيو أ  ى. األو ا ومي ظو 
 مديو  لي ة سو يو  73الم    ال ن بي  عودًا وىبوطً  ييث بدغت  أ ب ح ت ب بت

الم     إدا ةوىن  نبليظ أ   (2007-2006)وتيولت إلط  س  ة ب مي  1995ب م 
الوظي ي م  قبع الم     التمويع إب دةظيم ال بح م  دامت بمديو عغي  معنيو بت

   ًو وأ  مئمع  اإلفبلسأي نمص في السيولو وتيمي م   عوضالم  زي سو  ت
  فيو. ويم    بأمواعالم ع المدفوع أو إمداد الم      أسغي    فيو لزي دة  األ ب ح
  بي إلط م  يدي: س  ة الم    ال ن أسب ب إ ئ ع

 بدم استبم   ودا   الم    ب  ع   مع. -
ال   دة  أسع  قع م  أال   دة المطبمو بدط المط ع الع م والتع وني غ لبً  م  ت و   أسع   -



دور المصرف الصناعي السوري في تمويل ل "دراسة التمويل في نمو الناتج الصناعي  دور
 المشروعات الصناعية"

 122 

 الم  وضو بدط ودا عو.
ال   دة المطبمو بدط المط ع ال  ص تغطي ب ل  د ن م ت ال   دة التي يدفعي   أسع   -

 ا عو.الم    مم بع ود
الم    ال ن بي ال ي  د ييم  أ ب يً  إاّل في اال تم ن ت التي يي ع بديي  م   -

 ال  م أو االقت اض. إب دةالم    الم  زي ب  ط ي  
م المع مبلت  ب  نظببب سال ن بي ب الم   في  الم  في العمع آليوضع   -

 وتي ( ال ي يعي  الي وع بدط الم وض في فت ة زمنيو معمولو.  )ال
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 تطور توظيفات المصرف الصناعي من حيث مدة القروض الممنوحة:: 2
 ييث آئ لي  إلط:التي يمنيي  الم    ال ن بي م   مسم الم وض الم  فيوتن

 قروض طويمة األجل: -
 ال ن ب ت الم  مو و لك بواسطو أو توسي  ئديدة وىي تمنح م  أئع إيداث  ن ب ت

ق مو األ اضيوالمعدات والم  ب ت و  ا   اآلالت  ا   المب ني ال ن بيو،   لك تمنح  وا 
تي تتع ض والتئييزات ال   و ب لمن آت ال ن بيو والي فيو ال اآلالتتعمي   إلب دة

لي الت الموة الم ى ة )ي ي ،  وا ث طبيعيو، ... الخ(. وى ه الم وض تس ىم ب  ع  بي  
ال ن بيو  والمعداتوالتئييزات  اآلالتفي تمويع الت ا م ال أسم لي ب  ط ي    ا  

ن    ال    ت الئديدة. وتزيد مدة ى ه الم وض ب  ال مس سنوات وال تتئ وز الع    وا 
 سنوات.

 :األجلمتوسطة قروض  -
والمعدات والتئييزات ال ن بيو وم  أئع تمويع  اآلالتتمويع   ا   إلب دةتست دم 
ال ن ب ت والي  ، وتت اوح مدتي  م  بي  سنتي  وال تتئ وز ال مس سنوات. وىي  تأسيس

في ال ن بو في سو يو ول   ب  ع أقع نسبيً   ال أسم ليتس ىم إلط يدٍّ م  بتمويع الت ا م 
 .األئعم وض طويدو م  ال

 :األجلقروض قصيرة  -
 اإلنت جالموسمي، أي أني  تست دم لتمويع مستدزم ت  التمويعتمنح ى ه الم وض لغ ي ت 

 تي  ال تتئ وز السنتي .دالم ع الع مع و  لك   ا  المواد األوليو وقط  الغي   وم و أس
بلع ال ت ة وتطو ى    اآلئ عق وض الم    ال ن بي يسب  (6)وضح الئدوع يو 

(1994-2010). 
، ايتدت الم وض الم ي ة (2004-1994)نئد أنو  بلع ال ت ة  (6)م   بلع الئدوع 

األئع الم تبو األولط م  ييث الم وض الممنويو م  قبع الم    ال ن بي ييث 
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نيو  1995أ  ت نسبو ى ه الم وض إلط إئم لي الم وض ب ال ت  ع ييث بدغت في ب م 
، لتع ود النسبو االن   ض  بلع ال ت ة 2004في ب م  %67.7لط وا ت عت إ 33.6%

ييث ان  ضت نسبو الم وض الم ي ة األئع إلط إئم لي الم وض  (2005-2009)
لط نيو  2007في ب م  %18.1الممنويو م  قبع الم    ال ن بي إلط نيو   %6.9وا 

 .2009في ب م 
  إلط إئم لي الم وض الممنويو أم  ب لنسبو لدم وض المتوسطو األئع فمد أ  ت نسبتي

إلط نيو  1995في ب م  %65.2ب الن   ض م  نيو  (2004-1994) بلع ال ت ة 
ييث بدغت في ب م  (2008-2005)لتع ود اال ت  ع في ال ت ة  2004في ب م  31.3%

 .%30.6ان  ضت النسبو إلط نيو  2009وفي ب م  %72.8نيو  2006
بم  (2004-1994) أ  ت نسبتي  ب لت ب ب  بلع ال ت ة وب لنسبو لدم وض طويدو األئع فمد

 %6.9نيو  2006ييث بدغت نسبتي  في ب م  (2009-2005)أ  ت ب  ت  ع في ال ت ة 
إلط  2009لت ع إلط أبدط نسبو في ب م  2008في ب م  %19.6واستم ت ب ال ت  ع إلط 

ممنويو في ب م وب لت لي   نت الم وض طويدو األئع ىي أ ب  الم وض ال %62.5نيو 
 م  إئم لي الم وض الممنويو تديي  الم وض المتوسطو ف لم ي ة األئع. 2009

بماليين  (2010-1994) اآلجال: قروض المصرف الصناعي في سورية حسب (6)الجدول 
 الميرات السورية

 البيان

 العام
قروض قصيرة 

 % األجل
قروض 
متوسطة 

 األجل
قروض طويمة  %

 % المجموع % األجل

1994 1374 37.1 2299 62.2 26 0.7 3699 100 
1995 984.4 33.6 1911.2 65.2 36.4 1.2 2932 100 

1996 1107.7 45.2 1312.1 53.5 30.7 1.3 2450.5 100 

1997 1189 52.7 1045 46.3 23 1 2257 100 

1998 1189 60.1 772 39 16 0.81 1977 100 

1999 1247 62.8 720 36.2 20 1 1987 100 

2000 1901.4 68.4 872.6 31.4 5.5 0.2 2779.5 100 

2001 1401 44.4 1413 44.8 341 10.8 3155 100 

2002 2241 57.2 1670 42.6 8 0.2 3919 100 



 د. عدنان خضور       2016 -4العدد  – 83 المجلد –مجلة جامعة البعث 

125 

2003 7310 66.7 3364 30.7 284 2.6 10958 100 

2004 11174 67.7 5157 31.3 168 1 16499 100 

2005 3196 31 6752 65.5 365 3.5 10313 100 

2006 1592 20.3 5708 72.8 543 6.9 7843 100 

2007 987 18.1 3704 68.1 750 13.8 5441 100 

2008 348 10.1 2424 70.3 677 19.6 3449 100 

2009 452 6.9 2018 30.6 4110 62.5 6580 100 

الم    ال ن بي يسب مدة الم وض  بلع  وب لت لي فم  د استن  لتطو  توظي  ت
، أي إ  األئعالنسبيو لدم وض ق ي ة  األىميو أظي ت (2009-1994)مد وسو ال ت ة ال

والتي ال تتئ وز مدتي  ب  الع مي  بدط يس ب  األئعالم    يمنح الم وض الم ي ة 
 األم  ال ي يمودن  لبلستنت ج أ  الم    ال ن بي األئعالم وض المتوسطو والطويدو 

ليس الم   ي  ال ن بيو ال بي ة و  يو ال غي ةيعمع  م    تئ  ي يموع العمدي ت التئ   
ويع ال ن ب ت مالتي تتطدب ق وضً  طويدو األئع،  م  نبليظ ت  ز اىتم م الم    بت

الدو ة الس يعو ل أس الم ع ييث  ىبت معظم تسدي  تو إلط اآلئ ع الم ي ة  ال غي ة  ات
لط اآلئ ع المتوسطو و  42%  %8 سوى بدط ئعألبينم  لم تيظ الم وض طويدو ا %49ا 

ى ا ال يتن سب م  طبيعو دو ه التنموي لدمط ع و  بيم  تسدي  ت الم    ال ن 
 .ال ن بي

 دور النظام المصرفي في تنمية القطاع الصناعي في سورية: :3
إ  المط ع ال ن بي ب بتب  ه م  أىم مموم ت تيمي  التنميو المن ودة يئب أ  يستيو   

مدتي  ألنو و  ع ال  في م  ييث يئم الم وض الممنويوب لتمويبدط االىتم م المن سب 
ي يئ بقط ع تنموي  ا د سوا  م   بلع الميمو المض فو التي ييممي  أو م  ييث األب  اإل

ال ي ت د و ى ه اال تب ط ت بدط مئمع المط ب ت األ  ى إلط ئ نب تزويد االقت  د 
ن  سنوضح مدى مس ىمو وى  ن ب ت الت دي يو.   بلع الم األئنبيب لمط  الوطني 

الم    ال ن بي في تمويع و دمو ى ا المط ع م   بلع تيديع الئدوع الت لي وال ي 
يظي  لن  إنت ج المط ع ال ن بي م  ئيو والتسدي  ت التي منيي  النظ م الم  في في 

 .(2009-1994) التسدي  الم  في  بلع ال ت ة إئم ليسو يو لي ا المط ع ونسبتي  م  
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وي تو  اإلئم لينسبو مس ىمو المط ع ال ن بي في الن تج الميدي  (7)الئدوع ويوضح 
 .التسدي يو
 وحصته التسميفية اإلجمالي: نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحمي (7)الجدول 

التسليفات املمنوحة للقطاع الصناعي  السنوات
تسليفات من جممل نسبة هذه ال جمموع التسليفات املمنوحة )م.ل.س( )م.ل.س(

 التسليف املصريف %

1994 4850 173010 2.8 

1995 4847 204105 2.4 

1996 4917 213836 2.3 

1997 5909 237932 2.5 

1998 4949 232998 2.1 

1999 5171 255056 2.03 

2000 6437 263967 2.4 

2001 8333 269757 3.1 

2002 9627 245574 3.9 

2003 19840 286970 6.9 

2004 26052 330100 7.9 

2005 29937 421723 7 

2006 39777 491522 8 

2007 33667 633386 5.3 

2008 45090 870295 5.2 

2009 78306 1023746 7.6 

 يتضح لدين  م  الئدوع الس ب :
 (2009-1994)أ  نسبو التسدي  ت الممنويو لدمط ع ال ن بي لم تتئ وز  بلع ال ت ة 

، وىي نسبو من  ضو ب لنسبو لمط ع اقت  دي مبع المط ع 2006م في ب  %8النسبو 
في تيمي  التنميو ال  مدو، ييث ايتع ى ا  األ ب والدو   األىميوال ن بي وال ي لو 

بي  المط ب ت االقت  ديو م  ييث نسبو التسدي  ت الممنويو  األ ي ةالمط ع الم تبو 
 .(2009-1994)لد ت ة  %58.5ييث بدغت وسطيً  نسبو 

يظي  لن  م   بلع ى ه النت  ج أ  الم    ال ن بي في سو يو لم يسيم ب  ع فع ع 
م  ت ئي   د  في تنميو المط ع ال ن بي م   بلع المس ىمو في تمويدو، األم  ال ي ي
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 االستبم   في ى ا المط ع وأض   ب    بدط العوا   التي يع ني مني .
 :المقترحاتو  االستنتاجاترابعًا: 

 نتاجات:االست
يو المويو بي  يئم تمويع الم   ي  يئ بلمد بّينت الد اسو المي سيو وئود العبلقو اإل -

الم ع الم   ي  ال ن بيو( وزي دة الن تج ال ن بي وى ا يؤ د بدط   أسال ن بيو )
 ض و ة توفي  التمويع البلزم لدم   ي  ال ن بيو.

م   ي  ال ن بيو يموم بتمويع إ  الم    ال ن بي الئيو المن ط بي  تمويع ال -
لدم   ي    ً الس يعو ل أس الم ع وال يولي اىتم م ال ن ب ت ال غي ة  ات الدو ة

اإلست اتيئيو بدط  عيد االقت  د ال دي ييث يبي   األىميوال ن بيو ال بي ة  ات 
ال غي ة وان   ض نسبو  تيديع ن  ط الم    ال ن بي أنو يمّوع العمدي ت التئ  يو

 دي  ت الممنويو لدم   ي  ال ن بيو ال بي ة.التس
م  قبع الم    ال ن بي و لك يعزى الن   ض  األئعان   ض نسبو التمويع طويع  -

م لو وب لت لي ال يعمع الم    ال ن بي  م    تنموي بع تت     أسيئم 
 ط ب  بمع الم     التئ  يو.بمدي تو 

م يم  س المي م المنوطو بو بتمديم وب لت لي فا  الم    ال ن بي  في سو يو ل -
ال دم ت الم ليو لدمط ع ال ن بي ب ل  ع المطدوب ال م  ييث  تدو المب لس 
الممنويو وال م  ييث آئ ع السد  الممنويو بع بمع الم    بط يمو أ بو بط يمو 

 الم ي ة اآلئ عإلط  %42.6بمع الم     التئ  يو و ىبت معظم تسدي  تو 
م   %8إاّل بدط  األئعلمتوسطو بينم  لم تيَظ تسدي  تو الطويدو ا لآلئ ع %49.4و

م ع الم    وم  د  تمويدو وآليو   أسيعزى  لك إلط ان   ض  مئمع تسدي  تو و
  توستبم  ات المب   ة وان   ض  بييبمدو الم  مو بدط تئنب المي م ب ال

 مقترحات:ال
يتم زي دة تمويع الم   ي  إب دة النظ  في السي سو الت غيديو لدم    بييث  -

 االست اتيئيو و الم   ي  ال ن بيو الت دي يو. 
م ع الم    بييث تزداد قد تو بدط تمويع الم  وب ت م   بلع منح   أسزي دة  -
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لدم  وب ت ال ن بيو اإلست اتيئيو وب لك تيويدو إلط م     األئعق وض طويدو 
 ن بو و   و ال ن ب ت تنموي، وتعزيز سيولتو بييث يتم   م  تمويع ال

 الت دي يو التي تيم  قيمو مض فو ب ليو.
بمت بعو است دام الم وض  الم    ال ن بيض و ة قي م األئيزة الع مدو في   -

الممنويو و التأ د م    في  لؤلغ اض التي منيت ألئدي     و أ  الواق  يبي  أ   
ت دمت في تمويع م   ي  نسبو  بي ة م  الم وض الممنويو ألغ اض تمويديو قد اس

 ات م دوديو ضعي و و بعضي  است دم في اإلن    بدط   ا  السي  ات و المن زع 
  ال    ة 

بييث يتم ت عيع بمع الم    وتيسي   م بمدي ت الم    ال ن بي ظتعديع ن -
م   بلع الم ونو في مت بعو استبم   و تي يع  نسب تي يع ق وضو المتعب ة

 .الم وض
 األئنبيالم ع   أسالم ع ال  ص )الم     ال   و( و  لك   أس    و ت ئي  م -

و  لك م   بلع  د  البي و و ات    اإلئ ا ات تمويع الم   ي  ال ن بيو في 
 .المن سبو
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 الم ائ :  مسً : 
، دو  التمويع الم  في في التنميو ال ن بيو،  ديو العدوم (2000)ئمعو ، نواع  -

 ئ معو الئزا  ، الئزا  . االقت  ديو والتسيي ،
، اقت  دي ت ال ن بو والت ني ، دا  النيضو (1998)، ميمد مي وس إسم بيع -

 .، م  اإلس ند يوالع بيو، 
بي  النظ يو والتطبي ، الدا  الم  يو  ، االقت  د المي سي(1994)ال و بئي، مئدي  -

 الدبن نيو لدن  ، الم ى ة، ص.
لنمدي الم  في السو ي )م  بلتو واتئ ى ت ، النظ م ا(2000) نع  ، بدي  -

 (، دا  ال ض  لدن  ، دم  ، سو يو.إ بليو
، الئميو يو الع بيو (2009-1995) لؤلبوامالتم  ي  السنويو لدم    ال ن بي  -

 السو يو، وزا ة الم ليو.
، دم  ، لئلي   الد اسو، الم تب الم  زي  ألبوامالسو يو  اإلي   يوالمئموب ت  -

 .سو ي 
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 علىالموجهين التربويين  يالختيار معايير مقترحة 
 ضوء تجارب بعض الدول.

 -درادة ميدانية في مدينة حمص -  

 الباحثة روز عيسى
 جامعة البعث –كمية التربية 

 ممخص الدراسة:
في  التربية وزارة لدى التربويين الموجيين اختيار معايير تطوير إلى الدراسة ىدفت

 في العممي المؤىل أثر وتعرف الدول، بعض تجارب ضوء السورية فيالجميورية العربية 
 .الدراسة عينة نظر وجيات
 االستبانة الباحثة استخدمت كما الوصفي المنيج الباحثة اتبعت الدراسة أىداف ولتحقيق

 تكون جزأين من مكونة استبانة صممت حيث ، الدراسة بمشكمة المتعمقة لجمع البيانات
 الجزء وتكون ، الدراسة لعينة الشخصية البيانات عن فقرات تعبر أربعة من األول الجزء
 المعايير ،و اإلنتاجية المعايير ،و المينية المعايير ) ىي محاور أربع من الثاني

 عينة عمى االستبانة تم توزيع وقد ). التربويين الموجيين اختيار أساليب ،و الشخصية
 بمحافظة في مديرية التربية تربوياً  موجياً  (27)  والبالغ كمو المجتمع في والمتمثمة الدراسة
( استبانة،من مجموع االستبانات التي وزعت عمى عينة 96) تم استرجاع وقد حمص،
 وبعد جمع االستبانات واستخبلص النتائج وتحميميا أسفرت النتائج عن اآلتي: الدراسة 
 :أىميا النتائج من مجموعة إلى الدراسة وتوصمت

 عمى بناء حمص التربية بمحافظة وزارة لدى التربويين الموجيين اختيار معايير توافر-
 (.1.93متوسطتيا ) بمغ إذ جيدة المعايير المينية بدرجة

 المعايير عمى بناء التربية بحمص  وزارة لدى التربويين الموجيين اختيار معايير توافر-
 (.11.11متوسطيا) بمغ إذ اإلنتاجية بدرجة مقبولة

 المعايير عمى بناء بسورية التربية وزارة لدى التربويين الموجيين اختيار معايير توافر-
 (.2..1) متوسطيا بمغ إذ الشخصية بدرجة جيدة



 ضوء تجارب بعض الدول. علىالموجهين التربويين  يالختيار معايير مقترحة 

131 

بالجميورية  التربية وزارة لدى التربويين الموجيين اختيار أساليب في القوة نقاط إن-
 (.1.16بمتوسط ) العربية السورية مقبولة

 أفراد تقديرات متوسط ( في0...داللة) مستوى عند احصائية داللة ذات فروق توجد ال-
 في التربية وزارة لدى التربويين الموجيين اختيار معايير في والضعف القوة العينة ألوجو

 .العممي متغير المؤىل إلى تعزى سورية
 واستنادًا إلى النتائج السابقة تقترح الباحثة:

 . تربوي موجو لوظيفة لممتقدم الشخصية بالسمات االىتمام -
 التربويين. الموجيين اختيار عند واإلنتاجية المينية بالمعايير االىتمام و زيادة -
 . إنتاج المعرفة من تربوي موجو وظيفة لشغل المتقدم رصيد عمى والتركيز-
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Develop criteria for selecting supervisors in 

light of the experiences of some countries. 

study in the city of Homs. 

Study summary: 

                                

This study aimed to develop the criteria for selecting supervisors at 

the Ministry of Education in the Syrian Arab Republic in the light of 

the experiences of some countries, and to identify the qualification 

on the points of view of the impact of the study sample                     

         . 

To achieve the objectives of the study researcher followed the 

descriptive analytical method as the researcher used the 

questionnaire to collect data on the problem of the study, where a 

questionnaire composed designed from the two parts the first part of 

the four paragraphs are expressing the personal data of the study 

sample, and be the second part of the four axes (professional 

standards, productivity standards , personal standards, methods of 

selecting supervisors. (have been distributed the questionnaire to a 

sample survey of the whole of society and of (72) supervisors 

affiliated to the Ministry of Education Homs province, have 

returned to the researcher of the total questionnaires that have been 

distributed (69) questionnaire, has been used Many of appropriate 

statistical methods. 

The study found a range of results, including: 

Shall choose supervisors at the Ministry of Education Homs 

governorate of standards based on good professional standards, 

amounting to Mtosttha (3.61)                . 

Shall the criteria for selecting supervisors at the Ministry of 

Education building in Homs on acceptable standards of 

productivity, amounting to an average (33.33). 

Shall the selection criteria for supervisors at the Ministry of 

Education in Syria based on good personal standards as averaging 

(3.87)                             . 

Shall the strengths of the methods of selecting supervisors at the 

Ministry of Education of the Syrian Arab Republic acceptable 

average (3.39)                                        . 
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-Your No statistically significant differences at the level of 

significance (0.05) in the average respondents to the strengths and 

weaknesses in the selection of supervisors at the Ministry of 

Education standards in estimates 

Syria due to the educational qualification variable. 

Based on the findings of the study, the most important set of 

proposals put:                                  

- Personal attention tags results of the applicant for a job oriented 

education should include the announcement of the most important 

function of these features.                                            

- Increased attention to professional standards and productivity 

when choosing supervisors.                      

-turkaz Advanced balance for the position of educational prompt the 

production of knowledge through field research of various scientific 

and educational activities.                                         
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 :مقدمة
 يسمى بما المعمم، أداء بفحص المعممين نوعية لضبط محاوالتيا التعميم إدارات ابتدأت

 مواد في واسعة خبرة ليم الموظفين من عدد التفتيش جياز ويضم ،"المركزي التفتيش"ب
 تخصصو حسب منيم واحد كل ويتولى مفاجئ، بشكل المدارس بزيارة يقومون دراسية
 القرن من األخيرة الثبلث العقود وخبلل .نقمو أو تثبيتو، أو بترقيتو، فيوصي المعمم، فحص

 عمى التعديبلت ضوء عمى المسميات تحديد إلى التربوية الدراسات توصمت العشرين
 جيداً  أصبح أنو أي التفتيش؛ إلى منو "الفني التوجيو " إلى أقرب فغدا التفتيش، مضمون
 تطورت فشيئا وشيئاً  األداء، في والكفاءة المينة في النمو عمى المعمم مساعدة إلى ييدف

 المتعددة بجوانبيا التربوية العممية تطور وأضحى اليدف، ىو المتعمم نمو وغدا األمور،
 ميماً  عامبلً  التربوي التوجيو وأصبح" التربويالتوجيو " مصطمح أمام أصبحنا و الغاية، ىو

 عممية بوصفو منيا المنشودة األىداف وتحقيق والتربوية، التعميمية العممية لنجاح وضرورياً 
نسانية وفنية قيادية  خبلل من عناصرىا، بكافة التعميمية العممية تطوير غايتيا شاممة وا 
)اإلبراىيم .المستمر النمو نحو بيده واألخذ ورفعيا المينية المعمم نوعية تطوير عمى العمل

 في الشامل التغيير إحداث عمى ليعمل التربوي التوجيو دور يرتقي بل (.9، .7.3، 
 عن يعبر الذي التربوي التوجيو لمفيوم األساسية المبادئ وىذه بأكممو التعميمي الموقف

 عناصره بجميع التعممي التعميمي بالموقف تعني منظمة، ديمقراطية قيادية تعاونية عممية"
دارة وطالب، ومعمم وبيئة أساليب، و ووسائل مناىج، من  العوامل دراسة إلى وتيدف وا 

 أىداف تحقيق أجل من وتنظيميا تحسينيا عمى لمعمل وتقييميا، الموقف ذلك في المؤثرة
 يتمقاه فيما األكبر الدور عاتقو عمى يقع التربوي الموجو وألن .التعممية التعميمية العممية
 أكدت الحديثة، التربية متطمبات وفق والذاتي والميني التربوي نموه توجو خبرات من المعمم
و (2002)البدري ,كدراسة المناسب التربوي الموجو اختيار ضرورة الدراسات من كثير

 والتطبيق، النظرية في التربوي التوجيو في النوعي فالتغير وعميو (2002)أبو شملة, 
 المستمر، التغير ىذا لمواكبة التربوي التوجيو عن المسؤولين عمى كبيرة تحديات يفرض
 من يجعل وىذا تربوي، موجو وظيفة لشغل المناسب الشخص اختيار التحديات ىذه وأىم

 تطويرىا عمى والعمل التربوي الموجو اختيار ومعايير أسس مراجعة إلى المبادرة الضروري
 .الجسيمة الميمة ىذه تتولى التي العناصر أفضل النياية في لتفرز
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 أسموب في الدول وتختمف التربويين، الموجيين اختيار معايير في تنوع ىناك أن يخفى وال
 بين تمزج بل واحد؛ بأسمو  الدول من دولة تستخدم قمما ولكن التربويين لمموجيين اختيارىا

 وأسموب األقدمية، أسموب بين، ما األساليب ىذه وتتنوع متفاوتة بنسب أسموب من أكثر
 .الرتب مقياس واستخدام الشخصية، والمقابمة التحريرية، واالمتحانات الجدارة،

 أن( 6..7، ) الطعجان ، (2002السرابي ),  (7..7قنديل )كل من  ت دراسةأكد وقد
 يوجد ال و والخبرة، األكاديمية األسس عمى تقتصر التربويين الموجيين اختيار معايير
 إلى باإلضافة المينية، لمصفات يعطى الذي االىتمام بقدر الشخصية بالصفات اىتمام

 فقط. الشخصية المقابمة عمى االقتصار
 مشكمة الدراسة:

 نموه توجو خبرات من المعمم يتمقاه فيما األكبر الدور عاتقو عمى يقع التربوي الموجو
أوضحت  الدراسات من كثيرو ال الحديثة، التربية متطمبات وفق والذاتي والميني التربوي
دراسة ( Rous,2005)(و6..7كدراسة )العنزي، المناسب التربوي الموجو اختيار ضرورة

 والتطبيق، النظرية في التربوي التوجيو في النوعي فالتغير وعميو (7.33ابو شاىين ، ) 
 المستمر، التغير ىذا لمواكبة التربوي التوجيو عن المسؤولين عمى كبيرة تحديات يفرض
 من يجعل وىذا تربوي، موجو وظيفة لشغل المناسب الشخص اختيار التحديات ىذه وأىم

وىذا ما أكدتو دراسة  التربوي الموجو اختيار ومعايير أسس مراجعة إلى المبادرة الضروري
( Whitaker and Thrner,2000، )( ...7( ، ) حبايب ، 6..7كل من ) القاسم ، 

 .الجسيمة الميمة ىذه تتولى التي العناصر أفضل النياية في لتفرز تطويرىا عمى والعمل
 :التالي الرئيس السؤال في الدراسة مشكمة تتمخصو 

 تجارب عمى ضوء في سورية التربويين الموجيين اختيار لمعايير ما التصور المقترح
 الدول؟ بعض
 :وىي الفرعية اآلتية األسئمة الرئيس السؤال ىذا عن ويتفرع

 التربويين الموجيين اختيار معايير في والضعف القوة ألوجو العينة أفراد تقدير درجة ما -
 ؟ وزارة التربية السورية لدى
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أفراد  تقديرات متوسط ( في0...داللة) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل-
 تعزى التربية وزارة لدى التربويين الموجيين اختيار معايير في والضعف القوة ألوجو العينة
 الدراسة)المؤىل العممي، سنوات الخدمة(؟ متغيرات إلى
 بعض تجارب عمى ضوء في سورية التربويين الموجيين اختيار معايير تطوير سبل ما-

 الدول؟
 أهداف الدراسة:

 تيدف ىذه الدراسة إلى:
 اختيار معايير في والضعف القوة ألوجو العينة أفراد تقدير درجة عن الكشف .3

 التربية وزارة لدى التربويين الموجيين
 معايير في والضعف القوة ألوجو العينة أفراد تقديراتفي متوسط  الفروق تعرف .7

 المؤىل) الدراسة متغير إلى تعزى التربية وزارة لدى التربويين المشرفين اختيار
 (العممي

 في ضوء التربية وزارة لدى التربويين الموجيين اختيار معايير تطوير سبل تعرف .1
 .الدول بعض تجارب
 وتعميمية ، تربوية أبعاد ذات ىرةاظ تتناول كونيا في الدراسة أىمية تكمن :أهمية الدراسة

دارية ،  في والتربوية اإلدارية المستويات عمى العناية و االىتمام من الكافي القدر تمق لم وا 
 :أىميا تربوية جيات عدة الدراسة ىذه تفيد أن يتوقع لذلك ، سورية

 .القيادية عناصرىا جودة وضمان التربوية العممية متابعة في التربية وزارة -3
 عمى الوقوف خبلل من الدراسة ىذه من يستفيد أن يتوقع حيث التربوي التوجيو جياز -7

 من االستفادة وكيفية ، التربويين الموجيين اختيار معايير في الضعف وأوجو القوة أوجو
 .عمييا بناء المعايير ىذه تطوير وبالتالي المجال ىذا في الدول لبعض الناجحة التجارب

 في يؤثر الذي التعميمي النظام مدخبلت أىم من التربوي فالموجو ، التعميمية العممية -1
 .وتربوية تعميمية مخرجات من عنيا ينتج وما فيو الحاصمة العمميات

 الفئة ىذه تستفيد أن الباحثة تتوقع حيث ، التربويين والباحثين العميا الدراسات طمبة -4
 .العبلقة ذات المستقبمية والدراسات األبحاث في وتوصياتيا الدراسة نتائج من
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 اإلجرائية: اوتعريفاته الدراسةمصطمحات 

 : المعايير
 أن ينبغي لما متصور أو متحقق نموذج" أنو بيانو في الوسيط المعجم ذكر :لغة المعيار
 (916)المعجم الوسيط، ب ت:.معايير والجمع "الشيء عميو يكون

 من نحكم التي الشروط أو المرجعية األطر أو النموذجية، القواعد ىي :المعايير اصطالحاً 
 التفكير وأنماط واألعمال الجماعات، أو األفراد، سموكيات نقيس أو خبلليا

 (.7.0، 1..7)شحاتة والنجار،"واإلجراءات
 الضوابط من مجموعة ىي ":إجرائيا التربويين الموجهين اختيار معاييروتعرف الباحثة 

 األفراد ترشيح خبلليا من ليتم التربية وزارة وضعتيا التي واألطر المرجعية ، والقواعد
 ىذه لممارسة الحكومية السورية محافظاتال في تربوي موجووظيفة  لشغل المتقدمين
 .فعميا الوظيفة
 كشف موواطن والوظيفية العممية بكفاياتو يستطيع ناقدة، رؤية ذو فرد :هو التربوي الموجه
 ثوم توجيييوا بوالتعميم، بيوا يورتبط موا وخاصوة المدرسوية، التربيوة عمميوة فوي والضوعف القووة
 (.9، 6..7والعطاء.)مرتضى، أبو النور، اإليجابية من لمزيد

 معمموي عموى لئلشوراف وزارة التربيوة قبول مون يعوين الوذي الشوخص:بأنَّهه الباحثهة وتعرفهه
 . وتطويره عمميم تحسين أجل من وتوجيييم األولى(، )الحمقة التعميم األساسي مرحمة

 اإلطار النظري:
 :التوجيه التربوي أواًل:  مفهوم

 يعد فمم ، التربوي الميدان إلى النظرة بتغير تغيرت قد التربوي لمتوجيو إلى النظرةإن 
 وبالتالي المعمم سموك في والضعف القوة لنقاط ومبلحظة رصد عممية مجرد التوجيو
ما ، الترقية أو بالتثبيت إما عميو الحكم إصدار  أصبح بل عممو؛ وقف أو بالمحاسبة وا 
 ومنياج وطالب معمم من عناصره بكافة التعميمي بالموقف تعنى ومستمرة شاممة عممية

 األداء مبلحظة بعد السميم التربوي القرار إلى خبللو من ليتوصل وبيئة، ووسائل
 فالتوجيو السورية التربية وزارة تعرفو حيث ، (01، 9..7.)حمادات، وتحميمو وتشخيصو

 عمى والمعممين المديرين مساعدة إلى اليادفة والمنظمة المخططة العممية ىو التربوي



 روز عيسى    2016 -4العدد  – 83المجلد  –مجلة جامعة البعث 

131 

 ، التربوية التعميمية األىداف تحقيق إلى يؤدي بشكل الطمبة تعمم تنظيم ميارات امتبلك
 بيدف معو يعممون الذين المعممين إلى التربوي الموجو يقدميا متخصصة فنية خدمة فيو

 (.36، 6..7.)مرتضى،التعممية التعميمية العممية تحسين
 :التربويين الموجهين اختيار معايير

 :يمي كما المتبعة التعميمية السياسة حسب آلخر مجتمع من المعايير ىذه تتباين 
جراءات معايير  :األمريكية المتحدة الواليات في التربويين المشرفين اختيار وا 
 التعميم المركزية نظام واتباع األمريكية المتحدة الواليات داخل فيدرالي نظام لوجود نظراً 
 الوالية ىذه يناسب ونظام وأساليب مناىج من يناسبيا ما اختيار والية لكل يتيح حيث
 والية من يختمف لمموجيين والتعيين االختيار نظام فإن ، الوالية مجمس يقرره ما حسب
 . والية إلى

 :المهنية المعايير
 .التربية في الماجستير أو الدكتوراه درجة -
 24 ومنيا ، ساعة 80 نحو إلى مجموعيا في تصل واإلدارة التوجيو في عميا دراسات -

 واالقتصاد، االجتماعي النفس عمم مجال في ساعة 18 التعميمية، اإلدارة مجال في ساعة
 .العامة واإلدارة

 مجال في األقل عمى سنوات ثبلث ومنيا الجيد، التدريس من سنوات ست خبرة -
 ( (Sullivan& Glanz,2000,212 .واإلدارة اإلشراف
 :الشخصية المعايير

 القدرة ولديو اآلراء، أحدث عمى متطمعاً  وناقداً  ،ومرناً  نشيطاً  ،وحاسماً  ذكياً  يكون أن -
 .قويا تأثيرا اآلخرين مشاعر في التأثير عمى
 .نواحييا بجميع مشكمة كل مجال رؤية عمى القدرة لديو تكون أن -
 وأداء النفس وضبط العاطفي االستقرار من تمكنو ونفسية جسمية بصحة يتمتع أن -

 . بكفاءة عممو
 القدرة ولديو حساسا يكون وأن ، االستطبلع حب من عالية درجة عمى يكون أن -

 والجماعة الفرد مع اإلنسانية العبلقات تكوين في والميارة
                                                 (Abdullah,Huq,Ismail,2008). 
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 المتحدة األمريكية الواليات في التربويين الموجيين الختيار أخرى معايير الطعاني وأورد
 :ىي
 .السائد النظام حسب ألخرى والية من يختمف وىو التدريس في لمخبرة أدنى حد -
 .واإلداري التعميمي السمم في لمترقي فرصة إعطاء -
 .المحدودة والمعايير المطموبة الشروط وفق الشاغرة الوظائف عن اإلعبلن يتم -
 (774، 0..7)الطعاني،  .امتحانات عقد تشترط الواليات بعض -

 المرونة وفر قد األمريكية المتحدة الواليات في المتبع البلمركزي النظام أن الباحثة وترى
 الكوادر من متطمباتيا وسد حاجاتيا حصر في األمريكية لمواليات المطموبة والحرية
 تخطيطيا عمى بناء وتناسبيا ترتضييا التي والمعايير الشروط وفق المؤىمة التربوية

 اختيار مستوى عمى كبيرا نجاحا تحقق األمريكية المتحدة الواليات أن نرى لذلك ودراستيا؛
 الواليات في اختيارىم شروط إلى فبالنظر التربويين،الموجيين  وخاصة التربوية القيادات
 :التالية األمور نبلحظ األمريكية المتحدة

 والجدارة الخبرة ) وىي المعروفة التربويين الموجيين اختيار أساليب جميع بين المزج -
 المتقدم خبرة األمريكية المتحدة الواليات أخذت بحيث ) التقدير وسبللم الشخصية المقابمة
 التدريس من سنوات ست خدم قد يكون بأن االعتبار بعين تربوي موجو وظيفة لشغل
 تيتم وكذلك واإلشراف، اإلدارة في خبلليا شارك ترشيحو، لقبول أساسي كشرط الجيد

 تحصل ما ومدى العممية بمؤىبلتو وتيتم واإلدارة، التعميم مجالي في ومياراتو بنشاطو
 عمى الحصول كاشتراط محددة، قواعد وفق وذلك وتقدير تأىيل و تدريب من عميو

 منيا كبل باعتبار ، واالقتصاد االجتماعي النفس وعمم اإلدارة مجال في العميا الدراسات
 بالميام القيام عمى التربوي المشرف تعين التي والميارات والمبادئ المعارف من ثروة تمثل

 .وفاعمية بنجاح إليو الموكمة
 الذي الدور أىمية عمى داللة فيو مرشح أي لقبول جامعية درجة عمى الحصول اشتراط -

 القيادية لمميمة اختارت أنيا العميا لئلدارة يضمن مؤىل وىو ، التربوي الموجو بو سيقوم
 المتطورة، الجديدة والميارات المعارف من المطموب الحد عمى حصل قد شخصاً  المعنية

 والموقف الوقت في توظيفيا عمى قادر فيو وبالتالي المعرفة؛ ىذه بناء في ساىم قد وأنو
 .المناسبين
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 يمكن ال األىمية من بدرجة وىي التربوي لمموجو الشخصية السمات عمى التركيز -
 أو وجدانية، أو ، جسمية السمات ىذه كانت سواء بمكان، تجاىميا أو عنيا االستغناء
 عارفة قيادية شخصية لتؤلف اآلخر منيا كل يكمل سمات وىي مسمكية، أو اجتماعية،
 السمات ىذه وجود عمى التعرف أن بد وال ستقوده، الذي الدور ألىمية ومدركة ومطمعة
 شخصية عمى خبلليا من لمحكم مختمفة وأساليب ومحكمة، موضوعية تقديرات إلى يحتاج
 يعيشيا، معينة مواقف خبلل من عميو الحكم  مثل ، تربوي موجو وظيفة لشغل المتقدم
 العمل وزمبلء التربويين المشرفين تقديرات خبلل ومن ، وسموكو أدائو مبلحظة خبلل ومن

 .اآلخر بعضيا يكمل وجميعيا الشخصية المقابمة خبلل من ،وكذلك
 :بريطانيا في التربويين الموجهين اختيار معايير
 المممكة في التعميم نظام ويعتبر التعميم مركزية لنظام يخضع بريطانيا في التعميم نظام

 كل عمى تسيطر ال الدولة أن إذ ، األنظمة من غيره عن متمايزا البريطانية ة المتحد
 في المحمية السمطات بيا تيتدي التي العامة السياسة تضع بل والتعميم التربية شؤون
 .وحاجاتيا لظروفيا وفقا وتكيفيا التعميم عمى إشرافيا
 لمبرلمان يتبع جياز وىو التربوية المعايير مكتب مسؤوليات من التفتيش نظام ويعتبر
 وتأىيمو التفتيش طاقم اختيار ميماتيا وتتضمن وزير بدرجة ممكي مفتش ويرأسو ، مباشرة
 .وتقويمو وتدريبو
 التوجييية الوظائف في التعيين أو لمترقية أساسا تتخذ التي المعايير من مجموعة وىذه
 : عامة بصفة

 .الدراسية المناىج تخصصات من تخصص في جامعي مؤىل عمى حاصبل يكون أن -
 .مدرسة مدير أو كمدرس التربوي الحقل في عمل قد يكون أن -
 .التربوية باألمور ممما يكون وأن ، التعاوني الجمعي العمل عمى القدرة لديو تكون أن -
 واإلدارة، ، التخطيط ميمات من اإلشرافي لمعمل طموبة الم بالكفاءة تعا متم يكون أن -

صدار واالتصال،  .األحكام وا 
 .اإلداري التفتيش جياز من المقررة التدريبية البرامج اجتياز -

 : التالية األساليب باستخدام يتم بريطانيا في التربويين الموجيين اختيار فإن وبذلك
 .بغيره الفرد أداء مقارنة -3
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 .األقدمية -7
 .االمتحان -1
 (29، 7..7و مدانات، أوجيني ،)(701، 0..7)صيمو،.االختبار تحت الوضع -4

 الواليات في عنو بريطانيا في التعميمي النظام طبيعة اختبلف من بالرغم أنو الباحثة وترى
 قد بريطانيا أن إال المركزي؛ لمنظام يخضع بريطانيا في التعميم أن حيث األمريكية المتحدة
 اختيار عند متنوعة أساليب عمى االعتماد في األمريكية المتحدة الواليات مع توافقت

 عمى أيضا ركزت بل ، فقط والخبرة العممي المؤىل عمى تقتصر فمم ، التربويين الموجيين
 باألمور اإللمام وضرورة الجماعة مع التعاون عمى ووقدرت ، الشخصية المرشح سمات

 ما بريطانيا في التربويين الموجيين اختيار معايير من الباحثة تستنتج وبالتالي التربوية،
 :يمي
 والتأكيد التربويين، المشرفين اختيار أساليب بين المزج عمى العميا القيادات اعتماد -3

 .بينيا التكامل عمى
 في ة الخبر افر تو من البد بل فقط؛ واإلدارة التعميم في الخبرة عمى االقتصار عدم -7

 . التربوي الموجو عمل في أساسية وميارات معارف وكميا والتقويم، واالتصال التخطيط
 برامج الدراسي العام خبلل واإلداريين المعممين لكل يوفر اإلداري التفتيش جياز إن -1

 موجو وظيفة لشغل التقدم عند اجتيازىا وتشترط ، لدييم التوجييي العمل لتنمية تدريبية
 والتربوية التعميمية العممية صمب في ىو التربوي التوجيو أن إلى إشارة ذلك وفي ، تربوي
 تربوي موجو فالمعمم وحده، المختص التربوي الموجو عمى حكرا وليست عناصرىا بكافة
نما المدرسة، داخل تربويموجو  والمدير ، الفصل داخل  المختص التربوي الموجو دور وا 
 .المبذولة لمجيود ومنسق مكمل قيادي دور ىو
 اإليجابي التنافس لروح بث من ذلك في وما األفراد أداء بين المقارنة عمى االعتماد  -4

 بين لمتمييز ميم فيصل ىو العممي الواقع في األداء أن والبد التربوية، المنظومة داخل
 .ذلك في وحدىا التربوية والمؤىبلت الشيادات عمى االعتماد يمكن وال المتقدمين،

 التربويين الموجيين اختيار في االختبارات أىمية بريطانيا في التعميمي النظام يغفل لم -0
 .الشخصية ولممقابمة العممي لممؤىل مكممة فيي

 :)بريطانيا األمريكية، المتحدة الواليات( تجربة من المستفادة المعايير
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 المتحدة الواليات من كل في التربويين الموجيين اختيار لمعايير السابق العرض خبلل من
 المعايير من مجموعة الباحثة استنتجت فقد أىميا، عمى واالطبلع بريطانيا و األمريكية
 لدى التربويينالموجيين  اختيار معايير تطوير في بيا االستعانة يمكن والتي المستفادة

 :ىي المعايير وىذه ، التربية وزارة
 ، المدرسية اإلدارة أو التعميم مجال في قضاىا سنوات خمس المرشح خبرة تكون أن :أوالً 

 في عمل قد يكون أن تربوي موجو لوظيفة المتقدم في تشترط التربوية األنظمة فمعظم
 سنوات. 9-4 من تتراوح فترة المدرسية االدارة أو التعميم مجال
 المستقبل موجو في تتوفر أن يجب شروط ثبلثة فيناك العممية لممؤىبلت بالنسبة :ثانياً 
 :وىي
 .التربية في الماجستير درجة عن يقل ال عممياً  مؤىبلً  يحمل أن -3
 عمم أو االقتصاد أو اإلدارة مجال في العممية المؤىبلت من عدد عمى يحصل أن -7

 .غيرىا أو االجتماعي النفس
 . عميو اإلشراف ميمة سيتولى الذي المبحث في جامعي مؤىل عمى الحصول  -1

 وزارة تنظميا والتي التربوي التوجيو مجال في التدريبية الدورات من عدد يجتاز أن :ثالثاً 
 استفادتو مدى عمى لمحكم المرشح واختبار المدارس، ومدراء المعممين منيا ليستفيد التربية
 .منيا
 التوجييية بميامو قيامو قبل مناسبة فترة )التجريب( التدريب تحت المرشح وضع :رابعاً 
 .فعمي بشكل
 األدب بيا حفل والتي ، المستقبل لموجو الشخصية والسمات بالمعايير االىتمام :خامساً 
 .وتوصيات وكتب بحوث من التربوي
 وعدم ، واقعي بشكل وقدراتو إمكاناتو عمى لمتعرف ميدانيا المرشح زيارة : سادساً 

 الزيارات من قميل عدد عمى فييا اعتمد والتي المرفوعة التقارير عمى فقط االقتصار
 .التربوي الموجو أو المدرسة مدير قبل من لممعمم الخاطفة
 وأخذ المستقبل لموجو والنفسية واألدائية المعرفية االختبارات من مجموعة عقد:سابعاً 
 .بالحسبان نتائجيا
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 حيث التربويين الموجيين اختيار في المستفادة المعايير أىم ىي ىذه أن الباحثة وترى
 ، التعميمي نظاميا في ناجحا حققت والتي التربوية األنظمة من مجموعة اعميي اتفقت
 قائداً  منو لتجعل التربوي لمموجو والمعرفية الشخصية الجوانب جميع تنمية حاولت حيث
 .المنشودة أىدافيا وتحقيق التربوية المسيرة إنجاح في يسيم تربوياً 

 حدود الدراسة
مدارس الحمقة األولى من التعميم األساسي في  موجيياقتصرت ىذه الدراسة عمى 
، وتحددت ىذه الدراسة باألداة المستخدمة 7.39-7.30محافظة حمص لمعام الدراسي 

 واستجابة أفراد العينة عنيا، كما تحددت نتائج الدراسة باألسموب اإلحصائي المستخدم.
 : الدراسة منهج

جراءاتو البحث لطبيعة لمناسبتو التحميمي الوصفي المنيج البحث ىذا في استخدم . وا 
 التي النظرية المحاور عمى الوقوف عممية في الدراسة ىذه في الوصفي المنيج ويتمثل
 السابقة والدراسات،  التربويين الموجيين اختيار التوجيو التربوي و معايير مفيوم تناولت
 . بالموضوع الصمة ذات

 التربويين لمموجيين األصمي المجتمع عمى األداة تطبيق تم :او عينته الدراسةمجتمع 
 إعادة تم و وموجية موجياً ( 27) عددىم والبالغ حمص محافظة مدارس عمى المشرفين

منيا، وذلك بحسب أخر إحصائية قامت بيا مديرية التربية بحمص لعام  أداة( 96)
(7.31-7.34.) 
 اآلتية:لقد تم إجراء ىذه الدراسة وفق الخطوات الدراسة:  خطوات-
 إعداد أداة الدراسة بصورتيا النيائية. -
 تحديد أفراد عينة الدراسة. -
 قامت الباحثة بتوزيع األداة عمى عينة الدراسة ، واسترجاعيا جميعيا. -
 .تفريغ البيانات باستخدام الحاسوب ومعالجتيا بالطرق اإلحصائية -
 درجة تعني "5 " الدرجة حيث إجابات 5 من مكونة فقرة كل عمى اإلجابات كانت وقد

 3رقم بجدول موضح ىو كما جدا قميمة الموافقة درجة تعني 1 والدرجة جدا كبيرة الموافقة
 ( مقياس اإلجابات3جدول رقم)

 1-1811 1811-1811 1811-3811 3811-1811 1811-181 
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 درجة التأٌٌد
مؤٌد بدرجة 
 ضعٌفة جدا

مؤٌد بدرجة 
 ضعٌفة

مؤٌد بدرجة 
 متوسطة

بدرجة مؤٌد 
 كبٌرة

مؤٌد بدرجة 
 كبٌرة جدا

 1 1 3 1 1 الدرجة

 
 بعرضيا المناسبة التعديبلت إجراء بعد لؤلداة المحتوى صدق من التأكد تم :األداة صدق
 ، البعث جامعة فيمجموعة من السادة أعضاء الييئة التدريسية في كمية التربية عمى 

البالغ عددىم  المحكمين ىؤالء من كل إلى وطمب والموجيين األوائل في وزارة التربية
 العبارات مبلئمة مدى في آرائيم إبداء حيث من األداة حول الرأي إبداء ( محكمين.3)

 لممحور عبارة كل مناسبة ومدى العبارات صياغة وضوح ومدى ألجمو، وضعت ما لقياس
 الدراسة متغيرات محاور من محور كل لتغطية العبارات كفاية ومدى.إليو ينتمي الذي

 أو العبارات صياغة تعديل من ضروريا يرونو ما اقتراح إلى باإلضافة ىذا األساسية
 بالبيانات يتعمق فيما آرائيم إبداء وكذلك الدراسة، ألداة جديدة عبارات إضافة أو حذفيا،
 مقياس جانب إلى المبحوثين، من المطموبة والوظيفية الشخصية الخصائص ) األولية
 . االستبانة في المستخدم ليكارت
 بعض عمى تحتوي كانت حيث االستبانة طول انتقاد عمى المحكمين توجييات وتركزت
 من العبارات بعض تقميص بضرورة نصحوا المحكمين بعض أن كما المتكررة، العبارات
ضافة المحاور بعض  المحكمين بآراء األخذ وتم .أخرى محاور إلى العبارات بعض وا 

 بحساب الباحثة قامت وقد ،المحكمين من % 75 من أكثر عمييا جمعأالتي  وممحوظاتيم
 (.0.83)وبمغ ، الداخمي االتساق صدق طريق عن القائمة صدق
تم التأكد من ثبات األداة المستخدمة في الدراسة الحالية باستخدام معامبلت :  األداة ثبات
 (7كرونباخ فكانت النتائج كما ىي موضحة في الجدول ) -ألفا

 ( يوضح معامل الثبات لؤلداة وأبعادىا باستخدام طريقة ألفا كرونباخ7جدول)

 عدد الفقرات المجال الرقم
معامل الثبات ألفا 

 كرونباخ

 9.,. 2 المعايير المينية 3

 63.. 9 المعايير االنتاجية 7
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 .6.. 37 المعايير الشخصية 1
 67.. 2 أساليب اختيار الموجيين التربويين 4

 62.. 17 الفقرات جميع
معامبلت ودرجتيا الكمية  معامبلت الثبات لمجاالت األداة يتضح من الجدول السابق أن 

 عالية وتفي بأغراض البحث العممي .ثبات 
 : وتفسيرها ومناقشتها النتائج عرض

 في والضعف القوة ألوجه العينة أفراد تقدير درجة ما :األولأواًل: النتائج المتعمقة بسؤال 
 ؟التربية وزارة لدى التربويين الموجهين اختيار معايير

 one sample T لمعينة الواحدة) T استخدام اختبار ولئلجابة عن سؤال الدراسة، تم 
test)( 1، ويبين الجدول )الدراسة محاور في الدراسة عينة أفراد آراء. 

المئوية والترتيب المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية و النسب ( 1جدول )
 لمجاالت األداة.

التسل
 سل

 المجال الترتٌب
المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القٌمة 
االحتمال

 ٌة

 0.000 ..11 1.11 3.11 المعاٌٌر المهنٌة 1 1

 0.000 1.11 1.11 3.33 المعاٌٌر االنتاجٌة 1 1

 0.000 11.1 1.11 3.11 المعاٌٌر الشخصٌة 1 3

1 3 
أسالٌب اختٌار الموجهٌن 

 التربوٌٌن
3..1 1.11 1..1 0.000 

 0.000 11.11 1.11 3.11 الدرجة الكلٌة للمجاالت

 313ودرجة الحرية  0.05الجدولية عند مستوى الداللة  tقيمة 
 3.65 ) يساوي المحاور لجميع الحسابي المتوسط أن يتبين ( 1 ) رقم الجدول خبلل من

 الجدولية والتي   tأكبر من قيمة    ( 12.267 ) وىي تساويالمطمقة  المحسوبة tوقيمة
 أن عمى يدل مما 0.05 من أقل وىي0.000 والقيمة االحتمالية تساوي1.98 تساوي
 وزارة لدى التربويين الموجيين اختيار معايير في والضعف القوة ألوجو العينة أفراد تقدير
 حصل قد الشخصية المعايير محور أن أيضا الجدول خبلل من ويظير جيدة، التربية
  (3.87 ) لو المتوسط الحسابي بمغ إذ الدراسة عينة أفراد قبل من تقدير درجة أعمى عمى
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 ذلك في السبب يكون وقد جيدة، المحور ىذا عمى العينة أفراد موافقة درجة أن يعني مما ،
 الموجيين اختيار عند الشخصية بالسمات االىتمام زيادة ىو الدراسة نتائج بينت كما

 تربوية شخصيات من تتألف المقابمة لجنة أن حيث الشخصية بالمقابمة خاصة التربويين
 شخصية جوانب بكافة اىتماميا وكذلك المتقدم، شخصية تقييم في الميارة من درجة عمى

 بمغ إذ موافقة درجة أقل عمى اإلنتاجية المعايير الثالث المحور حصل بينما المتقدم؛
 الموجيين بإنتاج الوزارة اىتمام قمة يفسرىا نتيجة وىي (33.33 ) المتوسط الحسابي

 عبلناتاإل وبمبلحظة اختيارىم، عند ذلك يراعى لم حيث ، التربوية المعرفة من التربويين
 والخبرة العممي المؤىل عمى تركز نجدىا ارس المد عمى الموزعة تربوي موجو لوظيفة
 . وغيرىا التربوية البحوث واجراء التدريبية بالدورات يتعمق فيما سواىما ما وييمل

 المعايير المهنية تحميل فقرات المحور األول
 (4الجدول)

 لآلراء أفراد العينة في فقرات المحور األول المعايير المينيةالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية 
 الفقرة الترتٌب التسلسل

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القيمة 

 االحتمالية

1 3 
 األولى الجامعٌة الدرجة على االعتماد
موجه  وظٌفة متطلبات تلبٌة ٌضمن

 تربوي
3.81 1.180 7.896 0.000 

1 1 
ل  ھمؤ على الحصول الوزارة تفضل

 واإلشراف اإلدارة فً تربوي
3.89 1.163 8.754 0.000 

3 1 
للقٌام خدمة خمس سنوات مناسب 
 بوظٌفة موجه تربوي

2.80 1.445 
-

1.626 
0.000 

1 1 
تشترط الوزارة فً المتقدم أن ٌكون 

حاصال على تقدٌر جٌد جدا فً 
 السنوات األخٌرة من عمله فً التعلٌم

4.38 0.878 18.03 0.000 

1 1 
ٌخضع المشرح لوظٌفة موجه تربوي 
لفترة تدرٌبٌة قبل القٌام بعمله بشكل 

 فعلً
3.29 1.257 2.631 0.000 

1 1 
ٌشترط فً المتقدم للوظٌفة مروره بعدد 

 من الدورات التدرٌبٌة
3.39 1.158 3.910 0.000 

1 1 
ٌفضل فً المتقدم أن ٌمتلك القدرة على 
توظٌف  األسالٌب التوجٌهٌة بأنواعها 

 المختلفة
3.72 1.065 7.763 0.000 

 0.670 3.61 الدرجة الكلٌة
10.47

3 
0.000 

 ( 0.05 ) من أقل وىي ( 0.000 ) تساوي االحتماليةالقيمة ( إلى أن 4الجدول)يشير 
 المعايير عمى بناء التربية وزارة لدى التربويين المشرفين اختيار معايير أن عمى يدل مما
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 عمى حصمت (4 ) رقم الفقرة أن أيضا ويبلحظ ( (0.05معنوية مستوى عند جيدة المينية
 التربويين الموجيين اختيار معايير أن يعني مما المحور فقرات بين من موافقة درجة أعمى
 من األخيرة السنوات في جدا جيد تقدير عمى حاصبل يكون أن لموظيفة يتقدم فيمن تشترط
 أن الباحثة ترى حيث(9..7وىذه النتيجة تتوافق مع دراسة )المقيد ،  التعميم؛ في عممو

 يضمن تربوي موجو لوظيفة يتقدم لمن أساسي كشرط جدا جيد تقدير عمى الحصول
 وقدرات وخبرات ميارات من الجديدة الوظيفة متطمبات من األدنى لمحد المتقدم اكتساب
 (0الجدول )                      .قيادية

 االنتاجيةالمتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لآلراء أفراد العينة في فقرات المحور األول المعايير 
 الفقرة الترتٌب التسلسل

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القيمة 

 االحتمالية

1 1 
 التً األنشطة من مجموعة ٌقدم
 فً خدمته فترة أثناء بها قام

 التعلٌم
3.35 1.098 3.646 0.000 

1 1 
 التربوٌة البحوث من عددا ٌنجز

 المنشوره والعلمٌة
2.73 1.255 

-
2.498 

0.000 

3 1 
 أو تدرٌبٌة دورات ٌعطً

 فٌها المشاركة
3.66 0.962 7.657 0.000 

1 3 
 الدروس من بمجموعة ٌقوم

 التعلٌم فً للزمالء التوضٌحٌة
3.55 0.991 6.322 0.000 

1 1 
 التخطٌط على القدرة ٌمتلك

 الفعال التربوي
3.61 1.116 6.315 0.000 

1 1 
 ٌنوي لما خطة المرشح ٌقدم أن

 اإلشراف مجال فً به القٌام
 التربوي

3.10 1.229 0.921 0.000 

 0.000 4.283 0.883 3.33 الدرجة الكلٌة

 
 يدل مما ( 0.05 )من أقل وىي ( 0.000 ) تساوي االحتمالية القيمة( 0يشير الجدول)

 اإلنتاجية المعايير عمى بناءبية التر  وزارة لدى التربويينالموجيين  اختيار معايير أن عمى
 يدلل مما موافقة درجة أعمى (3 ) رقم الفقرة وحققت0.05 ) )معنوية مستوى عند جيدة
 أو بيا قام التي التدريبية بالدورات اىتماما تولي التربويين الموجيين اختيار معايير عمى
وىذا ما أكدتو دراسة )حمدان  جيدة، وبدرجة تربوي موجو وظيفة لشغل المتقدم فييا شارك

 حصول ضرورة عمى تؤكد تربوي موجو لوظيفة اإلعبلنات بعض ألن وذلك( 0..7، 
 التدريبية الدورات من عدد عمى المتقدم
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 (9الجدول )
المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لآلراء أفراد العينة في فقرات المحور األول المعايير 

 الشخصية
 الفقرة الترتٌب التسلسل

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القيمة 

 االحتمالية

 0.000 10.567 0.925 3.86 والمناقشة الحوار على المرشح قدرة 1 1

1 1 
 اإلسالمٌة باألخالق المرشح تمتع

 الحمٌدة
3.99 0.992 11.490 0.000 

 0.000 11.250 0.928 3.91 إطالعه وسعة المرشح ثقافة 1 3

1 1 
 القرارات اتخاذ على المرشح قدرة

 السلٌمة التربوٌة
3.80 0.955 9.570 0.000 

 0.000 11.856 0.936 3.97 وجسمٌة نفسٌة بصحة المرشح تمتع 3 1

1 1 
 النفس ضبط على المرشح قدرة

 اإلنفعالً واإلتزان
3.98 0.949 11.924 0.000 

1 11 
 المجاالت رؤٌة على المرشح قدرة

 المختلفة بنواحٌها التربوٌة
3.68 0.983 7.967 0.000 

1 1 
 عالقات بناء على المرشح قدرة

 اآلخرٌن مع اٌجابٌة
3.92 0.930 11.421 0.000 

1 1 
 واستٌعاب التأثٌر على المرشح قدرة

 اآلخرٌن
3.87 0.920 10.883 0.000 

11 1 
 بروح العمل على المرشح قدرة

 الفرٌق
3.92 0.958 11.039 0.000 

11 11 
 الوسائل توظٌف على المرشح قدرة

 الحدٌثة التكنولوجٌة
3.70 0.906 8.937 0.000 

 0.000 12.613 0.789 3.87 الدرجة الكلٌة

 
 أن عمى يدل مما 0.05 من أقل وىي 0.000 تساوي االحتماليةالقيمة ( 9يشير الجدول)

 جيدة الشخصية المعايير عمى بناء التربية وزارة لدى التربويين الموجيين اختيار معايير
 يياال توصمت التي النتائج مع ما حد إلى تختمف النتائج وىذه0.05 معنوية مستوى عند

 بالمعايير تيتم ال التربويين الموجيين اختيار معايير بأن القائمة ( 2002 ) قنديل دراسة
 وزيادة التربية وزارة لدى التربوي الوعي زيادة إلى االختبلف ىذا يعزى وقد ، الشخصية
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 حصل حيث (Colvard )دراسة يوافقيا بينماالمستقبل  لقادة الشخصية بالسمات االىتمام
 .أىمية درجة أعمى عمى المستقبل، التربويين الموجيين اختيار في الشخصية معيار

 المرشح بتمتع جيد اىتمام وجود عمى يدل مماعمى درجة موافقة أ 7وحققت الفقرة رقم 
  األخبلق أن الدراسة عينة أفراد من كبير عدد لدى إيمان يوجد إذ الحميدة، باألخبلق
 .الفاعمة القيادية األخبلق تصنع التي ىي الحميدة

 (2الجدول )
أساليب اختيار المتوسطات الحسابية و االنحرافات المعيارية لآلراء أفراد العينة في فقرات المحور األول 

 الموجيين التربويين
 الفقرة الترتٌب التسلسل

المتوسط 
 الحسابً

االنحراف 
 المعٌاري

 tقٌمة 
القيمة 

 االحتمالية

1 3 
 للمتقدمٌن تحرٌرٌا اختبارا ٌعقد

 دورة كل فً تربوي موجه لوظٌفة
3.79 1.222 7.366 0.000 

1 1 
 الجوانب كافة على المقابلة تركز

 للمتقدم والمهارٌة الشخصٌة
3.88 0.957 10.546 0.000 

3 1 
 شخصٌات من المقابلة لجنة تتألف

 المهارة من قدرة وعلى تربوٌة
3.91 0.976 10.696 0.000 

1 1 
 التربوي الموجه اشراك ٌتم

 عملٌة فً ومدٌرالمدرسة المختص
 الترشٌح

3.40 1.210 3.813 0.000 

1 1 
 فً المتقدم زمالء برأي ٌؤخذ

 التعلٌم
2.63 1.327 -3.213 0.000 

1 1 
 لتقٌٌم المٌدان فً المتقدم زٌارة تتم

 فعلً بشكل أدائه
2.59 1.319 -3.563 0.000 

1 1 
 الموجهٌن اختٌار معاٌٌر تتصف

 بالموضوعٌة التربوٌٌن
3.51 1.008 5.788 0.000 

 0.000 5.614 0.790 3.39 الدرجة الكلٌة

 يدل مما ( 0.05 )من أقل وىي ( 0.000 ) تساوي االحتمالية القيمة( 2يشير الجدول)
 ما وىو ، 0.05 معنوية مستوى عند مناسبة التربويين الموجيين اختيار أساليب أن عمى

 أن من(Reeves ,2009و ) ( 2002 ) زقوت دراسة اليو توصمت ما مع يتنافى
 القيادات اختيار في الحديثة التطورات ال تواكب التربوية لموظائف االختيار أساليب
 في خاصة غيرىا من أكثر الشخصية المقابمة عمى لتركيزا إلى االنتباه لفت مع . التربوية

 في المتقدم زمبلء ورأي األدائية االختبارات مثل جدارتيا اثبتت أخرى أساليب وجود ظل
 .وغيرىا التعميم مجال
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 اىتمام ىناك اصبح حيثدرجة موافقة  أعمى عمى " (3 ) رقم الفقرة حصمت كما
 تشكل المقاببلت لجان فأصبحت التربويين، الموجيين اختيار عند الشخصية بالمقاببلت

 .مختمفة إدارات ومن التخصصات متنوعة شخصيات من
 مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد ىل :الثاني بسؤال: النتائج المتعمقة ثانياً 

 اختيار معايير في والضعف القوة ألوجو أفراد العينة تقديرات متوسط ( في0...داللة)
 ؟المؤىل العممي متغيرل تعزى التربية وزارة لدى التربويين الموجيين

 one- way، فقد استخدمت الباحثة تحميل التابين األحادي )ولئلجابة عن السؤال الثاني
anova( ونتائج الجدول )..تبين ذلك ) 
( لداللة الفروق بين one- way anovaنتائج اختبار تحميل التباين أحادي البعد ) (.جدول )

 لدى التربويين الموجيين اختيار معايير في والضعف القوة ألوجو أفراد العينة تقديراتمتوسطات 
 المؤىل العممي لمتغير تعزى التربية وزارة

 المجال
مصدر 
 التباٌن

مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرٌة

متوسط 
 المربعات

 fقٌمة 
مستوى 
 الداللة

الدرجة الكلٌة 
 للمحاور

بٌن 
 المجموعات

0.156 1 0.078 

خالل  0.814 0.206
 المجموعات

48.836 111 0.379 

  131 48.991 المجموع

 أفراد تقديرات متوسط في إحصائية اللة د ذات فروق توجود ال( .يتضح من الجدول )
 وىو )دكتوراه – ماجستير – إجازة جامعية( العممي المؤىل الدراسة متغير إلى تعزى العينة

 ولعل ( 2005 ) حمدان دراسة ((Smith,2000 و( ( 2008الحبلق دراسة مع يتفق ما
 الموجيين من قميل عدد  أن ىو الباحثة نظر وجية من الفروق وجود عدم في السبب

 الغالبية بينما الدكتوراه درجة يحمل منيم ال يذكر وعدد الماجستير حممة من التربويين
 اختيار معايير أن ىو كذلك السبب يكون وقد ،إجازة جامعية حممة من منيم العظمى
 وليست وبسيطة واضحة معايير ىي الجميورية العربية السورية في التربويين الموجيين
 عينة عميو حصمت الذي المعرفي الكم عمى بناء الرأي فييا يختمف التي النوعية بالمعايير
 . الدراسة
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 هي ما :المفتوح السؤال عمى الدراسة عينة إجابات :الثالث بسؤال: النتائج المتعمقة ثالثاً 
 التربويين؟الموجهين  اختيار معايير لتطوير مقترحاتك

 المفتوح السؤال عن الدراسة عينة استجابات يوضح( 6جدول )
 النسبة التكرار الفقرة م

1 
 البحوث من لعدد المرشح إنجاز

 التربوية
11 56.7 

1 
 المشرفٌن اختٌار معاٌٌر توحٌد

 التربوٌٌن
11 54.0 

 40.5 11 التدرٌب تحت المرشح وضع 3

 32.4 11 للمرشح الشخصٌة بالسمات االهتمام 1

 24.3 1 األول المعلم نظام تفعٌل 1

1 
 الوسائل الستخدام المرشح إتقان

 التكنولوجٌة
1 21.6 

1 
 مدٌرا عمل قد المرشح ٌكون أن

 لمدرسة
1 21.6 

1 
 فً مطلعة تربوٌة بشخصٌات االستعانة

 االختٌار عملٌة
1 17.2 

1 
 للمعلم المتابع التربوي الموجه إشراك

 االختٌار فً
1 13.5 

 إنجاز المرشح" (1 ) رقم الفقرة ىي فقرة أعمى أن ( 9 ) رقم الجدول خبلل من يظير
 وتعزو (% 56.7 ) بمغ نسبي وزن عمى حصمت حيث " التربوية البحوث من لعدد

  العممية لتطوير وضرورتو المعيار ذاھ ميةھبأ الدراسة عينة شعور إلى السبب الباحثة
 في لممعمم المتابع التربوي الموجو إشراك" (9 ) رقم الفقرة حصمت بينما التوجييية،
في ذل من وجية نظر  السبب ويرجع (% 13.5 ) بمغ إذ نسبي وزن أقل عمى "االختيار
 المرفوعة التقارير خبلل من فعبلً  موجود الشرط ذاھ بأن ترى الدراسة عينة أن إلى الباحثة

 .المتابع التربوي الموجو قبل من
 .التربويين الموجهين اختيار معايير لتطوير المقترحة المعايير
 عدة تبين الفقرات من مجموعة عمى محور كل يشمل محاور خمسة من الورقة ىذه تتكون

العربية بالجميورية  التربية وزارة لدى التربويين الموجيين اختيار معايير لتطوير مقترحات
 ، األمريكية المتحدة الواليات من كل تجارب من الباحثة والتي استفادتيا السورية،

 :كالتالي وىي وبريطانيا،
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 .المهنية المعايير :األول المحور
 .أدى كحد الجامعية الدرجة عمى حاصبل يكون أن المتقدم في يشترط -
 .المتقدم عن المرفوعة األداء تقارير في (% 90 ) اليقل تقدير عمى الحصول -
 ينوي لمن الوزارة توفرىا بحيث ، التربوي التوجيو في الميداني التدريب فترة اجتياز -

 .تربوي موجو وظيفة بميام لمقيام اختياره وبعد نفسو قبل ترشيح
 .اإلنتاجية المعايير : الثاني المحور

 .فيو ورائدا عممو مجال في نشيطا المتقدم يكون أن -
 .نشرىا تم وعممية تربوية أبحاث إجراء -
 .منيا لبعض مديرا عمل قد يكون أن شريطة فييا المشاركة أو تدريبية دورات إعطاء -
 .التدريس في لمزمبلء توضيحية دروس إعطاء -

 .الشخصية المعايير : الثالث المحور
 .والمناقشة الحوار عمى والقدرة الشخصية قوة -
يجابية حميدة بأخبلق التمتع -  .وا 
 .االطبلع وسعة الثقافة -
 .المناسبة األوقات في السميمة التربوية القرارات اتخاذ عمى القدرة -
 .ونفسية جسمية بصحة التمتع -
 .االنفعالي واالتزان النفس ضبط عمى القدرة -
 .المختمفة بنواحيو مجال كل رؤية عمى القدرة -
 .التوجييية العممية في التكنولوجية الوسائل توظيف عمى القدرة -

 .اإلختيار أساليب : الرابع المحور
 .دورة كل في تربوي موجو لوظيفة لممتقدمين امتحان عقد -
 .لممتقدمين موقفية اختبارات عقد -
 .الترشيح عممية في المدرسة ومدير المختص التربوي الموجو إشراك -
 .الشخصية المقابمة في المتقدم مبحث نفس في مختص تربوي موجو استضافة -
 .الفعمي أدائو ومبلحظة الميدان في مرة من أكثر المتقدم زيارة -
 .الشخصية المقابمة لجنة في متنوعة مجاالت في التربويين المختصين من عدد إشراك -
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 الموجهين اختيار معايير تطوير في التربوية الجهات دور تفعيل :الخامس المحور
 .التربويين

 التوجييية والميام المعممين عدد مع يتناسب بما في التربويين الموجيين عدد زيادة -
 .المطموبة

 .الحكومية مدارسنا في ( األول المعمم ) بنظام العمل _
 لجميع معمنة خطة ضمن التربوي التوجيو مجال في التدريبية الدورات من عدد تنظيم _

 .الحكومية المدارس ومدراء المعممين
 عميو تشرف ومتكامل شامل برنامج ضمن تربوي موجو وظيفة لشغل المرشح تقويم _

 .التربية وزارة
بداء التقويم عممية في المدرسة في المرشح زمبلء إشراك _  استمارة خبلل من رأييم وا 

 .عمييم توزع
 ما يأتي:تقترح في ضوء ما أتت بو الدراسة من نتائج، فإن الباحثة  :المقترحات

 اإلعبلن يتضمن وأن تربوي موجو لوظيفة لممتقدم الشخصية بالسمات االىتمام .3
 .السمات ىذه أىم الوظيفة عن

 .التربويين الموجيين اختيار عند واإلنتاجية المينية بالمعايير االىتمام زيادة .7
 وذلك المعرفة إنتاج من تربوي موجو وظيفة لشغل المتقدم رصيد عمى التركيز .1

 .المختمفة والتربوية العممية والنشاطات الميدانية البحوث خبلل من
 بما الجميورية العربية السورية في التربويين الموجيين اختيار أساليب تطوير .4

 أسموب عمى التركيز وعدم التربويين القادة الختيار الحديثة التوجيات مع يتوافق
 .االختيار في الشمولية لمراعاة وذلك بعينو واحد
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المنظمات  فعاليةادة يزالقيادة التحويلية في  أثرِ
 العامة

 بمدينة حماة( 4فرع  تجاري)دراسة مسحية على المصرف ال
 الدكتور: حيان حمدان

 الجامعة الوطنية الخاصة – و المالية كمية العموم االدارية
 االطار العام للبحث

      الممخص
 المنظمات العامة فعاليةالقيادة التحويمية في زيادة متعرف عمى اثر لىذه الدراسة  ىدفت  

اليامة من الوسائل و المنظمة  تحسين اداءفي  واضحتأثير ليا  القيادة التحويميةواعتبار ان 
. ولتحقيق اىداف الدراسة قام المنظمات فعاليةوزيادة  والنمو النجاحفي تحقيق لة عاوالف

بحثي لجمع البينات االولية من عينة الدراسة ( سؤال 27الباحث بتصميم استبيان شمل )
( مفردة، وفي ضوء ذلك جرى جمع وتحميل البينات واختبار الفرضيات 43المكونة من )

وتم التوصل الى عدد من   SPSS 17.0باستخدام الحزمة االحصائية لمعموم االجتماعية 
 النتائج من اىميا:

وجود تأثير معنوي وعالقة ارتباط قوية وطردية بين المتغير المستقل بعد  -1
 لمنظمة محل الدراسة.ا فعاليةالتأثير المثالي والمتغير التابع زيادة 

 بعد وجود تأثير معنوي وعالقة ارتباط متوسطة وطردية بين المتغير المستقل -2
 . ل الدراسةمح منظمةال فعاليةالحفز االليامي والمتغير التابع زيادة 

 بعد عالقة ارتباط متوسطة وطردية بين المتغير المستقلو معنوي  وجود تأثير -3
 لمنظمة محل الدراسة.ا فعاليةاالستثارة الفكرية والمتغير التابع زيادة 

 بعد عالقة ارتباط قوية وطردية بين المتغير المستقلمعنوي و  وجود تأثير -4
 .المنظمة محل الدراسة فعاليةاالعتبار الفردي والمتغير التابع زيادة 

 وقد تم اقتراح عدة توصيات في نياية البحث 
 ، المصارف.المنظمات، القيادة التحويميةكممات مفتاحية:  
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Abstract 

This study was conducted to investigate the influence of 

Transformational leadership on increasing the effectiveness of public 

organizations, supposing that transformational leadership has a clear 

impact in improving the performance of the organization as well as it 

is an important and effective means to achieve success and growth 

and to increase the effectiveness of organizations. 

To achieve the objectives of the study, the researcher designed a 

questionnaire of 27 questions to collect preliminary data from a 

sample containing 43 participants. During the process data were 

collected and analyzed and hypotheses were tested out using SPSS 

17.0. A number of findings were obtained from this study, the most 

important are: 

1. There is a significant influence and a strong and direct relation 

between the independent variable which is the ideal effect and the 

dependent variable increasing the effectiveness of the organization 

under study. 

2. There is an abstract influence and a moderate and direct relation 

between the catalysis inspirational independent variable and the 

dependent variable increasing the effectiveness of the organization 

under study. 

3. There is a significant influence and a moderate direct relation between 

the intellectual arousal independent variable and the dependent 

variable increasing the effectiveness of the organization under study. 

4. There is a significant influence and a strong direct relation between 

the individual considered  independent variable and the dependent 

variable increasing the effectiveness of the organization under study. 

Several recommendations have proposed  at the end of the search 

Keywords: Transformational Leadership, Organizations, Banks  
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 مقدمة عامة لمدراسة -1/1
قدرات المنظمات في الوقت الحاضر من اىم االولويات  فعاليةاصبحت عممية زيادة       
ان تواكب المنظمات فان لم تستطع  ،والتغيرات المتسارعة بالمنافسةيتسم في عالم  لإلدارة

، لذلك تسعى الكثير من المنظمات الى تبني تجد نفسيا في وضع حرجوف ىذه التغيرات س
المنظمات  فعاليةو  التي تزيد وترفع من قدراتاالساليب القيادية والنظريات االدارية الحديثة 

نو وادائيا،   المنظمات لتحويل شيرة القيادية النظريات أكثر من اليوم تعتبر التحويمية القيادة ا 
 .في ظل التطور والتسارع الكبير اليوم منظماتال تحتاجو الذي لنوعو اوى ،الى االفضل

 إقناع طريق عن جذرية تغييرات إحداث عمى تقوم فيي( 2002 العامري،) يؤكد ذلكو 
 لممنظمة، العام الصالح أجل من الذاتية مصالحيم من أبعد ىو ما إلى لمنظر المرؤوسين
 طريق عن المنظمة وأىداف لرؤية وقبوليم إدراكيم مستوى وتعميق اىتماماتيم وتوسيع

  .الفردي واالىتمام ،ير المثالي التأث
 :اهداف البحث -1/2
 رفع كفاءة المنظمات عممية فيالقيادة التحويمية تيدف ىذه الدراسة الى التعرف عمى اثر   

 والكفاءة فعاليةتحقيق الاالساليب القيادية الناجحة لمن  القيادة التحويميةواعتبار ان 
 :وتحقيق تقدميا نظمات وتحسين ادائيالمم

محل المنظمات  فعاليةزيادة وبين  ،القيادة التحويميةدراسة العالقة بين  الهدف الرئيسي:
 التالية:     اليدف الرئيسي االىداف الفرعيةعن الدراسة.  ويتفرع 

محل المنظمات  فعاليةزيادة ، وبين التأثير المثاليدراسة العالقة بين  الفرعي األول: الهدف
  .الدراسة
المنظمات  فعاليةزيادة ، وبين الحفز االلياميدراسة العالقة بين  الثاني: الفرعي الهدف

 محل الدراسة. 
المنظمات  فعاليةزيادة ، وبين االستثارة الفكريةدراسة العالقة بين : الثالث الفرعي الهدف

 محل الدراسة.
المنظمات  فعاليةزيادة ، وبين االعتبار الفرديدراسة العالقة بين : الرابع الفرعي الهدف

 محل الدراسة.
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 :اهمية البحث -1/3
اغناء المكتبة  مساىمة ىذه الدراسة في النظرية: تأتي االىمية النظرية من خاللاالىمية 

 التي بحاجة اليو جميع المنظمات والمؤسسات لمدور الكبير التحويمية العربية بموضوع القيادة
  .في تقدم ونمو المنظمات الذي يقوم بو

ان يحصل عمييا  يمكندة التي ئفاىمية العممية من خالل الاالىمية العممية: تأتي اال
ومما يزيد من ن في المنظمات والذين يسعون الى تحسين قدرات منظماتيم يو والقياد ونر يالمد

وكفاءة المنظمات الذي  فعاليةاىمية ىذه الدراسة ارتباط ىذا النمط القيادي برفع وزيادة 
 تسعى جميعيا دون استثناء الى زيادة قدراتيا وكفاءتيا وفاعميتيا.

 مشكمة البحث: -1/4
يفرض العالم في الوقت الحاضر ضغوطًا عمى المنظمات بشكل عام خدمية وادرية      

وانتاجية وفي كافة المجاالت  نتيجة التطور اليائل والحاصل في العالم اجمع وىذا ما يدفع 
 بالمنظمات إلعادة النظر في تقديميا لمخدمات لمواكبة ىذا التطور وما يحتاج اليو من قيادة
ناجحة وفاعمة، والقيادة التحويمية  واحدة من اكثر نظريات القيادة شموال لتحويل المنظمات 
نحو مستوى افضل وفق االساليب االدارية الحديثة المناسبة والمالئمة لمواكبة التطورات 

 ولذلك تتمحور مشكمة الدراسة حول االسئمة التالية: وتمبية الطموحات 
 ؟المنظمات فعاليةىناك اثر لمقيادة التحويمية في عممية زيادة ل ى السؤال البحثي الرئيسي:

 ويتفرع من السؤال الرئيسي األسئمة الفرعية اآلتية:    
 ؟المنظمات فعاليةىناك اثر لمتأثير المثالي في عممية زيادة ىل  السؤال الفرعي األول:
 ؟المنظمات فعاليةىناك اثر لمحفز االليامي في عممية زيادة ىل  السؤال الفرعي الثاني:
 ؟المنظمات فعاليةىناك اثر لالستثارة الفكرية في عممية زيادة ىل  السؤال الفرعي الثالث:
 ؟المنظمات فعاليةىناك اثر لالعتبار الفردي في عممية زيادة ىل  السؤال الفرعي الرابع:

 :فرضيات البحث -1/5 
 ةمعنويذو داللة  أثروجد ي ال الفرضية الرئيسية: يمي: االفرضية االساسية كمتصاغ    
التأثير المثالي، الحفز اإلليامي، االستثارة الفكرية، االعتبار ) مقيادة التحويمية بأبعادىال

 .      وفق مستوى الداللة   بحماة محل الدراسةالمنظمات  فعاليةفي زيادة  الفردي(



  حيان حمدان      2016 -4العدد  – 83المجلد  –مجلة جامعة البعث 

961 
 

 ويتفرع عنيا الفرضيات التالية:            
 فعاليةزيادة  فيبعد التأثير المثالي ل ذو داللة معنوية أثروجد يال الفرضية الفرعية األولى: 

  .      ة وفق مستوى الداللة  محل الدراسالمنظمات 
 فعاليةزيادة  في بعد الحفز االلياميل ذو داللة معنوية أثروجد يال الفرضية الفرعية الثانية: 

   .      وفق مستوى الداللة   محل الدراسةالمنظمات 
 فعاليةزيادة  في االستثارة الفكريةعد لب ذو داللة معنوية أثروجد يال الفرضية الفرعية الثالثة: 

  .      وفق مستوى الداللة   محل الدراسةالمنظمات 
 فعاليةزيادة  في االعتبار الفرديبعد ل ذو داللة معنوية أثروجد يال  الفرضية الفرعية الرابعة:

  .      وفق مستوى الداللة   محل الدراسةالمنظمات 
 :متغيرات البحث -1/6

 المتغير التابع      المتغير المستقل                               

 
 
 

  
 
 مجتمع البحث -1/7
المصرف التجاري  فرع في جميع الموظفين العاممين  من دراسةلمجتمع ا يتكون      

ونظرًا لإلمكانية من حيث ، وعمى اختالف مسمياتيم الوظيفية ،حماة مدينةفي  (4) السوري
قام ًا، فقد ( موظف43) والجيد لمقيام بمسح شامل لمجتمع الدراسة، والذي يبمغ حجموالوقت 

ن المسح الشامل يعطي نتائج ا، وخاصة كحصر شاملالباحث باعتماد مجتمع الدراسة 
تم دقيقة جدًا، مقارنة مع النتائج التي تعطييا دراسة العينة المأخوذة من المجتمع الكمي، وقد 

وذلك  صالحة لمدراسة ( استبانة40تم استرداد )و ة عمى مجتمع الدراسة ( استبان43توزيع )
مما يعكس مدى تجاوب الموظفين مع البحث وىذا يدل عمى  %(93بنسبة استجابة بمغت )
 .وعييم ألىمية الدراسة

 القٌادة التحوٌلٌة

 التأثٌر المثالً

 الحفز االلهامً

 االستثارة الفكرٌة

 االعتبار الفردي

 

 لمنظماتازٌادة فاعلٌة 
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  منهجية البحث: -1/8

ن الظاىرة عالبيانات  تحميلالتحميمي، من اجل  يالوصف عمى المنيجستعتمد الدراسة 
   واىم مصادر البيانات الثانوية ىي: بعد جمعيا المدروسة 

 الكتب والمراجع العربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع البحث.  - أ
 .الدوريات العممية والعربية واألجنبية ذات الصمة بموضوع البحث  - ب
 أجنبية(. ،الدراسات السابقة التي تناولت موضوع البحث )عربية -ج
 منشورات الوزارات واإلدارات المختمفة. -د
    مواقع االنترنيت التخصصية. - ه

بدراسة مسحية لجمع البيانات األولية الالزمة من خالل تصميم  القيام  الميدانيومن الجانب 
 ،الالزمة لقياس متغيرات البحثأو العبارات قائمة استقصاء تتضمن مجموعة من األسئمة 

 SPSS وذلك باستخدام األساليب والبرامج اإلحصائية المناسبة ،اختبار فرضيات البحثو 
17.0. 

 حدود البحث:  -1/9
 ( 2015حدود زمانية : تم انجاز ىذه الدراسة خالل الفترة الزمنية المتمثمة في العام    .)م 
 في مدينة حماة.    4 السوري ع  المصرف التجاريانية: تقتصر ىذه الدراسة عمى فر حدود مك 
  المنظمات فعاليةالقيادة التحويمية وزيادة حدود موضوعية: وىي الحدود التي تتعمق بأثر 

)التأثير المثالي، الحفز التالية المستقمة وتتمثل متغيرات البحث المدروسة بالمتغيرات 
 . المنظمات فعاليةزيادة  والمتغير التابع اإلليامي، االستثارة الفكرية، االعتبار الفردي(

 الدراسات السابقة: -1/10
أىم الدراسات التي تناولت موضوع البحث وعمى أىم النتائج التي نتناول في ىذه الفقرة   

 توصمت إلييا وسوف يتم التعرف عمى ىذه الدراسات من خالل العرض اآلتي: 
  الدراسات العربية:  -1/10/1
 فاعمية تطوير في التحويمية القيادة دورعنوان الدراسة:  (2011،ابو هدافدراسة ) -(1

 .غزة قطاعب الغوث الدولية وكالة بمدارس التدريسية المعممين
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 التدريسية المعممين فاعميةو  التحويمية القيادة بين العالقة عن الكشف إلى سةاالدر  ىذه ىدفت
 الباحث استخدم سةاالدر  أىداف ولتحقيق ،غزةقطاع ب الغوث بوكالة ةدياإلعدا بالمدارس
 ستة في موزعة فقرة، (66)من مكونة استبانة تطبيق خالل من التحميمي الوصفي المنيج
 القائد سموك -ية المستقبم الرؤية لمتطوير الفكرية الطالقة القائد امتالك ( ىي: مجاالت
 لمتغيير داعمة تنظيمية ثقافة بناء - المدرسة أىداف تحقيق في القائد دور  -التحويمي
 اإلبداع تشجيع في القائد ردو  -التغيير خطة رسم التغيير ىيكمة في القائد دور  -والتطوير
 بوكالة ةياإلعداد المدارس معممي جميع من سةاالدر  مجتمع تكون(. و العاممين لدى واالبتكار
 عن سةاالدر  أسفرت وقد ،ةومعمم معمماً ( 412 (سةاالدر  عينة وبمغت ،غزةقطاع  في الغوث
 :االتية النتائج
 متوسطات بين اإلناث لصالح الجنس لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق توجد -1
 في التدريسية المعممين فاعميةو  التحويمية القيادة سمات امتالك في العينة داأفر  درجات
 .ةغز  بقطاع الغوث بوكالة ةياإلعداد المدارس
( 5(من االقل لصالح الخدمة سنوات لمتغير تعزى احصائية داللة ذات فروق توجد -2

 ةالتحويمي القيادة سمات امتالك في العينة دار فأ درجات متوسطات بين سنوات
 .غزة قطاعب الغوث بوكالة اإلعداديَّة المدارس في التدريسية المعممين فاعميةو 

 امتالك في العينة داأفر  درجات متوسطات بين احصائية داللة ذات فروق توجد -3
 بوكالة اإلعداديَّة المدارس في التدريسية المعممين فاعميةو  التحويمية القيادة سمات
 .رفح محافظة لصالح المحافظة لمتغير تعزىغزة  قطاعب الغوث

درجة ممارسة مديري مدارس التعميم العام عنوان الدراسة:  (2012 ،الحربي( دراسة )2
 . بالييئة الممكية لمقيادة التحويمية وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لممعممين

لكشف العالقة بين ممارسة مديري مدارس التعميم العام بالييئة الممكية ىدفت ىذه الدراسة 
، والتعرف عمى مستوى ممارسة القيادة وعالقتيا بااللتزام التنظيمي لممعممين ،لمقيادة التحويمية

التحويمية من قبل مديري تمك المدارس ومستوى االلتزام التنظيمي لممعممين بيذه المدارس وقد 
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء ىيئة التدريس بمدارس التعميم العام بالييئة الممكية 

احث عينة عشوائية طبقية من بالجبيل وينبع بالمممكة العربية السعودية، وقد سحب الب
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( عضو ىيئة تدريس من المجتمع االصمي لمدراسة الذي 300مجتمع الدراسة بمغ حجميا )
 ومن أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة نذكر:                ( 1552يبمغ حجمو )

االولى اسموب ممارسة مديري المدارس لمقيادة التحويمية بأبعادىا االربعة جاء في المرتبة  -
( يميو الجاذبية 4.03درجات( يميو االىتمام الفردي ) 5من  4.07التشجيع الفكري بمتوسط )

  (. 3.78( واخيرًا االليام )3.92)
تزام االلتزام الوجداني و االلتزام االستمراري و االلوجود التزام تنظيمي لممعممين بأبعاده الثالثة  -

 االخالقي.
 دراسة المنظمة أداء عمى التحويمية القيادة تأثيرنوان الدراسة: ع (2014،إيماندراسة ) (3

   .الجزائر -،اوماش لمجنوب الكبرى المطاحن حالة عمى مؤسسة
التعرف عمى مفيوم القيادة التحويمة وتوضيح تأثير القيادة التحويمية ىدفت ىذه الدراسة إلى 

. ومن أبرز النتائج الكبرى لمجنوببأبعادىا المختمفة عمى اداء المنظمة لمؤسسة المطاحن 
 التي توصمت إلييا الدراسة نذكر:   

 .                            المنظمة أداء عمى (المثالي لتأثيرالمقيادة التحويمية ) إحصائية داللة ذو تأثير يوجد  -
 . المنظمة أداء عمى (اإلليامي لتحفيز)المقيادة التحويمية  إحصائية داللة ذو تأثير يوجد -
 .المنظمة أداء عمى (الفكرية الستثارةا (لمقيادة التحويمية إحصائية داللة ذو تأثير يوجد -
 .المنظمة أداء عمى (الفردي العتبار)المقيادة التحويمية  إحصائية داللة ذو تأثير يوجد -
 التنظيمي التعمم في التحويمية القيادة أثرعنوان الدراسة:  (2014،العزام والجدايةدراسة ) (4
   .الشمال إقميم في األردنية التجارية البنوك قطاع في

 البنوك قطاع في التنظيمي التعمم في التحويمية القيادة أثر عمى التعرف إلى سةاالدر  ىدفت
 مستوى الجماعة، مستوى المنظمة، مستوى( حيث من الشمال، إقميم في األردنية التجارية

 سةاالدر  عينة وتكونت الشمال، إقميم في األردنية التجارية البنوك سةاالدر  مجتمع وشملد( الفر 
 من تكونت استبانة بتطوير الباحثان قام سةاالدر  أىداف ولتحقيق .وموظفة موظف 300 من

 ومن أبرز النتائج التي توصمت إلييا الدراسة نذكر:   . فقرة وستين إحدى
 التحويمية القيادة خصائص بعض عمى ممارساتيا في تركز المصارف في القيادة أن -

 يمعب حيث ،وجاء بالمرتبة االولى واضح بشكل مارسي الحسنة القدوة نمط أن فنجد
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 والممارسات، بالعمل خطاىم يتبعوا أن أجل من لممرؤوسين الحسنة القدوة دور القادة
 من التحويمي لمقائد الدور ىذا ألىمية مدركون البنوك ىذه في القادة أن عمى يدل وىذا
 .يقودونيا التي بالمؤسسات النيوض أجل

 والتعمم التحويمية القيادة خصائص بين طرديةبينت الدراسة ايضًا وجود عالقة ارتباط  -
 بيم يتأثرونو  قادتيم يتبعون المرؤوسين إن حيث الفردي المستوى عمى التنظيمي

 .وبتصرفاتيم
القيادة التحويمية  لمجاالت خصائص إحصائية داللة يذ تأثير وجود بينت الدراسة -

عمى كل من المستوى الفردي وعمى  ،)الحفز الذىني ولعب األدوار( في التعمم التنظيمي
 المستوى الجماعي وعمى مستوى المنظمة.

 الدراسات األجنبية:                                                                                             -1/10/2  
ميارات القيادة التحويمية لإلدارة المدرسية  عنوان الدراسة: (:Ejmofor،2007) دراسة (1

   ورضا المعممين في نيجيريا. 
بحث العالقة بين ادراك المعممين لميارات القيادة التحويمية ومدى ىدفت ىذه الدراسة إلى 

رضاىم عن وظيفتيم كما ىدفت الى توضيح العالقة بين خصائص القيادة التحويمية وقابمية 
( 48معممًا و)( 518)المعممين لممارسة ىذا النمط من القيادة، وقد شممت عينة الدراسة 

انوية في نيجيريا وقد خمصت الدراسة الى وجود عالقة مديرًا من معممي ومديري المدارس الث
قوية بين كل من إتباع المعمم لخصائص القيادة التحويمية وبين رضاه الوظيفين كما بينت 
الدراسة أن عدد سنوات الخبرة في المدرسة تزيد من قدرة المعمم عمى تبني منيج القيادة 

تباعيا.  التحويمية وا 
العالقة بين القيادة التحويمية والتعمم التنظيمي  عنوان الدراسة: ,Singh) 2008دراسة )( 2

 .في المصارف التجارية في اليند
 البنوك في التنظيمي والتعمم التحويمية القيادة نمط بين  العالقة معرفة إلى سةاالدر  ىدفت

     عينة واشتممت البيانات، لجمع الطبقية لعشوائيةا العينة استخدام تم ،اليند في التجارية
 وخمصت اليندية، التجارية البنوك في مدير مستوى من موظف  (500)  عمى سةار دال
 :منيا النتائج، من مجموعة إلىراسة الد
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 منظمات إلى اليندية البنوك تحول في ا كبير  ا دور  لعبت التحويمية القيادة إن -1
 .المنظمة رؤية لتحقيق طاقاتيم بكامل لمعمل العاممين حفز خالل من متعممة

 األعمال أىم من ىي المنظمة رؤية بمورة في العاممين كاإشر  أن راسةالد أظيرت -2
 .متعممة منظمات إلى البنوك لتحويل التحويمية القيادة بيا قامت التي

 لكيمن خالل القيادة التحويمية  لمعاممين ةالفكري االستثارة أىمية الدراسة بينت  -3
في بيئة وبالتالي تعزيز التعمم التنظيمي واستمراريتو  ابداعية بطريقة العاممون يفكر

 . مضطربة
 القيادة بين العالقة اختبارعنوان الدراسة:  (Moolenaar& others ،2010دراسة )( 3

 .المدرسي اإلبداعي والمناخ االجتماعية العالقات وشبكة التحويمية
 والمناخ االجتماعية العالقات وشبكة التحويمية القيادة بين العالقة اختبار الى راسةالد ىدفت

 األساسية لممدارس( مديرًا 51( معمم، و)702من ) الدراسة عينة تكونت اإلبداعي، المدرسي
 العالقات شبكة تحميل نموذج الباحثون استخدم حيث اليولندي، التعميم مديريات إحدى في

 لمقيادة ليكرت بمقياس بالمقارنة االستبانة ليذه كمي تحميل ءابإجر  قاموا ثم االجتماعية،
 .المدرسي والمناخ التحويمية

 اإلبداعي، المدرسي والمناخ التحويمية القيادة بين طردي تناسب وجود سةاالدر  نتائجأظيرت و 
 .اإلنسانية العالقات شبكة إدامة عمى المدير مقدرة اإلبداعي بالمناخ أيضاً  ارتبطتو 
 بالحب معيم وتعامموا المعممين، من قريبة حميمية عالقة بناء عمى المديرون حرص مماوك

 .المدرسة في إيجابي تغيير إحداث إلى المعممون سعى كمما والتقدير،
مزايا وعوائق تطبيق القيادة التحويمية في  :عنوان الدراسة (Smith،2015دراسة )( 4

القيادة الحالية اراء المرؤوسين من اسموب تيدف ىذه الدراسة إلى معرفة . المختبرات العممية
 ،واالسموب المفضل لدييم وماىي المزايا والعوائق التي تحول دون تنفيذ القيادة التحويمية

، والثاني يركز عمى أسموب القيادة االولواعتمدت الدراسة عمى استبيان من ثالثة أجزاء، 
واالخير عمى دراسة اسموب القيادة الحالية وما ىو االسموب االفضل في المختبرات العممية، 

 :  نتائجولقد تم التوصل إلى مجموعة من ال مزايا وعوائق تنفيذ القيادة التحويمية.
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وجود أثر لمقيادة التحويمية عمى الرضا الوظيفي واالداء وااللتزام التنظيمي وتفضيل  -
 اسموب القيادة التحويمية من قبل الموظفين.

قبل  غيير وعدم وجود العمل الجماعي منعمى ان المعوقات ىي مقاومة التالدراسة ركزت  -
ة دون حصوليم عمى مزايا تقابل ىذه المسؤولية، وان ر يوتحميميم مسؤولية كب المرؤوسين

  ووجود قائد في مثل ىذه المعوقات يكون مفيدًا.
 :   تقييم الدراسات السابقة وأوجه االختالف بينها وبين الدراسة الحالية -
بين  العالقة إلى تتطرق والتي العربية البيئة في المنشورة األبحاث عدد في قمة ىناك     

القيادة فالعديد من الدراسات السابقة وضحت اثر  ،لمنظماتالقيادة التحويمية وفاعمية ا
القيادة التحويمية  إلى تطرقت أخرىو  ،والرضا الوظيفي وغيره عمى التغيير التنظيمي التحويمية

إلييا من خالل ىذه الدراسة قد يكون  نتوصليمكن ان كما أن النتائج التي  ،واالبداع االداري
 القيادة التحويمية، والدور الفعال لياالتي تعتمد عمى  المنظمات فيليا تأثير كبير وميم 
مكانية االستفادة من المنظمة ونجاحيا وقدرتيا عمى  رفع فاعميةوبالتالي الوصول إلى يا وا 

 ق ومتميز. الحفاظ عمى كيان مرمو 
ن من أىم ما يميز الدراسة الحالية عن الدراسو   السابقة يتعمق بالجوانب التالية:           اتا 
بيئة الدراسة: أجريت العديد من الدراسات السابقة عمى المنظمات االمريكية واالوربية  -1

ارس باإلضافة إلى العديد من المنظمات العربية في القطاع الخدمي والسمعي مثل المد
سوف يتم تطبيق ىذه الدراسة عمى المصرف ف اما بدراستنا الحاليةوغيرىا،  والجامعات
عمى أحد من الباحثين في مثل ىذه الدراسة  بحسب عمم الباحث لم يقمفي حماة، و  التجاري

 .     بحماة المصارف
 التحويميةالقيادة حول أثر لمدراسات السابقة ىدف الدراسة: تنوعت االتجاىات البحثية  -2

القيادة التحويمية لرفع فاعمية ولكنيا لم تتطرق إلى دراسة أثر  وغيرىا التغير التنظيميعمى 
كمتغير  القيادة التحويميةمن خالل وضع  المنظمات فاعميةالمنظمات وتحميل أثرىا في 

 وسيط. 
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 االطار النظري
 القيادة التحويلية

 تمهيد -2/1
قبل ولذلك اصبحت ذي المجتمعات في وقتنا الحاضر اكثر تعقيدًا من لقد اصبحت     

الحاجة الى قيادة ادارية فعالة اكثر تطورًا تتعامل مع عالم سريع التغير وىذا يتطمب قادة 
عمى اقناع العاممين في منظماتيم برسالة واستراتيجية المنظمة واليدف  تحويميين يعممون

 مويجعمي التابعين يحفز القائد أن لىإ( Bass،1998) اشارحيث  ،المنشود الذي تسعى اليو
خالل  من المنظمة، مخرجات وقيمةبأىمية  ميوعي زيادة أي اإلنجاز، ألىمية إدراكاً  أكثر

 من التحويمية القيادة وتزيد الفريق، أو المنظمة أجل من الذاتي اىتماميم ليتجاوزوا ثارتيمستا
 .التبادلية القيادة من أكثر وأدائو التابع تحفيز

وخصائصو واىميتو وابعاده  القيادة التحويميةوسيتناول الباحث في االطار النظري مفيوم 
 .وفاعمية المنظمة وادائياومحدداتو 

 القيادة والقيادة التحويمية:مفهوم  -2/2
تبعًا لوجية نظر المفكرين والباحثين ومع ذلك تشترك  تعريفات القيادةوتنوعت لقد تعددت 

ظواىر  ىتعتبر القيادة أحداغمب التعريفات بان جوىر القيادة ىو التأثير عمى االخرين، و 
القادة يقومون بدور رئيسي من خالل التأثير  (2010) الغزو،فيرى   التفاعل االجتماعي

  .كافل بين جميع أفراد المنشاةعمى الجماعة واعماليم وانشطتيم وخمق روح من الت
أثير في االخرين تبأنيا العممية التي يتم بمقتضاىا ال عرف القيادةفقد  (frank،2004) أما

بأنيا القدرة عمى التأثير فعرف القيادة ( 2011) النمر،أما و . من اجل تحقيق أىداف المنظمة
 الغايات المنشودة.في سموك أفراد الجماعة وتنسيق جيودىم وتوجيييم لبموغ 

بين  ليتم التمييز (Burns)،1978في كتاب القيادة ظير مصطمح القيادة التحويمية وقد 
من القادة الذين  موظفييممع  عالقة ذات ىدف وتحفيز يعممون عمى اقامةالقادة الذين 

ويرى ايضًا أن القائد  ،لمحصول عمى نتائج عمى عممية تبادل المنافع كبيريعتمدون بشكل 
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التحويمي يعمل عمى ترويج مجموعة من القيم االخالقية والمثل العميا مثل العدالة والمساواة 
 .والسالم واالنسانية

 لعنصر القائداستخدام  ىي القيادة التحويمية( Rafferty&Griffin،2004عرف ) وقد -
 ألنماط والنظم األفراد ويحول التطمعات من ليرفع العالقة ذات الشخصية والصفات الجاذبية

  بأنيا التحويمية القيادةفقد عرف Fairholm، (1995) أما .العالي المستوى ذي األداء من
 أعمى إلى والمرؤوسين القائد لرفع والقيم المشتركة والرؤى اإلليام تستخدمتممك القيادة التي 

 مضاعفة إلى دااألفر  تدفع ىنا فالقيادة المعنوية الروح ورفع والتحفيز التفكير مستويات
 القيادةفقد عرف  )1996اليواري، (وأما .المشتركة األىداف لتحقيق المالئمة جيودىم
 والتطوير االنجاز أجل من مرؤوسيو بمستوى االرتقاء إلى اإلداري القائد سعي مدى التحويمية
فقد ( 2002،العامري) اما .ككل والمنظمات الجماعات وتطوير تنمية عمى والعمل الذاتي
 بناء عمى التأكيد مع المدى البعيدة األىداف عمىالتي تركز  التحويمية بأنيا القيادةعرف 
 الرؤية تمك تنفيذ عمى وتشجيعيم الموظفين وحفز واضحة، رؤية
عمى المرؤوسين لرفع مستوى  التأثيراستخدام القائد أن القيادة التحويمية ىي يرى الباحث و 

 منظمات التي يعممون بيا.تطوير الو وتطويرىم فكريا وعمميًا السموك واالنجاز االيجابي 
 القيادة التحويمية:اهمية  -2/3

تركز ف نموىافي نجاح المنظمة و  واضحلو تأثير  القيادة التحويميةبدراسة  الكبير ان االىتمام
الييا من خالل التغير الجذري في المرؤوسين وتظير عمى اىداف اساسية تسعى لموصول 

ويتجمى االىتمام الكبير بالقيادة التحويمية . النتائج االيجابية عمى مستوى االفراد والمنظمة
عندما تعيش المنظمات في بيئة مضطربة سريعة التغيير او في ظل المنافسة الحادة التي 

ان ليا اىمية  القيادة التحويميةفي مجال  الدارسينمعظم ويرى   .تشيدىا االسواق المعاصرة
      :(Anderson،2001) من خاللتبرز كبيرة 

 االداء التنظيمي. ىرفع مستو  -
االستجابة الفاعمة لمتغيرات الحاصمة في مناخ عمل المنظمات والتقمبات الجارية في  -

 .حاجات العاممين والمتعاممين مع المنظمة ورغباتيم
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ثقة العاممين بالمنظمة واشعارىم بروح المواطنة واالنتماء وتبعث في نفوسيم  رفع مستوى -
 .الدافعية االزمة لتحقيق االداء المتميز

 
 القيادة التحويميةخصائص  -2/4
 أشارو تميز القائد التحويمي عن غيره من القادة الخصائص التي يوجد العديد من  

Bennis)،1989 (منيا التحويميلمقائد  خصائصعدة  الى : 
يصالالمنظمة ورسالتيا  رؤية تكوين عمى قادر شخص ىو التحويمي القائد -1  الرؤية ىذه وا 

   .العتناقيا المرؤوسين وتدفع تستثير بطريقة
 بثقة يتمتع فيو حضارية، نقمة االفراد نقل ىو وجوده من المبرر أن التحويمي القائد يرى -2

  .الداخمية عاتاالصر  من خال بوعي ويتمتع عالية، ذاتية
 يمتمشكال االفراد يشارك إذ أنو متفاعل، بدني ونشاط واضح حضور التحويمي لمقائد -3

 . الئمةالم الحمول ليم ويقدم
 .المعقدة والمواقف الغموض مع التعامل التحويمي القائد يستطيع -4
  األىداف تفوق عالية إنتاجية تحقيق إلى بمرؤوسيو الوصول إلى التحويمي القائد يسعى -5

 .المنظمة ومنكأفراد  منيم متوقع ىو ما وتفوقالمخطط ليا 
 ال الذي االستقرار يحب وال المحسوبة لممخاطر ومحب تغيير عنصر التحويمي القائد -6

 .التطوير إلى يؤدي
ويرى الباحث ان الخصائص الواجب توافرىا بالقادة التحويمين عديدة وأن عمى القادة 

واالطالع عمييا ليحققوا االنجاز االفضل لمنظماتيم فالقائد االستفادة من ىذه الخصائص 
 التحويمي يجب ان يكون لديو حب التعمم المستمر والتمسك بالقيم االخالقية. 

 القيادة التحويميةابعاد  -2/5
عمى الدراسات  تشير معظم و والدارسين عمى ابعاد القيادة التحويمية الباحثين يتفق معظم  

 ىي:و  (Bass&Avolio،1994)   ابعاد اساسية اربعةانو يتكون من 
ىو امتالك القائد لرؤية واضحة واالحساس المتين بالرسالة العميا لممنظمة  :التأثير المثالي -1

وغرس روح الفخر واالعتزاز في نفوس مرؤوسيو كما يؤدي الى تحقيق الثقة واالحترام من 
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 لمدور رموز أو كأنماط القادة يتصرف عندما المثالي التأثير ويحدث. (Bass،1994قبميم )
 ويبدون القيم و لألخالق مثال أنيم عمى إلييم العاممون ينظر إذ ،يشغمونو الذي المنصب أو

 التي وممارساتو القائد سموك فإن ذلك بجانب تجاىيم الثقةاالحترام و و  اإلعجاب مشاعر
 (Woods،2003و)مع العاممين عمى اً تأثير  أكثر تجعمو العامة المصالح عمى الحرص تجسد

ىو تصرف القائد بطرق تعمل عمى خمق روح التحدي في المرؤوسين  :الحفز االليامي  -2
ترسم توقعات عالية وواضحة لممرؤوسين وتشجع روح الفريق وااللتزام  التصرفات حيث ىذه

 . (Bass &Avolio،1994باألىداف التنظيمية )
 الخالقة األفكار ليمتمكوا فكريًا، مرؤوسيو وعي زيادة مىع القائد قدرةوىي  :الفكرية االستثارة  -3

 مشكالت لفيم الفكريتشكيميم  إعادةالتي تساىم في  تساؤالتال يثيرون االفراد تجعل التي
 والحمول المنطقية لتمك المشكالت.واالستماع ألفكارىم واقتراحاتيم  العمل،

ىي اىتمام القائد شخصيًا بمرؤوسيو واالستجابة ليم وتوزيع الميام عمييم  :االعتبار الفردي  -4
رشادىم لتحقيق مزيد من النمو والتطور  حسب حاجاتيم وقدراتيم والعمل عمى تدريبيم وا 

(Bass& Riggio ،2006) أداء في الضعفالقوة و  جوانب معرفة عمى. حيث يركز القائد 
ه ر يتطو لالرتقاء بمستوى ادائيم وتحسينو و  وارشادىم تدريبيم عمى العملبالتالي و  ومرؤوسي

 وبناء الثقة  لدييم.
يتم تفويض الموظفين أن ويقوم عمى اساس لمقيادة التحويمية  اليامة لعناصراأحد  التمكين: -5

الستجابة لطمبات العمالء ومشاكميم واحتياجاتيم. وا من امكنتلي اتالقرار بعض سمطة اتخاذ 
رغم اىميتو في واقتصرنا عمى االبعاد االربعة  نقوم بتحميل التمكينوفي دراستنا ىذه لم 
إذ ان الكثير من الدراسات حددت اربع ابعاد لمقيادة التحويمية منيا  الكثير من الدراسات

(Bass&Avolio،1994) (،التأثير المثالي، الحفز االليامي ، االستثارة  2001)الياللي (
 . الفكرية، االعتبار الفردي(

 وظائف القائد التحويمي: -2/6
العديد من الباحثين والدارسين الوظائف التي يجب ان يقوم بيا القائد التحويمي  درسلقد     
 لوظائف التالية:اب( ان القائد التحويمي يقوم 1996)اليواري، يرىو 
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بأقناع  م: بما أن القائد التحويمي يسعى لمتغيير فيو يقو ادراك الحاجة الى التغيير  -1
الناس بحاجتيم لمتغيير من خالل شبكة فكرية مع أشخاص فاعمين ومؤثرين لتدعيم 

 تيديد فيو التغيير ألن فردي أساس عمى لمتغييرالتغيير وان يتعامل مع المقاومة 
 .دالألفر 

 ورسالتو طموحو وصياغة كتابة التحويمي القائد عمى يجب :المستقبمية الرؤية تحديد -2
 .لمجميع الحضارية النقمة ياخالل من سيحقق التي

 بين من لمنظمتو المالئم التغيير نموذج التحويمي القائد يختار: التغيير نموذج اختيار -3
 تكون وبحيث معينة ظروف تحت فاعميتيا تثبت أن يتوقع التي المتاحة النماذج
 .العممي لمواقع مالئمة

 والعادات والسموك األنماط بتكييف التحويمي القائد يقوم: المنظمة ثقافة تشكيل إعادة -4
 يتم أن يمكن ال ألنو الجديد البرنامج يالئم بما العاممين السائدة بين والمشاعر والقيم
 أصبح الوضع ألن مناسبة كانت ميما السائدة التنظيمية الثقافة ظل في التغيير
 .اتمام يختمف

 من التخمص تتطمب ألنيا التحويمي القائد ميام أصعب وتمثل: االنتقالية الفترة إدارة -5
 التغيير بسبب تظير مشكمة كل مع يتعامل وأنالقديم  ىذا بعظمة والوىم القديم
 .مناسبة تيجيةاباستر 

التغيير  أجندة وضع أي التغيير بتنفيذ التحويمي القائد ومتابعتو: يقوم التغيير تنفيذ -6
 لتنفيذ ومن الضروري االصرار ،والمترددين المتأرجحينب والعناية التنفيذ موضع
 .التغيير

السابقة الذكر ويمكن ان نضيف عمييا التعامل مع  ومن المالحظ االىمية الكبيرة لموظائف
الغموض وتبسيط االجراءات ودور القائد التحويمي في خمق فرق العمل وخمق الميزة 

 التنافسية لممنظمات.
 فعاليةال مفهوم -2/7
المنظمات اىتمام كبير من قبل الدارسين والباحثين لتوضيح ىذا  فعاليةلقد نال مفيوم    

وتعددت اآلراء حولو وىذا ما نراه بوضوح  فعاليةالمفيوم واالسباب التي تؤدي الى تحقيق ال
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بأنيا مدى تحقيق  فعاليةال (2010عرف )حريم،ف فعاليةلمالمختمفة من خالل التعاريف 
قدرة المنظمة عمى تحقيق أىدافيا  فعاليةيرى ال (1116 ار،نو  )بن أماو  المنظمة ألىدافيا.

 فعاليةيرى ال( plauchet،2006) أما. و وتعتمد ىذه القدرة والمعايير المستخدمة في قياسيا
 Rosenzweig) أما، و القدرة عمى تحقيق النشاط المرتقب والوصول الى النتائج المرتقبةىي 

et al ،1972 ) حجم زيادة خالل من األىداف تحقيق عمى المؤسسة قدرة فعاليةال يرى 
 ونمو يةر البش الموارد وتنمية المؤسسة، داخل والعاممين العمالء رضا وتحقيق المبيعات،
 الربحية.

فيي تمثل العالقة بين االىداف المحققة بمخرجات المنظمة  فعاليةونجد انو يمكن ربط ال 
  :واألىداف المحددة

 100 ×   قيمة المخرجات الفعمية        او   100×   األىداف المحققة =   فعاليةال
 خططةقيمة المخرجات الم     االىداف المحددة                           

تتحقق عندما يكون ىناك رؤيا واضحة وأىداف محددة واستراتيجيات ومبادئ وقيم  فعاليةالف
وتنمية وتطوير وغير ذلك من سمات القيادة. وتتحقق الكفاءة عندما يكون ىناك تخطيط 

 .(2011بورقبة،) وتنظيم وادارة لموقت ورقابة ومتابعة
مثل لمموارد لموصول لمنتائج ىي قدرة المنظمة عمى االستخدام اال فعاليةال ويرى الباحث ان

   واالىداف بأقل التكاليف.
 :(Drucker ،1994) فعاليةلم األساسية المبادئ ومن

 الوقت. إدارة كيفية الفاعل  المدير يعرف  -1
 العمل. مىع النتائج وليس عمى التركيز  -2
 .وليس نقاط الضعف ةنقاط القو  حول البناء يكون أن -3
 ومميزة. بارزة يعطي نتائج و  المتميز االداءبيا  المناطق التي عمى يركز  -4
 .الصحيح التسمسل ضمن الصحيحة وأجراء الخطوات فاعمةت قرارا اذختا  -5

 الدراسة العممية: -3
 تصميم استمارة االستقصاء: -3/1

حرص الباحث عمى تصميم قائمة االستبيان بحيث  تكون أسئمتو واضحة يمكن لممستقصي اإلجابة      
القيادة تضمن أسئمة تقيس المتغير المستقل تقسام االربعة االولى القائمة خمسة أقسام، االعنيا، وتتضمن 
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( 6 –1)العبارات من التأثير المثاليبعد  موزعة لقياس القسم االول وكانت بنود التحويمية بأبعادىا االربعة
)العبارات من ستثارة الفكرية اال بعد الثالث والقسم( 11–7)العبارات من الحفز االليامي والقسم الثاني بعد

 الخامسالقسم أما ( 21-17)العبارات من االعتبار الفرديبعد الرابع موزعة لقياس  القسمو ( 16 –12
 –22)العبارات من  المصارف فعاليةفيتضمن اسئمة تقيس المتغير التابع وكانت بنوده موزعة لقياس زيادة 

( ولإلجابة عن أسئمة االستقصاء استخدم الباحث المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، وقد تم 27
الخماسي لقياس متوسط إجابات مفردات  رتاء، وقد استخدم الباحث مقياس ليكقائمة استقص (40)استرداد 

تم إعطاءىا القيم التصاعدية وذلك لبيان درجات الموافقة، و  العينة عمى العبارات لجميع متغيرات الدراسة
    يمي: كما

 ( يبين درجات الموافقة لقائمة االستقصاء1رقم ) جدول               
 موافق بشدة موافق محايد غير موافق غير موافق بشدة

1 2 3 4 5 
، وعمى أساس أّن  كما تّم تصنيف متوسطات اإلجابات إلى ثالثة مستويات: عال، متوسط، ومتدنَّ

(، وبناء عمى ذلك اعتمد الباحث 3محايد ىي درجة متوسطة من الموافقة ويقابميا العدد )درجة 
 التصنيف التالي:

 ( يبين تصنيف اإلجابات2جدول رقم )      
 5إلى  3.5من  3.5إلى أقل من  2.5من  2.5إلى أقل من  1من 

 عالي متوسط متدنّ 
 (2005عة، محمود صادق )ر باز  :المصدر    

عرض االستبيان عمى عدد من االساتذة في قسم إدارة االعمال في جامعتي حماة والجامعة لقد تم 
 الوطنية الخاصة وأعطوا الباحث بعض المالحظات عن االستبيان قام الباحث باألخذ بيا.

 صدق وثبات اداة البحث: -3/2
 (4التجاري فرع ) المصرفعمى موظفي   قائمة االستقصاءتوزيع قام الباحث بأجراء ىذا االختبار ب

عمييا وتحميميا اعتمادا عمى البرنامج  تمحل الدراسة كال عمى حدا وتفريغ البيانات التي حصم
لقياس درجة مصداقية وثبات  - وكانت الدراسة العممية كما يمي: SPSS 17.0االحصائي 

 :اتبوىو معامل الث البيانات نقوم بإيجاد معامل الفا كرونباخ
 حساب معاممي الثبات والصدق لمبيانات( 3جدول رقم )     

 معامل الصدق معامل الثبات عدد االسئمة المتغيرات الرقم
 0.970 0.941 6 التأثير المثالي 1
 0.930 0.866 5 الحفز االليامي 2
 0.969 0.914 5 االستثارة الفكرية 3
 0.911 0.831 5 االعتبار الفردي 4
 0.953 0.910 6  فعاليةزيادة ال 5
 0.980 0.961 27 المعامل الكمي 6
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 spss 17.0المصدر اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات البرنامج االحصائي        
اسئمة محاور وىذا يعني ان  0.941و 0.831تراوحت بين  نالحظ ان قيمة معاممي الثبات والصدق

 لجميع المتغيرات. عاليبات ثاالستبيان المستخدم في البحث تتمتع بمعدل 
 
 
 االحصاءات الوصفية: -3/2

لكل عبارة من االحصاءات الوصفية  وتحميل ابسييدف ىذا الجزء من البحث الى ح
 :عبارات المقاييس ولكل متغير من متغيرات البحث

 x1 القيادة التحويمية بعد التأثير المثالياالحصاءات الوصفية إلجابات المبحوثين حول ( 4جدول رقم )
رقم 

 السؤال
الوسط  التكرارات

 الحسابً
االنحراف 
 المعٌاري

القٌم 
 النسبٌة

درجة  الترتٌب
 5 1 1 1 9 الموافقة

 قوٌة 5 15851 .839 4.25 97 98 1 1 9 9

 قوٌة 1 15881 .780 4.42 19 97 9 1 9 1

 قوٌة 9 1591 .847 4.50 16 91 1 1 9 1

 قوٌة 1 15881 .812 4.42 11 95 1 1 9 1

 قوٌة 1 15881 .810 4.40 19 96 1 1 9 5

 قوٌة 1 15861 .822 4.30 98 98 1 1 9 6

 قوٌة   0.818 1518 915 91 95 1 6 م. الكلً

 17.0spssالبرنامج االحصائي مخرجات اعداد الباحث اعتمادًا عمى  المصدر

في المصرف محل  الي لمقيادة التحويميةثبعد التأثير الم( واقع 6الى  1تقيس االسئمة من )
ذلك  عمى ( ويدل4.50 -4.25بين ) ألسئمتوالدراسة حيث تراوحت المتوسطات الحسابية 

حيث من  درجة الموافقة القوية من قبل المستقصى منيم عمى كل سؤال من اسئمة ىذا البعد،
المالحظ ان ىناك نسبة كبيرة من اجابات عينة البحث عمى ىذا البعد تتراوح بين موافق 

 . ق بشدةومواف
 x2 بعد الحفز االليامياالحصاءات الوصفية  إلجابات المبحوثين حول  (5جدول رقم )
الوسط  التكرارات رقم السؤال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

القيم 
 النسبية

درجة  الترتيب
 5 4 3 2 1 الموافقة

 قوية 2 0.824 .852 4.12 14 19 6 0 1 1
 قوية 3 0.804 .831 4.02 11 21 7 0 1 2
 قوية 2 0.824 .647 4.12 8 31 0 0 1 3
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 قوية 1 0.85 .808 4.25 16 20 3 0 1 4
 قوية 2 0.824 .852 4.12 14 19 6 0 1 5

 قوية   0.798 4.12 63 110 22 0 5 م. الكمي
 17.0spssالمصدر اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات البرنامج االحصائي 

في المصرف محل الدراسة حيث  بعد الحفز االليامي( واقع 5الى  1تقيس االسئمة من )
ويدل عمى ذلك درجة الموافقة ( 4.25 -4.02بين ) ألسئمتوتراوحت المتوسطات الحسابية 

القوية من قبل المستقصى منيم عمى كل سؤال من اسئمة ىذا البعد، حيث من المالحظ ان 
 ت عينة البحث عمى ىذا البعد تتراوح بين موافق وموافق بشدة. ىناك نسبة كبيرة من اجابا

 x3  حول بعد االستثارة الفكرية  إلجابات المبحوثين االحصاءات الوصفية( 6جدول رقم ) 
الوسط  التكرارات رقم السؤال

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

القيم 
 النسبية

درجة  الترتيب
 5 4 3 2 1 الموافقة

 قوية 4 0.8 .784 4.00 9 24 6 0 1 1
 قوية 2 0.834 .780 4.17 13 23 3 0 1 2
 قوية 1 0.84 .757 4.20 13 24 2 0 1 3
 قوية 1 0.84 .822 4.20 15 20 4 0 1 4
 قوية 3 0.82 .871 4.10 14 18 7 0 1 5

 قوية   0.802 4.13 64 109 22 0 5 م. الكمي
 17.0spssالبرنامج االحصائي المصدر اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات 

حيث تراوحت محل الدراسة في المصرف  بعد االستثارة الفكرية( 5الى  1تقيس االسئمة من )
ويدل عمى ذلك درجة الموافقة القوية من ( 4.20 -4.00بين ) ألسئمتوالمتوسطات الحسابية 

قبل المستقصى منيم عمى كل سؤال من اسئمة ىذا البعد، حيث من المالحظ ان ىناك نسبة 
 كبيرة من اجابات عينة البحث عمى ىذا البعد تتراوح بين موافق وموافق بشدة. 

 x4 الفرديإلجابات المبحوثين حول بعد االعتبار االحصاءات الوصفية (7جدول رقم )

 17.0spssالمصدر اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات البرنامج االحصائي 

الوسط  التكرارات رقم السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيم 
 النسبية

درجة  الترتيب
 5 4 3 2 1 الموافقة

 قوية 3 0.834 .594 4.17 11 25 4 0 0 1
 قوية 1 0.864 .797 4.32 18 19 2 0 1 2
 قوية 3 0.834 .780 4.17 13 23 3 0 1 3
 قوية 2 0.844 .800 4.22 15 21 3 0 1 4
 قوية 4 0.810 .782 4.05 10 24 5 0 1 5

 قوية   0.750 4.18 67 112 17 0 4 م. الكمي
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محل الدراسة حيث تراوحت في المصرف  بعد االعتبار الفردي( 5الى  1تقيس االسئمة من )
ويدل عمى ذلك درجة الموافقة القوية من ( 4.32 -4.05بين ) ألسئمتوالمتوسطات الحسابية 

قبل المستقصى منيم عمى كل سؤال من اسئمة ىذا البعد، حيث من المالحظ ان ىناك نسبة 
 . كبيرة من اجابات عينة البحث عمى ىذا البعد تتراوح بين موافق وموافق بشدة

 
 

 y1 المنظمة فعاليةزيادة االحصاءات الوصفية إلجابات المبحوثين  (8جدول رقم )

 17.0spssالمصدر اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات البرنامج االحصائي 

في المصرف محل الدراسة حيث  المنظمة فعاليةزيادة ( 6الى  1تقيس االسئمة من ) 
ويدل عمى ذلك درجة الموافقة ( 3.95 -3.75بين ) ألسئمتوتراوحت المتوسطات الحسابية 

القوية من قبل المستقصى منيم عمى كل سؤال من اسئمة ىذا البعد، حيث من المالحظ ان 
نسبة موافق و محايد و  عينة البحث عمى ىذا البعد تتراوح بينىناك نسبة كبيرة من اجابات 

 5الى  3.5( تصنيف االجابات من 2) رقم اشرنا في الجدول وقد ،موافق بشدةالبأس بيا 
 . دليل الموافقة القوية

 دراسة نموذج االنحدار البسيط :  -3/2/1
( والمتغير التأثير المثالي-التحويميةالقيادة ) 1xدراسة العالقة بين المتغير المستقل  -1

   (المصرف فعاليةزيادة )  y1التابع
 :التأثير المثاليوالمتغير المستقل  فعاليةزيادة الايجاد معادلة االنحدار البسيط بين المتغير التابع -
 (االنحدار البسيطنات ىي االقرب نوعًا ما الى معادلة اتم اختيار معادلة االنحدار البسيط الن توزيع البي)
 y1مع المتغير التابع  x( تحميل االنحدار لمعالقة بين المتغير المستقل 9جدول رقم)        

الوسط  التكرارات رقم السؤال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

القيم 
 النسبية

درجة  الترتيب
 5 4 3 2 1 الموافقة

 قوية 3 0.77 .622 3.85 2 32 5 0 1 1
 قوية 2 0.774 .607 3.87 2 33 4 0 1 2
 قوية 6 0.75 .776 3.75 5 22 12 0 1 3
 قوية 5 0.754 .733 3.77 4 25 10 0 1 4
 قوية 4 0.76 .723 3.80 4 26 9 0 1 5
 قوية 1 0.79 .814 3.95 9 22 8 0 1 6

 قوية   0.71 3.83 26 160 48 0 6 م. الكمي
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Y1 X1  
0.745 

0.000 

40 

1 

 

40 

X1      pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

1 

 

40 

0.745 

0.000 

40 

Y1    pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

 
 
 
 
 
 

 17.0spss المصدر: الجدول من اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات برنامج          

وىي عالقة  ،y1 0.745والتابع  x1المستقل  بمغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين
واتجاه ىذه العالقة طردية وىذا يدل عمى ان اي زيادة في احد المتغيرين  ،قويةارتباط 

أي  0.555كما أن قيمة معامل التحديد  سيرافقيا زيادة في المتغير االخر والعكس صحيح،
من التغيرات التي طرأت عمى المتغير التابع  0.555ان المتغير المستقل يؤثر بنسبة 

% من تغيرات المتغير 55.5بمعنى آخر إن التغيرات في المتغير المستقل تفسر ما نسبتو )
وباقي التغيرات تعود لعوامل أخرى ال عالقة  لممتغير المستقل بيا(. وعند اختبار  ،التابع

وىي أقل من  ،sig = 0.00 وجدنا أن قيمة معامل المعنوية ،معنوية معامل االنحدار
 مما يدل عمى معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع 0.05مستوى المعنوية 

  البديمة اي توجد عالقة معنوية بين المتغيرين.فرضية الونقبل  العدمفرضية  نرفض بذلكو 

Model R R Square Adjusted R Square Std.Error of the Estimate 

1 .745a .555 .543 .40257 

Model Sum of Squares df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Regression 7.675 1 7.675 
47.358 .000a Residual 6.158 38 .162 

Total 13.833 39  

Sig. t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

.007 

.000 

2.839 

6.882 

745. 398. 

090. 

1.130 

617. 

Constant  x1 
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 وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير التابع والمتغير المستقل األول:
       

               
a=1.130 عن مبدأ االحداثيات نقطة االنزياح عمى خط االنتشار عدد ثابت بداية  
b=0.617  ميل مستقيم االنحدار ويحدد ىذا المؤشر ميل مستقيم االنحدار 

لمتعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغير  االقربيعتبر ىذا النموذج ىو النموذج 
 .التأثير المثاليالمستقل 

زيادة )  y2( والمتغير التابعالحفز االلهامي) 2xدراسة العالقة بين المتغير المستقل   -2
 (المصرف فعالية

 :االلياميالحفز والمتغير المستقل  فعاليةزيادة الايجاد معادلة االنحدار البسيط بين المتغير التابع  -
 نوعًا ما الى معادلة االنحدار البسيط(نات ىي االقرب ا)تم اختيار معادلة االنحدار البسيط الن توزيع البي

         
 جدول
10)رقم
 y2 التابع المتغير مع x المستقل المتغير بين لمعالقة االنحدار تحميل( 
 

 
 spssلمصدر: الجدول من اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات برنامج ا 

واتجاه ىذه  وىي عالقة ارتباط متوسطة، ،0.642مغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين ب
العالقة طردية وىذا يدل عمى ان اي زيادة في احد المتغيرين سيرافقيا زيادة في المتغير 

Y1 X2  

0.642 

0.000 

40 

1 

 

40 

X2      pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

1 

 

40 

0.642 

0.000 

40 

Y1    pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .642a .413 .397 .46234 

Sig. t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

0.006 

0.000 

2.918 

5.169 

0.642 .478 

.114 

1.394 

591. 

Constant x2 

Model Sum of Squares df Mean square F Sig. 

Regression 5.710 1 5.710 26.714 .000a 

Residual 8.123 38 .214  
Total 13.833 39  
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أي ان المتغير المستقل يؤثر  ،0.413كما أن قيمة معامل التحديد  االخر والعكس صحيح،
ى آخر إن التغيرات في من التغيرات التي طرأت عمى المتغير التابع )بمعن 0.413بنسبة 

% من تغيرات المتغير التابع، وباقي التغيرات تعود 41.3نسبتو  المتغير المستقل تفسر ما
وجدنا  ،وعند اختبار معنوية معامل االنحدار عالقة لممتغير المستقل بيا(. لعوامل أخرى ال

يدل عمى  مما 0.05وىي أقل من مستوى المعنوية  ،sig = 0.00 أن قيمة معامل المعنوية
نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية  بذلكو  معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع
 البديمة اي توجد عالقة معنوية بين المتغيرين. 

 وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير التابع والمتغير المستقل األول:
       

               
لمتعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغير  االقربيعتبر ىذا النموذج ىو النموذج 

 .الحفز االلياميالمستقل 
زيادة )  y3( والمتغير التابعاالستثارة الفكرية) 3xدراسة العالقة بين المتغير المستقل  -3

 (المصرف فعالية
 :االستثارة الفكريةوالمتغير المستقل  فعاليةالزيادة ايجاد معادلة االنحدار البسيط بين المتغير التابع  -

 نات ىي االقرب نوعًا ما الى معادلة االنحدار البسيط(ا)تم اختيار معادلة االنحدار البسيط الن توزيع البي
 y3 التابع المتغير مع x المستقل المتغير بين لمعالقة االنحدار تحميل( 11)رقم جدول         

 
 

   
 
 

Y1 X3  

0.582 

0.000 

40 

1 

 

40 

X3      pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

1 

 

40 

0.582 

0.000 

40 

Y1    pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .582a .338 .321 .49082 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Regression 4.679 1 4.679 19.422 .000a 

Residual 9.154 38 .241  

Total 13.833 39  
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 spssالمصدر: الجدول من اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات برنامج          
واتجاه ىذه  ،متوسطةوىي عالقة ارتباط  ،0.582بمغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين 

العالقة طردية وىذا يدل عمى ان اي زيادة في احد المتغيرين سيرافقيا زيادة في المتغير 
أي ان المتغير المستقل يؤثر  ،0.338كما أن قيمة معامل التحديد  االخر والعكس صحيح،

من التغيرات التي طرأت عمى المتغير التابع )بمعنى آخر إن التغيرات في  0.338بنسبة 
% من تغيرات المتغير التابع، وباقي التغيرات تعود 33.8المتغير المستقل تفسر ما نسبتو 

وجدنا  ،وعند اختبار معنوية معامل االنحدار(. المستقل بياعالقة لممتغير  لعوامل أخرى ال
مما يدل عمى  0.05وىي أقل من مستوى المعنوية  ،sig = 0.00 أن قيمة معامل المعنوية

ذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية بو  معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع
 رين. البديمة اي توجد عالقة معنوية بين المتغي

 وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير التابع والمتغير المستقل األول:
       

               
لمتعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغير  االقربيعتبر ىذا النموذج ىو النموذج 

 .االستثارة الفكريةالمستقل 

زيادة ) 4y   ( والمتغير التابعاالعتبار الفردي) 4xدراسة العالقة بين المتغير المستقل  -4
 (المصرف فعالية

 :االعتبار الفرديوالمتغير المستقل  فعاليةريادة الايجاد معادلة االنحدار البسيط بين المتغير التابع  -
 نات ىي االقرب نوعًا ما الى معادلة االنحدار البسيط(ا)تم اختيار معادلة االنحدار البسيط الن توزيع البي

 y4 التابع المتغير مع x المستقل المتغير بين لمعالقة االنحدار تحميل( 12)رقم جدول         

Sig. t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

0.001 

000.0 

3.721 

4.407 

 

.582 

     .475 

.113 

1.768 

500. 

Constant x3 

Y1 X4  

0.703 

0.000 

40 

1 

 

40 

X4      pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 
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 spssالمصدر: الجدول من اعداد الباحث اعتمادًا عمى مخرجات برنامج 

واتجاه ىذه  ،قويةوىي عالقة ارتباط  ،0.703بمغت قيمة معامل االرتباط بين المتغيرين 
العالقة طردية وىذا يدل عمى ان اي زيادة في احد المتغيرين سيرافقيا زيادة في المتغير 

أي ان المتغير المستقل يؤثر  ،0.495كما أن قيمة معامل التحديد  االخر والعكس صحيح،
آخر إن التغيرات في من التغيرات التي طرأت عمى المتغير التابع )بمعنى  0.495بنسبة 

وباقي التغيرات تعود  ،% من تغيرات المتغير التابع49.5المتغير المستقل تفسر ما نسبتو 
لعوامل أخرى ال عالقة  لممتغير المستقل بيا(. وعند اختبار معنوية معامل االنحدار، وجدنا أن 

يدل عمى  مما 0.05وىي أقل من مستوى المعنوية   ،sig = 0.00 قيمة معامل المعنوية
بذلك نرفض فرضية العدم ونقبل الفرضية و  معنوية تأثير المتغير المستقل في المتغير التابع

 البديمة اي توجد عالقة معنوية بين المتغيرين. 
 وبالتالي تكون معادلة االنحدار بين المتغير التابع والمتغير المستقل األول:

       
               

لمتعبير عن العالقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل  االقربيعتبر ىذا النموذج ىو النموذج 

 .االعتبار الفردي
 النتائج والتوصيات -4
 النتائج -4/1

1 

 

40 

0.703 

0.000 

40 

Y1    pearson correlation 

Sig.(2-tailed) 

N 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .703
a
 .495 .482 .42882 

Model Sum of squares df Mean Square F Sig. 

Regression 6.846 1 6.846 37.229 .000a 

Residual 6.988 38 184.  

Total 13.833 39  

       Sig. t Standardized 

Coefficients 

Unstandardized 

Coefficients 

Model 

Beta Std. Error B 

0.106 

0.000 

1.657 

6.102 

 

0.703 

 0.498 

0.113 

0.825 

0.718 

Constant x4 
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ويأتي ىذا الجزء  العامةالمنظمات  فعاليةبزيادة وعالقتو القيادة التحويمية ىذا البحث  بين 
 من البحث الى استخالص اىم االستنتاجات والتوصيات التي خرج بيا البحث:

 قويةعالقة ارتباط تأثير معنوي و وجود تشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية االولى الى  -1
محل المنظمة  فعاليةزيادة والمتغير التابع  بعد التأثير المثاليوطردية بين المتغير المستقل 

التأثير المثالي ( بان العالقة قوية بين obiwuru،2011وىذا ما يتفق مع دراسة ) .الدراسة
 .ولو تأثير ايجابي المنظمات فعاليةوزيادة 

 متوسطةعالقة ارتباط تأثير معنوي و  تشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية الثانية الى وجود -2
محل  المنظمة فعاليةزيادة  والمتغير التابع الحفز االلياميوطردية بين المتغير المستقل 

تأثير معنوي  بوجودبدراستو  (Jandaghi & Matin, 2009 ) اشار إليووىذا ما  .الدراسة
 الناجحة. المنظماتبين الحفز االليامي و وعالقة ارتباط ايجابية 

 متوسطةعالقة ارتباط  تأثير معنوي الى وجود الثالثةتشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية  -3
محل  المنظمة فعاليةزيادة والمتغير التابع  االستثارة الفكريةوطردية بين المتغير المستقل 

ايجابي دو ( الذي اشار الى ارتباط Samina ،2014راسة )دوىذا ما يتفق مع  .الدراسة
  .اداء المنظمات فعاليةوزيادة  االستثارة الفكريةبين  داللة أحصائية

وطردية بين  قويةعالقة ارتباط  تأثير الى وجود الرابعةتشير نتائج اختبار الفرضية الفرعية  -4
وىذا ما  .محل الدراسة المنظمة فعاليةزيادة والمتغير التابع  االعتبار الفرديالمتغير المستقل 

بوجود عالقة ايجابية بين االعتبار الفردي و زيادة بدراستو  Brown ,2008)) اشار اليو
 (.R)  =0.92 فعاليةال
 التوصيات: -4/2

لمنظمات ويأتي ىذا ا فعاليةبزيادة وعالقتو القيادة التحويمية وضحت ىذه الدراسة مفيوم 
  :لتوصيات التي توصل الييا البحثاالجزء الستنتاج اىم 

ويوصي المنظمة  فعاليةوزيادة  التأثير المثالياشارت النتائج الى درجة ارتباط قوية بين  -1
في المصرف وبالتالي  التأثير المثالي لممدير كقائد تحويمي وترسيخ الباحث الى تعزيز

 .واالستفادة منيا في المنظمات والمصارف العامة لممصرف فعاليةزيادة الالحفاظ عمى 
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محل  المصرف فعاليةالحفز االليامي وزيادة اشارت النتائج الى درجة ارتباط متوسطة بين  -2
بالحفز االليامي ) العمل بروح الفريق، ر المدير اكثبضرورة اىتمام الدراسة ويوصي الباحث 

لزيادة درجة االرتباط بينيما وروح التحدي لدى العاممين وتحقيق نتائج تفوق ما ىو متوقع ( 
 .محل الدراسة المصرف فعاليةزيادة وبالتالي 

المصرف محل  فعاليةوزيادة  االستثارة الفكرية بين متوسطةاشارت النتائج الى درجة ارتباط  -3
كرية بصفتو قائد فالمدير لبعد االستثارة التعزيز  ضرورة  ويوصي الباحث الىالدراسة 
) اقتراح اساليب جديدة في العمل والتعامل مع المواقف الغامضة واقتراح العاممين  تحويمي

تكون ركيزة لمعمل المصرفي وصفة للزيادة درجة االرتباط بينيما حمول لممشكالت المعقدة( 
 .محل الدراسة المصرف فعاليةوبالتالي زيادة  ادارية اساسية

 المصرف فعاليةبعد االعتبار الفردي وزيادة اشارت النتائج الى درجة ارتباط قوية بين  -4
رف  وبالتالي الحفاظ في المص بعد االعتبار الفردي وترسيخ المدير بتعزيزويوصي الباحث 

 .محل الدراسة المصرف فعاليةزيادة التي تساىم بالدرجة القوية لالرتباط  عمى
لنجاح  فعاليةدعم وتعزيز استخدام القيادة التحويمية ألنيا تعد من االنماط القيادية االكثر  -5

 المنظمات وتحسين قدراتيا وكفاءتيا.
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 (1ممحق رقم )
 قائمة بأسماء المحكمين لالستبيان

د. صالح شيخ ديب أستاذ مساعد في قسم إدارة االعمال عميد كمية العموم االدارية 
 والمالية في الجامعة الوطنية الخاصة. 

 د. كنجو كنجو استاذ في كمية االقتصاد جامعة حماة قسم إدارة االعمال.
 د. عبد القادر مندو مدرس في كمية االقتصاد جامعة حماة  قسم إدارة االعمال.

 ت بوابة مدرس في قسم االحصاء والبرمجة الجامعة الوطنية الخاصة.د. عصم
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 (2ملحق رقم )
 قائمة االستبٌان

 
 …………………………سٌادة األستاذ/ االستاذة الفاضل / 

 تحٌة طٌبة وبعد...
لٌة اوفعٌسعى الباحث من خالل هذه الدراسة إلى تحلٌل العالقة بٌن القٌادة التحوٌلٌة 

المنظمات  وإن حرصكم على تقدٌم معلومات دقٌقة سٌساعد وبدون شك على إنجاح 
 هذه الدراسة وبالتالً تحقٌق الهدف المرجو منها.

نعدكم أن تعامل اإلجابات بمنتهى السرٌة، وأال ٌستخدم شًء من هذه اإلجابات إال     
تقدٌر والشكر على ألغراض البحث العلمً.  وتفضلوا بقبول فائق االحترام وال

 المساعدة
 المحور األول:  أسئلة عامة

 ( أمام اإلجابة الصحٌحة:Xٌرجى التكرم بوضع عالمة )
 أوالً: السمات الشخصٌة:

 الجنس: .1

 أنثى ذكر

  

 العمر: .2

 30أقل من 
 سنة

إلى أقل من  30من 
 سنة 40

إلى أقل من  40من 
 سنة 50

سنة  50
 فأكثر

    

 المؤهل العلمً: .3

 دراسات علٌا جامعً الجامعًدون 

   

 سنوات الخبرة: .4

 سنوات 5أقل من 
 15سنوات إلى  5من 
 سنة

 سنة فأكثر 15

   

 المسمى الوظٌفً: .5

 غٌر ذلك إداري رئٌس قسم نائب مدٌر مدٌر
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 ثانٌاً: معلومات عامة عن المصرف:
 التأسٌس..........................اسم المصرف ..............................  سنة  -1
                 �نظام إدارة الجودة الشاملة    نعم ٌطبق  هالمصرف  التً تعمل ب -2

 �ال 
 :المصرفعدد العاملٌن فً  -3

 50أقل من 
إلى أقل من  50من 

200 
 فأكثر 200

   

 
 
 
 
 
 

 :                                             القيادة التحويليةأوالً: العبارات التي تقيس متغير 
 ٌرجى وضع إشارة  أمام العبارة التً تعكس رأٌكم حول الفقرات التالٌة:

قم ر

 السؤال

 

 السؤال

غٌر 

موافق 

 بشدة

(9) 

غٌر 

 موافق

(1) 

 محاٌد

(1) 

 موافق

(1) 

موافق 

  بشدة

(5) 

 البعد االول: التأثير المثالي

1 

ٌفضل المدٌر 

العامة المصلحة 

على مصلحته 

 الشخصٌة

     

2 

ٌشعر العاملٌن 

باالرتٌاح لعملهم 

 .تحت قٌادته
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3 

ٌتصرف المدٌر 

بشكل نموذجً 

ٌسعى العاملٌن 

 .لمحاكاته

     

4 

ٌمتلك المدٌر رؤٌة 

واضحة لخطة 

 .العمل المستقبلٌة

     

5 

ٌتمتع المدٌر بالثقة 

والصدق مع 

 .العاملٌن

     

6 

المدٌر ٌتصرف 

بأسلوب ٌحوز 

على احترام 

 .وأعجاب االخرٌن

     

 البعد الثاني: الحفز االلهامي

6 

ٌوجه المدٌر 

الموظفٌن للعمل 

 .بروح الفرٌق

     

7 

ٌعمل المدٌر على 

إثارة الحماس 

وروح التحدي لدى 

 .العاملٌن للعمل

     

8 

ٌسعى المدٌر 

لتحقٌق نتائج فً 

تفوق ما هو العمل 

 متوقع 
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01 

ٌشعرك المدٌر 

بأهمٌة العمل الذي 

 .تقوم به

     

00 
ٌسعى المدٌر الى 
حل المشكالت 

 بطرق مبتكرة
     

موافق 

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 بشدة

 

 السؤال

رقم 

 السؤال

 البعد الثالث: االستثارة الفكرية

     

ٌقترح المدٌر 

اسالٌب جدٌدة 

إلنجاز مهام 

 .العمل

01 

     

ٌشجع العاملٌن 

على اقتراح حلول 

 .للمشكالت المعقدة

02 

     

ٌشجع العملٌن على 

تقدٌم االفكار 

الجدٌدة وابداء 

آرائهم ووجهات 

 .نظرهم

03 

     
ٌحرص المدٌر 

على ترك مساحة 

للعاملٌن فً 

04 
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97 
ٌستمع المدٌر للعملٌن 

 باهتمام عندما ٌتحدثون
     

07 

ٌعبر المدٌر للعاملٌن 

عن تقدٌره عندما 

 .ٌنجزون عمال جٌدا

     

08 

ٌعمل المدٌر على 

تطوٌر قدرات العاملٌن 

عن طرٌق التدرٌب 

 .والتعلٌم

     

11 

ٌحرص المدٌر على 

إشباع الحاجات 

 .الشخصٌة للعاملٌن

     

10 
ٌراعً المدٌر الفروق 

 .الفردٌة بٌن العاملٌن
     

القرارات المتعلقة 

 بعملهم.

     

ٌستطٌع المدٌر 
التعامل مع 
المواقف الغامضة 

 والمعقدة.

05 

 البعد الرابع: االعتبار الفردي

موافق 

 بشدة

موا

 فق
 محاٌد

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 بشدة

 

 السؤال

قم ر

السؤا

 ل
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ٌحقق المصرف درجة 

عالٌة من االهداف 

 .المخططة

1 

     

حرص المصرف على ٌ

التعاون مع المصارف 

 .االخرى

2 

     

ٌمكن للمصرف 

االستفادة من الفرص 

 .وتجنب التهدٌدات

3 

     
هناك زٌادة فً حصة 

 .المصرف من السوق
4 

     

هناك انخفاض مستمر 
فً تعطل العمل وٌتم 
انجاز االعمال بشكل 

 اسرع.

4 

     

ٌحرص المصرف على 
استغالل الموارد 
المتوفرة افضل 

 استغالل.

5 



 المنظمات العامة فعاليةادة يزالقيادة التحويلية في  أثر

998 
 

 

 

 

 

 

 

 


	0.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf

