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 بسم هللا الرحمن الرحيم

ا ِهَي َوإِْن تُْخفُوَها َوتُْؤتُوَها )  َدَقاِت فَنِِعمَّ إِْن تُْبُدوا الصَّ

ُ بَِما  اْلفُقََراَء فَُهَو َخْيٌر لَُكْم َويَُكف ُِر َعْنُكْم ِمْن َسي ِئَاتُِكْم َوَّللاَّ
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 إقرار الخبير الِعلمي

ينونة لدى الك   –ك )اإلحسان وعالقته بــ التمل  أشهد أنّي قرأت هذه الرسالة الموسومة 

)حسين عقيل عبد , الُمقدَّمة ِمن الّطالب ل اإلجتِماعي(كاف  مين في مؤسسات الت  هِ س  الم  

ُكلِّية اآلداب/ جاِمعة القاِدسيّة, وهي ِجزٌء ِمن  –إلى قِسم ِعلم النَّفس  األمير جاسم(

ُمتطلَّبات نَيل درجة ماجستير)آداب( في ِعلم النَّفس العام, وقد قَّومتها فأصبحت 

 صالحة ِمن الناحيِة العلمية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 ز

 اإلهداء

 
 إلى ...

 ي الغالية(.م  دم )أ  الق   ت  ح  نة ت  لكت الج  ن م  م  
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 حسين

 



 ح

ُوُإمتنانُُكرُ شُ 

ُحُالحمد ُ ُأشرفُالخُ كثيرا ُُمدا ُهللُربُالعالمين ُعلى ُوالسالم ُوالصالة رسلينُلمُ واُاألنبياءُ ُخاتمُ وُلق,

ُ.الطيّبينُالطاهرينحبهُلهُوصُ دُصلُهللاُعليهُوعلىُآمحمُ 

ُ

ُ

أنُُمناهااألخالقُاإلسالميةُالتيُتعل ُنُمُ ُفإنُ هذاُالبحث,ُُإتماملقُعلىُبلُجميعُالخُ ق ُُأول ُهللُتعالىُُالحمد ُ

ُ.خرا ُوآُأول ُالفضلُُإلىُأهله,ُفإلىُهللاُلُ ضُ نسبُالف ُي ُ

ُ

فُإلىُواإلمتنانُكرُ آياتُالشُ ُبأسمىُمأتقد ُُأننيُد ُسعُ كماُي ُ ُستاذاأل ُعلىُهذاُالبحثُُأبيُالروحيُالم شر 

ُ.بإشرافهُفتُ ذيُتشرُ ,ُال ُ(سالم هاشم حافظ)ساعدُالدكتورُالمُ 

ُ

ُال ُُاإلنسانُأنسىُول فإليكُفةُبجانبي,ُشّرُ وقفتهُالمُ ُأنسىناءُحقه,ُولنُذيُلُتوفيهُكلماتُالث ُالفاضل,

ُعُ أ ُ ُالمُ ُستاذاأل ُُواإلمتنان,ُرُ كُ باراتُالشُ هدي ُالدكتور ُكانُ (حمد عبد الكاظم جوني)أساعد عطاؤكُُ,

ُ.را ُواف

ُ

ُ

ُ

ُثالباحُ 



 
 

 المستخلص

ْسِهمين( لدى الك ينونة – التملُّكـ )ه بـالقت  اإلحسان وع   :عنوان الدراسة  التَّكاف لفي مؤسسات  الم 

 .اإلجتماعي

في  انب اإلنساني المتمثل باإلحسانبضرورة دراسة الج   لتلمبررات الدراسة الحالية التي تمث   ستنادا  إ

انب اإلنساني القة هذا الج  اهن لهذا المجتمع, وعواقع حركة المجتمع العراقي وفي ظل الوضع الر  

ى رات أخرعن مبر   فضال   (,الَكينونة – التملُّكبــــ ) اللذان تمث  ال  وللوجود اإلنساني  اسيانأس هانبتوج  

رتباطية بين اإلحسان على وفق ف العالقة اإلتعر  إلى  دفت الدراسةفقد هَ  تضمنتها الدراسة الحالية,

( على وفق اإلطار الَكينونة – التملُّكو), (Bekkers, Wiepking, 2007)ظري لـــ اإلطار الن  

 :ما يأتي تعرف ومن خالل ,(Fromm, 1976ظري لـــ )الن  

 .اإلجتماعي التَّكافُلفي مؤسسات  نالُمسِهمياإلحسان لدى  .1

على  اإلجتماعي التَّكافُلفي مؤسسات  نالُمسِهمية في اإلحسان لدى داللة الفروق اإلحصائي   .2

 ة(.اإلجتماعيري )الجنس والحالة وفق متغي  

 .اإلجتماعي التَّكافُلفي مؤسسات  نالُمسِهميلدى  (الَكينونة – التملُّك) .3

 التَّكافُلفي مؤسسات  نالُمسِهميلدى  (الَكينونة – التملُّكة في )داللة الفروق اإلحصائي   .4

 ة(.اإلجتماعيري )الجنس والحالة على وفق متغي   اإلجتماعي

 التَّكافُلفي مؤسسات  نالُمسِهميلدى  (الَكينونة – التملُّكرتباطية بين اإلحسان و)العالقة اإل .5

 .اإلجتماعي

 التَّكافُلفي مؤسسات  نالُمسِهميفي ظهور اإلحسان لدى  (الَكينونة – التملُّكمدى إسهام ) .6

 .اإلجتماعي

الديوانية من  في مركز محافظة اإلجتماعي التَّكافُلمؤسسات  فين الُمسِهمي راسةجتمع الد  مُ  لَ مِ وشَ 

-2-1ولغاية  2019-11-8ة من د  ج( للمُ متزو   –ب ة )أعز  اإلجتماعيالذكور واإلناث وعلى وفق الحالة 

2020. 

 

 

 :, قام الباحث بما يأتيراسةألهداف الد   وتحقيقا  

 ل فالذي تأ, (Bekkers,  Wiepking, 2007) ظري لـــإلحسان على وفق اإلطار الن  مقياس لناء . بِ 1

 سما  ليكون مت   إجراءاتليكرت بعد جملة  أسلوبوفق  إجابةفقرة بخمسة بدائل  44بصيغته النهائية من 

, وتوزعت المطلوبة في المقاييس النفسية من صدق وثبات النفسية )السيكومترية( القياسية بالخصائص

لتماس أو التوسل(, )الفوائد النفسية(, )السمعة(, مجاالت هي: )الوعي بالحاجة(, )اإل يةثمان فقراته على

 . لية العطاء(, )التكاليف والمنافع()القيم(, )اإليثار(, )الكفاءة أو فاع

ف ل  الذي تأ (,Fromm, 1976على وفق اإلطار النظري لــــ ) (الَكينونة – التملُّك) لــ ناء مقياس. بِ 2

ستكمال شروطه من الخصائص المطلوب توفرها في المقاييس إفقرة بعد  32في صيغته النهائية من 



 
 

 لإلجابة فتراضية ولكل منها بديالنإوتم صياغة فقرات المقياس كمواقف  ,النفسية من صدق وثبات

 .)ك( الَكينونةه ل الخيار اآلخر توج  فيما يمث )ت( ه التملكتوج   إحداهمايمثل 

 .اإلجتماعي التَّكافُلفي مؤسسات  الُمسِهمونفرد من  300البالغة  ان على عينة الدراسةالمقياسق ب ِ وطُ 

, كانت SPSSة اإلجتماعيستعانة ببرنامج الحقيبة اإلحصائية للعلوم إلبا العينةستجابات إتحليل  وبعد

 :النتائج كما يأتي

 باإلحسان.سمون يت   اإلجتماعي التَّكافُلن في مؤسسات إن المسهمي .1

 اإلجتماعي التَّكافُلفي مؤسسات  نالُمسِهمياإلحسان لدى  ة فيتوجد فروق ذات داللة إحصائي   .2

وتوجد فروق ذات داللة  اإلناث. فئة إناث(, ولصالح –الجنس )ذكور  رعلى وفق متغي  

 فئة ج(, ولصالحمتزو   –ب ة )أعز  اإلجتماعير الحالة ة لدى ذات العينة على وفق متغي  إحصائي  

 ة( في اإلحسان.اإلجتماعيري )الجنس والحالة تفاعل بين متغي   ج. وال يوجدمتزو  

 الَكينونة أكثر من ي حياتهم على وفقهون فيتوج   اإلجتماعي التَّكافُلفي مؤسسات  نالُمسِهميإن  .3

 .التملُّك

 التَّكافُلفي مؤسسات  نالُمسِهميلدى ( الَكينونة – التملُّك) ة فيتوجد فروق ذات داللة إحصائي   .4

وتوجد فروق ذات  اإلناث.فئة إناث(, ولصالح  –الجنس )ذكور  على وفق متغي ر اإلجتماعي

ج(, متزو   –ب )أعز  اإلجتماعية ر الحالة ة لدى ذات العينة على وفق متغي  داللة إحصائي  

 –( في )التملُّك ةاإلجتماعيري )الجنس والحالة تفاعل بين متغي   متزوج. وال يوجدفئة ولصالح 

 الَكينونة(.

 نالُمسِهميلدى ( الَكينونة – التملُّك)بين اإلحسان و ة إحصائيا  توجد عالقة ارتباطية موجبة دال   .5

 .اإلجتماعي التَّكافُلفي مؤسسات 

 التَّكافُلفي مؤسسات  نالُمسِهميظهور اإلحسان لدى في  يُسهم( الَكينونة – التملُّك)إن  .6

 .اإلجتماعي

يمكن  ,من خالل البحث الحاليأن  , منها:ستنتاجاتاإلمجموعة من  راسة إلىالد  لت وتوص  

ة, أي لغاية هتماماته اإلنساني  إة لإلنسان وهتمامات الشخصي  الكشف عن الروابط العميقة بين اإل

 إلرضاء الغرائز. نسان حول العيش إلرضاء الخالق أواإل

 

حتفاء باإلحسان الطلب من الجهات المعنية بتخصيص يوم لإل, منها: التوصياتومجموعة من 

, ما يسهم في التعريف بأهمية تحت عنوان "يوم اإلنسان", أو أي مسمى آخر يرونه مناسبا  

 لتوسيع نطاق الدعوة لإلحسان. ن عند هللا تعالى, وأيضا  اإلحسان ومنزلة المحس  

رات ة ألثر بعض المتغي  راسة تجريبي  إجراء دكان منها: و, المقترحاتعن مجموعة من  فضال  

 ( في سلوك المحسنين.الخارجي مظهرة للمستهدف باإلحسان )الجنس, العمر, الالشخصي  
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 لبحث الحاليا ي سعىحيث , األسباب التي دعت إليهيث شكلة البحث من ح  تناول هذا الفصل م  ي        

ساعد ث مما ي  ية البحيتناول هذا الفصل أهم  ل أهدافه. وكذلك مث  ست   تساؤالتة عد  ل   ةتفسيرات علمي  إيجاد 

يهم القارئ على ف   الل األهم  ستفيدة منه من خ  هات الم  ية ظرية واألة الن  الحاجة إليه, فضالً عن الج   هم 

ً ي  . والت طبيقية نة عي   ٌل من ريف كوتع ري البحث.ة لمتغي  ة وإجرائي  تعريفات نظري   عرض هذا الفصل أيضا

 قتصر عليها.دود التي ي  جتمع البحث. والح  وم  

 :Research Problemشكلة البحث م   /لا أو  

ً بين الناس عموماً, ويزيد من أعد سببي   اإلحسانسلوك غياب  إن         اد الناس تفاوت معاشيا

ات السلوكي مارسةالمحتاجين أنفسهم, بل قد يدفع غياب اإلحسان إلى قيام بعض األفراد المحتاجين إلى م

لعوز اة عن غير المقبولة اجتماعياً, فضال عن عدم قدرة البعض اآلخر مواجهة ضغوط الحياة الناجم

ال بعض . وقاراإلنتحبالتالي قد يكون مصيرهم الى حاالت نفسية مثل االكتئاب,  المادي مما يدفع بهم

, ساناإلحلى إفقط وال يبادر الفرد الذي يتمركز حول احتياجاته  أن  المختصين في مجال علم النفس, 

 كوني ألحيانافي بعض  باإلحسان القيام أن   عن فضالً  ة,أكثر عرضة لإلصابة باألمراض النفسي   هن  إف

 ة,ي  يات ذاتأجل تحقيق غاجتماعي, والعطف على اآلخرين من إكتساب وزن لغاية الشهرة والسمعة, وإل

 (14: 2019)جابك,  الفقر. بمبدأ العدالة, وعدم نبذ اإليمان غياب إلىما يؤدي 

صالح مإلى تفضيل المصالح الذاتية على  يؤدي األحيانفي بعض  اإلحساناإلقدام على  أن  كما 

امل مع ي التعف ةاألناني  هذا النهج السلوكي يشير إلى نوع من  أن  جتماعي, إذ اآلخرين في الوسط اإل

ي ن  أا ذهب بر أينماألم, يقوم بإذاعة هذا باإلحساناآلخرين, على سبيل المثال: عندما يقوم أحد األفراد 

وافع ما عن دن  إو ني ةإنسانابع عن دوافع  إحسانهيكون ي وفي هذه الحالة ال ! بالتالالف الني عت للفردتبر  

افق على التو القدرةم الذات, ولربما يرجع السبب في ذلك لعدم ضخ  إلى ت اإلحسانويؤدي كما  .شخصية

مونبعض  أن  جتماعية, لذلك فإلا البيئة مع سه  اعدة ع كل مسوم ماعيجتاإل التكاف لمؤسسات دى ل الم 

ت, فقد لمؤسساما من مهام عمل هذه ان  إمن مهام عملهم و تون التدخل في أمور هي ليسي حاول يبدونها

من  , بدالً لإلحسانون التقليل من دورها في تقديمها ي حاولظمة المؤسسة, أو أن  يعترضون على بعض 

 (42: 1974)بالتشي,  رتقاء بالمجتمع.رتقاء بعمل هذه المؤسسات بالتالي اإلسعيهم لإل

في األعمال  تكون متناقضة, وفيها رغبة المشاركة اإلحسانسلوكيات  أن   (1980وقد رأى )سيالديني, 

رد الف من  قد ي  و جتماعي.في زيادة الجمهور اإل ةً ما رغبأن  التطوعية الخيرية ليس ألجل حب اآلخرين, و

هذا ولغير, ايتجرد من معناه على نحو تام بوجود المنة على اإلحسان ه إليه, فانعلى غيره عند إحس

اعدة بعض األفراد يقومون بمس أن  حيث  ,المبني على اإلخالص هللاإلحسان يتعارض مع طبيعة 

 ترفيه عنجل الالمحتاجين ليقللوا من شعورهم بالضيق لكي يشعروا بالسعادة )أي يقومون بالمساعدة أل

  (Carlson, 1988: 67) .ةي  نانه سلوك مدفوع باألالنفس(, فهذه المساعدة بنظر

مونبعض  إن    سه  ً اإلحسان الشخصية على القيام ب مأعماله جازإن   ونفضلي   الم  عندما  وخصوصا

, وهنا المقصود بهذه األعمال ليست األعمال المهنية باإلحسانمع وقت القيام  ميتعارض وقت عمله

بها المواعيد الشخصية والمناسبات والحفالت والسفرات التي ما المقصود إن  المتمثلة بكسب الرزق, و

مونلها بعض يفض   سه  حتياجات الفقراء, وبعضهم يعزف عن تقديم التبرعات للمحتاجين إعلى تلبية  الم 

ستقبال التبرعات, بالتالي يقوم بالتبرع في أوقات فراغه إ انت المسافة بعيدة بين بيته وبين مكانك إن
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أوضح بعض و .باإلحسانه نحو القيام بالتالي يقل التوج   مصالحه على مصالح المحتاجين(ضيل )أي تف

هم يتوقعون رد ذلك بالمقابل عندما ن  ة اآلخرين ألانبعض األفراد يقومون بإع أن  العلماء التطوريين 

 ,Kruger). نساني ةمجردين من حب اإليكونوا في هذه الحالة ف, هم يتبادلون المنفعةأن  يحتاجون إليهم, أي 

2001: 55) 

 , ويمكناإلحسانموضوع  -الع الباحثط  إعلى حد –السابقة  من الدراسات النفسية ركثي وقد أهملت

ل المثا يلى سبعل ,سلبية ومحاولة معالجتهاأكثر على المواضيع ال هذه الدراسات ركزت أن  تعليل ذلك ب

ن إلحساايجابية مثل موضوع السلوك المضاد للمجتمع, ولم تلتفت بصورة كافية إلى المواضيع اإل

 عض أفرادبقبل  السمة من ستخدام الخاطئ لسلوكيات هذهاإلو ه القليل لممارسته,وج  ومحاولة معالجة الت

عض بتؤدي إلى  أنتي من الممكن . كذلك تناولت بعض الدراسات النفسية السلوكيات الالمجتمع

هنا  فالدراسة األسرة  , مثل عينةقةار هذه الدراسات على عينات ضي   قتصإو ,اإلحسان درجات

 هاأن   ذإ يقية,ح وجود مشكلة حقالدراسات توض    هذه نتائج أن  كما  سرية.على المجتمعات األ   إقتصرت

ً ختالفإ نتتضم    وعول الموضحتمية ح لم تصل إلى نتيجة الدراسات هذه ن  إفالي , بالت  في النتائج بينها ا

 ة.الدراسة الحالي, مما دفع الباحث أكثر إلجراء اإلحسانمتناولة لبعض درجات  كانت إنو

أكثر من  هتمامهم بمصالحهم الشخصيةإبعض األفراد يكون  ن  إف(, 2011 ,عودةو ففي دراسة )كاظم,

 عوبة لدىك صلنارة. وبهذا أصبحت هتصد   الم  ية هي هتمام بمصالح المجتمع, إذ أصبحت القيم الماد  اإل

م هتمااإل ثر منختبار الطرق المناسبة في تربية أبنائهم, فكل فرد أصبح يهتم بمصلحته أكإالوالدين ب

ف يؤدي ح, سوكتناز والربالمجتمع الذي تكون مبادئه موجهة نحو اإل نإوقال فروم  .بمساعدة اآلخرين

 رينلآلخ العزوف عن إبداء المساعدة مع يكون محور توجهها هوذلك إلى تكوين شخصيات لهذا المجت
  (.12: 2011 ,عودةو )كاظم,

بن عاق لوالديه وهذا يؤدي إلى الجحود في بعض األوقات يكون اإل هن  إف(, 2012وفي دراسة )خليل, 

ضطرابات سببات اإلأكثر م   نإ. ولقد قال فروم جتماعية بحد ذاتهإاألمر الذي يعد جريمة  ,بحقهم

ضطرابات يرجع أصل وجودها إلى سوء العالقة بين األبناء جتماعية, وهذه اإلالنفسية هي البيئة اإل

قتصادية والسياسية, مما يؤدي إلى عدم توجه الفرد في لى المشاكل اإلإواآلباء )البيئة األسرية(, و

هنالك  أن  على ( Brawn & Taylor: 2015). كما نصت دراسة (22: 2012)خليل,  المجتمع بصورة منتجة

النفسية حول دور سمات األفراد في التأثير على سلوكهم الخيري, األمر  القليل من األدلة في الدراسات

 :Brawn & Taylor: 2015) الذي يدعو إلى إجراء المزيد من الدراسات النفسية حول السلوكيات الخيرية.

19) 

 , ومن خالل زياراته الميدانية الىجتماعياإل كاف لالت  الباحث لبرامج  ستماعإعن مشاهدة و فضالً 

مونبعض  أن   ,الديوانية جتماعي في مركز محافظةاإل التكاف لمؤسسات  سه   هتماماً إون إظهار ي حاول الم 

ً إفسهم ومصالحهم قبل كل شيء, وال يعيرون أنب يجابية, وليس لديهم جتماعية اإلللعالقات اإل هتماما

ً  أن  رتقاء بالمجتمع, كما بمساعدة اآلخرين بصورة مقنعة من أجل اإل هتمامفكرة اإل منهم ينتظر  بعضا

ة من أجل تقديم المؤسسة الخيري   البعض اآلخر منهم ال يأتي إلى أن  كما  .إحسانهما لقاء  مقابالً 

جهين يكونوا مت   نأل لمجتمع الحالي تدفع ببعض األفرادتركيبة اف. عات, بل ألجل الترفيه عن النفسبر  الت

لديهم دافع الرغبة في الحصول على يكون  بعض األفراد أن  إذ  ,كتنازنهم في اإلم نحو السيطرة رغبةً 

زيادة أموالهم  أن  أخذ جزء من هذه األموال هو في نظرهم تهديد صريح لشخصياتهم, أي  ن  إاألموال, و
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 ً اإلحسان ه للقيام بمثل هؤالء ليس لديهم توج   ن  إالي فبالت   ن صورة الذات لديهم.حس  مع ت تتناسب طرديا

ثبات شخصياتهم األصيلة إليس إبراز و غاية بعض المحسنين أن  , كما نساني ةت اإلفي كثير من الحاال

فس مع غيره ويتنا ,جتماعيإمتالك جمهور إ, بل ألجل الك ينونةالمتمثلة بوالخالية من اإلعاقة العقلية 

 للمحتاجين حينما يكوناإلحسان من خالل  وكيانهفيسعى بعضهم إلى تجميع شخصيته  ز عنه,ليتمي  

 . التمل ك وفق هذه المواقف الحياتية ه فيالتوج  

عينعض ب ن  إ  ة ههم موج  شخصيات الي تكونة, بالت  ألجل مصالح ذاتي   إنساني ةتدفعهم غايات غير  المتبر  

فراد ة من األك نسبلناه أن  فية في الطبيعة البشرية, وال شك طاقة كا الك ينونة لتوجه أن  , إذ التمل ك وفق

 أو كالتمل   سوديأن  ة حتماليإ, والك ينونة ه في الحياة وفقنسبة أخرى لها توج  , والتمل ك لديهم توجه وفق

ون ات يكففي أحدى المجتمع تماعي.وقف, ويتوقف ذلك على التكوين اإلجحسب طبيعة الم الك ينونة

ً إبالتالي  ما يغذيه فيتالشى. الك ينونة فال يجد التمل ك ه أفرادها وفقجتو اتية من ايات الذكثر بالغأ هتماما

 (Carlson, 1988: 71) .نساني ةالغايات اإل

ً  يشتد عند األفراد المعاقين التمل ك التوجه وفق أن  علم النفس الحديث قد برهن  ن  إ  اً وثقافي حضاريا

 ً ً  التمل ك أن  , إذ وعقليا ر حب الشعوفرد صالدى ال والميل إلى السلطة والمنزلة المميزة تشكل إلحاحا

ء قتنااإل از أوكتنحب التسلط هو نداء ملحوظ في قلوب هؤالء األفراد يدفعهم إلى اإل أن  بالنقص, حيث 

الفرد لديه  أن   وأشار فروم إلى .(206: 1978)زيعور, والميل إلى التفوق في سبيل إزالة اآلالم النفسية. 

ً إيكون لديه  أن  حتياجات تدفعه إلى البقاء دون إ  أنأو  الخضوع من ناحية أكانتللظروف سواء  هتماما

ي الوقت ه فأن   , إاللي ةواإلستقال بالعقالني ة( فهو يتمتع الك ينونة)صاحب  يكون حراً  أن, راً ح   يكون فرداً 

ً من العزلة, وهذه العزلة جعلته  ي عانينفسه  حمل ت هفليس بمقدور من القلق وليس لديه قرار, ي عاني أيضا

 قيق حريةحو تحا الهروب من هذه الحرية إلى الخضوع, أو المضي نهذه العزلة, وهنا لديه خيارين فإم  

ً إيجابي الكامل للحرية مرهون بالتغييرات يجابية كاملة, وهذا التحقيق اإلإ ً قتصاإو جتماعيا ي الت ديا

 (215: 1973)فروم, . الي تحقيق شخصيته, بالت  اً ر  يصبح ح   نستمضي بالفرد أل

ن ا يمتلكه ميعيش في وضع خوف وقلق لم التمل ك الذي يتوجه في الحياة وفق الفرد ن  إقال فروم   

رته أو ه أو سياموالأل فقدانهاألشياء المادية وكذلك حتى األفكار, فمن الناحية المادية خوفه من احتمالية 

له في  لقليلف من التقدير امن ممتلكاته التي تشعره بوجود شخصيته, ومن ناحية األفكار يتخو   بعض

ً م  ل  م   ن  اك نإختبار حتى واإل وبين  وار بينهفي ح  و .بكيانهختبار فهذا التقدير يشعره بمواضيع هذا اإل ا

قابل فرد المه عليه البوح بمصداقية فكرة الأن  وفكرته في موضوع الكالم خاطئة  أن  شخص آخر أدرك 

ً  من فرداً  اإلعتذار ه يجب عليهأن  أو أدرك  ة يأهم   دانلفقه توقع من ما لكنه يتجنب القيام بذلك خوفا

 إضطراب نفسي, يكون لديه التمل ك الفرد ذو التوجه وفق أن   كما. (117: 1989)فروم, . شخصيته كما يعتقد

هذا  نهم عانيي   ان  الذي ك الحرمانضطراب ر عن عدم اإلحساس باألمن النفسي, ومن أسباب هذا اإليعب  

 (21: 2011, عبيدي)ال ال يريد العطاء أو التنازل. أنانيه أن  الفرد في صغره, أو 

مونختيار إ , حيث تم للقيام بإجراء هذا البحثبرراً م   ان  م كما تقد   وكل   سه   التكاف لمؤسسات و الم 

 (الك ينونة – التمل ك) التوجه وفق أن  عن  فضالً  ,هذا البحث لعنوانكثر مالئمة األ ماجتماعي لكونهاإل

موجود  الك ينونة توجه فإن   -منطقياً –ت أصيلة أم غير أصيلة, وبالطبع انك إنفرد أي   شخصية ي حددان

فيوجد لدى صاحب الشخصية غير األصيلة )الشخصية  التمل ك توجه باإلحسان, أمام س  ت  لدى الفرد الم  

ينبع عن  ال إحسانر فهو ف  تو إن  واإلحسان, ر فيه فاألخير ال يتوف   ,(اآلخذة والشخصية االستغاللية
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يوجد  أن ه ال الإما من غايات شخصية مجردة من الوعي بالحاجة من خالل التعاطف. إن  و إنساني ةغايات 

 تكون حدهماأ فيه, لكن التوجهان متواجدان كالفك بدون كينونة, ك أو تمل  لديه كينونة بدون تمل   فرد

 الع الباحث.ط  إعلى حد وحسب الموقف ب نسبته أكثر من اآلخر

 , وهو:ث الحالي باإلجابة عن تساؤل رئيسيد مشكلة البحتتحد   بناًء على ما تقد م,

  في مؤسسات نالم سِهمي( لدى الكَينونة – التملُّكو)اإلحسان بين  عالقة ارتباطيةهل هنالك 

 جتماعي؟اإل التكاف ل

ا أن  ث  :Research Importanceية البحث أهم   /يا

 طتها, ومنبواس وسلوكه فكر أي فرد وتوجه سلوكه يكون نتيجة لدوافع داخلية يتحرك فكره إن       

ار ستقرإلباألمن وا ميعود عليه مساعدة اآلخرينالقيام ب أن  ضمن هذه الدوافع لدى بعض األفراد 

مع  يةرضة م  جتماعيإالقات ن ع  كو   ي   أن  ستقرار يستطيع الفرد النفسي, إذ بواسطة هذا األمن واإل

  (16: 1997, علي) اآلخرين.

يه علة به, لمحيطحددات البيئة احددات البيولوجية مع م  شخصية الفرد يكون بتفاعل الم   وبما أن تكوين

مساعدة إبداء الل بتمث  وهذا الدافع الم   ديم مساعدته لآلخرين من جهة أخرى.تقيهتم بنموه من جهة, و فأنه

عند -تطور يإجتماعي, ثم هتمام إلآلخرين ينبثق في مراحل مبكرة من حياة األفراد بصورة تعاطف أو 

 (206: 1974, بالتشي) .اإلحسانليصل إلى  -بعض األفراد

أن  عطف بعض األفراد ورحمتهم باآلخرين من , (2000, 1كيم كالين) وترى خبيرة جمع التبرعات 

 ً في  تنشر التي (كالين) توأكد .شأنه أن يقلل بالشعور بالذنب لديهم, وبالت الي تكوين مجتمع سليم نفسيا

 (براهام ماسلوا)اني سن  , ما دعا إليه عالم النفس اإلGrassroots Fundraising Journalمجلة 

 سهمونما ي  هم بشكل كامل عنداألفراد سيبذلون أقصى جهودهم, ويعبرون عن ذوات   أن  لتحقيق الذات: 

عتيادية كالتبرع بالمال أو بعض أي عندما يتبرع بأكثر من طاقته اإل فسهم,أن  في شيء أكبر من 

الفقراء, فهنا تعبير كامل للذات  حتياجاتإقتراض من بعض األفراد في سبيل تلبية الممتلكات أو حتى اإل

 (Strand, 2003: 1)جوهر شخصية الفرد(. )

ذه , حيث في هاإلحسان على فرادكيف يمكن خلق مواقف تشجع األ النفسيةالتجارب  بعض أظهرت

, ساناإلحت شاء حاالت من قبل الباحثين, إذ يسمح ذلك بمعرفة األسباب حول محدداأن  التجارب يتم 

مه, إذ من عد اإلحسانبدوافع نفسية لدى األفراد تحدد قيامهم  ثمانيةارب إلى وجود توصلت هذه التجو

الوعي )ع هي: , وهذه الدوافباإلحسانللقيام  رئيسية عتبر الباحثين هذه الدوافع النفسية كمحدداتإ

)القيم(,  لنفسية(,اوائد لتماس أو التوسل(, )التكاليف والمنافع(, )اإليثار(, )السمعة(, )الفبالحاجة(, )اإل

ل من خال ناحسلإل هي التي تدفع الفرد الث مانيةهذه المحددات  أن  )الكفاءة أو فاعلية العطاء(, حيث 

 اتأثيره ن  أال عن فضها, ترتيبها ال يعكس أهميتو ها متساوية في األهمية,أن  علما  تفاعلها فيما بينها,

 ((Bekkers, Wiepking, 2007: 1 .يكون حسب الفروق الفردية بين األفراد

                                                             
كيم كالين: كاتبة أميركية, تهتم بتوثيق وتعريف وتطوير ميدان جمع التبرعات للمنظمات غير الربحية ولألفراد والجماعات الذين يعملون  1

 .2006, وظلت تقوم بنشرها حتى عام 1981في عام  Grassroots Fundraising Journalالحداث التغيير االجتماعي. أسست مجلة 
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 اناتاإلمكقيق كل الدافع لتح أن  مائية, ( بدافع تحقيق الذات في نظريته الن  2004كما قال )غولدشتاين, 

اه كل ما عدو, انسنوالقدرات التي تتضمنها الطاقات الحية هو في رأيه الدافع الرئيسي الذي يمتلكه اإل

لى لذات عبدافع تحقيق ا (وروجرز ,ماسلو)من دوافع ليست سوى تجليات له, وعلى أثره قال كل من 

ا م الفرد يصبح ن  أ, أي الذات الكامنة إمكاناتجاز تفتح أن  النفسي, والذي يتمثل في الرغبة في  الجانب

لوا إلى لذين وصويتميز الناس ا الذاتية. إمكاناتهمن خالل تحقيق كامل  يصيره أكثر فأكثر أن  يمكنه 

خرين ات واآلونشاطها بكامل طاقتها, بالوفاق مع الذ إمكاناتهمتفتح  تحقيق الذات, فضال عن مرحلة

ئة غوط البيضومون هم يقاأن  من مجرد الخضوع له.  ستيعاب الواقع والتعامل الفاعل معه بدالإوالدنيا, وب

لتبعية دال من اها, بوقيودها, محاولين إيجاد الحلول لها, واكتساب المزيد من القوة, مما يفتح باب تجاوز

ن يعبر ع ماأن  له وهذا ك ,هم يتميزون بالتفاؤلية واألصالة في التفكير والمشاعر والمواقفأن  لها, كما 

ومنها  لمنتجة,افي توجهها نحو ممارسة السلوكيات االيجابية  الك ينونة تتخذالتي  جوهر شخصية الفرد

إحدى حسان اإل أن  ي ابراهام ماسلو انسنبالتالي رأى عالم النفس اإل. (194-193: 2012)حجازي, اإلحسان

اته سمات الشخص الذي وصل إلى مرحلة تحقيق ذاته, بسبب ما يملكه من عاطفة وفهم وتقبل لذ

 (128: 2015 ,صالحو)العبودي, طبيعة البشرية بصورة عامة. ولل

لميول, ومن ماط من اأنواع أو أنهي تقديم عشرة نتائجها  كانت (,2002وفي دراسة قام بها )كيودر, 

لذي ": ايةجتماعهو "الميل إلى الخدمات اإل اإلحسانضمن هذه الميول والتي تتجلى فيها إحدى صور 

حب ئة صايتجلى من خالل رغبة الفرد في إبداء المساعدة لآلخرين في المجتمع, وتحسين أوضاع بي

 أن  يمكن  إلحساناسمة  أن  باحثون في علم النفس د أك  . و(191: 2011)العبيدي, هذا الميل والتي يعيش فيها. 

بعض  ض لهاتؤدي دورا مهما في التقليل من اآلثار الناتجة لكثير من المواقف الضاغطة التي يتعر

 حساناإلمة س أن  , فضال عن ذلك فاإلحساناألفراد في حياتهم, إذ تقل هذه الضغوط كلما تلقى الفرد 

 (62: 1994السيد, و)الشناوي, يجابي ونموه الشخصي. تسهم في توافق الفرد اإل

من خالل  اإلحسان( التي تناولت Brawn & Taylor: 2015) براون وتايلور وأشارت دراسة

وسوف يشعر  يثاري,األخير قد يولد المنفعة للمجتمع من خالل وجود السلوك اإل أن  السلوك الخيري, 

يؤثر  ناإلحسا أن  يجابية في مجتمعهم من خالل تحسين أحوال المحتاجين. كما إاألفراد بلمسات 

ى قي لدساهم بصورة فعالة في إحياء الشعور األخالي, وي  انسنبصورة جيدة في يقظة الضمير اإل

 (Brawn & Taylor: 2015: 24)األفراد. 

لوك يء عنه, فسساعدة, وهو بالطبع يختلف بعض الش  هو أعلى مستويات سلوك الم   اإلحسان ن  إ

س م بأم  ه   عي  نونمتحدد بمساعدة أفراد فهو ي   اإلحسانا تمع ككل والناس عامة, أم  ساعدة يشمل المجالم  

 أشار . وقدحه ومصالح من حولهصال  حتاجين على م  ساعدة, فيفضل الفرد هنا مصالح الم  الحاجة للم  

تريد  أنو ه اإلحسان أن  من خالل اإليثار التعاطفي,  اإلحسانالذي تناول ( Batson, 2002) باتسون

يثار ال ن  اإلكما أ , حهلغيرك ما تريده لنفسك, ويتعدى هذا إلى تفضيل الفرد مصالح غيره على مصال  

عبير فرد بالتور اليعد الوسيلة األساسي ة للقيام باإلحسان, إذ رأى بعض المختصين في علم النفس أن  شع

 (Lam, 2012: 54) نحو القيام باإلحسان. -مع اإليثار-عن ذاته هو الذي يوجهه 

ستزدهر عند قيام أفرادها بمساعدة بعضهم البعض  نساني ةجتمعات اإلالم   أن  ( Morris, 1996د )أك  و 

عد دة أفراد آخرين وهذا ي  ما لصالح فائ  ن  إرتباط بمنافع شخصية وإفيدة ليس فيها أي من خالل سلوكيات م  

 (55 - 22: 1998, معتز). يجابيةجتماعية اإلخصية اإلجوهر الش  
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من أجل تعزيز  sychotherapyP Groupماعي فسي الج  الج الن  في مجال الع   اإلحسانكما يدخل 

الل تكوين من خ   باآلخرينحتكاك على اإل لعمي  س, باإلحسان قيامهالل من خ  حسن فسية, فالم  حة الن  الص  

ماعي السيما للذين جت  ل اإلساعد بدوره على تعزيز مهارات التواص  ذي ي  صداقات جديدة, األمر ال  

 يانإحس أن  حسنين خرى قال بعض الم  هة أ  ومن ج   ل مع غيرهم.صعوبة بالتواص   أو يجدون خجالً 

 مان  إجمالي ليس بشكلي  أن  قتنعت إو ,السلوكية نحرافاتاإلقراء ساعدني في التخلص من بعض للف  

العمل الخيري التطوعي عالج  اللخ   من اإلحسان أن   اآلخروقال بعضهم  بدوري في خدمة المحتاجين.

 (14: 2019)جابك,  بكثير من العقاقير الطبية. أفضلكتئاب لدي بصورة حالة اإل

ً ه يصل بالفرد إلى مجموعة من الص  أن   اإلحسانمن فوائد  ن  إ ً إ فات تجعله شخصا  أن   إذ, زاً تمي   م   يجابيا

ات قتتكامل الطاف حسنة,خصية الم  د أحد مظاهر الش  ع  ي   الك ينونةالحياة القائم على  ي الفرد للتوجه فيتبن  

ل ي من خالانسنإلاالسليم لهذه الطاقات, بالتالي سيحقق وجوده  ستخدامهإة للفرد مما يؤدي إلى النفسي  

ل هؤالء ثه. وممما يعود عليه بالرضا عن نفس ,ستثماره لها بشكل سليمإو وإمكاناتهكتشافه لطاقاته إ

 بيولوجيةوال جتماعيةرون عن حاجاتهم يقومون بالجمع بين الوظائف الثالثة اإلعب   عندما ي   األفراد

ً  جازاً نإذلك حققون ب  والنفسية, فسي   ً دراكإ عن ناتجا ً سليم ا لمتمثلة لنفسية االوظيفة ابذواتهم. )أي تقوم  تا

فتكون  ,لياا العن  باأل تمثلةجتماعية الم  واإل ,مثلة بالهوا بالموازنة بين الوظيفة البيولوجية المت  ن  باأل

ً الشخصية م   بد )عيد( ند فروده عالم النفس سيجموما أي  على وفق ما تقول نظرية التحليل و تزنة نفسيا

ً  سليمةٌ ضا عن النفس لدى الفرد يدل على شخصيةٌ الر أن  . كما (216: 1976الغفار,  د يث أك  ح, نفسيا

(Priddy, 1998 )  ر   أن ً ً  ضا الفرد عن نفسه يكون أكثر وثوقا  أي   ,ليةرات داخمن مثي عندما يكون نابعا

ً ع   ً  يكون ينونة(, بينما ال يكون كذلك عندمالسلطة صاحبه )ك   ندما يكون تفكير الفرد خاضعا ن م نابعا

لشمري, )انة. ينولك  ية الكبيرة لوهنا تبرز األهم   ك(,أي خضوع الفرد لسلطة غيره )تمل   ,مثيرات خارجية

2003 :121) 

تحديد ل اتك  ح  قتدارات الذاتية, ووضعا م  أول من طورا قائمة اإل (بيترسون)وزميله  (سيلجمان) انكو

ً إنقتدارات ذاتية إستة  الباحثان هذانقتدار لدى الفرد, حيث وضع أوجه اإل نية راسات وطمن د طالقا

عها, م تكن جميل أن  ات ها مشتركة بين الكثير من الثقافأن  ب ويعتقدانت لسنوات عديدة, ستمر   إوعبر ثقافية 

ي انسنإلقتدار الحس اإقتدارات: ومن ضمن هذه اإل وتتضمن كل منها الكثير من  الصفات والخصال.

الذي مي دار التساقتوإ القيادة,وصاف في التعامل, ن  ويشمل: األقتدار العدالة إو الرقة,وويشمل: الحب, 

 (59: 2012)حجازي,  إضفاء معنى على الحياة.والجميل,  عرفانيشمل: تقدير الجمال, 

روعه بالحياة في مش نساني ةات الحياة اإليجابي  إقتدارات التي تشمل جل هذه اإل انأدرج سيليجمحيث 

قتدار يختلف عن مصطلح القدرة, فاألخير يشير إلى تحكم الفرد في مصطلح اإل أن  و ,ذات المعنى

قتدار يشير إلى تحكم الفرد في ا اإلأم   ء يكون خارج النطاق الذاتي للفرد.األمور المادية أو أي شي

ر عن جوهر الفرد عب  وهذا ما ي   .ناسببالشكل الم   عة لسلطته ويوجههاأفكاره بحيث تكون خاض  

ً انسنقتدار الحس اإلإ)كينونته(, ك في ي أصيل انسنإمن وجود  ي عندما يكون تعامله مع اآلخرين نابعا

في كالمه  في إعطاء الحقوق وعادالً  قتدار العدالة عندما يكون عادالً إو ته في تعامله معهم.حبه لهم ورق  

وذو توجه قيادي يقوم بحل األزمات وتقريب وجهات النظر بروح  ,متحيزةبطريقة موضوعية غير 

جازات اآلخرين وال يقلل من جهودهم وال يسبب أن  قتدار التسامي عندما يقدر الفرد إو الفريق الواحد.

وكذلك إضفاء معنى على  ,ويعترف بفضل اآلخرين عليه فهذا يدل على جوهر شخصيته ,إحباطا لهم

http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly9lbi53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvR3JvdXBfcHN5Y2hvdGhlcmFweQ
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طواء نبعضهم للخروج من حالة اإل كمساندةيجابية على حياة اآلخرين إيضيف لمسات  أن  الحياة أي 

قتدارات أي نابعة من قرار الفرد ذاته من غير أي إبالمجمل تكون هذه األمور فبساط. ن  إلى حالة األ

 (61: نفس المصدر السابق)تأثير خارج عن سلطة تفكيره هو. 

ا ناأل أن  د ووج جة,والشخصية المنت ان  حاولة للربط بين قوة األم   (ايريك فروم)فس م الن  لدى عال   كانت

ية, نشيطة, ووضع فروم سمات لصاحب هذه الشخصية المنتجة منها: المثال كانت نإتكون قوية 

 بالمرونة, مح فتخار بالنفس )ناتج عن الرضا عن النفس(, الثقة بالنفس, النشاط, الرقة, الوفاء,اإل

ً نفس , التي ربطها فروم بالشخصية السليمةٌ نساني ةا هي قوة النفس اإلن  للمعرفة, وقوة األ نتجة( أي )الم يا

 ةك ينونال بنىالتوجه الجوهري أو التي تت ذاتضطراب النفسي, وهي شخصية الفرد الخالية من اإل

لي: األول الفرد في الموقف يتجه وفق ما ي أن  وأشار فروم  (.Munroe, 1995: 468)للتوجه في حياتها 

 حساناإللى إي األصيل الذي يدفعه انسنالمتمثل بإبراز الوجود اإل أي التوجه الك ينونة يكون وفق

تمثل لذي يا التمل ك والتضحية من أجل اآلخرين. أما اآلخر يكون وفق توجه جتماعيةوالمشاركة اإل

بيئة بفعل ال تطوراناء, وتنبع قوتيهما من العامل البيولوجي, ويقتبرغبة صاحبه بالبقاء والميل إلى اإل

 (113: 1989)فروم, جتماعية, فتكون الغلبة ألحدهم على اآلخر. والتنشئة اإل

درة في يهم الق, حتى تكون لديثبتوا كينونتهم أن  ك رغبة لدى بعض األفراد بلهنا أن  كما أشار إلى  

ال زعية ما جتماإلى اآلخرين ومشاركتهم الحياة اإل اإلحسان أن  التعبير الصريح عن أفكارهم, حيث 

 أيضاً و(. ينونةالك  )ي انسنعند سلوكيات بعض األفراد وهذا ما ينسجم مع القيم العالية للوجود اإل موجوداً 

ً  أنيعني  الك ينونة ن  إف ً مفراد لكي يقيم األوذو توجه فاعل في الحياة. و يكون الفرد نشيطا كون ت جتمعا

يل على سب اناإلحسك لهذا المجتمعفي تسيير األمور المهمة  ساهمينيكونوا م   أن  أساسه فعليهم  الك ينونة

ذ خات   إي فلحرية ابالممارسات الديمقراطية النابعة من  التمل ك يكون من الممكن التحرر من, وسالمثال

: 1989فروم, ). لفردلدى ا التمل ك وفقتوجه , يقل الالك ينونة أي بممارسة أكثر وفق ,خصيةالقرارات الش  

 أفراده ن  إف ةالك ينون م علىالمجتمع القائ   أن  ( على 2011عودة, و & دراسة )كاظم دتأك  و .(112 - 108

 ياسياً طي سبشكل ديمقرا ساهمة هؤالء األفرادم   أن  قتصاد, وساهمة نشطة بتسيير اإلتكون لديهم م  

ً إو  (26: 2011عودة, و)كاظم, المبني على الخضوع.  التمل ك سيحررهم من قتصاديا

مون ن  إ  سه  وذلك من  ,رتقاء بالمجتمعفي اإل كبيراً  دوراً  يؤد ون اإلجت ماعي التكاف لفي مؤسسات  الم 

ا على نطاق أوسع هن فتكون الفائدة العلمية, يانسناإلب ان  وهو الج أالب مهم ان  هتمام هؤالء بجإالل خ  

 األصدقاءلدى مجتمع األسرة, أو مجتمع  اإلحسانقراء أشمل وأولى من للف   اإلحسانف للمجتمع العراقي,

هم يظهرون طاقة أن   من خصائص المحسنين أن  إلى  (Hayek, 1988)أشار فقد  ثال.على سبيل الم  

كبيرة هم يرون في ذلك فائدة ن  الناس من البالء الذي هم فيه, أل إنقاذكبيرة لمساعدة اآلخرين, ويحبون 

ً  إيثاراً  جتمع, لذا يظهر المحسنينللم   ورأى  شكالتهم.ف مع م  نحو مساعدة الغير والتعاط   عاليا

(Seligman, 2000)   يؤمنون بالعدالة بين الناس, وينبذون الفقر, فهم يحبون المشاركة  حسنينالم   أن

عن المتاجرة بأرواح الناس وصحتهم,  ويبتعدونحياة الناس,  إنقاذه أن  في أي عمل تطوعي من ش

من  ن  أ (Rifk, 2013)رأى كما  حتكارية وال يؤيدون الفلسفات الرأسمالية.كات اإلويكرهون الشر  

في مساعدة الفقراء, والوعي بمشكالت الناس  اإلنسانيالرحمة والشغف  حسنينخصائص الم  

وحاجاتهم, والخير والطيبة ورفض الظلم, والرغبة في التصدق باألموال والذي ال يظهر بدافع الشهرة 
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)العبودي,  حتاجين.طف على الم  ساعدة والع  دافع الم  جتماعية بين الناس بل ب  اإل المكانةوالحصول على 

 (125: 2015صالح, و

دى ونة( لالكين –ين اإلحسان و)التملك تعرف العالقة االرتباطية ب ولكون البحث الحالي يبحث في

 :تيةب اآلنان في الجوكم  ذا البحث ت  ية هأهم   ن  إلذا فالمسهمون في مؤسسات التكافل االجتماعي, 

 Theoretical Importance ظريةية الن  . األهم  1

هان بتوج   قته وعال اإلحسانت موضوع التي تناول -ثالع الباح  ط  إعلى حد –ة ندرة الدراسات النفسي  أ. 

حث في الب هر له أصالتكمتغي    اإلحسان أن  إذ , (الك ينونة – التمل ك) في تحديد شخصية الفرد وهما انم  ه  م  

ميالحالي تكون أساس ممارسته لدى  سه  بحث سهم الي   جتماعي. بالت الياإل التكاف لمؤسسات في  نالم 

الل ت, ومن خمتغيراعلم النفس من خالل تناوله لهذه ال لميدان زةٌ ي  م  الحالي بإضافة معرفية جديدة وم  

ميجتماعي أال وهم اإل التكاف لتناوله لشريحة مؤثرة في عملية  سه   .نالم 

ة ل طبيعثين في علم النفس برؤية معرفية واسعة حوين والباح  ختص  د البحث الحالي الم  يزو  . ب

ألمر ذا انهم هجتماعي, وسيمك  على الصعيد اإل يجابيةالشخصية وسلوكياتها في بعض الممارسات اإل

 .تقديم المساعدة لآلخرين يعتمد على شخصية مقدمها ن  ر, ألمن التعامل معها بشكل ميس  

سهم مما ي   ,حساناإلاة لقياس ة جديدة بشروط جديدة وهي النظرية المتبن  ن البحث الحالي نظري  ضم  . ت  ج

 ات المساعدة.سلوكي  ات النفسية التي تقيس ر النظري  في تطوي

ها أن   التي يرىوفس, ة للسادة المختصين والباحثين في علم الن  البحث الحالي المقترحات البحثي   قد م. ي  د

 ستقبلية في تطوير دراسة البحث الحالي.ة الم  مناسبة للدراسات النفسي  

 Applied Importance طبيقيةية الت  . األهم  2

عونستفيد من هذا ي   أن  مكن ي  أ.  فللعمل الخيري في  البحث المتطو  ت المؤسسا كيفية تشخيص تعر 

 ين.حتياجات المعوز  إال في تلبية ه الفع  ة ذات التوج  الخيري  

 ي والبحثم العالستفيد من البحث الحالي مؤسسات وزارة التربية ومؤسسات وزارة التعليت   أن  مكن ي  ب. 

لبة, من والط التالميذ أذهانالتي تعنى بمساعدة المحتاجين في  ةيجابي  العلمي في غرس المفاهيم اإل

 اناإلحس ن  ة ألبلالتالميذ والط د النفسي والتربوي لزرعها في أفكارخالل تعزيز مفردات مناهج اإلرشا

 وحداتووكذلك تدريبهم من خالل المرشدين التربويين المتواجدين في المدارس  هو سمة مكتسبة.

ن جوهر عر عب   ة إظهار طاقاتهم الكامنة التي ت  تواجدة في الجامعات على كيفي  اإلرشاد النفسي الم

مع سية لمجتة أساناء قاعدساعد في ب  مما ي   ,الك ينونة المواقف الحياتية وفق شخصيتهم لكي يتوجهوا في

ً سليم ً  ا  يجابية. إجتماعية إعالقات  وذي نفسيا

جل اعي من أمجت  إلال كاف  في إرشاد أفراد المجتمع للت   نه المؤسسات اإلعالميةستفيد م  ت   أن  مكن ي  ج. 

ي زء السلبالج ( وتالشيالك ينونةالسليم في شخصياتهم ) لفقراء, ما سيؤدي إلى إظهار الجزءساعدة ام  

 (.التمل ك)



 10         للبحث العام اإلطار          األول الفصل   

 

ً أهم  كم  ت  د.   ادزديإمن  ذه البيئةهالبيئة العراقية وما تشهده  في يجرىه أن  في  ية البحث الحالين أيضا

ة خلفيعد ي   ألخيرواماعي, جت  اإل كاف لالت   ب توجه كبير نحو حاالت الفقر بصورة كبيرة فيها مما يتطل  

ً لمية موفقة في سبيل م  ع   ً  ساعدة الفقراء والمحتاجين ماديا  .ومعنويا

هذه  إن  تالي فم, بالن  القيام باإلحسان سيعود بالسعادة النفسي ة على الم حسنين وعلى من أحسن إليهإه. 

إلى  ما سيؤديئة, مالسعادة ستعود ثمارها على تقدم الحضارة اإلنساني ة, وتالشي الحاالت النفسي ة السي

 ب روز شخصيات أصيلة تتوجه وفق الك ينونة وتنب ذ الف قر.

ن هذا البحث الت   و. ر  وجدت )السلبيات(, إنمشكالت لدى العينة وصيات الممكنة للي تضم  أو تطو 

 ثر.يجابيات أكاإل

قياس اإلحسان في البحث الز. ي مكن للباحثين في علم النفس اإل جاالت م  ي تناول فحالي ستفادة من م 

تغي  ر لدراسة نفسي ة جديدة. تغي  ر معين أو أكثر من م   م 

لى قياس هما عي. يوف ر البحث الحالي للمختصين والباحثين في علم الن فس أداتا قياس نفسي ة تساعد

 لفئات.ع تلك امجتماعية أخرى  بعد تكييف ف قراتهما إالك ينونة(, لدى ف ئات  -ل ك اإلحسان و)التم

ا ثالِ   Research Aims : أهداف البحثثا

ف ماأهداف البحث الحالي ب   لتمث  ت    :يأتي تعر 

ميل دى  اإلحسان .1 سه   .اإلجت ماعي التكاف لفي مؤسسات  نالم 

ميل دى  اإلحسانداللة الفروق اإلحصائية على مقياس . 2 سه  على  إلجت ماعيا التكاف لفي مؤسسات  نالم 

 جتماعية(.ري )الجنس والحالة اإلوفق متغي  

ميل دى ( الك ينونة – التمل ك) .3 سه   .اإلجت ماعي التكاف لفي مؤسسات  نالم 

ميدى ( ل  الك ينونة – التمل كداللة الفروق اإلحصائية على مقياس ). 4 سه   تكاف لالؤسسات في م نالم 

 جتماعية(.نس والحالة اإلري )الج  ماعي على وفق متغي  جت  اإل

ميل دى ( الك ينونة – التمل كو) اإلحسانرتباطية بين العالقة اإل. 5 سه   لالتكاف  سسات في مؤ نالم 

 .اإلجت ماعي

ميل دى  اإلحسانهور ( في ظ  الك ينونة – التمل ك. مدى إسهام )6 سه   .يإلجت ماعا لتكاف لافي مؤسسات  نالم 

ا رابِ   :Research Limits دود البحث: ح  عا

مير البحث الحالي قتص  ي   سه  ية من انالديو حافظةركز م  ماعي في م  جت  اإل التكاف لفي مؤسسات  نبالم 

 .1/2/2020 إلى 8/11/2019من  ةد  للم   واإلناثكور الذ  

ا خامِ   :Define Terms صطلحاتحديد الم  : تَ سا

 :Philanthropy اإلحسان. 1
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 شتق  إ ,( (Bekkers, Wiepking, 2007بيكرز وويبكينج ينخالل مراجعات الباحث لكتابات الباحث  

 ح أدناه:  , وكما موض  ناحستعريف نظري لإل

وافع د يةانثم ناجم عن تفاعل طوعي, خيري سلوك :Theoretical Definition ظريعريف الن  الت  

 ي: الوعيه وافعوهذه الد ,ستثارتها له بصورة سليمةإالل نحو القيام بالعمل الخيري من خ   تدفع الفرد

لتماس عطاء, اإلاعلية الأو ف ة, التكاليف والمنافع, القيم, الكفاءةمعة, اإليثار, الفوائد النفسي  بالحاجة, الس  

 الرضا عنبن س  حبالمجتمع, مما يعود على الم   رتقاءوتكون الغاية من هذا السلوك هي اإل ,لأو التوس  

 نفسه.

جيب بعد ية التي يحصل عليها المستل  رجة الك  الد   :Procedural Definition التعريف اإلجرائي

 في البحث الحالي. اإلحسان مقياسقرات إجابتة عن ف  

 :(Being – Possession) (الَكينونة – التملُّك) .2

لت ناوعض منها تالب أن  , ووجد سابقة تناولت المتغي ر ةنفسي   ودراسات اتعلى أدبي   لع الباحثط  إ    

ك, لتمل  عريفات لتناول يفات للكينونة, أو تناولت تعريفات للكينونة ولم تتك ولم تتناول تعرتعريفات للتمل  

ه ,معينة اتمن أدبي   التوجهانعريفات أحد الي ال يمكن أخذ توبالت    تان أدبي  مآلخر ا وتعريفات التوج 

وليس  نهيج  تو اً ذاالبحث الحالي تناول متغير, فاترين مختلفين بين هذه األدبي  نظ  أخرى كون الم

ر الي يعتبي البحث الحفرين مختلفين لمنظ   (الك ينونة – التمل ك)تعريف نظري لـــ  دراجإفلذا,  رين.متغي  

 إجراء غير صحيح. -على حد علم الباحث–

يريك ا اباتالل مراجعات الباحث لكتمن خ   البحث الحالي إلى تعريف نظري واحد, ص  ل  ذا, فقد خ  ل  

حث هداف البأ( لتحقيق الك ينونة – التمل كناء مقياس )ي تبن اها في ب  , والت,Fromm)  (1976فروم

ً  هامن شتق  إالحالي وتفسير نتائجه,  ً  تعريفا  أتي:ي, وكما (الك ينونة – التمل كر )متغي  ل نظريا

هان أساسياننمط من الشخصية يتضمن : Theoretical Definition ظريعريف الن  الت    لفردل توج  

فكار األو لألشياء) التمل كة سلوكيات همي  أ إعالءإلى  في إحداهما الفرد ميلي   نساني ةاإلفي الحياة 

ياء ر واألشهذه األفكافي قيمة شخصيته  أن  و ,ساسية في الحياةأوالنظر لها كموضوعات  ,فراد(واأل

قيقية ح رتباطاتعلى بناء إقائمة ال الكينونة سلوكيات ةإعالء أهمي   إلى اآلخرميل فيما ي   واألفراد,

 .تيني  يجابمة إقيقترن بمنح وجوده معنى وللذات الم   واألصيلالجوهر الصادق  وإظهاربالعالم جوهرية و

تجيب بعد سية التي يحصل عليها الم  ل  رجة الك  الد   :Procedural Definition عريف اإلجرائيالتَ 

 في البحث الحالي. (الك ينونة – التمل ك) مقياسقرات إجابتة عن ف  

حتاجين ذوي ية إلى المبتقديم المساعدات الماد   األفراد المعني ون: Shareholders نالم سِهمي. 3

يط ق الوسمعالجة مريض, عن طريب عليهم إيجاد لقمة العيش أو صع   العوز المادي الكبير الذي ي  

, ن خارجهامسة أو جتماعي, ويكون هؤالء األفراد من داخل المؤساإل التكاف ل ل بمؤسسةتمث   الخيري الم  

 (Kruger, 2001: 24). إحسانهموال ينتظرون مقابل لقاء 
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بتقديم  المؤسسات المعنية: Social Solidarity Institutions ماعيالجتِ  التكاف ل. مؤسسات 4

واج مشاريع زوسرية ساعدات المادية لألسر الفقيرة والحاالت المرضية الملحة, وتكفلها بالرعاية األالم  

مونة من ل بجمع التبرعات الخيري  جتماعي تتمث  إعن طريق عملية تكافل  سه   ( (Kruger, 2001: 18.الم 



 

 الفصل الثاني
 

 إطار نظري

 

 أوالً: اإلحسان 

 

  الَكينونة( –ثانياً: )التملُّك 

 



   18      إطار نظري                                             الفصل الثاني        
 

صورة عامة م في فهم القارئ للموضوع بِّ هِّ س  ي البحث التي ستُ ُمتغي ِّرة لة علمي  تناول هذا الفصل خلفي  ي      

 ن ظري ِّةعن ال فضل  ين. ُمتغي ِّرتي تناولت هذين الال   النفسي ةظريات هم الن  على فِّ  را  قادِّ  أن يكون   أجلن مِّ 

 والموازنة بين متغيري البحث.ارطة الطريق للبحث الحالي. , والتي ستكون خُمتغي ِّرل كُ اة لِّ بن  ت  المُ 

 إطار نظري

A Theoretical Framework 

 :Philanthropyاإلحسان  أوال/

مة. 1  :Introduction الُمقَد ِّ

ـة التـي اإلجتماعيواألخـلق واألوضـاع  النفسي ةات تتـداخل فيهـا المعـايير والعمليـ   مةسِّ  إن اإلحسان    

تأثيرات عميقـة فـي حيـاة األفـراد  اله ن  أ إذ ,ة فقطنفسي   ةبرى وليست ظاهرقضيه كُ  هاكما أن   .ث فيهاحدُ ت  

 . ة  اإلنسانية عام  ات الُمجتمعمن القيم السائدة في  حتاجينواإلحسان للمُ ماعـات، والج  

شتباك في اإلحسان لآلخرين بالفعل وليس بالكلم فقط, ففي النهاية ة هو اإلد السلوكيات األخلقي  ن قواعِّ مِّ ف  

ندما عِّ  م جدا  هِّ المُ  ن  ذا مِّ بأكمله. لِّ  الُمجتمععادتنا تعتمد بشكل كبير على جتمع, وطبيعة س  نحن نحيا في مُ 

رح فل فت ِّ ت  هن مُ على ذِّ ظ حافِّ ت أن نُ خلقي اش األناقِّ نُ  رأي ال  ,كل محدود أو قاصرش  بِّ  نُف ك ِّ في حد ذواتنا أو  نُف ك ِّ

ر, بل أن في حدود عائلتنا  عات ما نقوم به.بِّ بأكمله, وفي المستقبل وت   الُمجتمعب نُف ك ِّ

من اإلحسان تندرج ضِّ  ى فيها درجاتتي تتجل  ساعدة ال  قة بسلوكيات المُ عل ِّ ت  راسات المُ الد ِّ  ظ أن  لح  ويُ 

رد لوكيات المهمة التي ينهض بواسطتها النمو النفسي للف  فس االيجابي, فهي من الس  لم الن  ركة عِّ هتمامات ح  إ

 .ماعياإلجتِّ وتوافقه 

تي تدفع اإلنسان حث عن العوامل ال  فس هو الب  لم الن  تخصصين في عِّ غلت القليل من المُ األمور التي ش   ن  ومِّ 

حتاجين كدافع للتعاطف معهم بغية ة الوعي بمعاناة المُ اآلخرين, حيث أكدوا على أهمي  حسان إلى لإل

 ن حيثُ يجابي تتشابه فيما بينها مِّ اإل اإلجتماعيأشكال السلوك  اإلحسان إليهم. وعلى الرغم من أن  

ستراتيجيات بحث إب في ضوء ذلك وع وتتطل  ختلف فيما بينها من حيث الن  ها ت  تائج, إال أن  ص والن  صائِّ الخ  

 مختلفة. 

والدراسات السابقة  ظري ِّةنعدد من الموضوعات والرؤى ال بإيضاحوفي هذا الصدد, سيقوم البحث الحالي 

 فضل  صطلح, في القران الكريم, وفي اللغة واإل اإلحسان, ابتداء من اإلحسان ُمتغي ِّرفي هذا الفصل عن 

النفس بوصفه  علمل اإلحسان في سيتناول هذا الفصكذلك أساليبه وأنواعه وتوجهاته ومصادره. عن 

 قياس اإلحسان.ناء مِّ عتمادها في بِّ إتي تم المتبناة ال   ن ظري ِّة, والا نفسيا  ُمتغي ِّر

ات نفسية وعلقتها باإلحسان, إذ إن ُمتغي ِّرمن المفاهيم االيجابية بوصفها  يتناول هذا الفصل بعضا  ما س  ك  

روق الفُ  معرفةاإلحسان و ُمتغي ِّربنى عليها تي يُ ة ال  رتكزات األساسي  ح المُ يوض ِّ ه أن هذا االستعراض من شأنِّ 

 رد.ة الف  ر شخصي  ساعد في تطو  ذي يُ بينها, األمر ال  

 : Philanthropy In Holy Quran رآن الكريماإلحسان في القُ  .2
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))أن تعبد هللا كأنك , األول هو اإلحسان في حق هللا: رئيسيين تعريفين القرآن الكريملإلحسان في إن     

. وتتضح حقيقة ))بذل النفع الديني والدنيوي لهم((. وفي حق المخلوقين: تراه, فان لم تراه فهو يراك((

))فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون باهلل إن أردنا اإلحسان في قوله تعالى: 

أي: ما قصدنا في ذلك إال اإلحسان إلى المتخاصمين والتوفيق  (.62)سورة النساء, اآلية:  يقا((إال إحسانا وتوف

))ومن أحسن من هللا حكما لقوم بينهم, وهم كذبة في ذلك, فان اإلحسان كل اإلحسان تحكيم هللا ورسوله, 

 (12 – 11: 2011)العرفج,  (.50)سورة المائدة, اآلية:  يوقنون((

))وأنفقوا في سبيل هللا وال تلقوا بأيديكم إلى إن األمر باإلحسان والحث عليه يتضح في قوله تعالى: 

أي: إن هللا تعالى يأمر عباده بالنفقة في  (.195)سورة البقرة, اآلية: . ين((الُمحسنالتهلكة وأحسنوا إن هللا يحب 

ي كل طرق الخير من صدقة على مسكين أو سبيله, وهو إخراج األموال في الطرق الموصلة إلى هللا, وه

إنفاق على من تجب مؤنته, فان النفقة فيه جهاد بالمال كالجهاد بالبدن. وفي ترك اإلنفاق في سبيل هللا 

 ))وال تلقوا بأيديكم إلى التهلكة((إبطال للجهاد وتسليط لألعداء, وشدة تكالبهم, فيكون قوله تعالى: 

 (24 :2005)الطبري,  كالتعليل لذلك.

َ َوبِّاْلَوالَِّدْينِّ إِّْحَساناً َوذِّي اْلقُْربَى َوا(( :وقال تعالى يثَاَق بَنِّي إِّْسَرائِّيَل الَ تَْعبُُدوَن إِّالَّ ّللا  ْليَتَاَمى َوإِّذْ أََخذْنَا مِّ

َكاةَ ثُمَّ  ً َوأَقِّيُمواْ الصَّالَةَ َوآتُواْ الزَّ ينِّ َوقُولُواْ لِّلنَّاسِّ ُحْسنا ُضونَ َواْلَمَساكِّ ْعرِّ نكُْم َوأَنتُم م ِّ  ((.تََولَّْيتُْم إِّالَّ قَلِّيالً م ِّ

أي: أحسنوا بالوالدين إحسانا، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي مما هو إحسان إليهم،  (.83)سورة البقرة, اآلية: 

بالشيء وفيه النهي عن اإلساءة إلى الوالدين، أو عدم اإلحسان واإلساءة, ألن الواجب اإلحسان، واألمر 

ً  ثم أمر باإلحسان إلى الناس عموما فقال:. نهي عن ضده أي . (83)سورة البقرة, اآلية: (( ))َوقُولُواْ لِّلنَّاسِّ ُحْسنا

ر بأمٍر يقدر بهانه:  على اإلحسان إلى كل مخلوق، وهو اإلحسان  لما كان اإلنسان ال يسع الناس بماله، أُمِّ

س ن: أمرهم  ن القول الح  بالقول، فيكون من ضمن ذلك النهي عن الكلم القبيح للناس حتى للكفار, ومِّ

ل م، وبذل الس لم، والبشاشة وغير ذلك من كل كلم طيب.  بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، وتعليمهم العِّ

 (42: 2005)الطبري, 

 , منها ما يلي:مواضع أخرىفي  القرآن الكريم اإلحسان كذلك تناول 

أي: إن هللا تعالى مع  (.28)سورة النحل, اآلية: ))إن هللا مع الذين اتقوا والذين هم محسنون(( قوله تعالى: 

منه ومعونته ونصره لهم, وان معنى الذين اتقوا أي الذين ابتعدوا عن  الذين اتقوا وهم محسنون بتأييدا  

مها هللا تعالى, والذين هم محسنون أي الذين يطيعون هللا بفعلهم الخير, إن هؤالء سوف المحرمات التي حر  

ل على ))وتوكَّ كذلك قال هللا تعالى في معنى اإلحسان:  يحفظهم هللا تعالى ويؤيدهم وينصرهم على أعدائهم.

 – 217)سورة الشعراء, اآلية  العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم((

أي: إن هللا تعالى يرى اإلنسان عندما يتوكل على خالقه, وقيامه بما عليه من العبادات, وقيامه بما هو (. 220

 (7 - 5 :2011, لعرفج)ان للناس(. ليس واجبا عليه وإنما ابتغاء مرضاة هللا )اإلحسا

 إن لفظ كلمة اإلحسان يشير إلى معنى له دالالت معينة وضحها القرآن الكريم, وهي كما يلي:

  اإلحسان بعبادة هللا, أي أن يعبد اإلنسان هللا كأنه يراه, فان لم يكن يرى هللا فان هللا يراه )المعنى

 العام للحسان(, وهذا يدل على ما يلي:

 .اإلحسان إلى الوالدين بجزاء اإلحسان 
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  اإلحسان إلى الفقراء والمحتاجين واليتامى بالمال واألشياء المادية, واإلحسان إلى عامة الناس

  بتقديرهم وشكرهم )العمل الخيري(.

  .إحسان وإتقان العمل سواء المتمثل بالعمل في الدوائر حول انجاز المعاملت أو العمل العبادي
 (11: 2018)عبد, 

 

 

 : Philanthropy In Language And Terminology اإلحسان في اللغة واإلصطالح .3

هو  هي ضد لكلمة "اإلساءة", وهي مصدر "أحسن" إذا أتى بما اللغة العربيةكلمة "اإلحسان" في 

"اإلحسان" هنا هو "اإلتيان بما هو مطلوب شرعا على وجه حسن".  "حسن", أما في االصطلح فمعنى
 (3: 2005)البدر, 

ويعني )حب اإلنسانية(, والمقصود بذلك هو  Philanthropyيترجم إلى  اللغة االنجليزيةإن اإلحسان في 

اإلحساس بعناية األفراد واالهتمام بهم, والقيام باإلحسان تجاه األفراد المحتاجين ال يكون بصورة توجيه 

بالعمل الخيري بصورة عامة, ومحاولة إجراء إجباري من اآلخرين, وإنما بتطوع ذاتي هدفه القيام 

 (123: 2015صالح, و)العبودي, تغييرات ايجابية على حياة األفراد المحتاجين. 

 :توجهاته –مصادره  -أنواعه  -أساليبه  :اإلحسان .4 

Philanthropy, Its Methods - Its Types - Its Sources - Its Directions 

عند القيام  لإلحسان ةصورة فردي  تبعا للجهة القائمة به, إذ إن هناك  تكون مختلفة أساليب اإلحسان إن    

من قبل  للحسان عند القيام به ةصورة جماعي  به من قبل فرد واحد ومن غايات إنسانية نبيلة, كما إن هناك 

دول ومؤسسات سواء تمثل ذلك بإنشاء الملجئ ودورا إليواء الفقراء واليتامى, أو بتقديم المعونات المالية 

 (126: 2015صالح, و)العبودي, والسلت الغذائية لدول فقيرة كما هو الحال في أفريقيا. 

للمن  اإلحسانكما يمارس  ا لتلقي المعلومات التي تعين التي تمثل مصدرا مهم شبكة االنترنت الدولية خِّ

الناس بشكل كبير, وال يخفى على الكثير أن بعض المواقع ليست بمستوى الدقة المطلوبة وفيها نوع من 

من الناس وتقدم خدماتها بصورة  كبيرا   المجازفة لصعوبة الثقة بها, إال أن البعض من المواقع تمثل إقباال  

مجانية على سبيل المثال المواقع التي تقدم المعلومات للمصابين باألمراض المزمنة وكذلك تقديم المساندة 

 (667 -666  : 2008)تايلور,  .ة التي من شأنها أن توفر للمصابين دافعية االلتزام بالبرامج العلجيةاإلجتماعي

لس اإلحسان من مار  ويُ   ما:هُ  ,نوعين رئيسيين لخِّ

عاناة األفراد المحتاجين, ومحاولة التخفيف من آالمهم ومحاولة : هدفها التقليل من مُ Charityقة دَ الصَ 

حاولة يقوم الفرد المتبرع هنا بمُ  إذ(. 127: 2015)العبودي, وصالح, ة اإلجتماعيإيجاد حلول جزئية لمشكلتهم 

المحتاجين والتخفيف بقدر المستطاع من آالمهم, مثل تبرع فردا ما إيجاد حل جزئي أو مؤقت لمشاكل 

غني ال يُ  إلطعام فرد آخر جائع, فهذا ال يحل المشكلة من األساس بل بصورة مؤقتة لفترة زمنية محددة, أي  

,Sparks 019:2 )ام )إشباع جزئي لحاجات المحتاجين(. قبل األي  ة للطعام في مُ لح  ه المُ الفرد الجائع عن حاجتِّ 

3) 
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)العبودي, : هدفه حل مشكلت األفراد المحتاجين بشكل نهائي 1Philanthropyاإلحسان )العمل الخيري( 

لآلخرين, وهذا يتم بمعالجة  النفسي ةفاإلحسان ينبع من رغبة األفراد في زيادة السعادة  (.127 :2015وصالح, 

للالمختلفة التي تشكل هما كبيرا لآلخرين من  ةاإلجتماعيهؤالء األفراد للقضايا  التبرعات الخيرية من  خِّ

األموال واألشياء المادية األخرى, وهذا األمر ال يقتصر على التبرعات المادية فقط وإنما يتعدى ذلك إلى 

ضل تقديم الدعم النفسي لمحتاجيه وكذلك التعاطف معهم ومواساتهم في محنهم. فغاية الفرد هنا تقديم أف

الحلول في معالجة المشاكل على الصعيدين المادي والنفسي, وتكون غايته محاولة حل المشكلة من 

 (,Sparks :2019 1)جذورها عبر القيام بأفضل انجاز في سبيل ذلك )إشباع كلي لحاجات المحتاجين(. 

ية الرعا تقدم الذي يتمثل في المؤسسات والهيئات التياإلحسان الرسمي  إلى مصادر اإلحسانوتنقسم 

 ر الرسميحسان غياإل فضل  عن, ين والنفسييناإلجتماعيالمختصين وأيضا  ة والمادية, اإلجتماعيو النفسي ة

ما اطفية, موالع الذي يتمثل في العائلة واألقارب واألصدقاء والجيران الذين يقدمون المساعدة المعنوية

 (Hall, 2008: 18)يكسب الفرد أهميته وتقديره لذاته. 

هاتنوعين من خذ اإلحسان ويت   ر ن الغروويكون ذلك بمصادقتها وإبعادها ع اإلحسان للنفس ,التوج ِّ

إذا طماعة ف النفسفوتزيينات الشيطان, وتزكيتها بإصلحها بتجنيبها ما يعيبها, وعدم إعطائها كل ما تريد 

 آلخرينواإلحسان ل .((Neff & etal, 2003: 24وجدت االستجابة لجميع مطالبها فسدت, مثال ذلك: الصوم 

ثل , يتموهو أكثر ملئمة من اإلحسان للنفس, بل ويكون نتيجة إصلح النفس عن طريق اإلحسان لها

ن يبث آلخريلاإلحسان لآلخرين بالوعي بمعاناتهم واحتياجاتهم والتخفيف من هذه المعاناة, واإلحسان 

للالفرح في نفوسهم من   (Tajfel & Turner, 1979: 55)السعي نحو تحسين أحوالهم ماديا ومعنويا.  خِّ

 :Philanthropy In Psychology فسلم النَّ اإلحسان في عِّ  .5

ة فس الشخصيناإلحسان في علم النفس باألصل إلى علماء نفس الشخصية, إذ رأى عالم  راسةرجع دِّ ت      

 ,لُمجتمعان في اريك فروم إن اإلحسان ينبع من حاجة الفرد إلى االرتباط واالقتراب من األفراد اآلخري

ساني وب إنوإظهار حبه ووده إليهم. حيث إن هذه الحاجة من الممكن أن تلبي احتياجات األفراد بأسل

حده ق الحب ون طريعوبواسطة الحب الذي يمثل رابطة ايجابية مابين الفرد والعالم, وبين العالم وبينه, إذ 

 (127: 2015)العبودي, وصالح, يمكن للفرد أن يلبي احتياجاته ويحافظ على استقلليته وكرامته. 

 إلجتماعيالتفاعل االتي لها تأثير في  ةاإلجتماعي - النفسي ةويعتبر اإلحسان في علم النفس احد اآلليات 

طه معهم ارتباوللفرد مع اآلخرين حيث يرتبط بعلقات إنسانية معهم. ويعتبر المرآة الحقيقية لتعاطفه 

فع من عن ذلك فان اإلحسان من وجهة نظر علم النفس ير فضل  . (6: 2003)إبراهيم, هم جلوتضحيته أل

بي يجااإل اإلجتماعيويعتمد السلوك  .النفسي ةعوره بالسعادة ش فضل  عنمستوى رضا الفرد عن حياته 

في  الشُهرة ة,ماعياإلجتنتماء لآلخرين )الشعور بهم(, المكانة منها: اإل النفسي ةعلى مجموعة من الحاجات 

را لدى نبثق مبكيمساعدة الفرد لآلخرين سلوك  ن  إعن القوة, و فضل  , الذ ات, وتقدير اإلجتماعيالوسط 

ن ميتمكنوا لساعدة البعض من األفراد يقومون بسلوك الم ن  إة, واإلجتماعياألفراد بواسطة عملية التنشئة 

 (Jasmine & Fatima, 2017: 14). الذ اتالحصول على مكافأة 

                                                             
زئي, , جميعها تناولت اإلحسان بشكل جُ Beneficence, وKindness ,Alodiumك ُمصطلحات إنجليزية أُخرى تُشير إلى اإلحسان منها: نالِّ هُ  1

على حد  Charityطلح , إال أن  األخير أكثر تناوال  للجانب اإلنساني من ُمصPhilanthropy, وCharityوأقرب ُمصطلحين لمعنى اإلحسان هما: 

ث وإ لع الباحِّ  ستشاراته للُمتخصصين.إط ِّ
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لل, من أخلقيا   سلوكا  إن اإلحسان لآلخرين يتطلب عدة مهارات معرفية ليكون بذلك  حتواءه على إ خِّ

تقديم المساعدة لهم, والقيام بهذا  أجلمجموعة من الدوافع وهي: إمكانية الوعي بحاجات اآلخرين من 

من اآلخرين نتيجة  ُمقابِّلالعمل بصورة طوعية, وجعل المساعدة كهدف أساسي في نظر الفرد وعدم توقع 

عن أن العنصر الجوهري الواجب توافره للشعور بمعاناة  فضل  . (Batson, 2002: 23)القيام بالمساعدة. 

اآلخرين هو "التعاطف" فالذي يوجد لديه وعي بحاجات اآلخرين يوجد لديه تعاطف معهم, إذ يتطلب هذا 

 اإلجتماعي, حيث إن اإلحسان أرقى أشكال السلوك اإلجتماعيالعنصر مستوى متقدم من التفاعل االيجابي 

 (57: 1990)إبراهيم, . الُمجتمعتبر مؤشرا لإلنسانية بين أفراد االيجابي, وهو يع

كما يلعب علم النفس دورا مهما عندما يقرر فردا ما لديه إمكانيات لإلحسان إن كان سيتنازل عن جزء من 

وقته المهم أو يتنازل عن مواعيده المهمة في سبيل اإلحسان للمحتاجين, بمعنى يمكن معرفة دافع الفرد 

للوراء قيامه باإلحسان من  الحقيقي علم النفس. فبعض األفراد يعطي اهتماما كبيرا حول متى وكيف  خِّ

بمعناها الحقيقي, أما البعض  الُمحسنيقوم باإلحسان لصالح المحتاجين, وهذا ما ينطبق عليه لفظة الفرد 

هتماما كبيرا للحاجات اآلخر منهم يحاول القيام باإلحسان في حال كان لديه وقت فراغ لذلك, وال يعطي ا

الماسة لآلخرين وضرورة سد حاجاتهم بأسرع وقت ألنهم في محنة ما ويحتاجون للمساعدة الفورية, 

فهؤالء ال ينطبق عليهم مفهوم اإلحسان الحقيقي. إن التمييز بين هؤالء األفراد من حيث طبيعة تفكيرهم 

للنحو مساعدة المحتاجين يكون من   (Sparks, :2019 1)علم النفس.  خِّ

ة اإلجتماعي( أن لدى األفراد إمكانيات منذ الوالدة قابلة للتطور بفعل البيئة 1999ورأى )وليامسون, 

للوالعالم الخارجي, كما رأى أن معنى الحياة يتمثل من  بحث األفراد عن ما هو أفضل ورفضهم للشر,  خِّ

للكما أن الفرد بإمكانه أن ينتفع من قدراته من  شعوره باآلخرين واهتمامه بهم وفهمه لهم. كما قال  خِّ

للوليامسون أن الفرد السوي ال يقف عند مجرد تحقيق السعادة لنفسه وإنما من  السعي أيضا نحو  خِّ

له أثر  باإلحسانإن قيام أحد األفراد بالمساعدات المادية والمعنوية المتمثلة كذلك ف ,تحقيق السعادة لآلخرين

أكد  وبدورهم يقومون به أيضا, حيث اإلحسان, إذ قد يتعلم األفراد القريبين عليه هذا جتمعالمُ ايجابي على 

باندورا ووالتز أن األفراد من الممكن أن يتعلموا استجابات جديدة نتيجة ملحظتهم لسلوك األفراد  كل من

 .(123: 2002)أبو عيطة,  .القريبين عليهم

 :باإلحسانها القتُ وعَ  ةنفسي   اتُمتغي ِّر .6

Psychological Variables And Their Relationship With Philanthropy 

 :And Philanthropy (Tolerance and Forgiveness)أ.  )التسامح والغفران( واإلحسان 

)التسامح والغفران( قابلية الفرد على إصدار حكمه الصحيح تجاه شخصية ومشاعر أفراد  يعنى بـــــ

آخرين, وهذه القابلية في الحكم تكون نابعة من نفاذ الفرد إلى مشاعر هؤالء األفراد وفهمه لها )أي أن 

ران إحدى يتقبل اآلخر كما هو بكامل خصائصه(, وعكس التسامح والغفران هو العقاب. والتسامح والغف

صور اإلحسان, فالذي يقترف خطأ فادح بحق أحد األفراد ثم يقوم األخير بغفران ذلك له ومسامحته على 

 (11: 2017)محمد, جريرة عمله يعد ذلك إحسانا. 

إن الرحمة شعور لدى الفرد, ينبع من رؤيته  :Mercy And Philanthropyب. الرحمة واإلحسان 

تنظيم عاطفي لدى ه فيما بعد لمساعدته, وعكس الرحمة هو الظلم, فالرحمة معاناة أحد األفراد, مما يحفز

، تصاحبه الرغبة في تخفيف تلك لآلخرينبالمعاناة والحاجات الغير متحققة  االهتمامالفرد يعبر عن 
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ية الدافع وامتلكالتمييز الدقيق لتعابيرهم، وتبني وجهات نظرهم،  عن فضل   المعاناة وتقديم المساعدة لهم،

أما علقة الرحمة باإلحسان تتمثل بأن اإلحسان هو أحد صور الرحمة, وذلك  .المناسبة لتقديم المساعدة لهم

للمن   (Feldman & Kuyken, 2011: 3)تقديم النفع المادي والمعنوي إلى المحتاجين.  خِّ

الفضيلة هي التفوق األخلقي أي  :Philanthropy Virtue (فضيلة اإلحسانالفضيلة واإلحسان )ج. 

أعلى مستوى في أخلق الفرد, بالتالي اتسام الفرد بالخير في سماته. فإذا كانت إرادة الفرد نحو عمل 

ايجابي اتسمت هذه اإلرادة بالفضيلة. وفضيلة اإلحسان تعني أعلى مستويات حسن الخلق في اإلحسان 

 اإليثار.هي  اإلحسانومن فضائل  سبيل هللا على نحو تام, المقدم من الفرد, ويعني ذلك إحسانا خالصا في

 (  116: : 1976)المولى,  وعكس الفضيلة هو الرذيلة.

إن كل المفهومين أدرجا في تصنيف واحد أال  :Help And Philanthropyد. المساعدة واإلحسان 

االيجابية", حيث ينظر إلى هذا األمر من جانبين, الجانب األول )اإلحسان(:  ةاإلجتماعيوهو "السلوكيات 

"انه رغبة الفرد في زيادة سعادة اآلخرين ونفعهم وقضاء مصالحهم قبل مصالحه", والجانب الثاني 

استمرار حياتهم",  جل)سلوك المساعدة(: "عمل الفرد في سبيل مصلحة اآلخرين وأمنهم النفسي أل

 (17: 1998, معتز)لى مستويات سلوك المساعدة. واإلحسان أع

 (1988, روبينو, رافين)عرف  :Cooperation And Philanthropyه. التعاون واإلحسان 

التعاون بأنه علقة بين طرفين أو أكثر, تشمل المعتقدات االيجابية بينهما, والسعي في سبيل هدف مشترك. 

بأنه: الجهود المشتركة المبذولة من قبل طرفين أو أكثر في سبيل تحقيق هدف  (1994, لطفي)وعرفه 

مشترك. إن التعاون يختلف عن اإلحسان من حيث الناتج النهائي الذي يعود على هذين الطرفين, ففي 

 كل األطراف هنا تقدم إسهاما متساويا لى تحقيق الهدف المشترك, لذلك فإنالتعاون يهدف كل القائمين به إ

تحقيق هذا الهدف. أما في اإلحسان فيكون لكل طرف هدف مختلف, وهذين الطرفين  جلفيما بينها أل

 (147: 1994)لطفي, أحدهم يقوم بتقديم المساعدة وآخر يتلقاها. 

 ةاإلجتماعي: المساندة Social support And Philanthropy ة واإلحساناإلجتماعيو. المساندة 

( بها إلى األفراد الذين يعتمد عليهم 2001يمكن تعريفها بأنها علقة بين فردين أو أكثر. وأشار )سارسون, 

ة واإلحسان من حيث أن اإلجتماعيالفرد ويبادلونه التقدير والمحبة. ويمكن توضيح الفرق بين المساندة 

يتطلبها الموقف كالتبرع بالدم.  اإلحسان يتضمن القيام بشكل مباشر بالسلوك الخيري حسب الحاجة التي

ة تقوم على مبدأ تقديم المساعدة واإلرشاد لآلخرين لضرورات معينة ال تشترط أن اإلجتماعيأما المساندة 

 (33: 2006ري, الشم)ترتبط بموقف مفاجئ أو طارئ.  

 هو تفضيل مصالح المحتاجين اإليثار إن: Altruism And Philanthropyي. اإليثار واإلحسان 

يعد  واإليثارونفعهم بما يستطيع.  اآلخرينللفرد في مساعدة  أخلقيا  يعد التزاما  إذية, الذ اتعلى المصالح 

سبعة مع  اإليثارعندما يتفاعل  اإلحسانمراتب  أعلى إلى, وهو غاية توصل الفرد اإلحسانصور  إحدى

فاعلية العطاء, االلتماس  أودوافع نفسية, وهي: الوعي بالحاجة, السمعة, القيم, التكاليف والمنافع, الكفاءة 

 (Bekkers, Wiepking, 2007: 8) .النفسي ةوالتوسل, والفوائد 

 A Theories In The Interpretation Of Philanthropy:اإلحسان فسير ات في تَ نظري   .7

  :في علم النفس الفردي آدلر نَظري ِّةأ. 
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للاإلحسان لدى األفراد من  (الفريد ادلر)تناول العالم النفسي      مفهومين متداخلين هما: "الشعور  خِّ

هو الشعور الذي يوجد  Social Feeling اإلجتماعيفالشعور ". اإلجتماعي", و"اإلهتمام اإلجتماعي

له دور كبير لنجاح الفرد في حياته, فالموجودين في  اإلجتماعيتجاه مجتمعه. إن الشعور داخل الفرد 

مثل: العصابيون, والمصابون بالذهان, وذوو االنحراف الجنسي, وذوو الميول نحو اإلجرام,  الُمجتمع

, كل هؤالء سلب التوفيق من حياتهم ألنهم يعانون من نقص والمدمنين, واألطفال المشاغبين والمجرمين,

عن ذلك  فضل  حاجتهم للصداقة والى الحب من باقي األفراد في مجتمعهم,  بشكل كبير في شعورهم نحو

إن البعض منهم لديه شعور انعكاسي غير صحيح, أال وهو عدم حاجة باقي األفراد في مجتمعهم لصداقتهم 

وحبهم. هؤالء األفراد يتعاملون مع المشكلت األساسية الثلثة: المشاكل الوظيفية, مشاكل الصداقة, 

اكل الجنسية والعلقات العائلية, بأسلوب يوحي بتجردهم من الثقة بالنفس أو في القدرة على التغلب المش

 (28: 2010)أبو أسعد, على هذه المشكلت بواسطة "أسلوب التعاون". 

اطئة إذ أن "معنى الحياة" بالنسبة لهم يبقى في دائرة محدودة ال تتعدى ذواتهم, أي أنهم يمتلكون صورة خ 

أن  الُمجتمعهذا التعريف الخاطئ سيؤدي إلى عدم قدرة األفراد اآلخرين في و يف "معنى الحياة",لتعر

ي أي الذ اتيتلقى فائدة من منجزاتهم, وسبب ذلك هو أن غايتهم في هذه الحياة هو النجاح على المستوى 

. وعلى هذا فان نجاحهم في تحقيق هدفهم (22: 2010)آلن, بتفوقهم الشخصي على باقي األفراد في مجتمعهم 

. فعلى سبيل المثال الُمجتمعمن الحياة يكون له معنى خاص وشخصي لهم فقط, وغير ذي فائدة لباقي أفراد 

 طر على األفراد اآلخرين, وعليهفرد من المجرمين قد أعترف بأن حمله للسلح يشعره بالقوة وانه مسي

فإنهم يرفضون بشكل نهائي أن من  الُمجتمعلذاته فقط أما باقي األفراد في هذا الفرد قد برز أهميته بالنسبة 

)برافين, يحمل السلح هو فرد متفوق, إذ إن هذا السلوك ال يجعله فردا مهما أو متفوقا على األفراد اآلخرين 

. إن هنالك . فالحياة تكون ذات معنى عندما يساهم الفرد بشكل ايجابي في حياة األفراد اآلخرين(30: 2010

, فلقد كان لديهم مستوى من الشعور االيجابي المتعلق الُمجتمعممارسة بدرجة قليلة للحسان من قبل أفراد 

ة, حيث إن رأيهم برفض حمل السلح قد يسهم في اقتلع هذه السلبية من جذورها أو اإلجتماعيبالناحية 

للتقلل من وجودها, ومن  . الُمجتمعا ولو بالشيء القليل في تحسين عدم االعتراف هذا فإنهم ساهمو خِّ

 . (27-25: 2005)ادلر, 

أهمية في توجيه  ةاإلجتماعيإلى ما للقوى  (ادلر)فقد أشار  Social Interest اإلجتماعياالهتمام ا أم  

سلوك الفرد, إذ رأى أن الفرد ذو طبيعة اجتماعية منذ والدته, وهذه الصفة الفطرية هي من تجعل الفرد 

)المختاري, . الذ اتعلى مصالح  الُمجتمع, وتقدم مصالح الُمجتمعقادرا على االنضمام لبقية األفراد في 

 أجللتفوق, بمعنى إن يكون عمل الفرد هو من . كما أشار إلى أن هناك غاية اجتماعية من ا(12: 1998

للمجتمعه, ويستمد قوته من قوة مجتمعه, وتعويض الفرد عن الشعور بالنقص لديه يكون من  عمله من  خِّ

ة هي عمل "عاطفي" تضامني بين الفرد وبين اآلخرين, ويبينها اإلجتماعيمجتمعه. وإن العلقة  أجل

 (22: 2000)موسى, بأنها تتضمن: التعاون, التضامن, واألخلقية.  (ادلر)

 :(Barrera & Ainlay) جتماعي لــأُنموذج اإلسناد اإلب. 

للاإلحسان من  نموذجتناول هذا األُ      ". إذ تلعب Social support ةاإلجتماعيمفهوم "المساندة  خِّ

دورا نفسيا يتمثل في إبداء الحب لآلخرين, وزيادة التقدير لذاتهم, ومساعدتهم على  ةاإلجتماعيالمساندة 

تخفيف حدة القلق والتوتر الذي يشعرون به من  فضل  عنإشباع حاجتهم للنتماء وزيادة ثقتهم بنفسهم, 
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لل ست مجاالت  حددت نموذجوفي هذا األُ  (.51: 2012)ربيع, إضفاء التأثيرات االيجابية على مشاعرهم  خِّ

 , والتي تشير إلى بعض سلوكيات اإلحسان, وهي كما يلي:اإلجتماعيلإلسناد 

  المساعدة الماديةMaterial Aid.مساعدة الفرد بالمال أو شيء مادي آخر يعينه : 

  المساعدة السلوكيةBehaviour Assis Tance مشاركة الفرد بمهام معينة كأن يكون نشاط :

 حركي.

  التفاعل الوديIntimate Interaction.يتمثل بالتقييم, التقدير, إظهار االهتمام, واإلصغاء : 

  التوجيهGuidance.يتمثل بتقديم المعلومات التي يحتاج لها فرد ما وكذلك النصائح : 

  التغذية الراجعةFeed Back:  لليتم من لله تقديم تغذية راجعة للفرد من خِّ مراجعة  خِّ

 وتقييمها. مشاعره وأفكاره وسلوكياته

   االيجابي  اإلجتماعيفاعل التPositive Social Interaction مشاركة اآلخرين بتفاعلتهم :

 ((Barrera & Ainlay, 1983: 135 ة في سبيل االسترخاء والتسلية.اإلجتماعي

اعتياديا, لكن تقديمه في ظروف معينة يشير إلى اإلحسان  سلوكا  فتقديم المال لمن ال يحتاجه قد يكون  

بمعناه السليم أي اإلحسان في سبيل التقرب هلل تعالى وليس في سبيل التمظهر وخصوصا إن كان مقدم 

من حيث  نموذجاإلحسان هو أيضا في حاجة ماسة لهذا المال, وتبرز أهمية هذه المساعدات التي تناولها األُ 

ات محنة الفرد أو في األزمة التي يواجهها حيث يكون بأمس الحاجة لهذه المساعدات, أنها تقدم في أوق

 للمحتاج. النفسي ةبالتالي سيؤثر هذا األمر ايجابيا على الحالة 

Barrera & Ainlay, 1983: 136)) 

 :(Batson( اإليثار في البشر لــ نَظري ِّة ج. 

اإلحسان في مفهومين هما: اإليثار والتعاطف بمعنى "اإليثار التعاطفي". حيث  ن ظري ِّةتناولت هذه ال    

اإليثار بأنه دافع  في اإليثار على أساس مفهوم التعاطف, إذ رأى باتسون ن ظري ِّةعلى تناول  (باتسون)عمل 

لدى الفرد نحو تحقيق السعادة والرفاهية لدى األفراد اآلخرين, فما يحبه الفرد لنفسه سيحبه لآلخرين, 

إذ أن الفرد الذي يقوم وسيتجاوز ذلك وصوال إلى مرحلة تفضيل مصالحهم على مصلحته ومساعدتهم, 

لق على مصالحه أيضا, وهذا الفرد يكون ما, يتصف بالتعاطف مع هذا الشخص والق تجاه شخصا  باإليثار 

 (.88: 2010)أبو أسعد, معارضا دائما للفرد األناني 

كما رأى أن التعاطف يتضمن جانبين, الجانب األول يتمثل بوعي مرتفع لدى الفرد حول مشاعر الفرد  

ورية للتخفيف من ما اآلخر, أما الجانب الثاني يتمثل بالرغبة القوية لدى الفرد للقيام بكافة اللوازم الضر

األفراد البد أن يمارس من الفرد لدى  يعانيه الفرد اآلخر من مشاكل. ولكي يكون اإليثار أكثر وضوحا  

تجاه الناس الغرباء وليس على العائلة أو األقارب حتى يكون اإليثار ذو صورة واضحة, فدافع الحب 

لليثار ممكن أن يتطور لألهل واألقارب موجود عند كل إنسان من الفطرة, ولكن اإل مراحل النمو  خِّ

لتكون ممارسته على الناس الغرباء. وهنالك بعض األدلة على ممارسة اإليثار من قبل بعض األفراد 

يعانون مشاكل معينة, وكذلك تحمل بعض الكلم الجارح منهم لفترة  المتمثلة بتحمل االنزعاج من أفرادو

 (Batson, 1991: 957 - 958) أطول.

 (:Myers & Briggs) لــ اإلحسان أُنموذج د.
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للاإلحسان من  نموذجتناول هذا األُ      ة. حيث الُمحسنالمتمثل بالشخصية "نمط الشخصية المعطاء"  خِّ

مقدمة العناية لألفراد لشخصية تسمى )الشخصية المعطاء أو رأت الباحثتان أن هناك أحد األنماط في ا

S.F.J.E2 ة, ومن صفات هذه الشخصية هي محاولة اإلحسان الُمحسن( وهي قريبة على نمط الشخصية

ة اإلجتماعيبسخاء, وتكون سعيدة عند رؤية األفراد يشعرون بالراحة, إال أن هذه الشخصية تتوقع اإلثابة 

ضا تجردها من عند قيامها بذلك, حيث إن هذه اإلثابة يعطيها تحفيزا وقوة نحو عطاء أكثر, ومن صفاتها أي

الخجل عند مشاركتها في االجتماعات والندوات والنشاطات الخيرية, فغالبا ما تكون هي المضيف لهذه 

لتكون راضية عن نفسها, وهي تنبذ الظلم  الُمجتمعالنشاطات, وتحتاج هذه الشخصية إلى رضا أفراد 

صالح, و)العبودي, ألفراد اآلخرين. والقسوة. ولعطفها الكثير فإنها معرضة للستغلل والتحايل من قبل ا

2015 :126) 

 هي:  هذه الخصائصفرعية, و خصائصوالتي تتضمن  سماتوتتصف الشخصية المعطاء بعدد من ال

 االنفتاح ( على العالمE), دائما عندما إذا جلس بمفرده يشعر بالكآبة/: هيالفرعية  خصائصهاو 

يتفاعل  مجلس يكون موضع انتباه لآلخرين/يجلس مع اآلخرين نجد الحيوية فيه/ إذا جلس في 

رف مع الشخص األول كما يتفاعل مع الشخص اآلخر/ يميل إلى التفكير بصوت عال )أي نع

لصمت / تزم اأفكاره من كلمه(/ دائما يتكلم عن نفسه, عن بيته, وعمله/ يتكلم أكثر من أن يل

 (17: 2016محمد, و)عبد هللا,  .بإمكانه التكلم بأكثر من موضوع في نفس الوقت

 ( الحسيE), ل : إنسان عملي/ واقعي ومنطقي ويعيش اللحظة/ يفضل التفاصيخصائصه هيو

ل وال يمي مؤكدةخطوة بخطوة/ إذا تعلم مهارة يحاول التمكن منها/ يميل إلى الحقائق الثابتة وال

ائدة / ذات فالخيال/ إذا تكلم يعطي شرح تفصيلي/ يفضل الحقائق الجديدة إن كانت عملية و إلى

لواقع مع ا دقيق في وصفه, ويسرد المعلومات بانتظام/ لديه قدرة كبيرة على التفاعل والتكيف

 (18: 2016محمد, و)عبد هللا,  .يلتزم بكلمتهوالحالي/ محدد وواضح الكلم, 

 ( العاطفيFو )قدرألمام/ يا: يميل إلى القرار األقرب إلى قلبه/ يجلس بانحناء إلى ه هيخصائص 

رين/ اآلخ اآلخرين ويراعي كلمهم/ يميل إلى االنسجام مع اآلخرين/ لديه القدرة على إسعاد

يه/ وا علكثير الشكر والمرح/ قلبه طيب وعاطفي/ يشعر بالحماس إذا أعجب الناس بعمله وأثن

, )عبد هللا .لية/ دبلوماسي ومناور, ويتجنب جرح مشاعر اآلخرينصاحب حس مرهف وقيم عا

 (19: 2016محمد, و

 ( الحكمJ), ور التي يميل إلى حسم األمور والسيطرة عليها/ يعمل قائمة لألم هي: خصائصهو

 ي حياته/نظم فيريد تنفيذها/ يلتزم بالمواعيد بدقة/ يميل إلى اتخاذ القرار بسرعة وبسهولة/ م

ألمور/ حسم اوأوال, ومن ثم الراحة واالستجمام/ يشعر بالسعادة بعد اتخاذ القرار  يفضل العمل

)عبد هللا,  يرى الوقت محدود ويلتزم به/ يحب أن يعرف تفاصيل األمور/ مزدحم ومرتبط بكلمته.

 (20: 2016محمد, و

للومن (, Fسمة )في ال تقريبا واضحة اإلحسانمة بدو سِّ وت   ى القرار األقرب يميل إلتالية: ال خصائصال خِّ

ديه خرين/ لمع اآل اآلخرين ويراعي كلمهم/ يميل إلى االنسجام إلى قلبه/ يجلس بانحناء إلى األمام/ يقدر

لناس عجب االقدرة على إسعاد اآلخرين/ كثير الشكر والمرح/ قلبه طيب وعاطفي/ يشعر بالحماس إذا أ

 .خرينبلوماسي ومناور, ويتجنب جرح مشاعر اآلبعمله وأثنوا عليه/ صاحب حس مرهف وقيم عالية/ د

                                                             
 .dgmentuJوالحكم , Feeling, والم شاعر ensingS, واإلحساس xtraversionE االنبساطلغة اإلنجليزية من: روف ُمختصرة بال  حُ  2
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:(Bekkers &  Wiepking)   االحسان والكرم لــ أنموذج ه.

للاإلحسان من  ن ظري ِّةتناولت هذه ال     تفاعل ثمان دوافع مع بعضها لدى المسهم, حيث قام الباحثان  خِّ

بتوضيح )المحددات أو الدوافع( التي تحدد توجه الفرد نحو القيام باإلحسان, إذ إن هذه  بيكرز وييبكنج

أو األفراد القريبين منه )األسرة أو األصدقاء(. وهذه الدوافع  الُمجتمعالدوافع يكتسبها الفرد نتيجة احتكاكه ب

 الثمانية هي:

 

إن أول شرط لإلحسان هو الوعي بحاجات المحتاجين. تم توثيق آثار الحاجة أي الوعي بالحاجة:  -

للاألعراض التي تدل على أن الفرد محتاج من  سلسلة من التجارب الميدانية في الستينيات. في هذه  خِّ

 للمساعدة المتعلقةالتجارب تم دراسة مجموعة متنوعة من السلوكيات المساعدة بشكل عام, ودرجة الحاجة 

باحتمال تقديم المساعدة. تم تعريض المشاركين في التجارب )المتبرعين( ألفراد )محتاجين( حيث تم 

تشتيت تركيز المشاركين لمعرفة مدى وعيهم لحاجات المحتاجين, فالمشارك الذي يعرف األفراد 

يرتبطان  بالحاجة والتعاطف المحتاجين للمساعدة يكون لديه دافع للقيام باإلحسان, حيث إن الوعي 

 ببعضهما البعض, فالذي يكون متعاطفا مع غيره سيعرف )يعي( أنه محتاج أم ال.

 (Bekkers, Wiepking, 2007: 1) 
 

طلب بعض األفراد أو الجهات من المتمكنين القيام  إلىيشير االلتماس أو التوسل : و التوسلااللتماس أ -

في الواليات المتحدة األميركية كانت  1996في عام ف .ومساعدة غيرهم من األفراد المحتاجين باإلحسان

لل من اإلسهام إلىنتيجة الطلب من المتمكنين  جاءت% من التبرعات التي تم استحصالها 85  خِّ

نتيجة جاءتهنالك أدلة في هذا الشأن و .%86ونفس األمر حدث في هولندا بنسبة  .تبرعاتهم  

 القادرين مكن استحصالها بصورة أكبر عن طريقة التماسدراسات تجريبية أثبتت أن التبرعات الخيرية ي

(Bekkers, Wiepking, 2007: 1)   .اإلحسانعلى   
 

هذا الدافع يغطي التكاليف والمنافع المرتبطة بالقيام باإلحسان, المقصود بالتكاليف التكاليف والمنافع:  -

إعطاء المال أو شيء مادي آخر للمؤسسات هنا هي العواقب المالية للمسهم نتيجة قيامه باإلحسان, إذ إن 

مبلغ مالي. أما المنافع هنا فالمقصود بها البحث عن أفضل طريقة لتقليل التكاليف  ُمقابِّلالخيرية يكلف بال

. إذ إن هذه التكاليف والمنافع اإلجتماعيالمالية عند قيام المسهم باإلحسان عن طريق مؤسسات التكافل 

ي اإلحسان, وهي ليست مقتصرة على الجانب المادي فقط وإنما الجانب المعنوي تؤثر في دافعية األفراد ف

مع التدهور الصحي,والجسمي أيضا, كتكلفة الذهاب للتبرع   

 (Bekkers, Wiepking, 2007: 2) ة التي يتلقاها كالشكر والتقدير. والمنافع المعنوي  

 

ن لديهم هو أل اإلجتماعيعن طريق مؤسسات التكافل بالمال  األفراد إسهامالسبب الواضح وراء : اإليثار -

من  باإليثار, ولقد وصف الخبراء هذا الدافع اإلسهام وليس المزايا التي يحصلون عليهااهتمام بنتائج هذا 

 اإلسهاماتتوجه هذه إذ من الفرد,  إراديبشكل  اإلسهامينشأ هذا ونتائج ملموسة,  إلىحيث انه يؤدي 

لللمستحقيها من  المسهم هنا فائدة  أولويةذلك, وان ل اإلجتماعيمؤسسات التكافل بني ت خِّ  

(Bekkers, Wiepking, 2007: 2)  فائدة نفسه. تالمستفيد وليس  

 

, ولكنها تحتاج الُمجتمعيعتبر اإليثار شعور نابع من الداخل ونزعة داخلية موجودة لدى كل فرد من أفراد 

إثارتها وإخراجها لتفعيلها عمليا, حتى ينهض الفرد بنفسه إلى طرق ووسائل عديدة وخلقة لتحث على 

على حد  الُمجتمعوبمجتمعه, كما يعمل على تحقيق العديد من الفوائد االيجابية التي تحقق النفع للفرد و

سواء. كما ويعتبر اإليثار من أفضل السمات الحميدة التي يمكن أن يتسم بها األفراد, فهو حب العطاء 

واألنانية.  الذ اتالخير لآلخرين, أما أسوأ ما يتسم به هؤالء األفراد هو حب وتقديم أعمال   
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واإليثار إما أن يكون ماديا أو معنويا أو االثنين معا, وكلهما يعملن على تعزيز الروابط والعلقات 

واإلنسانية بين األفراد, كما يعملن على تحقيق الرضا النفسي لألفراد, مما يساهم في  ةاإلجتماعي

(Bekkers, Wiepking, 2007: 2) .زيادة الطمأنينة والسلم الداخلي 

 

التي يحصل  ةاإلجتماعيوالمكانة  اإلجتماعية كالجمهور اإلجتماعييشير هذا الدافع إلى المنافع السمعة:  -

عليها الفرد نتيجة قيامه باإلحسان. إن حوالي ثلثي الدراسات في علم النفس تناولت موضوع السمعة, إذ 

لليسعى الفرد هنا أن يكون إحسانه في األماكن العامة أومن  أو  الُمجتمعم كي يلحظها أفراد اإلعل خِّ

  ان كي يحافظ على هذهيسمعوها ليكتسب سمعة ايجابية. ويستمر الفرد بقيامه باإلحس

(Bekkers, Wiepking, 2007: 3) .السمعة االيجابية   

أن اإلحسان قد يسهم في تحسين تصور المسهم لذاته,  النفسي ةأظهرت بعض الدراسات : النفسي ةالفوائد  -

ويكون اإلحسان في كثير من الحاالت استجابة عاطفية من قبل المسهم, إذ ينتج مزاج ايجابي لدى بعض 

مون عند القيام به, ويخفف الشعور بالذنب عندما يكون المسهم عادال في إحسانه. وتشير األدلة  الُمسهِّ

يؤدي إلى نشاط  اإلجتماعيالعصبية أن اإلسهام عن طريق مؤسسات التكافل  النفسي ةالحديثة من الدراسات 

. وأظهرت الدراساتالذ اتفي مناطق الدماغ المسئولة عن تفعيل مكافئة   

(Bekkers, Wiepking, 2007: 3) واإلحسان.  الذ اتالمسحية وجود صلة بين صورة   

 

حول اإلحسان هي التي تحدد مدى  اإلجتماعيإن المبادئ والقيم التي تحددها مؤسسات التكافل  القيم: -

مونتوجه  للللحسان من  الُمسهِّ هاتتبرعاتهم, بمعنى مدى توافق أو تعارض  خِّ بين مؤسسات  التوج ِّ

مونو اإلجتماعيالتكافل  والتي تكون حسب القيم والمبادئ التي يؤمن بها الفرد المسهم. إن اإلحسان  الُمسهِّ

مونمن قبل بعض  يتجه نحو طائفة معينة حسب القيم التي يؤمن بها, ووجودها من عدمه لدى متلقي  الُمسهِّ

ة. في حين أن البعض اآلخر منهم لديه توجه جتماعياإلأي القيم  اإلجتماعيالتبرعات, وهذا يتعلق بالجانب 

وهي سوف تحدد مدى استجابته للقيامنحو القيم الدينية ويؤمن بها ويمتثل لها   

 (Bekkers, Wiepking, 2007: 4) . باإلحسان  

 

مونأشارت الدراسات المسحية أنه عندما يعتقد بعض الكفاءة أو فاعلية العطاء:  - أن تبرعهم  الُمسهِّ

تقل رغبتهم في وف س الُمجتمعلصالح مؤسسة تكافل اجتماعي معينة لن يحدث نتيجة ايجابية لصالح 

مونالتبرع. وعندما يرى بعض  قيام أفراد آخرين بالتبرع بكثرة لدى مؤسسة تكافل اجتماعي معينة  الُمسهِّ

ين. واإلشارة األخرى التي سيعتبرون هذا إشارة على كفاءة هذه المؤسسة في تحسين أحوال المحتاج

مونيتخذها  لها. إشارة أخرى  الُمجتمعهو تأييد فردا موثوقا في  الخيرية معيارا حول كفاءة المؤسسة الُمسهِّ

أيضا هي التوثيق اإلعلمي من قبل المؤسسة حول األعمال الخيرية التي تقوم بها وتأثير هذه األعمال في 

مونينفر بعض كما . الُمجتمعتقاء بتحسين أحوال المحتاجين وبالتالي االر من القيام باإلحسان لصالح  الُمسهِّ

مؤسسة تكافل اجتماعي معينة نتيجة الطريقة التي تجمع بها األموال والمساعدات العينية من قبل هذه 

ين حول الُمحسنالمؤسسة, فان كانت الطريقة ال يستوعبها العقل سيقلل هذا من ثقة   

       (Bekkers, Wiepking, 2007: 5) .كفاءة هذه المؤسسة 

 كيف تعمل هذه الدوافع مع بعضها البعض؟

هتأثير كل دافع من هذه الدوافع الثمانية في إن      الدوافع في للقيام باإلحسان متساوي, إذ تعمل هذه  التوج ِّ

مونو اإلجتماعيالمكان ومؤسسات التكافل وقت واحد, ويختلف تفاعل هذه الدوافع مع  حيث تكون  ,الُمسهِّ

تأثيرات هذه الدوافع بصورة تفاعلية مع بعضها البعض, على سبيل المثال دافع الوعي بالحاجة قد يعزز 

اإلحسان بصورة أكبر عندما تكون فاعلية المؤسسة عالية, أي عندما يثق الفرد في فاعلية وكفاءة المؤسسة 

ا أكثر. ولم يتم التمييز بين دافع وآخر من الخيرية سيكون لديه وعي أكبر بحاجات األفراد وبالتالي إحسان

 حيث األهمية فجميعها تشترك في تأثير تفاعلي للقيام باإلحسان.

Bekkers, Wiepking, 2007: 6)) 
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 كريس(:) لــ الذ اتتضحية  نَظري ِّةو. 

للاإلحسان من  ةتناولت هذه النظري     على إن لكل  ن ظري ِّة". حيث أكدت هذه الالذ اتمفهوم "تضحية  خِّ

فرد منظومة نفسية أخلقية مكونة من معتقدات وقيم تختلف بمجتمع عن آخر, لكن بصورة عامة يتم الحكم 

للعلى صحتها من  توافقها مع المبادئ اإلنسانية, وهذه المنظومة لديها تأثير على توافق الفرد مع  خِّ

اس هي غريزة حب البقاء, إذ من الصعب . والفكرة السائدة لدى بعض الن(31: 2008)صالح, نواحي حياته 

أوضح أن هنالك من يقدم  (كريس)لدى البعض منهم أن يهب حياته ويتنازل عنها في سبيل غيره, لكن 

حياته ويتنازل عنها لغيره وهو سعيد ويفتخر بنفسه ألن هذا السلوك يشعره بالرضا عن نفسه كونه يحقق 

 (44: 1983يدوف, )دافها. جلالمبادئ اإلنسانية التي يسعى أل

بأنه من الصفات الحميدة كالنبل والشهامة, إذ إن  الُمجتمعإن سلوك تضحية الفرد بذاته للغرباء يصفه  

تبدوا تضحية والفرد حي الضمير يكون لديه شعور بالذنب عندما ال يوفق بالقيام بمساعدة المحتاجين. 

لمنافع وربما تصل إلى مرحلة جود الفرد واضحة أكثر عندما تكون التكاليف أعلى بكثير من ا الذ ات

انه يقوم بذلك بشكل طوعي دون طلب من أحد  الذ اتبنفسه. إن ما يميز تفكير الفرد الذي يتصف بتضحية 

تلتزم بالمبادئ  الذ اتشخصية الفرد التي تتصف بتضحية ف مر منه فهو راض عن ما يقوم به.أو أ

جين من دون انتظار منفعة معينة, متواضعة متسامحة, وتشارك اإلنسانية, وتبدي مساعدتها لألفراد المحتا

 (Chris, 2011: 18 - 36)الناس أفراحهم. 

 :Discuss Theories Philanthropyناقشة نظريات اإلحسان يِّ. مُ 

  ُ المتبناة  ن ظري ِّةدرجت نظريات وأنمذج أخرى تفسر اإلحسان في هذا الفصل للمقارنة بينها وبين الأ

 من قبل البحث الحالي.

  من قبل البحث الحالي والتي ذكرت في هذا الفصل لم تتناول سمة  متبناةجميع النظريات الغير

اإلحسان بمعناها الصريح وإنما مقاربات لمفهوم هذه السمة والتي قد ال تؤدي إلى القيام بسلوكياتها 

للتناولت أدنى درجة لسمة اإلحسان من  الفريد ادلر ن ظري ِّةعلى أكمل وجه, مثل  مفهومين هما  خِّ

فمن غير المعقول قياس سمة اإلحسان وإجراء دراسة  اإلجتماعيوالشعور  اإلجتماعياالهتمام 

حولها وتعميم نتائجها على مجتمع معين بأنهم يتسمون باإلحسان أو ال ألنهم اهتموا باآلخرين أو 

 شعروا بهم!

  ى إن مساعدة اآلخرين من قبل الفرد هي صفة فطرية لديه, وان التفوق في ادلر عل ن ظري ِّةأكدت

للهذه المساعدات كاإلحسان يكون من  أيضا  ن ظري ِّة, وأكدت الالُمجتمعاكتسابه لهذه القوى من  خِّ

)دوافع مكتسبة  الُمجتمعمجتمعه أي غايته االرتقاء ب أجلعلى إن قيام الفرد بالمساعدة تكون من 

, وهذا اإلجتماعيواالهتمام  اإلجتماعيكن بأدنى درجة للحسان المتمثلة بالشعور توجيهية( ل

ادلر يؤيد ما تم طرحه من قبل الباحثان بيكرز وويبكينج حول اإلحسان, إال  ن ظري ِّةالطرح من قبل 

الباحثان بيكرز وويبكينج تضمنت مجموعة من الدوافع التي ستحدد ما إن كان الفرد  ن ظري ِّةأن 

حبه لإلنسانية وإخلصه هلل أم يقدمه  أجلم باإلحسان ويقدم مصالح اآلخرين على مصالحه من يقو

 ن ظري ِّةادلر وال ن ظري ِّةغايات أخرى. بالتالي فإن هنالك جوانب مشتركة بين  أجلمصلحته من 

المتبناة في  ن ظري ِّةبين مجاالت ال أكثرعن وجود جوانب مشتركة  فضل  , المتبناة في البحث الحالي

 التعاطفي, مما توجب تضمينهن في هذا الفصل. اإليثاردانيال باتسون في  ن ظري ِّةالبحث الحالي و



   30      إطار نظري                                             الفصل الثاني        
 

  المتبناة في  ن ظري ِّةباتسون حول اإليثار التعاطفي تكاد تكون اقرب النظريات إلى ال ن ظري ِّةإن

بيكرز وويبكنج تناولت  ظري ِّةن البحث الحالي لقياس اإلحسان, نظرا لتضمنها دافع اإليثار, إال أن 

المتبناة  ن ظري ِّةباتسون في قياس اإلحسان, ومن الممكن اعتبار ال ن ظري ِّةدوافع إضافية أخرى على 

في البحث الحالي ضمن بحوث تطوير النظريات )تعزيز رصانة النظريات التي تناولت سلوكيات 

 بيكرز وويبكينج. ري ِّةن ظالمساعدة(, وهذا مبررا إضافيا لتبني البحث الحالي ل

 "ة" الُمحسن الذ اتالبد من التوضيح بعض الشيء حول الفرق بين مفاهيم "اإلحسان" و

", الذ اتبعد إتمام عملية "بناء  الذ اتة", إذ يصل الفرد إلى مستوى تكوين الُمحسنو"الشخصية 

إن كان أسلوب بناء وحسب عملية البناء تتكون األفكار واالعتقادات واالستجابات لدى الفرد, أي 

سليم نفسيا أو غير سليم نفسيا سيؤدي إلى تكوين ذات سليمة نفسيا أو غير سليمة نفسيا,  الذ ات

لدى الفرد تتكون لديه "سمة" أو "مجموعة من السمات" )حسب عملية بناء  الذ اتوبعد تكوين 

عن أن  فضل  ذاته(, وهذه السمات بدورها تؤدي إلى تكوين "نمط الشخصية" الخاص بالفرد, 

ال يلقي ذات النسبة  الذ اتمفهوم السمة متفق عليه في أغلب نظريات الشخصية, بيد أن مفهوم 

كريس في بناء مقياس  ن ظري ِّةرر آخر في عدم تبني البحث الحالي لفي االتفاق, ويعد هذا مب

وهذا يعد إحسان مثالي قل نظيره  الذ اتتناولت التضحية ب ن ظري ِّةعن أن هذه ال فضل  للحسان, 

 ات.الُمجتمعفي 

 إلحسان من بين باقي النظرياتاألكثر شموال ل ن ظري ِّةهي الالمتبناة في البحث الحالي  ن ظري ِّةال 

المتناولة في هذا الفصل, إذ تناولت ثمان مكونات نفسية, وأدرجت هذه المكونات في المقياس 

 النفسي للحسان بثمان مجاالت نفسية يسعى المقياس لقياسها لدى األفراد.

 التي تناولت أعلى درجة لسمة اإلحسان من بين النظريات المدرجة في هذا الفصل  ن ظري ِّةهي ال

للمن  بأنهم  الُمجتمعهذه المجاالت الثمانية, فعند قياس سمة معينة ونطلق الحكم على أفراد  خِّ

يمتلكون هذه السمة أو ال يمتلكونها يجب قياسها لديهم بمقياس نفسي يقيس هذه السمة بأعلى 

 درجاتها ويحيط بكل جوانبها قدر اإلمكان.

  نكليزية سمة اإلحسان ومصطلحها في اللغة اال ن ظري ِّةال تناولتPhilanthropy  بشكل صريح

 لمفهوم هذه السمة كما في باقي نظريات هذا الفصل. ن ظري ِّةدون مقاربات 

  مونعينة البحث هي ين هو الُمحسنين", لذا فالمصطلح الذي يطلق على الُمحسنأي " الُمسهِّ

خرين مصطلح "اإلحسان", أما مصطلح "اإليثار" فيطلق على األفراد الذين يفضلون مصالح اآل

على مصالحهم ويقومون باألعمال الخيرية في مناحي الحياة األخرى, وإن الباحثان بيكرز 

, لذا فعلى حد علم واطلع الباحث ان Philanthropyوويبكينج تناوال مصطلح "اإلحسان" 

 المتبناة أكثر توافقا مع عينة ومجتمع البحث الحالي. ن ظري ِّةالمصطلح الذي تناولته ال

  ان بيكرز وويبكنج لم يفرقا بين دافع وآخر, واعتبروها متساوية في قياس اإلحسان لدى الباحثإن

للالفرد, أي تقاس سمة اإلحسان لدى الفرد من  قياس هذه الدوافع لديه, إذ إن أعلى مستويات  خِّ

سلوك المساعدة هو اإليثار أي تفضيل مصالح اآلخرين على المصالح الشخصية, لكن هذا ال 

 جلاإلحسان بمعناه الكامل, فربما هنا الفرد فضل مصالح اآلخرين على مصالحه أليوحي إلى 

أو ألن لديه مصلحة معينة  اإلجتماعيغايات شخصية معينة كاكتساب السمعة وزيادة الجمهور 

لدى هذا الفرد أو ذويه يسعى للحصول عليها عند قيامه بالعمل الخيري ...الخ, وليس من باب حبه 

لإلنسانية وتعاطفه مع المحتاج. لذا يتوجب هنا ليس قياس اإليثار فحسب وإنما قياس مجموعة 

 نية وتعاطفه مع المحتاجين النابعنسادوافع أخرى معه للتأكد من إن الفرد قام باإلحسان حبا هلل ولإل
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من يقظة الضمير اإلنساني لديه, وهذه الدوافع إن تفاعلت في الفرد بصورة صحيحة أصبح يتسم 

من مدى تعاطفه مع المحتاج. و"السمعة" التي ستحدد  ان, وهي: "الوعي بالحاجة" النابعباإلحس

؟ وكذلك "القيم" التي ستبين هل إن غاية الفرد من اإلحسان هل في سبيل اكتسابه السمعة أم ال

الفرد عندما يحسن للمحتاجين سيحسن للذين ينتمون لطائفته فقط أم لجميع المحتاجين؟ فاإلحسان 

هل سيهتم الفرد بما أي ابتغاء مرضاة هللا ال يميز بين هذا وذاك. وكذلك "المنافع والتكاليف" 

على  جزء القليل من أمواله كي يحافظأو هل سينفق ال من منافع شخصية لقاء إحسانه سيحصل

للفرد بعد قيامه  النفسي ة" فهي تعبير حقيقي عن الحالة النفسي ة باقي منافعه؟ وكذلك "الفوائد

كان هذا العمل من صميم قلبه وليس لغايات أخرى وال يهتم لما أنفقه في سبيل  باإلحسان, فإن

ة أو فاعلية العطاء" فهنا يتأكد الفرد من مدى . وكذلك "الكفاءالنفسي ةالمحتاجين سيشعر بالسعادة 

جدية المؤسسة الخيرية في مساعدة المحتاجين والفقراء, بالتالي تكون غاية الفرد هنا ليس التبرع 

فحسب )إسقاط فرض( وإنما يريد التأكد فعل من أن تبرعاته ستصل إلى الفقراء. وكذلك 

ظر أحدا يدفعه لتقديم اإلحسان أو ال يستثير أحدا الحقيقي ال ينت الُمحسنف "االلتماس أو التوسل"

تعمل  ات إنسانية نبيلة. كل هذه الدوافععطفه على أحد المحتاجين وإنما يؤدي هذا العمل من غاي

الباحثان بيكرز وويبكينج  فإن بالمجملواإليثار كي تبرز مفهوم اإلحسان بمعناه الحقيقي.  دافع مع

ية بأكملها للتعبير عن سمة اإلحسان في الفرد, وال تعلوا أهمية أي اشترطوا وجود هذه الدوافع الثان

 دافع منها على الدافع اآلخر فكلها متساوية فيما بينها وهذا ما جاء في بحثهما. 

ُ  ر  كِّ ما ذُ لِّ  ستنادا  إ بناء المقياس  في ((Bekkers, Wiepking, 2007 ن ظري ِّةتبنى البحث الحالي  ,نفا  أ

 اإلحسان. الن فسي لُِّمنغي ِّر

 :(Being – Possession)( الَكينونة – التملُّك) ثانيا/

مة. 1  :Introduction الُمقَد ِّ

كان  إذاهندامه, وقد ال نكترث لفرد ما  أوشكله  إلىبمجرد النظر  إعجاباحدهم ونبدي قد نبهر بمظهر أ    

بحث عن الثقافة والوعي, فالبعض يتوى عميق من الجاذبية الجسمية فيفاجئنا بمح أسبابال يمتلك  أورثا 

 .عن تنمية وتطوير كينونة خاصة به بحثيستعرض بها لتكمل شخصيته, والبعض اآلخر ي أشياء

ومدى انجذاب بعضهم لبعض,  األفرادتفسير سلوك  النفسي ةعلى مدى قرن ونيف حاولت النظريات  

يمتلك خصائص جسمية ورثها من والديه تمثل مظهره الجسمي  اإلنسانوتوصلت عبر دراسات عديدة بأن 

يضيفه الفرد لمظهره هو االهتمام بالنظافة والتجميل  وما, غير مقبولة أو مقبولة أووالتي قد تكون جذابة 

الجانب الداخلي الذي ال يمكن ملحظته بل االستدالل عنه  أماواالهتمام بالهندام والقيافة وتصفيف الشعر, 

لمن  ة على تنمية هذه اإلجتماعي, وتعمل التنشئة النفسي ةاالستعدادات  اإلنسانالسلوك, فكذا يرث  لخِّ

 تعدادات لتكون خصائص هذه الشخصية.االس

في بداية  األولىللوهلة  األشخاصوينشأ السلوك من تفاعل كل من الجانب الجسمي والنفسي, فعندما نرى  

من  عنهم أولىانطباعات  نأخذ فإنناحتى في سياقات الحياة المختلفة,  أوفي العمل  أوالدراسة في الجامعة 

لل للحتى من  أومظهر كل منهم  خِّ  أنن العقل البشري يميل معهم, أل التفاعلت اللفظية البسيطة خِّ

ويصنفها, فقد يعطي المظهر الخارجي انطباعا عن  األشياءتماما مثلما يدرك  أصنافيدرك الناس بشكل 

الطبيب والمهندس والمحامي  أزياءنحكم على  أنالسجود في جبينه, ونستطيع  وآثارالدين  مظهر رجل
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المعلمين قد زود  أي أوينطبق سلوكه مع واجبات مهنته  األطباءمن  أيندرك  أنلكن ال نستطيع  وغيرهم,

مثل  األمدفي تفاعلت طويلة  اآلخرينمهمته النبيلة, ولكن حينما نتفاعل مع  إلتمامنفسه بالمعرفة اللزمة 

عميقة في النفس مثل الصدق  أشياءنبحث عن  فإنناالحب والزواج والصداقة والجيرة والزمالة في العمل, 

  واإلخلص والحب واالهتمام. واألمانة

, فمن الشخصية الممتلكات أوخيرية معينة مثل التبرع بالمال  بأعماليقومون  األفرادونجد أيضا بعض 

, لكن نستطيع أن نستدل عن وجود هذه السمة لديه من عدمها, وانه بالفعل المظهر نقول عنه محسنناحية 

للكان تفكيره في كيفية تحسين أحوال المحتاجين, يكون ذلك عن طريق االستدالل العلمي من  قياس  خِّ

 السلوك.

في  الك ينونةو التمل كفي كل من الفلسفة وعلم النفس, وكذلك أشكال  ُمتغي ِّرال وسيستعرض البحث الحالي

وصوال  ُمتغي ِّرفي تفسير هذا ال النفسي ة ن ظري ِّةعن الرؤى ال فضل  عدة مجاالت وبعض المقارنات بينهما. 

 (.الك ينونة – التمل كالمتبناة التي تم اعتمادها كإطار نظري في بناء مقياس ) ن ظري ِّةإلى ال

 : Possession In Philosophy في الفلسفة التملُّك .2

, حيث وصفوه من الرذائل األخلقية, كما أن وجهات النظر التمل كهتم الفلسفة على مر العصور بمفهوم إ

على مر العصور بسبب اختلف الثقافات السائدة في تلك العصور بسبب  ختلفتإ التمل كحول مفهوم 

إحدى الرذائل األخلقية  التمل ك (سقراط). فعد (95: 1987)الميداني, ات الُمجتمعاختلف توجهات األفراد في 

القائمة على أساس الجهل والتخلف, حيث افترض سقراط وجود نية طيبة داخل كل فرد, لكن هذه النية 

للمن  التمل كتتحول إلى رذيلة أخلقية بسبب الجهل, وقال انه بإمكان الفرد التخلص من رذيلة   خِّ

للالمعرفة, إذ جعل سقراط المعرفة مقياسا للخير من  مقولته: )أن المرء ليعمل الخير حتما, لو علم أين  خِّ

مرهونة  الُمجتمعغريزة عند اإلنسان وان سعادة  التمل كفقال أن  (أفلطون)ا . أم  (203: 1964)النشار, هو( 

هي أصل كل الشرور, وهي رذيلة مدمرة للمجتمع وسببا للظلم  التمل كبالتخلص منه, ألنه رأى أن شهوة 

 (154: 1970يث, )غواالستبداد. 

ووصفوه بأنه مرتبة رفيعة في األخلق,  التمل كهناك فلسفة كانوا ينادون للسعي في سبيل  ُمقابِّلوفي ال

الغاية السامية في الحياة تقوم على أساس تقوية النفس  إنالمنفعة الفردية  ن ظري ِّةحيث قال )هوبس( صاحب 

اآلخرين. ورأى أيضا أن الكائن اإلنساني بطبعه أناني  ال في مقاومة احتياجاتها ولو كان ذلك على حساب

هو جوهر الوجود اإلنساني وليس عرضا من اعرض حياة اإلنسان  التمل كذاته فقط, وان  أجليتحرك من 

. أما راند فقد قال أن األفراد ال يمكن أن يكونوا مدفوعين سوى الهتماماتهم الشخصية, (32: 1998)الجنابي, 

يترك أي هدف في  أناهتمامه بذاته, إذ يحق له  أجلنه ال يوجد مانع نحو سعي الفرد من كما أكد راند ا

 (Rand, 2000: 1). ه الشخصيةالحياة ال يلبي مصالح

 صاحبه متمسكا بعقيدة أو فكرة ما على الرغم من عدم اقتناعه بها ( يكونالتمل كإن الوجود الذهني المقيد )

معينة, فيكون إبراز محتوى فكري  ن ظري ِّةأو أنها ال تمثل تماما ما بداخله من محتويات فكرية ورؤى 

بأنه يمتلك وجودا  الذ اتسد النقص الحاصل في الشخصية وخداع  أجلمخالف للمحتوى الجوهري من 

ة التي اإلجتماعي أصيل, فتكون هذه المحتويات الفكرية المزيفة متخذة من قبل الفرد في تشكيل هويته

. ولقد مثل هذا النوع من الوجود كل من )كارل يسبرز( و)جبريل الُمجتمعيسعى أن يتجلى بها أمام 

 (130: 2000)الجاف, مارسل(. 
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. إن (80: 1989)فروم, هو حصول الفرد على الملكية والمحافظة على ما حصل عليه.  التمل ك مهم فيال

ينبع من كمية األشياء التي يمتلكها, بالتالي فهذا الفرد يحيط نفسه  3التمل ك ور الفرد باألمن النفسي وفقشع

عن ذلك  فضل  . (128: 1977)زهران, باألشياء التي اكتنزها خوفا من سرقتها, كما انه ينفق القليل مما يملك 

فان هذا الفرد ال يقدم الحب إلى اآلخرين بل يحاول الحصول عليه منهم واالستحواذ من قبله على من 

من المعلومات لكنه يمتنع عن إنتاج األفكار  كبيرا   يحبون, وعلى الصعيد الفكري فهذا الفرد يمتلك قدرا  

 (Fromm, 1976: 66)ومنحها لألفراد اآلخرين. 

 لممتلكاتهذه الخاضعا  اء المادية أو الفكرية, يكون كيانه الوجوديمتلك األشيالى إن الفرد الذي يسع 

هف لكيان الوجودي.ك هذا االتي تصبح قوى تتمل   لكاته, فرد وممتبين ال ليست هناك علقة حية التمل ك في توج 

مع  لذ اتاصبح ك علقة بين ذات الفرد والشيء, بل تلك شيء واحد, بمعنى ليست هناإذ يصبح هو وما يملُ 

في  كالتمل   همعرفة منابع توج   (1989)فروم,  . كما حاول(89,  80: 1989)فروم, الشيء شخصية واحدة 

ه لهذا في األصل البيولوجي ة وفي اللغة أيضا, وبحثاإلجتماعياألنظمة االقتصادية والثقافية و  التوج 

جه كل ذي يوي في ترسيخ هذا األسلوب, وتفسير الطبع الشرجي هنا هو الطبع الوتوصل إلى الطبع الشرج

 (48: 2009)السعداوي, واالحتفاظ بالممتلكات.  التمل كالطاقة الحيوية للفرد نحو 

 :Being In Philosophyفي الفلسفة  الَكينونة .4

 لكائن هوراد بايبالفعل, إذ إن ما إن الكائن يدعى "بالقوة" عندما يكون له كيان ممكن وقوعه أو واقعي 

ل يل المثالى سبالقوة. أي استعداد شيء متحقق في النظام الوجودي )الداخلي( ليتكامل مع ارض الواقع, ع

د ا المقصوخ, أمكون متعلم, والماء لكي يصبح ثلجا ...الب للحتراق, والفرد الجاهل لكي ياستعداد الخش

إلى  الستعداداا من الوجودية الداخلية ليجعلها حقيقة واقعة أي يخرجه "بالفعل" هنا هو ما يخرج تلك القوة

عل الماء د لكي يجلتبريالتمام, وهو ما تم ذكره في األمثلة السابقة )العلم لكي يحول الجاهل إلى كائن علم, ا

 ي الباطنتحقق فليست سوى االنتقال من الوجود الم الك ينونةثلجا, النار لكي تجعل الحطب محترقا(, إن 

 (135: 1972)سلمة, إلى الوجود الخارجي الحقيقي. 

 :تقسيم الوجود إلى قِّسمين, وك ما يأتيمكن اآلن يُ  ,ذلكلِّ 

لخارجي وجود االمقصود بال عيان, أي هو الوجود المادي. إن  يعني الوجود الظاهر لل :الوجود الخارجي 

لخاص هني انمط الشخصية الخاص به, وهذا النمط يتحدد حسب الوجود الذ رجي للفرد أيالكيان الخا هو

ود ما وجإبذلك الفرد أيضا, أي حسب طريقة تفكيره ونظرته لألمور المحيطة به, فيكون هذا الوجود 

 ,ينونةالك   خارجي أصيل أي نمط الشخصية ذات الوجود األصيل والمنبثقة من توجه الفرد في حياته حسب

قة ثأو يكون وجود خارجي غير أصيل أي نمط الشخصية ذات الوجود غير األصيل )المزيف( والمنب

قلي, أي وجود الععني الفي :الوجود الذهني )الباطني, الداخلي( ا. أم  التمل ك نتيجة توجه الفرد في حياته وفق

  (559: 1972, سلمة)الوجود الكائن في ذهن الفرد. 

الذهني( هي التي تربط بشكل منطقي بين أجزاء القضية, أي هي التي تجعل من  )الوجود الك ينونةإن 

الوجود وجود خارجي غير أصيل )وجود تملكي(, أو تجعل منه وجودا خارجيا أصيل )الوجود الجوهري 
                                                             

ث أن  أقرب ُمصطلح (, وبعد اإلالتمل كختلفت المصطلحات االنجليزية التي تناولت )إ 3 لع على المصادر النفسي ة ذات العلقة, تبي ن للباحِّ نجليزي إط ِّ

 .Possessionلــ التمل ك في مدار الموضوع هو: 
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يكون من أساس جوهر شخصية الفرد استنادا إلى  الك ينونة. إذ إن منبع (101: 1980)الفندي, (. الك ينونةذو 

ية بصورة ايجابية سيؤدي الذ اتالذي يستثمر طاقاته  ومعتقداته الداخلية, فالفرد علقته بأفكاره ومشاعره

(, فالعلقة الك ينونةذلك إلى تحقيق إنسانيته, وبالتالي إثبات وجود شخصيته )توجه للفرد في الحياة حسب 

 .(582: 1972, سلمة)لطاقات الداخلية لكل فرد وبين فعاليته. طردية بين تكامل ا

د, ي للفراتالذ  ود بين الوجود وبين الماهية استنادا إلى أعطاء أهمية كبيرة إلى الوج (ديكارت)لقد ميز  

مقولته  ن طريقي, وعالذ اتمستندة بأكملها إلى الوجود  (ديكارت), إذ كانت فلسفة الذ اتفربط الوجود ب

ساوي انه ال يوعالم رة )أنا أفكر, إذا أنا موجود(, بمعنى أن الفرد واعي ويستطيع أن يفكر في هذا الالشهي

تسلط لمحكوم باغير  شيئا بدون تفكيره, والمقصود هنا التفكير الناضج المستند إلى الحرية في اتخاذ القرار

ف ذلك , وخل(الك ينونةالذهني )معين, بالتالي وعلى أساس هذا سيثبت وجوده األصيل النابع من وجوده 

جوهر يقي لوعندما ال يتخذ الفرد طريق التفكير السليم ال يكون له وجود إنساني ملموس أي وجود حق

حية النا شخصيته األصيل عن طريق سلوكياته المنتجة, وإنما فقط وجود جسمي. فالوجود هنا مزيف من

 (39: 1970)حباتر,  (.التمل كاإلنسانية )

يحة, ر الصحمن كل المعتقدات الموروثة غي يكون صاحبه متحررا   (الَكينونةالوجود الذهني الحر )إن 

ك, ير الشكوة وتثوهذا النوع من الوجود ال يكون فيه تفكير الفرد خاضعا لتكهنات أو اعتقادات غير منطقي

لطرف اإلى  أن يطرحهاوال يكون متشبثا بها أيضا, فيجري التحليل المنطقي ليقنع نفسه بها أوال قبل 

رين قناع اآلخإ أجلن مبصورة عامة, ويكون متأكدا من أنها تمثل فعل ما بداخله وليس  الُمجتمعأو  ُمقابِّلال

ا د مثل هذ. ولقأو محاولة إثبات ما يريد بطريقة ال تتناسب مع قناعته الداخلية بأن الفكرة غير صحيحة

 (130:  2000)الجاف,  النوع من الوجود كل من )هيدجر( و)سارتر(.

  :In Psychology  Beingفي علم النفس الكَينونة .5

: 1956)فروم, يتعلق بصورة الواقع الحقيقية, وليس صورته المزيفة الوهمية  الك ينونةأن  إلى (فروم)أشار 

يعني  الك ينونةهو أسلوبا خلصيا للفرد إذ إن االنتقال إلى  الك ينونة( أن 1989رأى )فروم, . كما (79

المتحرر من  4االنتقال من الحاجات البيولوجية إلى الحاجات اإلنسانية, أي )من الحيوان إلى اإلنسان(

والرضا عن النفس والتضحية في سبيل  الذ اتالغرائز والشهوات والرغبات, وقوة األنا واإلفصاح عن 

حسب رأي فروم  لك ينونةساسية لاآلخرين. والتحرر من األنانية والنرجسية هي من المقومات الرئيسية واأل

. كذلك حدد أهم الشروط التي يجب أن يتصف بها الفرد للقول انه يتوجه في بعض (47: 2009)السعداوي, 

وهي: فرد مستقل, حضور العقل, والحرية, وسمة أساسية أخرى وهي  الك ينونةمواقف حياته على أساس 

أن يتمتع الفرد بنشاط ايجابي تفاعلي مع اآلخرين, وليس المقصود هنا النشاط الظاهري )نشاط الجسم 

عن ذلك  فضل  . والحركة(, وإنما النشاط الداخلي للفرد, أي أن يستثمر طاقاته اإلنسانية بصورة صحيحة

من شخصية الفرد يعني زيادة بصيرته في حقيقة نفسه وحقيقة أنفس  الك ينونةلزيادة في جانب فقد أكد إن ا

( بصورة التمل كاآلخرين والعالم من حوله, وإن طريق الوصول للكينونة يشترط احتراق مظهر الفرد )

 (105,  94: 1989)فروم, (. الك ينونةنسبية للوصول إلى جوهر الفرد )

 :قارنةاألشكال والمُ ( الَكينونة – التملُّك) .6

                                                             
احتياجاتها الغريزية, إلى مستوى التصرفات التي يكون همها الوحيد إشباع  لإلنسان التصرفات الحيوانية مستوى المقصود هنا االنتقال من 4

 المنتجة. إلنسان المتمثلة بالسلوكياتلحضرة المت
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 Shapes and comparison (Being – Possession) 

 في الحياة:( الك ينونة – التمل ك)أشكال 

هفي توجههم في الحياة, يبرزون هذا  التمل ك بعض األفراد المتبنين لــ وعلى وجه  مواقع االنترنتفي  التوج ِّ

ينسبون سمات افتراضية وهمية معينة لهم فوغيرها,  فيسبوككال اإلجتماعيمواقع التواصل الخصوص 

فينة التي لن تكون لغرض تعويض الشعور بالنقص في داخلهم, أي لغرض إبراز أو تحقيق رغبات د

ألنهم سيعتبرونها  الك ينونةب مصدر قلق لهم ولن تعيق نمو شخصياتهم فيما لو كانوا متوجهين في الحياة

 الُمجتمعتكون هذه الواجهات المزيفة التي يبرزون شخصياتهم بها أمام بالتالي أمورا ثانوية في حياتهم. 

 هم بحيث يشعر أصحاب توجه"يتملكونها في تفكيرهم" أي بمعنى أوضح يكون لها السلطة على تفكير

أمثلة  . وفيما يلي(15: 1970)حباتر, ة عند ادعائهم بهذه السمات اإلجتماعيبالتوازن النفسي وبهويتهم  التمل ك

 )افتراضية( توضيحية حول ذلك:

 ( ه وفق التمل كخريج جامعة نيويورك (, يفترض أن يكتب شهادته الحقيقية أو ال يكتبها إن توج 

 كان لم يدرس )أسلوب كينونة(.

  ه وفق1994مواليد ه وفق1974ه الحقيقية مثل مواليد ك(, يفترض كتابة مواليدتمل  ال )توج   )توج 

 ينونة(.ك  ال

 ه وفقديعمل ل ك(, يفترض كتابة مهنته الحقيقية مثل تمل  ال ى مدير عام في وزارة معينة )توج 

ه وفق الك ينونةموظف في مديرية شباب ورياضة محافظة معينة )  (.توج 

(, التمل كفعدم كتابة المهنة الحقيقية أو الشهادة الحقيقية وكتابة ما يرغب أن يكون عليه صاحب الشخصية )

هو في الحقيقة يعبر عن انعدام الثقة بالنفس وان هذه الرغبات التي يعجزون عن الوصول إليها ستشكل في 

نظرهم شخصياتهم الحقيقية, فيتخذونها ألنها تجلب لهم األمان النفسي, غير أنهم في الحقيقة غير متزنين 

 (16: 1970)حباتر, نفسيا. 

أن أقوى العلقات ذات التأثير في  (ايريك فروم)د رأى , فقSocial Area اإلجتماعيالمجال وفي  

للة, وذلك من اإلجتماعياألفراد هي العلقات  مع  طبيعة الوظيفة التي سيؤديها والتي تتطلب توافقا   خِّ

األفراد يتغيرون حسب نوع الوظيفة إلتمامها بصورتها المطلوبة, فعلى سبيل المثال في  ن  شخصيته. إذ أ

تصبح قيادة هؤالء األفراد من  إذأيام العشائر والقبائل كان بعض األفراد يعتمدون على عشائرهم وقبائلهم 

: 1983, شلتز)اتهم. قبل عوائلهم, إال أنهم وبمرور الزمن أصبح لديهم استقللية بأنفسهم ومتفردين بشخصي

238) 

وبين  مانفصال األفراد عن االتصال المباشر بينه , فإنPsychological Areaالمجال النفسي وفي 

الحوادث واألشياء تجعله يشعر انه غريب في هذا العالم, وغريب عن نفسه أيضا, فل يشعر أن لديه إبداع 

تكون سيدة عليه ومتحكمتا فيه, فالفرد الذي تدفعه  في عمله أو سلطة عليه, بل إن أعماله وما يترتب عليها

, بل يصبح خاضعا لقوى نفسية في النفسي ةالنرجسية وشهوة السلطان ال يشعر أن له استقلليته وثروته 

للداخله ويميل لها وينفس عنها من  سلوكه الخارجي, فهذه األمور تحدد تملك وكينونة الفرد المتمثلة  خِّ

 (89: 1960)فروم, لخارجي. بكيفية بروز سلوكه ا

, إذ أن كل الوالدين يطبقان النفسي الُمجتمعاألسرة وكيل  , فتعتبرFamily Area المجال األسريوفي 

ة في شخصية أبنائهم, إذ يمكن القول أن اإلجتماعيعلى أبنائهم, ويسعون لتمثيل الشخصية  الُمجتمعمفاهيم 
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ية من دون اعتبار لخصوصية هؤالء األبناء, والسعي إللزام األبناء الُمجتمعالوالدين ينقلن ألبنائهم الروح 

لللتزام بهذه الشخصية دون فسح المجال للمناقشة وحرية الرأي, وهذا له تأثير بليغ على تكوين شخصية 

 (228: 1972)فروم, األبناء. 

التقنيات والمناهج التربوية المستخدمة تسبب علة في  فإن ,Study Area المجال الدراسيوفيما يخص 

ة للتربية التي تقوم بتهيئة الفرد ألداء معين اإلجتماعيتطور الشخصية, فالعملية التربوية هي الوظيفة 

والذي سيقوم به الحقا في مجتمعه. وان األساليب التربوية هامة للغاية وبها يتعدل الفرد إلى الشكل 

حال فان أي نفور من قبل الفرد تجاه هذه األساليب التربوية سيؤدي إلى ارتباك الفرد المطلوب, وعلى أي 

)فروم, وعدم فهمه للعملية التربوية بالتالي عدم إيفاء هذه العملية التربوية للمتطلبات التي يبتغيها الفرد منها. 

1972 :227) 

ل المشترك يعتنقه جماعة من الناس مجاال للعم يعد الدينف ,Religious Area المجال الدينيأما في 

يكون لكل فردا فيه إطارا دينيا يتوجه به في الحياة على أساسه. وان اآلراء الدينية المتعارضة مع توجهات 

, لذا يجب أن تكون ممارسات الفرد الدينية بعيدة عن التناقض النفسي ةالفرد تخلق له نوع من االضطرابات 

 (146: 1989)فروم, واللمعقولية. 

ح الفرق بين الشخصية التي تتبن ى التمل ك في توجهها في الحياة, والشخصية التي  وفي ما يأتي مقارنة توض 

 تتبن ى الك ينونة في توجهها في الحياة:

 (1جدول )

هو التملُّك توجهقارنة بين مُ   للشخصية اإلنسانية الَكينونة توج 

ه ت ه الَكينونة توج   التملُّك توج 

 شخصية مجزئة غير متكاملة, وغالبا تتضمن استغالال لآلخرين. متكاملة وواضحة وصريحة.شخصية  1

 ة.اإلجتماعيتتسم بالتفاعالت السطحية في بيئتها  ة.اإلجتماعيتتسم باأللفة والمودة عند تفاعلها في بيئتها  2

 تبقى كما هي. تبدي تغييرا مستمرا وتوجها نحو المستقبل. 3

قليلة السيطرة على المشاكل التي تواجهها, وليس لديها فكرة  وحرية في التأثير على مواقف حياتها.لديها سيطرة  4

 واضحة عما يحدث في حياتها.

وضعها في خطة عامة  أجلليس بمقدورها اتخاذ قرارات من  تتسم بالتخطيط الكامل لحياتها. 5

 لحياتها.

 ال تطور أهدافها وأفكارها, وغالبا ما تكون خاضعة لآلخرين. اآلخرين.تطور أهدافها وأفكارها مما يجعلها متميزة عن  6

 (33: 2003)الشمري, 

 ( الَكينونة – التملُّك)نظريات في تفسير  .7

(Being – Possession): A Theories In The Interpretation Of   

 :فرويد() لــ الجنسي –النمو النفسي  نَظري ِّةأ. 

للمن  (الك ينونة - التمل ك) ن ظري ِّةتناولت هذه ال طبيعة تفاعل مكونات الشخصية الثلث التالية فيما  خِّ

( في شخصية الفرد على الدوافع البيولوجية Idبينها: الهو, األنا العليا, واألنا. حيث يقوم جزء )الهو 

الفطرية ومحاولة إشباعها فهي تريد تلبية مطالبها بشكل فوري, هذا الجزء من شخصية الفرد يعمل وفق 

مبدأ اللذة, فهو يحاول إشباع غرائزه بأي وسيلة ممكنة, وهذا اإلشباع يشعره بالراحة والتوازن النفسي 
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( بمثابة الموجه Super Egoثاني من شخصية الفرد )األنا العليا ووجود شخصيته, ويعتبر الجزء ال

األخلقي للفرد )اعمل كذا وال تعمل كذا(, فهو يرتكز على عقائد دينية وأفكار مثالية, فهو حدي إلى أبعد 

( المنبثق نتيجة Egoالحدود, ويعمل وفق المبدأ األخلقي, أما الجزء الثالث من الشخصية هو )األنا 

للبين الهو واألنا العليا, فيقوم بمساعدة الفرد على التكيف مع محيطه الخارجي, من الصراع  محاولة  خِّ

 (42: 2005)الرحو, التوفيق بين متطلبات الهو ومتطلبات األنا العليا, فهو يعمل وفق مبدأ الواقع. 

هاتفرويد يسلك أحد  ن ظري ِّةإن الفرد وفق   ف على أساس مكون الهو الثلثة في حياته فإما يتصر التوج ِّ

فيصبح بذلك كائن شهواني تحكمه المتطلبات الغرائزية ويعتبرها أساس إلثبات وجود شخصيته فيكون 

همه األساسي هو الحصول على احتياجاته )امتلكها( ومن ثم يرفض التنازل عنها ويعتبرها جزءا ال 

عندما –, أما مكون األنا العليا التمل كب يتجزأ من شخصيته )يتملك هذه االحتياجات(, أي يتوجه في الحياة

هفيصبح بذلك كائن عقائدي ويقيم شخصيته وفق تصرفاته الدينية المثالية, و -يكون متدين وليس ديني  التوج ِّ

األنا العليا( يشير إلى اللسواء النفسي )فرد غير سليم نفسيا(, بالتالي فان  –وفق أحد هذين المكونين )الهو 

إذ تصبح شخصيته ملكا ألحد هذه  التمل كيتطابقان من ناحية المعنى مع توجه الفرد وفق هذين المكونين 

 (.26: 1982)عبد الخالق, المكونات وتصبح شخصيته مسيرة من قبلها. 

أما إذا وازن الفرد بين متطلبات الهو ومتطلبات األنا العليا وأنهى هذا الصراع النفسي العصابي بينهما  

على أساس مكون األنا أي الفرد السليم نفسيا, أي يتصرف بواقعية وموضوعية من فهو بذلك يتصرف 

غير تحيز ألحد المكونين وبما ينبع بداخله من أفكار متزنة تؤدي إلى التوافق االيجابي مع البيئة 

ة المحيطة بمعنى إبراز جوهر وجوده األصيل وهو ما يتطابق من ناحية المعنى مع توجه الفرد اإلجتماعي

 (50 - 49: 2000)صالح, . الك ينونةوفق 

 :في علم النفس الفردي آدلر نَظري ِّةب. 

للمن  (الك ينونة – التمل ك) ن ظري ِّةتناولت هذه ال إن بعض  مفهوم "أسلوب الحياة". حيث رأى ادلر خِّ

األفراد يولدون ولديهم شعورا بالنقص في شخصياتهم, حيث تفسر معظم سلوكيات هؤالء األفراد بأنهم 

لليشعرون بالنقص من  أساليبهم في إشباع احتياجاتهم والمتمثلة في رغبتهم بفرض قوتهم وسيطرتهم  خِّ

للعلى اآلخرين )تعويض سلبي للنقص(, أو من  قة موضوعية )تعويض التصرف مع اآلخرين بطري خِّ

للادلر يتم من  ن ظري ِّةايجابي للنقص(. إن تغلب الفرد على شعوره بالنقص وفق  "التعويض" فيكون  خِّ

لنمط شخصيته "أسلوب الحياة" الخاص بها حسب طريقة التعويض عن النقص الذي يشعر به, حيث 

ا يشير إلى أثبات جوهر وجوده أي سيتغلب الفرد على هذا الشعور بالنقص أما بطريقة سليمة نفسيا وهو م

, أو يثبت شخصيته بطريقة غير سليمة نفسيا محاوال استرجاع ثقته بنفسه واثبات الك ينونةيتوجه وفق 

 (55: 2000)صالح, . التمل كشخصيته وهو ما يشير بمعناه إلى توجه هذا الفرد وفق 

"أسلوب الحياة" إلى أربعة أنواع على أساس توجه األفراد في حياتهم, وهي: األسلوب  وقد قسم ادلر

المسيطر أو المتحكم في اآلخرين, األسلوب اآلخذ من اآلخرين, األسلوب المتجنب لآلخرين, واألسلوب 

م نفسيا المفيد اجتماعيا. أن األساليب الثلثة األولى ال تؤدي إلى إثبات وجود شخصية الفرد بشكل سلي

فصاحب األسلوب األول يهاجم اآلخرين في سبيل الحصول على ما يريد وان لم تكن لديه المقدرة على 

ذلك فانه يلجأ إلى مهاجمة نفسه كاالنتحار مثل, وصاحب األسلوب الثاني يتوقع أن يقوم اآلخرين باعطاءه 

يره, أما األسلوب الثالث فل يبادر بأي ما يريد وال يبذل أدنى جهد في سبيل إبراز كيانه بحيث يعتمد على غ
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 )فريدمان,جهد لتلبية احتياجاته حتى في مسألة االعتماد على غيره ويتخذ أسلوب العزلة عن اآلخرين. 

 (48: 2013 وشستك

وهذه األساليب الثلثة أنفة الذكر يتخذها بعض األفراد وتصبح جزء من شخصياتهم, وتنطبق في معناها  

", إذ الك ينونةة وهو ما ينطبق بمعناه مع توجه "اإلجتماعي. أما األسلوب الرابع ذو الفائدة التمل كمع توجه 

ويعمل بما يلبي احتياجاتهم وهذه من  الُمجتمعإن هذا األسلوب قائم على تعاون الفرد مع غيره من أفراد 

طار الحكمة والوعي ة ضمن إاإلجتماعيسمات الفرد الذي يبرز جوهر وجوده األصيل, إذ يواجه المشاكل 

 (78: 1983)شلتز, المنبثقين من النمو النفسي السليم للشخصية. 

 (:ماسلو) لــ الذ اتتحقيق  نَظري ِّةج. 

للمن  (الك ينونة – التمل ك) ن ظري ِّةتناولت هذه ال  ن ظري ِّة".إن الفكرة الجوهرية في الذ اتمفهوم "تحقيق  خِّ

أن للفرد مجموعتان من الحاجات, المجموعة األولى تسمى الحاجات األولية أو الحاجات  ماسلو

الفسيولوجية, والمجموعة الثانية تسمى حاجات النمو أو الحاجات الثانوية, ووضع ماسلو هذه الحاجات في 

  –ء تدرج هرمي يسمى "هرم الحاجات", تندرج في قاعدة الهرم "الحاجات الفسيولوجية" وتشمل: ما

مسكن ..الخ. وهذه الحاجات يتوجب إشباعها وإال تصبح مسيطرة على الفرد, ثم  –دواء  –ملبس  –طعام 

"حاجات األمن" و"حاجات الحب واالنتماء" و"حاجات االحترام والتقدير", وهكذا صعودا إلى المستوى 

 (55: 2015)ميسراندينو, ". الذ اتاألخير وهو " حاجات تحقيق 

ة غير اإلجتماعييبقى مستمرا إن تم تلبية متطلباته التي هي: التحرر من المعتقدات  الذ ات ومستوى تحقيق 

المقنعة التي تفرض على الفرد, وأن يكون راضيا عن ما يتصوره عن نفسه, وأن تكون لديه القدرة على 

مه بالطعام حب اآلخرين, أن يعرف الجوانب االيجابية والسلبية في شخصيته, وأن ال يكون أكثر اهتما

 (67: 1978)هول, والملبس, أي تحقيق كامل اإلمكانات. 

إن الفرد الذي يبقى نموه النفسي يعاني )التثبيت( في أي مستوى من الحاجات, سيحقق ذاته بصورة سلبية  

)نمو نفسي غير سوي للذات( ألنه سيبقى منشغل حول كيفية سد النقص الذي حدث له في مرحلة التثبيت, 

, فانه الذ اتفي المستوى الرابع قبل مستوى تحقيق  الذ اتالمثال لم يحصل الفرد على تقدير  على سبيل

إثبات شخصيته, ألنه لم يحصل على تقدير  أجلسيبقى منشغل حول كيفية الحصول على تقدير لذاته من 

هبصورة طبيعية وايجابية, فيلجأ إلى طرق أخرى ال تدل على السواء النفسي, بالتالي  الذ ات في  التوج ِّ

السلبي(, بالتالي سيؤدي ذلك إلى الوجود  الذ ات)تحقيق  التمل كالحياة وفق سمات نمط الشخصية ذات 

لشخصيته سليما في . أما الذي يكون النمو النفسي (73: 2008)الداهري, المزيف غير األصيل للشخصية 

الي سيؤدي ة, بالت  يجابي  إبصورة  الذ اتالحاجات األولية والحاجات الثانوية, فسيصل إلى مستوى تحقيق 

(, فطريقة إشباع الحاجات )طريقة النمو النفسي عبر الحاجات( الك ينونةذلك إلى الوجود األصيل لذاته )

 (36: 1993)عويضة, د سلوك الفرد. حد ِّ هي التي تُ 

 :(Fromm) لـ (الَكينونة –)التملُّك  نَظري ِّةد. 

, التمل كمحل  االمتلكأن يحل  ة, فيقول ليس منطقيا  في أبواب عد   الك ينونة( –ح فروم )التمل ك وض  

األشياء الطبيعية التي يمتلكها كل فرد مثل سيارته أو  هو من الوظائف الطبيعية لحياة الفرد, أي   متلكاإلف

 منزله أو شهادته الدراسية وملبسه ..الخ, لكن عندما يجعل الفرد هذه األشياء التي يمتلكها مقياسا  

فيما لو أبرز الفرد وجوده  ,التمل ك ه الفرد في الحياة وفقلشخصيته وقيمته في قيمتها, فهنا يكون توج  
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خصيته ورغبته مثل في تطوير معرفته وليس فقط الحصول على الشهادة الدراسية يكون وأظهر مكامن ش

هان( الك ينونة – التمل ك) إذ إن   .الك ينونةفي هذه الحالة متوجها في حياته حسب  ال يجتمعان في موقف  توج ِّ

واحد أو باألحرى ال يكونا متساويين لدى الفرد في نفس الموقف, إذ تكون غلبة احدهما على اآلخر مع 

هان بقاء مستوى  :Fromm,1976)موجودان عند أي فرد لكن ليسا متساويين.  قليل من أحدهما, فهذان التوج ِّ

60) 

من الطفولة إلى الشيخوخة, وإنما في بعض  الك ينونةأو بــ  التمل كوكذلك ال يأخذ الفرد مسيرة حياته بــ 

. وينبغي هنا القول أن الك ينونةمثل وفي مواقف أخرى قد ينطبق عليه  التمل كمواقف الحياة قد ينطبق عليه 

وان من ال يملك شيئا ال يساوي شيئا, وفي جملة )من ال يملك شيئا ال يساوي  الك ينونةهو جوهر  التمل ك

شيئا( هنا كلمة )امتلك( أي امتلك األشياء الطبيعية أو امتلك األخلق أو الثقة بالنفس ..الخ, ولكن لو قلنا 

ساوي شيء حتما, )من ال يتملكه شيئا ال يساوي شيئا( تصبح جملة خاطئة تماما فعندما يتملكني شيء فل أ

 التمل كفلو قال الفرد أنا موجود بقدر ما أملك, فهنا أصبحت قيمة شخصيته فيما يمتلكه فينطبق عليه مفهوم 
(Fromm,1976: 88) 

أن  أجلوفي عملية التعلم ينصت بعض الطلبة للمحاضرة ويسجلونها حرفيا في مذكراتهم كل هذا من 

عندما يسجل  الك ينونةفي عملية التعلم وعكسه  التمل كا هو مثال يحفظونها في ذاكرتهم ليوم االختبار وهذ

الذي يتوجهون  الُمجتمعكما أن أفراد  (Fromm,1976: 91). تحليلها وفهمها جلبعض الطلبة محاضراتهم أل

سيكون موقفهم حاسم  في التعامل مع اآلخرين عند اختيارهم ألشكال السلوكيات االيجابية,  الك ينونةحسب 

للالتعامل الحاسم يكتسبه هؤالء األفراد من  وهذا البيئة األسرية السليمة التي تعلمهم نبذ األنانية  خِّ

 (Fromm, 1976: 159)وتوجههم نحو تكوين علقات االنتماء لآلخرين وحبهم. 

إلى الطبيعة اإلنسانية أكثر كلما توجهوا بهذا األسلوب الحياتي, إلبراز  الك ينونةويميل أصحاب شخصيات  

هو جوهر أي فرد, ويتحتم هنا على األفراد إبراز هذه المكامن  الك ينونةجوهر الشخصية اإلنسانية, ف

إال  ل كالتمة, وما اإلجتماعيااليجابية التي تنبع منه حسب طبيعة تكوين شخصيته في البيئة األسرية ثم البيئة 

لحظات ضعف لبعض األفراد نتيجة أحداث ضاغطة عليهم في حياتهم وعدم توافقهم مع بيئتهم األسرية 

هذو  الك ينونةعلى  التمل كة, بالتالي كل هذه األمور السلبية تؤدي إلى غلبة اإلجتماعيو االيجابي  التوج ِّ

 (Fromm, 1976: 133) الُمجتمعالفاعل في 

في عملية التخاطب عندما يصمم كل فرد متحاور ويتمسك برأيه  (الك ينونةو التمل كيبرز )كذلك يحدث  

( وال يحاول التمل كويحاول إيجاد المزيد من الحجج لرأيه على حساب رأي الطرف اآلخر المتحاور )

 - التمل ك) (. ويتجلىالك ينونةإيجاد األسباب المنطقية المقنعة أو البراهين واألدلة التي تثبت صحة رأيه )

في ممارسة السلطة فاألب عندما يكون أسرة وينجب األطفال البد من أن يثبت وجوده  أيضا   (الك ينونة

توعية األسرة وإرشادهم إلى  جلإرشاد أطفاله وتعليمهم أو أل جلكرب أسرة, فإن مارس السلطة أل

 التمل كعليهم يتجلى هنا فيه  عند األـب وعندما يكون متسلطا الك ينونةاألساليب الصحيحة هنا يتجلى 

(Fromm, 1976: 35 , 49 – 60و .) ,( سبب االضطراب النفسي في الفرد إلى بيئته 1989أرجع )فروم

االقتصادية  الُمجتمعة, وهي في األصل ترجع إلى العلقة بين اآلباء وأبنائهم وعوامل اإلجتماعياألسرية و

و النفسي للفرد, بالتالي ستجعل هذه األمور توجه الفرد في والسياسية والتي تؤثر بصورة سلبية على النم

 (215: 1983)شلتز, توجها غير منتجا )تملك(.  الُمجتمع
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  متخصصين, أدرجت عدة نظريات في هذا الفصل حول الموضوع لتعزيزه بآراء من منظرين

 ن ظري ِّةتبني للتوصل إلى السبب حول  التي تبن اها البحث الحالي ن ظري ِّةوللمقارنة بينها وبين ال

 اريك فروم.

 هانيندرجان ضمن اهتمامات علم نفس الشخصية, إذ  (الك ينونة - التمل ك) إن  تناول هذان التوج ِّ

 عالم النفس اريك فروم. ألول مرة

 بشكل صريح من دون تقريب مفاهيمي كما هو الحال في  (الك ينونة - التمل ك) إن فروم تناول

 نظريات نفسية أخرى.

 ( الك ينونة – التمل كلم يتناول فروم) مه عليهما وله بشكل عابر )مرور الكرام(, وإنما ركز اهتما

هان  .أكثر من تأليف لهذان التوج ِّ

 مبسطة للغاية وسلسة وخالية من الغموض واالحتمالية, وتؤدي إلى  ُمتغي ِّرفروم لل أسلوب تناول

 الفهم الواضح والسريع.

   وبين التمل كالتي تؤدي إلى توجه الفرد في حياته ب النفسي ةفروم أسباب االضطرابات  نبي ,

 القائم على توجه أفراده في الحياة بهذا األسلوب, كذلك بين فروم كيفية إضفاء الُمجتمعخصائص 

معنى على الحياة أي ممارسة السلوكيات االيجابية المنتجة عن طريق محاولة إبراز طاقات الفرد 

 عليه. إن   الك ينونةوغلبة  التمل كمما يؤدي إلى تلشي  الك ينونة حياة وفقالكامنة ويتوجه بها في ال

فروم لم يدرس هذين المفهومين كمفاهيم ثانوية, وإنما ركز اهتمامه عليهما  أنهذا الطرح يبين 

 مؤكدا دورهما في حركة الشخصية اإلنسانية.

  أي إثباتها أو تأكيدها وهذا ما يتفق مع  الذ اتابراهام ماسلو تناولت مفهوم تحقيق  ن ظري ِّةإن

للمفهوم األخير ولم  ن ظري ِّةقاربة أو الشخصية ذات الوجود األصيل, بمعنى هي م الك ينونةمفهوم 

سوى تناول تحقيق  التمل كيعنى ب ا  آخر تتناول المفهوم بالمعنى الصريح, كذلك لم تتناول مفهوما  

هالتي ت الذ ات من وجهة نظر ماسلو بشكل ايجابي  الذ اتا إن لم تتحقق أم   .الك ينونة عنى بتوج 

. بيد إن ماسلو لم تكن غايته التمل ك, مما يوحي )بالمعنى( إلى هنا سلبيا   الذ اتفسيكون تحقيق 

( أي دراسة طريقة توجه الفرد في الحياة, وإنما دراسة كيف يمكن الك ينونة – التمل كدراسة )

 ة.اإلجتماعيللفرد أن يحقق ذاته أي هويته 

  مفاهيم توحي نفس األمر ينطبق على النظريات األخرى في هذا الفصل والتي تناولت تفسير

هين(. فجميع المفاهيم في هذه النظريات لم تتالك ينونة - التمل ك)بمعناها( إلى )  ناول هذين التوج ِّ

التي تؤدي وطرق تفكيرها , بل أعطت مؤشرات حول طبيعة تصرفات الشخصية صريحا   تناوال  

هان مواقف في نهاية المطاف إلى توجه شخصية الفرد في  .حياته بأحد التوج ِّ

ُ  ر  كِّ ما ذُ لِّ  ستنادا  إ   ُمتغي ِّرفي بناء المقياس النفسي ل ,Fromm) (1976 ن ظري ِّة , تبنى البحث الحالينفا  أ

 .(الك ينونة – التمل ك)

 :Balance Research Theoriesالموازنة بين نظريات البحث  ثالثاً/

 – التمل ك) وفقن كيفية ظهور اإلحسان بي ِّ تي تُ ات البحث الحالي, وال  بين نظري   موازنات رضنا ع  سيتم هُ 

. وبصورة منطقية لم تعمم على عينة ومجتمع البحث الحالي األصلي ن ظري ِّة(, حسب محتوى الالك ينونة

 وكما يلي:
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  التفوق( في تفسير  أجلأدلر في علم النفس الفردي )النضال من  ن ظري ِّةيمكن الموازنة بين

يض عنه كي اإلحسان, فالفرد هنا يشعر بنقص لديه ويحاول التعووتفسير ( الك ينونة – التمل ك)

يصبح راض عن نفسه والى ما وصل إليه. تبدأ حركة الشخصية في هذه يشعر بالتوازن النفسي ل

من مفهوم "الشعور بالنقص" وهو شعور ايجابي ممكن أن يشعر به أي فرد كالقلق على  ن ظري ِّةال

اد ويدفعهم إلى المثابرة في الدراسة )تعويض ايجابي( المستقبل الذي يشعر به بعض األفر

للوصول إلى مرحلة الحصول على الشهادة التي يسعون فعل للحصول عليها )تفوق بعد رحلة 

النضال(, فبعدما جعل االعتماد على نفسه في سد هذا الشعور بالنقص, سيتخذ أساليب ايجابية في 

يض أو اعتمد على غيره أو استغل اآلخرين ستكون له وعكسه إن لم يتمكن من هذا التعو الُمجتمع

, ومن هذه األساليب الحياتية السلبية: األسلوب الُمجتمعأساليب سلبية تظهر بها شخصيته في 

اآلخذ, واألسلوب المتجنب لآلخرين الذي يدل على ضعف في شخصيته, وكذلك األسلوب 

للالمتحكم في اآلخرين الذي يرغب من  اآلخرين لفشله في إبراز مكامن  ه السيطرة علىخِّ

في  النفسي ةشخصيته االيجابية, بالتالي ستكون تصرفاته غير مرغوبة وال تدل على الصحة 

اته في الحياة )يتملكها( شخصيته, ومثل صاحب هذه الشخصية يجعل هذه األساليب أساس توجاه

لي اإلحسان لغيرهم فهؤالء وال يمكن ألصحاب هذه الشخصيات بالتا التمل كيتوجه في الحياة ب أي

غايتهم األخذ وليس العطاء, واألخذ هنا ال يقتصر على األمور المادية وإنما يتعداه إلى األمور 

الفكرية فل يساعدون اآلخرين حتى معنويا وال يتعاطفون معهم ألن المبدأ الذي يسيرون عليه هو 

النقص بطريقة موضوعية يكون مبدأ األخذ. وعلى العكس من ذلك وعندما يسد الفرد شعوره ب

للأسلوبه في الحياة مفيد اجتماعيا من  ( ومن ثم اإلجتماعيالشعور باآلخرين )الشعور  خِّ

( بإبراز مكامنه الجوهرية في شخصيته التي جعلها هللا في كل اإلجتماعياالهتمام بهم )االهتمام 

 يتوجه الفرد في الحياة وفق أنفسهم, أيلمون إنسان ألن هللا لم يظلم الناس ولكن الناس هم من  يظ

, فيسعى للتعاطف معهم ومساعدتهم في بعض األمور, وهذا ينطبق في معناه مع إحدى الك ينونة

 صور اإلحسان.

 وهذا الذ اتهو "تحقيق  ن ظري ِّةال هذه في , المفهوم األساسيالذ اتتحقيق ماسلو في  ن ظري ِّة ,"

راحل نمو نفسي ولدى كل مرحلة متطلبات معينة, وان التحقيق االيجابي للذات يمر بعدة م

اإلخفاق في تحقيق مطالب أي مرحلة أو عندما يجعل الفرد مطالب مرحلة معينة من أولى 

اهتماماته في الحياة, سيستمر نموه النفسي لكن بطريقة سلبية إلى أن يصل إلى مرحلة "تحقيق 

متطلباتها بالدرجة ثبيت )التي ركز اهتمامه على السلبية", ألن المرحلة التي حدث فيها الت الذ ات

لم ينجح في تحقيق متطلباتها( كانت هي السبب بذلك, فسيضل تركيز الفرد في مقبل و األولى

أيامه حول كيفية الحصول على هذه الحاجة التي لم يتمكن من الحصول عليها والتي سببت له 

ا النقص وهي أساليب الشخصيات غير الشعور بالنقص, فيتخذ أساليب معينة في سبيل سد هذ

لسد الشعور بالنقص. وهنا لم يدرج ماسلو هذه الشخصيات في هرم  التمل كالسوية التي تتوجه ب

" أي التحقيق الذ اتهنا هو مفهوم "تحقيق  ن ظري ِّةالحاجات بصورة رئيسية كون اهتمام ال

ألنه قد حقق ذاته  الك ينونة ياته وفقحااليجابي للذات والتي سيسفر عنها فيما بعد توجه الفرد في 

وأصبح لديه ثقة في نفسه. ولقد عرف ماسلو اإلحسان بأنه سمة من سمات الشخص "المحقق 

لذاته" لما يملكه من عاطفة وفهم وتقبل لآلخرين. فهنا توجه الفرد نحو ممارسة اإلحسان نتيجة 

, ولكن اإلحسان هنا الك ينونة قومن ثم ابراز مكامن شخصيته من خلل التوجه وفلتحقيق ذاته 

ليس بكامل معناه وإنما بأحد صوره أو بدرجة قليلة )المتمثل فقط بإظهار عاطفته لآلخرين(. إن 
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ُ  ن ظري ِّة درجت في تفسير ماسلو لم يضعها الباحث في اإلطار النظري لتفسير اإلحسان, وإنما أ

 , لكن تم تفسيرهااألخيرة أكثر من قربها لإلحساناألساليب قرب إلى ( كونها أالك ينونة – التمل ك)

هين هينفي ظهور اإلحسان )كموازنة بين ال هنا في ضوء علقة هذين التوج ِّ  واإلحسان(. توج ِّ

  (, الك ينونة – التمل كالجنسي لعالم النفس سيجموند فرويد حول تفسير ) –النمو النفسي  ن ظري ِّةفي

 شخصية, سوف يكون الفرد منشغلالب من بين مكونات ال( هو الغidعندما يكون مكون )الهو 

ية فتصبح شخصيته آخذة وليست معطاء أي متجردة من  سمة اإلحسان. التمل كإشباع غرائزه ب

( فهو يشير إلى شخصية مثالية ملئكية تسير وفق Super Egoوفيما يخص مكون )األنا العليا 

لصاحب هذه الشخصية, لكن على سبيل المثال  فسي ةالنالمبدأ األخلقي وهنا ال غبار على الصحة 

عندما يكون الفرد هنا متدينا )يظهر جانب ديني مبالغ فيه عن طريق االهتمام باللباس الديني 

وطرح المفاهيم الدينية لكنه أساسا غير مهتم بها كثيرا( ويرى وجود شخصيته بمظهره الديني 

إظهار  جلأل هنا إلى القيام باإلحسان األولى فيسعىأمام الناس أي تهمه سمعته الدينية بالدرجة 

...الخ وليس لغايات إنسانية. وأيضا عندما يتجه في  الشُهرةشخصيته المتدينة كي ينال السمعة و

حياته وفق قيم عقائدية أو ذات مرغوبية اجتماعية كما هو الحال في قياسها كدوافع نفسية في 

, أي يساعد )في دافع القيم( التي تبناها البحث الحالي في قياس اإلحسان بيكرز وييبكينج ن ظري ِّة

يؤيدها. فهنا ال  ؤسسة الخيرية تابعة لجهة معينةأفرادا ما ألنهم من ضمن طائفته أو ألن هذه الم

حبه لإلنسانية وإنما لغايات شخصية. بالتالي فان هذين المكونين  أجليعد إحسان الفرد من 

مضطربة نفسيا تبحث عن الحصول واالكتناز وال تحب العطاء أي  يعبران عن شخصية

( فهي ذات الفرد األصيلة )الواقعية( الخالية Egoاإلحسان لآلخرين. أما فيما يخص مكون )األنا 

من االضطراب النفسي وليس لديها شعور بالقلق والتوتر نتيجة عدم تحقيق شيء ما, والتي 

متطلبات "األنا العليا" بطريقة متحضرة وتعبر وطلبات "الهو" مت التوازن بيننتجت بعد تحقيقها 

عن السواء النفسي ولن تستخدم حيل دفاعية نفسية, مما يشير بالتالي إلى شخصية جوهرية تتجه 

 بالتالي ميلها إلى ممارسة اإلحسان أو أحد صوره. الك ينونةفي حياتها حسب 

 مونلدى ( الك ينونة – التمل ك)المتبناة في البحث الحالي في قياس  ن ظري ِّةال في مؤسسات  الُمسهِّ

عالم نفس الشخصية ايريك فروم عن طريق بناء مقياس نفسي من  ن ظري ِّةهي  اإلجتماعيالتكافل 

المتبناة في قياس اإلحسان لدى هذه العينة هي  ن ظري ِّةومن ثم قياس العينة. أما ال ن ظري ِّةهذه ال

فقراته لدى هذه وويبكينج عن طريق بناء مقياس نفسي أيضا ومن ثم قياس الباحثان بيكرز  ن ظري ِّة

يعبر عن المكامن االيجابية الموجودة في كل إنسان خلقه هللا  الك ينونةبأن  العينة. فكما ذكر أنفا

التي  النفسي ةولكن بعض الناس ال يتمكنون من إبراز هذه المكامن بسبب أنواع من االضطرابات 

في تصرفاتهم, وهذه  التمل كفتكون لديهم غايات معينة في الحياة بالتالي يتوجهون بيعانون منها 

غير ثابتة وإنما تبرز  الك ينونةوشخصيات أصحاب  التمل كالتصرفات في شخصيات أصحاب 

تم وضع فقرات لمواقف معينة لها علقة ( الك ينونة – التمل ك)حسب المواقف. وهنا في مقياس 

مونبظهور اإلحسان لقياسها لدى  مع فقرات مقياس اإلحسان التي تعبر عن اإلحسان  الُمسهِّ

بمعناه الكامل. وهذا السبب في عدم وضع مقياس للتملك ومقياس للكينونة ألن المواقف هنا 

 مجتمعان سوية في مواقف لها دور( الك ينونة – التمل ك)ستختلف بينما البحث الحالي يريد قياس 

مونفي ظهور اإلحسان لدى  , إذ يروم البحث الحالي معرفة التأثير االرتباطي للتملك الُمسهِّ

ة )مجتمعان سوية( باإلحسان. فالمكامن الجوهرية التي وضعها هللا في الناس كثير الك ينونةو

في البحث الحالي, لكن من ضمنها والتي تناولها مقياس اإلحسان  وصعب إدراجها جميعها



   43      إطار نظري                                             الفصل الثاني        
 

هي: الشعور بحاجات المحتاجين نتيجة  الك ينونةوتظهر لدى شخصية الفرد الجوهرية الذي يسلك 

 لتعاطف الفرد معهم )الوعي بالحاجة(, وتفضيل مصالح اآلخرين على مصالحه الشخصية

عي تماما أن وجوده في هذه الحياة هو اختبار من هللا , وهذه من سمات المؤمن الذي ي)اإليثار(

حبة الناس وإنما تعالى والذي يعمل خيرا في دنياه يفلح, فليس غاية المؤمن اكتساب السمعة وم

التي تضمنها مقياس اإلحسان, إذ  النفسي ةخالصا هلل تعالى, وغيرها من باقي الدوافع  يكون إحسانه

وافع نفسية لينتج مصطلح "اإلحسان" واألخير يمارسه المسهم في يتفاعل دافع اإليثار مع سبعة د

وعكس ذلك يسعى الفرد لعدم  .الك ينونة"لغاية نبيلة" بتوجهه وفق  اإلجتماعيمؤسسات التكافل 

اإلحسان )أي عدم التعاطف ومن ثم عدم الوعي بحاجات المحتاجين(, أو تكون غاياته نيل 

ساب تبرعه للمحتاجين فأفكاره تتضمن غايات شخصية ومحبة الناس على ح الشُهرةالسمعة و

)يتملكها(, وهنا يتجلى معنى الرياء. ففي كثير من األحيان قد يميل بعض األفراد إلى األخذ أكثر 

أو ما يسمى بمصطلح  الذ اتفي مثل هذه الحالة يكون لديه ميل لحب ومن العطاء, بالتالي 

 . موازنة لجميع نظريات البحث الحالييوضح ال( 2. وجدول )Selfishness"األثرة" 

عن مراتب النفس. فعند غلبة القوى العقلية يصبح  فضل  يوضح قوى النفس وحاالت النفس,  (1مخطط )

ه وفقكبر لتقديم اإلحسان الي ميل أوبالت   ,الفرد مطمئنا   نتيجة نفسه المطمئنة. وهو  الك ينونة من خلل التوج 

حة في المخطط, والتي تدل على عدم السواء النفسي, وبالتالي عكس الحاالت السلبية األخرى الموض  

ه وفق التمل ك االبتعاد أكثر عن تقديم اإلحسان  .من خلل التوج 

                                    

 

 

 

 تب النفسقوى النفس                                                                  حاالت النفس                                    مرا

 ( قوى النفس وحاالتها ومراتبها1مخطط )

 (63: 2003)الشمري, 

 (2جدول )

 الموازنة بين نظريات البحث

 – التملُّك)نظريات  

أو المعبرة  ( الَكينونة

 عنهما

أو المفهوم  التملُّك

 المعبر عنه

أو المفهوم  الَكينونة 

 المعبر عنه

أسماء نظريات 

سمة اإلحسان أو 

 المعبرة عنها

سمة اإلحسان أو المفهوم 

 المعبر عنها

 الموازنة

 –التملُّك )نظري ة 

 (الَكينونة

اإلحسان  نَظري ِّة .الَكينونة .التملُّك

 والكرم.

تفاعل الدوافع الثمانية التالية 

 فيما بينها:

 الوعي بالحاجة

+ 

 االلتماس أو التوسل

+ 

 النفسي ةالفائدة 

+ 

اإلحسان يظهر 

اللمن  تفاعل  خِّ

الدوافع 

 النفسي ة

الثمانية وفق 

ه  .الَكينونة توج 

 النفس المطمئنة
 القوة العقلية

 

 القوة الوهمية                        القوة الغضبية

 

 القوة الشهوية

سيطرة القوة العقلية على قوى النفس 

 الثلث األخرى

حصول تدافع وتنازع بين قوى النفس 

 . األربعة

خضوع القوة العقلية واستسلمها إلى 

 . قوى النفس الثلث األخرى

 النفس اللوامة

 النفس األمارة بالسوء
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اإليثار )أن يؤثر عمله في 

, أي يحدث ُمقابِّلالفرد ال

 تغييرا في وضع هذا الفرد(

+ 

القيم )يحسن للناس بغض 

هالنظر  الفكري أو  التوج ِّ

 المذهب(

+ 

الكفاءة أو فاعلية العطاء 

)يتأكد من مصداقية المؤسسة 

 الخيرية(

+ 

السمعة )ال يبحث عن 

 السمعة(

+ 

التكاليف والمنافع )ال تهمه 

 التكاليف والمنافع(

النمو النفسي  نَظري ِّة

 الجنسي.

األنا العليا  – idالهو 

Super Ego. 

)بعد  Egoاألنا 

موازنته بين الهو واألنا 

 العليا(.

النضال من  نَظري ِّة

 التفوق. أجل

+  اإلجتماعيالشعور 

 .اإلجتماعياالهتمام 

اإلحسان يظهر 

اللمن   خِّ

الشعور 

 اإلجتماعي

واالهتمام 

بعد  اإلجتماعي

تحديد 

الشخصية 

بواسطة األنا 

Ego. 

اإلحسان يظهر  .الذ اتتضحية  كريس. نَظري ِّة االيجابي. الذ اتتحقيق  السلبي. الذ اتتحقيق  .الذ اتتحقيق  نَظري ِّة

اللمن   خِّ

 الذ اتتضحية 

بعد التحقيق 

 االيجابي للذات.

علم النفس  نَظري ِّة

 الفردي

أسلوب الحياة 

المسيطر  –)المتجنب 

 اآلخذ(. –

أسلوب الحياة )المفيد 

 اجتماعيا(.

أُنموذج اإلحسان لــ 

(Myers & 

Briggs:) 

نمط الشخصية المعطاء أو 

 المقدم العناية لآلخرين.

اإلحسان يظهر 

اللمن  نمط  خِّ

الشخصية 

المعطاء 

باستخدام 

األسلوب 

الحياتي المفيد 

 اجتماعيا.

 محددة نَظري ِّةبمفاهيمها ارتباطها بمن هذه النظريات  نَظري ِّةال تشترط أي 

( إلظهار اإلحسان من عدمه بعد الموازنة فيما في الجدول )كالتي أمامها

مع المفهوم االيجابي ليعبر عن اإلحسان أو  الَكينونةبينها, فالمهم تواجد 

 درجة من درجاته.

اإلحسان يظهر  التعاطف + اإليثار. باتسون. نَظري ِّة

اللمن   خِّ

التعاطف 

واإليثار بعد 

توجه 

الشخصية 

أو  الَكينونةب

األسلوب 

المعبر عنه كما 

في النظريات 

 أعاله.

 أُنموذج

(Barrera & 

Ainlay) 

اإلحسان يظهر  ة.اإلجتماعيالمساندة 

اللمن   خِّ

المساندة 
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ة بعد اإلجتماعي

توجه 

الشخصية 

أو  الَكينونةب

األسلوب 

المعبر عنه كما 

في النظريات 

 أعاله.

إن معنى "حب اإلنسانية" لكبير وعظيم, فالحب هنا ليس الحب الذي يرى بين حبيبين أو بين أفراد العائلة 

أو بين األصدقاء, إن معنى الحب هنا هو أن تعطي أكثر مما تأخذ, وان مجال هذا العطاء هو المجال 

هنا أن يسد فراغ ما أعطاه بحبه لإلنسانية. وهذا ال ينبع إال من كينونة الفرد  الُمحسناإلنساني, فيقرر 

 أهداف إنسانية نبيلة. أجلالجوهرية من 

فكم هو شعور جميل عندما تعطي شيء أنت بأمس الحاجة إليه. محتاج يساعد محتاج هنا يتجلى معنى حب 

ة التي وضعها الباري تعالى في كينونة كل اإلنسانية, وإنما هي مصدر رحمة من هللا تعالى, هذه الرحم

 ية األمارة بالسوء.التمل كإنسان منذ الفطرة, وعمل اإلنسان المؤمن بخالقه على تنميتها وغلبتها على نفسه 



 الفصل الثالث
 

 منهجيّة البحث وإجراءاته

 

 َمنهج البحث 

 ُمجتمع البحث 

 عيّنة البحث 

 أداتا البحث 

 التّطبيق النّهائي 

 الوسائل اإلحصائية 
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نته لبحث وعي  ا ُمجتمع صفالُمتمث ِّلة بوته. وإجراءاته لة بخط  ة البحث المتمث  تناول هذا الفصل منهجي  ي      

 .دقحقيق الص ِّ تلن األداتي فِّقراتتحليل اإلحصائي لوال ,عي ِّنةوال ُمجتمعمن خالل الحصول على بيانات ال

 طبيق الن ِّهائي.لتَّ . وصوالً إلى تهيئة األداتين لالثَّباتومن ثم القيام بإجراء 

 :Research Methodَنهجَالبحثمَ 

ع ميتناسب  لمنهجاهذا  ي للقيام بإجراءاته, ألنَّ رتباطاإلتخدم البحث الحالي منهج البحث الوصفي س  سي  

ً عنوان البحث الحالي الذي يشمل وصف نهج ث يقوم محي ا.بينهم يةرتباطاإلين وإيجاد العالقة ُمتغي ِّرلل ا

ً اهرة النفسي  البحث الوصفي بوصف الظ   ً  ة كما هي في أرض الواقع وصفا  بأُسلوا بعنه رعب ِّ ويُ  ,دقيقا

صائِّصح ة ويوض  اهرة النفسي  الكيفي يصف الظ   سلوباألُ  ي, إذ إن  يفي وكم   ك   ي لكم  ا سلوبا األُ ها, أم  خ 

ً عطي يُ  . رىاألُخة لنفسي  اواهر ها مع الظ  إرتباطو ,اهرةقدار هذه الظ  م أو مِّ جِّ ح من خالله ح  يوض   رقما
 (53: 1981 وآخرون, )الزوبعي,

َ:Research proceduresَالبحثَإجراءات

َ:Research Communityَالبحثَُمجتمعَ/لاَأوَ 

مونالبحث الحالي ب ُمجتمعد يتحد    ةفي مركز محافظة الديواني   اإلجتماعي التكافُلفي مؤسسات  الُمسهِّ

 ُمجتمعالعدد الكلي ل , حيث بلغ  اإلجتماعيل لتكافُ ل( مؤسسات 7عين على ), موز  2020-2019للعام 

مونالبحث الحالي من حيث أن  ُمجتمعلطبيعة  . ونظراً 1(893البحث األصلي ) هم ال يعملون في  الُمسهِّ

ع وغير ثابتين في تلك المؤسسة, لذا يصعب الحصول يقومون بالتبر   المؤسسات, فهم مواطنونهذه 

البحث األصلي( لتطبيق إجراءات البحث عليهم, وسيكتفي البحث الحالي بأخذ البيانات  ُمجتمععليهم )

منهم مما سمحت به  عي ِّنة(, ثم تطبيق إجراءات البحث على 2019رة عنهم والخاصة بسنة )المتوف  

 (.3جدول )ح في ولة بالبحث. وكما موض  المشم اإلجتماعي التكافُلمؤسسات 

َ

َ

َ(3جدولَ)

َةاإلجتماعيالجنسَوالحالةََُمتغي ِّرَالبحثَوفقَُمجتمعأعدادَأفرادَ

َاسمَالمؤسسةَت

َجمتزوَ َبأعزَ 

َالمجموع

َإناثَذكورَإناثَذكور

81َ66َ43َ59َ249ََللرعايةَالجتماعيةَمؤسسةَالعين1َ

64َ54َ7َ5َ130ََاإلنسانيةَمؤسسةَداري2َ

59َ32َ10َ7َ108ََإنسانمؤسسةَلمسة3ََ

                                                             
بموجب كتاب تسهيل المهمة الصادر عن  2019المتوفرة لدى هذه المؤسسات لسنة  تم الحصول على بيانات مجتمع البحث من اإلحصائيات 1

 .11/5/2019( في 4617عمادة كلية اآلداب/ شعبة الشؤون العلمية والدراسات العليا ذي العدد )
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46َ33َ26َ24َ129ََالخيريةَمؤسسةَاليتيم4َ

90ََ-َ-51َ39ََالخيريةَمؤسسةَأبيَالزهراء5َ

44َ38َ13َ11َ106ََمؤسسةَالفواطم6َ

81ََ-َ-40َ41ََمؤسسةَأنيسَالنفوس7َ

385َ303َ99َ106َ893ََالمجموع

َ

اَثانََِّ  : Research Sampleالبحثَعي ِّنةَ/يا

إذ  ,راءات البحث عليهمالبحث لغرض تطبيق إج ُمجتمعالبحث أخذ جزء من أفراد  عي ِّنةالمقصود ب

 ومن ثم تعميم ,البحثهذا البحث حتى يمكن الوثوق بنتائج  ُمجتمعجم ح   ينبغي أخذ حجم قريب من

 الطبقي ةة العشوائي   عي ِّنةال أُسلوبلبحث الحالي ستخدم اسي  و. (29: 1991)أبو حطب, . ُمجتمعال على النَّتائج

 عي ِّنةال أُسلوبستخدم إذ سيُ  ين فيهم,ُمتغي ِّرلغرض قياس ال البحث المتاح ُمجتمعلحصول على أفراد من ل

ً  نظراً  العشوائية الطبقي ة هذا  على النَّتائج ألهدافه, ومن ثم تعميم لطبيعة عنوان البحث الحالي وتحقيقا

مين في مؤسسات التكافُل اإلجتماعي في  2(323)البحث الحالي  عي ِّنةوبلغت . ُمجتمعال من الُمسهِّ

 إستمارة منها للتحليل اإلحصائي, (300ستمارات منهم, تبيَّن صالحية )الديوانية, وبعد إسترجاع اإل

رافي ة, وإهمال من ناحية بعض المعلومات الديموغ 23وذلك لعدم إكتمال بيانات بقي ة اإلستمارات الــ

قياس من بعض أفراد العي ِّنةبعض   (.4جدول ) ح في. وكما موض  فِّقرات المِّ

َ(4جدولَ)

َةاإلجتماعيالجنسَوالحالةََُمتغي ِّرالبحثَحسبََعي ِّنةأعدادَأفرادَ

َاسمَالمؤسسةَت
َمتزوجَأعزب

َالمجموع
َإناثَذكورَإناثَذكور

1َ
للرعايةََمؤسسةَالعين

َالجتماعية
48َ11َ26َ20َ105َ

22َ9َ18َ8َ57ََاإلنسانيةَمؤسسةَداري2َ

16َ8َ15َ7َ46ََمؤسسةَلمسةَإنسان3َ

12َ4َ13َ6َ35ََالخيريةَمؤسسةَاليتيم4َ

5َ
َمؤسسةَأبيَالزهراء

َالخيرية
10َ4َ5َ6َ25َ

8َ3َ3َ5َ19ََمؤسسةَالفواطم6َ

6َ2َ2َ3َ13ََمؤسسةَأنيسَالنفوس7َ

122َ41َ82َ55َ300ََالمجموع

َ

                                                             
الصادر عن عمادة كلية بموجب كتاب تسهيل المهمة  وحسب مجتمع البحث المتاح هذه المؤسسات خاللمن  العينةتم الحصول على بيانات  2

 .11/5/2019( في 4617اآلداب/ شعبة الشؤون العلمية والدراسات العليا ذي العدد )
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اَثالَِّ َ:Research Toolsَأداتاَالبحثَ/ثا

ي إلى الحال لجأ البحثين, حيث ُمتغي ِّربناء أداتين لقياس ال, تم لغرض تحقيق أهداف البحث الحالي

 جتمعمُ يعة الوطب تفقين العربي واألجنبي ت  ُمجتمعين في الُمتغي ِّرالبناء لعدم وجود مقاييس لل أُسلوب

َ:وستكون عملية البناء كما يأتيالع الباحث. ط  إالعراقي على حد 

 تحديد المفهوم 

 التخطيط للمقياس لتحديد المجاالت 

 جمع فقرات المقياس 

 عرض المقياس على المحكمين 

 التطبيق االستطالعي للمقياس 

 التحليل اإلحصائي لفقرات المقياس 

 التطبيق النهائي 

قياس.1َ َ:Philanthropy Scaleَاإلحسانَمِّ

َوصفَالمقياس:أ.َ

 ـــ ظري للن  طار ااإل ى البحث الحاليتبن  بالموضوع,  ذات عالقة سابقة اتعلى أدبي   العاإلط ِّ  بعد

(Bekkers,  Wiepking, 2007)َ قياس فِّقرات بناءفي شتقاق إعن  فضالً  اإلحسان, مِّ

قياسن ال. تكو  ظريحسان من ذات اإلطار الن  ظري لإلالتعريف الن   عة موز   ةفِّقر( 59من ) مِّ

مياإلحسان لدى  تحددة مجاالت تعمل كدوافع نفسي   يةعلى ثمان  فُلالتكا في مؤسسات نالُمسهِّ

فقرات(,  6فقرات(, االلتماس أو التوسل ) 8وهذه المجاالت هي الوعي بالحاجة ) ,اإلجتماعي

 7النفسية ) فقرات(, الفوائد 8فقرات(, السمعة ) 9فقرات(, اإليثار ) 8التكاليف والمنافع )

 (.3 /ُملحق) فقرات(. 7فقرات(, والكفاءة أو فاعلية العطاء ) 6فقرات(, القيم )

  قياستعليماتَفيما يخص قياالت حاول الباحث بقدر المستطاع أن تكون تعليما, اإلحسانَمِّ  سمِّ

أن  لمستجيبتعليمات بالطلب من اال هذه لتالبحث, حيث تمث   عي ِّنةدقيقة وواضحة لدى أفراد 

قياسبدائل ال يقوم بتأشير إجابته الصريحة على إحدى قد دقة. ول ه بكلفِّقراتالخمسة بعد قراءة  مِّ

قياسن البأنه ال داعي لذكر اسمه كون أجيب ه الباحث للمستنو   لمي حث العهو ألغراض الب مِّ

شعر ي, كي ك إجابة صحيحة أو خاطئة فيهللع عليها, وأنه ال توجد هناوالباحث وحده من سيط  

 ة.المستجيب باالطمئنان وتكون إجابته موضوعي  

   َسبة لـــ ا بالن  أم قياستصحيح وضع درجة على كل إجابة من إجابات تم  ,اإلحسانَمِّ

قياسال فِّقراتالمستجيبين على  ان بدائل له وذلك بحسب أوز الكُلي ة الدَّرجةلغرض استخراج  مِّ

قياساإلجابة لهذا ال قياستضمن , إذ مِّ َلإلجابةاإلحسان  مِّ َبدائل  فِّقراتمع أوزانها لل خمسة

جالجاه ت  إأي التي تتجه ب االيجابية (, )تنطبق 5=  بدرجة كبيرة جداً  عليَّ , وهي: )تنطبق الم 

(, 2بدرجة قليلة =  (, )تنطبق عليَّ 3طة = بدرجة متوس   (, )تنطبق عليَّ 4بدرجة كبيرة =  عليَّ 

ً  )ال تنطبق عليَّ  إتجاه تي تتجه عكس أي ال   السلبية الفِّقراتا أوزان بدائل (. أم  1=  إطالقا

جال بدرجة كبيرة =  (, )تنطبق عليَّ 1=  كبيرة جداً بدرجة  : )تنطبق عليَّ , فكانت كما يأتيالم 
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 (, )ال تنطبق عليَّ 4بدرجة قليلة =  (, )تنطبق عليَّ 3طة = بدرجة متوس   (, )تنطبق عليَّ 2

 ً  (.5=  إطالقا

قياسالَفِّقراتةَصالحي ََ.ب َ:Validity Of Scale Paragraphsَمِّ

قياسفي بيان ما إذا كان ال هذا اإلجراء ليتمث  َ ً  مِّ  ل عرضهمن خال في مظهره الخارجي أم ال؟ صادقا

ريد ي قياس الخاصية التي يته فختصاص للحكم على صالحي  مين ذوي اإلعلى مجموعة من المحك  

لى كل مين ع% فأعلى من المحك  80عتماد على نسبة قبول ويتم اإل .((Allen & Yen, 1979: 96قياسها 

قياسلغرض قبولها في ال فِّقرة  قياسمِّ ا من الحذفه تحقق نسبة قبول أقل من ذلك  سيتم تيال   الفِّقرات, ومِّ

Ghiselli & et al,1981: 341)) قياس فِّقرات. وبلغت عدد ( 59مين )حك  ادة المع على الس  اإلحسان الموز   مِّ

قيال فِّقراتأصبح عدد , ففِّقرة( 11ا وتقويمهم لها حذفت )طالعهم عليهإ, وبعد فِّقرة الذي سيتم  اسمِّ

 (.5جدول )ح في (. وكما موض  4 /ُملحق, )فِّقرة( 48) تحليل اإلحصائيال عي ِّنةتوزيعه على 

 (5جدولَ)

قياسَفِّقراتةَمينَحولَصالحي َادةَالمحكَ أعدادَونسبَآراءَالسَ   اإلحسانَمِّ

اسمَ

جال َالم 
َالفِّقراتَت سلُسل

عددَ

ََالموافقين

عددَ

ََالمعارضين

النسبةَالمئويةَ

َينللموافق

النسبةَالمئويةَ

َينللمعارض
َالحالة

الوعيَ

َبالحاجة

َتحذف7َ,4َ1َ10َ10%َ90%َ

َلَتحذفَ-100%ََ-1َ,2َ,3َ,5َ,6َ,8َ11َ

َلتماساإل

َلأوَالتوس َ
َلَتحذفَ-100%ََ-1َ,2َ,3َ,4َ,5َ,6َ11َ

التكاليفَ

َوالمنافع

َ

َ

َتحذف3َ,6َ2َ9َ19%َ81%َ

َلَتحذف1َ,2ََ,4َ,5َ,7َ,8ََ10َ1َ90%َ10%َ

َاإليثار
َتحذف4َ,7َ,9َ2َ9َ19%َ81%َ

َلَتحذف1َ,2َ,3َ,5َ,6َ,8َ10َ1َ90%َ10%َ

َالُسمعة
َتحذف100%ََ-11ََ-3َ,7َ

َلَتحذفَ-100%ََ-1َ,2َ,4َ,5َ,6َ,8َ11َ

الفوائدَ

َةالنفسي َ

َتحذف4َ1َ10َ10%َ90%َ

َلَتحذفَ-100%ََ-6َ,7َ11َ,َ,1َ,2َ,3َ,5

ي م َلَتحذفَ-َ%100َ-1َ,2َ,3َ,4َ,5َ,6َ11ََالقِّ

الكفاءةَأوَ

ةَفاعلي َ

َالعطاء

َتحذف6َ2َ9َ19%َ81%َ

َلَتحذف1َ,2َ,3َ,4َ,5َ,7َ9َ2َ80%َ20%َ

َ

ح في وض  . وكما مياغتهاصفقد تم إعادة  ,مينادة المحك  الس   على آراء تي تم تعديلها بناءً ال   الفِّقراتا أم  

َ(.6جدول )

َ(6جدولَ)

قياسمينَلحك ادةَالمَُلةَفيَضوءَآراءَالسَ عدَ المََُالفِّقرات َاإلحسانَمِّ

جالاسمََالفِّقرةَت سلسُل َبعدَالتعديلَالفِّقرةَقبلَالتعديلَالفِّقرةَالم 
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أشعرَأنَلديَوعيَكافَبحاجاتََالوعيَبالحاجة1َ

َبعضَاألفراد.

بحاجاتَ َا كافيا َا أشعرَأنَلديَوعيا

َبعضَاألفراد.

أعرفَإنَكانَاألفرادَبحاجةََالوعيَبالحاجة2َ

َهيئتهم.َللمساعدةَمنَخالل

أعرفَإنَكانَاألفرادََأستطيعَأن

َبحاجةَللمساعدةَمنَخاللَهيئتهم.

الظروفَالقاسيةَالتيَمرتَعلىََالوعيَبالحاجة8َ

جعلتَأعدادَكبيرةَمنََُمجتمعال

األفرادَفيَمستوىَمعيشيَ

ا. َوإنسانيَصعبَجدا

كبيرةَ لديَالثقةَأنَهنالكَأعداداَا

فيَوضعََُمجتمعمنَأفرادَال

ا. َمعيشيَصعبَجدا

دعواتَبعضَلَأستجيبَلأوَالتوسَ َلتماساإل2َ

َالمؤسساتَللتبرعَللمحتاجين.

أتفاعلَبايجابيةَمعَدعواتَبعضَ

َالمؤسساتَللتبرعَللمحتاجين.

تقديمَمساعدتيََرغبَفيأَالتكاليفَوالمنافع5َ

للمحتاجينَفيَحضورَجمعَمنَ

َالناس.

أفضلَتقديمَمساعدتيَللمحتاجينَ

َفيَحضورَجمعَمنَالناس.

عباراتَالشكرَوالثناءَعندَلَأهتمَةالفوائدَالنفسي 7ََ

َمساعدتيَللمحتاجين.

تهمنيَعباراتَالشكرَوالثناءَعندَ

َمساعدتيَللمحتاجين.

مساعدةَالمحتاجينَينسجمََإنَالقِّي م6َ

َاإلنسانيةَالقِّي ممعَأرقىَ

أشعرَأنَمساعدةَالمحتاجينَ

َاإلنسانيةَالقِّي مينسجمَمعَأرقىَ

ةَالكفاءةَأوَفاعلي 4ََ

َالعطاء

فيَالبياناتَالمتوافرةَعنََأدقق

المؤسسةَالتيَأنويَالتبرعَمنَ

َخاللها.

فيََ-قبلَقياميَبالتبرع–أدققَ

البياناتَالمتوافرةَعنَالمؤسسةَ

َالتيَأنويَالتبرعَمنَخاللها.

ةَالكفاءةَأوَفاعلي 5ََ

َالعطاء

يهمنيَالتبرعَمنَخاللَ

مؤسساتَمعروفةَبكفاءتهاَ

َالتنظيمية.

التبرعَللمحتاجينَمنَخاللََيهمني

مؤسساتَمعروفةَبكفاءتهاَ

َالتنظيمية.

َ

قياسستطالعيَللطبيقَاإلالت ََ.ج َ:Exploratory Application Scaleَمِّ

قياستعليمات ال وضوحمدى هو لمعرفة  الغرض من القيام بهذا اإلستطالع  لنسبة با هفِّقراتو مِّ

 ً  ةعي ِّن ستمارات علىتوزيع اإللإلجابة. حيث تم  الُمستغرققت لغرض حساب الو للمستجيب, وأيضا

مون( من 40بلغت ) عشوائية بسيطة  عي ِّنةذه الهب من لِّ , وطُ اإلجتماعي التكافُللدى مؤسسات  الُمسهِّ

 ةأسئل عن يبونومن ثم يج ,ستمارة ليتم توضيحها لهموانب الغامضة أو غير المفهومة في اإلتحديد الج  

قياسالتطبيق أن تعليمات ال . وأظهرت نتائج هذاالفِّقرات ة د  راوحت مُ , وتعي ِّنةواضحة لدى أفراد ال مِّ

قياساإلجابة على ال  دقيقة للمستجيب الواحد. 15دقيقة وبمتوسط  23إلى  11من  مِّ

قياسالَفِّقراتحليلَاإلحصائيَلالت ََ.د Statistical Analysis Of The Scaleَ:َمِّ

قياسق الب   طُ   غة ي والبالإلحصائالتحليل ا عي ِّنةمين على سترجاعه من المحك  إلة بعد المعد   بصيغته مِّ

ل بديل كُ إلى وزن  ستناداً إمن خالل وضع درجة   300ستمارات الـــ تم تصحيح اإل ,بعد ذلك. 300

لكل  ةالكُلي   دَّرجةالستخراج إستمارات, ليتم بعد ذلك على هذه اإل عي ِّنةحسب إجابة كل فرد من أفراد الو

َستمارة. إ

قياسيام بتصحيح البعد القِّ  اإلجراء يعد من أهم . وهذا الفِّقراتحليل اإلحصائي لهذه تأتي خطوة الت   ,مِّ

قياسنه يجعل الالخطوات, إذ أ ً  مِّ قياسال نَّ وإ. (Pere, 2012: 113) أكثر صدقا النفسي تعتمد جودته على  مِّ

قياسال فِّقراتحليل اإلحصائي لنها, لذا فالت  التي يتضم   الفِّقرات وبهذا  .هو الجزء المكمل لصدقه وثباته مِّ
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, وكما عي ِّنةفي قياس اإلحسان لدى أفراد ال الفِّقرةعتماد خمسة أساليب لبيان مدى كفاءة إتم  الصدد,

َ: يأتي

َ:(تينَ)المجموعتينَالمطلوبتينالطرفي ََوعتينمجالمَ-

ً باإلتساق الخارجي, سلوبهذا األُ  ى أيضا  ال ةدق الستخراج الفروإب سلوبهذا األُ  قومحيث ي يسم 

 ً أفراد  مييز بينى التعل الفِّقراتبين المجموعتين العليا والدنيا ليتم معرفة قدرة هذه  فِّقراتلل إحصائيا

على  القادرة قراتالفِّ المجموعة الدنيا من خالل هذه الفروق. أي معرفة  عي ِّنةالمجموعة العليا و عي ِّنة

 لىأعات من ستمارتم ترتيب اإل لضعفاء في اإلحسان. وبعد هذه الخطوة,وااألقوياء  عي ِّنةقياس أفراد ال

نها لغرض م% الدنيا 27ستمارات و% العليا من اإل27نسبة درجة ليتم بعدها  تحديد  أدنى درجة إلى

أقصى بر حجم ون بأكصفاالنسبتين تعطيان مجموعتين تت   نإن هاتي , إذفِّقراتلل التمييزي ةة ستخراج القو  إ

 (. (Daniel & Rianne, 2008: 45تباين ممكنين 

ً  وذات العدد ,ستمارةإ( 81ستمارات للمجموعة العليا )لغت عدد اإلذلك ب  وبِّ   موعة الدنيا, وبلغ  للمج أيضا

لحسابي اساب الوسط تم حِّ  ,ستمارة. بعد ذلكإ( 162ستمارات المجموعتين )إلي لمجموع العدد الكُ 

ة ائيالت  ة ي مالقِّ  تج  خرِّ ستُ إ نيا, ثمليا والدُ المجموعتين العُ  فِّقراتمن  فِّقرةنحراف المعياري لكل واإل

ذلك وستمارة إ للكُ يا نليا والدُ العُ  الفِّقراتتين بين نتين مستقل  لعي   الت ائي اإلختبار المحسوبة بواسطة

فل  د مؤشراً عتُ  ت ائيال تباراإلخقيمة  , إذ إنَّ الفِّقراتبين هذه  اإلحصائي ةاللة روق ذات الد  على الفُ  لتعر 

 لية.ة الجدوالت ائية القِّي مقارنتها مع نيا بعد مُ ليا والدُ العُ  الفِّقراتمييز بين للت  

كاليف مجال الت  ) 11 )مجال الوعي بالحاجة(,  9: الفِّقراتزة, ما عدا ي ِّ م  مُ  الفِّقراتميع ت ج  وكان  

ً  دال ةكانت غير  ة(سي  )مجال الفوائد النف 22)مجال اإليثار(,  12والمنافع(,  ة يالت ائ نهُ م  ي  قِّ  نَّ أل ,إحصائيا

 0.05وى داللة , ومست160ية , وبدرجة حر  1.96ة الجدولية البالغة الت ائية القِّي ممن  قلالمحسوبة أ

ََََََََََََََََ                      ن ذلك.( يبي  7دول )وج

ََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

َ

َ

َ(7جدولَ)

قياسَفِّقراتلَالتمييزي ةةَالقوَ   ينتالطرفي ََالمجموعتينَأُسلوباإلحسانَبَمِّ

َت سلسُل

َالفِّقرة

َةالقِّي مَنياالمجموعةَالدَ َلياالمجموعةَالعَُ

ةَالت ائي

َالمحسوبة

َالدللة وسطَال

َسابيالحَِّ

نحرافَاإل

َالمعياري

وسطَال

َسابيالحَِّ

نحرافَاإل

َالمعياري

 دال ة 2.380 0.941 3.703 0.906 1ََ4.049

2َ3.740 1.311 .3332 َدال ة 6,424 1.516   

 دال ة 3.220 1.114 3.691 0.872 3َ4.197

 دال ة 4.493 98.241 3.901 0.709 4َ4.506

5َ.4323  دال ة 6,177 1.299 2.246 1.491 

 دال ة 5.281 1.122 3.802 0.704 6َ4.580
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 دال ة 4.850 1.298 3.629 0.774 7َ4.444

8َ.8513  1.441 .0372  دال ة 8,098 1.452 

9َ3.246 1.199 .0003 دال ةغيرَ 1,349 1.129   

 دال ة 6.005 1.249 2.987 0.954 10َ4.037

11َ.2223  0.741 .0613 دال ةغيرَ 0,341 1.363   

12َ3.777 1.405 .3453 دال ةغيرَ 1,926 1.450   

13َ.1353  دال ة 4,838 1.333 2.148 1.311 

 دال ة 5.423 1.324 2.913 1.161 14َ3.975

 دال ة 4.993 1.313 3.111 1.030 15َ4.037

 دال ة 3.313 1.222 3.135 1.336 16َ3.802

 دال ة 2.536 1.269 3.370 1.077 17َ3.839

 دال ة 5.878 1.305 3.654 0.763 18َ4.642

 دال ة 3.431 1.365 3.753 0.929 19َ4.382

20َ4.123 1.288 .9252  دال ة 5,930 1.330 

21َ.9383  1.354 .8512  دال ة 5,585 1.152 

دال ةغيرَ 1.525 1.012 1.777 1.335 22َ2.061  

 دال ة 3.564 0.982 1.691 1.480 23َ2.395

 دال ة 3.803 1.092 1.740 1.370 24َ2.481

 دال ة 3.609 1.249 2.037 1.641 25َ2.864

 دال ة 4.950 1.075 3.642 0.692 26َ4.345

 دال ة 3.609 1.225 3.481 1.029 27َ4.123

 دال ة 5.111 1.263 3.321 1.031 28َ4.246

 دال ة 4.207 1.208 3.370 1.024 29َ4.111

 دال ة 5.459 1.350 3.222 0.872 30َ4.197

 دال ة 4.198 1.467 2.913 1.256 31َ3.814

 دال ة 4.582 1.492 2.851 1.239 32َ3.839

 دال ة 3.731 1.476 2.716 1.342 33َ3.543

 دال ة 5.487 1.388 2.518 1.302 34َ3.679

 دال ة 3.002 1.505 2.790 1.370 35َ3.469

 دال ة 5.071 1.391 3.160 0.992 36َ4.123

 دال ة 5.664 1.369 3.000 1.051 37َ4.086

 دال ة 2.970 1.475 3.148 1.379 38َ3.814

 دال ة 2.603 1.423 3.530 1.017 39َ4.037

 دال ة 2.524 1.430 3.419 1.027 40َ3.913

 دال ة 4.224 1.060 4.000 0.685 41َ4.592

 دال ة 4.023 1.420 3.604 0.853 42َ4.345

 دال ة 2.006 1.442 3.716 1.122 43َ4.123

 دال ة 6.410 1.463 3.308 0.792 44َ4.493

 دال ة 8.339 1.579 2.864 0.743 45َ4.481

 دال ة 5.223 1.442 3.234 0.861 46َ4.209

 دال ة 6.615 1.366 3.308 0.791 47َ4.469

 دال ة 2.272 1.492 3.481 1.187 48َ3.963
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قياسللَالكُلي ةَالد رجةبَالفِّقرةعالقةَدرجةَ -  الكُلي ة رجةالدَّ ب قرةفِّ جة كُل عالقة در سلوبد هذا األُ حد ِّ يُ َ:مِّ

قياس فِّقراتمن  فِّقرةل لمعرفة هل إن  كُ  سلوباألُ  هذا مدعت  . ويُ لمقياس اإلحسان لبالغ ا عي ِّنةللإلحسان ا مِّ

قياسير التجاه س  إ( تسير بنفس 300عددها ) قياسلير ااه س  تجإتسير بنفس  الفِّقرةن كانت إأم ال؟ ف مِّ  مِّ

قياسقدم فهي تُ  ً مِّ ً  ا ً  نفسيا قياسلل لكُلي ةا رجةالدَّ و فِّقرةل رجة كُ ساب العالقة بين د  . وتم حِّ متجانسا  بواسطة مِّ

ل الذي  (unnally, 1994N)إلى معيار  ستناداً إأو حذفها  الفِّقرةبيرسون. وسيتم اإلبقاء على  إرتباط ُمعامِّ

لن مقبولة عندما تكون قيمة تكو الفِّقرةرى أن ي    .(Nunnally, 1994: 248)فما فوق  0.20 هاإرتباط ُمعامِّ

 .يوض ح ذلك (8جدول )و

َ(8جدولَ)

ل قياسلَالكُلي ةَالد رجةبَفِّقرةدرجةَكلََإرتباطَُمعامِّ َاإلحسانَمِّ

َت سلسُل

َالفِّقرةَ

ل َُمعامِّ

َرتباطاإل

ََت سلسُل

َالفِّقرة

ل َُمعامِّ

َرتباطاإل

َت سلسُل

َالفِّقرةَ

ل َُمعامِّ

َرتباطاإل

ََت سلسُل

َالفِّقرة

ل َُمعامِّ

َرتباطاإل

1َ0.255َ13َ0.287َ25َ0,311َ37َ0.256َ

2َ0.273َ14َ0.305َ26َ0.251َ38َ0.212َ

3َ0.369َ15َ0.348َ27َ0,297َ39َ0.262َ

4َ0.245َ16َ0.334َ28َ0,262َ40َ0.271َ

5َ0.294َ17َ0.394َ29َ0.249َ41َ0.304َ

6َ0.249َ18َ0.344َ30َ0.320َ42َ0.261َ

7َ0.267َ19َ0.247َ31َ0.311َ43َ0.322َ

8َ0.242َ20َ0.232َ32َ0.209َ44َ0.251َ

9َ0.237َ21َ0.274َ33َ0.276َ45َ0.341َ

10َ0.227َ22َ0.307َ34َ0.339َ46َ0.366َ

11َ-َ0.210َ23َ0.240َ35َ0.318َ47َ0.361َ

12َ0.309َ24َ0,283َ36َ0.268َ48َ0.359َ

َ

-ََ َدرجة قياسدرجة ال : بما أنللمجالَالكُلي ةَالد رجةبَالفِّقرةعالقة تمثل خاصية المستجيب, وان  مِّ

جالاالستدالل على  قياسال فِّقراتيعد استنتاجا أو استدالال عقالنيا إلى أي حد من أن  الم  جالتمثل  مِّ  الم 

جالالتي من تعريف  الدَّرجةالذي تنتمي إليه, األمر الذي يساعد في تمييز   & Daniel عي ِّنةالممثل لل الم 

Rianne, 2008: 83)) . ِّسيتملنسبة للمجال الذي تنتمي إليه, با أكثر شموالً  الفِّقراتدق ولكي يكون ص 

جالب الفِّقرةعالقة  حساب لستعمال إوذلك ب الذي تنتمي إليه الم  اإلبقاء بيرسون. وسيتم  إرتباط ُمعامِّ

 .يوض ح ذلك (9جدول ). و(Nunnally, 1994(عيار إلى مِّ  ستناداً إ أو حذفها الفِّقرةعلى 

َ

َ(9)َجدول

ل قياسللمجالهاََالكُلي ةَالد رجةبَفِّقرةلَدرجةَكَُإرتباطَُمعامِّ َاإلحسانَمِّ

جالاسمَ َالم 
َت سلسُل

َالفِّقرة
ل َرتباطاإلَُمعامِّ

جالاسمَ لَالفِّقرةَت سلسُلَالم  َرتباطاإلَُمعامِّ

َ1َ0.321ََ5َ0.222َ
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َ

َالوعيَبالحاجة

9َ0.386ََ

َ

َالسُمعةَََََ

13َ0.274َ

17َ0.222َ21َ0.271َ

25َ0.348َ29َ0.355َ

33َ0.311َ37َ0.221َ

َ

َ

اللتماسَأوََََ

َالتوسل

2َ0.267َ45َ0.299َ

10َ0.442ََ

َ

َ

َالفوائدَالنفسية

6َ0.350َ

18َ0.413َ14َ0.214َ

26َ0.333َ22َ0.229َ

34َ0.312َ30َ0.288َ

َ

َ

َ

َالتكاليفَوالمنافع

3َ0.335َ38َ0.330َ

11َ0.287َ46َ0.255َ

19َ0.293ََ

َ

َ

َ

َالقِّي م

7َ0.225َ

27َ0.344َ15َ0.226َ

35َ0.375َ23َ0.220َ

43َ0.354َ31َ0.266َ

َ

َ

َ

َاإليثار

4َ0.210َ39َ0.390َ

12َ0.420َ47َ0.277َ

20َ0.344َ

28َ0.362َ

36َ0.285َ

44َ0.322َ

َ

َ

َ

الكفاءةَأوَفاعليةَ

َالعطاء

8َ0.341َ

16َ0.260َ

24َ0.247َ

32َ0.316َ

40َ0.260َ

48َ0.223َ

َ

قياسللَالكُلي ةَالد رجةوَاألُخرىلتَللمجاَالكُلي ةَالد رجةجالَبللمَ َالكُلي ةَالد رجةعالقةََ- حقق تم التَّ  :مِّ

لستعمال إمن ذلك من خالل  جالجال مع ل م  كُ لِّ  الكُلي ة الدَّرجةبيرسون بين  إرتباط ُمعامِّ  ,اآلخر الم 

قياسلل الكُلي ة الدَّرجةو جاالتات إرتباطن . وذلك ألمِّ  الكُلي ة الدَّرجةوب ة ببعضها البعضالفرعي   الم 

قياسلل  :Pere, 2012)وتساعد على تحديد مجال السلوك المراد قياسه.  ,ة للتجانسهي قياسات أساسي   مِّ

140) 

 (.10ح في الجدول )وكما موضَّ . (Nunnally, 1994 (عيارإلى مِّ  ستناداً إكم يتم الحُ وس  

َ

َ(10جدولَ)

ل قياسلَالكُلي ةَالد رجةوَاألُخرىَالم جالتمعََجاللَمَ كَُلََِّالكُلي ةَالد رجةبينََرتباطاإلَُمعامِّ َاإلحسانَمِّ

جالاسمَ الوعيََالم 

َبالحاجة

لتماسَاإل

َلأوَالتوسَ 

كاليفَالت َ

َوالمنافع

الفوائدََالسُمعةَاإليثار

َةالنفسي َ

َالكفاءةَالقِّي م

َأو

فاعليةََََََََََ

َالد رجة

َالكُلي ة

قياسلل َمِّ
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َالعطاء

الوعيَ

َبالحاجة

1َ0.373َ0.389َ0.417َ0.238َ0.333َ0.288َ0.334َ0.372َ

َلتماساإل

َلأوَالتوسَ 

0.373َ1َ0.230َ0.222َ0.213َ0.324َ0.239َ0.245َ0.228َ

كاليفَالت َ

َعوالمنافَِّ

0.389َ0.230َ1َ0.411َ0.432َ0.342َ0.266َ0.342َ0.342َ

0.417َ0.222َ0.411َ1َ0.236َ0.221َ0.275َ0.362َ0.453ََاإليثار

0.238َ0.213َ0.432َ0.236َ1َ0.431َ0.453َ0.244َ0.411ََالسُمعة

الفوائدَ

َةالنفسي َ

0.333َ0.324َ0.342َ0.221َ0.431َ1َ0.231َ0.342َ0.273َ

0.288َ0.239َ0.266َ0.275َ0.453َ0.231َ1َ0.452َ0.239ََالقِّي م

َالكفاءة

َأو

فاعليةَ

َالعطاء

0.334َ0.245َ0.342َ0.362َ0.244َ0.342َ0.452َ1َ0.229َ

َالد رجة

َالكُلي ة

قياسلل َمِّ

0.372َ0.228َ0.342َ0.453َ0.411َ0.273َ0.239َ0.229َ1َ

َ

قياسللَالخصائصَالسيكومتريةَ.ه َ:Psychometric properties of scaleَمِّ

قياسكون الي   لكي   ً حفسي صالِّ النَّ  مِّ صائِّصفر اليجب تو ,ياسللقِّ  ا , فهما دق وثباتن صِّ ة فيه مالنفسي   خ 

قياسية كبيرة في الأهم ِّ  تان ذواتايَّ خاصِّ  َ.(Rust, 1989: 69) مِّ

َ:Validityدقَ.َالص 1َِّ

قياسدق العني صِّ ي   قياسياس القِّ  مِّ الروسان, )خرى, ية أُ يس خاص ِّ قِّ وال يُ  ,ياسهاريد قِّ للخاصية التي يُ  مِّ

ل توبِّهذا الصَّ .َ(88: 1991 قياسفي  دقرات للصِّ ة مؤشِّ د  عِّ  دد, إستُعمِّ َ:, وهيَّ اإلحسان مِّ

َ َ:Face Validityريَاهَِّدقَالظَ أ.َالص ِّ

قياساهري لدق الظ  تحقق الصِّ  قياسالل عرض الاإلحسان من خِّ  مِّ  جموعة منلى ملية عته األوَّ صور  بِّ  مِّ

قياال فِّقراتالئمة ة ومُ صالحي   دىفس, لتقدير م  لم النَّ صين في عِّ مين المتخص ِّ حك ِّ المُ   دائلهماته وب  عليوت   سمِّ

 .في هذا الف صلر كِّ , وكما ذُ اإلحسانفي قِّياس 

َ:ناءدقَالبَِّراتَصَِّب.َمؤشَِّ

ً سم  ذي يُ الَّ ( Constract Validityناء )دق البِّ عد صِّ يُ  اع ر أنون أكث  رضي مِّ كوين الف  دق التَّ بصِّ  ى أيضا

د ما حد ِّ يُ  ذير الَّ د  لق  دق كمفهوم أساسي شامل, باوع من الصِّ هذا النَّ عتراف بِّ م اإلتِّ ية, إذ ي  دق أهم  الصِّ 

قياسال قيسهُ يُ   (83: 1991أبو حطب, ). مِّ

قياسدق في الص ِّ  ن  وع مِّ هذا النَّ ر لِّ ولقد توفَّ   :يَّ هِّ  ,ة مؤشراتد  عِّ  اإلحسان مِّ

  َتساقَالخارجي(.)اإلَنينَالطرفيتي َتجموع َالم 
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 قياسللَالكُلي ةَالد رجةبَالفِّقرةدرجةََإرتباط  .مِّ

 جالبدرجةََالفِّقرةدرجةََإرتباط  .الم 

 جالدرجةََإرتباط جالتبدرجاتََالم   .األُخرىَالم 

 قياسللَالكُلي ةَالد رجةجالَبللمَ َالكُلي ةَالد رجةَإرتباط َ.مِّ

َ:Reliabilityَالث بات.2َ

قياسة الق  يعني دِّ  الثَّبات إذا كان   ً عرَّ ه يُ ن  إ, ومِّ ع ربَّ و مُ ي, أل  الكُ  باينالتَّ إلى  لحقيقيا التَّباينسبة بنِّ  ف إحصائيا

ل ً عني أيضه ي  نَّ إف ,اهريةالمات الظ  ة والع  المات الحقيقي  بين الع   رتباطاإل ُمعامِّ ساق في أداء ت  إلقة واد ِّ ال ا

قياسفال من,الزَّ  بر  عِّ  النَّتائجستقرار في واإل ,األفراد  تذا طبيقه علىم ت  تسها إذا فن  ئجالنَّتاعطي ابت يُ الث   مِّ

قياسج العلى ثبات نتائ د مؤشراً ع  يُ  الثَّبات نَّ إو.َ(429: 1988)عودة,  ثانيةً  ةً مرَّ األفراد  د ن عنم  الزَّ  بر  عِّ  مِّ

قيالستقرار إجابات المفحوصين على اإروف من خالل الظُ  ذات وفي عي ِّنةال على ذات تطبيقه  سمِّ
(Beretvas & Pastor, 2003: 82).  

ج   قياسثبات  وعليه, فقد إستُخرِّ  :ية, وكما يأتصفي  جزئة النِّ التَّ  طريقةبِّ  اإلحسان مِّ

قياسئة الجزِّ قوم على ت  ي الثَّباتفي إجراء  هذه الط ريقة  اتالفِّقرن يث تكوحين متساويين صف  إلى نِّ  مِّ

لدة, ثم يتم حساب نها على حِّ مِّ  ل  وجية كُ الزَّ  الفِّقراتردية والف   قفي الصين نِّ ب رتباطاإل ُمعامِّ  ياسمِّ

 اتالثَّبف صيمة نِّ لة سبيرمان براون لتصحيح قعاد  ستخدام مُ إله, بعد ذلك يتم  الثَّباتصف ستخراج نِّ إل

لالمستخرج فيتم الحصول على  ية صفئة الن ِّ جزِّ لت  ا طريقةعتبر وتُ  .( (Nath, 2013: 232يل  الكُ  الثَّبات ُمعامِّ

ً إ أكث ر الطُّرق إعادة  -ختبار طريقة اإلستخدام إث صعب فيها على الباحِّ في الحاالت التي ي   ستخداما

 (.122: 1997)كراجة,  اإلختبار

ين صف  نها إلى نِّ مِّ  ل  ئة كُ جزِّ عد ت  حسان ب  مارة لإلستِّ إ (40)صفية على ئة الن ِّ جزِّ الت   طريقة تطُبِّق    

لساب م حِّ م ت  ردي, ثُ وجي وف  تساويين ز  مُ  قياسصفي الرجات نِّ بيرسون بين د   إرتباط ُمعامِّ لغت إذ ب   ,مِّ

قياسصف ال( وهو ثبات نِّ 0.65قيمته ) لساب تم حِّ  ,, بعد ذلكمِّ قياسلل يل  الكُ  الثَّبات ُمعامِّ ال مِّ ن خِّ  لمِّ

ي ل ِّ الكُ  باتالثَّ مة وبلغت قي ,ةبراون التصحيحي   - لة سبيرمانعاد  طة مُ واسِّ بِّ  الثَّباتصف تصحيح قيمة نِّ 

 ب.ناسِّ ل على ثبات مُ دُ هذه النتيجة ت   البحث الحالي أنَّ رى (. وي  0.79)

ئة الن ِّصفية بدالً من  طريقةب الثَّباتبإجراء  قام  ث الباحِّ  إنَّ    , رااإلختبإعادة  -ختبار إلطريقة االتَّجزِّ

ُ  ةً مرَّ  عي ِّنةفس اللصعوبة الحصول على ن   مون عي ِّنةخرى, فأ م هُ لة ف  يها بسهوول علصمكن الحُ ال يُ  الُمسهِّ

نوبل م ,كان ثابتلون في م  عم  فين أو ي  ليسوا موظَّ  برع ن بالتَّ ات يقوموئلفِّ ن جميع اومِّ  ُمجتمعال ن  ن مِّ واطِّ

ب هذه ناع أغلمتإ فضالً عنعليهم ثم يذهبون,  تِّماراتسويتم توزيع اإل تكافُل إجتماعي,لدى مؤسسات 

مونالمؤسسات عن اإلفصاح عن هويات  مأو التَّحدُ  لديها الُمسهِّ مام ق كبير أعائِّ ب بِّ , مما تسبَّ ث إليهِّ

 .اإلختبارإعادة  -ختبار اإل طريقةب الثَّباتيام بإجراء ث للقِّ الباحِّ 

قياسلَاإلحصائي ةراتَمؤشَِّالَ.و َ:Philanthropy Statistical Indicatorsَاإلحسانَمِّ

قياسها الصف بِّ ل أن يتَّ ضَّ ف  تي يُ ال   اإلحصائي ةرات ين المؤشِّ ن ب  مِّ   فة طبيعة التوزيع عرِّ م   يَّ هِّ  ,فسيالنَّ  مِّ

فمكن االمُ  ن  عتدالي, وهذا مِّ اإل عياري نحراف المِّ هما اإل ,الل مؤشرين أساسيينعليه من خِّ  لتعر 
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سابي.وال ل على دُ فر, فهذا ي  قتراب من الصِّ ميل إلى اإلعياري تُ نحراف المِّ ت درجة اإللما كان كُ ف وسط الحِّ

 .(168: 1977وثناسيوس,  ,)البياتي وزيعهذا التَّ رجات لِّ م الدَّ ي  بين قِّ  برُ قاس أو ت  جانُ ت   ك  لِّ ناهُ  أنَّ 

ن د مِّ ع  هو يُ ديرها, فدة وتقر عنه بالفرق بين درجة حقيقية واحبَّ ع  يُ  عياري للتقدير إن كان  الخطأ المِّ  نَّ إو 

لما الخطأ كُ  هذان ؤ, حيث إة التنب  ذي له دور أساسي من حيث معرفة قو  المهمة ال   اإلحصائي ةرات المؤشِّ 

ذا إعة, أما توقمُ ال الدَّرجةالحقيقية و الدَّرجةذلك على وجود فرق كبير بين  دلَّ  ,كانت قيمته عالية

 الدَّرجةقية والحقي الدَّرجةبين   ذلك على وجود فرق قليلدلَّ  ,فرقترابها من الصِّ إنخفضت قيمته وإ

 دَّرجةالق بين تطاب ك على وجودذلِّ  دلَّ  ,(فراً )صِّ المتوقعة, وفي حال كانت قيمة الخطأ المعياري للتقدير 

 .(211: 1977واثناسيوس,  ,)البياتيالمتوقعة  الدَّرجةالحقيقية و

صائِّصواء هما من لتِّ ح واإلالتفرطُ  فإنَّ  ,كعن ذلِّ  فضالً   لمُ يث إن حالتوزيعات التكرارية,  خ   عامِّ

لُمعاا المختلفة للتوزيع, أم   القِّي مشير إلى درجة تركيز التكرارات عند لتواء يُ اإل شير إلى يُ ح فتفرطُ ال مِّ

مكن من المُ  هنأإذ  (.81: 1988)عودة, والخليلي, عتدالي مدى تركيز التكرارات في إحدى مناطق التوزيع اإل

ؤشرات معمال ستإم يتِّ  ح ونوعيهما, فعادةً لتواء والتفرطُ مييز بين التوزيعات بواسطة درجة اإلالت  

توزيع  لخاصة بأي  ح امعرفة درجة التفرطُ  الي فإنَّ . بالت  (247: 2002)عودة, عبير عنها لت  ة بغية اإحصائي  

لقارنة هذا المُ بب أن تتم ونوعه يجِّ  قياسب ُمعامِّ ليه أن تتم عتعارف مُ ن المِّ ك, ول لذلِّ خاذه في األصِّ ت ِّ إتم  مِّ

لقارنة هذا بمُ  هذا  سابل حِّ المن خِّ والطبيعي القياسي, نحنى التوزيع ل له في مُ قابِّ ح المُ التفرطُ  ُمعامِّ

لال يادة قيمة زِّ  (, حيث أن  0.263ل )عادِّ قيمته تُ  ن أن  يتبيَّ  ,نحنى التوزيعي الطبيعي القياسيفي المُ  ُمعامِّ

لال ً وزيع التَّ  نَّ ك على أذلِّ  دلَّ  ,ةالقِّي معن هذه  ُمعامِّ ً زيع مكون التونها فيع ا إذا قلَّ أم   ,مدببا العاني, ). سطحا

 (66: 1977والغرابي, 

قياسل اإلحصائي ةرات ساب المؤشِّ حِّ  إنَّ  ً ث إلى نتائج التطبيق الحِّ اإلحسان وركون الباحِّ  مِّ ك ب ذلِّ طلَّ , ت  قا

رات ستخراج المؤشإيام بجل القِّ أمن  SPSS3ة اإلجتماعيلوم للعِّ  اإلحصائي ةعمال حقيبة العلوم ستِّ إنه مِّ 

قياسلل اإلحصائي ة  ك.ذلِّ  ح( يوض ِّ 11) . وجدولمِّ

َ(11)َولجد

قياسلَاإلحصائي ةراتَالمؤشَِّ َاإلحسانَمِّ

َةالقِّي مَاإلحصائيرَالمؤشََِّةالقِّي مَاإلحصائيرَالمؤشََِّت

َالوسطَالفرضي1َ

Virtual Meanَ

َالمنوال132َ

Median 
150َ

َالت باين2َ

Varianceَ

َالنحرافَالمعياري235.377َ

Std. Deviationَ

15.342َ

َالتفرطح3َ

Kurtosisَ

الخطأَالمعياري0.574ََ

َللمتوسط

The Standard 
Error Of The 

Meanَ

0.88577َ

َاللتواء4َ

Skewnessَ

َالمدى0.791َََ-

Rangeَ

176َ

                                                             
3 SPSS  مختصر لـStatistical Package For Social Science 
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َالوسطَالحسابي5َ

Arithmetic 
Meanَ

َأعلىَدرجة142.0867َ

Maximumَ

220َ

َالوسيط6َ

Mediatorَ

َأدنىَدرجة144َ

Minimumَ

44َ

قياسل اإلحصائي ةم المؤشرات ي  الحظة قِّ الل مُ من خِّ  ً ذكورة أُ اإلحسان والم   مِّ ذه ه ح أنَّ ضِّ تَّ , ينفا

 اإلحسان قياسمِّ درجات  تساق مع بعض مؤشرات المقاييس العلمية, حيث أنَّ ر فيها اإلرات يتوفَّ المؤشِّ 

ً قتراب ملحوظ نِّ إوتكراراتها فيها  م نتائج ة تعميي  لى إمكانشير إالي فهذا يُ بالتَّ  عتدالي.وزيع اإلن التَّ مِّ  سبيا

قياسهذا ال  ك.ح ذلِّ ( يوض ِّ 1البحث الحالي. وشكل ) ُمجتمععلى  مِّ

 
َ(1شكلَ)

قياسَاإلحسانتوضيحَبيانيَللتوزيعَاإل َعتداليَلدرجاتَأفرادَعي ِّنةَالبحثَعلىَمِّ

َمقياسَاإلحسانَبصيغتهَالنهائية:.َزَ

ه ل متريةالخصائص السيكوإلحسان, واستخراج بعد إجراء عملية التحليل اإلحصائي لفقرات مقياس ا

 (.5( فقرة )ملحق/ 44من صدق وثبات, أصبح المقياس بصيغته النهائية يتكون من )

قياس.2َ َ:Scaleَ(Possession - Being) (الك ينونةَ–َالتمل ك)َمِّ

َأ.َوصفَالمقياس:
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  َرياإلطار النظ تم تبنيعلى أدبيات سابقة ذات عالقة بالموضوع,  اإلطالعبعد َــلَ

(Fromm, 1976َ قياس فِّقراتفي بناء ( تقاق فضال عن اش( الك ينونة – التملُّك) مِّ

لفصل اتعليل ذلك في و توضيح , وتممن ذات اإلطار النظري ُمتغي ِّرتعريف نظري لل

قياسالثاني من البحث الحالي. تكون ال ,, ثم تم قرةفِّ ( 32اءه من )بعد إتمام عملية بن مِّ

قياسمن  فِّقرات 6تعزيزه بــ  لفِّقراتا( وهي 2011)الجوهر والمظهر( لـــ )خليل,  مِّ

قياسال فِّقرات(, ليصبح العدد الكلي ل38, 37, 36, 35, 34, 33) , رةفِّق( 38) مِّ

 (.6 /ُملحق)

  قياسالتعليماتَحاول الباحث بقدر المستطاع أن تكون فراد أدقيقة وواضحة لدى  مِّ

قياسالبحث, حيث تمثلت بالتعليمات ذاتها ل عي ِّنة  فا.اإلحسان المذكورة أن مِّ

  قياسوضع لل قياسال فِّقراتلإلجابة, حيث صيغت  بديلين مِّ ف لتعبر عن مواق مِّ

يمنح و )ت(َالتمل كَتوجه يشير إلىإحداهما  ,)افتراضية( وأمام كل منها خيارين

َةلك ينوناَتوجه لة اختياره له, والبديل اآلخر يشير إلىفي حا درجةَواحدةالمستجيب 

 .في حالة اختياره له درجتينويمنح المستجيب  )ك(

قياسالَفِّقراتةَصالحي ََ.ب َ:Validity Of Scale Paragraphsَمِّ

قياسعرض الالل ك من خِّ وذلِّ   قياسعليهم  ض  رِّ مين الذين عُ حك ِّ على ذات المُ  مِّ عتماد إسان وباإلح مِّ

قياس فِّقرات% فأعلى, وبلغت عدد 80 فِّقرةذات نسبة القبول لل  قبل توزيعها على( ةالك ينون – التملُّك) مِّ

 فِّقرات, وأصبح عدد تفِّقرا( 4العهم عليها وتقويمهم لها حذفت )ط ِّ إ, وبعد فِّقرة( 38مين )حك ِّ السادة المُ 

قياسال ح في موضَّ  كماو (.7 /ُملحق, )فِّقرة( 34) التحليل اإلحصائي عي ِّنةالذي سيتم توزيعه على  مِّ

َ(.12جدول )

َ

َ(12جدولَ)

قياسَفِّقراتأعدادَونسبَآراءَالسادةَالمحكمينَحولَصالحيةَ َ(الك ينونةَ–َالتمل ك)َمِّ

َالفِّقراتَت سلسُل

عددَ

َالموافقين

َ

عددَ

َالمعارضين

َ

النسبةَ

المئويةَ

َينللموافق

النسبةَ

المئويةَ

َينللمعارض

َالحالة

َتحذف28َ,31َ,32َ,33َ2َ9َ19%َ81%َ

1َ,2َ,3َ,4َ,5َ,6َ,7َ,8َ,9َ,

10َ,11َ,12,َ13َ,14َ,15َ,

16َ,17َ,18َ

َلَتحذف10َ1َ90%َ10%َ

19َ,20َ,21َ,22َ,23َ,24َ,

25َ,26َ,27َ,29َ,30َ,34َ,

35َ,36َ,37َ,38َ

َلَتحذفَ-100%ََ-11َ

َ

 يح فوكما موض   ياغتها.صمين فقد تم إعادة ك ِّ ح  السادة المُ  التي تم تعديلها بناًء على آراء الفِّقراتا أم  

َ(.13جدول )

َ(13جدولَ)
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قياسمينَلك َِّحَ ادةَالمَُلةَفيَضوءَآراءَالسَ عدَ المََُالفِّقرات َ(الك ينونةَ–َالتمل ك)َمِّ

َعديلبعدَالت ََالفِّقرةَعديلقبلَالت ََالفِّقرةَالفِّقرةَت سلسُل

َعندماَأنقلَمعلومةَماَمنَأحدَالمصادر:2َ

 أنقلها مع بيان رأيي فيها )ك(.  .أ

َ.)ت(أنقلها كما هي من باب األمانة العلمية ب. 

َالمصادرَأوَ َمنَأحد َأنقلَمعلومةَما عندما

َالكتب:

 أنقلها مع بيان رأيي فيها )ك(.  .ب

أنقلها كما هي من باب األمانة العلمية ب. 

َ)ت(.

َأساليبَالتدريس:َفي3َ

 أفضل التعلم بطريقة المناقشة )ك(. .أ

َأفضل التعلم بطريقة المحاضرة )ت(.ب. 

َلوَخيرتَفيَموضوعَأساليبَالتدريس:

 التعلم بطريقة المناقشة )ك(.أفضل  .ب

َأفضل التعلم بطريقة المحاضرة )ت(.ب. 

َعندماَأدخلَفيَنقاشَبموضوعَما:5َ

 )ك(. أغير رأيي وال أتمسك به .أ

أصر على رأيي وأدافع عنه حتى لو كنت ب. 

َغير مقتنع به )ت(.

َعندماَأدخلَفيَنقاشَبموضوعَما:

رأيت ما  إنأغير رأيي وال أتمسك به  .ب

 يدحضه علميا )ك(.

أصر على رأيي وأدافع عنه حتى لو ب. 

َكنت غير مقتنع به )ت(.

َ:فيهأفضلَالعملَالذي34ََ

 الهدوء والراحة )ت(.. أ

َالتغيير والتجديد )ك(. ب.

َأفضلَالعملَالذيَيتسمَبـــ:

 الهدوء والراحة )ت(.أ.َ

َالتغيير والتجديد )ك(. ب.

َ

َ

َ

قياسللَستطالعياإلَطبيقالت ََ.ج َ:Exploratory Application Scaleَمِّ

مون من( 40) بلغت عشوائية بسيطة عي ِّنة على ستماراتاإل بتوزيع ثالباحِّ  قام   مؤسسات لدى الُمسهِّ

قياسل ي)هم ذاتهم الذين طبق عليهم االستبيان االستطالع ,اإلجتماعي التكافُل  لبط  وسان( اإلح مِّ

 ثم ومن مهُ ل توضيحها ليتم االستمارة في المفهومة غير أو الغامضة الجوانب تحديد هم من ثالباحِّ 

قياسال تعليمات أن   طبيقالتَّ  هذا نتائج وأظهرت. الفِّقرات عن يجيبون , عي ِّنةال فرادأ لدى واضحة  مِّ

قياسال على اإلجابة مدة وتراوحت  .لواحدا للمستجيب دقيقة 16 وبمتوسط دقيقة 18 إلى 10 من مِّ

قياسللفِّقراتَاَاإلحصائيَالتحليلَ.د َ:Statistical Analysis Of The Scaleَمِّ

قياسال قبِّ طُ    البالغة إلحصائيا التحليل عي ِّنة علىمين ك ِّ ح  مُ ال من سترجاعهإ بعد المعدلة بصورته مِّ

 بديل لكُ  نوز إلى ستناداً إ درجة وضع خالل من  300 ـــال ستماراتاإل تصحيح تم ,ذلك بعد. (300)

 لكُ لِّ  الكُلي ة دَّرجةال ستخراجإ ذلك بعد ليتم, ستماراتاإل هذه على عي ِّنةال أفراد من فرد كل إجابة حسبب

 .مارةستِّ إ

فراد لدى أ( نةالك ينو – التملُّك)ياس في قِّ  الفِّقرةين لبيان مدى كفاءة أُسلوب مادعتِّ إدد, تم وبهذا الصَّ  

 :  وكما يأتي ,عي ِّنةال

َالمطلوبتينَالطرفيتينَالمجموعتين - َ)المجموعتين  ستماراتإلجميع  الكُلي ة الدَّرجةحتساب إبعد (:

, تم % الدنيا27% العليا و27وترتيبها من األعلى إلى األدنى وتحديد نسبة الــ( الك ينونة – التملُّك)
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من ثم و ,في المجموعتين العليا والدنيا فِّقرةل كُ نحراف المعياري لِّ سابي واإلالحِّ  ستخراج الوسطإ

فستقلتين نتين مُ لعي ِّ  الت ائيختبار إخضاعهما لإل . إذ النَّتائجوكانت  ,بينهما اإلحصائي ة داللة الفروق لتعر 

الجدولية البالغة  ةالت ائي ةالقِّي ممن  ة المحسوبة لها أكبرالت ائية القِّي م زة ألنَّ يِّ م  مُ  الفِّقراتجميع  نَّ ظهر أ

 (14وكما ُمبيَّن في الجدول ) (.160حرية )( ودرجة 0,05( بمستوى داللة )1,96)

َ

َ

َ

َ

َ(14جدولَ)

قياسَفِّقراتلَالتمييزي ةالقوةَ َالمجموعتينَالطرفيتينَأُسلوبب(َالك ينونةَ–َالتمل ك)َمِّ

َ

َت سلسُل

َالفِّقرة

ََ%َالدنيا27َ%َالعليا27

ةَالت ائيةَالقِّي م

َالمحسوبة

َ

َالدللة ط َالمتوس ِّ

َالحسابي

النحرافَ

َالمعياري

ط َالمتوس ِّ

َالحسابي

النحرافَ

َالمعياري

 دال ة 7.802 0.498 1.567 0.000 2.000 1

 دال ة 6.459 0.502 1.518 0.263 1.925 2

 دال ة 7.397 0.498 1.567 0.111 1.987 3

 دال ة 7.047 0.501 1.543 0.190 1.963 4

 دال ة 7.164 0.503 1.493 0.242 1.938 5

 دال ة 7.249 0.502 1.469 0.263 1.925 6

 دال ة 7.916 0.502 1.469 0.218 1.950 7

 دال ة 7.667 0.500 1.444 0.263 1.925 8

 دال ة 7.784 0.501 1.456 0.242 1.938 9

 دال ة 9.858 0.494 1.407 0.156 1.975 10

 دال ة 8.442 0.502 1.481 0.156 1.975 11

 دال ة 7.916 0.502 1.469 0.218 1.950 12

 دال ة 4.498 0.501 1.456 0.190 1.963 13

 دال ة 8.103 0.496 1.419 0.263 1.925 14

 دال ة 7.384 0.494 1.407 0.316 1.888 15

 دال ة 6.356 0.496 1.419 0.357 1.851 16

 دال ة 5.910 0.498 1.432 0.369 1.839 17

 دال ة 5.966 0.500 1.444 0.357 1.851 18

 دال ة 5.910 0.498 1.432 0.369 1.839 19

 دال ة 6.889 0.496 1.419 0.331 1.876 20

 دال ة 6.220 0.500 1.444 0.344 1.864 21

 دال ة 7.096 0.494 1.407 0.331 1.876 22

 دال ة 7.883 0.498 1.432 0.263 1.925 23

 دال ة 7.172 0.496 1.419 0.316 1.888 24

 دال ة 7.905 0.491 1.395 0.300 1.901 25

 دال ة 7.999 0.494 1.407 0.282 1.913 26
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 دال ة 7.468 0.496 1.419 0.300 1.901 27

 دال ة 5.966 0.500 1.444 0.357 1.851 28

 دال ة 6.027 0.501 1.456 0.344 1.864 29

 دال ة 5.588 0.502 1.469 0.357 1.851 30

 دال ة 5.650 0.502 1.481 0.344 1.864 31

 دال ة 4.985 0.503 1.493 0.369 1.839 32

 دال ة 6.289 0.501 1.456 0.331 1.876 33

 دال ة 6.761 0.500 1.444 0.316 1.888 34

َ

قياسللَالكُلي ةَالد رجةبَالفِّقرةعالقةَدرجةََ- لستعمال إث بالباحِّ  قام :مِّ ريال باسيينت بو رتباطإ ُمعامِّ

ميع ج ئي أنَّ يل اإلحصارت نتائج التحلوأظه   .الكُلي ة الدَّرجةب الفِّقرةدرجة  إرتباطستخراج عتباري إلاإل

قياسال فِّقرات ً  دال ة مِّ ً تين إح( كانتا غير دالَّ 31, 22قرتين ), ما عدا الفِّ إحصائيا ر , إستناداً إلى معياصائيا

Nunnally, 1994)ح ذلك.( يوض  15) (. وجدول 

 (15جدول )

ل قياسل الكُلي ة الدَّرجةب فِّقرةكل  درجة إرتباط ُمعامِّ َ(الك ينونة – التملُّك) مِّ

ََت سلسُل

َالفِّقرة

ل َُمعامِّ

َرتباطاإل

َت سلسُل

َالفِّقرةَ

ل َُمعامِّ

َرتباطاإل

َت سلسُل

َالفِّقرةَ

ل َُمعامِّ

َرتباطاإل

َت سلسُل

َالفِّقرةَ

ل َُمعامِّ

َرتباطاإل

1َ0.217َ10َ0.256َ19َ0.202َ28َ0.206َ

2َ0.244َ11َ0.264َ20َ0.211َ29َ0.253َ

3َ0.291َ12َ0.271َ21َ0.220َ30َ0.269َ

4َ0.267َ13َ0.278َ22َ0.170َ31َ0.184َ

5َ0.281َ14َ0.285َ23َ0.257َ32َ0.215َ

6َ0.294َ15َ0.293َ24َ0.281َ33َ0.231َ

7َ0.216َ16َ0.229َ25َ0.264َ

34َ0.250َ 8َ0.235َ17َ0.207َ26َ0.257َ

9َ0.249َ18َ0.285َ27َ0.242َ

َ

قياسللَالسيكومتريةالخصائصََ.ه َ:Psychometric properties of scaleَمِّ

قياسفي  عدة مؤشرات للصدق استعملت َ, وهي:(الك ينونة – التملُّك) مِّ

َ َ:Face Validityاهريَدقَالظَ أ.َالص ِّ

قياستحقق الصدق الظاهري ل قياس, من خالل عرض ال(الك ينونة – التملُّك) مِّ لى عألولية ا بصيغته مِّ

 قياسمِّ ال تفِّقراتخصصين في علم النفس, لتقدير مدى صالحية ومالءمة مين المُ ك ِّ ح  مجموعة من المُ 

 .في هذا الفصل ر  كِّ تعليماته وبدائله, وكما ذُ و

َ:ناءدقَالبَِّراتَصَِّب.َمؤشَِّ

قياستوفر لهذا النوع من الصدق في    مؤشرين هما:( الك ينونة – التملُّك) مِّ
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 َالتساقَالخارجي(.َالطرفيتينالمجموعتين( 

 قياسللَالكُلي ةَالد رجةبَالفِّقرةدرجةََإرتباط َ.مِّ

 :Reliabilityَالث باتَ.2

قياسج ثبات الاستخر   رة بعد تجزئة ( استما40من خالل تحليل بيانات )ة التجزئة النصفية, بطريق مِّ

لكل منها إلى نصفين متساويين زوجي وفردي, ثم تم حساب  ي جات نصفبيرسون بين در إرتباط ُمعامِّ

قياسال قياس( وهو ثبات نصف ال0.62حيث بلغت قيمته ) مِّ ل, بعد ذلك تم حساب مِّ الكلي  لثَّباتا ُمعامِّ

قياسلل  اتالثَّبة غت قيمإذ بل الثَّباتبراون التصحيحية لتصحيح قيمة نصف  - بواسطة معادلة سبيرمان مِّ

 (. ويرى البحث الحالي أن هذه النتيجة تدل على ثبات مناسب. 0.76الكلي )

قياسلَاإلحصائي ةالمؤشراتََ.َو َ:Statistical Indicators (Possession - Being)(َالك ينونةَ–َالتمل ك)َمِّ

قياسلهذا ال اإلحصائي ةحساب المؤشرات  إن   ً وركون الباحث إلى نتائج التطبيق الحق مِّ ه ب ذلك من, تطلا

مؤشرات ال من أجل القيام بإستخراج SPSSة اإلجتماعيللعلوم  اإلحصائي ةاستعمال حقيبة العلوم 

قياسلل اإلحصائي ة  ح ذلك.( يوض ِّ 16) . وجدولمِّ

َ

َ

َ(16)َجدول

قياسلَاإلحصائي ةالمؤشراتَ َ(الك ينونةَ–َالتمل ك)َمِّ

َةالقِّي مَاإلحصائيالمؤشرََةالقِّي مَاإلحصائيالمؤشرََت

َالوسطَالفرضي1َ

Virtual Mean 
َالمنوال48َ

Medianَ

54َ

َالت باين2َ

Varianceَ

َالنحرافَالمعياري35.889َ

Std. Deviationَ

5.99072َ

َالتفرطح3َ

Kurtosisَ

الخطأَالمعياري1.480ََ

َللمتوسط

The Standard 
Error Of The 

Meanَ

0.34587َ

َ

َاللتواء4َ

Skewness 
َالمدى0.562َ-

Range 
32 

َالوسطَالحسابي5َ

Arithmetic 
Mean 

َأعلىَدرجة54.2533َ

Maximumَ

64َ

َ

َالوسيط6َ

Mediatorَ

َأدنىَدرجة54َ

Minimumَ

32َ

قياسل اإلحصائي ةمن خالل مالحظة قيم المؤشرات  ذه تضح أن هيأنفا,  ( والمذكورةالك ينونة – التملُّك) مِّ

قياسالمؤشرات يتوفر فيها االتساق مع بعض مؤشرات المقاييس العلمية, حيث أن درجات   – ملُّكالت) مِّ

مكانية ير إلى إذا يش( وتكراراتها فيها اقتراب ملحوظ نسبيا من التوزيع االعتدالي, بالتالي فهالك ينونة

قياستعميم نتائج هذا ال  ( يوضح ذلك.2البحث الحالي. وشكل ) ُمجتمععلى  مِّ
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َ(2شكلَ)

قياسَ َالك ينونة(َ–َالتمل ك)توضيحَبيانيَللتوزيعَالعتداليَلدرجاتَأفرادَعي ِّنةَالبحثَعلىَمِّ

َ

َالك ينونة(َبصيغتهَالنهائية:َ–مقياسَ)التمل كَ.َز

ص الخصائ الك ينونة(, واستخراج –بعد إجراء عملية التحليل اإلحصائي لفقرات مقياس )التملُّك 

 (.8ملحق/ ( فقرة )32له من صدق وثبات, أصبح المقياس بصيغته النهائية يتكون من ) السيكومترية

 وسيتم الحكم على النتائج النهائية وفق ما يأتي:

لبحث ااد عينة ن أفرإذا كانت القيمة التائية المحسوبة أكبر من القيمة التائية الجدولية دل ذلك على أ 

ئية يمة التان القميتوجهون وفق الكينونة أكثر من التملك, أما إذا كانت القيمة التائية المحسوبة اقل 

 الجدولية دل ذلك على أن أفراد عينة البحث يتوجهون وفق التملك أكثر من الكينونة.

َ

اَرابَِّ The Final Applicationَ:َهائيطبيقَالنَِّالت ََ/عا

قياسالباحث من إجراءات بناء  نتهاءإبعد  الباحث نتائج  دَّ ع   ,(الك ينونة – التملُّك)ين لكل من اإلحسان ومِّ

قياسإجراءات صدق ال ً ( الك ينونة – التملُّك)لكل من اإلحسان و مِّ ً  تطبيقا البحث ستخراج نتائج إل نهائيا
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قياسال فِّقراتاإلجابات ل ذف درجاتالحالي, وذلك بعد ح    عي ِّنةتحقق الصدق من استمارات الين التي لم مِّ

 النَّتائجستخراج إعتمادها في ستمارة إلإل كُ لِّ  الكُلي ة الدَّرجة(, وإعادة احتساب 300البالغ عددها )

 النهائية للبحث الحالي.

اَخامَِّ Statistical Toolsَ:َاإلحصائي ةلَالوسائََِّ/سا

ى يعتمد علنتائج الفصل الحالي, وسستخراج إفي  تيةاآل اإلحصائي ةعتمد البحث الحالي الوسائل إ

 :النهائية النَّتائجستخراج إبعضها في 

لفروق ا حسابل :Two Independent Samples (T-Test)تين ستقل  لعينتين مُ  الت ائي اإلختبار .1

 قراتفِّ بي لليا والوسط الحساالمجموعة العُ  فِّقراتبين الوسط الحسابي ل اإلحصائي ةذات الداللة 

قياسنيا للدُ المجموعة ا  المميزة وغير المميزة. الفِّقرات فتعرُّ ي البحث من أجل مِّ

ف :One Sample (T-Test) ُمجتمعو عي ِّنةل الت ائي اإلختبار .2  اإلحصائي ةاللة الفروق ذات الد لتعر 

طبين  طو ُمجتمعالفرضي لل المتوس ِّ قياسلو ,عي ِّنةالحسابي لل المتوس ِّ  ي البحث.مِّ

ل .3  :Person's Correlation Coefficientبيرسون  إرتباط ُمعامِّ

لإلحتساب  أ: قياسل الكُلي ة الدَّرجةب فِّقرةدرجة كل  إرتباط ُمعامِّ لمُ و ,اإلحسان مِّ كل  درجة تباطإر عامِّ

للمجالها, وكذلك  الكُلي ة الدَّرجةب فِّقرة  لي ةالكُ  رجةالدَّ ال مع لكل مج الكُلي ة الدَّرجة إرتباط ُمعامِّ

قياسلل الثَّباتستخراج نصف ا , فضال عنالكُلي ة الدَّرجةو األُخرىللمجاالت  ئة قة التجزبطري مِّ

 النصفية.

ف ب:  البحث. نةعي ِّ لدى أفراد ( الك ينونة – التملُّك)ية بين اإلحسان ورتباطاإلالعالقة  لتعر 

ي قياسمِّ الكلي ل الثَّباتالستخراج  :Spearman-Brown Coefficient معادلة سبيرمان براون .4

لبعد تصحيح  بطريقة التجزئة النصفية البحث قياسكل نصفي  إرتباط ُمعامِّ  .مِّ

فالثنائي  التَّباين. تحليل 5 قياسعلى  اإلحصائي ةداللة الفروق  لتعر  لى ع عي ِّنةلأفراد ا ي البحث لدىمِّ

 ة(.اإلجتماعيي )الجنس والحالة ُمتغي ِّروفق 

ل. 6 لإلحتساب عتباري اإليال بوينت بايسير إرتباط ُمعامِّ  ةالكُلي   الدَّرجةب ةفِّقردرجة كل  إرتباط ُمعامِّ

قياسل  .(الك ينونة – التملُّك) مِّ

ل. 7 فاالنحدار الخطي البسيط  ُمعامِّ دى لر اإلحسان في ظهو( الك ينونة – التملُّك)مدى إسهام  لتعر 

 البحث. عي ِّنةأفراد 

استخراج  في 20اإلصدار  SPSSة اإلجتماعيللعلوم  اإلحصائي ةعتمد البحث الحالي على الحقيبة إو

 جهاز الحاسوب. بواسطة النَّتائج
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ً للنتائج النهائية التي توص      م ه, ومن ثفق أهدافل إليها البحث الحالي على ويتناول هذا الفصل عرضا

ت وتوصيا ,سابقة. فضالً عن عرض إستنتاجاتالتفسير هذه النتائج ومناقشتها مع الدراسات 

ل إليها في ضوء هذه النتائج.   ومقترحات تم التوص 

 جتماعياإل التَّكافُلفي مؤسسات  نالُمسِهمياإلحسان لدى تعرف الهدف األول: 

مونمن  عي ِّنةمن أجل قياس هذا الهدف, طب ق مقياس اإلحسان على   التَّكافُلفي مؤسسات  الُمسهِّ

, تبين أن عي ِّنةلبيانات هذه ال اإلحصائي ة(, وبعد إجراء عملية المعالجة 300بلغ عددها ) اإلجتماعي

(. بعدها 15.34(, بإنحراف معياري مقداره )142.08المتوس ط الحسابي لدرجات أفرادها لها قد بلغ )

(, وبعد إختبار 132للمقياس الذي كان مقداره ) 1المتوس ط الفرضيتم إجراء مقاربة المتوس ط الحسابي ب

ة المحسوبة قد الت ائيواحدة, تبين أن القيمة  عي ِّنةل الت ائي اإلختبارداللة الفرق اإلحصائي بينهما بإستخدام 

دولة الت ائي(, وهي أعلى من القيمة 11,38بلغت ) ( عند مستوى داللة 1.96ية البالغة قيمتها )الجَّ

مون(. وتدل هذه النتائج على أن 299ة )( ودرجة حري0.05) اإلجتماعي  التَّكافُلفي مؤسسات  الُمسهِّ

 (.17) دولجباإلحسان. كما هو مبين في  يتمتعون

 (17جدول )

ط الفرضي إل ط الِحسابي والمتوّسِ لبحث ات عينة استجابالقيمة التائيّة لعيّنة واحدة إلستخراج الفرق بين المتوّسِ

 على ِمقياس اإلحسان.

 عيِّنةعدد ال
ط المتوسّ 

 الحسابي
نحراف اإل

 المعياري

ط المتوسّ 

 الفرضي

القيمة 

ة التّائي

 المحسوبة

القيمة 

ة التّائي

دول  يةالجَّ

درجة 

 الحرية

مستوى 

 الداللة

300 142.08 15.34 132 11,38 1.96 299 0.05 

يقة أن ومع حق ((Bekkers, Wiepking, 2007وتبدو هذه النتيجة مت سقة مع اإلطار النظري لـــ 

مون مونهم أناس محسنين فعال ألنهم من  الُمسهِّ ديم عنية بتقعي الماإلجتما التَّكافُلفي مؤسسات  الُمسهِّ

 دى هؤالءلية لالمساعدات الماد ية لفئة المحتاجين في مدينة الديوانية, وهذا يدل ل على دافعية عا

مون  ين ذاتهمماج بحتاجين, بعد إحساسهم باإلندفي التعبير عما لديهم من تعاطف كبير مع الم الُمسهِّ

عرون اج يشوالمحتاجين بالتالي وعيهم بحاجاتهم. األمر الذي يوجههم طوعيا نحو اإلحسان ألي محت

ً بمعاناته ومن دون كلل أو ملل أو إنحياز لفئة محتاجة دون أخرى, فهنا ال يعيرون إهت بقدر  ألنفسهم ماما

ثل المتماجين وإنتقاء الوسيط الخيري المناسب لهذا العمل وإهتمامهم حول كيفية مساعدة المحت

موناإلجتماعي. كذلك يمكن تفسير هذه النتيجة بأن  التَّكافُلبمؤسسات  ن م اإلحساثق فيهقد إنب الُمسهِّ

في  اآلخر سليمة داخل األسرة, وقد يكون بعضهم قد إحتك إيجابيا بالبعض إجتماعي ةنتيجة تنشئة 

 ديهم هذهطورت لتإلى إبداء سلوكيات مساعدة تنطبق مع هذا اإلحتكاك اإليجابي. ثم المجتمع, مما دفعه 

 السلوكيات أكثر وأصبحوا يميلون نحو اإلحسان, مما يشعر المحسن بالرضا عن نفسه.

ت مؤسسا في نالُمسِهميعلى مقياس اإلحسان لدى  اإلحصائيّةالهدف الثاني: تعّرف داللة الفروق 

 (جتماعيّةجتماعي على وفق متغيّري )الجنس والحالة اإلاإل التَّكافُل

                                                             
 الوسط الفرضي: ستخراجإالية في عتمد البحث الحالي على المعادلة الت  إ 1

 عدد فقرات المقياس. Xالوسط الفرضي = مجموع أوزان البدائل/ عددها  
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مونلدى  اإلحصائي ةمن أجل تعرف داللة الفروق  قياس معي على اإلجتما التَّكافُلفي مؤسسات  الُمسهِّ

ب  جتماعي ةإناث( والحالة اإل –اإلحسان وفق متغي ري الجنس )ذكور  ج(, إ –)أعز  باحث ستعمل المتزو 

 ( يوضح ذلك.18تحليل التباين الثنائي. وجدول ) إختبار

 (18جدول )

على مقياس اإلحسان وفق متغيري الجنس والحالة  اإلحصائيّةف على داللة الفروق تحليل التباين الثنائي للتعرّ  

 جتماعيّةاإل

مصدر 

 التباين

S.V 

مجموعة 

 المربّعات

S.S 

 درجة الحرية

D.F 

متوّسط 

 المربعات

M.S 

الفائية القيمة 

 المحسوبة

F 

القيمة الفائية 

دول  يةالجَّ

مستوى 

 الداللة

 77.3070 4529.576 1 4529.576 الجنس

 

3.84 

 

0.05 

الحالة 

 اإلجتماعي
441.234 1 441.234 7.5306 

 التفاعل

 X)الجنس

الحالة 

 اإلجتماعي(

0.316 1 0.316 0.0053 

 58.592 296 17343.121 الخطأ

 300 6126.000 الكلي

 إناث( –الجنس )ذكور  على وفق متغيّر ق في اإلحسانوالفر -أ

دولمن خالل  ً عندإحصا اإلحسان دال أعاله يتبي ن أن الفرق بين الذكور واإلناث على مقياس الجَّ  ئيا

دولالقيمة الفائية ب (77.3070ة المحسوبة والبالغة )القيمة الفائي مقاربة ( عند 3.84بالغة )ال يةالجَّ

قيمته  . حيث كان المتوس ط الحسابي لفئة الذكور قد بلغتولصالح اإلناث (0.05مستوى داللة )

 لبالغة قيمته( وهو أقل من المتوس ط الحسابي لفئة اإلناث ا12.95( بإنحراف معياري قدره )129.77)

 (.14.08( بإنحراف معياري قدره )155.62)

ة بأن األنثى بطبيعتها تميل إلى إظهار مشاعرها العاطفية وال تستطيع إخفاءها ويمكن تفسير هذه النتيج

على العكس من الذكر الذي يستطيع السيطرة على هذه المشاعر والتحكم بها وإعتماد لغة العقل 

والمنطق في التعامل مع خبرات وأحداث الحياة. فاألنثى تتعلم منذ نعومة أظافرها بأن تكون ذات طبع 

مهذب وحنون بعكس الذكر الذي يتعلم القوة والجرأة. بالتالي يترسخ هذا مع كال الجنسين هادئ و

ويزداد معهما بتقدم العمر. فالهرمونات تلعب دوراً كبيراً في المشاعر العاطفية لألنثى منذ صغرها, 

ال تقوى مما يجعلها تتسم بالتسامح في كبرها وتضغط على نفسها إذا ما تعرضت ألذى معين. فاألنثى 

على إخفاء مشاعرها العاطفية الذي يكسو مالمحها بالحزن ويسهل مالحظته, بالتالي تتأثر بأي موقف 

عاطفي يبرز أمامها أو تسمع عنه بمقارنة متفاوتة واضحة بينها وبين الذكر. وألن المشاعر العاطفية 

ستنموا هذه العاطفة )التعاطف( هي أولى درجات اإلحسان وأول شرط له للوعي بحاجات اآلخرين, 

( 2018لدى بعضهن لتصل إلى درجة اإلحسان للمحتاجين. وتتفق هذه النتيجة مع دراسة )عبد هللا, 

التي أشارت إلى وجود فروق ذو داللة إحصائية بين الذكور واإلناث في سلوك اإليثار, ولصالح 

ي أشارت إلى عدم وجود ( الت2010اإلناث. في حين إختلفت هذه النتيجة مع كل من دراسة )كاظم, 

فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة من الذكور واإلناث في السلوك اإليثاري, ودراسة 
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( التي أشارت إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين طلبة الجامعة من الذكور 2017)زبيري, 

شارت  إلى عدم وجود (, التي أBrown, Taylor, 2015واإلناث في سلوك المساعدة, ودراسة )

 فروق ذات داللة إحصائية بين األسر في المملكة المتحدة من الذكور واإلناث في السلوك الخيري.

 

 متزّوج( –)أعّزب  جتماعيّةالفروق في اإلحسان على وفق متغيّر الحالة اإل -ب

ج يتبي ن من خالل جدول تحليل التباين الثنائي أن الفرق بين ب وفئة متزو  سان دال اإلح في فئة أعز 

دولالالقيمة الفائية ب (7.5306ئية المحسوبة البالغة )القيمة الفا إحصائياً عند مقاربة ( 3.84ية البالغة )جَّ

( 126.66. إذ بلغ المتوس ط الحسابي لفئة أعزب )ولصالح المتزوجين (0.05عند مستوى داللة )

ج البالغ مق(, وهو أقل من المتوس ط الحس11.82بإنحراف معياري قدره ) داره ابي لفئة متزو 

ج تتسم باإلحسان أكث16.21( بإنحراف معياري قدره )157.76) ر من فئة (. مما يدل على فئة متزو 

 أعزب.

مونويمكن تفسير هذه النتيجة بأن   شاعرهممن فئة أعزب يكون لديهم نسبة من الكبت لم الُمسهِّ

الوعي  ليتم العاطفي مع المحتاجين بالشكل المطلوب العاطفية, األمر الذي يسبب لهم عدم اإلندماج

لكبت بحاجات هؤالء المحتاجين ومن ثم اإلحسان إليهم. ويمكن أن يكون سبب هذه النسبة من ا

انوا قد وان ك)لمشاعرهم العاطفية هو عدم تعلمهم على ذلك بدرجة ترقى إلى الشعور بمعاناة اآلخرين 

ج يكون لديهم شعور عاطفي أكبر نتيجة وجود عمروا بعالقات عاطفية(. بينما فئة م ألبوة امل اتزو 

ي فرد ألدى  واألمومة حتى وإن لم يتمكنوا من اإلنجاب فسيكون لديهم إستعداد شعوري لذلك )الوارد

ل لتورط األبعد الزواج(. بالتالي فإن هذا األمر سيول د لديهم المشاعر العاطفية والتي تعد الش ليد أول و 

 ن أال وهو "الوعي بالحاجة", وبواسطته تنبع سمة اإلحساندافع لإلحسا

 جتماعيّةالتفاعل بين متغيّري الجنس والحالة اإل -ج

 تماعي ةجالة اإلوالح من خالل جدول تحليل التباين الثنائي يتبي ن بأنه ال يوجد تفاعل بين متغي ري الجنس

موناإلحسان لدى  في حسوبة ئية المي, حيث بلغت القيمة الفااإلجتماع التَّكافُلفي مؤسسات  الُمسهِّ

دول( وهي أقل من القيمة الفائية 0.0053)  (.0.05( عند مستوى داللة )3.84ية البالغة )الجَّ

 إلجتماعي.ا التَّكافُلفي مؤسسات  الُمسِهمينلدى ( الَكينونة – التملُّك) تعرفالهدف الثالث: 

مونمن  عي ِّنةعلى ( الَكينونة – التملُّك)ب ق مقياس من أجل قياس هذا الهدف, طُ  في مؤسسات  الُمسهِّ

التي طب ق عليها مقياس اإلحسان. وبعد إجراء  عي ِّنة( وهي ذات ال300اإلجتماعي, بلغ عددها ) التَّكافُل

تبين أن المتوس ط الحسابي لدرجات أفرادها لها قد بلغ  عي ِّنةلبيانات هذه ال اإلحصائي ةعملية المعالجة 

متوس ط مقاربة المتوس ط الحسابي بال(. بعدها تم إجراء 5.99ره )اف معياري مقدا(, بإنحر54.25)

بينهما بإستخدام  اإلحصائي ة(. وبعد إختبار داللة الفروق 48للمقياس الذي كان مقداره ) 2الفرضي

(, وهي أعلى من القيمة 18,072)ة المحسوبة قد بلغت الت ائيواحدة تبين أن القيمة  عي ِّنةل الت ائي اإلختبار

دولة الت ائي (. 299( ودرجة حرية مقدارها )0.05( عند مستوى داللة قدره )1.96ية البالغة قيمتها )الجَّ

                                                             
 ستخراج الوسط الفرضي:إالية في عتمد البحث الحالي على المعادلة الت  إ 2

 عدد فقرات المقياس. Xالوسط الفرضي = مجموع أوزان البدائل/ عددها  
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مونوتدل هذه النتائج على أن  هون في الحياة وفقاإل التَّكافُللدى مؤسسات  الُمسهِّ  جتماعي يتوج 

 (.19) دولج. وكما مبين في التملُّك أكثر من الَكينونة

 (19جدول )

ط الفرضي إلستجابات عينة البحث  ط الِحسابي والمتوّسِ القيمة التائيّة لعيّنة واحدة إلستخراج الفرق بين المتوّسِ

 الكَينونة(. –على ِمقياس )التملُّك 

عدد 

 عيِّنةال

ط المتوسّ 

 الحسابي

 اإلنحراف

 المعياري

ط المتوسّ 

 الفرضي

القيمة 

ة التّائي

 المحسوبة

القيمة 

ة التّائي

دول  يةالجَّ

درجة 

 الحرية
 مستوى الداللة

300 54.25 5.99 48 18,072 1.96 299 0.05 

مونويمكن تفسير هذه النتيجة بأن  )موقف  قف حاسملديهم مو اإلجتماعي التَّكافُللدى مؤسسات  الُمسهِّ

ل ألعماألشكال ا ختيارهمإجريء مجرد من التردد أو غايات شخصية( في التعامل مع اآلخرين عند 

علمهم ة التي تلسليماألسرية ا جتماعي ةاإلالخيرية, وهذا التعامل الحاسم يكتسبه هؤالء من خالل التنشئة 

لمجتمع. اراد مع أف التَّكافُلنتماء لآلخرين وحبهم ونبذ األنانية وتوجيههم نحو تكوين عالقات اإل

(Fromm, 1976: 159) 

مونالمُ كذلك تفس ر هذه النتيجة بأن  يجابية(, طيبة )اإلأو ال يميلون أكثر إلى الطبيعة اإلنسانية الخيرة سهِّ

وهر راز جيجابي للذات إلبعن طريق النضال من أجل الكمال للشخصية بالمضي أكثر في التحقيق اإل

, التملُّكبتمثل مالشخصية اإلنسانية. فاهلل تعالى منذ أن خلق اإلنسان, جعل له جانب سلبي في شخصيته 

  البيئة. اعل مع, ويسود أحد التوجهين على اآلخر من خالل طبيعة التفالَكينونةيجابي متمثل بإوجانب 

في  نِهميالُمسى ( لدالَكينونة – التملُّكعلى مقياس ) اإلحصائيّةف داللة الفروق الهدف الرابع: تعرّ 

 (جتماعيّةري )الجنس والحالة اإلاإلجتماعي على وفق متغيّ  التَّكافُلمؤسسات 

ف داللة الفروق  مونلدى  اإلحصائي ةمن أجل تعر  مقياس  اعي علىجتماإل التَّكافُلفي مؤسسات  الُمسهِّ

ج(, متزو   –ب )أعز جتماعي ةإناث( والحالة اإل –وفق متغي ري الجنس )ذكور ( الَكينونة – التملُّك)

 ذلك.( يوضح 20ختبار تحليل التباين الثنائي. وجدول )إستعمل الباحث إ

 (20جدول )

ري الجنس وفق متغيّ ( الكَينونة – التملُّك)على مقياس  اإلحصائيّةف على داللة الفروق تحليل التباين الثنائي للتعرّ  

 جتماعيّةوالحالة اإل

مصدر 

 التباين

S.V 

مجموعة 

 عاتالمربّ 

S.S 

 درجة الحرية

D.F 

ط متوسّ 

 المربعات

M.S 

القيمة الفائية 

 المحسوبة

F 

القيمة الفائية 

دول  يةالجَّ

مستوى 

 الداللة

 20.079 121.942 1 121.942 الجنس

 

3.84 

 

0.05 

الحالة 

 جتماعيّةاإل
24.539 1 24.539 4.040 

 التفاعل

 X)الجنس

الحالة 

 (جتماعيّةاإل

16.430 1 16.430 2.7054 
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 6.073 296 1385.312 الخطأ

 300 61058.000 الكلي

 إناث( –الجنس )ذكور  ( على وفق متغيّرالَكينونة – التملُّك)ق في والفر -أ

دولمن خالل   ( دالنونةالَكي – التملُّكأعاله يتبي ن أن الفرق بين الذكور واإلناث على مقياس ) الجَّ

دولاالقيمة الفائية ب (20.079ية المحسوبة والبالغة )القيمة الفائ إحصائياً عند مقاربة ( 3.84البالغة ) يةلجَّ

لغت قيمته ب. حيث كان المتوس ط الحسابي لفئة الذكور قد ولصالح اإلناث (0.05عند مستوى داللة )

الغة قيمته ( وهو أقل من المتوس ط الحسابي لفئة اإلناث الب5.23نحراف معياري قدره )إ( ب49.18)

 (.3.83نحراف معياري قدره )إ( ب60.14)

المكانة قوة ون الذكور يميلون إلى التملُّك الن من خالله يشعرون بالبأ يمكن تفسير هذه النتيجةو

 ا بطريقةتقبلهوالتنافس مع اآلخرين والشعور باألمان. ويمكن االعتماد على الوعي بالذات والعالم و

اء ة البنوسيكون لدى اإلناث توجه واضح وصريح نحو عمليايجابية, والميل نحو التطوير والنمو. 

 ضالً عنعتيادية مثل الضغوط األسرية فإبسبب قلة الضغوط, حيث تكون الضغوط هنا السوي للذات 

األمر  . هذازيادة الصورة الواضحة للمستقبل لديهن بأن النصيب األكبر من المسؤولية سيكون للذكر

بة تزداد نسسذات, سيؤدي إلى زيادة الوعي لدى اإلناث, وعند زيادة الوعي نتيجة عملية البناء السوي لل

  (, وهذا ما ينطبق على األنثى هنا.الَكينونةإظهار المكامن االيجابية داخل أي فرد )

 ج(تزوّ م –ب )أعزّ  جتماعيّةر الحالة اإلعلى وفق متغيّ ( الكَينونة – التملُّك)الفروق في  -ب

ج ع ب وفئة متزو   ملُّكالت) ياسلى مقيتبي ن من خالل جدول تحليل التباين الثنائي أن الفرق بين فئة أعز 

ً عند مقاربةالَكينونة – دوللقيمة الفائية اب (4.040ائية المحسوبة البالغة )القيمة الف ( دال إحصائيا ية الجَّ

ي لفئة أعزب . إذ بلغ المتوس ط الحسابولصالح المتزوجين (0.05( عند مستوى داللة )3.84البالغة )

ج ا3.22معياري قدره ) نحرافإ( ب48.92)  لبالغة قيمته( , وهو أقل من المتوس ط الحسابي لفئة متزو 

ه في الحياة4.41نحراف معياري قدره )إ( ب59.39) بأسلوب  (. وهذا يدل على أن فئة متزوج تتوج 

 . الَكينونةأكثر من فئة أعزب, ولصالح ( الَكينونة – التملُّك)

ات والواجب ولياتيؤدي إلى تغي رات في المسؤ جتماعي ةويمكن تفسير هذه النتيجة بأن تغي ر الحالة اإل

ثر في أ وره لهير بدقتصادي لهؤالء األفراد, واألخوالوقت أيضاً, األمر الذي يسبب تغي راً في الوضع اإل

ردودهم مب يكون عض من فئة أعزن البإ(. فضالً عن ذلك فالَكينونة – التملُّك) التوجه في الحياة وفق

 نشغالاإلوكرية دخار المستقبلي آملين تكوين األسرة بما ينسجم مع توجهاتهم الفالمالي موجه نحو اإل

ج تكوإكتنازهم لألموال )تمل ك(. أيضاً فإبذلك, مما يؤدي إلى  ة نت صورن البعض من فئة متزو 

ي سيكون التالبستقبل أو كيفية تكوين األسرة, مستقبلية واضحة عن أسرهم, ما سيقلل تفكيرهم نحو الم

 وفق سيكون سرة, وهذا التوجهجتماعياً خارج األإللبعض من هؤالء فرصة التوجه نحو عمل آخر مفيد 

 .الَكينونة

 

 

 جتماعيّةري الجنس والحالة اإلالتفاعل بين متغيّ  -ج
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 يف تماعي ةجاإل من خالل جدول تحليل التباين الثنائي يتبي ن بأنه ال يوجد تفاعل بين الجنس والحالة

مونلدى ( الَكينونة – التملُّك) فائية القيمة ال جتماعي, حيث بلغتاإل التَّكافُلفي مؤسسات  الُمسهِّ

دول( وهي أقل من القيمة الفائية 2.7054المحسوبة )  (.0.05ى داللة )( عند مستو3.84البالغة ) يةالجَّ

 

في  نيلُمسِهمالدى ( الَكينونة – التملُّك)ف العالقة اإلرتباطية بين اإلحسان والهدف الخامس: تعرّ 

 اإلجتماعي. التَّكافُلمؤسسات 

ف على العالقة اإل مونالمُ لدى ( الَكينونة – التملُّك)رتباطية بين اإلحسان وألجل التعر   ي مؤسساتف سهِّ

رجات دبين  رتباطستخراج اإلرتباط بيرسون إلإستخدام معامل إجتماعي, قام الباحث باإل التَّكافُل

 ( يوضح ذلك.21وجدول )(. الَكينونة – التملُّك)مقياس اإلحسان ودرجات مقياس 

 

 

 (21جدول )

 نالُمسِهمي( لدى الكَينونة – التملُّكالعالقة اإلرتباطية بين اإلحسان و)

 اإلجتماعي. التَّكافُلفي مؤسسات 

 ري العالقةمتغيّ 
معامل 

 اإلرتباط

القيمة 

ة التّائي

 المحسوبة

درجة 

 الحرية

القيمة 

ة التّائي

دول  يةالجَّ

مستوى 

 الداللة
 الداللة

 اإلحسان&

 – التملُّك)

 (الَكينونة

 دالة 0.05 1.96 298 4.66 0.268

ً بين اإلحسان و)إموجبة دال ة  رتباطيةإتدل هذه النتيجة على وجود عالقة  ( ةالَكينون – لُّكالتمحصائيا

مونلدى  زيادة  يقابلها ر األولجتماعي. ويعني ذلك أن الزيادة في المتغي  اإل التَّكافُلفي مؤسسات  الُمسهِّ

ل هذا يدالتالي فباني. ن النقصان في المتغي ر األول يقابله نقصان في المتغي ر الثإفي المتغي ر الثاني, و

هالَكينونة – التملُّك) في حياتهم وفق عي ِّنةعلى أن توجه أفراد ال ظهور  , يقابلهَكينونةال ( ولصالح توج 

ه في الحياة وفقإلحسل ه( الَكينونة – التملُّك) ان. وإن التوج  و أدم ظهور ع, يقابله التملُّك ولصالح توج 

 إلحسان.لتدن ي 

 ي مؤسساتف نالُمسِهمي( في اإلحسان لدى الَكينونة – التملُّكتعّرف مدى إسهام )الهدف السادس: 

 جتماعياإل التَّكافُل

ف مدى إسهام ) مون( في ظهور اإلحسان لدى الَكينونة – التملُّكمن أجل تعر   مؤسسات في الُمسهِّ

لى البيانات ع Enterنحدار الخطي البسيط من نوع ستعمل الباحث معادلة اإلإجتماعي, اإل التَّكافُل

 قيمته بلغت , حيثتربيع معامل االرتباطمن خالل  Rستخراج قيمة معامل التحديد إ, إذ تم المستخرجة

 ( يوضح ذلك.22( درجة, وجدول )0.072)
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 (22جدول )

 ر التابع()المتغيّ  اإلحسانر المستقل( في درجات )المتغيّ ( الَكينونة – التملُّك)نحدار درجات إمعامل 

 التباينمصدر 

S.V 

مجموعة 

 عاتالمربّ 

S.S 

 درجة الحرية

D.F 

ط متوسّ 

 المربعات

M.S 

القيمة الفائية 

 المحسوبة

F 

 اإلحصائيّةالداللة 

 

 5070.454 1 5070.454 نحداراإل

 219.152 298 65307.293 البواقي دالة 23.137

  299 70377.747 المجموع
 

ف مدى إسهام ) لخطأ المعياري وا Bنحدار ستخرج الباحث معامل اإلإ(, الَكينونة – التملُّكوألجل تعر 

 ( يوضح ذلك.23ة له. وجدول )الت ائيوالقيمة  Betaنحدار له, ومعامل اإل

 

 (23جدول )

 (الَكينونة – التملُّكة  لمقياس )التّائيوالقيمة  Betaوالخطأ المعياري له, ومعامل اإلنحدار  Bمعامل اإلنحدار 

 المستقلالمتغيّر 
نحدار معامل اإل

B 
 الخطأ المعياري

نحدار معامل اإل

 Betaالمعياري 

 القيمة

 ةالتّائي 
 اإلحصائيّةالداللة 

 دالة 24.260 - 7.293 176.924 المقدار الثابت

 – التملُّك)

 (الَكينونة
 دالة 4.810 0.268 0.134 0.644

دولمن  امل قيمة مع ( يسهم في ظهور اإلحسان, إذ كانتالَكينونة – التملُّكأعاله يتضح أن ) الجَّ

( 4.810د بلغت )قة المحسوبة له الت ائي( درجة, والقيمة 0.268المقابلة له ) Betaنحدار المعياري اإل

ً عند مستوى داللة )  – التملُّكأن زيادة )(. وهذه النتيجة تدل على 0.05درجة وهي دال ة إحصائيا

( وحدة 0.072احدة, يؤدي ذلك إلى زيادة ظهور اإلحسان بمقدار )( بمقدار وحدة قياس والَكينونة

 قياس.

مون لدى مؤسسات التَّكافُل اإل  وهرية فيجكامن جتماعي لديهم مويمكن تفسير هذه النتيجة بأن الُمسهِّ

تمثل توهرية أن يعبروا عنها من خالل اإلحسان إلى اآلخرين, وهذه المكامن الج ستطاعواإشخصياتهم 

 في ثمان دوافع نفسية توجههم ألن يحدث إحسانهم تغييراً في أحوال المحتاجين.

 Conclusions:ستنتاجات اإل

 :أدناه بعض االستنتاجات التي توصل لها الباحث في ضوء نتائج البحث

ن إلنسالهتمامات الشخصية يمكن الكشف عن الروابط العميقة بين اإل ,. من خالل البحث الحالي1

 ئز.إلرضاء الغرا نسان حول العيش إلرضاء الخالق أوهتماماته اإلنسانية, أي لغاية اإلإو

 نير الوجوه.زك ي النفوس ويعمل على صفاء القلوب ويُ . إن اإلحسان يُ 2
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ة لدى حة النفسي  تكامل القدرات العقلي ة بالص القةع( يعكسان الَكينونة – التملُّك. إن اإلحسان و)3

هه في الحياة سيكون إلرضاء الخالق, اإلنسان هالت اب, فالذي لديه تفكير سليم يعني أن  توج  ه نحو لي توج 

هه لممارسه هذا ا إلنساني العمل العمل اإلنساني )اإلحسان(, وهذا بدوره يعني صحة نفسية أفضل لتوج 

ى فسية لدلصحة النفي باعالقة الَّذكاء العاط يعكسان , وكذلكله توجه قليل وفق التملُّكوفق الَكينونة يقاب

ة وعي بحاجق بالاإلنسان, فال ذي يمتلك ذكاء عاطفي سيفهم نفسه ويفهم الفرد المقابل, واإلحسان يتحق

 الفرد من خالل فهمه والتعاطف معه.

 التوصيات والمقترحات

 :Recommendations التوصيات

                                  التالي: بباحث في ضوء إجابة الباحث عن تساؤالته من خالل النتائج النهائية للبحث الحالي, يوصي ال

 فُلالتَّكاضرورة إعداد برامج توعية من قبل المؤسسات اإلعالمية بالتعاون مع مؤسسات . 1

اللجتماعي اإل التَّكافُل لدعمجتماعي اإل ن خِّ قات ير العالمية وتطوذي من شأنه تناإلحسان, األمر الَّ  مِّ

 رتقاء بالمجتمع.أكثر في سبيل اإل جتماعي ةاإل

ن أجل مواحد . ضرورة عقد الندوات العلمية التي تحف ز الرجل والمرأة على العمل بروح الفريق ال2

ي فآلخر لصف المكمل بينهم وهم الن طريق اإلحسان, إذ ليس هنالك فرق  النهوض أكثر بالمجتمع عن 

 .وب بهاالعقيمة غير المرغ جتماعي ةجتماعي. وتغليب العقل على العادات اإلإأي عملية تكافل 

دين المرشوب لعلميعليم العالي والبحث اية االستعانة بالمراكز اإلرشادية في مؤسسات وزارة الت. أهم  3

لنفسية الصحة ية المساعدة في تعزيز االتربويين في مؤسسات وزارة التربية إلعداد البرامج اإلرشاد

ي ألمر الذية. ايجابية في الشخصمن أجل تنمية وتطوير القدرات الشخصية المتمثلة بإظهار المكامن اإل

 يسهم في ظهور اإلحسان.

و أي أان", باإلحسان تحت عنوان "يوم اإلنس حتفاءلب من الجهات المعنية بتخصيص يوم لإل. الطَّ 4

ضاً الى, وأي تعمسمى آخر يرونه مناسباً, ما يسهم في التعريف بأهمية اإلحسان ومنزلة المحسن عند هللا

 لتوسيع نطاق الدعوة لإلحسان.

 دلذي يساعمر ا. تعزيز الدور اإلنساني ألفراد المجتمع من خالل تسخير جهود المؤسسات الدينية, األ5

ه إلى العمل اإلنساني.  في التوج ِّ

 

 :Proposals المقترحات

وذلك  لحاليايقترح الباحث إجراء الدراسات النفسية التالية, والتي إستقرأها خالل إنجازه للبحث 

 عتبارها مكملة لدراسة البحث الحالي, وهي كما يلي:إإلتمام االستفادة منها و

 لعمر,ن )الجنس, االمتغي رات الشخصية للمستهدف باإلحساة ألثر بعض . إجراء دراسة تجريبي  1

 ( في سلوك المحسنين.المظهر الخارجي
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 ة بين اإلحسان وعوامل الشخصية الخمسة الكبرى.رتباطي  إ. إجراء دراسة 2

اطفي اء العبين اإلحسان ومتغي رات أخرى مثل الرفاهية الروحية والذك ةرتباطي  إ. إجراء دراسة 3

 الجماعي. –والتوجه الفردي 

 



 

 الَمصادر والَمراجع

 
 الَمصادر والَمراجع العربيّة 

 

 الَمصادر والَمراجع األجنبيّة 

 



 

 100                                        المصادر والمراجع  

 
 

 المصادر والمراجع العربية:
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 ( 1991أبو حطب, فؤاد :)في العلوم النفسية مناهج البحث وطرق التحليل اإلحصائي 

 , مكتبة االنجلو المصرية, القاهرة, مصر.والتربوية واالجتماعية

 ( 2002أبو عيطة, سهام درويش :)مصر., دار الفكر للنشر, القاهرةعلم النفس التطبيقي , 

 ( 2005ادلر, ألفريد :)لثقافة المجلس األعلى ل ,, ترجمة: عادل نجيب محفوظمعنى الحياة

 للترجمة والنشر بالعربية, القاهرة, مصر.

 ( 2005البدر, عبد المحسن العباد :) عة , مجلة الجامطرقه –فضله  –اإلحسان: حقيقته
 , الرياض, السعودية.(4العدد ) (,6المجلد )اإلسالمية, 

 اللي في ي واالستداإلحصاء الوصف(: 1977وزكريا, اثناسيوس ) ,البياتي, عبد الجبار توفيق

 , الجامعة المستنصرية, بغداد.التربية وعلم النفس

 ( مسألة الوجود في فلسفة مارتن هيدجر2000الجاف, كريم حسين كريم :)ستير , رسالة ماج

 كلية اآلداب, جامعة بغداد. )غير منشورة(,

 ( 1998الجنابي، إخالص أحمد علوان:)   ة جامعة المادي لطلب –بناء مقياس االتجاه الروحي

 كلية التربية )ابن رشد(، جامعة بغداد. رسالة ماجستير )غير منشورة(،بغداد، 

 ( 2008الداهري, صالح حسن أحمد :)دار صفاء للنشرسيكولوجية اإلبداع والشخصية , 

 والتوزيع, عمان, األردن.

 ( 2005الرحو, جنان سعيد :)ت, لبنان., الدار العربية للعلوم, بيروم النفسأساسيات في عل 

 ( 1991الروسان, سليم سالمة :)نسانيةالقياس والتقويم وتطبيقاته التربوية واإل مبادئ ,

 جمعية المطابع التعاونية, عمان, األردن.

 ,ت والمقاييس االختبارا(: 1981والكناني, إبراهيم ) ,وبكر, محمد الياس ,عبد الجليل الزوبعي

 , دار الكتب للطباعة والنشر, جامعة الموصل, العراق.يةالنفس

 ( أحداث الحياة الضاغطة لدى طلبة الجامعة 2009السعداوي, أحمد سلطان سرحان :)وي ذ

 ية.لقادساكلية التربية, جامعة  , رسالة ماجستير )غير منشورة(,أسلوب الكينونة و التملك

 النفس (: الوجود األصيل وااللتزام وعالقتهما بالرضا عن2003) الشمري, كريم عبد ساجر ,

 , كلية اآلداب, جامعة بغداد.أطروحة دكتوراه )غير منشورة(

 ( التوجه نحو مساعدة اآلخرين وعالقته ببعض سمات الشخصية,2006الشمري, صادق :) 

 جامعة دمشق, دمشق, سوريا. أطروحة دكتوراه )غير منشورة(,

 المساندة االجتماعية(: 1994السيد, محمد عبد الرحمن )ومحروس,  الشناوي, محمد 

 اهرة,, مكتبة األنجلو المصرية, القوالصحة النفسية: مراجعة نظرية ودراسات تطبيقية

 مصر.

 ( 1977العاني, صبري رديف, والغرابي, سليم إسماعيل :)مطبعة كليةأسس اإلحصاء , 

 العلوم, جامعة بغداد.
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 رؤى علم النفس االيجابي(: 2015صالح, علي عبد الرحيم )و, طارق محمد بدر, العبودي :

 عالم الفكر, بيروت, لبنان.م, منشورات معاصرة

 ( 2011العبيدي, محمد جاسم :)مان, ع, دار الثقافة للنشر والتوزيع, ةعلم نفس الشخصي

 األردن.

 ( 1980الفندي، محمد ثابت)العربية, بيروت, لبنان.، دار النهضة : مع الفيلسوف 

 ( 2011العرفج, محمد بن علي :)تفسير  تأمالت في اإلحسان: من تيسير الكريم الرحمن في
 , دار األزهر للنشر والتوزيع, الرياض, السعودية.كالم المنان

 ( 1998المختاري, زين الدين :)الكتاب  , منشورات اتحادالمدخل إلى نظرية النقد النفسي

 العرب.

 ة في الخلق الكامل: بحث مفصل في الفلسفة األخالقي(: 1976حمد أحمد جاد )المولى, م
 ن.دار الكتب العلمية, بيروت, لبنا ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة,

 ( 1987الميداني، عبد الرحمن حسن حنبكة :)م للطباعة ، دار القلاألخالق اإلسالمية وأسسها

 والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا.

 ( 1964النشار، علي سامي :)قاهرة، ، دار المعارف، النشأة الفكر الفلسفي عند اليونان

 مصر. 

 ( 2005الطبري, أبو جعفر محمد بن جرير :)كتب , دار الجامع البيان في تأويل القرآن

 العلمية, بيروت, لبنان.

 ( 2010آلن, بيم :) آخرون, وكفافي , ترجمة: التنوع –النمو  –نظريات الشخصية: االرتقاء

 دار الفكر للنشر والتوزيع, عمان, األردن.

 عند أطفال  (: دراسة في تنمية السلوك االجتماعي االيجابي1990) عبد الغني إبراهيم, احمد

معة ات, جاكلية البن أطروحة دكتوراه )غير منشورة(,  الحلقة األولى من التعليم األساسي,

 عين شمس, القاهرة, مصر.

 ________ (2003 ,التعاطف واإليثار وعالقتهما بتقدير الذات لدى األطفال :)ة كليةمجل 

 (.3(, العدد )5, المجلد )التربية بالزقازيق

 ( 2010برافين, لورانس :),)د السيد, ترجمة: عبد الحليم محمو علم الشخصية )الجزء األول

 المركز القومي للترجمة, القاهرة, مصر.

 لعزيز , ترجمة: حامد عبد اسيكولوجية الفرد في المجتمع(: 1974فيلد ) بالتشي, كريتش

 الفقهي وآخرون, مكتبة اآلنجلو المصرية, القاهرة, مصر.

 ( 2008تايلور, شيلي :) ,ترجمة: وسام درويش بريك, فوزي شاكر علم النفس الصحي

 طعمية داوود, دار الحامد, عمان, األردن.

 لوكي (: العمل التطوعي وآثاره في العالج النفسي والس2019, هالة عبد الهادي )جابك

 .جامعة بابل -مركز البحوث والدراسات البيئية لألفراد في المجتمع, 

 ( 1983دافيدوف, لندال :)يع, الرياض, , دار المريخ للنشر والتوزمدخل إلى علم النفس العام

 السعودية.

 نجلو ، مكتبة االمشكلة الحرية في الفلسفة الوجودية(: 1970، سعد عبد العزيز )حباتر

 المصرية، القاهرة، مصر.
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 ( 2012حجازي, مصطفى :)تنوير , الإطالق طاقات الحياة: قراءات في علم النفس االيجابي

 للطباعة والنشر والتوزيع, بيروت, لبنان.

 ( الجوهر والمظهر2011خليل, عفراء إبراهيم :) صيل وعالقتهما بفاعلية الذات والتح

(, 11جلد )الممجلة أبحاث كلية التربية األساسية, الدراسي لدى طلبة المرحلة اإلعدادية, 

 .(, كلية التربية للبنات, جامعة بغداد4العدد )

 ( ,_______2012 للوالدين وعالقته –(: أسلوب معاملة البنات )اإلحسان )الجحود 

ة التربية للبنات, (, كلي1(, العدد )23, المجلد )مجلة كلية التربية للبناتباستقرارهن النفسي, 

 جامعة بغداد.

 ( 2012ربيع, محمد شحاته :)مان, ع, دار الميسرة للنشر والتوزيع, سيكولوجية الشخصية

 األردن.

  ,ونة سلوك اإليثار وعالقته بأسلوب الكين(: 2011محمد, علي عودة )وكاظم, علي سعد– 

 (.12(, المجلد )4, العدد )مجلة آداب المستنصرية, لدى طلبة الجامعةك التمل  

 ( سلوك المساعدة وعالقته بمتغيري الجنس والتخصص الد2017زبيري, بتول بناي :) راسي

(, كلية 42)(, المجلد 5, العدد )مجلة أبحاث البصرة للعلوم اإلنسانيةلدى طلبة الجامعة, 

 البصرة.التربية للعلوم اإلنسانية, جامعة 

 ( 1977زهران، عبد السالم) :لقاهرة، اعالم الكتب، دار ، الصحة النفسية والعالج النفسي

 مصر.

 ( 1978زيعور، علي :)طباعة ، دار الطليعة للالدراسة النفسية بالعينة للذات العربية

 والنشر، بيروت، لبنان

 ( 1972سالمة، بولس :)،دار المعارف، القاهرة, مصر. الصراع في الوجود 

 ( 1983شلتز, دوان :)لقيسي, , ترجمة: حمد دلي الكربولي وعبد الرحمن انظريات الشخصية

 مطبعة جامعة بغداد.

 ( 2000صالح, قاسم حسين:) أطروحة التفكير االضطهادي وعالقته بأبعاد الشخصية ،

 (، كلية اآلداب، جامعة بغداد.دكتوراه )غير منشورة

 ر أسامة دا اضطراباتها(, –أنماطها  –تكوينها  –الشخصية )بناؤها (: 2008ون )صالح, مأم

 للنشر والتوزيع, عمان, األردن.

 قاريونس، منشورات ،١ ط ،النفس وعلم القرآن : (١٩٩٧)  محمد مفتاح العزيز، عبد 

  بنغازي, ليبيا.

 ( 1976عبد الغفار, عبد القادر :)ة للنشر, النهضة العربي, دار مقدمة في الصحة النفسية

 القاهرة, مصر.

  ,م والتدريب, , شركة الخبرات الذكية للتعليبرنامج أنماط الشخصية(: 2016محمد )وعبد هللا

 جدة, السعودية.

 ( 2018عبد هللا, محمد قاسم :) الجتماعية لدىااإليثار وعالقته بما وراء االنفعال والمهارات 

العدد  (22د )المجل ,مجلة الطفولة العربيةبمدينة حلب, التالميذ في مرحلة التعليم األساسي 

 (, حلب, سوريا.76)
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 ( اإلحسان في القرآن الكريم2018عبد, رويده أحمد :)ور(,, بحث بكالوريوس )غير منش 

 قسم علوم القرآن والتربية اإلسالمية, كلية التربية, جامعة القادسية.

 ( المساندة االجتماعية1997علي, عبد السالم :) كما  ومواجهة أحداث الحياة الضاغطة

ة التربية, (, كلي2(, العدد )7المجلد )مجلة دراسات نفسية, تدركها العامالت المتزوجات, 

 جامعة المنيا.

 والعلوم  اإلحصاء للباحث في التربية(: 1988الخليلي, خليل يوسف )و ,مانيعودة, أحمد سل

 , دار الفكر, عمان, األردن.اإلنسانية

 ( 2002عودة, أحمد سليمان :)للنشر  , دار األملالقياس والتقويم في العملية التدريسية

 والتوزيع, عمان, األردن.

 ( 1993عويضة, كامل محمد :)لمية, , دار الكتب الععلم نفس الشخصية: سلسلة علم النفس

 بيروت, لبنان.

 ( 1970غيث، جيروم:) بيروت، لبنان. دار األمل للنشر والتوزيع, ،أفالطون 

 

 ( 1989فروم, ايرك :)الم سعد زهران, سلسلة ع :, ترجمةاإلنسان بين الجوهر والمظهر

 المعرفة, المجلس الوطني للثقافة والفنون, الكويت.

 _______ (1960 :)ترجمة محمود محمود، مكتبة االنجلو المصريةالمجتمع السليم ، ،

 القاهرة، مصر.

 _______ (1972 :)ترجمة مجاهد عبد المنعم المجاهد، المؤسسةريةالخوف من الح ، 

 العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان.

 _______ (1973 : )ت، ، ترجمة: ذوقان قرقوط، منشورات دار األدب، بيروثورة األمل

 لبنان.

 ( ________1956 :)نان., ترجمة: عبد المنعم مجاهد, دار العودة, بيروت, لبفن الحب 

  ,حث النظريات الكالسيكية والب –الشخصية (: 2013وشستك, ميريام ) ,هاوردفريدمان

 , ترجمة: أحمد رمو, المنظمة العربية للترجمة, بيروت, لبنان.الحديث

 لمية للنشر , دار البازوري العالقياس والتقويم في علم النفس(: 1997) كراجة, عبد القادر

 والتوزيع, عمان, األردن.

 مصر. , مكتبة الغريب, القاهرة,مدخل إلى علم االجتماع(: 1994) لطفي, طلعت ابراهيم 

 ( النفاذ إلى اآلخر وعالقته بالتسامح لدى اإلناث في2017محمد, منار محمود :)  ضوء

معة اب, جاقسم علم النفس, كلية اآلد رسالة ماجستير )منشورة(,المتغيرات الديموغرافية, 

 عين شمس.

 ( اإليث1998معتز, عبد هللا :)في دافعية  ار والثقة والمساندة االجتماعية كعوامل أساسية

(, كلية 5) العدد ,(28مجلد ) مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانية,األفراد لالنضمام للجماعة, 

 اآلداب, جامعة المنيا.

 ( 2000موسى, نبيل :))ار , د1, طموسوعة مشاهير العالم )إعالم, علم النفس, وغيرها

 روت, لبنان.الصداقة العربية, بي
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 ( 2015ميسراندينو, مارين :),)ن بترجمة: نايف  علم نفس الشخصية )األسس والنتائج

 محمد الحربي, دار الميسرة للنشر والتوزيع, عمان, األردن.

  ,ترجمة: فرج أحمد فرج وآخرون, الهيئة نظريات الشخصية(: 1978لندزي )هول ,

 المصرية للنشر, القاهرة, مصر.

 ( 1982عبد الخالق, أحمد محمد :)معية, , دار المعرفة الجااألبعاد األساسية للشخصية

 اإلسكندرية, مصر.
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ُ(1قُ)لحُ مُ 

ُةجتماعيُفيُالديواني ُلُاإلرُإلىُمؤسساتُالتكاف ُادُ ةُالصُ مُ هُ سهيلُالمُ تابُت ُكُ 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(2قُ)لحُ مُ 

ُائيةوالحروفُالهجلقبُالعلميُسبُال ُحُ حثُب ُالب ُُقياسيُ مينُعلىُمُ كُ حُ ادةُالمُ أسماءُالسُ 

ُعةامُ ية/ُالجُ ل ُالك ُالتخصصُلقبُالعلميُواالسمال ُُت

 أ. د. عبد العزيز حيدر الموسوي 1
نفس العلم 

 تربويال
 كلية التربية/ جامعة القادسية

 أـ د. عفراء إبراهيم خليل 2
علم النفس 

 التربوي

 كلية التربية للبنات

 جامعة  بغداد
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 أ. د. علي شاكر الفتالوي 3

نفس  علم

الشخصية 

والصحة 

  النفسية

 كلية اآلداب/ جامعة القادسية

 أ. د. علي صكر جابر الخزاعي 4
علم النفس 

 التربوي
 كلية التربية/ جامعة القادسية

 أ. نغم هادي حسين 5
نفس علم 

 شخصيةال
 كلية اآلداب/ جامعة القادسية

 أ . م. د. احمد عبد الكاظم جوني 6
نفس علم 

 شخصيةال
 اآلداب/ جامعة القادسيةكلية 

 أ. م. د. خالد أبو جاسم 7
علم النفس 

 التربوي
 كلية التربية/ جامعة القادسية

 أ. م. د. راضي حسن عبيد 8
علم النفس 

 التربوي
 كلية التربية للبنات/ جامعة القادسية

 أ. م. د. علي حسين عايد 9
علم نفس 

 الشخصية
 كلية اآلداب/ جامعة القادسية

 زينة علي صالحأ. م.  10
نفس علم 

 شخصيةال
 كلية اآلداب/ جامعة القادسية

 م. د. كهرمان هادي عودة 11
علم النفس 

 التربوي
 كلية التربية للبنات/ جامعة القادسية

ُ

ُ(3قُ)لحُ مُ 

ُمينكُ حُ ادةُالمُ ةُالمعروضُعلىُالسُ مقياسُاإلحسانُبصيغتهُاألولي ُ

 راقمهوريّة الع  ج          

 لمي حث الع  والب   العالي عليموزارة الت      

 لّية اآلدابة/ ك  عة القادسيّ جام     

 ليا  راسات الع  لم النّفس/ الد  سم ع  ق   

ُُُُ

 .مالمحتر... ...............................ستاذُالفاضلُ..................................األ ُ

 

 بة ...ة طيّ  تحيّ 

لدىُالمسهمينُفيُالكينونة(ُُ–ُالتمل ك)اإلحسانُوعالقتهُبــُُنجاز الدراسة الموسومة:إالباحث  يروم

ُاإلجتماعي ُالتكافل بات الدراسة توفر أداة لقياس اإلحسان وإقتضت متطلّ ُ.مؤسسات

Philanthropy ّلم تفضيا إلى النتيجة  دبيات الموضوع والدراسات السابقةالبحث في أ , إال أن

 :Bekkers, Wiepking) كتابات الباحث يناإلحسان وفق  المطلوبة, مما دفع الباحث إلى بناء مقياس

سلوك خيري طوعي,  بوصفه:تّالي لإلحسان من كتابات الباحثي ن الباحث التعريف ال , واشتق  2007(

الل  له بصورة  ستثارتهاإناجم عن تفاعل ثمانية دوافع تدفع الفرد نحو القيام بالعمل الخيري من خ 
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سليمة, وهذه الدوافع هي: الوعي بالحاجة, الس معة, اإليثار, الفوائد النفسيّة, التكاليف والمنافع, القيم, 

لتماس أو التوّسل, وتكون الغاية من هذا السلوك هي اإلرتقاء بالمجتمع, مما الكفاءة أو فاعلية العطاء, اإل

حّسن بالرضا عن نفسه.  يعود على الم 

لباحث ه اجّ فس والقياس النفسي, يتولما هو معروف عنكم من خبرة ودراية في مجال علم النّ  ونظرا  

 :داء آرائكم ومقترحاتكم وفق ما يأتيإليكم إلب

  ّحسب مجالها. ر اإلحسان وكل  ة الفقرات لقياس متغيّ صالحي 

   من فقرات. تعديل وحذف وإضافة ما ترونه مناسبا 

  ُّعليُ لة بـــ: والمتمثّ  ة بدائل اإلجابة للفقرة,صالحي ُجدُتنطبق ُكبيرة ُتنا ُبدرجة ُعليُ , ُطبق

 .طالقا ُإُليُ عبدرجةُقليلة,ُالُتنطبقُُبدرجةُمتوسطة,ُتنطبقُعليُ ُبدرجةُكبيرة,ُتنطبقُعليُ 

   مالحظات أخرى من شأنها اإلرتقاء بالمقياس. إبداء أي 

ُ

 مع فائق الشكر والتقدير.

 ثالباح                                             أ. م. د. سالم هاشم حافظ      

 د األميرحسين عقيل عبالمشرف على البحث                                                  

     

ُ

وعي الفرد بحاجة بعض األفراد لمساعدة ُ:AWARENESS OF NEEDأوال/ُالوعيُبالحاجةُ

توقعة وقائمة في أي مجتمع وقد تكون بشكل واضح ومكشوف اآلخرين لهم, وان العوز والفقر حالة م

 أو بشكل مستتر.

ُصالحةُالفقرةُت
غيرُ

ُصالحة
ُالمالحظات

    أن لدي وعي كاف بحاجات األفراد. أشعر 1

2 
أعرف إن كان األفراد بحاجة للمساعدة من خالل  

 هيئتهم.

   

3 
وغيرها(  لوسائل التواصل االجتماعي )الفيسبوك

 أهميتها في تعريف الناس بالمحتاجين للمساعدة.

   

4 
أعتقد أن عدد الناس المعوزين أكبر بكثير ممن 

 يتلقون المساعدة فعال

   

5 
أشعر أن بعض المحتاجين يتعففون في التعبير عن 

 حاجتهم للمساعدة.

   

6 
أشعر أن المساعدات المقدمة للمحتاجين أقل من 

 لها.الحاجة الفعلية 

   

7 
 أرى أن مجتمعنا بحاجة لخدمات التكافل االجتماعي

 أكبر مما هو متاح اآلن.

   

   الظروف القاسية التي مرت على المجتمع جعلت  8
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أعداد كبيرة من األفراد في مستوى معيشي وإنساني 

 صعب جدا.

 

واستثارة عطفهم أحد أساليب حث األفراد :SOLICITATIONُثانيا/ُاإللتماسُأوُالتوسلُُ

ودفعهم إلبداء المساعدة المادية وغير المادية, وقد تكون بصيغة مباشرة )وجها لوجه( أو غير مباشرة 

ُعن طريق البرامج الدينية والمنشورات والمؤتمرات وغيرها.

ُصالحةُالفقرةُت
غيرُ

ُصالحة
ُالمالحظات

1 
توسل األفراد المحتاجين يقلل من رغبتي في 

 مساعدتهم. 

   

2 
دعوات بعض المؤسسات للتبرع ل أستجيب

 للمحتاجين.

   

    مساعدتي للمحتاجين ال تنتظر من يشجعني عليها.  3

4 
أـشجع معارفي وأصدقائي على المساهمة في 

 مبادرات التكافل االجتماعي.

   

    أساعد المحتاجين الذين يطلبون بأنفسهم. 5

6 
نشاطات ألبي دعوات بعض الجهات للمشاركة في 

 دعم بعض الجماعات المعوزة.

   

 

ألفراد أحد العوامل التي تؤثر في دافعية ا:COSTS AND BENEFITSُثالثا/ُالتكاليفُوالمنافعُ

ية ير المادية وغلإلحسان وتقديم الهبات, إذ يتفاوت األفراد في عطائهم على وفق تقديرهم للكلف الماد

 تبرعاتهم.لذلك العطاء وللمنافع المتحققة عن 

ُ

ُصالحةُالفقرةُت
غيرُ

ُصالحة
ُالمالحظات

1 
ال أتردد في مساعدة الناس المحتاجين, حتى وان 

 كان ذلك يكلفني فوق طاقتي.

   

2 
أسعى لمساعدة المحتاجين حتى لو كانت األحوال 

 الجوية غير مناسبة.

   

3 
أتحرك لمساعدة المحتاجين حتى لو كنت في حالة 

 صحية غير جيدة. 

   

4 
أساعد المحتاجين عمال بمبدأ )ما نزرعه اليوم 

 سنحصده غدا(. 

   

5 
تقديم مساعدتي للمحتاجين في حضور  أرغب في

 جمع من الناس.
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6 

يزداد توجهي لمساعدة المتعففين عند حضور  

شخصية معروفة مثل رجل دين أو شيخ عشيرة 

 ..الخ 

   

7 
أفضل أن أتبرع للمحتاجين بحضور أقربائي أو 

 معارفي. 

   

    مساعدتي للمحتاجين يجعلني أكثر احتراما لنفسي. 8

امة أو لمصلحة العالفرد لسمة نفسية لسلوك طوعي يتمثل بتقديم :ALTRUISMُُاإليثاررابعا/ُ  

 الخيري. نتيجة قيامه بالعمل, ألجل هدف معين الشخصية مصلحة اآلخرين على مصلحته

ُصالحةُالفقرةُت
غيرُ

ُصالحة
ُالمالحظات

    أساعد المحتاجين بما أستطيع. 1

    يحتاجها غيري.  يصعب علي التنازل عن أشيائي عندما 2

3 
أفضل بيع الممتلكات الشخصية أو المنزلية التي ال 

 أحتاجها بدال من التبرع بها.

   

    أساهم في جمع التبرعات لمساعدة المحتاجين. 4

5 
تدفعني رغبتي في المساعدة الخيرية لتفضيل اآلخرين 

 على نفسي.

   

    أتبرع بدمي )أو أقوم بأي عمل آخر( لصالح المحتاجين. 6

7 
هو الدافع األساسي لمساعدة  اإلنسانيةأعتقد أن حب 

 اآلخرين.

   

    حتي.أبادر لتقديم المساعدة لمن يحتاجها حتى في أوقات را 8

    , وأحاول أن ال أجرحها. إليهأحترم مشاعر من أحسن  9

سعي الفرد ألن يكون معروفا ومميزا في األوساط االجتماعية, :REPUTATIONُمعةُخامسا/ُالسُ 

ُوألن يحظى بإعجاب الجميع, من خالل إحسانه ومساعدته للمعوزين.

ُصالحةُالفقرةُت
غيرُ

ُصالحة
ُالمالحظات

1 
أن يعرف الناس أن مساعدتي للمحتاجين هي أفضل  يهمني

 مما يقدمه اآلخرون.

   

    أتوجه لتقديم التبرعات عندما يضغط علي اآلخرون.  2

    أتبرع كي ال يقال عني كالم سيء. 3

4 
يهمني أن أحصل على ثناء اآلخرين عند مساعدتي 

 للمحتاجين.

   

5 
المساعدات لست مهتما بأن يعرف اآلخرون إني أقدم 

 للمحتاجين.

   

6 
أستمر في التبرع ومساعدة المحتاجين, حتى وان كان 

 المجتمع ال يالحظ ذلك.

   

    تبرع للمحتاجين كي أنال احترام اآلخرين.أ 7
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8 
عندما أتبرع, أرغب أن يذاع أسمي من خالل البرامج 

 اإلذاعية.

   

الفوائد الذاتية التي ترفع من :PSYCHOLOGICAL BENEFITSُةُسادسا/ُالفوائدُالنفسي ُ

 شأن المحسن على المستوى النفسي, يسعى الفرد للحصول عليها من خالل مساعدته لآلخرين.

ُصالحةُالفقرةُت
غيرُ

ُصالحة
ُالمالحظات

    يتحسن مزاجي عند مساعدتي للمحتاجين. 1

    مساعدتي للمحتاجين يخفف عني الشعور بالذنب. 2

    أساعد المحتاجين. أشعر بالسرور عندما 3

    أشعر بالرضا عن نفسي عندما أساعد المحتاجين. 4

كان مزاجي غير  إنأؤجل مساعدتي للمحتاجين لوقت آخر  5

 جيد.

   

تقدير اآلخرين لمقدار مساعدتي للمحتاجين يؤثر في  6

 نفسيتي.

   

    عبارات الشكر والثناء عند مساعدتي للمحتاجين.ل أهتم 7

نتاج اجتماعي, استوعبه الفرد وتقبله, بحيث يستخدمها كمحكات أو :VALUESُسابعا/ُالقيمُ

ُمستويات أو معايير لضبط سلوكه وتحفيزه في مجال مساعدة المحتاجين أو المعوزين.

ُصالحةُالفقرةُت
غيرُ

ُصالحة
ُالمالحظات

    أشعر أن مساعدة المحتاجين تجعل مجتمعنا مزدهرا. 1

2 
مساعدة المحتاجين تنسجم مع دعوات رجال أشعر أن 

 الدين أو التعاليم اإلسالمية السامية.

   

    .راءأشعر أنه من الالئق أخالقيا عدم إغفال احتياجات الفق 3

    أشعر أن مساعدة المحتاجين يقلل من الفوارق الطبقية. 4

    أميل لمساعدة المحتاجين المنتمين لطائفتي /جماعتي/. 5

    مساعدة المحتاجين ينسجم مع أرقى القيم اإلنسانية إن 6

معتقدات الفرد عن فاعلية المؤسسة التي يتبرع من :EFFICACYُثامنا/ُالكفاءةُأوُفاعليةُالعطاءُ

 في حالة المحتاجين, وتحسن من أحوالهم المعيشية. خاللها لتقديم مستويات أداء عالية تحدث فرقا  

غيرُُصالحةُالفقرةُت

ُصالحة

ُالمالحظاتُ

1 
ال فائدة منه في  إنتقل رغبتي في التبرع إن شعرت 

 تحسين أحوال المحتاجين.

   

2 
 غير طيبة عن ا  سمعت أخبار إنأتردد في تقديم التبرعات 

 المؤسسة التي أريد التبرع من خاللها للمحتاجين. 

   

    أتأكد من فاعلية المؤسسة قبل أن أتبرع من خاللها. 3

   فرة عن المؤسسة التي أنوي التبرع في البيانات المتوا أدقق 4
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 من خاللها.

5 
من خالل مؤسسات معروفة بكفاءتها  يهمني التبرع

 التنظيمية.

   

    .الثقة بالمؤسسة الخيرية شرط أساسي الستمراري بالتبرع 6

7 
يهمني ويؤثر على تبرعي السلوك األخالقي للعاملين في 

 المؤسسة.

   

 

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(4قُ)لحُ مُ 

ُعدُلعينةُالتحليلُاإلحصائيمقياسُاإلحسانُالمُ 

راق           مهوريّة الع   ج 

لمي       وزارة الت عليم العالي والب حث الع 

عة القادسيّة/ ك لّية اآلداب     جام 

راسات الع ليا    لم النّفس/ الد   ق سم ع 

 

ُستبانةُبحثُعلميإ

 عزيزي المواطن ... عزيزتي المواطنة  

ُُ .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

نا أمل ر وكلنضع بين أيديكم الكريمة استبانة للبحث العلمي إلنجاز مشروع بحثنا لمرحلة الماجستي

 بتعاونكم معنا.

ة لشخصيّ اتنا ق بخبراي مواقف حياتية مختلفة تتعلّ غطّ فت االستبانة من عدد من الفقرات التي ت  تألّ 

جابة تيار اإلخإقة ويرجى قراءة كل فقرة بد .ستجابتنا وإدراكنا لهاإاآلخرين وة وتفاعالتنا مع والمهنيّ 

 أسفل البديل ()  بوضع إشارة خمسةُبدائلُلإلجابةة على خبرتك الحقيقية من بين المناسبة والدالّ 

 لخبرتك أو موقفك . نه أكثر تمثيال  الذي تعتقد أ
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نه في علما أ .قراتبدقة واختيار اإلجابة المناسبة ولجميع الف يرجى قراءة كل فقرة من فقرات االستبانة

 ,يالعلم البحثستبانة ألغراض ن اإلوأل .مثل هذه االستبانات ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة

 سمك.فال حاجة لذكر ا

 ستبانة إكمال البيانات أدناه:يرجى من حضراتكم قبل البدء بتأشير فقرات اإل

    (   الجنس:  ذكر    )      ( أنثى                   ) 

 ج )     (       ب )       (      متزوّ جتماعية:  أعزّ الحالة اإل 

 متنان.مع خالص التقدير واإل

    

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُبدُاألميرحسينُعقيلُعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُسالمُهاشمُحافظُُُُُُُُُُُُُُُُُُأ.ُم.ُد.

              ثالباح       المشرف على البحث                                                  

 

ُالفقرةُت

تنطبقُ

ُُعليُ 

بدرجةُ

كبيرةُ

ُجدا ُ

تنطبقُ

ُعليُ 

بدرجةُ

ُكبيرة

تنطبقُ

ُعليُ 

بدرجةُ

ُطةمتوسُ 

تنطبقُ

ُعليُ 

بدرجةُ

ُقليلة

الُ

تنطبقُ

ُعليُ 

ُإطالقا ُ

      بحاجات بعض األفراد يا  كاف ا  أشعر أن لدي وعي 1

2 
توسل األفراد المحتاجين يقلل من رغبتي في 

 مساعدتهم

     

3 
ن ال أتردد في مساعدة الناس المحتاجين حتى وان كا

 ذلك يكلفني فوق طاقتي

     

      أساعد المحتاجين بما أستطيع 4

5 
أن يعرف  الناس أن مساعدتي للمحتاجين   يهمني

 هي أفضل مما يقدمها اآلخرون لهم

     

      يتحسن مزاجي عند مساعدتي للمحتاجين 6

      أشعر أن مساعدة المحتاجين تجعل مجتمعنا مزدهرا 7

8 
ي تقل رغبتي في التبرع إن شعرت أن ال فائدة منه ف

 تحسين أحوال المحتاجين

     

9 
أن أعرف أن كان األفراد بحاجة للمساعدة أستطيع 

 من خالل هيئتهم

     

10 
أتفاعل بإيجابية مع دعوات بعض المؤسسات للتبرع 

 للمحتاجين

     

11 
أسعى لمساعدة المحتاجين حتى لو كانت األحوال 

 الجوية غير مناسبة

     

     يصعب علي التنازل عن أشيائي عندما يحتاجها  12
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 غيري

      لتقديم التبرعات عندما يضغط علي اآلخرون أتوجه 13

      مساعدتي للمحتاجين يخفف عني الشعور بالذنب 14

15 
أشعر أن مساعدة المحتاجين تنسجم مع دعوات 

 رجال الدين و التعاليم اإلسالمية السامية

     

16 

غير  ا  أتردد في تقديم التبرعات إن سمعت أخبار

طيبة عن المؤسسة التي أريد التبرع من خاللها 

 للمحتاجين 

     

17 
تساعدني وسائل التواصل االجتماعي )الفيسبوك 

 وغيرها( في التعرف على األفراد المحتاجين

     

      مساعدتي للمحتاجين ال تنتظر من يشجعني عليها 18

19 
أساعد المحتاجين عمال بمبدأ )ما نزرعه اليوم 

 سنحصده غدا(

     

20 
 أفضل بيع الممتلكات الشخصية أو المنزلية التي ال

 أحتاجها بدال من التبرع بها

     

21 
يهمني أن أحصل على ثناء اآلخرين عند مساعدتي 

 للمحتاجين

     

      أشعر بالسرور عندما أساعد المحتاجين 22

23 

 أشعر أنه من الالئق أخالقيا عدم إغفال احتياجات

 الفقراء

 

     

ُالفقرةُت

تنطبقُ

علىُُ

بدرجةُ

كبيرةُ

ُجدا

تنطبقُ

عليُ

بدرجةُ

ُكبيرة

تنطبقُ

عليُ

بدرجةُ

ُطةمتوسُ 

تنطبقُ

عليُ

بدرجةُ

ُقليلة

الُ

تنطبقُ

عليُ

ُإطالقا

      اأتأكد من فاعلية المؤسسة قبل أن أتبرع من خالله 24

25 
أشعر أن المساعدات المقدمة للمحتاجين أقل من 

 لها الحاجة الفعلية

     

26 
أشجع معارفي وأصدقائي على المساهمة في  

 مبادرات التكافل االجتماعي

     

27 
أفضل تقديم مساعدتي للمحتاجين في حضور جمع 

 من الناس

     

28 
تدفعني رغبتي في المساعدة الخيرية لتفضيل 

 اآلخرين على نفسي

     

29 
لست مهتما بان يعرف اآلخرون أني أقدم 

 المساعدات للمحتاجين

     

30 
أؤجل مساعدتي للمحتاجين لوقت آخر إن كان 

 مزاجي غير جيد
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31 
أشعر أن مساعدة المحتاجين يقلل من الفوارق 

 الطبقية

     

32 
ة في البيانات المتوافر -قبل قيامي بالتبرع–أدقق 

 عن المؤسسة التي أريد التبرع من خاللها

     

33 
أشعر أن بعض المحتاجين يتعففون في التعبير عن 

 حاجتهم للمساعدة 

     

      أساعد المحتاجين الذين يطلبون بأنفسهم  34

35 
أفضل أن أتبرع للمحتاجين بحضور أقربائي أو 

 معارفي

     

36 
أتبرع بدمي )أو أقوم بأي عمل آخر( لصالح 

 المحتاجين

     

37 
أستمر في التبرع ومساعدة المحتاجين حتى وان 

 كان المجتمع ال يالحظ ذلك 

     

38 
ي تقدير اآلخرين لمقدار مساعدتي للمحتاجين يؤثر ف

 نفسيتي

     

39 
أميل لمساعدة المحتاجين المنتمين لطائفتي 

 جماعتي//

     

40 
التبرع للمحتاجين من خالل مؤسسات  يهمني

 معروفة بكفاءتها التنظيمية

     

41 
 تمعكبيرة من أفراد المج ا  لدي الثقة أن هناك أعداد

 في وضع معيشي صعب جدا  

     

42 
ألبي دعوات بعض الجهات للمشاركة في نشاطات 

 دعم بعض الجماعات المعوزة 

     

      احتراما لنفسيمساعدتي للمحتاجين يجعلني أكثر  43

44 
ت أبادر بتقديم المساعدة لمن يحتاجها حتى في أوقا

 راحتي 

     

45 
عندما أتبرع, أرغب أن يذاع أسمي من خالل 

 البرامج اإلذاعية 

     

46 
تهمني عبارات الشكر والثناء عند مساعدتي 

 للمحتاجين

     

47 
 أشعر أن التبرع للمحتاجين ينسجم مع أرقى القيم 

 اإلنسانية

     

48 
يهمني ويؤثر على تبرعي السلوك األخالقي 

 للعاملين في المؤسسة

     

ُ

ُ

ُ
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ُ(5قُ)لحُ مُ 

ُمقياسُاإلحسانُبصيغتهُالنهائية

راق          مهوريّة الع   ج 

لمي       وزارة الت عليم العالي والب حث الع 

عة القادسيّة/ ك لّية اآلداب     جام 

راسات الع ليا    لم النّفس/ الد   ق سم ع 

  

ُإستبانةُبحثُعلميُُُ

 عزيزي المواطن ... عزيزتي المواطنة  

ُُالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

نا أمل ر وكلنضع بين أيديكم الكريمة استبانة للبحث العلمي إلنجاز مشروع بحثنا لمرحلة الماجستي

 بتعاونكم معنا.

لشخصيّة ااتنا من عدد من الفقرات التي ت غّطي مواقف حياتية مختلفة تتعلّق بخبر تألّفت االستبانة

جابة ختيار اإلقة وإوالمهنيّة وتفاعالتنا مع اآلخرين وإستجابتنا وإدراكنا لها. يرجى قراءة كل فقرة بد

ُلإلجابةالمناسبة والدالّة على خبرتك الحقيقية من بين  ُبدائل البديل سفل أ( )بوضع إشارة  خمسة

 الذي تعتقد أنه أكثر تمثيال  لخبرتك أو موقفك.

 علما انه في قرات,يرجى قراءة كل فقرة من فقرات اإلستبانة بدقة واختيار اإلجابة المناسبة ولجميع الف

لمي, ث العمثل هذه اإلستبانات ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة, وألن اإلستبانة ألغراض البح

 فال حاجة لذكر اسمك.

 يرجى من حضراتكم قبل البدء بتأشير فقرات اإلستبانة إكمال البيانات أدناه:

 )      ( أنثى                   )       (   الجنس:  ذكر 

        )     ( متزّوج      )       ( الحالة اإلجتماعية:  أعّزب 

 مع خالص التقدير واإلمتنان.

 لباحثا                                                                             

 ُُُُُُُُُُُُُُُُُُميرُُُُبدُاألأ.ُم.ُد.ُسالمُهاشمُحافظُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُحسينُعقيلُع

 المشرف على البحث                                                                      

ُالفقرةُت

ُتنطبق

ُُعليُ 

بدرجةُ

كبيرةُ

تنطبقُ

ُعليُ 

بدرجةُ

ُكبيرة

تنطبقُ

ُعليُ 

بدرجةُ

ُطةمتوسُ 

تنطبقُ

ُعليُ 

بدرجةُ

ُقليلة

الُ

تنطبقُ

ُعليُ 

ُإطالقا ُ
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ُجدا ُ

      بحاجات بعض األفراد يا  كاف ا  أشعر أن لدي وعي 1

2 
توسل األفراد المحتاجين يقلل من رغبتي في 

 مساعدتهم

     

3 
ن الناس المحتاجين حتى وان كاال أتردد في مساعدة 

 ذلك يكلفني فوق طاقتي

     

      أساعد المحتاجين بما أستطيع 4

5 
يهمني أن يعرف  الناس أن مساعدتي للمحتاجين  

 هي أفضل مما يقدمها اآلخرون لهم

     

      يتحسن مزاجي عند مساعدتي للمحتاجين 6

      مزدهراأشعر أن مساعدة المحتاجين تجعل مجتمعنا  7

8 
ي تقل رغبتي في التبرع إن شعرت أن ال فائدة منه ف

 تحسين أحوال المحتاجين

     

9 
أتفاعل بإيجابية مع دعوات بعض المؤسسات للتبرع 

 للمحتاجين

     

      أتوجه لتقديم التبرعات عندما يضغط علي اآلخرون 10

      مساعدتي للمحتاجين يخفف عني الشعور بالذنب 11

12 
أشعر أن مساعدة المحتاجين تنسجم مع دعوات 

 رجال الدين و التعاليم اإلسالمية السامية

     

13 

غير  ا  أتردد في تقديم التبرعات إن سمعت أخبار

طيبة عن المؤسسة التي أريد التبرع من خاللها 

 للمحتاجين 

     

14 
 تساعدني وسائل التواصل االجتماعي )الفيسبوك

 وغيرها( في التعرف على األفراد المحتاجين

     

      مساعدتي للمحتاجين ال تنتظر من يشجعني عليها 15

16 
أساعد المحتاجين عمال بمبدأ )ما نزرعه اليوم 

 سنحصده غدا(

     

17 
 أفضل بيع الممتلكات الشخصية أو المنزلية التي ال

 أحتاجها بدال من التبرع بها

     

18 
أن أحصل على ثناء اآلخرين عند مساعدتي  يهمني

 للمحتاجين

     

      أشعر بالسرور عندما أساعد المحتاجين 19

ُالفقرةُت

تنطبقُ

ُُعليُ 

بدرجةُ

كبيرةُ

ُجدا ُ

تنطبقُ

ُعليُ 

بدرجةُ

ُكبيرة

تنطبقُ

ُعليُ 

بدرجةُ

ُطةمتوسُ 

تنطبقُ

ُعليُ 

بدرجةُ

ُقليلة

الُ

تنطبقُ

ُعليُ 

ُإطالقا ُ

      االمؤسسة قبل أن أتبرع من خاللهأتأكد من فاعلية  20

     أشعر أن المساعدات المقدمة للمحتاجين أقل من  21
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 الحاجة الفعلية لها

22 
أشجع معارفي وأصدقائي على المساهمة في  

 مبادرات التكافل االجتماعي

     

33 
أفضل تقديم مساعدتي للمحتاجين في حضور جمع 

 من الناس

     

24 
في المساعدة الخيرية لتفضيل تدفعني رغبتي 

 اآلخرين على نفسي

     

25 
لست مهتما بان يعرف اآلخرون أني أقدم 

 المساعدات للمحتاجين

     

26 
أؤجل مساعدتي للمحتاجين لوقت آخر إن كان 

 مزاجي غير جيد

     

27 
أشعر أن مساعدة المحتاجين يقلل من الفوارق 

 الطبقية

     

28 
ة في البيانات المتوافر -بالتبرعقبل قيامي –أدقق 

 عن المؤسسة التي أريد التبرع من خاللها

     

29 
أشعر أن بعض المحتاجين يتعففون في التعبير عن 

 حاجتهم للمساعدة 

     

      أساعد المحتاجين الذين يطلبون بأنفسهم  30

31 
أفضل أن أتبرع للمحتاجين بحضور أقربائي أو 

 معارفي

     

32 
أتبرع بدمي )أو أقوم بأي عمل آخر( لصالح 

 المحتاجين

     

33 
أستمر في التبرع ومساعدة المحتاجين حتى وان 

 كان المجتمع ال يالحظ ذلك 

     

34 
ي تقدير اآلخرين لمقدار مساعدتي للمحتاجين يؤثر ف

 نفسيتي

     

35 
أميل لمساعدة المحتاجين المنتمين لطائفتي 

 جماعتي//

     

36 
يهمني التبرع للمحتاجين من خالل مؤسسات 

 معروفة بكفاءتها التنظيمية

     

37 
 تمعكبيرة من أفراد المج ا  لدي الثقة أن هناك أعداد

 في وضع معيشي صعب جدا  

     

38 
ألبي دعوات بعض الجهات للمشاركة في نشاطات 

 دعم بعض الجماعات المعوزة 

     

      أكثر احتراما لنفسيمساعدتي للمحتاجين يجعلني  39

40 
ت أبادر بتقديم المساعدة لمن يحتاجها حتى في أوقا

 راحتي 

     

41 
عندما أتبرع, أرغب أن يذاع أسمي من خالل 

 البرامج اإلذاعية 
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42 
تهمني عبارات الشكر والثناء عند مساعدتي 

 للمحتاجين

     

43 
القيم  أشعر أن التبرع للمحتاجين ينسجم مع أرقى 

 اإلنسانية

     

44 
يهمني ويؤثر على تبرعي السلوك األخالقي 

 للعاملين في المؤسسة

     

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ

ُ(6قُ)لحُ مُ 

ُمينبصيغتهُاألوليةُالمعروضُعلىُالسادةُالمحكُ الكينونة(ُُ–ُالتمل ك)مقياسُ

راق          مهوريّة الع   ج 

لمي       وزارة الت عليم العالي والب حث الع 

عة القادسيّة/ ك لّية اآلداب     جام 

راسات الع ليا    لم النّفس/ الد   ق سم ع 

ُُُُ

ُ

 .المحترم..... .............................األستاذُالفاضلُ..................................

 تحية طيبة ...

نُفيُىُالمسهميلدالكينونة(ُُ–ُالتمل ك)اإلحسانُوعالقتهُبــُُ:نجاز الدراسة الموسومةإالباحث  يروم

 متغّير لقياس ر أداةفّ تو ــةات الدراســـــــــــــــــــقتضت متطلبــــــــــــإوُ.مؤسساتُالتكافلُاالجتماعي

ُُ–ُالتمل ك) باإلعتماد ر ا المتغيّ الباحث بناء مقياس لهذ أىوارت (,(Possession - Beingالكينونة(

لــ  ظريا  ن تعريفا  الباحث من كتابات فروم  , وقد اشتق  ( ,Frommُ (1976على اإلطار النظري لــ

 :وكما يأتي ينونة(,الك   –ك )التمل  

هان أساسيان للفرد في الحياة اإلنسانيّة ي ميل في إحداهما الفرد إلى  نمط من الشخصية يتضمن توّج 

لها كموضوعات أساسية في الحياة, إعالء أهميّة سلوكيات التمل ك )لألشياء واألفكار واألفراد(, والنظر 
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إلى إعالء أهميّة سلوكيات  اآلخرقيمة شخصيته في هذه األفكار واألشياء واألفراد, فيما ي ميل  أنّ و

الكينونة القائمة على بناء إرتباطات حقيقية وجوهرية بالعالم وإظهار الجوهر الصادق واألصيل للذات 

قترن بمنح وجوده معنى وقيمة إيجابيّت  ين.الم 

 

 يل,خل اهيممن بحث الدكتورة عفراء إبر (المظهروالجوهر )بفقرات من مقياس  احث مقياسهز البوعزّ 

ُو بــ: الموسومو ,2011 ُلدالمظهر ُالدراسي ُوالتحصيل ُالذات ُبفاعلية ُوعالقتهما ُطلبةُالجوهر ى

 .(38 - 33, مع تكييف البعض منها بما يناسب عينة بحثه )الفقرات من اإلعداديةالمرحلةُ

       

لباحث ه اجّ فس والقياس النفسي, يتولما هو معروف عنكم من خبرة ودراية في مجال علم النّ  ونظرا  

 :داء آرائكم ومقترحاتكم وفق ما يأتيإليكم إلب

  ّ(الكينونة –ك التملّ )ر ة الفقرات لقياس متغيّ صالحي. 

   من فقرات. تعديل وحذف وإضافة ما ترونه مناسبا 

  ّالبديل  ما يقيس)ت(, فيك ه التملّ حدهما توجّ يقيس أ إذ ,الواحدة بدائل اإلجابة للفقرةة صالحي

 ه الكينونة )ك(.  اآلخر توجّ 

   مالحظات أخرى من شأنها االرتقاء بالمقياس. إبداء أي 

ُ

 مع فائق الشكر والتقدير.

 باحثال                                                                             

                                          بد األميرحسين عقيل ع       أ. م. د. سالم هاشم حافظ                                      

                                   المشرف على البحث                                                       

 

ُصالحةُالفقرةُت
غيرُ

ُصالحة
ُالمالحظات

1 

 :عندماُأستمعُلحوارُفيُموضوعُما

أنصت للمتحاورين بقصد توسيع فكري أو زيادة  .أ

 وعيي بالموضوع )ك(.

أركز وأهتم بمظهر المتحاورين وخصائصهم  .ب

 البدنية )ت(.

   

2 

 :عندماُأنقلُمعلومةُماُمنُأحدُالمصادر

 أنقلها مع بيان رأيي فيها )ك(.  .أ

 أنقلها كما هي من باب األمانة العلمية )ت(. .ب

   

3 

 :أساليبُالتدريسُفي

 أفضل التعلم بطريقة المناقشة )ك(. .أ

 أفضل التعلم بطريقة المحاضرة )ت(. .ب

   

4 

 :أطمحُللحصولُعلىُشهادةُدراسية

 لممارسة اختصاصي العلمي )ك(. .أ

 للحصول على مكانة اجتماعية عالية )ت(. .ب

   

    :نقاشُبموضوعُماعندماُأدخلُفيُ 5
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 أغير رأيي وال أتمسك به )ك(. .أ

أصر على رأيي وأدافع عنه حتى لو كنت غير  .ب

 مقتنع به )ت(.

6 

ُفيُلقائيُبشخصيةُمتنفذة:

 أطرح رأيي أمامه دون تردد )ك(. .أ

 أشعر بالتردد ويصعب علي قول ما أريد )ت(. .ب

   

7 

 :الحوارُمعُاآلخرينُيمثلُبالنسبةُلي

 أفكاري وتعديلها )ك(. فرصة الغناء .أ

 مناسبة لعرض أفكاري وإقناع اآلخرين بها )ت(.ب. 

   

8 

 :يهمنيُالحصولُعلىُالكتبُوالمصادرُالمعرفية

 لتعزيز رفوف مكتبتي )ت(. .أ

 إلثراء معلوماتي )ك(.ب. 

   

9 

 :يهمنيُفيُالمسلسالتُالتيُتعرضُفيُالتلفزيون

 جماليات المكان والديكور واألزياء )ت(. .أ

 المحتوى والتجربة اإلنسانية )ك(.ب. 

   

10 

 :قراءاتيُالمختلفةُتفيدنيُفي

 إرضاء فضولي المعرفي )ك(. .أ

البحث عن ما يؤيد بعض األفكار واالفتراضات ب. 

 الشخصية )ت(.

   

11 

 :أمارسُمسؤولياتيُاألسريةُلغرض

 تأكيد سلطتي في األسرة )ت(. .أ

 تحسين أحوال األسرة )ك(.ب. 

   

12 

 :أكونُبينُأهليُأوُأقاربيعندماُ

 أستمع إلى تجاربهم في الحياة )ك(.أ. 

 أتحدث عن مهاراتي وخبراتي الشخصية )ت(.ب. 

   

13 

ُ(:)أوُطالباُفيُالجامعةعندماُكنتُتلميذاُفيُالمدرسةُ

 أقرأ لغرض الحفظ والنجاح في االمتحانات )ت(. .أ

أقرأ لغرض اغناء معلوماتي وتطوير مهاراتي  .ب

 )ك(.

   

14 

 :القراراتُالتيُأتخذها

 تتأثر بآراء اآلخرين )ت(. .أ

 أتخذها بإرادتي )ك(.ب. 

   

15 

 :عالقاتيُمعُاآلخرينُإناشعرُ

 قائمة على المصالح المتبادلة )ت(. .أ

 قائمة على المبادئ اإلنسانية )ك(.ب. 

   

16 

 :سؤالُإليعندماُيوجهُ

 أحاول اإلجابة المدعمة بدليل )ك(.أ. 

 بما أعرفه )ت(.أحاول اإلجابة ب. 

   

17 
 :عندماُمررتُبعالقةُحبُسابقاُأوُحاليا

 أسعى ألن أكون محل اهتمام من أحب )ت(.أ. 
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 أسعى لالهتمام بمن أحب )ك(.ب. 

18 

 :عندماُأكلفُببعضُالواجبات

 أرغب في تلقي مساعدة اآلخرين إلنجازها )ت(.أ. 

 أفضل انجازها بمفردي )ك(.ب. 

   

19 

 هو: ليُالتجربةُانُالمالُأثبتت

 وسيلة لتلبية الحاجات وتوفير الضروريات )ك(.أ. 

 كل شيء في الحياة )ت(.ب. 

   

20 

 :عندماُأختلفُمعُآخرينُبشأنُالقراراتُالتيُأتخذها

 من خالل المناقشة بشأنها )ك(. إقناعهمأحاول  .أ

 أحاول فرضها عليهم بأي وسيلة )ت(.ب. 

   

21 

 :الماديةُمعُآخرينعندماُأقارنُحالتيُ

 أقتنع بما لدي )ك(.أ. 

 أرغب أن أكون أفضل من اآلخرين )ت(.ب. 

   

22 

 :عندماُينادينيُأحدُماُأفضل

 أن يناديني باسمي فقط مثل .. أهال  محمد )ك(.أ. 

با أمثل .. أستاذ محمد أو  أن يناديني بلقب أو كنيةب. 

 (.محمد )ت

   

23 

 :األشخاصمبررُعطفيُواهتماميُببعضُ

 ألنهم يستحقون العطف )ك(.أ. 

 إلظهار اهتمامي بهم )ت(.ب. 

   

24 

 :لوُخيرتُفيُوظيفةُماُمستقبال

 أختار الوظيفة ذات المردود المالي الجيد )ت(.أ. 

ُ.ك(أختار الوظيفة التي تناسب قدراتي وإمكانياتي )ب. 

   

25 

ُالدوائرُورأيتُمخالفةُمنُأحدُإحدىلوُكنتُمديراُفيُ

 :الموظفين

 (.أوجه له العقوبة التي  يستحقها كي ال يكررها )تأ. 

ُ.أناقشه في مخالفته وأقدم له نصيحة )ك(ب. 

   

26 

 :استقراريُوثقتيُبنفسيُمصدرهما

 مقدار أموالي وممتلكاتي )ت(.أ. 

ُ.تكامل شخصيتي وتماسكها )ك(ب. 

   

27 

ُالحياةُمنُوجهةُنظريُهو:الشخصُالناجحُفيُ

 الذي يواجه الصعوبات ويتحداها )ك(.أ. 

ُ.الذي يحصل على ما يريد )ت(ب. 

   

28 

 :أرغبُفيُأنُتكونُليُأعمالُمميزةُلكي

 أحصل على محبة الناس )ك(. .أ

ُ.احصل على اهتمام  للناس )ت(ب. 

   

29 

 :عندماُيكونُهناكُمناقشةُفيُاجتماعُعائلي,ُفاني

ج أفضل عدم المشاركة واإلطالع على اآلراء والنتائ .أ

 المتحصلة  )ت(.

ُ.أحاول المشاركة وطرح اآلراء )ك(ب. 
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30 

 :أحبُأنُأنفقُجزءُمنُأمواليُفي

 االدخار )ت(.أ. 

 مساعدة المحتاجين )ك(.ب. 

ُ

   

31 

 :أؤمنُُواعملُبالمثلُالقائل

 شيلني وأشيلك )ت(.أ. 

ُ.)ك( (ب. )سوي زين وارمي بالنهر

   

32 

 :أشاركُفيُالمناسباتُاالجتماعيةُالعائلية

 لقضاء وقت في اللهو والمرح )ت(.أ. 

ُلمشاركة األهل واألصدقاء مناسباتهم )ك(.ب. 

   

33 

 :أرىُأنُالمالُالذيُينفقُفيُالمناسباتُاالجتماعية

 يصرف هدرا دون فائدة )ت(. .أ

يستعمل للتواصل بين اآلخرين وتوثيق العالقات ب. 

ُ.)ك(

   

34 

 :فيهأفضلُالعملُالذيُ

 الهدوء والراحة )ت(.أ. 

ُ.التغيير والتجديد )ك( ب.

   

35 

 أحب المشاركة في النشاطات التي تعتمد على:

 التنافس مع اآلخرين )ت(.أ. 

ُ.التعاون مع اآلخرين )ك(ب. 

   

36 

 :أستفزُعندُمشاهدة

 مشاريع اعتمار لم يتم االستفادة منها )ت(.أ. 

ُ.طفل ال يحصل على الرعاية األسرية الالزمة )ك(ب. 

   

37 

 :أفضلُمشاهدةُالبرامج

 المسلية )ت(. .أ

ُ.التي تزيد من معلوماتي )ك(ب. 

   

38 

 :األخرىأحبُالسفرُللبلدانُ

بالبلدان التي زرتها  اآلخرينللترويح وتعريف  .أ

 )ت(.

الكتساب الخبرات والمعلومات عن ثقافة تلك ب. 

ُالبلدان )ك(.

   

 

ُ

ُ

ُ

ُ
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ُ

ُ

ُ(7قُ)لحُ مُ 

ُعدُلعينةُالتحليلُاالحصائيالمُ الكينونة(ُُ–ُالتمل ك)مقياسُ

        

راق         مهوريّة الع   ج 

لمي       وزارة الت عليم العالي والب حث الع 

عة القادسيّة/ ك لّية اآلداب     جام 

راسات الع ليا    لم النّفس/ الد   ق سم ع 

 

ُستبانةُبحثُعلميإ

 عزيزي المواطن ... عزيزتي المواطنة  

ُُ .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ا أمل ر وكلنستبانة للبحث العلمي إلنجاز مشروع بحثنا لمرحلة الماجستيإنضع بين أيديكم الكريمة 

 بتعاونكم معنا.

أو  ,ها فعاللتم رضل مواقف حياتية مختلفة قد تكون حقيقية تعمن عدد من الفقرات تمثّ  االستبانة فتتألّ 

ة لإلجاب نبديال ووضع لكل فقرة منها .لها مستقبال   فتراضية التي قد تتعّرضونهي من نوع المواقف اإل

يل ل البدوالمطلوب منك وضع إشارة أو دائرة حو .مختلفين في الحياة أسلوبانأو  يمثالن توجهان

 ة وتعاملك مع تلك المواقف.مع خبرتك الشخصيّ  نسجاما  إاألكثر 

نه في أ علما   .تلفقراختيار اإلجابة المناسبة ولجميع اإو ,ةستبانة بدقّ يرجى قراءة كل فقرة من فقرات اإل

 ,ميث العلستبانة ألغراض البحن اإلوأل .ستبانات ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئةمثل هذه اإل

 فال حاجة لذكر اسمك.
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 إكمال البيانات أدناه: ,ستبانةيرجى من حضراتكم قبل البدء بتأشير فقرات اإل

 )      ( أنثى                   )       (   الجنس:  ذكر 

 ج )     (   ب )       (      متزوّ جتماعية:  أعز  الحالة اإل 

 متنان.مع خالص التقدير واإل

 لباحثا                                                                             

 دُاألميرحسينُعقيلُعبُُُسالمُهاشمُحافظُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ.دُم.ُأ.

         المشرف على البحث                                                  

ُ

ُالفقرةُوبدائلهاُُت

1 

 :عندماُأستمعُلحوارُفيُموضوعُما

 :  أنصت للمتحاورين بقصد توسيع فكري أو زيادة وعيي بالموضوع أ

 : أركز وأهتم بمظهر المتحاورين وخصائصهم البدنية ب        

2 
 :عندماُأنقلُمعلومةُماُمنُأحدُالمصادرُأوُالكتب

 ا هي :  أنقلها كمب        :  أنقلها مع بيان رأيي فيها                     أ     

3 

 :فيُموضوعُأساليبُالتدريسُلوُخيرت

 : أفضل التعلم بطريقة المناقشة أ     

 : أفضل التعلم بطريقة المحاضرة ب   

4 

 :أطمحُللحصولُعلىُشهادةُدراسية

 : لممارسة  اختصاصي العلمي أ     

 : للحصول على مكانة اجتماعية عالية ب    

5 

 :عندماُأدخلُفيُنقاشُبموضوعُما

 رأيت ما يدحضه علميا إن: أغير رأيي وال أتمسك به أ     

 : أصر على رأيي وأدافع عنه حتى لو كنت غير مقتنع بهب   

6 

ُ:فيُلقائيُبشخصيةُمتنفذة

 : أطرح رأيي أمامه دون تردد أ     

 : أشعر بالتردد ويصعب علي قول ما أريد ب        

7 

 :الحوارُمعُاآلخرينُيمثلُبالنسبةُلي

 : فرصة إلغناء أفكاري وتعديلها أ     

 : مناسبة لعرض أفكاري وإقناع اآلخرين بها ب        

8 
 :يهمنيُالحصولُعلىُالكتبُوالمصادرُالمعرفية

 :  إلثراء معلوماتيب   : لتعزيز رفوف مكتبتي                          أ     

9 

 :يهمنيُفيُالمسلسالتُالتيُتعرضُفيُالتلفزيون

 جماليات المكان والديكور واألزياء: أ     

  اإلنسانيةالمحتوى والتجربة  ب:         

10 

 :قراءاتيُالمختلفةُتفيدنيُفي

 فضولي المعرفي  إرضاء:  أ     

 : البحث عن ما يؤيد بعض األفكار واالفتراضات الشخصية ب        
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11 

 :أمارسُمسؤولياتيُاألسريةُلغرض

 : تأكيد سلطتي في األسرة أ    

   األسرة أحوال: تحسين ب       

12 

 :عندماُأكونُبينُأهليُأوُأقاربي

 تجاربهم في الحياة  إلى: أستمع أ    

 : أتحدث عن مهاراتي وخبراتي الشخصية ب       

13 

ُعندماُكنتُتلميذاُفيُالمدرسةُ)أوُطالباُفيُالجامعة(:

 أقرأ لغرض الحفظ والنجاح في االمتحانات أ:      

 أقرأ لغرض اغناء معلوماتي وتطوير مهاراتي ب:     

14 
 :القراراتُالتيُأتخذها

 ادتي : أتخذها بإرب        تتأثر بآراء اآلخرين                          أ:          

15 

 :عالقاتيُمعُاآلخرينُأناشعرُ

 :  قائمة على المصالح المتبادلة أ     

  اإلنسانية:  قائمة على المبادئ ب   

16 

 :سؤالُإليعندماُيوجهُ

 المدعمة بدليل  اإلجابةأ : أحاول       

 بما أعرفه  اإلجابةب : أحاول          

17 

 :عندماُمررتُبعالقةُحبُسابقاُأوُحاليا

 : سعى ألن  أكون محل اهتمام من أحبأ      

 : سعى لالهتمام بمن أحبب         

18 

 :عندماُأكلفُببعضُالواجبات

 : أرغب في تلقي مساعدة اآلخرين إلنجازها أ      

 : أفضل انجازها بمفردي ب     

19 

 :هو المالُأنليُالتجربةُُأثبتت

 : وسيلة لتلبية الحاجات وتوفير الضروريات أ       

 : كل شيء في الحياة ب      

20 

 :عندماُأختلفُمعُآخرينُبشأنُالقراراتُالتيُأتخذها

 من خالل المناقشة بشأنها  إقناعهم: أحاول أ       

 : أحاول فرضها عليهم بأي وسيلة ب      

21 

 :عندماُأقارنُحالتيُالماديةُمعُآخرين

 : أقتنع بما لدي  أ        

  اآلخرينمن  أفضل أكون أن: أرغب ب           

22 

 :ينادينيُأحدُماُأفضلعندماُ

 : أن يناديني باسمي فقط مثل ..أهال  محمد أ       

 : أن يناديني بلقب أو كنية مثل .. أستاذ محمد أو أبو محمد  ب           

23 
 :مبررُعطفيُواهتماميُببعضُاألشخاص

 : إلظهار اهتمامي باآلخرين  ب         : ألنهم يستحقون العطف          أ     

24 

 :لوُخيرتُفيُوظيفةُماُمستقبال

 : أختار الوظيفة ذات المردود المالي الجيدأ     

  وإمكانياتي: أختار الوظيفة التي تناسب قدراتي ب         
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25 

 :الدوائرُورأيتُمخالفةُمنُأحدُالموظفينُإحدىلوُكنتُمديراُفيُ

 : أوجه له العقوبة التي  يستحقها كي ال يكررها أ      

 : أناقشه في مخالفته وأقدم له نصيحة ب          

26 

 :استقراريُوثقتيُبنفسيُمصدرهما

 : مقدار أموالي وممتلكاتي أ     

 : تكامل شخصيتي وتماسكها ب    

27 

ُالشخصُالناجحُفيُالحياةُمنُوجهةُنظريُهو:

 : الذي يواجه الصعوبات ويتحداها أ     

 يد : الذي يحصل على ما يرب         

28 

 :عندماُيكونُهناكُمناقشةُفيُاجتماعُعائلي,ُفاني

 : أفضل عدم المشاركة واالطالع على اآلراء والنتائج المتحصلة  أ     

 أحاول المشاركة وطرح اآلراء ب:          

29 

 :أحبُأنُأنفقُجزءُمنُأمواليُفي

 : االدخار     أ     

 : مساعدة المحتاجين بما أدخره ب   

30 

 يتسم ب: أفضلُالعملُالذي

 : الهدوء والراحة  أ   

 :  التغيير والتجديد ب      

31 

 :أحبُالمشاركةُفيُالنشاطاتُالتيُتعتمدُعلى

 : التنافس مع اآلخرين أ   

 ُ: التعاون مع اآلخرينب      

32 

 :أستفزُعندُمشاهدة

 : مشاريع  أعمار لم يتم االستفادة منها أ   

 : طفل ال يحصل على الرعاية األسرية الالزمة ب      

33 

 :أفضلُمشاهدةُالبرامج

 : المسلية   أ   

 ب: التي تزيد من معلوماتي   

34 

 :األخرىأحبُالسفرُللبلدانُ

 بالبلدان التي زرتها  اآلخرين: للترويح وتعريف أ    

 ُ: الكتساب الخبرات والمعلومات عن ثقافة تلك البلدانب       

 

 

ُ

ُ(8قُ)لحُ مُ 

 بصيغتهُالنهائيةالكينونة(ُُ–ُالتمل ك)مقياسُ

راق           مهوريّة الع   ج 
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لمي       وزارة الت عليم العالي والب حث الع 

عة القادسيّة/ ك لّية اآلداب     جام 

راسات الع ليا    لم النّفس/ الد   ق سم ع 

 

ُإستبانةُبحثُعلمي

 عزيزي المواطن ... عزيزتي المواطنة  

ُُالسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته. 

نا أمل ر وكلنضع بين أيديكم الكريمة إستبانة للبحث العلمي إلنجاز مشروع بحثنا لمرحلة الماجستي

 بتعاونكم معنا.

أو  ها فعال,لرضتم تألّفت االستبانة من عدد من الفقرات تمثّل مواقف حياتية مختلفة قد تكون حقيقية تع

ة لإلجاب نبديال فتراضية التي قد تتعّرضون لها مستقبال . ووضع لكل فقرة منهاهي من نوع المواقف اإل

ديل ل البيمثالن توجهان أو أسلوبان مختلفين في الحياة. والمطلوب منك وضع إشارة أو دائرة حو

 األكثر إنسجاما  مع خبرتك الشخصيّة وتعاملك مع تلك المواقف.

أنه في  ت. علما  لفقرابدقّة, وإختيار اإلجابة المناسبة ولجميع ا يرجى قراءة كل فقرة من فقرات اإلستبانة

لمي, ث العمثل هذه اإلستبانات ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة. وألن اإلستبانة ألغراض البح

 فال حاجة لذكر اسمك.

 يرجى من حضراتكم قبل البدء بتأشير فقرات اإلستبانة, إكمال البيانات أدناه:

    (                   أنثى )      (الجنس:  ذكر       ( 

    )     ( متزّوج      )       ( ب  الحالة اإلجتماعية:  أعز 

 مع خالص التقدير واإلمتنان.

 

 لباحثا                                                                              

 بدُاألميرحسينُعقيلُعُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُأ.ُم.ُد.ُسالمُهاشمُحافظُُُُُُُُُُُُُُُُُُُ

ُالمشرف على البحث                                                           

ُ

ُالفقرةُوبدائلهاُُت

1 

 :عندماُأستمعُلحوارُفيُموضوعُما

 أ:  أنصت للمتحاورين بقصد توسيع فكري أو زيادة وعيي بالموضوع 

 ب: أركز وأهتم بمظهر المتحاورين وخصائصهم البدنية         

2 
 :عندماُأنقلُمعلومةُماُمنُأحدُالمصادرُأوُالكتب

  ما هيأ:  أنقلها مع بيان رأيي فيها                             ب:  أنقلها ك     
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3 

 :لوُخيرتُفيُموضوعُأساليبُالتدريس

 أ: أفضل التعلم بطريقة المناقشة      

 ب: أفضل التعلم بطريقة المحاضرة    

4 

 :أطمحُللحصولُعلىُشهادةُدراسية

 أ: لممارسة  اختصاصي العلمي      

 ب: للحصول على مكانة اجتماعية عالية     

5 

 :عندماُأدخلُفيُنقاشُبموضوعُما

 إن رأيت ما يدحضه علميا أ: أغير رأيي وال أتمسك به     

 ب: أصر على رأيي وأدافع عنه حتى لو كنت غير مقتنع به   

6 

ُفيُلقائيُبشخصيةُمتنفذة:

 أ: أطرح رأيي أمامه دون تردد      

 ب: أشعر بالتردد ويصعب علي قول ما أريد         

7 

 :الحوارُمعُاآلخرينُيمثلُبالنسبةُلي

 أفكاري وتعديلها  أ: فرصة إلغناء     

 ب: مناسبة لعرض أفكاري وإقناع اآلخرين بها         

8 
 :يهمنيُالحصولُعلىُالكتبُوالمصادرُالمعرفية

 أ: لتعزيز رفوف مكتبتي                             ب:  إلثراء معلوماتي     

9 

 :يهمنيُفيُالمسلسالتُالتيُتعرضُفيُالتلفزيون

 أ: جماليات المكان والديكور واألزياء     

 ب: المحتوى والتجربة  اإلنسانية         

10 

 :قراءاتيُالمختلفةُتفيدنيُفي

 أ:  إرضاء فضولي المعرفي      

 ب: البحث عن ما يؤيد بعض األفكار واالفتراضات الشخصية         

11 

 :أمارسُمسؤولياتيُاألسريةُلغرض

 في األسرة  أ: تأكيد سلطتي    

 ب: تحسين أحوال األسرة         

12 

 :عندماُأكونُبينُأهليُأوُأقاربي

 أ: أستمع إلى تجاربهم في الحياة     

 ب: أتحدث عن مهاراتي وخبراتي الشخصية        

13 

ُعندماُكنتُتلميذاُفيُالمدرسةُ)أوُطالباُفيُالجامعة(:

 أ: أقرأ لغرض الحفظ والنجاح في االمتحانات      

 ب: أقرأ لغرض اغناء معلوماتي وتطوير مهاراتي     

14 
 :القراراتُالتيُأتخذها

 ي رادتأ: تتأثر بآراء اآلخرين                                 ب: أتخذها بإ          

15 

 :اشعرُأنُعالقاتيُمعُاآلخرين

 أ:  قائمة على المصالح المتبادلة      

 ب:  قائمة على المبادئ اإلنسانية    

16 

 :عندماُيوجهُإليُسؤال

 أ : أحاول اإلجابة المدعمة بدليل       

 ب : أحاول اإلجابة بما أعرفه          
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17 

 :عندماُمررتُبعالقةُحبُسابقاُأوُحاليا

 أ: سعى ألن  أكون محل اهتمام من أحب      

 ب: سعى لالهتمام بمن أحب         

18 

 :عندماُأكلفُببعضُالواجبات

 أ: أرغب في تلقي مساعدة اآلخرين إلنجازها       

 ب: أفضل انجازها بمفردي      

19 

 هو: أثبتتُليُالتجربةُأنُالمال

 أ: وسيلة لتلبية الحاجات وتوفير الضروريات        

 ب: كل شيء في الحياة       

20 

 :عندماُأختلفُمعُآخرينُبشأنُالقراراتُالتيُأتخذها

 أ: أحاول إقناعهم من خالل المناقشة بشأنها        

 ب: أحاول فرضها عليهم بأي وسيلة       

21 

 :عندماُأقارنُحالتيُالماديةُمعُآخرين

 أ: أقتنع بما لدي          

 ب: أرغب أن أكون أفضل من اآلخرين            

22 
 :مبررُعطفيُواهتماميُببعضُاألشخاص

 أ: ألنهم يستحقون العطف                   ب: إلظهار اهتمامي باآلخرين       

23 

 :لوُخيرتُفيُوظيفةُماُمستقبال

 أ: أختار الوظيفة ذات المردود المالي الجيد     

 ب: أختار الوظيفة التي تناسب قدراتي وإمكانياتي          

24 

 :لوُكنتُمديراُفيُإحدىُالدوائرُورأيتُمخالفةُمنُأحدُالموظفين

 أ: أوجه له العقوبة التي  يستحقها كي ال يكررها       

 له نصيحة ب: أناقشه في مخالفته وأقدم           

25 

 :استقراريُوثقتيُبنفسيُمصدرهما

 أ: مقدار أموالي وممتلكاتي      

 ب: تكامل شخصيتي وتماسكها     

26 

ُالشخصُالناجحُفيُالحياةُمنُوجهةُنظريُهو:

 أ: الذي يواجه الصعوبات ويتحداها      

 ب: الذي يحصل على ما يريد          

27 

 :اجتماعُعائلي,ُفانيعندماُيكونُهناكُمناقشةُفيُ

 أ: أفضل عدم المشاركة واالطالع على اآلراء والنتائج المتحصلة       

 ب: أحاول المشاركة وطرح اآلراء          

28 

 :أحبُأنُأنفقُجزءُمنُأمواليُفي

 أ: االدخار          

 ب: مساعدة المحتاجين بما أدخره    

29 

 يتسم ب: أفضلُالعملُالذي

 أ: الهدوء والراحة     

 ب:  التغيير والتجديد       

30 
 :أستفزُعندُمشاهدة

 أ: مشاريع  أعمار لم يتم االستفادة منها    
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 ب: طفل ال يحصل على الرعاية األسرية الالزمة       

31 

 :أفضلُمشاهدةُالبرامج

 أ: المسلية      

 ب: التي تزيد من معلوماتي   

32 

 :للبلدانُاألخرىأحبُالسفرُ

 أ: للترويح وتعريف اآلخرين بالبلدان التي زرتها     

 ُب: الكتساب الخبرات والمعلومات عن ثقافة تلك البلدان       
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Abstract 

Subject Of Study: Philanthropy And Its Relation To (Possession - Being) Among The 

Shareholders In The Institutions Of Social Solidarity 

According to the justifications for the current study represented by the 

necessity of studying the human side of Philanthropy in the reality of the 

Iraqi society’s movement and in light of the current state of this society, and 

the relationship of this human side with two basic directions of human 

existence represented by (Possession - Being), as well as other justifications 

included in the current study, where it was represented The objectives of 

this study are to identify the correlation between Philanthropy according to 

the theoretical framework of (Bekkers, Wiepking, 2007), and (Possession - 

Being) according to the theoretical framework of (Fromm, 1976), and 

through the following: 

1. Measuring philanthropy of the shareholders in the institutions of social 

solidarity. 

2. The significance of the statistical differences in philanthropy for the 

shareholders in the institutions of social solidarity is defined according to 

two variables (gender and marital status). 

3. Measuring (Possession - Being) among the shareholders in the institutions 

of social solidarity 

4. The significance of the statistical differences in (Possession - Being) among 

the shareholders in the institutions of social solidarity is defined according to 

two variables (gender and marital status). 

5. Know the correlation between philanthropy and (Possession - Being) 

among the shareholders in the institutions of social solidarity. 

6. Know the extent of the contribution (Possession - Being) to the 

emergence of philanthropy among the shareholders in the institutions of 

social solidarity. 

Where the researcher derived a theoretical definition of philanthropy 

through the theoretical framework of (Bekkers, Wiepking, 2007), and 
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defined it as: a psychological trait of voluntary charitable behavior, 

consisting of eight psychological fields that act as guiding motivations for 

the individual (acquired motives) towards doing charitable work through 

investing in him in a form Intact, these areas are: awareness of the need, 

reputation, altruism, psychological benefits, costs and benefits, values, 

efficiency or effectiveness of giving, soliciting or begging, and the purpose 

of this behavior is to elevate the community, which is based on the 

benefactor being satisfied with himself. Theoretically to (Possession - Being) 

from the theoretical framework of (Fromm, 1976), he defined it as: two 

basic methods for the orientation of the individual in human life, reflecting 

two different types of personality style through the prevalence of one of 

them on the behavior, ideas and feelings of the individual and the nature 

of his interactions in the social and natural environments , As the 

personality-based tendency of ownership tends to attribute the 

importance of possession behaviors (to things, ideas and individuals), and 

looking at them as basic issues in life, and the value of his personality in 

these ideas, things and individuals, while the personality orientation based 

on being tends to Alaa is the importance of behaviors based on building 

real and fundamental connections with the world and showing the sincere 

and original essence of the self that is associated with giving its existence 

positive meaning and value. 

Where the current study population included the shareholders in the 

institutions of social solidarity in the city of Diwaniyah, male and female, 

according to the marital status (single - married) for the period from 8-11-

2019 until 1-2-2020. 

To achieve the goals of the current study, the researcher has done the 

following: 

1. Building a measure of Philanthropy according to the theoretical 

framework of (Bekkers, Wiepking, 2007), which was corrupted in its final 

form of 44 paragraphs with five alternatives to answer according to Likert's 

method after a set of procedures to be characterized by the psychometric 

properties required in psychological measures of  validity and reliability , and 

its paragraphs were distributed in eight areas They are: (awareness of need), 
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(solicitation or pleading), (psychological benefits), (reputation), (values), 

(altruism), (efficiency or effectiveness of giving), (costs and benefits). 

2. Building a scale of (Possession - being) according to the theoretical 

framework of (Fromm, 1976), which was corrupted in its final form of 32 

paragraphs after completing its terms of the characteristics required by 

psychological standards of   validity and reliability, and the paragraphs of the 

scale were formulated as hypothetical positions for each There are two 

alternatives to the answer, one of which represents the method or approach 

of ownership, while the other option represents the direction of being. 

The two measures were applied to the research sample of 300. 

individuals participating in social solidarity institutions in Al-Diwaniyah city. 

After analyzing the responses of the study sample after using the SPSS 

program, the results were as follows: 

1. The shareholders in the institutions of social solidarity are philanthropy. 

2. There are statistically significant differences in the philanthropy of the 

shareholders in the institutions of social solidarity according to the two sex 

variables (male - female), and in favor of the female category. There are 

statistically significant differences for the same sample. according to the 

marital status variable (single - married), and in favor of the married group. 

They had no interaction between two (sex and marital) variables. 

3. The shareholders in the institutions of social solidarity go in their lives 

according to the method of being more than the method of ownership. 

4. There are statistically significant differences in (Possession - being) among 

the shareholders in the institutions of social solidarity according to the two 

sex variables (male - female), and in favor of the female category. There are 

statistically significant differences for the same sample according to the 

marital status variable (single - married), and in favor of the married group. 

They had no interaction between two (sex and marital) variables. 

5. There is a statistically positive correlation between philanthropy and 

(Possession - being) among the shareholders in the institutions of social 

solidarity. 
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6. (Possession - Being) predicts the emergence of philanthropy among the 

shareholders in the institutions of social solidarity. 

The study reached a set of conclusions, including: that through the current 

research it is possible to discover the deep links between the personal 

interests of man and his human interests, i.e. the end of a person about 

living to please the Creator or to satisfy instincts.. 

And a set of recommendations, including: asking the concerned authorities 

to set aside a day to celebrate benevolence under the title "Human Day", or 

any other name they see appropriate, which contributes to the definition of 

the importance of benevolence and the status of the benefactor with God 

Almighty, and also to expand the scope of the invitation to charity. 

As well as a set of proposals, including: Conducting an experimental study of 

the effect of some personal variables of the target with charity (gender, age, 

external body) on the behavior of philanthropists. 
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