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 مستخلص البحث
في عمم النفس لما ليما من اىمية كبيرة عمى  موضوعان جديران بالدراسةسموك المساعدة والرفاىية الروحية  يمثل

مستوى اداء الشخص وكفاءتو عمى المستويات الفردية واالجتماعية والمينية , فسموك المساعدة يمثل احدى 
السموكيات االجتماعية االيجابية التي تمثل حاجة ضرورية في مجتمعات اليوم بسبب ازدياد اعداد االفراد او االسر 

تكون بأمس الحاجة ألشكال مختمفة من تدخل االخرين بقصد المساعدة وتمبية حاجاتيم االنية  والجماعات التي
وتمثل دوافع الفرد في تقديم المساعدة عامال ميما في ىذا  , والضرورية واالخذ بأيدييم من الضائقة التي يمرون بيا

بدوافع االيثار والبحث عن المكافاة تمثمت والتي المجال وىي وفقا لنموذج دانيال باتسون في المساعدة التعاطفية 
بعوامل مختمفة قد يكون منيا متغير الرفاىية الروحية التي تمنح الفرد  وتجنب العقوبة . و يتأثر سموك المساعدة

 االحساس بمعنى الحياة والشعور بالرضا عنيا وتعزز اىتماماتو االيجابية اتجاه الذات واالخرين والبيئة وتجعل الفرد
او متسامية تمثل جوىر القوة الخالقة او المسيرة لشؤون الكون . ويكون لمثل ىذين عالقة بقوة عميا ما ورائية عمى 

المتغيرين اىميتيما االستثنائية لدى فئات وظيفية او مينية محددة مثل الكوادر التمريضية التي تتولى ميام االىتمام 
لخدمات التمريضية المناسبة ليم خاصة في مثل االحوال الراىنة ورعاية المرضى ومتابعة احواليم الصحية وتقديم ا

إلنجاز جممة اىداف منيا  الدراسةعمى إجراء ىذه  انعكف الباحث لذاحيث تفشي جائحة كورونا .  في مجتمعنا
وتعرف الرفاىية الروحية وتعرف العالقة بين المتغيرين لدى الكوادر التمريضية في  تعرف دوافع سموك المساعدة

بأعداد مقياس سموك  انالباحث قام ولتحقيق أىداف البحث.المؤسسات الصحية الحكومية في مدينة الديوانية 
وفق نموذج دانيال باتسون في المساعدة التعاطفية , فضال  ة( فقر 72والذي تألف بصورتو النيائية من ) المساعدة

الرفاىية الروحية عمى وفق نموذجيم النظري لقياس  .Human.et.al 7107 عن تبنى مقياس ىيومان وجماعتو
فقرة , واستكمل الباحثان اجراءات التحقق من صدق المقياسين من خالل  93والذي تألف في صورتو النيائية من 

و  يابالدرجة الكمية لمقياس كل منيمافقرات  الصدق الظاىري وقدرة الفقرات عمى التمييز في الصفة المقاسة وارتباط
كل فقرة بدرجة مجاليا فضال عن التحقق من توفر المقياسين عمى الثبات المناسب, اذ كان ثبات  ارتباط درجة

 طبقو( عمى التوالي.1.29( و )1800) النصفية والرفاىية الروحية بطريقة التجزئة مقياس سموك المساعدة
 ممرض( 923) من تألفت التي البحث عمى عينة القياس النفسي بعد التحقق من استكماليما لشروط المقياسان

وممرضة من العاممين في المؤسسات الصحية الحكومية في مدينة الديوانية والتي تم اختيارىا بالطريقة العشوائية 
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توصل الباحثان الى ( SPSSباستعمال الحقيبة اإلحصائية لمعموم االجتماعية ) البحث ً  عولجت بيانات .وبعد ان
  النتائج االتية :

 ة وتجنب العقوبةأااليثار والبحث عن المكاف في دافعية سموك المساعدة لدى الكوادر التمريضيةارتفاع درجة _0
 ( 1813وبمستوى داللــــــــة ) 

 ( 1813وبمستوى داللة )لدى الكوادر التمريضية الرفاىية الروحية ارتفاع درجة  _7

فيما ظيرت الرفاىية الروحية  وتجنب العقوبة مع االيثار لم تظير اي عالقة ذات داللة احصائية بين دافعي_9
والرفاىية الروحية لدى  وسموك المساعدة ككل ةأالبحث عن المكافدافع كل من العالقة ذات داللة احصائية بين 

 الكوادر التمريضية. 
في العالقات  وصيات منيا التأكيد عمى اىمية القيم والممارسات الدالة عمى االيثار والتعاطفاحثان بتالب أوصىو 

االجتماعية ضمن البرامج الدينية واالجتماعية المقدمة في القنوات الفضائية , وضرورة تنظيم المؤسسات الصحية 
 . احتفاليات وميرجانات لالحتفاء بالكوادر التمريضية المتميزة في العطاء االنساني والعمل التمريضي

ء دراسة تجريبية ألثر بعض المتغيرات في الرفاىية الروحية و عدة موضوعات لمبحث منيا : اجراان اقترح الباحثو  
 A&Bاجراء دراسة ارتباطية بين الرفاىية الروحية ومتغيرات اخرى مثل االنفتاح عمى الخبرة ونمط الشخصية 

 . والتوجو الفردي / الجمعي ومشاعر التماسك 

ABSTRACET 

  Helping behavior and spiritual well-being represent two topics worthy of study in 

psychology because of their great importance on the level of a person's performance 

and efficiency at the individual, social and professional levels. Dire need for various 

forms of intervention of others with the intention of helping and meet.aling their 

immediate and necessary needs and taking their hand from the distress they are going 

through, and the individual's motives in providing assistance represent an important 

factor in this field and it is according to the model of Daniel Bateson in empathet.alic 

assistance, which was represented by the motives of altruism and the search for 

reward and avoid punishment. The behavior of assistance is affected by various 

factors, which may be the variable of spiritual well-being, which gives the individual a 

sense of the meaning of life and a sense of satisfaction with it, enhances his positive 

interests towards self, others and the environment, and makes the individual relate to 

a higher power, some narrative or transcendental that represents the essence of the 

creative force or the conduct of the affairs of the universe. Such two variables are of 

exceptional importance to specific functional or professional categories, such as 

nursing cadres who undertake the tasks of caring for patients, following up on their 
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health conditions, and providing appropriate nursing services to them, especially in 

such current conditions in our societ.aly where the Corona pandemic is spreading. 

Therefore, the researchers worked on conducting this study to accomplish a number of 

goals, including identifying the motives for helping behavior, identifying spiritual well-

being, and knowing the relationship bet.alween the two variables among nursing 

cadres in government health institutions in the city of Diwaniyah. 

   To achieve the objectives of the research, the two researchers prepared a measure 

of helping behavior, which in its final form consisted of (27) items according to the 

model of Daniel Bateson in empathet.alic assistance, in addition to adopting the scale 

of Human and his group 2012 Human.et.al. To measure spiritual well-being according 

to their theoret.alical model, which in its final form consisted of 39 items. Verification 

of the availability of the two scales on the appropriate stability, as the stability of the 

measure of helping behavior and spiritual well-being by the half-segment met.alhod 

was (0.88) and (0.73), respectively. 

  The two scales were applied after verifying their complet.alion of the psychomet.alric 

conditions on the research sample, which consisted of (375) male and female nurses 

working in government health institutions in the city of Al-Diwaniyah, which were 

chosen randomly. The researchers came to the following conclusions 

1-The high degree of motivation of the helping behavior of the nursing staff in altruism 

and the search for reward and avoidance of punishment at a level of significance (0.05) 

2-An increase in the degree of spiritual well-being among the nursing staff, with a 

significance level of (0.05) 

3-There was no statistically significant relationship bet.alween altruistic motives and 

avoidance of punishment with spiritual well-being, while there was a statistically 

significant relationship bet.alween each of the motivated search for reward and the 

behavior of assistance as a whole and the spiritual well-being of the nursing staff. 

The researchers recommended recommendations, including emphasizing the 

importance of values and practices indicating altruism and sympathy in social relations 

within the religious and social programs presented on satellite channels, and the need 

for health institutions to organize ceremonies and festivals to celebrate distinguished 

nursing cadres in humanitarian giving and nursing work. 

  The researchers suggested several topics for research, including: conducting an 

empirical study of the impact of some variables on spiritual well-being, and conducting 

a correlative study bet.alween spiritual well-being and other variables such as  

 ٌعـــد سلـــوك المساعـــدة من أهم جوانب النمو الخلقً واالجتماعً والذي ٌعد احدى االهداؾ: مشكلة البحث

المهمة لعملٌات التنشئة االجتماعٌة بوصفه ركنـــا أساسٌا من مقومـــات الشخصٌة الفاعلة والمؤثرة وعامبل مهما 

لوك المساعدة لدى االفراد قد وان انخفاض مستوى س. ( 1ٙٔ:ص:ٖٕٔٓ) الخفاؾ ، تماعًفً التماسك االج

ٌؤدي الى كثٌر من المشكبلت ومنها ظهور االستجابات السلبٌة فً مواجهه احداث الحٌاه الضاؼطة فٌصبح 
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 والن (.ٙٔ، ص ٕ٘ٓٓالشخص اكثر عرضه لئلصابة النفسٌة كتقدٌر الذات المنخفض و الخجل الشدٌد. )علً ،

زادت النزعة األنانٌة الشخصٌة وانتشرت ، ام بالجوانب المعنوٌة االهتمام بالجوانب المادٌة أصبح ٌفوق االهتم

البلمباالة االجتماعٌة فً كثٌر من األوساط االجتماعٌة، وأصبحت حٌاتنا الٌومٌة تزخر بالكثٌر من المواقؾ التً 

وصلت ، وت ( ٗ:صٕٗٓٓ) جابر ، ٌحتاج فٌها اآلخرون إلى المساعدة وٌمتنع البعض عن تقدٌمها لسبب او آلخر.

الحالة المزاجٌه  ٌقود لسوء سلوك المساعدة تدنً( الى ان  Rini, et.al al, 2014)رٌنٌه وجماعته  دراسة

و  (.Rini,et.al al, 2014,: P 232. ) والصحٌة للمرضى مما ٌجعلهم اكثر عرضه لئلصابة بسرطان الدم

الرفاهٌة فرد قد ٌكون من بٌنها شخصٌة ال ى صعٌدسلوك المساعدة قد ٌتأثر بمتؽٌرات كثٌرة عل افترض الباحثان ان

من خبلل خاصة تسهم بزٌادة سلوك المساعدة  والتً تؤثر فً توجهات الفرد االجتماعٌة والدٌنٌة ولعلهاالروحٌة 

ظهور مشاكل .فٌما ٌكون ضعؾ الرفاهٌة الروحٌة عامبل مسببا ل بفعل دوافع انانٌةدافعً االٌثار والتعاطؾ ولٌس 

سلوك مساعدة االخرٌن وعدم االحساس بالمعنى للحٌاة وضعؾ العبلقة مع هللا وضعؾ  عدٌدة منها ضعؾ

وعدم الرضا  وظهور المشاعر السلبٌة االنسجام مع الذات وضعؾ االنسجام مع المجتمع و تدنً الصحة النفسٌة

تشٌع فٌه م الذي فً عالم الٌو وٌبلحظ  (p1) Monali et.al: 2017,عن الحٌاة ومشاكل نفسٌة واجتماعٌة اخرى .

ارتفاع معدالت القلق والتوتر وظهور اعراض االكتئاب واالنتحار وهً  مظاهر التنافس والسلوك استهبلكً

وٌبدو ( , (H. Koenig2012 :p15 اعراض وسلوكٌات تنبأ بافتقاد االفراد لمشاعر الرفاهٌة والسعادة الروحٌة.)

خاصة  اعدة والرفاهٌة الروحٌة لدى قطاعات وظٌفٌة متعددةلى سمتً سلوك المسفرد عانه من المهم ان ٌتوفر ال

ولندرة الدراسات العلمٌة لدوافع سلوك المساعدة وعبلقتها  ، بتقدٌم الخدمات الصحٌة والتمرٌضٌة تلك المتعلقة

 خرٌنفً الصحة النفسٌة للفرد وفً توجهاته االٌجابٌة اتجاه الذات واال ةهاموهما من العوامل البالرفاهٌة الروحٌة 

فً مواجهة التحدٌات واالزمات  ةى عٌنة مهمٌن المتؽٌرٌن والعبلقة بٌنهما لدضرورة دراسة هذ  ان، وجد الباحث

 فً مدٌنة الدٌوانٌة  وهم الكوادر التمرٌضٌة الصحٌة والذٌن ٌعدون خط الصد االول فً مواجهة االمراض واالوبئة

من البحوث التً اوضحت اهمٌه سلوك المساعدة فً  ةكبٌرد اعدا ةد االخٌروانجزت فً العق:  اهمٌة البحث

المحافظة على الصحة النفسٌة والعقلٌة لؤلخرٌن واظهرت ان ؼٌاب سلوك المساعدة ٌزٌد فً حاله الكرب النفسً 

لؤلشخاص المحتاجٌن لها هو  لدى االفراد الذٌن ٌعانون من ضؽوط نفسٌه لذلك فان الشخص الذي ٌقدم المساعدة

 اهتمام كبٌر بمشاعرهم وسعادتهم ومن اخبلقه ومن وعبلقته مع االخرٌن ولدٌه فٌه شخص موثوق

Harba,2005: 12) ) ، ًاستمرار على ٌعمل الذي اإلٌجابٌة األخبلقٌة القٌم مقدمة فً سلوك المساعدة وٌأت 

بناء  سلوك المساعدة ان وذلك وصبلبته، قوته من وٌزٌد تطوٌره على وٌساعد المجتمع افراد والتماسك بٌن الترابط

 على قدرته توافقٌا  تعتمد سلوكا   ٌعد اذ الخبرة، خبلل من وٌتعزز الشخص لحٌاة األولى المراحل منذ ٌتشكل نفسً

 مظاهر شتى خبلل من بل فجأة لدٌه سلوك المساعدة ٌظهر وال الشخص، فٌه ٌنشا الذي االجتماعً التنظٌم صٌؽة

وأهتم )عبد هللا . ( ٙ، ص ٕٕٓٓ المبلئمة. )خدادا ، البٌئة وجد اذا والسٌما العمر بتقدم قوة وٌزٌد

لدى التبلمٌذ فً المرحلة االساسً  (بالسلوك االٌثاري وعبلقته بما وراء االنفعال والمهارات االجتماعٌة2ٕٔٓ،

وتوصلت الدراسة الى وجود عبلقة اٌجابٌة بٌن سلوك االٌثار والوعً االنفعالً والمهارات االجتماعٌة  بمدٌنة حلب

توصلت . و(ٓٔ:ص 1ٕٔٓ، سلوك االٌثاري .)عبد هللاالب تتنبأبأبعادها المختلفة كما ان المهارات االجتماعٌة 

النفسً والسلوك االٌثاري لدى طلبة ( الى وجود عبلقة ارتباطٌة موجبة بٌن االمن ٕٙٔٓدراسة )اسكندرانً ،

الجامعة دون ان ٌقترن ذلك بفروق ذات داللة فً متؽٌري البحث وفق النوع ) ذكور واناث ( .)اسكندرانً 

بٌن سلوك مساعدة االخرٌن دالة احصائٌا  عبلقة ارتباطٌة (ٕ٘ٔٓ)البٌبً،دراسة  ظهرتوا.  (ٖٙ:صٕٙٔٓ،

:  ٕ٘ٔٓ)البٌبً ، ٌهمسلوك المساعدة لد ارتفاع درجةالجامعٌٌن والى لدى الطلبة والتوافق النفسً االجتماعً 

سلوك المساعدة عبلقته بالعوامل الخمسة ان ل( ٕٕٔٓ)السلطان والسبعاوي ،وبٌنت نتائج دراسة  (. ٖ٘ٔص

 كوالى تفوق االناث على الذكور فً هذا السلومساعدة السلوك  تهم فًدرج الجامعة والى ارتفاعالكبرى لدى طلبة 

وقد ٌكون سلوك المساعدة ذي عبلقة بالجوانب الروحٌة لدى االفراد .( ٘:ص ٕٕٔٓ.)السلطان و السبعاوي ،

منها و هذه الجوانب مثل المقدمٌن لهذا السلوك لذا من المحتمل ان ٌظهر أولئك االفراد مؤشرات مختلفة على 
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 من حولنا بما فٌه من افراد وعبلقات وبٌئة .بحٌاتنا الداخلٌة والعالم األوسع  تتعلق والتًالرفاهٌة الروحٌة 

الحفاظ على التوازن والسٌطرة على و الشعور بالرضا عن الحٌاِة حضورها واهمٌتها فً وللرفاهٌة الروحٌة 

قبول  و اتصال مع قوة أكبر من الذات خبراتالشعور بالهدؾ والمعنى فً الحٌاة و ووبناء عبلقات إٌجابٌة  سلوكال

بمعنى ان الرفاهٌة الروحٌة تتعلق بالكمال الذي ٌشمل البعد الجسدي  رات فً الحٌاة والنمو منها.التحدٌات والتؽٌ

ومن الدراسات االجنبٌة حول موضوع  ؟ (: (Ritter, R.A. ,2014:p 1–13والعاطفً والعقلً والروحً

توصلت الى وجود  ( والتMiaofen,et.alً 2011, الرفاهٌة الروحٌة التً تبرز اهمٌة هذا الموضوع دراسة)

 p2:2011لدى افراد العٌنة من العاملٌن)  بٌن متؽٌري الرفاهٌة الروحٌة و جودة الحٌاة عبلقة اٌجابٌة

Miaofen,)  ، وأشارت األبحاث إلى ارتباط الرفاهٌة الروحٌة بنتائج إٌجابٌة فٌما ٌتعلق بالصحة الجسدٌة ، اذ

بزٌادة طول العمر ، وٌخفض معدل اإلصابة  مراض وٌرتبطوجد ان هذا المتؽٌر ٌقلل من احتمال اإلصابة باأل

بأمراض القلب، وتلٌؾ الكبد، وانتفاخ الرئة، والسكتة الدماؼٌة، والفشل الكلوي، ومعدل الوفاة من السرطان، 

والوفاة بالمجمل. وهو ٌقلل أٌضا من ضؽط الدم ومستوٌات الكولسترول. إذا أصٌب شخص بالمرض أو توجب 

 Geet.alika ).عملٌة جراحٌة، فمن المحتمل أن تجري عملٌة الشفاء بشكل أفضل علٌه إجراء   

Srivastava,2000:p90). وتساعد الرفاهٌة الروحٌة على تحسٌن الصحة العقلٌة حٌث ترتبط بانخفاض

متعٌن فً ما ٌتعلق باالكتئاب، ٌزٌد احتمال تعافً األشخاص المتو ، معدالت االنتحار واضطرابات القلق واالكتئاب

كرٌنتزمان  وجد و فً مراجعة لثبلث وأربعٌن دراسة. (  (Woong ,Row,2006:p81بالرفاهٌة الروحٌة . 

بة معززة لؤلمل لحٌاته و ؼر هالشخص المتمتع بالرفاهٌة الروحٌة لدٌان  Krentzman,et.al ٖٕٔٓوجماعته 

ؽفر لؤلخرٌن و ٌللحب ومتصالح مع نفسة وستسلم ٌشعور بالسبلم أو الصفاء و  هٌشعر أن هناك معنى وهدؾ  و لدٌ

الخدمة  كثٌرٌقدم الارتباط قوي مع البٌئة و هٌطلب المسامحة من اآلخرٌن و لدٌة فلسفة مرضٌة فً الحٌاة و لدٌ

، و ٌمتلك دٌنٌة أالطبٌعة الوخاصة ذات واالدب موسٌقى الفن و موضوعات الفً  لآلخرٌن ولدٌه خبرة والمساعدة

 , 2017)  واظهرت دراسة مونا .(Krentzman,et.al, 2013:p66)مع قوة أعلى منه روحٌة اتصال تجربة

Mona ) والٌقظة والرحمة والرضا عن الحٌاه لدى طبلب كلٌة التمرٌض  الروحٌة الرفاهٌةعبلقات اٌجابٌة بٌن

 الروحٌة  بٌن الرفاهٌةاٌجابٌة عبلقة الى ( (Hamidتوصلفٌما  (Monali, 2017: p13فً بنؽالور فً الهند )

وتبدو (.p540:,et.al,2014 Hamid)  لدى موظفً دائرة الشباب والرٌاضة فً مدٌنه طهران الحٌاة ونوعٌة

طبٌعة االدوار وهم الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة واهمٌة البحث فً جانب اخر هو اهمٌة العٌنة المبحوثة 

 . خاصة فً سٌاق تفشً جائحة الرسمًوالمهام والواجبات المكلفٌن بها فً نطاق عملهم 

تعرؾ سلوك المساعدة وفقا لدوافع االٌثار والبحث عن المكافاة  ..ٔ : ما ٌأتًٌهدؾ البحث الى  : اهداف البحث

تعرؾ الرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة  ٕٓ وتجنب العقوبة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة

تعرؾ العبلقة بٌن دوافع سلوك المساعدة والرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر  .ٖ فً مركز مدٌنة الدٌوانٌة .

 . التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة

 سمٌة الحكومٌةٌقتصر البحث الحالً على الكوادر التمرٌضٌة العاملة فً المؤسسات الصحٌة الر حدود البحث :

 م (ٕٕٓٓلسنة ) ومن الجنسٌن  فً مركز مدٌنة الدٌوانٌة

 :تحدٌد المصطلحات 

اشكال  احد بانه :( Batson , 1991 D.دانٌال باتسون ) وعرفه Helping Behaviorاوال : سلوك المساعدة 

 والمتمثلة لمقدم المساعدةالسلوك االجتماعً االٌجابً الذي ٌنشأ نتٌجة عوامل متعددة منها العوامل الشخصٌة 

وتبنى الباحثان تعرٌؾ  . (p5: D.Batson , 1991: اإلٌثار ، المكافأة ، وتجنب العقوبة. )دوافع هً بثبلثة 

وفً اعداد مقٌاسه . اما لبحث اطارا نظرٌا ل نموذجه ااعتمد للبحث الحالً النهما التعرٌف النظريباتسون بوصفه 

 مقٌاس.ال هذا الدرجة التً ٌحصل علٌها الممرض والممرضة على المساعدة فهوالتعرٌؾ االجرائً لسلوك 
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  al 2012 et.alHumanهٌومان وجماعته ) وعرفها being-Spirituality Well  ثانٌا : الرفاهٌة الروحٌة

من  و اآلخرٌن أو ( : " قدرة الشخص على تجربة ودمج المعنى والؽرض فً الوجود من خبلل االرتباط مع الذات

تعرٌؾ هٌومان  انتبنى الباحث و.( p590, et.al ,2012 Human:. ) خبلل قوة اعظم من الشخص ذاته

مقٌاسهم ونموذجهم النظري ، اما التعرٌؾ االجرائً  ااعتمدما ( النه Human et. al 2012وجماعته )

 الرفاهٌة الروحٌة .الدرجة التً ٌحصل علٌها الممرض والممرضة على مقٌاس  للرفاهٌة الروحٌة فهً

مناهج التؤهلهم لممارسة هذه المهنة بعد دراسة  هم االشخاص الحائزٌن على شهاده الكوادر التمرٌضٌة :ثالثا 

ولٌكون مسؤوال عن  لٌصبح مؤهبل ومجازا لممارسة مهنة التمرٌضاالختصاصٌة فً اعدادٌات وكلٌات التمرٌض 

 . المرضى مراجعة ورقادفً مختلؾ مراحل  تقدٌم الرعاٌة التمرٌضٌة

 ريـار نظــاط

 Helping Behavior اوال: سلوك المساعدة

آلخرٌن دون مقابل ، بل ٌمكن أن ٌشكل ذلك خطرا  علٌه، فً حٌن على مساعدة الماذا ٌقدم بعض الناس :  مقدمة

لؽٌره؟ ما الذي نجد فً مواقؾ عادٌة بعض الناس ال ٌفكر فً المساعدة أو إعطاء شًء من القلٌل الذي ٌمتلكه 

ٌجعل شخصا  ٌخاطر بفقدان جزء من نقوده أو صحته البدنٌة خصوصا  فً ظل موقؾ لٌس فٌه إمكانٌة للحصول 

وحاولوا .على كسب مادي أو اجتماعً؟ هذه التساؤالت تناولها الفبلسفة والمفكرون ودارت بأذهانهم منذ زمن بعٌد

 م مساهمته فً هذا المجال . كل من مرجعتٌه الفلسفٌة ومتبنٌاته الفكرٌة تقدٌ

 طرحت ثبلث توجهات فلسفٌة لتفسٌر سلوك المساعدة ، : ب . التوجهات الفلسفٌة فً تفسٌر سلوك المساعدة

على ٌد  التً قدمت Pleasure Theory ) اللذة (او  المتعة المنفعة او وٌمثله أصحاب نظرٌة منها االول

  (Lucret.altus 1964( ، )لوكرتس Mill 1957ق. م(، ثم فً العصور الحدٌثة على ٌد )مل  1ٕٓ-ٕٖٗ)اٌبقور

من وراء  ان الناس تقدم على سلوك مساعدة وفقا  لحسابات المنفعة بوصفها الهدؾ االسمى و  فسر اولئك الفبلسفة

منفعة ماال او مكانة اجتماعٌة او نفوذ او اشباعا وقد تكون هذه ال،  (٘ٗ: ص333ٔ) متولً،  مساعدة اآلخرٌن

الذي ٌمثله  التوجه الثانًوٌقوم  منظورة او ؼٌر منظورة . تكون المنفعة . (ٕٙٔ:ص 33ٗٔعٌسوي ،شخصٌا . )

(، و )سبٌنوزا،  ,Dewey,1922التً قُّدَمْت على ٌد )دٌوي Self- Realizationأصحاب نظرٌة إدراك الذات 

Spinoza,1957 أرٌستوتل، (، و(Aristotle,1962على التعاطً مع ،)  سلوك المساعدة من منظور أكثر

تبادل منفعة بٌن  شكل من اشكالوالنظر لذلك السلوك كالذات واآلخر،  تحدٌدا ؛ من خبلل إعادة بحث العبلقة بٌن

 التً ٌتم إشباعها.خاصٌتان متساوٌتان، واألفعال التً تخدم الذات هً فقط  -الذات واآلخر -االفراد، فكبلهما

 (التً قدمها كل من Duty-Theoryوٌمثله أصحاب نظرٌة الواجب  الثالث التوجهاما  (ٙٗ: ص333ٔ)متولً، 

 (، وهؤالء جمٌعهم فسروا,Kant,1969( و )كانط Diogenes,1950  &Augustin)أوؼستٌن، ودٌوجٌنس 

أشاروا إلى أن هناك إلزاما  ؼٌرٌا  ٌفرض تقدٌم  ، إذObligationسلوك مساعدة اآلخرٌن فً ضوء مبدأ اإللزام 

سلوك المساعدة لآلخرٌن، وذلك بصرؾ النظر عن النتائج المترتبة على هذا اإللزام ، وأضاؾ )كانط( أن الفعل 

 (ٙٗ:ص 333ٔ)متولً،  ٌوصؾ بأنه أخبلقً إذا لم ٌخدم مصلحة شخصٌة

ٌانة توصً بالرحمة وتقدٌم المساعدة لآلخرٌن، وهنا بصفة عامة نجد أن كل د ج : سلوك المساعدة فً االسالم :

البد للباحث من التوقؾ عند أمر رأى أنه ال ؼنى عند التعرض له وهو اإلٌثار ومساعدة اآلخرٌن فً الدٌن 

اإلسبلمً، فاإلسبلم دٌن األخبلق الحمٌدة، دعا إلٌها وحرص على تربٌة نفوس المسلمٌن علٌها، وقد مدح هللا تعالى 

[. . وفً مجال الدعوة إلى التعاون ٌقول هللا سبحانه ٗ]القلم: آٌة  وإنك لعلى خلٍق عظٌمفقال: مدا  نبٌه مح

َ إِنَّ  ْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعلَى اإْلِْثِم َواْلُعْدَواِن َواتَّقُوا هللاَّ َ َشِدٌُد اْلِعَقاِب" )سورة  وتعالى: " َوَتَعاَوُنوا َعلَى اْلِبرِّ َوالتَّ هللاَّ

وحث النبً محمد ))صل هللا علٌه واله وسلم(( فً أحادٌث كثٌرة على مســــــــاعدة اآلخرٌن، كما  ( .ٕالمائدة :
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َق َبٌْ  اَبِة َواْلُوْسَطى ، َوَفرَّ بَّ ِة ((، َوأََشاَر ِبالسَّ ِن ِفً اْلَجنَّ ٌْ تٌِِم َكَهاَت ٌَ َنُهَما َقلٌِبل  ".) مٌزان فً قوله )) "أََنا َوَكاِفُل اْل

( . وقوله))صل هللا علٌه واله وسلم(( :) من عال ٌتٌما  حّتى ٌستؽنً، أوجب هللا عّز وجّل له  1ٓ2ٖ:  2الحكمة،ج 

(. ، وتوجد أحادٌث نبوٌة كثٌرة تدعم 2ٕٗ: ٕٗبذلك الجّنة كما أوجب آلكل مال الٌتٌم النار" ) بحار األنوار ،ج 

 علٌه واله وسلم(( : "من أعطى درهما  فً سبٌل هللا كتب هللا له ))صل هللا ضرورة اإلنفاق فً سبٌل هللا ومنها قوله

 (. ٕٕٔ: 3ٖسبعمائة حسنة" ) بحار األنوار،ج 

 ة:افادت ادبٌات البحث فً موضوع سلوك المساعدة بإمكانٌة تصنٌفه الى الفئات االتٌ أنواع سلوك مساعدة: : د

الشخص حل المشكلة كلها عن صاحب  ٌتحمل وفٌها كلٌةمساعدة ٌصنؾ الى حٌث الكم، و : من التصنٌف االول

 .اخرالشخص جزءا  من حل مشكلة شخص وهً التً ٌتحمل فٌها  ، والمساعدة الجزئٌةالمشكلة

مثل التبرع  بأشٌاء ملموسة ومحسوسة و تتمثل ساعدة مادٌةم وٌمكن تصنٌفه إلى نوعمن حٌث ال: التصنٌف الثانً

مساعدة معنوٌة: وهً التً ٌساعد فٌها الشخص اآلخرٌن مساعدة و . ٌنٌة أخرىالدم، والنقود، والطعام، وأشٌاء عب

  . ، والمشاركة الوجدانٌة التعاطؾ معنوٌة، أي التضحٌة بأمور ؼٌر ملموسة مثل

قصٌرة األمد وتتضمن تدخبلت قصٌرة األمد عن طرٌق مساعدة : من حٌث االستمرارٌة،  تصنٌف الثالثال

وؼالبا  ما تكون تلك  وجسمانً من أجل مساعدة أشخاص ٌعتبرون ؼرباء عنهم،أشخاص ٌقومون بعمل بدنً 

مساعدة طوٌلة األمد و (2ٖ: ٕٓٓٓ)إبراهٌم،  ، وقد تتضمن مرضا  مفاجئا ، أو حرٌقا ، أو سرقة   الحاالت طارئة

 .ى السواء،وهذا النوع من المساعدة ٌمتد لفترة طوٌلة، وتقدم المساعدة للؽرباء والمعروفٌن والمقربٌن عل

(Moghaddam,1998:p305). 

ٌتأثر قرار فرد ما بتقدٌم المساعدة لآلخرٌن من عدمها بجملة عوامل  المساعدة:سلوك : العوامل المؤثرة فً  ه

االولى العوامل المتعلقة بالشخص الذي ٌقدم على المساعدة ، والثانٌة هً العوامل  تتوزع على ثبلثة فئات :

 المتعلقة بمتلقً المساعدة والثالثة هً جملة العوامل الموقفٌة المقترنة بسلوك المساعدة .

التً  فً الكٌفٌة وفقا لكارلو و اخرون سمات الشخصٌة : تؤثر اوال : العوامل المتعلقة بالشخص مقدم المساعدة

التعبٌر عن مشاعر المسؤولٌة الشخصٌة، والمسؤولٌة االجتماعٌة،  من قبٌل ٌتفاعل الناس بها فً مواقؾ معٌنة،

سلوك ب افضل من سواها بشكل تنبؤ ومستوى التفكٌر األخبلقً، والقٌم المعاضدة للمجتمع، وانخفاض النفعٌة

كما أكد )فلدمان( أن كبل  من  .(1ٔٔ: ٕٓٓٓإبراهٌم، ، ) ة  منفردها بوصفها سمات أكثر مما ٌنتج عنالمساعدة 

سمتً الثقة بالنفس، واالستقبللٌة تدفعان األشخاص إلى القٌام باألفعال المساعدة لآلخرٌن، بٌنما ٌفضل األفراد الذٌن 

ط ٌمٌلون إلى العزلة واالنطواء عدم اإلقدام على مساعدة اآلخرٌن حتى ال ٌقعون فً مشكبلت من جراء االختبل

الكرم فً الى  وراحة البال الطبٌعة الطٌبةو ذو سمة التقبلالفرد  وٌمٌل ( Feldman,1996:10باآلخرٌن. )

العطاء للناس، سواء أكان العطاء وقتا  أم طاقة  أم جهدا ، وٌكون ذا قلب عطوٍؾ وحنون، وفً النهاٌة فهو على 

ا ٌطلب إلٌه أن ٌكون متعاونا ، وٌجد أي طرٌقة استعداد تام للتعاون، وبصفة عامة ٌحاول أن ٌقول )نعم( عندم

 الشامً (. وتوصلت ٖٗص:  ٕٙٓٓ ،الشمٌري )للتعاون والمساعدة، رؼم المشكبلت والصعوبات التً قد تقابله.

: 33ٗٔإلى أن الذكور أكثر مساعدة وتقدٌما  للعون من اإلناث وخاصة فً مواقؾ الخطر. )الشامً،  33ٗٔ

لعوامل تتعلق اإلناث،  اكثر من مساعدةلتقدٌم الالذكور  استعداد ارد و جوفٌٌر() رادٌف فٌما فسرت (ٔٓٔص

الذكور أكثر  ولٌس مقدمات لها فضبل عن ان محتاجات للمساعدةالتً تقدم بوصفهن  بالصورة النمطٌة لبلناث

 &Radford طلبها.ن ماستقبللٌة وخصوصٌة، مما ٌجعلهم ٌعرضون عن طلب المساعدة وٌجعلهم أكثر تقدٌما  لها 

Govier,1992: p34) . 

أكثر احتماال  وٌجعل الناس  Similarityالتشابه : ٌحفز عامل  عوامل تتعلق بالشخص متلقً المساعدة ثانٌا :

أقل  بمن هم ، مقارنةلما معهم لمساعدة اآلخرٌن الذٌن ٌحملون قٌما  سٌاسٌة، ووجهات نظر اجتماعٌة متشابهة 
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ٌختلفون معهم فً االتجاهات. وٌقوم التشابه بٌن األشخاص على أساس عدد من العناصر تشابها معهم، أو 

ٌُعد عامبل   المشتركة من بٌنها: نمط الملبس، والجنسٌة، واالهتمامات، واالتجاهات، ؼٌر أن التشابه فً االتجاهات 

الفعلٌة والتوحد. )سبلمة،  أكثر أهمٌة فً تقدم العبلقات من المستوى السطحً إلى مستوى التبادل والمشاركة

عامبل اخر لحفز للمستهدؾ بالمساعدة  Attraction الجاذبٌةٌمثل عامل من جهة اخرى  (ٓٗٔ ص:33ٗٔ

وٌعمل  . لمساعدة ، وٌقوم التجاذب على أساس عدد من العوامل مثل: الجاذبٌة الجسدٌة، التماثل العرقًاالخرٌن ل

 . (Schroeder, et. al,1993:p48)ص متلقً المساعدةجابٌة تجاه الشخالتجاذب على خلق مشاعر إٌ

وقد قادت بحوث ،ُتعد العوامل الموقفٌة من العوامل المؤثرة فً تقدٌم المساعدة لآلخرٌن:  العوامل الموقفٌة ثالثا : 

منها انها   و تستدعً التدخل وتقدٌم المساعدةعدة خصائص تمٌز المواقؾ الطارئة تحدٌد )التان، ودارلً( إلى 

إن ذلك التهدٌد ٌنمو نموا  ، و تمثل تهدٌدا  مؤذٌا ، أو أذى حقٌقٌا  للضحٌة، و تحدث فجأة وبصورة ؼٌر متوقعة

فضبل عن انه ٌسمح  ، جنب الضحٌة الشعور بالخٌبةٌستثٌر سلوك المساعدة، و، وانه موقؾ ٌ متزاٌدا  مع الوقت

رئة والحسابات السابقة المتعلقة بها تبرز الى وعدا المواقؾ الطا (11ص:33ٙٔبالتدخل المؤثر. )الهنداوي، 

 & Costs  العائد او التكلفةالسطح عوامل موقفٌة اخرى تؤثر فً موضوع سلوك المساعدة من عدمه ، وٌمثل 

Rewards . وٌجعل  ، ثمن ءالذي ٌرى ان لكل شً توٌؽلب على هذا العامل المنظور االقتصادي البح احداها

 ء الموقؾ لصالح أكبر قدر ممكن من اإلثابات، وأقل قدر ممكن من التكالٌؾ. )األفراد ٌتجهون نحو إنها

Schroeder, et.al,1993:42) عامل موقفً اخر ٌزٌد من احتمال اقدام الفرد  درجة خطورة الموقؾوٌبدو ان

مواقؾ ذات ، فقد وجد الباحثون من خبلل عدد من الدراسات التجرٌبٌة أن األشخاص الذٌن خبروا على المساعدة  

 . (ٙٓٔ:ص 333ٔدرجة مرتفعة من الخطورة كانوا أكثر تقدٌما  للمساعدة. )متولً:

  Model s،Batson Empathy _ Helping لمساعدة التعاطفٌةل ج دانٌال باتسونذنمو : و

 ثبلث مؤلفات معروفة من خبلل سلوك المساعدة ٌمكن تلمس االصول العلمٌة لنموذج دانٌال باتسون فً موضوع 

 The Altruism Question 33ٔٔ نحو إجابة نفسٌة اجتماعٌة سؤال اإلٌثار له هً حسب اسبقٌتها التارٌخٌة :

Toward a Social-Psychological Answer  ٕٔٔٓام ع االٌثار فً البشر. و   Altruism in 

Humans  ؟ 2ٕٔٓ هل نهتم فقط فً أنفسناوDo We Only Care About Ourselves2018  وتنطلق.

جهودنا لمساعدة اآلخرٌن مدفوعة فقط بدافع  ان هلاهتمامات باتسون من سؤال جوهري حول الموضوع وهو : 

ا هو شكل من أشكال المنفعة الذاتٌة  وهو سؤال ؟ اصبل  دافع انانًالتً تعبر عن اإلٌثار ، أم أن هدفنا النهائً دائم 

عرؾ . فً سٌاقها التارٌخً والفلسفً  الؽٌرٌة –ألنانٌة ائٌة اٌقع فً مركز الجدل الدائر سابقا وال زال فً ثن

ٌفٌد »سلوك اجتماعً بوصفه أو نٌة إفادة اآلخرٌن،  Empathy Helping التعاطفٌةباتسون سلوك المساعدة 

التقمص وٌعد ، مثل المساعدة والتشارك والتبرع والتعاون والتطوع. «اآلخرٌن أو المجتمع على وجه العموم

ا ووله جذور تطورٌة عمٌقة.  أحد أهم دوافع إثارة السلوك المساعدة الوجدانً  ٌ ُتعتبر اإلثارة العاطفٌة محركا إضاف

ا اإلٌثار المكونات العاطفٌة والتحفٌزٌة فً  -التعاطؾ عن  السلوك المساعدة فً العموم. ٌفحص نموذج باتسون مهم 

سمى بـ ، وهو ٌُ  المحتاج من احتمالٌة تقدٌم المساعدةٌزٌد الشعور بالتعاطؾ تجاه  ، اذ سلوك المساعدة للمجتمع

إذ ٌشعر الشخص فٌه بمشاعر الحنان والرحمة والعطؾ باتجاه االشخاص المحتاجٌن للمساعدة  االهتمام التعاطفً

مكانٌة أن فً ا مقولة اساسٌة عند االنساناإلٌثار وٌمثل  .( Batson , 1991 : p 277) فٌقوم بمساعدتهم فورا

وهو ٌمثل محور اهتمام الكتاب  نحن البشر قادرٌن على رعاٌة اآلخرٌن من أجلهم بدال  من مجرد مصلحتنانكون 

لتً أجرٌت على مدى فرضٌاته و  سلسلة واسعة من التجارب المعملٌة الختبار الثانً لباتسون والذي ضمنه

ات االجتماعٌة والسلوكٌة والمعرفٌة النظرٌ اٌرة لما قدمتهباتسون مؽافتراضات وكانت الماضٌة  ٖ٘السنوات الـ 

حٌث فصل ، خرى اتارة والى المبلحظة والتقلٌد تارة  أةوؼٌرها والتً توعز سلوك المساعدة الى التعزٌز والمكاف

سؤال أساسً حول مثاال  لكٌفٌة استخدام المنهج العلمً لمعالجة الذي ٌقدم  الثالث هباتسون هذا الموضوع فً كتاب

وهو قلق ناجم عن مشاعر  –عاطفً تعلى احتمال أن ٌنتج القلق الباتسون ركزت تجارب  الطبٌعة البشرٌة.
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 الدافع اإلٌثاري إلزالة هذه الحاجةاو ٌحفز  - ثارة بسبب ادراك حالة شخص اخر بحاجة للمساعدةالم التعاطؾ

أن "الشعور بالتعاطؾ  اإلٌثار ، التً تنص على--بفرضٌة التعاطؾ  أصبح باتسون معروف او. واختزال ذلك القلق 

ألجل هدؾ شخصً او فائدة تعود على الشخص الذي ال   مع الشخص المحتاج ٌثٌر دوافع لمساعدة لذلك الشخص

 .(Batson,1991:p11)قام بالمساعدة بل الهدؾ االول واالخٌر هو فائدة الشخص االخر وبدون مقابل. 

البحث عن المكافاة وتجنب وة دوافع تحفز الفرد على تقدٌم سلوك المساعدة هً االٌثار ثبلث الىوتوصل باتسون 

   :هً  عملٌات ووفق سبعالموجه للؽٌر او االخر ،  –من خبلل التعاطؾ وٌثار الدافع االول ) االٌثار (  .العقوبة

قوة اختبار  ٘ٓ. اثارة التعاطؾ ٗٓ.  نفسٌةلعملٌة الا ٖٓ .تبنً موقؾ االخر ٕٓ. ادراك االخر المحتاج ٔٓ

 معهم هار التعاطؾ مع المشاركٌن او الشعور باالتحادظأ 1ٓ . او تحلٌل الفائدة النسبٌة حساب المنفعةٙ التعاطؾ.

(Batson,1991:p333).طوي سلوك المساعدة لآلخرٌن على رؼبة الفرد فً تحقٌق مكاسب نٌمكن ان ٌو

مثل  اهداؾ شخصٌة محددةبتحسٌن المزاج او لتحقٌق تتمثل ) دافع البحث عن مكافاة (  شخصٌة و فوائد خاصة

 تمذي تعلى الشخص ال تحقٌق بعض المزاٌااو فً زٌادة فً الراتب خلق تصور اٌجابً عن صورة الذات او ال

المساعدة ومع ان االمر ٌبدو اشبه بحالة مقاٌضة بٌن سلوك .(Gilbrt&Silvera,2004:p30 (مساعدته.

وٌرى أن األشخاص ٌساعد كل منهم اآلخر  بشكل مطلق ، وافق على ذلكال ٌ باتسونالمتوقعة اال ان  و)المكافات(

 نتٌجة اهتمام حقٌقً بصالح الشخص اآلخر. فالعنصر األساسً للمساعدة هو االهتمام التعاطفً لحاجةعند ا

Empathy Concern  فإنك إذا تعاطفت مع شخص فستساعده بؽض  المساعدة التعاطفٌةفً ووفق ا لنظرٌته

من المهم و( (Batson, C. D., & Oleson1991,p23 عن المكاسب التً ٌمكن أن تجنٌها من ورائه النظر

الحالة العاطفٌة الخاصة  عكس عن طرٌق ) مثل تجنب العقوبة ( سلوك المساعدة وجود مصادر أخرى لدافع ادراك

 p395: 2005)، والقضاء على الضؽط العاطفً  إلخ ....الذنب او الندم او العار فً حاالت الشعور ببالمرء 

AuiiuoL ,renn P.) 

 being-Spiritual wellالروحٌة  الرفاهٌةثانٌا: 

الكلمة  شتق منهو معن جوهر حٌوي ٌبعث الحٌاة فً االنسان والحٌوان و "spirit"عبر مصطلح الروح ٌ

 الشجاعةاو  ( soul )، والتً تعنً الروح البلتٌنٌة ( spiritus )، والمشتقة بدورها من كلمة ( espirit )الفرنسٌة 

فً القرن الحادي عشر عندما اخذت الروحانٌة تشٌر للجوانب الفكرٌة للحٌاة مقابل الجوانب واو الحٌوٌة او التنفس 

اعً ونفسً، وفً القرنٌن السابع عشر فً القرن الثالث عشر اكتسبت الروحانٌة معنى اجتم المادٌة والحسٌة و

مفهوم  بدأ . والمفاهٌم الحدٌثة وتطورتوالثامن عشر المٌبلدٌٌن تم التفرٌق بٌن اشكال الروحانٌة العلٌا والدنٌا، 

حٌث اصبح  سٌما الدٌنٌة الروحانٌة مع اهتمام العلوم االجتماعٌة والسلوكٌة والصحٌة فً تبنً الجوانب الثقافٌة وال

جانبا مهما من جوانب االختبلؾ الثقافً و جعل الروحانٌة عامبل ارتقاء وبناء المجتمع ومكون اساسً الدٌن 

ما فهما ٌستخدمان بشكل متبادل والسبب انهكبٌر فً تعارٌؾ الدٌن والروحانٌة، التداخل الوبسبب  للسلوك الجمعً .

العامل الممٌز الرئٌسً بٌن اما .  خصٌةالش للناس   إحساسا بالهدؾ أو المعنى من خبلل معتقداتهم انٌوفر

فً مع نوع من األساس الهٌكلً أو المؤسسً.  هو أن األخٌر ٌمارس بشكل جماعً بشكل عامفوالدٌن  الروحانٌة

 كما تمٌل  تأتً من خبلل الوعً بالبعد المتسامً  الشخصٌة خبرةطرٌقه للوجود وال هًالروحانٌة  حٌن ان

القلق واالكتئاب. فً ما  بانخفاض معدالت االنتحار واضطرابات اذ ترتبط العقلٌةالروحانٌة إلى تحسٌن الصحة 

أٌضا من احتمال  تقلل الروحانٌةو.  تعافً األشخاص المنخرطٌن أكثر بالروحانٌة ٌتعلق باالكتئاب، ٌزٌد احتمال

 ,Wong)لٌها ومعاقرتهاع معاقرتها، وترتبط بتعاؾ أكثر فعالٌة من االعتماد االعتماد على المخدرات/الكحول أو

2006,p:89). مفهوم الرفاهٌة الروحٌة و ظهرSpiritual well-being  ًعندما دمجت الروحانٌة بالصحة ف

بوصفها الرفاهٌة الروحٌة حددت  32ٓٔوفً عام  (التحالؾ الوطنً بٌن االدٌان للشٌخوخة ) من قبل  1975عام 

 الرفاهٌة الروحٌةمفهوم  (Elison 1985النفس الٌسونوضع عالم و. للصحة  الشامل مكونات المنظور احدى
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 ٌمكن من خبلالها عمل او امكانٌة عمل معنى او ارتباط بالمقدس و المجتمع و البٌئة قدرة انها على اعتبار

(.Elison 1991  ). 

 ( Human et.al al 2012  ) لهٌومان وجماعتهالروحٌة -الدٌنٌة   نموذج الرفاهٌة 

 الروحٌة الدٌنٌة نموذجهم النظري حول الرفاهٌة ٕٕٔٓفً سنة  (Human et.al al )هٌومان وجماعته نشر 

قدرة الشخص على تجربة ودمج المعنى والؽرض فً الوجود من خبلل االرتباط بالنفس والذات والتً تعنً 

. ومٌز هٌومان وجماعته بٌن معنٌٌن للروحانٌة االول بوصفها خبرة اكبر من الذات  متعالٌة والمجتمع وقوة

شخصٌة تتعلق بالخبرات الؽٌبٌة ؼٌر المحسوسة والتً تدرك بشكل شخصً ومتفرد ، والثانً بوصفها مرادفة 

للسلوك الدٌنً المنظم وفق سٌاقات وشعائر تقرها مؤسسة دٌنٌة معترؾ بها على الصعٌد االجتماعً ..وهو ٌؤكد 

( على ان الرفاهٌة الروحٌة Human et.al alكما اكد )فهم الروحانٌة على المعنى االول دون الثانً .  فً

مهمة جدا للصحة النفسٌة  هًالعقلً ( و -العاطفً -تعطً شعورا بالتكامل بٌن االبعاد االخرى )الجسدي

 هً :( ستة مجاالت الرفاهٌة الروحٌة Human et.al). وحدد لؤلشخاص 

توفر الفرد على القناعة الدٌنٌة و االٌمان بالخالق والطمــأنٌنة بمعنى : General Religiosityٌن العام: التد -ٔ

الٌه وتوقع العون واالسناد منه .وٌتمثل االٌمان المرتبط بالمؤسسات الدٌنٌة والمجتمعات او التقالٌد الدٌنٌة )الدٌن 

والنصوص، واألماكن ، السلوكٌات والممارسات المعٌنة، واألخبلقثقافً من -الدٌن هو نظام اجتماعًالطقوسً (. 

 p2:Human ) المنظمات، التً تربط اإلنسانٌة بالعناصر الخارقة للطبٌعة، أو المتعالٌة، أو الروحانٌة ,المقدسة، 

,et.al ,2012 .) 

ٌؽفر مٌل الفرد الطوعً والواعً والقائم على قناعات ذاتٌة الن وٌشٌر الى  Forgiveness. الؽفران :ٕ

ٌستحقون  معهم وٌسامحهم او ٌحث االخرٌن على المؽفرة والتسامح بصرؾ النظر عما اذا كان المتسامح ,نلؤلخرٌ

الملموس هو نكران الذات أو التوقؾ عن االستٌاء أو السخط للتعرض لئلساءة أو الشقاق أو الخطأ الؽفران ام ال. 

  ( p3:Human ,et.al 2012 )التعوٌضأو التوقؾ عن طلب العقوبة أو

وحٌاته  ههو ان ٌتبنى الفرد وجهة نظر متفائلة بشان مستقبل(  Hope Immanentاالمل الجوهري :)  - ٖ

وخبراته الشخصٌة ، حٌث ٌتطلع االشخاص لمستقبلهم بنظرة متفائلة واالعتقاد بان الحٌاة نحو االحسن واالحداث 

 p3:Humanالتً سوؾ اتعرض لها سعٌدة كما انً سوؾ اعٌشها كما ٌنبؽً ان تكون او كما خططت لها . .) 

,et.al 2012 ). 

علٌا ماورائٌة تتحكم بالحٌاة والموت ،  بالتوحد واالرتباط بقوة: هو الشعور  Connectedness االرتباط-ٗ

بأشخاص ذوي مكانة وقدسٌة ، والتعرض لخبرات وجودٌة خاصة تعزز اٌمانه وتزوده بالطاقة الروحٌة  واالرتباط

 .( p3:Human ,et.al 2012.)   البلزمة لدٌمومة هذا االرتباط

 اتجاه انفعالً خاصٌته السائدة تمنً الفرد بلوغ اهداؾ محددة: هو  Hope Transcendentاالمل المتعالً  ٘ٓ

وعبلقاته واخطائه الدنٌوٌة .وٌمكن وصؾ االمل  الموت محققة لتمنٌاته قبلها بشان احبته حٌاة ما بعد وان تكون

االمل  مثال علىوال ، او القلق الوجودي الذي قد ٌظهره الناس اتجاه الموت (ٔ)المتعالً بانة عكس الخوؾ الوجودي

 Human ,et.al 2012:p4  وجود الجنة والثواب الحٌاة الخالدة ورحمة هللا.و االعتقاد فً االخرة هو  المتعالً

)). 

: هً المشاركة العملٌة لجمٌع  Experiences of Sense And Meaningخبرات االحساس والمعنى ٙٓ

االحداث لتصبح الحٌاة  والؽرض او القٌمة لهذهاالحداث والخبرات التً ٌتعرض لها االنسان و اضافة المعنى 

 (( Human ,et.al 2012:p4جدٌرة بالعٌش . 
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 منهجٌة البحث وإجراءاته

اعتمد الباحث المنهج الوصفً )االرتباطً ( منهجا لبحثه الحالً ، كونه ٌستهدؾ وصؾ الظواهر النفسٌة بشكل  

عام عن طرٌق جمع البٌانات ، وعرضها وتحلٌلها احصائٌا ، وٌهتم بدراسة المتؽٌرات كما هً لدى افراد العٌنة 

 .( 2ٕٙ:ص 33ٙٔعبٌدات واخرون ،،وٌصؾ الظاهرة النفسٌة وصفا دقٌقا وٌعبر عنها تعبٌرا كمٌا )

حٌث  (ٕٕٓٓحدد مجتمع البحث بالكوادر التمرٌضٌة فً مركز محافظة الدٌوانٌة لسنة ) : وعٌنته مجتمع البحث

قدرها تم اختٌار عٌنة عشوائٌة من مجتمع البحث اناث .و 3ٖٓٔذكور و 3ٔ٘ٔ بواقع (3ٓ3ٕ) بلػ المجتمع الكلً

  اناث . 13ٔذكور و 3ٙٔ وبواقع  من مجتمع البحث ( (L3ٕٔ)  بنسبة ممرض وممرضة و 1ٖ٘

قٌاس متؽٌري البحث الحالً ) سلوك المساعدة والرفاهٌة الروحٌة (لدى الكوادر التمرٌضٌة فً ل : أداتا البحث

وفق بإعداد مقٌاس سلوك المساعدة وترجمة وتبنً مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة ،و انمدٌنة الدٌوانٌة قام الباحث

 الخطوات االتٌة : 

 :  Helping Behavior:مقٌاس سلوك المساعدةاوال : 

)خوسٌه  بأعداد مقٌاس سلوك المساعدة باعتماد بعض الفقرات من مقاٌٌس انم الباحثقا:  التعرٌف بالمقٌاس 10

Gosea ،بٌكل  2ٕٔٓ، عبد الجواد . د ت ، عبود  ٕٙٓٓوأخرون ،Pekal  ،ٔ332 ًالٌازج ،  ٕٓٓٔ  )

فقرة توزعت على ثبلث مجاالت  ٖٗوتألؾ المقٌاس بصٌؽته االولٌة من  . انفضبل عن فقرات من اقتراح الباحث

 ٖٔولها  االٌثار وهً : Empath Helpingفً المساعدة التعاطفٌة  D.Batsonوفق نموذج دانٌال باتسون 

طرٌقة لٌكرت  اناعتمد الباحثو.فقرات  ٓٔو تجنب العقوبة ولها  فقرة ٔٔفقرة والبحث عن المكافأة ولها 

(Likert ًف ) فق تماما( ، ااوال   فق تماما الىا)او تراوحت بٌنوضع سلم االجابات الذي تالؾ من خمسة بدائل

( درجات والبدٌل ٘بمنح البدٌل االول )  وٌصحح المقٌاس فً حالة الفقرات االٌجابٌة ) تقدٌم سلوك المساعدة (

تمنح البدائل فً حالة الفقرات العكسٌة ) أي االمتناع عن تقدٌم سلوك المساعدة ( االخٌر ) درجة واحدة ( فٌما 

 ( درجات فً حالة البدٌل االخٌر . ٘درجة واحدة فً حالة البدٌل االول و)

من الخبراء من  ٖٔعلى  فقرة ٖٗعرض مقٌاس سلوك المساعدة بصٌؽته االولٌة ذي ال:  صالحٌة المقٌاس 10

ومبلحظاتهم فً  بداء آرائهمال ٌاس النفسًــذوي الخبرة فً الق منالنفسٌة والتربوٌة و المتخصصٌن فً العلوم

حصلت ؼالبٌة  %( فأكثر ، ووفقا لهذا المعٌار2ٓنسبة اتفاق ) باعتماد راتهصبلحٌة فق المقٌاس فٌما ٌتعلق بمدى

من البحث  ٗالٌثار وفقرة من ا 3الخبراء ورفضت فقرتٌن ) فقرة  قبول فقرة ( على ٖٗمن ٕٖفقرات المقٌاس )

اوفق ---كما اخذ الباحث بتوصٌة بعض الخبراء فً استبدال صٌؽة بدائل االجابة )ال اوفق تماما  .عن المكافاة ( 

ت طبقللتحقق من وضوح تعلٌمات المقٌاس وفقراته و. ال تنطبق علٌة ابدا ( ---)تنطبق علٌة دائما  تماما( بالبدائل

من على عٌنة استطبلعٌة من الكادر التمرٌضً من مستشفى الدٌوانٌة التعلٌمً تألفت فقرة  ٕٖنسخته المعدلة ) 

، وتبٌن خبلل هذا التطبٌق أن التعلٌمات والفقرات كانت واضحة ، وتراوح الوقت  ( ممرض وممرضةٖ٘)

  ( دقٌقة .ٓٔ- 2ٔبٌن ) المستؽرق فً اإلجابة

المجموعتٌن الطرفٌتٌن ) االتساق الخارجً ( ، واسلوب ٌعد اسلوب  : مقٌاسالالتحلٌل االحصائً لفقرات  10

مناسبٌن من الناحٌة االحصائٌة فً التعرؾ على   عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة ) االتساق الداخلً ( اجرائٌٌن

وتم اعتمادهما مع مقٌاس سلوك (.  ٖٗ:ص 32ٔٔ. )الزوبعً واخرون ، كفاءة الفقرات فً قٌاس الظاهرة النفسٌة

  مساعدة وكما ٌأتً :ال

( من  1ٖ٘: تم تطبٌق مقٌاس سلوك المساعدة على عٌنة تحلٌل الفقرات البالؽة ) تانالطرفٌ انالمجموعت ( أ)

الكوادر التمرٌضٌة فً المؤسسات الصحٌة الحكومٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة وبعد استرجاع استمارات المقٌاس وحساب 
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ثم اختٌرت نسبة   (2ٙ)( الى ادنى درجة 2ٗٔتنازلٌا من اعلى درجة ) ترتٌبها الدرجة الكلٌة لكل استمارة تم

استمارة ،  ٔٓٔ ( والتً بلؽتٖٗٔالى 2ٗٔ%( من االستمارات الحاصلة على أعلى الدرجات ) من 1ٕ)

 ٔٓٔ ( والتً بلؽت 2ٙالى  ٕٔٔ%( من االستمارات الحاصلة على أوطأ الدرجات ) من 1ٕواختٌرت نسبة )

( ، Anastasi،ٔ31ٙ :ٕٓ2ؾ تحدٌد مجموعتٌن تتصفان بأكبر حجم وأقصى تباٌن ممكنٌن )وذلك بهد استمارة

وباستعمال االختبار التائً لعٌنتٌن مستقلتٌن الختبار داللة الفروق بٌن أوساط المجموعتٌن العلٌا والدنٌا لكل فقرة 

كانت ذات داللة احصائٌة الن القٌمة فقرة (  ٕٖمن  ٖٓظهر إن القٌمة التائٌة المحسوبة لؽالبٌة فقرات المقٌاس ) 

  ( Lٓ٘ٓ( ومستوى ثقة)ٕٓٓ( عند درجة حرٌة ) L3ٙٔالتائٌة المحسوبة لها اعلى من القٌمة الجدولٌة والتً تبلػ ) 

من  ٓٔ) الفقرة  ٕٙ من االٌثار ( والفقرة 2) الفقرة  ٕٕ فٌما كانت الفقرة وهو ما ٌشٌر الى كفاءتها فً التمٌٌز،

 الجدولٌة .  الن القٌمة التائٌة المحسوبة لهما ادنى من القٌمة ممٌزتٌنكافاة ( ؼٌر البحث عن الم

استعان الباحث بمعامل ارتباط بٌرسون :  المساعدةبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمقٌاس سلوك ع )ب(

Pearson correlation coefficient  والدرجة الكلٌة  إلٌجاد العبلقة بٌن درجة كل فقرة من فقرات المقٌاس

واظهر تحلٌل البٌانات ان ؼالبٌة فقرات ،  للمقٌاس باالعتماد على البٌانات المتوافرة من عٌنة تمٌٌز الفقرات

( بمستوى ثقة 32ٓ.ٓاعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة ) ( كانت ذات ارتباط دال احصائٌا و ٕٖمن  3ٕالمقٌاس )

 (ٓLٓ٘  ( ٕٓٓودرجة حرٌة) والفقرة  من البحث عن المكافاة ( 2و  ٘) الفقرتٌن  ٕٓو  ٔٔ  فقراتفٌما كانت ال

 دون ذلك المعٌار . بمعامل ارتباط (فً البحث عن المكافاة  ٓٔ ) ٕٙ

وتم حساب معامل ارتباط درجة الفقرة بدرجة مجالها باعتماد معامل   :عبلقة درجة الفقرة بدرجة المجال (ج) 

معامبلت االرتباط بٌن درجات الفقرات والمجال الخاص لكل منها كان ذي وظهر ان ؼالبٌة  ، ارتباط بٌرسون

(  ٕٓٓ( و درجة حرٌة )Lٓ٘ٓ( وبمستوى ثقة)Lٓ32ٓألنها اعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة ) داللة احصائٌة

  اذ كان معامل ارتباطها دون ذلك المعٌار . من االٌثار(ٕٔ)  ٕٖباستثناء الفقرة 

تتفق ادبٌات القٌاس النفسً على ضرورة ان تتصؾ  : ترٌة لمقٌاس سلوك المساعدةالخصائص السٌكوم 10

 المقاٌٌس النفسٌة بمجموعة من الخصائص القٌاسٌة كً تكون مناسبة للهدؾ الذي وضعت من اجله ، ومن هذه

( ، ) عودة 3٘ٔص  32ٖٔ( ،) عبد الرحمن 3ٕٓص 32ٙٔالخصائص ان تكون صادقة وثابتة ) عبلم 

 ( وادناه ما ٌفٌد بتوفر مقٌاس سلوك المساعدة على خاصٌتً الصدق والثبات :ٖٖ٘ص ٕٕٓٓ

الصدق على انواع استعان الباحث بعدة انواع منها كمؤشرات على صدق مقٌاسه وهً:  : مؤشرات الصدق)أ(

الصدق الظاهري : وتحقق هذا الشرط من خبلل عرض فقرات المقٌاس على مجموعة من المحكمٌن ذوي 

 والتأهٌل االكادٌمً العالً للحكم على صبلحٌة فقرات المقٌاس وبدائل االجابة علٌها .  الخبرة

  مؤشرات صدق البناء : ٌرى عدد من المختصٌن فً القٌاس النفسً ان صدق البناء هو االكثر قبوال من

 312للصدق ) Ebelجهة تشبعه بالمعنى العام للموضوع المراد قٌاسه ومن جهة اتفاقه مع جوهر مفهوم اٌبل 

Ebel,1977:p  وتوفرت للباحث مجموعــــــــة مؤشرات على صدق البناء لمقٌاس سلوك المساعدة هً كل من ،) 

اسلوب ارتباط درجة الفقرة و الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس  اسلوب ارتباط درجةو ن الطرفٌتان ااسلوب المجموعت

تقٌس ذات  ٌؤٌد فكرة ان فقرات ومجاالت مقٌاس سلوك المساعدةووفرت االسالٌب السابقة ما الخاص بها بالمجال 

 . (.Lindquist 1957 p72المفهوم الذي ٌقٌسه كامل المقٌاس .) 

وٌقصد بالثبات فً القٌاس النفسً دقة االختبار فً القٌاس أو المبلحظة وعدم تناقضه   : (: مؤشرات الثباتب) 

فً حال  ختبار الثابت هو الذي ٌحصل على نتائج مقاربة( واال ٔٓٔص 312ٔ مع نفسه . )أبو حطب واخرون

اعادة تطبٌقه مرة اخرى على نفس المفحوصٌن تحت نفس الظروؾ ، وتم حساب معامل الثبات لمقٌاس سلوك 

 : بعدة طرق هً المساعدة
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  طرٌقة التجزئة النصفٌةSpilt – Half Met.alhod قسمٌن ، : ٌتم فً هذه الطرٌقة تقسٌم أجزاء المقٌاس الى

ٌعمل الباحث على الكشؾ عن العبلقة  الفقرات الزوجٌة وبعد ذلك الفقرات الفردٌة فٌما االخر ٌمثل احداهما ٌمثل

  ( ، ٖٓ٘، ص 33ٔٔبٌن المجموعتٌن لتعرؾ مدى االرتباط بٌنهما للداللة على ثبات المقٌاس )فٌركسون ، 

وباستعمال  SPSSقٌبة االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة ولؽرض حساب الثبات على وفق هذه الطرٌقة تم اعتماد الح

 Pearsonو تم استخرج معامل ارتباط " بٌرسون " )  (،1ٖ٘جمٌع بٌانات أفراد العٌنة البالػ عددها )

correlation coefficient  ثم صححت  وللمقٌاس ككل( بٌن درجات نصفً كل مجال من مجاالت المقٌاس

 لكل من المجاالت الثبلثة للمقٌاس براون الستخراج الثبات–عادلة سبٌرمان معامبلت االرتباط المستخرجة بم

 (ٔوكما هو مدرج فً الجدول ) وللمقٌاس بكامله

 المساعدة سلوك مقٌاس لمجاالت النصفٌة التجزئة بأسلوب الثبات معامبلت (ٔ) الجدول

 المجال ت
بٌن  معامل االرتباط

 نصفً المجال

معامل الثبات بعد 

 التصحٌح

 –بمعادلة سبٌرمان 

 براون

 0,841 0,725 االٌثار 1

 0,813 0,685 البحث عن المكافاة 2

 0,902 0,822 تجنب العقوبة 3

 0.887 0.794 المقٌاس ككل 4

ان معامبلت الثبات بأسلوب التجزئة النصفٌة للمجاالت الثبلثة المكونة لمقٌاس  وٌبدو من بٌانات الجدول اعبله

  عالٌة وتقع فً المدٌات المقبولة التً ٌوصً بها خبراء القٌاس النفسً مثل لٌكرتوللمقٌاس ككل سلوك المساعدة 

Likert  (ٓوالتً حددها بLٕٙ -ٓL3ٖ(. )  (Lazarous 1963 p228 )  

 كرونباخ -ألفا   طرٌقة : Alfa- Cronbach Coefficient  وتعتمد هذه الطرٌقة على اتساق أداء الفرد :

معامل ألفا  ( او ما ٌسمى باالتساق الداخلً ، وٌزودنا13، ص 323ٔ)ثورنداٌك وهٌجن ،   من فقرة إلى أخرى

و لؽرض حساب الثبات على  (. (ٖٕٓ. Nunnally, 1978, pبتقدٌر جٌد للثبات فً اؼلب المواقؾ كرونبــــــــاخ

لتحلٌل جمٌع بٌانات أفراد العٌنة البالػ  SPSSم اعتماد الحقٌبة االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة وفق هذه الطرٌقة ت

للمجاالت  L1ٕٖٓو Lٙ2ٗٓو  Lٙ3ٙٓالمستخرجة بهذه الطرٌقة هً  وكانت معامبلت الثبات (،1ٖ٘) عددهم

بها فضبل عن انها مقاربة الثبلثة على التوالً وهً معامبلت ثبات مقبولة الؼراض البحث العلمً وٌمكن الوثوق 

  . Gonzales ٕٙٓٓلمعامبلت الثبات فً دراسة كونزالٌس 

 Well-being  Spirituality:مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة ثانٌا :

للحصول على  انمثلت الرفاهٌة الروحٌة المتؽٌر الثانً فً البحث الراهن وفً مسعى الباحث:  وصف المقٌاس 10

 Human et.al ) ان وجماعتهـــــــقٌاس هٌومـــــم عمبل على تبنًمقٌاس مناسب للبٌئة العراقٌة او العربٌة 

المترجمة من االصل االلمانً والتً طبقت على عٌنة من المجتمع االنكلٌزي ) االنكلٌزٌة ا( وفق النسخة ٕٕٔٓ

Human et.al al ٕٕٓٔ ( و تكون المقٌاس من )ٗالتدٌن   توزعت بالتسـاوي على ستة ابعاد هً : فقرة(  2

  ،االرتباط Hope Immanent،االمــل الجوهري  Forgiveness، الؽفران  General Religiosityالعام 

Connectednessًاالمل المتعال ، Hope Transcendence وخبرات االحساس والمعنى ، Experiences 
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of Sense and Meaning ئل االجابة حسب النسخة االصلٌة للمقٌاس على ست خٌارات تبدأ ب ) .وتدرجت بدا

  ب) اتفق تماما ( . ال اتفق تماما ( وتنتهً

قام الباحث بترجمة مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة باللؽة االنكلٌزٌة الى اللؽة  : ترجمة مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة 10

 . العربٌة بواسطة مترجمٌن متخصصٌن بالترجمة

من  خبٌر ( ٖٔعلى )  2ٗالفقرات  رض المقٌاس بصٌؽته االولٌة ذيع : صالحٌة مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة:  0

وهم نفس الخبراء الذي عرض علٌهم مقٌاس سلوك المساعدة متضمننا الهدؾ من  المختصٌن فً مجال علم النفس

فٌما ٌخص مدى صبلحٌة الفقرات وفقا لؽرض ابداء آرائهم  البحث والتعرٌؾ النظري المعتمد وابعاد المقٌاس الستة

 نسبة ان، ومدى مبلئمة بدائل االجابة. واعتمد الباحث لموضوعها ) الرفاهٌة الروحٌة ( والبعد الخاص بكل منها

 1ٗوافضت هذه الخطوة الى الموافقة على  لؽرض قبول الفقرة أو رفضها ، % ( او اكثر من الخبراء2ٓاتفاق )

 ،  من مجال االرتباط 1ة واحدة هً الفقر فقرة ورفض

( فً المقٌاس وعلى وفق توصٌة بعض Likertطرٌقة لٌكرت ) دااعتمتم  اس :تدرج االستجابة وتصحٌح المقٌ: 0

ًّ دائما     -الخبراء باعتماد سلم اجابات خماسً بدال من السداسً المعتمد فً النسخة االجنبٌة هً ) تنطبق عل

ًّ ؼالبا   ًّ  -تنطبق عل ًّ أبدا  ( وتمنح الدرجات من  –ال تنطبق علً ؼالبا  –أحٌانا  تنطبق عل  ٔالى  ٘ال تنطبق عل

فً حالة  ٘الى  ٔوالدرجات من  .على التوالً فً حالة الفقرات ذات المضمون االٌجابً ) الرفاهٌة الروحٌة(

  .. الفقرات التً تفتقد للمضمون الدال على الرفاهٌة الروحٌة

اسالٌب التحلٌل االحصائً التالٌة للتحقق من ت اعتمد :لفقرات لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة: التحلٌل االحصائً  5 

   و كما ٌأتً : كفاءة مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة وفقراته لئلٌفاء بمتطلبات القٌاس النفسً من الصدق والثبات

( من  1ٖ٘الفقرات البالؽة )تم تطبٌق مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة على عٌنة تحلٌل  : ( المجموعتٌن الطرفٌتٌنأ)

 الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة وبعد استرجاع االستبانات منهم وجمع درجات فقرات كل استمارة ، رتبت

%( من االستمارات الحاصلة على 1ٕ(ثم اختٌرت نسبة ) 3ٕ(الى ادنى درجة ) 1ٗٔتنازلٌا من اعلى درجة ) 

%( من االستمارات 1ٕ( من االستمارات ، واختٌرت نسبة ) ٔٓٔ) ( والتً بلؽت  ٔ٘ٔ_ 1ٗٔأعلى الدرجات)

وباستعمال االختبار التائً . ( من االستمارات  ٔٓٔ(والتً بلؽت )  3ٕ_ 1ٕٔالحاصلة على أوطأ الدرجات.)

ة لعٌنتٌن مستقلتٌن الختبار داللة الفروق بٌن أوساط المجموعتٌن العلٌا والدنٌا لكل فقرة ظهر إن القٌمة التائٌ

بمستوى ثقة  (L3ٙٔالمحسوبة لؽالبٌة فقرات المقٌاس ذات داللة احصائٌة النها اعلى من القٌمة التائٌة الجدولٌة )

ٓLٓ٘ ( ٕٓٓوبدرجة حرٌة) و  ٖٕو  ٔٔو من مجال االرتباط ( ٕ ) وهً الفقرة ٓٔست فقرات هً :  باستثناء

من  1) هً الفقرة  ٔٗاالمل المتعالً ( والفقرة على التوالً من مجال  2و ٘،  ٗ،  ٕهً الفقرات  )  1ٗو  3ٕ

  والتً كانت القٌمة التائٌة المحسوبة لها ادنى من القٌمة التائٌة الجدولٌة . مجال المعنى (

إلٌجاد العبلقة بٌن درجة كل فقرة من فقرات   :( عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة ب) 

معامل ارتباط  اناستعمل الباحث الكلٌة باالعتماد على البٌانات المتوافرة من عٌنة تمٌٌز الفقرات ،المقٌاس والدرجة 

 ان معامبلت ارتباط ؼالبٌة لتحلٌل البٌانات ، واظهرت النتائج Pearson correlation coefficientبٌرسون 

 Lٓ٘ٓ( بمستوى ثقة ) 32ٓ.ٓالبالؽة ) فقرات المقٌاس كانت ذات داللة احصائٌة ألنها اعلى من القٌمة الجدولٌة

) وهً  1ٗ،  ٖٕ،  1ٔمن بعد االرتباط ( و ٕ) الفقرة  ٓٔفقرات هً  ( باستثناء اربعٕٓٓودرجة حرٌة ) 

  .المطلوب ت دون المعٌارمن بعد االمل المتعالً ( والتً كان 2،  ٗ،  ٖالفقرات 

معامل ارتباط درجة كل فقرة من فقرات مقٌاس  تم حساب : عبلقة درجة الفقرة بدرجة البعد الخاص بها )ج(

 وظهر ان ؼالبٌة معامبلت االرتباط ، بدرجة البعد الخاص بها باعتماد معامل ارتباط بٌرسون الرفاهٌة الروحٌة

( و درجة حرٌة Lٓ٘ٓ( وبمستوى ثقة)Lٓ32ٓألنها اعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة ) كانت ذي داللة احصائٌة
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من االمل الجوهري ( التً كان  1) الفقرة  3ٖمن بعد االرتباط ( و ٕ) الفقرة ٓٔالفقرتٌن  ( باستثناء ٕٓٓ)

  معامل ارتباطهما دون ذلك المعٌار .

تم حساب معامل ارتباط عبلقة درجة ابعاد مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة مع بعضها ومع الدرجة الكلٌة للمقٌاس :  (د)

مع بعضها ومع الدرجة الكلٌة للمقٌاس باعتماد معامل ارتباط  الروحٌة مقٌاس الرفاهٌة كل بعد من ابعاد درجة

ألنها اعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة  ذي داللة احصائٌة معامبلت االرتباط كانت وظهر ان جمٌع ، بٌرسون

تمثٌل المقٌاس متسقة مع بعضها فً  ( وبما ٌوشر ان ابعاد 200( و درجة حرٌة )Lٓ٘ٓ( وبمستوى ثقة)0,098)

 .   وقٌاس الرفاهٌة الروحٌة كعامل واحد

ٌعد الصدق والثبات من بٌن اهم الخصائص التً ٌجب لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة . ةالسٌكو مترٌ: الخصائص  7

  ان ٌتسم بها المقٌاس النفسً ، وادناه ما ٌفٌد بتوفر مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة على هاتٌن الخاصٌتٌن :

 ق هذا المؤشر من خبلل عرض فقرات المقٌاس قبل التطبٌق على مجموعة من الصدق الظاهري : وتحق

 المحكمٌن ذوي الخبرة والتاهٌل االكادٌمً العالً للحكم على صبلحٌة فقرات المقٌاس وبدائل االجابة.

 مؤشرات على صدق البناء لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة ةوتوفرت للباحث مجموع مؤشرات صدق البناء : .ٔ

اسلوب و  اسلوب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاسو اسلوب المجموعتٌن الطرفٌتٌن  هً كل من :

 والمقٌاس ككل  اسلوب ارتباط درجة كل بعد بدرجات االبعاد االخرىوارتباط درجة الفقرة بالبعد الخاص بها 

 )باعتماد االسالٌب االتٌة :مؤشرات الثبات المناسبة  توفرت لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌةالثبات: مؤشرات )ب 

 Pearson)تم استخرج معامل ارتباط " بٌرسون "    Spilt – Half Met.alhodرٌقة التجزئة النصفٌة ط

correlation coefficient ثم صححت معامبلت االرتباط  المقٌاس من ابعاد ( بٌن درجات نصفً كل بعد

( ٖ) كل من االبعاد الستة وكما هو مدرج فً الجدولل براون الستخراج الثبات–المستخرجة بمعادلة سبٌرمان 

 معامالت الثبات بأسلوب التجزئة النصفٌة البعاد مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة  (0الجدول )

 البعد  ت
 معامل االرتباط 

 بٌن نصفً البعد 

معامل الثبات بعد التصحٌح 

 براون  –ٌمعادلة سبٌرمان 

 0,868 0,768 التدٌن العام  1

 0,898 0,814 الؽفران  2

 0,863 0,758 االمل الجوهري  3

 0,852 0,742 االرتباط  4

 0,881 0,788 االمل المتعالً  5

 0,881 0,788 االحساس والمعنى  6

 0,887 0,769 الرفاهٌة الروحٌة  7

 لؽرض حساب الثبات على وفق هذه الطرٌقة تم اعتماد الحقٌبة االحصائٌة للعلوم  :طرٌقة الفا كرونباخ

المستخرجة  وتراوحت معامبلت الثبات (،1ٖ٘) لتحلٌل جمٌع بٌانات أفراد العٌنة البالػ عددهم SPSSاالجتماعٌة 

مقبولة ألؼراض وهً معامبلت ثبات L1ٗٓو  Lٙ2ٓبٌن بهذه الطرٌقة لبلبعاد الستة لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة 
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(االرتباط 1ٗ.ٓاالمل الجوهري)(1ٖ.ٓ( الؽفران)2ٙ.ٓحٌث كان التدٌن العام )البحث العلمً وٌمكن الوثوق بها 

  (1ٖ.ٓ(الرفاهٌة الروحٌة )1ٕ.ٓ(االحساس والمعنى)1ٗ.ٓ(االمل المتعالً )1ٓ.ٓ)

: ساعدت اجراءات التحلٌل االحصائً لفقرات مقٌاس  : حساب الدرجة الكلٌة لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة 8

وذات االرتباط الضعٌؾ بالمقٌاس  فقرات ممن اتصفن بعدم القدرة على التمٌٌز ، 2الرفاهٌة الروحٌة على استبعاد 

لٌكون المقٌاس فً صٌؽته  1ٗ، ؤٗ، 3ٖ، 3ٕ، ٖٕ، 1ٔ، ٔٔ،  ٓٔككل او البعد الخاص بها و هً كل من : 

التدٌن  فقرات لبعد 2فقرة توزعت على ابعاد المقٌاس بواقع  3ٖ ق على عٌنة البحث النهائٌة مؤلفا منالقابلة للتطبٌ

التطبٌق فقرات لبعد االحساس والمعنى ،  1فقرات لبعد االمل الجوهري و  1و  الؽفران فقرات لبعد 2العام و 

راج خصائص القٌاس النفسً لهما من بعد االنتهاء من اجراءات تبنً واعداد مقٌاسً البحث واستخ النهائً :

( ممرض وممرضة العاملٌن  1ٖ٘على عٌنة البحث البالؽة )  طبق المقٌاسانصدق وثبات وقدرة على التمٌٌز ، 

  (. ٕٕٓٓ/ ٙ/ٕ٘ولؽاٌة  ٕٕٓٓ/ ٙ/ 2) فً المراكز الصحٌة فً مركز محافظة الدٌوانٌة للمدة

  االتٌة : نتائج البحث الحالً الوسائل االحصائٌة استعمل الباحث فً استخراج :الوسائل االحصائٌة

لكل من مجاالت مقٌاس سلوك  الحسابً االختبار التائً لعٌنة واحدة للكشؾ عن داللة الفروق بٌن الوسط ٔٓ

المساعدة واوساطها الفرضٌة ، وبٌن الوسط الحسابً والوسط الفرضً لمقٌاسً سلوك المساعدة و الرفاهٌة 

  الروحٌة .

 ( لعٌنتٌن مستقلتٌن لحساب القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاسً البحث بأسلوبt_ test) االختبار التائً ٕٓ

  المجموعتٌن الطرفٌتٌن .

إلٌجاد معامبلت االرتباط بٌن درجة كل فقرة والدرجة الكلٌة لمقٌاسً سلوك المساعدة  معامل ارتباط بٌرسون ٖٓ

ودرجة مجالها ) مقٌاس سلوك المساعدة ( او درجة بعدها ) مقٌاس والرفاهٌة الروحٌة ، او بٌن درجة الفقرة 

الرفاهٌة الروحٌة ( او بٌن درجة كل مجال او بعد ودرجة بقٌة المجاالت او االبعاد او عبلقتها بالدرجة الكلٌة 

ٌق حث عن طر(الستخراج نتائج البSPSSلمقٌاسها. وقد اعتمد الباحث الحقبة االحصائٌة للعلوم االجتماعٌة )

 الحاسبة اإللكترونٌة.

 نتائج البحث   

تعرف سلوك المساعدة وفقا لدوافع االٌثار والبحث عن المكافاة وتجنب العقوبة لدى الكوادر  الهدف االول :

 عٌنةلدرجات  أظهرت نتائج البحث أن المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة .

البحث على مقٌاس سلوك لمساعدة وفقا لدوافع االٌثار والبحث عن المكافأة وتجنب العقوبة هً كما مبٌن فً 

 ( وعند مقاٌسة تلك المتوسطات بالمتوسط الفرضً لكل دافع باستعمال االختبار التائً لعٌنة واحدة٘الجدول ) 

( ٘ٓ.ٓمستوى ) دوبداللة إحصائٌة عن L3ٌٙٔة البالؽة كانت القٌمة التائٌة المحسوبة اعلى من القٌمة التائٌة الجدول

 مما ٌشٌر إلى ارتفاع دافعٌة الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة لتقدٌم سلوك المساعدة .

 ً لداللة الفرق بٌن المتوسط الحسابً والمتوسط الفرضًئنتائج االختبار التا ( 5 الجدول )

 لدوافع سلوك المساعدة  

عدد 

افراد 

 العٌنة

دافع سلوك 

 المساعدة

المتوسط 

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

المتوسط 

 الفرضً

القٌمة 

التائٌة 

 المحسوبة

القٌمة التائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة

 L2ٖٕ ٗL3ٙٓ ٖٓ ٘ٓLٓ3ٓ ٔL3ٙ ٓLٕٓ٘ٗ االٌثار 1ٖ٘
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البحث عن 

 المكافاة
ٕٓLٓٗ٘ ٖL31ٖ ٕٔ ٕٗL٘3ٓ 

 Lٕٗٗ ٘Lٕٙٓ ٖٓ ٖٗLٓٓ3ٕٗ تجنب العقوبة

وٌمكن تفسٌر ارتفاع دافعٌة سلوك المساعدة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة وفقا لطبٌعة الدور الحٌوي 

واالخبلقً واالنسانً والمهنً الملقى على عاتق الكوادر التمرٌضٌة فً تقدٌم المساعدة للمرضى وما تفرضه علهم 

على مساعدة االخرٌن كما  المجتمع المحلً السائدة من تأكٌد وتشجٌع وتقالٌدوعادات  ثقافتهم ذات الجذور الدٌنٌة

أن مشاهدة الممرضٌن للمرضى وهم فً حالة صحٌة متدنٌة وما ٌصاحبها من ألم ومعاناة ٌجعل الممرضٌن فً 

و )القلق (فً نظرٌته المساعدة التعاطفٌة )باالهتمام التعاطفً( ا Batsonالمرٌض او ما ٌسمٌه) حالة تعاطؾ مع

التعاطفً ( الذ ٌجعل الممرض فً حالة من الضٌق والتوتر لمشاهدتهم للمرضى وفً بعض االحٌان ٌقوم 

الممرضٌن بتقدٌم مصلحة المرٌض على انفسهم او ما ٌسمى باإلٌثار. فضبل عن ان سلوك المساعدة قد ٌنتج عن 

ضٌن.او ٌنتج سلوك المساعدة تجنبا للعقوبة البحث المكافاة المتمثلة فً الراتب الشهري الذي ٌحص علٌة الممر

اإلدارٌة لتقصٌر الممرضٌن فً مهنتهم وهً تقدٌم المساعدة للمرضى او تجنبا للوم من االخرٌن وهذا ما ٌتفق مع 

 ، ( Daniel. Batson, 1998االطار النظري ل)

  الدٌوانٌة: تعرف الرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة  ثانًالهدف ال

البحث على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة قد بلػ )  عٌنةأظهرت نتائج البحث أن المتوسط الحسابً لدرجات 

ٔٗٗL12ٗ ( درجة وبانحراؾ معٌاري قدره )ٔ٘Lٕٔٓرضً فبالمتوسط ال ( درجة. وعند مقارنة هذه الدرجة

ٌة المحسوبة ئعٌنة واحدة، تبٌن أن القٌمة التاً لئ( درجة، وباستعمال معادلة االختبار التا1ٔٔللمقٌاس الذي بلػ ) 

( مما ٌشٌر إلى ارتفاع مستوى الرفاهٌة ٘ٓ.ٓمستوى ) ددرجة، وهً ذات داللة إحصائٌة عن(  Lٖ1ٕٖ٘) بلؽت 

 ( . ٙ ) كما مبٌن فً الجدول الروحٌة لدى افراد العٌنة

لدرجات افراد العٌنة على مقٌاس الرفاهٌة  والمتوسط الفرضً حسابًً لداللة الفرق بٌن المتوسط الئاالختبار التا ( 6الجدول )

 الروحٌة

عدد أفراد 

 العٌنة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الفرضً

ٌة ئالقٌمة التا

 المحسوبة

ٌة ئالقٌمة التا

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة

ٖ1٘ ٔٗٗL12ٗ ٔ٘Lٕٔٓ ٔٔ1 ٖ٘Lٖ1ٕ ٔL3ٙ ٓLٓ٘ 

فً ان العٌنة ٌمتلكون ثقافة دٌنٌة واجتماعٌة   أفراد العٌنة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة وٌمكن تفسٌر ارتفاع درجة

ذات المعنى العمٌق مشجعة لهذه القدرة )  مشجعة تنمً لدٌهم الرفاهٌة الروحٌة والطقوس الدٌنٌة المتنوعة والكثٌرة

التً توصلت الى وجود  Mirzaei: 2014)) وتأٌدت هذه النتٌجة بما توصل له دراسة ،الرفاهٌة الروحٌة ( 

 .للرفاهٌة الروحٌة لدى الموظفٌن 

: تعرف العالقة بٌن دوافع سلوك المساعدة والرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة  الثالثالهدف 

عن المكافاة وتجتب  ان العبلقة بٌن دوافع سلوك المساعدة متمثلة باإلٌثار والبحثاظهر تحلٌل البٌانات الدٌوانٌة .

 ( 1، مع الرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة كانت كما مبٌن فً الجدول ) العقوبة

 معامالت االرتباط بٌن دوافع سلوك المساعدة والرفاهٌة الروحٌة (7جدول )

 بحث ال متغٌرات ت
 معامل

 االرتباط

مستوى اداللة  درجة الحرٌة القٌمة التائٌة

0.05 
 القرار

 الجدولٌة المحسوبة
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 0.96 1.65 18185 الرفاهٌة الروحٌة× االٌثار  0

070 

 دالة غٌر

0 
الرفاهٌة × البحث عن المكافاة 

 الروحٌة
 دالة 0.96 3.43 18057

0 
الرفاهٌة × تجنب العقوبة 

 الروحٌة
 دالة غٌر 0.96 1.37 18170

0 
 ×دافعٌة سلوك المساعدة 

 الرفاهٌة الروحٌة
 دالة 0.96 2.53 18001

ؼٌر دال احصائٌا الن القٌمة التائٌة  Lٓ2٘ٓالروحٌة  اوال : كان معامل ارتباط العبلقة بٌن دافع االٌثار والرفاهٌة

.( وٌمكن تفسٌر النتٌجة 1ٖٕ(بدرجة حرٌة). 3ٙ.ٔالجدولٌة البالؽة)  ( له ادنى من القٌمة التائٌه٘ٙ.ٔالمحسوبة)

بان عبلقة ارتباطٌة بٌن االٌثار والرفاهٌة الروحٌة وحسب الدراسات السابقة هناك متؽٌرات اخرى ترتبط بالرفاهٌة 

 ل وؼٌرها.ؤالروحٌة اكثر من االٌثار كالتعاطؾ و التفا

 ( ذو داللة احصائٌة Lٔ٘1ٓالروحٌة )  والرفاهٌة ٌن دافع البحث عن المكافاة: كان معامل ارتباط العبلقة ب ثانٌا : 

(.بدرجة حرٌة  3ٙ.ٔ من القٌمة التائٌة الجدولٌة البالؽة ) ( له اعلىٖٗ.ٖالن القٌمة التائٌة المحسوبة )

وحٌة حٌث تعمل والرفاهٌة الر أةتفسٌر النتٌجة بان هنالك عبلقة ارتباطٌة بٌن البحث عن المكاف .(.وٌمكن1ٖٖ)

الرفاهٌة الروحٌة على تطوٌر الشعور بالمسؤولٌة االجتماعٌة واالرتٌاح والسعادة واالمتنان والشعور بالفخر وهذه 

 كلها كفاءات ٌحصل علٌها االشخاص من مساعدة االخرٌن . 

ل احصائٌا الن القٌمة ؼٌر دا Lٓ1ٔٓالروحٌة  والرفاهٌة تجنب العقوبة كان معامل ارتباط العبلقة بٌن دافع ثالثا :

(..وٌمكن تفسٌر 1ٖٖبدرجة حرٌة.) 3ٙ.ٔ( له ادنى من القٌمة التائٌة الجدولٌة البالؽة1ٖ.ٔالتائٌة المحسوبة )

  النتٌجة بان الرفاهٌة الروحٌة ترتبط بالجانب المقدس للحٌاة بٌنما تجنب العقوبة ٌرتبط بالحاجات بعٌدة عن المقدس

دال احصائٌا الن القٌمة التائٌة  Lٖٔٓٓلعبلقة بٌن سلوك المساعدة والرفاهٌة الروحٌة رابعا : كان معامل ارتباط ا

وٌمكن تفسٌر ذلك ان توفر االفراد على سمة  L3ٙٔاعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة  Lٖٕ٘البالؽة  المحسوبة

واالٌمان الدٌنً الجوهري  الرفاهٌة الروحٌة بما تنطوي علٌه من ابعاد االنسانٌة والتراحم والتعالً او السمو

   ٌحفزان لدى االفراد سلوك المساعدة بشكل خاص والسلوك االجتماعً االٌجابً بشكل عام

الرفاهٌة وفً ضوء النتائج التً توصل لها والتً تبٌن ارتفاع سلوك المساعدة  انٌوصً الباحث : التوصٌات 

 الى ما ٌأتً : الروحٌة 

فً البرامج الدٌنٌة  االٌثار والتعاطؾ فً العبلقات االجتماعٌة والممارسات الدالة على لتأكٌد على اهمٌة القٌمأٓ

 واالجتماعٌة المقدمة فً القنوات الفضائٌة .

ذات العبلقة بالموضوعات المتعلقة بالسلوك االجتماعً االٌجابً وبشكل  تعزٌز المفردات والمناهج التمرٌضٌةٕٓ

ب الروحٌة فً العبلقات االنسانٌة خاصة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً خاص سلوك المساعدة .واهمٌة الجوان

 عبلقتهم بمتلقً الخدمات والرعاٌة التمرٌضٌة . 

 :انجاز الدراسات االتٌة  انٌقترح الباحثالمقترحات : 

 أجراء دراسات تستهدؾ التعرؾ على الفرق فً سلوك المساعدة على وفق المتؽٌرات اآلتٌة )خطورة الموقؾ ٔٓ

 لمقدم المساعدة( _السمات الشخصٌة

 اجراء دراسة تستهدؾ قٌاس سلوك المساعدة وعبلقته بالذكاء الروحً .ٕٓ

   فً نوع سلوك المساعدة ) مادٌة / ؼٌر مادٌة ( اثر بعض المتؽٌرات الموقفٌة اجراء دراسة تجرٌبٌة لتعرؾٖٓ
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 مصادر البحث

 ( ٕٓٓٓابراهٌم ، مها صبري " . )قتها بالسلوك االٌثاري لدى طالب المرحلة الثانوٌة سمات الشخصٌة وعال "

 ) رسالة ماجستٌر( ، كلٌة التربٌة ، جامعة الزقازٌق .

 ( 33ٔٔابو حطب ،فوائد وامال ، صادق  ) مناهج البحث وطرائق التحلٌل االحصائً فً العلوم النفسٌة والتربوٌة

 ، مكتبة انجلو ، القاهرة .  والنفسٌة

  ًالتربٌة كلٌة طلبة من عٌنة لدى مٌدانٌة باإلٌثار دراسة وعالقته النفسً األمن ( ٕٙٔٓ)اسكندرانً ،امان 

 .1 العدد – 83 المجلد – البعث ،مجلة جامعة

 (ٕ٘ٔٓالبٌبً ، روان محمد  ) ًالتوجه نحو سلوك المساعدة اآلخرٌن وعالقته بالتوافق النفسً االجتماع

 ، رسالة ماجستٌر ، جامعة دمشق كلٌة التربٌة ، سورٌا . دمشقدراسة مٌدانٌة على عٌنة من طلبة جامعة 

  ( ٕٗٓٓجابر، جودت :)ًوزٌع، الجامعٌة ، اإلسكندرٌة ، دار الثقافة للمنشر والتٔ، ط علم النفس االجتماع. 

 ( ٕٕٓٓدادادا ، لٌنا عقٌل. ) رسالة  سلوك العطاء وعالقته بالرغبة فً تملك االشٌاء لدى طفل الروضة (،

 .تٌر ( ، بؽداد ، جامعة بؽداد ،كلٌة التربٌة للبناتماجس

 ًبة المجتمع العربً للنشر ، عمان ، مكت دراسات تربوٌة لطفل ما قبل المدرسة( : ٖٕٔٓ) الخفاؾ ،اٌمان عل. 

 ( ٕٕٔٓالسلطان ،ابتسام،و السبعاوي ،رائد )  سلوك المساعدة وعالقته بالعوامل الخمس الكبرى لدى طلبة

 . ٕٙ، العدد  3ٔالتعلٌم والعلوم، المجلد  ،مجلةالجامعة 

 ( 33٘ٔالشامً ، سوزان  ), رسالة  العالقة بٌن سلوك تقدٌم المساعدة وبعض المتغٌرات النفسٌة واالجتماعٌة

  ، جامعة القاهرة ، مصر . ماجستٌر ،كلٌة اآلداب

 ،جامعة ، رسالة الشخصً سمات ببعض وعالقته اآلخرٌن مساعدة نحو التوجه ) ٕٙٓٓ ( صادق الشمٌري 

 .،سورٌا دمشق

 ( اال 1ٕٔٓعبد اللة ، محمد) ٌثار وعالقتة بما وراء االنفعال والمهارات االجتماعٌة لدى التالمٌذ المرحلة

 . 1ٓ،مجلة الطفولة العربٌة ، العدد  االبتدائٌة فً مدٌنة حلب

 ( 333ٔعبٌدات ، ذوقان )(,عمان ,دار الفكر للنشر والتوزٌع . البحث العلمً )مفهومة, ادواتة , اسالٌبة 

 ( 32ٙٔعبلم ، صبلح الدٌن ), مطابع القبس التجارٌة ،  تطورات معاصرة فً القٌاس النفسً والتربوي 

 ( ٕ٘ٓٓعلً ،حسٌن فاٌد: )كمنبهات  ضغوط الحٌاة والضبط المدرك للحاالت الذاتٌة والمساندة االجتماعٌة

 .2ٙ_ٖ٘،بحث منشور ،ص إكلٌنٌكٌةلدى عٌنة غٌر  السٌكوماتٌة لألعراض

 االنسانٌة والعلوم التربٌة فً العلمً البحث اساسٌات( . ٕٕٓٓ) حسن فتحً ، وملكاوي ، سلٌمان احمد ، عودة 

 . عمان ، الكنانً مكتبة ، ٔ ،ط لبٌاناته االحصائً والتحلٌل ومناهجه عناصره

 (: 33ٗٔعٌسوي ،عبد الرحمن، محمد )ًدار المعرفة.، دراسة السلوك االنسان 

 (333ٔمتولً ، رجوات ، عبد الطٌؾ  )رسالة ماجستٌر ، كلٌة ارتقاء االبعاد االساسٌة لسوك تقدٌم المساعدة ،

 االداب ، جامعة حلوان ، مصر .

 (ً323ٔالمجلسً ، محمد بن باقر بن محمد تق: ) مؤسسة اهل البٌت ، الطبعة الرابعة  بحار االنوار ، 

 ( 33ٙٔالهنداوي، انعام لفتة )كلٌة اإلداب، الجامعة عالقة العوامل النفسٌة واالجتماعٌة بسلوك المساعدة ،

 المستنصرٌة، اطروحة دكتوراه.

 ( ٕ٘ٓٓالٌوسؾ ، عبد هللا احمد . )ًالمملكة العربٌة السعودٌة ٔ، ط  ثقافة العمل التطوع ، 

 Anastasi A : (1976) : psychology Testing , New York , 14th Edition Macmillan. 
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 مقٌاس سلوك المساعدة بصٌؽته النهائٌة (0)الملحق 

 ت
 

 الفقرات

 ًَ تنطبق عل

 دائما

 تنطبق علً

كثٌراَ    

تنطبق 

علً َ 

 احٌاناَ 

ال ٌنطبق 

ًَ كثٌرَ   عل

 ال

 ًَ  تنطبق عل

 ابدا َ

       احاول توفير العناية الالزمة لممرضى 10

10 
احاول ان أميز نفسي بوصفي الشخص المسؤول في 

 مساعدة المرضى
     

10 
 أتجنب نقد ولوم احرص عمى االلتزام في عممي كي

 االخرين
     

     من زمالئي لتحقيق اكبر قدر من  اطمب المعونة 10
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 المساعدة لممرضى

15 
انافس زمالئي في مساعدة المرضى بقصد الحصول عمى 

 المكافأة
     

16 
لكي اتجنب مشاعر الندم في  اساعد االخرين عند الحاجة

 المستقبل
     

      اقدم ما اتمكن عميو من الدعم لؤلشخاص المعاقين . 17

18 
مساعدتي لممرضى والعناية بيم تمنحني الشعور بالكفاءة 

 الشخصية
     

19 
اشعر باألسف في حال تعذر تقديمي المساعدة 

 لممحتاجين
     

      ال انتظر ان يرد االخرون ما اقدمو من خدمات 01

      رؤية االخرين يعانون اشعر بالضيق عند 00

      ال اىتم بمساعدة افراد ليسوا من عائمتي 00

00 
اشعر بالسرور الن زمالئً فً العمل او المرضى ٌعرفون 

 انً ماهر فً عملً
     

      اشعر بالندم فيما لو قصرت في واجباتي التمريضية 00

      اشارك في مد يد العون لمعوائل الفقيرة 05

      التخفيف عن االم المرضى يشعرني براحة الضمير 06

      في حديثي مع االخرين كي ال اسبب ليم الحرج اتمطف 07

08 

 

اعمل لساعات طويمة دون انتظار لمقابل في االحوال 
 الطارئة

     

09 
اعمل ما في وسعي كي ال ينتقدني احد في عممي 

 التمريضي
     

      المساعدة لآلخريناشعر بالسرور عند تقديم  01

00 
انني اديت  اعمل عمى مراجعة نفسي نياية الدوام ألطمئن

 واجبي بصورة مناسبة
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      مساعدة االخرين مضيعة لموقت 00

      قصرت مع احد المرضى ضميري يؤنبني في حال 00

      اعمل بالنيابة عن زميمي في حال تعرضو لوعكة صحية 00

      يكون عممي محط اىتمام ومالحظة المرضىييمني ان  05

06 
يزعجني اني اتعامل ببرود وعدم اىتمام مع بعض 

 المرضى
     

07 
اتخمى عن موقفي في الدور ) السرة ( لمن اىم اكبر سنا 

 مني
     

 مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة بصٌغته النهائٌة( 0 )الملحق

 الفقرات ت

تنطبق 

 علً َ

 دائما 

 تنطبق 

 ًَ  عل

 كثٌراَ 

تنطبق 

علً َ 

 احٌاناَ 

 ال

تنطبق  

علً َ 

 كثٌراَ 

 ال

تنطبق  

ًَ ابدا   عل

      يمنحني الشعور بالطمأنينة إيماني باهلل  .0

      ىناك أشياء ال أستطيع أن أتسامح بشأنيا  .0

      اتطمع لممستقبل بتفاؤل  .0

      اشعر انً خبرت مشاعر التوحد بقوة كونٌة كبرى  .0

      احبائي ورائيانا دائم التفكٌر فً حقٌقة انً ساترك فً ٌوما ما   .5

      تولدت لدية مشاعر عميقة نتيجة تعرضي لخبرات خاصة جدا  .6

7.  
مع اهلل جل  من الممكن أن أجد القناعة في عالقتي الوثيقة

 جاللو

     

      احمل مشاعر الكره نحو بعض االشخاص  .8

      المستقبل أعتقد أن األمور تتحسن في  .9

      مواقف حياتي في بعض استحوذت عمي عواطف عميقة  .01

      سوف أكون قادًرا في التغمب عمى جميع المشاكل بمساعدة اهلل  .00

      يوجد أشخاص لن أتمكن من مسامحتيم أبًدا  .00

      أعتقد أن حياتي تسير في االتجاه الصحيح  .00

      ارتباط خارق معهمأو شخصٌات أشعران لدي  هناك أشخاص  .00

      حقيقية جربت صداقات  .05

      من اهلل في لحظات معينة في حياتي ، أشعر اني قريب  .06
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      يجب أن ال يتسامح الناس بشأنيا . او قضايا موضوعات ىناك  .07

08.  
إيجابية أكثر من  أعتقد أنو سيكون لدّي في المستقبل تجارب

 التجارب السمبية

     

      ادركت من خاللها ان الموت بوابة لحٌاة اخرىمررت بخبرات   .09

      االنفتاح والصراحة جربت طالما  .01

      ، سأكون سعيًدا مرة أخرى بعون اهلل  .00

00.  
عادة احاول االنتقام من الشخص الذي يسبب لي االلم او 

 المعاناة .

     

      أعتقد أنني سأعيش حياتي كما اتمناىا ان تكون  .00

      حٌاة اخرى بعد الموتأؤمن بوجود   .00

      لقد جربت أشياء و تعرضت لخبرات أرغب في تجربتيا ثانية  .05

      أعمم أن اهلل رحيم  .06

07.  
يعانون تشعرني بالرضا او  ان ارى أعدائي الشخصيين فكرة

 االرتياح

     

      لدي صورة دقيقة لما ينبغي أن يكون عميو مستقبمي  .08

09.  
لخبرات ال أستطٌع التعبٌر عنها وتعرضت  واجهت أشٌاء

 بالكلمات
     

      أنا خائف مما سٌحدث لً بعد موتً  .01

      بتجارب أثرت بي بشكل كبير مررت  .00

      أستمتع بحضور الفعاليات الدينية  .00

      ىناك أشخاص يستحقوا ان يعامموا بشكل سيء  .00

00.  
اعتقد انً سأواجه تجارب روحانٌة ممٌزة ال ٌتعرض لها 

 الكثٌرون
     

      أشعر بوجود اهلل من خالل الطبيعة  .05

      الذين اساءوا لي لقد غفرت لؤلفراد  .06

      بالنسبة لي  أعتقد أن المستقبل يحمل تحديات مثيرة ) مشوقة(  .07

      كل اآلمال تنتهً بالموت  .08

      عشت تجارب فريدة امكنني من خالليا ان افيم معنى الحياة  .09

 

 

 

 


