
 

 

 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 جامعت القادضيت

 كليت اآلداب / قطم علم النفص

 الدراضاث العليا

 

 

 سلوك املساعدة وعالقته بالرفاهيت الروحيت
 

 رضالت مقدمت

 القادضيت وهي جسء من متطلباثلى مجلص كليت اآلداب في جامعت إ

 نيل شهادة ماجطتير آداب في علم النفص
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 كرار موسى حسن البدٌري

 

 بإشراف

 االستاذ المساعد الدكتور

   الم هاشم حافظس
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ى

ىبدمىاللهىالرحمنىالرحوم

 

ىَوُوِطِعُموَنىالطََّعاَمىَرَلىىُحبيِهىِمْدِكوّناىَوَوِتوّماىَوَأِدوّراى*﴿ 

 ﴾ِإنََّماىُنِطِعُمُكْمىِلَوْجِهىاللِهىَلاىُنِروُدىِمِنُكْمىَجَزاّءىَوَلاىُذُكوّراى

ى

ىصدقىاللهىالعليىالعظومىىى

 (ى9-8دورةىاالندانىاآلوتونى)ىى
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 إقرار الخبٌر اللغوي

 

( التً سلوك المساعدة  وعالقته بالرفاهٌة  ) بــأشهد أنً قرأت الرسالة الموسومة 

(  إلى كلٌة اآلداب / جامعة القادسٌة , وهً كرار موسى حسن تقدم بها الطالب ) 

النفس وقد وجدتها صالحة من جزء من متطلبات نٌل شهادة الماجستٌر فً علم 

 الناحٌة اللؽوٌة .

 

 

 

 التوقٌع :

 السم ا

 2222التارٌخ :    /       /  
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 إقرار الخبير العممي

( ) سموك المساعدة وعالقته بالرفاهية الروحيةأشيد اني قرأت الرسالة الموسومة بػػػػػػػػػ 

فأصبحت صالحة مف الناحية المقدمة مف الطالب ) كرار موسى حسف( وقد قومتيا 

 العممية .

 

 

 

 التوقيع :

 التاريخ :
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 االهداء

ى

ىَتحِمُلنيىاأَلحالُمىوىالُمداِفُرىأنا

ىِمصباحيىوالعقُلىَبوَصَلِتي،ىالقلُبى

ىراِئَلتيىالناِسىكلُّىوىَبوتيىاألرُضىى

ىِبأرواِحىأرواحّاىُأوِصُلىبالُحِبى

ىثَقٍةىفيىالُعدرىَبعَدىبالُودِرىآمنُتىى

ىجاللىالدونىالرومي(ى)ىىىىىىىىبمنىوحولىأحزانيىألفراحي..ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

 ىذهداءىثورةىتذرونىالعظومةىأرواحى.برصاصفواجهوهمىوطنّاىىدواىمنىأراىإلى

 ى.أبـــــــــــــيىىالعزوزىبهىافتخارّاىرالوّاىرأديىرفعتىمنىإلى

ىىالحبوبة.أمــــــــــيىىرونوهاىقبلىقلبهاىورآنيىوهنىرلىىوهنّاىحملتنيىمنىإلى

ى.ىىمؤملىوىملوكهىأبنائي....ىلىىىإ

ى

   كرار 
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 شكر وامتنان

الحمد لله الذي علم بالقلم ، علم االنسان ما لم يعلم ، الحمد لله      

ر االمور المنان ، الملك القدوس السالم مدبر الليالي وااليام ، قدّ

من فضله  ما انعم به علي  فأجراها على احسن نظام ، الحمد لله على 

 نجاز هذا العمل .إكثير والعلم الوفير واعانني على الخير ال

هذه الرسالة اال ان  أكمالال يسعني بعد حمد هللا وشكره على      

أتقدم بالشكر  الجزيل للذين بذلوا جهدًا في مساعدتي وأخص بالذكر 

لى رسالتي المشرف ع )األستاذ المساعد الدكتور سالم هاشم حافظ ( 

اليه فأنارها لي ، وكلما دب  ت  مامي لجأأالطرق  الذي كلما اظلمتْ

عن معرفة  دمًا ، وكلما سألت اليأس في نفسي زرع فيها االمل ألسير ق  

ره لي على الرغم من من وقته الثمين وفّ زودني بها ، وكلما طلبت 

مسؤولياته المتعددة فأسأل هللا أن يجزيه خير الجزاء وأن يكتب كل ما 

 .قدمه لي في ميزان حسناته 

كما أتقدم بخالص الشكر واالمتنان إلى السيد رئيس قسم علم       

مين( و األساتذة )المحكّ )الدكتور فارس هارون رشيد (النفس

)أستاذي علي س البحث ، و السيما لجهودهم العلمية في تقويم مقايي

إلحصائية و لما ابداه لي االذي تكفل باإلجراءات  عبد الرحيم صالح (

ومواقفه الطيبة وتشجيعه المتواصل ، وشكري وامتناني ،من مساعدة 

 لكل اساتذتي في قسم علم النفس في كلية اآلداب جامعة القادسية .
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لكبير في تقديم النصائح والى لجنة السمنار الذين كان لهم الفضل  ا

 د. احمد عبد الكاظم جوني (.  و   علي شاكر الفتالوي .والمالحظات ) د

مني بالجميل أتوجه بخالص الشكر واالمتنان إلى  وتقديرًا و اعترافًا      

كل من مد لي يد العون من موظفي الكوادر التمريضية  ) عينة البحث ( 

و هم كل من ) مديرية دائرة الصحة في الديوانية و مدراء المستشفيات 

والمراكز الصحية والكوادر التمريضية في الديوانية (  لتسهيل مهمتي 

رغم من مخاطر وباء على ال هذا البحث العلميأثناء تطبيق مقاييس 

 .كورونا

 إلى كل االصدقاء وبعد فإنني أقدّم شكري وامتناني الخالصين      

   الذين آزروني وقدّموا لي الدعم والمساندة طوال مدة الدراسة .

 

  الباحث 
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 مستخلص البحث

 "سموك المساعدة وعالقته بالرفاهية الروحية"

في عمـ النفس لما ليما مف  سةبالدرا جديريف موضوعيفسموؾ المساعدة والرفاىية الروحية  يمثؿ

اعية والمينية و داء الشخص وكفاءتو عمى المستويات الفردية واالجتمة كبيرة عمى مستوى أيأىم

كؿ  مستوىلتزويدنا باستبصار ل دراسة اللذلؾ عكؼ الباحث عمى إجراء ىذه  في صحتو النفسية

سموؾ  فإ البد مف اإلشارة إلى ووالرفاىية الروحية لدى الكوادر التمريضية,  سموؾ المساعدة مف

_تجنب العقوبة (او احداىا  المكافأةيثار _ البحث عف دوافع ىي )اإل ةاعدة يتكوف مف ثالثالمس

كما ىو الحاؿ في سموؾ المساعدة لدى الكوادر التمريضية الذي يعد ضروريا لتحقيؽ مينة 

التمريض وىي مساعدة المرضى كما اف قدرة الممرضيف والممرضات عمى التجربة و دمج المعنى 

مثؿ اليدؼ االساس . وعميو توالغرض في الحياة مف خالؿ االرتباط بالنفس والمجتمع والمتسامي

سموؾ القة بيف ىؿ ثمة عاإلجابة عف التساؤؿ الرئيس اآلتي:  ة محاولفي مبحث الحالي ل

 ؟الكوادر التمريضيةلدى  والرفاىية الروحية المساعدة

مف , البسيطةبالطريقة العشوائية  اختيروا وممرضة  ممرض( 573) مف  ت عينة البحث تألف وقد

 . 0202لمعاـ  الديوانيةالمراكز الصحية في مدينة 

والذي تألؼ بصورتو  بأعداد مقياسو االوؿ سموؾ المساعدة الباحث  قاـ ولتحقيؽ أىداؼ البحث

 و 0202 عبود و 0220اليازجيو 0205 بكيرو0222خوسية واخروف )( فقره 07النيائية مف )

Pekal , 1998 )  ثالث مجاالت ىي نموذج باتسوف المساعدة التعاطفية والذي توزع عمى ل اً فقو

) الثاني مقياس وتبنى المقياس  :وتجنب العقوبة  المكافأة االيثار والبحث عف

Human.et.al.2012 الرفاىية الروحية عمى وفؽ نموذجيـ النظري الذي وضعوه ( لقياس
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, التديف العاـمجاالت وىي ) فقرة توزعت عمى  ستة (53)والذي تألؼ في صورتو النيائية مف 

(. واستكمؿ  المعنىخبرات االحساس و , االمؿ الجوىري ,االرتباط ,االمؿ المتعاليالغفراف, 

جراءات التحقؽ مف صدؽ المقياسيف مف خالؿ الصدؽ الظاىري وقدرة الفقرات عمى الباحث إ

ارتباط درجة كؿ فقرة بدرجة مجاليا تباطيا بالدرجة الكمية لممقياس و التمييز في الصفة المقاسة وار 

المقياسيف عمى الثبات المناسب, اذ كاف ثبات مقياس سموؾ  توافرحقؽ مف فضال عف الت

و )تجنب  ( 2820 /المكافأة و)البحث عف  ( 2820/ )االيثار:النصفية التجزئةالمساعدة بطريقة 

و)تجنب  ( 2822/المكافأة و)البحث عف  ( 2870 /)االيثار بطريقة ألفاكرونباخ ( 2832العقوبة /

(  2, 22فيما كاف ثبات مقياس الرفاىية الروحية بطريقة التجزئة النصفية )(  2820/ العقوبة

المقياسييف بعد التحقؽ مف استكماليما لشروط  القياس  تطبيؽتـ . (2875وبطريقة ألفاكرونباخ )

 البحث . عمى عينة  النفسي 

( SPSSباستعماؿ الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية ) بحثة بيانات عالج الباحث وقد

االختبار التائي لعينة واحدة , االختبار التائي لعينتيف االتية : الوسائؿ االحصائية  اعتماد وب

, والتحميؿ سبيرماف براوف , تحميؿ التبايف الثنائي  معادلة ,مستقمتيف , معامؿ ارتباط بيرسوف

 .التبايف االحادي 

 : تيةظير تحميؿ البيانات النتائج االوقد أ

 .( 2823مستوى داللػػػػػػػػة ) عند  سموؾ المساعدة مفية عالدرجة  التمريضيةالكوادر  تمتمؾ  -0

 .( 2823مستوى داللة )عند  ةالرفاىية الروحيمف درجة عالية  تمتمؾ الكوادر التمريضية  -0
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االيثار والرفاىية الروحية كما ال توجد عالقة بيف تجنب العقوبة والرفاىية  بيف عالقةال توجد  -5

والرفاىية الروحية لدى الكوادر  المكافأة توجد عالقة ارتباطية بيف البحث عف  كذلؾالروحية ,

 التمريضية. 

 :منيا مف التوصيات لمجيات المعنية بعددفي ضوء نتائج بحثو الباحث  أوصىو 

تعزٌز البرامج والمناهج التمرٌضٌة بموضوعات السلوك االجتماعً االٌجابً وبشكل  -ٔ

سلوك المساعدة واهمٌة الجوانب الروحٌة فً العبلقات االنسانٌة لدى الكوادر خاص دافعٌة 

 التمرٌضٌة فً  عبلقتهم بمتلقً الخدمات والرعاٌة التمرٌضٌة .

التؤكٌد على اهمٌة الجوانب الروحٌة  ومنها موضوع الرفاهٌة الروحٌة فً المناهج  -ٕ

 التمرٌضٌة, وتطبٌقاتها فً المإسسات الصحٌة .

 لمبحث منيا : مقترحاتال عديد مفلباحث قترح اأو 

اجراء دراسة تجرٌبٌة لتعرؾ  اثر بعض المتؽٌرات الموقفٌة  فً نوع سلوك المساعدة )  -ٔ

 مادٌة / ؼٌر مادٌة (    

متؽٌرات اخرى مثل االنفتاح على ارتباطٌة بٌن الرفاهٌة الروحٌة و ات جراء دراسإ -ٕ

 رإى العالم . , مشاعر التماسك ,   A&Bالخبرة , نمط الشخصٌة 
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 ثبت المحتويات

 رقم الصفحة الموضوع

 ب اآلية القرآنية

 ج إقرار المشرؼ

 د إقرار الخبير المغوي

 ىػ العممي الخبير إقرار

 و قرار لجنة المناقشة

 ز اإلىداء

 ح-ط شكر وامتناف

 ؿ-ي البحث ممخص

 س-ف -ـ ثبت المحتويات

 ؼ-ع-س ثبت الجداوؿ

 ص-ؼ ثبت المالحؽ

 ص ثبت األشكاؿ

 00 -0 اإلطار العام لمبحثالفصل األول : 

 0 -0 مشكمة البحثأواًل. 
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 00 -0 البحث ثانيًا. أىمية

 00  البحث أىداؼ ثالثًا.

 00 حدود البحثرابعًا. 

 00 -00 تحديد المصطمحاتخامسًا. 

 33 -03 ريــــــــنظ إطارالفصل الثاني : 

 03 -02 أواًل. سموؾ المساعدة

 33 -02 انيًا. الرفاىية الروحيةث

جراءاتهالفصل الثالث :   32 -32 منهجية البحث وا 

 37 أواًل. منيجية البحث

 33 -37 مجتمع البحثثانيًا. 

 20 -33 عينة البحثثالثًا. 

 23 -20 رابعًا. مقياسي البحث

 23 التطبيؽ النيائيخامسًا. 

 32-23 الوسائؿ اإلحصائيةسادسًا. 

 005-30 وتفسيرهاعرض النتائج  الرابع:الفصل 

 000 -30 وتفسيرىاعرض النتائج 
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 005-000 التوصيات

 005 المقترحات

 007-000 المصادر

 007 -002 المالحؽ

 B-C المستخمص بالمغة االنجميزية

 

 الجداولثبت 

رقـ 

 الجدوؿ

 الصفحة الجدوؿعنواف 

 والعمر الجنس حسب موزعيف التمريضية الكوادر مف البحث مجتمع 0
 .الخدمة والسنوات

32-33 

 20-22 .الخدمة وسنوات العمرية والفئة الجنس وفؽ العينة افراد توزيع 0

 20 المساعدة سموؾ لمقياس االستجابة بدائؿ أوزاف 5

 25 المساعدة سموؾ مقياس فقرات عمى الخبراء موافقة نسب 0

 المجموعتيف بأسموب  المساعدة سموؾ مقياس لفقرات التمييزية القوة 3

 المتطرفتيف
23 

 22 المساعدة سموؾ لمقياس الكمية بالدرجة الفقرة درجة عالقة 2
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 27 المساعدة سموؾ مقياس في المجاؿ بدرجة الفقرة درجة ارتباط معامالت 7

 لمقياس الكمية والدرجة االخرى المجاالت بدرجة المجاؿ درجة عالقة 2

 المساعدة سموؾ
27 

 سموؾ مقياس لمجاالت النصفية التجزئة بأسموب الثبات معامالت 3

 المساعدة
72 

 المساعدة سموؾ مقياس لمجاالت كرونباخ – الفا بأسموب الثبات معامالت 02

 0222 واخريف كونزاليس بدراسة مقايسة
70 

 مف مجاؿ لكؿ الفرضي والمتوسط والدنيا العميا والدرجتيف  الفقرات عدد 00

 المساعدة سموؾ مقياس مجاالت
70 

 70 المساعدة سموؾ مقياس في االيثار لمجاؿ االحصائية المؤشرات 00

 سموؾ مقياس في المكافاة عف البحث لمجاؿ االحصائية المؤشرات 05

 المساعدة
75 

 70 المساعدة سموؾ مقياس في العقوبة تجنب لمجاؿ االحصائية المؤشرات 00

 73 المساعدة سموؾ لمقياس االحصائية المؤشرات 03

 72-77 وتعميماتو الروحية الرفاىية مقياس فقرات عمى الخبراء موافقة نسب 02

 المجموعتيف بأسموب  الروحية الرفاىية مقياس  لفقرات التمييزية القوة 07

 . الطرفيتيف
22-20 
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 25-20 الروحية فاىيةالر  لمقياس الكمية بالدرجة الفقرة درجة عالقة 02

 20 الروحية الرفاىية مقياس في بيا الخاص البعد بدرجة الفقرة درجة عالقة 03

 23 االخرى بالمجاالت المجاؿ وعالقة الكمية بالدرجة المجاؿ درجة عالقة 02

 27-22 الروحية الرفاىية مقياس البعاد النصفية التجزئة بأسموب الثبات معامالت 00

 الروحية الرفاىية مقياس ألبعاد كرونباخ – الفا باسموب الثبات معامالت 00
 Human et al  2012  &Human et al  2010 بدراستي مقايسة

27 

 والمتوسط الحسابي المتوسط بيف الفرؽ لداللة التائي االختبار نتائج 05
 المساعدة سموؾ لدوافع لفرضيا

30 

 دافع  في العينة افراد لدرجات المعياري واالنحراؼ الحسابي المتوسط 00
 العمرية الفئات وفؽ  اإليثار

30 

 الفئات بيف الفروؽ داللة عف لمكشؼ  االحادي التبايف تحميؿ نتائج 03
 االيثار دافع في البحث  لعينة العمرية

30 

 دافع في الفروؽ داللة  لتعرؼ شيفيو بأسموب البعدية المقاربات نتائج 02
 التمريضية لمكوادر العمرية الفئات بيف االيثار

33 

 دافع في العينة افراد لدرجات المعياري واالنحراؼ الحسابي المتوسط 07
 العمرية الفئات وفؽ   المكافاة عف البحث

32 

 الفئات بيف الفروؽ داللة عف لمكشؼ  االحادي التبايف تحميؿ نتائج 02
 المكافاة عف البحث دافع في البحث  لعينة العمرية

37 

 دافع عمى العينة افراد لدرجات المعياري واالنحراؼ الحسابي المتوسط 03
 العمرية الفئات وفؽ   العقوبة تجنب

32 

 الفئات بيف الفروؽ داللة عف لمكشؼ  االحادي التبايف تحميؿ نتائج 52
 العقوبة تجنب دافع في العمرية

32 
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 مشكلة البحث:

هداؾ األ أحدعد ٌُ  , كماواالجتماعً االخبلقًسلـــوك المساعـــدة من أهم جوانب النمو ٌٌعّد 

من مقومـــات الشخصٌة الفاعلة  أساسٌا   المهمة لعملٌات التنشبة االجتماعٌة بوصفه ركنـــا  

ــــر جوهـــالفً التماسك االجتماعً, فالقٌـــم الخلقٌة واالجتماعٌـــة هً  مهما   والمإثرة وعامبل  

ده وبدونها قد ٌتفكك المجتمـــع ؽرسها وتكوٌنها فً شخصٌة أفــــرال كل مجتمــعله ٌسعى  ذيال

 ( . 1ٙٔ :ٖٕٔٓتضطرب معاٌٌره ) الخفاؾ , أو

على الصعٌد الشخصً والمجتمعً  همٌةمن السلوكٌات ذات األ اآلخرٌنمساعدة  كما تعد       

ام والتوافق ألبنابه لما ٌمنحهم هذا السلوك كقٌمة فهً تضمن تماسك المجتمع والشعور باالنسج

بٌنما التوجه المنخفض نحو مساعدة  ,وأخبلقٌة ثابتة فً بٌبتهم من الشعور باألمان -اجتماعٌة 

 اآلخرٌن"ٌمكن أن ٌإدي إلى تؤثٌر سلبً على التفاعل االجتماعً للفرد وعزلته عن  - اآلخرٌن

 .(٘: ص ٕ٘ٓٓ)الشمٌري,  ٌة فً المجتمع"دة النماذج السلبٌإدي إلى زٌا فضبل عن

انخفاض مستوى سلوك المساعدة لدى االفراد قد ٌإدي الى كثٌر من الى  باإلضافة       

حداث الحٌاه الضاؼطة فٌصبح الشخص أ ةهور االستجابات السلبٌة فً مواجهالمشكبلت ومنها ظ

,  ٕ٘ٓٓدٌد ) علً ,عرضه لئلصابة النفسٌة كتقدٌر الذات المنخفض و الخجل الش أكثر

 (.ٙٔص

النزعة  وأنان االهتمام بالجوانب المادٌة أصبح ٌفوق االهتمام بالجوانب المعنوٌة  كما      

ساط واألوعدم الثقة فً مختلؾ  البلمباالةو وازدادت فً األونة االخٌرةاألنانٌة الشخصٌة 

ون إلى اآلخراالجتماعٌة, وأصبحت حٌاتنا الٌومٌة تزخر بالكثٌر من المواقؾ التً ٌحتاج فٌها 

 .(  ٗ:صٕٗٓٓ) جابر , آلخر أوة وٌمتنع البعض عن تقدٌمها لسبب المساعد

 هدفت التً (Rini.et,al, 2014هذا الموضوع ومنها  دراسة )عدٌدة لت دراسات ؤوو تن       

توصلت  , إذّ الحالة المزاجٌة و الصحٌة للفرد ثٌر سلوك المساعدة فً تحسٌنالتعرؾ على تؤ إلى

أكثر والصحٌة للمرضى مما ٌجعلهم  ةك المساعدة  ساءت الحالة المزاجٌكلما قل سلو إنهالى 

 (.Rini,et.al, 2014,: P 232) لئلصابة بسرطان الدم هعرض

ن آخرٌن على تقدٌم المساعدة فً مشاهدٌ( تؤثٌر وجود 71ٙٔ درس ) عبد الكرٌم , كما         

ان باألردن, ولدى حوال الطاربة, ألا  إنهالنتابج إلى  أظهرتطبلب المعاهد العلٌا فً مدٌنة عمَّ

الذٌن ٌقدمون المساعدة للضحٌة ,   األشخاصكلما زاد عدد المشاهدٌن لحالة طاربة قلت نسبة 

 (.ٔ, ص  71ٙٔ)عبدالكرٌم ,  كلما قلت سرعة تقدٌم المساعدة
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قد تإثر فً سلوك المساعدة من  الفردشخصٌة  مستوىهنالك مواضٌع ومتؽٌرات  كثٌرة على 

 دوافع سلوك تسهم بزٌادة سلوك المساعدة من خبلل  اجملة هذه المتؽٌرات الرفاهٌة الروحٌة لعله

لمصلحة والتعاطؾ ولٌس من خبلل ا اإلٌثارومن خبلل وزٌادة رفاهٌتهم  اآلخرٌنمساعدة 

ٌإدي الى ظهور مشاكل عدٌدة منها ضعؾ قد الرفاهٌة الروحٌة (  ضعؾواالنانٌة والعكس)

 )عز وجل(وعدم االحساس بالمعنى للحٌاة وضعؾ العبلقة مع هللا اآلخرٌنسلوك مساعدة 

مع المجتمع و تدنً الصحة النفسٌة  وظهور  التوافقمع الذات وضعؾ  التوافقوضعؾ 

 (p1: 2017,م الرضا عن الحٌاة ومشاكل نفسٌة واجتماعٌة اخرى المشاعر السلبٌة  وعد

al.Monali et). 

زدٌاد إسلبٌة مختلفة منها   ا  ثاراؾ الرفاهٌة الروحٌة لدى األشخاص وٌنجم عن ضع       

كبلت الشعور بتخلً الخالق عن خلقه وتحمٌله كل المسإولٌة والقاء اللوم علٌه فٌما بتعلق بالمش

لدى االفراد حالة انعدام الثقة بالرب  , زارعا  فراد والمجتمعاتألٌتعرض لها ا والصعوبات التً

شخاص وعبلقات وحٌاة اجتماعٌة, أمتشابمة حول العالم بما فٌه من وهٌمنة رإى شخصٌة 

فراد الذٌن لدٌهم توجهات روحانٌة ألنتشر بٌن ان تألذا من المتوقع  ,وسخط روحانً عام

الوفاة  معدالت وارتفاع الجسدٌة والعقلٌةوحٌة تهم الصكفاء تدنً ,معضعٌفة

(Lynn,andY.JoelWong,2006:p43). 

االفراد للرفاهٌة الروحٌة  فتقادان ألى إ( قد توصل قبل ذلك  Elison,1983الٌسون) وكان      

 وضعؾهللا وضعؾ العبلقة مع  ةنى الحٌامنها فقدان مع ةات كثٌرسلبٌ ن ٌنتج عنهأٌمكن 

 (. Elison,1983, P: 330)ة الذات ومع اآلخرٌن وضعؾ االتصال مع الطبٌع االنسجام مع

ر معهود على الكثٌر من ؼٌ وتسابقا  ا  شدٌدا  الٌوم الذي ٌشهد تنافس فً عالم وٌبلحظ       

 ضوظهور أعرالق والتوتر فً جمٌع انحاء العالم , ٌبلحظ  ارتفاع معدالت الق الموضوعات

الرفاهٌة ووسلوكٌات تنبؤ بافتقاد االفراد لمشاعر السعادة  عراضأواالنتحار وهً االكتباب 

 . (H. Koenig2012 :p15)الروحٌة

الرفاهٌة القدرة على سلوك المساعدة و ةالشخص على سم ٌتوافرن أمن المهم  إنهوٌبدو          

خاصة تلك المتعلقة  بتقدٌم الخدمات الصحٌة والتمرٌضٌة.  لروحٌة لدى قطاعات وظٌفٌة متعددةا

ومتؽٌرات كبٌرة  بما فٌه من  تؽٌرات  مع العراقً الذي ٌمر بظروؾ معقدةو ال سٌما فً المجت

والثقافً والسٌاسً  والصحً وؼٌرها وبسبب الظروؾ  ى المستوى االقتصادي والتكنولوجًعل
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لى إق الٌوم حوج ما ٌحتاجه العراأ أصبحبة االنتقالٌة ب واالمراض واألوبالتً مر بها من الحرو

 .المجتمع رفاهٌه وتحقٌق الحٌاة من اي وقت مضى لتسٌر أكثر سلوك المساعدة تشجٌع

 

طبٌعة عمل العاملٌن بالجانب التمرٌضً هو تقدٌم المساعدة والمعونة للمرٌض  فمن  نأوبما 

إدي الى تعرض المرضى الى خطر حقٌقً  ان ٌ عً ان ٌكون لتدنً سلوك المساعدة لدٌهمالطبٌ

فاهٌاتهم و وتحقٌق ر وهً مساعده اآلخرٌنقد ٌهدد حٌاتهم وعدم تحقٌق اهداؾ مهنه التمرٌض 

 711ٔ) محمود , لحاالت المرضٌة التً ٌتعرضون لهاجراء ا مهم ومعاناتهماآل خفض

 .(ٗٗص:

ه وتفاعله مع مجتمع مبلحظاتلتمس الباحث مشكلة بحثه من خبلل تجربته الشخصٌة وأ وقد      

فضبل  عن كسجٌن للمرضى وعمل الباحث كعامل معٌن ٌقوم بملًء قنانً األد الممرضٌن فق

زمات المتتالٌة منذ العراق من سلسلة اال للحكاٌات والمروٌات عما تعرض لهقراءاته وسماعه 

خدمٌة  وارهاب طابفً وازمات  وعنؾ اجتماعً لواحتبل وحصار القرن الماضً)حروب

الصحٌة واالقتصادٌة والنفسٌة  ( وتبعاتهاكورونا)19كوفٌد. واحتجاجات شبابٌة وصوال الزمة

ولندرة الدراسات العلمٌة لدوافع سلوك المساعدة  (من اثار نفسٌة واجتماعٌةوما ٌنجم عن ذلك 

اإلٌجابٌة  اتهفً الصحة النفسٌة للفرد وفً توجه هاما   وعبلقتها بالرفاهٌة الروحٌة التً تعد عامبل  

فً مواجهة  ةٌنة مهمضرورة دراسة هذا الموضوع لدى ع الباحثوجد  ,واآلخرٌن ذاتهاتجاه 

مراض ألخط الصد األول فً مواجهة ا تعد التًواالزمات الصحٌة واالجتماعٌة  هذه التحدٌات

سٌحاول , وبصدد هذه المشكلة وتفرعاتها ر التمرٌضٌة  فً مدٌنة الدٌوانٌةوهم الكواد ببةألووا

الباحث اإلجابة عن بعض االسبلة الملحة منها, هل تتمتع الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة 

باسلوك المساعدة ؟وما عبلقته بالرفاهٌة الروحٌة ؟وهل ستختلؾ درجات اإلجابة على المتؽٌرٌن 

 على وفق بعض المتؽٌرات مثل النوع والعمر وسنوات الخدمة .

 

 البحث: أهمٌة

 ذاته, مع الشخص توافق بٌن التكامل  أوالتفاعل  نتاج ٌمكن القول ان سلوك المساعدة هو      

 المساعدة فهم على قادرا   ٌكون ال قد اإلنسان أن من وعلى الرؼم ,اآلخرٌن مع وتوافقه

 لوجود ٌجابٌةاإل اآلثار تمٌٌز على قادر بالتؤكٌد إنهإالّ  محدد سلوك اإنه على وتشخٌصها

 بناء فً لواأل األساس حجر مثل قد التمٌٌز هذا أن القول ٌمكن لذا .معه وتكاتفهم اآلخرٌن

 الشرابع وسنت الزمن من حقب خبلل وتبلورت نمت المجتمعات التً وتكوٌن الجماعات

 لقد .وازدهارها ونموها التجمعات هذه بقاء على التً عملت والقواعد األسس ووضعت والقوانٌن
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وتحدٌده  االجتماعً السلوك على المحافظة خبلل من اانهكٌ على اإلنسانٌة المجتمعاتحافظت 

 السلوكٌات حددت كما االجتماعً, للبناء المنتمٌن أدوار وتحدٌد المعاٌٌر بواسطة وتوجٌهه

 ٌعاقب التً المقبولة ؼٌر السلبٌة إتباعها والسلوكٌات على الشخص ٌكافؤ التً والمقبولة ٌجابٌةاإل

 (.ٔٔ:ص ٕٓٓٓعند ممارستها )الشمٌري ,  الشخص

فً وسط الجماعة , فهوال ٌستطٌع ان ٌعٌش بطبٌعته ا  اجتماعٌمخلوقا  االنسان  ألنو        

دون تفاعل بل ٌتفاعل مع المحٌطٌن به من خبلل السلوك االجتماعً سواء كان هذا  والمجتمع

  .(٘, ص  7ٕٓٓضً ,) ماؼٌر مناسبأم مناسب  ا  سلبٌ أو إٌجابٌا  السلوك 

ٌمكن  إنهاآلخرٌن بخبلؾ ذلك ف ةن ٌكرس الكثٌر من الوقت  لمساعدأٌستطٌع االنسان  إذ       

نانً ؼٌر أالتمركز فً الذات والتعؤون بشكل والمجتمع الذي ٌستند الى  انانٌا   ان ٌعٌش وجودا  

جل أعن االنانٌة من دا  بعٌاآلخرٌن  اتن ٌكون هناك اهتمام بحاجأفبلبد  داء وظٌفتهأادر على ق

 .( ٖ, ص ٕٗٓٓ) الحمدانً , عً واستمرارٌته فً تحقٌق وظٌفتهالتماسك االجتماة زٌاد

 لهابذاتها وكلما زاد نصٌب االنسان منها زادت قابلٌته اإلنسانٌة المساعدة سمة  وتمثل      

فً كتبه السماوٌة جمعاء  وتعالىنه الخصال التً امتدحها هللا سبحا شرؾأفالمساعدة 

(Nielson,2000,: p 60.) 

ٌمثل السلوك  إذ إنهٌعد سلوك المساعدة من ارقى انماط السلوك االجتماعً االٌجابً  وعلٌه      

سعاد اآلخرٌن إبٌل دون مقابل فً س ٌقوم به تطوعا  لخالص الذي ٌنبع من داخل الشخص وا الخٌر

 ماة ن الشعور بإنه مفٌد فً هذه الحٌابالفرح و تهب االنسا ا  تبث فٌنا احساس ةٌمثل تجربذلك إنه 

) محمود واالشروبجً, لى الشعور بالطمؤنٌنة واالستقرارو ٌإدي ا على ذات الشخص ٌنعكس

 .(ٕٓ, ص ٕٕٔٓ

بداخله قوة توجهه نحو وحدة الشخصٌة ونحو  توجد الشخص حٌث أشار"ماسلو" إلى ان        

 ٌة والعمل على الوصول إلى تحقٌق الذات عن طرٌق التحلً بعدد من التعبٌرٌة والتلقابٌة والفرد

الصفات والقٌم النبٌلة منها: الشجاعة , األمانة , الحب , المساعدة , إقامة العبلقات الجٌدة مع 

 ( .Rousseu,2004:p 40)   اآلخرٌن

والتزاماته  ناآلخرٌعن  هن االنسان ال ٌستطٌع ان ٌفصل نفس(اAdlerواعتقد أدلر )          

ولكن هذا االستعداد هو قدرة طبٌعٌة ال تظهر تلقابٌا وانما  هعهم فاإلنسان مخلوق اجتماعً بطبعم

 ( 1ٙٔ:ص71ٓٔبالتوجٌه والمران .)هول ولندزي ,

همٌه سلوك المساعدة أضحت أوخٌر عدد كبٌر من البحوث التً ألنجزت فً العقد اأ وقد          

ان ؼٌاب سلوك المساعدة ٌزٌد فً  أظهرتو لؤلفرادفً المحافظة على الصحة النفسٌة والعقلٌة 

خص الذي ٌقدم ن الشإلذلك ف ةالذٌن ٌعانون من ضؽوط نفسٌ لبلشخاصحاله الكرب النفسً 
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اهتمام كبٌر بمشاعرهم  ولدٌه لمحتاجٌن لها هو شخص موثوق فٌهلؤلشخاص ا المساعدة

 ( (Harba,2005: p12وسعادتهم  

 الترابط استمرار على ٌعمل الذي ٌجابٌةاإل األخبلقٌة القٌم مقدمة فً سلوك المساعدة  وٌؤتً

سلوك  ان وذلك  وصبلبته, قوته من وٌزٌد تطوٌره على وٌساعد المجتمع فراد أ والتماسك بٌن

 ٌعد اذ الخبرة, خبلل من وٌتعزز الشخص لحٌاة لىواأل المراحل منذ ٌتشكل بناء نفسً  المساعدة

فجؤة  ٌظهر وال الشخص, فٌه ٌنشا الذي االجتماعً التنظٌم صٌؽة على قدرته توافقٌا  تعتمد سلوكا  

 )خدادا , المبلبمة البٌبة وجد اذا والسٌما العمر بتقدم  قوة وٌزٌد مظاهر شتى خبلل من بل لدٌه

 .( ٙ, ص ٕٕٓٓ

(  التً بحثت فً تؤثٌر سلوك المساعدة 71ٖCialdinٔدراسة سٌالدٌنً ), أظهرت وقد       

 اآلخرٌن إلنه  ساعدةٌقومون بمعلى الحالة االنفعالٌة للفرد الى ان أطفال المجموعة التجرٌبٌة 

البرنامج  مكافؤة أنفسهم م اكتسبوا من خبلل نهوذلك إلوالمزاجٌة, حالتهم االنفعالٌة  من نحسٌ

 ( . P23 : 1973,  Cialdin)ساعدة اآلخرٌنإذا أقدموا على م إٌجابٌةبمشاعر 

دالة إحصابٌا  بٌن متوسطات رتب درجات  ا  فروق(  ٕٕٓٓدراسة )عبود , كذلك أظهرت       

ت رتب درجاتهم فً القٌاس ومتوسطا موعة التجرٌبٌة فً القٌاس القبلًتبلمٌذ وتلمٌذات المج

    (.ٕ: ص ٕٕٓٓ) عبود ,اتجاه المقٌاس البعديمساعدة فً على مقٌاس سلوك الالبعدي 

سلوك المساعدة وعبلقته التً تنؤولت (ٕٕٔٓ)السلطان والسبعؤوي ,كذلك أظهرت دراسة        

بالعوامل الخمسة الكبرى لدى الطلبة الى ان طلبة الجامعة لدٌهم درجه عالٌة من سلوك مساعدة 

لكبرى فً الشخصٌة وتفوق االناث على الذكور عوامل الخمسة االوتوجد عبلقة بٌن هذا السلوك و

 .( ٘:ص ٕٕٔٓي ,ؤوفً سلوك المساعدة )السلطان و السبع

 اآلخرٌن(بدراسة العبلقة االرتباطٌة بٌن سلوك مساعدة ٕ٘ٔٓواهتم )البٌبً,                 

لطلبة سلوك المساعدة لدى ا ث توصلت الدراسة الى ارتفاع درجةوالتوافق النفسً االجتماعً حٌ

  (. ٖ٘ٔ: ص ٕ٘ٔٓبٌن المتؽٌرٌن )البٌبً , إٌجابٌةالجامعٌٌن والى توفر عبلقة  ارتباطٌة 

من ألجود عبلقة ارتباطٌة موجبة بٌن ا( الى وٕٙٔٓبٌنما توصلت دراسة )اسكندرانً ,        

 ي لدى طلبة الجامعة دون ان ٌقترن ذلك بفروق ذات داللة فً متؽٌرياإلٌثارالنفسً والسلوك 

    (ٖٙ:صٕٙٔٓالبحث وفق النوع ) ذكور واناث ( .)اسكندرانً ,

ء االنفعال ي وعبلقته بما ورااإلٌثار(بالسلوك 1ٕٔٓ)عبد هللا ,وأهتمت دراسة          

بٌن  إٌجابٌةالى وجود عبلقة  وتوصلت ةساسٌألمٌذ فً المرحلة الدى التبل والمهارات االجتماعٌة

ما ان المهارات والمهارات االجتماعٌة بؤبعادها المختلفة ك والوعً االنفعالً اإلٌثار سلوك

      .(ٓٔ:ص 1ٕٔٓ, هللاي )عبد اإلٌثاربسلوك ؤ االجتماعٌة تتنب
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لى زٌادة سلوك العدوان إلعاب العنٌفة تإدي ألن اإ الى( 1ٕٔٓوتوصل) حسن وامٌن,       

 (7ٙٔ:ص 1ٕٔٓوانخفاض سلوك المساعدة .)حسن وامٌن ,

 

( الى  تفوق الذكور على االناث وبداللة احصابٌة  1ٕٔٓراسة)دعدوش و زبٌري,توصلت دكما 

 .(ٕٔ:ص1ٕٔٓفً سلوك المساعدة )دعدوش,و زبٌري ,

ساعدة تحرك االنسان نحو  م ( الى وجود دوافع معقدة771ٔوتوصل باتسون وزمبلبه )          

) ال تبحث عن المكافؤة  هاٌثارٌ تعاطفٌهلبحث عن المكافؤة( ودوافع )ا ةنانٌأاآلخرٌن ومنها دوافع 

عدم استطاعة الشخص من  ومن الجدٌر بالذكر ان ,ق رفاهٌتهموتحقٌ اآلخرٌن( تهتم بمساعدة 

 اإلٌثاربالتعاطؾ و ٌتمثل القلق التعاطفً إذٌنشا قلق تعاطفً لدى الشخص  اآلخرٌنمساعدة 

. وقد ٌكون سلوك المساعدة ذي آلخراتجاه أح والمؽفرة و الشعور بالمسإولٌة والرحمة والتسام

ظهر عبلقة بالجوانب المعنوٌة والروحٌة لدى االفراد المقدمٌن لهذا السلوك لذا من المحتمل ان ٌ

 Spirituality)على هذه الجوانب منها الرفاهٌة الروحٌة مإشرات مختلفة أولبك االفراد

Well_being) صصة و المتعلقة بالروحانٌة , تطورت األدبٌات المتخ  األخٌرة. وفً السنوات

 , p230-241,2007تلك الموضوعات ) إحدىمتزاٌد وكانت الرفاهٌة الروحٌة  والدٌن  بشكل

Louis Fry  .) 

ر الدٌن والروحانٌة فً التكٌؾ ٌثؤعلى نطاق واسع ت األساس, درس الباحثون على هذا       

الدراسات األنثروبولوجٌا الحالٌة ان  أظهرتوقد , والصحة العقلٌة فً مختلؾ البحوث النفسً

اٌضا  وً موجود فً جمٌع  طبقات المجتمع وفً مختلؾ الثقافات والحضارات وهالجانب الدٌن

  والمرض والعادات والتقالٌد التً تحكم السلوك المجتمع الصحةفهم عملٌات  ةجزء مهم عن كٌفٌ

إلى أن  ت, وأشارقة بهذا المجالالمتعل األدبٌةالجهود خلقت مجموعة واسعة من البحوث  ههذ

عة من مإشرات الصحة العقلٌة مثل مع مجمو ةلها عبلقة كبٌر دات الدٌنٌة والروحٌةالمعتق

 ,اآلخرٌنومساعدة , والسعادة, والتسامح, احترام الذات وزٌادة ,القلق واالكتباب نخفاضا

 .(,p24: 663–p671:1997 Fehring, R. J., Miller)وضبط النفس, والتعاطؾ معهم

عبلقتنا  ذلك سع ٌشملوتتعلق الرفاهٌة الروحٌة بحٌاتنا الداخلٌة وعبلقتها بالعالم األكما        

 إنهال تعكس الرفاهٌة الروحٌة المعتقد الدٌنً فقط على الرؼم من وأنفسنا و اآلخرٌن و, بالبٌبة

سمة مركزٌة. وللرفاهٌة الروحٌة  تعدّ من الواضح بالنسبة لؤلشخاص الذٌن ٌنتمون لعقٌدة دٌنٌة 

 ,الحفاظ على التوازن والسٌطرة على الحٌاة ,: الشعور بالرضا عن الحٌاةهامجموعة فوابد من

و تجربة اتصال مع قوة أكبر من  ,والمعنى فً الحٌاة ,لشعور بالهدؾل إٌجابٌةوبناء عبلقات 

منها.  بمعنى ان الرفاهٌة الروحٌة  بتاثٌرا   قبول التحدٌات والتؽٌرات فً الحٌاة والنمو ,الذات
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 .Ritter, R.A)تتعلق بالكمال الذي ٌشمل البعد الجسدي والعاطفً والعقلً والروحً

,2014:p 1–13  ) 

مً فً البٌبة المحلٌة ذلك االهتمام الكافً فً البحث العل والرفاهٌة الروحٌة لم تلقَ       

والخبرات انتشارا فً العالم وتؤثٌرا فً  الممارسات أكثرعلى الرؼم من كونها من (العراقٌة)

 .( Paluotzian, 2016:p2) االفراد سلوك

(بان الرفاهٌة الروحٌة ال ترتبط بدٌن معٌن بل 771ٔكما ذكر )الٌسون وسمٌث و بولٌزٌان       

فً كل االدٌان وهً متؽٌر مستمر ومتطور طوال حٌاة الشخص  المتسامًهً العنصر المشترك 

 ( .Leonard R ,et, 1983:p8حالة  اساسٌة فً الوجود.)ا إنهفضبل عن 

لسعادة ا ساسأتنمً السبلم الداخلً وتبنً  وٌإكد منظرو الروحانٌة المعاصرة ان الروحانٌة      

على تهذٌب حٌاتهم  األشخاصمثال ٌنصح بالتؤمل والممارسات المشابهة لمساعدة ال, فعلى سبٌل 

 .(Marius, 2017:p 1 )شخصٌاتهم الداخلٌة و

على مدار  على خبرته بصفته طبٌبا   ( عن الروحانٌة بناء   Benor,2000 وتحدث بٌنور )      

المإمنٌن بالقضاٌا الروحٌة  اقدر على معالجة الكرب النفسً والذي  األشخاصان  ثبلثٌن عاما  

المعاصر ٌعد عامبل اساسٌا  فً االسراع بهرم الجلد والجسد لهذا ٌزداد ادراك المجتمع الطبً 

  p44-46:2002,العامل الروحً   فً تعزٌز الصحة العامة و مواجهة االمراض.) همٌةأل

Benor) 

جوانب االنسان  إحدى هً (  spirituality well-beingكما ان الرفاهٌة الروحٌة )       

 للحٌاة االستقرار النفسً واالجتماعً   ومعنى الشخص إلعطاء الدافعة القوة توفر التً األساسٌة

 ( ..Rofrez , 2010بالذات وقدراتها ) واإلٌمان لوجود ,ا من االٌمان بالؽرض ,و

الروحٌة  اهتماما واضحا بالرفاهٌةفً السنوات االخٌرة  ادبٌات علم النفس أظهرتو       

 )ص اشخوتؤثٌراتها  المختلفة على الجوانب العضوٌة و االجتماعٌة و النفسٌة  لحٌاة اال

Rover &Kocum  ,2010 ) 

الرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة  همٌةوهو ما ٌحفز على ضرورة االنتباه أل       

 أكثرا ان تقدم لنا كوادر صحٌة مختلفة ومنهم الممرضٌن إنهوالصحٌة بشكل عام  والتً من ش

       مع المرضى والشعور بالمسإولٌة العالٌة ا  رحمة وتعاطف أكثرالتزاما فً العمل التمرٌضً و

 (p10:Angela Louisa, 2012). 

( ان الرفاهٌة NAADACجمعٌة الرعاٌة الصحٌة لمدمنً الكحول والمخدرات,وذكرت )  

( ومن p2 :NAADAC ,2003  )الروحٌة هً جزء مهم واساس فً عبلج مدمنً المخدرات
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           هذا الموضوع دراسة أهمٌةالدراسات االجنبٌة حول موضوع الرفاهٌة الروحٌة التً تبرز 

( ,2011 Miaofen,et والتً توصلت الى وجود عبلقة )بٌن متؽٌري الرفاهٌة   إٌجابٌة

 ( ,p2:2011  Miaofenالروحٌة و جودة الحٌاة  لدى افراد العٌنة من العاملٌن) 

فٌما ٌتعلق بالصحة الجسدٌة ,  إٌجابٌةاث إلى ارتباط الرفاهٌة الروحٌة بنتابج وأشارت األبح      

اذ وجد ان هذا المتؽٌر ٌقلل من احتمال اإلصابة باألمراض وٌرتبط  بزٌادة طول العمر , 

وٌخفض معدل اإلصابة بؤمراض القلب, وتلٌؾ الكبد, وانتفاخ الربة, والسكتة الدماؼٌة, والفشل 

وهو ٌقلل أٌضا من ضؽط الدم ومستوٌات  لوفاة من السرطان, والوفاة بالمجمل.الكلوي, ومعدل ا

توجب علٌه إجراء   عملٌة جراحٌة, فمن المحتمل  أوالكولسترول. إذا أصٌب شخص بالمرض 

أن تجري عملٌة الشفاء بشكل أفضل , مع مبلحظة تباٌن هذه التؤثٌرات تبعا الختبلؾ صرامة 

 الرموز 

الطقوس المرتبطة بالروحانٌة, وما  أوبالدٌن, وشدة ممارسة الشخص للشعابر  السلوكٌة المرتبطة

 (Geetika Srivastava,2000:p90 أم ال ) إٌجابٌةإذا كانت تجربته الروحٌة 

وتساعد الرفاهٌة الروحٌة على تحسٌن الصحة العقلٌة حٌث ترتبط بانخفاض معدالت       

  .( (Woong ,Row,2006:p81 االنتحار واضطرابات القلق واالكتباب

ؼبة معززة لؤلمل لحٌاته بتوفره على رصؾ الشخص المتمتع بالرفاهٌة الروحٌة وٌمكن و       

للحب  االستسبلماء و الصف أوشعور بالسبلم  هو لدٌلحٌاتِه  و ٌشعر أن هناك معنى وهدؾ  

فلسفة  هخرٌن و لدٌاآلمن  السماح طلب و  مع اآلخرٌن ان والتسامحؽفرالو الذاتمع  والتصالح

الخدمة والمساعدة  لآلخرٌن ولدٌه  الكثٌر من تقدٌمو  مرضٌة فً الحٌاة و ارتباط قوي مع البٌبة

بة دب, و ٌمتلك تجراأل أوموسٌقى ال أودٌنٌة الطبٌعة الوخاصة ذات  الفنون واآلدابخبرة  فً 

 .(Krentzman,et, 2013:p66) اتصال روحٌة مع قوة أعلى منه

( التً اهتمت بالعبلقة بٌن الرفاه الروحً ونوعٌة   ٕٗٔٓوتوصلت دراسة )ابراهٌمً ,        

بٌن الصحة العامة للشخص   ةإٌجابٌة كبٌر ةى مرضى ؼسٌل الكلى الى وجود عبلقالحٌاه لد

 ٕٙٓٓ(. وفً البرازٌل توصل مارٌن 7ٔ, ص ٕٗٔٓوالرفاهٌة الروحٌة.)ابراهٌمً ,

(Marin )للرفاهٌة الروحٌة على الصحةعلى طلبة علم النفس الى تؤثٌر  هتدراس خبلل(:p1 

Marina,2006) فً الباكستان التً اهتمت  1ٕٔٓد أووهو ما ٌتسق مع نتابج دراسة د

بالصحة النفسٌة للمراهقٌن والتً توصلت الى ان الرفاهٌة الروحٌة تلعب دورا كبٌرا فً الصحة 

 (.Fisher, David Ng ,2017:p44النفسٌة ألفراد العٌنة  )
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( عن  الرفاهٌة  الروحٌة  وعبلقتها  بالٌقظة Mona , 2017)  وأظهرت دراسة مونا      

بٌن  إٌجابٌةوالرحمة والرضا عن الحٌاه لدى طبلب كلٌة التمرٌض فً بنؽالور فً الهند عبلقات 

 .(Monali, 2017: p13هذه  المتؽٌرات لدى طلبة  الكلٌة)

بٌن الرفاهٌة    العبلقة ستكشاؾافً دراسة له كان الؽرض منها ((Hamidوتوصل       

دٌنه طهران , توصل الى لدى موظفً دابرة الشباب والرٌاضة فً م الحٌاة ونوعٌةالروحٌة 

 (. p540:,et2014  Hamidبٌن هذٌن المتؽٌرٌن )  إٌجابٌة ةوجود عبلق

العٌنة المبحوثة, والمتمثلة بطبٌعة االدوار  أهمٌة منالبحث فً جانب اخر  أهمٌةوتبدو       

الممرضة   أو. حٌث ٌقوم  الممرض كلفٌن بها فً نطاق عملهم الرسمًوالمهام والواجبات الم

على تكٌٌؾ مهاراته وأسالٌب العناٌة مع هذه األدوار المتداخلة كلما دعت الحاجة إلى ذلك, ولكن 

 نوعٌة 

 حصٌل العلمً للممرض كما للممرضٌنلدرجة و التالعمل والدور تختلؾ طبقـا  الختبلؾ ا

الممرضة األسالٌب التً تساعد فً  أووالممرضات دور شفابً )عبلجً( اي ٌستخدم الممرض 

إنجاح الشفاء الطبٌعً كتؽٌٌر الضمادات المعقمة و إعطاء األدوٌة للمرضً وؼٌرها من 

)المواساة ( إن الممرض  اٌة أوالعنبما ٌقوم به الكادر التمرٌضً  ب همٌةالمهارات كما تبرز األ

والممرضة ٌدعم المرٌض عن طرٌق اتجاهاته وأعماله التً تظهر اهتمامه براحة المرٌض 

وتقبله له كإنسان, وٌحرص الممـرض والممرضة أن ال ٌضع القرار نٌابة عن المرضى ولكنه 

ت العناٌة الحفاظ ٌشجع المرضى على المشاركة فـً إعـداد الخطط للعناٌة بهم وتتضمن نشاطا

فً دور التواصل وٌشمل جمع  أهمٌةعلى كرامة الشخص .كما للممرضٌن والممرضات 

المعلومات وتوصٌلها لآلخرٌن, وبتواصل الكوادر التمرٌضٌة مع المرضى وأسرهم ومع 

زمبلبهم الممرضٌن فً أقسام أخرى ومع أعضاء الفرٌق الصحً, وؼالبا  ما ٌتؤثر شفاء 

 .(ٖٙ- 1ٖ,ص77ٓٔالتمرٌض ) شاهٌن,كادر تعامل الذي ٌقوم به المرٌض بنوعٌة ال

وٌـشمل دور الممـرض التنسٌق بٌن الممرض و أسرهم والممرضٌن واالختصاصٌن فً       

مجال الصحة و دور الحماٌة وهذا ٌشمل النشاطات التً ٌقوم بها التمرٌض لحماٌة اإلنـسان مـن 

ٌد الناس بالمعلومات عـن األمـراض المعدٌة وطرق اإلصابات والمضاعفات وتعقٌم المواد وتزو

.كما تبرز  .لٌـة وإجـراءات وقابٌة أخرىواإلصابة بها وكٌفٌة منع حدوثها واإلسـعافات األ

بإعادة التؤهٌل وٌشمل النشاطات التً ترفع من إمكانٌات المرٌض إلى الحـد األقصى  همٌةاأل

 .( ٕ٘-ٕٗ: ص ٕٕٓٓاقزة , وتخفٌؾ القٌود علٌه إلى الحد األدنى )ٌسؾ قز

 

 



 
 

 

32 

 النظرٌة: همٌةاأل

الكشؾ عن دوافع  سلوك المساعدة لدى  لةاومحتستمد هذه الدراسة أهمٌتها النظرٌة من        

دفعا  كثروالممرضات وبٌان اي الدوافع هً األ الممرضونعٌنة مهمة جدا من المجتمع وهم 

لبعض المتؽٌرات الدٌموؼرافٌة مثل العمر والجنس وسنوات الخدمة .  ا  لسلوك المساعدة وفق

الجوانب فمن المتوقع ان  هلدراسة األولى التً تربط بٌن هذحد علم الباحث هذه  ا     وعلى 

. كما  الجوانب المهمة لدى هذه الفبة هذهوضوحا عن طبٌعة العبلقة من  أكثرتكشؾ لنا صورة 

داثة موضوع الرفاهٌة الروحٌة  و فً توجٌه االنظار لهذا المتؽٌر النظرٌة فً ح همٌةتكمن األ

وتؤثٌراته المختلفة وفقا للدراسات المشار لها انفا على احوال الصحة والمرض لدى االفراد 

 ٌتعدّ .فضبل عن الكشؾ عن العبلقة القابمة بٌن متؽٌري سلوك المساعدة والرفاهٌة الروحٌة التً 

 الً.الهدؾ الربٌسً للبحث الح

 التطبٌقٌة : همٌةاأل

التطبٌقٌة للبحث الحالً فً  المساهمة فً توفٌر أدوات تقٌس دوافع  سلوك  همٌةتتمثل األ      

تتسم بخصابص )الصدق والثبات (على عٌنة من التً المساعدة والرفاهٌة الرفاهٌة الروحٌة 

ا ان إنهبرامج ارشادٌة من شمجتمع الممرضٌن. كما تعد هذه الدراسة خطوة تمهٌدٌة نحو تصمٌم 

تزٌد من دافعٌة االفراد فً االرتقاء بسلوك المساعدة وتعزز الرفاهٌة الروحٌة لدٌهم , وتساعد 

تضمٌن البرامج التعلٌمٌة والتدرٌبٌة فً اعداد الكوادر  همٌةالدراسة الحالٌة فً تحفٌز التفكٌر أل

الموضوعات المتعلقة بالجوانب  ٌةأهمالتمرٌضٌة بموضوعات السلوك االجتماعً واالٌجابً و

الروحٌة والوجودٌة فً تعزٌز العملٌة التمرٌضٌة وتؤهٌل المرضى  والتعامل الكؾء معهم ومع 

ذوٌهم خاصة فً ظل توتر العبلقة بٌن هذه االطراؾ بسبب الشد النفسً وربما نقص الخدمات 

 المقدمة فً المإسسات الصحٌة .

 اهداف البحث:

 :تعرؾٌهدؾ البحث الحالً 

لدى الكوادر االٌثار والبحث عن المكافاة وتجنب العقوبة  وفقا  لدوافع . سلوك المساعدةٔ

 التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة .

 /التمرٌضٌة على وفق متؽٌرات العمر سلوك المساعدة لدي الكوادر دوافع . داللة الفروق فًٕ

 الجنس / سنوات الخدمة.

 ر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة .الرفاهٌة الروحٌة لدى الكواد ٖٓ

. داللة الفروق فً الرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة على وفق ٗ

 الجنس  / سنوات الخدمة. /متؽٌرات العمر



 
 

 

32 

سلوك المساعدة والرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة دوافع . العبلقة بٌن ٘

 الدٌوانٌة.

 البحث :حدود 

ٌقتصر البحث الحالً على الكوادر التمرٌضٌة العاملة فً المإسسات الصحٌة الرسمٌة)  

 م (ٕٕٓٓمدٌنة الدٌوانٌة لسنة )  الحكومٌة ( فً مركز

 ( Keywordsتحدٌد المصطلحات )

 عرفه كلٌ من(  Helping Behaviorال : سلوك المساعدة )أو

ٔ( _Bandura ,1977  ًهو ما ٌقدمه الشخص من دعم مادي ومعنوي ومعرفً وسلوك )

 (. Bandura,1977:p 177وعاطفً لبلخرٌن  فً المجتمع وقت الحاجة . )

ٕ_ ( Sigelman,1981) تبرع" أو "معروؾ" شكل ٌؤخذ أخر لشخص فابدة ذو فعل )هو" 

 )ذاتٌة( داخلٌة وأثابات )اجتماعٌة( خارجٌة أثابات على ٌنطوي وقد "فً طارئ تدخل" أو

 .(( Sigelman,1981 )له للمإدي

ٖ ( _ Webster ,1989 ب )والتفانً فً  واسعادهم اآلخرٌن)تكرٌس الحٌاة من اجل خٌر  إنه

 .(Webster , 1983: p316 سبٌل رفاههم ومساعدتهم () 

ٗ ( _D.Batson ,1991 هو احد  اشكال السلوك االجتماعً االٌجابً الذي ٌنشؤ نتٌجة )

اإلٌثار , متعددة منها العوامل الشخصٌة لمقدم المساعدة  والمتمثلة  بثبلثة عوامل هً :  عوامل

 .(p5 p:  D.Batson , 1991)المكافؤة , وتجنب العقوبة

تلك األنشطة التً من خبللها ٌعمل األفراد  آنهب( سلوك المساعدة  Clary,1994) كبلري: – ٘

, دون انتظار أي عابد فً مقابل اآلخرٌنعلى تقدٌم المساعدة من أجل حل المشكبلت المتعلقة ب

 .(Clary,1994:93 هذه المساعدة )

ٙ-(2006 ,José Luis González   هو مجموعة واسعة من اإلجراءات  الموجهة  نحو)

 اآلخرن والتعاطؾ واالهتمام برفاهٌة ؤولسلوكٌات مثل المشاركة والتعبما فً ذلك ا اآلخرٌنافادة 

 José Luis )وامور اخرى وٌتكون من مجموعة واسعة من العوامل السببٌة والظروؾ.

González  ,2006: p3). 

بقصد المساعدة فً اآلخر(. السلوكٌات التً توجه نحو الشخص  ٕٗٔٓ_ )علٌان والنواجحة, 1

 (. ٗٗ,ص ٕٗٔٓلذلك الشخص)علٌان والنواجحة,  ٌجابٌةاإلاستمرار اإلفادة 

بوصفه صاحب النظرٌة المتبناة فً ( (Batson 1991وتبنى الباحث تعرٌؾ  لدانٌال باتسون 

 .البحث الحالً والتً اعتمدت فً أعداد مقٌاس دوافع سلوك المساعدة
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لممرضة على الممرض واالتعرٌؾ االجرابً لسلوك المساعدة : هً الدرجة التً ٌحصل علٌها 

 مقٌاس سلوك المساعدة.

 حٌث عرفها كلٌ من (  spirituality well-beingثانٌا : الرفاهٌة الروحٌة)  

ٔ  ( _Eilson,1983 هً الشعور بالتواصل مع :)له معنى وهدؾ بالحٌاة وما بعد  اآلخرٌن ,

 (Eilson,1983: p7مع قوه كونٌه متعالٌه ) بالعبلقةالحٌاة واالعتقاد 

قدرة الشخص على تجربة ودمج المعنى  (  Human et al 2012_ هٌومان وجماعته )ٕ

من خبلل قوة اعظم من  أو اآلخرٌنو  لوجود من خبلل االرتباط مع الذاتوالؽرض فً ا

 . (  p590, et ,2012 Human:الشخص ذاته )

ٖ (_Vivat et al.  ,2013 هو الشعور بالهدؾ, والسبلم والمعنى , والعبل ) قة الوثٌقه مع

 (Suchira ,2015: p4الذات و المجتمع) 

ٗ  _(2014 ,( Ebrahi  ز الجانب المادي ؤوبقوه اكبر من الذات تتج أوهً الوعً بالكون

 .( Ebrahi ,et, 2014:p2وخلق شعور عمٌق واالرتباط بالكون )

والنفس والمجتمع : هو عبلقة االنسان بٌنه وبٌن االله 2014_ التحالؾ الوطنً بٌن االدٌان ٘ 

 ( p 2: 2017 ,Monali D. Mathad )والبٌبة للوصول الى الكمال

ٙ  _Charzynska E. 2015 ))  الرفاهٌة الروحٌة جزء ال ٌتجزأ من الصحة العقلٌة

ا والعاطفٌة   ٌ ا أساس  Charzynska)نسان بٌن المجتمع والذات االؾ لتكٌّ والجسدٌة. ٌعتبر مورد 

E. 2015:p34.) 

( بوصفه صاحب   Human et al 2012الباحث تعرٌؾ هٌومان وجماعته )وقد تبنى 

 النظرٌة المتبناة والمقٌاس المعتمد فً البحث الحالً .

: هً الدرجة التً ٌحصل علٌها الممرض والممرضة على مقٌاس الرفاهٌة  التعرٌف االجرائً_ 

 .الروحٌة 

  ة الكوادر التمرٌضٌ  :ثالثا 

عن الرعاٌة التمرٌضٌة فً مختلؾ مراحل تواجد المرضى,  ونلالمسإو األشخاصهم        

والحابزٌن على شهاده  تإهلهم للممارسة هذه المهنة بعد دراسة مناهج التمرٌض ال تقل عن اربع 

اعدادٌة التمرٌض واصبح مإهبل ومجازا لممارسة مهنة التمرٌض  أوسنوات فً كلٌة التمرٌض 

       .( ٓٗص: 711ٔ) محمود , فً فرٌق طبً إلى قدرتهم على العمل  فضبل ن
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 Helping Behavior سلوك المساعدةاوال :

 مقدمة  . أ

 آلخرٌن دون مقابل , بل ٌمكن أن ٌشكل ذلك خطرا  علٌه,على مساعدة الماذا ٌقدم بعض الناس 

فً حٌن نجد فً مواقؾ عادٌة بعض الناس ال ٌفكر فً المساعدة أو إعطاء شًء من القلٌل الذي 

ٌمتلكه لؽٌره؟ ما الذي ٌجعل شخصا  ٌخاطر بفقدان جزء من نقوده أو صحته البدنٌة أو وقته 

الثمٌن من أجل مساعدة شخص آخر, خصوصا  فً ظل موقؾ لٌس فٌه إمكانٌة للحصول على 

جتماعً؟ ما هً المبادئ التً تحكم عبلقة المساعدة بٌن األشخاص , والظروؾ كسب مادي أو ا

التً فً ظلها ٌقبل الشخص تقدٌم المساعدة لؽٌره ؟  هذه التساإالت تناولها الفبلسفة والمفكرون 

وحاولوا كل من مرجعتٌه الفلسفٌة ومتبنٌاته الفكرٌة تقدٌم .ودارت بؤذهانهم منذ زمن بعٌد

 المجال . مساهمته فً هذا 

 ب . التوجهات الفلسفٌة فً تفسٌر سلوك المساعدة  

طرحت ثبلث توجهات فلسفٌة لتفسٌر سلوك المساعدة ,  االول منها  وٌمثله أصحاب  

-ٕٖٗالتً قدمت  على ٌد )اٌبقور Pleasure Theory ) اللذة ( او المتعة   المنفعة او نظرٌة

 Lucrettus( , )لوكرتس Mill 1957ق. م(, ثم فً العصور الحدٌثة على ٌد )مل  1ٕٓ

(   و  فسر اولبك الفبلسفة  ان الناس تقدم على سلوك مساعدة وفقا  لحسابات المنفعة 1964

اله تحقٌق بوصفها الهدؾ االسمى  من وراء مساعدة اآلخرٌن, فكل فرد ٌهدؾ من وراء أفع

وقد تكون هذه  (٘ٗ: ص777ٔالمنفعة الشخصٌة, وذلك بصرؾ النظر عن اآلخرٌن. ) متولً, 

(  وقد ٕٙٔ:ص 77ٗٔعٌسوي ,المنفعة ماال او مكانة اجتماعٌة او نفوذ او اشباعا شخصٌا . )

 تكون المنفعة  منظورة او ؼٌر منظورة . 

التً قُّدَمْت  Self- Realizationالذات  وٌقوم التوجه الثانً الذي ٌمثله أصحاب نظرٌة إدراك

(, و )أرٌستوتل, Spinoza,1957(, و )سبٌنوزا,  ,Dewey,1922على ٌد )دٌوي

Aristotle,1962 على التعاطً مع  سلوك المساعدة من منظور أكثر تحدٌدا ؛ من خبلل ,)

ة الشخص إعادة بحث العبلقة بٌن  الذات واآلخر, وذكروا أنه فً ظل وجود صراع بٌن مصلح

ومصلحة اآلخرٌن لٌس هناك سبب منطقً نستطٌع تقدٌمه لنفسر من خبلله دوافع  الشخص على 

تفضٌل مصلحة اآلخرٌن على مصلحته الشخصٌة سوى انها شكل من اشكال  تبادل منفعة بٌن 
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خاصٌتان متساوٌتان, واألفعال التً تخدم الذات هً فقط التً  -الذات واآلخر -االفراد, فكبلهما

 م ٌت

و ٌمثل هذا التوجه جوهر مذهب االنانٌة والذي ٌزعم  (ٙٗ: ص777ٔإشباعها.  )متولً, 

اما التوجه  الثالث  ( ٖٙ:ص 71ٙٔمدٌن ,)استحالة ان ٌسلك االشخاص على نحو ؼٌر انانً 

)أوؼستٌن, ودٌوجٌنس  (التً قدمها كل من Duty-Theoryوٌمثله أصحاب نظرٌة الواجب 

Diogenes,1950  &Augustin ( و )كانطKant,1969,  وهإالء جمٌعهم فسروا ,)

, إذ  أشاروا إلى أن هناك إلزاما  Obligationسلوك مساعدة اآلخرٌن فً ضوء مبدأ اإللزام 

ؼٌرٌا  ٌفرض تقدٌم سلوك المساعدة لآلخرٌن, وذلك بصرؾ النظر عن النتابج المترتبة على هذا 

بؤنه أخبلقً إذا لم ٌخدم مصلحة شخصٌة  )متولً,  اإللزام , وأضاؾ )كانط( أن الفعل ٌوصؾ

 (ٙٗ:ص 777ٔ

ونستنتج من العرض السابق ان هذه التوجهات  فلسفٌة  لتفسٌر سلوك المساعدة  تنطلق من        

دوافع هذا السلوك حٌث مثل االتجاه االول دوافع نفعٌة شخصٌة للشخص الذي ٌقدم المساعدة 

لمتلقً المساعدة  . اما االتجاه الثانً  فقد ركز على ان سلوك بؽض النظر عن الفابدة المتحققة 

المساعدة هو تبادل منفعة  بٌن الشخص المقدم للمساعدة وبٌن المتلقً لها فٌما ارجع منظرو  

االتجاه الثالث سلوك المساعدة الى االلتزام االخبلقً او التعاطؾ واالٌثار فً المقام االول 

 اء السلوك االجتماعً االٌجابً لؤلفراد مقدمً المساعدة .بوصفه دلٌبل على رقً وارتق

 ج : سلوك المساعدة فً االسالم :

بصفة عامة نجد أن كل دٌانة توصً بالرحمة وتقدٌم المساعدة لآلخرٌن, وهنا البد للباحث        

التعرض له وهو اإلٌثار ومساعدة اآلخرٌن فً الدٌن  عنهمن التوقؾ عند أمر رأى أنه ال ؼنى 

اإلسبلمً, ألنه لم ٌتوافر للباحث  دراسات عربٌة إسبلمٌة تناولت مفهوم المساعدة وعبلقته 

بالتدٌن , فاإلسبلم دٌن األخبلق الحمٌدة, دعا إلٌها وحرص على تربٌة نفوس المسلمٌن علٌها, 

[. . وفً مجال ٗ]القلم: آٌة  وإنك لعلى خلٍق عظٌمفقال: وقد مدح هللا تعالى نبٌه محمدا  

ْقَوى َواَل َتَعاَوُنوا َعلَى اإْلِْثِم  الحث على التعاون ٌقول هللا سبحانه وتعالى: " َوَتَعاَوُنوا َعلَى اْلِبرِّ َوالتَّ

َ َشِدٌُد اْلِعَقاِب" )سورة المابدة : َ إِنَّ هللاَّ قُوا هللاَّ  ( .َٕواْلُعْدَواِن َواتَّ

النبً محمد ))صل هللا علٌه واله وسلم(( فً أحادٌث كثٌرة على مســــــــاعدة  ودعى       

اَبِة َواْلُوْسَطى ,  بَّ ِن فًِ اْلَجنَِّة ((, َوأََشاَر بِالسَّ ٌْ تٌِِم َكَهاَت ٌَ اآلخرٌن, كما فً قوله )) "أََنا َوَكافُِل اْل

َنُهَما َقلٌِبل  ".) مٌزان الحكمة ٌْ َق َب ( . وقوله))صل هللا علٌه واله وسلم(( :) من  1ٓ1ٖ:  1,ج َوَفرَّ
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عال ٌتٌما  حّتى ٌستؽنً, أوجب هللا عّز وجّل له بذلك الجّنة كما أوجب آلكل مال الٌتٌم النار" ) 

و هناك احادٌث للنبً تدعوا الى االنفاق فً سبٌل هللا بدون (. , 1ٕٗ: ٕٗبحار األنوار ,ج 

لٌه واله وسلم(( : "من أعطى درهما  فً سبٌل هللا كتب هللا له ))صل هللا ع قولهمقابل مثل 

(. وقوله ))صل هللا علٌه واله وسلم(( :" وال ٌزال ٕٕٔ: 7ٖسبعمابة حسنة" ) بحار األنوار,ج 

الناس بخٌر ما أمروا بالمعروؾ ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر فإن لم ٌفعلوا ذلك نزعت 

لى بعض ولم ٌكن لهم ناصر فً األرض وال فً السماء" ) بحار منهم البركات وسلط بعضهم ع

( , وقوله )) صل هللا علٌه واله وسلم (( :" إن معاونة المسلم خٌر, وأعظم 7ٗ: 71األنوار,ج

 (.1ٕٔ: 1٘أجرا من صٌام شهر واعتكافه فً المسجد الحرام " ) بحار األنوار,ج 

َمْن أَْمَسَك اْلَفْضَل ِمْن لَِساِنِه, َوأَْنَفَق اْلَفْضَل وقال اإلمام علً ))علٌه السبلم((: " ُطوَبى لِ 

( وبتطبٌق هذه التوصٌات الرابعة تكرس قٌم التكافل 1ٖٕ: 1ِٙمْن َمالِِه" )بحار األنوار,ج 

والتضامن فً المجتمع وتعد جزء من المنظومة االقتصادٌة واالجتماعٌة فً اإلسبلم وبها تتحقق 

( ٙٔص: ٕ٘ٓٓعلى الفقر والجهل والحرمان والتخلؾ.  ) الٌوسؾ , العدالة االجتماعٌة وٌقضى

 . 

التحرٌض على ذلك , فقط او على المساعدة  والدعوة بالحث  ًاالسبلم ٌكتِؾ الدٌن ولم        

 الناس حوابجقضاء ب القابممن  جعل, كما واالٌمان العبادة  مصادٌق  نعمل الخٌر م جعلبل 

 ازدادتكلما  ازدادت إنسانٌته كلما  فاإلنسانسبحانه وتعالى ,  كالمتشحط بدمه فً سبٌل هللا

الخصال التً امتدح هللا سبحانه وتعالى قوما بلؽوا  من اعظم واشرؾقابلٌته للمساعدة, فالمساعدة 

من األخبلقٌة شؤنا بعٌدا وسموا باإلنسانٌة إلى ذرى ال ٌبلؽها إال ذو حظ  عظٌم حٌث قال هللا 

 ِ َما ُنْطِعُمُكْم لَِوْجِه هللاَّ ا * إِنَّ ا َوأَِسٌر  ِتٌم  ٌَ ا َو ِه ِمْسِكٌن  َعاَم َعلَى ُحبِّ ٌُْطِعُموَن الطَّ اَل ُنِرٌُد ِمْنُكْم  تعالى )َو

ا ( سورة االنسان اآلٌة ) ,( فالمساعدة هً ان ٌقدم االنسان حاجة ؼٌره من 1, 1َجَزاء  َواَل ُشُكور 

 ( . ٕٓص: 71ٙٔالناس على حاجته فقد ٌجوع لٌشبع ؼٌره وٌعطش لٌروي سواه )عثمان ,

هم بقوله :" خٌاركم وقد حدد اإلمام الصادق )علٌه السبلم( مواصفات خٌار الناس وشرار     

سمحاإكم وشراركم بخبلإكم, ومن خالص اإلٌمان البر باإلخوان والسعً فً حوابجهم وإن البار 

 ( .ٗٔٗ: ٗباإلخوان لٌحبه الرحمن" ) الكافً ,ج

 وجعل هللا األخبلق الفاضلة سببا  للوصول إلى درجات الجنة العالٌة, فٌقول سبحانه وتعالى:     

 ن ربكم وجنة عرضها السماوات واألرض أعدت للمتقٌنمؽفرة م لًوسارعوا  الذٌن ٌنفقون
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آل عمران:    فً السراء الضراء والكاظمٌن الؽٌظ  والعافٌن عن الناس وهللا ٌحب المحسنٌن

 [.ٖٗٔ-ٖٖٔاآلٌات 

    

ٌعد من  او احد اشكال التعبٌر عنه  سلوك المساعدة لذلك نجد أن اإلٌثار بوصفة  جوهر  

لرفٌعة التً حث اإلسبلم علٌها, وحث كل مسلم أن ٌتحلى بها, وأن ٌجعلها سلوكا  الزما  األخبلق ا

 له على الدوام.

ٌُعد أحد  ٕ٘ٓٓوفً بحث أجراه ) الشمٌري       ( توصل الباحث  الى أن االعتقاد الدٌنً 

ٌقدمون %( من أفراد عٌنة البحث أنهم 1ٔ.7ٙالدوافع الربٌسة لتقدٌم المساعدة؛ إذ أقر نسبة )

المساعدة لآلخرٌن مدفوعٌن بقٌمهم الدٌنٌة التً تحث على مساعدة اآلخرٌن. كما بٌنت النتابج أن 

التدٌن ٌقوى بوصفه دافعا  للمساعدة مع تقدم العمر, وهذه النتٌجة منطقٌة ألن الشخص كلما أزداد 

نضجه العقلً وتعلٌمه, نضجت قٌمه الدٌنٌة وتبلورت, وحرص على التمسك 

 (ٕ٘ٓٓلشمٌري,بها.)ا

 : مفهوم سلوك مساعدة وبعض المفاهٌم األخرى ذات العالقة :  د

ٌتم عدد من المفاهٌم التً شاع استخدامها وتتوافر فً ادبٌات السلوك االجتماعً االٌجابً     

مساعدة , مثل التعاون, والمساندة االجتماعٌة, واالٌثار, وسوؾ  سلوك خلط بٌنها وبٌن مفهومال

 باٌجاز لهذه المفاهٌم والفرق بٌن كل منها وبٌن سلوك المساعدة  نعرض فٌما ٌؤتً

 سلوك المساعدة والتعاون ( Helping Behavior and Cooperation) استخدم  

على أنهما مترادفان, على الرؼم من تماٌزهما. إذ ٌرى )رافٌن المفهومٌن بعض الباحثٌن 

( ان التعاون هو عبلقة بٌن طرفٌن أو أكثر, تتضمن Raven& Robin,1983وروبٌن 

 Schroeder, etاالعتماد اإلٌجابً المتبادل بٌنهما, والعمل من أجل تحقٌق هدؾ مشترك. )

al, 1993: 20)  الجهود المشتركة بٌن فردٌن أو بوصفه تلك التعاون الى لطفً  نظر ٌ فٌما

ا العملٌة التً عن طرٌقها ٌحاول  أكثر, من أجل تحقٌق أهداؾ أو مصالح مشتركة, وهو أٌض 

,  (1ٗٔم: 77ٗٔاألفراد أو الجماعات تحقٌق أهدافهم, من خبلل المساعدة المتبادلة. ) لطفً, 

ٌهدؾ تحقٌق  ان االول  المساعدة فًٌمكن أن نجمل الفروق بٌن مفهومً التعاون وسلوك  هوعلٌ

هدؾ مشترك , بٌنما نجد أن طرفً العبلقة فً سلوك المساعدة ؼٌر متساوٌٌن أو متماثلٌن, 
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فربما ٌكون لكل منهما هدؾ مختلؾ, كما أن طرفً العبلقة أحدهما مقدم المساعدة, واآلخر 

 ( ٖٗ:ص ٕ٘ٔٓ)البٌبً,  متلقً لها.

 ماعٌةسلوك المساعدة والمساندة االجت: and Social Support Helping 

Behavior لمساندة االجتماعٌة ٌشار لSocial Support  بوصفها فً ادبٌات علم النفس 

العبلقة القابمة بٌن الشخص واآلخرٌن, والتً ٌدركها الشخص على أنها تساعده عند ما ٌحتاج 

إلى مساعدة اذن انها تشٌر الى التفاعل مع األشخاص الذٌن ٌعتمد علٌهم الشخص وٌبادلونه كل 

بعض اآلخر إلى مفهوم الفً حٌن ٌنظر   (ٗ: 77ٗٔمحبة وتقدٌر. )الشناوي, وآخرون, 

ى أنه التلقً الفعلً للتدعٌم والمساندة من اآلخرٌن, وذلك عندما ٌكون شخص فً المساندة عل

ونستطٌع أن نجمل الفروق بٌن ,  (Bushman& Anderson, 2009  :(p98مؤزق. )

منها ان سلوك المساعدة تتضمن عمبل فعلٌا مفهومً المساعدة والمساندة فً عدد من النقاط 

اعٌة تتضمن هدفا  مختلفا , مثل تقدٌم النصح واإلرشاد االجتم مباشرا فً حٌن ان المساندة 

وذلك بهدؾ التعامل كشكل من اشكال الدعم النفسً والوجدانً  والمإازرة إلى الطرؾ اآلخر

 ,Schroeder, et alالفعال مع المعاناة أو الضؽوطات التً نتجت بسبب المشكلة . )

العبلقات االجتماعٌة, بمعنى أن المساندة على شبكة  . من جهة اخرى تعتمد  (1993:188

الشخص ٌعتمد فً تلقٌها على األسرة, الزمبلء, المعارؾ, بٌنما ال ٌحدث ذلك فً سلوك 

, وفضبل  المساعدة, إذ ؼالبا  ما ٌكون الشخص مقدم المساعدة ال تربطه أٌة عبلقة سابقة بمتلقٌها

لتكون العبلقة بٌن ساندة ومقدمها تعتمد المساندة على العبلقات المستدٌمة بٌن متلقً المعن ذلك 

 األحادٌةفً سلوك المساعدة  تتسم العبلقة باألحادٌة دل ادوار, فً حٌن الطرفٌن اشبه بعملٌة تبا

فً أؼلب األحٌان إذ ال ٌتم تبادل األدوار, بسبب عدم استدامة العبلقة بٌن مقدم المساعدة 

 (7ٗ :ص77٘ٔ الشامً,ومتلقٌها. )

   واالٌثارسلوك المساعدة Helping Behavior and Philanthropy  : استخدم 

ان العنصر  الدسوقً كمال اذ ٌرى    واحد حأنهما مصطل علىالمفهومٌن   الباحثٌن من الكثٌر

 الذات حب مقابل فً بهم او االنشؽال الناس من سعادة اآلخرٌن اعتبار هو المهم فً االٌثار 

 ربٌر)  وٌنظر  ( 1ٙ:ص 77ٙٔ  ,سٌد(  بالنفس االهتمام مقابل فً بالؽٌر االهتمام أي .واألنانٌة

( Reber   النظر    بلق اآلخرٌن ونفع ورفاهٌة سعادة زٌادة فً الرؼبة هو األول بمعنٌٌنلئلٌثار

عبد ( حٌاتهم دٌمومة  و اآلخرٌن ومصلحة أمن أجل من العملهو  والثانً لمصلحته الشخصٌة 

 مجموعة إلى وبالعودة المتعلقة باإلٌثار  السابقةسطور ال من ٌتضح و,  ( 1ٔ:ص771ٔ,هللا

 فقد فصله ٌصعب ٌكاد الذي المفهومٌن بٌن  حالواض التداخل المساعدة كالخاصة بسلو التعارٌؾ
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 .من اإلٌثار مهم جزء وهو إٌجابٌا   اجتماعٌا   سلوكا   ٌعد المساعدة سلوك أن البعض - اعتبر

(Aauradha,2008: p104) لسلوك ون االٌثار احدى الدوافع المهمة دانٌال باتس فٌما اعتبر

 المساعدة )انظر نموذج باتسون لسلوك المساعدة فً الصفحات البلحقة (

 

 

 

 : مظاهر سلوك مساعدة:  ه

اربعة  ساعد البحث فً موضوع سلوك المساعدة وتحلٌل االدبٌات الخاصة به الى تصور 

 Sympathyوالتعاطؾ  :Sharing هً المشاركة سلوك المساعدة اساسٌة لمظاهر 

Behavior  . اذ ٌقوم من مظاهر سلوك المساعدة,  مظهرتمثل المشاركة وواالٌثار واالحسان

متلكه مع اآلخرٌن, وذلك لتخفٌؾ المعاناة التً ٌشعرون بها, سواء ما ٌاقتسام مقدم المساعدة ب

وذلك السلوك ٌكون طواعٌة  وخالٌا  من أكان ما ٌمتلكه )نقودا , أم طعاما , أم وقتا , أم علما ...(, 

ٌمثل . من جهة اخرى (ٓٔ: ص771ٔأي رؼبة فً تلقً أي منفعة فً المقابل. ) عبد الرحمن, 

التعاطؾ الباعث الخفً فً إبداء سلوك المساعدة, فهو مظهر داخلً )وجدانً( , ولكنة مظهر 

قوي بمشاعر الشخص من مظاهر سلوك المساعدة, فالتعاطؾ هو أن ٌكون لدى الشخص وعً 

اآلخر ومعاناته وآالمه, مع وجود رؼبة لدٌه للقٌام بجمٌع األعمال الضرورٌة للتخفٌؾ عنه, 

 . ( 7ٖ:ص ٕٓٓٓوإنهاء آالمه, ولكنه لم ٌصل بعد إلى حد المشاركة الفعلٌة. )إبراهٌم, 

ثار عند ( االBatsonٌبصورة االٌثار حٌث ٌرى باتسون ) وٌظهر سلوك المساعدة احٌانا      

سٌحبه للناس  هالبشر ٌهدؾ الى مساعدة االخرٌن وتحقٌق رفاهٌتهم , فما سٌحبه الشخص لنفس

وٌصل ذلك الحب الى تفضٌل مصلحة الناس على مصلحته ,اذ ان الشخص الذي ٌقوم باإلٌثار , 

تحمل بعض فً ولعل , ٌتصؾ بالتعاطؾ مع  االخرٌن والقلق على مصالحهم ,وهذا الشخص 

الزعاج وتحمل الكبلم الجارح  من االخرٌن او الجٌران والصبر علٌهم حبا بهم صورا االفراد ا

 (  11:ص 7ٕٓٓمن صور االٌثار  )ابو اسعد ,

مظهرا اخرا من المظاهر الدالة  او لمجسدة لسلوك المساعدة والذي ٌستثار  الحسانوٌمثل ا      

وتوقع  السمعة ن االنتشار واالخرٌن والبحث عحاجة المحسن بوعً بدوافع متعددة منها 

 القٌموتؤثٌر  , المتوقعة   والمنافع  التكالٌؾوحساب النفسٌة , الحصول على بعض المكافآت 
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فاعلٌة مدى و المتوقعة للمإسسات التً ٌتم االحسان من خبللها أ , الكفاءة  الموجهة للسلوك 

ٌة من سلوك و الؽااالحسان .فً دفع الفرد لسلوك االلتماس أو التوسل وتؤثٌر عامل العطاء , 

هو االرتقاء بالمجتمع, مما ٌعود على الشخص المحسن بالرضا عن نفسه.)  عبد  االحسان 

 (7ٕ_ ٘ٔ:ص ٕٕٓٓاالمٌر,

 

 

 : أنواع سلوك مساعدة: و

 افادت ادبٌات البحث فً موضوع سلوك المساعدة بإمكانٌة تصنٌفه الى الفبات االتٌة :

ٌتحمل   وفٌها  مساعدة كلٌةٌصنؾ الى حٌث الكم, و : سلوك المساعدة من  التصنٌف االول

وهً التً ٌتحمل فٌها  , والمساعدة الجزبٌة  الشخص حل المشكلة كلها عن صاحب المشكلة

 الشخص جزءا  من حل مشكلة شخص آخر. 

 تتمثل  و ساعدة مادٌةم وٌمكن تصنٌفه إلى نوع من حٌث ال :سلوك المساعدة  التصنٌف الثانً

مساعدة و . الدم, والنقود, والطعام, وأشٌاء عٌنٌة أخرىمثل التبرع ب بؤشٌاء ملموسة ومحسوسة 

معنوٌة: وهً التً ٌساعد فٌها الشخص اآلخرٌن مساعدة معنوٌة, أي التضحٌة بؤمور ؼٌر 

 ٕ٘ٔٓ)البٌبً ,  , وإعطاء وقت للمواساة. , والمشاركة الوجدانٌة التعاطؾ ملموسة مثل

 (ٔٙ:ص

ساعدة قصٌرة األمد صنؾ سلوك المساعدة هنا الى م: من حٌث االستمرارٌة, وٌ تصنٌف الثالثال

وتتضمن تدخبلت قصٌرة األمد عن طرٌق أشخاص ٌقومون بعمل بدنً وجسمانً من أجل 

مساعدة أشخاص ٌعتبرون ؼرباء عنهم, إذ من الممكن أن ٌجد الناس أنفسهم بصورة طبٌعٌة فً 

أن اآلخرٌن الؽرباء عنهم فً أزمة أو مشكلة تستدعً القٌام بمساعدتهم, وؼالبا  مواقؾ ٌبدو لهم 

, أو ما تكون تلك الحاالت طاربة حوادث  , وقد تتضمن مرضا  مفاجبا , أو حرٌقا , أو سرقة 

  (1ٖ: ٕٓٓٓإبراهٌم, )   .سٌارات, أو عنفا ,

لفترة طوٌلة, وتقدم المساعدة للؽرباء مساعدة طوٌلة األمد وهذا النوع من المساعدة ٌمتد و      

والمعروفٌن والمقربٌن على السواء, وتتطلب أن ٌقٌم الشخص مقدم المساعدة عبلقة طوٌلة األمد 

 (Moghaddam,1998:p305) . مع اآلخرٌن الذٌن ٌقدم لهم المساعدة
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 المساعدة:سلوك : العوامل المؤثرة فً  ز

خرٌن من عدمها بجملة عوامل تتوزع على ثبلثة فبات :  ٌتؤثر قرار فرد ما بتقدٌم المساعدة لآل

االولى العوامل المتعلقة بالشخص الذي ٌقدم على المساعدة , والثانٌة هً العوامل المتعلقة بمتلقً 

 المساعدة والثالثة هً جملة العوامل الموقفٌة المقترنة بسلوك المساعدة .

وفقا لكارلو و اخرون   سمات الشخصٌة: تإثر   اوال : العوامل المتعلقة بالشخص مقدم المساعدة

ذوي الدرجة العالٌة فً مبلحظة فً الكٌفٌة التً ٌتفاعل الناس بها فً مواقؾ معٌنة, فاألشخاص 

كون لها مردودها االجتماعً ٌ إذا اعتقدوا أن المساعدة لآلخرٌن  مساعدٌن  اٌصبحو الذات 

ت اخرى . وتوصلت دراسا (Carlo, et al,1991:36نظرا  ألنهم موضع توقعات اآلخرٌن)

المسإولٌة الشخصٌة, والمسإولٌة  التعبٌر عن مشاعران سمات اخرى مجتمعة معا من قبٌل 

بشكل   االجتماعٌة, ومستوى التفكٌر األخبلقً, والقٌم المعاضدة للمجتمع, وانخفاض النفعٌة  تنبإ

ومثل هذه , ة  منفردفها سمات ها بوصة, أكثر مما ٌنتج عنسلوك المساعدة ب افضل من سواها 

أنه من التبسٌط المخل أن نتوقع أن ثمة متؽٌرا  واحدا   النتٌجة تتسق مع افتراض بعض الباحثٌن 

 .(1ٔٔ: ٕٓٓٓللشخصٌة هو الذي ٌرتبط بالمساعدة فً كل المواقؾ ) إبراهٌم, 

 )دافٌدوؾ( أن كثٌرا  من سمات الشخصٌة ترتبط بالمساعدة فً األبحاث اشارت و

المعملٌة, فاألفراد الذٌن ٌقدرون العبلقات االجتماعٌة بدرجة عالٌة ٌمٌلون إلى مساعدة اآلخرٌن 

أكثر من أولبك الذٌن ٌركزون على قٌم أخرى, كالقٌم الجمالٌة أو السٌاسٌة, وأن الشعور بالتحكم 

ة أٌضا . فً الحٌاة, أي االعتقاد بؤن سلوك الشخص له تؤثٌر فعلً أمر ٌرتبط بتقدٌم المساعد

كما أكد )فلدمان( أن كبل  من سمتً الثقة بالنفس, واالستقبللٌة . (1٘1 -1٘ٙ: 711ٔ)دافٌدوؾ, 

تدفعان األشخاص إلى القٌام باألفعال المساعدة لآلخرٌن, بٌنما ٌفضل األفراد الذٌن ٌمٌلون إلى 

من جراء العزلة واالنطواء عدم اإلقدام على مساعدة اآلخرٌن حتى ال ٌقعون فً مشكبلت 

 .( Feldman,1996:10االختبلط باآلخرٌن. )

ٌمٌل األفراد ذوو سمات )الجرأة والمخاطرة( إلى المساعدة فً مقابل األفراد ذوي و        

سمات )الحذر والحٌاء( إذ ٌتجنب األفراد الحذرون وذوو الحٌاء الشدٌد مساعدة االخرٌن, , 

وٌتصرفون فً المواقؾ المختلفة بحذر شدٌد؛ وذلك على عكس األفراد المتسمٌن )بالجرأة(, 

ذٌن ٌسٌطرون على كل أمورهم, كحب الحٌاة واالستعداد لمواجهة أي )وحب المخاطرة( ال

ذو . وٌمٌل  الفرد طارئ, ورؼبة ضخمة فً اقتحام المشكبلت ومواجهتها ومساعدة اآلخرٌن 

الكرم فً العطاء للناس, سواء أكان العطاء وقتا  الى  وراحة البال  الطبٌعة الطٌبةوسمة )التقبل( 
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ذا قلب عطوٍؾ وحنون, وفً النهاٌة فهو على استعداد تام للتعاون,  أم طاقة  أم جهدا , وٌكون

وبصفة عامة ٌحاول أن ٌقول )نعم( عندما ٌطلب إلٌه أن ٌكون متعاونا , وٌجد أي طرٌقة للتعاون 

 .( ٖٗص:  ٕٙٓٓ ,الشمٌري )مشكبلت والصعوبات التً قد تقابلهوالمساعدة, رؼم ال

ا شخصٌة فً المساعدة دعت بعض الباحثٌن وٌإكد )رشتون( "وال شك أن هناك فروق  

إلى استنتاج أن ثمة شٌبا  ٌمكن أن نطلق علٌه الشخصٌة المساعدة تجعل بعض الناس وبشكل 

كما قرر )رشتون( . (Rushton,1981:66ثابت أكثر كرما  ومساعدة  ولطفا  مع ؼٌرهم" )

من آبابهم المساعدٌن, إذ  وآخرون, أن سمات الشخصٌة المإهلة لسلوك المساعدة ٌرثها األبناء

أوضح أنه تمت مقارنة درجات توابم متحدٌن, وتوابم منفصلٌن بمقٌاس تقدٌر ذاتً للمساعدة, 

%( أو ٌزٌد من هذه ٓ٘تبٌن منها أن هناك اختبلفات فً الشخصٌة بالنسبة للمساعدة, كما أن )

جتماعً, وإذا صح ذلك االختبلفات ترجع إلى عوامل جٌنٌة مستقلة عن التعلم وعن التطبٌع اال

شخصٌتهم فإن ذلك ٌعنً أننا نرث قدرا  كبٌرا  من سلوك المساعدة من آبابنا نتٌجة وراثتنا لسمات 

 .( Rushton, et al,1986:18 )المحفزة ألداء المساعدة

فً المساعدة, وتقدٌم الرؼبة فً احدى سمات الشخصٌة التً تزٌد  وٌمثل المزاج السلبً 

ؼٌر أن زٌادة الرؼبة فً مساعدة اآلخرٌن وجدت فً الدراسات  ها .منتقلل  احٌان اخرى 

بٌنما الدراسات التً وجد فٌها أن ,  (Cialdini& Kenric,1976:907المتعلقة بالكبار )

 Kenric, etسلبٌة المزاج تقلل من الرؼبة فً مساعدة اآلخرٌن كانت تتعلق باألطفال )

al,1979:329.)  سلوفً فسر  من جهة اخرى(Slovey)     تؤثٌر المزاج اإلٌجابً على

أن الحالة المزاجٌة الجٌدة تذكر الشخص االولى  تقدٌم المساعدة لآلخرٌن من خبلل ثبلث نقاط 

,   بمعٌار المسإولٌة االجتماعٌة الذي ٌنص على أننا ٌجب أن نساعد اآلخرٌن األقل قدرة منا

تسمح للشخص أن ٌعقد نوعا  من المقارنة االجتماعٌة  أن الحالة المزاجٌة الجٌدةوالنقطة الثانٌة 

ٌُقبل على مساعدته ,  فٌما النقطة الثالثة  تفترض  بٌنه وبٌن الشخص األقل قدرة منه مما ٌجعله 

ٌُقبل  ان  تقدٌم المساعدة لآلخرٌن من الممكن أن ٌزٌد فً الحالة المزاجٌة اإلٌجابٌة لدٌه وبالتالً 

 :Geen, 1999حافظ على استمرار حالته المزاجٌة الجٌدة)على مساعدة اآلخرٌن حتى ٌ

225). 

افترضت دراسات كثٌرة أن انفعال التعاطؾ ٌقود إلى وفٌما ٌتعلق بسمة التعاطؾ  

دافعٌة مباشرة تجاه األهداؾ اإلٌثارٌة لتحقٌق صالح اآلخرٌن, وأن هذه االفتراضات هً ما 

حض االفتراض الشابع فً علم النفس, والذي ٌطلق علٌها فرضٌات التعاطؾ االٌثاري, التً تد
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ٌفسر كل الدافعٌة االجتماعٌة على أنها تدفع السلوك مباشرة نحو أهداؾ أنانٌة, لزٌادة رفاهٌة 

وٌذكر )هوفمان( إن التعاطؾ هو الوحٌد الذي ٌمكنه ,  (Fultz,1986:761الشخص الذاتٌة. )

من خبلل  االنانٌة  ٌكون من األفضل تخفٌضأن ٌملا الفجوة  بٌن األنانٌة واإلٌثار, وبالتالً 

إعطاء المساعدة لآلخر الذي ٌكون فً محنة, ولهذا السبب عالج بعض الكتاب التعاطؾ على أنه 

دافع أنانً, إال أن )هوفمان( ٌعود مرة ثانٌة وٌإٌد الرأي بؤن التعاطؾ دافع إٌثاري أكثر منه 

أنانٌة, فإن لدٌه أٌضا  أبعادا  محددة تجعله  دافع أنانً, إذ ٌذكر أن التعاطؾ بجانب أنه عنصر

 .(  Hoffman,1981:p136دافعا  إٌثارٌا  )

لوك المساعدة لتحقٌق هدفٌن سمة شخصٌة  اخرى تدفع الفرد ألبداء س  شعور بالذنبوٌمثل ال 

عن الفرد  تؤثٌر فً األفكار التً ٌحملها اآلخرونوالثانً لللتحسٌن صورة الذات, االول 

.(Watson,et al,1985:p85)  .  ولما كان الشعور بالذنب ٌنتج عن صراع الشخص مع

معٌاره األخبلقً, كان األفراد الذٌن ٌشعرون بالذنب أكثر استعدادا  للمساعدة من اآلخرٌن ؼٌر 

الشاعرٌن بالذنب, والفكرة هً أن الشعور بالذنب ٌمٌل بالشخص إلبداء االستعداد للتكفٌر, وربما 

التكفٌر  عن الذنب أقدم من مفهوم الذنب بحد ذاته, والذي ٌشٌر إلى أن الشخص ٌكون مفهوم 

عند ما ٌفعل شٌبا  وٌعده خاطبا  فإنه بعدها سٌشعر بالذنب, وٌعمل جاهدا  على خفضه أو التخلص 

قٌام الشخص بؤداء فعل  والتخلص من الشعور بالذنب ٌمكن أن ٌحدث بعدة طرابق منها,   منه

ٌُخضع , او ان  لٌوازن الفعل السٌالوكٌات االٌجابٌة من قبٌل سلوك المساعدة ومنها الس جٌد 

ٌحاول , او ان  الشخص نفسه لبعض الخبرات ؼٌر السارة, وٌجرب عقاب نفسه على سلوكه

 Watson,et).) التقلٌل للحد األدنى من الجوانب السلبٌة للفعل الذي استثاره الشعور بالذنب.

al,1985:p85  ) 

المساعدة   عند ما بسلوك لحاجة لبلستحسان االجتماعً كد بعض الدراسات ارتباط  اوتإ    

, وذلك ألن سمات الشخصٌة تنبا عن كٌفٌة إعطاء المساعدة.  تكون العطاءات الموقفٌة موجبة

الحاجات العالٌة  ذوي فعند ما ٌتوقع األفراد تؽذٌة مرتدة اجتماعٌة إٌجابٌة للمساعدة فاألفراد 

ن سٌساعدون  أكثر من أولبك الذٌن لدٌهم حاجة أقل لبلستحسان, و عندما ٌتوقع األفراد لبلستحسا

تؽذٌة اجتماعٌة مرتدة سلبٌة للمساعدة, فإن أولبك الذٌن هم أقل حاجة لبلستحسان االجتماعً 

 .(Benson,1978:p286سٌساعدون أقل )

 تقدٌماستعدادا لأكثر  نٌن وٌمثل االعتقاد الدٌنً احد العوامل التً تجعل االفراد المتدٌ

من ؼٌر المتدٌنٌن وهذا االعتقاد السابد ٌظل حتى ٌصادؾ بعض الباحثٌن دلٌبل  ٌثبت  المساعدة 
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وٌإكد )اٌبلسن( أن التعالٌم الدٌنٌة أدت دورا  ممٌزا , إذ نجد فً المجتمع أفرادا  ,  عكس ذلك

والمال من اجل مساعدة المحتاجٌن, وذلك ملتزمٌن دٌنٌا , هم أكثر مٌبل  واستعدادا  لتقدٌم الوقت 

 قل التزاما  من الناحٌة الدٌنٌةبصورة أكثر من األفراد ؼٌر الملتزمٌن أو األ

(Elluson,1992:p122). 

وخلصت بعض الدراسات الى اهمٌة عامل السن  او العمر فً توجه الفرد نحو تقدٌم 

مر, أي إنَّ سلوك المساعدة ٌنمو طردٌا  ٌزداد مع تقدمه بالعسلوك المساعدة والى ان هذا التوجه 

,  مع نمو الشخص, فالزٌادة فً عمر الشخص تصحبها زٌادة فً توجهه نحو مساعدة اآلخرٌن

أن سلوك المساعدة ٌزداد مع العمر الزمنً نتٌجة التطور والنمو   717ٔجماعته بٌونك ووٌرى 

ام باألفعال المساعدة لآلخرٌن اإلدراكً لدى الشخص, , فٌرى أن زٌادة قدرة الطفل على القٌ

, وادراك ما ٌحتاجوه فضبل  إدراك األفراد اآلخرٌن الذٌن ٌحتاجون للمساعدةمدى ترتبط لدٌه ب

وبالتالً ٌكون قادرا  على توظٌؾ هذه ,  شباع هذه الحاجاتعن ادراك ما لدٌه من امكانات إل

 )ام بالسلوك المساعد.فعه إلى القٌاإلمكانات  لسد حاجات اآلخرٌن وإشباعها, مما ٌد

Boehnke, et al,1989:p219) الزروٌتز( وآخرون, أن السلوك المساعد  , فٌما ٌفسر(

هم ٌزداد بتقدم العمر الزمنً نتٌجة لزٌادة عنصر المسإولٌة االجتماعٌة لدى األفراد, مما ٌدفع

 .((Lazarowitz et al,1976:p353لتقدٌم المساعدة إلى اآلخرٌن

سلوك المساعدة, إذ أوضح بعضهم أن  على الجنس  بٌان تؤثٌر عامل اختلؾ الباحثون فً        

الذكور أكثر تقدٌما  للمساعدة من اإلناث, ورجح بعضهم أن اإلناث أكثر تقدٌما  للمساعدة من 

  77ٗٔ الشامً . وتوصلت  الذكور, وجاء بعضهم لٌإكد أن ال فروق بٌن الجنسٌن فً المساعدة

لذكور أكثر مساعدة وتقدٌما  للعون من اإلناث وخاصة فً مواقؾ الخطر. )الشامً, إلى أن ا

 اكثر من  مساعدةلتقدٌم الالذكور  استعداد  ) رادٌفارد و جوفٌٌر( فٌما فسرت  (ٔٓٔص: 77ٗٔ

ولٌس  محتاجات للمساعدةلعوامل تتعلق بالصورة النمطٌة لبلناث  التً تقدم بوصفهن اإلناث, 

الذكور أكثر استقبللٌة وخصوصٌة, مما ٌجعلهم ٌعرضون عن طلب  بل عن ان مقدمات لها فض

 . وٌقدم (Radford& Govier,1992: p34 ن طلبها.مالمساعدة وٌجعلهم أكثر تقدٌما  لها 

أن اإلناث أكثر تقدٌما  للمساعدة من الذكور, ؛ ألنهن ٌعتمدن  وجهة نظر مؽاٌرة اذ ٌرى  )ماٌرز(

ٌة االجتماعٌة, بٌنما ٌمٌل الذكور إلى االلتزام بمبدأ التبادل النفعً فً أكثر على مبدأ المسإول

( ولعل ذلك ٌفسر ما جاء به )جانو( من أن    (Myers,1996:p93 سلوكٌاتهم االجتماعٌة.

ٌُولِّد لدى اإلناث زٌادة فً التقمص الوجدانً ترتبط بالزٌادة فً تقدٌم المساعدة  الموقؾ ٌمكن أن 
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فاإلناث أكثر تعاطفا  ورأفة  وقدرة  على تقمص مشاعر اآلخرٌن مقارنة  من جانب اإلناث.

 (.Gano,1992:p37بالذكور )

وٌجعل  Similarityالتشابه : ٌحفز عامل  عوامل تتعلق بالشخص متلقً المساعدة ثانٌا :  

أكثر احتماال  لمساعدة اآلخرٌن الذٌن ٌحملون قٌما  سٌاسٌة, ووجهات نظر اجتماعٌة الناس 

أقل تشابها معهم, أو ٌختلفون معهم فً االتجاهات. وٌقوم  بمن هم  متشابهة معهم, مقارنة 

التشابه بٌن األشخاص على أساس عدد من العناصر المشتركة من بٌنها: نمط الملبس, والجنسٌة, 

ٌُعد عامبل  أكثر أهمٌة فً تقدم واالهتمامات , واالتجاهات, ؼٌر أن التشابه فً االتجاهات 

)سبلمة,  ركة الفعلٌة والتوحدالعبلقات من المستوى السطحً إلى مستوى التبادل والمشا

 . (ٓٗٔ ص:77ٗٔ

عامبل اخر لحفز للمستهدؾ بالمساعدة   Attraction  الجاذبٌةٌمثل عامل من جهة اخرى  

ساعدة , وٌقوم التجاذب على أساس عدد من العوامل مثل: الجاذبٌة الجسدٌة, التماثل لماالخرٌن ل

وٌعمل التجاذب على خلق مشاعر إٌجابٌة تجاه الشخص متلقً المساعدة. ؼٌر أن  . العرقً

جاذبٌة المظهر ُتعد عامبل  قوٌا  فً إقبال الشخص على تقدٌم المساعدة, وبالتحدٌد لدى الجنس 

نظر إلٌها على أنها أحد العناصر المإدٌة لزٌادة المكافؤة المترتبة على المساعدة, المؽاٌر, إذ ٌ

ة صداقة مع  من قدم له والتً من بٌنها أن المساعدة ربما تمد الشخص بفرصة لبدء عبلق

 . (Schroeder, et al,1993:p48)المساعدة

الى اهمٌة عامل الخبرة لدى متلقً المساعدة فً التاثٌر , 71ٙٔ نودلر وآخرون وتوصل       

على االخرٌن البداء المساعدة , اذ ان حمل المتلقً للمشاعر الطٌبة اتجاه مقدم المساعدة ٌزٌد من 

إذ إن المتلقً سٌبذل جهودا  أقل لمساعدة نفسه,  احتمال تلقً المساعدة الحقا او مستقببل  

.  (Nodler, et al,1976:p392 عتمدا, والعكس صحٌح.)واالحتمال األكبر أنه سٌبقى م

( إلى أن المواقؾ والمتؽٌرات الشخصٌة ُتشعر الشخص Fishe, et alوٌشٌر )فٌش وآخرون 

أحٌانا  بؤن المساعدة الذاتٌة لن تكون مإثرة فً تحسٌن وضعه كثٌرا  ) مثبل  عند ما ٌكون الشخص 

جنب االعتماد على اآلخرٌن. أي أنه ال ٌتخذ الخطوات ؼٌر متوقع النجاح( فإنه لن ٌبذل جهدا  لٌت

طواته التً سٌتخذها ستكون الضرورٌة لمقابلة التحدي ما لم ٌكن واثقا  من أن خ

 .(Depaulo, et al,1981:p478)مإثرة

ُتعد العوامل الموقفٌة من العوامل المإثرة فً تقدٌم المساعدة لآلخرٌن, العوامل الموقفٌة  : )ج( 

أمام عدد كبٌر من الناس دون أن ٌتدخلوا قام )التان «  كٌتً جٌنوفٌز » ة قتل الفتاةفبعد جرٌم
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الذي  ( بسلسلة من األبحاث حول طبٌعة الموقؾ الطارئLatane& Darley,1970ودارلً

وتوصبل إلى أن اختٌار الشخص للمساعدة سٌكون الخطوة األخٌرة من ٌستدعً تقدٌم المساعدة , 

سلسلة األفعال التً تتضمن مبلحظات حول األحداث التً ُتعد ؼٌر مؤلوفة, وتفسٌر األحداث 

 على أنها طاربة, ثم تقرٌر مسإولٌة الشخص تجاه المساعدة, وكذلك شكل المساعدة . 

و عدة خصابص تمٌز المواقؾ الطاربة تحدٌد لى وقد قادت بحوث )التان, ودارلً( إ       

تمثل تهدٌدا  , و تحدث فجؤة وبصورة ؼٌر متوقعةتستدعً التدخل وتقدٌم المساعدة   منها انها 

, وانه موقؾ  إن ذلك التهدٌد ٌنمو نموا  متزاٌدا  مع الوقت, و مإذٌا , أو أذى حقٌقٌا  للضحٌة

 بالتدخل المإثرو فضبل عن انه ٌسمح  ور بالخٌبةجنب الضحٌة الشعٌستثٌر سلوك المساعدة, وٌ

 .(11ص:77ٙٔالهنداوي, )

وعدا المواقؾ الطاربة والحسابات السابقة المتعلقة بها تبرز الى السطح عوامل موقفٌة اخرى 

 & Costs )العابد او   التكلفةتإثر فً موضوع سلوك المساعدة من عدمه , وٌمثل 

Rewards ) العامل المنظور االقتصادي البحث  الذي ٌرى ان لكل احداها .وٌؽلب على هذا

وٌجعل األفراد ٌتجهون نحو إنهاء الموقؾ لصالح أكبر قدر ممكن من اإلثابات,  ,   ثمن  ءشً

وأقل قدر ممكن من التكالٌؾ, وتتضمن اإلثابات التً قد تنتج عن موقؾ المساعدة, مكافآت من 

ة الشعور بالكفاٌة, وزٌادة تقدٌر الشخص لنفسه. قبٌل الحصول على: القبول االجتماعً, وزٌاد

فً حٌن تشمل التكالٌؾ: فقدان الوقت والجهد, وعدم الشعور بالراحة سواء أكانت الوجدانٌة أم 

المعرفٌة, المرتبطة بمعرفة أن هناك شخصا  آخر ٌعانً, كذلك الشعور بالذنب, أو التعرض 

 . (Schroeder, et al,1993:42 ) مساعدةتٌجة مترتبة على التدخل لللئلصابة أو األذى كن

كلما  فً تقدٌم المساعدة اذ  / الؽموضوتوصلت بعض الدراسات ألهمٌة عامل الوضوح       

كان الموقؾ واضحا , وٌستطٌع الشخص تفسٌره بسهولة على أنه موقؾ ٌتطلب منه تقدٌم 

المساعدة, أدى ذلك إلى زٌادة احتماالت تدخل الشخص بتقدٌم المساعدة. أما إذا كان الموقؾ 

 .(Batson,1991: 338ؼامضا , فإن ذلك ٌإدي إلى عزوؾ األفراد عن تقدٌم المساعدة. )

الفرد انه فً موقؾ تبدو فٌه فتراض ات السٌاق توصلت دراسات اخرى ان اوفً ذ        

مسإولٌته الشخصٌة عالٌة وال ٌوجد من ٌشاركه فً انقاذ اخر او تقدٌم مساعدة عاجلة ستدفعه 

, وربما ٌرجع ذلك إلى افتراض  ؼالبا التخاذ القرار بالمخاطرة وتقدٌم تلك المساعدة حتما 

ال تتوافر جوانبها فً ظل أعداد كبٌرة من الناس, ذلك أنه فً ظل  المسإولٌة الشخصٌة, التً

ازدٌاد عدد المشاهدٌن الموجودٌن فً الموقؾ, ٌتناقص إحساس كل فرد من المشاهدٌن للموقؾ 
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بمسإولٌته نحو تقدٌم المساعدة, وذلك من خبلل افتراض أن المسإولٌة توزع على األفراد 

سوؾ ٌتدخل بتقدٌم  -لٌس الشخص نفسه –حدهم الموجودٌن فً الموقؾ, وافتراض أن أ

ترتبة على تقدٌم المساعدة, وعادة ما ٌقوم الشخص بتوزٌع المسإولٌة عند ما تكون التكلفة الم

 .(Wiggins,etal,1994:445) المساعدة مرتفعة

عامل موقفً اخر ٌزٌد من احتمال اقدام الفرد على  درجة خطورة الموقؾوٌبدو ان         

, فقد وجد الباحثون من خبلل عدد من الدراسات التجرٌبٌة أن األشخاص الذٌن  المساعدة  ً

:ص 777ٔ)متولً: ورة كانوا أكثر تقدٌما  للمساعدةخبروا مواقؾ ذات درجة مرتفعة من الخط

ٔٓٙ). 

. فقد تبٌن أن  عامل ضؽط الوقت احد العوامل الموقفٌة التً تإثر فً قرار تقدٌم المساعدة و

تقدٌم المساعدة لشخص ما فً األشخاص الذٌن هم فً عجلة من أمرهم نادرا  ما ٌتوقفون ل

 .( ٖٓ: ص777ٔ)الؽرباوي, محنة

 المعاٌٌر االجتماعٌة سلوك المساعدة و:  ح

ٌإكد علماء النفس االجتماعٌون أهمٌة الدور الذي تقوم به المعاٌٌر االجتماعٌة والثقافٌة فً      

لآلخرٌن, إذ ٌشٌرون إلى أنه فً الوقت الذي ٌشعر فٌه األفراد  اقدام االفراد على تقدٌم المساعدة 

بؤن المساعدة ٌمكن أن تجلب لهم المكافؤة ٌتعلمون عددا  من القوانٌن ؼٌر المكتوبة تسمى المعاٌٌر 

 واهم المعاٌٌر فً هذا المجال هً :. (1ٔٗ:ص 77ٖٔاالجتماعٌة. ) التل وآخرون, 

 معٌار التبادلٌة Reciprocity Norm: أن الشخص البد وأن ٌشدد معٌار التبادلٌة على فكرة

ٌقدم المساعدة لهإالء الذٌن ساعدوه من قبل, وبالمثل فإنه ٌجب أن ال ٌقدم المساعدة للذٌن 

وٌرى  (Ma& Leung,1991: p746رفضوا من قبل تقدٌم المساعدة له. )

 طا  الزمة لكً تحدث هذه التبادلٌة وأهم هذه الشروط هً:( أن هناك شرو Trafirz)ترافٌرز

ٌُسمح فٌها لؤلفراد ألن ٌسلكوا سلوكا  ؼٌرٌا   الفرص المتكافبة ,  و العدد الكبٌر من المواقؾ التً 

عدد كبٌر من  , وحصول  لؤلفراد لكً ٌصبحوا مرة مقدمٌن للمساعدة ومرة متلقٌن لها

فوابد المساعدة تؤتً مباشرة من  ومن المتوقع ان  من األفراد.تضمن عددا  قلٌبل  التً تالتفاعبلت 

  (In:Sharbany& Bar- Tal,1982:52التبادلٌة وأطلق علٌها الؽٌرٌة التبادلٌة 

 معٌار العدالة االجتماعٌة (Social Justice Norm):  هامنز( قدمHamans,1961 )

نظرٌة العدالة االجتماعٌة والتً تفترض أن لدى األفراد دافعا  للمحافظة على العدالة فً توزٌع 
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ٌُكتسب هذا الدافع من خبلل التعلم والتنشبة االجتماعٌة. ):متولً,  اإلثابات والتكالٌؾ بٌنهم, و

ل كذلك قد تإدي الرؼبة فً رإٌة عالم عادل إلى قٌام بعض األشخاص بعم,  (7ٖ: ص777ٔ

استنتاجات ؼٌر عادلة بشؤن ما ٌستحقه اآلخرون, وذلك بناء  على ما ٌتلقونه. فقد وجد 

(George,1991 أن مجموعة من العمال الذٌن  شعروا بؤنه قد تمت معاملتهم معاملة ؼٌر )

ن لم ٌشعروا بمشاعر عدم عادلة, كانوا أقل تقدٌما  للمساعدة مقارنة بزمبلبهم الذٌ

 .( Schroeder, et al,1993:86)العدالة

 معٌار المسؤولٌة االجتماعٌة Social Responsibility Norm  :  ٌنص هذا المعٌار على

, كبار ون أن األشخاص البد أن ٌقدموا المساعدة لآلخرٌن المعتمدٌن علٌهم )األطفال, المعوق

 &Maالسن(. وقد أُقترح هذا المعٌار من منظور عدم قدرة هذه الفبات على المساعدة. )

Leung,1994:746) 

ٌُقبل األشخاص على تقدٌم المساعدة لآلخرٌن        وٌفسر لنا معٌار المسإولٌة االجتماعٌة لماذا 

بالرؼم من عدم وجود مكافؤة كنتٌجة للمساعدة؟ إذ ٌمٌل األفراد إلى مساعدة من ٌحبونهم 

مساعدة بؤن الناس وٌعتمدون علٌهم. وفً هذا الصدد ٌشٌر ) بٌركوٌتز( إلى أن اعتراؾ مقدم ال

ٌُعد دافعا  قوٌا  نحو تقدٌم المساعدة لآلخرٌن.  ٌعتمدون علٌه, وشعوره بالمسإولٌة تجاههم إنما 

(Berkwitz,1972:p86)  ,  دٌنال( وٌإٌد ذلك ما توصل إلٌهDinal,1964 من أن )

ا  األشخاص الذٌن ٌحصلون على درجات مرتفعة فً بعد المسإولٌة االجتماعٌة, ٌسلكون سلوك

 ص:777ٔ)متولً, على درجات منخفضة فً هذا البعد أكثر مساعدة من أولبك الذٌن ٌحصلون

7ٗ). 

 ًالمعٌار الشخص :Personal Norm  :  ٌشٌر المعٌار الشخصً إلى شعور الشخص

باإللزام الخلقً ألن ٌإدي فعبل  معٌنا , لذا فهو ٌتعلق بقٌم الشخص, ومفهومه عن ذاته وتقدٌره 

لها, كما ٌشمل أٌضا  تلك القٌم والمعاٌٌر التً استدمجها الشخص أثناء عملٌة التنشبة االجتماعٌة, 

ما ٌتبناه من معاٌٌر شخصٌة, وإذا ما سلك الشخص  لذا فإن الشخص عادة  ٌسلك سلوكا  ٌتفق مع

 &Maضد ما ٌتبناه من معاٌٌر, فإن ذلك ٌإدي إلى شعوره بالخزي والذنب. )

Leung,1994:p746)  ,أن األشخاص عندما  افتراض ٌمكن فً ضوء المعٌار الشخصً و

ٌقومون بوزن  ٌواجهون موقفا  ذا بدابل سلوكٌة متعددة, فإن نسق القٌم الخاص بهم ٌنشط, إذ

وتشٌر   البدابل المتاحة للفعل, وذلك فً ضوء القٌم المستدمجة التً ٌرون أنها مرتبطة بالموقؾ.

الدالبل المتاحة من نتابج البحوث, أن المعاٌٌر الشخصٌة ُتعد منببا  جٌدا  لسلوك المساعدة, فقد 
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ٌتبناها األفراد وبٌن أدابهم ألشكال تبٌن أن هناك ارتباطا  اٌجابٌا  داال  بٌن المعاٌٌر الشخصٌة التً 

السلوك االجتماعً اإلٌجابً مثل )التبرع بالدم, وتقدٌم الرعاٌة للمرضى, والمشاركة فً تعلٌم 

ؼٌر أن قوة المعاٌٌر   (Schroeder, et al,1993:p88األطفال ذوي صعوبات التعلم. )

ها شعور الشخص الشخصٌة لٌست مطلقة, ولكنها تتوقؾ على مجموعة من العوامل أهم

بالكفاٌة, وتقدٌره المرتفع لذاته, وٌقصد بالشعور بالكفاٌة مدى تقٌٌم الشخص لذاته فٌما ٌتعلق 

بمدى كفاءته للقٌام بالمهام بشكل مناسب, ومدى قدرته  على التؽلب على المشكبلت الٌومٌة التً 

ؾء قادر على النجاح ٌواجهها, كما ٌشٌر الشعور بالكفاٌة إلى إدراك الشخص لذاته على أنه ك

نفسه كؾء من الناحٌة فٌما ٌعرض علٌه وٌضطلع به من مهام, فهو شخص ٌثق ب

 .(1ٔ: ص71ٙٔ)سبلمة, االجتماعٌة

 ًالمعٌار الثقاف Culture Norm   : ٌتؤثر سلوك الشخص بمجموعة القٌم والمعاٌٌر

ما ٌإدي االنحراؾ عن المتؤصلة فً المجتمع الذي ٌعٌش فٌه وٌحاول االمتثال لها وتنفٌذها, بٌن

االلتزام بها إلى االستهجان والنبذ من جانب الجماعة, وبالتالً إحساس الشخص بالذنب والخجل 

 .(ٖٕٖ: ص77ٕٔ)حقً,  الختراقه هذه القٌم والمعاٌٌر

وٌمكن تفسٌر التباٌن فً سلوك المساعدة داخل الثقافة الواحدة )رٌؾ/ حضر( بؤن اآلباء        

التقلٌدٌة )الرٌفٌٌن( ؼالبا  ما ٌعتمدون تدرٌب أبنابهم على السلوكٌات التً تهدؾ إلى فً الثقافات 

راحة اآلخرٌن, بسبب الشعور بوحدة المجتمع الرٌفً لدى الرٌفٌٌن, بٌنما نجد آباء األطفال 

المنتمٌن إلى ثقافة حضرٌة )المدنٌة( ربما ٌنظرون إلى التنافس بصفته خاصٌة أساسٌة ومرؼوبة 

ُتعد ضرورٌة للكفاح االقتصادي فً الحٌاة, ولذلك ٌدعمون االستجابات التنافسٌة لدى  ألنها

( هذا التفسٌر إذ ٌرى أن الهدؾ األساسً من تنشبة الشخص فً  ,1983وٌإكد )أماتو أبنابهم.

المجتمع الرٌفً هو تعلٌمه كٌفٌة البحث عن المساعدة من أجل تحقٌق األهداؾ الجماعٌة, 

ن من أجل المصلحة العامة, فً حٌن أن جزءا  من عملٌة التنشبة االجتماعٌة فً فالمجتمع ٌتعاو

المدن الكبٌرة ٌتضمن كٌؾ ٌكون الشخص ماهرا  فً تجنب مساعدة اآلخرٌن, وأكثر قدرة على 

  (Amato,1983:p17أن ٌحصل على أفضل نوعٌة من المساعدة لتحقٌق أهدافه الشخصٌة. )

  رة لمفهوم سلوك المساعدةالنظرٌات والنماذج المفسط : 

 Psychological Analyses perspective  النفسً التحلٌلمنظور .ٔ

 اإلنسان تدفع التً هً األعلى األنا أن فروٌد ٌرى  Freud 1939-1856  فروٌد نظرٌة .أ 

 المسإول ألنها المساعدة سلوك بفهم صلة االكثر النظام فهً لآلخرٌن, المساعدة سلوك لتقدٌم
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 طرٌق عن المساعدة ومنه السلوك أنواع الطفل إكساب  الوالدان وٌإدي , له والمحدد عنه

 ٌكون الشخص عند قوٌة تكون عندما االعلى األنا أن فروٌد وٌرى ٌرؼبانه, الذي للسلوك تقمصه

 ((.Baron & Byrne ,1977:p35 .ؼٌره من للمساعدة تقدٌما   أكثر

مثل مفهوم االهتمام االجتماعً موضوعا محورٌا   Adler  1937 - 1870  أدلر نظرٌة . ب

 أن وٌرى التعاون, فً دروسا   تعطٌه التً  فً نظرٌة ادلر والذي ٌنمو بتؤثٌر كبٌر من االم 

 وٌمٌل أهمٌته كانت مهما اجتماعً تطور ألي جهده وٌضعؾ استقبلله الطفل ٌسلب الزابد التدلٌل

 على أدلر ٌإكد لذا اآلخرٌن, مع والعمل التعاون روح من بدال   األنانٌة أسلوب الى الرشد سن فً

 اآلخرٌن مشكبلت مع للتعامل اإلنسانٌة البشرٌة لطبٌعته جٌد بفهم فرد كل تزوٌد ضرورة 

 وروالشع باآلخرٌن لبلرتباط فطرٌة مٌوال الناس لدى ألن معهماالٌجابً  التفاعل وتحقٌق

 أجل من للتضحٌة استعداد لدٌها الناضجة الشخصٌة أن أٌضاادلر  وٌرى ,معهم  رابط بالت

 الرحمن, بد.)ع  تجاههم والشعور بالمسإولٌة اآلخرٌن مع تآلؾ عبلقات وتكوٌن اآلخرٌن

 (ٖٖ:ص771ٔ

 الشخصراك إدطبٌعة  على العزو نظرٌة تإكد Attribution Theory  العزو نظرٌة .ٕ

 شخصا هناك أن الشخص ٌدرك فحٌنما والقصدٌة, السببٌة بالعوامل ٌتعلق ما وبخاصة للموقؾ

 ٌستحق الشخص هذا أن ٌدرك أن شرٌطة له ٌقدمه فإنه المساعدة سلوك له ٌقدم أن ٌستحق ما

 ٌحدث ما ولٌس للحدث إدراكه بواسطة علٌها مسٌطر الشخص أفعال أن هاٌدر وٌرى .المساعدة

 لسلوكهم سببٌة تارٌتفس إٌجاد ألشخاصا فٌها ٌحاول التً بالكٌفٌة النظرٌة هذه تهتم إذ فعبل ,

 إلٌها حاجتهم كانت إذا لآلخرٌن أكثر مساعدة ٌقدمون فهم االجتماعٌة بٌبتهم فً حدث وألي

 الشخص ٌقرر التً المساعدة الى بالحاجة مقارنة علٌها السٌطرة على رتهم قد فوق عوامل بسبب

 :Eiser, 1986   هو تقصٌره بسبب هً حاجته ألن تحقٌقها على قادر أنه برؼم ٌرٌدها أنه

p174-175 .)) 

   Social Exchange Theory  االجتماعً التبادل نظرٌة .ٖ

 ٌحصلون التً اإلثابات زٌادة هو البشرٌة الكابنات هدؾ أن النظرٌة هذه أصحاب ٌرى        

 ٌقدر تبادلٌة عملٌات عن عبارة هو االجتماعً فالسلوك ٌوجهونها, التً التكالٌؾ وتقلٌل علٌها

 وزٌادة التكالٌؾ تقلٌل فٌحاول أفعاله على المترتبة اإلثابات و التكالٌؾ ٌزن أو الشخص فٌها

 فً اإلثابات و التكالٌؾ داخلٌة بصورة ٌقدرون فراداأل أن أي اآلخرٌن, مع تفاعله فً اإلثابات

من عدمه  تراكهماش تقرٌر على تساعدهم التً النتٌجة المقابل فً وٌحددون اجتماعً تفاعل أي
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 فإنهم )السلبٌة النتابج( التكالٌؾ تفوق )اإلٌجابٌة النتابج( األثابات أن وجدوا فإذا التفاعل, فً

 إلثاباتا وتتمثل فٌه, ٌشتركوا لن فإنهم العكس كان واذا التفاعل, فً وٌستمرون ٌشتركون سوؾ

 تتمثل بٌنما آخر, فرد مع ما تفاعل فً كه ترااش من الشخص علٌها ٌحصل التً باإلشباعات 

 على فتعمل معٌن اجتماعً تفاعل فً معٌن لسلوك الشخص أداء من المنبعثة بالعوامل التكالٌؾ

 . (Lamberth,1980: p410) السلوك لهذا أدابه كؾ

 )اجتماعٌة( خارجٌة هً الشخص تدفع التً اإلثابات فإن المساعدة بسلوك ٌتعلق وفٌما       

المساعدة  مستلم قبل من واالمتنان الشكر تشمل االجتماعٌة فاإلثابات )ذاتٌة( وداخلٌة

 النفس عن والرضا باالرتٌاح الشعور تشمل الداخلٌة اإلثابات بٌنما االجتماعً, واالستحسان

 . (Albrecht & Chadwick, 1980: 410) واألهلً والكفاءة الذات وتقدٌر

 Behaviorism Theory   السلوكٌة النظرٌة. ٗ

 أن ٌرى فهو المساعدة سلوك الى أشاروا الذٌن السلوكٌة المدرسة علماء بٌن من كنرس ٌعد       

 ٌحدث اإلٌجابً فالسلوك السلوك من متعددة أنماط الكتساب المهمة المحددات من التعزٌز أسلوب

 أصدر ما إذا للمكافؤة الشخص فتوقع عقاب, تجنب أو مكافؤة على بالحصول ارتبط أن سبق ألنه

 العقاب توقع أن كما إصداره تكرار الى به ٌإدي علٌهم والعطؾ اآلخرٌن بمساعدة إٌجابٌا   سلوكا  

 وبتكرار  السلوك هذا إصدار تجنب الى ٌإدي اآلخرٌن نحو سلبٌة ومشاعر سلوكا   أصدر ما إذا

الشامً , ( العقاب له ٌجلب الذي السلوك وٌتجنب المكافؤة له ٌحقق الذي السلوك ٌتعلم ذلك

 .( ٕٗ:ص 77ٗٔ

  Cognitive Theory    المعرفٌة النظرٌة . ٘

 فً علم النفس وهو المعرفٌة النظرٌة اتجاه رابد   Jean Piaget بٌاجٌه جان عدٌ

 التفكٌر, عملٌة تطور من ٌؤتً الذي الخلقً بالحكم ٌرتبط للمساعدة المعرفً التطور أن ٌرى

 القواعد االولى المرحلة فً الطفل ٌتبع إذ للمساعدة المعرفً للتطور مرحلتٌن وجود وٌفترض

 على ٌكون وال االخرٌن, فراداأل تفكٌر فهم عن الطفل فٌها وٌعجز العقاب, تجنب الى تإدي التً

 بمشاركة الطفل ٌبدأ العمر من السابعة سن فً تبدأ التً الثانٌة المرحلة وفً بمدركاتهم, وعً

 عن وٌعبر بها, ٌعاملونه التً نفسها بالطرٌقة معهم التعامل الى تطوره مع وٌمٌل اآلخرٌن,

 المساعدة سلوك ٌبدأ وهنا إلٌه, قدموها التً للمساعدة بالجمٌل راؾواالعت االمتنان مشاعر

 ( (.Davis, 1997:p 13ححبوضو لدٌه بالظهور
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 ٌتمٌز و الموضوعٌة األخبلق مرحلة  هما بمرحلتٌن الخلقً الحكم مراحل بٌاجٌه حدد و

 أخبلق مرحلة  و علٌه, تفرض التً االخبلقٌة وللقواعد للراشدٌن باالحترام الطفل تفكٌر فٌها

 أخبلق محلها تحلل الموضوعٌة االخبلق وخبلل عملٌة نمو الطؾ تختفً ,  االستقبللٌة التعاون

 ر قاد ٌكون أنه أي , السلوك وراء من والقصد للدافع واعٌا فٌصبح )المستقلة االخبلق( التعاون

 التبادلٌة االخبلق أو )الذاتٌة المسإولٌة(  بٌاجٌه ٌسمٌها ذاتٌة لقوانٌن وفقا األحداث على الحكم فً

 المستوى على معهم المساعدة وتبادل سلوكهم وفهم الناس فهم على الطفل قدرة الى تشٌر التً

 ( ٕٗ: ص  77٘ٔ , الطواب( ( ٙٙ:ص ٕٙٓٓالؽرٌب, )  العقلً

 ٌرى عندما تبدأ تعاونٌا    ا أخبلقٌ ا سلوك بوصفها المساعدة أخبلقٌة أن بٌاجٌه وٌإكد

 اعتباره فً وضع كلما الرإٌة هذه وتزٌد اآلخرٌن, نظر وجهة طرٌق عن حوله من العالم الطفل

الشامً, ( التلقابً التعاون الى الجبرٌة المجاراة مرحلة من وٌمضً اآلخرٌن, احتٌاجات

 . ( ٕٗ:ص77ٗٔ

  Social Learning  Theory االجتماعً التعلم نظرٌة.  6

 والمعرفة, للسلوك, المستمر المتبادل التفاعل على االجتماعً التعلم نظرٌة تإكد  

 من متشابكا نظاما تشكل والبٌبٌة الشخصٌة ومحدداته االنسانً السلوك وان والتؤثٌرات البٌبٌة,

 السلوك وأن االخر, عن متمٌزة مكانة منهما أي إعطاء ٌمكن وال والمتفاعلة, التؤثٌرات المتبادلة

 ردود ٌمارس ال فالشخص لها, الشخص لمعالجة نتاج جزبٌا هً بل فحسب بالبٌبة ٌتؤثر ال

 المعرفٌة عملٌاته وتوظٌؾ واالبتكار التفكٌر على قادر ولكنه الخارجٌة المثٌرات ازاء االفعال

 ربٌسا دورا  المعرفةوتإدي .  (ٖٔٙ:ص  77ٙٔ الزٌات,( البٌبٌة والوقابع األحداث لمعالجة

 لؤلفكار الرمزي التمثٌل شكل المعرفة عملٌات وتؤخذ المبلحظة, على القابم االجتماعً التعلم فً

 وتكون البٌبة, مع وتفاعله البشري السلوك اشكال  معظم فً تتحكم وهً , الذهنٌة والصور

 (ٖٙٔص   :ٖٕٓٓ,حٌم الر وعبد الزؼول,   ( بهما محكومة

 القصد, أم بالصدفة أكان سواء المبلحظة ٌقطر عن متعلم البشري السلوك معظم أن

 حً مثال أو انموذج باتباع متعلم السلوك معظم أن الى المبلحظة طرٌق عن التعلم وٌشٌر

 وتساعد ما, سلوك تكوٌن كٌفٌة عن فكرة الفرد  تتطور اآلخرٌن مبلحظة طرٌق فعن وواقعً,

. بهم محكومة تكون كما البٌبة, مع وتفاعله الشخص تصرفات على أو موجه كدلٌل المعلومات

االهتمام البالػ  Bandoraأعطى "باندورا" (1ٖٔص   :ٖٕٓٓ,حٌم الر وعبد الزؼول,(

للمجتمع الذي ٌعٌش فٌه الفرد وعن طرٌق تفاعل الفرد مع اآلخرٌن وفً سٌاق عبلقاته 
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ٌندرج تحت سلوكه وتصرفاته ) االجتماعٌة ومدى فهمه لآلخرٌن ٌصبح لدٌه سلوك مساعدة 

 (. 1٘:  77ٓٔعزٌز وناظم,

وٌرى ان سلوك المساعدة له أهمٌة بارزة فً إظهار فاعلٌة المعاٌٌر االجتماعٌة التً      

ٌكتسبها الفرد وتوقعاته المدركة من قبل الفرد لما سٌظهره من سلوك مساعدة بخصوص 

بٌرا فً سلوك واتجاهات الفرد نحو اآلخرٌن فضبل عن مإشرات البٌبة التً تلعب دورا ك

اآلخرٌن اذ ٌتشكل سلوك المساعدة عن طرٌق مبلحظة سلوك اآلخرٌن فضبل على التؤكٌد على 

العملٌات المعرفٌة كاإلدراك واالنتباه فالطفل الذي تعلم السلوك التعاونً ولم ٌمارسه ٌمكن ان 

 ,p342. Banduraتعاونً) ٌإدٌه عندما ٌبلحظ ان بعض االطفال منهمكٌن بالقٌام بسلوك 

(1977). 

 النماذج تشكل إذ  جدٌدة سلوكٌات تعلماالول   بالمبلحظة للتعلم أسالٌب ثبلثة اروباند وٌقترح

 بتقلٌدها المتعلم ٌقوم التً الحٌة للنماذج مهمة مصادر الشخص أمام المتاحة والرمزٌة الصورٌة

 بعض مبلحظة من خبلل والتحرٌر الكؾ والثانً عن طرٌق  . بها والتؤثر مبلحظتها بعد

 السلوك تحرٌر وٌتناول أدابها, تجنبوتعلم الفرد كٌفٌة  بالعقاب تمٌزت التً السلوكٌات

عن طرٌق .والثالث  سلبً سلوك أنها على إلٌها تنظر أو البٌبة ترفضها التً المكفوفة االستجابات

 النسٌان بسبب حدوثها ٌندر التً والمقٌدة المكفوفة ؼٌر المتعلمة االستجابات ٌتناول التسهٌل

 .(Bandura, 1977: p57 ) والترك

 ( Darley & Latane,1968). نموذج  دارلً والتان  7

ٌُعد نموذج )دارلً والتان(, أحد النماذج التً تفسر مساعدتنا لآلخرٌن . ووفقا  لهذا النموذج  

ره بتقدٌم المساعدة وهذه خطوات ربٌسة ٌمكن أن ٌمر بها الشخص قبل أن ٌتخذ قراهناك خمس 

 الخطوات هً: 

                     

 

 

 

  

 

مالحظة  سلوك مساعدة
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 نعم نعم نعم نعم
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فشل فً تقدٌم 
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من اعداد  بالمساعدة وفق ا لنموذج دارلً والتان : )( ٌوضح الخطوات األساسٌة للقٌام ٔشكل )

 (الباحث

االولى : مبلحظة أن هناك شخصا  بحاجة إلى المساعدة, والخطوة الثانٌة تفسٌر الموقؾ    

على أنه موقؾ طارئ فٌما تتمثل الخطوة الثالثة بافتراض المسإولٌة الشخصٌة نحو تقدٌم 

بتقدٌر نوع المسإولٌة التً ٌتطلبها الموقؾ , لتنتهً بالخطوة المساعدة , وتتمثل الخطوة الرابعة 

ووفق ا لهذا النموذج فإن  ( .Encyclopedia,1994: 130الخامسة للتدخل لتقدٌم المساعدة. )

الشخص ٌجب أن ٌبلحظ فً البداٌة أن هناك موقفا  ٌتطلب منه تقدٌم المساعدة, ثم ٌقوم بتفسٌر 

أنه مسإول شخصٌا  عن تقدٌم المساعدة, وهذا ٌإدي إلى  الموقؾ على أنه طارئ, ثم ٌفترض

 زٌادة احتماالت تدخله بتقدٌم المساعدة.

 (:BarTal ) نموذج بارتال. 1

مر بستة تقدٌم المساعدة لآلخرٌن ٌ ان إلى   71ٔٔ )بارتال( وآخرون نموذج  ٌشٌر

 هً:تطور الشخص اجتماعٌا  وأخبلقٌا  ومعرفٌا . وهذه المراحل  تعكس مراحل 

التعزٌز المادي لئلذعان: إذ ٌنجز الشخص فعل المساعدة كنتٌجة لطلب أو أمر مصاحب  .ٔ

 بوعد ظاهري, أو تهدٌد, أو تعزٌز مادي.

اإلذعان: إذ ٌنجز الشخص فعل المساعدة فقط عند ما ٌطلب إلٌه ذلك, أو عندما ٌخضع  .ٕ

 ألوامر أو سلطة اقوى من الشخص.

ادٌة: إذ ٌبادر الشخص بفعل المساعدة متوقعا  الحصول المبادرة الداخلٌة أو المكافؤة الم .ٖ

 على مكافؤة مادٌة مإكدة بالمقابل.

السلوك المعٌاري: حٌث ٌكون الشخص مذعنا  لمتطلبات المجتمع لٌربح االستحسان  .ٗ

 االجتماعً عند تقدٌمه المساعدة لآلخرٌن.

ن مسإولٌة الفعل مسٌطرة التبادلٌة العامة: إذ ٌبادر الشخص بفعل المساعدة اعتقادا  منه بؤ .٘

 علٌه بنظام مرتب, مع تبنٌه اعتقادا  بؤن المساعدة سترد له مستقببل .
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اإلٌثار: إذ ٌبادر الشخص بالمساعدة  بطوعٌة وكفاٌة ودون أي توقع ألي مكافؤة خارجٌة.   .ٙ

Bar- Tal, et al,1981: 767)) 

 : Schwartz نموذج شوارتز 7ٓ

التً تزٌد فً فاعلٌة إبداء  شروطت تبٌن الوهذا النموذج مإلؾ من أربع خطوا

 المساعدة. وهذه الخطوات هً:

: إذ ٌدرك الشخص فً هذه الخطوة أن هناك آخرٌن بحاجة إلى Activationالفاعلٌة  .ٔ

المساعدة, وأنه بفعله هذا سٌمكنهم من الحصول علٌها, فضبل  عن تمٌٌز قابلٌاته على أنه قادر 

 المسإولٌات المتضمنة.على فعل المساعدة, وفهمه لبعض 

ٌُبنى معٌار المساعدة بشكل عام على المشاعر Obligationااللتزام  .ٕ : وفً هذه الخطوة 

 وااللتزام األخبلقً, مع الفاعلٌة الموجودة أصبل  والتً تستند إلى المعاٌٌر الشخصٌة.

: تمثل هذه الخطوة رجوعا  إلى الوراء؛ إذ ٌبدأ الشخص بتؤمل  Defenceالدفاع  .ٖ

 اعدة وارتباطها مع الكلفة المتضمنة, وربما ٌحاول أن ٌنكر مسإولٌته فً الموقؾ.المس

: وفً هذه الخطوة ٌقرر الشخص Action or Inaction Responseاالستجابة  .ٗ

 . من عدمها  تقدٌم المساعدة 

ا واعٌا  ٌحدث خبلل  وهذا النموذج ال ٌفترض أن المساعدة الكامنة تتضمن إدراك 

وربما كل هذه الخطوات تنبعث معرفٌا  انبعاثا  كلٌا , وأن الشخص ٌقدم  الخطوات األربع,

 (Staven,1983:p 448المساعدة أحٌانا  قبل أن ٌدرك حقٌقة لماذا قام بفعل المساعدة. )

 

 Batson Empathy _ Helping   لمساعدة التعاطفٌةل نموذج دانٌال باتسون . ٓٔ

ٌمكن تلمس االصول العلمٌة لنموذج دانٌال باتسون فً موضوع  سلوك المساعدة  من 

نحو إجابة نفسٌة   سإال اإلٌثارخبلل  ثبلث مإلفات معروفة له هً حسب اسبقٌتها التارٌخٌة :  

 The Altruism Question Toward a Social-Psychological  77ٔٔ اجتماعٌة

Answer  ٕٔٔٓام ع االٌثار فً البشر. و     Altruism in Humans  هل نهتم فقط فً و

 . Do We Only Care About Ourselves2018 ؟     1ٕٔٓأنفسنا  
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جهودنا  ان  هلوتنطلق اهتمامات باتسون من سإال جوهري حول الموضوع وهو :     

ا هو شكل  من أشكال لمساعدة اآلخرٌن مدفوعة فقط بدافع اإلٌثار , أم أن هدفنا النهابً دابم 

وهو سإال ٌقع فً مركز الجدل الدابر سابقا وال ؟ اصبل  دافع انانًالتً تعبر عن المنفعة الذاتٌة 

 .فً سٌاقها التارٌخً والفلسفً  الؽٌرٌة  –ألنانٌة زال فً ثنابٌة ا

أو نٌة إفادة اآلخرٌن,  Empathy Helpingعرؾ باتسون سلوك المساعدة للمجتمع        

, مثل المساعدة والتشارك «ٌفٌد اآلخرٌن أو المجتمع على وجه العموم»ماعً سلوك اجتبوصفه 

ٌ ا  ٌُعتبر االلتزام بالقواعد واالمتثال للسلوكٌات المقبولة اجتماع والتبرع والتعاون والتطوع. قد 

ا من السلوك االٌجابً   ودفع أموال البقالة« توقؾ»مثل التوقؾ عند إشارة  ُتدفع   والتً نوع 

وباالهتمام برفاهٌة وحقوق اآلخرٌن, أو بسبب المشاؼل األنانٌة او التعاطؾ بالتقمص الوجدانً 

أو العملٌة, مثل مكانة الشخص االجتماعٌة أو السمعة, أو األمل فً المعاملة بالمثل سواء  مباشرة  

قمص التوٌعد أو بصورة ؼٌر مباشرة, أو التمسك بتصور الشخص الخاص عن اإلنصاؾ. 

ٌشجع سلوك و الوجدانً أحد أهم دوافع إثارة السلوك المساعدة  وله جذور تطورٌة عمٌقة. 

المساعدة  الصفات اإلٌجابٌة المفٌدة لؤلطفال والمجتمع. إذ ٌساعد فً عدد من الوظابؾ النافعة, 

ة بتحسٌن إنتاج أي فرٌق ومستواه التنظٌمً. ٌستخدم علماء النفس نظرٌات مثل اصطفاء القراب

ُتعتبر اإلثارة وعبر األجٌال, جتماعٌة االٌجابٌة لسلوكٌات االتفسٌر اوالتبلإم الشامل كشروحات ل

ا السلوك المساعدة فً العموم. ٌفحص نموذج باتسون  عن  ا مهم   ٌ التعاطؾ العاطفٌة محركا إضاف

بالتعاطؾ اإلٌثار المكونات العاطفٌة والتحفٌزٌة فً سلوك المساعدة للمجتمع. ٌزٌد الشعور  -

إذ ٌشعر الشخص االهتمام التعاطفً  سمى بـ , وهو ٌُ  تجاه المحتاج من احتمالٌة تقدٌم المساعدة

فٌه بمشاعر الحنان والرحمة والعطؾ باتجاه االشخاص المحتاجٌن للمساعدة فٌقوم بمساعدتهم 

 ( Batson , 1991 : p 277) فورا

مكانٌة أن نكون نحن البشر قادرٌن على فً ا مقولة اساسٌة  عند االنسان اإلٌثار وٌمثل       

لكتاب الثانً وهو ٌمثل محور اهتمام ا رعاٌة اآلخرٌن من أجلهم بدال  من مجرد مصلحتنا

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

ا . وٌعالماضٌة  ٖ٘مدى السنوات الـ  ا موثوق ا به حول النظرٌة المحٌطة د هذا العمل  مصدر   ٌ علم

االنسانً بحال مجتمع فً جعل الباإلٌثار وإسهامه المحتمل فً تحسٌن العبلقات الشخصٌة و

التً قدمت افتراضات واراء المساعدة التعاطفٌة  وفً نظرٌته  وعرؾ باتسون اٌضا ب افضل .

النظرٌات االجتماعٌة والسلوكٌة والمعرفٌة  مؽاٌرة لما قدمته سلوك المساعدة فً موضوع 

تارة والى المبلحظة والتقلٌد تارة  ؤة وؼٌرها والتً توعز سلوك المساعدة الى التعزٌز والمكاف
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مثاال  لكٌفٌة استخدام الذي ٌقدم  الثالث  هحٌث فصل باتسون هذا الموضوع فً كتاب, خرى ا

 . (  (Batson.C.D,2002 :p73البشرٌة المنهج العلمً لمعالجة سإال أساسً حول الطبٌعة

 بل آلالؾ السنٌن , تردد صدى الجدل حول األنانٌة من خبلل الفكر الؽربً مضت لقرون        

الدافع وراء كل ما نقوم به , بما فً ذلك جمٌع أعمالنا التً تبدو ؼٌر ذاتٌة والتً ترى  ان 

وجهة نظر اإلٌثار  بشكل او اخر . من جهة اخرى ٌمثل لرعاٌة اآلخرٌن , هو كسب منفعة ذاتٌة 

فً ظل ظروؾ معٌنة ٌمكننا رعاٌة اآلخرٌن من  اال انه  ال ٌنكر قوة المنفعة الذاتٌة  بدٌلة وهو 

علم النفس الباحثون فً  , ولٌس من أجلنا. على مدى نصؾ القرن الماضً , لجؤ  أجلهم 

عملٌة لتوفٌر حل علمً لهذا النقاش حول الطبٌعة إلى التجارب الم ومنهم باتسون  االجتماعً

وهو قلق ناجم عن مشاعر  –عاطفً تالبشرٌة. ركزت التجارب على احتمال أن ٌنتج القلق ال

الدافع اإلٌثاري إلزالة هذه  - ثارة بسبب ادراك حالة شخص اخر بحاجة للمساعدة الم التعاطؾ 

بٌة المبنٌة بعناٌة , قام هإالء علماء النفس . مع التصامٌم التجرٌواختزال ذلك القلق  الحاجة

ا أو إٌثار  ٌ . قدمت هذه ٌا باختبار طبٌعة الدافع الناتج عن القلق التعاطفً , وتحدٌد ما إذا كان أنان

أدت إلى االستنتاج بؤن اإلٌثار الناجم عن نا االساسً على سإالات السلسلة من التجارب إجاب

اإلٌثار --أصبح باتسون معروف ا  بفرضٌة التعاطؾ و ,  تناالتعاطؾ هو فً الواقع جزء من طبٌع

   , التً تنص على أن "الشعور بالتعاطؾ مع الشخص المحتاج ٌثٌر دوافع لمساعدة لذلك الشخص

ألجل هدؾ شخصً او فابدة تعود على الشخص الذي قام بالمساعدة بل الهدؾ االول واالخٌر ال 

 .( ٔٔ, ص  77ٔٔاتسون وشو هو فابدة الشخص االخر وبدون مقابل )ب

 وبعد مشاهدة   Empathy   التعاطؾ من خبلل الٌة  هوآخرون,  ان  و ٌشٌر باتسون

فً حالة وجدانٌة سٌبة  ا ٌصبحوٌمر االفراد بخبرة استشعار مشاعر االخرٌن ومعاناة شخص آخر 

أو على األقل من  )الحزن واألسى(, لذا فهم ٌقدمون المساعدة لكً ٌتخلصوا من هذه الحالة السٌبة

 . (Batson, et,1991:366أجل استعادة حالتهم المزاجٌة السابقة. ) 

 االسس العصبٌة للتعاطف 

تعاون باتسون مع عالم األعصاب بجامعة شٌكاؼو جان دٌسٌتً فً البحث  فً األسس 

شاهد   . العصبٌة للتعاطؾ والضٌق الشخصً , فً دراسة باستخدام التصوٌر العصبً الوظٌفً

الذٌن ٌخضعون لعبلج  للمرضىسلسلة من مقاطع الفٌدٌو التً تعرض  اثناء الفحص  المشاركون

الفرد لنفسه  ُطلب منهم إما أن ٌضعوا أنفسهم بشكل صرٌح فً موقؾ المرٌض )تخٌل .طبً مإلم

 الفرد آلخرٌن ( , أو أن ٌركزوا على مشاعرهم وتعبٌراتهم العاطفٌة )تخٌلفً الموقؾ المإلم  
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أكدت البٌانات السلوكٌة أن تخٌل الذات بشكل صرٌح فً موقؾ ضٌق فً الموقؾ المإلم  ( 

تركٌز على ردود الفعل العاطفٌة لفً حٌن أن ا -مفرط ٌإدي إلى ضابقة شخصٌة أعلى 

كانت بٌانات التصوٌر  . والسلوكٌة لمحنة اآلخرٌن ٌرافقه قلق تعاطفً أعلى وضٌق شخصً أقل

ه النتٌجة وقدمت رإى فً االرتباطات العصبٌة لهذه االستجابات السلوكٌة العصبً متسقة مع هذ

استجابات دٌنامٌكٌة دموٌة أقوى فً مناطق الدماغ )تخٌل الذات (أثار المنظور الذاتً  .المتمٌزة

المشاركة فً ترمٌز األبعاد التحفٌزٌة العاطفٌة لؤللم , بما فً ذلك القشرة الجزبٌة الثنابٌة , 

تلعب و  حزامٌة األمامٌة , واللوزة , والهٌاكل المختلفة المشاركة فً إعداد التفاعل  .والقشرة ال

ا فً تقٌٌم التهدٌدات الفعلٌة أو المحتملة ا حاسم  الً , فإن تخٌل نفسك وبالت, اللوزة الدماؼٌة دور 

فً وضع مإلم وخطٌر محتمل قد ٌإدي إلى استجابة أقوى من الخوؾ و / أو النفور من تخٌل 

 ومثل هذه النتابج تإٌد ان للتعاطؾ اساسا عضوٌا بٌولوجٌا . شخص آخر فً نفس الموقؾ

 .( ٕٕٖ, ص  77ٔٔ)باتسون وشو 

 دوافع سلوك المساعدة : 

 هً :وصؾ باتسون ثبلث سبل تإدي الى المساعدة 

,  الموجه للؽٌر او االخر –االٌثار الذي ٌثار من خبلل التعاطؾ سبٌل ٌرتبط بدافعٌة  اوال : 

لهذا السبٌل اهمٌة خاصة لهذه المراجعة االدبٌة التً تفصل ذاتها عن البرهان االنانً السابد و

 :هً  بسبع عملٌات وٌتمٌز هذا المسار على الدافعٌة التً تشكل اساسا للمساعدة. 

ٌفة عدد من العوامل التً تنطوي على تباٌن ٌمكن ادراكه ظ: هً و ادراك االخر المحتاج ٔٓ   

بٌن حالة السعادة الفعلٌة والكامنة لآلخر والبروز الكافً لهذه الحاالت وتركٌز االنتباه على االخر 

 .معهم  ادراك حاجات االخرٌن ٌإدي الى الشعور بالتعاطؾ. ان 

 . على تبنً موقؾ االخر  مساعدٌن فراد الحدود قدرة اال ة تبنً موقؾ االخر: وهً وظٌف  ٕٓ 

 : وتسهم هذه العملٌة فً اختبار التعاطؾ الذي ٌشكل العملٌة الرابعة.نفسٌة لعملٌة الا ٖٓ

الثانً من و, تبنً موقؾ االخر  االولى من خبلل  اثارة التعاطؾ: ٌتشكل بطرٌقتٌن اساسٌتٌن ٗٓ

)الشخص المقدم للمساعدة( الذي ٌتمٌز  بلحظ المالشخص  هالشعور التعاطفً الذي ٌعٌش خبلل 

 . لدافعٌة الؽٌرٌةوصوال الى اثارة بمشاعر التضامن والشفقة 
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الذاتٌة واالجتماعٌة وكذلك اجتناب  ؤة قوة اختبار التعاطؾ: ٌمكن للدافع الؽٌري ان ٌظهر المكاف ٘ٓ

باتسون ٌرى ان العقوبة والتخفٌؾ من االلم الشخصً الذي ٌشكل اساس الدافعٌة الؽٌرٌة ولكن 

الى ان فرضٌة  باإلضافةهذه النتابج هً مجرد منتج جانبً للدافعٌة ولٌس هدفها االقصى 

 .السٌكولوجٌةالمساعدة التعاطفٌة ترى ان الؽٌرٌة موجودة وهً ناتجة من العملٌات 

 قاصدا منه تحدٌد السلوكبلحظ نجزه المٌاو تحلٌل الفابدة النسبٌة: هو تحلٌل  حساب المنفعة ٙ

 ان ٌلبً حاجات االخر.  لٌة الذي ٌمكنااالكثر فع

الذي ٌسهم فً تحسٌن السعادة النفسٌة  معهم  هار التعاطؾ مع المشاركٌن او الشعور باالتحادظا .1

 ( ٕ٘, ص  77ٔٔ)باتسون وشو .اثر تقدٌم المساعدة للشخص المحتاج 

 البدٌلةتم اقتراح بعض البراهٌن البحث عن المكافاة :  -ثانٌا : سبٌل ٌرتبط بدافعٌة التعاطؾ 

ؤة .ووفقا المكافتقوم على فكرة المساعدة المدفوعة للحصول على التعاطفٌة  -المساعدة لفرضٌة 

لباتسون ٌمكن ان ٌطوي سلوك المساعدة لآلخرٌن على رؼبة الفرد فً تحقٌق مكاسب شخصٌة 

مثل خلق تصور اٌجابً  ة اهداؾ شخصٌة محددبتحسٌن المزاج او لتحقٌق و فوابد خاصة تتمثل 

 تمذي تتحقٌق بعض المزاٌا  على الشخص الاو فً زٌادة فً الراتب عن صورة الذات او ال

 .(Gilbrt&Silvera,2004:p30 (مساعدته.

ما لم تكون هنالك تعزٌز  بشكل عام  للمجتمعاو مساعدة لؤلخرٌن ٌمكن تقدٌم سلوك ال الو        

ٌشبه نظام )المقاٌضة ( الى حد كبٌر . لكن  , بما  م بالمساعدة وفوابد تعود على الشخص الذي قا

وٌرى أن األشخاص ٌساعد كل منهم اآلخر عند  بشكل مطلق ,  وافق على ذلكال ٌ باتسون

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

المساعدة التعاطفٌة فإنك إذا تعاطفت مع فً ظرٌته ووفق ا لن  Empathy Concern  التعاطفً

(. فتخفٌؾ 77ٔٔشخص فستساعده بؽض النظر عن المكاسب التً ٌمكن أن تجنٌها من ورابه )

معاناته هو الشًء األهم. وإذا لم تشعر بالتعاطؾ تجاهه, فحٌنها تنطبق نظرٌة التبادل 

ا كثٌرة ٌقدم األ شخاص المساعدة نتٌجة أسباب أنانٌة. االجتماعً. وٌعترؾ باتسون أنه أحٌان 

 (. ٖٕ, ص  77ٔٔ)باتسون وشو 

وجود مصادر أخرى  : من المهم ادراك تجنب العقوبة  -ثالثا : سبٌل ٌرتبط بدافعٌة التعاطؾ 

التً تكون ذات طبٌعة أنانٌة حٌث تصبح فٌها المساعدة أداة مفٌدة فً سلوك المساعدة و لدافع 

وفً هذه الحالة , ٌمكن ,  الحقٌقً وهو الحصول على الفوابد الفردٌةالطرٌق إلى الهدؾ النهابً 

فً حاالت الحالة العاطفٌة الخاصة بالمرء  ختلفة مثل عكس أن تكون األهداؾ األساسٌة م
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 , p395 :2005) ., والقضاء على الضؽط العاطفً   إلخ ....الذنب او الندم او العار الشعور ب

late  ..& iuoL rinniP  .) 

 سلوك المساعدة العوامل المؤثرة فً 

أن قرار االول    وفقا لنموذج المساعدة التعاطفٌة على عاملٌن  المساعدة   سلوكٌعتمد       

الذي ٌظهر فً حالة حاجة مع الشخص االخر  الفرد  اطؾتع المساعدة من عدمه ٌعتمد على مدى 

)باتسون (ه لمساعدة )التبادل االجتماعً تكلفة وعابد هذلمساعدة االخرٌن .وٌمثل العامل الثانً  

 (.ٖٕ, ص  77ٔٔوشو 

سنة نتاج  ٖٓوٌعد سلوك المساعدة وفق نظرٌة باتسون ونتابج ابحاثه التجرٌبٌة طوال حوالً 

نوعٌن من العوامل هما العوامل  الظرفٌة او الموقفٌة و العوامل الشخصٌة  , وضمن العوامل 

ا. الموقفٌة  ٌؤتً ) تاثٌر المتفرج ( بوصفه  وقوؾ فرد ما وٌراد به أحد أكثر المواقؾ شٌوع 

ٌُسقط شخص ما متفر ا دون مساعدة اآلخر إذا زاد عدد المتفرجٌن فً موقؾ حرج. فعندما  ج 

مجموعة أوراق فً وسط طرٌق مزدحم, ستزٌد احتمالٌة إهمال الناس له. ٌتوسع هذا المثال 

ن تقدٌم الٌشمل مواقؾ طاربة, مثل حوادث السٌارات والكوارث الطبٌعٌة. وٌبلحظ  )باتسون ( 

ٌِّم الشخص احتٌاج الشخص للمساعدة ف ً موقؾ ما ٌعتمد على تحلٌل الشخص لهذا الموقؾ. سٌق

ٌّم مسإولٌة مقدمها, وكٌفٌة المساعدة. فان كانت هناك حاجة ل الموقؾ للمساعدة,  لمساعدة فٌق

خمسة خطوات ٌجب توافرها لتدخل الشخص  فً هذا النموذج المقترح ( ادناه ٕالشكل )ٌصؾ و

 للمساعدة:

 

 

 

) من اعداد الباحث  خطوات تقدٌم المساعدة عند باتسون ( (2شكل  رقم )                      

) 

ا لٌتخذ الشخص  د  ٌُع        عدد األفراد الحاضرٌن فً الموقؾ المتطلب للمساعدة عامبل  وسٌط 

ا بتقدٌم المساعدة, فكلما زاد عدد الحاضرٌن, قلت احتمالٌة تقدٌم الشخص للمساعدة؛ لقلة  قرار 

 مالحظة

 الموقف
نمو مشاعر 

 المسؤولٌة

االعتقاد 
بامتالك 

المهارات 

سلوك  الالزمة

 المساعدة

 االٌثار

بحث عن 

 المكافاة

 تجنب العقوبة
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ٌُعرؾ ذلك بانتشار المسإولٌة, إذ ُتوزع المسإولٌة التً ٌشعر بها  الشعور بالمسإولٌة الشخصٌة. 

 (Batson &Cook,1981:p167-187.  ص على عدد المتفرجٌنالشخ

( أن احتمالٌة تعظٌم األفراد للمكاسب وتقلٌل التكالٌؾ عند 71٘ٔالحظ باتسون وزمبلإه )و     

ا  ٌ ا, ألن األفراد مدفوعون عقبلن ا مهم  لمثل هذه التحلٌبلت ,  اتخاذ القرار بالمساعدة تلعب دور 

للمجتمع إذا كانت تكلفة المساعدة زهٌدة )القلٌل من الوقت  ً ٌُمارس السلوك المحابوهو س

والقلٌل من المجهود(, وإذا كانت المساعدة مفٌدة للمحتاج بطرٌقة ما, وإذا كان المردود المتوقع 

ا ا بتقدٌم المساعدة, ستزٌد احتمالٌة فعله  , وعلٌه ا من تقدٌم المساعدة كبٌر  كان الشخص مهتم 

 ( ٖٕٗ:ص 71٘ٔ, , واخرون لذلك, خاصة إذا كانت تكلفة عدم تقدٌم المساعدة كبٌرة.)باتسون

داخل », أو فً فرد  , افرادا اخرٌن هم اعضاء فً جماعته االجتماعٌة ٌساعد الو     

متلقً المساعدة  او وره بالهوٌة المشتركة مع ٌوفر اإلٌثاري المساعدة بدافع شع«. الجماعة

إلى مشاعر أقوى بالقرب, واإلثارة « داخل الجماعة»ٌإدي تصنٌؾ فرد ما بؤنه  و, المحتاج 

العاطفٌة, وارتفاع الشعور بالمسإولٌة الشخصٌة لرفاهٌة اآلخر, والتً ُتزٌد جمٌعها من دافع 

 .(p3 :2011, Batson),  محاباة المجتمع

تبلعب  , اذ  جد الباحثون أن التهمٌش االجتماعً ٌقلل من احتمالٌة سلوك المساعدةو       

الباحثون فً سلسلة من سبع تجارب بالشمول االجتماعً واالستبعاد االجتماعً بإخبار 

ا, أو أن حٌاتهم ستنتهً بالوحدة.  كان و المشاركٌن فً التجارب أن أحد المشاركٌن استبعدهم عمد 

ا فً ترك سلوك المساعدة للمجتمع, التهمٌش االجتم أن  اذ بٌنت نتابج االبحاث اعً سبب 

تبرعوا بكمٌة أقل من المال لدعم الطبلب, وزهدوا فً الدخول فً مزٌد من  "المهمشٌن"

ا فً األلعاب مختلطة الدوافع مع  ا عند حدوث مكروه, وأقل تعاون  التجارب, وكانوا أقل تعاون 

 .(p45, 1997 : Batson ) التبلمٌذ اآلخرٌن

تقدٌم األفراد على  دفع ٌُ  وفٌما ٌتعلق بالعوامل الشخصٌة المإثرة فً سلوك المساعدة  , قد       

تعالٌم الطفولة والتنشبة االجتماعٌة. تعزز التعالٌم االجتماعٌة بتؤثٌر من سلوك المساعدة 

 عقلٌة ترتبط الملكات الومن السلوكٌات المحابٌة للمجتمع بصورة إٌجابٌة.  جرابً واإلشراط اال

ُتعزز مهارات المساعدة والدوافع االعتٌادٌة لمساعدة و.  مع مٌول محاباة المجتمع  مثل الذكاء

تحفز المعاٌٌر ,  أهمٌة مهاراتهم المساعدة لآلخرٌناآلخرٌن عندما ٌفهم األطفال أسباب 

تعزز أعراؾ  , و للمجتمعاالجتماعٌة والشخصٌة والُمثل األفراد لبلنؽماس فً سلوك المساعدة 

ٌعزز األفراد صورتهم اإلٌجابٌة  والمسإولٌة االجتماعٌة والمعاملة بالمثل من محاباة المجتمع.
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عن أنفسهم والُمثل الشخصٌة وٌحافظون علٌها عند التصرؾ بصورة محابٌة للمجتمع, باإلضافة 

المساعد ومٌول المساعدة للمساعدة على إشباع االحتٌاجات الشخصٌة. تقتصر العبلقة بٌن حالة 

 (p33:2002, Batson) . على العبلقة مع الشخص المشارك فً الموقؾ.

ا لسلوك المساعدة فً بوصفها اإلثارة العاطفٌة  شار باتسون الهمٌة كما ا     ا مهم   ٌ ا إضاف محفز 

اإلٌثار المكونات العاطفٌة والتحفٌزٌة فً سلوك  -التعاطؾ ٌفحص نموذجه عن  و العموم.

ٌُسمى و ٌزٌد الشعور بالتعاطؾ تجاه المحتاج من احتمالٌة تقدٌم المساعدة.و لمساعدة للمجتمع. ا

 , إذ ٌشعر الشخص فٌه بمشاعر الحنان والرحمة والعطؾ«ً تعاطفاالهتمام ال »هذا التعاطؾ بـ 

 .اتجاه االخر 

ا بالحافز لمحاباة المجتمع.  ؾ األفكار ٌُعتبر القبول الصفة الشخصٌة األكثر ارتباط  قد ُتعرَّ

والمشاعر المحابٌة للمجتمع بؤنها شعور بالمسإولٌة تجاه اآلخرٌن, وزٌادة احتمالٌة الشعور 

ا. ترتبط تلك األفكار والمشاعر المحابٌة للمجتمع  االٌثار التعاطفً (بالتعاطؾ )  ٌ ا وإدراك  ٌ عاطف

 ( batson ,1991:p21) بالتقمص الوجدانً المتخٌل والقبول المتخٌل .

 الدٌن وعالقته بسلوك المساعدة

-المساعدة بممارسة الشعابر الدٌنٌة منها سلوك تم ربط السلوكٌات االجتماعٌة اإلٌجابٌة و       

األمر الذي أكسبها قٌمة قدسٌة و أخبلقٌة وٌمكن اعتبار التركٌز  -باعتبار المساعدة واجب دٌنً

اء والمساعدة هو السبب الربٌسً لتحوٌل فً الدٌانات الٌهودٌة والمسٌحٌة  على موضوع العط

 ,Knickerbocker)إلى قاعدة مجتمعٌة وواجب أخبلقً فً الثقافة الؽربٌة ) هذا السلوك

2003:p5  وهو امر ٌنطبق فً تقدٌر الباحث اٌضا على تؤكٌد الدٌن االسبلمً  على اهمٌة

 . وضرورة التشجٌع على سلوكٌات المساعدة بمختلؾ اشكالها

ً  دراسة قام بها )باتسون وآخرون( واجه المفحوصون فً إحدى التجارب شابا  صؽٌر ف        

السن ٌعانً من السعال وٌتؤوه من األلم, هنا قام المفحوصون من ذوي النزعة الدٌنٌة بمساعدة 

الشاب, ورفضوا تركه حتى بعد أن أخبرهم وبصورة متكررة بؤنه أصبح على ما ٌرام. وقد أكد 

هم قدموا المساعدة للشاب من أجل تخلٌصه من حالة األلم التً ٌشعر بها, على المفحوصون بؤن

 Batson, etأساس أنها الهدؾ النهابً الذي ٌسعون إلٌه, ولٌس لهم أي هدؾ آخر. )

al,1989:874 )   . وٌإكد )باتسون وآخرون( أن هناك العدٌد من األسباب لتوقع أن ٌكون

 ومساعدة من اآلخرٌن, وهً:األشخاص المتدٌنٌن أكثر تعاونا  
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 ة والمروٌات  المقدسنصوص الدٌنٌة أن األفراد قد ٌتوحدون مع شخصٌات مصورة فً سٌاق ال

 لدٌنٌة, مما ٌدفعهم إلى السلوك فً حٌاتهم وعبلقاتهم على أساس مواقؾ شخصٌة  تجاه رفاقها

 .بطرٌقة مقاربة لما تعلمه من  النصوص الدٌنٌة 

  الكتب المقدسة الخاصة بكل جماعة دٌنٌة من القصص والحكاٌات فً ٌعرؾ المتدٌنون الكثٌر

انتهاك مثل هذه التعالٌم , وان  تمجد فضابل التعاطؾ واإلٌثار  وتقدٌم المساعدة لآلخرٌن التً 

ٌثٌر مشاعر الخزي والذنب لدى المتدٌنٌن بشدة, ومن ثم ٌدفع تهدٌد تلك المشاعر ؼٌر المرٌحة 

 اإلٌجابٌة كالتعاون وتقدٌم المساعدة لآلخرٌن.إلى قٌامهم بالسلوكٌات 

 األخبلقً فً القٌام بسلوكٌات التعاون والمساعدة, مما جوهر ٌدرك الكثٌر من المتدٌنٌن ال

ٌدفعهم للقٌام بها إلعطاء القدوة الحسنة لآلخرٌن, كما تعطٌهم الفرصة لتحقٌق الخبلص 

ٌة إلى الصفاء النفسً والروحً وؼفران الذنوب, واإلعبلء بمشاعرهم اإلنسانٌة األنان

 والطمؤنٌنة.

  ,ومشاركته  باإلنسان االخر الشعور وتنمً الثقافة الدٌنٌة أحاسٌس الثقة المتبادلة

وجدانٌا , والرإٌة األوسع للجنس البشري, كؤسرة ممتدة. ومن ثم فمن المتوقع أن التدٌن 

 تعاون والمساعدة.الشخصً قد ٌرتبط ارتباطا  وثٌقا  بالسلوكٌات اإلٌجابٌة كال

  كما ٌرى )باتسون( أن الكثٌر من الشبكات والمإسسات الدٌنٌة تقدم الكثٌر من المساندة

االنفعالٌة والمساعدات المادٌة ) مثل البضابع والخدمات( فً أوقات المحن للمحتاجٌن 

من أفراد المجتمع, كما تعطً المثل والقدوة ألعضابها باعتبارها ممثلة للشرعٌة داخل 

 (Batson, et al,1989:p878-880 لمجتمع ورمزا  للتعاطؾ والمساعدة. )ا

 مناقشة النظرٌات

فً انه عند مراجعة النظرٌات السابقة نجد ان نظرٌة فروٌد تنظر الى سلوك المساعدة        

ٌنبثق من االنا االعلى عندما تكون قوٌة عند الشخص المقدم للمساعدة بٌنما نظرٌة ادلر تإكد 

على ان التربٌة هً االساس فً تطوٌر مفهوم االهتمام االجتماعً او الشعور باالرتباط 

نظرٌة شددت فكلما ترسخ هذا المفهوم لدى الشخص اصبح اكثر تقدٌم للمساعدة بٌنما  باآلخرٌن

ادراك الشخص للمواقؾ وخاصة ما ٌتعلق بالعوامل القصدٌة والسببٌة فحٌنما ٌدرك لى عالعزو 

هناك شخص ٌستحق المساعدة فسوؾ ٌسلك سلوك مساعدة )ادراك الحدث ولٌس ان  الشخص 

ما ٌحدث فعبل( بٌنما ترى نظرٌة التبادل االجتماعً ان سلوك المساعدة ٌتوقؾ على مقدار العابد 
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التعزٌز هو المحدد االساسً  ان النظرٌه السلوكٌة ٌرى منظرو  السلوك بٌنمابدة من هذا ااو الف

ٌرتبط   لتقدٌم المساعدة من عدمه وترى النظرٌة المعرفٌة )بٌاجٌه( ان التطور المعرفً للمساعد

من تطور عملٌة التفكٌر وٌرى )باندورا(  الدور الذي تقوم به النمذجة  ٌؤتًبالحكم الخلقً الذي 

والتان ان الشخص ٌجب ان ٌبلحظ الموقؾ وٌفسره   دارٌلً  سلوك المساعده وٌرى فً اكتساب

.وتبنى الباحث نموذج باتسون فً  على انه طارئ وٌفترض ان مسإول عن تقدٌم المساعدة

 المساعدة التعاطفٌة لؤلسباب االتٌة : 

قٌة وواقعٌه حٌث جمع اوال: ان الدوافع التً تدفع الى تقدٌم المساعدة فً نموذج باتسون اكثر منط

دافع )االٌثار, البحث عن المكافبة, تجنب العقوبة( هً دوافع تحرك السلوك االنسانً عموما 

وهً ما نصت علٌه النظرٌات النفسٌة واالجتماعٌة ولكن كل دافع منفصل عن االخر .كما تم 

 عرضة سابقا

)ؼٌرٌة( مع االعتراؾ بالدوافع االنانٌة  تعاطفٌهثانٌا: ارجع باتسون سلوك المساعدة الى دوافع 

 وهذا ما لم تذكره النظرٌات االخرى بل تمسكت بالدوافع االنانٌة.

 ثالثا: لحداثة النموذج النظري بالنسبة للنظرٌات االخرى.

 نموذج باتسون.نفسٌة تبنت رابعا: عدم وجود دراسات 

 . الروحٌة ةرفاهٌبالتعاطؾ اكثر تناؼما مع الخامسا: ان المساعدة المدفوعه 

 : Spiritual well-beingالروحٌة  الرفاهٌةثانٌا: 

 مقدمة تارٌخٌة : 

عن جوهر حٌوي ٌبعث الحٌاة فً االنسان والحٌوان  "spirit"ٌعبر مصطلح الروح 

البلتٌنٌه,  ( spiritus ), والمشتقة بدورها من كلمة ( espirit )وٌشتق من  الكلمة الفرنسٌة 

 ( spirare )او الشجاعه او الحٌوٌة او التنفس كما تتعلق بالفعل  ( soul )والتً تعنً الروح 

هور فً القرن الخامس المٌبلدي ظالكلمات التً ٌمكن ترجمتها للروحانٌة بال بدأت . واي التنفس

واصبحت شابعة االستخدام قرابة نهاٌات العصور الوسطى وفً السٌاق االنجلٌزي تعنً 

للحٌاة فً الكابنات وان ٌكون الشخص مدفوع بالروح المقدسة. وتؽٌر هذا  هللاالروحانٌة نفخ 

المعنى فً القرن الحادي عشر عندما اخذت الروحانٌة تشٌر للجوانب الفكرٌة للحٌاة مقابل 

فً القرن الثالث عشر اكتسبت الروحانٌة معنى اجتماعً ونفسً,  الجوانب المادٌة والحسٌة و
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الثامن عشر المٌبلدٌٌن تم التفرٌق بٌن اشكال الروحانٌة العلٌا والدنٌا, وفً القرنٌن السابع عشر و

فدمجت بٌن االفكار رٌن المفاهٌم الحدٌثة للروحانٌة  خبلل القرنٌن التاسع عشر والعش وتطورت

المسٌحٌة والتقالٌد الؽربٌة الباطنٌة وعناصر من االدٌان االسٌوٌة خصوصا الهندٌة وتزاٌد 

الدٌنٌة التقلٌدٌة كما تترافق حالٌا مع حركات فلسفٌة او إسسات عن المانفصال الروحانٌة 

فً احٌان  (0)والسٌاسة الخضراء (0)اجتماعٌة احٌانا او سٌاسٌة كاللٌبرالٌة والبلهوت النسوي

 . اخرى 

وٌعرؾ االشخاص , العلمٌة   ةحل مصطلح روحانً محل دٌنً فً العدٌد من االروقو       

روحانٌة خارج نطاق الدٌن انفسهم بانهم روحانٌون ولكن ؼٌر دٌنٌٌن وٌإمنون الذٌن ٌتناولون ال

 ه الروحانًهعموما بوجود طرق روحانٌة مختلفة مإكدٌن على اهمٌة اٌجاد الشخص التجا

 (Shchuurmans-Stekhoven, 2011:p313-330الخاص به 

تعرٌفا   واضحا, على الرؼم ٌمتلكون لها ال مع انهم عن الروحانٌة   ماء الكثٌر من العلتكلم       

الخالق, أو قوة أعلى, أو شًء ذي  اعتبارها بشكل عام   بحثا عن القداسة وتجربتها, أي من

فردٌة تتضمن  شخصٌة, وهً عملٌةموضوع ٌتعلق بالخبرة الالروحانٌة بؤنها  طبٌعة إلهٌة. تتمٌز

التركٌز على  والعبلقة بٌن الناس أومعتقدات شخصٌة أو خاصة. وقد تنطوي على قٌم المجتمع 

ا على بمؽزى  تكامل العقل والجسد والروح, و توفر   إحساسا الترابط بٌنهم. تإكد الروحانٌة ؼالب 

 .(Barbara L., and Eileen M. 2000الحٌاة أو أهمٌتها),

الجوانب  الروحانٌة مع اهتمام العلوم االجتماعٌة والسلوكٌة والصحٌة فً تبنًبدأ  مفهوم       

حٌث اصبح الدٌن جانبا مهما من جوانب االختبلؾ الثقافً و جعل  سٌما الدٌنٌة الثقافٌة وال

كبٌر التداخل الوبسبب  الروحانٌة عامبل ارتقاء وبناء المجتمع ومكون اساسً للسلوك الجمعً .

وعلى  ٌمكن للدٌن, فهما ٌستخدمان بشكل متبادل والسبب انه فً تعارٌؾ الدٌن والروحانٌة, 

الشخصٌة.  للناس   إحساسا بالهدؾ أو المعنى من خبلل معتقداتهم ؼراره الروحانٌة, أن ٌوفر

مع  والدٌن هو أن األخٌر ٌمارس بشكل جماعً بشكل عام العامل الممٌز الربٌسً بٌن الروحانٌة

 بؤبعادوٌقاسان عادة  المصطلحان بجوانب متعددة, نوع من األساس الهٌكلً أو المإسسً. ٌتمتع

                                                           

, بهدؾ إعادة النظر فً تقالٌد هذه الدٌانات الفكر الجدٌد وحركة والٌهودٌة والمسٌحٌة البوذٌة هو حركٌة موجودةٌ فً العدٌد من األدٌان, مثل البلهوت النسوي: (ٔ)

 . نسوية وجية نظر اتها وعقابدها منوممارساتها وكتاب

االجتماعٌة والدٌمقراطٌة تسعى لخلق مجتمع مستدام بٌبٌا  تتجذر فٌه البٌبٌة والبلعنؾ والعدالة  سٌاسٌة البٌبٌة( هً أٌدٌولوجٌا السٌاسة أو )خضراءالالسٌاسة  (ٕ)

 القاعدٌة

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%B0%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%83%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9
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وٌبدو ان هناك قدرا ال باس به من االتساق حٌث تتركز معظم التعرٌفات على التعالً  متشابهة

 ة  فً مفهوم الروحانٌة ,اساسٌ ةكمٌز

الروحانٌة على انها (  Hedstrom ,Elkins  ,Hughesعلى سبٌل المثال ٌعرؾ )ف  

والتً تتمٌز بعض القٌم المحددة تؤتً من خبلل الوعً بالبعد المتسامً  خبرة طرٌقه للوجود وال

ٌصؾ . و وكل ما ٌعتبره الشخص هو المطلق  ةفً ما ٌتعلق بالذات واالخرٌن الطبٌعة والحٌا

الروحانٌة بانها تهتم بالمتعالً وتتناول األسبلة النهابٌة حول معنى (  Fetzer) تزرمعهد فٌ

وفً اآلونة األخٌرة  ,  همه تماماما نراه ونفمما هو اكثر فً الحٌاة الحٌاه مع افتراض ان هناك 

الروحانٌة على انها المجد الذي ٌتعالى بؤفكار هللا والقوه العلٌا و ( Meezenbrock عرؾ )

اإلنسانٌة والقٌم هً ما ٌمٌز  الروحانٌةان    Koneg))ٌرى  و,األلوهٌة والواقع المتعالى 

والمتسامً فً الروحانٌة مرتبطة بما  . واالخبلق والصحة العقلٌة من خبلل ارتباطها بالمقدس

التواصل مع الذات و انها سعً الناس للتواصلوعرؾ وجٌفر الروحانٌة على .طبٌعًهو فوق ال

 (Macdonald,2015:p1-4مع المتعالً ) االرتباط مع االخرٌن والتواصل مع الطبٌعة 

 مفهوم الرفاهٌة الروحٌة :

عندما دمجت الروحانٌة بالصحة فً  Spiritual well-beingمفهوم الرفاهٌة الروحٌة ظهر  

حددت  71ٓٔوفً عام  ( التحالؾ الوطنً بٌن االدٌان للشٌخوخة ) من قبل  1975عام 

وضع عالم النفس و. للصحة  مكونات المنظور  الشامل  بوصفها احدى الرفاهٌة الروحٌة 

 خبللهاٌمكن من  (5)درةقانها   على اعتبار الرفاهٌة الروحٌةمفهوم   (Elison 1985الٌسون

 .(  Elison 1991عمل او امكانٌة عمل معنى او ارتباط بالمقدس او المجتمع او البٌبة )

 بعض المفاهٌم ذات العالقة بالرفاهٌة الروحٌة 

 الرفاهٌة النفسٌة: 22

تشٌر الرفاهٌة النفسٌة الى التحدٌات الوجودٌة التً تواجه الشخص فً حٌاته وكٌفٌة التؽلب       

علٌها ومدى قدرة الشخص فً التحمل والصمود امام احداث الحٌاة الضاؼطة .فالمعنى الحقٌقً 

للرفاهٌة النفسٌة ٌكمن فً التطوٌر الكامل إلمكانات الشخص وتتظمن الرفاهٌة النفسٌة ستة ابعاد 
                                                           

: هً القدرة او مقدرة على  االمكانٌة( *  ٕ:ص1ٕٔٓامكانٌة حدوث عمل او نشاط معٌن .)طبلل , : القدرة (ٖ)

نتٌجة مبلحظة سلوكه  , :امكانٌة وصؾ الشخص بصفة ما السمة* ( ٗ:ص1ٕٔٓتحقٌق مشروع )طبلل , 

 .(  ٘ٓٔ:ص7ٕٓٓلمرات متكررة.)عبلوي ,
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مرتبطة باألداء االٌجابً  وهً )تقبل الذات ,العبلقات االٌجابٌة مع االخرٌن ,االستقبللٌة 

 . ( Ryff al,1999:p250,االجادة مع البٌبة ,الهدؾ فً الحٌاة ,النمو الشخصً ()

لبٌبة ماعدا ٌمكن القول أن عناصر الرفاهٌة النفسٌه هً المجاالت االجتماعٌة والشخصٌة وا     

 (Pargament.1999.and Zinnbauaer.1997 المتعالً) المقدس أو

 : ةاو الذاتٌ ةالرفاه الشخصٌ 22

ا للرفاه الذاتً, ٌصؾ كٌفٌة شعور  71ٗٔطرح ) إد دٌنر فً عام    ٌ ا ثبلث ( نموذج 

األشخاص بجودة حٌاتهم, وٌتضمن كل من ردود الفعل العاطفٌة واألحكام المعرفٌة, وهو 

ولكنها مرتبطة فً الؽالب بالرفاه: الشعور اإلٌجابً المتكرر,  ٌفترض "ثبلثة عناصر مستقلة

وبذلك ٌشمل الرفاه  ."والشعور السلبً ؼٌر المتكرر, والتقٌٌمات المعرفٌة كالرضا عن الحٌاة

والعواطؾ باإلضافة إلى تقٌٌم الرضا الشخصً عن الجوانب العامة والخاصة  الذاتً المزاج

 لحٌاة 

الرفاه الذاتً ألن ٌستتب مع  ٌمٌلو  .المشمولة بالرفاه الذاتً تتضمن السعادةوالمفاهٌم  الشخص,

ا وثٌق ا بسمات الشخصٌة   (Diener,1999:p267-302) . الوقت, كما أنه ٌرتبط ارتباط 

 :الرفاهٌة العاطفٌة  23

ٌتضمن مدى حسن تعاملنا , , و تتعلق الرفاهٌة العاطفٌة بالوعً الذاتً والتنظٌم العاطفً  

ٌ ا من خبلل قدرتنا  ا ما ٌنعكس على مستوى مرونة الشخص. تتحقق الرفاهٌة العاطفٌة جزب وؼالب 

جزء أساسً من الرفاهٌة العاطفٌة هو قدرتنا على . وان المشاعر اإلٌجابٌة و على التفكٌر الذاتً 

ٌجابٌة هً تلك المشاعر التً التعرؾ على مشاعرنا وتجربة المشاعر اإلٌجابٌة. المشاعر اإل

تجعلنا نشعر بالرضا والسعادة والرضا. تشمل األمثلة على المشاعر اإلٌجابٌة الفرح واإللهام 

والفخر. ٌساعدنا الشعور بالعواطؾ اإلٌجابٌة بشكل منتظم على بناء موارد إضافٌة للمساعدة فً 

 (.Fredrickson, B. (2017) التعامل مع تقلبات الحٌاة والمرونة

 النفسٌة الصحةدور الرفاهٌة الروحٌة  فً 

تظهر الدراسات التجرٌبٌة للعدٌد من المجموعات التً تتعامل مع ضؽوطات الحٌاه الربٌسٌة       

والمرض وفقدان االحبه والطبلق و االمراض العقلٌة الخطٌرة ان الدٌن  الطبٌعٌة مثل الكوارث 

القلٌل من الموارد فً  لدٌهم  ممن  ة بشكل عام االشخاص فً التؤقلم وخاص ٌساعدان  والروحانٌة
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ومع ذلك هنالك العدٌد من اشكال التكٌؾ الدٌنً وبعضها  التً تواجههم ,  المشاكل السٌطرة على 

ن االعتماد على العدٌد من الموارد وهً التً تم ربطها بتحسمن لناس سواها وتمكن امن  فابدةاكثر 

ممارسة تتضمن اسالٌب المواجهة الدٌنٌة اإلٌجابٌة . وفً اوقات االزمات  ها كٌفتفً مستوى 

ة عادأالطقوس لتسهٌل انتقاالت الحٌاه والتسامح الروحً بدعم من مإسسه دٌنٌه او رجال الدٌن او 

 بالنسبة للعدٌد من الناس ٌعتبر الدٌن .  معنى اكبر واكثر احساناذي نظام بالموقؾ المجهد   تؤطٌر 

ٌكون اكثر حساسٌه للدٌن  هذا النمط من العبلج مثل ووالروحانٌة  من االسالٌب العبلجٌة المتكاملة 

 (Mayoclinic,2004والروحانٌة فً الممارسات السرٌرٌة)

 تأثٌر الرفاهٌة الروحٌة على الصحة العقلٌة

نتحار بانخفاض معدالت اال اذ ترتبط  تمٌل الروحانٌة إلى تحسٌن الصحة العقلٌة     

تعافً األشخاص المنخرطٌن  القلق واالكتباب. فً ما ٌتعلق باالكتباب, ٌزٌد احتمال واضطرابات

 (  Wong and Row,2006)وجد   مراجعة لثبلث وأربعٌن دراسة فً , و أكثر بالروحانٌة

 %من 1ٌٗنعكسان على صحة المراهقٌن, إذ تشٌر  أن التدٌن والروحانٌة هما رابطان مهمان

أٌضا من احتمال االعتماد على  . تقلل الروحانٌةبٌن االثنٌن   الدراسات إلى وجود عبلقة إٌجابٌة

.  علٌها ومعاقرتها معاقرتها, وترتبط بتعاؾ أكثر فعالٌة من االعتماد المخدرات/الكحول أو

المرتبطة  ٌشارك معظم األشخاص الذٌن ٌمارسون الروحانٌة فً المجاراة الروحٌة اإلٌجابٌة

تمتلك المجاراة الروحٌة السلبٌة, وهو نمط مختلؾ عن  بتحسٌن الصحة العقلٌة والجسدٌة.

المجاراة الروحٌة اإلٌجابٌة,   آثارا صحٌة سلبٌة. تنطوي المجاراة الروحٌة السلبٌة على تحمٌل 

ا كل المسإولٌة, والشعور بتخلٌه عنك أو إلقاء اللوم الخالق ما  علٌه بسبب صعوبات الحٌاة. وؼالب 

روحانً عام. بالنسبة ألولبك  أقل   ثقة مع الخالق, وكنظرة مشإومة للعالم وسخط تتجلى كعبلقة

صحٌة جسدٌة وعقلٌة  المجاراة الروحٌة السلبٌة, فإن ذلك ٌإدي لنتابج الذٌن ٌنخرطون فً

 بارؼامٌنت ارتفاع معدل الوفاة. فً دراسة أجراها عالم النفس أضعؾ بشكل ملحوظ وكذلك

(Paramment)  للمجاراة الروحٌة السلبٌة فً الجماعات  تختلؾ اآلثار الصحٌة , 771ٔعام

تعرضوا لقصؾ المبنى الفٌدرالً, فقد  المختلفة. بالنسبة لمواطنً أوكبلهوما سٌتً الذٌن السكانٌة

من القسوة. بالنسبة لطبلب  بؤعراض اضطراب ما بعد الصدمة ومستوٌات أعلى ارتبط األمر

الضٌق العاطفً وضعؾ  المجاراة الروحٌة السلبٌة مع مستوٌات أعلى من ارتبطتالجامعات, 

جسدٌة, ارتبطت  لمرضى المستشفٌات الذٌن ٌعانون من أمراض الصحة الجسدٌة. بالنسبة

دور  الحٌاة.  مستوٌات أعلى من االكتباب وانخفاض جودة المجاراة الروحٌة السلبٌة مع

 (ٕٙٓٓ. Lynn, and Y. Joel Wongالروحانٌة فً حٌاة األشخاص )
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 النماذج المفسرة لمفهوم الرفاهٌة الروحٌة 

 (MacDonald,  (2015ماكدونالد   نموذج 22

طالب  ٖٗ٘مقٌاس متخصص فً موضوع الروحانٌة على  (ٔٔباختبار ) ماكدونالد قام      

 principal axis factorجامعً باستخدام تقنٌة التحلٌل العاملً للمحور الربٌسً 

analyses    وتوصل الى ان عامل الروحانٌة ٌمكن التعبٌر عنه من خبلل خمسة عوامل فرعٌة

 هً : 

التوجه المعرفً نحو الروحانٌات. ٌتعلق هذا البعد بتعبٌرات الروحانٌة ذات الطبٌعة  ٔٓ

عة الروحانٌة وأهمٌتها المعتقدات والمواقؾ والتصورات المتعلقة بطبٌبمعنى اإلدراكٌة الحسٌة. 

باإلضافة إلى إدراك الروحانٌة باعتبارها ذات صلة ومهمة لؤلداء الشخصً. ال ٌنطوي هذا البعد 

عبلنٌة على التدٌن أو التعبٌر عن المعتقدات من خبلل الوسابل الدٌنٌة على الرؼم من أنه ٌبدو 

ا بها بشدة  .مرتبط 

بالخبرات المتعلقة بالموضوعات الروحانٌة للروحانٌة. ٌتعلق هذا البعد  واهر الظالخبرات و ٕٓ

خبرات على التجارب التً توصؾ بؤنها روحٌة ودٌنٌة وصوفٌة و خبرات (ل)اٌشتمل عنوان  و

 . ومتجاوزة للشخصٌة متسامٌة ذروة و

لى أنها . ٌتضمن هذا البعد تعبٌرات الروحانٌة التً ٌمكن رإٌتها عة الوجودٌ هٌةالرفا ٖٓ

مرتبطة بإحساس الوجودٌة اإلٌجابٌة. أي أنها تتعلق بالروحانٌة كما ٌتم التعبٌر عنها من خبلل 

اإلحساس بالمعنى والؽرض من الوجود , وإدراك الذات على أنها مإهلة وقادرة على التعامل مع 

 وحدود الوجود البشري . صعوبات الحٌاة

. واالٌمان بها  الخوارقوهو ذي صلة بموضوع  :  االٌمان بالحاالت الخارقة او المعجزات ٗٓ

فً الؽالب بمعتقدات الظواهر الخارقة ذات الطبٌعة النفسٌة )على   مرتبط هذا البعد  ٌبدو أنو

ا من معتقدات تحرٌك سبٌل التعرؾ المسبق , وال  النفسً( , على الرؼم من أنها تتكون أٌض 

 واالشباح اٌضا .بالسحر  تتعلق 

تعلق هذا البعد بالتعبٌر عن الروحانٌات بالوسابل الدٌنٌة. بناء  على النتابج التجرٌبٌة التدٌن. ٌ ٘ٓ

الؽرب )أي أنه مرتبط بؤشكال المعتقد  تعارؾ علٌه فً , ٌبدو أنه ٌعكس بشكل أفضل التدٌن الم

ي والممارسة الدٌنٌة الٌهودٌة والمسٌحٌة(. عبلوة على ذلك , ٌبدو أنه ٌركز على التدٌن الجوهر
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فً مقابل التدٌن الخارجً. ال ٌشمل هذا البعد المعتقدات والمواقؾ ذات الطابع الدٌنً فحسب , 

ا السلوك والممارسة الدٌنٌة   .((Macdonald,2015: p7بل ٌشمل أٌض 

 (Elison 1985للرفاهٌة الروحٌة   )الٌسون  ثانٌا: النموذج الرباعً

 71ٖٔعام Elison اجراها عالم النفس الٌسونظهر هذا المفهوم من خبلل الدراسات التً      

وذلك من خبلل دراسته على الصحة الروحٌة وهو ٌشٌر ببساطه الى شعور الشخص بالطمؤنٌنة 

سك شخصٌته االحساس بمعنى الحٌاه و تمتمنحه  اوالراحة فً العبلقة مع هللا او اي قوه روحٌه 

وانما  ةالدٌنٌ ةرؼم انه ٌتمركز حول العقٌدال تعكس فقط االعتقاد الدٌنً و ةالروحٌ ةان الرفاهٌ.

فكون الشخص ٌشعر ,  ةوالبٌبٌ ةبعبلقات الشخص االجتماعٌ ةتعلق هذا النوع من الرفاهٌٌ

فضبل عن ذلك تمنح  المحٌطةٌتفاعل اٌجابٌا مع االخرٌن ومع البٌبة  فهذا ٌعنً انه ةبالروحانٌ

قلً والروحً والتمتع بروح ي والعاطفً والعالشعور بالتكامل بٌن البعد الجسد ةالروحٌ ةالرفاهٌ

 ةوتشمل الرفاهٌ ,  ةوالنفسٌ ةص فً التؽلب على الصعوبات الجسدٌتساعد الشخ ة اٌجابٌ

بناء عبلقات و ةعلى الحٌا ةالحفاظ على التوازن والسٌطر و الحٌاه قٌمة الشعور ب ةالروحٌ

 ةاالتصال مع قوه روحٌ وخبرة ,  ةالهدؾ فً الحٌاو معنى الؽرض والالشعور ب,  و ةاٌجابٌ

من  ة الرفاهٌه الروحٌ ة وٌمكن تنمٌ . قبول التحدٌات والتؽٌرات فً الحٌاه, واكبر من الذات 

كما توصل . مع هللا  ةعبلقه حقٌقٌ رسخ وتطور التً ت ةخبلل الممارسات الروحٌ

للفرد لرفاهٌه الروحٌه الى ان االذي اطلق علٌه النموذج الرباعً  فً نموذجه 1983)الٌسون)

 هً : اربع مجاالت تتؤلؾ من 

والؽرض  الحٌاة  : وهو شعور الشخص بمعنىpersonal domain_المجال الشخصً  ٔ 

فً  البشرٌةوهو القوه الدافعه او الجانب المتسامً للروح  . الوعً الذاتً منها وقٌمتها , وفً 

  ت وقٌمتها .ة الذابحث عن هوٌال

قها م:ٌتمثل فً نوعٌه العبلقات الشخصٌة وع Communal domainتمعًالمجال المج .2_ 

الثقة واالمل واالٌمان فً  و الحب والمؽفرةو ةٌتم التعبٌر عنها من خبلل الحٌااالخرٌن ومع 

 اإلنسانٌة.

 المادٌةواالهتمام بالبٌبة  الرعاٌة: توجٌه domain Environmental المجال البٌبً .3_ 

 البٌبة.والبٌولوجٌة والتوحد مع 
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الذات بقوه تتجاوز  ة : تتمثل بعبلقTranscendental domainالمجال المتسامً  .4_ 

االهتمام النهابً بالقوة الكونٌه او هللا وهو ٌتضمن االٌمان والعبادة والتعبٌر والمستوى االنسانً ا

 ( p333-354,Ellison:1985 ) بالقوة الروحٌة

 ( Moperg,1984ثالثا: نموذج موبٌرج )  

أن الرفاهٌة الروحٌة  مفهوم ٌتكون من مجاالت   moperg  1984ٌرى موبٌرج

وهً ترتبط او   ة الفردمتعددة وهو قدرة نفسٌة ٌتم بناءها داخل النفس اإلنسانٌة على مدى حٌا

 ةالروحٌ ٌة الرفاه . وتتؤلؾ لٌس مرادفا للدٌن  ه ولكن كبٌر العامل الدٌنً  بشكل  تتداخل مع 

والجانب االفقً اي العبلقة  ,  عبلقة مع هللاالاوال الجانب الرأسً والذي ٌعنً  بعدٌن اساسٌن من 

والرضا عنها  وعلى هذا األساس تم صٌاؼة مفهوم الرفاهٌة  ها الؽرض منالحٌاة و  بمعنى 

ٌة العلٌا عن طرٌق الجانب الروحٌة حٌث تنشا عبلقة ترابطٌه بٌن الشخص والذات المتسام

من خبلل الثقافة  هالرأسً بالمقابل تنشا عبلقة تدرٌجٌه مع المجتمع والبٌبٌة والشخص نفس

واالخبلق والتجارب الشخصٌة المعمقة وبناء الذات ومن خبلل الوعً الذاتً ومن خبلل بناء 

 لدى األشخاص. الجانب الرأسً على الجانب االفقً ٌنشاة لدٌنا مفهوم الرفاهٌة الروحٌة

Robert ,2010:p1-11) 

 

 ( Human et al 2012 الروحٌة  )  -نموذج الرفاهٌة   الدٌنٌة رابعا: 

 ( نموذجهم النظري حول الرفاهٌةHuman et al )هٌومان وجماعته نشر  2012)فً سنة )

من قدرة الشخص على التجربة ودمج المعنى والؽرض فً الوجود والتً تعنً  الروحٌة الدٌنٌة 

. ومٌز هٌومان وجماعته اكبر من الذات  متعالٌة  خبلل االرتباط بالنفس والذات والمجتمع وقوة

بٌن معنٌٌن للروحانٌة االول بوصفها خبرة شخصٌة تتعلق بالخبرات الؽٌبٌة ؼٌر المحسوسة 

والتً تدرك بشكل شخصً ومتفرد , والثانً بوصفها مرادفة للسلوك الدٌنً المنظم وفق سٌاقات 

شعابر تقرها مإسسة دٌنٌة معترؾ بها على الصعٌد االجتماعً ..وهو ٌإكد فً فهم الروحانٌة و

( على ان الرفاهٌة الروحٌة تعطً Human et alكما اكد )على المعنى االول دون الثانً . 

مهمة جدا للصحة  هً العقلً ( و -العاطفً -شعورا بالتكامل بٌن االبعاد االخرى )الجسدي

 .هً : ( ستة مجاالت الرفاهٌة الروحٌة Human et al). وحدد شخاص النفسٌة لؤل
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توفر الفرد على القناعة الدٌنٌة و االٌمان بمعنى : General Religiosityالتدٌن العام:  -ٔ

بالخالق والطمــؤنٌنة الٌه وتوقع العون واالسناد منه .وٌتمثل االٌمان المرتبط بالمإسسات الدٌنٌة 

ثقافً من السلوكٌات -الدٌن هو نظام اجتماعًوالمجتمعات او التقالٌد الدٌنٌة )الدٌن الطقوسً (. 

والنصوص, واألماكن المقدسة, أو النبوات, أو المنظمات, التً ,   والممارسات المعٌنة, واألخبلق

تربط اإلنسانٌة بالعناصر الخارقة للطبٌعة, أو المتعالٌة, أو الروحانٌة. ومع ذلك, ال ٌوجد إجماع 

قد تحتوي األدٌان المختلفة على عناصر مختلفة تتراوح بٌن  .علمً حول التعرٌؾ الدقٌق للدٌن

قد تشمل الممارسات , و للطبٌعة  ة خارقالكابنات المقدسة, اإلٌمان, ال  اإللهٌة لموضوعات ا

الدٌنٌة الطقوس والخطب واالحتفال أو التبجٌل والتضحٌات والمهرجانات واألعٌاد والمبادرات 

والخدمات الجنابزٌة والخدمات الزوجٌة والخدمات التؤملٌة والصبلة والموسٌقى والفن والرقص 

ب أخرى من حضارة اإلنسان. لؤلدٌان تارٌخ مقدس ورواٌات, ٌمكن والخدمة العامة أو جوان

حفظها فً الكتب المقدسة والرموز واألماكن المقدسة, والتً تهدؾ فً الؽالب إلى إعطاء معنى 

للحٌاة. قد تحتوي األدٌان على قصص رمزٌة, ٌقال فً بعض األحٌان من قبل المتابعٌن أنها 

ا, ٌعتبر حقٌقٌة, والتً لها ؼرض جانبً ٌتم  ٌ ثل فً شرح أصل الحٌاة والكون وأشٌاء أخرى. تقلٌد

ا للمعتقدات الدٌنٌة  (Craig W. Elliso ,1983:p54.) اإلٌمان, باإلضافة إلى العقل, مصدر 

ٌؽفر مٌل الفرد الطوعً والواعً والقابم على قناعات ذاتٌة الن  Forgiveness. الؽفران :ٕ

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

هو نكران الذات أو التوقؾ عن االستٌاء أو السخط معهم  ٌستحقون الؽفران ام ال.   المتسامح

            التعوٌضللتعرض لئلساءة أو الشقاق أو الخطؤ الملموس أو التوقؾ عن طلب العقوبة أو

 ( p3:Human ,et ,2012 ) 

ٌُعرؾ قاموس أوكسفورد اإلنجلٌزي      على أنه "منح العفو من  الؽفرانOXFORD)   (و

ن".  ٌْ تم اكتشاؾ مفهوم الؽفران  و دون مقابل والتخلً عن كل الدعاوى المتعلقة باإلساءة أو الد

ٌُنظر إلى  العلوم االجتماعٌة والطب . وفً  الدٌنٌة ومزاٌاه فً األفكار الؽفران من ببساطة, قد 

وجهة نظر  و الشخص الذي ٌؽفر لآلخرٌن بما فً ذلك عملٌة المؽفرة نفسها. :  وجهتً النظر

ٌُمنح الؽفران دون  من ٌؽفر له وهً دابما مرتبطة بالعبلقة بٌن الطرفٌن. وفً معظم السٌاقات, 

ل, قد ٌسامح أي توقع لما ٌعرؾ بالعدالة الشافٌة, أو أي رد من جانب الُمْذنب )على سبٌل المثا

ا( ومن الناحٌة العملٌة, قد ٌكون من  الشخُص َشخصا  آخرا  ممنوعا  من االتصال به أو مٌت 

الضروري تقدٌم شكل من أشكال اإلقرار أو االعتذار أو حتى طلب الصفح والؽفران, حتى ٌصل 

لؽفران, ة لالدعوتشتمل معظم تعالٌم األدٌان على  . إلى الُمَساِمح الشعور بقدرته على الؽفران
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ا ضمنٌة للعدٌد من التقالٌد المختلفة فً ممارسة الؽفران فً  وتقدم العدٌد من هذه التعالٌم أسس 

ا لحاجة اإلنسان العثور ا ا كبٌر  لعصر الحدٌث . وتْولً بعض المذاهب الدٌنٌة أو الفلسفات اهتمام 

خرى على حاجة البشر على نوع من الؽفران اإللهً لمعالجة ما به من تقصٌر, وتركز دٌانات أ

لممارسة الؽفران بٌن بعضهم, بٌنما ال تفرق دٌانات أخرى بٌن الؽفران بٌن البشر والؽفران 

 .    : p23 (Jeanne Safer, 2000)                السماوي

هو ان ٌتبنى الفرد وجهة نظر متفابلة بشان (   Hope Immanentاالمل الجوهري :)  -  ٖ

وخبراته الشخصٌة , حٌث ٌتطلع االشخاص لمستقبلهم بنظرة متفابلة واالعتقاد مستقبلة وحٌاته 

بان الحٌاة نحو االحسن واالحداث التً سوؾ اتعرض لها سعٌدة كما انً سوؾ اعٌشها كما 

 .p2:Human ,et (2012 ))  ٌنبؽً ان تكون او كما خططت لها

اط بقوة  علٌا ماورابٌة تتحكم : هو الشعور بالتوحد واالرتب Connectedness االرتباط -ٗ

بالحٌاة والموت , واالرتباط  بؤشخاص ذوي مكانة وقدسٌة , والتعرض لخبرات وجودٌة خاصة 

 p3): (Human ,etتعزز اٌمانه وتزوده بالطاقة الروحٌة البلزمة لدٌمومة هذا االرتباط 

2012  

ته السابدة تمنً الفرد : هو اتجاه انفعالً خاصٌ  Hope Transcendentاالمل المتعالً  ٘ٓ

بلوغ اهداؾ محددة  وان تكون  حٌاة ما بعد  الموت محققة لتمنٌاته قبلها بشان احبته  وعبلقاته 

 واخطابه الدنٌوٌة .

او القلق الوجودي الذي قد ٌظهره  (ٔ)وٌمكن وصؾ االمل المتعالً بانة عكس الخوؾ الوجودي

الناس اتجاه الموت مثال على االمل المتعالً  االعتقاد فً االخرة بوجود الجنة والثواب الحٌاة 

 .(Human ,et (2012:p4 )الخالدة ورحمة هللا

: هً   Experiences of Sense And Meaningخبرات االحساس والمعنى ٙٓ

والخبرات التً ٌتعرض لها االنسان و اضافة المعنى والؽرض المشاركة العملٌة لجمٌع االحداث 

 (Human ,et (2012:p4 )او القٌمة لهذه  االحداث لتصبح الحٌاة جدٌرة بالعٌش . 

 النماذج  الخاصة بالرفاهٌة الروحٌة  مناقشة

نظرا للرفاهٌة الروحٌة  دمن خبلل مراجعة النظرٌات السابقة ٌجد الباحث ان ماكدونال

بوصفها االٌمان بالخوارق والمعجزات الدٌنٌة واالٌمان بالروح واالحساس  بالمعنى والؽرض 

فً الحٌاة من خبلل التوجٌه المعرفً و التجارب الصوفٌة الروحٌة .اما نظرٌة الٌسون فهً ال 
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ألبعاد االجتماعٌة تعكس فقط  االعتقاد الدٌن للرفاهٌة الروحٌة فقد ركزت على االتصال با

والبٌبٌة والشخصٌة والمتسامً )المتعالً ( والتكامل بٌن الجانب الجسدي والعقلً والعاطفً 

تتكون على مدى  ٌرى ان الرفاهٌة الروحٌة هً سمة ولٌس قدرة  جوبٌرم بٌنما والمتسامً . 

شخص واأللة  بٌن ال ةحٌاة الشخص وتتكون من جانبٌن هما الجانب الراسً والذي ٌعنى بالعبلق

من خبلل  هقة المجتمع والبٌبٌة والشخص نفسعبلالتً تنشؤ تدرٌجٌا والجانب االفقً والذي ٌمثل 

. بٌنما ٌرى  الثقافة واالخبلق والتجارب الشخصٌة المعمقة وبناء الذات ومن خبلل الوعً الذاتً

والؽرض فً هٌومان وجماعته الرفاهٌة الروحٌة هً قدرة الشخص على الخبرة ودمج المعنى 

الوجود من خبلل االرتباط بالنفس والمجتمع والذات المتسامٌة وتتكون من المجاالت )الدٌن 

 .العام, الؽفران ,االمل الجوهري, االرتباط, االمل المتعالً , خبرات االحساس والمعنى (

 المتعلقة بالحٌاة وما بعد مجاالتهوتنوع  وتبنى الباحث نموذج هٌومان وجماعته لحداثته

 .الممات والعبلقة بالمتعالً

_____________________________________________________ 

وجودة والذي ٌعبره عنه بؤشكال مختلفة مثل الخوؾ من او من الذنب او البلمعنى او  دٌعرفه ثابت :خوؾ االنسان من كل ما ٌهد (ٔ)

 ( 1:ص ٕٙٔٓالوحدة )ثابت ,
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 الفصل الثالث

 وإجراءاتهمنهجية البحث 

 

 اوال. منهجية البحث 

 ثانيا . مجتمع البحث 

 ثالثا . عينة البحث 

 رابعا . أداتا البحث 

 خامسا.  التطبيق النهائي 

 سادسا . الوسائل االحصائية 

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 منهجٌة البحث وإجراءاته
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ٌتضمن الفصل الحالً عرضا لمنهجٌة البحث, واإلجراءات التً تم استعمالها لتحقٌق اهدافه   

من حٌث تحدٌد المجتمع واختٌار العٌنة ,والخطوات المتبعة لتحقٌق المتطلبات االساسٌة فً اعداد 

مقٌاس سلوك المساعدة ,وتبنً مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة بعد استخراج صدق ترجمته ,من ثم 

 اج خصابص القٌاس النفسً لكبل المقٌاسٌن .  استخر

 اوال: منهجٌة البحث 

اعتمد الباحث المنهج الوصفً )االرتباطً ( منهجا لبحثه الحالً , كونه ٌستهدؾ وصؾ         

الظواهر النفسٌة بشكل عام عن طرٌق جمع البٌانات , وعرضها وتحلٌلها احصابٌا , وٌهتم 

فراد العٌنة ,وٌصؾ الظاهرة النفسٌة وصفا دقٌقا وٌعبر عنها بدراسة المتؽٌرات كما هً لدى ا

تعبٌرا كمٌا و كٌفٌا ,فالتعبٌر الكمً ٌعطٌنا وصفا رقمٌا لمقدار هذه الظاهرة ودرجات ارتباطها 

مع الظواهر االخرى , اما التعبٌر الكٌفً فٌصؾ لنا هذه الظاهرة وٌوضح خصابصها )عبٌدات 

 ( 1ٕٙ:ص 77ٙٔواخرون ,

 :مجتمع البحث ثانٌا : 

(  حٌث ٕٕٓٓدد مجتمع البحث بالكوادر التمرٌضٌة فً مركز محافظة الدٌوانٌة لسنة )حَ       

مركز صحً وكما  (0)( ٕٗ( ممرض وممرضة موزعٌن على )  7ٓ7ٕ) بلػ المجتمع الكلً

 (ٔمبٌن فً الجدول )

 

 

 

 

 (2الجدول )

 والعمر والسنوات الخدمةمجتمع البحث من الكوادر التمرٌضٌة موزعٌن حسب الجنس 

                                                           

تم الحصول على إحصابٌات مجتمع البحث من الكوادر التمرٌضٌة فً  المإسسات الصحٌة لمركز مدٌنة  (0)

بموجب كتاب تسهٌل المهمة الصادر من )مكتب معاون العمٌد العلمً ذو العدد)  ( ٕٕٓٓالدٌوانٌة لسنة )

 (.ٔ( فً .)الملحق )ٕٖ٘ٓ
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 موقع العمل

 سنوات الخدمة الفئة العمرٌة الجنس

ور
ذك

 

ث
نا
ا

ت 
نا
رٌ

ش
ع

 

ت
نا
ثٌ
ال
ث

ت 
نا
عٌ

رب
ا

 

ت
نا
سٌ

خم
 

ن 
 م

ثر
اك 2
2

 
نة

س
 

2
2

 
ت 

وا
سن

قل
 ا
او

 

 510 845 179 378 453 345 567 788 م الدٌوانٌة العام

 92 135 35 81 89 22 102 125 م الحسٌن )ع(

 44 59 19 38 29 17 53 50 م الحروق

 250 402 83 111 173 285 409 243 م النسابٌة والتولٌد

 08 14 02 04 11 05 07 15 مصرؾ الدم

 09 11 03 05 07 05 09 11 ٔم طب االسنان 

 06 11 02 04 07 04 07 10 ٕم طب االسنان 

 05 10 03 06 05 02 08 08 م االورام

 09 22 02 10 11 08 15 16 ٔم الصدر 

 10 18 04 09 08 07 14 14 ٕالصدر م 

 18 20 02 12 13 11 18 20 ٖم الصدر 

 12 21 05 12 09 07 15 18 ٗم الصدر 

 09 14 02 08 08 05 11 12 م الجزابر

 08 11 01 07 06 05 07 12 م التقٌة

 06 15 01 08 06 06 08 13 م الجدٌدة

 07 10 00 06  07 04 11 06 ٔم العروبة 

 05 13 01 06 07 04 10 08 ٕم العروبة 
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 07 10 02 04 08 03 09 08 م النهضة

 07 16 02 05 10 06 09 14 م الفرات

 15 27 04 13 13 12 20 22 م الوحدة

 14 22 03 11 14 08 15 21 م طب االسرة

 16 25 02 12 16 11 20 21 م االسكان

 13 20 05 06 13 09 15 18 م الصادق)ع(

 26 50 04 23 28 22 31 46 م القلب والقسطرة

 المجموع

1519 1390 813 951 779 366 1801 1108 

2909 2909 2909 

 

 :عٌنة البحث  ثالثا:

تم اختٌار عٌنة عشوابٌة من مجتمع البحث ممن كانوا فً الدوام و ابدوا استعدادهم          

حزٌران  ٕ٘الى  1للتعاون مع الباحث إلكمال استمارات البحث خبلل ازمة كورنا للمدة من)

% (من مجتمع البحث 11,ٕٔ( ممرض وممرضة وبنسبة )  1ٖ٘( وتكونت العٌنة من) ٕٕٓٓ

 .( ٕدول )وكما مبٌن فً الج

 

 

 

 

 (2جدول )

 توزٌع افراد العٌنة وفق الجنس والفئة العمرٌة وسنوات الخدمة 
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موقع 

 العمل

 سنوات الخدمة الفئة العمرٌة الجنس

ور
ذك

 

ث
نا
ا

ت 
نا
رٌ

ش
ع

 

ت
نا
ثٌ
ال
ث

ت 
نا
عٌ

رب
ا

ت 
نا
سٌ

خم
 

ن 
 م

ثر
اك 2
2

 
نة

س
 

2
2

 

و 
 ا
ت

وا
سن

قل
ا

 

م 
الدٌوانٌة 
 العام

100 72 91 45 31 5 113 59 

م 
 الحسٌن
 )ع(

16 13 15 5 5 4 17 12 

م 
 الحروق

07 07 8 4 2 0 10 4 

م 
النسابٌة 
 والتولٌد

31 53 29 27 14 14 49 35 

مصرؾ 
 الدم

03 01 2 1 1 0 3 1 

م طب 
االسنان 
ٔ 

02 02 2 1 1 0 3 1 

م طب 
االسنان 
ٕ 

02 01 1 1 1 0 2 1 

م 
 االورام

01 02 1 1 1 0 1 2 

م الصدر 
ٔ 

02 02 1 1 1 1 2 2 

م الصدر 
ٕ 

02 02 2 1 1 0 3 1 

م الصدر 
ٖ 

03 03 3 2 1 0 3 3 

م الصدر 
ٗ 

02 02 2 1 1 0 3 1 

م 
 الجزابر

02 01 2 0 0 1 3 0 

 1 1 0 1 0 1 01 01 م التقٌة

 1 1 0 0 1 1 01 01 م الجدٌدة
م العروبة 

ٔ 
01 01 1 0 1 0 1 1 

م 
العروبة 

01 01 1 0 1 0 2 0 
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ٕ 

م 
 النهضة

01 02 1 1 1 0 2 1 

 3 1 0 1 1 2 02 02 م الفرات

م طب 
 االسرة

03 02 2 1 1 1 3 2 

م 
 االسكان

03 02 3 1 1 0 3 2 

م 
الصادق)
 ع(

03 02 2 2 1 0 2 3 

م القلب 
والقسطر

 ة

06 02 3 2 2 1 4 4 

 المجموع
196 179 176 101 71 27 232 143 

375 375 375 

 

 :أداتا البحث   رابعا:

متؽٌري البحث الحالً ) سلوك المساعدة والرفاهٌة الروحٌة (لدى جل قٌاس من ا  

الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة قام الباحث بإعداد مقٌاس سلوك المساعدة وترجمة وتبنً 

 مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة ,والعرض االتً ٌبٌن ذلك.

  Helping Behavior:مقٌاس سلوك المساعدة.1

باحث على الدراسات السابقة واألدبٌات التً تتعلق بموضوع البحث من خبلل اطبلع ال      

وٌناسب مجتمعه  لذا قام لم ٌجد )على حد اطبلعه( مقٌاسا لسلوك المساعدة ٌحقق أهداؾ البحث 

 Goseaعداد مقٌاس سلوك المساعدة باعتماد بعض الفقرات من مقاٌٌس  )خوسٌه إالباحث ب

, الٌازجً    Pekal  ,ٔ771, بٌكل ٕٕٓٓالمسعودي , (ٕ٘ٔٓ), عبد الجواد  2006وأخرون,

فقرة  ٖٗ( فضبل عن فقرات من اقتراح الباحث .  وتؤلؾ المقٌاس بصٌؽته االولٌة من  ٕٔٓٓ

فً المساعدة التعاطفٌة  D.Batsonمجاالت وفق نموذج دانٌال باتسون  ةتوزعت على ثبلث

Empath Helping  فقرة  و  ٔٔالمكافؤة ولها  فقرة والبحث عن ٖٔوهً : االٌثار  ولها

 (ٕفقرات ) الملحق  ٓٔتجنب العقوبة ولها 

( فً مقٌاس Likertاعتمد الباحث طرٌقة لٌكرت ) أ_ تدرج االجابة و تصحٌح المقٌاس  :       

سلوك المساعدة وهً إحدى الطرابق المستعملة فً إعداد المقاٌٌس النفسٌة ومن أسباب اعتماد 
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ة اإلعداد والتصحٌح , وهً تسمح للمستجٌب أن ٌإشر درجة أو شدة هذه الطرٌقة انها : سهل

مشاعره ,  و توفر مقٌاسا أكثر تجانسا ,  و تسمح بؤكبر تباٌن بٌن األفراد , وال ٌتطلب استعمالها 

 Stanleyعددا كبٌرا من الحكام  , ومرنة بحٌث تمكن الباحث من بناء أداته البحثٌة بسرعة . )

& et,1972,.288p-289 ًفضبل عن ان الثبات فٌها ٌكون جٌدا بسبب المدى الكبٌر ف )

 ( .Anastasi,1976,P 550االستجابة المسموح بها للمستجٌب.  )

وتمثلت بدابل االستجابة التً اقترحها الباحث بخمسة خٌارات  تراوحت بٌن  )ال اوفق 

) تقدٌم سلوك المساعدة (   تماما الى  اوفق تماما( , وٌصحح المقٌاس فً حالة الفقرات االٌجابٌة 

( درجات والبدٌل االخٌر ) درجة واحدة ( فٌما تمنح البدابل فً حالة ٘بمنح البدٌل االول )

الفقرات العكسٌة ) أي االمتناع عن تقدٌم سلوك المساعدة ( درجة واحدة فً حالة البدٌل االول 

 ( . ٖجدول ) ( درجات فً حالة البدٌل االخٌر . وكما هو مشار الٌه  فً ال٘و)

 (3الجدول )

 أوزان بدائل االستجابة لمقٌاس سلوك المساعدة 

 اوفق احٌانا اوفق كثٌرا اوفق تماما البدائل
ال اوفق  

 كثٌرا
 ال اوفق ابدأ

الفقرات 
 االٌجابٌة 

5 4 3 2 1 

الفقرات 
 السلبٌة 

1 2 3 4 5 

 

ب_ أراء المحكمٌن فً صبلحٌة تعلٌمات و فقرات سلوك المساعدة و بدابل االجابة :         

من الخبراء من  ٖٔفقرة  على  ٖٗعرض مقٌاس سلوك المساعدة بصٌؽته االولٌة ذي ال

المتخصصٌن فً العلوم النفسٌة والتربوٌة وبعضهم من ذوي الخبرة فً القٌاس  والنفسً  إلبداء 

ظاتهم فً المقٌاس فٌما ٌتعلق بمدى  صبلحٌة الفقرة لقٌاس ما وضعت ألجل  آرابهم  ومبلح

قٌاسه , ومدى مبلبمتها للمجال الذي وضعت فٌه , و مدى مبلبمة بدابل االجابة , فضبل عن 

( وبعد جمع آراء الخبراء وتحلٌلها اعتمد الباحث  ٖتعدٌل أو اقتراح بعض الفقرات ) الملحق 

علم النفس اعتمادا على  واطارٌحر وكما هو معتمد فً ؼالبٌة رسابل %( فؤكث1ٓنسبة اتفاق )

( الذٌن اشاروا  الى انه رؼم  71ٖٔراي بعض علماء القٌاس النفسً ومنهم ) بلوم وآخرون 

عدم وجود نسبة محددة لبلتفاق بٌن المحكمٌن ألؼراض قبول الفقرات , إال انه إذا حصلت الفقرة 

أكثر ٌمكن للباحث الشعور باالطمبنان حول صبلحٌتها لقٌاس ما %( أو  1٘على نسبة اتفاق ) 
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(  وهو ما جعل الباحث ٌعتمد نسبة  ٕٙٔ, ص  71ٖٔوضعت لقٌاسه  .  ) بلوم وآخرون , 

من ٕٖ%   فؤعلى لقبول الفقرة , ووفقا لهذا المعٌار  حصلت ؼالبٌة فقرات المقٌاس ) 1ٓاتفاق  

من البحث عن  ٗمن االٌثار وفقرة  7) فقرة  انفقرتفقرة ( على  قبول  الخبراء ورفضت  ٖٗ

( ٌوضح ذلك . كما اخذ الباحث بتوصٌة بعض الخبراء فً استبدال  ٗالمكافاة (  والجدول ) 

ال تنطبق  ---اوفق تماما( بالبدابل  )تنطبق علٌة دابما ---صٌؽة بدابل االجابة )ال اوفق تماما 

 علٌة ابدا (

 (4جدول )

 الخبراء على فقرات مقٌاس سلوك المساعدةنسب موافقة 

 عدد الفقرات ارقام القرات المجال
عدد الخبراء 

 الموافقٌن
نسبة 

 الموافقٌن
نسبة غٌر 
 الموافقٌن

 االٌثار 

10 , 11 2 13 100% 0  % 

1 , 2 , 3 , 5 , 
6 

5 12 92% 8% 

4 , 7 , 8 , 12 
, 13 

5 11 85% 15% 

9 1 10 77% 13% 

 البحث
عن 
 المكافاة

1 , 2 , 9 3 13 100% 0  % 

3,5,6, 7 , 8 , 
10, 11  

7 11 85% 15% 

4 1 9 70% 30% 

تجنب 
 العقوبة 

1 , 2 , 4 , 8 , 
10  

5 13 100% 0  % 

3 , 5 , 6 , 9 4 12 92% 08% 

7 1 11 85% 15% 

 

لضمان وضوح ج_  العٌنة االستطبلعٌة للتحقق من وضوح تعلٌمات المقٌاس وفقراته :     

على عٌنة استطبلعٌة  المقٌاستعلٌمات المقٌاس وفهم فقراته من حٌث الصٌاؼة والمعنى طبق 

 ٕٕٓٓأٌار ٕ٘من الكادر التمرٌضً من مستشفى الدٌوانٌة التعلٌمً بحضور الباحث فً ٌوم )

( من اإلناث وتبٌن ٘ٔمن الذكور و) ٕٓ( ممرض وممرضة  , بواقع )ٖ٘(, تؤلفت العٌنة من )

بلل هذا التطبٌق أن التعلٌمات والفقرات كانت واضحة , وتراوح الوقت المستؽرق فً اإلجابة  خ

 ( دقٌقة . ٓٔ_ 1ٔبٌن )
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ٌعد تحلٌل الفقرات احصابٌا من : د: التحلٌل االحصابً لفقرات لمقٌاس سلوك المساعدة   

ورأي الخبراء فٌها قد ال المتطلبات  االساسٌة لبناء المقاٌٌس النفسٌة كون التحلٌل المنطقً لها  

ٌكشؾ عن صبلحٌتها أو صدقها بالشكل الدقٌق , وٌعد اسلوب المجموعتٌن الطرفٌتٌن ) االتساق 

الخارجً ( , واسلوب عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة ) االتساق الداخلً ( اجرابٌٌن   

الظاهرة النفسٌة  . مناسبٌن من الناحٌة االحصابٌة فً التعرؾ على كفاءة الفقرات فً قٌاس 

 (.  ٖٗ:ص 71ٔٔ)الزوبعً واخرون ,

: وهذا االجراء ٌفٌد فً الكشؾ عن القوة التمٌٌزٌة :  المجموعتٌن الطرفٌتٌن   •

للفقرة , و ٌشٌر مفهوم القوة التمٌزٌة الى قدرة الفقرة على التفرٌق بٌن األفراد ذو الدرجة العالٌة 

ة فٌها  وتعد من اهم الخصابص القٌاسٌة المرجعٌة فً الصفة المقاسة عن ذوي الدرجات الواطب

المعٌار أذ انها تإشر قدرة المقٌاس ممثبل بفقراته المختلفة على الكشؾ عن الفروق الفردٌة 

(   ولهذا الؽرض تم    (  Ebel,1977:p399)االتساق الخارجً ( فً الظاهرة المقاسة   

( من الكوادر التمرٌضٌة  1ٖ٘ات البالؽة )تطبٌق مقٌاس سلوك المساعدة على عٌنة تحلٌل الفقر

فً المإسسات الصحٌة الحكومٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة وبعد استرجاع استمارات المقٌاس وحساب 

(   68 ( الى ادنى درجة 148الدرجة الكلٌة لكل استمارة تم  ترتٌبها  تنازلٌا من اعلى درجة )

( ٖٗٔالى 1ٗٔأعلى الدرجات ) من %( من االستمارات الحاصلة على 1ٕثم اختٌرت نسبة )

%( من االستمارات الحاصلة على أوطؤ 1ٕاستمارة , واختٌرت نسبة ) ٔٓٔوالتً بلؽت  

استمارة  وذلك بهدؾ تحدٌد مجموعتٌن  ٔٓٔ( والتً بلؽت   1ٙالى  ٕٔٔالدرجات ) من 

بار ( , وباستعمال االختAnastasi,ٔ71ٙ :ٕٓ1تتصفان بؤكبر حجم وأقصى تباٌن ممكنٌن )

التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن الختبار داللة الفروق بٌن أوساط المجموعتٌن العلٌا والدنٌا لكل فقرة 

فقرة ( كانت ذات داللة  ٕٖمن  ٖٓظهر إن القٌمة التابٌة المحسوبة لؽالبٌة فقرات المقٌاس ) 

( عند  7ٙ,ٔ احصابٌة الن القٌمة التابٌة المحسوبة لها اعلى من القٌمة الجدولٌة والتً تبلػ )

(   وهو ما ٌشٌر الى كفاءتها فً التمٌٌز,  فٌما كانت  ٘ٓ,ٓ( ومستوى ثقة)ٕٓٓدرجة حرٌة )

من البحث عن المكافاة ( ؼٌر  ٓٔ) الفقرة  ٕٙمن االٌثار ( والفقرة   1) الفقرة  ٕٕالفقرة  

( ٌوضح ٘) كفوبتٌن الن القٌمة التابٌة المحسوبة لهما ادنى من القٌمة  الجدولٌة . والجدول

 تفصٌبلت البٌانات الخاصة بالقوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس سلوك المساعدة .

 (5جدول)
 القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاس سلوك المساعدة  بأسلوب المجموعتٌن المتطرفتٌن

 ت
 القٌمة التائٌة المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا

 (*)المحسوبة
 القرار 

االنحراف الوسط االنحراف الوسط 
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 المعٌاري الحسابً المعٌاري الحسابً

 دالة 5,570 0,895 4,277 0,484 4,841 1

 دالة 6.719 1,256 3,316 0,989 4,386 2

 دالة 5,976 1,106 4,069 0,460 4,782 3

 دالة 6,464 1,040 3,673 0,843 4,534 4

 دالة 4,582 1,149 1,861 1,687 2,792 5

 دالة 6,665 1,184 3,594 0,806 4,544 6

 دالة 8,826 1,058 3,802 0,477 4,821 7

 دالة 7,287 0,940 3,930 0,725 4,792 8

 دالة 8,617 1,118 3,782 0,524 4,841 9

 دالة 9,161 1,463 3,330 0,678 4,802 10

 دالة 2,753 1,378 2,168 1,578 2,742 11

 دالة 4,205 1,180 3,742 1,261 4.465 12

 دالة 3,122 1,280 4,138 1,149 4,673 13

 دالة 8,469 1,146 3,811 0,455 4,851 14

 دالة 7,445 1,211 3,851 0,497 4,821 15

 دالة 9,228 1,062 3,752 0,477 4,821 16

 دالة 8,586 0,719 4,267 0,291 4,930 17

 دالة 9,104 1,136 3,782 0,391 4,871 18

 دالة 7,078 1,197 3,693 0,708 4,673 19

 دالة 3,050 0,720 1,316 1,353 1,782 20

 دالة 9,957 1,236 3,653 0,286 4,910 21

 ؼٌر دالة 1,927 0,921 4,435 0,904 4,683 22

 دالة 6,079 0,883 4,138 0,621 4,792 23

 دالة 7,810 1,030 3,673 0,727 4,653 24

 دالة 2,920 1,097 4,415 0,748 4,802 25

 ؼٌر دالة 1,450 1,328 1,930 1,662 2,237 26

 دالة 5.262 1,160 3,881 0,941 4,663 27

 دالة 5,876 0,980 4,168 0,536 4,821 28

 دالة 6,697 1,315 3,465 0,994 4,564 29

 دالة 9,342 1,373 2,851 1,179 4,534 30

 دالة 6,970 1,270 3,257 1,170 4,455 31

 دالة 2,936 1,359 1,752 1,324 2,306 32

 

 (.7ٙ,ٔ( = ) ٕٓٓ( وبدرجة حرٌة )  ٘ٓ,ٓالقٌمة الجدولٌة عند مستوى ) (*)
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ٌعتمد هذا األسلوب على   : عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمقٌاس سلوك المساعدة  (2)    

للمقٌاس )االتســاق الداخلً استخراج العبلقة االرتبــــاطٌة بٌن درجات كل فقرة والدرجة الكلٌة 

وهو ٌتفرد  عن األسلوب األول بؤنه ٌكشؾ عن مدى تجانس المقٌاس  (.ٗ٘,ص 7ٓٔٔ.داود( ( 

فً فقراته , إذ أن كل فقرة تقٌس البعد السلوكً نفسه الذي ٌقٌسه المقٌاس كله . فضبل على انه  

( . و استعان الباحث  7ٙ, ص 71ٖٔ,  جابرقادر على إبراز الترابط بٌن فقرات المقٌاس .) 

إلٌجاد العبلقة بٌن درجة    Pearson correlation  coefficientبمعامل ارتباط بٌرسون 

كل فقرة من فقرات المقٌاس والدرجة الكلٌة للمقٌاس باالعتماد على البٌانات المتوافرة من عٌنة 

رة بالدرجة الكلٌة لمقٌاس سلوك ( البٌانات الخاصة بارتباط الفقٙوٌبٌن الجدول ) ,تمٌٌز الفقرات

 المساعدة . 

 ( 6جدول )

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمقٌاس سلوك المساعدة

 الفقرة
 معامل 

 االرتباط
 الفقرة القرار 

 معامل 

 االرتباط
 القرار

 دالة 0.429 17 دالة 0.235 01

 دالة 0.562 18 دالة 0.270 02

 دالة 0.387 19 دالة 0.248 03

 ؼٌر دالة 0.090 20 دالة 0.342 04

 دالة 0.461 21 دالة 0.156 05

 دالة  0.126 22 دالة 0.351 06

 دالة 0.291 23 دالة 0.451 07

 دالة 0.396 24 دالة 0.306 08

 دالة 0.190 25 دالة 0.507 09

 ؼٌر دالة  0.063 26 دالة 0.380 10

 دالة 0.314 27 ؼٌر دالة 0.070 11

 دالة 0.352 28 دالة 0.237 12

 دالة 0.356 29 دالة 0.194 13

 دالة 0.411 30 دالة 0.372 14

 دالة 0.338 31 دالة 0.450 15

 دالة 0.217 32 دالة 0.462 16
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فقرة (    ٕٖمن   7ٕ(  ان معامبلت ارتباط ؼالبٌة  فقرات المقٌاس ) ٙوٌبدو من الجدول )

 ٘ٓ,ٓ( بمستوى ثقة ) 71ٓ.ٓمن القٌمة الجدولٌة البالؽة )كانت ذات داللة احصابٌة ألنها اعلى 

من البحث عن المكافاة (    1و  ٘) الفقرتٌن  ٕٓو  ٔٔ( باستثناء الفقرة  ٕٓٓودرجة حرٌة ) 

 فً البحث عن المكافاة (  التً كان معامل ارتباطها دون ذلك المعٌار . ٓٔ)   ٕٙوالفقرة 

وتم حساب معامل ارتباط درجة الفقرة :   عبلقة درجة الفقرة بدرجة المجال  •

بدرجة مجالها باعتماد معامل ارتباط بٌرسون  ,  وظهر ان ؼالبٌة معامبلت االرتباط بٌن درجات 

الفقرات والمجال الخاص لكل منها كان ذي داللة احصابٌة  ألنها اعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة 

من االٌثار(  اذ ٕٔ)  ٕٖباستثناء الفقرة  ( ٕٓٓ( و درجة حرٌة )٘ٓ,ٓ( وبمستوى ثقة)71ٓ,ٓ)

 ( 1كان معامل ارتباطها دون ذلك المعٌار .انظر جدول )

 (7الجدول )

 معامالت ارتباط درجة الفقرة بدرجة المجال فً مقٌاس سلوك المساعدة

 تجنب العقوبة  البحث عن المكافاة  االٌثار 

ت فً 

استمارة 

 عٌنة التحلٌل 

 معامل االرتباط 

ت فً 

استمارة 

 عٌنة التحلٌل 

 معامل االرتباط 

ت فً 

استمارة عٌنة 

 التحلٌل 

 معامل االرتباط 

01 0,301 02 0,338 03 0,281 

04 0,285 05 0,444 06 0,447 

07 0,384 08 0,327 09 0,547 

10 0,312 11  0.354 12 0,403 

13 0,349 14 0,342 15 0,514 

16 0,354 17 0,223 18 0,527 

19 0,441 20 0.370 21 0,531 

22 0.344 23 0,009 24 0,376 

25 0,420 26 0.318 27 0,477 

28 0,347 29 0,315 30 0,431 

31 0,349 
 

32 0,090 
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       : عبلقة درجة المجال بدرجة المجاالت االخرى والدرجة الكلٌة لمقٌاس سلوك المساعدة •

وتم حساب معامل ارتباط درجة المجال  بدرجة المجاالت االخرى وبالدرجة الكلٌة للمقٌاس 

باعتماد معامل ارتباط بٌرسون  ,  وظهر ان جمٌع  معامبلت االرتباط كانت  ذي داللة احصابٌة  

(  200( و درجة حرٌة )٘ٓ,ٓوبمستوى ثقة) 0,098))ألنها اعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة 

 بعدا  وبما ٌوشر ان مجاالت المقٌاس متسقة مع بعضها فً تمثٌل وقٌاس دافعٌة  سلوك المساعدة 

 ( ٌوضح ذلك. 1. والجدول )    ا  واحد او عامبل   ا  واحد

 (8الجدول )
 عالقة درجة المجال بدرجة المجاالت االخرى والدرجة الكلٌة لمقٌاس سلوك المساعدة

 االٌثار  المجال 
البحث عن 

 المكافاة 
 المقٌاس ككل  تجنب العقوبة 

 0,731 0,469 0,165 1,00 االٌثار 

البحث عن 

 المكافاة 
--- 1,00 0,219 0,576 

 0,813 1,00 --- --- تجنب العقوبة 

 1,00 --- --- --- المقٌاس ككل 

 

 

 ه :  الخصائص السٌكو مترٌة لمقٌاس سلوك المساعدة  :

القٌاس النفسً على ضرورة ان تتصؾ المقاٌٌس النفسٌة بمجموعة من تتفق ادبٌات   

الخصابص القٌاسٌة كً تكون مناسبة للهدؾ الذي وضعت من اجله , ومن هذه  الخصابص ان 

( , ) عودة 7٘ٔص  71ٖٔ( ,) عبد الرحمن 7ٕٓص 71ٙٔتكون صادقة وثابتة ) عبلم 

 اعدة على خاصٌتً الصدق والثبات :( وادناه ما ٌفٌد بتوفر مقٌاس سلوك المسٖٖ٘ص ٕٕٓٓ

 ( الصدق على انه  قدرة المقٌاس المصمم  771ٔعرؾ فرج  )  : مإشرات الصدق

( . وبما ان هدؾ المقٌاس ٌعتمد  ٖٓٙ:ص  77ٌٗٔاس ما وضع ألجل   قٌاسه  )فرج ,على ق

قٌس على صدق فقراته لذا ٌنبؽً التحقق من صدقها ألن الفقرات الصادقة هً الفقرات التً ت

الخاصٌة التً وضعت من اجلها ا سواء أجاب عنها المفحوص بالرفض او الموافقة , والصدق 

 على انواع استعان الباحث بعدة انواع منها كمإشرات على صدق مقٌاسه وهً: 
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الصدق الظاهري : وتحقق هذا الشرط من خبلل عرض فقرات المقٌاس على مجموعة  •

كادٌمً العالً للحكم على صبلحٌة فقرات المقٌاس وبدابل من المحكمٌن ذوي الخبرة والتؤهٌل اال

 ( .ٗاالجابة علٌها . ) انظر جدول 

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

قبوال من جهة تشبعه بالمعنى العام للموضوع المراد قٌاسه ومن جهة اتفاقه مع جوهر مفهوم 

(, وتوفرت للباحث مجموعــــــــة مإشرات على  Ebel,1977:p  312للصدق )  Ebelاٌبل 

 صدق البناء لمقٌاس سلوك المساعدة هً كل من :  

 (  ٘.) انظر جدول   تٌنالطرفٌ ٌناسلوب المجموعت •

 (  ٙاسلوب ارتباط درجة  الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس ) انظر جدول    •

 (   1بالمجال ) انظر جدول  اسلوب ارتباط درجة الفقرة  •

 (  1اسلوب ارتباط المجال بالمجاالت االخرى والمقٌاس ككل ) انظر جدول •

ووفرت االسالٌب السابقة ما ٌإٌد فكرة ان فقرات ومجاالت مقٌاس سلوك المساعدة  تقٌس ذات 

 .(.Lindquist  1957  p 89المفهوم الذي ٌقٌسه كامل المقٌاس .)

وٌقصد بالثبات فً القٌاس النفسً دقة االختبار فً القٌاس أو    : (: مإشرات الثباتٕ) 

( واالختبار الثابت هو  ٔٓٔص 711ٔالمبلحظة وعدم تناقضه مع نفسه . )أبو حطب واخرون  

الذي ٌحصل على نتابج مقاربة  فً حال اعادة تطبٌقه مرة اخرى على نفس المفحوصٌن تحت 

 قٌاس سلوك المساعدة  بعدة طرق هً  :نفس الظروؾ , وتم حساب معامل الثبات لم

: ٌتم فً هذه الطرٌقة تقسٌم     Spilt – Half Methodطرٌقة التجزبة النصفٌة  •

أجزاء المقٌاس الى قسمٌن , احداهما ٌمثل  الفقرات الفردٌة فٌما االخر ٌمثل  الفقرات الزوجٌة 

وبعد ذلك  ٌعمل الباحث على الكشؾ عن العبلقة بٌن المجموعتٌن لتعرؾ مدى االرتباط بٌنهما 

ولؽرض حساب الثبات على   ( , ٖٕٔ, ص 1ٕٔٓ,  فرج اللةللداللة على ثبات المقٌاس )

وباستعمال جمٌع  SPSSوفق هذه الطرٌقة تم اعتماد الحقٌبة االحصابٌة للعلوم االجتماعٌة 

(,   و تم استخرج معامل ارتباط " بٌرسون " 1ٖ٘بٌانات أفراد العٌنة البالػ عددها )

(Pearson correlation coefficient  بٌن درجات نصفً كل مجال من مجاالت )
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براون الستخراج الثبات  –ٌاس  ثم صححت معامبلت االرتباط المستخرجة بمعادلة سبٌرمان المق

 (7لكل من المجاالت الثبلثة للمقٌاس وكما هو مدرج فً الجدول )

 (9الجدول )

 معامالت الثبات بأسلوب التجزئة النصفٌة لمجاالت مقٌاس سلوك المساعدة

 المجال ت

 معامل االرتباط

 بٌن نصفً المجال

 معامل الثبات بعد التصحٌح

 براون –بمعادلة سبٌرمان 

 0,841 0,725 االٌثار 1

 0,813 0,685 البحث عن المكافاة 2

 0,902 0,822 تجنب العقوبة 3

  0.794 المقٌاس ككل 4

وٌبدو من بٌانات الجدول اعبله  ان معامبلت الثبات بؤسلوب التجزبة النصفٌة للمجاالت  

الثبلثة المكونة لمقٌاس سلوك المساعدة عالٌة وتقع فً المدٌات المقبولة التً ٌوصً بها خبراء 

 : Lazarous,1963( )7ٖ,ٓ- ٕٙ,ٓوالتً حددها ب)   Likertالقٌاس النفسً مثل لٌكرت   

p228  ) 

:   وتعتمد هذه  Alfa- Cronbach Coefficient كرونباخ  : -طرٌقة   ألفا  •

( او 17, ص 717ٔالطرٌقة على اتساق أداء الفرد من فقرة إلى أخرى  )ثورنداٌك وهٌجن , 

ما ٌسمى باالتساق الداخلً , وٌزودنا  معامل ألفا كرونبــــــــاخ  بتقدٌر جٌد للثبات فً اؼلب 

(. (  و لؽرض حساب الثبات على وفق هذه الطرٌقة ٖٕٓ. Nunnally, 1978, pالمواقؾ

لتحلٌل جمٌع بٌانات أفراد العٌنة البالػ   SPSSتم اعتماد الحقٌبة االحصابٌة للعلوم االجتماعٌة 

و 1ٗٙ,ٓو  7ٙٙ,ٓ(,  وكانت معامبلت الثبات  المستخرجة بهذه الطرٌقة هً 1ٖ٘عددهم  )

الً وهً معامبلت ثبات مقبولة الؼراض البحث العلمً للمجاالت الثبلثة على التو 1ٕٖ,ٓ

 ٕٙٓٓوٌمكن الوثوق بها فضبل عن انها مقاربة لمعامبلت الثبات فً دراسة كونزالٌس 

Gonzales  ( ٓٔوكما مبٌن فً الجدول) 
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 (22الجدول )

مقاٌسة بدراسة  المساعدةكرونباخ لمجاالت مقٌاس سلوك  –معامالت الثبات بأسلوب الفا 

 2226لٌس واخرٌن كونزا

 المجال ت

 معامالت الثبات

 فً الدراسة الحالٌة

 معامالت ثبات دراسة 

2006 Gonzales 

 0,74 0,696 االٌثار  1

 0,60 0,684 البحث عن المكافاة  2

 0,62 0,723 تجنب العقوبة  3

ساعدت اجراءات التحلٌل و : حساب الدرجة الكلٌة لمجاالت مقٌاس سلوك المساعدة  : 

االحصابً لفقرات مقٌاس سلوك المساعدة على استبعاد الفقرات ؼٌر الممٌزة وذات االرتباط 

فقرات , اثنٌن منها من  ٘الضعٌؾ بالمقٌاس ككل او المجال وتم وفقا لهذه االجراءات استبعاد 

وعلٌه اصبح عدد فقرات  (ٗ مجال االٌثار وثبلثة من مجال البحث عن المكافاة )الملحق

 (ٔٔالمجاالت والدرجة العلٌا والدنٌا لكل مجال والمتوسط الفرضً لها كما مإشر فً الجدول )

 (22الجدول )

عدد الفقرات  والدرجتٌن العلٌا والدنٌا والمتوسط الفرضً لكل مجال من مجاالت مقٌاس سلوك 

 المساعدة 

 المجال ت
مجموع 

 الفقرات
 الدنٌا الدرجة الدرجة العلٌا

المتوسط 

 الفرضً

  30 10 50 10 االٌثار 1

2 
البحث عن 

 المكافاة
07 35 07 21  

 

3 

 

    30 10 50  10 تجنب العقوبة 

4 

 
  81 27 135 27 المقٌاس ككل
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أهتمت ادبٌات القٌاس النفسً بالتعرؾ ز: المإشرات االحصابٌة  لمقٌاس سلوك المساعدة  : 

مقٌاس نفسً لما لها من اهمٌة   فً التوصل لمدى تمثٌل بٌاناته  على المإشرات االحصابٌة ألي

للتوزٌع االعتدالً والذي ٌسمح بإمكانٌة تعمٌم نتابج البحث على المجتمع االصلً  , واظهر 

تحلٌل البٌانات ان المإشرات االحصابٌة لمجاالت مقٌاس سلوك المساعدة  وللمقٌاس ككل هً 

( لمجاالت االٌثار والبحث عن المكافاة وتجنب ٗٔ, ٖٔ , ٕٔ, ٔٔكما مبٌنة فً الجداول )

( لذات  ٗ,  ٖ,  ٕ,  ٔالعقوبة وسلوك المساعدة ككل على التوالً ,  واالشكال البٌانٌة )

 المجاالت والمقٌاس ككل على التوالً .

 (22الجدول )

 االٌثار فً مقٌاس سلوك المساعدةالمؤشرات االحصائٌة لمجال 

 الدرجة المؤشر  ت الدرجة المؤشر  ت

 24,611 التباٌن  07 30,000 الوسط لفرضً  01

 0,978 االلتواء  08 42,832 الوسط الحسابً  02

 1,801 التفرطح  09 0,256 الخطؤ المعٌاري للوسط  03

 31 المدى  10 43,000 الوسٌط  04

 21 اقل درجة   11 44,000 المنوال  05

 50 اعلى درجة  12 4,960 االنحراؾ المعٌاري  06
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 ( توزٌع درجات افراد العٌنة على مجال االٌثار2الشكل )  

 (23الجدول )

 المؤشرات االحصائٌة لمجال البحث عن المكافاة فً مقٌاس سلوك المساعدة

 ت الدرجة المؤشر  ت الدرجة المؤشر 

 07 15,787 التباٌن  01 21,000 الوسط لفرضً 

 08 0,179 االلتواء  02 26,045 الوسط الحسابً 

 09 0,034 التفرطح  03 0,205 الخطؤ المعٌاري للوسط 

 10 22 المدى  04 26,000 الوسٌط 

 11 13 اقل درجة   05 25,000 المنوال 

 12 35 اعلى درجة  06 3,973 االنحراؾ المعٌاري 
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 (2الشكل )

 درجات افراد العٌنة على مجال البحث عن المكافاةتوزٌع 

 (24الجدول )

 المؤشرات االحصائٌة لمجال تجنب العقوبة فً مقٌاس سلوك المساعدة

 الدرجة المإشر  ت الدرجة المإشر   

 31,386 التباٌن  07 30,000 الوسط لفرضً  01

 1,382 االلتواء  08 42,442 الوسط الحسابً  02

 4,000 التفرطح  09 0,289 الخطؤ المعٌاري للوسط  03

 38 المدى  10 43,000 الوسٌط  04

 12 اقل درجة   11 46,000 المنوال  05

 50 اعلى درجة  12 5,602 االنحراؾ المعٌاري  06
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 (3الشكل )

 د العٌنة على مجال تجنب العقوبةتوزٌع درجات افرا  

 (25الجدول )

 المؤشرات االحصائٌة لمقٌاس سلوك المساعدة

 الدرجة المإشر  ت الدرجة المإشر  

 123,887 التباٌن  07 81 الوسط لفرضً  01

 0,948 االلتواء  08 111,320 الوسط الحسابً  02

الخطؤ المعٌاري  03
 للوسط 

 2,754 التفرطح  09 0,574

 79 المدى  10 111,000 الوسٌط  04

 55 اقل درجة   11 109,00 المنوال  05

 134 اعلى درجة  12 11,130 االنحراؾ المعٌاري  06
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 ( التوزٌع االعتدالً لدرجات سلوك المساعدة4الشكل )

 Well-being  Spirituality_مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة:

مثلت الرفاهٌة الروحٌة المتؽٌر الثانً فً البحث الراهن وفً مسعى الباحث للحصول 

على مقٌاس مناسب للبٌبة العراقٌة او العربٌة لم ٌوفق فً ذلك االمر الذي اضطره لتبنً مقٌاس 

(   ( وفق النسخة المترجمة من االصل االلمانً والتً ٕٕٔٓ Human etهٌومان وجماعته 

 1ٗ( و تكون المقٌاس من )  ٕٕٔٓ Human et alن المجتمع االنكلٌزي ) طبقت على عٌنة م

,  General Religiosity( فقرة  توزعت بالتسـاوي على ستة ابعاد هً :   التدٌن العام 

,االرتباط     Hope Immanent,االمــل الجوهري  Forgivenessالؽفران 

Connectedness  ًاالمل المتعال ,Hope Transcendence  وخبرات االحساس ,

.وتدرجت بدابل االجابة حسب  Experiences of Sense and Meaningوالمعنى  

 النسخة االصلٌة للمقٌاس على ست خٌارات تبدأ ب ) ال اتفق تماما ( وتنتهً  ب) اتفق تماما ( .
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  :ٌجاد صدق ترجمته  وإ : ترجمة مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة ا     

بما ان المقٌاس الذي حصل علٌه الباحث باللؽة االنجلٌزٌة فبلبد من ترجمته وإٌجاد صدق 

ترجمته وٌقصد بصدق الترجمة عملٌة تعرٌب المقٌاس من اللؽة االجنبٌة إلى اللؽة العربٌة على 

حٌث قام الباحث بترجمته من اللؽة االنجلٌزٌة ( .3)ٌد مجموعة من المختصٌن باللؽة اإلنجلٌزٌة 

الى اللؽة العربٌة ومن ثم ترجمته من اللؽة العربٌة الى اللفة االنجلٌزٌة حٌث ظهرا تقاربا  عالٌاَ 

 مما ممكننا ذلك من االطمبنان من صدق الترجمة .

 ب : اراء المحكمٌن فً صالحٌة فقرات مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة :     

من   خبٌر ( ٖٔ(على ) ٘) الملحق/  1ٗعرض المقٌاس بصٌؽته االولٌة ذي  الفقرات               

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

متضمننا الهدؾ من البحث والتعرٌؾ النظري المعتمد وابعاد المقٌاس الستة  لؽرض ابداء آرابهم 

فٌما ٌخص مدى صبلحٌة الفقرات وفقا لموضوعها ) الرفاهٌة الروحٌة ( والبعد الخاص بكل 

اٌة مقترحات او  تعدٌبلت تقترح من الخبراء  . واعتمد  منها  , ومدى مبلبمة بدابل االجابة , و

 .راء  لؽرض قبول الفقرة أو رفضها % ( او اكثر من الخب1ٓالباحث  نسبة  اتفاق )

من مجال  1فقرة ورفض  واحدة هً الفقرة  1ٗوافضت هذه الخطوة الى الموافقة على 

جابة ولٌس ست مع تؽٌٌر صٌؽتها االرتباط  , كما اوصى بعض الخبراء باعتماد خمسة بدابل لئل

ال تنطبق علً ابدا (  والجدول  –اوافق تماما ( الى ) تنطبق علً دابما  –من  ) ال اوافق تماما 

 ( ٌبٌن تفصٌبلت راي الخبراء بفقرات مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة ٗٔ)

 (نسب موافقة الخبراء على فقرات مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة وتعلٌماته26) جدول

عدد  ارقام الفقرات لالمجا

 الفقرات 

عدد الخبراء 

 الموافقون

نسبة 

 الموافقون

نسبة 

 الرافضون

 التدٌن

 العام

1,7,8 3 13 100 % ------- 

4,5,6 3 12 92% 10% 

                                                           

المترجم / حٌدر عبد المنعم محمد. عضو فً جمعٌة  .مركز بسام للترجمة القانونٌة / مركز مدٌنة بابل *  (3)

 . نالمترجمٌن العراقٌٌ

 . نعضو فً جمعٌة المترجمٌن العراقٌٌ/ فرح حسٌن فرج  أ .* 
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 2,3 2 11 85% 20% 

 

 الغفران

1 1 13 100% ----- 

2,5,6,8 4 12 92% 10% 

3,4,7 3 11 85% 20% 

 

االمل 

 الجوهري

 

1,3,4,5,6,8 6 13 100% ------- 

2,7 2 12 92% 10%  

 

 االرتباط

1, 2 , 3 , 4 , 5 

, 6 , 8 

7 11 85% 20% 

7 1 9 70 % 30% 

 ------ %100 13 3 ,4,6,7 االمل المتعالً

3,5,8 3 12 92% 10% 

1,2 2 11 85% 20% 

خبرات 

االحساس 

 والمعنى

8 1 13 100% ------ 

3,4,5,7 4 12 92% 10% 

1,2,6 3 11 85% 20% 

 

       تدرج االستجابة وتصحٌح المقٌاس

( فً المقٌاس وعلى وفق توصٌة بعض الخبراء Likertاعتمد الباحث طرٌقة لٌكرت )         

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

ًّ   -دابما    ًّ أحٌانا   -ؼالبا  تنطبق عل ًّ أبدا  (  –ال تنطبق علً ؼالبا   –تنطبق عل ال تنطبق عل

على التوالً فً حالة الفقرات ذات المضمون االٌجابً ) الرفاهٌة  ٔالى  ٘وتمنح الدرجات من 

 .الروحٌة(

فً حالة الفقرات التً تفتقد للمضمون الدال على الرفاهٌة  ٘الى  ٔوالدرجات من 

( فقرة  وبخمسة بدابل لذا فان اعلى 1ٗالمقٌاس تالؾ بعد تقٌٌم الخبراء من ) الروحٌة  والن
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درجة   1ٗدرجة وادنى درجة متوقعة هً  ٖٕ٘درجة متوقعة على االستبانة الواحدة هً 

  درجة . ٔٗٔوبمتوسط فرضً قدره 

  :ج : وضوح  تعلٌمات المقٌاس وفقراته   

مدى وضوح تعلٌمات  و فقرات مقٌاس الرفاهٌة  قام الباحث بدراسة استطبلعٌة هدفها تّعرؾ

الروحٌة من حٌث الصٌاؼة والمعنى , ومدى الوقت الذي ٌستؽرقه المستجٌب لفقرات المقٌاس  , 

انجزت الدراسة االستطبلعٌة على عٌنة  عشوابٌة من الكادر التمرٌضً  من مستشفى الدٌوانٌة 

( ممرض وممرضة  , ٖ٘تؤلفت من )  ٕٕٓٓأٌار  ٕ٘التعلٌمً, فً ٌوم االثنٌن الموافق 

( من اإلناث .  وتبٌن خبلل هذا التطبٌق أن التعلٌمات ٘ٔ( من الذكور و)ٕ ٓبواقــــــــــع )

 ( دقٌقة .ٕٕ- ٕٔوالفقرات كانت واضحة , وان الوقت المستؽرق فً اإلجابة كان بمدى  )

  : د : التحلٌل االحصائً لفقرات لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة  

مد الباحث اسالٌب التحلٌل االحصابً التالٌة للتحقق من كفاءة مقٌاس الرفاهٌة اعت

 الروحٌة وفقراته لئلٌفاء بمتطلبات القٌاس النفسً من الصدق والثبات  و كما ٌؤتً :   

تم تطبٌق مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة على عٌنة تحلٌل الفقرات    :( المجموعتٌن الطرفٌتٌنٔ)

الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة وبعد استرجاع االستبانات منهم وجمع ( من  1ٖ٘البالؽة )

(ثم  7ٕ(الى ادنى درجة ) 1ٗٔدرجات فقرات كل استمارة , رتبت  تنازلٌا من اعلى درجة ) 

( والتً  ٔ٘ٔ_ 1ٗٔ%( من االستمارات الحاصلة على أعلى الدرجات)1ٕاختٌرت نسبة )

%( من االستمارات الحاصلة على أوطؤ 1ٕاختٌرت نسبة )( من االستمارات , و ٔٓٔبلؽت ) 

( من االستمارات وذلك بهدؾ تحدٌد مجموعتٌن  ٔٓٔ(والتً بلؽت )  7ٕ_ 1ٕٔالدرجات.)

 (.Anastasi,ٔ71ٙ :ٕٓ1تتصفان بؤكبر حجم وأقصى تباٌن ممكنٌن )

 وباستعمال االختبار التابً لعٌنتٌن مستقلتٌن الختبار داللة الفروق بٌن أوساط

المجموعتٌن العلٌا والدنٌا لكل فقرة ظهر إن القٌمة التابٌة المحسوبة لؽالبٌة فقرات المقٌاس ذات 

وبدرجة حرٌة  ٘ٓ,ٓ(  بمستوى ثقة 7ٙ,ٔداللة احصابٌة النها اعلى من القٌمة التابٌة الجدولٌة )

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

على التوالً من مجال االمل المتعالً ( والفقرة   1و  ٘,  ٗ,  ٕ)  هً الفقرات    1ٗو  7ٕ

من مجال المعنى (  والتً كانت القٌمة التابٌة المحسوبة لها ادنى من القٌمة  1) هً الفقرة  ٔٗ

 (٘ٔتابٌة الجدولٌة .انظر جدول )ال
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 (27ل )جدو                                       

 القوة التمٌٌزٌة لفقرات  مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة  بأسلوب المجموعتٌن الطرفٌتٌن .

 ت

 المجموعة الدنٌا المجموعة العلٌا
 القٌمة التابٌة

 المحسوبة
الوسط  القرار

 حسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

الوسط 

 حسابً

االنحراؾ 

 المعٌاري

 دالة 4.101 0.699 4.554 0.336 4.871 1

 دالة 5.083 0.993 2.049 1.454 2.940 2

 دالة 6.994 1.100 3.534 0.855 4.505 3

 دالة 4.132 1.104 3.138 1.273 3.831 4

 دالة 2.803 1.215 2.267 1.527 2.811 5

 دالة 4.894 1.056 3.623 1.012 4.336 6

 دالة 2.078 0.991 4.237 4.929 5.277 7

 دالة 6.989 1.273 3.168 1.117 4.346 8

 دالة 8.107 1.161 3.247 0.965 4.465 9

 غٌر دالة 0.259 1.584 2.455 1.671 2.514 10

 غٌر دالة 1-118 .- 1.070 1.930 1.308 1.742 11

 دالة 6.556 0.966 3.693 0.807 4.514 12

 دالة 4.934 1.040 4.237 0.617 4.831 13

 دالة 6.694 1.323 2.505 1.508 3.841 14

 دالة 9.185 1.130 3.267 0.875 4.574 15

 دالة 4.685 1.196 3.495 1.175 4.277 16

 دالة 1.219 1.230 2.158 1.523 2.396 17

 دالة 5.097 1.294 3.633 0.974 4.455 18

 دالة 7.850 1.030 3.831 0,572 4.752 19
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 دالة 2.488 1.277 2.356 1.538 2.851 20

 دالة 8.0909 1.163 3.366 0.750 4.594 21

 دالة 3.238 1.214 3.369 1.262 4.257 22

 غٌر دالة 0.265 1.525 2.851 1.655 2.910 23

 دالة 6.058 1.199 3.683 0.864 4.574 24

 دالة 7.599 1.064 3.871 0.643 4.811 25

 دالة 4.972 1.315 3.356 1.287 4.267 26

 دالة 8.798 1.239 3.059 0.832 4.514 27

 دالة 5.458 1.460 3.475 1.091 4.465 28

 غٌر دالة -1 .718- 1.431 3.009 1.671 2.633 29

 دالة 8.081 1.293 3.257 0.878 4.514 30

 دالة 4.037 1.124 4.336 0.560 4,841 31

 دالة 3.979 1.449 3.000 1.485 3.821 32

 دالة 6.447 1.290 2.881 1.195 4.009 33

 دالة 3.871 1.179 3.524 1.146 4.158 34

 دالة 3.567 1.486 2.653 1.589 3.425 35

 دالة 3.088 1.178 3.851 1.0994 4.346 36

 دالة 6.790 1.341 3.316 1.0446 4.465 37

 دالة 7.053 1.293 2.505 1.398 3.841 38

 دالة 2.493 1.270 2.811 1.486 3.297 39

 دالة 4.414 1.353 2.534 1.571 3.445 40

 غٌر دالة 1.787 1.301 3.158 1.597 3.521 41

 دالة 3.229 1.424 3.564 1.363 4.198 42

 دالة 8.932 1.348 3.039 1.005 4.534 43

 دالة 7.560 1.299 3.148 1.009 4.386 44

 دالة 4.118 1.374 2.346 1.747 3.257 45

 دالة 4.252 1.193 3.663 1.155 4.366 46

 غٌر دالة 1.374 1.048 1.980 1.475 2.227 47
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إلٌجاد العبلقة بٌن درجة   : ( عبلقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة ٕ)  

كل فقرة من فقرات المقٌاس والدرجة الكلٌة باالعتماد على البٌانات المتوافرة من عٌنة تمٌٌز 

  Pearson correlation  coefficientالفقرات ,  استعمل الباحث  معامل ارتباط بٌرسون 

المقٌاس كانت ذات داللة  لتحلٌل البٌانات , واظهرت النتابج  ان معامبلت ارتباط ؼالبٌة  فقرات

ودرجة حرٌة )  ٘ٓ,ٓ( بمستوى ثقة ) 71ٓ.ٓاحصابٌة ألنها اعلى من القٌمة الجدولٌة البالؽة )

) وهً   1ٗ,  ٖٕ,  1ٔمن بعد االرتباط ( و ٕ) الفقرة  ٓٔ( باستثناء اربع  فقرات هً ٕٓٓ

ا دون ذلك المعٌار. انظر  من بعد االمل المتعالً ( والتً كان معامل ارتباطه 1,  ٗ,  ٖالفقرات 

 (                         ٙجدول )

 (28) جدول

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلٌة لمقٌاس الر فاهٌة الروحٌة

 الفقرة

 معامل

 االرتباط

 الفقرة القرار

 معامل

 االرتباط

 القرار

 دالة 0.403 25 دالة 0.183 01

 دالة 0.199 26 دالة 0.263 02

 دالة 0.449 27 دالة 0.331 03

 دالة 0.265 28 دالة 0.237 04

 دالة 0.141 29 دالة 0.130 05

 دالة 0.380 30 دالة 0.274 06

 دالة 0.216 31 دالة 0.169 07

 دالة 0.199 32 دالة 0.301 08

 دالة 0.323 33 دالة 0.424 09
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 دالة 0.224 34 ؼٌر دالة -.82 - 10

 دالة 0.165 35 دالة 0.118 11

 دالة 0.171 36 دالة 0.316 12

 دالة 0.287 37 دالة 0.230 13

 دالة 0.301 38 دالة 0.298 14

 دالة 0.141 39 دالة 0.444 15

 دالة 0.185 40 دالة 0.251 16

 دالة 0.085 41 ؼٌر دالة 0,014 17

 دالة 0.146 42 دالة 0.265 18

 دالة 0.403 43 دالة 0.313 19

 دالة 0.334 44 دالة 0.102 20

 دالة 0.203 45 دالة 0.456 21

 دالة 0.248 46 دالة 0.216 22

 ؼٌر دالة 0.084 47 ؼٌر دالة -.002- 23

  دالة 0.284 24

  

تم حساب معامل ارتباط درجة كل فقرة   :عبلقة درجة الفقرة بدرجة البعد الخاص بها      )( 3

من فقرات مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة  بدرجة البعد الخاص بها باعتماد معامل ارتباط بٌرسون  ,  

وظهر ان ؼالبٌة معامبلت االرتباط  كانت ذي داللة احصابٌة  ألنها اعلى من القٌمة الجدولٌة 

 ٕ) الفقرة ٓٔ( باستثناء الفقرتٌن  ٕٓٓ( و درجة حرٌة )٘ٓ,ٓ( وبمستوى ثقة)71ٓ,ٓالبالؽة )

من االمل الجوهري ( التً كان معامل ارتباطهما دون ذلك  1) الفقرة  7ٖمن بعد االرتباط ( و

 . (ٗٔالمعٌار .انظر جدول )
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 (29) جدول

 عالقة درجة الفقرة بدرجة البعد الخاص بها فً مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة

 الغفران التدٌن العام
االمل 

 الجوهري
 االمل المتعالً االرتباط

خبرات االحساس 

 والمعنى

 ت
معامل 

 االرتباط
 ت

معامل 

 االرتباط
 ت

معامل 

االرتبا

 ط

 ت
معامل 

 االرتباط
 ت

معامل 

 االرتباط
 ت

معامل 

 االرتباط

01 0.295 01 0.451 01 
0.49

1 
01 0.274 01 0.354 01 0.479 

02 0.456 02 0.538 02 
0.56

3 
02 

.0,01

8 
02 0.261 02 0.476 

03 0.450 03 0.615 03 
0.52

3 
03 0.429 03 0.445 03 0.310 

04 0.463 04 0.412 04 
0.51

1 
04 0.415 04 0.440 04 0.404 

05 0.370 05 0.535 05 
0.55

4 
05 0.306 05 0.332 05 0.357 

06 0.411 06 0.492 06 
0.41

5 
06 0.345 06 0.506 06 0.357 

07 0.419 07 0.486 07 
0.07

8 
07 0.339 07 0.459 07 0.387 
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08 0.363 08 0.276 08 
0.47

0 
 08 0.422 08 0.187 

 

 ه : الخصائص السٌكومترٌة لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة .ٗ)

ٌعد الصدق والثبات من بٌن اهم الخصابص التً ٌجب ان ٌتسم بها المقٌاس النفسً , وادناه     

 الروحٌة على هاتٌن الخاصٌتٌن :ما ٌفٌد بتوفر مقٌاس الرفاهٌة 

 مإشرات الصدق : توفرت فً مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة مإشرات الصدق التالٌة :   (ٔ)

الصدق الظاهري : وتحقق هذا المإشر من خبلل عرض فقرات المقٌاس قبل التطبٌق  ●

على مجموعة من المحكمٌن ذوي الخبرة والتاهٌل االكادٌمً العالً للحكم على صبلحٌة فقرات 

المقٌاس وبدابل االجابة وهم ذات الخبراء الذٌن عرض علٌهم مقٌاس سلوك المساعدة . ) انظر 

 (  ٗجدول 

دق البناء :  وتوفرت للباحث مجموعــــــــة مإشرات على صدق البناء مإشرات ص ●

 لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة  هً كل من :  

 (  ٕٔاسلوب المجموعتٌن الطرفٌتٌن .) انظر جدول   -ٔ

 (  ٖٔاسلوب ارتباط درجة  الفقرة بالدرجة الكلٌة للمقٌاس ) انظر جدول    -ٕ

 (   ٗٔبها  ) انظر جدول  اسلوب ارتباط درجة الفقرة بالبعد الخاص  -ٖ

اسلوب ارتباط درجة كل بعد بدرجات االبعاد االخرى  والمقٌاس ككل ) انظر  (ٕ)

وتوفرت للباحث مجموعــــــــة مإشرات على صدق البناء لمقٌاس مإشرات الثبات: (  ٘ٔجدول

 الرفاهٌة الروحٌة  هً كل من :  

ولؽرض حساب الثبات على وفق     Spilt – Half Methodطرٌقة التجزبة النصفٌة  ●

وباستعمال جمٌع بٌانات  SPSSهذه الطرٌقة تم اعتماد الحقٌبة االحصابٌة للعلوم االجتماعٌة 

 Pearson(,   و تم استخرج معامل ارتباط " بٌرسون " )1ٖ٘أفراد العٌنة البالػ عددها )

correlation coefficient س  ثم صححت ( بٌن درجات نصفً كل بعد  من ابعاد  المقٌا
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براون الستخراج الثبات  لكل من االبعاد –معامبلت االرتباط المستخرجة بمعادلة سبٌرمان 

  (ٙٔالستة وكما هو مدرج فً الجدول )

 (22الجدول )

 معامالت الثبات بأسلوب التجزئة النصفٌة البعاد مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة 

 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 0,796 الرفاهٌة الروحٌة  7

وٌبدو من بٌانات الجدول اعبله  ان معامبلت الثبات بؤسلوب التجزبة النصفٌة لؤلبعاد الستة 

المكونة لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة  مقبولة وتقع فً المدٌات المقبولة التً ٌوصً بها خبراء 

 Lazarous( .)  )7ٖ,ٓ- ٕٙ,ٓوالتً حددها ب)   Likertالقٌاس النفسً مثل لٌكرت   

1963 p228  . 

لؽرض حساب الثبات على  : Alfa- Cronbach Coefficient طرٌقة الفا كرونباخ ●

لتحلٌل   SPSSوفق هذه الطرٌقة تم اعتماد الحقٌبة االحصابٌة للعلوم االجتماعٌة 

(,  وتراوحت معامبلت الثبات  1ٖ٘جمٌع بٌانات أفراد العٌنة البالػ عددهم  )

و  1ٙ,ٓبٌن المستخرجة بهذه الطرٌقة لبلبعاد الستة لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة 

وهً معامبلت ثبات مقبولة ألؼراض البحث العلمً وٌمكن الوثوق بها . انظر 1ٗ,ٓ

 (1ٔجدول )

 (22الجدول )

 كرونباخ البعاد مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة مقاٌسة بدراستً –الثبات باسلوب الفا معامالت 

Human et al  2012  &Human et al  2010 

معامالت ثبات معامالت ثبات  معامالت الثباتابعاد مقٌاس الرفاهٌة  ت
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فً الدراسة  الروحٌة 
 الحالٌة

 دراسة 

Human et 
al 2010 

دراسة 
Human et al 

2012  

 0,96 0,94 0,68 التدٌن العام  1

 0,84 0,84 0,73 الؽفران  2

 0,82 0,84 0,74 االمل الجوهري  3

 0,82 0,77 0,70 االرتباط  4

 0,75 0,72 0,74 االمل المتعالً  5

 0,77 0,76 0,72 االحساس والمعنى  6

 0,91 0,89 0.73 الرفاهٌة الروحٌة  7

 

: ساعدت اجراءات التحلٌل االحصابً  الرفاهٌة الروحٌةو : حساب الدرجة الكلٌة لمقٌاس 

بعدم القدرة على التمٌٌز ,   تفقرات اتصف 1ٌة على استبعاد لفقرات مقٌاس الرفاهٌة الروح

, 1ٔ, ٔٔ,  ٓٔوذات االرتباط الضعٌؾ بالمقٌاس ككل او البعد الخاص بها و هً كل من : 

لٌكون المقٌاس فً صٌؽته القابلة للتطبٌق على عٌنة البحث النهابٌة  1ٗ, ؤٗ, 7ٖ, 7ٕ, ٖٕ

فقرات  1ٌن العام و فقرات لبعد  التد 1فقرة توزعت على ابعاد المقٌاس بواقع  7ٖمإلفا من  

فقرات  ٙفقرات لبعد االحساس والمعنى , و 1فقرات لبعد االمل الجوهري و  1لبعد  الؽفران  و 

(.وعلٌه تكون ادنى درجة للمقٌاس هً ٙفقرات لبعد االمل المتعالً ) الملحق / ٖلبعد االرتباط و

االعلى من درجة , والدرجة  1ٔٔو بمتوسط فرضً قدره   7٘ٔى درجة واعلى درجة 7ٖ

المتوسط الفرضً بداللة احصابٌة تشٌر الى ارتفاع مستوى الرفاهٌة الروحٌة  لدى الفرد 

والدرجة االدنى من المتوسط الفرضً بداللة احصابٌة تشٌر الى انخفاض مستوى الرفاهٌة 

 الروحٌة لدٌه .

   : ز : المؤشرات االحصائٌة لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة

ان المإشرات االحصابٌة لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة هً كما مبٌن  فً اظهر تحلٌل البٌانات  

( والتً تشٌر بوضوح الى البٌانات المستحصلة من تطبٌق مقٌاس ٘( وفً الشكل  )1ٔالجدول )

الرفاهٌة الروحٌة على عٌنة الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة ٌقترب من التوزٌع االعتدالً 

 . 
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 (23الجدول )

 المؤشرات االحصائٌة لمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة

 الدرجة المؤشر  ت الدرجة المؤشر  ت

 231,362 التباٌن  07 117 الوسط لفرضً  01

 0,066 االلتواء  08 144,784 الوسط الحسابً  02

 0,761 التفرطح  09 0,785 الخطؤ المعٌاري للوسط  03

 107,000 المدى  10 144,000 الوسٌط  04

 91 اقل درجة   11 144,000 المنوال  05

 195 اعلى درجة  12 15,210 االنحراؾ المعٌاري  06

 

 

 (5الشكل )

 توزٌع درجات افراد العٌنة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة

 خامسا: التطبٌق النهائً :
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تبنً مقٌاسً البحث واستخراج خصابص القٌاس وبعد االنتهاء من اجراءات اعداد 

حث بتطبٌق هذٌن المقٌاسٌن من صدق وثبات وقدرة على التمٌٌز , قام الباالنفسً لهما 

( ممرض وممرضة العاملٌن  1ٖ٘( على عٌنة البحث البالؽة )  1)ملحق  / النهابٌة  مابصورته

 (. ٕٕٓٓ/ ٙ/ٕ٘ولؽاٌة  ٕٕٓٓ/ ٙ/ 1فً المراكز الصحٌة فً مركز محافظة الدٌوانٌة للمدة  )

 :سادسا. الوسائل االحصائٌة

 استعمل الباحث فً استخراج  نتابج البحث الحالً الوسابل االحصابٌة  االتٌة :

االختبار التابً لعٌنة واحدة للكشؾ عن داللة الفروق بٌن الوسط  الحسابً  لكل من مجاالت  ●

مقٌاس سلوك المساعدة واوساطها الفرضٌة , وبٌن الوسط الحسابً والوسط الفرضً لمقٌاسً 

 لرفاهٌة الروحٌة .سلوك المساعدة و ا

( لعٌنتٌن مستقلتٌن لحساب القوة التمٌٌزٌة لفقرات مقٌاسً البحث t_ testاالختبار التابً  ) ●

 بؤسلوب  المجموعتٌن الطرفٌتٌن .

تحلٌل التباٌن  الثنابً للتعرؾ على داللة الفروق فً مجاالت مقٌاس سلوك المساعدة وفً  ●

العمر وسنوات الخدمة وللكشؾ عن داللة الرفاهٌة الروحٌة على وفق متؽٌرات الجنس و

 التفاعبلت بٌن تلك المتؽٌرات .

معادلة شٌفٌه للمقارنات البعدٌة لتعرؾ داللة الفروق فً مجاالت سلوك المساعدة والرفاهٌة  ●

 الروحٌة بٌن الفبات العمرٌة او بٌن فبتً سنوات الخدمة.  

جة كل فقرة والدرجة الكلٌة لمقٌاسً معامل ارتباط بٌرسون  إلٌجاد معامبلت االرتباط بٌن در ●

سلوك المساعدة والرفاهٌة الروحٌة , او بٌن درجة الفقرة ودرجة مجالها ) مقٌاس سلوك 

المساعدة ( او درجة بعدها ) مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة ( او بٌن درجة كل مجال او بعد ودرجة 

ا . والستخراج  معامل الثبات بقٌة المجاالت او االبعاد او عبلقتها بالدرجة الكلٌة لمقٌاسه

لمقٌاسً البحث بؤسلوب التجزبة النصفٌة . فضبل عن تعرؾ العبلقة بٌن مجاالت مقٌاس سلوك 

 المساعدة والرفاهٌة الروحٌة . 

(الستخراج نتابج البحث عن SPSSوقد اعتمد الباحث الحقبة االحصابٌة للعلوم االجتماعٌة )

  طرٌق الحاسبة اإللكترونٌة.
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 الفصل الرابع

 

 ومناقشتها عرض النتائج وتفسيرها

 
 

 

  ومناقشتهاعرض النتائج وتفسيرها 

 التوصيات 

 المقترحات 

ى
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بعدما استكمل الباحث  متطلبات  ٌتضمن هذا الفصل عرضا  للنتابج التً توصل إلٌها هذا البحث

النتابج فً ضوء اإلطار فً الفصل الثالث, ومناقشة تلك بناء أدوات البحث وكما هو معروض 

النظري والدراسات السابقة, ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصٌات والمقترحات فً ضوء 

 وأدناه عرض لنتابج أهداؾ البحث . تلك النتابج.

دوافع االٌثار والبحث عن المكافاة وتجنب على وفق تعرف سلوك المساعدة  الهدف االول : 

 فً مدٌنة الدٌوانٌة .العقوبة لدى الكوادر التمرٌضٌة 

البحث  عٌنةأظهرت نتابج البحث أن المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري  لدرجات 

على مقٌاس سلوك لمساعدة وفقا لدوافع االٌثار والبحث عن المكافؤة وتجنب العقوبة هً كما مبٌن 

باستعمال االختبار ( وعند مقاٌسة تلك المتوسطات بالمتوسط الفرضً لكل دافع ٕٗ فً الجدول )

 7ٙ,ٔالتابً لعٌنة واحدة  كانت القٌمة التابٌة المحسوبة اعلى من القٌمة التابٌة الجدولٌة البالؽة 

الكوادر لدى ( مما ٌشٌر إلى ارتفاع سلوك المساعدة ٘ٓ.ٓمستوى ) دوبداللة إحصابٌة عن

 ن المكافؤة وتجنب العقوبة . وفقاَ لدوافع االٌثار والبحث ع التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة لتقدٌم

 (  24الجدول )  

 ً لداللة الفرق بٌن المتوسط الحسابً والمتوسط الفرضًئنتائج االختبار التا

 لدوافع سلوك المساعدة  

عدد 

افراد 

 العٌنة

دافع سلوك 

 المساعدة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف  

 المعٌاري

المتوسط 

 الفرضً

القٌمة 

التائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

التائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة

ٖ1٘ 

 7ٓٓ,ٓ٘ ٖٓ 7ٙٓ,ٗ 1ٖٕ,ٕٗ االٌثار

ٔ,7ٙ ٓ,ٓ٘ 
البحث عن 

 المكافاة
ٕٙ,ٓٗ٘ ٖ,71ٖ ٕٔ ٕٗ,٘7ٓ 

 7ٓٓ,ٖٗ ٖٓ ٕٓٙ,٘ ٕٗٗ,ٕٗ تجنب العقوبة

 

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

طبٌعة الدور الحٌوي واالخبلقً واالنسانً والمهنً الملقى على عاتق الكوادر التمرٌضٌة فً ل



 
 

 

222 

المجتمع  قالٌد توعادات و ٌة الدٌنذات الجذور  تقدٌم المساعدة للمرضى وما تفرضه علهم ثقافتهم

على مساعدة االخرٌن كما أن مشاهدة الممرضٌن للمرضى المحلً السابدة من تؤكٌد وتشجٌع 

 مع ٌجعل الممرضٌن فً حالة تعاطؾ ومعاناة فً حالة صحٌة متدنٌة وما ٌصاحبها من ألم  وهم

فً نظرٌته المساعدة التعاطفٌة )باالهتمام التعاطفً( او )القلق ( Batsonالمرٌض او ما ٌسمٌه)

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

الممرضٌن بتقدٌم مصلحة المرٌض على انفسهم او ما ٌسمى باإلٌثار. فضبل عن ان  االحٌان ٌقوم

 هعلٌ لسلوك المساعدة قد ٌنتج عن البحث المكافاة المتمثلة فً الراتب الشهري الذي ٌحص

.او ٌنتج سلوك المساعدة تجنبا للعقوبة اإلدارٌة والشعور الجٌد وتقدٌر االجتماعً  الممرضٌن

فً مهنتهم وهً تقدٌم المساعدة للمرضى او تجنبا للوم من االخرٌن او تجنبا لتقصٌر الممرضٌن 

وهذا ما ٌتفق  لعدم تقدٌم المساعدة للمرضى لمشاعر االستٌاء والحزن التً ٌشعر بها الممرض

 (  Daniel. Batson, 1998مع االطار النظري )

 ,Green& Schneider)  و"شناٌدر" وقد اتفقت نتابج البحث الحالً مع دراسة "كرٌن"     

( Bernet,1985)  ودراسة  "بٌرنت"  (Hertez,1980( ودراسة "هٌرتز" ) 1974

 .( Winer,Roger,1990)  ( ودراسة و"ٌنرروجر" 77ٓٔودراســـــة )ابراهٌم ,

الكرٌم  عبد ) دراسة مع و  (Spencer,1982دراسة )واختلفت نتابج البحث الحالً مع       

ضعؾ فً تقدٌم المساعدة كلما زاد عدد المشاهدٌن للحالة .و دراسة ( التً وجدت 71ٙٔ,

( التً وجدت االطفال الذٌن لدٌهم قصور Fraidman&et.al , 1982"فرٌدمان" واخرون )

 فً مهاراتهم االجتماعٌة ٌجعلهم أطفاال مرفوضٌن ومنسحبٌن وال ٌتمتعون بسلوك مساعدة.

الكوادر التمرٌضٌة  لدى دوافع سلوك المساعدة  فً  الفروقداللة  التعرف علىالهدف الثانً :

 .وسنوات الخدمة والجنس وفق متغٌرات العمر  على

 اوال : تأثٌر العمر على دافع االٌثار 

ة على المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري ألفراد العٌن اظهر تحلٌل البٌانات ان 

 ( ٕ٘العمرٌة كما هو مبٌن فً الجدول ) دافع االٌثار وفقا لفباتهم

 

 (ٕ٘جدول ) 
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دافع اإلٌثار  وفق الفئات  فً المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات افراد العٌنة 

 العمرٌة

 االنحراف المعٌاي المتوسط الحسابً العدد الفئة العمرٌة

 ٓٗٓ,٘ ٖٙٓ,ٕٗ 7ٖٔ العشرٌنات

 7ٔٔ,ٗ ٖٓٙ,ٖٗ 71 الثبلثٌنات

 71٘,ٗ 7ٕٓ,ٗٗ ٕٙ االربعٌنات

 7ٕٔ,ٙ ٘ٙ٘,ٖٗ ٖٕ الخمسٌنات

 48962 428832 375 الكلً

 

اعتمد الباحث وللتعرؾ على داللة الفروق بٌن درجات الفبات العمرٌة  على دافع االٌثار 

 (ٕٙتحلٌل التباٌن االحادي  و كانت النتابج كما مبٌن فً الجدول )

 (    26الجدول )  

 التباٌن االحادي  للكشف عن داللة الفروق بٌن الفئات العمرٌة لعٌنة  البحث فً دافع االٌثارنتائج تحلٌل 

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

 درجة

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة

بٌن 

 المجموعات
ٕ17,ٖ1ٕ ٖ 7ٗ,ٕٔٗ 

 ضمن ٔٓ,ٓ 1ٙ.ٕ 11ٔ,ٖ

 المجموعات
17ٕ٘,ٓٗٗ ٖ1ٔ ٕٗ,ٓ٘1 

  1ٖٗ ٙٔٗ,7ٕٓٗ الكلً

وهً اعلى من القٌمة الفابٌة  (11ٔ,ٖمة الفابٌة المحسوبة كانت)وٌبدو من الجدول السابق ان القٌ

( مما ٌدلل على ان للعمر تؤثٌره الحقٌقً فً دافعٌة االٌثار, وللتعرؾ  ٕ. 1ٙالجدولٌة البالؽة )
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على اي الفبات العمرٌة هً االكثر تؤثٌرا فً دافعٌة االٌثار استعان الباحث بؤسلوب المقارنات  

 .(1ٕشٌفٌه وكما مبٌن فً الجدول ) بؤسلوبالبعدٌة 

 (27جدول )

داللة الفروق فً دافع االٌثار بٌن الفئات  ف شٌفٌه لتعر بأسلوبنتائج المقاربات البعدٌة 

 العمرٌة للكوادر التمرٌضٌة

 المقارنات
 متوسط

 الفروق

 الخطأ

 المعٌاري

 مستوى

 الداللة

فئة 

 العشرٌنات

 7ٙٔ,ٓ ٓٔٙ,ٓ ٕٖٗ,ٔ ثالثٌنات

 1ٕٓ,ٓ 1ٔٙ,ٓ 1ٖٔ,ٕ اربعٌنات

 1ٗ٘,ٓ 1ٔٓ,ٔ 1ٕ٘,ٔ خمسٌنات

 فئة الثالثٌنات

 7ٙٔ,ٓ ٓٔٙ,ٓ ٕٖٗ,ٔ عشرٌنات

 1ٙ7,ٓ 171,ٓ 1ٗ1,ٓ اربعٌنات

 771,ٓ 1ٖٔ,ٔ ٕٗٓ.ٓ خمسٌنات

 فئة االربعٌنات

 1ٕٓ,ٓ 1ٔٙ,ٓ 1ٖٔ,ٕ عشرٌنات

 1ٙ7,ٓ 171,ٓ 1ٗ1.ٓ ثالثٌنات

 7ٕٙ,ٓ 71ٔ,ٔ ٗٗٙ,ٓ خمسٌنات

فئة 

 الخمسٌنات

 1ٗ٘,ٓ 1ٔٓ,ٔ 1ٕ٘,ٔ عشرٌنات

 771,ٓ 1ٖٔ,ٔ ٕٗٓ.ٓ ثالثٌنات

 7ٕٙ,ٓ 71ٔ,ٔ ٗٗٙ,ٓ اربعٌنات

 

فروق دالة احصابٌا فً دافعٌة االٌثار بٌن الفبات العمرٌة إلفراد  وٌبدو من الجدول السابق ان ال

ابٌا العٌنة باستثناء الفبتٌن ) العشرٌنات ( و ) االربعٌنات ( اذ ظهر ان الفرق بٌنهما دال احص

وقد ٌعود االمر الى ان االٌثار هً صفة عامة لدى المجتمع العراقً  ولصالح فبة ) االربعٌنات (
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عموما و الدٌوانً خصوصا حٌث تشجع الثقافة من العادات والتقالٌد واالعراؾ والدٌن على 

االٌثار اما الممرضٌن والممرضات بعمر االربعٌن اكثر اٌثارا من االعمار االخرى بسبب 

تقدمهم بالعمر وخبرتهم الطوٌلة فً العمل بالمجال التمرٌضً على العكس من الكوادر بعمر 

واقل تجارب فً العمل التمرٌضً وخوفهم من  االربعٌنٌاتقل خبره  بكثٌر من العشرٌن فهم ا

لئلٌثار كما ان هذه النتٌجة اتفقت مع اكثر من المطلوب منهم ( ن)ال ٌعملوالتبعات القانونٌة 

( 77ٕٔالدراسات السابقة التً تشترك مع البحث الحالً فً متؽٌر )االٌثار( كدراسة )الجاؾ 

( التً هدفت إلى ٕٕٓٓلوك المساعدة لدى طلبة الجامعة. ودراسة )رزق للتعرؾ على وجود س

 التعرؾ على االٌثار لدى طلبة الجامعة إذ أشارت النتابج بانخفاض االٌثار لدى طلبة الجامعة(.

 :ثانٌا : تأثٌر العمر على دافع البحث عن المكافاة 

ري  ألفراد العٌنة على المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌا اظهر تحلٌل البٌانات ان 

 ( 1ٕدافع البحث عن المكافاة  وفقا لفباتهم  العمرٌة  كما هو مبٌن فً الجدول )

 ( 28جدول )

دافع البحث عن المكافاة    فًالمتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات افراد العٌنة 

 وفق الفئات العمرٌة

 المعٌاياالنحراف  المتوسط الحسابً العدد الفئة العمرٌة

 ٓ٘ٓ,ٗ 11ٙ,ٕ٘ 7ٖٔ العشرٌنات

 7ٖٔ,ٗ 77ٕ,ٕٙ 71 الثبلثٌنات

 1ٕٔ,ٖ 1ٗٓ,ٕٙ ٕٙ االربعٌنات

 ٓٔٔ.ٖ ٖٗٓ,ٕٙ ٖٕ الخمسٌنات

 38973 268245 375 الكلً

 

على دافع البحث عن المكافبة  بٌن درجات الفبات العمرٌة اعبله وللتعرؾ على داللة الفروق 

 (7ٕاالحادي  و كانت النتابج كما مبٌن فً الجدول )اعتمد الباحث تحلٌل التباٌن 
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 ( 29الجدول ) 

نتائج تحلٌل التباٌن االحادي  للكشف عن داللة الفروق بٌن الفئات العمرٌة لعٌنة  البحث فً 

 دافع البحث عن المكافاة

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

 درجة

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة

 القٌمة

الفائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة

بٌن 

 المجموعات
ٕٔ,ٙ1ٖ ٖ ٗ,ٕٕ1 

ضمن  1٘,ٓ 1ٙ.ٕ ٕٙٙ,ٓ

 المجموعات
٘17ٔ,٘ٗ1 ٖ1ٔ ٔ٘,11ٓ 

  1ٖٗ 7ٕٕ,7ٓٗ٘ الكلً

 

وهً ادنى من القٌمة  ٕٙٙ,ٓوٌبدو من الجدول السابق ان القٌمة الفابٌة المحسوبة كانت 

 (  مما ٌدلل على ان ال تؤثٌر للعمر فً دافع البحث عن المكافاة  , 1ٙ.ٕ)  الفابٌة الجدولٌة البالؽة

التً ٌحصل علٌها الموظؾ فً جمٌع االعمار هً محددة  ؤة وقد ٌعود االمر الى المكاف

مسبقا بما ٌعرؾ بالدرجة الوظٌفٌة فً الراتب الشهري من قبل الدولة المتمثلة بوزارة الصحة 

سون فان الكوادر التمرٌضٌة بجمٌع اعمارهم دون استثناء  ٌبحثون وحسب نظرٌة باتلعراقٌة  ا

 . عن المكافؤة المتمثلة االستحسان االجتماعً وتقدٌر الذات والشعور بالمسإولٌة وؼٌرها

 ثالثا : تأثٌر العمر على دافع تجنب العقوبة : 

المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري  ألفراد العٌنة على  اظهر تحلٌل البٌانات ان 

 (ٖٓدافع تجنب العقوبة  وفقا لفباتهم  العمرٌة  كما هو مبٌن فً الجدول ) 

 ( 32جدول )

المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات افراد العٌنة على دافع تجنب العقوبة   وفق 

 الفئات العمرٌة



 
 

 

227 

 االنحراف المعٌاي المتوسط الحسابً العدد الفئة العمرٌة

 7ٗٔ,٘ 7ٕ1,ٔٗ 7ٖٔ العشرٌنات

 7ٗٔ,٘ 1ٗٗ,ٕٗ 71 الثبلثٌنات

 7ٕٓ,ٗ 7ٔ7,ٖٗ ٕٙ االربعٌنات

 ٔٙٙ,٘ ٕ٘ٙ,ٕٗ ٖٕ الخمسٌنات

 58622 428442 375 الكلً

 

وللتعرؾ على داللة الفروق بٌن درجات الفبات العمرٌة اعبله  على دافع تجنب العقوبة  

                     .(  ٖٔالباحث تحلٌل التباٌن االحادي  و كانت النتابج كما مبٌن فً الجدول )اعتمد 

 (   32الجدول )   

تجنب نتائج تحلٌل التباٌن االحادي  للكشف عن داللة الفروق بٌن الفئات العمرٌة فً دافع 

 العقوبة

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

 درجة

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة

بٌن 

 المجموعات
ٔ11,ٖٖ٘ ٖ ٕٙ,٘ٔٔ 

ضمن  ٕٔٔ,ٓ 1ٙ.ٕ 1ٓٓ,ٕ

 المجموعات
ٔٔ٘٘ٓ,71ٗ ٖ1ٔ ٖٔ,ٖٔ٘ 

  1ٖٗ 1ٔ٘,1ٖ1ٔٔ الكلً

وهً ادنى من القٌمة الفابٌة  1ٓٓ,ٕوٌبدو من الجدول السابق ان القٌمة الفابٌة المحسوبة كانت  

 (  مما ٌدلل على ان ال تؤثٌر للعمر على دافع تجنب العقوبة  1ٙ.ٕالجدولٌة البالؽة )

وقد ٌعود االمر الى ان جمٌع الفبات العمرٌة هً واعٌة للعقوبة االدارٌة واالجتماعٌة و 

الضمٌر باإلضافة الى شعورهم بالذنب واالحتقار والقلق والتوتر من عدم مساعدتهم  تؤنٌب
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للمرضى  لذلك ٌقوم الممرضون والممرضات بجمٌع اعمارهم بسلوك مساعدة مدفوعا بتجنب 

 العقوبة .

 رابعا : تأثٌر الجنس وسنوات الخدمة على دافع االٌثار :  

المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌا ري  ألفراد العٌنة على  اظهر تحلٌل البٌانات ان 

 ( ٕٖدافع االٌثار وفقا لمتؽٌري الجنس وسنوات الخدمة   كما هو مبٌن فً الجدول )

 ( 32جدول )

دافع اإلٌثار  وفق متغٌري  فًالمتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات افراد العٌنة 

 الجنس وسنوات الخدمة

  
 سنوات

 خدمةال
 العدد

 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 الممرضون

اكثر من عشر 
 سنوات

ٕٕٔ ٖٗ,1ٓٗ ٘,ٔٙ1 

 1ٖٔ,٘ 7ٖٔ,ٔٗ 11 عشر سنوات او اقل

 58292 428962 222 الكلً

 الممرضات

اكثر من عشر 
 سنوات

ٕٓ ٖٗ,٘ٓٓ ٙ,ٖٕٓ 

 ٕٕٗ,ٗ ٔ٘٘,ٕٗ ٘ٗٔ عشر سنوات او اقل

 48526 428666 265 الكلً

 الكلً

اكثر من عشر 
 سنوات

ٕٔٗ ٖٗ,ٙ1ٙ ٘,ٖٕٓ 

 ٘ٙٙ,ٗ 1ٖٔ,ٕٗ ٖٖٕ عشر سنوات او اقل 

 48962 428832 375 الكلً 
 

دافع االٌثار وفق متؽٌري الجنس   ىعل العٌنةة الفروق بٌن درجات افراد وللتعرؾ على دالل

 (ٖٖكما مبٌن فً الجدول )اعتمد الباحث تحلٌل التباٌن الثنابً  و كانت النتابج وسنوات الخدمة  

 ( 33الجدول )  

للكشف عن داللة الفروق فً دافع االٌثار وفق متغٌري الجنس  نتائج تحلٌل التباٌن الثنائً 

 وسنوات الخدمة
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 مصدر التباٌن
مجموع 

 المربعات

 درجة

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

مستوى  القٌمة الفائٌة

 الجدولٌة المحسوبة الداللة

 1ٙٔ,ٓ 1ٗ.ٖ 7ٖٓ,ٓ ٕٕ٘,ٕ ٔ ٕٕ٘,ٕ الجنس

سنوات 

 الخدمة
7ٙ,1ٙٗ ٔ 7ٙ,11ٗ ٖ,71ٗ ٖ.1ٗ ٓ,ٓٗ1 

× الجنس 

سنوات 

 الخدمة

1,171 ٔ 1,171 ٓ,ٖٙٙ ٖ.1ٗ ٓ,٘ٗٙ 

    ٕٖٔ,ٕٗ 1ٖٔ 7ٓٔ7,1ٖٓ الخطأ

     1ٖ٘ ٓٓٓ,71ٔ1ٕٙ الكلً

 

 وٌبدو من الجدول السابق ما ٌؤتً : 

الداللة االحصابٌة فً دافع االٌثار تعزى لمتؽٌر الجنس اذ كانت ا :  ان  ال فروق ترقى لمستوى 

( وٌمكن 1ٗ.ٖ( وهً ادنى من القٌمة الفابٌة الجدولٌة البالؽة )7ٖٓ,ٓ)  المحسوبة القٌمة الفابٌة

تفسٌر هذه النتٌجة بطبٌعة العمل التمرٌضً الملقى على عاتقهم الذي ٌتمثل بمساعدة المرضى 

حساب راحتهم لكلى الجنسٌن حٌث تشجع الثقافة الموجودة لدى المجتمع  وتقدٌم العناٌة لهم على

على تقدٌم االٌثار للمرضى خصوصا ان الممرضات ٌقدمن الخدمات التمرٌضٌة فقط للمرضى 

من النساء واالطفال وهذا ٌسهل من عملٌة تقدٌم المساعدة المدفوعة اٌثارٌا...وهً تتفق مع نتابج 

توصلت الى عدم وجود فروق دالة ي بٌن الجنسٌن كما اتفقت  ( التًٖٕٔٓدراسات )جمٌل ,

( والتً توصلت الى نفس النتٌجة .وتختلؾ مع ٕٙٔٓنتابج البحث الحالً مع دراسة) اسكندرانً 

 التً توصلت الى ان الذكور اكثر أٌثارا من االناث .( 77ٗٔنتابج دراسة )الشامً , 

ر لدى افراد العٌنة تعزى لمتؽٌر سنوات الخدمة ب : هناك فروق دالة احصابٌا فً دافع االٌثا

وهً  71ٗ,ٖاذ كانت القٌمة الفابٌة المحسوبة   ولصالح من لدٌهم خدمة  اكثر من عشر سنوات

(..وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بان الممرضٌن  1ٗ.ٖاعلى من القٌمة الفابٌة الجدولٌة البالؽة )

ات هم اكثر اٌثار من الممرضٌن الذٌن لدٌهم والممرضات الذٌن لدٌهم خدمة اكثر من عشرة سنو
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خدمة عشرة سنوات فؤقل ٌرجع السبب الى النمو والنضج الوظٌفً والشعور بالمسإولٌة العالً 

 والخبرة التً ٌتمتعون بها   .

ج : ال ٌوجد اثر للتفاعل بٌن الجنس و سنوات الخدمة على دافع االٌثار اذا كانت القٌمة الفابٌة 

( وٌمكن تفسٌر هذه 1ٗ.ٖ(وهً اقل من القٌمة الفابٌة الجدولٌة البالؽة ) ٖٙٙ,ٓالمحسوبة ) 

النتٌجة بالعوامل الثقافٌة واالجتماعٌة التً تحتم على الجنسٌن من الممرضٌن والممرضات ولكبل 

الفبتٌن من سنوات الخدمة بتقدٌم المساعدة للمرٌض وتقدٌم مصلحة المرضى على مصلحتهم كما 

ة التمرٌضٌة تحتم على الكوادر من الجنسٌن وبمختلؾ مدد خدمتهم  تقدٌم ان طبٌعة المهن

 المساعدة والعناٌة بالمرضى وان كان على حساب مصلحتهم وراحتهم  .

 تأثٌر الجنس وسنوات الخدمة على دافع البحث عن المكافاة  :  خامسا : 

المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري  ألفراد العٌنة على  اظهر تحلٌل البٌانات ان 

دافع البحث عن المكافاة  وفقا لمتؽٌري الجنس وسنوات الخدمة   كما هو مبٌن فً الجدول ) 

ٖٗ) 

 (ٖٗجدول ) 

وفق  دافع البحث عن المكافاة فًالمتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات افراد العٌنة 

 متغٌري الجنس وسنوات الخدمة

 الجنس
 سنوات

 الخدمة
 العدد

 المتوسط

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

 الممرضون

اكثر من عشر 
 سنوات

ٕٕٔ ٕٙ,ٕٖٔ ٖ,1ٖ7 

 1ٔٔ,ٗ 1ٔٙ,ٕٙ 11 عشر سنوات او اقل

 38928 268429 222 الكلً

 الممرضات

اكثر من عشر 
 سنوات

ٕٓ ٕٗ,1ٓٓ ٗ,ٕٖ1 

 7ٕٙ,ٖ 17ٙ,ٕ٘ ٘ٗٔ اقلعشر سنوات او 

 38994 258582 265 الكلً
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 الكلً

اكثر من عشر 
 سنوات

ٕٔٗ ٕٙ,ٓٔٗ ٖ,1ٕ7 

 ٙٙٓ,ٗ ٗٙٓ,ٕٙ ٖٖٕ عشر سنوات او اقل

 38973 268245 375 الكلً

 

وللتعرؾ على داللة الفروق بٌن درجات افراد العٌنة  على دافع البحث عن المكافاة  

اعتمد الباحث تحلٌل التباٌن الثنابً   و كانت النتابج كما وفق متؽٌري الجنس وسنوات الخدمة  

 (ٖ٘مبٌن فً الجدول )

 ( ٖ٘الجدول )  

دافع البحث عن المكافاة  وفق نتائج تحلٌل التباٌن الثنائً   للكشف عن داللة الفروق فً 

 متغٌري الجنس وسنوات الخدمة

 مصدر التباٌن
مجموع 

 المربعات

 درجة

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

مستوى  القٌمة الفائٌة

 الجدولٌة المحسوبة الداللة

 7ٕٓ.ٓ 1ٗ.ٖ 1ٕ1,ٗ 1ٙٙ,1٘ ٔ 1ٙٙ,1٘ الجنس

 ٕ٘ٔ,ٓ 1ٗ.ٖ 7ٖ٘,ٔ ٖٖٔ,ٕٗ ٔ ٖٖٔ,ٕٗ سنوات الخدمة

×  الجنس

 سنوات الخدمة
ٕ,ٖٔ1 ٔ ٕ,ٖٔ1 ٓ,ٔٗ1 ٖ.1ٗ ٓ,1ٓٔ 

    1ٙٙ,٘ٔ 1ٖٔ 1ٔ٘,11ٗ٘ الخطأ

     1ٖ٘ ٓٓٓ,17ٕٕٓٙ الكلً

 

 وٌبدو من الجدول السابق ما ٌاتً : 

ا :  هناك  فروق دالة احصابٌا  فً دافع البحث عن المكافاة تعزى لمتؽٌر الجنس ولصالح 

( 1ٗ.ٖ( وهً اعلى  من القٌمة الفابٌة الجدولٌة البالؽة) 1ٕ1,ٗالذكور  اذ كانت القٌمة الفابٌة ) 

الملقاة وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بان الذكور هم بحاجة للمكافبة اكثر من االناث بسبب المسإولٌة 
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على عاتق الذكور كما ان الذكور لدٌهم وسابل كثٌرة وجربه عالٌة فً البحث عن المكافبة اكثر 

 من االناث بسبب االحراجات والموانع االجتماعٌة الكثٌرة المقٌدة لحرٌات االناث .  

ٌنة ب : ال فروق ترقى لمستوى الداللة االحصابٌة  فً دافع البحث عن المكافاة  لدى افراد الع

( وهً ادنى من القٌمة 7ٖ٘,ٔتعزى لمتؽٌر سنوات الخدمة اذ كانت القٌمة الفابٌة المحسوبة )

(..وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بؤن الممرضٌن والممرضات من كبل  1ٗ.ٖالفابٌة الجدولٌة البالؽة )

م عشرة سنوات فؤكثر ( هم بحاجة للمكافبة ولدٌه-الفبتٌن من لدٌهم خدمة )عشر سنوات فؤقل

 التزامات متشابه الى حد كبٌر من حٌث الحاجة للمكافبة .  

ج : ال ٌوجد اثر لتفاعل  الجنس و سنوات الخدمة على دافع البحث عن المكافاة اذ  كانت القٌمة 

( وٌمكن تفسٌر  1ٗ.ٖ( وهً ادنى من القٌمة الفابٌة الجدولٌة البالؽة )1ٗٔ,ٓالفابٌة المحسوبة  )

ضٌن من الذكور واالناث ومن كبل الفابتٌن من سنوات الخدمة هم بحاجة هذه النتٌجة بؤن الممر

 للمكافبة لتلبٌة مستلزماتهم المعٌشٌة و حافز للمجهود الذي ٌقدموه .

 تأثٌر الجنس وسنوات الخدمة على دافع تجنب العقوبة :  سادسا : 

العٌنة على المتوسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري  ألفراد  اظهر تحلٌل البٌانات ان 

 . ( ٖٙدافع تجنب العقوبة   وفقا لمتؽٌري الجنس وسنوات الخدمة   كما هو مبٌن فً الجدول )

 (ٖٙجدول ) 
دافع تجنب العقوبة  وفق  فًالمتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات افراد العٌنة 
 متغٌري الجنس وسنوات الخدمة

 الجنس
 سنوات
 الخدمة

 العدد
 المتوسط
 الحسابً

 االنحراف
 المعٌاري

 الممرضون

اكثر من عشر 
 سنوات

ٕٕٔ ٕٗ,ٖٕ٘ ٘,1ٙٗ 

 7٘ٔ,ٙ 11ٗ,ٔٗ 11 عشر سنوات او اقل

 58932 428229 222 الكلً

 الممرضات

اكثر من عشر 
 سنوات

ٕٓ ٗٗ,7٘ٓ ٗ,ٕٕٔ 

 ٖٕٕ,٘ ٕٓٗ,ٕٗ ٘ٗٔ عشر سنوات او اقل

 58258 428727 265 الكلً

 الكلً

اكثر من عشر 
 سنوات

ٕٔٗ ٕٗ,11ٖ ٘,ٖٙٔ 

 7ٔ٘,٘ 1ٓٔ,ٕٗ ٖٖٕ عشر سنوات او اقل

 58622 428442 375 الكلً
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وفق  على دافع تجنب العقوبة وللتعرؾ على داللة الفروق بٌن درجات افراد العٌنة

اعتمد الباحث تحلٌل التباٌن الثنابً و كانت النتابج كما مبٌن فً متؽٌري الجنس وسنوات الخدمة  

 (1ٖالجدول )

 ( 37الجدول ) 

نتائج تحلٌل التباٌن الثنائً   للكشف عن داللة الفروق فً دافع تجنب العقوبة   وفق متغٌري 

 الجنس وسنوات الخدمة

 مصدر التباٌن

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

مستوى  القٌمة الفائٌة

 الجدولٌة المحسوبة الداللة

 7ٗٓ,ٓ 1ٗ.ٖ 7ٔٓ,ٖ 71ٗ,ٕٔٔ ٔ 71ٗ,ٕٔٔ الجنس

سنوات 

 الخدمة
ٔٗٓ,٘ٗٔ ٔ ٔٗٓ,٘ٗٔ ٗ,٘ٓ٘ ٖ.1ٗ ٓ,ٖٓٗ 

× الجنس 

سنوات 

 الخدمة

ٗٔ,ٗٙ7 ٔ ٗٔ,ٗٙ7 ٔ,ٖٕ7 ٖ.1ٗ ٓ,ٕ٘ٓ 

    7ٙٔ,ٖٔ 1ٖٔ ٘٘٘,1ٖ٘ٔٔ الخطأ

     1ٖ٘ ٓٓٓ,11ٕ٘ٙٙ الكلً

 

 

 وٌبدو من الجدول السابق ما ٌاتً : 

اذ ولصالح االناث ا :  هناك  فروق دالة احصابٌا  فً دافع تجنب العقوبة  تعزى لمتؽٌر الجنس 

( وٌمكن 1ٗ.ٖ( وهً اعلى  من القٌمة الفابٌة الجدولٌة البالؽة )7ٔٓ,ٖكانت القٌمة الفابٌة )

ناث اكبر تفسٌر هذه النتٌجة بان الثقافة الموجودة لدى المجتمع اكثر تشددا على االناث كما ان اال

تجنبا للعقوبة وضعؾ دفاعها عن نفسها مما ٌجعلها اكثر التزاما فً العمل مما ٌجعلها اقل عقوبة  

 من الذكور . 
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ب : هناك فروق دالة احصابٌا فً دافع تجنب العقوبة   لدى افراد العٌنة تعزى لمتؽٌر سنوات 

القٌمة الفابٌة المحسوبة اذ كانت  ولصالح من لدٌهم خدمة اكثر من عشر سنواتالخدمة 

( وهً ادنى من القٌمة الفابٌة الجدولٌة البالؽة وٌمكن تفسٌر النتٌجة بان الممرضٌن ٘ٓ٘,ٗ)

 والممرضات االكثر خدمة هم لدٌهم خبره اكثر ونضج اكبر مما ٌجعلهم اكثر تجنبا للعقوبة .

بة  اذ  كانت القٌمة ج : ال ٌوجد اثر لتفاعل  الجنس و سنوات الخدمة على دافع تجنب العقو

( وٌمكن تفسٌر  1ٗ.ٖ( وهً ادنى من القٌمة الفابٌة الجدولٌة البالؽة )7ٕٖ,ٔالفابٌة المحسوبة  )

هذه النتٌجة بالقوانٌن المفروضة على الجمٌع الممرضٌن والممرضات ولكبل الفبتٌن من سنوات 

االجتماعً الذي تجعلهم الخدمة واالثار النفسٌة من االحساس بالذب والقلق والتوتر والنقد 

 ٌتجنبون العقوبة 

 الهدف الثالث : تعرف الرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة 

البحث على مقٌاس الرفاهٌة  عٌنةأظهرت نتابج البحث أن المتوسط الحسابً لدرجات   

درجة. وعند مقارنة ( ٕٓٔ,٘ٔ( درجة وبانحراؾ معٌاري قدره ) 11ٗ,ٗٗٔالروحٌة قد بلػ ) 

( درجة, وباستعمال معادلة االختبار 1ٔٔرضً للمقٌاس الذي بلػ ) فهذه الدرجة  بالمتوسط ال

درجة, وهً ذات داللة (  1ٕٖ,ٖ٘) ٌة المحسوبة بلؽت بً لعٌنة واحدة, تبٌن أن القٌمة التابالتا

ة لدى افراد العٌنة  ( مما ٌشٌر إلى ارتفاع مستوى الرفاهٌة الروحٌ٘ٓ.ٓمستوى ) دإحصابٌة عن

 . (   1ٖ   كما مبٌن فً الجدول  )

 ( 38الجدول ) 
والمتوسط الفرضً  لدرجات افراد العٌنة  حسابً ً لداللة الفرق بٌن المتوسط الئاالختبار التا

 على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة

عدد أفراد 

 العٌنة

المتوسط 

 الحسابً

االنحراف 

 المعٌاري

المتوسط 

 الفرضً

القٌمة 

ٌة ئالتا

 المحسوبة

القٌمة 

ٌة ئالتا

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة

ٖ1٘ ٔٗٗ,11ٗ ٔ٘,ٕٔٓ ٔٔ1 ٖ٘,ٖ1ٕ ٔ,7ٙ ٓ,ٓ٘ 

فً ان العٌنة ٌمتلكون ثقافة نة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة وٌمكن تفسٌر ارتفاع درجة أفراد العٌ

دٌنٌة واجتماعٌة مشجعة تنمً لدٌهم الرفاهٌة الروحٌة والطقوس الدٌنٌة المتنوعة والكثٌرة  ذات 

 .المعنى العمٌق مشجعة لهذه القدرة ) الرفاهٌة الروحٌة ( 
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التً توصلت الى وجود للرفاهٌة  Mirzaei: 2014) )وتؤٌدت هذه النتٌجة بما توصل له دراسة

( التً توصلت الى وجود الرفاهٌة الروحٌة ٕٗٔٓابراهٌمً , )  وحٌة لدى الموظفٌن ودراسةالر

 لدى مرضى ؼسٌل الكلى .

در التمرٌضٌة لدى الكوا الرفاهٌة الروحٌة  فً  الفروق  داللة  التعرف علىالهدف الرابع : 

 وسنوات الخدمة  الجنس العمر ووفق متغٌرات  على فً مدٌنة الدٌوانٌة

 أوال : تأثٌر العمر  على الرفاهٌة الروحٌة    

ألفراد العٌنة على وسط الحسابً واالنحراؾ المعٌاري المت تحلٌل البٌانات ان اظهر  

 (7ٖمقٌاس الرفاهٌة الروحٌة  على وفق متؽٌر الفبة العمرٌة  كما هو مبٌن فً الجدول ) 

 ( 7ٖجدول )
افراد العٌنة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة   المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات

 وفق الفئات العمرٌة

 االنحراف المعٌاي المتوسط الحسابً العدد الفئة العمرٌة

 ٖ٘ٙ,ٗٔ 17ٙ,ٔٗٔ 7ٖٔ العشرٌنات

 1ٗٓ,ٙٔ 1,7ٕ1ٗٔ 71 الثبلثٌنات

 ٗ٘٘,٘ٔ 7٘ٔ,ٙٗٔ ٕٙ االربعٌنات

 7ٔٗ,ٖٔ 7,7ٖٔٗٔ ٖٕ الخمسٌنات

 258222 2448784 375 الكلً

 

وللتعرؾ على داللة الفروق بٌن درجات الفبات العمرٌة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة  

 (ٓٗاعتمد لباحث تحلٌل التباٌن االحادي  و كانت النتابج كما مبٌن فً الجدول )

 (   42الجدول )  

البحث فً نتائج تحلٌل التباٌن االحادي  للكشف عن داللة الفروق بٌن الفئات العمرٌة لعٌنة  

 الرفاهٌة الروحٌة

مصدر 

 التباٌن

مجموع 

 المربعات

 درجة

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

القٌمة 

الفائٌة 

 المحسوبة

القٌمة 

الفائٌة 

 الجدولٌة

مستوى 

 الداللة
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بٌن 

 المجموعات
ٖٗٙٗ,ٗٓٔ ٖ ٔٔ٘ٗ,1ٓٓ 

ضمن  ٕٓٓ,ٓ 1ٙ.ٕ 1٘ٔ,٘

 المجموعات
1ٖٓٙ٘,ٖٔٓ ٖ1ٔ ٕٕٖ,17٘ 

  1ٖٗ ٗٓ٘,1ٕٙ٘7 الكلً

( وهً اعلى  من 1٘ٔ,٘وٌبدو من الجدول السابق ان القٌمة الفابٌة المحسوبة كانت )

 الفبة العمرٌة على الرفاهٌة الروحٌة , تؤثٌر(  وبما ٌإشر 1ٙ.ٕالقٌمة الفابٌة الجدولٌة  البالؽة ) 

وللتعرؾ على اي الفبات العمرٌة هً االكثر تؤثٌرا فً الرفاهٌة الروحٌة  استعان الباحث 

 . (ٔٗشٌفٌه وكما مبٌن فً الجدول ) بؤسلوببؤسلوب المقارنات  البعدٌة 

 (ٔٗجدول )

شٌفٌه لتعرف  داللة الفروق فً الرفاهٌة الروحٌة  بٌن الفئات  بأسلوبنتائج المقاربات البعدٌة 

 العمرٌة للكوادر التمرٌضٌة

 المقارنات

 متوسط

 المجامٌع

 الخطأ

 المعٌاري

 مستوى

 الداللة

فئة 

 العشرٌنات

 ٙٔٓ,ٓ 1ٕٙ,ٔ ٖٔٓ,ٙ ثالثٌنات

 7ٗٔ,ٓ 1ٗٔ,ٕ ٘٘ٓ,٘ اربعٌنات

 7ٔٔ,ٓ ٖٓٓ,ٖ ٙٔٓ,1 خمسٌنات

 الثالثٌناتفئة 

 ٙٔٓ,ٓ 1ٕٙ,ٔ ٖٔٓ,ٙ عشرٌنات

 71ٗ,ٓ ٕٖٗ,ٕ 71ٙ,ٓ اربعٌنات

 7٘٘,ٓ 1ٓٗ,ٖ 71٘,ٔ خمسٌنات

 7ٗٔ,ٓ 1ٗٔ,ٕ ٘٘ٓ,٘ عشرٌنات فئة االربعٌنات
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 71ٗ,ٓ ٕٖٗ,ٕ 71ٙ,ٓ ثالثٌنات

 11ٖ,ٓ ٖ٘ٙ,ٖ 7ٙٔ,ٕ خمسٌنات

فئة 

 الخمسٌنات

 7ٔٔ,ٓ ٖٓٓ,ٖ ٙٔٓ,1 عشرٌنات

 7٘٘,ٓ 1ٓٗ,ٖ 71٘,ٔ ثالثٌنات

 11ٖ,ٓ ٖ٘ٙ,ٖ 7ٙٔ,ٕ اربعٌنات

 

ال فروق ترقى لمستوى الداللة االحصابٌة بٌن الفبات  وٌبدو من الجدول السابق ان

العمرٌة  إلفراد العٌنة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة باستثناء فبتً العشرٌنات والثبلثٌنات اذ 

هذه النتٌجة بان الكوادر  وٌمكن تفسٌر ولصالح فئة الثالثٌنات ظهر ان الفرق بٌنهما دال احصابٌا

التمرٌضٌة فً عمر الثبلثٌنٌات هم اكثر خبرة وفً الحٌاة والعمل التمرٌضً وانهم قد مرو 

 من المرضٌن فً فبة العشرٌنات.  باهللبالكثٌر من التجارب واالحداث ولدٌهم ارتباط كبٌر 

 ثانٌا : تأثٌر الجنس وسنوات الخدمة على الرفاهٌة الروحٌة  :  

عٌنة على ألفراد ال سط الحسابً واالنحراؾ المعٌاريالمتواظهر تحلٌل البٌانات ان 

 ٕٗكما هو مبٌن فً الجدول ) جنس وسنوات الخدمةـــوفقا لمتؽٌري ال مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة

) 

 (42جدول ) 

واالنحراف المعٌاري لدرجات افراد العٌنة على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة   المتوسط الحسابً 

 وفق متغٌري الجنس وسنوات الخدمة

 الجنس

 سنوات

 الخدمة

 العدد

 المتوسط

 الحسابً

 االنحراف

 المعٌاري

 الممرضون

اكثر من عشر 

 سنوات
ٕٕٔ ٔٗ1,ٖٕ٘ ٔ٘,ٕٔ٘ 

 1ٖٖ,ٙٔ 11ٕ,٘ٗٔ 11 عشر سنوات او اقل
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 258645 2468795 222 الكلً

 الممرضات

اكثر من عشر 

 سنوات
ٕٓ ٔٗ1,ٕ٘ٓ ٖٔ,ٖٖٖ 

 1ٕٗ,ٗٔ 7ٖٖ,ٔٗٔ ٘ٗٔ عشر سنوات او اقل

 248278 2428224 265 الكلً

 الكلً

اكثر من عشر 

 سنوات
ٕٔٗ ٔٗ1,ٖٖٙ ٔٗ,1ٙ1 

 1ٙٔ,٘ٔ 1ٗٓ,ٖٗٔ ٖٖٕ عشر سنوات او اقل

 258222 2448784 375 الكلً

 

وفق  الفروق بٌن درجات افراد العٌن على مقٌاس الرفاهٌة الروحٌةة وللتعرؾ على دالل

و كانت النتابج كما مبٌن فً  د الباحث تحلٌل التباٌن الثنابًاعتممتؽٌري الجنس وسنوات الخدمة  

 (ٖٗالجدول )

 

 (  43الجدول )    

وفق متغٌري  اللة الفروق فً الرفاهٌة الروحٌةللكشف عن د نتائج تحلٌل التباٌن الثنائً

 الجنس وسنوات الخدمة

مصدر 

 التباٌن

 مجموع

 المربعات

 درجة

 الحرٌة

متوسط 

 المربعات

مستوى  القٌمة الفائٌة

 الجدولٌة المحسوبة الداللة

 11ٖ,ٓ 1ٗ.ٖ 111,ٓ ٖ٘ٗ,1٘ٔ ٔ ٖ٘ٗ,1٘ٔ الجنس

 7ٖٓ,ٓ 1ٗ.ٖ 7ٖٓ,ٗ ٔٙٔ,71ٔ ٔ ٔٙٔ,71ٔسنوات 
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 الخدمة

× الجنس 

سنوات 

 الخدمة

ٖٖ7,11ٓ ٔ ٖٖ7,11ٓ ٔ,٘ٓ1 ٖ.1ٗ ٓ,ٕٕٓ 

    1ٖ٘,ٕٕ٘ 1ٖٔ 1ٙٔ,1ٖٙٔٗ الخطأ

     1ٖ٘ ٓٓٓ,17ٗ1ٖٕٗ الكلً

 وٌبدو من الجدول السابق ما ٌاتً : 

ولصالح ا :  هناك  فروق دالة احصابٌا  فً الرفاهٌة الروحٌة  تعزى لمتؽٌر سنوات الخدمة  

( وهً اعلى  من القٌمة 7ٖٓ,ٗاذ كانت القٌمة الفابٌة )من لدٌهم خدمة اكثر من عشر سنوات  

( وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بان الممرضٌن والممرضات االكثر 1ٗ.ٖالفابٌة الجدولٌة البالؽة )

الذٌن لدٌهم خدمة اكثر من عشرة سنوات قد ٌكون بسبب الخبرة التً اكتسبوها فً عملهم فً 

ة التً عاشوها كلها تنمً لدٌهم الرفاهٌة الروحٌة اكثر المراكز الصحٌة والتجارب الحٌاة الكثٌر

 من الممرضٌن الذٌن لدٌهم خدمة عشرة سنوات فؤقل .  

ة  لدى افراد العٌنة تعزى الروحٌ ى الداللة االحصابٌة فً الرفاهٌةب : ال فروق ترقى لمستو

ٌة الجدولٌة البالؽة ( وهً ادنى من القٌمة الفاب111,ٓاذ كانت القٌمة الفابٌة المحسوبة )للجنس 

هً  الحداث التً ٌتعرض لها الممرضٌنا(..وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بان الخبرات و1ٗ.ٖ)

ة لحد كبٌر الى االحداث والخبرات التً ٌتعرض لها الممرضات .كما ان الثقافة الدٌنٌة همشاب

 واالجتماعٌة تنطبق على الجنسٌن .

لخدمة على الرفاهٌة الروحٌة اذ كانت القٌمة الفابٌة ج : ال ٌوجد اثر لتفاعل  الجنس و سنوات ا

هذه  ( وٌمكن تفسٌر1ٗ.ٖولٌة البالؽة )( وهً ادنى من القٌمة الفابٌة الجد1ٓ٘,ٔالمحسوبة  )

النتٌجة بان الممرضٌن والممرضات ومن كبل الفبتٌن من لدٌهم خدمة اكثر من عشرة سنوات 

ن نفس رفاهٌة روحٌة كبٌرة بسبب انهم لدٌهم فؤكثر ومن لدٌهم عشرة سنوات فؤقل هم ٌمتلكو

التزام دٌنً ومؽفرة  لبلخرٌن ولدٌهم امل بالمستقبل وامل مابعد  الموت بسبب التقافة المشجعة 

 على الرفاهٌة الروحٌة .
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الهدف الخامس : تعرف العالقة بٌن دوافع سلوك المساعدة والرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر 

 الدٌوانٌة .التمرٌضٌة فً مدٌنة 

عن  لمساعدة متمثلة باإلٌثار والبحثان العبلقة بٌن دوافع سلوك ااظهر تحلٌل البٌانات 

, مع الرفاهٌة الروحٌة لدى الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة كانت المكافاة وتجتب العقوبة 

 .( ٗٗكما مبٌن فً الجدول )

 (44جدول )

 المساعدة والرفاهٌة الروحٌةمعامالت االرتباط بٌن دوافع سلوك 

 المتؽٌرات  المبحوثة ت
 معامل
 االرتباط

درجة  القٌمة التابٌة
 الحرٌة

مستوى 
اداللة 
 الجدولٌة المحسوبة 0.05

 7ٙ.ٔ ٘ٙ.ٔ 1٘ٓ,ٓ الرفاهٌة الروحٌة× االٌثار  ٔ

ٖ1ٖ 

 ؼٌردالة

ٕ 
الرفاهٌة × البحث عن المكافاة 
 الروحٌة

 دالة 7ٙ.ٔ ٖٗ.ٖ 1٘ٔ,ٓ

ٖ 
الرفاهٌة × تجنب العقوبة 

 الروحٌة
 ؼٌردالة 7ٙ.ٔ 1ٖ.ٔ 1ٔٓ,ٓ

ٗ 
× دافعٌة سلوك المساعدة 
 الرفاهٌة الروحٌة

 دالة 7ٙ.ٔ ٖ٘.ٕ ٖٓٔ,ٓ

 

 :  ٌؤتًوٌبدو من الجدول السابق ما 

وهو ارتباط ؼٌر  1٘ٓ,ٓالروحٌة  بلقة بٌن دافع االٌثار والرفاهٌةاوال : كان معامل ارتباط الع

( له ادنى من القٌمة التابٌه الجدولٌة البالؽة) ٘ٙ.ٔدال احصابٌا الن القٌمة التابٌة المحسوبة)

ترتبط متؽٌرات اخرى ألحتمال وجود ( وٌمكن تفسٌر النتٌجة 1ٖٖ(بدرجة حرٌة) 7ٙ.ٔ

 .ل إاالٌثار كالتعاطؾ و التفا بالرفاهٌة الروحٌة اكثر من

 1٘ٔ,ٓكان معامل ارتباط العبلقة بٌن دافع البحث عن المكافاة  والرفاهٌة الروحٌة )  ثانٌا: 

من القٌمة التابٌة  وهو اعلى  ( لهٖٗ.ٖالن القٌمة التابٌة المحسوبة ) اَ احصابٌ دال(وهو ارتباط  

وٌمكن تفسٌر هذه النتٌجة بؤن الرفاهٌة .(.1ٖٖ(.بدرجة حرٌة ) 7ٙ.ٔالجدولٌة البالؽة )  

الروحٌة تعمل على تطوٌر الشعور المسإولٌة االجتماعٌة وتحفٌز مشاعر االرتٌاح والسعادة 

واالمتنان والشعور بالفخر وهذه كلها تعمل كاثابات ) مكافآت( ٌحصل علٌها االشخاص من 

 مساعدة االخرٌن . 

وهو  1ٔٓ,ٓاهٌة الروحٌة فع  تجنب العقوبة  والرفكان معامل ارتباط العبلقة بٌن دا ثالثا :

( له ادنى من القٌمة التابٌة الجدولٌة 1ٖ.ٔؼٌر دال احصابٌا الن القٌمة التابٌة المحسوبة )ارتباط 
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وٌمكن تفسٌر النتٌجة بان الرفاهٌة الروحٌة ترتبط بالجانب (1ٖٖبدرجة حرٌة.) (7ٙ.ٔ) البالؽة

   . ة ٌرتبط بالحاجات بعٌدة عن المقدسالمقدس للحٌاة بٌنما تجنب العقوب

 : االستنتاجات

 . أن الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة تتصؾ  دافعٌة سلوك مساعدة عالً .ٔ      

سلوك مساعدة دافعٌة عالٌة بأن الكوادر التمرٌضٌة بجمٌع اعمارهم ولكبل الجنسٌن لدٌهم .ٕ

 والتً تفوقت على فبة ) العشرٌنٌات (.وخاصة  الفبة العمرٌة ) األربعٌنٌات ( 

. تفوق  الكوادر التمرٌضٌة ممن لدٌهم خدمة اكثر من عشرة سنوات على اقرانهم ممن  ٖ

 خدمتهم اقل من ذلك فً دافعٌة االٌثار ودافعٌة تجنب العقوبة . 

. تفوق الممرضٌن على الممرضات فً دافع البحث عن المكافاة  فٌما تفوقت الممرضات  ٗ 

 الممرضٌن فً دافع تجنب العقوبة . على

 . ان الكوادر التمرٌضٌة فً مدٌنة الدٌوانٌة تتصؾ بدرجة عالٌة بالرفاهٌة الروحٌة. ٘

رفاهٌة روحٌة عالٌة أن الكوادر التمرٌضٌة بجمٌع اعمارهم ولكبل الجنسٌن لدٌهم .  ٙ

 نٌات (.وخاصة  الفبة العمرٌة ) الثبلثٌنٌات ( والتً تفوقت على فبة ) العشرٌ

. تفوق  الكوادر التمرٌضٌة ممن لدٌهم خدمة اكثر من عشرة سنوات على اقرانهم ممن  1

 خدمتهم اقل من ذلك فً الرفاهٌة الروحٌة .

الرفاهٌة وتجنب العقوبة مع االٌثار  ًدافع. ضعؾ العبلقة االرتباطٌة  بٌن كل من  1

لمكافاة والرفاهٌة الروحٌة فضبلَ عن , فٌما كانت العبلقة قوٌة بٌن دافع البحث عن ا الروحٌة

 .العبلقة القوٌة بٌن سلوك المساعدة ككل والرفاهٌة الروحٌة 

 : التوصٌات

ٌوصً الباحث فً ضوء النتابج التً توصل لها والتً تبٌن ارتفاع سلوك المساعدة والرفاهٌة  

 الى ما ٌؤتً : 

المإسسات الصحٌة من خبلل تعزٌز دافعٌة سلوك المساعدة لدى  الكوادر التمرٌضٌة فً  -ٖ

وبشكل خاص لدى من لدٌهم خدمة اقل  ةاإلرشادٌ تالندوات التثقٌفٌة والمنشورات واللوحا

 .من عشرة سنوات 
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تعزٌز دافعٌة سلوك المساعدة وبخاصة فٌما ٌتعلق بالبحث عن المكافاة من خبلل  -ٗ

 بؤداء واجباتها .   مادٌة مناسبة وؼٌر مادٌة للكوادر التمرٌضٌة المتمٌزة تتخصٌص مكافبا

تعزٌز البرامج والمناهج التمرٌضٌة بموضوعات السلوك االجتماعً االٌجابً وبشكل  -٘

خاص دافعٌة سلوك المساعدة واهمٌة الجوانب الروحٌة فً العبلقات االنسانٌة لدى الكوادر 

 التمرٌضٌة فً  عبلقتهم بمتلقً الخدمات والرعاٌة التمرٌضٌة .

انب الروحٌة  ومنها موضوع الرفاهٌة الروحٌة فً المناهج التؤكٌد على اهمٌة الجو -ٙ

 التمرٌضٌة, وتطبٌقاتها فً المإسسات الصحٌة .

  المقترحات :

 ٌقترح الباحث انجاز الدراسات االتٌة فً نطاق متؽٌري سلوك المساعدة والرفاهٌة الروحٌة :  

المتؽٌرات  أجراء دراسات تستهدؾ التعرؾ على الفرق فً سلوك المساعدة على وفق -ٖ

 اآلتٌة )خطورة الموقؾ  _السمات الشخصٌة  لمقدم المساعدة(

بمتؽٌرات , عوامل الخمسة تستهدؾ قٌاس سلوك المساعدة وعبلقته  دراساتاجراء  -ٗ

 . الكبرى, التوجه الفردي _الجمعً (

 اجراء دراسة تجرٌبٌة لتعرؾ  اثر  التهمٌش االجتماعً على دافعٌة سلوك المساعدة  -٘

متؽٌرات اخرى مثل االنفتاح على ارتباطٌة بٌن الرفاهٌة الروحٌة و اتدراسجراء ا -ٙ

 رإى العالم . , مشاعر التماسك ,   A&Bالخبرة , نمط الشخصٌة 

 دراسة عاملٌه للرفاهٌة الروحٌة فً البٌبة العراقٌة . -1
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 اوال : المصادر العربٌة

 القران الكرٌم 

 ( ٕٓٓٓابراهٌم , مها صبري " . ) سمات الشخصٌة وعالقتها بالسلوك االٌثاري لدى طالب

 " ) رسالة ماجستٌر( , كلٌة التربٌة , جامعة الزقازٌق .المرحلة الثانوٌة 

 ( 711ٔابن مسكوٌة , ابو علً احمد بن محمد . )مطبعة سلٌم , بٌروت .  تهذٌب االخالق , 

  ,عمان, دار المٌسرة. ٕ, طاإلرشاد المدرسً, 7ٕٓٓأبو اسعد, احمد عبداللطٌؾ , 

  ( 1ٕٓٓأبو العمرٌن, ابتسام أحمد  ) ًمستوى الصحة النفسٌة للعاملٌن بمهنة التمرٌض ف

زة, . رسالة ماجستٌر, الجامعة اإلسبلمٌة, ؼالمستشفٌات الحكومٌة وعالقته بمستوى أدائهم

 فلسطٌن.

 ( 77ٔٔابو حطب ,فوابد وامال , صادق  ) ًمناهج البحث وطرائق التحلٌل االحصائً ف

 , مكتبة انجلو , القاهرة .  العلوم النفسٌة والتربوٌة والنفسٌة

 ( ًٕٙٔٓاسكندرانً ,امان ) طلبة من عٌنة لدى مٌدانٌة باإلٌثار دراسة وعالقته النفسً األمن 

 .1 العدد – 83 المجلد – البعث جامعةمجلة ,  التربٌة كلٌة

 ( 77ٙٔاالشول , عادل عز الدٌن . )دار الحسام للطباعة , القاهرة  علم نفس النمو , 

 ( :0325بموـ وآخػروف .)ترجمػة محمػد أمػيف المفتػي تقييم تعمم الطالب التجميعي والتكـويني ,
 وآخروف, دار ماكر وىبي, القاىرة.

 (ٕ٘ٔٓالبٌبً , روان محمد  ) ًالتوجه نحو سلوك المساعدة اآلخرٌن وعالقته بالتوافق النفس

, رسالة ماجستٌر , جامعة دمشق  االجتماعً دراسة مٌدانٌة على عٌنة من طلبة جامعة دمشق

 كلٌة التربٌة , سورٌا .

 ( االتجاهات الوالدٌة كما ٌدركها االبناء وعبلقتها بسلوك االٌجابً ٖٕٔٓبكٌر, احمد عٌسى)

لدى طلبة المرحلة الثانوٌة بمحافظة الوسطى , رسالة ماجستٌر منشورة ,كلٌة التربٌة, جامعة 

 االزهر  

 التربٌة فً البحث مناهج( . 71ٖٔ)  كاظم احمد , وخٌري جابر, الحمٌد عبد جبر , جابر 

 . القاهرة , العربٌة النهضة دار , النفس وعلم

  ( ٕٗٓٓجابر, جودت :)ًالجامعٌة ,, دار الثقافة للمنشر والتوزٌع,ٔ, ط  علم النفس االجتماع

 , اإلسكندرٌة مصر.
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 (ٖٕٔٓجمٌل ,سرى اسعد  :)جامعة طلبة لدى الشخصٌة بنمطً وعالقته اإلٌثاري السلوك 

 . )8العدد  ) 82 ( )المجلد ,ت للعلوم تكرٌ مجلة جامعة , تكرٌت

 ( 7ٕٔٓحسن ,ٌوسؾ ,وامٌن  ,عزام )  ًعالقة األلعاب اإللكترونٌة العنٌفة بالسلوك العدوان

 المجلة االردنٌة . ٕ,العددٕٔ,المجلد  ةوسلوك المساعدة لدى  عٌنة  طلبة الجامع

  ( 77٘ٔالحفنً , عبد المنعم  . )مكتبة مدبولً , مصر ٔ, ط  علم النفس فً حٌاتنا الٌومٌة ,

. 

 ( ٕٕٓٓخدادادا , لٌنا عقٌل  . ) سلوك العطاء وعالقته بالرغبة فً تملك االشٌاء لدى طفل

 ,) رسالة ماجستٌر ( , بؽداد , جامعة بؽداد ,كلٌة التربٌة للبنات الروضة

 (  ًٖٕٔٓالخفاؾ ,اٌمان عل : )عمان , مكتبة دراسات تربوٌة لطفل ما قبل المدرسة , 

 المجتمع العربً للنشر والتوزٌع

 (, 71ٓٔدافٌدوؾ ,لندال )دار المرٌخ , للنشر والتوزٌع ,  مدخل الى علم النفس  العام ,

 الرٌاض , السعودٌة .

 جامعة , التربوي البحث مناهج( . 77ٓٔ) حسٌن انور , الرحمن وعبد , حنا عزٌز , داود 

 . والنشر للطباعة الحكمة دار مطابع , العلمً والبحث العالً التعلٌم وزارة , بؽداد

 (, ٕٗٓٓالداودي , كاوة ,محمد ) السلوك االٌثاري وعالقته باالمن النفسً لدى طلبة المرحلة

 , رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ,كلٌة تربٌة , جامعة تكرٌت .  االعدادٌة فً محافظة كركوك

 ( 1ٕٔٓٓدعدوش ,ذكرٌات ,و زبٌري, بتول  ) وعالقتة بمتغٌري الحنس سلوك المساعدة

 .ٕٗ, المجلد ٘.مجلة ابحاث البصرة للعلوم االنسانٌة ,العدد  والتخصص  لدى طلبة الجامعة

 ( ٕٕٔٓالسلطان ,ابتسام,و السبعاوي ,رابد )   سلوك المساعدة وعالقته بالعوامل الخمس

 . ٕٙ, العدد  7ٔ,مجلة التعلٌم والعلوم, المجلد الكبرى لدى طلبة الجامعة 

 ٌمكتبة األنجلو  اإلٌثار وعالقته باالبتكارٌة لدى أطفال ما قبل المدرسة(  77ٙٔد ,نبٌل) س ,

 النفسٌة المصرٌة , القاهرة.

 (  ٕ٘ٓٓالسٌد , حسن احمد . ) , تنمٌة تعلٌم النحو فً المدارس العربٌة باستخدام الحاسوب

 ( , بٌروت 7ٖ, العدد ) سلسلة كتب المستقبل العربً

 ( 77٘ٔالشامً , سوزان  ) العالقة بٌن سلوك تقدٌم المساعدة وبعض المتغٌرات النفسٌة

 رسالة ماجستٌر ,كلٌة اآلداب  , جامعة القاهرة , مصر .   واالجتماعٌة ,

 ( .ً77ٓٔشاهٌن, فارس )البٌرة, فلسطٌن: االرقم  ٓٔ,ط. التمرٌض فً الوطن المحتل,

 للطباعة والنشر .
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 التعاطف الوجدانً وعالقته بسلوك المساعدة , دراسة مقارنة ( . ٕ٘ٓٓصادق ) ,الشمٌري

ة والمعلمٌن فً المدارس العامة فً مدٌنة على عٌنة من العاملٌن مع ذوي االحتٌاجات الخاص

 , جامعة دمشق مجلة العلوم التربوٌة والنفسٌةثؽر , 

 ,الشخصً سمات ببعض وعالقته اآلخرٌن مساعدة نحو التوجه ) ٕٙٓٓ ( صادق الشمٌري 

 .,سورٌا دمشق جامعة , رسالة

 ( 77ٗٔالشناوي محمد محروس )ًدار ؼرٌب للطباعة ٔ,طنظرٌات االرشاد والعالج النفس,

 والنشر والسعودٌة. 

 ( 1ٕٔٓطبلل, وسام )موقع موضوع ,العراق. ما معنى القدرة , 

  ( 711ٔعباس , مضر طه .)رساله  والعدوانٌٌن النمو االخالقً لالحداث االسوٌاء ,

 ماجستٌر , ؼٌر منشورة , جامعة بؽداد , كلٌة االداب

 ( 1ٕٔٓعبد ,روٌدة احمد  )بحث بكالورٌوس ؼٌر منشور , قسم  االحسان فً القران الكرٌم ,

 علوم القران والتربٌة االسبلمٌة ,جامعة القدسٌة .

 ( ٕٕٓٓعبد االمٌر , حسٌن عقٌل ) ًاالحسان وعالقته بــ)التملك ــــ كٌنونة (لدى المسهمٌن ف

, رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة , قسم علم النفس , كلٌة االداب , مؤسسات التكافل االجتماعً 

 جامعة القادسٌة .

 ( 1ٕٔٓعبود , باسمة ,هبلل )طالبات لدى اإلٌجابً السلوك تنمٌة فً دورها و بالنفس الثقة 

 . 26/ العدد.  228راقات تنموٌة , المجلد. ,مجلة اش الجامعة

 (ًٕ٘ٔٓعبد الجواد, مٌرفت عزم ) انماط التعلق وعالقتها بالسلوك االٌثاري لعٌنة من

  ., كلٌة التربٌة , جامعة المنٌاالمراهقٌن بالمرحلة االعدادٌة 

 رسالة  لذواتهم بتقدٌرهم وعالقته االطفال لدى الغٌري السلوك ) 771ٔ ( عبد الرحمن , اٌمان

 .مصر ,الزقازٌق جامعة ,اآلداب كلٌة ماجستٌر ,

 (77ٕٔعبد الرحٌم , انور . ) تأثٌرات بعض المتغٌرات الدٌموجرافٌة والنفسٌة فً االٌثار

 , مجلة الدراسات التربوٌة ,رابطة التربٌة الحدٌثة , القاهرةلدى عٌنة من المعلمٌن 

  هدٌن آخرٌن على تقدٌم المساعدة فً حالة تأثٌر وجود مشا( 71ٙٔالكرٌم, طرب. )عبد

 ". رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة, الجامعة األردنٌة, عّمانطارئة

 ( اال 1ٕٔٓعبد اللة , محمد) ٌثار وعالقتة بما وراء االنفعال والمهارات االجتماعٌة لدى

 . 1ٓ,مجلة الطفولة العربٌة , العدد  التالمٌذ المرحلة االبتدائٌة فً مدٌنة حلب
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  (771ٔعبد هللا , معتز )  اإلٌثار والثقة والمساندة االجتماعٌة عوامل أساسٌة فً دافعٌة

 . 7ٙٔ – ٖ٘ٔ(  1ٕ, مجلة اآلداب والعلوم اإلنسانٌة مجلد)   االفراد لالنضمام للجماعة

 ( 777ٔعبٌدات , ذوقان ) البحث العلمً )مفهومة, ادواتة , اسالٌبة (,عمان ,دار الفكر للنشر

 ع .والتوزٌ

 ( 71ٙٔعثمان , سٌد . )مكتبة االنجلو  المسؤولٌة االجتماعٌة والشخصٌة المسلمة( )ا ,

 المصرٌة , القاهرة 

 ( ًٕٔٔٓالعرفج, محمد , بن عل  )من تٌسٌر الكرٌم الرحمن فً تفسٌر تأمالت فً االحسان :

 كبلم المنان , دار االزهر للنشر والتوزٌع, الرٌاض , السعودٌة .

  مطابع القبس  , والتربوي تطورات معاصرة فً القٌاس النفسً( 71ٙٔالدٌن )عبلم , صبلح

 التجارٌة , الكوٌت . 

 ( 7ٕٓٓعبلوي, محمد حسن)ًعمان ,مركز الكتاب للنشر.1,ط مدخل علم النفس الرٌاض, 

 ( ٕ٘ٓٓعلً ,حسٌن فاٌد: ) ضغوط الحٌاة والضبط المدرك للحاالت الذاتٌة والمساندة

,بحث منشور   لألعراض  السٌكوماتٌة  لدى عٌنة غٌر إكلٌنٌكٌة االجتماعٌة  كمنبهات

 . 1ٙ_ٖ٘,ص

 ( ٕٗٔٓعلٌان, محمد, والنواجحة, زهٌر ) فاعلٌة برنامج إرشادي لتنمٌة بعض أشكال السلوك

مجلة , .االجتماعً اإلٌجابً لدى عٌنة من طالب مرحلة التعلٌم األساسً بمحافظات غزة

 عمان, األردن.,جامعة

 فً العلمً البحث اساسٌات( . ٕٕٓٓ) حسن فتحً , وملكاوي , سلٌمان احمد , عودة 

 مكتبة , ٔ ,ط لبٌاناته االحصائً والتحلٌل ومناهجه عناصره االنسانٌة والعلوم التربٌة

 . عمان , الكنانً

 (: 77ٗٔعٌسوي ,عبد الرحمن, محمد )ًدار المعرفةدراسة السلوك االنسان , 

 نحو  التوجه تنمٌة فً انتقائً إرشادي برنامج فاعلٌة ) 777ٔ ( هاشم محمد صفاء, الؽرباوي

جامعة و التربٌة كلٌة ,ماجستٌر رسالة لجامعةا طلبة  بعض  لدى واإلٌثار االجتماعٌة المساعدة

 .مصر ,حلوان

 (ٕٙٔٓثابت ,اٌمان) الشعور بالقلق الوجودي لدى طلبة كلٌة الفنون بجامعة االقصى وعالقته

 االزهر ,ؼزة. , جامعةباألبداع 

 القاهرة , المعارؾ دار ,ٕ ,ط الحدٌث النفس علم اصول( .  77ٗٔ) طه , فرج  
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 دار الٌازوري , عمان ( مقدمة فً االحصاء , 2227)فرج اللة , عبد الكرٌم موسى . 

 ( 77ٕٔالكفوري , صبحً عبد الفتاح . ) تعدٌل السلوك العدوانً لدى االطفال باستخدام

,)اطروحة  برنامج للعالج الجماعً باللعب وبرنامج للتدرٌب على المهارات االجتماعٌة 

 دكتوراه( , كلٌة التربٌة , جامعة طنطا .

 , ًالقاهرة الؽرٌب مكتبة االجتماع علم إلى مدخل(   1994 ابراهٌم ) طلعت لطف. 

  (نظرٌات الشخصٌة وترجمة احمد فرج, الهٌئة المصرٌة العامة للنشر 2972)لنذري ,هول

 والتألٌف.

 (777ٔمتولً , رجوات , عبد الطٌؾ  )رسالة ارتقاء االبعاد االساسٌة لسوك تقدٌم المساعدة ,

 ماجستٌر , كلٌة االداب , جامعة حلوان , مصر .

 (ً717ٔالمجلسً , محمد بن باقر بن محمد تق  : )مإسسة اهل البٌت , الطبعة  نواربحار اال ,

 الرابعة 

  ًاإلٌثار لدى األطفال الصم والمكفوفٌن فً مسقط  (ٕٕٔٓ,سحر)محمود ,احالم, والشروبج

أماراباك: مجلة علمٌة محكمة تصدر عن األكادٌمٌة  " واإلسكندرٌة " دراسة عرب ثقافٌة

 .ٖ, العدد ٙاألمرٌكٌة العربٌة ,المجلد

 ( 711ٔمحمود, كوثر )مجلة البحوث األكادمٌة. العدد مٌثاق أخالقٌات مهنة التمرٌض .ٕٔ. 

 الجامعة طلبة لدى االنفعالً االتزان قٌاس ) ٕٕٓٓ ( جعفر عبود عون عبد , المسعودي , 

 بؽداد . جامعة , التربٌة كلٌة , (منشورة ؼٌر) رسالة الماجستٌر

 ( ٖٕٓٓموسى , رشاد عبد العزٌز . ) مجلة  وعالقتة بالصحة النفسٌةالسلوك االٌثاري ,

 .  ٖٓٓ – ٖٕ٘, ص ٕ, ج ٕٕٔكلٌة التربٌة , جامعة االزهر , العدد

 ( 771ٔنجاتً , محمد عثمان . )دار الشروق , القاهرة .ٙ, ط القران وعلم النفس , 

 ( 77ٙٔالهنداوي, انعام لفتة )كلٌة عالقة العوامل النفسٌة واالجتماعٌة بسلوك المساعدة ,

 الجامعة المستنصرٌة, اطروحة دكتوراه. اإلداب, 

  ( ٕٔٓٓالٌازجً , ابتسام رشٌد حسن . ) االٌثار وعالقته ببعض المتغٌرات النفسٌة لدى

( , , الجامعة االسبلمٌة , كلٌة التربٌة , )رسالة ماجستٌر طالبات الجامعة االسالمٌة بغزة 

 ؼزة .

 ( , ٌٕٕٓٓسؾ قزاقزة ): عمان:  األمراض الباطنٌة و الجراحٌة, العناٌة التمرٌضٌة السرٌرٌة

 دار الٌازوري العلمٌة للنشر و التوزٌع, جامعة مكتـبة جامــــعة فٌـــبلدلفـــــٌا.
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 ( ٕ٘ٓٓالٌوسؾ , عبد هللا احمد . )ًالمملكة العربٌة السعودٌة ٔ, ط  ثقافة العمل التطوع , 
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 أسماء السادة المحكمٌن 

 مكان العمل التخصص اسم الخبٌر العلمً ولقبة العلمً ت

جامعة القادسٌة /كلٌة  علم النفس الشخصٌة أ.د. علً شاكر عبد االبمة   .1
 االداب 

جامعة القادسٌة /كلٌة  علم النفس الشخصٌة جونً أ.م.د. أحمد عبد الكاظم  .2
 االداب

جامعة القادسٌة /كلٌة  علم النفس التربوي  خالد ابو جاسم أ.م.  .3
 التربٌة

جامعة القادسٌة /كلٌة  علم النفس التربوي  أ..د. علً صكر جاسم  .4
 التربٌة

جامعة القادسٌة /كلٌة  العامعلم النفس  أ .م. علً عبد الرحٌم صالح   .5
 االداب

جامعة  علم النفس الشخصٌة  أ.م.د. كرٌم عبد ساجر  .6
المستنصرٌة/كلٌة 

 االداب

جامعة كرببلء /كلٌة   التربويعلم النفس  أ.م .د فاطمة ذٌاب   .7
 التربٌة

جامعة بابل / كلٌة  علم النفس التربوي  أ.م.د. ؼادة ثانً عبد الحسٌن  8
 التربٌة

مركز البحوث النفسٌة  الشخصٌة النفس علم أ.د . علً عودة الحلفً  9
 وزارة التعلٌم العالً

جامعة كرببلء /كلٌة  التربويعلم النفس  ٌاسٌن عبد اللةأ.د. رجاء  10
 التربٌة

جامعة القادسٌة/ كلٌة  العام علم النفس  زٌنة علً صالحم. أ. 11
 االداب

 جامعة االنبار /كلٌة علم النفس الشخصٌة أ.م.د. صبري بردان 12
 االداب

جامعة واسط/ كلٌة   المعرفًعلم النفس  عجة  عبد الكاظم أ.د. علً 13
 االداب
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 صورته االولية مقياس سلوك المساعدة ب



 
 

 

252 

 

 جامعػػة القادسية         
 كػػػػمية اآلداب : قسـ عمـ النفس  
 الدراسػػػػات العميػػػػػا / الماجستير  
 

  (( سموك المساعدة استبانة آراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس )) 
 

 ................... المحتـر.......................األستاذ الدكتور .................     
    

عمى عينة  "سموؾ المساعدة وعالقتو بالرفاىية الروحية يروـ الباحث إجراء دراستو الموسومة " 
 Helpingولقياس متغير سموؾ المساعدة  مف العامميف في حقؿ التمريض في مدينة الديوانية .

Behavior   لدانياؿ  مجاالت وفؽ االطار النظري   5الباحث باعداد مقياس بحثو ليتضمف قاـ
و (.  Empathg_Helpingفي موضوع المسػػػػػػػػػػاعدة التعػػػػػػػػاطفية )  .Batson  Dباتسوف 
ىو احد  اشكاؿ السموؾ االجتماعي االيجابي الذي ينشأ نتيجة   المساعدة لدى باتسفسموؾ 

دوافع ىي :  عوامؿ متعددة منيا العوامؿ الدافعية الشخصية لمقدـ المساعدة  والمتمثمة  بثالثة
زعت عمى تو فقرة  50وتالؼ  المقياس مف ,   دافع تجنب العقوبةو ة , أدافع اإليثار , دافع المكاف

 .  الثالثة االبعاد / الدوافع 
يبدأ با ) ال اوافؽ تماما (    خماسي تتـ االجابة عمى فقرات المقياس باعتماد مدرج اجابة   

وينتيي ب ) اوافؽ تماما ( ,  ونظرًا لما يعيده الباحث فيكـ مف خبرة اكاديمية وتمكف عممي في 
ىذا المجاؿ يرجى تفضمكـ بقراءة  فقرات المقياس  وبياف مدى صالحيتيا لقياس سموؾ المساعدة 

عمما يالت التي ترونيا مناسبة لكؿ منيا .وكفاءة تمثيؿ كؿ فقرة لمبعد الخاص بيا, مع اقتراح التعد
اف بعض فقرات المقياس صيغت بطريقة معاكسة   لسموؾ المساعدة وتـ تأشيرىا بعالمة )ع( 

   لتفريقيا عف بقية الفقرات .
 مع فائؽ شكري وتقديري                             

 
طالب الماجستير                                                   أشراؼ                        

 كرار موسى حسف                                         ا. ـ. د: سالـ ىاشـ حافظ   
 

 

 ضلىك المطاعدةفـقـراث مقياش 
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دافع اإليثار: ويكوف اليدؼ ىنا مف سموؾ المساعدة ىو  فائدة االخريف ومساعدتيـ ,  وتفضيميـ عمى مصمحة  20
 .الذات دوف انتظار اثابة او تعزيز منيـ 

 المالحظات غير صالحة  صالحة  المصدر الفقرة ت

خوسيو واخروف   احاوؿ توفير العناية الالزمة لممرضى  20
0222    

المعونة  مف زمالئي لتحقيؽ اكبر قدر مف اطمب  20
 المساعدة لممرضى .

واخروف  وخوسي
0222    

اقدـ ما اتمكف عميو مف الدعـ لؤلشخاص  25
 المعاقيف .

    الباحث

    عبد الجواد د.ت ال انتظر اف يرد االخروف ما اقدمو مف خدمات 20
    0202 عبود ع       ال اىتـ بمساعدة افراد ليسوا مف عائمتي 23
    الباحث اشارؾ في مد يد العوف لمعوائؿ الفقيرة  22

70 
اعمؿ لساعات طويمة دوف انتظار لمقابؿ في 

 االحواؿ الطارئة .
    الباحث

    الباحث ع اتضايؽ مف تقديـ المساعدة لؤلخريف   70
    الباحث اتبرع بالدـ بيف الحيف واالخر  70
    0332بيكؿ  لموقت         عمساعدة االخريف مضيعة  07

00 
اعمؿ بالنيابة عف زميمي في حاؿ تعرضو لوعكة 

 صحية 
    الباحث 

01 
اتخمى عف موقفي في الدور ) السرة ( لمف اىـ اكبر 

 سنا مني 
     الباحث 

    0220اليازجي  صدؽ مف قاؿ ) اتؽ شر مف احسنت اليو (    ع  02
 

وىدؼ سموؾ المساعدة في ىذه الحالة ىو الحصوؿ عمى بعض المكاسب   : دافع البحث عف المكافأة  20
 .والفوائد الشخصية / المينية  

 المالحظات غير صالحة  صالحة المصدر  الفقرة ت

الشخص المسؤوؿ أميز نفسي بوصفي احاوؿ اف  20
 في مساعدة المرضى  .

 وخوسيمقياس 
 واخروف
0222 

   

بقصد انافس زمالئي في مساعدة المرضى  20
 .أةلحصوؿ عمى المكافا

 و خوسيمقياس 
 واخروف
0222 

   

مساعدتي لممرضى والعناية بيـ تمنحني الشعور  25
 الكفاءة الشخصية  .ب

  وخوسيمقياس 
 واخروف
0222 

   

    الباحثالمتوقع اتجنب مساعدة المرضى اذا كاف المبمغ  20
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          مف ذلؾ دوف استحقاقي 

دوف  اعمؿ ساعات اضافية مف غير المعقوؿ اف  23
 مقابؿ ذلؾ لي  اف يدفع 

 الباحث
   

اشعر بالرضا إلدراؾ بقية زمالئي او المرضى   22
 لمياراتي المينية 

 الباحث
   

    الباحث التخفيؼ عف االـ المرضى يشعرني براحة الضمير 27

    الباحث بالمرضى . تي مقابؿ عناي ) اليدايا (اتقبؿ  22

    الباحث اشعر بالسرور عند تقديـ المساعدة لآلخريف  23

اعتقد اف المنافع المادية المتبادلة ىي اساس  02
 العالقات بيف الناس 

 لباحثا
   

    الباحث  ييني اف يكوف عممي محط اىتماـ ومالحظة المرضى  00

 

واليدؼ مف سموؾ المساعدة في ىذا المجاؿ ىو اف يتجنب صاحبو المشاعر واالفكار  :دافع تجنب العقاب  25
 . السمبية )العار ,الندـ ,الشعور بالذنب,  االنتقاد الخ....( التي تحدث اذا لـ يقدـ  المساعدة لآلخريف 

 المالحظات غير صالحة صالحة المصدر الفقرة ت

نقد تجنب أ عمى االلتزاـ في عممي كي  احرص 20
 االخريف ولـو 

 واخروف وخوسي 
0222 

   

مشاعر لكي اتجنب  عند الحاجة اساعد االخريف  20
 في المستقبؿ . لندـا

 واخروف وخوسي
0222 

   

في حاؿ تعذر تقديمي المساعدة اشعر باألسؼ  25
  لممحتاجيف  

 الباحث
   

    الباحث  اشعر بالضيؽ عند رؤية االخريف يعانوف 20

فيما لو قصرت في واجباتي  بالندـاشعر  23
 التمريضية 

 الباحث
   

خشية اف اتمطؼ  في حديثي مع االخريف  22
  احرجيـ  

 عبد الجواد د.ت
   

اعمؿ ما في وسعي كي ال ينتقدني احد في  27
 عممي التمريضي 

 الباحث
   

اعمؿ عمى مراجعة نفسي نياية الدواـ ألطمئف   22
 انني اديت واجبي بصورة مناسبة  

 الباحث
   

ضميري يؤنبني في حاؿ  قصرت مع احد  23
  المرضى 

 الباحث
   

يزعجني اني اتعامؿ ببرود وعدـ اىتماـ مع بعض  02
 المرضى 

 الباحث
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 مقٌاس سلوك المساعدة المعد للتحلٌل االحصابً 

 جامعــة القادسٌة          
 كلٌـــة اآلداب       
 قسم علم النفس       

 الدراسات العلٌا/ الماجستٌر

 

االخوة االعزاء واالخوات العزٌزات العاملٌن  والعامالت فً حقل التمرٌض فً مدٌنة   

  الدٌوانٌة 

فٌكم على الجهود الرابعة التً بذلتموها وال زلتم  فً هذا الوقت العصٌب وبارك هللا تحٌة طٌبة ..

استبانتان للبحث العلمً تتضممنان عمددا  ممن الفقمرات تتنماول مواقمؾ  م الكرٌمة ٌدٌكأضع بٌن , ن

( تحت البدٌل قراءتها بدقة ووضع عبلمة ) م, ٌرجى منكتكم المهنٌة والشخصٌة مختلفة فً حٌا

مممن بممٌن البممدابل الخاصممة بكممل فقممرة, . مممع مبلحظممة ان فممً تلممك  ى كممل مممنكم الممذي ٌنطبممق علمم

أنمه  االستبانات لٌس هناك إجابة صحٌحة أو خاطبة ألي فقرة, وإن أفضمل جمواب همو مما تشمعر 

, ٌرجى عدم ترك أي فقرة بدون إجابة, علما  أن وٌنطبق علٌك بشكل كبٌر ٌعبر عن موقفك فعبل  

حث العلمً ولن ٌطلع علٌهما أحمد سموى الباحمث, لمذا ال داعمً لمذكر إجابتك تستعمل ألؼراض الب

 االسم الكرٌم لحضرتك .

 تأشٌر الخٌار المناسب فً البٌانات االتٌة :قبل أن تبدأ باإلجابة ٌرجى و 

 الجنس : ذكر )       (       انثى )       (

 العمر  : )       ( سنة                     

 ( سنة    سنوات الخدمة : )   

 الحالة االجتماعٌة : اعزب )    (         متزوج )    (        مطلق )    (         ارمل )     (

 الشهادة : اعدادٌة تمرٌض )     (         دبلوم )    (          بكلورٌوس )    (

 ن...مع جزٌل الشكر ووافر االمتنا

 الباحث                                              

 كرار موسى حسن                                                                 

 مقٌاس سلوك المساعدة 

 الال تنطبق تنطبق تنطبق  الفقرات ت



 
 

 

255 

 ًَ عل
 دابما

 علً
كثٌراَ    

علً َ 
 احٌاناَ 

ٌنطبق 
 ًَ عل
 كثٌرَ 

تنطبق 
 ًَ  عل
 ابدا َ 

       احاوؿ توفير العناية الالزمة لممرضى  22

22 
الشخص المسؤوؿ في أميز نفسي بوصفي احاوؿ اف 

 مساعدة المرضى  
     

23 
 نقد ولـو تجنب أ عمى االلتزاـ في عممي كي  احرص
 االخريف

     

24 
اطمب المعونة  مف زمالئي لتحقيؽ اكبر قدر مف 

 المساعدة لممرضى
     

25 
لحصوؿ بقصد اانافس زمالئي في مساعدة المرضى 

أةعمى المكاف  

     

26 
 لندـمشاعر الكي اتجنب  عند الحاجة اساعد االخريف 

 في المستقبؿ
     

27 
اقدـ ما اتمكف عميو مف الدعـ لؤلشخاص ذوي الحاجات 

 الخاصة .
     

28 
الكفاءة مساعدتي لممرضى والعناية بيـ تمنحني الشعور ب

 الشخصية  
     

29 
في حاؿ تعذر تقديمي المساعدة اشعر باألسؼ 

  لممحتاجيف  

     

      ال انتظر اف يرد االخروف ما اقدمو مف خدمات 22

22 
دوف اف  اعمؿ ساعات اضافية مف غير المعقوؿ اف 

مقابؿ ذلؾلي  يدفع   

     

      اشعر بالضيؽ عند رؤية االخريف يعانوف 22

             ال اىتـ بمساعدة افراد ليسوا مف عائمتي 23

24 
اشعر بالسرور الن زمبلبً فً العمل او المرضى 

 ٌعرفون انً ماهر فً عملً
     

فيما لو قصرت في واجباتي التمريضية اشعر بالندـ 25       

      اشارؾ في مد يد العوف لمعوائؿ الفقيرة 26

يشعرني براحة الضميرالتخفيؼ عف االـ المرضى  27       

28 
كي ال اسبب ليـ الحرج اتمطؼ  في حديثي مع االخريف 

  
     

29 
اعمؿ لساعات طويمة دوف انتظار لمقابؿ في االحواؿ 

 الطارئة
     

بالمرضى تي مقابؿ عناي ) اليدايا (اتقبؿ  22       
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22 
اعمؿ ما في وسعي كي ال ينتقدني احد في عممي 

 التمريضي
     

       اتضايؽ مف تقديـ المساعدة لؤلخريف   22

      اشعر بالسرور عند تقديـ المساعدة لآلخريف 23

24 
اعمؿ عمى مراجعة نفسي نياية الدواـ ألطمئف  انني 

 اديت واجبي بصورة مناسبة  
     

      مساعدة االخريف مضيعة لموقت          25

26 
المتبادلة ىي اساس العالقات اعتقد اف المنافع المادية 

 بيف الناس
     

       ضميري يؤنبني في حاؿ  قصرت مع احد المرضى  27

      اعمؿ بالنيابة عف زميمي في حاؿ تعرضو لوعكة صحية 28

      ييمني اف يكوف عممي محط اىتماـ ومالحظة المرضى 29

32 
يزعجني اني اتعامؿ ببرود وعدـ اىتماـ مع بعض 

 المرضى
     

32 
اتخمى عف موقفي في الدور ) السرة ( لمف اىـ اكبر سنا 

 مني
     

(.صدؽ مف قاؿ ) اتؽ شر مف احسنت اليو 32       
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 مقٌاس سلوك المساعدة بصٌؽته النهابٌة

 ت
 

 الفقرات

تنطبق 
 ًَ عل
 دابما

تنطبق 
 علً

كثٌراَ    

تنطبق 
علً َ 
 احٌاناَ 

ال ٌنطبق 
 ًَ كثٌرَ عل  

 ال
تنطبق 
 ًَ  عل
 ابدا َ 

        احاوؿ توفير العناية الالزمة لممرضى  ٔٓ

ٕٓ 
الشخص المسؤوؿ في أميز نفسي بوصفي احاوؿ اف 

 مساعدة المرضى  
     

ٖٓ 
 نقد ولـو تجنب أ عمى االلتزاـ في عممي كي  احرص
 االخريف

     

ٓٗ 
المساعدة اطمب المعونة  مف زمالئي لتحقيؽ اكبر قدر مف 

 لممرضى
     

ٓ٘ 
لحصوؿ عمى بقصد اانافس زمالئي في مساعدة المرضى 

 أةالمكاف
     

ٓٙ 
في  لندـمشاعر الكي اتجنب  عند الحاجة اساعد االخريف 

 المستقبؿ
     

      اقدـ ما اتمكف عميو مف الدعـ لؤلشخاص المعاقيف . 1ٓ

ٓ1 
الكفاءة بمساعدتي لممرضى والعناية بيـ تمنحني الشعور 

 الشخصية  
     

       في حاؿ تعذر تقديمي المساعدة لممحتاجيف  اشعر باألسؼ  7ٓ

      ال انتظر اف يرد االخروف ما اقدمو مف خدمات ٓٔ

      اشعر بالضيؽ عند رؤية االخريف يعانوف ٔٔ

             ال اىتـ بمساعدة افراد ليسوا مف عائمتي ٕٔ

ٖٔ 
زمبلبً فً العمل او المرضى ٌعرفون  اشعر بالسرور الن
 انً ماهر فً عملً

     

      فيما لو قصرت في واجباتي التمريضية اشعر بالندـ ٗٔ

      اشارؾ في مد يد العوف لمعوائؿ الفقيرة ٘ٔ

      التخفيف عن االم المرضى يشعرني براحة الضمير ٙٔ
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       كي ال اسبب ليـ الحرج   اتمطؼ  في حديثي مع االخريف  1ٔ

ٔ1 

 

اعمؿ لساعات طويمة دوف انتظار لمقابؿ في االحواؿ 
 الطارئة

     

      اعمؿ ما في وسعي كي ال ينتقدني احد في عممي التمريضي 7ٔ

      اشعر بالسرور عند تقديم المساعدة لآلخرين ٕٓ

ٕٔ 
اعمؿ عمى مراجعة نفسي نياية الدواـ ألطمئف  انني اديت 

 واجبي بصورة مناسبة  
     

      مساعدة االخريف مضيعة لموقت          ٕٕ

       ضميري يؤنبني في حاؿ  قصرت مع احد المرضى  ٖٕ

      اعمؿ بالنيابة عف زميمي في حاؿ تعرضو لوعكة صحية ٕٗ

      اهتمام ومالحظة المرضى يهمني ان يكون عممي محط ٕ٘

      يزعجني اني اتعامؿ ببرود وعدـ اىتماـ مع بعض المرضى ٕٙ

ٕ1 
اتخمى عف موقفي في الدور ) السرة ( لمف اىـ اكبر سنا 

 مني
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 مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة بصٌؽته االولٌة  
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 لقادسية ا جامعــة        
 قسم عمم النفس :  اآلدابكــــمية  
 الدراســــات العميـــــا / الماجستير  
 

  الرفاهية الروحية  (( )) استبانة آراء المحكمين حول صالحية فقرات مقياس
 

األستاذ الدكتور ........................................................................      
 المحتـر

    
" ولقيػػاس ســموك المســاعدة وعالقتــه بالرفاهيــة الروحيــة يػػرـو الباحػػث إجػػراء دراسػػتو الموسػػومة " 

بتبنػي وترجمػة  قػاـ الباحػثSpirituality Well-beng       الرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىية الروحيػة  متغيػر 
لقيػاس وفػؽ النمػوذج النظػري  الػذي وضػعوه    Human et al 2012مقياس ىيوماف وجماعتو  

 فـي والغرض المعنى ودمج تجربة قدرة الفرد عمى " الرفاىية الروحية . والتي عرفوىا  بوصفيا  :
وتالؼ    " أو من خالل قوة اعظم من الفرد ذاته  اآلخرين مع الذات و االرتباط خالل من الوجود

فقػػرة توزعػػت بالتسػػاوي عمػػى  سػػتة ابعػػاد ىػػي : التػػديف العػػاـ , الغفػػراف , االمػػؿ  02المقيػػاس مػػف 
 الجوىري , االرتباط , االمؿ المتعالي , وخبرات االحساس والمعنى.

   
(  ال اوافؽ تماما) يبدأ ب  لمقياس باعتماد مدرج اجابة سداسي  ا فقراتتتـ االجابة عمى  

وتمكف عممي في  ونظرًا لما يعيده الباحث فيكـ مف خبرة اكاديمية ,  تماما (افؽ ) او  وينتيي ب
 الرفاىية الروحية وبياف مدى صالحيتيا لقياس مقياس  ىذا المجاؿ يرجى تفضمكـ بقراءة  فقرات ال

عمما الخاص بيا, مع اقتراح التعديالت التي ترونيا مناسبة لكؿ منيا .بعد ملوكفاءة تمثيؿ كؿ فقرة 
اف بعض فقرات المقياس صيغت بطريقة مغايرة  لمشعور بالرفاىية الروحية وتـ تأشيرىا بعالمة 

 .    )ع( لمداللة عمى انيا معاكسة التجاه المقياس
 مع فائؽ شكري وتقديري                                    

 
الماجستٌرطالب                                    أشراؾ                                                

 كرار موسى حسن                                             د: سبلم هاشم حافظ م. ا.      
 

 فـقـرات مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة
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:توفر الفرد عمى القناعة الدينية و االيماف بالخالؽ والطمػػأنينة اليو وتوقع  General Religiosityالتديف العاـ  20
 العوف واالسناد منو   . 

 صالحة الفقرة ت
غير 
 صالحة

 المالحظات

    يمنحني الشعور بالطمأنينة   إيماني 20
    مف الممكف أف أجد القناعة في عالقتي الوثيقة  مع اهلل جؿ جاللو   20
    أكوف قادًرا في التغمب عمى جميع المشاكؿ بمساعدة اهللسوؼ  25
    في لحظات معينة في حياتي , أشعر اني قريب  مف اهلل  20
    بعوف اهلل  , سأكوف سعيًدا مرة أخرى 23
    أعمـ أف اهلل رحيـ    70
    أستمتع بحضور الفعاليات الدينية  70
    اهلل مف خالؿ الطبيعة أشعر بحضور 70

 

: ميؿ الفرد الطوعي والواعي والقائـ عمى قناعات ذاتية الف يغفر لؤلخريف Forgiveness  الغفراف  20
ويسامحيـ او يحث االخريف عمى المغفرة والتسامح بصرؼ النظر عما اذا كاف المتسامح معيـ  يستحقوف الغفراف 

  اـ ال . 

 صالحة الفقرة ت
غير 
 صالحة

 المالحظات

    ع                        ىناؾ أشياء ال أستطيع أف أتسامح بشأنيا   20
    ع                         احمؿ مشاعر الكره نحو بعض االشخاص 20
    ع                         يوجد أشخاص لف أتمكف مف مسامحتيـ أبًدا 25
    ع  . ابشأني ىناؾ  موضوعات  او قضايا  يجب أف ال يتسامح الناس 20

                       عادة احاوؿ االنتقاـ مف الشخص الذي يسبب لي االلـ او المعاناة .  23
 ع 

   

فكرة  اف ارى أعدائي الشخصييف  يعانوف تشعرني بالرضا او   22
 ع    االرتياح 

   

    ع                   ىناؾ أشخاص يستحقوا اف يعامموا بشكؿ سيء     27
    لقد غفرت لؤلفراد  الذيف اساءوا لي    22
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: تبني الفرد لوجية نظر متفائمة بشأف مستقبمو وحياتو وخبراتو    Hope Immanent االمؿ الجوىري   25
 الشخصية 

غير  صالحة الفقرة ت
 صالحة

 المالحظات

    اتطمع لممستقبؿ بتفاؤؿ  20
    أعتقد أف األمور تتحسف في المستقبؿ 20
    أعتقد أف حياتي تسير في االتجاه الصحيح 25
    أعتقد أنو سيكوف لدّي في المستقبؿ تجارب  إيجابية أكثر مف التجارب السمبية   20
    أعتقد أنني سأعيش حياتي كما اتمناىا اف تكوف 23
    لدي صورة دقيقة لما ينبغي أف يكوف عميو مستقبمي  22

27 
                              واضح بشكؿ كبيريبدو مستقبمي غير 

 ع
   

      بالنسبة لي   ) مشوقة(  أعتقد أف المستقبؿ يحمؿ تحديات مثيرة 22
 

: ىو الشعور بالتوحد واالرتباط بقوة  عميا ماورائية تتحكـ بالحياة والموت ,  Connectedness االرتباط   20
واالرتباط  بأشخاص ذوي مكانة وقدسية , والتعرض لخبرات وجودية خاصة تعزز ايمانو وتزوده بالطاقة الروحية 

 الالزمة لديمومة ىذا االرتباط   

 صالحة الفقرة ت
غير 
 المالحظات صالحة

    اشعر انً خبرت مشاعر التوحد بقوة كونٌة كبرى   20
    موتً بعد جدٌد من ابعث  سوؾ أننً أنا اومن   20
    أو شخصٌات أشعران لدي ارتباط خارق معهم  أشخاص هناك  25
    ٌموت  شًء ٌوجد ال أنه خبللها من أدركت بخبرات مررت 20
    بوجود حٌاة اخرى بعد الموت أإمن 23
    بالكلمات عنها التعبٌر أستطٌع وتعرضت لخبرات ال  أشٌاء واجهت 22
     الطاقة من خاص بنوع تشع أشٌاء واجهت لقد  27

 عدد سوى ٌستطٌع ال المستقبل فً سؤتعرض لتجارب اعتقد  أنً  22
  التعرض لها الناس من قلٌل 
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: ىو اتجاه انفعالي خاصيتو السائدة تمني الفرد بموغ اىداؼ   Hope Transcendentاالمؿ المتعالي  23
 محددة  واف تكوف  حياة ما بعد  الموت محققة لتمنياتو قبميا بشاف احبتو  وعالقاتو واخطائو الدنيوية  

غير  صالحة الفقرة ت
 صالحة

 المالحظات

20 
ًَّ  سٌتعٌن أنه حقٌقة فً أفكر ما كثٌرا       أحبابً ورابً أترك أن عل

 ع
   

20 
                              .أحبهم من حٌاة إلطالة شًء أي أفعل

 ع
   

      تصور ان االحبة من حولً سٌاتً ٌوم ال اجدهم  علً ٌصعب 25
 ع

   

                  موتً بعد ان ٌنسانً االخرون  من بالفزع أشعر  20
 ع

   

23 
                                      حٌاتً إلطالة سؤسعى جاهدا 

 ع
   

22 
                               موتً بعد لً سٌحدث مما خابؾ أنا
 ع

   

                                        كل اآلمال تنتهً بالموت   27
 ع

   

 أننً سؤحاسب  بعد موتً مما اقترفته من اخطاء فً حٌاتً  أخشى 22

 ع                 
   

 

: ىي المشاركة العممية لجميع    Experiences of Sense And Meaningخبرات االحساس والمعنى  22
االحداث والخبرات التي يتعرض ليا االنساف و اضافة المعنى والغرض او القيمة ليذه  االحداث لتصبح الحياة 

 جديرة بالعيش . 

 صالحة الفقرة ت
غير 
 صالحة

 المالحظات

    لقد واجيت مشاعر حقيقية )اصيمة( 20
    جربت عواطؼ عميقة 20
    حقيقية صداقات  جربت صداقة   25
    طالما  جربت  االنفتاح والصراحة 20
    لقد جربت أشياء و تعرضت لخبرات أرغب في تجربتيا ثانية  23
    مررت  بتجارب أثرت بي بشكؿ كبير 22
   تعرضت لخبرات اندمجت خالليا بموضوعات الى الحد الذي نسيت فيو   27
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 ما حولي
    عشت تجارب فريدة امكنني مف خالليا اف افيـ معنى الحياة  22

 

 

 

 

  7الملحق 

 مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة المعد للتحلٌل االحصابً

  

 الفقرات ت

تنطبق 

 علً َ 

 دابما 

 تنطبق 

 ًَ  عل

 كثٌراَ 

تنطبق 

علً َ 

 احٌاناَ 

 ال

تنطبق  

علً َ 

 كثٌراَ 

 ال

تنطبق  

ًَ ابدا   عل

      يمنحني الشعور بالطمأنينة باهلل  إيماني  .ٔ

      ىناؾ أشياء ال أستطيع أف أتسامح بشأنيا  .ٕ

      اتطمع لممستقبؿ بتفاؤؿ  .ٖ

      اشعر انً خبرت مشاعر التوحد بقوة كونٌة كبرى  .ٗ

      احبائي ورائيانا دابم التفكٌر فً حقٌقة انً ساترك فً ٌوما ما   .٘

      تولدت لدية مشاعر عميقة نتيجة تعرضي لخبرات خاصة جدا  .ٙ

      مف الممكف أف أجد القناعة في عالقتي الوثيقة  مع اهلل جؿ جاللو  .1

      احمؿ مشاعر الكره نحو بعض االشخاص  .1

      في المستقبؿأعتقد أف األمور تتحسف   .7

      موتً بعد جدٌد من ابعث  سوؾ أننً أنا اومن   .ٓٔ

      .أحبهم من حٌاة إلطالة شًء أي أفعل  .ٔٔ

      استحوذت عمي عواطؼ عميقة  في بعض  مواقؼ حياتي  .ٕٔ
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      سوؼ أكوف قادًرا في التغمب عمى جميع المشاكؿ بمساعدة اهلل  .ٖٔ

      أبًدايوجد أشخاص لف أتمكف مف مسامحتيـ   .ٗٔ

      أعتقد أف حياتي تسير في االتجاه الصحيح  .٘ٔ

      أو شخصٌات أشعران لدي ارتباط خارق معهم  أشخاص هناك  .ٙٔ

      تصور ان االحبة من حولً سٌاتً ٌوم ال اجدهم علً ٌصعب  .1ٔ

      حقيقية ات جربت صداق  .1ٔ

      في لحظات معينة في حياتي , أشعر اني قريب  مف اهلل  .7ٔ

      ىناؾ  موضوعات  او قضايا  يجب أف ال يتسامح الناس بشأنيا .  .ٕٓ

ٕٔ.  
أعتقد أنو سيكوف لدّي في المستقبؿ تجارب  إيجابية أكثر مف التجارب 

 السمبية
     

      بخبرات ادركت من خبللها ان الموت بوابة لحٌاة اخرى مررت  .ٕٕ

      موتً بعد ان ٌنسانً االخرون  من بالفزع أشعر  .ٖٕ

      طالما  جربت  االنفتاح والصراحة  .ٕٗ

      بعوف اهلل  , سأكوف سعيًدا مرة أخرى  .ٕ٘

      عادة احاوؿ االنتقاـ مف الشخص الذي يسبب لي االلـ او المعاناة .  .ٕٙ

      أعتقد أنني سأعيش حياتي كما اتمناىا اف تكوف  .1ٕ

      بوجود حٌاة اخرى بعد الموت أإمن  .1ٕ

      حٌاتً إلطالة سؤسعى جاهدا   .7ٕ

      لقد جربت أشياء و تعرضت لخبرات أرغب في تجربتيا ثانية  .ٖٓ

      أعمـ أف اهلل رحيـ  .ٖٔ

      فكرة  اف ارى أعدائي الشخصييف  يعانوف تشعرني بالرضا او االرتياح  .ٕٖ
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      لدي صورة دقيقة لما ينبغي أف يكوف عميو مستقبمي  .ٖٖ

      بالكلمات عنها التعبٌر أستطٌع وتعرضت لخبرات ال  أشٌاء واجهت  .ٖٗ

      موتً بعد لً سٌحدث مما خابؾ أنا  .ٖ٘

      مررت  بتجارب أثرت بي بشكؿ كبير  .ٖٙ

      أستمتع بحضور الفعاليات الدينية  .1ٖ

      ىناؾ أشخاص يستحقوا اف يعامموا بشكؿ سيء  .1ٖ

      يبدو مستقبمي غير واضح بشكؿ كبير  .7ٖ

      تجارب روحانٌة ممٌزة ال ٌتعرض لها الكثٌروناعتقد انً سؤواجه   .ٓٗ

ٗٔ 
تعرضت لخبرات اندمجت خالليا بموضوعات الى الحد الذي نسيت فيو  

 ما حولي
     

ٕٗ 

 
      اهلل مف خالؿ الطبيعة وجودأشعر ب

      لقد غفرت لؤلفراد  الذيف اساءوا لي ٖٗ

      بالنسبة لي  ) مشوقة(  أعتقد أف المستقبؿ يحمؿ تحديات مثيرة ٗٗ
ٗ٘ 

 
      كل اآلمال تنتهً بالموت

 

ٗٙ 
      عشت تجارب فريدة امكنني مف خالليا اف افيـ معنى الحياة

      أننً سؤحاسب  بعد موتً مما اقترفته من اخطاء فً حٌاتً أخشى 1ٗ
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 8الملحق 

 مقٌاس الرفاهٌة الروحٌة بصٌؽته النهابٌة

 الفقرات ت
تنطبق 
 علً َ 
 دابما 

 تنطبق 
 ًَ  عل
 كثٌراَ 

تنطبق 
علً َ 
 احٌاناَ 

 ال
تنطبق  

علً َ 
 كثٌراَ 

 ال
تنطبق  

ًَ ابدا   عل

      يمنحني الشعور بالطمأنينة باهلل  إيماني  .ٔ
      ىناؾ أشياء ال أستطيع أف أتسامح بشأنيا  .ٕ
      اتطمع لممستقبؿ بتفاؤؿ  .ٖ
      التوحد بقوة كونٌة كبرىاشعر انً خبرت مشاعر   .ٗ
      احبائي ورائيانا دابم التفكٌر فً حقٌقة انً ساترك فً ٌوما ما   .٘
      تولدت لدية مشاعر عميقة نتيجة تعرضي لخبرات خاصة جدا  .ٙ
      مف الممكف أف أجد القناعة في عالقتي الوثيقة  مع اهلل جؿ جاللو  .1
      احمؿ مشاعر الكره نحو بعض االشخاص  .1
      أعتقد أف األمور تتحسف في المستقبؿ  .7
      استحوذت عمي عواطؼ عميقة  في بعض  مواقؼ حياتي  .ٓٔ
      سوؼ أكوف قادًرا في التغمب عمى جميع المشاكؿ بمساعدة اهلل  .ٔٔ
      يوجد أشخاص لف أتمكف مف مسامحتيـ أبًدا  .ٕٔ
      أعتقد أف حياتي تسير في االتجاه الصحيح  .ٖٔ
      أو شخصٌات أشعران لدي ارتباط خارق معهم  أشخاص هناك  .ٗٔ
      حقيقية ات جربت صداق  .٘ٔ
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      في لحظات معينة في حياتي , أشعر اني قريب  مف اهلل  .ٙٔ
      ىناؾ  موضوعات  او قضايا  يجب أف ال يتسامح الناس بشأنيا .  .1ٔ

ٔ1.  
مف التجارب  أعتقد أنو سيكوف لدّي في المستقبؿ تجارب  إيجابية أكثر

 السمبية
     

      بخبرات ادركت من خبللها ان الموت بوابة لحٌاة اخرى مررت  .7ٔ
      طالما  جربت  االنفتاح والصراحة  .ٕٓ
      بعوف اهلل  , سأكوف سعيًدا مرة أخرى  .ٕٔ
      عادة احاوؿ االنتقاـ مف الشخص الذي يسبب لي االلـ او المعاناة .  .ٕٕ
      حياتي كما اتمناىا اف تكوفأعتقد أنني سأعيش   .ٖٕ
      بوجود حٌاة اخرى بعد الموت أإمن  .ٕٗ
      لقد جربت أشياء و تعرضت لخبرات أرغب في تجربتيا ثانية  .ٕ٘
      أعمـ أف اهلل رحيـ  .ٕٙ
      فكرة  اف ارى أعدائي الشخصييف  يعانوف تشعرني بالرضا او االرتياح  .1ٕ
      يكوف عميو مستقبميلدي صورة دقيقة لما ينبغي أف   .1ٕ
      بالكلمات عنها التعبٌر أستطٌع وتعرضت لخبرات ال  أشٌاء واجهت  .7ٕ
      موتً بعد لً سٌحدث مما خابؾ أنا  .ٖٓ
      مررت  بتجارب أثرت بي بشكؿ كبير  .ٖٔ
      أستمتع بحضور الفعاليات الدينية  .ٕٖ
      ىناؾ أشخاص يستحقوا اف يعامموا بشكؿ سيء  .ٖٖ
      انً سؤواجه تجارب روحانٌة ممٌزة ال ٌتعرض لها الكثٌرون اعتقد  .ٖٗ
      اهلل مف خالؿ الطبيعة وجودأشعر ب  .ٖ٘
      لقد غفرت لؤلفراد  الذيف اساءوا لي  .ٖٙ
      بالنسبة لي  ) مشوقة(  أعتقد أف المستقبؿ يحمؿ تحديات مثيرة  .1ٖ
      كل اآلمال تنتهً بالموت  .1ٖ
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      امكنني مف خالليا اف افيـ معنى الحياةعشت تجارب فريدة   .7ٖ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 - There is no relationship between altruism and spiritual well-being, 

just as there is no relationship between the avoidance of punishment 



 
 

 

269 

and spiritual well-being  , there is a correlation between the search for 

reward and spiritual well-being among the nursing staff  .       

Recommendations  : Recommended researcher In light of his findings 

a number of recommendations to the concerned authorities 

, including a to work to activate the reward system in a realistic way for 

staff nursing and develop special study material for spirituality in 

the curriculum for students in terms of reference nursing of as in 

the developed countries of the world with air conditioning material with 

the Islamic culture and Arabic  .  

- Suggestions  : The researcher suggested several topics for research, 

including  : Conducting an experimental study of the effect of some 

variables on spiritual well-being and conducting a correlational study 

between spiritual well-being and the Big Five personality factors  .      .  

the 39 paragraph were distributed on six areas  , namely  , ( public 

piety  , forgiveness  , hope is essential  , link  , hope 

transcendent  , experiences and sense of meaning  .) The researcher 

completed the procedures for verifying the validity of the two scales 

through the apparent validity and the ability of the paragraphs to 

distinguish in the measured characteristic and its correlation with the 

total degree of the scale and the correlation of the degree of each 

paragraph with the degree of its field as well as verifying the availability 

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

aid behavior scale was by the half-

 segmentation method  ( preference ) 0,84) and search for equivalent  –

)  0,81  ( and avoid punishment (0,90) in 

a way Olvakronbach  ( altruism  ) 0,74 ( and search for equivalent  - . 

) 60  ( and avoid punishment )  0,65 ) ( 0,75)in stability was a measure 

of spiritual well  - being in a way retail midterm )   0,88 ( and in 

a way Olvakronbach  .) 0,73 (  The two scales were applied after verifying 

their fulfillment of the psychometric conditions on the research sample  .  

Statistical methods   : The research data were processed using the 

Statistical Portfolio for the Social 

Sciences  ( SPSSB  ) Adopting the following statistical methods  : the T-
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 test for one sample  , the T - test for two independent samples  , the 

Pearson correlation coefficient  , the Spearman Brown equation   ,

and the binary variance analysis  .  

Research results  : The data analysis revealed the following results   :  

1-       Possess cadres Altmarbp degree high yeh of altruism and 

the search for equivalent and avoid punishment and level 

of significance )  0,05 (  

2-       The nursing staff possesses a high degree of spiritual well-being 

and a level of significance )  0,05 (  

3 . are AAC differences function STAT Aiaa in the feelings of cohesion 

due to the type and interaction type to Wa for scientific specialization 

, and in favor of the females and the level of significance )  0,05)  .       
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Introduction: Represents the behavior of assistance and well  - being 

of spiritual subjects worthy of study in psychology due to 

their great importance to the level of a person 

's performance and efficiency of the individual, social and 

professional levels  , and in the health of the psychological so 

engaged the researcher on the conduct of the study to 

provide us Bastbesar for the level of each of the behavior of 

the help and spiritual well  - being of the Nursing staff  , and it must be 

pointed out that    the helping behavior consists of three 

motives : ( altruism  - seeking reward  - avoiding punishment  ) Or one of 

them, as is the case in the assistance behavior of nursing staff, which is 

necessary to achieve the nursing profession, which is helping patients, as 

well as the ability of nurses to experiment and integrate meaning and 

purpose in life through connection with self, society and the 

transcendent  . Accordingly , the target represents the basis for 

the current search in the attempt of the answer to the main question 

as follows  : Is there p to Aqh between the behavior of the help 

and spiritual well  - being of the nursing staff ؟ (   

The sample  : consisted of T research sample of ) 375  ( , a nurse and 

a nurse chosen randomly  , from health centers in the city 

of Diwaniyah for the year 2020Research tools  : To achieve the goals of 

the research the researcher numbers first aid conduct of its scale   ,

which consisted of the ultimate picture of  )  27(vertebra Jose and others 

2006 and Bakir 2013 and Yazigi 2001 and Aboud 2018 and Pekal , 

1998 According to Bateson's model of sympathetic help , which is 

divided into three areas: altruism, seeking reward and avoiding 

punishment  : The second scale adopts the scale  ( Human.et. 2012 ) To 

measure the spiritual well  - being on the theoretical according to their 

model 

 , which placed him, which consisted in its final form of 
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