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  بعض العوامل النفسية واالجتماعية

  الدافعة لسلوك املساعدة
  *صادق حسن الشمريي.د

 
 سلوك اإلنسان هو نتاج للتفاعل بني توافق الفرد مع ذاته، وتوافقه مع اآلخرين، وعلى     ال شك أن

د إالّ الرغم من أن اإلنسان قد ال يكون قادراً على فهم املساعدة وتشخيصها على أا سلوك حمد
  . أنه بالتأكيد قادر على متييز اآلثار االجيابية لوجود اآلخرين وتكاتفهم معه

     لذا ميكن القول أن هذا التمييز قد مثل حجر األساس األول يف بناء اجلماعات وتكوين اتمعات 
 اليت منت وتبلورت خالل حقب من الزمن وسنت الشرائع والقوانني ووضعت األسس والقواعد اليت

  .عملت على بقاء هذه اتمعات ومنوها وازدهارها
    لقد حافظت اتمعات اإلنسانية على كياا من خالل احملافظة على السلوك االجتماعي وحتديده 
وتوجيهه بواسطة املعايري وحتديد أدوار املنتمني للبناء االجتماعي، كما حددت السلوكيات االجيابية 

رد على إتباعها والسلوكيات السلبية غري املقبولة اليت يعاقب الفرد على واملقبولة اليت يكافأ الف
  .  إتباعها

:  
      حدثت يف اجلمهورية اليمنية تغريات اقتصادية واجتماعية كبرية خالل التسعينات من القرن 

ناك الكثري من املاضي وحىت اآلن وعلى الرغم من قلة األدلة البحثية على هذه التغريات إالّ أن ه
املالحظات القيمة اليت ميكن الركون إليها كدالئل على عمق املشكالت النفسية واالجتماعية 
النامجة عن هذه التغريات، فقد ازدادت حوادث السرقة وجرائم الرشوة واالختالس واختفاء األطفال 

  . ية للمجتمع اليمينواالجتار م وغريها من احلوادث غري األخالقية اليت دد املنظومة القيم
      وسواءً على املستوى احمللي أو العريب أو العاملي فإن أجهزة اإلعالم املختلفة مشبعة بتقارير 
إخبارية عن احلروب واجلرمية واإلرهاب يف بلدان العامل املختلفة إالّ أن الكثري من السلوكيات االجتماعية 

ن ومن هذه السلوكيات سلوك املساعدة، إذ عادةَ ما االجيابية حتدث يومياً يف كل وقت ويف كل مكا
حتدث حوادث يذهب ضحيتها أفراداً كان من املمكن إنقاذهم لو قام مبساعدم من كان بإمكانه 
ذلك، وباملقابل هناك أشخاص يعرضون أنفسهم للخطر من أجل إنقاذ آخرين من ما يضر م 

ما : وهنا يربز السؤال اآليت. ملساعدة أو حيجم عنهاويهدد حيام، أي أن اإلنسان مبقدوره أن يقدم ا
الذي يدفع الشخص لتقدمي املساعدة لآلخرين وما قد يتضمنه ذلك من خماطرة وتضحية بالنفس 

  .واملال والوقت واجلهد؟ وهذا ما حياول البحث احلايل اإلجابة عنه

                                                        
  . جامعة تعز–كلية التربية -األستاذ املساعد يف قسم اإلرشاد النفسي *
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 االجيابية اليت تعمل على إشاعة جو      يعد سلوك املساعدة من أهم السلوكيات االجتماعية

الرمحة وحب اخلري والتكافل وتكريس القيم النبيلة اليت جيب أن تسود اتمع، وإذا فهم الناس ملاذا 
يستجيبون أو ملاذا ال يستجيبون حلاجات اآلخرين بتقدمي املساعدة هلم أو عدم تقدميها؟ فإم 

  .صة واحتوائها يف إطار قيمهم ومعتقداميستطيعون السيطرة حينها على سلوكيام اخلا
     ولقد نظر العرب واملسلمون عرب مسريم احلضارية إىل سلوك املساعدة متمثالً بالكرم واجلود 
والدفاع عن احملارم نظرة قيمية وأعدوه سلوكاً اجتماعيا رفيعاً، وأعظم مثال على تفشي روح 

ترى املؤمنني يف توادهم " يف حديثه الشريف ) ص(املساعدة بني املسلمني ما خلصه الرسول حممد
وترامحهم وتعاطفهم كمثل اجلسد الواحد إذا أشتكى منه عضو تداعى له سائر اجلسد بالسهر 

وتعاونوا على الرب والتقوى وال تعاونوا :" والذي جاء جتسيداً لقوله تعاىل) ١٧١: ١٩٣٧البخاري،"(واحلمى
  ) .٢آية : املائدة"(على اإلمث والعدوان

  :لذا فإن أمهية البحث احلايل تتضح من خالل اآليت    
ـ أنه يسعى إىل الكشف عن معيارية سلوك املساعدة والعوامل الدافعة له، حيث من املالحظ أن ١

هناك معرفة لدى الكثري حول مىت حتدث املساعدة؟، بينما املعرفة قليلة حول ملاذا حتدث املساعدة؟ 
ملعرفة إىل أن أغلب البحوث اليت تناولت سلوك املساعدة ركزت حصراً على ورمبا يعود هذا النقص با

القرائن االجتماعية اليت تؤدي بالفرد إىل تقدمي املساعدة، وأمهلت الدوافع اليت تؤدي بالفرد إىل تقدمي 
  .املساعدة لآلخرين

 اجلانب التربوي ـ إن الكشف عن طبيعة العوامل الدافعة لسلوك املساعدة ميكن االستفادة منها يف٢
من خالل التنشئة االجتماعية، وذلك بالعمل على استثارة وتنمية الدوافع اليت تؤدي بالفرد إىل تقدمي 

  .املساعدة لآلخرين، خللق جمتمع تسوده األلفة والتعاون والتكافل بني أفراده
 

  : يهدف البحث احلايل إىل
واالجتماعية على تقدمي سلوك املساعدة لدى أفراد عينة ـ التعرف إىل تأثري العوامل النفسية ١

  .البحث
ـ التعرف إىل الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة على العوامل النفسية الدافعة لسلوك ٢

، التخصص )ريف، مدينة(، البيئة االجتماعية)ذكور، إناث( اجلنس: املساعدة وفق املتغريات التالية
  ).األول، الثاين، الثالث، الرابع( املستوى الدراسي)علمي، إنساين( الدراسي

ـ التعرف إىل الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة على العوامل االجتماعية الدافعة لسلوك ٣
، التخصص )ريف، مدينة(، البيئة االجتماعية)ذكور، إناث( اجلنس: املساعدة وفق املتغريات التالية

  ).األول، الثاين، الثالث، الرابع(وى الدراسياملست) علمي، إنساين( الدراسي
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  :و اآليتنـحيعرفها الباحث على ال - :العوامل النفسية:  أوالً 
و نـححالة انفعالية حتدث عندما ينتهك الفرد معايريه وتزيد من اندفاعه  :ـ الشعور بالذنب١

  .املساعدة أو تقلله
 عن االجتاه الذي حيمله الفرد عن نفسه والذي يسهم يف زيادة   التقومي الذي يعرب:ـ تقدير الذات٢

  .أو تقليل إقدامه على املساعدة
  .        حاجة الفرد ورغبته بالفوز بقبول ورضا اآلخرين:ـ البحث عن االستحسان االجتماعي٣
 اخلصائص الشخصية واملظهرية واجلنس  والعمر :ـ خصائص الشخص طالب املساعدة٤

تصادية واالجتماعية مع درجة اإلتكالية ملن حيتاج املساعدة واليت تزيد أو تعوق من واملكانة االق
سبل املساعدة مع األخذ باالعتبار مشروعية الطلبات ومسؤولية الشخص عن حالة العوز 

  .واالحتياج
  :و اآليتنـح يعرفها الباحث على الـ:العوامل االجتماعية: ثانياً 
التزام الفرد بأداء مهام وواجبات معينة جتاه اآلخرين يف التنظيم      :ـ املسؤولية االجتماعية١ 

  .االجتماعي مع اإلقرار بنتائج أفعاله والتحسس جتاه حاجات اآلخرين
مبدأ يقوم على أساس االفتراض بأن العالقات االجتماعية تكون أكثر إشباعاً  :ـ مبدأ العدالة٢ 

  .  ألفراد املشتركني بتلك العالقةعندما تكون الكلف واملكافآت متساوية لكل ا
مبدأ أخالقي يلزم الفرد مبساعدة اآلخرين الذين سبق أن ساعدوه أو يتوقع   :ـ مبدأ التبادلية٣ 

  .منهم املساعدة عند احلاجة
  .   الظروف البيئية امليسرة أو الكافة لسلوك املساعدة:ـ العوامل املوقفية٤      

 باستجابات ية واالجتماعية الدافعة لسلوك املساعدة إجرائياًويعرف الباحث العوامل النفس  
  .أفراد العينة على فقرات املقياس الذي أعده الباحث

 فعل تطوعي يؤديه الفرد بغية إفادة شخص أو عدة أشخاص أو عوم :سلوك املساعدة:  ثالثاً
  .    بدون مكافأة خارجية على الفعل

 مكانياً جبامعة تعز، وزمنياً بالفصل األول من العام اجلامعي  حتدد البحث احلايل:حدود البحث     
  .م، وبشرياً بطلبة كلية التربية٢٠٠٨/٢٠٠٩

  :  اخللفية النظرية
      تشري األدبيات إىل أن هناك عدداً من العوامل اليت تؤثر يف تقدمي املساعدة لآلخرين ميكن 

  :و اآليتنـحتصنيفها على ال
  ـ:وتتمثل فيما يأيت: لشخص مقدم املساعدةعوامل تتعلق با: أوالً
  تشري بعض الدراسات إىل أن سلبية املزاج تقلل من الدافع لتقدمي املساعدة بالنسبة ـ:ـ املزاج ١

لألطفال، فيما تشري دراسات أخرى إىل أن سلبية املزاج تزيد من الدافع لتقدمي املساعدة بالنسبة 
ف بني األطفال والكبار بأنه يف حالة الكبار فإن تقدمي للكبار، وقد فسر الباحثون هذا االختال

املساعدة  يعد نوعاً من املكافأة الذاتية، حيث يشعر الشخص مقدم املساعدة بالرضاء عن ذاته، 
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مما يعمل على حتييد مشاعر السلبية املسببة لسلبية املزاج لديه، فيتحسن مزاجه، أما بالنسبة 
  )    ٣١: ١٩٩٩الغرباوي،(                         .ية هلملألطفال فإن املساعدة ليست جمز

أن احلالة املزاجية اجليدة تسمح للفرد أن يعقد نوعاً من املقارنة  ) Sloveyسلويف (      ويؤكد
االجتماعية بينه وبني اآلخر احملتاج للمساعدة، مما جيعله يقبل على مساعدته حىت حيافظ على 

  )In: Geen,1991: 225.(جليدةاستمرار حالته املزاجية ا
      ويرى الباحث أن املزاج السليب للكبار عندما يكون سببه شعور الفرد بالذنب نتيجة عمل 
سيء قام به فإن تقدمي املساعدة يعد تكفرياً عن الذنب وأسلوب الستعادة توازنه النفسي، كما أن 

 تعميم شعوره بالسعادة على اآلخرين من احلالة املزاجية اجليدة للفرد جتعله يف الغالب مييل إىل
  .ه شعوراً أكرب بالسعادةنـحخالل تقدمي املساعدة هلم مما مي

املساعدة؛ إذا كان الطلب  لطلبات إذعانه احتمال بالذنب يؤدي إىل الفرد شعور إن  ـ:ـ الشعور بالذنب٢  
)                                                                                                                                                                                                                                             etal,dmanFree,1978:272. (من شعوره بالذنب التقليل وبالتايل ممتناً ما شخصاً جعل يتضمن

إىل أن استشعار مشاعر اآلخرين متثل ) Sialdiniسيالدين (   يشري ـ:ـ استشعار مشاعر اآلخرين ٣
دافعاً قوياً لتقدمي املساعدة، حيث يرى أن األشخاص الذين خيربون استشعار مشاعر اآلخرين، 
عندما يشاهدون معاناة أشخاص آخرين يصبحون يف حالة وجدانية سيئة، لذا فهم يقدمون 

 :In.(دة لكي يتخلصوا من حالتهم السلبية ويستعيدوا حالتهم السابقةاملساع
Batson,1991: 336(  

     ويرى الباحث أن استشعار مشاعر اآلخرين يرتبط بدرجة كبرية بدرجة تعاطف الفرد مع اآلخر، 
فكلما زادت درجة تعاطفه مع اآلخر زادت بالتايل قدرته على وضع نفسه مكانه واإلحساس 

  .وحاجته، مما يؤدي إىل ميل أكرب لتقدمي املساعدة لهمبشاعره 
من خالل عمليات املسح املتكررة اليت قام ا حول دوافع ) ١٩٩٦دافيد مايرز (   وجدـ:ـ التدين٤

تقدمي املساعدة، أن األفراد املتدينني والذين يواظبون على احلضور إىل الكنيسة باستمرار غالباً ما 
 أكثر من غري املتدينني الذين نادراً ما يذهبون إىل الكنيسة أو ال يذهبون يقدمون املساعدة لآلخرين

إليها مطلقاً، حيث أصر املتدينون على التطوع بصورة مضاعفة بعدد من الساعات يقضوا 
 املساعدات املالية نـحيف مساعدة الفقراء أو الضعفاء، كما قاموا أيضاً بتوزيع وم

  ) Myers,1996: 518.(هلم
ينطبق أيضاً على املتدينني يف اإلسالم الذين يواظبون على أداء ) مايرز(ويرى الباحث أن ما أورده      

الشعائر الدينية، ذلك أن غالبية األفراد املسامهني يف إنشاء اجلمعيات اخلريية يف اتمعات 
 اإلسالمية واليت دف إىل تقدمي العون واملساعدة للمحتاجني، هم أشخاص عرفوا يف

  .     جمتمعام بااللتزام الديين
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ـ أوضحت بعض الدراسات أنه كلما أزداد عمر الفرد كلما أزداد توجهه ):العمر الزمين(ـ السن٥
   )  ٣٣: ١٩٩٦األشول،.(و مساعدة اآلخريننـح
ـ  تشري بعض الدراسات إىل أن اإلناث أكثر تقدميا للمساعدة  من الذكور يف مواقف :ـ اجلنس٦

دية، فيما الذكور أكثر تقدميا للمساعدة يف املواقف اليت تتضمن نوعاً من احلياة العا
  )  ١٠١: ١٩٩٤الشامي،.(املخاطرة
    ـ:وتتمثل فيما يأيت : عوامل تتعلق بالشخص املتلقي للمساعدة: ثانياً
ـ  حيث مييل األشخاص إىل مساعدة من يشاوم يف منط امللبس، أو اجلنسية، أو :ـ التشابه١

مامات، أو االجتاهات وغريها من العناصر املشتركة بينهما أكثر من غريهم الذين ال االهت
ويرى الباحث أن هذا العامل قد يتعارض مع عامل التدين ) ١٤٠: ١٩٩٤سالمة،.(يتشاون معهم

إذ أن األشخاص املتدينني يقدمون املساعدة لعامة الناس دون شرط مشاتهم باالجتاه الديين 
  .  يه عامل التشابهكما يشري إل

أن األشخاص الذين يتسمون بدرجة مرتفعة من اجلاذبية ) بنسون وزمالؤه(  يؤكد ـ :ـ التجاذب ٢
متويل، : يف.(والوسامة قد يلقون املساعدة بدرجة أكرب من أولئك الذين هم أقل جاذبية ووسامة

١٠٩: ١٩٩٩(  
ظهر تلهفاً لبذل جهوده يف   أثبتت التجارب أن املتلقي ملساعدةـ :ـ اخلربة السابقة٣ سابقة ي 

مساعدة نفسه، إذا ما كانت التجارب املبكرة لتلقيه املساعدة قد شخصت على أا حدث غري 
  ) Nadler,etal,1976:392.(مرغوب فيه، وحتدياً لكفاءته ومقدرته
                                    ـ:وتتمثل فيما يلي: ثالثاً عوامل متعلقة بظروف املوقف

 مييل األشخاص أكثر إىل مساعدة اآلخرين عندما تكون تكلفة املساعدة ـ :ـ التكلفة العائدة١   
قليلة، فيما يكون العائد أكرب، حيث تتضمن التكلفة فقدان الوقت واجلهد، وعدم الشعور 

اخل ، فيما يتضمن ...بالراحة، والشعور بالذنب، أو التعرض للخطر نتيجة التدخل للمساعدة
لعائد احلصول على التقدير االجتماعي، وزيادة الشعور بالكفاءة، وزيادة تقدير ا

  )Schroeder,etal,1993: 42.(اخل...الذات
 حيث ترتفع احتماالت تدخل الفرد بتقدمي املساعدة لآلخرين إذا كان ـ :ـ الوضوح والغموض٢

املساعدة، أما يف املوقف واضحاً، ويستطيع الشخص تفسريه بسهولة على أنه موقف يتطلب 
  )Batson,1991: 338.(حالة غموض املوقف فإن ذلك يؤدي إىل عزوف األفراد عن املساعدة

 يقوم الفرد بتقدمي املساعدة لآلخرين حينما يكون مبفرده أكثر مما إذا كان ـ :ـ عدد شهود العيان٣
شخصية اليت ال هناك عدد كبري من األشخاص يف املوقف، ويرجع ذلك إىل افتراض املسئولية ال

  )Schroeder,etal,1993: 37.(تتوافر جوانبها يف ظل وجود أعداد كبرية من الناس
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     ويرى الباحث أنه قد حيدث العكس يف بعض األحيان، فبعض األشخاص الذين يشعرون حباجة 
 كبرية إىل االستحسان االجتماعي والشهرة واملكانة االجتماعية املرموقة، مييلون إىل لعب دور
البطولة يف تقدمي املساعدة لآلخرين أمام حشد كبري من الناس، أكثر مما إذا كانوا مبفردهم 

  .واقتضى األمر تقدميهم املساعدة
 حيث يتدخل األفراد بتقدمي املساعدة بشكل أكرب كلما زادت درجة ـ:ـ درجة خطورة املوقف٤

ناً خطراً قد يهدد خطورة املوقف بالنسبة للشخص احملتاج للمساعدة والذي حيمل ضم
الشخص مقدم املساعدة، كما قد حيدث أحياناً يف حوادث السيارات حيث يكون الشخص احملتاج 
للمساعدة يف حالة خطرة تتطلب التدخل الفوري إلسعافه، وبنفس الوقت قد يؤدي ذلك إىل 

  )١٠٦: ١٩٩٩متويل، .(توقيف الشخص مقدم املساعدة من قبل الشرطة واعتباره مسئوالً
 لقد وجدت بعض الدراسات أن األشخاص الذين هم يف عجلة من أمرهم نادراً ـ :ـ ضغط الوقت٥

  )٣٠: ١٩٩٩الغرباوي، .(ما يقفون لتقدمي املساعدة لشخص ما يف حمنة
  :بعض املعايري االجتماعية الدافعة لسلوك املساعدة

تقدمي املساعدة لآلخرين،     هناك عدة معايري اجتماعية تعترب ذات أمهية خاصة يف تفسري دوافع 
  :و التايلنـحوإللقاء الضوء على هذه املعايري نوردها بإجياز على ال

 وينص على أن الشخص ال بد أن يقدم املساعدة لألشخاص الذين ساعدوه ـ:ـ معيار التبادلية١
  )Ma&Leung,1994: 746.(من قبل، وعدم تقدمي املساعدة للذين رفضوا مساعدته من قبل

 الباحث أنه على الرغم من أمهية معيار التبادلية، إالّ أنه مل يأخذ يف احلسبان األفراد      ويرى
  .األطفال، واملرضى، وكبار السن: الذين ليس لديهم القدرة على التبادلية مثل

 وينص على أن كل شخص ينبغي أن حيصل على ما يستحقه، ـ :ـ معيار العدالة االجتماعية ٢
ل عليه، وبالتايل حني يتجاوز شخص آخر أو يلحق به األذى دون مربر، فإن كما أنه يستحق ما حيص

  )٢١٦: ١٩٩٤سالمة،.(العدالة االجتماعية تقتضي أن يقدم املعتدي التعويض املالئم
     ويف العديد من املواقف فإن قرار الفرد بتقدمي املساعدة يتأثر مبا إذا كان يؤمن بأن اآلخر 

  )Krebs&Russell,1981: 161.(ساعدة أم اليستحق أن يقدم له هذه امل
     ويرى الباحث أن االعتقاد مببدأ العدالة االجتماعية قد يؤدي أحياناً إىل إحجام بعض األشخاص 
عن تقدمي املساعدة لآلخرين؛ فإذا ما اعتقدنا أن كل شخص حيصل على ما يستحقه، كما أنه 

 صراخ ضحية على أساس أا قد يستحق ما حيصل عليه، فمعىن ذلك أننا قد نتجاهل
وقد ال نود مساعدة عائلة فقرية على ) أي أا ال تستحق املساعدة( شجعت املغتصب على ذلك

  .أساس اعتقادنا بأا مل تبذل جهداً كافياً للتخلص من فقرها
عيناً،  يشري هذا املعيار إىل شعور الفرد بااللتزام األخالقي ألن يؤدي فعالً مـ:ـ املعيار الشخصي٣

فاملعيار الشخصي يتعلق بقيم الفرد ومفهومه عن ذاته وتقديره هلا، ويشمل كذالك القيم 
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واملعايري اليت استمدها الفرد أثناء عملية التنشئة االجتماعية، لذا فإن الفرد يسلك بشكل 
يتفق مع ما يتبناه من معايري شخصية، وإذا ما سلك ضدها فإن ذلك سيؤدي إىل شعوره باخلزي 

  )Ma& Leung,1994: 746.(الذنبو
     وتشري الدالئل املتاحة من نتائج البحوث على أن املعايري الشخصية تعد منبئاً جيداً لسلوك 
املساعدة، فقد تبني أن هناك ارتباطاً اجيابياً داالً بني املعايري الشخصية اليت يتبناها األفراد وبني 

التربع بالدم، وتقدمي الرعاية للمرضى، : مثلأدائهم ألشكال السلوك االجتماعي االجيايب 
  )Schroeder,etal,1993: 88.(واملشاركة يف تعليم األطفال ذوي صعوبات التعلم

 يشري هذا املعيار إىل تأثر سلوك الفرد مبجموعة القيم واملعايري املتأصلة ـ:ـ املعيار الثقايف٤
راف عن االلتزام ا إىل نـح، بينما يؤدي االباتمع الذي يعيش فيه، وحياول االمتثال هلا وتنفيذها

االستهجان والنبذ من جانب اجلماعة، وبالتايل إحساس الفرد بالذنب واخلجل الختراقه هذه 
  )٣٢٣: ١٩٩٢حقي ، .(القيم واملعايري

      ففي ظل الثقافات التجمعية مثالً تعترب رغبات اجلماعة وأهدافها أكثر أمهية من رغبات 
آسيا، وأمريكا الالتينية، : ز هذه الصورة بشكل واضح يف العديد من الثقافات مثلالفرد، وترب

الواليات املتحدة األمريكية، وكندا هناك القليل من التأكيد الذي : على حني أنه يف ثقافات مثل
و اآلخرين، ومزيد من املسئولية على احلرية الشخصية، واجتاه الفرد نـحيتم على مسئولية الفرد 

  ) Deaux,etal,1993: 293.( حتقيق أهدافهونـح
     ويرى الباحث أن أي من هذه املعايري والعوامل منفرداً غري كاف لتفسري العوامل الدافعة يف 
تقدمي املساعدة لآلخرين، إذ ال بد من نظرة تكاملية هلذه العوامل واملعايري، لكي يتم التمكن من 

  .املإعطاء تفسريات مقنعة عن طبيعة هذه العو
  ـ:دراسات سابقة

من خالل املسح الذي قام به الباحث يف حدود إمكاناته وجد دراسة عربية واحدة تناولت      
عالقة " بعنوان ) العراق ١٩٩٦اهلنداوي، (دراسة : العوامل الدافعة لتقدمي املساعدة لآلخرين وهي

دراسة التعرف على وقد استهدفت ال" بعض العوامل النفسية واالجتماعية بسلوك املساعدة
موظفون، معلمون، (العوامل الدافعة لسلوك املساعدة ولشرائح خمتارة من اتمع العراقي

فرداً وفق متغري اجلنس ) ٦٠٠(بلغت ) فالحون، حرفيون، ربات بيوت، طلبة جامعة، طلبة إعدادية
 للمساعدة على وقد توصلت الدراسة إىل أن أفراد العينة يندفعون. والعمر والبيئة االجتماعية

املسئولية االجتماعية، التبادلية، االندماج االجتماعي، : (وفق العوامل االجتماعية التالية
تقدير الذات، االستحسان : (، والعوامل النفسية التالية)العوامل املوقفية، توقع املنفعة

ة كما أسفرت النتائج عن وجود فروق دال). االجتماعي، خصائص الشخص طالب املساعدة
إحصائياً لصاحل احلضريني يف املسئولية االجتماعية وتقدير الذات وخصائص طالب املساعدة، 
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ولصاحل الريفيني يف التبادلية واالندماج االجتماعي، ولصاحل الذكور الريفيني عموماً يف العوامل 
 يف املوقفية، ولصاحل الذكور الريفيني يف طلب االستحسان االجتماعي، ولصاحل الذكور عموماً

  .  توقع املنفعة
  :و اآليت نـحبالدراسات األجنبية فهي على الأما ما يتعلق      

حبث يف : السلوك االيثاري بني طالب اجلامعة" بعنوان ):أمريكا(Leonard,1977 دراسة ليونارد 
وقد طلب من املتطوعني بالدم االستجابة ". اخلصائص  النفسية واالجتماعية للمتطوعني بالدم

ستفتاء يتضمن اجلنس، والسن، السنة الدراسية، املستوى االجتماعي واالقتصادي، على ا
من املتربعني بالدم % ) ٧٠(والدين، وسبب التطوع، واملشاعر بعد التطوع، وقد أوضحت النتائج أن 

كانوا مدفوعني باالضطرار،أما %) ١٠(كانوا مدفوعني بالشعور باملسئولية االجتماعية، و
  .فكانوا مدفوعني بأسباب خمتلفة، وكانت اإلناث والطلبة البيض أكثر املتطوعني%)  ٢٠(الباقون

التأثري املسبب على السلوك االيثاري "  بعنوان ):اليابان(Toshimoto,1985دراسة توشيموتو 
طفالً يف مرحلة ما قبل املدرسة، وقد قام ) ٣٠(تكونت عينتها من ". عند أطفال ما قبل املدرسة

هدة شريط فيديو ملمثلني شباب يناشدوم املساعدة لضحايا الكارثة، وقد األطفال مبشا
كشفت نتائجها أن املشاركة بالتوجيه بطريقة غري مباشرة يساعد على خلق الدافع االيثاري 

ايت الذي خيلق دافع أناين لتقدمي ١لتقدمي املساعدة خبالف املشاركة عن طريق التوجيه الذ
  .املساعدة

 بعنوان االختالفات العمرية يف ):أمريكا(Perry,Perry&Weiss,1986ي، وويز دراسة بريي،بري
معتقدات األطفال حول ما إذا كان سلوك اإليثار جيعل من ميارسه يشعر بالرضاء، مشلت العينة 

ملعرفة . طفالً من البيض من رياض األطفال، ومن الصفوف الثاين والرابع والسادس والثامن) ١٦٠(
سلة من القصص، وكشفت النتائج أن تالميذ رياض األطفال أغلبهم اختاروا استجابام لسل

الشخصية القصصية اليت مل تقدم املساعدة على أا أكثر سعادة، ولكن هذا االجتاه يصبح 
منخفضا عرب السنوات الدراسية األخرى، أما طالب الصف الثامن فقد اختار أغلبهم 

على أا األسعد، أي أن الدافع االيثاري الشخصية القصصية اليت قدمت املساعدة 
  .للمساعدة يزداد مع تقدم العمر

التقمص الوجداين واملسئولية " بعنوان ):أمريكا (Chapman,etal1987دراسة شامبان وآخرون 
طفالً من أطفال ما قبل املدرسة وحىت ) ٦٠(بلغت العينة" . يف دافعية املساعدة لدى األطفال

وقد خضعوا للمالحظة بعد أن شاهدوا حوادث أليمة مرت مبجرب راشد تالميذ الصف السادس، 
وأم حتمل طفالً رضيعاً، وهؤالء ميثلون احملتاجني للمساعدة، وقد مت مالحظة التعبريات الوجدانية 
االجيابية والسلبية واحملايدة يف ثلثي احلوادث، ومت تقييم االستعدادات اخلاصة بالسلوك املساعد 

قصص تضم أشخاصاً ) ٨(ل إعزاءات األطفال لدوافع ومشاعر الشخصيات يف لآلخرين من خال
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يف حالة حمنة، وقد كشفت النتائج أن املساعدة مالت إىل االرتباط االجيايب مع الوجدان االجيايب، 
وإىل االرتباط السليب مع الوجدان السليب واحملايد، كما ارتبطت إعزاءات الشعور بالذنب بقوة 

تقدمي املساعدة وبالتعبري الوجداين لدى العينة إمجاالً، وفسرت الدراسة هذه وبصورة متسقة ب
النتائج على أنه رمبا ال تكون االستثارة التقمصية مبفردها هي احملرك األهم لدافعية املساعدة  
بل املعىن الذايت أيضاً لتلك االستثارة يف ضوء الشعور املصاحب هلا باملسئولية عن حمنة 

  (Chapman,etal,1987;140-145).الشخص اآلخر
 

 أعتمد الباحث املنهج الوصفي لوصف متغريات البحث، وحتليل البيانات اليت :منهج البحث:  أوالً
  .توصل إليها من الدراسة امليدانية، ومن مث عرض النتائج وتفسريها

 بطلبة كلية التربية جامعة تعز ـ  حدد الباحث جمتمع البحث: جمتمع البحث وعينته:  ثانياً
و املوضح يف نـحطالب وطالبة، موزعة عل ال) ٢٠٠(اجلمهورية اليمنية، وقد مشلت العينة 

  ).١(اجلدول
   توزيع أفراد العينة وفق متغريات البحث)١(جدول 

  
  : أداة البحث: ثانياً

      من خالل إطالع الباحث على األدبيات ذات العالقة مبوضوع البحث قام بإعداد أداة البحث 
فقرة متثل العوامل النفسية الدافعة لسلوك ) ٢٨( األوىل احلايل املتمثلة بقائمتني تضم

  :فقرات، وهذه العوامل هي) ٧(عوامل، حبيث يتضمن كل عامل ) ٤(املساعدة، موزعة على 
الشعور بالذنب ، تقدير الذات ، البحث عن االستحسان االجتماعي ، خصائص الشخص طالب ( 

  ).  املساعدة 
فقرة متثل العوامل االجتماعية الدافعة لسلوك ) ٢٨(ة       فيما تتضمن القائمة الثاني

  :فقرات، وهذه العوامل هي) ٧(عوامل، حبيث يتضمن كل عامل ) ٤(املساعدة، موزعة على 
  ).  املسؤولية االجتماعية ، مبدأ العدالة ،مبدأ التبادلية، ظروف املوقف( 

البيئة   العدد  اجلنس
املستوى   العدد  التخصص  العدد  االجتماعية

  العدد  الدراسي

103  ذكور 50  األول 28  ريف 98  علمي 
41  الثاين 
44  الثالث  97  إناث 172  مدينة 102  إنساين 
65  الرابع 

200  الكلي   200   200   200 
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  ). نادراً، مطلقاً دائماً، أحياناً،: ( بدائل لالستجابة هي) ٤(       ومت وضع 
  :من صدق األداة من خالل مت التحقق:  صدق األداة: ثالثاً

وأخذ آرائهم * حيث مت عرض األداة على جمموعة من املختصني يف علم النفس: صدق احملكمني
  .ومالحظام حول صالحية األداة ومالءمتها تمع البحث

ملقياس ككل، وعالقة ااالت ببعضها، حيث مت إجياد عالقة الفقرة با: صدق االتساق الداخلي
 )٣، ٢(وعالقة كل جمال باملقياس ككل، وكانت النتائج كما هي موضحة يف جدويل

   العالقة بني كل فقرة من فقرات املقياس واملقياس ككل)٢(جدول

  معامل االرتباط  معامل االرتباط  معامل االرتباط  معامل االرتباط
رقم 
  الفقرة

رقم   املقياس ككل
  قرةالف

املقياس 
  ككل

رقم 
  الفقرة

املقياس 
  ككل

رقم 
  الفقرة

املقياس 
  ككل

1 **0.363  15 **0.629  29 **0.236  43 **0.347  
2 **0.184  16 **0.631  30 **0.477  44 *0.165  
3 **0.448  17 **0.341  31 **0.185  45 **0.350  
4 **0.626  18 **0.205  32 **0.320  46 **0.556  
5 **0.440  19 **0.419  33 **0.460  47 *0.145  
6 **0.561  20 **0.343  34 **0.371  48 *0.163  
7 *0.147  21 **0.469  35 **0.483  49 **0.560  
8 **0.233  22 **0.612  36 **0.415  50 **0.260  
9 **0.243  23 **0.493  37 **0.419  51 **0.568  
10 **0.438  24 **0.269  38 **0.411  52 **0.574  
11 **0.607  25 **0.476  39 **0.249  53 **0.521  
12 **0.356  26 **0.265  40 **0.339  54 **0.548  
13 **0.253  27 **0.585  41 **0.402  55 **0.409  
14 **0.562  28 **0.409 42 **0.289  56 *0.145  

  ٠,٠١دال عند مستوى **= 
  ٠,٠٥دال عند مستوى *= 

  قائمة احملكمني للمقياس من أساتذة علم النفس جامعة تعز* 
  حيدرإبراهيم      . ـ د٣ثناء اء الدين    . ـ د٢أنيسة دوكم      . ـ د١
  ليلى يوسف.ـ د٥صادق املخاليف   .ـ د٤
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  ل واملقياس ككل العالقة بني ااالت ببعضها وبني كل جما)٣(جدول 

  معامالت ارتباط بريسون بني ااالت ببعضها وبني كل جمال واملقياس ككل
الشعور   أرقام ااالت

  بالذنب
تقدير 
  الذات

البحث عن 
االستحسان 
  االجتماعي

خصائص 
طالب 
  املساعدة

املسئولية 
  االجتماعية

مبدأ 
  العدالة

مبدأ 
  التبادلية

ظروف 
  املوقف

املقياس 
  الكلي

 الشعور
  بالذنب

1 
0.354 

0.531 0.603 0.488 0.472 0.388 
0.376 

0.730 

0.354  تقدير الذات 1 0.436 0.309 0.391 0.253 0.397 
0.312 

0.598 

البحث عن 
االستحسان 
  االجتماعي

0.531 
0.436 

1 0.694 0.519 0.701 0.493 
0.358 

0.853 

خصائص 
طالب 
  املساعدة

0.603 
0.309 

0.694 1 0.600 0.699 0.471 
0.386 

0.828 

املسئولية 
  االجتماعية

0.488 
0.391 

0.519 0.600 1 0.594 0.471 
0.632 

0.755 

0.472  مبدأ العدالة 
0.253 

0.701 0.699 0.594 1 0.415 0.213 0.786 

مبدأ 
  بادليةالت

0.388 
0.397 

0.493 0.471 0.471 0.415 1 0.365 0.683 

ظروف 
  املوقف

0.376 
0.312 

0.358 0.386 0.632 0.213 0.465 1 0.558 

املقياس 
  الكلي

0.730 
0.598 

0.853 0.828 0.755 0.786 0.683 
0.558 

1 

  ٠,٠١دال عند مستوى **= 
،  )٠,٠١(أن مجيع معامالت االرتباط دالة إحصائياً عند مستوى ) ٣، ٢(    يالحظ من جدويل 

 . مما يؤيد االعتماد على هذا املقياس يف قياس ما وضع ألجله) ٠,٠٥(
  : مت التحقق من ثبات األداة من خالل اآليت:رابعاً ثبات األداة

  ).٠,٨٩(لمقياس  وقد بلغ معامل الثبات ل:  أـ معادلة الفا كرونباخ
،  )٠,٨٣( وقد بلغ معامل الثبات للمقياس ):التجزئة النصفية ( ب ـ معادلة سبريمان ـ براون 

  .وتعد هذه املعامالت العالية مؤشراً على صالحية املقياس وثباته
راف نـحالوسط الفرضي، املتوسط احلسايب ،اال: الوسائل اإلحصائية املستخدمة :خامساً

ار التائي، حتليل التباين، معادلة الفا كرونباخ، معادلة سبريمان براون، معامل املعياري، االختب
  .ارتباط بريسون
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 مدى تأثري العوامل النفسية واالجتماعية على تقدمي سلوك املساعدة :ينص اهلدف األول على
د العينة على ولتحقيق هذا اهلدف مت استخراج متوسطات درجات أفرا. لدى أفراد عينة البحث

ومقارنتها بالوسط  كل عامل من العوامل النفسية واالجتماعية الدافعة لسلوك املساعدة
  ):٥، ٤(وكانت النتيجة كما هي موضحة يف اجلدولني ، الفرضي لكل عامل

   تأثري العوامل النفسية الدافعة لسلوك املساعدة)٤(جدول

الوسط   العوامل النفسية  الترتيب
  الفرضي

عدد أفراد 
  العينة

متوسط 
درجات أفراد 

  العينة
17.5  .تقدير الذات 1 200 23.68 
17.5  . البحث عن االستحسان االجتماعي 2 200 21.51 
17.5  .الشعور بالذنب  3 200 21.22 
17.5  . خصائص الشخص طالب املساعدة 4 200 20.43 

    

 عامل من العوامل أن متوسطات درجات أفراد العينة على كل) ٤(     يتضح من اجلدول 
بينما ) ٢٣,٦٨-٢٠,٤٣(النفسية أعلى من الوسط الفرضي، حيث تراوحت املتوسطات بني 

وهذا يعين أن كافة العوامل النفسية متثل دوافع قوية ) ١٧,٥(الوسط الفرضي لكل عامل 
لتقدمي املساعدة لدى أفراد عينة البحث، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إلية دراسة 

باستثناء عامل الشعور بالذنب، يف حني اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت ) ١٩٩٦اوي،اهلند(
يف أن الشعور بالذنب يعد دافعاً لتقدمي املساعدة، وميكن ) ١٩٨٧شامبان وآخرون،(إليه دراسة 

تفسري ذلك بأن الشعور بالذنب ينتج عن صراع الفرد مع معياره األخالقي؛ لذلك فاألفراد الذين 
  . بالذنب أكثر استعداداً لتقدمي املساعدة كأسلوب للتكفري عن أخطائهميشعرون

  

   تأثري العوامل االجتماعية الدافعة لسلوك املساعدة )٥(جدول

الوسط   العوامل االجتماعية  الترتيب
  الفرضي

عدد أفراد 
  العينة

متوسط درجات 
  أفراد العينة

17.5  .املسئولية االجتماعية 1 200 22.77 
17.5  .تبادلية مبدأ ال 2 200 22.68 
17.5  .ظروف املوقف 3 200 20.51 
17.5  .مبدأ العدالة 4 200 19.59 

  



 

 
   
   

243 

أن متوسطات درجات أفراد العينة على كل عامل من العوامل ) ٥(     كما يتضح من اجلدول 
بينما ) ٢٢,٧٧-١٩,٥٩(االجتماعية أعلى من الوسط الفرضي، حيث تراوحت املتوسطات بني 

وهذا يعين أن كافة العوامل االجتماعية متثل دوافع قوية ) ١٧,٥(لفرضي لكل عامل الوسط ا
لتقدمي املساعدة لدى أفراد عينة البحث، وهذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إلية دراسة 

باستثناء مبدأ العدالة، الذي أوضح البحث احلايل تأثريه يف تقدمي املساعدة، ) ١٩٩٦اهلنداوي،(
وميكن تفسري هذا االختالف بأن اليمنيني رمبا أك ) ١٩٩٦اهلنداوي،(ه تأثري يف دراسةبينما مل يكن ل

ثر تطرفاً من العراقيني يف االعتقاد بالفرضية اليت تشري إىل أن الناس حيصلون على ما 
يستحقون عليه، ويستحقون ما حيصلون عليه، وهذا  يعين أن اليمنيني قد يرون على سبيل 

ملغتصبة تستحق ذلك ألن اغتصاا مت بناءً على تشجيعها للمعتدي، وأن املثال أن املرأة ا
  .. الشخص املظلوم يستحق الظلم ألنه قبل به، وهكذا

يف املسئولية ) ١٩٧٧ليونارد،(       كما اتفقت نتيجة هذا البحث مع ما توصلت إليه دراسة
 يف البحث احلايل باملرتبة االجتماعية كدافع لتقدمي املساعدة، وقد جاء ت نتيجة هذا العامل

 مييلون إىل مساعدة من حيبوم ويعتمدون عليهم؛ داألوىل، وهي نتيجة منطقية، ذلك أن األفرا
 جتاههم يعد حبد ةحيث أن إدراك مقدم املساعدة أن اآلخرين يعتمدون عليه، وشعوره باملسئولي

  )Berkowitz,1972:86. (ذاته تفسرياً لتقدميه املساعدة هلم
-٢٠,٤٣(  ومبقارنة متوسطات درجات أفراد العينة على العوامل النفسية اليت تراوحت بني    

يتضح )  ٢٢,٧٧-١٩,٥٩(مبتوسطات درجام على العوامل االجتماعية اليت تراوحت بني ) ٢٣,٦٨
أن متوسطات درجام على العوامل النفسية أعلى من متوسطات درجام على العوامل 

و مساعدة اآلخرين بتأثري العوامل النفسية نـحيعين أن أفراد العينة يندفعون االجتماعية، وهذا 
بدرجة أعلى من تأثري العوامل االجتماعية، وميكن تفسري ذلك بأن التوافق النفسي يأيت أوالً يف 
التأثري على سلوك الفرد مث يأيت تأثري التوافق االجتماعي باعتباره نتيجة للتوافق النفسي، أي أن 

  . ات النفسية تؤثر يف سلوك الفرد بدرجة أعلى من تأثري الذات االجتماعيةالذ
التعرف إىل الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة على العوامل : ينص اهلدف الثاين على

، البيئة )ذكور، إناث( اجلنس: النفسية الدافعة لسلوك املساعدة وفق املتغريات التالية
األول، الثاين، (املستوى الدراسي) علمي، إنساين(  التخصص الدراسي،)ريف، مدينة(االجتماعية

  ):٩، ٨، ٧، ٦(و املوضح يف اجلداول نـحوقد مت حتقيق هذا اهلدف على ال).الثالث، الرابع
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 الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة على العوامل النفسية الدافعة لسلوك )٦(جدول 
  املساعدة وفق متغري اجلنس

مل
لعا

ا
  

ا
س
جلن

عدد  
ال

سط  
ملتو

ا
  

اال
ـح

ن
اري

عي
ف امل

را
  

مة
قي

T رية
 احل

جة
در

لة   
دال

ى ال
ستو

م
٠,٠
٥

  

قرار
ال

  

103  ذكور 21.69 3.69    الشعور بالذنب
97  إناث 20.75 4.17 

1.69 198 0.09 لغري دا  

103  ذكور 23.49 2.98    تقدير الذات
97  إناث 23.87 5.15 

0.64 198 0.52 لغري دا  

103  ذكور 21.34 4.28  البحث عن 
ستحسان اال

  االجتماعي
97  إناث 21.68 3.92 

0.59 198 0.55 لغري دا  

103  ذكور 20.53 3.65  خصائص 
الشخص طالب 

  املساعدة
97  إناث 20.33 3.53 

0.40 198 0.68 لغري دا  

  
على  العينة عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات أفراد) ٦(     يتضح من اجلدول 

وهذه النتيجة تتفق مع ما . العوامل النفسية الدافعة لسلوك املساعدة وفق متغري اجلنس
باستثناء عامل االستحسان االجتماعي الذي توصلت ) ١٩٩٦اهلنداوي،(توصلت إليه دراسة 

وق  فروق لصاحل الذكور على هذا العامل، بينما يف الدراسة احلالية ال توجد فروجوددراستها إىل 
بني اجلنسني على هذا العامل، وميكن تفسري هذا االختالف يف أن نظرة اتمع الدونية للمرأة يف 
اتمع اليمين مقارنة بالنظرة األكثر اجيابية للمرأة يف اتمع العراقي جتعل املرأة اليمنية أكثر 

  .لآلخرينحاجة لالستحسان االجتماعي والذي قد حتصل عليه من خالل تقدمي املساعدة 
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 الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة على العوامل النفسية الدافعة لسلوك )٧(جدول 
   وفق متغري البيئة االجتماعيةاملساعدة

مل
لعا

ا
  

عية
تما

الج
ة ا
بيئ

ال
  

عدد
ال

سط  
ملتو

ا
  

اال
ـح

ن
اري

عي
ف امل

را
  

مة
قي

T رية
 احل

جة
در

لة   
دال

ى ال
ستو

م
٠,٠
٥

  

قرار
ال

  

28  ريف 22.17 2.48 
  الشعور بالذنب

172  مدينة 21.10 4.13 
1.21 198 0.23 لغري دا  

28  ريف 23.64 2.41 
  تقدير الذات

172  مدينة 23.67 4.40 
0.04 198 0.97 لغري دا  

28  ريف 20.79 3.94  البحث عن 
االستحسان 
172  مدينة  االجتماعي 21.62 4.12 

1.00 198 0.32 لغري دا  

28  ريف 20.86 3.23  خصائص 
الشخص 

  ةطالب املساعد
172  مدينة 20.37 3.64 0.67 198 0.50 لغري دا  

  
على وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات أفراد العينة عدم ) ٧(     يتضح من اجلدول

وختتلف هذه . العوامل النفسية الدافعة لسلوك املساعدة وفق متغري البيئة االجتماعية
حول عاملي تقدير الذات واالستحسان ) ١٩٩٦اهلنداوي،(إليه دراسة النتيجة مع ما توصلت 
وجود فروق دالة إحصائيا على عامل تقدير الذات لصاحل ) اهلنداوي(االجتماعي، حيث بينت 

كن تفسري هذا االختالف ومي. احلضريني، وعلى عامل االستحسان االجتماعي لصاحل الريفيني
ريف ومدن اليمن، وأيضاً تقارب أساليب التنشئة اهلوة احلضارية والثقافية بني بضيق 

  .االجتماعية يف ريف ومدن اليمن مقارنة باتمع العراقي
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 الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة على العوامل النفسية الدافعة لسلوك )٨(جدول 
   وفق متغري التخصص الدراسياملساعدة

مل
لعا

ا
  

سي
درا

ص ال
ص

تخ
ال

  

عدد
ال

سط  
ملتو

ا
  

اال
ـح

ن
ر

اري
عي
ف امل

ا
  

مة
قي

T رية
 احل

جة
در

لة   
دال

ى ال
ستو

م
٠,٠
٥

  

قرار
ال

  

98  علمي 22.12 3.47    الشعور بالذنب
102  إنساين 20.38 4.20 

3.19 198 0.00 لدا  

98  علمي 24.22 5.13    تقدير الذات
102  إنساين 23.14 2.90 

1.85 198 0.06 لغري دا  

98  علمي 22.42 3.86  البحث عن 
االستحسان 
  االجتماعي

102  إنساين 20.63 4.15 
3.16 198 0.00 لدا  

98  علمي 21.45 3.33  خصائص 
الشخص طالب 

  املساعدة
102  إنساين 16.46 3.56 

4.07 198 0.00 لدا  

  
بني متوسطات درجات ) ٠,٠٥عند مستوى (وجود فروق دالة إحصائياً) ٨(     يتضح من اجلدول

الشعور :  التخصص الدراسي على كل من العوامل النفسية اآلتيةأفراد العينة وفقاً ملتغري
ولصاحل ) بالذنب، البحث عن االستحسان االجتماعي، خصائص الشخص طالب املساعدة

 العلمية، بينما ال توجد فروق دالة بني طلبة التخصصني العلمي واإلنساين التخصصاتطلبة 
لتخصصات العلمية يقدمون املساعدة وهذا قد يعين أن طلبة ا. على عامل تقدير الذات

ليتجنبوا مشاعر الذنب، وحيصلون على رضا واستحسان اآلخرين، كما أم يتأثرون يف تقدميهم 
املساعدة بصفات الشخص طالب املساعدة بدرجة أعلى مقارنة بطلبة التخصصات 

ون املساعدة اإلنسانية، وميكن أن تعزى هذه النتيجة إىل أن طلبة التخصصات اإلنسانية يقدم
لآلخرين باعتبارها واجب إنساين أوالً مث يأيت دور العوامل النفسية ثانياً، وذلك بعكس طلبة 
التخصصات العلمية، وهذا قد يرجع إىل أن املنهج الدراسي الذي يتلقاه طلبة التخصصات 

املنهج اإلنسانية يتضمن قيم التعاون والتكافل واملساندة واملساعدة بقدر أكرب مما يتضمنه 
العلمي، بينما ميكن تفسري عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات طلبة 
التخصصني العلمي واإلنساين على عامل تقدير الذات، بأن هذا العامل يعد عامالً عاماً قد 

  .    يكون تأثريه متقارباً على معظم الناس، باعتباره مرتبط مبدى القدرة على تقدمي املساعدة
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 على العوامل النفسية الدافعة لسلوك  الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة)٩(ولجد
   وفق متغري املستوى الدراسي املساعدة

جمموع   مصدر التباين  العامل
  املربعات

درجة 
  احلرية

متوسط 
 Fقيمة   املربعات

مستوى 
  القرار  0.05الداللة 

194.850  بني اموعات 3 64.950 
2905.105  داخل اموعات 196 14.822 

الشعور 
  بالذنب

3099.955  الكلي 199  

4.382 0.005  دال  

109.937  بني اموعات 3 36.646 
3356.283  داخل اموعات 196 17.124 

  تقدير الذات

3466.220  الكلي 199  

2.140 0.096  غري
  دال

253.467  بني اموعات 3 84.489 
3090.528  داخل اموعات 196 15.768 

البحث عن 
االستحسان 
3343.995  الكلي  االجتماعي 199  

5.358 0.001 دال  

141.304  بني اموعات 3 47.101 
2413.581  داخل اموعات 196 12.316 

خصائص 
الشخص 

طالب 
  املساعدة

2555.155  الكلي 199  

3.825 0.011 دال  

بني متوسطات درجات أفراد العينة ) ٠,٠٥عند مستوى (د فروق دالة إحصائياًوجو) ٩(يتضح من اجلدول
الشعور بالذنب، البحث عن : وفقاً ملتغري املستوى الدراسي يف كل من العوامل النفسية اآلتية

، بينما ال توجد فروق دالة بني طلبة ) االستحسان االجتماعي، خصائص الشخص طالب املساعدة
وملعرفة داللة الفروق لصاحل أي من املستويات .  على عامل تقدير الذاتاألربعةاملستويات الدراسية 

 لصاحل طلبة املستوى ا وكانت نتائج الفروق مجيعهScheffeالدراسية األربعة مت استخدام معادلة 
وهذا يعين أن طلبة املستوى الرابع يقدمون املساعدة مدفوعني بالشعور بالذنب، والبحث عن .  الرابع

ستحسان االجتماعي، وخصائص الشخص طالب املساعدة، بدرجة أعلى من طلبة املستويات اال
اليت ) ١٩٨٦بريي، بريي وويز(الدراسية الثالثة األوىل، وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة

جة و تقدمي املساعدة يزداد مع تقدم العمر، وميكن أن تعزى هذه النتينـحأوضحت نتائجها بأن الدافع 
إىل مبدأ االستمرار يف النمو الذي يؤكد أن الفرد يكون أنانياً يف مرحلة الطفولة املبكرة مث يتحول 

و الغريية، وقد ترجع هذه النتيجة إىل أن تقدم الفرد يف املستوى التعليمي نـحتدرجيياً مع تقدم العمر 
  . خرينيكسبه معارف أكثر تساعده يف احلكم على معايري تقدميه املساعدة لآل
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   داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة وفقاً ملتغري املستوى الدراسي)١٠(جدول
  Scheffeباستخدام معادلة 

Subset  for  alpha = .05  املستوى
  الدراسي

  العدد
1  2  

41  الثاين 19.85  

44  الثالث 21.11 21.11 

50  األول 21.34 21.34 

65  الرابع  22.94 

  
 التعرف إىل الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة على العوامل :هلدف الثالث علىينص ا

، البيئة )ذكور، إناث( اجلنس:  وفق املتغريات التاليةاملساعدةاالجتماعية الدافعة لسلوك 
األول، الثاين، (املستوى الدراسي) علمي، إنساين( ، التخصص الدراسي)ريف، مدينة(االجتماعية

  ):١٠، ٩، ٨، ٧(و املوضح يف اجلداول نـحوقد مت حتقيق هذا اهلدف على ال). لرابعالثالث، ا
  

 الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة على العوامل االجتماعية الدافعة لسلوك )١١(جدول 
  املساعدة وفق متغري اجلنس

مل
لعا

ا
س  

جلن
ا

عدد  
ال

سط  
ملتو

ا
  

اال
ـح

ن
اري

عي
ف امل

را
  

مة
قي

T رية
 احل

جة
در

  

الد
وى 

ست
م

لة 
ال

٠,٠
٥

  

قرار
ال

  

103  ذكور 22.39 3.50  املسئولية 
97  إناث  االجتماعية 23.15 2.70 

1.73 198 0.08 لغري دا  

103  ذكور 19.77 5.16    مبدأ العدالة
97  إناث 19.40 5.33 

0.49 198 0.62 لغري دا  

103  ذكور 22.68 3.28    مبدأ التبادلية
97  إناث 22.49 2.97 

0.84 198 0.40 لغري دا  

103  ذكور 20.56 3.27    ظروف املوقف
97  إناث 20.46 2.63 

0.24 198 0.81 لغري دا  
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عدم وجود فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات أفراد العينة ) ١١(     يتضح من اجلدول 
تتفق مع وهذه النتيجة . على العوامل االجتماعية الدافعة لسلوك املساعدة وفق متغري اجلنس

) اهلنداوي(باستثناء ظروف املوقف الذي أثبتت دراسة) ١٩٩٦اهلنداوي،(ما توصلت إليه دراسة
وجود فروق دالة إحصائياً لصاحل الذكور على هذا العامل، وميكن تفسري هذه النتيجة بأن 
 طبيعة التنشئة األسرية واالجتماعية للفرد يف اتمع اليمين تسري يف اجتاه واحد بالنسبة

املؤمن للمؤمن ) "ص(حديث الرسول : للجنسني فيما يتعلق ذه العوامل، فعلى سبيل املثال
إشارة واضحة إىل مسئولية الفرد جتاه اآلخرين،  كما أن مجلة " كالبنيان يشد بعضه بعضا

من زرع " الشائع استخدامها تشري إىل مبدأ العدالة اإلهلية، ومقولة" قدر اهللا وما شاء فعل"
  .عين أن اإلنسان حيصد ما يزرع وهو ما يشري إىل مبدأ التبادليةت" حصد

     أما ما يتعلق باختالف نتيجة البحث احلايل على العامل اخلاص بظروف املوقف عن نتيجة 
على العامل نفسه، فيمكن أن تعزى إىل أن عينة البحث احلايل ميثلون ) ١٩٩٦دراسة اهلنداوي(

 لطبيعة املوقف ممما جيعل اجلنسني يتشاون يف إدراكه) امعةطلبة اجل(شرحية تعليمية واحدة 
 تقدمي املساعدة، بينما العينة العراقية ضمت شرائح تعليمية متعددة قد منهمالذي يتطلب 

   .   يعزى إليها الفارق بني اجلنسني
  

ك  الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة على العوامل االجتماعية الدافعة لسلو)١٢(جدول 
   وفق متغري البيئة االجتماعيةاملساعدة

مل
لعا

ا
  

عية
تما

الج
ة ا
بيئ

ال
  

عدد
ال

سط  
ملتو

ا
  

اال
ـح

ن
اري

عي
ف امل

را
  

مة
قي

T رية
 احل

جة
در

لة   
دال

ى ال
ستو

م
0.0

5
  

قرار
ال

  

22.14 28  ريف 2.63  املسئولية 
172  مدينة  االجتماعية 22.86 3.23 

1.12 198 0.27 لغري دا  

18.71 28  ريف 5.17  مبدأ 
172  مدينة  العدالة 19.73 5.24 

0.96 198 0.34 لغري دا  

22.14 28  ريف 3.01  مبدأ 
172  مدينة  التبادلية 22.77 3.13 

0.99 198 0.32 لغري دا  

20.50 28  ريف 2.65  ظروف 
172  مدينة  املوقف 20.52 3.03 

0.03 198 0.98 لغري دا  
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على لة إحصائياً بني متوسطات درجات أفراد العينة عدم وجود فروق دا) ١٢(يتضح من اجلدول 
البيئة االجتماعية، وهذه النتيجة  العوامل االجتماعية الدافعة لسلوك املساعدة وفق متغري

اليت أوضحت وجود فروق دالة إحصائياً ) ١٩٩٦اهلنداوي،(ختتلف مع ما توصلت إليه دراسة
قف، ولصاحل احلضريني على معيار املسئولية لصاحل الريفيني على عاملي التبادلية، وظروف املو

وميكن تفسري هذا االختالف بضيق اهلوة احلضارية والثقافية بني ريف ومدن اليمن، . االجتماعية
  .وأيضاً تقارب أساليب التنشئة االجتماعية يف ريف ومدن اليمن مقارنة باتمع العراقي

  

لى العوامل االجتماعية الدافعة لسلوك  الفروق يف متوسط درجات أفراد العينة ع)١٣(جدول 
   وفق متغري التخصص الدراسياملساعدة

مل
لعا

ا
  

سي
درا

ص ال
ص

تخ
ال

  

عدد
ال

سط  
ملتو

ا
  

اال
ـح

ن
اري

عي
ف امل

را
  

مة
قي

T رية
 احل

جة
در

لة   
دال

ى ال
ستو

م
٠,٠
٥

  

قرار
ال

  

98  علمي 23.34 3.05  املسئولية 
102  إنساين  االجتماعية 22.21 3.16 

2.57 198 0.01 لدا  

98  علمي 2.72 5.10  مبدأ 
102  إنساين  العدالة 18.50 5.15 

3.07 198 0.00 لدا  

98  علمي 22.86 3.14  مبدأ 
102  إنساين  التبادلية 22.52 3.09 

0.77 198 0.45 لغري دا  

98  علمي 20.51 3.10  ظروف 
102  إنساين  املوقف 20.52 2.86 

0.02 198 0.98 لغري دا  

    

بني متوسطات درجات ) ٠,٠٥عند مستوى (وجود فروق دالة إحصائياً) ١٣(ح من اجلدول     يتض
أفراد العينة وفقاً ملتغري التخصص الدراسي على عاملي املسئولية االجتماعية، ومبدأ العدالة، 

بينما ال توجد فروق دالة إحصائياً بني متوسطات درجات . ولصاحل طلبة التخصصات العلمية
وهذا . وفقاً ملتغري التخصص الدراسي على عاملي مبدأ التبادلية، وظروف املوقفأفراد العينة 

و نـحيعين أن طلبة التخصصات العلمية يقدمون املساعدة مدفوعني بشعورهم باملسئولية 
 التخصصاتاآلخرين وإمياناً بأن اآلخرين يستحقون املساعدة بدرجة أعلى مقارنة بطلبة 

ذه النتيجة إىل أن طلبة التخصصات العلمية يعتقدون بتفوقهم وميكن أن تعزى ه. اإلنسانية
العقلي على اآلخرين وبالتايل تقع على عاتقهم مسئولية تقدمي املساعدة هلم، ويف الوقت 
نفسه مييلون إىل التفكري املنطقي بأن حاجة الفرد إىل غريه ناجم عن تقصري الفرد ذاته وعدم 

ومثل هؤالء يستحقون ما هم عليه من وجهة نظرهم، بذل اجلهود الكافية ملساعدة نفسه، 
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وهذا رمبا عكس ما يعتقد ذوي التخصصات اإلنسانية الذين قد يؤمنون أكثر ببيت الشعر الذي 
  بعض لبعض وإن مل يشعروا خدم              الناس للناس من بدو وحاضرة:   يقول

  

 وفق متغري ية الدافعة لسلوك املساعدة على العوامل االجتماع الفروق بني أفراد العينة)١٤(جدول
  املستوى الدراسي 

مصدر   العامل
درجة   جمموع املربعات  التباين

  احلرية
متوسط 
 Fقيمة   املربعات

مستوى 
  القرار  الداللة

46.432  بني اموعات 3 15.447 
داخل 

1932.138  اموعات 193 9.858  املسئولية 
  االجتماعية

1978.480  الكلي 199  

1.567 0.199 غري دال  

243.624  بني اموعات 3 81.208 
داخل 

5204.756  اموعات 193 26.555  مبدأ 
  العدالة

5448.380  الكلي 199  

3.058 0.029 غريدال  

24.823  بني اموعات 3 8.274 
داخل 

1904331  اموعات 193 9.716  مبدأ 
  التبادلية

1929.155  الكلي 199  

0.852 0.467 غري دال  

24.269  بني اموعات 3 8.090 

داخل 
  اموعات

1733.686 
193 8.845  ظروف 

  املوقف
1757.995  الكلي 199  

 
 
0.915 

 

0.435 غري دال  

      

 اتضح عدم وجود فروق دالة إحـصائياً بـني متوسـطات درجـات أفـراد           Scheffe    وباستخدام معادلة   
  )١٥(وكما هو موضح يف اجلدول .  ملتغري املستوى الدراسيالعينة وفقاً

   داللة الفروق بني متوسطات درجات أفراد العينة وفقاً ملتغري املستوى الدراسي)١٥(جدول
  Scheffeباستخدام معادلة 

Subset  for  alpha = .05  العدد  املستوى الدراسي  
1 

44  الثالث 18.39 
41  الثاين 18.49 
50  األول 19.72 

65  الرابع 21.00 
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   وميكن تفسري هذه النتيجة بأن العوامل االجتماعية الدافعة لسلوك املساعدة يتم اكتساا 
من خالل التنشئة األسرية واالجتماعية يف مراحل عمرية وتعليمية تسبق املرحلة اجلامعية، 

، أما ما يتعلق بالعامل )بادليةاملسئولية، العدالة، الت( وخاصة ما يتعلق بالعوامل الثالثة األوىل
فقد كان من املتوقع أن يكون للمستوى الدراسي تأثري على هذا العامل ) ظروف املوقف(الرابع

كون املستوى التعليمي األعلى يكسب الفرد خربة ومعرفه جتعله أكثر تأثراً بطبيعة إدراكه 
لنتيجة غري متوقعة فيمكن  يتطلب منه تقدمي املساعدة لآلخرين، وكون أن هذه االذيللموقف 

أن تعزى إىل ضعف التفاعل االجتماعي بني الطلبة يف البيئة اجلامعية مما يؤثر سلبياً على 
  .اهتمامهم بإدراك املواقف اليت تتطلب منهم تقدمي املساعدة لآلخرين 

  
 

ة واألخالقية يف تربية ـ يوصي الباحث بتعزيز قيم العدالة االجتماعية من خالل تدعيم القيم الديني   ١
  . األجيال

ـ أن حترص املؤسسات التربوية على إبراز مساعدة اآلخرين كعمل إنساين يستحقه كـل إنـسان دون               ٢
  .احلاجة إىل تكوين حكم مسبق عن استحقاق الفرد املساعدة أو عدم استحقاقه

 
 

  :يقترح الباحث إجراء حبوث حول* 
  .لدى األطفال يف مرحلة الطفولة املتأخرة واملراهقة املبكرة والوسطى   ـ دوافع تقدمي املساعدة 

  .    ـ عالقة أساليب التنشئة االجتماعية بسلوك املساعدة
  .   ـ دوافع تقدمي املساعدة لدى فئات وشرائح اجتماعية ومهنية خمتلفة

  .   ـ تأثري العامل االقتصادي على تقدمي املساعدة لآلخرين
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  :أوالً املصادر العربية

 .القرآن الكرمي -١
 بشرح الكرماين، اجلزء التاسع عشر، املطبعة البهية صحيح ابن عبد اهللا): ١٩٣٧(البخاري -٢

 .املصرية
 .علم نفس النمو، القاهرة، دار احلسام للطباعة): ١٩٩٦(األشول، عادل عز الدين  -٣
 .رية، دار املعرفة اجلامعيةاملدخل إىل علم النفس، اإلسكند): ١٩٩٢(حقي، ألفت حممد  -٤
أنت وأنا واآلخرون، القاهرة، مكتبة : علم النفس االجتماعي): ١٩٩٤(سالمة، ممدوحة حممد  -٥

 .األجنلو
العالقة بني سلوك تقدمي املساعدة وبعض املتغريات ): ١٩٩٤(الشامي، سوزان أمحد فتحي  -٦

 . ، جامعة القاهرةالنفسية واالجتماعية، رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية اآلداب
فاعلية برنامج إرشادي انتقائي يف تنمية التوجه ): ١٩٩٩(الغرباوي، صفاء حممد هاشم  -٧

و املساعدة االجتماعية واإليثار لدى بعض طالب اجلامعة، رسالة ماجستري، غري نـح
 .منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان

دراسة : اسية لسلوك تقدمي املساعدةارتقاء األبعاد األس): ١٩٩٩(رجوات عبد اللطيف متويل، -٨
، رسالة "الطفولة املتأخرة، املراهقة املبكرة، املراهقة املتأخرة"عرب ثالث مراحل عمرية 

 .ماجستري، غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة حلوان
عالقة بعض العوامل النفسية واالجتماعية بسلوك ): ١٩٩٦(اهلندواي، أنعام لفتة موسى  -٩

 .ة دكتوراه، غري منشورة، كلية اآلداب، جامعة بغداداملساعدة، رسال
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