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Abstract: 

The current research aims to know: 

1 Helping behavior of postgraduate students. 

2- The moral motivation of postgraduate students. 

3- The relationship between helping behavior and moral motivation among postgraduate 

students 

4- Significance of the difference in the relationship between helping behavior and moral 

motivation among postgraduate students and sex (male-female) 

For the purpose of verifying this, the descriptive approach was used, the correlational study, 

for its suitability in achieving the objectives of the current research. The helping behavior 

scale prepared by Cody (2020) and prepared according to the definition developed by 

Sigelman (1981) based on Pandora's social learning theory, was adopted, and it consists of 

(39) items distributed over three domains (favor 13 items, donation 14 items, help in an 

emergency of 15 items) and the five response alternatives were (always, often, sometimes, 

rarely, never), The Janoff & Carner (2016) measure of moral motivation was adopted and 

built according to Rolomay et al. (1999) translated by Khasaf   (2021), which includes (30) 

items distributed over six domains: (self-control, diligence or self-reliance for success, non-

harm, help). Or fairness, social order, social justice) and in front of each paragraph there are 

alternatives (always apply to me, often apply to me, sometimes apply to me, always rarely 

apply to me, never apply to me) and the two scales were applied to a sample of (120) chosen 

randomly, stratified   Results: Graduate students in behavior among themselves, as was the 

case in the case of a statistically correlated relationship between helping behavior and 

moral motivation, according to gender (male-female) and specialization (scientific-human). In 

the light of the findings of the research, made a number of recommendations and proposals. 
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  لدى طلبة الدراسات العليا  األخالقية ةسلوك المساعدة وعالقتها بالدافعي

 

ـــــي   ن زغـ ــي  ــ لميـــاء ياسـ

إلعرإق،إلجإمعةإلمستنرصية،د .أ



 

 :الملخص

تعرف ؤل:يستهدفإلبحثإلحإلي

.ــسلوكإلمسإعدةلدىطلبةإلدرإسإتإلعليإ1

.لدىطلبةإلدرإسإتإلعليإإألخةلقيةـــإلدإفعية2

سلوكإلمسإعدةوإلدإفعية3 ن لدىطلبةإلدرإسإتإلعليإإألخةلقيةـــإلعةلقةإإلرتبإطيةبي 

سلوكإلمسإعدةوإلدإفعية4 ن إلعةلقةبي  ي
إلجنسلدىطلبةإلدرإسإتإلعليإإألخةلقيةـــدإللةإلفرقػن وفقإلمتغي 

()ذكورــإنإث

إلدرإسولغرضإلتحققمنذلكت ي
تحقيقمإستخدإمإلمنهجإلوصؼن ي

هدإفأةإإلرتبإطيةلمةلئمتهػن تم.إلبحثإلحإلي

كودي)  قبل من إلمعد إلمسإعدة سلوك مقيإس ي
2222تبنن وفق وإلمعد سيكلمإن( وضعه إلذي إلتعريف

Sigelman(1981) (فقرةموزعةعىلثةلثمجإإلت39لبإندورإ،وإلمكونمن)إلمستندعىلنظريةإلتعلمإإلجتمإعي

)إلمعروف ع13هي ،إلتير طإرئ14فقره ي
ػن إلمسإعدة ، 15فقره (فقره وكإنتبدإئلإإلستجإبةخمإسيةوإعتمد

مقيإسجإنوف  janoff&Carner(2016)وكإرنر   إألخةلقيةللدإفعية   وإخرون) رولومإي وفق ي
(1999وإلمبنن

جممنقبلخصإف (32)(إلمتضمن2221)إلمير جتهإدأوإإلعتمإد)ضبطإلنفسإإلفقرةموزعهعىلستمجإإلتهي

 من إلنفس إؤلأعىل ،عدم إلنجإح إلمسإعدة.يذإءجل إإلجتمإعيةأو إلعدإلة ، إإلجتمإعي ،إلنظإم وبدإئل،(إإلنصإف

،إإلستجإبةخمإسية ن ت122)عىلعينةبلغتوطبقإلمقيإسيي  :إئجظهرتإلنتأإلعشوإئيةإلطبقية،وبإلطريقة(إختي 

 لديإلدرإسإتإلعليإأنطلبة كمإ بينهم، فيمإ نهميتأهمسلوكمسإعدة إلدإفعية وإألخةلقيةمتعونبمستوىمن نأ،

 دإلة عةلقة ؤهنإك
 
سلوحصإئيإ ن بي  وإلدإفعية إلمسإعدة إألخةلقيةك دإللة فـرق توجد وإل ي، لمتغي 

 
وفقإ ؤحصإئية

-وإلتخصـص)علمـي،ؤنـإث(-إلجـنس)ذكـور إلنتإئج ضـوء وفـي .) ي
ؤلؤنسـإنن توصل ي

تقدهإیإلنر منمیإلبحثتم عدد

حإتإتیإلتوص  .وإلمقير

.إألخةلقيةإلدإفعية،سلوكإلمسإعدة:الكلمات المفتاحية
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 :مشكلة البحث

 وزيإدة إلعةلقإتإإلجتمإعية وتوسع لتعقدإلحيإة، فقدإلمتطلبإتنتيجة إزديإدوإجبإتإلفردؤلدىذلكأ،

 ي
محيطهإلبين  ي

ػن
ُ
حيإتهإليوميةؤزإءإألفرإدإآلخرينإلذينيعيشونمعه ي

إمإتهػن ن أيؤذيتأثر،وإلير ي
ػن إلتفإعلإإلجتمإعي

 فكمجتمع وسيإسية وإجتمإعية منظروفنفسية يتعرضله إؤلبمإ إلمزإج جومن إلمجتمع سإد لمإ ي تسمتإيجإنر

بإؤل أفرإده ن ،يجإبيةإلعةلقإتبي 
 
ويعدسلوكإلمسإعدةسلوكإ

 
لمنفعةإإلخرينيتضمنمجموعةمنإلفعإليإتطوعيإ

، بإلشخصبخإصةوإلمجتمعبعإمة)إلعإسمي ن إإلفرإدإلمحيطي  (.83:2213إلجوهريةمنأجلخي 

منإلخيإرإت إؤلنسإنيةتحتويعىلإلكثي  إألخةلقيةمنإلمعروفؤنإلحيإة ي
تظهروتختؼن ي

وإلتعإطفيةوإلنر

إلسلوك دوإفع تأثي  ؤن ؤإل ومتنوعة ة كثي  تعإطفية بإستجإبإت إلقيإم إلفرد وتتطلبمن إلحيإتية إلموإقف حسب

دإخلهمنأسإليبوإحكإموصةلت ي
يتحققمإػن تجعلإلفرديستجيبللموإقفحنر ي

وإلتوجهإتإلنفسيةإلنر ي
إألخةلػر

تجعلهمتوإف
 
،ونفسيقإجتمإعيإ

 
وإلمشإركة،مثلإلعدلوإلمسإوإةإألخةلقيةمإلفردإلذييسإعدإآلخرينويتبعإلقيؤنإ

 دوإفعه من تنبع وإإلجتمإعية  إلمدنية إلنشإطإت ي
إألخةلقيةػن ي

إلذإتيةإلنر إلمصلحة تسموفوق يجبأن وتتمثل،

إألخةلقيةإلدوإفع

( Tirrib & Liauwa,  2015,p:34Malina ).


 
إستنإدإ ه تفسي  يمكن إلسلوك ي

ػن مقيؤلوإلتبإين نتإئج يمكن ي
وإلبإػر ي

إألخةلػر إلحكم للدإفعيةأإس تكون ن

،نصيبمنهإألخةلقية
 
إ منإألشخإصإلذينيدعونإمتةلكوهذإينطبقكثي  حيإتنإحيثؤنإلكثي  ي

معمإنشإهدهػن

إليسلكونبشكلمنسجممعهذهإلمعرفةبليترصفونعىلنحومنإقضلهإ،ؤنإألخةلقيةأعظمإلمعإرفوإلمبإدئ

ذإتإلوقتيعجزونعنؤظهإرهذهإلمعرفةعىلشكل،هؤإلءإألشخإصوعىلهذإإلنحوقدإمتلكوإإلمعرفة ي
لكنهمػن

إكإ
َ
تؤللذإهمبحإجة،نهذإإلسلوكسيتعإرضمعمصإلحهمسلوكوخإصةِؤذ ي

إلنر بإتجإهإلقوة ن جعلهممندفعي 

إلمكإسب وسلوكيإتهمإلتحققلهم فعإلهم
ُ
كإنتأ وإن لديهمحنر ي

إلنر وإلمبإدئ إلمعرفة إلأوتنفيذ فيمإ توقعهم

يرغبونه

.(Jorati.2014,p:748)

مإ You&Bebeau (2013) فقدركزتدرإسة تفسي  فقطمحإولة ي
إألخةلػر وإلتفكي  عىلإلحكم عإم بشكل

تدفعأوإلفردأنيسلكإلذييدفع ي
حإولتإلدرإسةإلكشفعنإلقوىإلنفسيةإلدإخليةإلنر

ْ
،ِؤذ ي

إليسلكبشكلأخةلػر

 ي
وإنكإنهذإإلسلوكإألخةلػر ،وتعطيهإلطإقةإلةلزمةلةلستمرإرفيهومقإومةإؤلغرإءإتحنر ي

إلفردنحوإلسلوكإألخةلػر

يتعإرضمعمصإلحهإلشخصية.ؤضإفةلذلكسعتإل ي
إلسلوكإألخةلػر درإسةلتقديمنموذجمتكإملقإدرعىلتفسي 


 
بظهورإلسلوكأيإ إلفردبإلتعرضلموإقفمإوإنتهإء فيهإ يبدأ ي

بشكلفعإلمنإللحظةإألولإلنر ي
إألخةلػر كإنوغي 

يووبيبيإو)،نوعه درإسة مثل بعضإلدرإسإتإلحديثة ذهبتؤليه You&Bebeau:2013,p:1-15وهذإ يمكن(.

إلتسإؤإلتإإلتية ي
ػن :تحديدمشكلةإلبحثإلحإلي

 ن تختلف هذه وهل ؟لدى طلبة الدراسات العليا  األخالقيةالدافعيه و سلوك المساعدة هلهنإكعةلقةبي 

؟العالقة باختالف الجنس
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 :أهمية البحث

إؤل يعد إجتمإعي كإئن إآلومن،نسإن عن يعيشبمعزل أن إلصعبعليه مرإحلخرين عير وإإلستمرإربوجوده

طفولتهيكونبحإجةمإسة،حيإته ي
بأمإنؤلفؼن يوإصلعيشه إآلخرينلهلكي أنهبحإجة،مسإعدة إلتفإعلؤلكمإ

أنشطةحيإتهم ي
إلزويعدهذإإلشعورإلحجرإأل،معهمومشإركتهمػن منعنسإسلبنإءإلمجتمعإتوتكوينهإونموهإعير

إلمقبولةمنإألوكيةإؤلطريقإلمحددإتإلسل للمجتمعيجإبية ن عندمإيكونذإؤكمإيعدإلسلوك،فرإدإلمكوني 
 
يجإبيإ

فيهأوفإئدةلئلخرين
 
،مرغوبإ

 
وممإيةلحظأندرإسةسلوكإلمسإعدةومإيرتبطبهمنسلوكيإتإيجإبيةقدجإءمتأخرإ

،ؤذكإنأومقإرنةبإلسلوكإلمضطرب ي إإليجإنر فقد،علمإلنفسبإلموضوعإتإلمرضيةوعةلجهإهتمإمإغي 
 
أمإحديثإ

وتقوي تقويه ي
إلنر إت بإلخير وتزويده للفرد إلرفإهية إلذإتوتحقيق عىلموضوعإتمسإعدة يؤكدون إلبإحثون بدأ

عةلقتهبإإلخرين

.(Seligman and Csikszentmiheely, 2000:122)ٍ

ح ي
إلنفسدةبإإلهتمإممنقبلعلمإءسلوكإلمسإعظن ي

إلتسعينإتمنإلقرنإلمإذن ي
ػن
 
معظهورجليإ

 
إفقإ مير

منمحإورهذإإلعلمإلذيتمربطهبعددعلمإلنفسإؤل
 
عىليدإلعإلمسليكمإنوإعتبإرسلوكإلمسإعدةمحورإ ي يجإنر

إت إألخةلقيةمنإلمتغي  ي (.42:2214،وإإلجتمإعية)إلبينر

إلم ي
ػن سلوكإلمسإعدة بدرإسة لهإإلهتمإم إلرإهنة إؤلرحلة إلسلوكإإلجتمإعي ي

ػن ودورمهم خإصة ي نإيجإنر

إألإلمجتمعإلذينعيشفيهبمإيتطلبهمنمستلزمإتحيإتيةمتشعبةومعقدةو منإلفردأنيعظي ي
ولويةوإسعةيقترن

 مع وإلتعإون بإعتبأإلهتمإمإتإلمجتمع إإلخرين إلنموإألفرإده ي
ػن متقدمة إرذلكمرحلة ي

إلتمإسكخةلػر زيإدة ي
وػن

إلمجتمعبإإلجتم ي
ؤذيتطلبإلعيشػن ذتمتطورمفهومؤ،فرإدأنيضعوإإهتمإمإتإإلخرينبإلمقدمةيجإبيةمنإألإإعي

ج)1932)إلمسإعدةوإستدخإلهضمنمفهومإلتنشئةإإلجتمإعيةعنطريقنظريةبيإجيه لمرإحل(1969(وكولير
 
وفقإ

ؤذأشإرتإ ي
تريــــحإلطفلإلتطورإلمعرػن ي

عىلإلمعلومإتإلنر ن كي 
يحدثبإلير سلوكإلمسإعدة ي

لنظريتإنأنإلتطورػن

.(43:1996،وتشجعهعىلقبولسلوكإلمسإعدة)إلهندإوي

يحإفظعىلبقإئهألنهيتوقعSigelman(1981ويرىإلعلمإءومنهمسيكلمإن) أنإلفرديسإعدإإلخرينلكي

وآخرون)أأيمسإعدتهمعندمإيحتإجؤليهإ 2222نهيتبإدلمعهمإلمنفعةوقدإكدتذلكنتإئجدرإسةإلصفظي ي
(إلنر

كإنتؤلأشإرت فكلمإ إلمتبإدلة إلمسإعدة وحجم لئلخرين إلممنوحة إلمسإعدة حجم ن بي  ة مبإشر عةلقة هنإك أن

عندتكرإرهإ كإنتوقعإلحصولعليهإمنإآلخرينأكير )إلمسإعدةأكير .(24:2222،إلصفظي

Bandura(1969ويرىبإندورإ) عنطريقإلتعزيزإلمبإشر ي
أنسلوكإلمسإعدةيأنر نظريةإلتعلمإإلجتمإعي ي

ػن

إلمبكرة،وإلنمذجة إلطفولة مرحلة ي
ػن إلمإدية بإلمكإفأة يتأثرإلسلوكإإلجتمإعي إإلجتمإعية،ؤذ إنبجؤلوبإلمكإفأة

أمإإلبإلغونفأإألطفإلإلمكإفأةإلمإديةبإلنسبةلال
 
سنإ منأنهمأفرإددرإكهمإنهميتأثرونبإلمكإفأةإلذإتيةوكير إلدإخىلي

)ظهرتنتإئجدرإسةعبدإلبأكمإ.مسإعدون ي
إلمةلحظبمإهومنإسب(أنمةلحظةإأل1998إػر تذكي  ي

نموذجيسهمػن

ذلكألنأفضلطري لتعليمسلوكإلمسإعدللموقفإلذييتطلبإلمسإعدة وجودإألقة ة
 
نموذجإلذييسلكسلوكإ

 ن أمإمإلنإشئي 
 
)مرغوبإ ي

.(28:1998،عبدإلبإػر
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تخدمإلفردوإلمجتمعوهوفضمنإلسلوكيإتإؤللذإفؤنأهميةسلوكإلمسإعدةتنبثقمنأنهيصن ي
يجإبيةإلنر

سبلإلحيإة وريلتيسي  بإلشعإئرإلدينيةبإعتبإرسلوكيجإبيةوإلمسإعدةإرتبطتإلسلوكيإتإإلجتمإعيةإؤللقد.ضن


 
دينيإ

 
،إلمسإعدةوإجبإ

 
خإصةوعىلإلمجتمعأممإجعلهقإعدةمجتمعيةووإجبإ ن عىلإلمسلمي 

 
،خرىعإمةإتإألخةلقيإ

يفةوقدأكدذلكإلعديدمنإآل إلشر إؤل.يإتإلقرآنيةوإإلحإديثإلنبوية  يجإبيةعىلؤذتؤثرمشإعرسلوكإلمسإعدة

إ للفردإلبنإء إ،لنفدي تقديرإلذإتوإحير لئلوزيإدة إلمسإعدة يقدم عندمإ لديه نتإئج،خرينمهإ توصلتؤليه مإ وهذإ

.Takmura,1981: 47 ))(تإكمورإ1981درإسة)


 
إستنإدإ ه تفسي  يمكن إلسلوك ي

ػن مقيؤلإلتبإين نتإئج يمكن ي
وإلبإػر ي

إألخةلػر إلحكم للدإفعيةأإس تكون ن

،بمنهنصيإألخةلقية
 
إ منإألشخإصإلذينيدعونإمتةلكوهذإينطبقكثي  حيإتنإحيثؤنإلكثي  ي

معمإنشإهدهػن

إليسلكونبشكلمنسجممعهذهإلمعرفةبليترصفونعىلنحومنإقضلهإ،ؤنإألخةلقيةأعظمإلمعإرفوإلمبإدئ

ذإتإلوقتيعجزونعنؤظهإرهذهإلمعرفةعىلشكل ي
هؤإلءإألشخإصوعىلهذإإلنحوقدإمتلكوإإلمعرفةلكنهمػن

إكإنهذإإلسلوكسيتعإرضمعمصإلحهم
َ
تؤللذإهمبحإجة،سلوكوخإصةِؤذ ي

إلنر بإتجإهإلقوة ن جعلهممندفعي 

إلم وتنفيذ لديهمحنر ي
إلنر وإلمبإدئ إلمكإسبإعرفة وسلوكيإتهمإلتحققلهم فعإلهم

ُ
كإنتأ إلأون فيمإ توقعهم

يرغبونه

.(Jorati.2014,p:748)

مثلإلعدلإألخةلقيةنإلفردإلذييسإعدإآلخرينويتبعإلقيمأؤلMalin,Tirrib&Liauwa(2015)ذأشإرؤ

إلنشإطإتإلمدنيةوإإلجتمإعيةتنبعمندوإفعه،إلمسإوإةو ي
يجبأنتسموفوقإلمصلحةإألخةلقيةوإلمشإركةػن ي

إلنر

.( MalinaTirrib & Liauwa,  2015,p:34)إألخةلقيةوتتمثلإلدوإفع،إلذإتية

يحققإلنجإحأ بهلكي
ن عنإآلخرينإلمحيطي 

ً
عىلجميعإلمستويإتإذؤنيأنإلفردإليستطيعإلعيشمنعزال

إلذييميل إلفردؤلإلفرد فهذإ إلعإمة إلحيإة وإتجإه إتجإههم إتجإهإتسإلبه وتكوين إآلخرين عن وإإلبتعإد إلعزلة

 ي بإلعإلمإلخإرجر إتصإله ي
ػن تضعفإلمسإعده ي

وفقإألهميةمنخةللمإتقدميمكنتحديد،يتعرضللمشكةلتإلنر

 ي
وكإألنر ن -:منطلقي 



 :النظرية األهمية

هإمع إتهإوتأثي  ضوءمتغي  ي
بإلكشفعندرجةسلوكإلمسإعدةلدىطلبةإلجإمعةػن تسهمنتإئجإلبحثإلحإلي

تؤثرفيه ي
إتإلنر  بعضهإومعوإلمتغي 

نإألخةلقيةإلدإفعية حفزتإهتمإمإلبإحثي  ي
ومحفزإتهوإلنر ي

ؤلعنرصفعإلمحركإتإلسلوكإألخةلػر ي
إلتعمقػن


ً
بدال ي

عىلإلمعإرفوإلمبإدئفقطدرإسةإلسلوكإألخةلػر ن كي 
منإلير





 

http://www.rimakjournal.com/


 
Volume 5, Issue 2, March 2023 

 

801  

 
 

www.rimakjournal.com 

 

 :التطبيقية األهمية

سلوكهمنحومسإعدةإإلخرينمنزمةلئهموأبنإءمجتمعهم - ي
تكشفنتإئجإلبحثعنطبيعةتوزعطلبةإلجإمعةػن

مسإعدينأوإلكتشإفأنهممسإعدون  .أنهمغي 

 - عىلإلدإفعية لدىتسليطإلضوء إلذييقعأإألخةلقية فئإتإلمجتمع من مهمة فئة يشكلون وإلذين  إلعينة فرإد

أسإسهإإلصحيح. ي
بنإءإلمستقبلػن ي

ػن  عليهمإلعبءإألكير

 

تعرف :هداف البحثأ  :يستهدفإلبحثإلحإلي

إلجإمعــــسلوكإلمسإعدةلدى1 ي
 .ةإلمستنرصيةطلبةإلدرإسإتإلعليإػن

إلجإمعةإلمستنرصيلدىطلبةإلدرإإألخةلقيةــــإلدإفعية2 ي
 .ةسإتإلعليإػن

سلوكإلمسإعدةوإلدإفعية3 ن  .لدىطلبةإلدرإسإتإلعليإإألخةلقيةــــإلعةلقةإإلرتبإطيةبي 

سلوكإلمسإعدةوإلدإفعية4 ن إلعةلقةإإلرتبإطيةبي  ي
إلفرقػن لدىطلإألخةلقيةــــ

 
إلجإمعةتبعإ ي

بةإلدرإسإتإلعليإػن

إلجنس)ذكور (إنإث–لمتغي 

 

عينةمنطلبةإلجإمعة :حدود البحث ي
ػن –إلذكور)تتمثلحدودإلبحثإلحإلي 2222-2221وإإلنإث(للعإمإلدرإخي

محإفظةبغدإد/جمهوريةإلعرإق. ي
 لطلبةإلجإمعةإلمستنرصيةػن

 

 مصطلحات البحث

 
ا
(  helping behavior)النظري سلوك المساعدةالتعريف :أول

لئلهومإيقدمهإلفردمند:Banduro (1977)باندوراتعريف وسلوؽي ي
خرينوقتعممإديومعنويومعرػن

.Bandura, 1977, 177))ليهإؤإلحإجة

إلتعريفإؤل ي
:جرإن  ي

إلمستجيبعنطريقإجإبتهعىلفقرإتإلمقيإسإلمسخدمػن يحصلعليهإ ي
إلنر إلدرجة

إلبحث



 
 
 Moral Motivation:األخالقيةللدافعية  التعريف النظري-ثانيا

)إلقوىإلدينإمي: Janoff&Carner,2016)تعريف  جانوف وكارني  ) ةهي
 
تشحنإلفردليكونقإدرإ ي

عىلإظهإرإلنر

 إلقيم تقديم خةلل من  إلمنإسب ي
إإلخةلػر إألخةلقيةإلسلوك

 
قإدرإ فتجعلة إلشخصية وإلمصإلح إلقيم عىلعىل


 
هذإإلسلوكمقإومإ ي

تمنعظهورهوإستمرإرهإإلستمرإرػن ي
(Janoff&Carner, 2016, p: 18) .لبلغرإءإتوإلعوإئقإلنر

  التعريف اؤل 
إلكلي:جرائ  إلدرجة إلمستجيبعندهي عليهإ يحصل ي

إلنر ؤة ي
ػن عىلفقرإتإلمقيإسإلمستخدم جإبته

 إلبحث.
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 :طار النظرياؤل 

 أ
ا
معظهور:سلوك المساعدة - ول

 
إفقإ إلتسعينيإتمير ي

وزإدهذإإإلهتمإمبدرإستهػن ي
منذإلسبعينيإتمنإلقرنإلمإذن

إلعإلم يد عىل ي إؤليجإنر إلنفس )علم (Seligman–سليجمإن
 
مفتإحإ بإعتبإره له إلنظر وبدأ محإوره من كمحور

إألفرإدوإلجمإعإت. ن  للتفإعةلتإؤليجإبيةبي 

 

  سلوك المساعدة
ن
 :موقفإلمسإعدةومنهإ هنإكعوإملترتبطبظروف :العوامل المؤثرة ف

طبيعةؤليختلفنوعإلمسإعدةودرجتهإمنشخصآلخرويستندذلك :عوامل تتعلق بالشخص مقدم المساعدة .1

توجههنحوتقديمإلمسإعدةلمنحوله ي
هإممإيؤثرػن شخصيةإلفردإلمسإعدوظروفهمعتقدإتهوحإلتهإلنفسيةوغي 

أووتؤديإلظروفإلمةلئمةلزيإدةسلوكإلمسإعدة يآخر،فقدبينتنظريةإلتعلمإإلجتمإعي خفضهكأينشإطبشر

يعبإرةعنأفعإلأنإألفرإدمهيأونلةلكتسإبوإلتعلموإلت ألنإلسلوكإلبشر
 
منتهيئهملةلستجإبةبيولوجيإ أكير غي 

ي، ن  .(362:2226كليةهإدفةوليسردودأفعإلجزئية)إلعين

)يرى :حالة المزاج .2 ي
يؤثرإنعىلسلوكإلمسإعدةبطرقمختلفة،فبينمإ(شإللروسيإلدينن ي وإؤليجإنر ي أنإلمزإجإلسلنر

آليإته ي
ػن يختلفإن لكنهمإ إلتأثي  ي

ػن يؤديهإأويتشإبهإن ي
إلنر إلوظإئفإلمختلفة إإلختةلفعىل هذإ ويعتمد أسبإبه،

ن فؤنإلمصإدرإلدإفعيةلديهمتولدإلسلوكإلنإتجمنحإإلتعإطفيةمختلفة،فإألفرإدعندمإيكونوإسعدإءومنبسطي 

يؤديتحقيقهإ
 
أهدإفإ فتتولدلديهم إلحزينون إألفرإد أمإ عليإ،

 
ؤلأهدإفإ ي، ن )إلعين  ي

إلعإطؼن إلتوإزن :2226إستعإدة

381). 

 :التعاطف .3 بإتسون  أنؤلBatson (1991)يشي  يمكن إلمسإعدة فسلوك إلمسإعدة لتقديم إلتعإطفكدإفع

بإلشفقةوإللطفورقةإلقلبيحدثبصورة ن  ثإبتةعندمإيسبقهإلتعإطفإلذييتمي 

ويزدإد:الحاجة لالستحسان اإلجتماع   .4
 
إلدرإسإتبأنإلحإجةلةلستحسإنترتبطمعسلوكإلمسإعدةؤيجإبيإ تشي 

 .إلميللهذإإلسلوكبوإسطةإلتعزيز

إلدرإسإت :العمر .5 معنموإلفرد،فمعأنسلوكإلمسإعدةيزدإدمعتقدمإلؤلتشي 
 
فردبإلعمرأيأنهينموطرديإ

كمعيإرللسلوك متعلم سلوك جوهره ي
ػن إلمسإعدة سلوك ألن

 
وإدرإكيإ

 
أخةلقيإ

 
نضجإ أكير إلفرد إلعمريصبح تقدم

 ي
 .إلخلؼر

 :الجنس .6
 
تقديمإ سلوكإلمسإعدة،ؤذأشإربعضهمأنإلذكورأكير ي

للمسإعدةإختلفإلبإحثونحولدورإلجنسػن

يؤكد ن أنإلبعضإآلخرمنإلبإحثي  ن حي  ي
للمسإعدةمنإلذكور،ػن

 
تقديمإ منإألنإثورجحبإحثونآخرونأنإألنإثأكير

تقديمإلمسإعدةلئلخرين ي
إلذكوروإألنإثػن ن  .أنهإليوجدفرقبي 

 

  المساعدة .7
 :عوامل تتعلق بالشخص متلق 

إل :التجاذب –أ  ي
إلشخصمتلؼر إلتجإذبعىلأسإستؤثرجإذبية ويقوم للمسإعدة مسإعدةعىلدرجةتلقيه

 ي
 عددمنإلعوإملمثلإلمظهر،وإلتمإثلإلعرػر
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  المساعدة –ب 
ة الشخص متلق  كإنت:خير ؤذإ مإ

 
قدمتلهسإبقإ ي

إلنر بإلمسإعدة ي
إلمتلؼر إلفرد ة تتأخرخير

تقبلهللمسإعدةأوسلبية ي
ي،أوؤيجإبيةػن (43-52:2226تجنبهقبولهإ)إلشمي 



 :عوامل تتعلق بظروف موقف المساعدة .8

مسإعدةإآلخرينؤذتتصفموإقفإلطوإرئبخصإئصتجعلهإمن ي
تعدإلعوإملإلموقفيةمنإلعوإملإلمؤثرةػن

ي، ن هإمنموإقفإلحيإةإليومية)إلعين (.ويعدضغطإلوقتوإإلنشغإلبه365:2226إلنإحيةإلنفسيةتختلفعنغي 

إلمسإعدة يقدمون مإ
 
قإدرإ أمرهم من عجلة ي

ػن هم إلذين فإألشخإص إلمسإعدة تقديم ي
ػن إلمؤثرة إلعوإمل من

(32:9199لئلخرين)إلغربإوي،



  تفسي  سلوك المساعدة  نظرية التعلم اإلجتماع  
ن
)إلتعلمبإلمةلحظة(ف

Socia Learning(Learning by Obseration) Theory:

(بإندورإ)يعد وإلمعإيي  إلتفإعلإإلجتمإعي تركزعىلأهمية ي
إلنر إلتعلمإإلجتمإعي لنظرية  أبرزإلرموزإإلسإسية

حدوثإلتعلم ي
و،إإلجتمإعيةوإلسيإقوإلظروفإإلجتمإعيةػن محيطإجتمإعي ي

فرإغبلػن ي
أساسيات وهوإليحدثػن

:نظرية التعلم اإلجتماع  ه  

إتإلمدركة -1 تحددإلمثي  ي
إلسلوكعنطريقإلعمليإتإلمعرفيةإلنر ي

إتإلخإرجيةػن ،وكيفيةإلنظرؤليهإ،تؤثرإلمثي 

بمجمو،وإلترصفؤزإءهإ ن إلذييتيحإلتخمي  نوعإلتفكي  ي
عةإلترصفإتإلمختلفةوتسمحبإستعمإلإلرموزوإلدخولػن

ونتإئجهإأل
 
إلبنإلترصفيمثلؤنعكإسإ ي

إتلمإػن ،يئةمنمثي 
 
إ أوؤستجإبةأوفإلحدثنفسهيمكنأنيكونمثي 

 
معززإ


 
(366:1991،أنجلز)بيئيإ

إلمستمرللسلوك -2 إلمتبإدل عىلإلتفإعل إإلجتمإعي إلتعلم إتإلبيئية،وإلمعرفة،تؤكدنظرية إلسلوكأو،وإلتأثي  ن

إؤل
 
نظإمإ تشكل وإلبيئية إلشخصية ومحددإته ي

نسإنن
 
وإلمتفإعلةمتشإبكإ إتإلمتبإدلة إلتأثي  ؤع،من أيوإليمكن طإء

ةعنإآل ن ،خرمنهمإمكإنةمتمي 
 
جزئيإ فهوإليمإرس،نتإجلمعإلجةإلفردلهإوأنإلسلوكإليتأثربإلبيئةفحسببلهي

إأل إلمعرفردود وإإلبتكإروتوظيفعمليإته قإدرعىلإلتفكي  ولكنه إتإلخإرجية إلمثي  ؤزإء إإلحدإثفعإل لمعإلجة ية

.وإلوقإئعإلبيئية

 -3
 
تؤديإلمعرفةدورإ

 
إلقإئمعىلإلمةلحظةرئيسإ إلتعلمإإلجتمإعي ي
وتأخذعمليإتإلمعرفةشكلإلتمثيلإلرمزي،ػن

سلوكإلفردوتفإعلهمعإلبيئة،لالفكإروإلصورإلذهنية ي
تتحكمػن .كمإتكونمحكومةبهمإ،وهي

يمتعل -4 إلتعلمعنطريقإلمةلحظة،إلقصدأومعنطريقإلمةلحظةسوإءأكإنبإلصدفةمعظمإلسلوكإلبشر ويشي 

أوأنمعظمإلسلوكمتعلمبإتبإعإنموذج ووإقغي خرينتتطورفكرةعنكيفيةتكوينفعنطريقمةلحظةإآل،مثإلجي

.(-361363:2221،إلزيإت)موجهلترصفإتإلفردسلوكمإوتسإعدإلمعلومإتكدليلأو

متعلمعنطريقمةلحظةسلوكإآلخرينوتقليدهموإإلقتدإء(1977يرىبإندورإ) ي
أنمعظمإلسلوكإؤلنسإنن

إلفردوإآلخرين ن يتأثربإتجإهإتنسإنإؤلف،بهموعنطريقإلعةلقإتإلمتبإدلةمعهموإلتفإعلإلقإئمبي  كإئنإجتمإعي
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أسإليب،نمإذجسلوكيةعنطريقإلمةلحظةوإلتقليدفهويتعلممنهم،خرينومشإعرهموترصفإتهمإآل حثةلثة ويقير

:للتعلمبإلمةلحظة

يقوم:تعلمسلوكيإتجديدة .1 ي
ؤذتشكلإلنمإذجإلصوريةوإلرمزيةإلمتإحةأمإمإلفردمصإدرهإمةللنمإذجإلحيةإلنر

.إلمتعلمبتقليدهإبعدمةلحظتهإوإلتأثربهإ

تبإلعقإب:إلكفوإلتحرير .2 ن تمي  ي
ويتنإولتحريرإلسلوك،تجنبأدإئهإؤلقديؤديمةلحظةبعضإلسلوكيإتإلنر

ترفضهإإلبيئة ي
أوإإلستجإبإتإلمكفوفةإلنر ي .تنظرؤليهإعىلأنهإسلوكسلنر

ك:إلتسهيل .3 يندرحدوثهإبسببإلنسيإنوإلير ي
إلمكفوفةوإلمقيدةإلنر يتنإولإإلستجإبإتإلمتعلمةغي 

ت إلتعلمإإلجتمإعي بإألنموذج(إلتعلمبإلمةلحظة)ؤكدنظرية وفذ،عىلإكتسإبإإلستجإبإتعنطريقإإلقتدإء

إلذينلديهمعةلقةحميمةعىلإألقلمعأحدإلوإلدينممنيظهرإإلهتمإمبإآلخرينويقدملهم سلوكإلمسإعدةإلعإلي

همإلذينيقدمونإلمسإعدةل،إلمسإعدة ئلخرينقديقلدونغي 

.(:Bandura ,1977 57)



:مراحل التعلم بالمالحظة وخصائصه

إلمةلحظإت:مرحلة اإلنتباه .أ ن إتبي  ن إلقدرةعىلعملتميي  عمليإتإإلنتبإهعددمن،وتحليلإلمعلومإت،وهي ي
ويؤثرػن

 مإ إتمنهإ بخصإئصإلشخصإلمةلحظإلمتغي  إلنشإط،(نموذجإأل)يتعلق يرتبطبإلشخصنفسه،وبطبيعة  ،ومإ

.وحإجإته،وبدإفعيته،وبمستوىنموهونضجه

بعدتكرإرإألوتتضمنعمليإتتمثيل:مرحلة اإلحتفاظ .ب إلذإكرة ي
ػن إلشخصبتذكر،نموذجللسلوكإإلدإء ويقوم

منإسبإتقإدمةأعمإلإأل ي
 .نموذجوأقوإلهكدليلوموجهلسلوكهػن

للسلوك:مرحلة إعادة اإلنتاج .ت إلرمزي إلتمثيل فيه يتحول للتقليد تكإثرحركية عمليإت ترصفإتؤلوتتضمن

،منإسبة لبلستجإبة)عنطريقأربــعمرإحلفرعيةهي ي
وتصفية،ومرإقبةإإلستجإبة،وبدإيةإإلستجإبة،إلتنظيمإلمعرػن

 .(إإلستجإبةوتنقيتهإ

إإلكتسإبوإ:مرحلة الدافعية .ث ن إلشخصبي  ن مإيتعلمهإلشخصومإيستطيعإلقيإمبه()ألدإءوتتضمنتميي  ن أيبي 

يتعلمه ء ي
بكلخر يقوم أن إلشخصإليستطيع يؤدي،ألن  كإن بتقليدإلسلوكؤذإ أنيقوم نتإئجؤلفهنإكإحتمإل

إليحبهإ،نتإئجعقإبيةؤلنيقلدذلكإلسلوكؤذإكإنيؤديؤيجإبيةوإحتمإلضعيفأ ي
ويرتبطبذلكإلسلوكيإتإلنر

تدخل،إلشخصوإليرتإحؤليهإ ي
إلعمليإتإلنر ي

ػن وإليظهرسلوكبدونبإعثألنهيدفعبإتجإهممإرسةإلسلوكوإلتأثي 

إلتعلمبإلمةلحظة ي
.(1991:372،أنجلز)ػن

 إلتعلمإإلجتمإعي  ؤننظرية (إلتعلمبإلمةلحظة)وممإتقدم إكتسإبإلدورإلذؤلتشي  ي
إلنمذجةػن به يتقوم

سلوكإلمسإعدةوإلظروفإلمةلئمةألظهإرهذإإلسلوكإلذيتمإكتسإبهعنطريقهإ،وأنإألنموذجإلمقدمللمسإعدة


 
إلنظريةوفقإ ي

:ؤليمكنأنيزيدمنإلسلوكلدىإلمةلحظوتمتبنن

عةلقإتهإإلج .1 ي
 .تمإعيةمعإآلخرينإهتمتإلنظريةبسلوكإلمسإعدةوبتفإعلإلفردػن

سلوكإلمسإعدةمنإلمةلحظةلسلوكإآلخرينوتقليدهمله. .2  أعطتتفسي 
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تحديدإلسلوكأ .3 ي
إتإلبيئيةإلمحإطهبإلفردبإعتبإرهإعوإملمهمةػن  كدتعىلدورإلمثي 

 معرفية.أومعنويةأوكدتإلنظريةعىلتنوعمجإإلتسلوكإلمسإعدةسوإءكإنتمإديةأ .4

 

 
 
 األخالقيةالدافعية  - ثانيا

 إألخةلقيةإلدإفعية  إألخةلقيةتركزعىلإلجوإنبإلسلوكيه إؤلحكإم إتيجيإتتنفيذ إألخةلقيةوإسير ي
وإؤلدرإكإألخةلػر

 ي
بإلفعلإألخةلػر تحفزإلقيإم ي

إلمحركإتإلنر عىلهذه ن كي 
إلضإغط،وإلير إلظروفإلحيإتية ظلهذه ي

يعيشهإوػن ي
إلنر ة

بإلدإفعيةألإلفردتظهربعضإ إلشخصيةلذلكيجبإإلهتمإم إلنفسية أهممإألخةلقيةحكإم إتعلمألنهإتعتير تغي 

آإلنفسإألخةلقكونهإ ي
إلمجتمعوتحفزأفرإدهللقيإمبإلفعلإألخةلػر ي

ػن ي
يةللسلوكإألخةلػر ن ليةتحفي 

 

 :األخالقيةصفات الشخص ذو الدافعية 

أل -1 إلضإغطة إلموإقف صفةيتحدى يمتلك وإؤليثإر.نه وإلثقإفةإلمرونة وإلتقإليد إألعرإف مخإلفة عن
 
وبعيدإ

إلمجتمعية

.حقيقسعإدةإآلخرينبتفضيلإلمصلحةإلخإصةعىلإلعإمة.وتحملإلموإقفإلضإغطةوإألحدإثإلحيإتيةت -2

بدوإفعأخةلقيةبشكلمتوإصإألخةلقيةيحملإلفردإلفضإئل -3 ي
تسهلإلعملوإلسلوكإألخةلػر ي

ل.إلنر

 -4 ي
تدنن ذلكيعتير وغي  عإلي ي

يبتعدعنحإإلتإلكسبوإلحصولعىلإلمغإنمبطرقملتويةوغشإشةوبدإفعأخةلػر

.
 
مقبولإجتمإعيإ وغي  ي

للدإفعإألخةلػر

فكإره -5
ُ
وأ أهدإفه لتحقيق وإلضإغطة إلصعبة منإألحدإثإليومية إلعديد عىلتحمل تسإعده دإخلية يمتلكقوة

طأنإل  تتعإرضمعقيموثقإفةوتقإليدمجتمعه.وموإقفهشر



  فرست الدافعية 
 :األخالقيةالنظرية الت 

ج:   نظرية كولير

تعرضعليهم ي
فعإلإألفرإدوإحكإمهمتجإهإلمعضةلتإلنر

ُ
ردودأ تحددؤلتشي  ي

إلمعرفيةلديهموإلنر تطورإلبنن

إلموإقفإلحقيقيةكمإؤنوجو ي
،طبيعةإلسلوكإلذيقديصدرمنهمػن ي

مرحلةمإمنمرإحلإلنموإألخةلػر ي
دأفرإدػن

إلمرإحلبإستمرإر ونعير وبنإتهمإلمعرفيةوهميسي  ي
همإألخةلػر خصإئصتفكي  ي

كونػن أنهممشير ي
إؤلمإموقدؤليعنن

 إلتإلي إلنحو وعىل مستوى لكل ن ومرحلتي  مستويإت خةلل من ي
إألخةلػر إلنمو مرإحل ج كولير قدم

(Kohlberg&hersh,1977,53-59.)

  
: المستوى قبل التقليدي)الذائ 

ا
Pre-conventional level (أول  وحنر إلطفل وإلدة منذ إلمستوى يستمرهذإ

إلطفلهذه وإلصوإبوإلخطأ.ويتلؼر وإلشر ،حيثيتأثرإلطفلبإلثقإفةوإلقوإعدوإلتسميإتللخي  ن بلوغهتسعسني 

من ن ويتضمنهذإإلمستوىأولمرحلتي  منحوله.
 
سنإ مراحل النمو إلثقإفةمنإلوإلدينوإلمعلموإألشخإصإألكير

  عند األطفالاألخال
 
:ف
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  :إلحسنةالتوجه نحو العقاب والطاعة إألفعإل ن وبي  وإلعقإب، إلسيئة إألفعإل ن إلربطبي  ي
إلطفلػن إذيبدأ

 إألحكإم هذه ورإء ي
إؤلنسإنن إليدركإلمعنن ي

إلنموإألخةلػر أولمرإحل ي
لكنإلطفلػن وإنمإإألخةلقيةوإلثوإب. ،

كإلوإلدين لمنأطلقهإ،
 
مهإخضوعإ : يحير يرىإلطفلأنإلفعلإلصحيحهوإلفعلإلذيالتوجه النفع  النستر 

إلشخصية، حإجته يميلأويشبع إلطفل أن كمإ مإدية،ؤلحإجإتإآلخرين. بطريقة ية إلعةلقإتإلبشر تفسي 

فعةإلشخصية.ليستمبنيةعىلإلقيمإؤلنسإنية،وإنمإعىلتحقيقإلمن

: المستوى التقليدي)اإلجتماع  
 
بلوغإلخإمسةؤليمتدهذإإلمستوىمنسنإلتإسعة .Conventional level (ثانيا

وإلمحإفظةعليهإ. ن دعمإلقوإني  ي
ينسجممعتوقعإتإألشةوإلمجتمع،ويتجىلذلكػن

 
ة.وفيهيتخذإلطفلمسلكإ عشر

وهمإ: ن ويشتملمرحلتي 

  وفيهإينحإزإلطفللالفكإرإلسإئدةعنمإهيةإلسلوكإلحسن،كمإالعالقات الشخصية المتبلة: مرحلة توافق

ؤليميل
ً
تنإلإستحسإنإآلخرينورضإهم.كمإأنهيميلللحكمعىلمقإصدإلسلوك،بدال ي

بإلسلوكيإتإلنر إلتحىلي

فؤنأحكإمه ىلنتإئجإلفعل،وإنمإعىلنيةإلفإعل.إلتعتمدعإألخةلقيةمنإلحكمعىلذإتإلسلوك،وبإلتإلي

  :يميلإلطفل التوجه نحو النظام والقانون.. ي
هذهإلمرحلةمنمرإحلإلنموإلخلؼر ي

ؤلفؼن ن معإلقوإني  ي
إلتمإخر

إمبإلنظمإإلجتمإعية ن إإللير ن إمإلسلطةوأدإءإلوإجبإت.وإلفرقبي  إحير إلسإئد،عير ،وإلنظإمإإلجتمإعي ي
أنإلرغبةػن

إلنمو مرإحل من إلسإبقة إلمرحلة خةلل
 
ؤجبإريإ

 
خإرجيإ

 
إمإ ن إلير يكون بينمإ إلطفل، دإخل من نإبعة هنإ إم ن إإللير

عندإألطفإل. ي
إلخلؼر

)  
)اؤلنسائن : المستوى بعد التقليدي اإلستقالل 

 
هذإ    .Post conventional autonomous level ثالثا يشهد

   إلمستوىأكير
،حيثيسغإلفردلتحديدإلمبإدئوإلقيممراحل النمو الخلق 

 
.ويشتملهذإإلمستوىإألخةلقيةتقدمإ

عند ي
منمرإحلإلنموإألخةلػر ن تي  إألخي  ن جعىلإلمرحلتي  ،وهمإ:كولير

  : إلفردبنسبيةإلقيموإآلرإءإلشخصية.فيحكمإلفردالتوجه نحو العقد اإلجتماع  هذهإلمرحلةينمووعي ي
وػن

إلمجتمعية.ؤلمنخةللمدىتقيدهبحفظإلحقوقإلفرديةوإلعإمة،بإؤلضإفةعىلصحةإلفعل تقيدهبإلمعإيي 

 :   العال 
 
أعىلالتوجه األخالف هي إلمرحلة   عند الفردوهذه

 
هومراحل النمو األخالف ي

إألخةلػر إلضمي  يعتير فإلفرد ،

مرحلةإلمبإدئإلكليةإ إلمرحلةهي هذه وتعتير إلحقوقإؤلنسإنية.مرجعيةإلصوإب. ي
تشملإلمسإوإةوإلعدإلةػن ي

 لنر

Kohlberg&hersh,1977,53-59).) 

 

:منهجية البحث واجراءاته

:منهجإلبحث ي
لكونهيتنإسبمعطبيعةإلبحثووصفإلظإهرة(إلدرإسإتإإلرتبإطية)إعتمدإلبحثإلمنهجإلوصؼن

.إلمدروسةومنثمتحليلهإ

:مجتمع البحث إلجإمعهإلمستنرصيةللعإملفمجتمعآت ي
بيةػن كليةإلير ي

منطلبةإلدرإسإتإلعليإػن إلبحثإلحإلي

 222)حيثبلغعددهم2222/2021إلدرإخي
 
عىل)(طإلبإ ن نسإنيةوعلميةؤتقسإمذإتإختصإصإأ(9وطإلبةموزعي 

إلجدول ي
.إلذييوضحذلك(1)كمإموضحػن
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بية حسب  ( 1)الجدول   كلية الي 
ن
 والجنس والتخصص األقساممجتمع البحث ف

 النسبة  المجموع الشهادة والجنس األقسامت

 دكتورإهمإسير

ذكورنإثؤذكورنإثؤ

25%5513111219إللغهإلعربية1

6%14//59علومإلقرآن2

بوية3 11%247575إلعلومإلير

12%235657إلجغرإفية4

22%43613717إلتإريــــخ5

يإء6 ن 13%2774124إلفي 

9%2243211إلريإضيإت7

6%14//311إلحإسبإت8

بويإؤل9 //////رشإدإلير

122%22242425383إلمجموع

منآت:عينة البحث طإلبوطإلبةتمإختيإرهمبطريقةعشوإئيةمنطلبةإلدرإسإت(120)لفتعينةإلبحثإلحإلي

ــإلجإمعهإلمستنرصيةمن بيةـ كليةإلير ي
.يوضحذلك(2)تيةوإلجدولإألقسإمإآلإلعليإػن



ن حسب الجنسأعدد   ( 2 )الجدول  فراد العينة موزعي 

 

 

 

 

 

أمن:داتا البحثأ إلمقيإسإإلول،جلتحقيقإهدإفإلبحثإلحإلي ي
إلمعدمنإلمعدمنقبلسلوك المساعدةتمتبنن

:(فقرةموزعةعىلثةلثمجإإلت39)قبلكوديوإلمكونمن عفقره12)إلمعروفمكونهمنهي مكونهمن12،إلتير

طإرئمكونهمنفقره، ي
أوضعت(فقره15إلمسإعدةػن )مإمكلفقرةبدإئـلذإتإلتدريــــجإلخمإخي

 
،دإئمإ

 
،،غإلبإ

 
إحيإنإ

)
 
أبدإ ،

 
نإدرإ إلعإلية,(1,2,3,4,5خذتإألوإزن)أو، إلدرجة ؤلوتشي  وإلعكسيشي  ؛  إضإنخفؤلسلوكإلمسإعدة

درجة)195عىلدرجةيمكنإلحصولعليهإ)أإلسلوكللمسإعدةوبذلكتكون )39(وإدنن ي
وتم(117(معوسطفرذن

ية إلتحققمنخصإئصهإلسيكومير



 
 
: األخالقيةالدافعية  – ثانيا

ضوءذلكتمإإلطةلععىلإألوبعدلغرضإلتحققمنقيإسإلمفهوم ي
إعتمإددبيإتوإلدرإسإتذإتإلعةلقةوػن

جم من قبل خصاف) األخالقيةللدافعية janoff&Carner(2016)جإنوفوكإرنرمقيإس ( الذي عرفها 2221المي 

ةإلقوىإلدينإمي))
 
تشحنإلفردليكونقإدرإ ي

إلمنإسبمنخةللتقديمإلقيمؤعىلإلنر ي
إألخةلقيةظهإرإلسلوكإإلخةلػر

إلمجموعإلجنسإلقسمت

إنإثذكور

بوية1 241113إلعلومإلير

26179إلتإريــــخ2

251213إللغهإلعربية3

22515إلريإضيإت4

يإء5 ن 25178إلفي 

1226462إلمجموع
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عىلإلقيموإلمصإلحإلشخصيةفتجعلةقإدرإ

 
هذإإلسلوكمقإومإ ي

تمنعظهورهعىلإإلستمرإرػن ي
لبلغرإءإتوإلعوإئقإلنر

.وإستمرإره(( (32وإلمتضمن) موزعه 6)عىلفقرة أ( بعإدوهي جلأإإلعتمإدعىلإلنفسمنوأ)ضبطنفسإإلجتهإد

،إلعدإلإؤلأوإلمسإعدة.يذإءإلنجإح،عدمإؤل ةنصإف،إلنظإمإإلجتمإعي مإمكلفقرةأو(إإلجتمإعي إلبدإئل)تنطبقعىلي


 
,دإئمإ

 
غإلبإ  تنطبقعىلي أ،تنطبقعىلي

 
حيإنإ

 
دإئمإ   ،تنطبقعىلي

 
, إل  نادرا أتنطبقعىلي

 
)بدإ (1،2،3،4,5(درجإتهإهي

للفقرإتبإتجإهإلمفهوم ية(عىلإلتوإلي تيبللفقرإتعكسإلمفهوموتمإلتحققمنخصإئصهإلسيكومير وعكسإلير



ن  ية للمقياسي   :الخصائص السيكومي 

فقدتمعرضهمإبصورتهمإإلوليةعىل :الصدق الظاهري  - ن لغرضإلتعرفعىلمدىصةلحيةإلفقرإتلكةلإلمقيإسي 

ن بيةوعلمإلنفسلتحديدمدىصةلحيةإلفقرإتإذحصلتعىلنسبةإتفإقمجموعةمنإلمختصي  إلير ي
82ػن %فإكير

وبنإءعىلذلكفقدتمإإلبقإءعىلجميعإلفقرإت

 ي
سونلمعرفةإلمكونإتإألسإسيةللظوإهرإلنر إتصدقإلبنإءتمإستخدإممعإملإرتبإطبي  وللتحققمنمؤشر

إلبإحثللمقيإسويعدوسي عىل)ؤسلةدقيقةلمعرفةصدقإلمقيإيخضعهإ ن ط122ذطبقإلمقيإسي  إلبوطإلبة(

،غرإضتحليلإلفقرإتوإعتمدتهذهإلعينةأل

وتمعرضهإعىل:ـــ وضوح التعليمات والفقرات ن (22)لغرضمعرفةمدىوضوحإلتعليمإتوإلفقرإتكةلإلمقيإسي 

منخةللإلتطبيقطإلبوطإلبةتمإختيإرهمبصورةعش ن نإلتعليمإتوإلفقرإتوإضحةومفهومةوقدأوإئيةوقدتبي 

.دقيقة(15إستغرقوقتإإلجإبة)



 : Reliabilityالثبات   

أيقصدبإلمقيإسإلثإبت
 
يقيسهإوذلكبإإليظهرنتإئجنيكونمتسقإ ي

إلسمةإلنر ي
تقديرإلعةلقةإلحقيقيةػن ي

ػن

(194:1992،عودةوملكإوي)متنإقضةعندتكرإرإستخدإمهعىلإلفردنفسهولعدةمرإت

 تم ؤوقد إلبحثإلحإلي ي
ثبإتإإلختبإرػن إإلختبإرويجإد طريقة إإلختبإرإوذلكبإستخدإم تطبيقؤعإدة تم ذ

42عينةبلغت)إلمقيإسعىل
 
عنإلتطبيقأذتمتطبيقإلمقيإسوبعدمرورؤ(معلمةتمإختيإرهمعشوإئيإ ن سبوعي 

إولإأل ن معإملإإلرتبإطبي  إلثبإتحيثبلغ وهويمثلمعإمل ن بلغؤلتطبيقي  و)2،82)ذ لمقيإسسلوكإلمسإعدة )

وهويمثلمعإملإإلتسإقإلخإرإألخةلقية(لمقيإسإلدإفعية2،77 ي ليهوفقإللمعيإرؤوهومعإملثبإتيمكنإلركون،جر

إلمطلق



:حصإئيةإإلتيةتمإستخدإمإلوسإئلإؤل:حصائيةالوسائل اؤل 

ومتوسطإلمجتمع1 ي
إلوسطإلفرذن ن لعينةوإحدةإلستخرإجإلفرقبي  ي

ــإإلختبإرإلتإن 

إلعةلقة2 ي
إلختبإردإللةإلفرقػن ي

ـإإلختبإرإلزإن 

يإلبحثومعإملإلثبإتــمعإمل3 متغي  ن سونإلستخرإجمعإملإإلرتبإطبي  إرتبإطبي 
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ها  تيةهداف اآلحقق من األحاول البحث الحال  الت :عرض النتائج ومناقشتها وتفسي 

  الجامعة المستنرصية :ولالهدف األ
ن
 .سلوك المساعدة  لدى طلبة الدراسات العليا ف

 تطبيق تم إلهدف هذإ من إلبإلغةلغرضإلتحقق إلبحث عينة وطإلبة(122)إلمقيإسعىل ظهرأو،طإلب

للبيإنإتبإلتحليلإؤل ي
ألأحصإن  ي إلمتوسطإلحسإنر )ن إلبحثبلغ مإأ(12.6)بإنحرإفمعيإريبلغ(138فرإدعينة

بلغ) ي
لعينةوإحدة(ولغرضمعرفةدإللةإلفرقبينهمإتمإستعم117إلمتوسطإلفرذن ي

ذبلغتإلقيمةؤإلإإلختبإرإلتإن 

) إلمحسوبة إلبإلغة18،2إلتإئية إلجدولية إلقيمة مع مقإرنتهإ وعند )( )(1.96 ح،(0,05عندمستوى ريةوبدرجة

أنإلفرقلصإلحأ(ظهر119)
 
وإلوسطإلفرضوإلجدولفرإدعينةإلبحثوفقإ ي إلوسطإلحسإنر

ن (يوضح3)للفرقبي 

ذلك

  لمتغي  سلوك المساعدة (3)الجدول
ن الوسط الحسائر  والمتوسط الفرضن  الفرق بي 

إلعينة ي إلوسطإلحسإنر ي
إلقيمةإلتإئيةإإلنحرإفإلمعيإريإلوسطإلفرذن

إلمحسوبة
إلقيمة

إلجدولية
إلدإللة

6،12 117138122 دإلة1.9618،2 



 أإلجدول يشي  أؤلعةله وقديعودهذإنهنإكمستوىمنسلوكإلمسإعدة إلدرإسإتإلعليإ ي
ػن  ؤللدىإلطلبة

 ي
إلذييتمتعونبهكونإلجإنبإلتعإونن أوإلتشإرؽي ي

ػن سإليبإإلستجإبةإإلجتمإعيةأنهذإإلعإمليعدمكونرئيدي ي
إلنر

ؤتستخدممنقبلهمممإينعكس
 
إلمصإدرإلعلميةوإلموإقفإلحيإتيةإلذييتعإيشونهيجإبإ ي

إلمشإركةػن ي
عىلإلوصولػن

هإلدرإسة .خةللفير



  
إلجإمعةإلمستنرصيةلدىاألخالقيةالدافعية :الهدف الثائن ي

.طلبةإلدرإسإتإلعليإػن

للبيإنإتبلإؤلظهرتنتإئجإلتحليأ ي
لعينةإلبحثإلبإلغةأحصإن  ي (طإلبوطإلبةقد120)نإلمتوسطإلحسإنر

فقدبلغ)7.33(وإإلنحرإفإلمعيإريبلغ)112بلغ)  ي
إمإإلوسطإلفرذن (ولغرضمعرفةدإللةإلفرقبينهمإتم92(

) ي
)t-testإستعمإلإإلختبإرإلتإن  إلمحسوبة إلتإئية إذبلغتإلقيمة لعينةوإحدة وعندمقإرنتهإمعإلقيمة،(33.33(

) إلبإلغة عندمستوى)1.96إلجدولية )،(0,05( حرية إلبحثأظهر.(119وبدرجة عىلمنأنمتوسطإفرإدعينة

إلدإفعية ي
ػن ي

(يوضحذلك4وإلجدول)،لدىطلبةإلدرإسإتإلعليإإألخةلقيةإلمتوسطإلفرذن

 األخالقية( المتوسط الحسائر  واإلنحراف المعياري لمقياس الدافعية 4الجدول )

إلوسطإلعينة
 ي إلحسإنر

إإلنحرإف
إلمعيإري

 ي
إلقيمةإلتإئيةإلوسطإلفرذن

إلمحسوبة
إلدإللةإلقيمةإلتإئيةإلجدولية

 دالة 1,96 33.33 92 7.33 112 122



إلجإمؤظهرتنتإئجإلبحثومنخةللأ ي
أنهميتمتعونبدإفعيةأعةجإبإتطلبةإلدرإسإتإلعليإػن خةلقيةوهي

ألةإلجوإنبإلسلوكيضمن ي
وإؤلدرإكإألخةلػر ي

تحفزإلقيإمبإلفعلإألخةلػر ي
إلنر ن كي 

ظلهذهإلظروفإلحيإتية،نهإإلير ي
وػن

يعيشهإإلفردتظهربعض ي
إلمجتمعآإؤلحكإمإلنفسيةإلشخصيةكونهإإلضإغطةإلنر ي

ػن ي
يةللسلوكإألخةلػر ن ليةتحفي 
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 ي
للقيإمبإلفعلإألخةلػر أسإتإلعليإبإعتبإهمطإلبةإلدرإوخإصةعندوتحفزأفرإده

 
نضجإ أوكير

ً
همعةمقإرقلإنفعإل

وهذإيدلعىلسلوكحضإريإلطلبهإتجإهبعضهمإلبعض،وليةطلبةإأل



ن سلوك المساعدة والدافعية  :الهدف الثالث  لدى طلبة الدراسات العليا األخالقيةالعالقة بي 

للبيإنإتبأ ي
إإلحصإن  أظهرإلتحليل معإمل قيمة وبإستخدإمن إلموإطنة وقيم إإلستقرإرإلنفدي ن إإلرتبإطبي 

سونقدبلغت معإمةلت( 0.56)معإملإرتبإطبي  قيمة مع مقإرنتهإ معإملإإلرتبإطتم قيمة دإللة ولغرضمعرفة

ؤلنإإلرتبإطدإأ(ظهر2،298)إلرتبإطإلبإلغةإ
 
(يوضحذلك5)وإلجدولحصإئيإ

ن اإلستقرار النفس  وقيم المواطنة   (5)الجدول  قيمة معامل اإلرتباط بي 

سونإإلرتبإط إلدإللةإلقيمةإلجدوليةلمعإمةلتإإلرتبإطمعإملإرتبإطبي 

سلوك المساعدة والدافعية 
األخالقية

دإلة2،298 2،56



أإلجدول أؤلعةلهيشي  متغي  ن هنهنإكإرتبإطبي  فرإدإلذينيتمتعوننإألأيإلبحثإإلمرإلذييمكنتفسي 

 إألخةلقيةبإلدإفعية ي
معإرفػن من يتلقونه مإ وطبيعة إسإليبإلتنشئة نتيجة عإلية لديهم  إلمسإعدة يكونسلوك

إلجإمعة

إلهدفإلرإبع4  :ــ وإلدإفعية سلوكإلمسإعدة ن إلعةلقةبي  ي
إلفرقػن لدىطلبةإألخةلقيةدإللة

 
إلدرإسإتإلعليإوفقإ

إلجنس (ذكورــإنإث)لمتغي 

وإلدإفعية إلمسإعدة سلوك ن بي  إلعةلقة إلستخرإج سون بي  إرتبإط معإمل إستعمإل تم إلهدف هذإ لتحقيق

إلجنسإألخةلقية إلمعيإريةلمعإملإإلرتبإطوبإستعمإلإإلختبإر(ذكورــإنإث)عىلوفقمتغي  ثمتمإستخرإجقيمفيشر

كإنتإلقيمةإ ي
1،223-)لزإئيةإلمحسوبةإلزإن  1،96)دوليةإلبإلغةصغرمنإلقيمةإلزإئيةإلجأ(وهي نهأؤل(ممإيشي 

إلعةلقةيمكن ي
إلجنسوإلجدول)أإليوجدفرقػن (يوضحذلك6نيعزىلمتغي 

معإملإلعددإلجنس قيمة
إإلرتبإط

 مستوىإلدإللةإلقيمةإلزإئيةقيمةفيشر

1،96إلمحسوبةإلجدولية

2،2981،223،-2،2982،2962ذكور

2،422،3862إنإث



أإلجدول إلعةلقةيمكنإؤلعةلهيشي  ي
إلجنسإألأنهإلتوجدفروقػن نتعزىلمتغي  ي

نإلطلبةأمرإلذيقديعنن

يمإرسونسلوكإلمسإعدةب ن خةلقومإيتمتعونبهينعكسعىلأغضإلنظرعنجنسهمومإلديهممنلكةلإلجنسي 

سلوكهمفيمإبينهم
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 :التوصيات

درإسإتهمإلمستقبليه. -1 ي
إلقيإسمنإلمقإييسإلمستخدمةإلبحثػن ي

ػن ن ؤفإدةإلمختصي 

إهتمإموسإ -2 ةفعةبسلوكإلمسإعدلمإلهعةلقةمرتةةلقيخإؤلعةلمبموضوعإتإلدوإفعإألئلزيإدة إألفرإد وصلة

 فيمإبينهم.

 

حات:   المقي 

إتإلدرإ -1  خرىسةلدىطلبةإلمرإحلإلدرإسيةإألؤجرإءدرإسةتجريبيةلتنميةمتغي 

إلدإفعية -2 ن لدىطلبةإلجإمعةإألخةلقيةؤجرإءدرإسةبي  ي
 خرىإلمرإحلإألأووإلسلوكإلعدوإنن
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 :المصادر

،1ط،ترجمةفهدعبدتلإلدليم،نظريات الشخصية:(1991بإربرإ)،أنجلز ي  إلسعودية،إلطإئف،إلنإديإإلدنر

 ي )،إلبينر دمحمعىلي درإسة:(2215روإن ، إإلجتمإعي إلنفدي بإلتوإفق وعةلقته إإلخرين مسإعدة نحوسلوك إلتوجه

بية,جامعة دمشقميدإنيةعىلعينةمنطلبةجإمعةدمشق  .)رسالة ماجستي  غي  منشورة( كلية الي 

)،خصإف (2021نزإررإهي إلمنتج إلتوجه إإلععةلقه إلمرحله مدرخي لي وإلتعإطف إإلخةلقيه بإلدإفعيه ي
ػن دإديه

بيه(،محإفظهوإسط  بغدإد..إلعرإق،إلجإمعةإلمستنرصيه،كليةإلير

،إلزيإت مصطؼن   النظرية والتطبيق:(2221)فتحي
ن
 مرص,القاهرة ,علم النفس المعرف

،إلزيإت مصطؼن   النظرية والتطبيق:(2221)فتحي
ن
 .مرص،إلقإهرة،علم النفس المعرف

ي )أطروحة دكتوراه  ،إلتوجهنحومسإعدةإإلخرينوعةلقتهببعضسمإتإلشخصية:(2226صإدقحسن)،إلشمي 

بيةغي  منشورة(   .جإمعةدمشق،كليةإلير

 ،إلصفظي  .مرص،إلقإهرة،إلمكتبةإلعرصية,علم النفس اإلجتماع  والصحة النفسية:(2222)مصطؼن

 ي
  علم النفس اإلجتماع  :(1998)سلوى،عبدإلبإػر

ن
 .دإرإإلشإء،عمإن،1ط،افاق جديدة ف

ي ن  ،إلريإض،إلسعودية4،ط(علم النفس اإلجتماع  )سلوك المساعدة:(2225)فةلح،إلعين

،أحمدسليمإن،عودة بية والعلوم اإلنسانيةاإلحصاء للباحث (2222)يوسفخليل،وإلخليىلي   الي 
ن
،ف دإرإلفكرللنشر

 .إإلردن،عمإن،وإلتوزيــــع

)،كودي قبيل (2020إسيل طلبه لدى إلمزإج وأسإليب ي
إلوجدإنن بإلتعإطف وعةلقته إلمسإعده سلوك

بيه(اطروحة دكتوراه غي  منشورة).إلجإمعه  بغدإد.إلعرإق،إلجإمعةإلمستنرصيه،كليةإلير

)،إلهندإوي لفتة إلمسإعدة:(1996أنعإم بسلوك وإإلجتمإعية إلنفسية بعضإلعوإمل اطروحة دكتوراه غي  )عةلقة

 جإمعةبغدإد،كليةإإلدإب(منشورة

)،إلمحمود ن حسي  إيمنمني  وعةلقتهإبإلصةلبةإلنفسيةلدىإألخةلقية(إلدإفعية2218عبدإلمنعمعرفةوإلخصوذي

إلجإمعة ،طلبة ي
ػن منشور بية جامعة اإلزهربحث   كلية الي 
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