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طلبة الجامعة، والمقارنة في كل منهما الندرة والنية للعمل التطوعي  لدى  –عقلية الوفرة على يهدف البحث الحالي  التعرف 

الندرة و النيّة للعمل التطوعي.  –على وفق متغيري الجنس والتخصص، و التعرف على العالقة االرتباطية بين عقلية الوفرة 

 ( طالب وطالبة من طلبة400الندرة ولنية للعمل التطوعي و تطبيقهما على عينة بلغت )-وتم بناء مقياسين لعقلية الوفرة

الجامعة، واستُخرجت القوة التمييزية للمقياسين بأسلوبي العينتين المتطرفتين واالتساق الداخلي. وتم استخراج مؤشرات 

( بالنسبة 79،0( ،وبطريقة التجزئة النصفية )77،0االختبار بلغت ) إعادةللصدق الظاهري ومؤشرات للثبات بطريقة 

( 80،0االختبار بلغت ) إعادةؤشرات للصدق الظاهري و للثبات بطريقة الندرة. وتم استخراج م -لمقياس عقلية الوفرة

نتائج الدراسة اتصاف عينة البحث  أظهرت( لمقياس النية للعمل التطوعي .و82،0كرونباخ بلغت ) –وبطريقة معامل ألفا 

الندرة وال  –ي عقلية الوفرة من طلبة الجامعة بعقلية الوفرة وبالنية للعمل التطوعي، ولم تظهر فروق ذات داللة إحصائية ف

 –ذات داللة إحصائية بين عقلية الوفرة  ارتباطيهفي النية للعمل التطوعي تبعاً لمتغير الجنس والتخصص، وظهرت عالقة 

 الندرة والنيّة للعمل التطوعي.

 

الندرة، النية، العمل التطوعي –عقلية الوفرة  الكلمات المفتاحية:  
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Abundance -Scarcity Mentality and its Relationship with Voluntary Work Intention 

 

Abstract 

The research aims to identify the abundance - scarcity mentality andthe voluntary work 

intention for university students, compare each of abundance - scarcity mentality and the 

voluntary work intention according to the sex and specification variable, and identify the 

correlative relationship between the abundance - scarcity mentality and the voluntary work 

intention. Two scales were established for abundance - scarcity mentality and the voluntary 

work intention on a sample of (400) university students. The discriminatory power for the two 

scales was extracted using the methods of two extreme samples and internal consistency. For 

the abundance – scarcity mentality scale, the indicators of face validity and indicators of 

stability were extracted by retest method with value of (0.77) and by midterm retail method 

with value of (0.79).For the voluntary work intention, the indicators of face validity and 

indicators of stability were extracted by retest method with value of (0.80) and by Alpha –

Kronpakh factor method with value of  (0.82) .The study results showedthe research sample of 

the university students is characterized by abundance mentality and voluntary work intention, 

there are no statistically significant differences in the abundance - scarcity mentality or the 

voluntary work intention according to the gender and specification variable, and there is a 

correlation relationship between the abundance-scarcity mentality and the voluntary work 

intention. 
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 مقدمة ومشكلة الدراسة:

كيف يمكن إيجاد حالة من التوازن الحكيم والمتواصل بين العمل واألسرة وبين األمور المهنية وشؤون الحياة الخاصة     

 Stephenانطلق ستيفن كوفي االجتماعيفاظ عليها ؟؟ من هذا التساؤل النفسي وسط الضغوط واألزمات المتواصلة ثم الح

Covey  2008    الندرة  –لوضع  تنظيره لعقلية الوفرةAbundance - Scarcity Mentality   . 

التجارة  فطبقاً لكوفي أن أكثر أحداث التاريخ أهمية من وجهة نظر المؤرخين لن تكون التكنولوجيا ، وال اإلنترنيت وال 

يحظى عدد كبير وسريع التزايد من الناس  –فعلياً  –اإللكترونية ، إنه التغير غير المسبوق في الحالة البشرية ، وألول مرة 

 بحرية االختيار ، وألول مرة سيتاح لهم أن يـديروا أنفسهم بأنفسهم لكن " المجتمع غير معد تماماً لذلك "

(Covey,2012،p.9). 

واإلبداع اإلنتاجي واألسواق العالمية ،فأن معظم الناس ال  االتكنولوجيلى الرغم من جميع المكتسبات في أوضح كوفي أنه ع

فهم  excitedوال اإلثارة   fulfilledداخل المؤسسات التي يعملون لصالحها ،فليس لديهم ال اإلشباع   thrivingيزدهرون

ؤسسـاتهم وال بشـأن أولـوياتها األهم ،إنهم معوقون ومشتتون، وفي محبطون تماماً ،ليس لـديهم وضوح بشـأن ما تستهدفـه م

الغالب هم ال يشعرون بإمـكانية كبيرة للتغيير ، وهنا هل يمكن تصور حجم الكلفة المؤسسية والشخصية الناجمة عن الفشل في 

رائب و معدالت الفائدة وتكاليف االستفادة الكاملة من شغف وموهبة وذكاء وثقة العاملين ؟ أنها أكبر بكثير من جميع الض

 (. Covy,2008،p.3العمل مجتمعة )

ما أُطلق عليه استبيان ))فاعلية  باستخداملقد قامت مؤسسة ))فرانكل كوفي(( بالتعاون مع مؤسسة ))هاريس إنتر أكتف(( 

 أساسيةمل في صناعات (( شخص يقيمون في الواليات المتحدة ويعملون بدوام كا23000التنفيذ(( ،إذ تم استطالع رأي ))

ومجاالت عمل أساسية، ،وهو استبان  يقيس مدى قدرة المؤسسة على تنفيذ أهدافها األساسية ،و نتائج دراسة حاصل التنفيذ 

 كانت صادمة ومزعجة ، وهي وجود فجوة خطيرة بالطبع بين األهداف المحددة وتنفيذها بشكل فعلي ،كما تظهر النسب اآلتية:

 ن لديهم فهماً واضحاً لما تحاول مؤسستهم تحقيقه والسبب من وراء ذلك فقط قالوا إ27% -

 .تحمس ألهداف فريقه وأهداف مؤسستهواحد فقط من بين كل خمسة م -

 واحد من كل خمسة عمال قال أن لديه " خط رؤية " واضحاً بين مهام عملهم وأهداف الفريق والمؤسسة  -

 .أنجزوه بنهاية األسبوع النصف فقط كانوا راضين عن العمل الذي -

 فقط كانوا يشعرون بأن مؤسستهم تمكنهم بشكل كامل من تنفيذ األهداف الرئيسة .15% -

 (.Covy,2008،p.394فقط  كانوا يشعرون بأنهم يعملون في بيئة تتمتع بالثقة العالية . )15% -

ـهه الـنـاس في حـياتـهم الخـاصة وفي عالقاتهم مع وهكذا يرى كوفي أن حـجم التـحديات وحجـم التـعـقـيـد الـذي يـواج      

عوائلهم وفي حياتهم العملية وفي مؤسساتهم اختلف كلياً وبشكل هائل .وكـلـما َعـظُـم التـغيير وتعقدت التحديات كلما تطلب 

ومن ثمَّ االنتقال لمستويات  األمر اكتساب إطـاراً مـكتمالً من المبادئ العامة التي ال تتبدل عن الشخصية و الفعالية البشرية ،

 Abundance عليا من العبقرية البشرية والمساهمة الفّعالة والتحفيز...تـلـك المـسـتـويات الـتـي تـتطـلبـها عـقلـيـة الـوفـرة

Mentality   ح كامل ... أنها تعـبـيـر يـلخـص قـدرة الـفرد ألن يـكشـف عـن قـيـمته ويعبر للناس عن قيمتهم وقدراتهم بوضو

 ( .Covey,2008،p.32بحيث يمكنهم رؤيتها بأنفسهم )
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هي  تعبـيـر عـن ضـعف فـي اسـتـثـمار الـفـرد لقـدراتـه   Scarcity Mentalityوعـلـى الـنقـيض فأن عقلية الندرة      

 (.(Covey,2008،p.32بالحـدود المـتـاحـة والمـمكـنة  وإمكاناتهومـواهـبه 

وفي  أنفسهم، وأن يستثمروا في واإلسهاميحيون حياة العظمة  أناجحون ومتحمسون و قادرون على وبالطبع هناك أناس ن

اآلخرين، لكن الحقيقة أن الناجحين قليلون، واللذين يملكون التفوق والتميز قلة من القليلين، مع أن الجميع يمتلك تلك القدرة 

 . بداخلهم  ، إنها قدرة فطرية لدى كل البشر

إن عدد ليس بالقليل من األفراد ال سيما طلبة الجامعة ربما تعبر سلوكياتهم عن نموذج الندرة العقلية ،فهم يسيرون  ويبدو     

راتهم هم يعيشون حياة اقل بكثير من مقدفي الحياة وليس لديهم فكرة مركزة عن مقدار القوة الحقيقية التي يمتلكونها، 

اح والسعادة أمران خارج نطاق سيطرتهم، تسيطر عليهم فكرة أن حياتهم ال تعدو ان هم يعتقدون أن الـنج واألسوأ، وإمكاناتهم

الذي يبدو أكثر معقولية، أو  ءتكون ألما مركباً وأنه ليس باستطاعتهم القيام بشيء لتغيرها، وهم غير قادرين على فعل الشي

 أجريتالتي     Mathieu  دارسةرهم .فلقد أظهرت الشيء الذي له معنى من وجهة نظرهم الذاتية للفائدة المتوقعة لهم و لغي

إي تـبعات ونتائج على والـثقافات  -( ،أن للـتوجيهات الوفيرة والنادرة تـداعيات خـطيرة(750على  Yaleفي جامعة  على

سـفـة والمنظمات والناس ألنها تؤثر على السلوك. كما انها تؤثر على مختلف المجاالت كاالقتصاد واالستـدامة و الفـل

تـماماً  واألمانوالسياسة.  وخـلـصت الدراسة  إلـى أن ذوو الـتـوجـهـات النـادرة يـشـعـرون بانـعدام القـوة والـثقة 

،ويـعـتـبـرون  نـتـيـجة ما حـدث لهم أو ما يـحدث لهم  ، انهم معـتمدون بـدرجة كـبيرة على الظروف وعلى اآلخـرين ،وليس 

 .(Mathieu & et al,2000،p.99) و السعادةلديهم فهم حقيقي للبهجة أ

تلك المعاناة و التحديات قد ظهرت واضحة جلية  في المجتمع العراقي بسبب األحداث التي مرت على هذا  أنويبدو    

 والمهنية واالجتماعية واالقتصاديةمن سلبيات في شتى مجاالت الحياة األسرية   أفرزتهالمجتمع والمتمثلة بحرب  داعش وما 

محن عديدة، وتجسد ذلك في  أصابتهاكبيرة من الضحايا الذين تركوا ورائهم عوائل قد  أعدادوالصحية، فقد خلفت تلك الحرب 

وهذا شكل مجموعة ظواهر سلبية عجزت الحكومة عن معالجتها، لذلك ظهرت حاجة ملحة .حرمان ويتم وجهل وتشرد 

وضوح في زيادة االهتمام للتخطيط لنوايا فّعالة لتسويق العمل التطوعي ألشكال ومجاالت متعددة من الدعم والمساندة برزت ب

فهي إشارات تبين ما يبذله األفراد ، النوايا تسيطر على عوامل الدافعية التي تؤثر في السلوك" عبر تشكيالت متعددة ؛ إذ أن

 . Ajzen, 2013،p.2) ) " من جهود في محاولة أداء السلوك

مشكلة البحث الحالي تتجلى على الصعيد األكاديمي في محاولة علمية جادة لإلجابة عن تساؤالت  وانطالقاً مما تقدم فأن

ما هو مفهوم عقلية الوفرة وما يقابله من ندرة ؟ وما هي سلوكيات األفراد المتعلقة بالنموذج العقلي الوفير مقابل : رئيسة

ة الوفرة أم الندرة ؟ وهل يمكن أن يتوافق النموذج العقلي الوفير النموذج العقلي النادر الحذر ؟ وأيهما أجدر بالتنفيذ عقلي

أو النادر عبر استجابة الفرد الدائمة في مواجهة تحديات الحياة المختلفة ؟وكيف  لهما ان يكونا القاعدة  المناسبة للتخطيط 

 ة.سامية ترتقي لخدمة البشرية متمثلة باألعمال التطوعي أهدافلنوايّا فّعالة تفصح عن 

 

 

 

 

 



 
 

5 

 

 أهمية البحث 

،الذي يفترض  Greatnessإلى العظمة  Effectivenessأنها ذلك المـفـهوم الجـديـد والـبـليـغ لالنـتقـال مـن الفـاعـلـيـة  

  Psychologicalواألمـن النـفسـي Personal valueكوفي إنه ينبع من اإلحـساس العـمـيـق بالقـيمـة الشخـصيـة 

securityرد يـسـتـحق األفـضل وأفـضـل االحـتـمـاالت، وهذا اإلحـساس ال يُـملك وإنـما يـتم الـتوافق معه، وعلى ، فـكـل فـ

الفرد أن يتعامل مع نـفسـه عـلى أنـه كـيـان مـتكامل اآلن، ولـديه كـل ما يـحتاجه وهـو ليس بحاجة إلى أي شيء آخـر اضافي 

هـو أن تـكـون عـلـى قـيد الحـياة بالـكامـل، وتـعـيش حـيـاة خـاليـة مـن أي شـعور الـعـيـش فـي وفـرة . حـتى يـكـون سـعـيـداً 

 (. Covey,1990,p.25)بـعـدم اليأس ،هو فن معرفة كيفية العيش  

المتمثلة بصوت الفرد، نداؤه، شفرته الخاصة به عند نقطة اتصال Abundance Mentalityتتكشف عقلية الوفرة 

التضحية )) Disciplineواالنضباط ((  واإلمكانيةبالذات عبر الجمع بين الحاجة  اإلحساسير تطو))  Visionالرؤية 

الرغبة والتفاؤل )) Passionوالشغف (( الشخصية المبذولة بتنحية السعادة اآلنية لصالح المصلحة الكبرى بعيدة المدى

 ((الداخلي بـما هـو صـواب ومـا هـو خطأ حساساإل)) Conscienceوالضمير (( واإلثارة والصلة العاطفية لخلق المستقبل

Covey,2008,p.83).) 

سوف يقوده للخروج من  paradigm(( نموذج ذهني))هي منح الفرد Abundance Mentalityإن الغاية من عقلية الوفرة 

فحسب،   1عمله ومؤسسته األلم واإلحباط إلى اإلشباع واألهمية والقيمة والمساهمة الحقيقية في ساحة العالم الجديد، ليس في

بل في حياته كلها أيضاً عن طريق تأسيس رؤية وانضباط وشغف مشتركين يحوطهم الضمير ؛ إذ تظهر الثقة جلية واضحة 

الرؤية ،االنضباط والشغف )) ، و تكشف الشجاعة عن نفسها عن طريق التالحم واالنسجام ما بين ((الضمير))عند ممارسة 

)) Covey,2012,p.19)  .) 

وتشمل الثقة االتساق واألمانة والتواضع مع الناس (( الشجاعة))و (( الثقة: ))وبهذا يرى كوفي أن عقلية الوفرة دالة لشيئين 

أن النظر إلى عناصر عقلية .وهذان شيئان جوهريان .  أعمالهفي حين تشمل الشجاعة قدرات الفرد ومهاراته ونتائج وسجل .

 .د من رؤية الصلة المتبادلة بين تلك العناصر واألهمية الجوهرية لكل منها الوفرة بهذه الطريقة سيمكن الفر

يقترح كوفي أن الثقة  تُعّد المتغير الجوهري الخفي في التأثير على عقلية الفرد الوفيرة  من أجل تحقيق معادلة النجاح 

من الجذر الالتيني نفسه الذي جاءت منه كلمتا في العربية (( الثقة))المؤسسي ؛ أذ تأتي الكلمة اإلنجليزية التي تقابل كلمة 

وعندما يكون المرء كالً متكامالً ... و يتصف المرء بالثقة حينما يكون هناك اتساق بين قصده وسلوكه ((.تام))و (( متكامل))

 (( .uniformityاتساقاً ))،ال تناقض فيه ،وهو نفسه باطناً وظاهراً ،ويسمي كوفي هذا 

 

 

 

 

 

 

                                                      
عالقة وغاية مشتركة سواء كان ينبغي االشارة إلى أن مفردة  المؤسسة في تنظير كوفي تشير إلى مجموعة مؤلفة من أفراد بينهم 1

 (. (Covey,2008,p .23لمحيط االجتماعي في البيت او العمل او ا
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من يـتمـتعون باالتـسـاق في تـوافق وانـسـجام مـع أعـمـق قـيمهم ومــعـتــقـداتهـــم ،وال تـتـنـاقـض أقـوالهـم مـع إذ يـعـمل  

ك أفعالهم ،وعـنـدمـا يـشـعـرون بـأن عـليـهم أن يـفـعـلوا شـيـئاً مــا فـإنهم يـفـعـلونه ،و تـوجـهـهم قـوى خـارجـية بـما فـي ذلـ

 & Covey ويـسـتجـيـبـون لـه هـو صـوت الضـمـيـر الـهـادئ و مـالئـمة اللـحظة ،فـمـا يـسـتـمـعون إلـيهآراء اآلخـريـن ،أ

Merrill,2006,p.59) ) Covey,2008,p.88).) 

،واألمانة ال تتضمن قول الحقيقة فـحسب ،بـل ايـضاً تـرك (( honestyاألمانة  ))والثقة  ،بالنسبة لمعظم الناس تعني 

فمن الممكن قول الحقيقة ،ولكن مع ترك انطباع خاطئ ،وهذا معناه .ع الطيب ،على الرغم من أن البعض ال يعي ذلك االنـطبا

 (. (Covey,2008,p.89أال يكون المرء أميناً 

وإنما .إن كون المرء متواضعاً ال يعني إنه ضعيف أو كتوم أو يخشى األضواء (( . modestyالتواضع ))والثقة كذلك تشمل 

ويـمكـن .عني معـرفة المبدأ ووضعـه نصب العـيـن ،كما يعني الـدفاع بشـدة عن المبدأ ،حتى في وجه الخـصـم يـ

للـمتـواضعـيـن التـفاوض بـقـوة ،ويـمكنـهم الـدخـول في مساومات حادة ،ويمكنهم التعبير عن أنفسهم بصورة محددة في 

ة ،لكـنهم يـبتعدون عن الـغطـرسـة أو االحتيال أو الغش أو مساومات ربح المواقف الحادة في العالقات الشـخصـيـة الـوطـيـد

صرف بصورة تتوافق ، ويحاولون التتسيطر على المؤسسات والعالقات أزليةإنهم يعرفون أن هـناك مـبادئ .أو خسارة القوة 

 .( (Covey & Merrill,2006,p.60 وال يسعون إلى االنفراد بالرأي ،مع تلك المبادئ

هو ما ينشئ في النهاية ((  الخضوع))وليس (( االتساق واألمانة والتواضع ))وطبقاّ لكوفي فأن هذه المعجالت الثالث    

وكلما زادت الثقة ستزيد السـرعة وتـقل التكلفة في كل األمور المهمة التي يقوم بها المرء في (( . الضمير ))أو (( الثقة ))

ولكن كيف يمـكن !!.حياته  أبعادلى تحويل ضـرائب الثقة إلى عوائد في كل بعد من حياته في كل مرة ،وستـزيد قـدرته ع

 .( (Covey & Merrill,2006,p.62 للثـقة أن تـعـبر عـن نـفسها في القـيادة والحـياة وضمـن إطار العقلية الـوفـيـرة ؟

بـناء عـلى أفـكار (( بالتصرف))بأن يكون مصيباً ،و إن الشـخـص الـجديـر بالـثـقـة يـهتـم بمـا هـو صـائب أكـثـر مـن اهتمامه

حـقيـقة جـديـدة أكـثـر مـن الـدفـاع عـن مـوقف عـفا عـليـه الـزمـن ، و (( باحتضان))األفكار، و((امتالك))جـديـدة أكـثـر من 

 بإسهامه ،وباإلسهام في التعريف أكثر من أن يكون معروفاً (( تقديس الذات))أكثر من (( ببناء الفـريـق))

.(Covey,2012,p.19) 

وتتضمن الشجاعة طبقاً لستيفن كوفي ، القدرة على اتخاذ القرار السليم حتى أن كان صعباّ، والقوة الالزمة إلنجاز شيء ما     

مى ، إنها الطاقة الحيوية التخاذ االختيارات ،وهي تمثل ايضاً القدرة على التغلب على العادات الراسخة ،وتنمية عادات أس

ذوو الرؤية واالنضباط الذاتي والشغف تتكون حياتهم نتيجة قراراتهم الشخصية وليس الظروف الخارجية .  وأكثر كفاءة 

وهؤالء الناس ينجزون األشياء ويتميزون بالمبادرة والفاعلية ، ويختارون استجاباتهم للمواقف وفقاً لمبادئ قوية ومعايير .

وحاالتهم النفسية والعقلية ،وكذلك عن أفكارهم وسلوكياتهم  ،مشاعرهمهم يتحلون بالمسئولية عن إن.عامة 

Covey,2012,p.19) .) 

إذن اعتقد كوفي ثمة طريقة جديدة ليعبر النموذج الذهني لعقلية الوفرة عن نفسه ،أال وهي قدرة  الفرد على أن يكون جديراً     

االحترام والتقدير لغيره من  والتواضع األمانةذ يظهر الكثير من بالثقة وشجاعاً في آن واحد ؛ مع اآلخرين جديراً بالثقة إ

.الناس وآلرائهم ومشاعرهم وتجاربهم واعتقاداتهم ،وشجاعاً في تعبيره عما يؤمن به دون تهديد شخصي



 

 
 

 

 

هو التناغم الحقيقي حين يكون والتالقي بين اآلراء المختلفة قد ينتج عنه ذلك البديل الثالث الذي يكون أفضل مما الطرفان في البداية ،وهذا 

  (Covey,2004,p.34) .من ال يعيشون وفق عقلية الوفرة لن يعايشوا العظمة الذهنية والنزاهة الداخلية. الكل أعظم من مجموع األجزاء

اء وإسهام التحوالت التي بنت مؤسسات عظيمة وحافظت على نمو بعيد المدى ورخ –يقترح كوفي إن معظم التحوالت الثقافية الكبرى 

يغيرون أنفسهم أوالً من الداخل وانطالقاً نحو المحيط الخارجي  أنهم. أشخاص غالباً ما يكشفون عن عقلية الوفرة أيديجرت على  –للعالم 

 واامتلكتبث  من داخلهم وتُنقل إلى اآلخرين، لقد  –باختصار سلطتهم األخالقية  –،شخصيتهم ،كفاءتهم ،مبادراتهم، طاقتهم اإليجابية 

ية إحساساً راسخاً بالهوية، أكتشفوا مواضع قوتهم ومواهبهم، واستخدموها للوفاء بالحاجات وتحقيق النتائج فيالحظ الناس، فيُمنّحون مسئول

أكبر، فَيُعظمون قدر المسئولية الجديدة ومن جديد يحققون النتائج، فينتبه مزيد من الناس ويالحظون، يرغب اآلخرين حولهم في التعرف 

 (.(Covey,2008,p.p.259-261ى األفكار الجديدة، كيف حققوا كل ذلك، فتتحول الثقافة العامة لصالح رؤيتهم ولصالحهم عل

مـا جـاء بـه تـنـظـيـر سـتـيفـن كـوفـي بشأن نماذج عقلية Rassatto  2005 ؛  Adams  2000؛ Covey1999تساند دراسات       

كثيراً ما  -ABUNDANCE MENTAL MODELS-AMMراسـات إلـى أن قادة عـقلـيـة الوفرة الوفرة   ،فـقـد أجـمـعـت هـذه الـد

 :تظهر عليهم السلوكيات التالية 

التفكير على المدى الطويل ، ، التصرف بشكل محلي لكنه تفكير عالمي ،التفكير في كافة األنظمة، التعلم ،  طـلـب مـوارد للـكـادر،     

مسـتويـات عـالية مـن المـديح،  تشجيع  إعطاء ، األضواءلسـيـئـة، مشاركة المعلومات ، التـفويـض، تـقاسـم حماية الكادر من الظروف ا

لآلخرين ، لديهم نتائج عادلة وجيدة، التعبير عن الرحمة والطيبة، االحـتـفاظ بالـنـقـد الى أدنى حد  اإلصغاء، تقديم التبرعات، اإلبداع

 . (Rassatto,2005,pp.62-80)(Adams,2000.p.p.81-99) (Covey,1999,pp,51-67)ممكن  

عقلية الوفرة هي أن يكشف الفرد عن قيمته ويعبر للناس عن قيمتهم وقدراتهم بوضوح  -على المستوى األساسي والعملي–ببساطة       

هذه العقلية عمت ثقافة األفراد ومجتمعاتهم، ولو أن . كامل بحيث يمكنهم رؤيتها بأنفسهم ،وهذا يعني أنه يبدأ عملية النية والفعل والتحول

ويمكن بعد ذلك النظر إلى كيفية استعمال هذا التطبيق المؤسسي . فإن تأثيرها على العالم سيكون هائالً وغير محدود بشكل ال يمكن تصوره

 (.16،ص2010الراشد،)على كل فرد في المجتمع 

ـس لها حــدود أو قــيود وهــي شـعـار الحياة الالمتناهي، وهي تنطبق علينا بنفس القدر باختصار ،تلخص الباحثة إلـى إنَّ الـوفرة لـي     

لـذا ينبغي أن يُدرك البشر مفهوم الوفرة . إنها استجابة ورد فعل الحياة أليمان األفراد بالندرة. الذي تنطبق فيه على كل شيء في الحياة

 ..في حياتهم اساألسوالرخاء وإال يجعلون عقلية الندرة هي مجرى 

تلك العقلية الذهنية التي تصور الحياة كقطعة حلوى منتهية، إذا حصل شخص على قطعة كبيرة من الحلوى فهذا يعني حصول الجميع     

 (. Covey,2008,p.259)على نصيب أقل

الكلمة بحد ذاتها، في حال اذا كانت تعني أكثر من كونها حالة من الموارد النادرة ،  Scarcity Mentalityيمكن النظر لعقلية الندرة      

 األمانيعد عدم . والحضارة الثقافية التي تعزز عدم األمان في النفس االجتماعيةاي شيء لإلنسان، ينبغي ان تشتمل على العالقات 

من قبل العالم الطبيعي المحفوف والطمأنينة هذا في الـمـجـتـمـعـات العـضـوية الهرمـيـة ؛ بمـثابة وظـيفـة للـحدود الـقـمعية المنشأة 

 (. (Boldt,2005,p84بالمـخــاطــر، والــمـؤسـسـة مــن قـبـل الـتــركــيــب الطـبـقـي االسـتـغـاللـي  

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ما  ناإلنساإن . داخله ، وهذه من مؤشرات تدني االستحقاقويعنى كوفي بعدم األمان، اعتقاد الفرد بضعف أهلية وأحقيته للحياة الكريمة    

دام يحتاج الى شيء خارج ذاته ليجعله يشعر بالسعادة وما دام لديه قائمة طويلة من الشروط التي البد تحقيقها والظروف التي البد من 

 (.Adams,2000.pp.81-99)تغييرها فهو عبد للعالم، ولن يختبر أية نتائج 

يمنح الفرد أي شيء ذي قيمة دائمة، أنما يـعكس مـا يعطيه هـذا الفـرد وبالطبع لـيست األمور سيئة بذاتها، لكن ال يمكن للعالم أن      

عندما يولي الفرد أمر خارجياً ما أهمية أكبر، يفترض أنه ال يصنع الواقع لكن السلطة الخارجية التي تعرف أكثر منه هي التي . لنفسه

فـليسـت القـواعد هـي . يعزل الفرد نفسه عن مـنطقه السـليمتفعل، ويمثل هذا الغاًء لطبيعته، وهي الطريقة الموثقة أكثر من غيرها ل

 &Cha)أو المعلومات أنما الفرد نفسه المصدر  األساتذةالمـصدر الرئيس للواقع وال المفاهيم أو أنماط السـلوك أو 

Edmondson,2006,p.57       .) 

لذته وتطوره دون اآلخرين ، ذاتهم طموحة لكنها أنانية إنهم الذين يتبعون منهجية عقلية الندرة يركزون على بقاء الشخص و واألفراد

هم دوماً " .إنه سيء"أو " إنه لطيف"يرون العالقات إما باعتبارها تهديداً أو غير مهددة ،مثل األطفال الصغار الذين يصنفون الناس إما 

ذاتية من مقارنتهم باآلخرين ، كما أنهم ينفقون طاقتهم في بقيمتهم ال إحساسهمأذ ينشأ . يجرون المقارنات مع غيرهم وفي حالة منافسة دائمة

فهم يشعرون كأن شيئًا ما قد . بقيمتهم وقد يعنى نجاح شخص آخر فشلهم  إحساسهمأو اآلخرين لكي يزيدوا من  األشياءمحاولة امتالك 

وبـالـرغـم مـن أنـهـم قـد يـعـبـرون . زاً متميزاً أنتزع منهم حينما يتلقى شخص آخر تقديًرا خاًصا أو منحة مالية أو يحقق نجاحاً أو انجا

تعنى " تَكُسْب " من الغيظ الذي ينهش قلوبهم ، فإن أناملهملـفـظـيـاً عـن سـعـادتـهم لـنـجـاح اآلخـريـن ، إال أنـهـم ومن داخلهم يعضون 

 (. (Covey,2004,159" تَْهزم" أنببساطة 

إي تبعات ونتائج على الـعلوم  -توجيهات الوفيرة والنادرة تـمـتـلـك تـداعيات خطيرةأن الـ  Mathieu  2000لقد أظهرت دراسة 

.  كما انها تؤثر على مختلف المجاالت كاالقتصاد واالستـدامة و الفـلسـفـة والسياسة. والـثقافات والمنظمات والناس ألنها تؤثر على السلوك

تـماماً ،ويـعـتـبـرون  نـتـيـجة ما حـدث لهم  واألماندرة يـشـعـرون بانعدام القـوة والـثقة وخـلـصت الدراسة  إلـى أن ذوو الـتـوجـهـات النـا

 معـتمدون بـدرجة كـبـيـرة عـلى الـظـروف وعـلى اآلخـرين ،وليـس لـديهـم فـهـم حـقـيـقـي للبـهـجة أو السـعـادة أنهمأو ما يـحدث لهم  ، 

(Mathieu & et al,2000,p.99). 

من كونها وفرة وسائل الحياة والـتي تـتـضـمـن الـدعم ،العـالقات الـبشـريـة  أكثر( اقتصاد الوفرة)ذه  الطريقة ،  تعني عبارة وبه    

بشكل مختصر يعد مـجـتمـع . والجـدارة بالثـقـة والـتعـبـير النـفسي الذي تتيحه الوفرة  واألمانونفسية الفرد ؛ بل كذلك تعكس الحرية 

 (.Perry &Griggs, 1996,p.195 ... )االجـتـمـاعـيـة والـثـقـافـيـة فـي تـقـنـية الندرة  اإلمكانياتـثابة تلبـية الـوفرة بم

أنه يـمكـنـنا اسـتـخـدام ما سبق لتحديد كيف نشعر وكـيـف نثـيـر ردود فـعـل " قائلة    Maestreeولهذا صرحت ما يستري     

، إذ إن المفتاح لفهم (Maestree,2005,p .89") حـويل الـمشاعـر مـن سـلـبـيـة إلـى أخـرى إيـجـابـيـة مـختـلـفة، وكـيـف يـمـكـنـنا تـ

السلوك المؤسسي ليس في دراسته نفسه، بل دراسة وفهم الطبيعة البشرية، فمجرد فهم للعناصر الرئيسة للطبيعة البشرية، يمتلك 

 .ات البشر مفتاح الدخول إلى إمكانات الناس والمؤسس

 

 

 



 

 
 

 

 

الندرة؛ ليضعه أمام تحديات الحياة فهي تمثل -إن تميز اإلنسان عن بقية المخلوقات الحية بقدرات معرفية متطورة مثل عقلية الوفرة         

سالحه الفعال في التغلب على الصعوبات والوصول إلى غاياته في الحياة بأفضل صيغة وأجود النتائج وأقصر وقت ،وفي ذات الوقت 

ولكن يبقى ....نم اإلنسان أخاه اإلنسان من حيث طرق تفكيره واتخاذه قراراته وليساعده على تنمية قدراته إلى أقصى مستوى ممكليفه

 . الندرة  بالنيّة للعمل التطوعي ؟؟ -،ما عالقة  مفهوم عقلية الوفرةاالستفهام قائماً 

لسلوك لتشمل طيفاً واسعاً من رغبات الفرد، وتمتد في مساحة كبيرة من يتسع في تأثيرها على ا  Intentionإن النظر إلى النيّة       

لذلك عمد العديد من علماء النفس إلى التأكيد أن النيات هي .أفكاره ومعتقداته  والتي قد تدفعه لتلمس المستقبل حتى في أجزاء من ذاته 

التي تسبق بشكل مؤقت و مباشر  اإلدراكحالة المعرفة أو أنها على  إليهاالمقصود او المعتمد، أذ يمكن النظر  اإلنسانيأساس السلوك 

السلوك المرتقب أو قرار التصرف أو القيام بالعمل، و ُصـّورِت الـنـيّة على أنها الحدث الذي يسبق مباشرة الشروع بالعمل بشكل فعلي 

 (.Ajzen& Driver,1991,p. 196)  ع نحوهسلوك معين، فهي العامل الذي يسبق السلوك مباشرة ويدف ألداء،وهي استعداد الفرد 

أن النيّة قد ارتبطت بنسق مجموعات لمعتقدات سلوكية ومعتقدات معيارية ومعتقدات ضبط السلوك ، Ajzen 1985يفترض آيزن إذ

 .تسترشد عن طريق تلك  االعتبارات  اإلنسانوبالتالي فأن نيّة 

من التنظيم الذاتي  اآلليةهنا في ضوء العدد غير القليل من الدراسات الخاصة بهذه المشروعات البحثية  ألحدولعل من المهم اختيار موجز 

التحكم الذاتي ،والثقة بالنفس، والحاجة لإلنجاز ،واالستقاللية )إلى التعرف على أثر الخصائص الريادية   2016،فقد هدفت دراسة مراد 

وتوصلت الدراسة إلى وجود . في النوايا الريادية لديهم اإلداريةخصصات لدى طلبة الت( واإلبداعوتحمل المسؤولية، وتحمل المخاطرة ،

للخصائص الريادية لدى الطلبة على نيتهم إلنشاء مشروعاتهم الريادية الخاصة ،وبناءاً على تحليل االنحدار الخطي  إحصائيةأثر ذي داللة 

يعدان من أهم الخصائص الريادية األكثر تأثيراً على  اإلبداعوى قدرة الطلبة على التحكم الذاتي وكذلك مست إنالنتائج  أظهرتالبسيط، 

 إنشاءالنية الريادية لديهم، بينما تبين أن الثقة بالنفس هي األقـل تأثـيـراً في الخـصائـص الـريادية في نـيّـة الـطلبة للتـوجه نـحـو 

يـتـمتـعـون بـخـصـائـص وسـمـات ريـاديــة عــديـدة وبــدرجـة  ةاإلداريوقد خـلصـت الدراسة إلى أن طـلـبة العـلوم .مـشـروعات ريادية 

وفي دراسة أخرى تم تحليل بعض المتغيرات االجـتـماعـيـة والشـخـصـيـة واالقـتـصـاديــة الـتـي قـد تـؤثر فـي الـنـيـّة الرياديـة . كـبـيـرة

أمـريـكـيـة  األولىطالبا وطالبة من جامعتين (  587)على الدراسة أجريت،إذ  Ozara & Riven burgh  2016  للـبـاحـثـيـن  

، فأن نيتهم للشروع بعمل ريادي األعمالنتائجها إلى أنه على الرغم من موقف الطلبة االيـجابي نحو ريادة  وأشارت. واألخـرى تـركـيـة

، والنية الريادية، واإلبداع، وتـحـمـل المخاطر، الـدراسة وجـود عـالقة بـين الـتفـاؤل وأظهرت، خاص كانت ضعيفة على مستـوى البلدين

، وقــد ُعـزي ذلـك إلـى الـوضـع االقـتـصـادي األتراكمستوى أعلى بكثير في تحمل المخاطر مـن  األمريكانكما وأظهر الطلبة 

 (.273-252،ص2017النشمي،) Ozaralli &Riven burgh,2016,p.p.53-66) )والسـياـسي المخـتلف بين البـلـديــن 

، أنهـا األرضلمكانه في هذا الوجود، ودوره عـلى وجه هـذه  إنسانللنيّة على أنها تَصور كل  McTaggart2007وتنظر ماكتاغريت     

أدراك لمعنى الحياة والعيش بوعي، وكل نيّة  أنهاالمركزي في خلق الواقع،  ألتشاركيذلك التركيز الذهني الذي يمتلك نوعاً من الدور 

الفرد بداخله هي قـدرة ملموسة على التحويل، فليست النيّة شيئاً فقط ، بل هي شيء يؤثر على األشياء األخـرى، وهـي تمثل  يحملها

 (. McTaggart,2007,P.100)القـاعدة واألساس للصحـة والعافية أن كانت حسنة ايجابية 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

ن المسؤولية عندما يولَّدون أو يخططون لنواياهم ،وكل واحد منهم يمكن كلها أن األفراد يحملون مستوًى عالياً م اإلمكانياتتقترح هذه 

كم واحد من هؤالء األفراد يخططون لنوايا ايجابية بمعظمها ؟ ولكن . أن يكون أتشتين بقدرٍة هائلة للتأثير على العالم الحي من حوله

 . أصالواألكثر من ال يخطط !!هناك الكثير من يخطط لنوايا سلبية 

ما الريب فيه أن أفضل النوايا وأكثرها فائدة هي النيّة للعمل التطوعي نظراً للدور الذي يلعبه العمل التطوعي في التنمية المجتمعية وم    

نبيلة كالتـضحية  إنسانيةذلك أن روح العمل التطوعي مشبعة بقيم . ليس على صعيد الفرد فحسب وإنما على مستوى المجتمع ككل

معنوي، والتضامن والتقدير والثقة المتبادلة وحسن األداء والتمكين، وتنمية  أوة في مـساعـدة اآلخـرين دون انـتظار مادي والمـبادرة الـذاتي

الفرصة للمواطنين من غير المتطوعين للحصول على المساعدات المادية والدعم العاطفي، فضالً  وإتاحةالمسؤولية الشخصية لإلفراد، 

المجتمع ،وجميعها تسهم مساهمة كبيرة في تحسين نوعية  وإيديولوجيةقيم  إطارفي  عن تحقيق المصلحة العامة

 (.42،ص2014الداغر،)الحياة

ويـزيد األمـر أهـمـية حـين تُـظهـر الدراسات ،ومنها دراسة العنزي، عن وجود اتجاهات ايـجـابـية للشباب نحو الـعـمل الـتـطوعي 

، لذا أصبح من المفيد تزويد األفراد باستراتيجيات فّعالة  لتنمية  ( 148،ص2018العنزي ،)عـراقـي ودوافـعـه فـي المجـتـمع الـ وأهدافه

 .التطوع وتفعيله

وأجماالً ،فألجل أن تكون الدراسة الحالية موجهة لغايات سامية ومن أجل إحياء إنسان يستحق أن يكون خيراً مما هو عليه 

كان لزاماً تزويد الشباب من طلبة الجامعة،كونهم ..روحاً ليقوم بدوره الذي  ُخلَِق من أجله جسداً وعقالً و اإلنسان،واستنهاض لهذا 

الة عماد األمة ،وسرُّ نَهضتها و بناةُ حضارتها ؛ بثقافة عقلية الوفرة وما تتضمنه من جدارة بالثقة وشجاعة ، وصوالً للتخطيط لنوايّا فعّ 

 .عمال التطوعية إيجابية ترتقي لخدمة البشرية متمثلة باأل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
 

 

 

 .أهـــداف الـبـحـث

 :يهدف البحث الحالي إلى

 الندرة لدى طلبة الجامعة، مما استلزم بناء مقياس لهذا المتغير.  -التعرف إلى درجة عقلية الوفرة  -1

 عة. الندرة على وفق متغير الجنس والتخصص لدى طلبة الجام –المقارنة في درجة عقلية الوفرة  -2 

 التعرف إلى درجة النيّة للعمل التطوعي لدى طلبة الجامعة  مما استلزم بناء مقياس لهذا المتغير. -3

 المقارنة في درجة النيّة للعمل التطوعي على وفق متغير الجنس والتخصص لدى طلبة الجامعة -4

 لنيّة للعمل التطوعي لدى طلبة الجامعة.الندرة ودرجة ا –التعرف على العالقة االرتباطية بين درجة عقلية الوفرة  -5

 

 :حدود البحث 

ما بين  أعمارهموالذين تقع 2019-2018للعام  األساسيةكلية التربية  –يتحدد البحث الحالي بفئة الشباب من طلبة الجامعة المستنصرية 

(22-26.) 

 

 : كما يأتيسوف يتم عرض مجموعة من التعاريف لمتغيرات البحث الحالي و :تحديد المصطلحات

 Abandon Mentalityعقلية الوفرة 

شعور الفرد  " على أن عقلية الوفرة هي  Stephen Cove2008ينص التعريف المتبنى في البحث الحالي لسيفن كوفي     

ته مؤدياً الى اكتشاف الفرد لذا(( .الرؤية ،االنضباط  ،الشغف والضمير))باالستحقاق الشخصي الذي يتكشف عند نقطة اتصال 

ومساعدة اآلخرين الكتشاف ذواتهم وزيادة فاعليتهم ، مما يتيح تقاسم المسؤولية والمكانة، ويخلق خيارات وبدائل جديدة 

وهذا ما  يقود للتصور الذهني بأن الحياة مليئة بالعطايا والمميزات والفرص . ،واعترافات بإمكانات غير محدودة للتفاعالت اإليجابية

 (.Covey,2008،p.32)" والنظر إليها على أنها ساحة تعاونية ال تنافسية  اإلنسانالتي تقابل المستمرة والمتتالية 

 -الدرجة التي يحصل عليها المستجيب في ضوء استجابته على مقياس عقلية الوفرة  :لعقلية الوفرة فيتمثل ب اإلجرائيالتعريف  أما

 .الندرة

المتبنى في هذا البحث على أن عقلية  Stephen Covey 2008تيفن كوفي  ينصتعريف س:  Scarcity Mentalityعقلية الندرة 

االعتقاد بضعف أهلية الفرد وأحقيته للحياة الكريمة والذي يتأتى من تكاسل في استثمار الفرد لقدراته ومواهبه " الندرة هي 

رص والخيارات المتوافرة في الحياة ،والـنـظـر بالحدود المتاحة والممكنة ، مما يقود للتصور الذهني لقلة الموارد والف وإمكاناته

 (.Covey,2008،p.32)  "إليها على أنها ساحة تنافسية ال تعاونية 

–الدرجة التي يحصل عليها المستجيب في ضوء استجابته على مقياس عقلية الوفرة : لعقلية الندرة فيتمثل بـ  اإلجرائيأما التعريف 

 . الندرة

 

 

 



 

 
 

 

 

الرغبة التي تسبق "المتبنى في البحث الحالي فينص على أن النيّة هي   Ajzen1985ينص تعريف آيزن   :Intentionالـنـيّـة 

االنجاز السلوكي وتتنبأ به لجلب سياق سلوكي ناجح يؤدي إلى استنتاج ناجح لزيادة ضبط السلوك باالعتماد على المعتقدات 

 (.Ajzen& Driver,1991،p34)"لتحكم السلوكية والمعتقدات المعيارية للفرد ومعتقدات الضبط وا

 ".الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب في ضوء استجابته على مقياس النيّة :للنيّة فيتمثل بـ  اإلجرائيأما التعريف   

 .  voluntary workالعمل التطوعي 

به بعض الناس بإرادتـهـم بال مقـابـل بـهـدف الـدعم الفعـالية او العمل الذي يقوم " العـمل التـطوعـي أنه  2014يعرف الداغر       

 (. 45،ص2014الداغر ،" )او مساعدة شخص خارج نطاق المنزل او العائلة 

الرغبة التي تسبق السلوك " تعرف الباحثة  النيّة  للعمل التطوعي على أنها . voluntary work for Intentionالنيّة للعمل التطوعي 

جلب سياق سلوكي ناجح يؤدي إلى استنتاج ناجح لزيادة ضبط سلوك التطوع باالعتماد على المعتقدات السلوكية التطوعي وتتنبأ به ل

 والمعتقدات المعيارية للفرد ومعتقدات الضبط والتحكم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 الندرة .-تنظير ستيفن كوفي لعقلية الوفرة 

  Coveyضمن األفكار التي طرحها ستيفن كوفي   Abundance - Scarcity Mentalityالندرة   –نشأ مفهوم عقلية  الوفرة        

Stephen  في ضوء  نظرية لالرتقاء بعمل المؤسسات بكافة أشكالها لألفضل عن طريق أنموذج  أساساوالتي تّولدت   2008عام

 . The Whole-Person Paradigmالشخص الكامل 

، وهو ألم يشعر به الناس في كل المستويات وفي أي نوع من  اآلخرينحسبما يطرح كوفي من الشعور بألم الذات وألم  األمرإذ يبدأ      

 (. (Covey,2008،pp.6- 7المؤسسات ، يشعر به الناس في العائالت ، في الجماعات ، في المجتمع بصفة عامة 

الوحيدة واألفضل غالباً لتجاوز األلم واالنتقال الى الحل الدائم تكمن اوالً في فهم المشكلة الرئيسة المسببة  طبقاً لكوفي فأن الطريقة     

لذلك األلم ،وفي هذه الحالة تكمن المشكلة في معظمها في سلوك ناجم عن منهج أو رؤية غير مكتملة أو مختلة للطبيعة البشرية رؤية 

 (.    (Covey,1999 ،p.22يد مواهبهم وإمكاناتهم تقلل من إحساس الناس بالقيمة وتق

وتـكمن هـذه الرؤية غير المكتملة في أن البشر يحيون في عصر المعرفة لكنهم يديرون مـؤسـساتهم بـنمـوذج عصر الصناعـة         

صناعة التي تهيمن اآلن على المـقـيد الـذي يمنع بال شك إطالق القدرات البشرية ، وهذا وال شـك اكتشاف مذهل . فعقلية عصر ال

العـمال ليـسـت مـجدية على اإلطـالق في عـصر الـمعرفة واالقـتـصـاد الجديد ، والحـقيـقـة أن الناس يـصـطـحـبون هـذه الـعـقـلـية 

مع أزواجهم  شخاصاألالتـحـكمية مــعهـم إلى مـنـازلـهـم ولــذلك فإنها تسيطر كذلك عـلى الـطـريقة التي يـتـواصل ويـتعامـل بـها 

 (.(Covey&Merrill,2006،p.27والطـريـقــة الـتــي يـحـاولـون بـهـا إدارة وتـحـفيـز وتـأديـب أوالدهـم 

 

أوضح كوفي أن الحقيقة األساسية هي ، إن البشر ليسوا أشياء تحتاج لدفعها والتحكم فيها ؛بل هي كـائـنات ربـاعـيـة األبـعاد 

لكل الناس ،أن  األساسية األربعة.  إنـها تـمثـل الـحـاجـات والـدوافع spirit،الـروح heart،القـلـب mind،العـقـل body،الـجسد 

(أن growth &development(، أن تـتـعـلـم )النمو والتطور relationships(،أن تحب )العالقات survivalتـحـيا )البقاء 

-The Whole(. وهـو مـا يـصطلح عليه أنموذج الشخص الكامل   meaning &contributionتترك إرثا )القيمة والمساهمة 

Person Paradigm (Covey,2008،p.p.6 7.  ) 

 األيامبشكل نسبي( الذي يسيطر على مقدار العمل هذه  األفرادفما هي إذن العالقة المباشرة بين نموذج التحكم " في األشياء " )       

 مواهبهم ومساهماتهم؟  أقصىلى تحفيز عمالهم لبذل وبين عدم قدرة المديرين والمؤسسات ع

طبقا لكوفي عن طريق العودة إلى نموذج الشخص الكامل . إن تجاهل الجسد أو العقل أو القلب أو الروح ، يواجه  اإلجابةتتضح      

، خلل الصف no shared vision and values،انعدام الرؤية والقيم low trustانخفاض الثقة –أربع مشكالت مزمنة في المؤسسة 

misalignment وإبطال الفاعلية ،disempowerment –  ومع جميع األعراض لتلك المشكالت. الناس تقرر بوعي منهم أو من دون

وعي ، مقدار ما يمنحونه لعملهم وفقا للطريقة التي يعاملون بها ووفقاً لغرض استخدام األجزاء األربعة الكاملة من طبيعتهم، وهذه 

يارات تتراوح بين الثورة ،االستقالة  ،اإلذعان المكره ،االمتثال الطوعي ،االلتزام المخل أو اإلثارة المبدعة الخ

(Covey,2008،p.32 ..) 

 



 

 
 

 

 

والفكرة هي أن تَجاهل أيَّا من هذه األجزاء األربعة للطبيعة البشرية ، يحول الفرد من شخص الى شيء ،وماذا يُفعل باألشياء ؟       

 (. Covey,2004،p.28بالعقاب أو الثواب!! ) إماوتحفيزها  إدارتهاينبغي 

إن حل المشكلة مثل جميع اإلنجازات الكبرى في التاريخ اإلنساني ،  ال يكون إال عن طريق تحول جذري في تلك الطرق النمطية      

مساراً لتطبيق المبادئ الدائمة والشاملة لعقلية  األلم ينبغي بذل بعض الصبر وعناء فهم جذور المشكلة ثم وضع فإلزالةفي التفكير . 

يتحلى بها الفرد فإن تأثيره سوف يأخذ في االتساع منه باتجاه محيطه ؛ وسوف يجد ذاته وسوف يـلـهـم  إنالوفرة تلك العقلية التي ما 

 (.        Covey,2012،p.32فـريـقـه ومـؤسـسـتـه كــي يـجـدوا ذواتهم كـذلـك فــي عـالـم يـتـغـيـر بـال حـساب )

فحتى ال يُعامل الفرد على أنه شيء عليه ان يختار مسار العظمة الذي يطلق لقدراته ومواهبه العنان ال سيما أن بمقدور الجميع أن       

تكن الظروف .  في المنزل ، في العمل ، في المجتمع المحيط . مهما –يقرروا واعين أن يعيشوا حياة عادية أو أن يحيوا حياة العظماء 

سواء كانت تلك العظمة متجسدة في اختيار مواجهة مرض قاتل بروح رائعة أو إحداث فارق في  –فإن كل واحد يمكنه اتخاذ قرار كهذا 

يمة يـكونـوا ركـيـزة تـغيـيـر داخل مؤسسة ، أو بأن يكون مبادرين باتجاه قضية عظ بأنحياة أوالدنا بمنحهم إحساساً بالقيمة ،أو القدرة 

 في المجتمع . الكل يـمـلك القدرة على اتخاذ القرار بعيش حياة العظمة ، أو ببساطة ال يـكتف من يوم البشر بأن يكون جيداً بل عظيًم .

 دائماً اتخاذ قرار بتبديل المسارات، إن الوقت ال يفوت أبداً في هذا يمكن، ا مضى من الحياة في الوضع العاديمهما م

Covey,1990،p.62)) . 

 

في غيرهم ، والذين  اآلثارأولئك الذين أحدثوا أعظم  –إن حياة جميع أصحاب اإلنجازات العظيمة للقول " Coveyيذهب كوفي       

هناك ثمة نمطاً مشتركاً يربط بينهم ، عن طريق جهودهم –قدموا أعظم اإلسهامات ، والذين ببساطة أحدثوا أشياء على األرض 

لي ، استطاعوا أن يوسعوا على نحو هائل من حجم قدراتهم الفطرية )الذكاء الجسدي ،الذكاء العقلي المتواصلة وصراعهم الداخ

بالذات عبر الجمع بين الحاجة  اإلحساس) تطوير  Vision،الذكاء العاطفي ،الذكاء الروحي( وتجليات هذه القدرات هي : الرؤية 

لمبذولة بتنحية السعادة اآلنية لصالح المصلحة الكبرى بعيدة المدى( )التضحية الشخصية ا Discipline( ؛االنضباط واإلمكانية

 اإلحساس) Conscience)الـرغبة والتـفـاؤل واإلثـارة والـصـلـة الـعاطـفـية لـخلـق الـمسـتـقـبـل( والـضـمـيـر   Passion؛الشغف 

 ـي الوقت ذاته أسمى وسـائـل الـتعبـير عــن عـقلـية الـوفـرة"الـداخـلـي بـما هـو صـواب ومـا هـو خـطأ( ، وهـذه الـتـجـلـيـات تمـثل ف

(Covey &Merrill,2006،p.19 ) 

وطبقا لكوفي فأن السمات االربع ))الرؤية ،االنضباط ،الشغف والضمير(( هي التي تحكم العالم منذ بدايته ، وهي تـمثـل شـكل      

ال . أن أي شخص أحدث فارقاً بالخير   أو بالسوء في هذا العالم امتلك  تلك الخصال مشتركة.القيادة الفعَّ

ير إال أن ثمة فارقاً كبيراً بين القيادة التي تنجح والقيادة التي تبقى .حين يحكم الضمير الرؤية واالنضباط والشغف ، تبقى القيادة وتغ      

، وحين ال يسيطر الضمير على الرؤية واالنضباط   العالم لألفضل ، بعبارة أخرى تعمل السلطة األدبية على إنجاح السلطة الرسمية

والشغف فإن القيادة ال تدوم ، وال تبقى كذلك المؤسسات التي نشأت عنها ، بعبارة أخرى تفشل السلطة الرسمية من دون سلطة أخالقية 

 (Covey,1999،p.62.) 

 

 

 



 

 
 

 

 

الجسد أو العقل أو القلب أو الروح، يواجه أربع مشكالت  ومرة أخرى عند العودة  إلى نموذج الشخص الكامل .يرى كوفي  أن تجاهل  

مع جميع األعراض لتلك  –انخفاض الثقة ، انعدام الرؤية والقيم المشتركة ، خلل الصف ، وإبطال الفاعلية  –مزمنة في المؤسسة 

ا مـبـاشـرة إلـى عـمق المشكالت المؤسسية المشكالت. لكن الـقـرار باكـتشـاف ذاتنا وبـمساعـدة الـناس على اكـتـشـاف ذواتهم  يـأخـذنـ

 (. (Covey,2008،P.9 0األربع المزمنة ويجعلنا نمتلك القدرة على وضع صياغة جديدة لمؤسستنا   

طبقاً لكوفي تتضمن العملية أربعة ادوار تمثل مضادات للمشكالت المؤسسية األربع. وهي تمثل التجليات اإليجابية للجسد ، القلب ،     

ل ، الروح في المؤسسة ، بينما تمثل المشكالت األربع المزمنة التجليات السلبية إلهمال تلك األدوار ، لكن واقعياً كيف يمكن حل العق

 Trustworthinessهذه المشكالت األربع المزمنة ؟ حيث وجدت الثقة منخفضة ، يمكن التركيز على ضرب المثل في الجدارة بالثقة  

 Modeling of لق الثقة  ))الضمير(( . حيث تُفتقد الرؤية او القيم المشتركة ، يمكن التركيز على خلق المسار لكي تُخPatbfinding 

األفراد على ثقافة القيام  Alignimgلكي تُبنى قيماً مشتركة  ))الرؤية(( وحيث يوجد خلل الصف فإنه يتم تـشـجـيع وفـرز؛ وضـبط 

األفراد والفِرق  Empoweringباط (( ، وحين يُوجد إبطال الفاعلية ، يمكن التركيز على تمكين على خـدمة الـرؤيـة والـقيـم  ))االنض

في المشروع أو المستوى الوظيفي )) الشغف (( .إن هـذه األدوار األربـعـة تـمثل الـمـبادرة إلـى تـعـزيز القيمة والقدرة فيمن حولنا 

فـاعليـتـه وتـأثـيـر القـضـايا الكـبـرى الـتـي ينخرط فيها وتصبح ))عقلية الوفرة(( في  وتوحيدهم فـي فـريـق مـتكامـل يـجاهد لـزيـادة

اـلة وتـتـالشى أهـمية نقاط الضـعـف ألنـهـا تُـجـبـر بنقاط قوة اآلخرين  & Covey) الفـريق المـتكـامـل الـقـوى الفـعَّ

Merrill,2006،p.19 )Covey,2008،p.p.153) .) 

 

أذ يجري القيام بها أساساً عن طريق األدوار الثالثة األخرى ))  ي على ضرب المثل في ))الضمير(( أو ))الجدارة بالثقةيؤكد كوف      

، ويتم كذلك قبلها ، وهو ما يخلق شعوراً بالثقة واالطمئنان إلى القائد،  لكن إلى أن يدرك الناس بأنفسهم أن شخصاً مدفوعاً بالضمير 

ؤية واالنضباط والشغف ))الشجاعة(( فلن تحصل القيادة فعليّاً ، فحينها يعرف الناس بأنفسهم مقدار ما يضرب المثل في خلق الر

يلقون من احترام وتقدير وتثمين . لماذا ؟ ألن هناك من يسعى لمعرفة آرائهم ، وما يقولونه يلقي االحترام ، وتجربتهم الفريدة تلقى 

ملية خلق المسار ، إنهم مشاركون وال يكتفون بتالوة رسالة وخطة المؤسسة التقدير ، إنهم يشاركون بشكل حقيقي في ع

اإلستراتيجية على مسامعهم ، فهم يساعدون على وضعها ويملكونها ، وإن كانت رسالة المؤسسة وخطتها اإلستراتيجية قد وضعت 

ألنهم معجبون بنموذج القائد  أولتحاق بالعمل بشكل مسبق ، فإنهم يتسقون معاً إما ألنهم اتخذوا قراراً واعياً بفعل ذلك قبل اال

(Covey,2008،p.p.155.) 

المال والغذاء ،أو أياً ما تحتاج  إمداداتفطبقا لكوفي  ال يمكنها أن تهدأ، إنها مرعوبة أن   Scarcity Mentalityإما عقلية الندرة     

فأن الحالة الطارئة المتخيلة هي  األحيانمن ذلك . في كثير من  أكثرإليه سوف ينفذ ، وأنها لن تكون قادرة على الحصول على أي شيء 

عقلية  أصحابما يسبب لهذه العقلية اكتناز العناصر . قد يكون القلق الدائم بشأن دفع الفواتير دليالً على "الشعور باالفتقار أو الندرة ". 

ء في جلب المزيد من المال. ولكن الالواعي الخاص بهم ال حالما تسدد فواتيرها والبد أفضلالندرة على يقين من أن حياتهم ستكون 

ما يتذكرون من ماضيهم . في هذه الحالة ؛المال ليس الحل لمشاكلهم .  إلىيزال يـقول لهم كـيف يمكن أن يكون لديهم ما يريدون استناداً 

 ل ما يريدون  .وقد يـعتـقدون أيـضاً أنـهم ال يـستحـقون وفرة وأنهم ال يـستـطيعون الحصول على ك

 

 



 

 
 

 

 

هـذا النوع من العقلية يجلب التخريب الذاتي حتى عـندما يقترب من النجاح . كانت هناك قصص عن ردود فعل غـريبـة جـداً اتـجاه  

ونوبات في الوقت الذي ، نجد هـذه العـقلـية تـعاني مـن التـعرق الغـزير والـكوابـيـس  األيديالنجاح الوشـيك ،فـقـد يـكون في متناول 

 (( Covey,1990،p.66 . فـي اللـحظة التي يـجـب أن تحتفل بها بالنصر ،تريد الفرار في االتجاه المعاكس  األمراضالـذعر وحتى 

Covey,2008،P.72)   .) 

 Theory Of Planning Behaviourنظرية السلوك المخطط    

لتؤكد على قاعدة —Theory Of Planning Behaviour –TPBللسلوك المخطط    1985عام  Ajzenجاءت نظرية آيزن     

السلوك. وقد تطرقت إلى  الحاالت التي ال يسيطر فيها الفرد على كل العوامل التي تؤثر على االداء الفعلي للسلوك .  داءإالنيّة قبل 

ارسها الفرد على سلوكه وقوة نوايّا كنتيجة فأن النظرية الجديدة تؤكد على أن حدوث السلوك الفعلي يتناسب مع مقدار السيطرة التي يم

هذا الفرد لتنفيذ هذا السلوك . وافترضت النظرية أن التنبؤ بالسـلوك بـصـورٍة جيدٍة يتناسب مع السـقـف المفروض بوساطة الثبات 

 .      (Ajzen,2006 ،P.245)السلوكي 

جموعات لمعتقدات سلوكية ظاهرة ومعتقدات معيارية والبد من الوقوف عند مكونات نظرية السلوك المخطط المتمثلة بنسق م     

 تسترشد عن طريق ثالثة من االعتبارات هي:  اإلنسانومعتقدات ضبط حول السلوك ، وبالتالي فأن نيّة 

هي االحتمالية الذاتية التي تبرز السلوك على أنه نتيجة معينة في وقت محدد يمكن : Behavioral beliefsالمعتقدات السلوكية -1

من بين معتقدات سلوكية كثيرة يحملها الفرد حيال سلوك ما، وتؤكد االتجاه نحو النتائج الذاتية المتوقعة لهذا السلوك  إليهالوصول ا

 ة يسهم في االتجاه بنسبة مباشرة.وتقييم أهميته بالنسبة للفرد ،مع اقتراح أن تقويم كل نتيج

 وأصدقائهإلى توقعات سلوكية ُمدركة لمرجعيات الفرد المهمة مثل عائلته  وتشير: Standard beliefsالمعتقدات المعيارية  -2 

 وبضمها دافع الفر ،التي يفترض أن تودي إلى إطاعة المرجعية.

تـشـيـر إلى القـوة المـدركـة لـكـل عـامـل ضـبـط يـمـتـلـكـه  Beliefs of control and control: معتقدات السيطرة والتحكم   -3 

السلوك أو تعوق إسهامه في الضبط السلوكي الُمدرك ،وأن كان عامل السيطرة  أداءلـتـي يُـفـتـرض أنهـا تُسهل الفـرد وا

 .( Ajzen,2013،p.4)موجود

ة ان المعتقدات السلوكية والمعتقدات المعيارية ومعتقدات السيطرة تنبع من خلفية فردية واجتماعية ومعلوماتية. فالفردية تستند إلى طبيع

من الشخصية والمزاج واالنفعال والقيم والقولبة واالتجاهات العامة والمخاطر والسلوك السابق. واالجتماعية تضم كالً من التربية كل 

 .( Ajzen,2013،p.5)والعمر والنوع والمدخالت والدين واالثنية والثقافة. أما المعلوماتية فهي تضم المعرفة ووسائل اإلعالم

 Armitage 2011  يدة فـي دعـم توجهات النظرية فيما يتعلق بالنية وعالقتها بالتدخين فقد أشارت دراسة و أسـهمت بحوث عد     

 &Arden  وأوضحتأن كثـيـراً مـن الـناس قـد تـخلو عـن التـدخـيـن فـي حـالة التـجـريـب و آخـرين فـي حـاالت الـضـبـط السـلـوكي 

 & Armitage) ة قـد غـيـرت الـنـيّـة للـتـخـلي عـن الـتـدخـيـن ولـيـس السـلوك  الـدراسـة ان الـتـعلـيـمات المـقـصـود

Arden,2011،p.789 ). 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

للناس. كما يمكن لنظرية السلوك  اإلراديتغطي السلوك غير  أنTBPبإمكان نظرية السلوك المخطط  أصبحوأجماالً ،يمكن القول    

 . والسلوك الفعلي النيّة السلوكية المخطط شرح العالقة بين

 .منهجية البحث وإجراءاته: الفصل الثالث

تحدد مجتمع البحث الحالي بطلبة الجامعة المستنصرية للدراسات الصباحية من الكليات العلمية واإلنسانية للعام الدراسي مجتمع البحث:

(2017-2018. ) 

معة المستنصرية كعينة للتحليل اإلحصائي لمقاييس بحثها ( طالب وطالبة من طلبة الجا400تكونت عينة البحث من ) عينة البحث :

،وقد تم اختيارهم بطريقة عنقودية من كلية التربية األساسية في الجامعة المستنصرية لألقسام العلمية  األساسيةوهي ذاتها عينة البحث 

 ومن المرحلتين الدراسيتين الثالثة والرابعة  واإلنسانية

 

 .أدوات البحث

 الندرة –لى: مقياس عقلية الوفرة األواألداة 

لعقلية  Stephen Covey  2008الندرة على وفق تعريف ستيفن كوفي –قامت الباحثة ببناء مقياس عقلية الوفرة 

بأنها "الشعور باالستحقاق الشخصي الذي يتكشف عند نقطة اتصال ))الرؤية ،االنضباط   ،إذ عرفها AbundanceMentalityالوفرة

وزيادة فاعليتهم ، مما يتيح تقاسم المسؤولية  واتهمذر((. مؤدياً الى اكتشاف الفرد لذاته ومساعدة  اآلخرين الكتشاف ،الشغف والضمي

ـحياة والمكانة، ويخلق خيارات وبدائل جديدة ،واعترافات بإمكانات غير محدودة للـتـفـاعالت اإليـجابية مما  يقود للـتـصور الـذهني بـأن ال

والـنـظـر إليها على أنها ساحة تـعـاونية ال تـنـافـسـيـة"  اإلنسانوالمميزات والفرص المستمرة والـمـتـتالـيـة الـتي تقابل مليئة بالعطايا 

Covey,2008،p.32).) 

بأنها " االعتقاد بضعف أهلية الفرد وأحقيته للحياة الكريمة والذي يتأتى من   Scarcity Mentality عقلية الندرةفي حين يعرف كوفي 

بالحدود المتاحة والممكنة ، مما يقود للتصور الذهني لقلة الموارد والفرص والخيارات  وإمكاناتهتكاسل في استثمار الفرد لقدراته ومواهبه 

 (.( Covey,2008،p.32 سية ال تعاونية  "المتوافرة في الحياة، والنظر إليها على انها  ساحة تناف

( فقرة ،صيغت على شكل 32. وبهذا تكون المقياس من)( فقرات لكل مجال 8مجاالت للمقياس  ،وتم تغطية المجاالت ب ) أربعةوتم تحديد 

( ، واألخر 2جتان ).ولكل موقف بديالن ،احدهما يكشف عن الوفرة ويقيسها ويعطى له در األربعمواقف لفظية موزعة على المجاالت 

( درجة ،وبوسط فرضي يبلغ 64 -32( وبذلك تتراوح درجة المستجيب ما بين )1يكشف عن الندرة ويقيسها ويعطى له درجة واحدة )

 2(.واستخرجت الخصائص السايكومترية للمقياس من صدق وثبات وتمييز ،إذ عرض المقياس على مجموعة من المحكمين48مقداره )

( فأكثر فحصل . %80(،وقد تقرر اإلبقاء على الفقرات التي جاوزت نسبة اتفاق ) 1العلوم التربوية والنفسية )ملحق:ذوي االختصاص في 

( ،وبطريقة التجزئة النصفية 77،0االختبار بلغت ) إعادةأيضاً تم استخراج مؤشرات للصدق المنطقي ، ومؤشرات للثبات بطريقة 

                                                      
 الدكتورة بثينة منصور الحلو الدكتورة انعام الهنداوي 2

 الدكتور عباس حسن رويح الدكتورة سناء عيسى الداغستان

 الدكتور علي تركي الدكتور نبيل عبد الغفور

 ابتسام لعيبي شريجيورة الدكت                                         الدكتور عبد الحليم علي رحيم

 الدكتور احمد لطيف جاسم الدكتورة اروه محمد ربيع

 



 

 
 

 

 

( فقرة ،بأسلوبي العينتين المتطرفتين واالتساق الداخلي إذ كانت االرتباطات دالة 32راته البالغة )(، واستُخرجت القوة التمييزية لفق79،0)

 ( تبين ذلك .3(و)2( و)1إحصائيا، والجداول )

 

 

 الندرة بأسلوب العينتين المتطرفتين –معامالت تمييز فقرات مقياس عقلية الوفرة (1)جدول 

 

 

 (.1(وبدرجة حرية )05،0عند مستوى)  ) 84،3لية تساوي )قيمة مربع كآي الجدو* 

( و )غير موجبة** تعد الفقرة دالة عندما تكون )دالة موجبة(،وهناك ثالث حاالت تعد الفقرة غير دالة وهي )دالة سالبة(و)غير دالة. 

 دالة سالب(.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ** اإلحصائيةالداللة  قيمة فآي قيمة مربع كآي العليا المجموعة المجموعة الدنيا رقم الفقرة

 *الجدولية  المحسوبة 2تكرارات البديل  1تكرارات البديل  2تكرارات البديل  1تكرارات البديل  05،0

1 98 10 40 68 505 ، 67  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
84،3 

 دالة موجبة 0 ،559

 دالة موجبة 0 ،624 84 ،159 76 32 10 98 2

 دالة موجبة 639،0 88 ،235 87 21 18 90 3

 دالة موجبة 0 ،639 88 ،174 88 20 19 89 4

 دالة موجبة 0 ،766 126 ،647 88 20 6 102 5

 دالة موجبة 0 ،631 86 ،108 84 24 16 92 6

 دالة موجبة 714،0 110 ،064 79 29 4 104 7

 دالة موجبة 698،0 105 ،264 77 31 4 104 8

 دالة موجبة 0 ،751 121 ،905 85 23 5 103 9

 دالة موجبة 507،0 55 ،510 57 51 7 101 10

 دالة موجبة 628،0 85 ،242 79 29 12 96 11

 دالة موجبة 0، 491 122،52 55 53 7 101 12

 دالة موجبة 633،0 86 ،479 73 35 7 101 13

 دالة موجبة 694،0 104 ،176 190 16 17 91 14

 دالة موجبة 239،0 12 ،336 90 18 67 41 15

 دالة موجبة 0، 348 26 ،152 94 14 60 48 16

 دالة موجبة 490،0 51 ،909 94 14 43 65 17

 دالة موجبة 188،0 7 ،672 98 10 83 25 18

 دالة موجبة 967،0 69 ،553 95 13 35 72 19

 دالة موجبة 470،0 47 ،619 88 20 38 70 20

 دالة موجبة 370،0 621،29 93 15 56 52 21

 دالة موجبة 329،0 442،23 96 12 65 43 22

 دالة موجبة 451،0 43 ،886 87 21 39 69 23

 دالة موجبة 512،0 56 ،702 106 2 59 49 24

 دالة موجبة 597،0 994،76 102 6 41 67 25

 دالة موجبة 611،0 80 ،518 99 9 35 73 26

 دالة موجبة 618،0 180 ،477 95 13 29 79 27

 دالة موجبة 614،0 81 ،318 100 8 36 72 28

 دالة موجبة 233،0 11 ،693 82 26 58 50 29

 دالة موجبة 605،0 061،79 92 16 72 81 30

 دالة موجبة 548،0 94 ،842 97 11 40 68 31

 دالة موجبة 264،0 15 ،010 89 19 63 45 32



 

 
 

 

 

 

 الندرة –لمقياس عقلية الوفرة إليهمي معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية للمجال الذي تنت(2)جدول 

 
 

 

 

 الندرة –لكلي لمقياس عقلية الوفرة معامالت ارتباط الفقرات بالمجموع ا(3)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  رقم الفقرة

 الكلية

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  رقم الفقرة

 الكلية

معامل ارتباط الفقرة بالدرجة  رقم الفقرة

 الكلية

1 507،0 12 444،0 23 349،0 

2 528،0 13 535،0 24 399،0 

3 485،0 14 508،0 25 480،0 

4 512،0 15 199،0 26 484،0 

5 612،0 16 256،0 27 451،0 

6 533،0 17 426،0 28 463،0 

7 599،0 18 179،0 29 222،0 

8 614،0 19 472،0 30 486،0 

9 633،0 20 378،0 31 416،0 

10 471،0 21 295،0 32 237،0 

11 508،0 22 281،0   

قيم معامل ارتباط الفقرات بالدرجة  الفقرات أرقام عدد الفقرات المجال رقم المجال

 الكلية للمجال

 576،0 1 8 الرؤية 1

5 655،0 

9 666،0 

13 608،0 

17 501،0 

21 403،0 

25 527،0 

29 376،0 

 603،0 2 8 االنضباط 2

6 626،0 

10 583،0 

14 599،0 

18 274،0 

22 415،0 

26 565،0 

30 472،0 

 552،0 3 8 الشغف 3

7 570،0 

11 579،0 

15 290،0 

19 536،0 

23 445،0 

27 565،0 

31 556،0 

 551،0 4 8 الضمير 4

8 608،0 

12 483،0 

16 441،0 

20 508،0 

24 510،0 

28 533،0 

32 318،0 



 

 
 

 

 

 

ببناء مقياس النيّة للعمل على وفق  تعريف آيزن قامت الباحثة . األداة الثانية .مقياس النيّة للعمل التطوعي

Ajzen 3النيّةIntention سياق سلوكي ناجح  يؤدي إلى  بأنها " الرغبة التي تسبق االنجاز السلوكي وتتنبأ به لجلب

استنتاج ناجح لزيادة ضبط السلوك استناداً إلى المعتقدات السلوكية والمعتقدات المعيارية للفرد ومعتقدات الضبط 

 (.(Ajzen,1991،p34والتحكم  
 مقابل الفعالية أو العمل الذي يقوم به بعض الناس بإرادتهم بال"على أنه  voluntary workالعمل التطوعي  ويُعرف

 (.45،ص2014الداغر ،" )الـعـائلةبهدف الدعم أو مساعدة شـخـص خارج نطاق المنزل او 

 
فتعرف بأنها  الرغبة التي تسبق اإلنجاز التطوعي وتتنبأ به لجلب سياق  voluntary workIntention for إما النيّة  للعمل التطوعي 

التطوع باالعتماد على المعتقدات السلوكية والمعتقدات المعيارية للفرد ومعتقدات  سلوكي ناجح يؤدي إلى استنتاج ناجح لزيادة ضبط سلوك

 الضبط والتحكم .

 :المجاالت الرئيسة للنية فهي  أما

 

هي االحتمالية الذاتية التي تبرز العمل التطوعي على انه نتيجة معينة في وقت محدد  :Behavioral beliefsالمعتقدات السلوكية  -1

 ول اليها من بين معتقدات سلوكية كثيرة يحملها الفرد حيال سلوك التطوعيمكن الوص

وتشير الى توقعات سلوكية ُمدركة للعمل التطوعي لمرجعيات الفرد المهمة مثل زوجته  :Standard beliefsالمعتقدات المعيارية  -2

 Beliefs of control andات السيطرة والتحكم معتقدالمرجعية المختلفة  إطاعة إلىوبضمها دافع الفرد ،التي يفترض أن تودي 

control:  السلوك أو تعوق إسهامه في الضبط  أداءتشير إلى القوة المدركة لكل عامل ضبط يمتلكه الفرد والتي يُفترض أنها تُسهل

 ( .(Ajzen,1991،p34السلوكي الُمدرك للعمل التطوعي  ،وأن كان عامل السيطرة موجود

( فقرة 36) أولية. وبهذا عّدت الباحثة بصيغة ( فقرة لكل مجال12الت للمقياس المقترح ، وتم تغطية المجاالت بواقع )ثالثة مجاوتم تحديد 

(على البدائل)تنطبق علّي 5،4،3،2،1األوزان ) أعطيت( منها سلبية. ووضعت مفتاح تصحيح للمقياس، إذ 18( منها ايجابية و)18، )

، تنطبق علّي نادراً، ال تنطبق علّي( للفقرات االيجابية وتعكس في حالة الفقرات أحياناعلّي  دائماً، تنطبق علّي غالباً ،تنطبق

السلبية.واستخرجت الخصائص السايكومترية للمقياس من صدق وثبات وتمييز ،إذ عرض المقياس على مجموعة من المحكمين ذوي 

( فأكثر .ونتيجة لهذا األجراء %80الفقرات التي جاوزت نسبة اتفاق ) ،وقد تقرر اإلبقاء على 4االختصاص في العلوم التربوية والنفسية

( وبطريقة معامل ألفا 80،0حذفت فقرتين، أيضاً تم استخراج مؤشرات للصدق المنطقي ، ومؤشرات للثبات بطريقة اعادة االختبار بلغت )

( 4فقرة إذ كانت االرتباطات دالة إحصائيا، والجداول )( 34( ، واستُخرجت القوة التمييزية لفقراته البالغة )82،0كرونباخ بلغت ) –

 ( تبين ذلك .6(و)5و)

 

 

 

                                                      
3

اقها بسلوك محدد للتعرف على آيزن أن نّية الفرد تتغير تبعاً لتغير معتقدات الفرد المعيارية والسلوكية ومعتقدات الضبط والتحكم  اتجاه سلوك ما ،وإنه  ينبغي الحأوضح 

 Fishbein & Ajzen, 2010, p 20)) (Ajzen ,2013 .)اتجاه هذا السلوك ، ولهذا  لحقت الباحثة متغير النّية بسلوك العمل التطوعي.  المعتقدات التي يحملها الفرد
 الندرة والتي تم اإلشارةإليهم في صفحة –تم عرض مقياس النية للعمل التطوعي على المحكمين ذواتهم المعروض عليهم مقياس عقلية الوفرة  4



 

 
 

 

 

 

 معامالت تمييز فقرات مقياس النيّة للعمل التطوعي بأسلوب العينتين المتطرفتين(4)جدول 

 *القيمة التائية المحسوبة المجموعة الدنيا المجموعة العليا رقم الفقرة

 االنحراف المعياري الوسط الحسابي رياالنحراف المعيا الوسط الحسابي

1 5000، 4 72987، 0 2870، 3 01439، 1 087، 10 

2 1296، 4 03303، 1 1296، 3 09453، 1 905، 6 

3 6019، 4 65481، 0 1759، 3 14246، 1 253، 11 

4 6204، 4 70668، 0 7870، 11950 ، 1 542، 6 

5 1944، 4 12290، 1 0833، 3 13669، 1 227، 7 

6 7685، 3 27233، 1 3704، 2 08164 ، 1 701، 6 

7 8426،3 22407، 1 6111، 2 03068،1 998، 7 

8 9074، 3 14824، 1 8056 ، 2 08910، 1 235، 7 

9 1296، 4 98676،0 9167،2 05126،1 743، 8 

10 2685، 4 89240، 0 0648، 3 10456، 1 809، 8 

11 1296،4 06861، 1 7870، 2 02356، 1 429، 9 

12 7037، 4 59999،0 0833، 3 08624، 1 570،13 

13 7222، 4 63883، 0 5463، 3 10550، 1 571، 9 

14 8333، 4 39860، 0 6296، 3 18079، 1 038، 10 

15 7963 ، 4 59215، 0 4444، 3 25552، 1 121، 10 

16 6852، 0 66485،0 9630، 2 20688، 1 989، 12 

17 8333،4 48337،0 1944، 3 28586، 1 398، 12 

18 6574، 4 71253، 0 3981، 2 04961، 1 508، 18 

19 6667، 4 76121، 0 3056، 2 99961،0 529، 19 

20 6481، 4 74023، 0 1574، 2 99684، 0 847 ،20 

21 5833، 4 84417، 0 0373، 2 94647، 0 865، 20 

22 5741، 4 91925،0 9722،1 94184، 0 546، 20 

23 5926، 4 72392، 0 3241، 2 04862، 1 501، 18 

24 7593، 4 50918، 0 9259، 2 28764، 1 760، 13 

25 5556 ،4 83536، 0 4722،2 09765، 1 696، 15 

26 6852، 4 73176، 0 6204، 2 21300، 1 147، 15 

27 8889، 2 50596، 1 3148، 2 98254، 0 318، 3 

28 7222، 3 29581، 1 8796، 2 14971، 1 055، 5 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 398بدرجة حرية  05،0عند مستوى  098،0القيمة الجدولية تساوي * 

 معامالت ارتباط الفقرات بالمجال الذي تنتمي اليه لمقياس النيّة للعمل التطوعي( 5)جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 1111،4 07071، 1 3426، 3 03366، 1 367، 5 

30 3519، 4 74023، 0 9815، 2 04104،1 149، 11 

31 9074، 2 45677، 1 9074، 1 90210، 0 065، 6 

32 7037، 3 17018، 1 9444، 2 04866، 1 022، 5 

33 2222،4 84647، 0 2222، 3 13840، 1 326، 7 

34 4722،4 63332،0 1019، 3 01337، 1 918، 11 

معامل ارتباط  رقم الفقرة

الفقرة بالدرجة 

 الكلية

معامل ارتباط  رقم الفقرة

الفقرة بالدرجة 

 الكلية

معامل ارتباط  رقم الفقرة

الفقرة بالدرجة 

 الكلية

معامل ارتباط  رقم الفقرة

الفقرة بالدرجة 

 الكلية

1 303، 0 10 334، 0 19 392، 0 28 291، 0 

2 421، 0 11 319، 0 20 386، 0 29 335، 0 

3 369، 0 12 339، 0 21 403، 0 30 366، 0 

4 447، 0 13 493، 0 22 388،0 31 340، 0 

5 400، 0 14 312، 0 23 350، 0 32 336، 0 

6 467، 0 15 352، 0 24 328، 0 33 400، 0 

7 420 ، 0 16 381، 0 25 340، 0 34 377، 0 

8 409، 0 17 393، 0 26 309، 0   

9 308، 0 18 375، 0 27 200، 0 



 

 
 

 

 

 

 (6)جدول 

معامالت ارتباط الفقرات بالمجال الذي تنتمي اليه لمقياس  للمجال لمقياس النيّة للعمل التطوعي معامالت ارتباط الفقرات بالدرجة الكلية

 النيّة للعمل التطوعي

 قيم معامل ارتباط الفقرات أرقام الفقرات عدد الفقرات المجال رقم المجال

 بالدرجة الكلية للمجال

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 المعتقدات السلوكية

 

 

 

 

 

12 

1 515، 0 

4 568، 0 

6 598، 0 

9 502، 0 

13 534، 0 

16 504، 0 

19 613، 0 

23 589، 0 

27 593، 0 

28 526، 0 

31 520، 0 

32 560، 0 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 المعتقدات المعيارية

 

 

 

 

 

11 

2 590، 0 

5 507، 0 

7 517، 0 

10 572، 0 

14 529، 0 

17 563، 0 

20 563،0 

24 592، 0 

29 550، 0 

33 572، 0 

34 673، 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 573، 0 

8 532، 0 

11 531، 0 
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 معتقدات الضبط والتحكم

 

 

 

12 

12 661، 0 

15 580،0 

18 553، 0 

21 502، 0 

22 501، 0 

25 559،0 

26 528،0 

30 575، 0 

 

 

 : اإلحصائيةالوسائل 

 -( وكاآلتي:SPSS) اإلحصائيالمناسبة في البحث الحالي باالستعانة بالبرنامج  اإلحصائيةاستعملت الباحثة الوسائل 

 االختبار التائي لعينتين مستقلتين--2االختبار التائي لعينة واحدة            -1

 معامل ارتباط بيرسون -4         معادلة الفا كرونباخ            -3

 معادلة  سبيرمان براون -6معامل ارتباط كآي سكوير             -5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 الفصل الرابع: عرض النتائج ومناقشتها

ه النتائج على ، ومناقشة هذالفصل األول ، على وفق األهداف المحددة فيئج التي توصل إليها البحث الحالييتضمن هذا الفصل عرضاً للنتا

 .وصيات ومقترحات وعلى النحو اآلتيضوء اإلطار النظري وما يبنى عليها من ت

 .الندرة لدى طلبة الجامعة -لوفرة :التعرف إلى درجة عقلية االهدف األول

،  إحصائياالجة البيانات من طلبة الجامعة ، وبعد مع األساسيةالندرة على عينة البحث  -تحقيقاً لهذا الهدف طبق مقياس عقلية الوفرة     

( درجة ، وبانحراف 2825،49( طالباً وطالبة ،بلغ )400أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث البالغ عددهم )

لمتوسطين ( درجة ، واختبار الفرق بين ا48( ، وعند موازنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقياس البالغ )64742،6معياري قدرهُ )

( 96،1( وهي اكبر من القيمة الجدولية )859،3( لعينة واحدة ، تبين إن القيمة التائية المحسوبة بلغت )T-testباستعمال االختبار التائي ) 

لوفرة (  مـما يشير إلى إن هـناك فرقاً دال إحصائياً ، أي أن عينة البحث يعملون بنموذج ا399( وبدرجة حرية )05،0عند مستوى داللة )

 ( .7العقلية وكما هو موضح بالجدول )

 (7الجدول )

 -لكشف داللة الفرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس عقلية الوفرة  نتائج االختبار التائي

 الندرة

 

 (399(وبدرجة حرية ) 05،0( عند مستوى) 96،1*القيمة التائية الجدولية تساوي )    

الذي يقترح أن النموذج الذهني لعـقلية الـوفرة    Stephen Covey  2008اداً  لتنظير ستيفن كوفي نويمكن تفسير نتيجة هذا الهدف است    

وتـجلياتها  -المواهب ، القدرات ، الذكاءات –" الهبات "يِّكمْن في إمكانية زود بها البشر بمجرد مولدهم ،  لقد ُمنحوا بوالدتهم العديد من  

ثل في الـوقت ذاتـه أسـمى وسـائل التعبير عن عقلية الوفرة . مضيفاً أن  الـمتمثلة بالرؤية و االنضباط  و الشغف  والضمير. فهذه التجليات تم

ـيـة امتالك مثل هذه العقلية هو إلى درجة كـبـيـرة تـحـت حـكـم وسـيـطـرة الشـخص الذي يـمتلكها عـلى الـرغم مـن وجـود الـعـوامل الوراث

 . (Covey & Merrill,2006،p.12)لية تـؤثـر في هذه العق أنهاوالـقـوى البـيـئـيـة الـتي يـبـدو 

لطلبة الجامعة من عينة البحث وما يتطلبه من رؤية واضحة والتزام ومصداقية  وما   األكاديميوهكذا  يمكن االستدالل أن المستوى       

ن معرفة ما يؤلف عـناصر ينطوي عليه من االحترام الحـقيقي لآلخـرين وما يـتيح من تعاون وتبادل المعلومات والخبرات ؛ مّكـنهم م

 .ومكونات هذا النموذج الذهني والعمل به و تنميته 

 

 الوسط العدد المتغير

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوسط

 الفرضي

 مستوى القيمة التائية*

 لداللة

05 ،0 

 الجدولية * المحسوبة

 عقلية

 الندرة-الوفرة 

 دالة 96،1 859،3 48 64742،6 2825،49 400



 

 
 

 

 

أن الفائدة التي نحصل عليها من هذه العقلية هي مساعدة الفرد على النضج بشكل أسرع وأفضل لالنتقال من "فقد أشار ستيفن كوفي إلى 

بأن يكون طالب ...لتحقيق نتائج أكبر من قدرة الفرد الفردية كشخص مستقل مرحلة االعتمادية ،لمرحلة االستقالل ، لمرحلة التـرابط الـفّعـال 

في جامعة ،موظف في شركة ،أو جزء من فريق العمل في مشروع معين، يُكَّون أسرة ويصبح جزء مهم منها كزوج أو زوجة 

 .(Covey,2008،p.32)..وهكذا"

 ى وفق متغير الجنس  والتخصص لدى طلبة الجامعة.الندرة عل –الهدف الثاني : المقارنة في درجة عقلية الوفرة 

( لدى طلبة الجامعة. وقد أظهرت أنثى –الندرة على وفق متغير الجنس )ذكر  –خصص الهدف الثاني للمقارنة في درجة عقلية الوفرة       

ومتوسط ( 62347،6)معياري قـدرهُ وبانحراف ( 4050،49)الندرة لعينة الذكور  –أن متوسط درجات عقلية الوفرة  اإلحصائيةالمعالجة 

وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين (  68565،6)وبانحراف معياري قدرهُ ( 1600،49)الندرة لعينة اإلناث  –درجات عقلية الوفرة 

 .يوضح ذلك( 8)والجدول  واإلناثبين الذكور   إحصائياتبين عدم وجود فروق دالة 

 ( 8الجدول ) 

 الندرة -لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس عقلية الوفرة  واإلناثار التائي لعينتين مستقلتين لكشف داللة الفرق بين الذكور قيمة االختب

 (398( وبدرجة حرية )05،0( عند مستوى )96،1* القيمة التائية الجدولية تساوي )         

 

  ((Rassatto 2005Rassatto,2005،pp.62-80ودراسة     Adams,2000،p.81)) Adams 2000وتتفق هذه النتيجة مع دراسة    

 . واإلناثالندرة بين الذكور –فروق دالة في درجة عقلية الوفرة التي كشفت عن عدم 

من أن الحقيقة األساسية هي ، إن البشر سواء   وما سبق ذكره Stephen Covey  2008 تعزز ما جاء به ستيفن كوفي أعالهإن النتيجة  

،القـلـب mind،العـقـل bodyها ؛بل هي كـائـنات ربـاعـيـة األبـعاد ،الـجسد ليسوا أشياء تحتاج لدفعها والتحكم في إناثكانوا ذكور أم 

heart الـروح،spirit لكل الناس ))للحياة، للتعلم ، للحب ، لترك أثر((،وتجليات أربعة  األساسية األربعة.  إنـها تـمثـل الـحـاجـات والـدوافع

يختار مسار العظمة الذي يطلق لقدراته  أنوحتى ال يُعامل الفرد على أنه شيء عليه  .لهذه الحاجات ))الرؤية، االنضباط ،الشغف، الضمير((

في المنزل ، في العمل ، في  –ومواهبه العنان ال سيما أن بمقدور الجميع أن يقرروا واعين أن يعيشوا حياة عادية أو أن يحيوا حياة العظماء 

الذات، ودعم  اآلخرين  اكتشافالتوازن بين هذه الحاجات وتجلياتها الكبرى يمكن المجتمع المحيط . ومع احترام وتطوير وخلق التكامل و

 (.(Covey,2008،p.37 إليجاد ذواتهم

 

 

 

 

 الوسط العدد الجنس المتغير

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى القيمة التائية

 الداللة

05،0 

 الجدولية* المحسوبة

 عقلية

 الندرة–الوفرة 

 غير دال 96،1 368،0 62347،6 405،49 2 رذكو

 68565،6 1600،49 200 إناث



 

 
 

 

 

.وعندما يُقال  وإتمامهاالختيار ودخول المرحلة الجامعية  وإناثافي البحث الحالي باندفاع الطلبة ذكوراً  أساسويبدو أن هذا يرتبط بشكل       

ال يُقصد مجرد النيّة أو الرغبة في النجاح ..المقصود بدء الفعل ،وبذل الوقت والجهد ،وتحمل مشقة تحقيق هذا النجاح ، فحتى االختيار ..

الناجحين الذين توفرت لهم كل العوامل المناسبة من صفات جينية وبيئة مشجعة وخالفهم ممن كان الواقع الصعب نواة مهمة وسبب أساسي 

قاً؛ احتاجوا بذل الجهد والوقت لفترات طويلة للوصول لمستوى رفيع في مجاالتهم  وهذا بالمجمل ما اصطلح عليه في مسيرة نجاحهم الح

 ستيفن كوفي بعقلية الوفرة.

الدراسات العليا يعد مؤشراً  إتمامولعل تكالب الطلبة على الجامعات األهلية والدراسات المسائية فضالً عن رغبة البعض الواضحة في     

 كشف عن العمل بالنموذج العقلي الوفير لدى طلبة الجامعة ومنهم عينة البحث. لل

الندرة ،أظهرت نتائج  –في درجة عقلية الوفرة  اإلنسانيوفيما يخص التعرف على الفروق بين ذوي التخصص العلمي وذوي التخصص     

وبانحراف ( 1300،49)ن طلبة الجامعة للتخصص العلمي عينة البحث م أفرادالندرة لدى  –البحث أن متوسط درجات عقلية  الوفرة 

  اإلنسانيعينة البحث من طلبة الجامعة للتخصص  أفرادالندرة لدى  –ومتوسط درجات عقلية الوفرة ( 63424،6)معياري قـدرهُ 

 إحصائياوجود فروق دالة وباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين تبين عدم (  67371،6)وبانحراف معياري قدرهُ ( 4350،49)

 .يوضح ذلك( 9)والجدول 

 (9)الجدول                                                      

لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس  اإلنسانيقيمة االختبار التائي لعينتين مستقلتين لكشف داللة الفرق بين التخصص العلمي والتخصص 

 الندرة -عقلية الوفرة 

 

 

 (398( وبدرجة حرية )05،0مستوى )( عند 96،1* القيمة التائية الجدولية تساوي )  

وهنا يمكن القول إذا كان االفتراض أن  ذوي التخصصات العلمية هم أكثر قدرة على التعبير عن الوفرة أو العمل بها  من ذوي    

ن لها في بيئة ،بفرض توافر قدر أكبر من المستوى العلمي واالقتصادي وربما ألفضلية الطبقة االجتماعية المنتمي اإلنسانيةالتخصصات 

ذلك أن النجاح طبقاً لكوفي بأي ثمن ليس  واإلنسانيعدم وجود فروق دالة ما بين التخصصين العلمي  أظهرتالحرم الجامعي ، ولكن النتيجة 

 ...؟!هو الغاية ،وإنما ما يهم هو الفوز بالطريقة الصحيحة

 

 

 

 الوسط العدد الجنس لمتغيرا

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى القيمة التائية

 الداللة

05،0 

 الجدولية* المحسوبة

 عقلية

 الندرة–الوفرة 

 غير دالة 96،0 458،0 63424،6 1300،49 200 ذكور

 67371،6 4350،49 200 إناث



 

 
 

 

 

 

 –إنـه يـؤمن باألشياء الصحيحة  أفعالهن يثبت باستمرار عن طريق إذ يجب على الفرد أ....فبعض القيم ال يمكن وضعها بصورة كمية 

. ، واألمانة ،والعمل الجماعي ، واحترام الناس ،والمواطنة السليمة، والمسؤولية الشـخـصية، وغـيـرها كثـيرواإلخالصااللتزام تجاه اآلخر ،

 . (Covey & Merrill,2006،p.67)جاح الدائم للن أساسانعدمت الثقة فلن يكون هناك  إذاأو –إذا لم يوجد الكثير من 

 Hars Interبالتعاون مع مؤسسة ))هاريس إنتر أكتف  Frankel Covey))وقد أوضحت الدراسةالتي قامت بها مؤسسة ))فرانكل كوفي    

Active ))2008   إلىقبة التي تحوم حول المكان األفقي ومن المرا إلى، أن التصور الذهني لعقلية الوفرة  يغير لتفاعل المنتج من الرأسي 

 (.(Covy,2008،p.394 المراقبة الذاتية، ومن التجمد في المكان إلى المشاركة في النجاح

واقتراح كهذا يعني أن سلوكيات وأخالقيات عينة البحث من طلبة الجامعة خير تعبير عن العقلية الوفيرة بصرف النظر عن تخصصاتهم    

الطائفية والنزاعات والصراعات وهو يسعى جاهداً للتخفيف  أنهكتها وان الشعب العراقي ومن بينهم فئة الطلبة قد ال سيم واإلنسانيةالعلمية 

 لعقلية الوفرة . األساسيةمنها والسيطرة عليها عن طريق التحلي بالمبادئ 

 

 . للعمل التطوعي لدى طلبة الجامعةالهدف الثالث: التعرف إلى درجة النيّة 

،أظهرت  إحصائيامن طلبة الجامعة ، وبعد معالجة البيانات  األساسيةا الهدف طبق مقياس النيّة للعمل التطوعي على عينة البحث تحقيقاً لهذ 

( درجة ، وبانحراف معياري قدرهُ 5400،122النتائج أن متوسط درجات النيّة للعمل التطوعي لدى أفراد عينة البحث من طلبة الجامعة هو )

( درجة ، واختبار الفرق بين المتوسطين باستعمال 102ند موازنة هذا المتوسط بالمتوسط الفرضي للمقياس البالغ )( ، وع61032،20)

( عند مستوى 96،1( اكبر من القيمة الجدولية )932،19( لعينة واحدة ، تبين إن القيمة التائية المحسوبة كانت)  T-testاالختبار التائي ) 

(  مـما يشير إلى إن هـناك فرقاً دال إحصائيا، أي ان العينة تمتلك النيّة للعمل التطوعي  وكما هو موضح 399)( وبدرجة حرية 05،0داللة )

 ( .10بالجدول )

 (10جدول )                                                     

لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس النيّة للعمل نتائج االختبار التائي لكشف داللة الفرق بين المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي 

 التطوعي 

 

 (399( وبدرجة حرية  )05،0(عند مستوى )96،1تائية الجدولية تساوي )*القيمة ال       

التي تسبق  اإلدراك، والنظر للنيّة  على أنها حالة المعرفة أو  أعالهالتفسير النتيجة   Ajzen1985عند توظيف مضامين نظرية آيزن     

 لتطوعي(( في البحث الحالي  ،بالعمل ا))بشكل مؤقت و مباشر السلوك المرتقب أو قرار التصرف أو القيام 

 الوسط العدد المتغير

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 الوسط

 الفرضي

 مستوى القيمة التائية*

 الداللة

0، 

 الجدولية المحسوبة

122،540 400 النيّة للعمل التطوعي  20،61032  102 19،932  1،96  دالة 



 

 
 

 

 

أمكن التوصل لالستدالل أن طلبة الجامعة  . (Ajzen,2006،p.98)استناداً إلى المعتقدات السلوكية والمعيارية ومعتقدات الضبط والتحكم  

طتهم المهنية المجتمعية في بداية مرحلة ))اإلنتاجية(( وبالتالي هم يدركون أنهم ينبغي إن يساهموا في بناء وتطور المجتمع عن طريق أنش

تحقيقاً لذواتهم  األعمالوفي تطوير مجتمعاتهم المحلية عن طريق مشاركاتهم الفردية التطوعية ، وحتماً سيجد الطلبة في حث نواياهم لتلك 

 وخير استثمار لقدراتهم وخبراتهم.

التطوعية ويواجهون معاناة وتحديات  عمالاأليحث على  سالميإولربما حثتهم معتقداتهم للنيّة للعمل التطوعي ال سيما وهم ينتمون لمجتمع    

من سلبيات في شتى مجاالت الحياة األسرية واالقتصادية واالجتماعية والمهنية والصحية  أفرزتهفي مجتمعهم بسبب حرب داعش وما 

 ساعين عن طريق التخطيط لتلك النوايا لتحقيق التكافل االجتماعي  

 

 في النيّة للعمل التطوعي على وفق متغير الجنس والتخصص لدى طلبةالجامعة. الهدف الرابع :المقارنة

وبانحراف ( 7750،122) الحذر لعينة الذكور  –لهذا الهدف أن متوسط درجات النيّة للعمل التطوعي  اإلحصائيةأظهرت المعالجة     

(  73891،20)وبانحراف معياري قدرهُ ( 3050،122)اثومتوسط درجات النية للعمل التطوعي لعينة اإلن( 53027،20)معياري قـدرهُ 

 .يوضح ذلك( 11)والجدول  واإلناثبين الذكور   إحصائياوباستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين تبين عدم وجود فروق دالة 

 ( 11الجدول )

 ة للعمل التطوعي لدرجات أفراد عينة البحث على مقياس النيّ  واإلناثقيمة االختبار التائي لعينتين مستقلتين لكشف داللة الفرق بين الذكور 

 (.398(وبدرجة حرية) 05،0( عند مستوى )96،1* القيمة التائية الجدولية تساوي )           

 

المتضمن ، أن الناس عقالنيون جداً بشأن المعلومات المـتـوافـرة   Ajzen1985استناداً القتراح آيزن   أعالهويـمـكن تفسير النتيجة      

قبل االرتباط فـي الـسـلوك أو عـدم االرتـبـاط به  األفعالكـيـف يتصـرفون ،فـهم مــنتـبـهـيـن جـداً لما تـتـضـمنه لـديهم عـنـدما يـقـررون 

Fishbein & Ajzen,1980،p.179) وبالتالي يمكن القول  أن عينة البحث من طلبة الجامعة في عمر زمني وعقلي  يمّكنهم من، ، )

ال سيما وأن للعمل التطوعي معطياته التربوية والنفسية اإليجابية  إناثن جنسهم سواء كانوا ذكورا أو التفكير بشكل عقالني بغض النظر ع

 على الفرد.

 

 

 

 

 الوسط العدد الجنس المتغير

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى القيمة التائية

 لةالدال

05،0 

 الجدولية* المحسوبة

 الـنيــّة  للعـمـل

 التطوعي

  53027،20 7750،122 200 ذكور

228،0 

 

96،1 

 غير دال

 73891،20 122 ،3050 200 إناث



 

 
 

 

 

 

 

لدى طلبة الجامعة، أظهرت المعالجة أن متوسط درجات األسلوب المعرفي  واإلنسانيولدى المقارنة بين ذوي التخصصين العلمي   

ومتوسط درجات النيّة ( 20 ،36406)وبانحراف معياري قـدرهُ ( 122 ،7200)الحذر لعينة البحث للتخصص العلمي بلغ  –المجازفة 

وباستعمال االختبار التائي (  20 ،90323)وبانحراف معياري قدرهُ ( 3600،122)بلغ  اإلنسانيللعمل التطوعي لعينة البحث للتخصص 

 يوضح ذلك( 12)والجدول  واإلنسانيي بين طلبة الجامعة من كال التخصص العلم  إحصائيالعينتين مستقلتين تبين عدم وجود فروق 

 

 

 

 

 ( 12الجدول )                                            

 التطوعي على مقياس النيّة للعمل واإلنسانيقيمة االختبار التائي لعينتين مستقلتين لكشف داللة الفرق بين التخصصين العلمي 

 (. 398(وبدرجة حرية) 05،0توى )( عند مس96،1* القيمة التائية الجدولية تساوي )

المعتقدات  والتي تنص على "أن أعالهفي نظريته لتفسير نتيجة الهدف   Ajzen1985وعند الرجوع ألهم  األطروحات التي يذكرها آيزن    

إلى طبيعة كل من الشخصية السلوكية والمعتقدات المعيارية ومعتقدات السيطرة تنبع من خلفية فردية واجتماعية ومعلوماتية. فالفردية تستند 

والمزاج واالنفعال والقيم والقولبة واالتجاهات العامة والمخاطر والسلوك السابق. واالجتماعية تضم كالً من التربية والعمر والنوع 

ستدالل أن خلفية ، أمكن اال(Ajzen,2013،p.5)والمدخالت والدين واالثنية والثقافة ،أما المعلوماتية فهي تضم المعرفة ووسائل اإلعالم" 

في التأثير على نواياهم للعمل  واإلنسانيةالطلبة الفردية واالجتماعية قد طغت على خلفياتهم المعلوماتية وتخصصاتهم سواء العلمية منها 

 في النيّة للعمل التطوعي . واإلنسانيالتطوعي ،فلم تظهر فروق دالة ما بين التخصصين العلمي 

 

 

 

 

 

 المتغير

 

 الوسط العدد الجنس

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 مستوى القيمة التائية

 ةا لدالل

05 ، 0 

 

 الجدولية* المحسوبة

 الـنيــّة  للعـمـل

 التطوعي

 غير دال 1 ،96 0 ،174 20 ،36406 7200،122 200 ذكور

 20 ،90323 122، 3600 200 إناث



 

 
 

 

 

 

 الندرة ودرجة النيّة للعمل التطوعي لدى طلبة الجامعة. –رف إلى العالقة االرتباطية بين درجة عقلية الوفرة الهدف الخامس : التع

 –بين درجات المتغيرين )األسلوب المعرفي المجازفة   إحصائيادالة  ارتباطيهبوجود عالقة  أعالهأشارت المعالجة اإلحصائية للهدف     

 ارتباطيه( وهي عالقة 338،0لدى عينة البحث من طلبة الجامعة ، اذ بلغ معامل االرتباط بين المتغيرين )الحذر والنيّة للعمل التطوعي ( 

 ( يوضح ذلك . 13( والجدول )0.05موجبة طردية دالة عند مستوى داللة )

 (13الجدول )

 -معامالت ارتباط بيرسون واالختبار التائي لداللة معامالت االرتباط بين عقلية الوفرة

 ندرة والنيّة للعمل التطوعي لدرجات أفراد عينة البحثال

 قيمة معامل االرتباط بين

الندرة والنيّة للعمل  -عقلية الوفرة

 التطوعي

 مستوى الداللة                القيمة التائية            العدد          

05 ،0 

 

 الجدولية               المحسوبة          

 دالة      1، 96 7 ،164      400            338،0

 

الندرة ونظرية  –لعقلية الوفرة   Stephen Covey  2008ويمكن تفسير نتيجة الهدف السابق على ضوء تنظير ستيفن كوفي       

 –ة الكبرى للسلوك المخطط ومتغير العمل التطوعي المرتبط بالنيّة .إذ يقترح كوفي إن معظم التحوالت الثقافي Ajzen 1985آيزن

أشخاص غالباً ما يكشفون  أيديجرت على  –التحوالت التي بنت مؤسسات عظيمة وحافظت على نمو بعيد المدى ورخاء وإسهام للعالم 

يغيرون أنفسهم أوالً من الداخل وانطالقاً نحو المحيط الخارجي ،شخصيتهم ،كفاءتهم ،مبادراتهم، طاقتهم  أنهم. عن عقلية الوفرة

مواضع  اكتشفواإحساساً راسخاً بالهوية،  امتلكواتبث  من داخلهم وتُنقل إلى اآلخرين، لقد  –باختصار سلطتهم األخالقية  –اإليجابية 

دة قوتهم ومواهبهم، واستخدموها للوفاء بالحاجات وتحقيق النتائج فيالحظ الناس، فيُمنّحون مسئولية أكبر، فَيُعظمون قدر المسئولية الجدي

النتائج، فينتبه مزيد من الناس ويالحظون، يرغب اآلخرين حولهم في التعرف على األفكار الجديدة، كيف حققوا كل ومن جديد يحققون 

وحتماً فأن أمثال هـؤالء يـخططون لنوايا (.(Covey,2008،p.p.259-261ذلك، فتتحول الثقافة العامة لصالح رؤيتهم ولصالحهم 

مل التطوعي ،فقد أكد آيزين أّن المعتقدات تتأثر بالعمر والجنس والطبقة االجتماعية والمستوى ايجابية بمعظمها ولعل من بينها النيّة للع

 (.2006Ajzen, ،245P)النيّاتأو  الثقافي، والدين، وسمات الشخصية، وهذه بـدورها تـــؤثر في المقاصد

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 استنتاجات

جة توافقهم مع المبادئ األساسية لعقلية الوفرة والتي عن طريقها يتحقق نجاحهم تَمّكن التنبؤ بمدى كفاءة طلبة الجامعة عن طريق معرفة در -

 . واستقرارهم

على معايير النجاح الحقيقية المتمثلة لالستخدام المثمر -على المستوى الشخصي أو المهني  -يبني طلبة الجامعة نموذجهم العقلي الوفير  -

 .طريق الجدارة بالثقة والمواهب، وعن للنمو الداخلي والتعبير عن الملكات والقدرات

يعني يتحمس طلبة الجامعة ألن يعملوا بالنموذج العقلي الوفير أكثر مما يتحمسون للنموذج العقلي النادر في عالم العالقات المتبادلة ،وهذا  -

رؤية واالنضباط والشغف والضمير(على القيام لعقلية الوفرة )ال األساسيةفي التحليل النهائي أنهم يفضلون المساعي الهادفة لتحقيق المبادئ 

 باألفعال المناوئة لتلك العقلية .

إلى ما ظهر لهم أن فيه غرضهم إما عاجال أو آجل؛ واستناداً لمعتقداتهم  الجامعة عن نيتهم للعمل التطوعي، لميلهم وتوجههم يعلن طلبة-

 .سلوكية ومعتقدات السيطرة والتحكمالمعيارية وال

جاح والتمكين على المستوى الشخصي والمؤسساتي لدى طلبة الجامعة ، بالنوايا اإليجابية المركزة أكثر مما يرتبط في غيرها من يرتبط الن -

 . صور الدافعية األخرى 

 تؤثر النوايّا المركزة لطلبة الجامعة ليس على دافعيتهم فحسب ،وإنما على إدائهم الدراسي والمهني. -

 

 التوصيات

المعرفي المجازف ودورها في جعل الفرد قدوة للتمييز ،عن طريق نقابة األكاديميين التابعة لوزارة  واألسلوبمية عقلية الوفرة تعزيز أه -1 

 .  التعليم  العالي والبحث العلمي 

 .المؤسسي في النجاح الجدارة بالثقة وأثرها أهميةفتح دورات للتنمية البشرية في المراكز التابعة لمنظمات المجتمع المدني تتناول  -2

 

 المقترحات

 ."عقلية الحرفي وعالقتها بالنيّة الريادية"على سبيل المثال  ،ات مقاربة لمتغيرات البحث الحاليإجراء دراسات ارتباطيه تربط بين متغير -1

  الندرة لدى عينات من مراحل دراسية مختلفة كالمرحلة الثانوية-إجراء دراسات تكشف عن عقلية الوفرة - 2
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(1)الملحق   
 الندرة بصيغته النهائية –مقياس عقلية الوفرة 

 معة بغداد                                                                                                         جا

 قسم علم النفس /كلية اآلداب 

 الدكتوراه                                  /الدراسات العليا 

 المحترم ... الطالب...عزيزي

 ... تحية طيبة وبعد

ع الباحثة بين أيديكم مجموعة من المواقف التي تعكس بعض اآلراء واألساليب التي تستهدف الباحثة من خالل أجابتكم عنها الوقوف تض    

 . على مواقفكم بشأنها

اءكم ونظراً لما تعهده فيكم من صدق وموضوعية، لذا تأمل الباحثة تعاونكم معها في اإلجابة عن جميع هذه المواقف بما يعكس آر      

على أحد البديلين، ، علماً بأنه ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة بقدر ما تعبر عن )√( الحقيقية تجاهها وذلك من خالل وضع إشارة 

 . آرائكم نحوها

 مع خالص شكري وامتناني                                                                                     

 إنساني/ علمي :  التخصص                      أنثى/ ذكر : الجنس

 البدائل الفقرات 

 أبحث عن الفرص الصعبة التي تمثل تحدياً لقدراتي ومهاراتي . -أ إذا ما كنت  بصدد  التخطيط  لمستقبلي فأني: 1

 محدودة . وإمكاناتيأبحث عن أي فرصة سانحة كون قدراتي ضعيفة  -ب

 في تنفيذ المهمة كما هي . أستاذيأطبق تعليمات  -أ بمهمة ما فأني : يأستاذإذا كلفني  2

 أبحث عن معلومات جديدة ألقوم بالمهمة بالشكل األمثل. -ب

 ألحقق ما هو ذو قيمةلي. إمكاناتيالعيش بحدود   -أ كلما كان لدي وقت فراغ اقضيه في تصور : 3

 الراحة والتسلية  -ب

في قضية ال أؤمن عندما يطلب مني الموافقة  4

بها في الوقت الذي يوافق عليها معظم 

 اآلخرين فأني: 

 رأيي عدة مرات حتى يقبلني اآلخرون. أغير -أ

 على ما اقتنع به شخصياً. أصمم -ب

إذا  ما أثير نقاش  بين أصدقائي حول  5

 المستقبل فأني: 

 ،وكيف سيكون حالي آنذاك.كلم كثيرا عن توقعاتي المستقبليةأت -أ

 .أماميمن قلة الموارد والفرص المتاحة  أتذمر -ب

إذا ما كنت عضواً في فريق وطلب منا رئيس  6

 القسم القيام بمهمة ما فأني :

 أودي ما يطلب مني فقط . -أ

في التعاون مع اآلخرين لنتمكن من إنجاز العمل بأفضل ما  أتفانى–-ب

 يمكن

 .وأسامحه آراءه أتقبل -اإذا توترت عالقتي مع زميل لي في الدراسة   7



 

 
 

 

 

 كأنه غير موجود. أتجاهله-ب أن : قررت

 أركز على نقاط الضعف فقط .  -أ اآلخرين فأني: أعمالإذا ما طلب مني تقييم   8

 .لنقد البنّاء دون تحفظ أو مجاملةأُظهر إعجابي بالجهود المميزة مع ا -ب

عند اعتقادي بوجود فرصة وحيدة متاحة  9

 فأني :

 ستغاللها واالستفادة منها.با أسارع -ا

 الفشل في تنفيذها. أتوقع -ب

 اعتقد أن النجاح الحقيقي  للفرد يكمن في: 10

 

 تغليب المصلحة الشخصية على المصلحة العامة.  -أ

 ب تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. 

عندما  يكون هناك عمل جماعي للمصلحة  11

 العامة في القسم  فأني:

 بالتفصيالت  االهتمامارع لالنضمام دون أس -أ

 فقط إذا كان دوري مميز فيه . إليهأنظم -ب

 أكتفي بمسؤولياتي فقط. -أ إذا  حدث أمر طارئ فأني : 12

 المسؤولية ،وان كان هناك تضحية من جانبي . أتحمل -ب

 عندما أخلد إلى النوم فأني  : 13

 

 .اليوم التي مرت بي  حداثأبتقويم  أقوم  -أ

 في نوم هادئ دون الخوض بمراجعة األحداث. ألخلداسترخي  -ب

14 

 

 ضبط اآلخرين والتحكم بالمؤسسة. -أ اعتقد أن القيادة الفعالة  تكمن في :

 لما فيه صالحهم اآلخرينتشجيع و دعم  -ب

عندما تكون هناك وجهات نظر مختلفة بيني  15

 وبين زمالئي فأني :

 لعلمية  المتخصصة .المناقشات الحرة وا أشجع -أ

 حل الخالف بناء على المكسب الشخصي  أحاول -ب

عندما تهدد الضغوط الجماعة التي انتمي لها  16

 فأني :

 . أتدخلارغب لو انتهى األمر دون أن  -أ

 ابذل جهدي ومالي لتجاوزها . -ب

 يز.تتملكني الرغبة والدافع إلنجازه  بشكل مم-أ على عمل ما فأني : أقدمكلما   17

 تتملكني مشاعر الخوف من الفشل في انجازه .-ب

 في الحياة  . أهدافيافتقد الهمة والحماس للتفكير بتحقيق  -أ :  أنياعتقد   18

 بالفعل . أهدافياقضي وقتاً في تصور مكافأة النجاح عندما تتحقق  -ب

 

 ابحث عن سبل إلضافة متعة لما اعمله . أني-أ يقول لي اآلخرون : 19



 

 
 

 

 

 روتيني في اختيار وانجاز ما اعمله . نيأ -ب

 إن تعيش حياة خالية من المشكالت.  -أ  أومن أن السعادة  هي : 20

 إن تحقق ما تريد مهما كانت الضغوط والتهديدات. -ب

 انتهز كل يوم وكل شعور ايجابي  لجعل حياتي مغامرة فعلية شيقة . -أ أني  بصورة  ثابتة : 21

 حتى في اختيار قرارات بسيطة تتعلق بحياتي . وقتاً صعباً  أواجه-ب

 

 الفشل  الجزئي في شيء كالفشل الكامل . -أ  لدّي اعتقاد أن: 22

 الفشل هو محاولة  طبيعية  للوصول  للنجاح.  -ب

عندما تكون لدّي قائمة باألعمال التي علّي  23

 انجازها : 

 

 على قوة دافعيتي حتى أنهيها. أحافظ -أ

 من إنجازها فقط . أتمكنباألعمال التي احدد نفسي -ب

 كلمة في مؤتمر فأني : إلقاءإذا ما طلب مني   24

 

صعوبة في تصور تأثيري على الحضور حتى عندما  اكون متأكد  أجد -أ

 منه .

 اقضي وقتاً في تصور تأثيري  على الحضور . -ب

 أذا ما حدث انفجاراً أثناء الطريق  فأني : 25

 

 أملك لتقليل الخسائر .أضحي بكل ما  -أ

 أظن أن تضحيتي يمكن أن تضيع سدى . -ب

26 

 

إذا ما طلب مني حل نزاع بين شخصين 

 احدهما مقرباً  لدّي  واآلخر ال اعرفه  فأني :

 .اعتقد أن علّي أن اقف إلى جانب قريبي  -أ

 التحيز مستجيبة لما يمليه علّي ضميري. أتجنب-ب

حدثت  ل لمشكلةالح إيجادعندما يكون هدفي  27

 مع زمالئي فأني :

 أفكر مليا باختيار البديل األفضل إلرضاء الجميع. -أ

 على البعض. أثرتفي حل المشكلة حتى وأن  أسعى -ب

إذا ما كنت مشغوال بقراءة امتحان مهم  28

 وصعب للغاية  فأني:

 مادة االمتحان وحدي . إلتقاناالنعزال  أحاول -أ

 ن يطلب مني التوضيح .ألتزم بإيضاح المادة لم-ب

 

 تستثير دواخلي إليجاد أنسب الحلول . -أ إذا ما حدثت مشكلة داخل المنزل فأنها: 29

 تجعلني اقل همة ونشاط.–ب 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مع من يختلف معي في معتقداته. أكوناشعر بالضجر عندما  -أ  يمكنني القول أني: 30

 استطيع التعايش مع من يختلف معي في معتقداته.-ب

 المالئمة لكثير من المشكالت . األخالقيةبوجود العديد من الحلول   -أ :ّي اعتقاد لد 31

 .األخالقيبصعوبة وجود حلول مالئمة للمشكالت ذات الطابع -ب

إذا ما كنت في موضع القيادة بين زمالئي  32

 فاني :

 .  أعمالهمأركز على نتائج  -أ

 المخلص ونواياهم . دائهمأاركز على  -ب



 

 
 

 

 

 (2الملحق )

 مقياس النيّة للعمل التطوعي بصيغته النهائية

 عزيزي الطالب المحترم

عليها  واإلجابةمنك قراءتها بصورة جيدة  أرجوبين يديك مجموعة من الفقرات قد تنطبق أو ال تنطبق عليك في بعض مواقف الحياة ، أضع

ي ينطبق عليك لكل فقرة من فقرات المقياس .ونظراً لما تعهده فيك الباحثة من صراحة في التعبير البديل الذ أمام)√(من خالل وضع عالمة 

لن يطلع عليها احد سوى الباحثة ،وستستعمل ألغراض البحث العلمي فقط  إجابتك أن،علماً  اإلجابةعن الرأي ،لذا تأمل تعاونك معها في 

 ا تعبر عن رأيك ،وال داعي لذكر االسم.خاطئة بقدر م وأخرىصحيحة  إجابة،وانه ال توجد 

 الكلية :                         القسم :                     التخصص:                

 أنثى/ ذكر:  الجنس

 

تنطبق  الفقرات ت

 عليّ 

 دائماً 

تنطبق 

 عليّ 

 غالباّ 

تنطبق 

 عليّ 

 احياناً 

تنطبق 

 عليّ 

 نادراً 

 ال تنطبق

 عليّ 

يباً في حياتي وبعد مماتي البد من المسارعة في لكي أترك أثرا ط 1

 العمل التطوعي .

     

2 

 

 

سألتزم بالعمل الخيري  بعدما قرأت في بحث علمي أن البذل بال 

الذي يحمي من الضغوط " أوكسيتوسن"مقابل يفرز هرمون 

 .النفسية

     

إذا ما بذلت من الجهد كفاية ،سيكون من السهل علّي المشاركة في  3

 ألعمال التطوعية.ا

     

      يشكل العمل الخيري عبئاً ثقيالً  ولذا سأتهرب من القيام به . 4

معظم الذين في سني يرون أن علّي أن أدخر للمستقبل بدالً من  5

 .ضياع أموالي لألعمال الخيرية

     

      ستمنحني الجهود التطوعية مزيداً من الشعور بالرضا عن الذات. 6

ل ما بوسعي للمشروعات التطوعية ألحصل على ما اريد سأبذ 7

 (ما تقدمه اآلن ستحصل عليه الحقاً )استجابة لقانون االرتداد 

     

8 

 

إذا ما تعاملت مع الصعوبات بهدوء سيكون من السهل علّي 

 المساهمة في المشروعات الخيرية.

     

      سيعمل العمل التطوعي على ضياع وقتي الثمين. 9

      .سأقلد أخي الذي يستجيب لخدمة األخرين  التي لها مقابل فقط 10

سيكون من الصعب علّي ‘ إذا شعرت بمرض أو تعب أو فتور 11

 المشاركة في األعمال التطوعية.

     

إذا وضعت االلتزامات العائلية متطلبات غير متوقعة ،سيكون من  12

 . الصعب تقديم خدماتي للمشروعات الخيرية مجاناً 

     

 التطوع في مجاالت غير ربحية سيساهم في صقل مهاراتي . 13

 

     

بعض الناس المهمين بالنسبة  لي يرون أن علّي أن أبادر بجهودي  14

 .المجتمع   أفرادالذاتية للمؤسسات  التطوعية لدعم  التكافل بين 

     

     ز إذا اعتمدت على قدراتي ومهاراتي الذاتية سأوفق في إنجا 15



 

 
 

 

 

 وتطوير المشاريع الخيرية

      البذل في مجاالت غير ربحية سيزيد من حسادّي . أن أرى 16

      سأتقاعس عن تلبية الجهات التطوعية ألنها إعالمية محتالة 17

إذا فضلت أن تسير حياتي على وتيرة واحدة فسيكون من الصعب  18

 علّي االشتراك في المشاريع الخيرية .

     

      اعتقد أن التطوع بكافة اشكاله سيوقد  حالوة السعادة   بداخلي 19

إن نسبة اصابة "سأسارع للعمل التطوعي بعد قراءتي لبحث ينص  20

 .البخالء بالذبحات الصدرية ثالث اضعاف الكرماء

     

إذا امتلكت المرونة الكافية للتحكم في وقتي ،سيكون من السهل علّي   21

 تي لألعمال الخيرية  مجاناّ.خدما أقدمأن 

     

إذا وجدت الوسائل األقل تكلفة لتحقيق مبتغاي ،سيكون من السهل  22

 علّي اعانة من هم بحاجة لمساعدتي .

     

سترفع المشاركة في البرامج التطوعية من اإلحساس بضياع  23

 جهودي لمصلحة الغير.

     

كلما "بعقلية المقايضة  سأمتنع عن االعمال التطوعية العتقادي  24

 "شيء علّي أن أحصل على ما يقابله أعطي

     

سيكون من الصعب علّي ‘ إذا شعرت بمرض أو تعب أو فتور 25

 المشاركة في األعمال التطوعية.

     

إذا ألتزمت بواجباتي اتجاه زمالئي ومجاملتهم ،سيكون من الصعب  26

 علي تلبية من يدعوني لألعمال التطوعية.

     

ستمنحني المشاركة في تقديم العون للمؤسسات الخيرية إلى  27

 االعتداد بذاتي.

     

      سيساهم الجهد التطوعي في إنماء الروح اإليجابية لدي . 28

سألتزم برأي المختص النفسي أن علّي االنخراط باألعمال الخيرية  29

 لتخفيف التوتر ومقاومة االكتئاب

     

      ي اآلخرون ،سيسهل علّي تنمية المشاريع الخيرية.إذا ساندن 30

سأشعر باالستغالل عند مساعدة اآلخرين من خالل جهودي  31

 التطوعية.

     

حياتي سواء في  أولوياتعند القيام بعمل خيري سأنشغل عن  32

 العائلة أو العمل.

     

ال من علّي االلتزام بأولويات حياتي بد"سأصغي لمقولة والدتي  33

 .العمل التطوعي

     

ممن يمنعون العمل الخيري عندما  أصدقائيسأقلد سلوك بعض  34

 .يتعارض مع مصالحهم الشخصية 

     

 


