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 ملعلمات املرحلة الثانوية  واالجتماعيي  تطبيق منوذج "نية العطاء" يف حتسني األداء املهني 

 امللخص

بوية واحدة من أهم القضااي املهمة يف البلدان كافة ويف وطننا  ت التعليمية والت سساملؤ تشكل مسألة اإلصالح يف ا
ظهرت   ا منذ ثالثني عام  ف ؛ ستخدام طرق نوعية جديدة لتحسني األداء داخل الصف الدراسياولذا ينبغي ، بشكل خاص 

،  ثل املؤسسة املتعلمكلة حمددة ممش أي  جيابية أي بدون حل إمفاهيم تغيري تسعى إىل حتسني األداء داخل املؤسسة بطريقة 
َقديِّر 

ُ
وعلى وجه التحديد  ، ويف هذه الدراسة استخدمنا طريقة جديدة لتحقيق ذلك تسمى"نية العطاء" ، وطريقة التساؤل امل

ة  خلاص النموذج " يف حتسني األداء لدى املعلمات يف إحدى املدارس الثانوية ا"أثر تطبيق هذا هدفت الدراسة إىل التعرف على 
( معلمات يف املرحلة الثانوية  5وتكونت عينة الدراسة من ) ، تباع منهجية البحث النوعي اإلجرائي التشاركيادينة جدة. مت مب

: جمموعات التكيز  الثالث اجملموعات  ومن أبرزها هذه ، لبياانتستاتيجيات نوعية جلمع اإمن ختصصات خمتلفة.  مت استخدام 
أن تطبيق منوذج "نية العطاء" قد   : الوصول إليها ئج اليت متم واملالحظة امليدانية. ومن أبرز النتا، تدخال والت، )القبلية والبعدية(

النموذج يف جعل املشاركات أكثر   كما ساهم، ن من أداء املشاركات على الصعيد املهن واالجتماعي بشكل ملحوظحسم 
إضافة إىل أن تطبيق  ، يف املدرسة  نم طالبات ومع زميالت ال  ف معيف الص نم وقدرة على إدارة الضغوط أثناء تواجده اهدوء  

واليت كانت  ، املشاركات لنموذج "نية العطاء" ساهم يف معاجلة كثري من اخلالفات األسرية مع شركاء احلياة أو بعض األصدقاء
ت  لمني واملعلمالمع سية لاألسا ضمن املهمات فيما مضى. وأوصى البحث أن تكون منهجية البحث اإلجرائي  ُتشكل أزمة هلنم 

ومنها ينبثق تطوير أداء املعلمني واملعلمات  ، وأن تكون النية أساس التطوير املؤسسي داخل املدرسة ، على اختالف ختصصاتم
 يف املواد الدراسية املختلفة. 

 الذهنية.   ذج ماالن –املؤسسة املتعلمة  -جتماعي  األداء املهن واال -منوذج "نية العطاء"  الكلمات املفتاحية: 

 
  



 أ.د. زكي صديقي أ. هبة اخلبريي     اء" يف حتسني األداء املهيّن واالجتماعّي ملعلمات املرحلة الثانويةتطبيق منوذج "نية العط

 

 3     م2019هـ / سبتمرب 1441حمرم  -1ج -( 1عدد ) –( 11اجمللد ) –الرتبوية والنفسية جملة جامعة أم القرى للعلوم 

The Effect of " Giving Intent" Model on the Professional and Social Performance of 

Female Teachers at a High School 

Abstract 
The aim of this research is to study the effect of “Giving Intent” model on enhancing 

the performance of female teachers at a private high school in Jeddah.  The researcher 

followed participatory research method and the study sample consisted of (5) teachers with 

different specialties. The researcher used different tools for data collection such as focus 

groups (before and after), observation, contemplation, proper interventions.  One of the 

most prominent findings of the research that the application of the model “Giving Intent" in 

the classroom has improved significantly the performance of teachers at both professional 

and social levels.  The model also enhanced teacher calmness and allowed them to manage 

stress while they were in class with students and during their interactions with their teacher 

colleagues.   In addition, the model has improved teacher's capabilities in handling old time 

disputes with life partners and friends.   This study recommends that action research should 

be adopted among the basic tasks of teachers of different subjects.  Also, the intent model 

should be the basis of institutional development and the enhancement of the performance of 

teachers of all subjects. 

Key words: "Giving Intent" Model – Professional & Social Performance - Learning 

Organization - Mental Models. 
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 املقدمة:

تصادية  لقضااي املهمة يف جماالت احلياة االقالتعليمية والتبوية واحدة من أهم ا يف املؤسساتلة اإلصالح تشكل مسأ 
التنبه إىل أن عملية اإلصالح التعليمي   والثقافية واالجتماعية يف البلدان كافة ويف وطننا بشكل خاص.  ولعله من الضروريي 

ق حتد  وامل عدة وعوائوتتداخل فيها ع ، وابلنظم االجتماعية  االقتصادية  افية والنظموالتبوي معقدة للغاية الرتباطها ابلنظم الثق
وهيمنة بعض املمارسات التبوية القدمية أو التقليدية لدى بعض  ، مثل التصورات الثقافية الراكدة لدى اجملتمع، من تقدمها

 املمارسني للتعليم والتبية. 

خاطر اليت  الكثري من الضغوطات والتحدايت وامل  هن الوقت الرا وأنواعها يف املؤسسات على اختالف جماالتا تواجه و 
مثل: ثورة  ، فرضت التغريات املتسارعة اليت حدثت يف القرن احلادي والعشرين  حيث ، هدافها تدد احتماالت حتقيقها أل

ه املؤسسات إىل  فظهرت نتيجة لذلك حاجة هذ ؛ على املؤسسات مبختلف اختصاصاتا اجديد   ا واالتصاالت واقع  ، املعلومات
ة املؤسسات إىل التحول حنو مؤسسات  حيث برزت فكرة حاج ، لتعلم الدائم واملستمرلتحديث من خالل عمليات االتطوير وا 

 (. 2009، على مبدأ التعلم مدى احلياة )عاشور  احبيث تتميز ابلعمل والتفكري اجلمعي اعتماد  ، التعلم

ت التعليمية إىل  ظهر اجتاه يسعى الستشراف املستقبل ويدعو املؤسسا  ا متطور   اهلذه الظروف اليت فرضت واقع   ا ونظر  
،  ( Learning Organizationلذا ظهر مفهوم املؤسسة املتعلمة ) ؛دة لبناء ثقافة التعلم والتفكري املنظم تطوير مفاهيم جدي
 (. 2007، ( )عبابنة gOrganizational Learninوالتعلم املؤسسي )، (Thinking Organizationواملؤسسة املفكرة )

بعد أن أصبح  ، نوعية جوهرية يف نشاطات املنظمات واألعمال م نقلة إىل مؤسسات تعل   ويعترب حتول املؤسسات التبوية 
وبقدر ما كان القرن املاضي قرن املؤسسة اليت حتتضن اإلنسان من املهد إىل  ،  ينضب للميزة التنافسية املستدامة ال ا التعلم مصدر  

ل املعرفة بسرعة وفاعلية يف كل كياهنا  وتنق، ممارسات اآلخرين  هو قرن املؤسسة اليت تتعلم أفضل من إن القرن احلالي ف، اللحد 
مؤسسة متكن عامليها من العمل وفق مبدأ الفريق  ، مؤسسة مبدعة حتل املشكالت بطريقة منهجية ، بشكل تشاركي تداؤب 

 (. 2011، يشبر ،  ملفتوحة يف طلب واكتساب املعرفة وتوليدها )غرابة ويعتمد املعلومات ا، املتفاعل وفق تنظيم شبكي 

ملؤسسة املتعلمة: هي املؤسسة اليت تعمل ابستمرار على زايدة قدرتا وطاقتها على تشكيل املستقبل الذي  ويقصد اب
 (. Senge ,2000ترغب يف حتقيقه من خالل التنبؤ ابلتغيري واالستعداد له واالستجابة ملتطلباته )

املهتمون بتطوير التعليم يدعون إىل تطبيق  فأصبح ، متعل  ها على الستاتيجيات تشجع أعضاءَ إوتتبىن هذه املؤسسات 
وينخرط مجيع العاملني فيها يف عملية تطوير مجاعية ويتحمل مسؤوليتها  ، مفهوم "املدرسة املتعلمة" اليت تتم ابلتعليم والتعلم

 مة. ية شاملة للقادة واملعلمني؛ مما حيقق تنمية مهنية مستدااجلميع؛ لتصبح عملية التطوير عمل
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كما أن  ، م نشاط اجتماعي مبن على املعرفة املتاكمةكما أن التعل  ، م هو تغري يف السلوك واألداء نتيجة التجربةفالتعل  

وهذا ما  ، جتماعية وثقافية متعددةوتنمي مهارات ا، وتؤدي إىل نتائج أكثر ابداعا  ، لوجه تزيد احلافز للتعلم ا املشاركة وجه  

 يدعمه هذا البحث. 

حيث  ، فهي تسعى إىل التطوير واالرتقاء ابلتعليم، كة العربية السعودية ليست استثناء  عن ابقي دول العامل املعاصر ملوامل

وأكدت على ذلك  ، امعرفي   ا أبن تصبح اململكة جمتمع   2030حددت اإلستاتيجية الوطنية لبناء جمتمع املعرفة رؤيُتها حبلول عام 

ذلك على أمنوذج تطوير   .  فانعكس اعاملي   امنافس  ، للمعرفة ا منتج  ، لوطنه  امنتمي  ، بدينه اعلم معتز  ت املرؤية وزارة التعليم أن يكون 

 (. 3414، مما حنا ابلقائمني عليه لتبن مفهوم اجملتمعات املهنية التعليمية )منوذج تطوير املدارس ، املدارس وفلسفته 

لرؤية   اواليت تدف إىل حتسني وتطوير التعليم حتقيق  ، زارة التعليموقد أكدت على ذلك املفهوم التطلعاُت املستقبلية لو 

أهنا يف سبيلها لتطوير التعليم ستسعى لبناء   فقد أدرجت وزارة التعليم ابململكة العربية السعودية مبوقعها الرمسيي ، 0203اململكة 

االرتقاء  و ، مج إعداد املعلم وتطويره املهن الك برب وربط ذ، وآلية تفعيلها، وسبل تطويرها، وأهدافها، اساتافلسفة املناهج وسي

والتكيز على بناء املهارات وصقل الشخصية وزرع الثقة وبناء روح  ، املتعلم هو احملور وليس املعلم  بطرائق التدريس اليت جتعل

 اإلبداع. 

واالهتمام  ، املعلم تطوير على  أن مجيع سبل التطوير ينبغي أن تعتمد بشكل أساسيي رى جتاه الذي ين مع االو والباحث

للمعلمني اجلدد واملمارسني أولوية قصوى   كان التطوير املهني  تحوالت الناجحةففي مجيع ال، ابلسبل املعينة له على حتسني أدائه 

  يتعلمون أساليب االستنباط ، مني يف القرن احلادي والعشرين واملعلمون جيب أن يكونوا أنفسهم ُمتعل، لدى القيادات التبوية

للعملية   احمور   ا يصبح الطالب تلقائي  ، وإذا حصل ذلكمن التبويني املهنيني.  قواي   اتؤسس جمتمع  والتصميم والتعاون اليت 

 التعليمية. 

رات اإلصالح التبوي اليت تسعى لتوظيف  ومن اطالع الباحثني على األدبيات التبوية ملهنة التعليم وجدا أن مباد

وحتقيق رؤية تطوير التعليم واملنبثقة من رؤية  ، من أدائهم فعال   للتنمية املهنية للمعلمني حتسنكأداة  ،فلسفة املؤسسة املتعلمة

 . 2030الوطن 

اإلدارية بشكل عام   ويعترب مفهوم األداء من املفاهيم اليت حظيت بنصيٍب كبري من االهتمام والبحث يف الدراسات 

تؤثر   اليت ولتداخل املؤثرات ، واملؤسسةتوى الفرد املفهوم على مسية هذا وذلك ألمه، وبدراسات املوارد البشرية بشكل خاص

 على األداء. 
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وحشد  ، واليت تعمل على تركيز الطاقات، اليت حتدد اجتاهات التحسني املستقبلية  وميثل حتسني األداء اإلستاتيجية 

ز على عمليات التحفيز يف صناعة املنتج أو  ركوت ، ة يف املؤسسة )املدرسة يف حالتنا( وحتسني عالقات العمل الرئيس، اجلهود

ة التعليم من جمرد وظيفة روتينية إىل رسالة سامية يف  وتتغري لديهم النظرة ملهن ، اخلدمة اليت جتعل املنظمة أكثر كفاءة وفاعلية 

جتاه األفضل  فإن اال ذاول ، أن البعض منهم توضع هلم تقييمات متدنية  داء املعلمني واملعلماتاحلياة. كما لوحظ أثناء تقييم أ

،  يف هناية العام الدراسي للحصول على أداء أفضل هو أن نسعى إلدارة األداء وليس فقط وضع التقييمات للمعلمني واملعلمات

ويعترب البعض أن أهم حافز لتحسني أداء املعلم  ، مهية عمله للطالب وجتعله يدرك أمهيته وأ، واالهتمام ابحلوافز اليت تدعم املعلم

فرد أبن له  ويشعر ال، فهو الشحنة القوية اليت تقود إىل حتقيق األهداف وتسهل القيام ابملهام املختلفة،  ذات املعلمة ينبع من ال أو

 مشروط.   ا يف العطاء الالولعل أهم ما حيفز الذات هو رغبته، معىن وقيمة؛ مما يوجه سلوكياته واجتاهاته 

بل املعلمني  حسن احلقيقي يف مهنة التعليم من قِّ حقيق التطور والتنرى أن السبيل لت، ومن خالل التأمل والبحث

فكلمة واحدة من املعلم أو املعلمة من املمكن أن تغري  ، العطاء لألجيال القادمةمن رغبتهم يف  ا أن ينبع أساس   دم واملعلمات البُ 

قال تعاىل:  ، لذلك أداء الطالب والطالبات ابع  وابلتال إذا حتسن أداء املعلم أو املعلمة سيتحسن ت ، لب أو الطالبةعقلية الطا

 " سورة الليل. ( 7(( فسنيسره لليسرى  6( وصدق ابحلسىن )5فأما من أعطى واتقى )"

ى حتسني األداء املهن  ومن هنا جاءت فكرة هذا البحث للتعرف على أثر نشر معاين العطاء لدى املعلمات عل

،  فرغم أمهية كل مراحل التعليم إال أن املرحلة الثانوية هلا أمهية خاصة ، الثانوية  خاصة يف املرحلة واالجتماعي يف جمال التعليم 

      .بني التعليم العام والتعليم العال حيث متثل حلقة الوصل  

( لتحسني األداء لدى معلمات املرحلة الثانوية  maSchuite ,2004استخدام منوذج معني يسمى "نية العطاء" )ومَتم 

يف األداء  والتعرف على ما إذا كان تطبيق النموذج يؤدي إىل التغيري اإلجياب ، الثانوية اخلاصة مبدينة جدة  يف إحدى املدارس

 املهن واالجتماعي وزايدة التحفيز الذايت وعالج املشاكل السلوكية داخل الصف. 

 هدف الدراسة:

يف حتسني األداء املهن واالجتماعي لدى   هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على أثر تطبيق منوذج " نية العطاء" ودوره

الثانوية اخلاصة مبدينة جدة وذلك إبجياد التحفيز الذايت للمعلمات من عمق الذات  حدى املدارس معلمات املرحلة الثانوية يف إ

 املختلفة.  ملواديف ا ٌ  التحصيليي نم وارتفاع مستواه، لوكية للطالبات يف الصفج املشاكل السوابلتال عال ،  نم اإلنسانية لديه
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 أمهية الدراسة:

 تكمن أمهية البحث على النحو التال: 

يف جمال التعليم حبيث يؤدي إىل تعميق مفهوم منوذج "نية   يؤمل أن يشكل هذا البحث إضافة جديدة لألدب التبويي  (1
يقتصر   يم ال هنة التعلبح أداء مث تنبع مهمة التدريس من عمق الذات اإلنسانية للمعلمني واملعلمات؛ ليص حبي، العطاء"

 من خالل السلم الوظيفي يف الوزارة.  أو التقي  ،  فقط على املردود املادي أو املعنوي 

ثني تربويني آخرين يهتمون  ابحبل لتكوين قاعدة لبحوث أخرى يتم إجراؤها من قِّ ، أن يسهم إبثراء املكتبة العربية  (2
 مبوضوع منوذج " نية العطاء". 

التطوير احلقيقي لرفع أداء  يف التوجه إىل ، 2030توجهات اململكة العربية السعودية ورؤية  تكمن أمهية البحث يف ظلي  (3
 وابلتال حتسني أداء الطالب. ،  املعلمني واملعلمات 

 حدود الدراسة: 

وانعكاس ذلك على  ، التكيز يف هذا البحث على أثر "نية العطاء" يف حتسني أداء املعلمات  متم احلدود املوضوعية:  (1
 لبات. الطا

 اقتصر هذا البحث على معلمات املرحلة الثانوية مبدينة جدة. حلدود املكانية: ا (2

 . 25/4/2019إىل  2/2019/ 15البحث امليداين خالل الفتة املمتدة من  إعداد  مَتم   احلدود الزمنية: (3

 مصطلحات الدراسة: 

، يكون يف البداية فكرة، بدأ من اجلوارحأي  عمل دون استثناء يف، .توجه النفس حنو العمل:  ا( اصطالح  Intentالنية ) •
فنيإذا صنيلحت اجلنيوارح صنيلحت ، تكمنين يف سنيالمة اجلنيوارحوإن صنيحة العمنيل ، مث يتم تفعيلها بنيني العقنيل والقلنيب والنيروح

 .ئوالنية السيئة تؤدي إىل العمل السي، فالنية احلسنة تؤدي إىل العمل احلسن النية؛ وابلتال يصلح العمل.

ويكنيون ذلنيك بعنيدم التقينيد حبنيب ، إحدى الفضائل اإلنسانية اليت تعنين البنيذل والتضنيحية : االح  اصط )Giving(العطاء •
فاملنيال ، بنيذل علنيى االحتكنياروتفضنييل ال، كما يعنين التجنيرد منين األاننينية والتملنيك،  اوإمنا حب اآلخرين أيض  ، الذات فقط

إمنا حب مساعدة اآلخرين ،  أو حب املالهواء  تسيطر عليه األ وابلتال ال،  سيلة  وليس هدفا  ابلنسبة للشخص املعطاء و 
 من خالل هذا املال.
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 Performance:فهوم األداء م

للمعنيدل املفنيروأ أداؤه  اات وفقني  جبني وامسنيؤوليات و القيام أبعباء الوظيفنية منين  يف املصطلحات اإلدارية: ااألداء اصطالح   −
 (.2010، من العامل املكلف أو العامل الُكْفء )الصرايره

وتتضمن جودة  ، جمموعة السلوكيات اإلدارية املعربة عن قيام املوظف بعمله  : :(Job Performance)املهن األداء  −
،  صال والتفاعل مع بقية أعضاء املنظمةاالتعن  فضال  ، واخلربة الفنية املطلوبة يف الوظيفة، وحسن التنفيذ، األداء

 (. 2004، بة هلا بكل حرص )احلوامدةو االستجاوالسعي حن ، وااللتزام ابللوائح اإلدارية اليت تنظم عمله

,  Schuitemaللعطاء غري املشروط يف كل جوانب احلياة )  القرار املستمري  : : (Giving Intentنية العطاء ) −
2004 .) 

 "وذج "نية العطاءاإلطار النظري: من

وينبع من  ، سيصي واملهن واملؤسيف االرتقاء الشخ  اولكنها شاملة وعميقة جد  ، منوذج "نية العطاء" هو طريق مبسطة
 ولكل امرئ ما نوى". ،  احلديث النبوي "إمنا األعمال ابلنيات

,  Schuitemaخريية )نية أخذ(. )  ونية غري، ويقسم هذا النموذج النية إىل نوعني أساسيني: نية خريية )نية عطاء(
2004 .) 

ولذا فإنه ميكن أن يغري األفراد  ، خل النفس البشريةإىل أعمق نقطة ممكنة دافإنه يصل  ن النموذج مرتبط ابلنية إوحيث 
د لغة قوية مشتكة بني األفراد على اختالف ثقافاتم، من األعماق  وفوارق  ، ومستوى تعليمهم، وأنواع شخصياتم، ويُوجِّ

أو على املستوى   رى قد تغري يف املهاراتيف حني أن مجيع الطرق األخ، والقيم ..... إخل، والسن ، لتنشئة االجتماعية بينهما
 ي فقط. اخلارج

وبدون ذلك يتعذر  ، هو بداية التغيري الصحيح داخل املؤسسة التعليمية ككل  فتعامل املعلم بشكل صحيح مع النية 
والنية السيئة تؤدي  ، فالنية احلسنة تؤدي إىل العمل احلسن، مهما جربنا من طرق أخرى انوعي   اتطوير املؤسسة التعليمية تطوير  

كما هو موضح  ، أبربعة أطوار -خالل منوذج "نية العطاء" -مير األفراد ، العطاء" مل السيئ.  وحسب منوذج "نية إىل الع
 ابلشكل التال: 
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 ء" لنموذج "نية العطا (: األطوار األربعة1شكل )

 نفس املرحلة. ون يفولألسف يكرب البعض من األفراد ويبق، وفيه يكون مجيع األفراد يف مرحلة األخذ )طور الوالدة(: .1

يسنيمى ابلعطنياء املشنيروط  وهنيو منيا، وهو الطور الذي يعطي فيه األفراد ليأخنيذوا )العطنياء ألجنيل األخنيذ( )طور الطفولة(: .2
 ولألسف يستمر الكثري من األفراد عالقني يف نفس املرحلة.،  احلصول على شيء معنيأو رغبة يف، من املنع اخوف  

وتسنينيتمر هنينيذه املرحلنينية لفنينيتة زمنينينية أطنينيول منينين املنينيرحلتني ، ابلكنينيرم ىمنينيا يسنينيملعطنينياء أو ر األخنينيذ ل(: وهنينيو طنينيو )طنينيور البلنينيو  .3
 السابقتني هلا.

حينيث متتنياز هنيذه املرحلنية ابلعطنياء ، مشنيروط اليسنيمى ابلعطنياء الني  أو منيا، وهنيو طنيور العطنياء ألجنيل العطنياء )طور الرشنيد(: .4
ممنيا ، مشنيروط فقنيد أصنيبح يف أمجنيل جتلياتنيه لعطاء الال مرحلة اوإذا وصل اإلنسان إىل، بدون توقعات أو حبث عن نتائج

 يف جماله املهن أو االجتماعي. يؤدي إىل حتسني أدائه بشكل ملحوظ سواء  

إن  ، سواء  على حديٍ  حيث يعود ابلنفع على صاحب العطاء واملتلقي ، يؤكد النموذج أن العطاء حاجة بشرية أساسية و 
فإن  ، ويستمر التأثري اإلجياب للعطاء حىت بعد الوفاة، ويساعدان على إطالقها، لفطريةمواهبنا االعطاء على مدار حياتنا يشبع 

فللعطاء قوة حتقق عالقات  ، لسعادةفإنك  بذلك كله متلك القدرة على منح ا كنت متلك قوة اإلرادة والصرب والقلب الرحيم
  فالشخص املتلقي يستفيد من العطاء أاي  ، ن العطاء حيث يستفيد مجيع األطراف م، ية بني األفراد وترفع من إنتاجيتهمتكامل 

ذاته يضفي   إن العطاء حبدي ، السعادةأما صاحب العطاء فال يضاهيه أحد بذلك الشعور الذي يغمره ابلرضا و ، كان نوعه 
من  أن يكون لك بصمة قوية إجيابية يف حياتك )العطاء دما تعطي فإنك بذلك تعطي لنفسك فرصة فعن، ة معىن أمسى للحيا
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بل فلن  بينما وأنت تعطي وتنتظر املقا، للنجاح على املدى البعيد  قواي   وابلعطاء قد جيد اإلنسان أو خيلق سبيال  ، أجل العطاء(
 يعود عليك من نتائج.  نتظر املقابل أو ما ولذلك أعطِّ لآلخرين وال ت ،  ا تتلقى شيئ  

واكتشاف  ، مهمة حنو حتقيق أهدافهم الشخصية فإننا ندفع هبم إىل اختاذ خطوات  وعندما نقدم العطاء لآلخرين
ولرمبا بعطائك  ، حياتم املهنية واالجتماعية وتتحسن ، وابلتال يتحسن أداؤهم وإنتاجيتهم، إمكاانتم اليت مل يدركوها من قبل 

اليت هلا عالقة بني  معطائني دون أن تدرك. ومن بني األحباث احلديثة و  ا راد  ون قد خلقت بداخلهم األثر العظيم لتجعل منهم أفتك
بعمل دراسة نوعية رائدة  ، حيث قام  كوفمان وزمالئه، اجلانب املضيء يف العالقات اإلنسانية ما يسمى "نية العطاء" البحث عي 

وتزاحم  ، وكيف أهنا من املمكن أن حتسن من نوعية احلياة يف اجملتمع ، ساسية ابلبشرات املضيئة األيركز على السم اوقدموا مثلث  
 . ( Kaufman et al .2019لعلل النفسية )وا، واملخاتلة، يركز على األاننيةاملظلم الذي  املثلث

ومعاملته كهدف  ، تدعي االحتاموأن اإلنسان يف أصله طيب ويس ، وتتفق نتائج هذا البحث مع منوذج "نية العطاء" 
 ية العطاء" العميقة. وهذه هي فكرة منوذج "ن ،  وليس كوسيلة ، حبد ذاته

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 " : تالؤم املثلث املضيء مع منوذج "نية العطاء(2)شكل

ل  وختلق بداخ، وتربط بني األشياء بلغة مشتكة وإن كانت خمتلفة، وتوجهها، "فنية العطاء" تتأس كل القيم  ولذلك 
 األفراد قوة داخلية عميقة للتغيري اإلجياب من خالل طرائق رائدة ومتجددة. 

"املؤسسة املتعلمة"   املدرسة ككل إىل مدرسة متعلمة عرب منوذج األساس القوي جتاه حتويل تعميق منوذج النية سيكون 
 وهي: ، ة اخلمسةوالذي يعتمد يف أساسها على ما يسمى "ابألنظمة السلوكي،  (Senge ,1990لبيت سنجي )
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على القيام   ااآلخرين مجيع  وكيف نقوم بتشجيع ، هو األفضل ألنفسنا تعلم كيفية معرفة وإيضاح ما: التمكن الذايتي  -1
 ابملثل. 

وكيف ننظر  ، ونقوم إبيضاح وتفسري وحتسني مناذج وأساليب تفكريان الباطن، أن نفكر بشكل عميقالذهنية:  النماذج  -2
إذ سيعني ليس فقط يف فهم النماذج الذهنية السائدة بل يف إعادة  ، سيكون لنموذج النية الدور احملوريإىل العامل )وهنا 

 كل عميق وأصيل(.  يلها بشتشك

ومشاركة الصور واملبادئ واخلطط  ، استخدام وجهات نظران للمسامهة يف بناء رؤية مشتكة للمجموعة  الرؤية املشتكة:  -3
 لبلو  مستقبل أفضل. 

  أكرب فعال  وبذلك يكون ذكاء اجملموعة هو ، تعلم مهارات جديدة وعادات التعبري والعمل التعاوين  قة الفريق:لم بطري التع  -4
 من ذكاء األفراد املكونني هلذه اجملموعة. 

ة  والتخلص من املنافع الشخصي ، متكن من صقل التماسك بني أفراد اجملموعة  التفكري بطريقة خمتلفة  التفكري املنظومي: -5
 ى حساب اآلخرين.  كانت عل  ولو

 الدراسات السابقة.

 ء". احملور األول: الدراسات املتعلقة بـــ "نية العطا  

هدفت هذه الدراسة إىل حبث العالقة بني معاودة التربع ابلدم    :Godin et al .2014ن ))يدراسة جودين وآخر 
وجود  :ومن نتائجها ، ( متربع 7000وتكونت عينة الدراسة من )، واملعايري األخالقية وإدراك صورة الذات ، )العطاء املتكرر( 

 عايري األخالقية وإدارة الذات.  عالقة ارتباطية موجبه بني العطاء وكل من امل 

هدفت هذه الدراسة إىل حبث أسباب العطاء وتقدمي    :( Baldry & Pagliaro ,2014وابجليارو )  دراسة ابلدري
(  216وعينة من )، ا ( طالب  218ه الدراسة على عينة من طالب اجلامعة مكونة من )وأجريت هذ، املساعدة لضحااي العنف

والتوجه اإلجياب لتقدمي العطاء  ، م ومعايري اجلماعة االجتماعيةية االلتزام بقيشارت النتائج إىل أمهمن رجال الشرطة. وأ رجال  
 والدعم لآلخرين.  

هدفت هذه الدراسة إىل    :( ll & LawrenceFerguson; Farre ,2014دراسة فريجسون وفاريل ولورانس )
األوىل منها: دراسة  ، الث مراحلريت هذه الدراسة على ث إحسان أم إيثار؟. وأج التعرف على التربع ابلدم. أهو عمل

طبقت عليهم   ا ( شخص  333واملرحلة الثانية مشلت عينة من )، ا (  شخص  275ستطالعية ملدة ستة أشهر مشلت عينة من )ا
رسائل  وذلك لبحث أتثري ال، شخص  ( 200واملرحلة الثالثة أجريت على عينة من )، و التربع ابلدم ت لقياس توجههم حنأدوا

وأشارت النتائج إىل االعتقاد ابملنافع اجملتمعية بصورة أكرب من املنافع الشخصية عند  ، زايدة االستعداد للتربع ابلدم اخلريية على 
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ملتربعون ابلدم  كما كان ا، ل املسار أن املعتقدات يف اإلحسان ارتبطت مع التوجه إىل العطاء وأظهر منوذج حتلي، التربع ابلدم 
  للتربع عندما وصلتهم الرسائل اخلريية احلاثة على التربع ابلدم.  د ا  أكثر استعدا

القة بني املشاعر  بل كلية إدارة األعمال جبامعة هارفرد ابلوالايت املتحدة األمريكية لدراسة الع وأجريت دراسة من قِّ 

  الدراسات العليا. وأشارت  طالب من  ا ( طالب  231الدراسة من ) وتكونت عينة ، اإلجيابية وسلوك العطاء لدى طالب اجلامعة

ويعود علينا بكثري من املنافع النفسية اإلجيابية  ، نتائج الدراسة إىل أن العطاء لآلخرين جيعلنا نشعر ابلكثري من املشاعر اإلجيابية

حلياة والشعور  ومينح اإلحساس بقيمة ولذة ا، وينمي تقدمي العطاء لآلخرين الشعور ابلرفاهية النفسية ، حانية والوجدانية والرو 

حيث هدفت هذه الدراسة إىل التعرف على النموذج  ، (2010ودراسة أبو هاشم).(LaMeayx, 2014 م )عا ابلرضا بشكل 

اخلمسة الكربى للشخصية وتقدير الذات واملساندة االجتماعية لدى طالب   البنائي للعالقات بني السعادة النفسية والعوامل

بعض نتائج العينة إىل أن العالقات االجتماعية اإلجيابية   ( أنثى. وأشارت 269و) ور ذك 109اجلامعة. وتكونت العينة من ))

 مع اآلخرين أتيت من خالل املقبولية واالنفتاح واالنبساط. 

 . املتعلقة بتحسني األداء   احملور الثاين: الدراسات

املعنوية على أداء العاملني سواء بشكل  هدفت هذه الدراسة إىل معرفة أثر احلوافز املادية و  :(  201دراسة اجلساسي ))  

وتكونت عينة الدراسة  ، واستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي، يب يف وزارة التبية والتعليم بسلطة عمان إجياب أو سل

صل  وتو ، املختلفة. واستخدم الباحث اإلستبانة جلمع البياانت من رؤساء األقسام واملوظفني يف املديرايت  اس  رئي  290من

الباحث إىل النتائج التالية: وهو وجود عالقة ذات داللة إحصائية تشري إىل أن احلوافز املادية واملعنوية أدت إىل حتسن أداء  

واملسمى  ، واملستوى التعليمي، يةواحلالة االجتماع، ة عمان ابختالف متغري العمرالعاملني يف وزارة التبية والتعليم بسلط

 الوظيفي. 

هدفت هذه الدراسة إىل حتديد العالقة بني أنشطة املسؤولية االجتماعية للمنظمة   :  ( b et alRetta .2009دراسة ) 

الدراسة أن هناك إجيابية بني  رت نتائج هذه وأظه، يف دب  شركة   280واألداء التنظيمي ابستخدام بياانت مسحية لنينيني )) 

 مسعة املنظمة. ، لنيوالتزام العام ،  ي املسؤولية االجتماعية للمنظمة ومجيع مقاييس األداء التنظيم

 فيمكننا التأكيد على: ،  ووسائل حتسني األداء يف املؤسسات املختلفة ،  من خالل الدراسات السابقة عن العطاء 

  ويصبح عطاء األفراد لآلخرين عطاء ال ، عمق الذات اإلنسانيةوتنبع من ، لقيم األخرى"نية العطاء" هي رأس ا   (1

 ة صحيحة وعميقة عن ذواتم. ن مناذج ذهنيعندما ميتلكو ، مشروط 
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،  والتأثري ، والتعاون ، وبناء العالقات ، الناجحني هلم طرائق مميزة يف التفاعالت االجتماعية مع األشخاص  أن املعطائني  (2

 سن األداء.  مما يعزز حت

 مجيع القيم اخلريية إذا ارتبطت ابلعطاء فإهنا تتفعل بدرجة عالية.   (3

لفرد املعطي ابلسعادة والرضا والتوازن احليايت  واليت تعود على ا، مشروطة لى النية اخلريية الالفلسفة العطاء مبنية ع   (4

 واإلجناز املعنوي. 

ومشاركتهم؛  ، ورفع معنوايتم، ه هلمسية له ولآلخرين من خالل احتام عالقاته مبا حيقق السعادة النف الفرد املعطاء   يبن  (5

 الشخصي.  فيصبح شخصا  انضجا  وحيقق االرتقاء

ن   (6 لكن أهم حتفيز هو ذلك التحفيز الذي  ، من أداء العاملني يف املؤسسات املختلفة  ادي التحفيز املعنوي أو املحيسيِّ

 ينبع من الذات )التحفيز الذايت(. 

من خالل املشاركة  ، هتمام ابلعنصر البشري الذي هو عماد املؤسسات كافة حقق إذا مت االالشاملة تتأن اجلودة  (7

  اإلداري. والتمكني 

 منهج الدراسة:

(. Participatory Action Researchمنهجية البحث النوعي بطريقة البحث اإلجرائي التشاركي ) استخدام  متم 

  ا ف عند أهم الدراسات السابقة اليت تشكل رافد  اليت يقوم عليها اإلطار النظري والوقو وذلك ألجل بلورة األسس واملنطلقات 

 استخدام البحث اإلجرائي التشاركي لدراسة أثر تطبيق منوذج "نية العطاء" يف  مت، تتضمنه من حماور معرفيةا وم، للبحث  حيواي  

وهو عملية حبثية إجرائية واجتماعية تدف إىل  ، ينة جدةحتسني أداء لدى املعلمات يف املرحلة الثانوية مبدرسة خاصة مبد

رائي الباحث أن يكتشف املمارسات ضمن  حيث مُيكن البحث اإلج، جياب ويؤسس ملفهوم إ، الوصول إىل الواقع هبدف تغيريه

ألن الباحث يقوم   ا حتويلي  و ،  ألن الباحث اإلجرائي يتحدى العزلة ونقداي  ،  حدود التكيبة االجتماعية لألفراد املشاركني يف البحث

 بتغيري كل من النظرية والتطبيق. 
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 :سرتاتيجيات مجع البياانتإل

 البعدية(  -)القبلية   Focus groupsاألوىل: جمموعات الرتكيز  ية اإلسرتاتيج

ة  وذلك لتحقيق هدف الدراس، هذه اإلستاتيجية جلمع البياانت النوعية من املشاركات يف البحث ْسُتْخدِّمت اُ 
مهمة تفوق   تعلى معلوما وذلك ابعتبارها أداة متكن الباحث من احلصول ، وللحصول على املعلومات من مصادرها البشرية 

 (. 2013، ميكن أن حيصل عليه بواسطة استخدام أدوات أخرى )عبيدات وعبداحلق وعدس يف أمهيتها ما 

 )(Interventionاإلسرتاتيجية الثانية: التدخالت 

العميق لنموذج "نية العطاء" أثناء عملية   ومعرفة مدى فهمهنم ، جلمع املعلومات من املشاركات األداةتستخدم هذه 
يف احلصول على البياانت املطلوبة وبتصورات املشاركات لفاعلية  وأعانت هذه األداة  ، نم ودوره يف حتسني األداء لديه، طبيق له الت

ىل فهم عميق  ويؤدي ذلك إ، وتقدمي تغذية راجعة ابلنسبة إلجيابيات وسلبيات التدخل، وطرائق حتسني التدخل ، التدخل
همة يف عملية التخطيط التأملي املستمر  ليل البياانت اليت تقدمها املشاركات مفتح ؛ألسباب جناح أو عدم جناح التدخل

 إلجراءات البحث.  

 تباع اخلطوات التالية: ا  وإلجراء التدخل متم 

 حتديد اهلدف من التدخل.  .1

 حتديد الوقت املناسب للتدخل.  .2

 املناسبة للتدخل. حتديد اآللية  .3

 )(Field observationانية اإلسرتاتيجية الثالثة: املالحظات امليد

حيث متد الباحثني مبعلومات  ، ا واحدة من أقدم الطرائق املستخدمة لدراسة سلوك األفراد وأكثرها شيوع   الحظةامل د  تنُيعَ 
ات  املالحظة امليدانية إحدى الوسائل الرئيسية جلمع البياانت النوعية خاصة يف دراس د  وتنُيعَ ، غنية عن مناذج خمتلفة من السلوك

  ملالحظة امليدانية يف الصفوف الدراسية بشكل مباشر ملتابعة مدى حتسن أداء املشاركات استخدام ا االستقصاء الطبيعي. وقد متم 
سني أداء املعلمات يف املرحلة الثانوية على الصعيد املهن  )املعلمات( يف البحث لرصد أثر تطبيق منوذج "نية العطاء" يف حت

 . ا تصورات ميكن فحصها الحق  وتكوين ، واالجتماعي

خدام املالحظات امليدانية جلمع بياانت تدعم أو تكمل بياانت سبق مجعها بطرائق أخرى مثل جمموعات  است كما مَتم   
 التكيز والتدخالت.  
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 ) (Triangulationإجراءات التقنني 

بطريقة  واإلنساين من منظور داخلي يرتبط  تركز على فهم السلوك االجتماعي مبا أن الظواهر اإلنسانية واالجتماعية

والواقع االجتماعي  ، فإن السلوك اإلنساين يرتبط ابلسياق الذي حدث به، يف مؤسسة معينة  ا عايش األفراد املشاركني مهني  ت

الثالثية   يسمى )ابملنهجية ( أو ماTriangulationاستخدام إستاتيجية التثليث ) ولذلك متم ، (2007، الذي يعايشه )أبوزينة

 & Rossmanأثناء مجع أشكال متعددة من البياانت؛ مث حتليلها. وبنَي روزمان وراليس )املصداقية للتقييم( للوصول إىل 

Rallis ,2012  فقط من عملية معقدة حناول   اصغري   ا ( أن إستاتيجية التثليث تساعد على التأكد من أننا مل ندرس جزء

كما قمنا بتقدمي التغذية الراجعة بشكل  ، حث لنماذج الذهنية للمشاركات أثناء إجراء البولذلك فقد الحظنا تطور ا، فهمها

استخدام سجالت املالحظات التأملية ملساعدتا   ومتم ، مستمر عن طريق التدخالت الدورية مع املعلمات املشاركات يف البحث

أن يزيد  كال متعددة من البياانت وتثليثها من شأنه . إن مجع أشايد األسباب اليت جعلت التدخل الذي أجرته انجح  على حتد

 ويؤثر يف هناية املطاف على صدق البحث من خالل: ، من مصداقية النتائج 

 ات يف البحث.مالحظة تصاعد مستوى الرغبة يف التحسن على الصعيد املهن واالجتماعي لدى املعلمات املشارك .1

 أثناء تطبيق منوذج "نية العطاء". مالحظة املشاركات من خالل تقدمي الدعم لبعضهنم  .2

 وكيفية تطبيقه لتحسني أدائهنينم ، حول منوذج "نية العطاء" ت الفردية مع املعلمات ملالحظة الفهم العميق لديهنم النقاشا .3

 بشكل مستدام. مما سينعكس على حتسني أدائهنم ، ةوتغيري مناذجهن  الذهني، يف حياتن املهنية واالجتماعية

 لبحث وعينته:جمتمع ا

وذلك يف إحدى  ، مات يف املرحلة الثانوية بتخصصات خمتلفة وسنوات خربة خمتلفة اشتمل جمتمع البحث على معل

( معلمات  5يف البحث اإلجرائي ابملشاركات( من ) ومتثلت عينة البحث )ويطلق عليهنم ، املدارس الثانوية اخلاصة مبدينة جدة

كمعلمات من خالل حضورهن   حتسني وتطوير أدائهنم  راغبات يفبناء  على كوهنن  مت اختيارهنم و ، يف املرحلة الثانوية مجيعهنم 

 االجتماعية.  وطالباتن يف النواحي املهنية و  وذلك لالرتقاء أبنفسهنم ، للعديد من الدورات داخل املدرسة وخارجها

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

       والدراسات السابقة ، لفية النظرية تفسريها يف ضوء اخل واليت متم ، ا الدراسة فيما يلي أهم النتائج اليت أسفرت عنه

 واملرتبطة ابلدراسة احلالية؛ وذلك لتحقيق هدف هذه الدراسة. 
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أثر تطبيق منوذج "نية العطاء" الذي انعكس بشكل كبري وإجياب على املعلمات املشاركات يف البحث حيث تولد   اتضح 

؛ وهبذا حتقق اهلدف الذي وضع من أجله  كثريا    واالجتماعياألداء املهن وحتسن ، لرضا والسعادة والثقة الشعور اب  لديهنم 

،  املعلمات  وكذلك مع زميالتنم ، ني املعلمات املشاركات يف البحث وطالباتنوتوطدت العالقات بشكل إجياب ب، البحث 

دون  ، تم الشخصية طالبات وزميالت وغريهم من األفراد يف حيا من  لتقدمي املساعدة للمخالطني هبنم  وأصبحن أكثر ميال  

جتاه ما   ية ذاتية أكرب لبذل قصارى جهدهنم كما ظهر من املشاركات دافع، انتظار أي عائد أو منفعة من أي نوع مقابل العطاء 

لسلوكيات واملعايري اليت يتوجب أن   على إظهار اا  أكثر حر   نَ كما أصبحْ ، من أعمال يف اجملال التعليمي والتبوي  يوكل إليهنم 

فيما إذا   لسلوكياتنم  أكثر أتمال   نَ وكان من الالفت للنظر أن املشاركات أصبحْ ، ا الفرد سواء كان معلما  أو غري ذلك يتحلى هب

كانت بصفة األحذ أو بصفة العطاء. وظهر أثر تطبيق منوذج "نية العطاء" على بعض السمات الشخصية للمشاركات يف  

روح التعاون أكثر مما كان   وظهرت لديهنم ، اطف مع الطالبات والزميالت والتع، والتسامح ، لبحث مثال ذلك ضبط النفس ا

وانعكس ذلك كله  ، على الصعيدين املهن واالجتماعي جتاه حتسن األداء الذي ظهر عليهنم  اوأصبحن يُبدين اهتمام  . ا سابق  

 انب املهن بصفة خاصة.  وعلى اجل، على حياتن بصفة عامة اب  إجيا

 عليه املشاركات يف البحث:  ن  كان وما أصبح    ما  وفيما يلي نوضح

اتضح أنه يوجد خلط بني العطاء كقيمة وبني "نية العطاء" اليت تنبع من  ، مقابلة جمموعة التكيز)القبلية(خالل إجراء 

أن املشاركات  كما لوحظ ،  لذي هو أمسى املعاين اإلنسانيةوا،  عمق الذات اإلنسانية بدون التوقع أو البحث عن نتيجة لعطائك 

انهيك عن أن بعض املؤسسات ال تساعد وال  ، اء يف اجلانب املهن واالجتماعيالتحفيز الذايت والدافعية لتحسني األد ينقصهنم 

يتوقف على   ك معني( أبن اختيار الفرد لسلو 2006، تساهم يف هذا التحفيز للمعلمات. وقد اتفق مع ذلك دراسة )عقيلي

فاعل من   –كانت طبيعته  أاي   –ملقدم وكلما وجد الفرد أن احلافز ا، ك سوف يعود عليه بنتائج معينةدرجة توقعه أن هذا السلو 

ومن خالل مقابالت جمموعات التكيز مع املعلمات  ، خالل إشباع احلاجه املطلوب إشباعها أدى ذلك إىل حتسن أدائه 

د اختالفات حول مفهومهن للتحفيز تبع  ، املشاركات يف البحث  إليها لعملية   أو الزاوية اليت ينظرن نم أو اجتاهات  نم ألهدافه ا ُوجِّ

ن على منوذج "نية العطاء" واخنرطن يف  إىل أن تعرفْ ، وإشباع حاجاتم املادية واملعنوية ، وعالقته بتحسني األداء، ونوعية التحفيز 

،  وقيمة النموذج  دافعيتهن جتاه فكرة ومضمون ظهرت خالهلا ، رة ملدة ثالثة اسابيع بشأنه تطبيقه بعد أن تلقني من الباحثة دو 

،  وإمنا يف حياتن اخلاصة واالجتماعية. ويتفق مع ذلك دراسة )رابيعة ، ورغبتهم يف حتسني األداء ليس فقط يف جمال عملهن 

ج املرغوبة  وابلتال فإن األداء اإلجياب ميثل النتائ، ( الذي توصل إىل أن األداء هو جمموعة النتائج احملددة للسلوك2003

 قابل فإن األداء السليب ميثل النتائج غري املرغوبة للسلوك. ويف امل ،  للسلوك 
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بتجريبها   معرفة جديدة قمن فقد تولدت لديهن، بل املشاركات يف الفصول الدراسية وبتطبيق منوذج "نية العطاء" من قِّ 

لذلك حتسن املستوى   ا وتبع  ، مع الطالبات يف الفصول الدراسية  من أدائهن ل. مما حسنعن طريق استخدام مهارة التأم 

 وابلتال سيتحسن أداء املؤسسة بشكل عام. ،  التحصيلي للطالبات 

لنا من إيضاح نقطة مهمة واليت تتعلق مبا يسمى "العطاء   ومن اجلدير ابلذكر عند حديثنا عن منوذج "نية العطاء" البدم 

ولكن احلقيقة  ، ريف نقيض من بعضهما مصلحة اآلخرين على طيث يفتأ معظم الناس أن املصلحة الشخصية و ح، السليب" 

حيث إنه ويف العديد من الدراسات وجدت عاملة النفس يف جامعة كارنيجي ميلون "فيكي هيلجسون" أنه عندما  ، غري ذلك

وعندما  ، نية عرضني للخطر من انحية الصحة البدنية والذهفإهنم يكونون م ، يعطي الناس ابستمرار بدون القلق بشأن عافيتهم

 (.   2014،  طريقة تتم ابآلخرين وأبنفسهم بنفس الدرجة فإهنم ال يعانون أي خسائر صحية )جرانت يعطون ب

زايدات هائلة يف السعادة والرضا  ذلك يتضح لنا أن للحفاظ على التوازن بني نفع الذات ونفع اآلخرين سيؤدي إىل بو 

 يهن  مسؤوليات  معلمات ولد   حث هنومبا أن املشاركات يف الب، تة زمنية أطوللف

فإن للتوازن أمهية خاصة يتحقق من خالهلا األثر املطلوب تركه يف نفوس  ، جتاه طالباتن وحياتن االجتماعية األخرى

 . الطالبات واملخالطني هلنم 

ات اإلدارية بشكل  من االهتمام والبحث يف الدراس اكبري   ايب  ولذلك يعترب مفهوم األداء من املفاهيم اليت حظيت نص

  ولتداخل املؤثرات اليت ، وذلك ألمهية هذا املفهوم على مستوى الفرد واملؤسسة ، وبدراسات املواد البشرية بشكل خاص، عام

 تؤثر يف األداء. 

وحشد  ، ل على تركيز الطاقاتواليت تعم، ستاتيجية اليت حتدد اجتاهات التحسني املستقبلية وميثل حتسني األداء اإل

وتركز على عمليات التحفيز يف صناعة املنتج أو اخلدمة اليت جتعل  ، وحتسني عالقات العمل الرئيسية يف املؤسسة ، داجلهو 

 وأصبح ذلك هنج العديد من املؤسسات والشركات على اختالف نوعية املنتج الذي تتم به.  ، املؤسسة أكثر كفاءة وفاعلية

،  واملوظفني ، أن تسعى إىل حتقيق املنافع ألصحاب املصاحل كافة )املستهلكنيعليها  ا صاحل   ان املؤسسة مواطن  فحىت ُتكو 

بل يتجاوز ذلك ليشمل  ، يقتصر اهتمامها على حتقيق املصاحل املادية فقط  واجملتمع عاما ( وال، والبيئة اليت تعمل فيها ، واملديرين 

ملبادئ الشفافية واملساءلة )عرابة وبن   ا ية البيئة جبانب العمل وفق  وااللتزام حبما، تعليمية واالجتماعية مج الاملشاركة الفعالة يف الربا

 (.   2012، داودية
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،  سنالحظ التغري النوعي يف أدائهم، ولذلك عند ربط منوذج" نية العطاء" لدى املعلمني واملعلمات بتحسني األداء

ولسنوات طويلة لوحظ أثناء تقييم أداء املعلمني  ، يف احلياة م من جمرد وظيفة روتينية إىل رسالة سامية التعليوتغيري النظرة إىل مهنة 

وتبني من خالل البحث والتجربة أنه من أجل احلصول على أداء أفضل  ، أن البعض منهم توضع هلم عالمات سيئة ، واملعلمات 

واالهتمام ابحلوافز اليت  ، ي للمعلمني واملعلمات يف هناية العام الدراسالمات وليس فقط وضع الع، أن نسعى إلدارة األداء البدم 

وأمهية عمله للطالب. ويعترب البعض أن أهم حافز لتحسني أداء املعلم أو املعلمة ينبع من  ، وجتعله يدرك أمهيته، تدعم املعلم

مما   أن له معىن وقيمة؛ ويشعر الفرد ، املختلفة ملهام فهو الشحنة القوية اليت تقود إىل حتقيق األهداف وتسهل القيام اب، الذات

 ولعل أهم ما حيفز الذات هو رغبتها يف العطاء الالمشروط. ،  يوجه سلوكياته واجتاهاته 

السلوك   (. فالعطاء هو Kennedy ,2011البحوث والدراسات أن تقدمي العطاء لآلخرين وظيفة قيمية ) تفقد أكد

 العون لآلخرين والشفقة والتعاطف معهم  فمن يتسمون ابلعطاء يسعون لتقدمي ، اآلخرين هدف لنفع االجتماعي اإلجياب الذي ي

 (. Musick & Wilson ,2007بشكل عام )

،  من اإليثار يتمتعون بتدفق كمية كبرية من اإلندروفني اكبري   اوقد أظهرت الدراسات أن األشخاص الذين ميارسون قدر  

والشعور ابلسعادة  ، التشايف من األمراأاألمر الذي يساعد كثريا  يف ، هاز املناعيوهذه الكمية ميكن أن تعطي دفعة للج

 واالرتياح. 

حتسن حالتهم الصحية أثناء   على جمموعة من املتطوعني أن نصفهم أشاروا إىل وقد اتضح من خالل استفتاء بريطاين متم 

ليت فاقت يف  وهي النسبة ا، ن فقدان الوزن الزائد لديهم( منهم أهنم متكنوا م %20كما أشار )، قيامهم ابألعمال التطوعية

 (. 2014، جناحها احلميات الغذائية املتبعة للهدف نفسه )جرانت 

فالشعور ابلراحة  ، لرمبا استفاد املعطي أكثر من املستفيدو ، إن العطاء يعود ابلنفع على املستفيد واملعطي يف الوقت ذاته 

 فعال. والذي يرتبط كثريا  بسخاء الروح واأل، روحيالنفسية منبعه األساسي الذكاء ال 

مضاعفة عندما   افإنه سيعود إلينا أضعاف  ، سواء يف صورة وقت أو مال أو فرص،  كان ما سنخسره يف حلظة عطاءوأاي  

،  مل ذايت أكربوالتمتع بتكا، ورمبا أتيت يف صورة التمتع ابلرضا، وكم نؤمن أبن تلك الثمار هائلة ودائمة، ء جنن مثار العطا

،  سوف يعود ذلك ابلنفع على أسرتك، وعندما تعمل على حتسني مهاراتك العطائية، حلب والشعور ابحلرية والبهجة وا

: " أن نكون عطويف القلب هو أقصر الطرق لكي  ذلك قائال  ويُعرب فريوتشي يف بالغة عن ، وعلى نفسك أيضا  ، وجمتمعك

 . (2010،  نصل إىل ما نصبو إليه" )هاريف 
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مما حس ن  ، وميلكن الدافعية ، ا حمفزات ذاتي   نَ أصبحْ  وذج "نية العطاء" أهنني بعد تطبيقهن  لنملقد لوحظ على املعلمات 

"راميوند كاتيل" أن احلافز   يف هذا البحث. وقد أكد على ذلك ما أثبته مدة مشاركتهنم  األداء املهن واالجتماعي خالل لديهنم 

يدفع الناس الستثمار أوقاتم وطاقاتم يف تطوير  وهو ما ، من أجله املوهبة يف املقام األولهو السبب الذي يطور الناس 

حيث  ، على املعلمات املشاركات من تغري يف النماذج الذهنية لديهن  ا مالحظته فعلي   متم وهذا ما ، مهارات وأسس معرفية معينة 

 . بتأمل أدائهن ومستوايت مهاراتنم  نَ بدأْ 

: أمحد هللا على انضمامي هلذه  ) نظرة أتملية لذايت احلالية.. أوال  ": "أوركيد شاركة واليت يرمز هلا يف البحثفقد قالت امل

وعلى درجة عالية من العطاء.. هديف يف احلياة  ، اجملموعة وخوضي هلذه التجربة.. فقد كنت قبلها أشعر أين شخص معطاء

  الناس بشكل جيد. ويتذكرين ،  بعد وفايت   مجيال    اأن أترك أثر   اواالستمتاع بذلك.. فيهمن جد  ، إسعاد اآلخرين

فنتيجيت كانت  ، ختبارات امليول.. وجاءت نتائجه صادمة ل ومل أتوقعها اقاءاتنا صادف مشاركيت يف  أحد يف بداية ل

وأان  ، النسبة ومل أكن ألختيلها يف حيايت.. كيف أحصل على هذه، ونسبيت ضئيلة جدا  ، منخفضة يف اخلدمة االجتماعية 

احملركة لعائليت يف هذا اجملال )اخلدمة االجتماعية(؟. كانت   كيف أحصل على هذه النسبة وأانمؤسسة لنادي خريي اجتماعي؟  

انضممت للمشاركات يف البحث وأان معطاءة إال أن  ، صدمة قوية حقيقة  وإن كان هناك تربير هلذه النتيجة لكنه مل يرضن

" نية العطاء" وتعليمه ملن  ه األعمق الذي وجدته يف منوذج علتن متشوقة ومتلهفة لتعلم العطاء مبفهوم نتيجة اختبار امليول ج

مشاركيت يف البحث جعلتن أُدقق يف كل موقف عطاء مير  ،  ومنهم أحبيت وعائليت املميزة اليت ميضي أفرادها لألفضل دوما  ،  حول

وإن كان ذلك  ، هل سأستمر  أحد؟ أو حىت لو قوبلت بردة فعل سيئة؟ أوب.. ملاذا أُعطي؟ وهل سأستمر حىت لو مل يعلم عن

حساب نفسي؟. وما جعلن أطمئن على نفسي نوعا  ما أنكِّ أخربتنا أن العطاء ال يكون على حساب نفسي فهذا عطاء  على 

وهذا  ، ا اج إىل جتديد النية دائم  أان أحت اولكن مبدئي  ، وأتوقع أين سأسأل أكثر حىت أتشرب النموذج ا زلت أفكر كثري   ما ، سليب

السابق   ألبتعد عن العطاء السليب ألنن كنت أُمارسه كثريا .. كيف؟ يف اوأُركز كثري  ، النموذجه من بداية التعرف على ما الحظت

تقدمت   لكن مؤخرا  ،  وهذا منذ زمن عندما كنت صغرية قليلة اخلربة واالختالط ابآلخرين كنت ال أستطيع أن أقول )ال( خجال  

عطي على حساب عائليت.. كيف؟ أالحظ أين أهتم ابآلخرين على حساب عائليت اليت تقدر  كثريا  يف هذا اجملال لكن مازلت أُ 

جعلن أُشكك   وهذا ما، فهم أوىل من أي شخص آخر ابلعطاء واالهتمام ، كن هذا غري جيد أبدا  ول، ذلك يف أغلب األحيان 

،  ماق نفسي ألصل إىل العطاء الالمشروط"نية العطاء" صرُت أغوص أكثر وأكثر يف أع وبعد التعرف على منوذج، يف عطائي

يتطلب منا بذل الكثري من الوقت   ال  اوغالب  ، مكلف ومن خالل أتماليت وجدت أن العطاء غري، وأصل إىل السعادة والرضا 

ول أن  ك عطاء ونتيجة لذلك جند السعادة. واحلق أقوعندما نغري أفكاران السلبية وحنوهلا إىل نية خريية ستتحول إىل سلو ، واجلهد
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نه مل يكن  أب   ا علم  ، ملدرسةبصفيت مرشدة طالبية يف ا،  منوذج " نية العطاء" ومفهومه ساعدين كثريا  يف معاجلة سلوكيات الطالبات 

مل مع مشاكلهن منذ  وبشكٍل ملحوظ يف حتسن سلوكيات الطالبات اليت ابشرت التعاكثري اوقد أسهم ، ضمن خطيت يف املعاجلة

 لبحث(. بداية مشاركيت يف هذا ا

قبل  )تعلمت من منوذج "نية العطاء" أن التسامح جيعل الشخص يشعر ابلراحة  "توليب":  وقالت املشاركة اليت يُرمز هلا

د  جي، كما الحظت أن الشخص كلما تعود على العطاء دون مقابل، وكأنه يتسامح مع ذاته ويصفي قلبه وينقيه، اآلخرين

حيث إن احلياة  ، أنعم هللا هبا علينا  وذكرها كل يوم جعلن أشعر وأقدر هذه النعم اليتكما أن أتمل النعم ، السعادة متأل قلبه 

أحياان  تُلهي اإلنسان عن اإلحساس هبا وشكرها. ومن األشياء اليت أصبحت أحرص عليها بعد النموذج أن أترك أثرا  إجيابيا  يف  

 احمليطني ب  

ل اإلساءة  وأحاول أن أقاب،  أو أساء ل، شخص أخطأ يف حقي  وقررت أن أسامح كل، أو تعامل حسن ، بتسامة ولو اب 

وحتررت من كراهية محلتها بداخلي والزمتن منذ كنت طالبة يف  ، تعلمته من النموذج ساحمت  فبفضل ما، ابلتعامل احلسن 

مساحمتها خالل   ومل أمتكن من، وأحرجتن أمام زمياليت، نيالصف السادس االبتدائي جتاه معلميت اليت ضربتن يف ذلك احل

 السنوات الطوال(. 

،  وتغريت لألفضل، ا": )شعرت أن النموذج أثَر يف شخصييت كثري  "البيلسان  كة اليت يرمز هلا يف البحث وقالت املشار 

وبنية  ، وأقدم اخلري لوجه هللا ، قابلأنتظر املفلم أعد ، ا وهذا مغاير ملا كنت عليه سابق  ، فأصبحت أحب أن أعطي دون مقابل 

لكي يكونوا سعداء.  ، استطاعيت حىت لو اببتسامة.. أفرحهم.. أفاجئهم وأحاول إسعاد من حول بقدر ، ة ألكون سعيدةخالص

 (. اوأبد   ا وأرجو من هللا اخلري دائم  

تسامح ورمحة وعطاء بفضل النموذج ..   مبا وصلت إليه اآلن من  ا ": )فخورة جد  "ابليامسني وقالت املشاركة اليت يرمز هلا 

أقرب الناس والدافع األكرب ل  وسعاديت أكرب مبالحظة  اسن .. فخورة جد  جدا  بسعادة من حول حيال هذا التح فخورة

يف التحسن وجعل ذلك منط حياة.   ا قدم   للمضيي  ا"شريك حيايت" جتاه هذا التحسن والتغري.. فمالحظته وإشادته حفزتن كثري  

ومن انحية أخرى ما ملسته من حتسن لألداء  ، حيايت الشخصية واالجتماعية  لن أخفي حقيقة  دون تفاصيل أن النموذج بدلف

مما جعل هذا  ، يف اجلانب املهن منذ مشاركيت يف البحث الذي انعكس إجيااب  وبشكل ملحوظ على التحصيل العلمي للطالبات 

وكدت أن أتقدم ابستقاليت بسبب  ، أنن التحقت هبذه املدرسة منذ أربعة أشهر  علما  ، يف نظري نعمة من نعم هللاالنموذج 

وقررت أن أتعامل " بنية  ، وبعد تعريف على منوذج "نية العطاء" تغري فكري ، خالف حاد بين وبني الطالبات يف الشهر األول 
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،  السلبية عطائي رغم سلوكياتنم  يالحظنَ  مما جعلهنم ، مل معهن حبب ورمحة فأصبحت أتعا، العطاء" معهن مهما كان املردود 

  مما أدى إىل ارتفاع مستواهنم ، وتقبلهم للمادة رغم صعوبتها ، ستجابة وحَتسن أداءهم يف احلصة الدراسيةبدأت منهم االف

نية العطاء" على  ثر العميق والبالغ لتطبيق منوذج " جناز األنشطة اإلضافية املطلوبة منهن. إن األ إب وازداد اهتمامهنم ، التحصيلي 

 (. اجعله من أمجل نعم هللا اليت حظيت هبا مؤخر   جتماعيالصعيد املهن واال

وأشعر مبشاعر من السالم واهلدوء  ، أن احلياة بدأت أتخذ منحى مجيل ": )أشعر "روز  وقالت املشاركة اليت يرمز هلا

فقد توىف  ، ررت من عدم الرضا وتقبل القدر ج "نية العطاء". فعلى الصعيد الشخصي حت الداخلي بعد أن تعرفت على منوذ 

،  وطوال تلك املدة كان يالزمن شعور بعدم الرضا عما حدث وفقدي لشريك حيايت، ( سنوات يف حادث سري3وجي منذ ) ز 

وبعد أن تعلمت الفرق بني  ، ةون وحيدألنن كنت أريد وجوده يف احلياة رغم أن ذلك سيؤذيه من إصاابته البالغة حيت ال أك

 ة العطاء" و"نية  "ني 

،  وأصبحت أرى أن من العطاء أن أمتىن له اخلري رغم عدم وجوده معي ، كم القدر اإلهليتقبلت ورضيت حب، األخذ"

،  وإدارة املشاعر والتوتر ، وزايدة الثقة ابلنفس ، دورة عن تطوير الذات  فاختيار هللا له رمحة. أما طالبايت فقد قررت إعطائهنم 

،  فأتت يف اليوم التال وأخربتن أهنا تشعر برغبة يف التغيري وأثر ذلك يف إحدى الطالبات ، اء يف الدورةوشددت على مبدأ العط

حلديث معي عن العطاء عند حضروها  وليس هذا فحسب بل أهنا أصبحت تبادر اب، والحظت هذا ابلفعل يف األايم الالحقة 

 ا أدى إىل ارتفاع مستواها التحصيلي(.     مم، ها يف املادةوحتسن أداءَ ، وتغري سلوكها لألفضل،  للحصص 

الذهنية العميقة نتيجة ألثر تطبيق منوذج "نية   يف مناذجهنم  ا نوعي   ا ومن خالل ما قالته املعلمات يتضح لنا أن هناك تغري  

ني يف األداء. وجتدر  والذي نتج عنه الدافعية للتغيري والتحس، إىل التأمل اجلاد واحلقيقي يف ذواتنم  حيث دفع هبنم ، العطاء"

من خالل منوذج "نية العطاء" قد سامهت   اجود رغبة التحسن لدى املعلمات املشاركات واليت حتفزت كثري  اإلشارة هنا إىل أن و 

،  يف البحث  واليت شهدتا الباحثة منذ بداية مشاركتهنم ، يف الوصول للنتائج اليت حتققت على الصعيد املهن واالجتماعي اكثري  

 العالقة بني  ف الدراسية فيما خيص حتسن األداء والذي ترك أثره الرائع يفتا من خالل املالحظات امليدانية يف الصفو ورصد

 . املعلمات وطالباتنم 
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 توصيـــات الدراسة:

 يف ضوء نتائج البحث احلال ميكن تقدمي التوصيات التالية: 

ختالف  اات على لنمو املهن وقبل التخرج للمعلمني واملعلممن ضمن املتطلبات األساسية ل  أن يكون البحث اإلجرائيي  .1

واليت ستحسن من  ، وذلك سيسهم يف توظيف فلسفة املدرسة املتعلمة كأداة للتنمية املهنية للمعلمني، ختصصاتم

 (. 2030) الوطن وحتقق رؤية تطوير التعليم واملنبثقة من رؤية ، أدائهم

 واملعلمات يف املواد الدراسية  ومنه ينبثق تطوير أداء املعلمني ، ر املؤسسيأن يكون منوذج "نية العطاء" أساس التطوي .2

 املختلفة. 

ويعطى البحث الزمن الالزم إلجراء مراحله وتنفيذ  ، يتم االهتمام بعنصر الوقت أثناء إجراء هذا النوع من البحوث   .3

ملالحظة أثرها بشكل   تاج إىل وقت كافٍ هذا النوع من األحباث يبىن على التجربة البشرية اليت حت نظرا  ألن، أدواته 

 ق. عمي

 *مالحظة عامة*

اململكة  ، جدة، البحث ضمن متطلبات نيل درجة املاجستري يف القيادة التبوية من جامعة دار احلكمة  ااجراء هذ مَتم 

 العربية السعودية. 
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