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ملخص البحث :
ة لألندیـــــة مســــتوى إرادة العطـــــاء لــــدى أعضــــاء الهیئـــــات اإلداریــــتقـــــویماســــتهدف البحــــث 

الریاضیة في دهوك ، فضًال عن معرفة أثر متغیرات العمر وسنوات العضویة فـي النـادي والحالـة 

االجتماعیة والتحصیل الدراسي في ذلك .

) ، ١٩٨٩ولتحقیــــق أهــــداف البحــــث ُأســــتخدم مقیــــاس إرادة العطــــاء الــــذي أعــــده (نــــادر ، 

داریـة فـي سـتة أندیـة ریاضـیة فـي ) عضـوًا مـن أعضـاء الهیئـات اإل٥٥وتكونت عینـة البحـث مـن (

دهـــوك . وتـــم اســـتخدام االختبـــار التـــائي ومعامـــل ارتبـــاط بیرســـون وتحلیـــل التبـــاین األحـــادي فـــي 

المعالجـــة اإلحصـــائیة للبیانـــات ، فأشـــارت النتـــائج الـــى أن مســـتوى إرادة العطـــاء لـــدى أفـــراد العینـــة 

الشخصـیة (العمـر وسـنوات العضـویة فـي إحصـائیًا للمتغیـرات داالً اً ، ولـم تظهـر النتـائج أثـر مرتفع 

النــادي والحالــة االجتماعیــة والتحصــیل الدراســي) فــي مســتوى إرادة العطــاء لــدى أعضــاء الهیئــات 

االداریة .

The will of Performance of administrative members of
clubs in governorate of Dohuk

Ahmed Kasem Mohammed
Dohuk University\ College of Education

Abstract:
The research aimed at identifying the will of performance of

administrative members of clubbers of clubs in Dohuk. It also aimed at
identifying the effect of age, number of years spent as a member in the
club and social status and education. Will of performance measures
developed by (Nader, 1989) is used with a sample of 55 members
working in 6 clubs. The test, person correlation coefficient and analysis of
variance are used. The results indicated there is a strong will of
performance for the sampled members while the studied variables had no
significant effect on the will of performance
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:التعریف بالبحث-١
:المقدمة واھمیة البحث١-١

یعتبـــر المؤرخـــون أن درجـــة اشـــتراك األفـــراد فـــي النشـــاطات الریاضـــیة هـــي مؤشـــر لطبیعـــة 

لریاضــة مــن أهــم النشــاطات التــي تســتهوي الجمهــور وتجــذب عشــرات ومزاجیــة المجتمــع ، وتعــد ا

اآلالف مـــن النـــاس ، فهـــي ترویحیـــة وهوایـــة للكثیـــرین ، ومهنـــة لألخـــرین ، وصـــورة مـــن االحتـــراف 

  ).١٩١: ١٩٩٦للممیزین (عیسى ، 

إن مســألة التقــدم لیســت مرهونــة بثــروة المجتمــع بــل بحســن اســتغالل هــذه الثــروة ، ولیســت 

مجتمــع بــل بمقــدار اســتغالل كفــاءة أفــراده ، ولیســت بــالعلم بــل بحســن توظیــف العلــم ، بعــدد أفــراد ال

وكـــل ذلـــك ال یتحقـــق ولـــن یتحقـــق اال مـــن خـــالل عزیمـــة ورغبـــة األفـــراد المتمثلـــة بـــدافعیتهم للعمـــل 

) . ویمثـــــل المجـــــال الریاضــــي واحـــــدًا مـــــن أهــــم مجـــــاالت االســـــتثمار ٨٠-٧٩: ٢٠٠٠(العمــــر ، 

ــــروة البشــــریة ــــي للث ــــات التربویــــة ذات االتجاهــــات والجوانــــب اذ ، الحقیق یحــــوي العدیــــد مــــن العملی

المتشعبة ، والتي تهدف إلى تربیة األجیـال إلثـراء كـل مجـاالت الحیـاة ، مـن خـالل تحویـل الطاقـة 

  ) . ٢٥: ١٩٩٧الكامنة لدى الفرد إلى طاقة منتجة (حسام الدین ومطر ، 

مـن خاللهـا تطـویر المجتمـع وتنمیـة ثروتـه حد المجاالت التي یتم أویعد المجال الریاضي 

مجـاًال مناسـبًا الكتسـاب القـیم وصـفها البشریة ، ومن هنا كان االهتمـام بـالفرق واألندیـة الریاضـیة ب

التربویة التي یسعى إلیها المجتمع ، ولهذا فقد خصصت الدول المتقدمة میزانیـات ضـخمة ووفـرت 

القومیــــة لتخــــوض بهــــا المباریــــات والمنافســــات فــــي اإلمكانیــــات الهائلــــة للفــــرق واألندیــــة الریاضــــیة

المحافل الریاضیة الدولیة المختلفة ، لیس بقصد تحقیق النتائج واإلنجازات الریاضیة فحسب ، بل 

للتنظـیم االجتمـاعي الـداخلي ومـدى االسـتقرار البشـري اً حقیقیـاً ألن تلك اإلنجـازات الریاضـیة مؤشـر 

  ) . ١٦٢: ٢٠٠١، الذي تعیشه الدولة (فوزي وبدر الدین

م أن " النادي الریاضي هیئـة تكونهـا ١٩٧٥) لسنة ٧٧فقد ورد في القانون المصري رقم (

ـــة مـــن النـــواحي االجتماعیـــة  جماعـــة مـــن األفـــراد بهـــدف تكـــوین شخصـــیة الشـــباب بصـــورة متكامل

ح والصــحیة والنفســیة والفكریــة والروحیــة عــن طریــق نشــر التربیــة الریاضــیة واالجتماعیــة وبــث الــرو 

ـــین األعضـــاء مـــن الشـــباب وٕاتاحـــة الظـــروف المناســـبة لتنمیـــة ملكـــاتهم ، وكـــذلك تهیئـــة  ـــة ب القومی

الوسائل وتیسیر السبل لشغل أوقات الفراغ لألعضاء وذلك كله طبقًا للتخطیط الذي تضعه الجهـة 

  ) . ٤٥: ١٩٨١اإلداریة المركزیة " (ملوخیة ، 

مـن حقـوق المواطنـة ، متوازیـة فـي ذلـك وقد أصـبحت الخـدمات الریاضـیة والترویحیـة حقـاً 

مع الخدمات التعلیمیة والصحیة والرعایـة االجتماعیـة ، ویعـد توفیرهـا مـن مظـاهر الرقـي والتقـدم ، 

م ومتطلبــات العصــر . ءومــن مســؤولیة المجتمعــات التــي تحــرص علــى االهتمــام بأبنائهــا بمــا یــتال

اصبح الفرد یواجـه العدیـد مـن المشـكالت  اذنتیجة الضغوط المتعددة التي ولدتها الحیاة المعاصرة 
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النفســیة واالجتماعیــة ، التــي تجــد حلــوًال لهــا فــي میــادین الترفیــه والتــرویح البنــاء ، حتــى أصــبحت 

.الخدمات الریاضیة ضرورة من ضرورات الصحة النفسیة والجسمیة 

  )١٠٥: ١٩٨٥(الهارون ، 

تمـــد إلـــى حـــد كبیـــر علـــى والشـــك فـــي أن نجـــاح أي نـــادي ریاضـــي أو مؤسســـة ریاضـــیة یع

مــن قـدرة علــى العطــاء  هاألنمـاط القیادیــة المسـتخدمة مــن قبـل أعضــاء الهیئــة اإلداریـة ومــا یمتلكونـ

ومهـــارات شخصـــیة ، ألنهـــم یكونـــون مســـؤولین عـــن إدارة شـــؤون النـــادي وتصـــریف أمـــوره وتـــوفیر 

، طــة المقــررةى أكمــل وجــه وتنفیــذ الخالفــرص لألعضــاء لتأدیــة نشــاطهم الریاضــي واالجتمــاعي علــ

ووضــع األســس والبــرامج التــي تســاعد علــى النهــوض بالمســتوى الفنــي للفــرق الریاضــیة ، والعنایــة 

فـي طلبـات العضـویة ، فضـًال عـن مهـام أخــرى الحسـم، و األلعـاب بتكـوین فـرق الناشـئین لمختلـف 

عـاملین (شـرف تتمثل في تشكیل اللجان واتخاذ القرارات والموافقة على العقـود واالتفاقـات وتعیـین ال

) . ولكـــي یـــتمكن أعضـــاء الهیئـــات اإلداریـــة مـــن أداء أدوارهـــم القیادیـــة فـــي ١٢٠ــــ١١٨: ١٩٩٧، 

األندیــة الریاضــیة ویمارســوا مهــامهم اإلداریــة ، فمــن الضــروري أن یتمیــز كــل عضــو مــنهم بالقــدرة 

ي المجال تزداد أهمیة اإلدارة ف اذعلى العطاء وتصبح إرادة العطاء سمة من سماتهم الشخصیة ، 

الریاضــي باســتمرار تحــدیات تتعلــق بــالتنظیم البشــري والعالقــات اإلنســانیة وٕادارة المــوارد (عبــدال ، 

٩: ٢٠٠١. (  

ونجـــاح الهیئـــات الریاضـــیة فـــي تحقیـــق أهـــدافها إنمـــا یتوقـــف إلـــى حـــد كبیـــر علـــى مســـتوى 

وعین ، ولذلك نشأت المتط ممن القادة المهنیین أأكانوا وكفاءة وتأهیل من یقوم على إدارتها سواء 

بــرامج إعــداد القــادة الریاضــیین بمختلــف نوعیــاتهم وتــأهیلهم بالقــدر الــذي یتناســب مــع حجــم العمــل 

  ).١٩: ٢٠٠١الذي یقومون به (بدوي ، 

واألندیــة الریاضــیة مؤسســات ربمــا تختلــف عــن غیرهــا مــن المؤسســات فــي مجــال المنــاخ 

ي ، إذ تتمیــز القیــادة اإلداریــة فــي األندیــة غالبــًا التنظیمــي وبیئــة العمــل ، وفــي طبیعــة العمــل اإلدار 

تتخذ الهیئة اإلداریة القرارات الخاصة بعمـل النـادي واألفـراد  اذبالمشاركة في عملیة اتخاذ القرار ، 

عملیة اتخاذ القـرار فـي المؤسسـات األخـرى ربمـا تكـون محصـورة بشـخص ان المنتمین ، في حین 

دبیـــات ، فـــإن المشـــاركة فـــي اتخـــاذ القـــرارات ربمـــا تخلـــق واحـــد ، ومـــن هنـــا وحســـب مـــا ورد فـــي األ

أشـــــكاًال جدیـــــدة مـــــن القیـــــادة ، تقـــــوم علـــــى أســـــاس الثقـــــة بـــــاآلخرین ومـــــنحهم الفـــــرص واســـــتخدام 

اســـــــــــتراتیجیات جدیـــــــــــدة غیـــــــــــر االســـــــــــتراتیجیات التقلیدیـــــــــــة القائمـــــــــــة علـــــــــــى الســـــــــــلطة الهرمبـــــــــــة 

)Lashway,2001: 2. (

درة أعضـاء الهیئـة اإلداریـة علـى العطـاء ، وعلیـه إن نجاح النادي الریاضي یعتمد علـى قـ

قــد یفقــد عضــو الهیئــة اإلداریــة دوره القیــادي عنــدما ال یســتطیع أداء مــا یفرضــه علیــه ذلــك الــدور 

القیـــادي مـــن التزامـــات وظیفیـــة واجتماعیـــة وشخصـــیة وعنـــدما ال یمتلـــك قـــدرًا مالئمـــًا مـــن الكفـــاءة 

ــــادي (األیتــــوتي ــــي تحقیــــق أهــــداف الن ). الســــیما وأن بعــــض الدراســــات ١٢: ٢٠٠٢، والمهــــارة ف

) قـــد أشـــارت الـــى وجـــود فـــرق بـــین الـــذكور Anderson,1981األجنبیـــة ومنهـــا دراســـة أندرســـون (
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واالنــاث فــي ســلوك العطــاء ، وكــذلك وجــود عالقــة بــین ســلوك العطــاء ومســتوى اإلعــداد الــوظیفي 

).Anderson,1981:2518للخریجین من طلبة الجامعة (

تقدم فإن أهمیة البحث الحالي تكمن في اآلتي :وفي ضوء ما 

إمكانیة التعرف على العوامل أو المتغیرات الشخصیة التي تؤثر في مستوى إرادة العطاء لـدى  .١

أعضاء الهیئات اإلداریة لألندیة الریاضیة  .

مــن خــالل جمــع المعلومــات یمكــن تقــدیم معلومــات أكادیمیــة موثقــة تتعلــق بــإرادة العطــاء لــدى .٢

القیـادات الریاضـیة ، وبـذلك نتجنـب األحكـام غیـر الموضـوعیة واآلراء الشخصـیة عنـد مناقشــة 

موضوع إرادة العطاء لدى أعضاء الهیئات اإلداریة في األندیة . 

التـي تناولـت تقـویم مسـتوى ارادة -علـى حـد علـم الباحـث -ندرة الدراسات في العـراق خاصـة  .٣

الریاضیة .العطاء السیما في مجال االدارة 

مشكلة البحث :٢ـ١
تناولــت بعــض الدراســات موضــوع القیــادة الریاضــیة فــي األندیــة واالتحــادات ، فعلــى ســبیل 

) األســـالیب القیادیـــة لرؤســـاء االتحـــادات الریاضـــیة فـــي ١٩٩٦المثـــال ال الحصـــر ، درس ذنـــون (

ات الوطنیـــة ) علـــى الســمات الشخصـــیة لمـــدربي المنتخبـــ١٩٩٧العــراق ، وركـــزت دراســـة الشـــیخو (

) بسمات الشخصیة التـي یتصـف بهـا المـدرب والمدربـة ٢٠٠٢العراقیة ، واهتمت دراسة الشافعي (

) علــى العالقـــة بــین ســمات الشخصـــیة ٢٠٠٢فــي منتخبــات الجامعــة ، وركـــزت دراســة األیتــوتي (

تان . واألنماط القیادیة لدى أعضاء الهیئات اإلداریة لألندیة الریاضیة فـي محافظـات اقلـیم كوردسـ

رغــم علــى مــن الدراســات الســابقة لــم تتنــاول إرادة العطــاء لــدى أعضــاء الهیئــات اإلداریــة  اإال أن أیــ

أهمیتهــا . ممــا شــجع الباحــث لتنــاول هــذا الموضــوع فــي البحــث الحــالي ، الســیما وأن الباحــث مــن 

داریـة بین آونة وأخرى قلـة عطـاء بعـض أعضـاء الهیئـات اإل ةالحظ في األوساط الریاضیة الحدیث

الباحـث إلـى قیـاس  تفي األندیة الریاضیة ، وكان ذلك من بین المسوغات أو المبـررات التـي دفعـ

مســتوى إرادة العطــاء مــن اجــل الوصــول إلــى مؤشــرات موضــوعیة للحكــم علــى العــاملین فــي تلــك 

األندیة .

أھداف البحث :٣ـ١
  : لىیهدف البحث ا

هیئات اإلداریة لألندیة الریاضیة في دهوك.مستوى إرادة العطاء لدى أعضاء التقویم  .١

داللة الفروق في مستوى إرادة العطاء لدى أعضاء الهیئات اإلداریة لألندیة التعرف على  .٢

الریاضیة في دهوك تبعًا لمتغیرات : العمر ، وعدد سنوات العمل في الهیئة اإلداریة ، والحالة 

االجتماعیة ، والتحصیل الدراسي .
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البحث :مجاالت ٤ـ١
المجـــال البشـــري : یتحـــدد البحـــث بأعضـــاء الهیئـــات اإلداریـــة لألندیـــة الریاضـــیة فـــي محافظـــة .١

  م .٢٠٠٣ـ٢٠٠٢دهوك للموسم 

  م .١/١١/٢٠٠٣ـ١/٧/٢٠٠٣المجال الزمني : .٢

المجال المكاني : األندیة الریاضیة في مدینة دهوك ..٣

. تحدید المصطلحات :٢
إرادة العطاء :١ـ٢

) بأنها " نوع من السلوك یهتم بمصلحة اآلخرین ورفاهیتهم بـدًال مـن ١٩٧١عرفها عاقل (

  ) .٨: ١٩٧١االهتمام بمصلحة نفسه ورفاهیته " (عاقل ، 

هتمـام غیـر با) أن إرادة العطاء مبدأ أو عـادة Webster,1983وورد في قاموس وبستر (

هتمـام بتعزیـز رفاهیـة اآلخـرین اللاسـتعداد الفـرد الطبیعـي  اأناني أو أخالقي لرعایة اآلخرین ، وأنه

).Webster,1983,780وسعادتهم (

تصـرف طـوعي ، ویـتم عملـه بـدون  ا) إرادة العطاء بأنهـBleman,1989وعرف بلیمان (

توقـــع المكافـــأة ، ویعبـــر عـــن الحـــب للبشـــریة كلهـــا ویســـتلزم تضـــحیة بالـــذات ویتضـــمن قـــرارًا واعیـــًا 

).Bleman,1989,3164حیاته لمساعدة اآلخرین (االنسان بتكریس 

اآلتي :بالشكل وألغراض البحث الحالي یمكن تعریف إرادة العطاء إجرائیًا 

" الدرجة الكلیة التـي یحصـل علیهـا عضـو الهیئـة اإلداریـة فـي ضـوء إجاباتـه عـن الفقـرات 

أداة في البحث " .بوصفه الواردة في مقیاس إرادة العطاء المستخدم 

الھیئة اإلداریة :٢ـ٢
مــن قبــل الهیئــة العامــة للنــادي یمارســون مهــام الهیئــة  من األعضــاء یــتم انتخــابهجماعــة مــ

التنفیذیـة للنــادي لمــدة أربــع ســنوات تزامنــًا مــع إقامــة الــدورات األولمبیــة ، وقــد حــددت الفقــرة العاشــرة 

:واصفات الهیئة اإلداریة في اآلتيم ١٩٨٦) لسنة ١٨من قانون األندیة العراقیة رقم (

لكل ناد هیئة إداریـة مـن بـین أعضـائه ال یقـل عـددها عـن خمسـة وال یزیـد عـن عشـرة تنتخب.أوالً 

وثالثــة أعضــاء احتیــاط ، تكــون مســؤولة عــن األمــور المالیــة واإلداریــة والتنظیمیــة والفنیــة ، 

على أن یكون عضو الهیئة اإلداریة :

حاصًال في األقل على الشهادة الدراسیة االعدادیة أو ما یعادلها . .١

ممــن مضــت علــى عضــویتهم فــي النــادي ســنة واحــدة علــى األقــل ویســتثنى مــن ذلــك أعضــاء  .٢

الهیئة اإلداریة األولى التي انبثقت عن الهیئة المؤسسة بعد تأسیس النادي .
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تكـون مـدة العضـویة فـي الهیئـة اإلداریـة أربـع سـنوات ویجـوز إعـادة انتخـاب مـن انتهـت مــدة .ثانیـاً 

  ) .٣٠٨٦: ١٩٨٦ة ، عضویته (الوقائع العراقی

األندیة الریاضیة :٣ـ٢
) النـــادي الریاضـــي بأنـــه :" مؤسســـة اجتماعیـــة تهـــدف إلـــى تـــوفیر ٢٠٠١عـــرف عبـــدال (

السبل لممارسة النشـاط الریاضـي والترویحـي واالجتمـاعي والعمـل علـى تطـویره وٕاشـاعته بـین أفـراد 

  ) .١٦: ٢٠٠١المجتمع " (عبدال ، 

:" مؤسســـــة اجتماعیـــــة لهـــــا أهـــــداف تربویـــــة واجتماعیـــــة ) بأنـــــه ٢٠٠٢وعرفـــــه األیتـــــوتي (

وترویحیــة ، تعمــل مــن أجــل تــوفیر الفــرص والمســتلزمات أمــام الناشــئة والشــباب بغیــة تمكیــنهم مــن 

تطـــویر قـــدراتهم وتنمیـــة میـــولهم مـــن خـــالل االســـتخدام األمثـــل لوقـــت لفـــراغ ، ووفقـــًا للخطـــط التـــي 

."فنیة واستثمار للموارد المتاحة تتضعها الهیئة اإلداریة وما توفرها من إمكانا

  ) ٢٢: ٢٠٠٢(األیتوتي ، 

منھجیة البحث وإجراءاتھ:-٣
منھج البحث :١-٣

اعتمد البحـث علـى المـنهج الوصـفي فـي التعـرف علـى مسـتوى إرادة العطـاء لـدى أعضـاء 

لــة الهیئــات اإلداریــة وأثــر بعــض المتغیــرات الشخصــیة المتمثلــة فــي العمــر وســنوات العضــویة والحا

االجتماعیة والتحصیل الدراسي في ذلك.

مجتمع البحث وعینتھ :٢ـ٣
) نـادي ١٣) عضوًا  یتوزعون على الهیئات االداریة فـي (١٠٨تكون مجتمع البحث من (

من األندیة الریاضیة في محافظة دهوك .

ة وتم اختیار عینة البحث بأسلوب العینـة القصـدیة ذلـك ألن عـدد أعضـاء الهیئـات اإلداریـ

مـــن أعضـــاء الهیئـــات  ا) عضـــو ٥٥فـــي محافظـــة دهـــوك محـــدود ، وعلیـــه فقـــد تكونـــت العینـــة مـــن (

%) تقریبــًا مـــن ٥١اإلداریــة العــاملین فــي ســتة أندیــة ریاضــیة فـــي دهــوك ، وتمثــل  العینــة نســبة (

) یبین خصائص عینة البحث  .١المجتمع ، والجدول (
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  )١الجدول (

لبحثتوزیع أفراد العینة تبعًا لمتغیرات ا

النسبة المئویةالعددالمتغیر

العمر :
  سنة٣٤ـ٢٥
  سنة٤٤ـ٣٥

  سنة٥٤ـ٤٥     

٢٣
١٧
١٥

٤١.٨%
٣٠.٩%
٢٧.٣%

مدة العضویة :
سنوات٥ـ١
سنوات١٠ـ٦     

سنة فأكثر١١

٣٠
١٧
٨

٥٤.٥%  
٣٠.٩%
١٤.٥%

الحالة الزوجیة :
أعزب
متزوج

١١
٤٤  

٢٠%
٨٠%

التحصیل الدراسي:
متوسطة
إعدادیة

معھد
  جامعة     

ماجستیر
دكتوراه

٥  
٢٤
٧
١٧
١
١

٩.١%
٤٣.٦%
١٢.٧%
٣٠.٩%
١.٨%
١.٨%

أداة البحث : ٣ـ٣
اعتمد البحث في قیاس متغیر إرادة العطاء لدى أفراد العینة من أعضاء الهیئات االداریـة 

) والمعـدل مـن ١٩٨٩) الـذي أعـده (نـادر ، ١اضیة علـى مقیـاس إرادة العطـاء(الملحق لألندیة الری

بــدائل  ة) فقــرة وأمــام كــل فقــرة هنــاك ثالثــ٢٠) ، ویتكــون المقیــاس مــن (٢٠٠١قبــل (الســبعاوي ، 

لإلجابة وهي : (موافق ، غیر متأكد ، غیر موافق) .

البــدیل األول (موافــق) ، ویــتم تصــحیح المقیــاس بإعطــاء ثــالث درجــات فــي حالــة اختیــار

درجتــان فــي حالــة اختیــار البــدیل الثــاني (غیـر متأكــد) ، ودرجــة واحــدة عنــد اختیــار البــدیل وتعطـى 

عـن المسـتجیب فـي إجاباتـه  االثالث (غیر موافـق) . وعلیـه فـإن أقـل درجـة یمكـن أن یحصـل علیهـ

) درجة .٦٠وأعلى درجة هي (درجة ) ٢٠المقیاس هي (

مؤشــــرات ســــایكومتریة تتمثــــل فــــي الصــــدق والثبــــات ، فقــــد تحقــــق معــــد ویتمتــــع المقیــــاس ب

المقیــاس مــن صــدقه باســتخدام الصــدق الظــاهري عــن طریــق عرضــه علــى مجموعــة مــن الخبــراء 

مــن ثبــات المقیــاس بطریقــة إعــادة تطبیــق وتــم التأكــد المتخصصــین فــي العلــوم التربویــة والنفســیة . 

) یومـًا ١٥البة في الجامعـة وبفاصـل زمنـي قـدرُه() طالب وط١٠٠االختبار على عینة مكونة من (

  ) .٠.٩٢قیمة معامل الثبات ( ت، فبلغ
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) مـــن تلـــك المؤشـــرات مـــن خـــالل إعـــادة تلـــك االجـــراءات ٢٠٠١كمـــا تحققـــت الســـبعاوي (

%) . وبلغـت ٨٥الخاصة بالصدق والثبات ، فقد كانت نسبة اتفاق الخبـراء علـى فقـرات المقیـاس (

) فـردًا ٧٣) باسـتخدام اسـلوب إعـادة االختبـار علـى عینـة تكونـت مـن (٠.٨٢قیمة معامل الثبـات (

  ).٩٦ـ٩٣: ٢٠٠١من أعضاء الهیئات التعلیمیة والتدریسیة في نینوى (السبعاوي ، 

وألجــل التأكــد مــن ســالمة األداة وصــالحیتها لقیــاس متغیــر إرادة العطــاء لــدى أفــراد عینــة 

اآلتیة :البحث الحالي ، فقد اتبع الباحث اإلجراءات 

وبــین لهــم أهــداف .قــام الباحــث بعــرض المقیــاس علــى عــدد مــن المتخصصــین فــي علــم الــنفس١

البحـــث ، وذلـــك لبیـــان رأیهـــم فـــي صـــالحیة الفقـــرات فـــي قیـــاس متغیـــر البحـــث ، وقـــد أكـــدوا علـــى 

صــالحیة األداة وٕامكانیــة االعتمــاد علیهــا فــي القیــاس . ویعــد ذلــك مؤشــرًا علــى الصــدق الظــاهري 

.للمقیاس 

) عضـوًا ٢٠.ولغرض التحقـق مـن ثبـات المقیـاس ، تـم تطبیـق المقیـاس علـى عینـة تكونـت مـن (٢

من أعضاء الهیئات اإلداریة في نادیین من األندیة الریاضیة في دهوك ، وبعـد تصـحیح إجابـاتهم 

تم استخدام أسلوب التجزئة النصفیة لحساب ثبات االختبار ، ولما كان هذا األسلوب یعطینا ثبات 

صـــف االختبـــار باســـتخدام معامـــل ارتبـــاط بیرســـون الیجـــاد االرتبـــاط بـــین الـــدرجات علـــى الفقـــرات ن

الفردیة والدرجات على الفقرات الزوجیة ، علیه تم تصحیح معامل الثبات بواسطة معادلة سبیرمان 

اً یـعال اً ) ، وهو مؤشر یدل على أن للمقیـاس ثباتـ٠.٨٦ـ براون التصحیحیة ، فبلغ معامل الثبات (

.

المعالجة االحصائیة : ٤ـ٣
لتحلیــل البیانــات ومعالجتهــا إحصــائیًا اســتعان الباحــث بالوســائل االحصــائیة اآلتیــة (عــودة 

  ):٢٠٠٠والخلیلي ، 

.االختبار التائي لعینة واحدة لتحدید مستوى إرادة العطاء لدى أفراد العینة .١

.معامل ارتباط بیرسون الیجاد ثبات المقیاس .٢

دلة سبیرمان براون التصحیحیة لتصحیح قیمة معامل الثبات ..معا٣

.االختبار التائي لعینتین مستقلتین للتعرف على داللة الفرق بین الجنسین .٤

.تحلیل التباین االحادي للتعرف على أثر المتغیرات الشخصیة في إرادة العطاء .٥

نتائج البحث ومناقشتھا : -٤

) أدناه :) السادة المختصون المدرجة اسماؤهم

الموصل ..االستاذ المساعد الدكتور محفوظ محمد القزاز /كلیة التربیة / جامعة ١

.االستاذ المساعد الدكتور جاجان جمعة محمد /كلیة المعلمین / جامعة الموصل .٢

.المدرس الدكتور لویس كارو بندر / كلیة التربیة األساسیة / جامعة دهوك .٣
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عرض النتائج:١ـ٤
مجال البحث وحدوده واألسالیب اإلحصائیة المسـتخدمة فیـه ، فقـد تـم التوصـل  في إطار   

الى النتائج اآلتیة :

مســتوى إرادة العطــاء لــدى أعضــاء الهیئــات اإلداریــة تقــویمفیمــا یخــتص بالهــدف األول وهــو .أوالً 

  ) .٢لألندیة الریاضیة في دهوك ، فقد تم معالجة البیانات ،وكما مبین في الجدول (

  )٢دول (الج

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق بین المتوسط المحسوب والمتوسط النظري

متوسط إرادة العطاء
االنحراف 

المعیاري

درجة القیمة التائیة

الحریة

مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٥٠.٢٩١٤.٨١٨١٥.٨٤٢٢.٠٠٠٥٤٠.٠٥المحسوب

٤٠النظري

لدى أفراد العینة ، إذ بلغ متوسط مرتفع ج أن مستوى إرادة العطاء اتضح من النتائ

) ، وعند ٤.٨١٨) درجة بإنحراف معیاري قدرُه (٥٠.٢٩١درجاتهم على مقیاس إرادة العطاء (

) درجة ، وباستخدام االختبار التائي ٤٠مقارنة هذا المتوسط مع المتوسط النظري للمقیاس البالغ (

كانت القیمة  اذإحصائیًا ولصالح المتوسط المحسوب ، داالً اً ك فرقلعینة واحدة تبین أن هنا

) عند ٢.٠٠٠) وهي أكبر من القیمة التائیة الجدولیة البالغة (١٥.٨٤٢التائیة المحسوبة تساوي (

  ) .٠.٠٥) ومستوى داللة (٥٤درجة حریة (

لفروق في مسـتوى إرادة داللة االذي كان یرمي الى التعرف على للتحقق من الهدف الثاني ثانیًا :

، وعــدد فــي دهــوك تبعــًا لمتغیــرات: العمــرالعطــاء لــدى أعضــاء الهیئــات اإلداریــة لألندیــة الریاضــیة

معالجـة  تسنوات العمل فـي الهیئـة اإلداریـة ، والحالـة االجتماعیـة ، والتحصـیل الدراسـي . فقـد تمـ

كل متغیر على حدة وعلى النحو اآلتي :

.متغیر العمر :١
لتعرف على داللة الفرق في ارادة العطاء تبعًا لمتغیر العمر لـدى أعضـاء الهیئـات ألجل ا

وتـــم اإلداریـــة ، قـــام الباحـــث بتقســـیم أفـــراد العینـــة الـــى ثـــالث مجموعـــات حســـب الفئـــات العمریـــة ،

معالجة بیاناتهم إحصائیًا باستخدام تحلیل التباین األحادي ، فتبین عدم وجود فروق دالة إحصائیًا 

) یبین ذلك .٣لمجموعات الثالث ، والجدول (بین ا
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  )٣الجدول (

نتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفرق في إرادة العطاء تبعًا للعمر

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

المربعات

مستوى القیمة الفائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

غیر دال ٧٢.٣٦٩٢٣٦.١٨٥١.٥٩٣٣.١٥بین المجموعات

٠.٠٥عند  ١١٨٠.٩٧٦٥٢٢٢.٧١١داخل المجموعات

١٢٥٣.٣٤٥٥٤الكلي

.متغیر مدة العضویة :٢
ولمعرفة أثر مدة سنوات العضویة في النـادي علـى مسـتوى إرادة العطـاء لـدى أفـراد العینـة 

وعنـد معالجـة ، فـي النـادي ، فقد تم تقسیمهم الى ثالث مجموعات على أساس سنوات عضـویتهم

بیانـــاتهم إحصـــائیًا باســـتخدام تحلیـــل التبـــاین األحـــادي تبـــین عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائیًا بـــین 

المجموعات في إرادة العطاء یعزى الى متغیر سنوات العضویة في النادي . وكما هو موضح في 

  )٤الجدول (

  )٤الجدول (

في إرادة العطاء تبعًا لسنوات العضویةنتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفرق

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

المربعات

مستوى القیمة الفائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

غیر دال ١٧.٤٤٥٢٨.٧٢٢٠.٣٦٧٣.١٥بین المجموعات

٠.٠٥عند  ١٢٣٥.٩٠٠٥٢٢٣.٧٦٧داخل المجموعات

١٢٥٣.٣٤٥٥٤الكلي

.متغیر الحالة االجتماعیة :٣
وللتعـــرف علـــى أثـــر الحالـــة االجتماعیـــة (أعـــزب ، متـــزوج) ألعضـــاء الهیئـــة االداریـــة فـــي 

مستوى إرادة العطاء لدیهم ، عولجت البیانات باستخدام االختبار التائي لعینتین مستقلتین ، فتبـین 

مـــن أعضـــاء الهیئـــات اإلداریـــة فـــي إرادة عـــدم وجـــود فـــرق دال إحصـــائیًا بـــین العـــزاب والمتـــزوجین 

) وهي أقل من القیمـة التائیـة الجدولیـة ٠.١٩٤العطاء ، إذ كانت القیمة التائیة المحسوبة تساوي (

) یوضح ذلك .٥) ، والجدول (٥٣) ودرجة حریة (٠.٠٥)عند مستوى داللة (٢.٠٠٠البالغة (
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  )٥الجدول (

ادة العطاء تبعًا لمتغیر الحالة االجتماعیةنتائج االختبار التائي لداللة الفرق في إر 

  العددالمجموعة
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

مستوى القیمة التائیة

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

غیر دال ١١٥٠.٥٤٦٣.٢٣٦٠.١٩٤٢.٠٠٠العزاب

٠.٠٥عند  ٤٤٥٠.٢٢٧٥.١٦٦المتزوجین

متغیر التحصیل الدراسي : .٤
ـــات  ـــر التحصـــیل الدراســـي فـــي إرادة العطـــاء لـــدى أعضـــاء الهیئ ـــى أثـــر متغی وللتعـــرف عل

االداریــــة لألندیــــة الریاضــــیة ، ونظــــرًا لصــــغر حجــــم العینــــة ، علیــــه تــــم تقســــیم العینــــة الــــى ثــــالث 

وعنــد معالجـــة بیانـــاتهم إحصـــائیًا باســـتخدام تحلیـــل ، مجموعــات تبعـــًا لمســـتوى التحصـــیل الدراســـي

بــین عــدم وجــود فــرق دال إحصــائیًا بــین المجموعــات الــثالث یعــزى الــى متغیــر التبــاین األحــادي ت

) یوضح ذلك .٦التحصیل الدراسي ، والجدول (

  )٦الجدول (

نتائج تحلیل التباین األحادي لداللة الفرق في إرادة العطاء تبعًا للتحصیل الدراسي

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجات 

الحریة

متوسط 

المربعات

مستوى قیمة الفائیةال

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

غیر دال ٣٤.٢١٥٢١٧.١٠٧٠.٧٣٠٣.١٥بین المجموعات

٠.٠٥عند  ١٢١٩.١٣٠٥٢٢٣.٤٤٥داخل المجموعات

١٢٥٣.٣٤٥٥٤الكلي

مناقشة النتائج :٢ـ٤
عطـاء لـدى أعضـاء ) الـى ارتفـاع مسـتوى إرادة ال٢أشارت النتائج المعروضة في الجدول (

الهیئــات االداریــة لألندیــة الریاضــیة فــي دهــوك ، ممــا یؤكــد أنهــم یتصــفون بشخصــیات متزنــة قــادرة 

على العمل والنشاط واالبداع والتضحیة من أجل رفاهیة اآلخرین وتقدمهم في المجـال الریاضـي ، 

سـاس رغبـة الفـرد وهذا أمر متوقع ألن طبیعة العمل في األندیة الریاضیة هـو طـوعي وقـائم علـى أ

في العمل الریاضي . 
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) عـــدم وجـــود فـــروق دالـــة فـــي مســـتوى ارادة ٣وأظهـــرت النتـــائج المعروضـــة فـــي الجـــدول (

ویمكن تفسیر هـذه النتیجـة بـأن إرادة العطـاء مسـألة نفسـیة تتـأثر العطاء یعزى الى متغیر العمر . 

وأفكــار ت فــي الشخصــیة برغبــة الفــرد وقناعتــه فــي العمــل وخصائصــه النفســیة ومــا یحمــل مــن ســما

الزمني .عمرالعطاء ال یتحدد بوعلیه فإن مستوى إرادة ال، ومعتقدات 

) الــى عــدم وجــود فــروق دالــة فــي مســتوى  ٤وأشــارت النتیجــة المعروضــة فــي الجــدول ( 

العطاء تبعًا لمتغیر مدة العضویة . وقد یكـون تعلیـل ذلـك أن مـدة العضـویة ال یحـدد مسـتوى إرادة 

الشــخص ذلــك ألن إرادة العطــاء تكــوین فرضــي نــاتج عــن خبــرات الشــخص الســابقة العطــاء لــدى 

ونمط شخصیته .

) عدم وجود فروق دالة في العطاء لدى أعضاء ٥وبینت النتیجة المعروضة في الجدول (

الهیئـــات االداریـــة یعـــزى الـــى متغیـــر الحالـــة االجتماعیـــة . وربمـــا كـــان تفســـیر ذلـــك أن العمـــل فـــي 

داریة هو أمـر طـوعي وبرغبـة الشـخص ومـن هنـا فـإن مسـتوى إرادة العطـاء ال عضویة الهیئات اال

یتحدد بالحالة االجتماعیة للشخص في كونه أعزب أو متزوج.

) عدم وجود فروق دالة فـي إرادة العطـاء ٦وأخیرًا أشارت النتیجة المعروضة في الجدول (

الــــى التحصــــیل الدراســـــي لــــدى أعضــــاء الهیئـــــات االداریــــة لألندیــــة الریاضـــــیة فــــي دهــــوك یعـــــزى

وقد یكون تعلیل ذلك فـي أن الشـهادة الدراسـیة ال تحـد مسـتوى العطـاء لـدى الشـخص ، .لألعضاء

بل أن اتجاهات الشخص ومیوله نحو العمل الریاضي ومـا یحمـل مـن مفهـوم عـن الـذات كـل ذلـك 

هي التي تحدد مستوى ارادته في العطاء .

. االستنتاجات والتوصیات:٥ 
ستنتاجات :اال١ـ٥

اآلتیة :االستنتاجات الى توصل الباحث في ضوء نتائجه 

إن أعضــاء الهیئــات االداریــة فــي األندیــة الریاضــیة فــي دهــوك لــدیهم مســتوى عــاٍل مــن القــدرة  .١

على العطاء وبذل الجهد من أجل االرتقاء باألندیة والریاضیین الى تحقیق اإلنجـازات الریاضـیة 

.

طاء لدى الشباب من أعضاء الهیئات االداریة في األندیة الریاضیة مماثل إن مستوى إرادة الع .٢

لما هي علیه لدى المتقدمین في العمر(الراشدین) منهم.

أن ســـنوات العضـــویة فـــي النـــادي ال عالقـــة لهـــا بمســـتوى إرادة العطـــاء لـــدى أعضـــاء الهیئـــات  .٣

اإلداریة في األندیة الریاضیة .

لعطــاء بالحالـة االجتماعیــة والتحصـیل الدراسـي لــدى أعضـاء الهیئــات ال عالقـة لمسـتوى إرادة ا .٤

اإلداریة في األندیة الریاضیة .
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التوصیات :٢ـ٥
وفي ضوء ما تقدم یوصي الباحث بضرورة تدعیم أعضاء الهیئات اإلداریة في األندیة 

لدیهم خدمة الریاضیة من قبل المؤسسات واألفراد للحفاظ على المستوى العالي من إرادة العطاء

للحركة الریاضیة في أقلیم كوردستان . كما یقترح الباحث إجراء المزید من الدراسات في هذا 

الصدد للتعرف على العوامل المؤثرة في تحدید مستوى إرادة العطاء لدى األفراد .

في  تتناول جوانب نفسیة أخرى لدى الریاضیین إجراء دراسات مستقبلیةفضًال عن 

ریاضیة األخرى في محاولة لتطویر النشاط الریاضي في أقلیم كوردستان .المؤسسات ال

المصادر :
): ســـمات الشخصـــیة وعالقتهـــا باألنمـــاط القیادیـــة لـــدى ٢٠٠٢األیتـــوتي ، أحمـــد قاســـم محمـــد ( .١

أعضاء الهیئات االداریة لألندیـة الریاضـیة فـي محافظـات أقلـیم كوردسـتان ، رسـالة ماجسـتیر 

لیة التربیة الریاضیة ، جامعة صالح الدین .(غیر منشورة) ، ك

، دار ١): موســوعة التنظــیم واالدارة فــي التربیــة البدنیــة والریاضــة ، ط٢٠٠١بــدوي ، عصــام ( .٢

الفكر للطباعة والنشر ، عمان .

): مقدمــة فــي االدارة الریاضــیة ، مركــز ١٩٩٧حســام الــدین ، طلحــة ومطــر ، عدلــة عیســى ( .٣

  رة .الكتاب للنشر ، القاه

): تقــویم أداء االتحــادات الریاضــیة فــي ضــوء النظریــة الموقفیــة ١٩٩٦ذنــون ، راشــد حمــدون ( .٤

ألســالیب القیـــادة فیهـــا ، أطروحـــة دكتـــوراه (غیــر منشـــورة) ، كلیـــة التربیـــة الریاضـــیة ، جامعـــة 

الموصل . 

رســین ): مســتوى تحقیــق الــذات لــدى المعلمــین والمد٢٠٠١الســبعاوي ، فضــیلة عرفــات محمــد ( .٥

في مركز محافظة نینوى وعالقته ببعض المتغیرات ، رسالة ماجستیر (غیـر منشـورة) ، كلیـة 

التربیة ، جامعة الموصل . 

): الســمات الشخصــیة التــي یتصــف بهــا مــدربو جامعــة ٢٠٠٢الشــافعي ، عبــداهللا هــزاع علــي( .٦

راه (غیـر منشـورة) بغداد والسمات التي یفضلها الالعبون والالعبات بمدربیهم ، أطروحة دكتو 

، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة بغداد .

): التنظــیم فــي التربیــة الریاضــیة بــین النظریــة والتطبیــق ، مركــز ١٩٩٧شــرف ، عبــد الحمیــد ( .٧

الكتاب للنشر ، عمان . 

): السمات الشخصـیة لمـدربي المنتخبـات الوطنیـة العراقیـة ١٩٩٧الشیخو ، خالد فیصل حامد( .٨

بـــنمط القیـــادة فـــي اتخـــاذ القـــرار ، أطروحـــة دكتـــوراه (غیـــر منشـــورة) ، كلیـــة التربیـــة وعالقتهـــا 

الریاضیة ، جامعة الموصل .
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٢٣٥

): علم النفس التربوي ، دار العلم للمالیین ، بیروت .١٩٧٩عاقل ، فاخر ( .٩

ـــدال ، جیـــاي تیمـــور ( .١٠ ): تقـــویم الكفایـــات االداریـــة لرؤســـاء األندیـــة الریاضـــیة فـــي ٢٠٠١عب

افظتي أربیل ودهوك من وجهة نظر أعضاء الهیئـة االداریـة والمـدربین ، رسـالة ماجسـتیر مح

(غیر منشورة) ، كلیة التربیة الریاضیة ، جامعة صالح الدین . 

): عالقــــة الدافعیــــة نحــــو العمــــل بــــبعض المتغیــــرات الشخصــــیة ٢٠٠٠العمــــر ، بــــدر عمــــر ( .١١

ة مركـز البحـوث التربویـة ، جامعـة قطــر ، والوظیفیـة لـدى المـوظفین فـي دولـة الكویـت ، مجلـ

  .١٧السنة التاسعة ، العدد

): اإلحصـــاء للباحـــث فـــي التربیـــة ٢٠٠٠عـــودة ، أحمـــد ســـلیمان والخلیلـــي ، خلیـــل یوســـف ( .١٢

، دار األمل ، عمان . ٢والعلوم االنسانیة ، ط

للبنــات: ): واقــع الریاضــة التنافســیة فــي مــدارس عمــان الثانویــة١٩٩٦عیســى ، ســهى أدیــب( .١٣

مفــــــاهیم واتجاهــــــات ومعوقــــــات ، مجلــــــة دراســــــات ، العلــــــوم التربویــــــة ، الجامعــــــة االردنیــــــة ، 

  .١٩٩ـ١٩١، ص٢، العدد٢٣المجلد

): سیكولوجیة الفریق الریاضـي ، دار ٢٠٠١فوزي ، أحمد أمین وبدر الدین ، طارق محمد ( .١٤

الفكر العربي ، القاهرة .

في المجال الریاضي ، دار المعارف ، االسكندریة . ): االدارة١٩٨١ملوخیة ، شكریة ( .١٥

): العالقـــة بـــین الـــذكاء وبعـــض المتغیـــرات المرتبطـــة بالصـــحة ١٩٨٩نـــادر ، أدیـــب محمـــد ( .١٦

النفســیة لــدى طلبــة الجامعــة المستنصــریة ، رســالة ماجســتیر (غیــر منشــورة) ، كلیــة التربیــة ، 

جامعة بغداد .

، مؤسســـة الكویـــت للتقـــدم ١رة فـــي المجـــال الریاضـــي ، ط): االدا١٩٨٥الهـــارون ، مســـاعد ( .١٧

العلمي ، الكویت .

، الســنة الثامنــة والعشــرون ، الجمهوریــة العراقیــة ،  ٣٠٨٦): العــدد١٩٨٦الوقــائع العراقیــة  ( .١٨

بغداد . 
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…إرادة العطاء لدى أعضاء الهیئات اإلداریةتقویم مستوى 

٢٣٦

  )١الملحق (

أنموذج أداة البحث 

بسم اهللا الرحمن الرحیم

جامعة دهوك 

الوحدة الریاضیة 

م/ استبیان

األخ عضو الهیئة االداریة المحترم .

تحیة طیبة :

یــروم الباحــث إجــراء بحــث بعنــوان : ( إرادة العطــاء لــدى أعضــاء الهیئــات اإلداریــة ألندیــة 

محافظة دهوك  ) .

لذا یرجى اإلجابة عن الفقرات الواردة في المقیاس وذلك بوضع عالمة (     ) 

تحــت البــدیل الــذي یعبــر عــن رأیــك . شــاكرین لكــم تعــاونكم الجــاد خدمــة للبحــث العلمــي وتطــویر 

الحركة الریاضیة في بلدنا .

الباحث 

أحمد قاسم محمد 

ة قبل البدء باإلجابة عن الفقرات .یرجى إكمال المعلومات اآلتیالمعلومات :

.العمر : (      ) سنة .١

.عدد سنوات العضویة في النادي : (       ) سنة .٢

.الحالة االجتماعیة :أعزب (   )  متزوج (   ) .٣

.التحصیل الدراسي : متوسطة (    ) إعدادیة (    ) معهد (    )٤

).جامعة (     ) ماجستیر (    ) دكتوراه(
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٢٣٧

محایدموافق  الفقرات  ت
غیر 

موافق

أشعر بالرضا عندما أساعد اآلخرین في حل مشكالتهم .  ١

أحرص في معاملتي مع اآلخرین على أن أخذ قبل أن أعطي   ٢

أود أن أكون سببًا في سعادة اآلخرین .  ٣

أتردد في معاونة َمْن یحتاج لمساعدتي .  ٤

ل الخیر مهما كلفني ذلك من عناء .أسعى الى فع  ٥

أحرص في معاملتي على أن أعطي قبل أن أخذ .  ٦

        دةال أتردد في أن أتنازل لآلخرین عن مكاسبي التي تحقق لهم السعا  ٧

أتردد عن المشاركة في عمل تعود فائدته الى غیري .  ٨

ناس.أمیل إلى ممارسة األعمال التي تخدم أكبر عدد من ال  ٩

.ساعدة شخص ما یحتاج الى المساعدةیؤلمني عدم استطاعتي من م  ١٠

ال أتردد في تقدیم ما لدّي من علم إلنسان یطلب مني المعرفة .  ١١

أشعر بالمتعة عندما أقدم النصح واإلرشاد لكل من یحتاج إلیها.  ١٢

ود بالنفع العام .أشعر بالسعادة عندما أقدم جهدًا متمیزًا لمشروع یع  ١٣

أشعر بالسعادة عندما یتحقق لفرد ما نجاح ساهمت فیه .  ١٤

أشعر بالمودة نحو اآلخرین .  ١٥

ـــي مـــن ســـلوك تجـــاه   ١٦ ـــدة المادیـــة تحكـــم كـــل مـــا یصـــدر عن أجـــد أن الفائ

اآلخرین .

أحاول تسخیر إمكانیاتي في خدمة اآلخرین .  ١٧

تقدیم المساعدة لمن یحتاجها .أضحي براحتي من أجل   ١٨

أتســـامح بســـهولة مـــع شـــخص أخطـــأ بحقـــي ســـبق أن عاونتـــه فـــي حـــل   ١٩

مشكلته .

أحرص في المشاركة في األعمال الخیریة .  ٢٠


