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  الشعىر مبعىن احلياة وعالقته بفاعليت الذاث
 الطالباث الكفيفاث يف جاهعت اإلهام بالزياض لدي عينت هن 

 إعداد الباحثة
 ندى راشد محمد الرشود

 مام محمد بن سعود اإلسالمية إلستاذ مساعد فى جامعة اأ
 )الممخص( 

ىدفت ىدة  الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف الشعكر بمعني الحياة كفاعمية الذات 
سة مف لدل عينة مف الطالبات الكفيفات في جامعة اإلماـ بالرياض كتككنت عينة الدرا

( في جامعة اإلماـ بالرياض ثـ  كفيفة جزئيان 42) (،كفيفة كميان 23( مف الكفيفات )54)
العينة  مقياساف ىما مقياس الشعكر بمعني الحياة لدم الطالبات الكفيفات   طبؽ عمي أفراد

مف إعداد الباحثة  كمقياس فاعمية الذات لدم الطالبات الكفيفات مف اعداد الباحثة كقامت 
كخمصت  ):312)كتـ التطبيؽ في طبيعة العينة  بما يتناسب مع ابصياغتيالباحثة 

 يمي :الدراسة إلى عدة نتائج أىميا ما 

 ،لدل الطالبات الكفيفات كمينا كالكفيفات جزئينا ،أف مستكل الشعكر بمعنى الحياة -
 محمد بف سعكد اإلسالمية مرتفع. اإلماـبجامعة 

لدل الطالبات الكفيفات  ،مستكل )اإليجابية في الحياة، المسئكلية االجتماعية( أف   -
 محمد بف سعكد اإلسالمية منخفض. اإلماـا كالكفيفات جزئينا بجامعة كمي  

مستكل التسامي بالذات لدل الطالبات الكفيفات كمينا كالكفيفات جزئينا بجامعة  أف   -
 محمد بف سعكد اإلسالمية منخفض. اإلماـ
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بيف المتكسط  ،فأقؿ 1.16ال يكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل  -
)الحب كالتسامح، اليدؼ في الحسابي لعينة الدراسة كالمتكسط النظرم في بعدم 

محمد بف  اإلماـبجامعة  ،الدل الطالبات الكفيفات كمينا كالكفيفات جزئي   ،الحياة(
 سعكد اإلسالمية.

ا كالكفيفات جزئينا بجامعة ستكل فعالية الذات لدل الطالبات الكفيفات كمي  م   أف   -
 محمد بف سعكد اإلسالمية مرتفع. اإلماـ

 .في ضكء نتائج الدراسات السابقة كاإلطار النظرل لمدراسة كقد ن كقشت ىذه النتائج

  الكفيفات - فاعمية الذات - معنى الحياة الكممات المفتاحية:
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(Abstract) 

This study aimed to reveal the relationship between the sense of 

meaning of life and self-efficacy in a sample of blind female 

students at Al-Imam University in Riyadh. The study sample 

consisted of (43) blind women (12  student are completely blind), 

(31 students are partly blind) at the Imam University in Riyadh, then 

applied to the sample members have two scales: the sense of 

meaning of life measure for blind students prepared by the 

researcher and the self-efficacy scale for blind students prepared by 

the researcher wrote it according to the nature of the sample in 

(2019). The study concluded with several results, the most 

important of which are the following: 

- The level of feeling the meaning of life among students who are 

totally blind and partly blind at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic 

University is high. 

- The level of (positivity in life, social responsibility) among 

totally blind and partially blind female students at Imam 

Muhammad Ibn Saud Islamic University is low. 

- The level of transcendence in particular among students who are 

completely blind and partially blind at Imam Muhammad Ibn Saud 

Islamic University is low. 
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- There are no statistically significant differences at the level of 

0.05 or less, between the arithmetic mean of the study sample and 

the theoretical average in the two dimensions (love and tolerance, 

the goal in life), for totally blind and partially blind students, at 

Imam Muhammad bin Saud Islamic University. 

- The level of self-efficacy among totally blind and partially blind 

female students at Imam Muhammad Ibn Saud Islamic University is 

high. 

- These results were discussed in the light of the results of 

previous studies and the theoretical framework of the study. 

Keys Word: Meaning of Life- Self-Efficacy- Blind Female. 
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  هقدهت:
 فقػػد المعنػػى فػػي حياتػػو، ف نػػو يفقػػد معػػو اإلحسػػاس باليػػدؼ مػػف الحيػػاة،  ف   إف الفػػرد إذا

الػزمف كاالقتػدار  عالقتػو بػالزمف سػمبية،  ف   كتصػبحكجكد اإلنساف يكمف في معنى كجػكده 
عميو مككف مف مككنات السعي صكب تحقيؽ الػذات، كال يتمتػع بالحضػكر الشخصػي لػدل 

اآلخػػريف  يقػػيـ عالقػػات كدكدة مػػع اآلخػػريف،  ف   كال يسػػتطيع عمػػى نحػػك فعػػاؿ أف  ، اآلخػػريف
 (.315: 3116بة لو )عيد، فقدت معناىا كداللتيا بالنسف الحياة التي م   جزءه 

فػي عمػػـ الػنفس مػف خػػالؿ إسػيامات فيكتػكر فرانكػػؿ  2كقػد ظيػر مصػطمح معنػػى الحيػاة 
فػػي مجػػاؿ العػػالج بػػالمعنى، كالػػذم تػػتمخص أىدافػػو فػػي مسػػاعدة الفػػرد عمػػى إيجػػاد معنػػى 

مت نظريػة فرانكػؿ عمػى لمحياة؛ ليستطيع أف يعيش كينجز كيحقؽ أىدافو المستقبمية. كقد قا
أساس مف انتقاداتػو التػي كجييػا لكػؿ مػف مدرسػة التحميػؿ النفسػي لفركيػد كالنظريػة الدافعيػة 

رادة القػكة  3"إرادة المعنى"ككضع ما أسماه بمبدأ ،  دلر ليعار ض بو مبدأ المػذة عنػد فركيػد كاد
 (.5: 3::2، مفكز إبماف ) آدلر عند 

مػػػف أكائػػػؿ العممػػػاء الػػػذيف بحثػػػكا فػػػي مسػػػألة المعنػػػى  Frankelيعتبػػػر فيكتػػػكر فرانكػػػؿ  
، كقػػػد سػػػاعده كجػػػكده فػػػي معسػػػكرات االعتقػػػاؿ أف يطػػػكر  4الكجػػػكدم أك اليػػػدؼ فػػػي الحيػػػاة
كاختبرىا بتطبيقيا خالؿ سجنو، كأقنعتو اختباراتو بأف كؿ  ، 5نظرياتو عف المعنى الكجكدم

، كمػػػف خػػػالؿ إقامتػػػو فػػػي المعنػػػى الػػػذم يجعمػػػو يسػػػتمر فػػػي الحيػػػاةيمثػػػؿ إنسػػػاف لديػػػو شػػػيء 
المعسػػػكر الحػػػظ كثيػػػرنا مػػػف المعتقمػػػيف الػػػذيف كػػػانكا يشػػػعركف بػػػأنيـ ضػػػحايا ككانػػػت تسػػػكء 
 ؛حالتيـ، كلكنيـ حيف ينتبيػكف مػف تمقػاء أنفسػيـ إلػى كجػكد شػيء يسػتحؽ اسػتمرار حيػاتيـ

كانكا يستعيدكف تكازنيـ كيصمدكف، كىؤالء مف يتمتعكف بمعنى كىدؼ في حياتيـ )المعنػى 

                              
1
 Meaning of life 
2
 The Will to Meaning 
3
 Purpose in life 
4
 Meaning Existential 
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ككػػػؿ مػػػف لػػػيس لديػػػو مػػػا يعتقػػػد أنػػػو يجعػػػؿ لحياتػػػو معنػػػى كيجعمػػػو يتطمػػػع إلػػػى  ،جػػػكدم(الك 
ينتػػػو بػػػو ا مػػػر إلػػػى الشػػػعكر بعدميػػػة الحيػػػاة، كىػػػؤالء الػػػذيف يعػػػانكف مػػػف الفػػػراغ  ؛المسػػػتقبؿ
 (.77 :3121غنايـ،)( ) 6الكجكدم

يضا  أف مفيـك الشعكر معني الحياة لو تأثير عريض ككاسع في ا فراد، أ كقد ظير
حيث يتناكؿ اإلنساف كخبره ركحية إلى جانب أنو تركيب بيكلكجي كعقمي معرفي قابؿ 

  .(2: :::2لمتغير كالنمك كالتسامي )ىاركف الرشيدم، 

كيعد مفيكـ  الشعكر بمعنى الحياة المفاىيـ التي بدأت تستحكذ عمى اىتماـ الباحثيف 
تو كرضائو عف ذاتو كتقديره في مجاؿ الصحة النفسية، حيث ترتبط لدل اإلنساف قيمة حيا

)فيكتكر  ليا بالمعنى الذم تنطكم عمية حياتو، كالدكر الذم يرل أنو أىؿ  دائو في الحياة
 .(25: 8::2فرانكؿ، 

بمعني الحياة مف المكضكعات اليامة التي تمعب  كترم الباحثة أف مكضكع الشعكر
بؿ كحتى يضفي عمي حياتو دكران في حياة اإلنساف إلظيار إمكاناتو في الحاضر كالمستق

معني كمغزل كقيمة كال يأتي ذلؾ إال مف خالؿ كضع الفرد  ىداؼ كغايات في حياتو 
المعني في الحياة إال مف خالؿ -في رأم الباحثة –يسعي لتحقيقيا كلف يتحقؽ لإلنساف 

مكاناتو عمي القياـ بميام و في استشرافو لممستقبؿ كالتنبؤ بو ككذلؾ تكقع الفرد بقدراتو كاد
الحياة حتى يعطي ليا معني مف خالؿ قدرتو عمي إنجاز ا عماؿ المحددة التي يريد 

 إنجازىا.  

عف الشعكر بمعني الحياه لدم طالبات الجامعة  الكفيفات ذكات اإلعاقة  البحث كيرتبط
 مرحمة تشكيؿ  نيا اإلنساف، حياة فى ميمة الجامعية مرحمة المرحمة البصرية ، حيث تعد

 ىى كما أف تفعؿ عمييا بدكرىا كماذا تنشغؿ فالطالبة الجامعية  الفرد، لدل اليكية
 .(3: 3123)نفيسة فكزل عيسكل،  كقدراتيا إمكاناتيا

                              
Existential Vacuum 

5
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كتزداد مشكمة فقداف المعنى نتيجة فقداف اليدؼ مف الحياة لدل المعاقيف بصريان 
أقرانيـ العادييف، يترتب خصكصان فى المرحمة الجامعية نظران لشعكرىـ بعجزىـ عف منافسة 

عمى ذلؾ تخكفان كقمقان تجاه مستقبميـ ا سرل كالمينى، كفى إطار كؿ ذلؾ قد تنسحب 
الشابة الكفيفة مف المشاركات االجتماعية نظران لما تفرضو عمييا إعاقتيا، فتبدك كفقان لذلؾ 

  .(8:3: 3122متشائمية غير متفائمة بما ىك قادـ )إبراىيـ محمكد أبك اليدل، 

 كيرل "فرانكؿ" آثارىا، مف لمتخفيؼ معنى عف يبحث الفرد تجعؿ معاناة البصر إف كؼ
قد  الذل الحزف إيقاؼ يمكنو كلكف المعاناة، إيقاؼ يمكنو ال لممعاناة معنى عف البحث أف

 مف معنى ليا يجعؿ أف يستطيع الفرد كلكف معنى ليا ليس نفسيا كالمعاناة يصاحبيا،
 تغيرت إذا معنى ليا يصبح أف كيمكف تسببيا التى ا حداث نحك اتجاىو النفسى خالؿ
شخصية  سمات المكفكؼ إلى تكافر بالتحسف، كيحتاج كشعر الذل يعانى الشخص حالة

الحياة )نفيسة فكزل عيسكل،  فى ىدفو إلى كالكصكؿ المعنى تحقيؽ فى تساعده إيجابية
3123 :4- 5). 

لدل  فاعمية الذاتاة ك بيف الشعكر بمعنى الحيلعالقة اعف كتسعى الباحثة إلى الكشؼ 
 الطالبات  الكفيفات بجامعة االماـ  بالرياض .                                

 هشكلت الدراست:
تنطمؽ مشكمة الدراسة مف أف ىناؾ الكثير مف الضغكط الحياتية، كخصكصان عمي 

حيث عمؿ الباحثة ، كحيث  الطالبات الكفيفات ذكات اإلعاقة البصرية بجامعة االماـ
تعاني العديد مف الطالبات  مف عدـ قدرتيـ عمي تحقيؽ أىدافيـ في الحياة، ككذلؾ عدـ 
قدرتيـ عمي القياـ بأدكارىـ في الحياة بكفاءة كفاعمية، كلذلؾ تشعر الطالبات بالضيؽ 

كغياب  كالممؿ كعدـ اإلقباؿ عمي الحياة بفاعمية .مما يجعميف يشعرف بعدـ جدكل الحياة
 المعني في ىذه الحياة، كىك ما يسميو )فرانكؿ( الفراغ الكجكدم.

 ( حيث يرم أف فقداف المعني في الحياة يعني3113كىذا ما يؤكده محمد إبراىيـ عيد )
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 .(:32: 3113)محمد إبراىيـ عيد،  الكقكع في أسر )الفراغ الكجكدم(

الضكء عمى فاعمية الذات كمتغير كمف ىذا المنطمؽ كجدت الباحثة أنو البد مف إلقاء 
يمكف أف يككف لو أثر في زيادة الشعكر بمعني الحياة لدم الطالبات الكفيفات بجامعة 
االماـ ، كمف ذلؾ تككف فائدة ىذا البحث الذم يساعدنا عمي معرفة العالقة بيف الشعكر  

إلجابة عمي بمعني الحياة كفاعمية الذات. كمف ىنا تتمخص مشكمة الدراسة في محاكلة ا
 ا سئمة اآلتية:

ىؿ تكجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية بيف الشعكر بمعنى الحياة كفاعميػة   -2
 الذات لدل الطالبات الكفيفات بجامعة االماـ؟

. فػػي اا كالكفيفػػات جزئي ػػالطالبػػات الكفيفػػات كمي ػػبػػيف إحصػػائينا  ةدالػػ تكجػػد فػػركؽىػػؿ  -3
 ؟ مستكل الشعكر بمعنى الحياة 

. فػي اا كالكفيفػات جزئي ػالطالبػات الكفيفػات كمي ػبػيف إحصػائينا  ةدالػ تكجد فركؽىؿ  - 4
 فاعمية الذات؟مستكل 

 أهويت الدراست:
يمكف تقسيـ أىمية الدراسة الحالية إلى مستكييف، عمى المستكل النظرم كعمى المستكل 

 التطبيقي كما يمي:

 األهويت النظزيت: :أوال
الحالية أىميتيا مف أىمية الفئة التي تتناكليا كىي فئة الكفيفات مػف تستمد الدراسة  .2

طالبات جامعة االماـ محمد بف سعكد اإلسػالمية فػي الريػاض الالتػي بحاجػو الػى االىتمػاـ 
 كالرعاية النفسية.
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كما تتمثؿ أىمية الدراسة النظرية فػي إثػراء المكتبػة العربيػة بمػا تقدمػو ىػذه الدراسػة  .3
حػػكؿ الشػػعكر بمعنػػى الحيػػاة كفاعميػػة الػػذات لػػدل ك نتػػائج كتكصػػيات  مػػف مقػػاييس جديػػدة
 في جامعة االماـ محمد بف سعكد اإلسالمية بالرياض.الطالبات الكفيفات 

 األهويت التطبيقيت: :ثانيا  
تتمثؿ أىمية الدراسة التطبيقية بما تقدمو مف مقترحات يمكف اإلفادة منيا مف قبؿ أىؿ 

عزيز الشعكر بمعنى الجامعة لمتالكفيفات ب مطالباتلشادية االختصاص في عمؿ برامج إر 
 .الحياة كفاعمية الذات 

 أهداف الدراست:
 تيدؼ الدراسة الحالية إلى:

اإلسػػػػياـ فػػػػي إلقػػػػػاء بعػػػػض الضػػػػػكء عمػػػػي مفيػػػػكمي الشػػػػػعكر بمعنػػػػى الحيػػػػػاة  -1
 كفاعمية الذات.

الكشػػػػػؼ عػػػػػف العالقػػػػػة بػػػػػيف الشػػػػػعكر بمعنػػػػػى الحيػػػػػاة كفاعميػػػػػة الػػػػػذات لػػػػػدل   -2
 عينة مف الطالبات الكفيفات بجامعة االماـ.

 .اا كالكفيفػػػػػػات جزئي ػػػػػػالطالبػػػػػػات الكفيفػػػػػػات كمي ػػػػػػالتعػػػػػػرؼ عمػػػػػػى الفػػػػػػركؽ بػػػػػػيف  -3
 .الذاتمستكل الشعكر بمعنى الحياة كفاعمية في 

المنبئػػػػػػة دكف غيرىػػػػػػا التعػػػػػرؼ عمػػػػػػى بعػػػػػػض أبعػػػػػاد الشػػػػػػعكر بمعنػػػػػػى الحيػػػػػاة  -4
 بفاعمية الذات لدل عينة مف الطالبات الكفيفات بجامعة االماـ.

 املفاهين اإلجزائيت:
 معنى الحياة: -2

( الشعكر بمعنى الحياة بأنو شعكر الفرد بأف حياتو ليا 1::2ي عرؼ محمد إبراىيـ عيد)
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الكقكع في أسر ما قيمة كداللة كمغزل كمعقكلية، أما فقداف المعنى مف الحياة فيك يعنى 
يسميو" فرانكؿ" )الفراغ الكجكدم( كىى حالة مف الممؿ كالسأـ يشعر مف يخبرىا بأّف الحياة 

: 1::2)محمد إبراىيـ عيد،  تمضى بغير معنى أك ىدؼ كأّف حياتو راكدة كبغير معنى
298). 

يشي ما، : تفسير أحداث الحياة، التي تتعمؽ ( بأنو أكالن 3118كتعرفو سميرة أبك غزالة )
أك حدث ما، أك خبرة ما، أم أنو يشير إلى كؿ ذم داللة كأىمية. ثانيان: تفسير لحياة الفرد 

 (272: 3118سميرة أبك غزالة ) كدكافعو كأىدافو.

  التعريف اإلجرائي
 لشعور بمعني الحياة:]أ[ ا

بجامعة االماـ مف خالؿ مقياس  كفيفةاليتمثؿ في الدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة 
 .الشعكر بمعني الحياة )إعداد الباحثة(

 6فاعمية الذات ]ب[

ا نشطة التي يتطمبيا  لمساريعرؼ باندكرا فاعمية الذات عمي إنيا فاعمية الفرد التنبؤية 
السمكؾ كأنيا كحدىا ال تحدد السمكؾ عمى نحك كاؼ بؿ البد مف كجكد قدر مف 

 .((Bandura,1997:122-147 إلى تكافر الدافعية لممكقؼضافة االستطاعة باإل

مف خالؿ مقياس فاعمية الذات )إعداد  كفيفةالىك الدرجة التي تحصؿ عمييا الطالبة 
الباحثة( لدم الطالبات ذكات اإلعاقة البصرية الذم يتضمف ا بعاد اآلتية: )ا داء 

 الثقة بالنفس(. -المثابرة -اإلنجازم
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 الطالبات الكفيفات بجامعة االمام : ]ج[

ىف الفتيات الممتحقات بجامعة االماـ كلدييف إعاقة بصرية كفي  مرحمة الشباب كىي 
المرحمة التي تشيد مع بدايتيا النضج الجنسي كبداية التفكير في ا سرة كالزكاج، كىي 

، كفي ىذه كفيفةالالمرحمة التي ينمك فييا الذكاء كتتمايز القدرات الخاصة لدل الطالبة 
ة إلى مستكل مرتفع مف النضج االنفعالي كىي مرحمة االختيار بالمرحمة تصؿ الطال

الميني كتككيد الذات كتتعمـ الطالبة المكفكفة في ىذه المرحمة الجامعية المسئكلية 
االجتماعية كاالستقاللية كاالعتماد عمى الذات كتتحدد فمسفة الطالبة في الحياة في ىذه 

 .(3:529::2 عبد الحميد كالكفافي،)  المرحمة
 حدود الدراسة:

تتنػاكؿ الدراسػة الحػدكد المكضػكعية فػي دراسػة عالقػة الشػعكر بمعنػى  الحدود الموضوعية:
 الحياة ك فاعمية الذات  

 :312في تـ تطبيؽ الدراسة   الحدود الزمانية: 

 مدينة الرياض.جامعة االماـ محمد بف سعكد االسالمية ب الحدود المكانية:

الطالبػػات الكفيفػػات فػػي جامعػػة االمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػالمية فػػي  الحدددود البشددرية:
 الرياض.

 اإلطار النظزي
 متهيد:

فبالنسبة لمشعكربمعني الحياة أكضح "إبراىيـ عيد" أف لمحياة معني رغـ العبث 
كالتناقض كالالمعقكؿ، كمف اليأس مف الحياة إلى الكلع بالحياة فنحف الذيف نضفي عمي 
ا شياء القيمة كالمعني كىذا اإلضفاء ال يككف إال مف خالؿ الشدة كالقكة عمي إعطاء 

 الحياة كالمكاقؼ قيمة. 
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ى ذلؾ فاف قيمة حياة اإلنساف تستمد داللتيا مف معني ما يقكـ بو مف أفعاؿ، كما كعم
 (265: 3113يتكؽ إلى تحقيقو في المستقبؿ. )محمد إبراىيـ عيد، 

كنظرا  ىمية مفيكـ معني الحياة سيتحدث  الباحثة بالتفصيؿ عف اإلطار النظرم 
 لمشعكر بمعني الحياة كما يمي:

  الحياة: الشعور بمعنى أوالً 

إف مفيكـ الشعكر بمعني الحياة مف المفاىيـ التي درست في الفمسفة باعتباره أحد 
الجكانب اليامة في حياة اإلنساف فال يمكف أف يعيش اإلنساف دكف أف يتساءؿ عف معنى 
حياتو كجدكاىا. كما أف لممفيكـ جذكر في عمـ االجتماع كا نثركبكلكجيا، كما أف لممفيكـ 

 الديف. كضعو الخاص ب

سكاء أكانت 8كلعؿ مف أىـ إضافات التيار اإلنساني في عمـ النفس تجاكزه "الحتمية" 
جكلد شتيف  :حتمية سمككية آلية أـ ال شعكرية. كليذا ركز عمماء ىذا التيار )مثؿ

Goldstien مام ،May فرانكؿ ،frankle كماسمك ،Maslow جؿ اىتماميـ عمي )
اإلنساف كالتي يتمثؿ بعضيا في المعني كاالستمرارية الجكانب المضيئة في صمب تككيف 

كالقيمة مف حتمية الماضي كالنزكع صكب المستقبؿ؛ كليذا استفاد عمماء النفس اإلنسانييف 
عف الالمعني كالعبث في الكجكد؛  Camus (1969) ( ككامي1967) مف كتابات سارتر

و كؿ ما ليس لو معني " كيستند حيث يرم سارتر أف الال معنى ىك "العبث الذم يعرِّفو بأن
ىذا التعريؼ عمى ما يعتقده سارتر مف أف الحياة تمضي بغير معني، كأنيا عبث، كأف 
العبث ىك فقداف المعني، معني أم شيء، كالمعني في الحياة بدافع مف الضركرة، كأف كؿ 

ننا نحف الذيف نجعؿ ليا قيمةكأف الحياة في حقيقتيا تافيةشيء جائز،  إبراىيـ  مد)مح ، كاد
 (263:3116عيد، 
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 االتجاه أصحاب يدرسيا التي النفسية المفاىيـ أىـ مف الحياة في المعنى كيعد
البشرم،  لمسمكؾ ا ساسي الدافع أك المحرؾ منيـ كثيركف عمـ النفس، كيعده في اإلنساني

ف ا ساس المحكر نفسية، كعده فيو نظرية صاغ مف ىناؾ أف حتى االىتماـ  فييا، كاد
 القرف كمنتصؼ بداية في الكجكدية التي راجت با فكار متأثرا جاء المفيـك ىذا بدراسة

، كجاء  كالعدمية الال جدكل ظيكر لحاالت مف المدة تمؾ في شاع ما مع متماشيان  المنصـر
 مقنع ليا، ا مر تفسير إيجاد مف التقميدية النفس عمـ نظريات عجزت كالتي، الناس بيف
 مع بذلؾ كتفسيرىا، مستنديف كالكجكدييف إلى دراستيا اإلنسانييف النفس بعمماء دفع الذم

 .الحياة في المعنى مفيـك عف لدييـ ما تبمكر

 لحيف ظيكر النفس عمماء قبؿ مف الكافي الحياة باالىتماـ في المعنى مفيـك يحظ لـ
 ظؿ النظرية ىذه ظيكر كحتى النفس عمـ نشكء بدايات المعنى، فمنذ عف فرانكؿ نظرية

 سيككلكجيان ميمان  مفيكما بكصفو تناقشو خاصة عناكيف لو تفرد كلـ غامضان  ىذا المفيـك
 . (,Kim 23 :2001)اإلنساف أك في صحتو النفسية  شخصية في

، فقد ىذا أىمية عف فاتيـ أك غفمكا قد النفس عمماء باف يعني ال ىذا أف إال  المفيـك
 ماسمك تعبير حد فعمى منيـ اإلنسانيكف النفس عمماء السيما نظرياتيـ ضمنا في تناكلكه
 فرانكؿ، أمثاؿ عند الحياة في المعنى بمفيـك أشبو ىك لما أشاركا ممف كثيركف ىناؾ

مثؿ)القيـ، الغايات،  استعممكا مصطمحات كغيرىـ، إذ بييمر، كجكلد شتايف، كركجرز
 في ـ  المعنىلمفيك  مقارب ىك عما لمتعبير الذات( الحياة، تحقيؽ ا غراض، فمسفة

 (      61: 3118)إبراىيـ االعرجي،  الحياة.

 كالجكىرم ا ساسي الدافع لككنو المفيـك ىذا أشار إلى أىمية مف أكؿ فيكتكر كيعد
      اإلنسانية.     الشخصية عف نظريتو في المحكرم المفيـك عده اإلنساف،  حتى لدل

 (    242:  2:93فرانكؿ،  )فيكتكر

 المختمفة لمشعور بمعنى الحياةالتعاريف 
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كيرل محمد إبراىيـ عيد أف تحقيؽ الذات ىك جكىر كجكد اإلنساف كبو يحقؽ اإلنساف 
)محمد إبراىيـ عيد،  إمكاناتو كيتجاكز ذاتو بعيد عف الكحدة كالعزلة كااللتصاؽ بالذات

3113 :32:) 

بمعني الحياة بأنو:"إدراؾ الفرد أف لحياتو قيمة كمغزل، كأف  كتعرؼ سميرة شند الشعكر
لو أىدافا يسعي إلى تحقيقيا ميما تحمؿ مف مشقة كجيد. كأف معني الحياة مكجكد في قيـ 

: 3113)سميرة شند،  يؤدييا، كاتجاىاتو المتككنة لديواإلنساف كخبراتو كالمياـ التي 
251). 

النفسي عمي أنو أصيؿ فيو حيث يقكـ التحميؿ كيرل فرج طو المعني في ضكء التحميؿ 
النفسي عمي بعد المعني كالداللة إذ يتناكؿ اإلنساف الذم يعتبره كائنان لغكيان يستقيـ لديو 
المتخيؿ فيستقيـ الكاقع فيك معني كلغز؛ ال يقؼ تناكلو عند حد التفسير بؿ الفيـ، 

، أم نشاط إنساني، إنما ىك كالتحميؿ النفسي يصدر في صميمو عف أف النشاط اإلنساني
حامؿ معني يمكف تفسيره كفيمو مف خالؿ التسميـ بالحتمية النفسية كالطبيعة اإلنسانية 

فالن مف االتي ال تقؼ عند حد الشعكر بؿ تتجاكزه إلى فيـ الالشعكر كميما بدا النشاط غ
)فرج طو،  بعينوالمعني أك المنطقيا ف ف كراء ىذا الال منطؽ معني كداللة كسياقان نفسيان 

2::4 :84:). 

يػرل محمػد إبػراىيـ عيػد أف الشػعكر بػالال ، أما الشعكر بمعني الحياة عنػد المتخصصػيف
معنػػى فػػي الحيػػاة أك " الفػػراغ الكجػػكدم " يػػرتبط بػػاالغتراب فػػي كػػكف االغتػػراب مػػا ىػػك إال 
أك انفصاؿ عف الكجكد اإلنساني كأنو شعكر باالنفصاؿ عػف الػذات أك المجتمػع المكضػعي 

اهلل كىك يعبر بذلؾ عف الشعكر بػأف الحيػاة تمضػي عمػي نحػك ال إنسػاني كأنيػا عبػث غيػر 
)محمد إبػراىيـ عيػد،  معقكؿ يمضي باإلنساف نحك الفراغ الكجكدم كالممؿ مف الحياة نفسيا

2::1 :5: – 61). 

خالؿ  مف يتحدد كالذم لمشخص الخاص المعنى أنو عمى سعفاف فيعرفو أما محمد
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 محددة مياـ عميو تعرض التي الخاصة في الحياة أك مينتو كرسالتو حياتو نحك اتجاىاتو
 مف البد كلكف فقط الذات تحقيؽ خالؿ مف يتحقؽ ال الحياة كمعنى .مف تحقيقيا البد

 لألخر قيمة لو شيء كتقديـ ا خر مع عالقة عمؿ يتـ ذلؾ إلى الخارج حيث تجاكز
 .(3115سعفاف:  )محمد

بمعني الحياة بأنو مفيكـ أك مجمكعة مف المفاىيـ  سالـ  الشعكرتعرؼ سيير محمد 
اإليجابية أك السمبية  كالنجاح أك الفشؿ مثالن  يككنيا الفرد عبر الحياة عف حياتو، غير 
مصادر مختمفة داخؿ حيز خبراتو الشخصية التي يخبرىا في مكاقؼ تفاعمو مع ذاتو 

كتعكس ىذه المفاىيـ تكجو الفرد نحك الحياة،  كاآلخريف في ظؿ ثقافة المجتمع كمتغيراتيا.
كأسمكب حياتو كتظير في صكرة أساليب كأىداؼ في مجاالت شتي، يعمؿ عمى تحقيقيا، 
كيتضمف ثالثة أبعادىي: الكعي بالمعني في الحياة، كالتكجو نحك الحياة، كأسمكب الحياة  

 .(22: 3116)سيير محمد سالـ، 

الذم يحدث في الشعكر بمعنى الحياة الخاص بالفرد كيرل محمد سعد عثماف أف الفقد 
كفقده القيمة كاليدؼ كالداللة مف الحياة، فأف ذلؾ سيتتبعو بالقطع شعكر الفرد بالفراغ 
كاإلحباط كسيؤدل بدكره إلى االضطراب النفسي الذم يعد االكتئاب أحد صكره، كيمكف 

االكتئاب الذم ال يمكف أف  القكؿ أف مظاىر الال معنى تتشابو إلى حد كبير مع مظاىر
 (92: 3118يجتمع مع معنى الحياة اإليجابي )محمد سعد عثماف، 

بمعني الحياة عمي أنو مجمكعة المفاىيـ  كمما سبؽ يمكف لمباحثة أف تعرؼ  الشعكر
ألتي يستخمصيا اإلنساف خالؿ رحمة حياتو عف نفسو سكاء كانت إيجابية أك سمبية، 

داؼ  تدفعو نحك التمسؾ بيا، كالعمؿ عمي محاكلة تحقيقيا كيدرؾ أف لحياتو معاف كأى
 حتى يشعر بالرضا عف حياتو.

 الحياة: تناولت الشعور بمعنى التي النظريات ىمأ :اثانيً 
المشرقة  الجكانب كعمى اإلنساف عمى لتركز النفس اإلنسانية في عمـ النظريات ظيرت
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 عمى الفترات مف ركز في فترة قد النفس عمـ إف ماسمك إبرىاـ فيو، كيقكؿ كاإليجابية
 االلتفات إلى الجكانب دكف اإلنساف مف كالحيكانية كالمرضية كالسمبية الجكانب المظممة

 أف ماسمك مكتمؿ، كيأمؿ غير نفس يؤدل إلى عمـ فيو، كىذا كالمضيئة كاإليجابية المشرقة
 التي المعمكمات يكفر اإليجابية في اإلنساف، كأف النفس اإلنساني إلى الجكانب عمـ يمتفت
 الجكانب عمى تشتمؿ اإلنسانية الدافعية عف متكاممة لصياغة نظرية تستخدـ أف يمكف

 (398: 2:97الحميد،  عبد مف اإلنسانية.)جابر كالسالبة المكجبة

تأكيد  عمى يعترض جعمو مما كبناءه خيرة اإلنسانية الطبيعة أف يرل ماسمك كاف لقد
 فعؿ مثمما الشاذ السمكؾ دراسة عمى تؤكد التي الشخصية نظريات أصحاب مف الكثيريف

 حيث الثانية العالمية الحرب أثناء عاشيا التي لمظركؼ نتيجة أيضان  كاف فركيد، كذلؾ
 خالؿ مف أشياء أداء عمى قادر البشرل الجنس أف فييما معان، يؤكد إنذارا كرجاء كجو
 .(Brassai, 2017) الكراىية كالدمار خالؿ مف ما يحققو كثيرا تفكؽ كالسالـ الحب

كعمي ذلؾ فقد ظيرت التيارات اإلنسانية الجديدة في عمـ النفس تحمؿ معيا أفكاران 
كأساليب جديدة في النظرة الطبيعية اإلنسانية، كطريقة التعامؿ مع أصحابيا كمشكالتيا، 

كالعالج :، كالتحميؿ النفسي الكجكدم9كعمى رأسيا المدرسة الكجكدية في عمـ النفس 
 كيعتبر ركلكمال ىك الرائد الذم ربط بيف ا سمكب الكجكدم بالعالج بالمعنى21بالمعنى 

 .(554: 1::2)حامد الفقي، 
يعتبر آدلر أحد الثالثة العظماء مع  Adler (1871-1937)نظرية الفريدآدلر  -1

كؿ مف سيجمكند فركيد كيكنج الذيف كانكا ليـ الفضؿ في تأسيس عمـ النفس الحديث، كقد 
تناكؿ الفريد آدلر مفيكـ الشعكر بمعني الحياة كعرفو، كظير ذلؾ جميا في كتابة عف 
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 Logotherapy 
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 What life couldمعني الحياة كالذم كاف عنكانو " ما الذم يمكف أف تعنيو الحياة لؾ 

mean to you? ( كتحدث فيو عف معني الحياة العاـ، كالذم 2:42كالذم ألفو عاـ )
يعني المساىمة التي تقكـ بيا لمصمحة حياة اآلخريف، كىك أيضا في االىتماـ الحقيقي 
كالخالص في التعاكف معيـ، كقد رأم أف معني الحياة الخاص بكؿ فرد إنما ىك خطأ، 

 س أكثر مف انعداـ لممعني.كىك في الحقيقة لي

كقاـ فيو آدلر بشرح المشكالت الثالث ألتي تكاجو الفرد في حياتو أال كىي )العمؿ، 
العالقة مع أفراد المجتمع، الزكاج(. كقد اكتشؼ أف كؿ مشاكؿ البشر يمكف تصنيفيا 

اليـ تحت ىذه النقاط الثالث الرئيسية السابقة: مينية، كاجتماعية، كجنسية، كأف ردكد أفع
تجاه ىذه المشاكؿ ىي التي تكشؼ طبيعة فيميـ الشخصي لمعني الحياة، كأف التعاكف 
ىك الكسيمة المثمى لمتغمب عمي ىذه المشكالت، كالتي تؤدم بيـ إلى الكصكؿ لممعني، 
كبيذا فيرم آدلر أف الدليؿ عمي أننا قد حصمنا عمي التعريؼ الحقيقي لػػػػ "معني الحياة "ىك 

يؼ مشتركا بيننا كبيف أفراد المجتمع، كأف يككف ىذا التعريؼ يسمح لآلخريف أف ىذا التعر 
أف يستفيدكا منو، كأف يتقبمكه كبذلؾ فيمكف القكؿ: إف حياة اإلنساف العبقرم ال تعتبر ذات 

 ( 39-37: 3116)الفريد آدلر،  معني إال إذا اعترؼ اآلخركف بأف ليا  ىذا المعني

لر قد أعطي اىتماما كبيرا لمبدأ إرادة القكة، كالجكانب كمف ىنا نستطيع القكؿ أف آد
االجتماعية، كمبدأ التعاكف الذم يحكـ معظـ سمككيات البشر كتصرفاتيـ، كيككف بذلؾ قد 

 عارض خصمو فركيد الذم يقكؿ بأف كؿ سمككيات اإلنساف يحكميا مبدأ المذة .
 (  1997- 1915) نكلرافور ية  فيكتظرن -2 

يقكؿ" جكردكف اكلبكرت" أف النظرية التي قدميا فرانكؿ عف الشعكر بمعني الحياة مف 
أىـ اإلسيامات التي قدميا ىذا العالـ الكجكدم لعمـ النفس الحديث، كقد كانت الحياة التي 
عاشيا فرانكؿ سببا أساسيا في كضعة ليذه النظرية كخاصة تمؾ التي الفترة التي عاشيا 

باف كجكدة في تمؾ في معتقالت التعذ يب ا لمانية كما شيده فييا مف ا ـ كالعذاب، كاد
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المعتقالت الحظ فرانكؿ أف الرجاؿ الذيف كانكا يتعرضكف لعمميات التعذيب معو كانكا 
)فيكتكر فرانكؿ،  يستسممكف لممكت بمجرد أف يفقدكا كؿ إحساسيـ بكجكد معني لمحياة

2:93 :25-26).     

ػكد معنى جكبػؾ ما يتمسػدعنػط ا فقػيحيأف يع طيستف نساد أف اإليعتقف فرانكؿ كا
 ,Deklerk)نو المعنى مد ليستمدر لى مصإئمة داحاجة ف في نساكأف اإل ،لمحياة

(2001: 30 . 

ككانت أفكار فرانكؿ تدكر حكؿ قدرة اإلنساف عمى أف يحيا حياة أفضؿ كأكثر رحابة 
المحددات الجسدية كالنفسية لكجكده كالتسامي عمييا، كعندىا فقط إذا ما استطاع تجاكز 

)داليا عثماف،    22يستطيع أف يدخؿ إلى ا بعاد ا كثر رقيا كرحابة كىي ا بعاد الركحية
31:3119).    

كما كاف يؤكد أيضا عمى أىمية البعد المعنكم كبعد مميز لمكائف اإلنساني، كالذم 
فيذا البعد المعنكم ىك البعد الذم تتكاجد فيو  لبعد النفسيكا ،يختمؼ عف البعد البدني

الظاىرات اإلنسانية في تمييزىا، فعمي سبيؿ المثاؿ فأف الحب كالضمير ىما أكثر 
الظاىرات اإلنسانية، كىاتاف الظاىرتاف مف أركع  مظاىر القدرة اإلنسانية الفريدة كالتي 

ا يتخطي ذاتو أما تجاه كائف بشرم آخر يخبر فييا اإلنساف قدرتو عمى تجاكز الذات، أم
أك تجاه معني ما، كيككف الحب ىك تمؾ المقدرة التي تمكف مف إدراؾ كفيـ أم مكقؼ يمر 

  .(64: 3116ف، حمرلد اعب)فتحي  بو

كالمعني عند فرانكؿ نسبي يختمؼ مف فرد آلخر، كعمي حد تعبيره ال يكجد شيء يمكف 
ف فقط المعاني الفريدة لممكاقؼ الفردية، إال أف فرانكؿ تسميتو بالمعني العالمي لمحياة كلك

ف كاف ىذا ال يمنع مف كجكد معاف  يفضؿ البحث عف تفرد المعاني بدؿ مف نسبيتيا، كاد
مشتركة بيف بني البشر عبر المجتمعات كعبر التاريخ كىذه المعاني تشير إلى شرط 
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عاني ىي ما نفيميا عمي أنيا اإلنساني بدال مف أف تككف مرتبطة بمكاقؼ فريدة كىذه الم
القيـ، كالمعاني الذم يبتكره اإلنساف في مكقؼ فريد قد يتحكؿ إلى قيمة تقدرىا اإلنسانية 

 .(7: 3::2فيما بعد )إيماف فكزم، 

كاإلنساف الذم يعاني مف عدـ كجكد معني لدية يككف أكثر عرضة لإلصابة با مراض 
كينشأ 23المختمفة كالتي أشار إلييا فرانكؿ عمي أنيا نكع مف أنكاع  ا عصبة المعنكية 

العصاب المعنكم في البعد المعنكم كالذم يرتبط بالبعد الركحاني كبالعكامؿ التي تحدد 
 .(41: 2:93فرانكؿ،  القيـ كا خالؽ )فيكتكر

كقد قرر فرانكؿ أف ىناؾ ما يسمي بالخبرات العالمية كىى تمؾ الخبرات التي تمييز 
الكجكد اإلنساني كمو كتيدد المعنى لديو كىي ما أطمؽ عمييا فرانكؿ اسـ: مثمث المأساة 

ؿ لقد كاف فرانك26كالفناء أك المكت 25الذنب   24اإلنسانية كأضالعو الثالثة ىي: المعاناة
يؤمف بأف حياة اإلنساف ال تخمك مف المعاناة، كأف الحزف كا لـ كىما المذاف يدفعاف 

  .(32: 3119اإلنساف لمبحث كراء تمؾ ا حداث المؤلمة )داليا عثماف، 
 Abraham Moslow( 1971نظرية إبراىام ماسمو ) -3

داخؿ كعمى العكس فرانكؿ اعتقد ماسمك أف المعنى بمثابة خاصية جكىرية ممحة 
 اإلنساف، كقد تتضمف نظرية ماسمك ما يمي:

، الجنس( ف ف القيـ كالمعاني في  إذا ما لـ تشبع الحاجات الدنيا )الطعاـ، الشراب، النـك
الحياة يككف لدييا تأثير قميؿ عمى دافعية اإلنساف كىك يعنى بيذا أف القيـ كالمعاني يظير 

 .تأثيرىا عمى اإلنساف بعد إشباع الحاجات الدنيا
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فالمعنى في الحياة ىك دافع أعمى كما أنو حاجة متنامية أك حاجة )عميا(، كعدـ 
تحقيقيا ىذه الدكافع العميا يؤدل إلى االضطراب كمع ذلؾ فالحاجات العميا تختمؼ عف 
الحاجات الدنيا في طرؽ عديدة، فالحاجات العميا ال تشير إلى نقص داخمي  ف التكترات 

إرضاء الحاجات العميا يضيؼ إلى تمؾ الحاجات قكتيا الدافعية  غالبا تخمؽ سركرا كما أف
شباع تمؾ الحاجات يخمؽ نمكا أكثر مف مجرد تفادل لممرض كما ىك في الحاجات  كاد
الدنيا كالحاجات العميا ال يمكف أف تككف مشبعة تماما كما ىك ا مر في اإلشباع الكمى 

ر ممكف  ف المعنى في الحياة يكجد لميدؼ كالمعني اإلنساني في الحياة الذم يككف غي
في المثؿ العميا كما في التسامح أك الجماؿ الذم ال يمكف أف يككف كامال، كمع ذلؾ 
فاإلنساف لدية الحرية في اختيار معانية لكنو يككف في حالة إشباع إذا ما اختار تمؾ 

 .(35: 3119المعاني التي تساىـ في تحقيؽ طبيعتو الداخمية )مناؿ مصطفي، 
  Alfried Langleالنجل  الفريد نظرية -4

فرانكؿ، كيقدـ  لنظرية جديدة معالجة الكجكدم المعنى عف النجؿ الفريد نظرية تعتبر
 .الحياة بمعنى الخاصة الحديثة النظرية ليذه جديدان  عرضان  الباحث

 فيكتػكر نظريتػي تكامػؿ عمػى العمػؿ النجػؿ الفريػد الكجػكدم النمسػاكم العػالـ حػاكؿ لقػد
ايفػرف  لمكجػكد ا ساسػية ا ربعػة ا كجػو فييػا كصػؼ التػي نظريتػو يػالكـ، ليصػكغ فرانكػؿ كد

 ا مػراض كفيػـ الشخصػي المعنػى فيػـ فػي تسػاعد التػي ا ساسػية تكػكف المنظكمػة كالتػي
 .التحميمي الكجكدم لمعالج نمكذجا حديثان  كتصيغ النفسية

العرؽ  نفس مف انحداره عف فضالن  النفسية نظرياتو في حذك فرانكؿ النجؿ حذا كقد
 ا كلى الدافعية القكة ىك المعنى عف البحث أف في فرانكؿ مع اتفؽ ا نثركبكلكجي، حيث

 كمحاكلة معنكية غايات دائمة إلى كجكد حاجة في اإلنساف اإلنساف،  ف لدل كا ساسية
 .، كلمحقيقةلمحياة، كلمعدالة، كلمحرية، كلممسئكلية، كلمقيـ معنى البحث عف مثؿ تحقيقيا
 الدكافع أك الرغبات لكجكد المعنكية، كنتيجة الغاية تحقيؽ ىذه في اإلنساف يفشؿ كعندما
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الوجودي باإلحباط اإلنساف المادية، يصاب
16

 بأعراض بدكره إلى اإلصابة يؤدم كالذم 
 . (Harries, 2004:6)الكجكدم الفراغ

 عف تنجـ التي التبعات تمؾ: " أنو عمى النجؿ نظر كجية مف المعنى تعريؼ كيمكف
 تطرأ التي ا شياء كؿ كفيـ نفسو اإلنساف إلى فيـ فييا يصؿ التي مكقؼ ما، كالدرجة

 ذلؾ المكقؼ ". أثناء الخاصة كينكنتو ضكء في بيا يشعر التي ا شياء ككؿ بالو عمى

 غير قكة اإلنسانية، كىك لمركح اإلنجاز مف معقد نكع  فيك الشخصي المعنى أما
 كفي الداخمية النفسية كالطاقة العقمي التفكير كدرجة الكعي درجة في تتحكـمممكسة 
              .(39:  3119)داليا عثماف،  التفاعؿ عمى كا حاسيس كالقدرة المشاعر

 Irvin Yalom’s Theory  (1998نظرية إرفين يالوم) -5

منظكر كجكدم كقد بدأ انصب اىتماـ يالكـ عمى )فينكمينكلكجيا( المعني في الحياة مف 
مدخمو مع الطرح ا ساسي الذم يتدفؽ مف مجابية الشخص بأربعة معطيات مركزية 
لالىتمامات ىي:المكت، الحرية، العزلة، الال معني فيك يرم أف المعني في الحياة يعتبر 
استجابات إلبداع الفرد في عالـ الال معني المطمؽ كما أنو اختيار جكىرم لإلنساف، كبناء 

تناسب كالظركؼ الخاصة لمفرد فالمعني ال يكجد خارج ا فراد. فتمؾ المعاني يخمقيا ي
ا فراد بمفردىـ تماما كىكذا ف ف المعني الشخصي كما يرم يالكـ  يحتاجو اإلنساف ليعيش 

 في ككف الال معني، ذلؾ المعني الذم قد يجده في اإليثار اإلبداع، المذة.

 فراد طبيعة ىذا المعني الشخصي الذم يخمقكنو كمع ذلؾ فبمجرد أف يعي معظـ ا
بأنفسيـ، فالتصرؼ التالي ليذا الكعي ىك االرتباط بيذا المعني حيث يحتاج ا فراد لربط 
أنفسيـ ب خالص بمعانييـ كغاياتيـ المختارة، ذلؾ إذا أرادكا تجنب قمؽ العدمية، كحصر 

كت ف ذا ما فقد الكؿ مع المكت الال معني يككف غالبا  متزايد بسبب الكعي بحتمية الم
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فماذا يككف لمحياة ككؿ مف معني، لذلؾ ف حساس امتالء الحياة معني ىك إحساس ىاـ 
 لمصحة النفسية.

كيرل يالكـ أنو في انفصاؿ اإلنساف عف المعني، كاليدؼ، كالقيمة ما يقكده إلى قرار 
اقع الخارجي لمفرد يمده ب نياء حياتو..لذلؾ تفترض نظرية يالـك أف كجكد معني كغاية لمك 

بقدر مف ا مف كاالستقرار، أما االعتقاد بأف الحياة ال تمتمؾ أم معني يؤدم إلى إحساس 
 .(Yalom, 1980: 422) غامر باليأس

كترل الباحثة أنو مف خالؿ النظريات السابقة يتضح أف الشعكر بمعني الحياة ىك بناء 
 يرتبط ببعض العكارض اإلكمينيكية.تصكرم لو جكانبو اإليجابية كالسمبية كقد 

  الذاث فاعليت هفهىم :ثانيا  
 عمى ا فراد أحكاـ " :بأنيا الذات فاعمية (Bandura, 1997, P: 39)باندكرا:  عرؼ

نجاز قدراتيـ، لتنظيـ   .ا داء مف كاضحة أنكاع تحقيؽ تتطمب التي ا عماؿ كاد

الذات بأنيا":تكقع الفرد بقدرتو ( فاعمية 68: 5::2كقد عرؼ السيد محمد أبك ىاشـ )
 عمي أداء ميمة محددة، كىي بذلؾ تعني استبصار الفرد ب مكاناتو كحسف استخداميا".

( بأنيا "مجمكعة ا حكاـ الصادرة عف 56: 3111كقد عرفيا عالء محمكد الشعراكم )
في ىذا الفرد، كالتي تعبر عف معتقداتو حكؿ قدرتو عمي القياـ بسمككيات معينو، كمركنتو 
 التعامؿ مع المكاقؼ الصعبة كالمعقدة، كتحدم الصعاب كمدم مثابرتو لإلنجاز".

 الكامنة الفرد ثقة " :بأنيا الذات فاعمية (:232-289: 3112العدؿ ) عادؿ كعرؼ
 كغير الكثيرة المطالب ذات الجديدة، أك المكاقؼ المكاقؼ خالؿ عنيا قدراتو يعبر في

 .المألكفة

 في الفرد اعتقادات"بأنيا:  الذات : فاعمية,Gillihan) (2002جيميياف  عرؼ حيف في
 . "ميمة معينة إلنتاج قدرتو
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كعرؼ مارتف كنيككسـ فاعمية الذات بأنيا"ىي تقدير الفرد لثقتو في القدرة عمي تحقيؽ 
 ( (Martin & Nikosm‚ 2005:105مستكم معيف مف ا داء" 

مية الذات بأنيا "إدراؾ أك حكـ الفرد عمي ( فاع‚Dennis 164 :2016كعرؼ دينس ) 
 قدرتو في تنفيذ مسار معيف لمعمؿ المطمكب لمتعامؿ بفاعمية مع المكقؼ".

فاعمية  ((Esther,Dennis,Neil,&Mariaan,2007:177 تر كآخريفسكيعرؼ إ
 الذات بأنيا تشير إلى اعتقاد الفرد بأنو قادر عمي تنفيذ ميمة ما.

( فاعمية الذات بأنيا "مجمكعة ا حكاـ كالتكقعات :: 3119)كعرفت عبير فاركؽ 
الصادرة مف ا فراد عف أدائيـ لمسمكؾ في مكاقؼ قد تبدك غامضة أك غير متكقعة تحتاج 
إلى قكة دفع إلنجاز ىذا السمكؾ، حيث أف ىذه القكة ميمة لتفسير الدكافع الكامنة كراء 

 ت المختمفة".أداء ا فراد في المكاقؼ المتعددة كالمجاال

 الفرد إدراؾ "(:  أف فاعمية الذات ىي57: 3121كتشير إلى ذلؾ نيفيف المصرم )
 فاعمية حيث أف الضاغطة المكاقؼ مختمؼ مع بفاعمية في التعامؿ الشخصية لكفاءاتو
 عمي الجديد المجاؿ فيو يعتمد الذم مجاؿ إلى آخر إلى الحد مف تعمـ أف يمكف الذات
 سابقة. ميارات

نيا جزء ىاـ في بنائيا، إذ أنو تتككف  كتستنتج الباحثة أف الذات ىي جكىر الشخصية كاد
الشخصية نتيجة لصكرة الفرد عف ذاتو كنظرتو ليا مف جية، كنظرة الفرد لمعتقدات 
المجتمع كاآلخريف لذاتو مف جية أخرم، لذلؾ فأف اعتقاد الفرد بأنو قادر عمي التغمب 

ية الصحيحة فأنو يككف ذات شخصية سكية ذات فاعمية ذاتية عمي أمكر الحياة االجتماع
 مرتفعة.

كمما سبؽ تستطيع الباحثة تعريؼ فاعمية الذات عمي أنيا:"تكقعات الفرد كاعتقاداتو 
نجاز ا عماؿ في المكاقؼ التي يمر بيا في حياتو، كقدرتو  تجاه قدراتو عمي تنظيـ كأداء كاد

 كىذا يساعد الفرد فيـ المعني في الحياة .عمي إتماـ ىذه ا عماؿ المككمة لو، 
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 مصادر فاعمية الذات عند باندورا  
: كيمثؿ المصدر ا كثر تأثيران في فاعمية الذات لدل الفرد 28( اإلنجازات ا دائية2)

 نو يعتمد أساسان عمى الخبرات التي يمتمكيا الشخص، فالنجاح عادة يرفع تكقعات 
المتكرر يخفضيا، كالمظاىر السمبية لمفاعمية مرتبطة باإلخفاؽ، الفاعمية بينما اإلخفاؽ 

كتأثير اإلخفاؽ عمى الفاعمية الشخصية يعتمد جزئيان عمى الكقت كالشكؿ الكمى لمخبرات 
في حالة اإلخفاؽ، كتعزيز فاعمية الذات يقكد إلى التعميـ في المكاقؼ ا خرل كبخاصة 

العجز كالال فاعمية الشخصية، كاإلنجازات في أداء الذيف يشككف في ذكاتيـ مف خالؿ 
ا دائية يمكف نقميا بعدة طرؽ مف خالؿ النمذجة المشتركة حيث تعمؿ عمى تعزيز 

 .( (Bandura,1997:195الفرد اإلحساس بالفاعمية الذاتية لدل

( أف ا شخاص الذيف لدييـ إحساس منخفض بفاعمية الذات 8::2كيضيؼ باندكرا )
يبتعدكف عف المياـ الصعبة كيتجيكف إلى إدراكيا كتيديدات شخصية كيمتمككف مقدرة 
ضعيفة في تحقيؽ أىدافيـ، كا داء بنجاح لدييـ يتكقؼ عمى العقبات التي تكاجييـ حيث 

كاقؼ الصعبة مما يؤخر يعزكف اإلخفاؽ إلى نقص قدراتيـ كضعؼ مجيكداتيـ في الم
استرداد اإلحساس بفاعمية الذات عقب اإلخفاؽ، كعمى العكس ا شخاص الذيف لدييـ 
إحساس مرتفع بفاعمية الذات يقتربكف مف المياـ الصعبة كتحد كترتفع مجيكداتيـ في 
المكاقؼ الصعبة كلدييـ سرعة في استرداد اإلحساس بفاعمية الذات عقب اإلخفاؽ، كيؤكد 

مى كجكد عالقة سببية بيف الثقة بفاعمية الذات كاإلنجازات ا دائية فالمستكيات كذلؾ ع
  1المرتفعة مف فاعمية الذات تالـز المستكيات المرتفعة مف اإلنجازات ا دائية 

( أف المدل المحدد الستقرار كعى الفرد بفاعميتو الذاتية 3112كيضيؼ فتحي الزيات )
حقيقو لإلنجازات يتكقؼ عمى المحددات التالية: فكرتو مف خػالؿ ممارستو لمخبرات أك ت

دراؾ الفرد لمدل صعكبة الميمة أك المشكمة أك  المسبقة عف إمكاناتو كقدراتػو كمعمكماتو، كاد

                              
17 Performance Accomplishment 
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المكقؼ، كالجيد الذاتي النشط المكجو، كحجـ أك كـ المساعدات الخارجية التي يتمقاىا 
كالخبرات المباشرة السابقة لمنجاح أك  1اإلنجاز الفرد، كالظركؼ التي خػالليا يتـ ا داء أك 

عادة تشكيميا في الذاكرة، كا بنية القائمة  الفشؿ، كأسمكب بناء الخبرة أك الكعي بيا كاد
 1لممعرفة كالميارة الذاتيتيف كالخصائص التي تميزىا 

: كيشير ىذا المصدر إلى الخبرات غير المباشرة التي يمكف أف 29( الخبرات البديمة3)
يحصؿ عمييا الفرد، فرؤية أداء اآلخريف لألنشطة كالمياـ الصعبة يمكف أف تنتج تكقعات 
مرتفعة مع المالحظة الجيدة أك المركزة كالرغبة في التحسف كالمثابرة مع المجيكد، كيطمؽ 
عمى ىذا المصدر " التعمـ بالنمكذج كمالحظة اآلخريف " فا فراد الذيف يالحظكف نماذج 

استخداـ ىذه المالحظات لتقدير فاعميتيـ الخاصة ناجحة يمكنيـ 
(Bandura,1982:140) . 

: كيعنى الحديث الذم يتعمؽ بخبرات معينػة لآلخػريف كاإلقنػاع :2( اإلقناع المفظي4)
بيا مف قبؿ الفػرد أك معمكمػات تأتى لمفرد لفظيػان عف طريؽ اآلخػريف فيما قد يكسبو نكعػان 

لفعؿ، كيػؤثر عمى سمكؾ الشخص أثناء محػاكالتو  داء مف الترغيب في ا داء أك ا
 (                                          :Bandura,1977  (200الميمة. 

( أف اإلقناع المفظي يستخدمو ا شخاص عمى نحك كاسع جدان 2:93كيضيؼ باندكرا )
عالقة تبادلية بيف  مع الثقة في ما يممككنو مف قدرات كما يستطيعكف إنجازه، كأنو تكجد

اإلقناع المفظي كا داء الناجح في رفع مستكل الفاعمية الشخصية كالميارات التي يمتمكيا 
كيشير ىذا المصدر أيضان إلى عمميات التشجيع كالتدعيـ مف اآلخريف، أك ما  1الفرد

ف، يسمى باإلقناع االجتماعي. فاآلخركف في بيئة التعمـ )المعممكف، كالزمالء أك ا قرا
كقد يككف 1كالكالداف( يمكنيـ إقناع المتعمـ لفظيان عف قدراتو عمى النجاح في مياـ خاصة 

 (  (Bandura,1995:125اإلقناع المفظى داخميان حيث يأخذ الحديث اإليجابي مع الذات.

                              
18  Vicarious Experience 
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: كتشير إلى العكامؿ الداخمية التي تحدد لمفرد ما إذا 31( الحالة النفسية كالفسيكلكجية5)
يع تحقيؽ أىدافو أـ ال، كذلؾ مع ا خذ في االعتبار بعض العكامؿ ا خرل كاف يستط

مثؿ القدرة المدركة لمنمكذج، كالذات، كصعكبة الميمة، كالمجيكد الذم يحتاجو الفرد، 
 . (Bandura,1997:100)  كالمساعدات التي يمكف أف يحتاجيا لألداء

( أف البنية الفسيكلكجية كاالنفعالية أك الكجدانية تؤثر تأثيران 3112كيرل فتحي الزيات )
عامان عمى الفاعمية الذاتية لمفرد، كعمى مختمؼ مجاالت كأنماط الكظائؼ العقمية المعرفية، 
كالحسية العصبية لدل الفرد. كيرجع ذلؾ لثالثة أساليب رئيسية مف شأنيا زيادة أك تفعيؿ 

ات الفاعمية الذاتية كىى: تعزيز أك زيادة أك تنشيط البنية البدنية أك الصحية، إدراك
كتخفيض مستكيات الضغكط كالنزعات أك الميكؿ االنفعالية السالبة، كتصحيح التفسيرات 

 الخاطئة لمحاالت التي تعترل الجسـ. 

 كمما سبؽ ترم الباحثة مف خالؿ فيميا لنظرية باندكرا ما يمي:

فاعمية الذات كالمتمثمة في " اإلنجازات ا دائية، كالخبرات البديمة،  * أف مصادر
كاإلقناع المفظي أك النصائح، كالحالة النفسية أك الفسيكلكجية" يستخدميا ا فراد في الحكـ 

 1عمى مستكيات الفاعمية الذاتية لدييـ

تو ك نساف * أنو كمما كانت ىذه المصادر مكثكؽ بيا زاد التغير في إدراؾ الفرد لذا
قادر عمى السيطرة عمى حؿ المشكالت، كىكذا ف ف المعمكمات المبنية عمى ا داء 
االجتماعي الفعمي لمفرد مف شأنيا أف تككف أكثر تأثيران لمفاعمية الذاتية مف المعمكمات 
القائمة عمى اإلقناع مف خالؿ الطرؽ الخاصة بالتفسير المنطقي لممشكالت أك 

  1المقترحات

المصادر ليست ثابتة دائمان كلكنيا معمكمات ليا صمة كثيقة بحكـ الشخص  * أف ىذه

                              
20

 Psychological and Physiological State 



 (111ص  - 126ص   0202أكتوبر   4 ع   ، 61جملة حبوث ودراسات نفسية )مج
 

188 

 

عمى قدراتو سكاء كانت متصمة باإلنجازات ا دائية أك الخبرات البديمة أك اإلقناع المفظي 
أك الحالة النفسية كالفسيكلكجية، كأف نظرية التعمـ االجتماعي تسمـ بأف ىناؾ ميكانزمان 

تغيير السمكؾ، كأف فاعمية الذات ىي أفضؿ منبئ بالسمكؾ  عامان في اإلنساف يمكنو
 الشخصى. 

لبحكث فاعمية الذات في ضكء   Meta- Analysisكباستخداـ أسمكب التحميؿ البعدم 
 نظرية باندكرا تـ التكصؿ إلى النتائج اآلتية: 

( كمفيكـ معرفي يسيـ في تغيير 2:88إف فاعمية الذات تككيف نظرم كضعو باندكرا )
السمكؾ، كدرجة الفاعمية تحدد السمكؾ المتكقع الذم يقكـ بو الفرد كما تحدد كمية الطاقة 
المبذكلة لمتغمب عمى المشكالت، كأحكاـ فاعمية الذات عممية استنتاجية تتكقؼ عمى 

رئيسية ىي: اإلنجازات ا دائية كالخبرات البديمة كاإلقناع معمكمات مف أربعة مصادر 
 المفظي كالحالة النفسية أك الفسيكلكجية. كتتميز في ضكء ا بعاد التالية: 

 ( قدر الفاعمية كالعمكمية كالقكة.2)

( فاعمية الذات ىي تكقع الفرد لمدل قدرتو عمى أداء ميمة محددة كىػى كػذلؾ تعنػى 3)
نيا كحدىا ال تحػدد السػمكؾ عمػى نحػك كػاؼ استبصار الفرد ب مك اناتو كحسف استخداميا، كاد

 بؿ البد مف كجكد قدر مف االستطاعة سكاء كانت فسيكلكجية أك عقمية أك نفسية. 

( تختمػػؼ تكقعػػات فاعميػػة الػػذات عػػف تكقعػػات الفػػرد لمنتػػائج، كيمػػارس النكعػػاف تػػأثيران 4)
 قكيان عمى السمكؾ اإلنساني.  

ت ذات جانػػب دافعػػى يربطيػػا إلػػى حػػد مػػا بالنػػاتج النيػػائى لمسػػمكؾ كقػػد ( فاعميػػة الػػذا5)
 1يككف ذلؾ كراء مثابرة الفرد في مكاجية العقبات 

( تتػػػػأثر فاعميػػػػة الػػػػذات بالعديػػػػد مػػػػف العكامػػػػؿ كىػػػػى كػػػػذلؾ تػػػػؤثر فػػػػي أنمػػػػاط التفكيػػػػر 6)
 (55: 3116كالخطط التى يضعيا ا فراد  نفسيـ.      )السيد أبك ىاشـ، 
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 :المرتفعة الذات فاعمية لذوى العامة الخصائص

 :وبالقدرات بالنفس الثقة-2

 كالكاثػؽ بنفسػو أىدافو تحديد عمى قدرتو نفسو مف الكاثؽ الشخص صفات أىـ مف لعؿ
 بيسػر ا عمػاؿ بأصػعب يقػكـ نفسػو مػف كالكاثػؽ بنفسػو أىدافػو تحديد عمى نفسو قدرتو مف

 عمػى كيثػابر يصػبر ثػـ كمف إلييف يسعى فيما يثؽ أف عمى لديو القدرة الفعاؿ بالغ، كالفرد
 .الجديدة المكاقؼ شتى مكاجية عمى صاحبيا دافعة تعيف طاقة ىي بالنفس تحقيقو، كالثقة

 :المثابرة -3

داخمو إلى  مف طمكحاتو إخراج عمى الفرد تعيف السعي، كىي ركحيا فعالة سمة المثابرة
 كالشخصية نجاح إلى نجاح مف الفرد كانتقاؿ االستمرارية تعنى حيز الكجكد، كالمثابرة

 .محبطة كمكاقؼ عقبات عف صادفيا مياـ تفتر ىمتيا حيكية ال نشطة الفعالة

  :اآلخرين مع سميمة عالقات إنشاء عمى القدرة  -3

 الفعاؿ اآلخريف، فالشخص مع كسميمة قكية عالقة تككيف عمى الفرد فاعمية تعتمد
 المركنة سمات مف لو بما اآلخريف مع سميمة عالقات إنشاء عمى لديو القدرة تككف

 ككمما المجاؿ ىذا في الفرد لدل الفعاؿ السالح ىك باالنتماء، كالذكاء االجتماعي كالشعكر
االجتماعي،  تكافقو كخاصة أفضؿ تكافقو كاف اآلخريف كمما مع قكية الفرد عالقات كانت
 بالعزلة بالشعكر الفرد يصيب شأنو أف مف اآلخريف مع سميمة عالقات كجكد كعدـ

 .االجتماعية
 :المسؤولية وتحمل تقبل عمى القدرة  -4

 انفعاليا مييئنا يككف شخص إال حمميا عمى يقدر قيمتو، فال لو أمر المسئكلية تحمؿ
 التأثير عمى كقدراتو، كيقدـ طاقاتو كؿ مستخدمنا كاجبو أداء عند لتقبؿ المسؤكلية، كيبدع

المسئكلية،  تحمؿ عمى قدرتو كفي فيو اآلخركف بحكمو، كيثؽ قراراتواآلخريف، كيتخذ  في
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 تحمؿ عمى القادر المناسبة ا ىداؼ عميو مستقبال، كيختار االعتماد يمكف ككنو كفي
 يتعمؽ بقدراتو أك ظركؼ يتعمؽ مستقبال كفيما فيما بالكاقعية كتنفيذه، كيتصؼ مسؤكليتيا

 مسئكال عف نفسو يعتبر الذم ىك السكم كالشخص الخمقي، االلتزاـ سمككو بيئتو، كيحكـ
 عف الخركج مف كتمكنو تساعده التي المسؤكلية تحمؿ عمى القدرة كلديو كتصرفاتو أفعالو

 مجتمعو . أفراد كبيف بينو التكاصؿ يحقؽ بما اآلخريف خبرة مف حدكد خبرتو إلى االستفادة
  :التقميدية الموقف مع التعامل في البراعة  -5

 لممكاقؼ يستجيب المرتفعة الفاعمية ذك فالفرد المرتفعة الذات فاعمية مظاىر مف كتعتبر
يجابي البيئة، مرف ظركؼ كفؽ كأىدافو نفسو مف مناسبة، كيعدؿ الجديدة  بطريقة  كقادر كاد

المشكالت،  لحؿ ا مثؿ ا سمكب ببصيرتو المألكفة، فيدرؾ غير مكاجية المشكالت عمى
 .(32: 2:97صديؽ،  ا عماؿ )عمر أداء في ا فكار الجديدةك  ا ساليب كيتقبؿ

 المنخفضة: الذات فاعمية ذوي سمات -

 .الصعبة المياـ مف يخجمكف  -2

 .بسرعة يستسممكف - 3

 .منخفضة طمكحات لدييـ  -4

 .المطمكبة المياـ بنقائصيـ، كييكلكف ينشغمكف - 5

 .الفاشمة النتائج عمى يركزكف - 6

 .النكسات مف ينيضكف أف السيؿ مف ليس - 7

 (       Bandura,1997: 38) كاالكتئاب. لإلجياد ضحايا بسيكلة يقعكف - 8

 عف مقياس إعداد في الباحثة استفادت فقد الذات فاعمية عف ذكره تـ ما خالؿ كمف
 النتائج، ككذلؾ استفادت الباحثة في تحديد أىداؼ البحث . الذات، كتفسير فاعمية
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 السابقه :الدرساث 
  :الدراسات التي تناكلت الشعكر بمعني الحياة لدم عينة مف  المكفكفيف :أكالن 
 (:2111دراسة محمد عبد التواب معوض أبو النور )-1

"فاعمية اإلرشاد بالمعنى في خفض الشعكر بالخكاء المعنى لدل عينة مف  :عنوانيا
بالمعنى في خفض الشعكر ىدفت إلى التعرؼ عمى مدل فاعمية اإلرشاد  المكفكفيف".

( مكفكفيف، تراكحت أعمارىـ ما بيف :بالخكاء المعنى لدل عينة مف المكفكفيف قكاميا )
سنة(، كقد استخدـ الباحث مقياس خكاء المعنى مف إعداد الباحث، برنامج  29 – 27)

اإلرشاد بالمعنى مف إعداد الباحث كقد تكصؿ إلى فاعمية البرنامج القائـ عمى اإلرشاد 
 بالمعنى في خفض خكاء المعنى لدل عينة المكفكفيف.

(:    2116دراسة مروة سعيد عويس محمد عبد القوي )-2  

"المعنى الكجكدم كعالقتو بتحقيؽ الذات لدل عينة مف طالب المرحمة  عنوانيا:
ىدفت الدراسة إلى الكشؼ عف العالقة بيف المعنى  الثانكية المبصريف كالمكفكفيف".

الكجكدم كتحقيؽ الذات لدل كؿ مف المبصريف كالمكفكفيف )ككؿ، ذككر، إناث( كما 
ىدفت إلى الكشؼ عف الفركؽ بيف المبصريف كالمكفكفيف )ككؿ، ذككر، إناث( في المعنى 

يف كالمكفكفيف، كقد الكجكدم كتحقيؽ الذات لدل عينة مف طالب المرحمة الثانكية المبصر 
( طالب كطالبة مف :6( طالب كطالبة، )242تككنت عينة البحث ا ساسية مف )

 – 24.6( طالب كطالبة مف المبصريف، كقد تراكحت أعمارىـ ما بيف )83المكفكفيف، )
سنة( كجميعيـ مف طالب الصفكؼ ا كؿ كالثاني كالثالث الثانكم العاـ، كقد تكصمت  29

نتائج مف أىميا: تكجد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيان بيف درجات الباحثة إلى عدة 
الكعي كبعد مف أبعاد تحقيؽ الذات كالرضا عف الحياة كبعد مف أبعاد المعنى الكجكدم 

 لدل عينة الطالب المبصريف الكمية.

 كما تكجد عالقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف درجات إدراؾ الذات كبعد مف أبعاد
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تحقيؽ الذات كدرجات تحمؿ المسئكلية كبعد مف أبعاد المعنى الكجكدم لدل عينة الطالب 
 المكفكفيف الكمية.

كتكجد عالقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف درجات الكعي مف أبعاد تحقيؽ الذات 
 كتحمؿ المسئكلية كبعد مف أبعاد المعنى الكجكدم لدل عينة الطالب المكفكفيف الكمية. 

كما أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات عينتي المبصريف الكمية 
كالمكفكفيف الكمية في أبعاد الدافعية لمحياة كتحمؿ المسئكلية كبعديف مف أبعاد المعنى 
الكجكدم كدرجتو الكمية، كيعد إدراؾ الذات كبعد مف أبعاد تحقيؽ الذات لصالح عينة 

 المكفكفيف الكمية.
 (2115ة فتحى عبد الرحمن الضبع )دراس -3

كىدفت الدراسة تصميـ برنامج عالجى لتخفيؼ أزمة اليكية لدل المراىقيف المعاقيف 
بصريان مف خالؿ مساعدتيـ عمى تحقيؽ معنى إيجابى فى حياتيـ، كدراسة مدل تأثير 

ة ( طالب كطالبة مف ذكل اإلعاق63ذلؾ البرنامج عمى أفراد العينة كالتى بمغ عددىا )
( إناث، كقد تـ اختيار ىذه العينة مف مدرسة النكر  28( ذككر، )  46البصرية، ) 

لممكفكفيف بسكىاج. كاستخدمت الدراسة مقياس رتب اليكية فى مرحمتى الرشد المبكر 
كالمراىقة )محمد السيد عبد الرحمف(، كمقياس معنى الحياة لممراىقيف المعاقيف بصريان 

الذكاء المفظى مف إعداد )حامد عبد السالـ زىراف(، كبرنامج )إعداد الباحث(، كاختبار 
عالج بالمعنى )إعداد الباحث(، كاستمارة المستكل االقتصادل كاالجتماعى لألسرة 
المصرية )عبد العزيز الشخص(. كقد أظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ دالة إحصائيان فى 

جريبية فى القياسيف القبمي كالبعدل، رتب اليكية بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة الت
تعميؽ(، كلصالح القياس القبمي  -لصالح القياس البعدل فى رتب اليكية اإليجابية )إنجاز

تشتت( كما أظيرت النتائج كجكد فركؽ دالة إحصائيان  -فى رتب اليكية السالبة )إنزالؽ
لصالح القياس البعدل،  بيف درجات أفراد المجمكعة التجريبية فى القياسيف القبمى كالبعدل
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مما يعني فعالية برنامج العالج بالمعنى فى تخفيؼ أزمة اليكية كتحقيؽ المعنى اإليجابى 
 لمحياة لدل أفراد المجمكعة التجريبية.

 ( 2111دراسة إبراىيم محمود أبو اليدى ) -4

ط ىػػدفت الدراسػػة كشػػؼ العالقػػة بػػيف قمػػؽ المسػػتقبؿ ككػػال  مػػف معنػػى الحيػػاة ككجيػػة الضػػب
لدل عينة مف طػالب الجامعػة المعػاقيف بصػريان كالمبصػريف، كمػا ىػدفت إلػى معرفػة الفػركؽ 
بػػيف الطػػالب المعػػاقيف بصػػريان كالمبصػػريف فػػى متغيػػرات الدراسػػو، كىػػدفت أيضػػان إلػػى معرفػػة 
الػدالالت التشخيصػػية كالتفسػػيرات الكمينيكيػػة لمتغيػػرات الدراسػو لػػدل بعػػض الحػػاالت الطرفيػػة 

مبصػػػػريف (. كتككنػػػػت عينػػػػة الدراسػػػػة مػػػػف  -) معػػػػاقيف بصػػػػريان  جمػػػػكعتيفالمختػػػػارة مػػػػف الم
( طالػػب 321( سػػنة مػػف بيػػنيـ )35-29( طالػػب كطالبػػة تراكحػػت أعمػػارىـ مػػا بػػيف )424)

( طالػػب كطالبػػة مػػف المعػػاقيف بصػػريان. كاسػػتخدمت الدراسػػة مقيػػاس 214مػػف المبصػػريف، ك)
الحيػػاة( كثالثػػة مقػػاييس كمينيكيػػة )قمػػؽ المسػػتقبؿ( كمقيػػاس )كجيػػة الضػػبط( كمقيػػاس )معنػػى 

)اختبػار تكممػة الجمػؿ، كدراسػػة الحالػة، كالمقابمػة الكمينيكيػة المقننػػة(. كأسػفرت نتػائج الدراسػػة 
السيككمترية عف عدـ كجكد فػركؽ دالػة إحصػائية بػيف الطػالب المعػاقيف بصػريان كالمبصػريف 

المعػاقيف كغيػر المعػاقيف فى قمؽ المستقبؿ، كما ال تكجد فػركؽ دالػة إحصػائية بػيف الطػالب 
بصػػريان فػػى كجيػػة الضػػبط، بينمػػا تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائية بػػيف  المجمػػكعتيف فػػى معنػػى 
الحيػػاة لصػػالح الطػػالب المبصػػريف. كمػػا كشػػفت النتػػائج عػػف كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة عكسػػية 
اة دالو إحصائية بيف معنى الحياة كقمؽ المستقبؿ، كما يكجد تأثير داؿ إحصائيان لمعنػى الحيػ

ككجيػػػة الضػػػبط عمػػػى قمػػػؽ المسػػػتقبؿ بالنسػػػبة لمجمكعػػػة الطػػػالب المبصػػػريف، بينمػػػا لػػػـ يكػػػف 
 التأثير داؿ إحصائيان لدل مجمكعة المعاقيف بصريان.
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 (2111دراسة مصطفى عبد المحسن الحديبى ) -5

ىدفت الدراسة معرفة فاعمية برنامج لمعالج بالمعنى كاسػتمرار ىػذة الفاعميػة فػى خفػض 
بالكحػػدة النفسػػية لممػػراىقيف المعػػاقيف بصػػريان، باإلضػػافة إلػػى العالقػػة بػػيف الشػػعكر الشػػعكر 

دراؾ المعنػػػى اإليجػػػابى لمحيػػػاة، كسػػػمات الشخصػػػية السػػػكية كالمرضػػػية  بالكحػػػدة النفسػػػية كاد
( مراىقػا :5لممراىقيف المعاقيف بصريان ذكل الشعكر بالكحدة النفسية. كتككنػت العينػة مػف )

( مراىقػػػا معاقػػػان بصػػػريان. كاسػػػتخدمت الدراسػػػة :21أساسػػػية شػػػممت )معاقػػػان بصػػػريان، كعينػػػة 
مقياس الشعكر بالكحدة النفسية لممراىقيف المعاقيف بصريان، مقياس إدراؾ المعنػى اإليجػابى 
لمحيػػاة لممػػراىقيف المعػػاقيف بصػػريان، كاسػػتمارة المقابمػػة الكمينيكيػػة لممعػػاقيف بصػػريان. كأسػػفرت 

يػػػة سػػػالبة بػػػيف إدراؾ المعنػػػى اإليجػػػابى لمحيػػػاة كالشػػػعكر النتػػػائج عػػػف كجػػػكد عالقػػػة ارتباط
بالكحدة النفسية لممراىقيف المعاقيف بصريان، ككجكد فركؽ ذات داللػة إحصػائية فػى مسػتكل 
الشػػعكر بالكحػػدة النفسػػية لممػػراىقيف المعػػاقيف بصػػريان تعػػزل لمنػػكع، كنػػكع اإلعاقػػة، كالمرحمػػة 

برنػػػامج العالجػػػى فػػػى خفػػػض الشػػػعك بالكحػػػدة التعميميػػػة، كمػػػا أكػػػدت النتػػػائج عمػػػى فعاليػػػة ال
 النفسية لدل المراىقيف المعاقيف بصريان.

 (2112نفيسة فوزى عمر عيسوى ) -6

ىدفت الدراسة الكشؼ عف العالقة بيف المساندة االجتماعية كمعنى الحياة كفاعمية 
فت الذات لدل أفراد العينة ككؿ كالمراىقيف المكفكفيف كالمراىقيف المبصريف، كما ىد

الدراسة إلى التعرؼ عمى الفركؽ بيف المراىقيف المكفكفيف كالمراىقيف المبصريف فى 
فاعمية الذات( باإلضافة إلى  -معنى الحياة  -متغيرات الدراسة )المساندة االجتماعية

فاعمية  -معنى الحياة -التعرؼ عمى الفركؽ فى متغيرات الدراسة )المساندة االجتماعية
النكع لدل عينة المراىقيف المكفكفيف. كتككنت عينة الدراسة مف  الذات( تبعا لمتغير

( طالبة 72( طالب كطالبة مف طالب المرحمة الثانكية مف المكفكفيف كالمبصريف، )232)
( طالب كطالبة مف المبصريف كقد تراكحت أعمارىـ ما بيف 71كطالب مف المكفكفيف، )

ماعية، كمقياس فاعمية الذات، كمقياس سنة(. كتـ تطبيؽ مقياس المساندة االجت29 -26)
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معنى الحياة. كتكصمت الباحثة إلى نتائج كاف أىميا كجكد عالقة دالة إحصائيان بيف 
المساندة االجتماعية كفاعمية الذات، كجكد عالقة دالة إحصائيان بيف معنى الحياة كفاعمية 

يف كالمراىقيف المبصريف الذات، كما أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيان بيف المراىقيف المكفكف
فاعمية الذات( فى  -معنى الحياة  -فى متغيرات الدراسة ككؿ )المساندة االجتماعية 

اتجاه المراىقيف المكفكفيف، ككجكد فركؽ تبعان لمتغير النكع فى المساندة االجتماعية لدل 
ع لدل عينة عينة المراىقيف المكفكفيف فى اتجاه اإلناث. ال تكجد فركؽ تبعان لمتغير النك 

المكفكفيف فى متغير معنى الحياة كفاعمية الذات. باإلضافة إلى دراسة الحالة الكمينيكية 
بيف الحالة ا كثر شعكران بالمساندة كا قؿ شعكران بالمساندة كالتى أظيرت الدراسة 

 الكمينيكية اختالفات فى ديناميات الشخصية بيف الحالتيف.

 (2115فادية رزق عبد الجميل ) -7

الدراسة التحقؽ مف فعالية التدريب عمى البرمجة المغكية العصبية فى تنمية  ىدفت
الذكاء الكجداني لدل عينة مف المراىقات المعاقات بصريان، كالكشؼ عف أثر تنمية الذكاء 
الكجداني الناتج مف التدريب عمى البرمجة المغكية العصبية فى تحسيف الشعكر بجكدة 

( فتاة مف 31المعاقات بصريان. كتككنت عينة الدراسة مف ) الحياة لدل المراىقات
المراىقات المعاقات بصريان مف طالبات المرحمة الثانكية بمدرسة النكر بكفر الشيخ، مف 
الالتى يعانييف مف انخفاض فى درجة الذكاء الكجداني كالشعكر بجكدة الحياة، ممف 

الدراسة فى استمارة المستكل  ( سنة. كتمثمت أدكات29-27تتراكح أعمارىف مابيف )
الثقافى المطكر لألسرة المصرية إعداد )محمد بيكمى خميؿ،  دلاالجتماعى االقتصا

(، استمارة جمع بيانات أكلية عف الفتيات المراىقات المعاقات بصريان )إعداد 3114
ئمة (، قا3121الباحثة(، مقياس الذكاء لممعاقيف بصريان إعداد )فاركؽ عبد الفتاح مكسى، 

(، 3112أكف( )ترجمة صفاء ا عسر كسحر فاركؽ، –الذكاء الكجداني إعداد ) بار
مقياس الشعكر بجكدة الحياة لممراىقات المعاقات بصريان )إعداد الباحثة(، برنامج التدريب 
عمى البرمجة المغكية العصبية لتنمية الذكاء الكجداني )إعداد الباحثة(، كقد استغرؽ 
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ريف كنصؼ( بكاقع ثالث جمسات أسبكعيان باإلضافة إلى دراسة تتبعية تطبيؽ البرنامج )شي
( يكمان. كأسفرت نتائج الدراسة عف فعالية البرنامج التدريبى لمبرمجة 71بعد مركر )

المغكية العصبية فى تنمية الذكاء الكجداني كتحسيف الشعكر بجكدة الحياة لدل عينة مف 
 الفتيات المراىقات المعاقات بصريان.

 Abarghouei,etal., (2016) بارغوى، وآخروندراسة أ-8

ىػػدفت الدراسػػة تعػػرؼ العالقػػة بػػيف اسػػتراتيجيات المكاجيػػة الدينيػػة كالسػػعادة كمعنػػى الحيػػاة 
( مكفكفان مف المػراىقيف كالكبػار بمدينػة يػزد 214لدل المكفكفيف. تككنت عينة الدراسة مف )

سػػنو(. كاسػػتخدمت الدراسػػة مقيػػاس اسػػتراتيجيات  66-28بػػ يراف، تراكحػػت أعمػػارىـ بػػيف )
. كأسػفرت النتػػائج 33، كاسػتبياف معنػى الحيػاة32، كقائمػة أكسػفكرد لمسػعادة المكاجيػة الدينيػة 

عف كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف استراتيجيات المكاجيػة الدينيػة )المعرفيػة، كالسػمككية، 
كاالنفعاليػػػػة( كالسػػػػعادة بمعنػػػػى الحيػػػػاة. ككجػػػػكد عالقػػػػة ارتباطيػػػػة مكجبػػػػة بػػػػيف اسػػػػتراتيجيات 

كعػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ بػػػػيف الػػػػذككر كاإلنػػػػاث فػػػػى اسػػػػتراتيجيات المكاجيػػػػة الدينيػػػػة كالسػػػػعادة. 
المكاجية الدينية. كما استنتجت الدراسة أف التػديف كالركحانيػة عػامالف ميمػاف فػى مسػاعدة 

 المكفكفيف عمى مكاجية تحديات الحياة، كزيادة الشعكر بالسعادة كبمعنى الحياة.
 : دراسات تناولت مفيوم فاعمية الذات ثانياً 

كفي ىذا المحكر نتحدث عف فاعمية الذات كالدراسات التي أجريت في ىذا المجاؿ كما 
 يتعمؽ بو مف تصكرات كعالقتو ببعض المتغيرات . 

     :  ( 1994صالح ) دراسة عواطف-1
 مف (329) مف العينة كتككنت الذات ". كعالقتيا بفاعمية الكالدية التنشئة: "عنوانيا

                              
Oxford Happiness Inventory (OHI) 21  

Meaning in Life Questionnaire (MLQ) 22 
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بيف  أعمارىـ ، تتراكح)اإلناث مف 224الذككر، ك مف 221بكاقع الجنسيف، مف  المراىقيف
 1٤651) عامنا، كانحراؼ معيارم قدره (67، 27)  قدره (  عامنا، بمتكسط عمرم29/ 27)
 (:2:9) كالمغربي الرحمف عبد إعداد مف الكالدية المعاممة أساليب مقياس  عمييـ ، طبقة)

داللة  ذات مكجبة عالقة كجكد عف النتائج كأسفرتالباحثة،  إعداد مف الذات كمقياس فاعمية
الذاتية  كالفاعمية كا ب ا ـ قبؿ مف كالتكجيو كالتعاطؼ التسامح مف كؿ بيف إحصائية

 في لألـ المتمثمة التنشئة أساليب بيف إحصائية داللة ذات سالبة عالقة تكجد لممراىقيف ، بينما
 إحصائية داللة سالبة ذات عالقة تكجد ات، كماالذ كفاعمية بالذنب كاإلشعار كاإلذالؿ الرفض
 الذات. كفاعمية كاإلشعار بالذنب الزائدة الحماية في المتمثمة لألب التنشئة أساليب بيف

  :)2116 ) الحربي حنان دراسة-2

 كاتجػاه كا كاديميػة العامػة الػذات فاعميػة مػف الدراسػي بكػؿ التحصػيؿ عالقػة "عنوانيدا:
 بعػض ضكء في القرل أـ جامعة كطالبات مف طالب (5:8) مف كتككنت العينة الضبط".
، )ا كػاديمي التخصػص، كالمسػتكل (كا كاديميػة الديمكغرافيػة )العمػر، كالجػنس( المتغيػرات
كآخػريف  لشػف العامػة الػذات فاعميػة مػف: مقيػاس كػؿ تطبيػؽ تػـ أىػداؼ الدراسػة كلتحقيػؽ

(Chen, et al., 2001)ا كاديميػة الػذات فاعميػة ، كمقيػاس Lood&Lock  كلػكؾ  لػككد
 (2:97ركتر ) إعداد مف الضبط (، كمقياسRotter,1987ناىية ) أبك (، كترجمة2:77)

كالطالبػات،  التراكميػة لمطالػب المعدالت في ممثمة الدراسي التحصيؿ باإلضافة إلى درجات
 فاعميػة بػيف إحصػائية داللػة ذات مكجبػة عالقػة كجكد  التالية النتائج عف الدراسة كأسفرت
 الخػارجي الضػبط اتجػاه بػيف إحصائية ذات سالبة عالقة كجكدة، كا كاديمية العامة الذات
 بػيف إحصػائية داللػة ذات سػالبة عالقػة كجػكد ، .كا كاديميػة فاعميػة الػذات مػف ككػؿ

 ذات سػالبة عالقػة كجػكد ،. كا كاديميػة العامػة الػذات مػف فاعميػة ككػؿ الدراسػي التحصػيؿ
 داللػة ذات فػركؽ كجػكد ، .الضػبط الخػارجي كاتجاه الدراسي التحصيؿ بيف إحصائية داللة

 كا كاديميػة العامػة الػذات فػي فاعميػة كالطالبػات الطالب درجات متكسطات بيف إحصائية
 الطػالب درجػات متكسػطات بػيف إحصػائية داللػة ذات فػركؽ كجػكد ،.الطػالب لصػالح
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 الطالبات.  لصالح الخارجية الضبط في كجية كالطالبات

 (:2117دراسة ليمى المزروع )-3

تيدؼ . ك "العالقة بيف فاعمية الذات كالدافع لإلنجاز كالذكاء الكجداني" :وعنوانيا
الدراسة إلى استجالء العالقة بيف فاعمية الذات كالدافع لإلنجاز كالذكاء الكجداني،  كذلؾ 

مقياسان لمدافع لإلنجاز  ( طالبة جامعية، استخدمت الباحثة349لدل عينة تتككف مف )
كمقياسان لمذكاء الكجداني، كأكضحت نتائج الدراسة: كجكد ارتباط إيجابي داؿ إحصائيان بيف 
درجات الطالبات في فاعمية الذات كدرجاتيف في الدافع لإلنجاز كالذكاء الكجداني بأبعاده 

 المختمفة. 
 (:2118دراسة عبير فاروق عبد الرءوف البدري )-4 

" فاعمية الذات كعالقتيا ببعض المتغيرات النفسية كا سرية لدم طالب  :وعنوانيا
كتيدؼ الدراسة إلى التحقؽ مف  التعميـ الثانكم العاـ في المدارس المكحدة كالمختمطة".

العالقة بيف فاعمية الذات ككالن مف المناخ ا سرم المضطرب كالتكافؽ ا سرم 
العاـ بالمدارس المكحدة كالمختمطة كقد تككنت كاالجتماعي لدل طالب التعميـ الثانكم 

( طالب كطالبة مف طالب المرحمة الثانكية كتراكحت أعمارىـ ما 311عينة الدراسة مف )
( عامان كقد استخدمت الباحثة مقياس فاعمية الذات كالمستكل االجتماعي 29-28بيف )

انكية " اختبار كاليفكرنيا كاالقتصادم كمقياس المناخ ا سرم كاختبار الشخصية لممرحمة الث
، كقد أسفرت  النتائج عف كجكد 2:95" إعداد د. جابر عبد الحميد، أ.د. يكسؼ الشيخ، 

عالقة ارتباطية مكجبة  بيف طالب المرحمة الثانكية عمى أبعاد مقياس فاعمية الذات 
درجة كالدرجة الكمية لممقياس كدرجتيـ عمي جميع أبعاد اختبار كاليفكرنيا لمشخصية كال

الكمية لالختبار، ككجكد عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائيا بيف درجات طالب المرحمة 
الثانكية عمى جميع أبعاد مقياس المناخ ا سرم كالدرجة الكمية المقياس كمعنى ذلؾ أنو 
كمما زادت الدرجة  عمى مقياس فاعمية الذات انخفضت الدرجة عمى مقياس المناخ 
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عكس صحيح، كعدـ فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات ا سرم المضطرب كال
الطالب بالمرحمة الثانكية ترجع لمتفاعؿ بيف متغيرم نكع التعميـ كالتكافؽ عمى بعدم ا داء 
اإلنجازم كالخبرات البديمة كما أشارت نتائج تحميؿ االنحدار المتعدد لمتغيرات الدراسة 

شخصي كاالجتماعي كالمناخ ا سرم كنكع التعميـ، مجتمعة كالمتمثمة في أبعاد التكافؽ ال
كالجنس كالمستكل االجتماعي كاالقتصادم إلى أف معادلة االنحدار التنبؤية بفاعمية الذات 
تضمنت متغيرات نكع التعميـ، المعايير االجتماعية، اإلحساس بالقيمة الذاتية كفسرت ىذه 

 % مف حجـ التبايف الكمي. 57.2المتغيرات 
 (:2119المشيخي ) عمي محمد غالب  دراسة-5

 عينة لدل الطمكح فاعمية الذات كمستكل مف بكؿ كعالقتو المستقبؿ "قمؽ  وعنوانيا:
تيدؼ الدراسة إلى معرفة العالقة بيف قمؽ المستقبؿ ككؿ ك  ". الطائؼ جامعة طالب مف

 عمى الدراسة إجراء تـ مف فاعمية الذات كمستكم الطمكح عند طالب جامعة الطائؼ، 
 1(43(العمـك ك كمية طالب مف  طالب  (511منيـ ) طالبان  ) 831مف)  مككنة عينة
 قمؽ الطائؼ، كقد استخدـ الباحث )مقياس بجامعة اآلداب مف طالب كمية البان ط

 مقياس) 4، 3112العدؿ ) إعداد عادؿ الذات فاعمية مقياس(المستقبؿ(  إعداد الباحث،
 (، كقد تكصمت النتائج إلى ما يمي:3116 العظيـ(معكض كعبد  إعداد الطمكح مستكل

 المسػتقبؿ قمػؽ فػي الطػالب درجػات بػيف إحصػائية داللػة ذات سػالبة عالقػة تكجػد  -
 .الطمكح الذات كمستكل فاعمية كدرجاتيـ في

 الػذات فاعميػة فػي الطػالب درجػات بػيف إحصػائية داللػة ذات مكجبػة عالقػة تكجػد  -
 . الطمكح مستكل في كدرجاتيـ

 الطمكح كمستكل الذات فاعمية ضكء في المستقبؿ بقمؽ التنبؤ يمكف  -
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 (:2119دراسة إبراىيم الحسن الحكمي )-6

"الذكاءات المتعددة كفاعمية الذات لدل بعض طالب كطالبات جامعة  :وعنوانيا
تيدؼ الدراسة إلى بحث العالقة بيف الذكاءات المتعددة كفاعمية الذات عمى ك الطائؼ". 
أف تعدد الذكاء يرتبط إيجابيان بفاعمية الذات، كمف ثـ تكقع أف يرتبط المفيكماف افتراض 

طرديان بعضيـ البعض، كذلؾ تيدؼ الدراسة إلى المقارنة بيف الذككر كاإلناث في 
المقياسيف عمى حدا كالدرجة الكمية عمييما، كتيدؼ إلى المقارنة بيف الطالب كالطالبات 

كاءات المتعددة كفاعمية الذات، فضالن عف المقارنة بيف في الكميات المختمفة في الذ
المستكيات التحصيمية ا ربع )ممتاز، جيد جدان، جيد، مقبكؿ( في المفيكميف، كتككنت 

كميات( عددىـ  8عينة الدراسة مف بعض طالب كطالبات كميات جامعة الطائؼ )
الذات كالذكاءات  طالبان( ط بؽ عمييـ مقياس فاعمية245طالبة( ك)258( منيـ )392)

المتعددة، كأكضحت النتائج أنو تكجد عالقة مكجبة بيف الذكاءات المتعددة كأبعاد فاعمية 
الذات كالدرجة الكمية، كما كجدت فركؽ بيف الطالب كالطالبات في ذكاءات المكسيقى، 
الذكاء الحركي، الذكاء المنطقي. كما كانت ىناؾ فركؽ بيف طالب الكميات المختمفة في 

كاء المكسيقى كالذكاء المنطقي كالبصرم. كتبيف أيضان كجكد فركؽ بيف المستكيات ذ
 التحصيمية ا ربع في الذكاءات المتعددة.

 (:2111دراسة بندر العتيبي )-7

 لدل االجتماعية كالمساندة الذات فاعمية مف بكؿ كعالقتو القرار " اتخاذ وعنوانيا:
 لطائؼ".ا بمحافظة المرشديف الطالبييف مف عينة

 ا ساليب الدراسة، كاستخدـ لطبيعة لمالئمتو الكصفي المنيج الباحث استخدـ
 الخطي ، كاالنحدار)ت(التبايف، اختبار بيرسكف، تحميؿ ارتباط اإلحصائية لتالية: عامالت

 الطالبييف المرشديف مف مرشدنا (353 مف) تككنت عينة عمى الدراسة تطبيؽ تـك  المتعدد.
 . الطائؼ بمحافظة الحككمي العاـ التعميـ بمدارس الذيف يعممكف
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إعداد  الذات فاعمية ، كمقياس)د. ت(عبدكف إعداد القرار اتخاذ اختبار الباحث استخدـ
كقد  )ق 2539 (الباحث إعداد مف االجتماعية المساندة ، كمقياس) 3112 (العدؿ

 أسفرت النتائج عف:

 بيف ) 1,12داللة ) مستكل عند إحصائية داللة ذات مكجبة ارتباطية عالقة تكجد -2
، ) 1,539الػذات ) فاعميػة درجػات  مػف ككػؿ القػرار عمػى اتخػاذ القػدرة درجػات مػف كػؿ

(، 1,434ا مػكر ) أكليػاء جانػب ، المسػاندة مػف)1,4:7المدرسػة ) جانػب مػف كالمسػاندة
(، 1,495المسػاندة ) عف  المرشد الطالبي (، رضا:1,47) المعمميف جانب مف كالمساندة
 )1,4:4) االجتماعية لممساندة الكمية كالدرجة

 سكاء كلمراتب .الخبرة كلسنكات العمؿ لمكاف كفقا إحصائية داللة ذات فركؽ تكجد -3
الػذات أك  فاعميػة درجػات القػرار أك متكسػطات اتخػاذ القػدرة  عمػى درجػات لمتكسػطات
 . الطالبييف المرشديف المحاكر لدل جميع في االجتماعية المساندة درجات متكسطات

 خػالؿ مػف الطالبيػيف المرشػديف لػدل القػرار اتخػاذ عمى بالقدرة لمتنبؤ إمكانية تكجد -4
  .كالمساندة االجتماعية الذات فاعمية مف كؿ

 (:2111دراسة سعد العبدلى )-8

" الذكاء االنفعالي كعالقتو بكؿ مف فاعمية الذات كالتكافؽ الزكاجي لدم  وعنوانيا:
كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ تطبيؽ مقياس . عينة المعمميف المتزكجيف بمدينة مكة المكرمة"

( كمقياس 3112( كمقياس فاعمية الذات لمعدؿ )3113الذكاء االنفعالي لعثماف كرزؽ )
( معمـ مف 411( كذلؾ عمى عينة تككنت مف ):::2 )التكافؽ الزكاجي لفرج كعبد اهلل

المعمميف المتزكجيف بمكة المكرمة كمف خالؿ استخداـ ا ساليب اإلحصائية المناسبة، 
 أسفرت الدراسة عف النتائج التالية:

كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف جميػع أبعػاد الػذكاء االنفعػالي كبػيف كػؿ مػف فاعميػة  -
 جي لدم عينة الدراسة.الذات كالتكافؽ الزكا
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كجػػكد عالقػػة ارتباطيػػة مكجبػػة بػػيف جميػػع أبعػػاد التكافػػؽ الزكاجػػي كبػػيف فاعميػػة الػػذات  -
 لدم عينة الدراسة.

 فاعمية الذات االنفعالي الذكاء مف كؿ خالؿ مف الزكاجي بالتكافؽ التنبؤ إمكانية -
 (:2112دراسة انتصار عشا وآخرين )-9 

 الذاتية كالتحصيؿ الفاعمية تنمية في النشط التعمـ استراتيجيات " أثر وعنوانيا:
 الدكلية ". الغكث لككالة التربكية  التابعة العمـك كمية طمبة لدل ا كاديمي

الذاتيػة  الفاعميػة تنميػة فػي النشػط الػتعمـ اسػتراتيجيات أثػر الستقصاء الدراسة ىذه ىدفت
 طمبػة السػنة مػف اختيػركا كطالبة طالبان  (:6الدراسة ) أفراد عدد بمغ .ا كاديمي كالتحصيؿ

أىػداؼ الدراسػة،  كلتحقيػؽ  .صػؼ معمػـ تخصص الجامعية التربكية العمكـ كمية مف الثانية
 اإلرشػاد التربػكم، كتػـ مػادة فػي تحصػيمي كاختبػار الذاتيػة الفاعميػة فػي مقيػاس اسػتخداـ تػـ

 فركؽ كجكد عفالدراسة  نتائج كشفت  .المناسبة بالطرؽ كثباتو المقياس صدؽ مف التحقؽ
 كالتحصيؿ الذاتية في الفاعمية الدراسة مجمكعتي في الطمبة نتائج بيف إحصائية داللة ذات

 المقترحػات مػف ىذه الدراسة إلى جممػة خمصت كقد .التجريبية المجمكعة الدراسي، لصالح
 المختمفػة الدراسػية المػكاد النشػط فػي الػتعمـ اسػتراتيجيات بتكظيػؼ تػدعك إلػى االىتمػاـ

 المتنكعة. الدراسية كلممستكيات
 أوجو االستفادة من الدراسات السابقة:

تتضح أكجو االستفادة مف الدراسات السابقة سكاء كانت ىذه الدراسات عربية أك أجنبية 
في تصميـ كتكضيح مكضكع الدراسة الحالية، ككذلؾ االستفادة منيا في إعداد كتصميـ 

 لفركض.أدكات الدراسة الحالية ككذلؾ صياغة ا
فمػػف حيػػث مكضػػكع الدراسػػة الحاليػػة كجػػد أنػػو مػػف خػػالؿ اإلطػػالع عمػػى الدراسػػات 
السابقة عدـ كجكد دراسات عربيػة تػربط بػيف الشػعكر بمعنػى الحيػاة كفاعميػة الػذات 
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اعتمػدت الدراسػة الحاليػة عمػى الدراسػة  مػف حيػث أدكاتك لدل الطالبػات الكفيفػات، 
 الكفيفات.أدكات قياس صممت بشكؿ خاص لمطالبات 

 مدى االستفادة من الدراسات السابقة:
 استفادت الباحثة مف الدراسات السابقة فيما يمي:

 لدراسة.امكف مف صياغة تمييد كمشكمة تمعمكمات الباحثة لمتثراء ا -2

 صياغة ا ىداؼ كتحديد الفركض المناسبة لمدراسة الحالية. -3
 إعداد كتصميـ أدكات الدراسة الحالية ساىمت في  -4

 : صياغة الفروض:خامساً 
فاعميػػة  تكجػػد عالقػػة ارتباطيػػة دالػػة إحصػػائيا بػػيف درجػػات أفػػراد العينػػة عمػػى مقيػػاس .8

 الذات كدرجات أفراد العينة عمى مقياس معني الحياة. 
ا بيف متكسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد مقياس فاعمية تكجد فركؽ دالة إحصائي   .8

 .اكالكفيفات جزئي  ا الطالبات الكفيفات كمي  بيف الذات 
تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطات درجات أفراد العينة عمى أبعػاد مقيػاس معنػى  .8

 .اا كالكفيفات جزئي  الطالبات الكفيفات كمي  بيف الحياة 

 هنهج الدراست وإجزاءاتها:
  ةأ( منيج الدراس

باعتبػػػاره أكثػػػر المنػػػاىج مالءمػػػة  المقػػػارف تعتمػػػد ىػػػذه الدراسػػػة المػػػنيج الكصػػػفى االرتبػػػاطى
 ؛( كالتحقؽ مف صحة فركض الدراسة 2:89لتحقيؽ أىداؼ الدراسة )عبد الحميد، كاظـ ،

كفاعميػػػة الػػػذات لػػػدل الطالبػػػات ذكات  ،معرفػػػة العالقػػػة بػػػيف الشػػػعكر بمعنػػػى الحيػػػاةككػػػذلؾ 
 .اإلماـاإلعاقة البصرية بجامعة 
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 مجتمع الدراسة : ب(

 في جامعة االماـ محمد بف سعكد اإلسالمية جميع الطالبات الكفيفات 

  عينة الدراسة:ج(

مػػػف  (54)الطالبػػػات ذكات اإلعاقػػػة البصػػػرية كعػػػددىف مػػػف عينػػػة الدراسػػػة  ككنػػػتت
فػػػي جامعػػػة اإلمػػػاـ كتتػػػراكح كميػػػات مختمفػػػة  الكفيفػػػات كميػػػان كجزئيػػػان مػػػفالطالبػػػات 
 (.33-29)مف أعمارىف 

ذوي االحتياجات الخاصة لمفصل الدراسي األول بيان بعدد وأنواع اإلعاقة لطالبات مركز 
 ىد1441لعام  

 (1جدول )

 

 المبنى

 نوع اإلعاقة

بصري 
 كمي

بصري 
 جزئي

سمعي 
 جزئي

حركي 
 كمي

حركي 
 جزئي

تصمب 
 لويحي

صعوبات 
 تعمم

مجموع الطالبات  أخرى
 في المباني

 طالبة 6 - - - - 4 - - 3 432
 طالبة :2 - - - 4 4 4 7 5 433
 طالبة 21 3  - 2 3 2 4 2 434
 طالبة 42 - 3 - 8 3 8 21 5 435
 طالبة 48 5 2 3 : 4 7 22 2 436
 طالبات 4 2 - - - 2 - 2 - 437

مجمكع نكع 
 اإلعاقات

 طالبة 217 8 4 3 31 25 28 42 23
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 (116المجموع الكمي لطالبات مركز ذوي االحتياجات الخاصة: )

 المعالجة اإلحصائية:د(

 دراسو الحالية المعالجات اإلحصائية اآلتية:الفي  ةستخدـ الباحثت

 المتكسط الحسابي "ـ". -1

 االنحراؼ المعيارم "ع". -2

 معامؿ االرتباط لبيرسكف "ر". -3

 .T-Testاختبار "ت"  -4

 معادلة ألفا كركنباخ. -5

 تحميؿ التبايف الثنائي. -6

 خطوات الدراسة:ر( 

عػػداد اإلطػػار النظػػرم، كذلػػ عػػرض المصػػطمحات -2 ؾ مػػف خػػالؿ الخاصػػة بالدراسػػة كاد
طػػػػػالع  البحػػػػػكث كالدراسػػػػػات العربيػػػػػة كا جنبيػػػػػة المتعمقػػػػػة  الباحثػػػػػة عمػػػػػىقػػػػػراءات كاد

 بالبحث.

 جمع بعض الدراسات السابقة العربية كا جنبية في مكضكع الدراسة. -3

القيػػاـ بدراسػػة اسػػتطالعية بيػػدؼ حسػػاب صػػدؽ كثبػػات المقػػاييس المسػػتخدمة فػػي  -4
 الدراسة. 

عمػػى عينػػة مػػف الطالبػػات ذكات اإلعاقػػة البصػػرية إجػػراء الدراسػػة كتطبيػػؽ ا دكات  -5
 بالجامعة.
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 استخراج النتائج كمعالجتيا إحصائيا كتفسيرىا.  -6

 تقديـ المقترحات كالتكصيات كالتطبيقات التربكية التي أسفرت عنيا نتائج الدراسة. -7

 .كتابة بعض البحكث كالدراسات المقترحة

 ا دكات التاليو:أدكات الدراسة: تعتمد ىذة الدراسو عمى  -ز(

أعدت الباحثة مقياسا جديدا لمشعكر بمعني الحياة    مقياس الشعكر بمعني الحياة -1
 كفؽ الخطكات التالية: 

 خطوات بناء المقياس:

 الدراسة ا ستطالعية: 

تتضمف الدراسة ا ستطالعية جمع مصادر المعرفة المرتبطة بالمقياس، سكاء كاف ذلؾ 
تفنيد الدراسات كالمقاييس، أك الكقكؼ عمى المالحظات  مف خالؿ تحميؿ النظريات، أك

 الميدانية مف قبؿ الخبراء، كيمكف الكشؼ عف ذلؾ فيما يمي:

دراسة كتحميؿ النظريات كالبحكث السابقة: مف المسمـ بو أف القياس النفسي يعتمد  . أ
عمى نظريات تفسره، كبحكث ميدانية تختبر صالحيتة ككفاءتو، كمف ثـ جاءت 
ضركرة تحميؿ النظريات كالبحكث المرتبطة بالشخصيو كالصحة النفسيو كذلؾ بيدؼ 

؛ مما يساعد عمى إستخالص معرفة كجيات النظر المختمفة في تفسير ىذا ال مفيـك
مككنات المفيـك كتحديد التعريؼ ا جرائي، كيعد ذلؾ خطكه اساسيو لبناء المقياس 

 كتحديد مككناتو.

االطالع عمى بعض المقاييس كاالختبارات السابقة: تـ ا طالع عمي المقاييس  . ب
 السابقة التي فحصت الشعكر بمعني الحياة .
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فس: مف خالؿ طرح استبانة مفتكحة تتضمف سؤاال كاحدا االستفاده مف خبراء عمـ الن . ت
( ككاف مضمكف السؤاؿ ىك: برأيؾ ما 21طبؽ عمى عينة مف خبراء عمـ النفس )ف=

 المككنات ا ساسية لمشعكر بمعني الحياة لدم طالبات الجامعة الكفيفات .

عكر تـ تحديد المفيكـ االجرائي لمشعكر بمعني الحياة أنو )ش-تككيف المفردات:  . ث
حيث تدرؾ القيمو كالمغزل الحقيقى لحياتيا عف طريؽ تبنى  كفيفةإيجابى لمطالبة ال

مجمكعو مف المعانى كالحب كالتسامح مع ذاتيا كمع اآلخريف، كدافعيتيا لمتحرؾ 
ب يجابية فى الحياة، كقدرتيا عمى تحمؿ المسئكلية، كالتسامى بذاتيا نحك اآلخريف، 

مناسبو، كتقبميا لحياتيا كرضاىا عنيا بشكؿ عاـ(.كيظير كتحقيؽ أىدافيا با ساليب ال
 في الدرجة التي تحصؿ عمييا المفحكصة عمى المقياس المعد لذلؾ.

صياغة عبارات المقياس: تـ صياغة مفردات المقياس في صكره عبارات في ضكء  . ج
 مصادر المعرفة السابقة كبناء عمى التعريفات الخاصة بمفيكـ الشعكر بمعني الحياة ،

(عبارة كزعت عمى خمسة أبعاد اساسية 36كقد بمغ المقياس في صكرتو االنيائية )
 7) (، اإليجابية فى الحياة كيشمؿ6الي 2لممقياس الحب كالتسامح  كيشمؿ العبارات )

كيشمؿ  (، التسامى بالذات26الي 22( ، المسئكلية االجتماعية  كيشمؿ )21الي 
(، صيغت بمغة  36الي32مؿ العبارات )اليدؼ فى الحياة كيش -( ، 31الي  27)

عربية سيمة ككاضحة غير مكحية أك مزدكجة في المعنى.كالعبارات العكسية ارقاميا 
(4 ،5 ،21 ،22 ،25 ،26 ،33   ،35 ). 

تـ حساب الكفاءة السيككمترية لمقياس عمى  حساب ثبات الشعكر بمعني الحياة : . ح
تبيف أف المقياس يتمتع بمعدالت ( مف طالبات الجامعة ، كقد 61-عينة تتضمف )ف

 مرتفعة مف الثبات كاآلتي:
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عادة االختبار -2 : عمدت الباحثة إلى تطبيؽ مقياس Test-retestطريقة االختبار كاد
 32الشعكر بمعني الحياة عمى عينة الثبات ثـ أ عيد تطبيؽ المقياس مرة أخرل بعد مركر 

 .0.01كىي قيمة دالة عند  0.87يكمنا مف التطبيؽ ا كؿ ككاف معامؿ الثبات 

الثبات بمعادلة الفاكركنباخ كما تـ حساب الثبات عف طريؽ معادلة الفاكركنباخ: -3
كأسفرت معامالت ثبات مقياس الشعكر بمعني الحياة  باستخداـ معادلة الفاكركنباخ عف 

 ( كىي معامالت ثبات مرتفعة.2:.1–1.83أنيا تتراكح ما بيف )

 حساب صدؽ مقياس االشعكر بمعني الحياة 

( مف الخبراء في مجاؿ عمـ 21-أ( صدؽ المحكميف: تـ عرض المقياس عمى )ف
 النفس .

صدؽ البناء التككيني: حيث أف مككنات المقياس كمفرداتو اشتقت مف ا طر ب( 
 النظرية )نظريات، كمقاييس، كدراسات سابقة، كدراسة استطالعية( مما يعكس أف بناء
المقياس كمككناتو تتماثؿ مع ا بنية النظرية كالميدانية، كمف ثـ يككف صادقنا مف حيث 

 البناء كالتككيف.

 مقياس فاعمية الذات: -1

أعدت الباحثة مقياسنا جديدنا لفاعمية الذات لدم الطالبات ذكات اإلعاقة البصرية 
 بجامعة االماـ  كفؽ الخطكات االتية: خطكات بناء المقياس:

ة ا ستطالعية تتضمف الدراسة ا ستطالعية جمع مصادر المعرفة المرتبطة الدراس
بالمقياس، سكاء كاف ذلؾ مف خالؿ تحميؿ النظريات، أك تفنيد الدراسات كالمقاييس، أك 

 الكقكؼ عمى المالحظات الميدانية مف قبؿ الخبراء، كيمكف الكشؼ عف ذلؾ فيما يمي: 

لسابقة: مف المسمـ بو أف القياس النفسي يعتمد دراسة كتحميؿ النظريات كالبحكث ا-أ
عمي نظريات تفسره، كبحكث ميدانية تختبر صالحيتة ككفاءتو، كمف ثـ جاءت ضركرة 
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تحميؿ النظريات كالبحكث المرتبطة مثؿ النظريات النفسية، كنظريات الشخصية كنظرية 
نظر المختمفة في العالقات الشخصية المتبادلة )سكليفاف(. كذلؾ بيدؼ معرفة كجيات ال

مما يساعد عمى إستخالص مككنات المفيكـ كتحديد التعريؼ تفسير مفيكـ فاعمية الذات 
 ا جرائي، كيعد ذلؾ خطكه اساسيو لبناء المقياس كتحديد مككناتو.

االطالع عمى بعض المقاييس كاالختبارات السابقة :تـ ا طالع عمي المقاييس السابقة 
بيدؼ ا ستفاده منيا في تحديد مككنات المقياس كالتعرؼ التي فحصت فاعمية الذات 

 بصكرة عممية عمي كيفية كتابة بنكد المقياس  

االستفاده مف خبراء عمـ النفس : مف خالؿ طرح استبانة مفتكحة تتضمف سؤاال -ج
(ككاف مضمكف السؤاؿ ىك :برأيؾ ما 21كاحدا طبؽ عمي عينة مف خبراء عمـ النفس )ف=

 سية لفاعمية الذات لدم طالبات الجامعة الكفيفات .المككنات ا سا

تـ تحديد المفيـك االجرائي لفاعمية الذات  كىك استجابة الفرد -تككيف المفردات:  - د
لمثيرات تغيير السمكؾ السمبي الي سمكؾ إيجابي يتمثؿ في ا داء االنجازم  كيشمؿ 

(  ، الثقة 31الي  22(، المثابرة كيشمؿ العبارات مف )21الي  2العبارات مف )
(  كيظير في الدرجة التي تحصؿ عمييا 41الي  32بالنفس   كيشمؿ العبارات مف )

 25،  8،  5المفحكصة عمى المقياس المعد لذلؾ. كالعبارات العكسية ارقاميا )
،32) 

صياغة عبارات المقياس: تـ صياغة مفردات المقياس في صكره عبارات في ضكء  - ه
كبناء عمى التعريفات الخاصة بمفيـك فاعمية الذات كصيغت  مصادر المعرفة السابقة

 بمغة عربية سيمة ككاضحة غير مكحية أك مزدكجة في المعنى.

تـ حساب الكفاءة السيككمترية لمقياس عمى  حساب ثبات مقياس فاعمية الذات : -ز  
( مف طالبات الجامعة المكفكفات ، كقد تبيف أف المقياس 61-عينة تتضمف )ف

 بمعدالت مرتفعة مف الثبات كاآلتي: يتمتع
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عادة االختبار -2 : عمدت الباحثة إلى تطبيؽ مقياس Test-retestطريقة االختبار كاد
 32فاعمية الذات عمى عينة الثبات ثـ أ عيد تطبيؽ المقياس مرة أخرل بعد مركر 

 .0.01كىي قيمة دالة عند  0.87يكمنا مف التطبيؽ ا كؿ ككاف معامؿ الثبات 

ثبات بمعادلة الفاكركنباخ كما تـ حساب الثبات عف طريؽ معادلة الفاكركنباخ: ال-3
كأسفرت معامالت ثبات مقياس فاعمية الذات  باستخداـ معادلة الفاكركنباخ عف أنيا 

 ( كىي معامالت ثبات مرتفعة.2:.1–1.83تتراكح ما بيف )

 حساب صدق مقياس فاعمية الذات:

( مف الخبراء في مجاؿ عمـ 21-المقياس عمى )فأ( صدؽ المحكميف: تـ عرض 
  .النفس

صدؽ البناء التككيني: حيث أف مككنات المقياس كمفرداتو اشتقت مف ا طر النظرية 
)نظريات، كمقاييس، كدراسات سابقة، كدراسة استطالعية( مما يعكس أف بناء المقياس 

ككف صادقنا مف حيث البناء كمككناتو تتماثؿ مع ا بنية النظرية كالميدانية، كمف ثـ ي
 كالتككيف.

 حتليل نتائج الدراست وهناقشتها وتفسريها
  :الفرض األول

بيف درجػات أفػراد العينػة عمػى مقيػاس فاعميػة الػذات  تكجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيان 
  .كدرجات أفراد العينة عمى مقياس معني الحياة

فاعميػة الػذات لػدل الطالبػات الشعكر بمعنػى الحيػاة ك  بيفطبيعة العالقة  عمىلمتعرؼ 
اسػتخدمت الباحثػة ، محمػد بػف سػعكد اإلسػالمية اإلمػاـالكفيفات كمينا كالكفيفػات جزئينػا بجامعػة 

معامػػؿ ارتبػػاط بيرسػػكف لتكضػػيح داللػػة العالقػػة بػػيف المتغيػػريف، كجػػاءت النتػػائج كمػػا يكضػػحيا 
 الجدكؿ التالي:
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الشعور بمعنى الحياة ط بيرسون لتوضيح العالقة بين معامالت ارتبا (2جدول رقم )
محمد بن  اإلماملدى الطالبات الكفيفات كمًيا والكفيفات جزئًيا بجامعة فاعمية الذات و

 سعود اإلسالمية.

 مقياس الشعكر بمعني الحياة  
 الداللة اإلحصائية معامؿ االرتباط

 **1.111 1.919 مقياس فاعمية الذات
 ( 1.12(       )**( تككف دالة عند مستكل )1.16)*( تككف دالة عند مستكل )

( دالة طردية( يتضح كجكد عالقة ارتباطية )3مف خالؿ النتائج المكضحة بالجدكؿ رقـ )
( بيف درجات أفراد العينة عمى مقياس فاعمية الذات كدرجات أفراد العينة 1.12عند مستكل )

حياة لدل الطالبات الكفيفات كميان كالكفيفات جزئيان بجامعة االماـ عمى مقياس الشعكر بمعني ال
محمد بف سعكد اإلسالمية، كىذا يعني أنو كمما زادت فاعمية الذات كمما زاد الشعكر بمعني 
 الحياة لدل الطالبات الكفيفات كميان كالكفيفات جزئيان بجامعة االماـ محمد بف سعكد اإلسالمية.

(: عنكانيا: 3117مع دراسة مركة سعيد عكيس محمد عبد القكم )كتتفؽ ىذه النتيجة 
"المعنى الكجكدم كعالقتو بتحقيؽ الذات لدل عينة مف طالب المرحمة الثانكية المبصريف 
كالمكفكفيف"، التي بينت كجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف درجات إدراؾ الذات 

مؿ المسئكلية كبعد مف أبعاد المعنى الكجكدم لدل كبعد مف أبعاد تحقيؽ الذات كدرجات تح
عينة الطالب المكفكفيف الكمية، ككجكد عالقة ارتباطية مكجبة دالة إحصائيان بيف درجات 
الكعي مف أبعاد تحقيؽ الذات كتحمؿ المسئكلية كبعد مف أبعاد المعنى الكجكدم لدل عينة 

  الطالب المكفكفيف الكمية.

(، كالتي تكصمت إلى كجكد عالقة 3123) عيسكل فكزل عمر يسةنف بينما تتفؽ مع دراسة
 دالة إحصائيان بيف معنى الحياة كفاعمية الذات.
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(: كعنكانيػا: "العالقػة بػيف فاعميػة الػذات كالػدافع 3118كتتفؽ مع دراسة ليمى المػزركع )
ات لإلنجاز كالذكاء الكجداني" كالتي أكضحت كجػكد ارتبػاط إيجػابي داؿ إحصػائيان بػيف درجػ

الطالبػػػػات فػػػػي فاعميػػػػة الػػػػذات كدرجػػػػاتيف فػػػػي الػػػػدافع لإلنجػػػػاز كالػػػػذكاء الكجػػػػداني بأبعػػػػاده 
  المختمفة.

  :الفزض الثاني
ا بين متوسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد توجد فروق دالة إحصائي   الفرض الثاني:

 .اا والكفيفات جزئي  الطالبات الكفيفات كمي  بين مقياس معنى الحياة 

 (T-test)تـ استخداـ اختبار  الثاني كلمتحقؽ مف صحة الفرض
" لمفروق في Independent Sample T-testت: "(. نتائج اختبار 3جدول رقم )

ا ا والكفيفات جزئي  الطالبات الكفيفات كمي   منمتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة 
 محمد بن سعود اإلسالمية اإلمامبجامعة 

الطالبات الكفيفات كميان كالكفيفات  مفلمفركؽ في متكسطات إجابات مفردات عينة الدراسة 
 جزئيان بجامعة االماـ محمد بف سعكد اإلسالمية

 الداللة قيمة ت االنحراؼ المتكسط العدد  أبعاد المقياس
 **1.116 4.389 :2.48 3:.23 23 الكفيفات كميان  الحب كالتسامح

 :4.15 86.: 42 الكفيفات جزئيان 
 **1.112 5.356 2.714 23.86 23 الكفيفات كميان  اإليجابية في الحياة

 :::.3 9.69 42 الكفيفات جزئيان 
 *1.145 3.378 3.638 22.36 23 الكفيفات كميان  المسئكلية االجتماعية

 3.975 9.86 42 الكفيفات جزئيان 
 **1.114 4.512 :3:.2 3:.23 23 الكفيفات كميان  التسامي بالذات

 :::.3 53.: 42 الكفيفات جزئيان 
 1.279 2.538 3.132 23.69 23 الكفيفات كميان  اليدؼ في الحياة
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 الداللة قيمة ت االنحراؼ المتكسط العدد  أبعاد المقياس
 :4.13 22.19 42 الكفيفات جزئيان 

الشعكر بمعنى 
 الحياة

 **1.114 4.489 8.539 73.53 23 الكفيفات كميان 
 24.387 58.69 42 الكفيفات جزئيان 

 ( فأقؿ1.16دالة عند مستكل الداللة اإلحصائية ) * فركؽ

 ( ما يمي: 4يتضح مف الجدكؿ رقـ )

( فأقػػػؿ فػػػي 1.12كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة اإلحصػػػائية )
أبعػػػاد )الحػػػب كالتسػػػامح، اإليجابيػػػة فػػػي الحيػػػاة، التسػػػامي بالػػػذات( كالدرجػػػة الكميػػػة لمقيػػػاس 

طالبػػات الكفيفػػات كميػػان كالكفيفػػات جزئيػػان بجامعػػة االمػػاـ محمػػد الشػعكر بمعنػػى الحيػػاة لػػدل ال
بػػػف سػػػعكد اإلسػػػالمية، لصػػػالح الكفيفػػػات كميػػػان، كىػػػذا يػػػدؿ عمػػػى أنيػػػف أكثػػػر حػػػب كتسػػػامح 

يجابية كتسامي ذاتي كشعكر بمعني الحياة مف الكفيفات جزئيان.  كاد

أقؿ فػي بعػد ( ف1.16كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية )
)المسئكلية االجتماعية( لدل الطالبات الكفيفات كميان كالكفيفات جزئيان بجامعػة االمػاـ محمػد 
بف سعكد اإلسالمية، لصالح الكفيفات كميػان، كىػذا يػدؿ عمػى أنيػف أكثػر مسػئكلية اجتماعيػة 

 مف الكفيفات جزئيان.

(: عنكانيا: 3117القكم )كتتفؽ النتائج أعاله مع دراسة مركة سعيد عكيس محمد عبد 
"المعنى الكجكدم كعالقتو بتحقيؽ الذات لدل عينة مف طالب المرحمة الثانكية المبصريف 
كالمكفكفيف"، التي بينت كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات عينتي المبصريف 

مف أبعاد المعنى الكمية كالمكفكفيف الكمية في أبعاد الدافعية لمحياة كتحمؿ المسئكلية كبعديف 
الكجكدم كدرجتو الكمية، كيعد إدراؾ الذات كبعد مف أبعاد تحقيؽ الذات لصالح عينة 

 المكفكفيف الكمية.
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(: عنكانيا: 3117كما تتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة مركة سعيد عكيس محمد عبد القكم )
الثانكية المبصريف "المعنى الكجكدم كعالقتو بتحقيؽ الذات لدل عينة مف طالب المرحمة 

كالمكفكفيف"، التي بينت كجكد فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات عينتي المبصريف 
الكمية كالمكفكفيف الكمية في أبعاد الدافعية لمحياة كتحمؿ المسئكلية كبعديف مف أبعاد المعنى 

لح عينة الكجكدم كدرجتو الكمية، كيعد إدراؾ الذات كبعد مف أبعاد تحقيؽ الذات لصا
 المكفكفيف الكمية.

(، كالتي تكصمت إلى كجكد فركؽ 3123) عيسكل فكزل عمر نفيسة بينما تتفؽ مع دراسة
متغيرات الدراسة ككؿ  في دالة إحصائيان بيف المراىقيف المكفكفيف كالمراىقيف المبصريف

 فكفيف.في اتجاه المراىقيف المك فاعمية الذات( -الحياة  معنى - )المساندة االجتماعية

( التي أسفرت 3127) ,.Abarghouei, et alأبارغكل، كآخركف،  كتتفؽ مع دراسة
نتائجيا عف كجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف استراتيجيات المكاجية الدينية )المعرفية، 
كالسمككية، كاالنفعالية( كالسعادة بمعنى الحياة. ككجكد عالقة ارتباطية مكجبة بيف استراتيجيات 

 الدينية كالسعادة. المكاجية

التي بينت نتائجيا  (3122إبراىيـ محمكد أبك اليدل ) بينما تختمؼ ىذه النتيجة عف دراسة
في معنى الحياة لصالح الطالب المبصريف،  المجمكعتيف بيف  عف كجكد فركؽ دالة إحصائية

 كالدراسة الحالية لصالح لمكفكفيف. 

( فأقؿ في 1.16الداللة اإلحصائية ) عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل
بعد )اليدؼ في الحياة( لدل الطالبات الكفيفات كميان كالكفيفات جزئيان بجامعػة االمػاـ محمػد 
بف سػعكد اإلسػالمية، كىػذا يػدؿ عمػى أف ىنػاؾ تماثػؿ فػي اليػدؼ فػي الحيػاة بػيف الكفيفػات 

 كميان كالكفيفات جزئيان.

ئيا بيف متكسطات درجات أفراد العينة عمى أبعاد تكجد فركؽ دالة إحصا: الفرض الثالث 
 .)عممية –مقياس فاعمية الذات كفقا لمكمية )نظرية 
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بين متوسطات درجات أفراد  الفرض الثالث: توجد فروق دالة إحصائياً  لإلجابة عمى
 .اا والكفيفات جزئي  الطالبات الكفيفات كمي  بين العينة عمى أبعاد مقياس فاعمية الذات 

 (T-test)تـ استخداـ اختبار  الثالث  كلمتحقؽ مف صحة الفرض
" لمفروق في  Independent Sample T-test(. نتائج اختبار " ت: 4جدول رقم )

ا ا والكفيفات جزئي  الطالبات الكفيفات كمي   منمتوسطات إجابات مفردات عينة الدراسة 
 محمد بن سعود اإلسالمية اإلمامبجامعة 

 الداللة قيمة ت االنحراؼ المتكسط العدد  المقياسأبعاد 

 ا داء االنجازم
 3.4:3 33.53 23 الكفيفات كميان 

2.::9 1.169 
 3.9:7 31.36 42 الكفيفات جزئيان 

 المثابرة
 4.949 33.11 23 الكفيفات كميان 

3.:68 1.118** 
 5.3:6 28.19 42 الكفيفات جزئيان 

 الثقة بالنفس
 5.593 34.61 23 كميان الكفيفات 

3.165 1.163 
 5.963 69.:2 42 الكفيفات جزئيان 

 فعالية الذات
 :64.: 3:.78 23 الكفيفات كميان 

3.795 1.125* 
 21.629 3:.67 42 الكفيفات جزئيان 

 3( فأقؿ1.16* فركؽ دالة عند مستكل الداللة اإلحصائية )

 ( ما يمي: 5يتضح مف الجدكؿ رقـ )

( فأقؿ فػي بعػد 1.12ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) كجكد فركؽ
)المثػػابرة( لػػدل الطالبػػات الكفيفػػات كميػػان كالكفيفػػات جزئيػػان بجامعػػة االمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد 

 اإلسالمية، لصالح الكفيفات كميان، كىذا يدؿ عمى أنيف أكثر مثابرة مف الكفيفات جزئيان.
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( فأقػػػؿ فػػػي 1.16ئية عنػػػد مسػػػتكل الداللػػػة اإلحصػػػائية )كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػا
الدرجػة الكميػػة لمقيػػاس فعاليػػة الػػذات لػػدل الطالبػات الكفيفػػات كميػػان كالكفيفػػات جزئيػػان بجامعػػة 
االماـ محمد بف سعكد اإلسالمية، لصػالح الكفيفػات كميػان، كىػذا يػدؿ عمػى أف فعاليػة الػذات 

 مرتفعة لدييف أكثر مف الكفيفات جزئيان.

( فأقؿ في 1.16كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية ) عدـ
بعد )ا داء االنجازم، الثقة بالنفس( لدل الطالبات الكفيفػات كميػان كالكفيفػات جزئيػان بجامعػة 
االمػػاـ محمػػد بػػف سػػعكد اإلسػػالمية، كىػػذا يػػدؿ عمػػى أف ىنػػاؾ تماثػػؿ فػػي ا داء االنجػػازم، 

دراسػػة عبيػػر كاتفقػػت ىػػذه النتيجػػة  مػػع  لكفيفػػات كميػػان كالكفيفػػات جزئيػػان.الثقػػة بػػالنفس بػػيف ا
 (3119كؼ البدرم )ؤ فاركؽ عبد الر 

 :أهن نتائج الدراست
فاعمية  الشعكر بمعنى الحياة ك ( بيف 1.12كجكد عالقة ارتباطية دالة عند مستكل )
 .محمد بف سعكد اإلسالمية اإلماـا بجامعة الذات الطالبات الكفيفات كمينا كالكفيفات جزئي  

فأقؿ في أبعاد  ؛(1.12كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية )
 ا)الحب كالتسامح، اإليجابية في الحياة، التسامي بالذات( ، لصالح الكفيفات كمي  

فأقؿ في بعد  ؛(1.16كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية )
 ا)المسئكلية االجتماعية( لصالح الكفيفات كمي  

( فأقؿ في 1.16عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية )
 بعد )اليدؼ في الحياة( لدل الطالبات الكفيفات كمينا كالكفيفات جزئينا 

في بعد  ،( فأقؿ1.12كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية )
  .لصالح الكفيفات كمينا  ،)المثابرة(
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في  ،( فأقؿ1.16كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية )
 .االدرجة الكمية لمقياس فعالية الذات لصالح الكفيفات كمي  

في  ،( فأقؿ1.16عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة اإلحصائية )
 .ابعد )ا داء اإلنجازم، الثقة بالنفس( لدل الطالبات الكفيفات كمينا كالكفيفات جزئي  

 :تىصياث الدراست
 مف خالؿ النتائج التي تـ التكصؿ الييا تكصي الباحثة بما يمي:

تكعية الطالبات بأىمية فاعمية الذات مف خالؿ الدكرات ك كرش العمؿ في جامعػة  -2
 االماـ.

شػػػدة النفسػػػية فػػػي الجامعػػػة إلرشػػػاد الطالبػػػات السػػػتخداـ ا سػػػاليب تفعيػػػؿ دكر المر  -3
رشػػادىف إلػػى أسػػاليب تػػدعـ فاعميػػة  المناسػػبة لتحسػػيف الجػػك النفسػػي المحػػيط بيػػف كاد

 . ليزيد الشعكر بمعنى الحياة  الذات

تكعيػػػػة أفػػػػراد المجتمػػػػع عامػػػػةن كا سػػػػرة با سػػػػاليب العمميػػػػة الحديثػػػػة لتعزيػػػػز فاعميػػػػة   -4
 كبناتيـ مف خالؿ كسائؿ اإلعالـ المختمفة.الذات لدل أبنائيـ 

 القياـ ببعض البرامج االرشادية لمطالبات المكاتي يعانيف مف شعكر متدني لمحياة . -5

 هقرتحاث الدراست:

 تقترح الدراسة إجراء المزيد مف الدراسات مثؿ: 

دراسػػة قمػػؽ المسػػتقبؿ كعالقتػػو بالشػػعكر بمعنػػى الحيػػاة لػػدل طالبػػات جامعػػة االمػػاـ  -2
 بف سعكد االسالمية.محمد 

إجػػراء دراسػػات أخػػرل تبحػػث العالقػػة بػػيف الشػػعكر بمعنػػى الحيػػاة ك فاعميػػة الػػذات  -3
 بحيث تشمؿ فئات أخرل مف ذكم االحتياجات الخاصة .
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دراسة المعاممػة الكالديػة كعالقتيػا بفاعميػة الػذات لػػدل طالبػات جامعػة االمػاـ محمػد بػف  -4
 سعكد اإلسالمية.

ة  كعالقتػو بالضػغكط النفسػية لػػدل الطالبػات ذكات اإلعاقػة دراسة الشعكر بمعنى الحيا -5
 السمعية في جامعة االماـ محمد بف سعكد االسالمية.
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924. 
، رسالة دكتكراة، دراسة نقدية لألسس النظرية لمعالج الوجودي .(3::2) (.فكزم)إيماف 

 كمية التربية جامعة عيف شمس.

 أثر .(3123). )إيماف( ، رسمي)الياـ( ، شمبى)فلاير( ادأبك عك عشا )انتصار(، 
 طمبة لدل ا كاديمي الذاتية كالتحصيؿ الفاعمية تنمية في النشط التعمـ استراتيجيات

العدد ا كؿ. مجمد  .مجمة دمشق. الدكلية الغكث لككالة التربكية التابعة العمـك كمية
39 . 

إرشادي لتحسين معنى الحياة وأثره في فاعمية برنامج  .(3121) (.أمؿ محمد) غنايـ
كمية التربية جامعة رسالة ماجستير،  .تقدير الذات لدى المراىقين المعاقين بصريا

 قناة السكيس.
المجمس ا عمى ، عادؿ نجيب بشرم: ، ترجمةمعنى الحياة(. 3116) .(الفريد)ادلر 

 . القاىرة ،لمثقافة
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مؤشرات التحميؿ البعدل لبحكث فاعمية الذات في ضكء  .(3116). (السيد)ىاشـ  أبك
 .جامعة الممؾ سعكد .كمية تربية .نظرية باندكرا

المساندة االجتماعية لدى عينو من الراشدين الطالبية،  .(3121) (.العتيبي)بدر 
 كمية تربية، جامعة أـ القرل. )غير منشكرة(، رسالة ماجستير ،بمحافظة الطائف

، معجم عمم النفس والطب النفسي .(3::2) . (عالء)الكفافي  . (جابر)عبد الحميد 
 دار النيضة. ،الجزء الخامس

 . القاىرة . دار النيضة العربية. النظريات الشخصية .(2:97) .(جابر)عبد الحميد 

. تأليؼ س .  نظريات اإلرشاد والعالج النفسي .(1::2) (.الفقي)حامد عبد العزيز 
 باترسكف . ترجمة : حامد عبد العزيز الفقي . القاىرة ، ككيست لمطباعة كالنشر.

 العامة الذات فاعمية من الدارسي بكل التحصيل عالقة1)3117) (.الحربي) حناف
 أم جامعة وطالبات طالب من (497) من عينة لدى الضبط واتجاه واألكاديمية

رسالة ماجستير )غير منشكرة(،  .الديموغرافية المتغيرات بعض ضوء في القرى
 جامعة أـ القرم، مكة المكرمة.

دراسة تحميمية لمعنى الحياة في عالقتو بكؿ مف  .(9::2) (.عالـ)حسف  (حسيف)خيرم 
، كمية المجمة التربويةالصالبة النفسية كالتحصيؿ الدراسي لدل طالب الجامعة. 

 .429-388لعدد الثالث عشر ص ص التربية بسكىاج، جامعة جنكب الكادم، ا
معنى الحياة وعالقتو بدافعية اإلنجاز األكاديمي والرضا عنيا  .(3119) .(عثماف)داليا 

 جامعة الزقازيؽ. ة،كمية تربي ،رسالة ماجستير ،دراسة لدى طالب الجامعة

الذكاء االنفعالي كعالقتو بكؿ مف فاعمية الذات كالتكافؽ  .(3121) .(العبدلى)سعد 
 الزكاجي لدل عينة مف المعمميف المتزكجيف بمدينة مكة المكرمة".
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(. دراسة لقمؽ المستقبؿ، كقمؽ المكت لدل طالب الجامعة 3113) .(شند)سميره محمد 
 ، المجمد الثامف، العدد الثالث.كمية التربيةمف منظكر متغيرم الجنس كالتخصص. 

فعالية العالج بالمعنى في تخفيؼ أزمة اليكية  .(3118) (.أبك غزالو)سميرة عمي 
المؤتمر السنوي الرابع كتحسيف المعنى االيجابي لمحياة لدل طالب الجامعة. 

، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عيف شمس، المجمد عشر لإلرشاد النفسي
 313-268ا كؿ،ص ص 

. رسالة فسيةمعنى الحياة وعالقتو بالمتغيرات الن .(3116. ) (سالـ)سيير محمد 
 جامعة القاىرة. ،معيد الدراسات التربكية ،دكتكراة

تحميؿ المسار لمعالقة بيف مككنات الدرة عمى المشكالت  .(3112) (.العدؿ)عادؿ 
)الجزء ا كؿ  ، جامعة عيف شمس،مجمة كمية التربية. االجتماعية ككؿ مف فاعمية

 (.36العدد 

وعالقتيا بالتوافق النفسي لدى قطاعات من الفاعمية  .(2:97) (.صديؽ)عمر الفاركؽ 
 جامعة عيف شمس. ة،كمية تربي ة(،غير منشكر )رسالة ماجستير  .الشباب المصري

فاعمية الذات وعالقتو ببعض المتغيرات النفسية واألسرية  .(3119) .(عبير)فاركؽ 
رسالة . لدى طالب التعميم الثانوي العام في المدارس الموحدة والمختمطة

 . ، جامعة عيف شمسة(غير منشكر ، )يرماجست

التنشئة الكالدية كعالقتيا بفاعمية الذات لدل المراىقيف مف  .(5::2) (.صالح)عكاطؼ 
 .(34) عددال 598-97، جامعة المنصكرة، يناير صمجمة كمية تربيةالجنسيف، 

)كراسة التعميمات(  .مقياس فاعمية الذات .(3111) .الشعراكم()عالء محمكد 
  ر.عامر لطباعة كالنش ،المنصكرة
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فاعمية الذات كعالقتيا ببعض متغيرات الدافعية  .(3111) .الشعراكم()عالء محمكد 
 (.55)، جامعة المنصكرة، العدد مجمة كمية التربيةلدل طالب المرحمة الثانكية. 

الذات  فاعمية من بكل وعالقتو المستقبل قمق. (:311) (.المشيخي(محمد غالب
 غير) دكتكراه رسالة .الطائف جامعة طالب من عينة لدى الطموح ومستوى
 التربية. كمية القرل، أـ ، جامعة(منشكرة

تنمية الذكاء الوجداني كمدخل لتحسين الشعور (. 3126) (.عبد الجميؿ)فادية رزؽ 
. المعاقين بصرياً بجودة الحياة باستخدام البرمجة المغوية العصبية لدى المراىقين 

جامعة عيف -، كمية البنات لآلداب كالعمكـ كالتربية)غير منشكرة( رسالة دكتكراه
 شمس. 

سمسمة  .البنية العاممية لمكفاءة الذاتية ا كاديمية كمحددتيا .(3112) .(فتحي)الزيات 
 . 649-5:2(، 7(، عدد)3، الجزء )عمم النفس المعرفي

فاعمية العالج بالمعني في تحقيق أزمة اليوية وتحقيق  .(3116) (.عبد الرحمف)فتحي 
)غير رسالة دكتكراه  .االمعني االيجابي لمحياة لدى المراىقين المعاقين بصريً 

  .جامعة سكىاج ة،كمية تربيمنشكرة( 

القاىرة، دار سعاد  موسوعة عمم النفس والتحميل النفسي. .(4::2) (.فرجر )عبد القاد
 الصباح
 .اإلنسان يبحث عن المعني .(2:93)ترجمة( طمعت منصكر ) (.فرانكؿ)فيكتكر ايميؿ 

 الككيت دار التعمـ. 

إرادة المعني: أسس وتطبيقات  .(8::2إيماف فكزم ))ترجمة(  (.فرانكؿ)فيكتكر ايميؿ 
 . القاىرة: دار زىراء الشرؽ.العالج بالمعنى
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ؿ مف الدافعية لإلنجاز فاعمية الذات كعالقتيا بك .(3118) (.المزركع)ليمى عبد اهلل 
، مجمة العموم النفسية والتربويةكالذكاء الكجداني لدل عينة مف طالبات أـ القرل، 

9 (5.) 
 ، القاىرة، الرسالة الدكلية لإلعالف.االغتراب النفسي .(1::2).(عيد)محمد إبراىيـ 

 القاىرة.، القاىرة، دار اليوية والقمق واإلبداع .(3113) (.عيد)محمد إبراىيـ 

 ، القاىرة، مكتبة ا نجمك. مقدمة في اإلرشاد النفسي .(3116) (.عيد)محمد إبراىيـ 

االكتئاب وعالقتو بتقدير الذات ومعنى الحياة  .(3118) (.حامد عثماف)محمد سعد 
 ، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة عيف شمس.لدى الشباب

المعنى الوجودي وعالقتو بتحقيق  .(3117) (.عبد القكم)مركة سعيد عكيس محمد 
، رسالة الذات لدى عينة من طالب المرحمة الثانوية المبصرين والمكفوفين

 ماجستير، كمية التربية، جامعة حمكاف.
فاعمية العالج بالمعنى في خفض الشعور (. 3122) (.الحديبى)مصطفى عبد المحسف 

لة دكتكراه، كمية التربية، . رسابالوحدة النفسية لدى المراىقين المعاقين بصريا
 .جامعة أسيكط

المعنى في الحياة وعالقتو بالقيم لدى عينة  .(3119) (.ابراىيـ)مناؿ مصطفى محمد 
 ، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة عيف شمس.من الشباب الجامعي

)ؽ.ع.د( )كراسة تعميمات(  .مقياس الفاعمية العامة لمذات .(1::2) (.رثنجتكف)نبتكف 
 تعريب محمد السيد عبد الرحمف القاىرة، ا نجمك مصرية.

قمؽ المستقبؿ كعالقتو بكؿ مف فاعمية الذات كمستكل  .(3121) (.المصرم)نفيف 
 الطمكح ا كاديمي لدل عينة مف طمبة جامعة ا زىر بغزة.
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قتيا بمعنى الحياة المساندة االجتماعية وعال(. 3123) (.عيسكم)نفيسة فكزم عمر 
وبعض سمات الشخصية لدى المراىقين المكفوفين بصريًا "دراسة سيكومترية 

 . رسالة ماجستير، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة."يةكمينيكإ

معنى الحياة كالتحكـ الذاتي لدل عينة مف طالب  .(:::2) (.الرشيدم)ىاركف تكفيؽ 
العدد  ،كمية التربية. جامعة المنكفية .والتربويةمجمة البحوث النفسية الجامعة. 
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