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وبح مددوالمعدد للتب،هدد البحث ددحلبح ددىحالتحدد لبح مددوالمعدد للحدد  لللمطدد لبح عددى لحدد لل عثدد ل ىلمدد ل
دددلدالحددد  لتندددى  ،ل،)ذكددد  حم غيدددولبحطددد  للىبحفدددووإللبائيدددى ع لىددداللمطددد لبح عدددى لحددد لل عثددد ل ىلمددد لتبل ثم 

لى ل ىحث دد287،لو ك نددعلميطدد لبحث ددحللدد ل)بحوببدد  ،ل)بألولبحمحدد  للبح  ب دداللمعمددا ،،لتنحددىنا)بح خيدد ل
عدد لبحمادد ب ع ل ل ىحثدد ل ددتلبر عددى هتلبىحاوطبدد لبحاث 172و)لى ل ىحث دد115و ىحثدد للدد ل عثدد ل ىلمدد لتبل  ب دد ل)

لبح عى ،%لل لبحمج م لبحكعالحعث حلل للوبمى لبحط  لوبح خي .ل ىملبحثىئحل بطىءلل عىسللمط ل5 طحث ل
وادد إللبحبطددىءلبى دد خ بمل وطبدد لبال حددىإللل،بحم  دد للل)ادد إلو  بددمللدد لادد إللبحم عددىسلبدديقةوللدد ل وطبدد ل

 .ل891,0لمىلد لبحةثدى لحعم عدىسل)ئيدحل عد لل؛قوونثدى ،لألىلبحةثدى لىبد ل دتلب د خوب رلباوطبد لأحفىبح برعا 
 لىي د ل دي ل0,05   د لىدووإللذب لدالحد لتئيدى ع لمطد للحد  لل)ل:،للطهىن ى جو  ل  ا لبحث حلتح لم  ل

ل   دددلد  ددى ل عثدد ل ىلمدد لتبلوبحم   دددلبحفواددالمعدد لل عددىسللمطدد لبح عددى لوكىنددعلحيددىح لبحم   دددل
 لىي  ل ي لل   االد  ى ل عثد ل ىلمد ل0,05    لىووإللذب لدالح لتئيى ع لمط للح  لل)لبحم ح ب،

الل   د لىدووإللذب لدالحد للبحدكك  ،حم غيولبحط  لبانحدىنالوكىندعلحيدىح للىتبلىالل عىسللمط لبح عى ل ثم ل
د لىي  ل ي لل   داالد  دى ل عثد ل ىلمد لتبلىدالل عدىسللمطد ل0,05تئيى ع لمط للح  لل) لىبح عدى ل ثم 

لحم غيولبح خي لوبحمح  للبح  ب ا.

لبا بد .لئوط -ت بد لبحممط لل–لمط لبح عى لل:المفتاحيةت الكلما
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Abstract: 

The current study aimed at knowing: The level of the meaning of life among 

Ibb University students, Indication of the differences the meaning of life among 

Ibb University students according to the two variables of gender (male-female), 

specialization (scientific - humanities), the level of academic (first – fourth).The 

sample of study consisted of (287) male and female students of Ibb University 

students divided into (115) male students and (172) female students. They were 

selected in the random class way with a percentage of 5% of whole society of 

the study taking into consideration the gender and specialization.The researcher 

has pr-epared a scale for the meaning of life and he verified the truth of the 

scale in more than one method which are (content truth – structure truth with 

using the method of internal consistency). In regard to stability, it was elicited in 

method of retesting where the stability coefficient has reached (0.813).  
Results of Study: There are statistically significant differences at the level 

(0.05) and below between the actual average and hypothetical average for the 

marks of Ibb University students on the scales of the meaning of life in favour of 

the actual average,. There are statistically significant differences at the level 

(0.05) and below between the two averages of the marks of Ibb University 

students in the scales the meaning of life according to the variable of gender in 

favour of males, There are no statistically indicative differences at the level 

(0.05) and below between the two averages of the marks of the students of Ibb 

University students in the scales of the meaning of life according to the variable 

of specialization and the level of academic. 

Keyword: Meaning of life – Will to Meaning - Freedom of Will. 
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ئعى درللَأن لبانحىنلبحكى  لبح ئي لبحثىئحلم لأا لو  دهلولمط لئعى درلولدىلو بءلئعى درلوطادموللُيَم  ل
ىي جدددىودلئددد ودلبحمدددىد لوبح لدددىنلل،آردددولو بءل جى  دددرلىأقةدددوللددد للجدددودللدددىل ب لدددرلحدددرلئ ب دددرلوأنلهطدددى ل دددي  ل

.لىك ل 467ل:2015ل،) النعمبولم لئى  لاللل طىهع لىالأممى رلوهالبحث حلم للمط لبح عى لوبحمكىنلح
وبر  بللبانحىنلحمجم م لل لبحممىدال لبحطفحدع للرىا ،ي   لبحمىحتلباوطب للأَلن رُلل؛تنحىنله لكى  لل فود

 ىند ل   داللد لو د دل كد لمعد للأَلن درُلل؛بح يطىلع لأولبححع كع له للطظ  لايملل لو ه لنظدولبح   ديد 
هددكهلبحب بمدد لالليمكدد لحهددىللِىددِنن لوإذبلكددىنلبىالكددىنلأنل طابددملمعدد ل ددع  لبانحددىنل  بمدد للميطدد للبحفددود،هددكبل
ل .211ل:2013،لوبحاى إللل)اىح حك ل خ لكيط ن لرىا لبرللأَلن لأنل  عدلب عى لبانحىنللى ام ل

 لمادول دىملىدالأ ى درلمعد لتمدالءل عمد لو  لظهول عى لبح   دي لك عى لىعحفالىال  بي لبحبدونلبححدىب
ىىح   دي ل وك لل،بانحىنلوبح يقي لمع ل فودهلوأنرلاىئ ل فكيولوئوط لوإ بد لوبر عى لواللي  ىجلتح لل  ر

رلئولولحؤوللمد لئوط درلَوَأن لل،مع لل ا  لأ ى اله للحؤوحع لبانحىنلىال ك ط ل  هولولمط لح عى ر
  ل حىم هلمع ل جىودلوب مرلبحم  ود،لهكهلبحخىاع ل طثد للد لك ندرلوح يرلرىاع لىوطل،وهالئوط لل  ود 

بحكددى  لبح ئيدد لبحددك لي  دد لىددالبح ىاددولوح يددرلبحبدد   لمعدد لبحمدد د لتحدد لبحمىاددالأولبح اعدد لتحدد لبحمحدد بب ل
بح   ديدددد للةدددد ل)قيوكجددددى د،لوهيدددد  و،لوطى ددددبود،للو  ب ددددا لمبعددددرلورعىحددددرلوهددددكبللددددىلأقدددد هلىال ددددف لولفكددددول

لكبيدو لللدىلكدىنلحدرل دي يو ل؛لوهد لولى   ،لوه  يول،لو ى  ولوغيوهت لىالأىكدى هتلوآ ب هدتلوأونىل ن ،لوكىلا،
و  ثدددىي لو هدددى لبحطظدددولبح   ديددد لىدددال.ل 8ل–7:ل2012،لل مددد لولمددد  )لىدددالبحمدددالجلبحطفحدددالبح  ددد د 

هطددى لبحم يدد للدد لبحخيددى  لبحمادد وك ل ددي للفكوطهددىلحمدد للدد لأهمهددىل ددمالىولدد لذحدد للحإلنحددىن،نظو هددىل
حعث حلم للمط لح عى ر،لوط تلذح لل لرالللنضىحرلبحكب الح ك ط ل خيي رلوذب رلبح برعع لئ  للبانحىن

ي بملبرلذب رلوهكبللىل وئرلمعمىءلبحطفسلبح   د للة ل) ط ىىنجولو  سللىيج لح عى رللمط لو عم لوأ ع   ل
ل .279ل:1982،ل)لىق   لوىوبنك لو يوجلو وح لا ل

البحددك ليهدد تل   ب دد لنحددىنحظه  لاددم للطظ لدد لباله مددىملبىال جددىهلبالفهدد مللمطدد لبح عددى ل دد ألبددىلِتن ل
حعطمد لوبح غيدولوبح حدىل ،لوكدىنلل دى ال للىومبعع دلى ي ح  ع دلىربدو ل وئعد لتحد ل ىند لك ندرل وكيث د  ادفرلبانحىنل

ى لبحمددىحتلبحطمحددىو ل)ىوبنكدد  لولدد لربوب ددرلت ددهىلظهدد  لليدداع للمطدد لبح عددى لىددالمعددتلبحددطفسللدد لردداللل
وط لبح ددال ضددىهىلىدداللمحددكوب لبالم بددىللبحطىدطدد لبح ددالو دد للدد لرالحهددىلأنللمطدد لبح عددى لهدد لبحددك لبحمي ددى

يحددىم لبانحددىنلمعدد ل  مدد لبحممىنددى لول ب هدد لأاددم لبحظددووالىدداللجددىللبحمددالجلبددىحممط لبحددك ل دد عخ ل
رلوط بدددملأه بىددد،لأه بىدددرلىددداللحدددىم  لبحفدددودلمعددد لتيجدددىدللمطددد لحدددرلىدددالبح عدددى لحعحددد اع لأنلي دددع لوططجددد 

ل. 11:ل2008،لي  ف)لبحمح ببعع 

وطؤكدد ل)ىوبنكدد  لمعدد لأنلبحكةيددوللدد لبحطددىسليمددىن نللدد لىبدد بنلبحممطدد لىددالبح عددى لأوللددىلياعددملمععددرل
بألوح لئي ل مىإللت بد لبحممط لبحدب لبحضدغ البحطفحدع لل،بىحفوبغلبح   د لبحك ليمك لأنليظهولىالئىح ي 
 ددووبلوبألدلددى لوبحيدد لى ،لوبح ىحدد لبحةىنعدد لمطدد لىل مددىإللبحكبيددو لبح ددالي مددو لحهددىلبحفددودللةدد لبحكدد ب  لوبح
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تذلالليامولبانحىنلبىح مىسلانجىدلمم للىلوالل ب ولحرل  ىح لل؛ت بد لبحممط لبحب ل  ىب لبحبي  لبحم عا 
آردولتحد لوبا  لىالئعى رليحم لح يدي هىلوإنمىليد دبدل دم  هلبىحم حد لوبححديملوبحمعد لبحدب لبن بىحدرللد ليد مل

ل. 142:ل1982،لىوبنك )لو يطاىالنظىمل ل

  لى ب ددد لبح عدددى لل فددد اليمدددىنالبانحدددىنلبحم يددد للددد لبحضدددغ البح دددالالدل دددرللطدددكلو ددد دهلمعددد لبأل
بىألئ ب لوبحخبدوب لبحيدىدل لوبحفاد لوبائثدىا،لون عجد لحدكح لىبد ليف بد لبمدالبألىدوبدلبحممطد لوبحهد اللد ل

وطدولل)ىوبنكد  لأنلل ،525:ل2013ل،وبحمكيعدال)بحطد ببطفحدع للىليجمعرلموا لحالااوببى لبح؛لوه لبح عى 
ظىهو لر بءلبح عى لل لبحممط ل   بي لو ط اولبي   لكةعف لوأنلأم بدلبحكي ليمىن نلل لنب لبحممط ل   بي ل

دلىي ل ل )ت دمىمي لو د ى  ،للىبم لي ملتحد لبح د لبحدك ليمكد لأنلنم بدولأنل دك للبحاللمطد لهدالبألقةدولتح ىئ 
ل .398:ل2010

ل ئيحلي طىوللبانحىنلل؛بألىوبدلفه مللمط لبح عى لل لبحمفىهعتلبح الحهىل ي يولموطالووب  لىالَوُطَم  
ىىايمدىنللوبح حدىلا، وكي ل ي ح  الومبعاللموىدال ى د لحع غيدولوحعطمد للَأن رُلربو ل وئع لتح ل ىن ل  افرل

فعم دد ل دكح لبح ددي يولحددعمتلبانحددىنع لكعهددىللبىحددكب ،بممطد لبح عددى ليمدد لبانحددىنلبىحبدد   لمعد لبحماددىءلوبح حددىلال
وإنلكطىلنح اع لمع لن  للثى ولتد ب لبح عم لبح ال طا  لمعيهىلبح عى لمط لىليحم لبانحىنلىيهىلحع بمل

ل .400:ل2010،لو  ى  ل)ت مىمي لمط لو عم ليم بوهىلأغع لل لئعى رلذب هىل

 لأنلمدل د ال للىدبرعع دلببيدملبح عمد ل د  و لو  ليةيدولب دحلبانحدىنلمد لبحممطد لىدالئعى درلو د عرلن د ل  
ل؛ د للطدرلحعيد  لبحطفحدع لاللىهكبلبح   وللاعث للُيَم  ل  لل،ىلواع للىيؤد لبرلتح لب  بنلدبرعا،لوهكبلحعسل ع ك ل

لةد لل–ئ  لىالأ  ألبحظدووا-اللي   ل اءلىالئعى لبانحىنليمك لأنليحىم هلبفىمعع لمع لبحثبىءللأَلن رُل
ىىحي  لبحطفحع للبطع لتح لئٍ للىلمع لبح   ول ،ل139:ل1982،لىوبنك )للمط لىالئعى رلهطى لِبَين للموى رل

أولبح   ولىالبحمحىى ل دي للدىلمععدرلبحفدودلبىحفمد لولدىلل، ي للىلأنجوهلبحفودلبىحفم لو ي للىليج لمععرلتنجىده
برعالوحكطددرلي  دددىجلولدددىلي  ى ددرلبحفددودلحدددعسل فوطدد لبح دد  ولأولبح دد بدنلأولبحةثدددى لبحدد ل،يجدد لأنليكدد نلمععددر

ئيحليك نلبحممط له لبحممبولم لأئ لبحبابي لوطك نلبحك ليج لأنلل؛بح يطىلع لبحووئع لىال ابالبح   و
ل. 465:ل1990،لبى و  نل)ليطج هلبانحىنله لبحبا لبآلرو

وطخ عددفللمطدد لبح عددى للدد ل ددخ لتحدد لآرددولومطدد لبحاددخ لبح بئدد للدد ليدد ملتحدد ليدد ملولدد ل ددىم ل
غعرلحعسللمط لبح عى لبيف لمىل ،لوحك لبحك ليهمرله لبحممط لبحخىصلبرلم لبح عدى للىليالأَلن لل؛ألرولل

حكد لىدودللهم درلبحخىاد للأَلن لل؛الليث دحلمد للمطد للجدودلحع عدى لَأن لحكبليطثغدالمعد لبحفدودلل؛ىالو عللمي 
ددد :ل2006،لغدددىنت)لل ددد د لمععدددرلأنليبددد مل    عبهدددىلىأول  دددىح رلبحخىاددد لىدددالبح عدددى لبح دددال فدددو لمععدددرللهىل 

لددد لبحممطددد لئ ددد لىدددالأادددم لبحظدددووالوبحع ظدددى لوىدددالهدددكهللىىىح عدددى لبابعم هدددىلالل خعددد لنهى ع دددل، 132
بحع ظددى ل ظهددول دد   لبحفددودلىددالل ب هدد لل ب ددفلبحعدديس،لوكددكح ل    ددرلمعدد لبق اددىالبحممطدد لىدداللةدد لهددكهل

ل. Harries,2004, p 16بحظووالبحي ث ل)
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بحكةيدوللد لبحمادكال لبحطفحدع لوبال  مىكعد لكمدىليدؤد لو  ليؤد لبى بى لبحفدودلحعممطد لىدالئعى درلتحد ل
تحدد لبحاددم  لبىائثددىالوبحعدديسلرىادد لىدداللوئعدد لبحاددثىب،لكددكح لبحممىنددى للدد لبحبعددملواددمفلبحبدد   لمعدد ل

أولبححدع  لبحجطحدالبحم فد البىحمخدى و،لل)قىادلدىن،  بيملبحكب ،لوبححمالو بءلبحمعكب لغيولبحمادووم ل
بح  بادد لبال  مددىمالباوطبدد لرى  دد  لوغيددولذحدد للدد لأ دد لبح يدد للمعدد لأولباىددوبالىددالب دد خ بملو ددى  ل

 Shannon)ل ،7:ل2008ل،بائحىسلبىا ى  لول ىوحد لبحهدووبللد لئىحد لبحمعد لوبحفدوبغلبح  د د ل)ي  دف

& Stephen, 2014,p 125. ىالبح عدى للى عبع لم ي  ل  ل طايلئيطمىليف ب لبحفودله ى للبهطى لآ ى  للَأن لكمىلل
وكدكح لىبد بنلبحم مدد ل،لىحمعد لوبحاللثدىال لوىبد بنلبح بى عد لحال د موب لىدالبحكفدىهلول ب هد لبحممىندى قىحادم  لب
ل. Moran, 2001, p 273)لىالبح عى 

لبأللددد ،ىددداللوئعددد لبح معدددعتلبحجدددىلمال دددوط  لموطضددد للددد ل دددثىبلبحمحددد بب لي ددد وهتلل وطمةددد لبحاعثددد
هؤالءلبحاثىبلحعمح بب لوحع عى لبيف لمىلد للخ عفد لنظو للَأن لو مع هتل اعمى لن  لآىىإللبحغ لبحماوإل،لتالل

رىادد لىددالظدد للددىليمىياددرلبحاددثىبللدد لظددووالول غيددوب لنفحددع لوأواددى لب  يددىدي لغيددوللحدد بو ل ددؤ ول
رولنظو رلىهطى لل ليطظولتح لبح عى لنظو لتيجى ع ل يطمىلبحثمالبآللحعمح بب ،نظو هتللىابي   لوبا  ل

ل .7ل:2005ل)قمىل، عبع ل

و  دللمط ل خيالحد للبانحدىنليحدىم هلمعد لبالئ فدىتلبيد  رلبحطفحدع لوبحبد   للَأن لئحلوطوللبحثى
وك نل عث لبحجىلم لهتلأقةولى دى لل،مع لل ب ه لبحضغ البح عى ع لوبح مىل للمهىلو  م لبحممىنى لو ببعهى

 للوئع لبن بىحع لهتلى  ل  ع افبىح غيوب لبحةبىفع لوبال  مىكع لب كتلوامهتلبال  مىمالو لببحمج م ل ي و ل
وطادكع نلأ د للم بلد لل، حم للد لرداللل  يدي لبحمعدتلوبحمموىد لح غييدولبح اد لبال  مدىمالتحد لبألىضد 

بح غييولبحةبىىالوبال  مىمالوبال  يىد ،لحمىلي مع نللمهتلل ل ؤللو ي  ب ل خىحفلىالبمال  بنبهدىل
دلبدو  لليدؤد ح عدى لحد يهتللمطد لبلِىدِنن ل،ل ع لبحوؤللوبح ي  ب لبح الح للبأل عىللبححدىبب  ىدالتئد ب لأوللىلهم 

ل.م ملتئ ب لبح غييولبحمطا دلىاللج ممى هت

وىيهددىل  كدد نللبحاددثىب،ألنهددتليمةعدد نللوئعدد لل؛اعثدد لبحجىلمدد لميطدد  لحث ةددرححددكح لىددننلبر عددى لبحثىئددحل
البحمال دددى للوئعدد لبر ثدددى لىددل  مددلَأن َهدددىو  و ددالبال جىهددى لو  بعددد  لبآل بءلو بدد ألبحم ب ددفلبىحطضددد ج،لكمددىل

بال  مىكع لحألىوبدلي ض لل لرالحهىلنم لذوب هتلو    دل م ئدى هتلبى جدىهلبحةثدى لبحطحدبالتلدىلن د لبحطظدو ل
بايجى ع لحع عى لأولن  لبحطظو لبحح دبوط لحع عى لبحمح ببعع ،لول لراللللىل بملذكوهل    دللادكع لبحث دحل

ل:بأل  ع لبآل ع ىالبا ىب لم ل

للتب؟ لح لل عث ل ىلم للىللح  لللمط لبح عى -
دد - حم غيددولبحطدد  للىهدد ل   دد لىددووإللذب لدالحدد لتئيددى ع لىدداللحدد  لللمطدد لبح عددى لحدد لل عثدد ل ىلمدد لتبل ثم 

 تنى  ؟ل،)ذك  

دددل - حم غيدددوللىهددد ل   ددد لىدددووإللذب لدالحددد لتئيدددى ع لىددداللحددد  لللمطددد لبح عدددى لحددد لل عثددد ل ىلمددد لتبل ثم 
 لتنحىنا ؟ل،بح خي ل)معما
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حم غيدولبحمحد  لللىتئيى ع لىاللح  لللمط لبح عى لح لل عث ل ىلم لتبل ثم له ل    لىووإللذب لدالح ل -
  ؟بحوبب ل،بح  ب ال)بألول

دلبلفه مللمط لبح عى لحرلأهمع لىدالبح  ب دى لبحطفحدع لوذحد ل  ادفرلمطيدو للِتن ل - لبح عدى ،ىداللىوادوو ط للى  عح 
  لىددالبحم يدد للدد لبحث دد  لرىادد لبحمو ثادد لبىححددمىد لوبحوىىهعددد لو دد لأاددث لحممطدد لبح عددى لأهمعدد لل  بيدد

  .Garcimi, et al ,2013: 51)لوبألدبءلبح ظعفالبحفمىل

لمطدد للَأن لل)ديكعيددو  وكمددىلذكددولل،لمطدد لبح عددى لهدد لبحددك ليدد ىولبح بى عدد لح  بيددملأهدد بالبحفددودلىددالئعى ددر -
وهكبليب دهلتح لبحام  لبىحوادىلل،رلبحي لع بح عى له ل   لدبىم لىالئ لذب رل حىم لبحفودلىالتنجىدللهىل

 . Deklerk, 2001: 7)م لئعى رل

يو ثدللمط لبح عى لح للبانحدىنلب عمد لئعى درلو ادىهلمد لذب درلو بد يوهلحعممطد لبحدك ل طاد  لمععدرلئعى درل -
 لبح داللمط لبح عدى لهد ل عد لبألهمعدلَأن لو ولل)هطحعو للبح عى ،أه لألدب رلىالهكهللَأن رُلوبح و لبحك ليولل

ئحدددىسلبدددىح  بيملييدددفهىلبحفدددودلحددد و هلىدددالبح عدددى لولددد للبح دددوببدلوبال حدددىإلل دددي لأه بىدددرلىدددالبح عدددى لوبا
ناددا لولددىلي مهدد لبددرللدد لبح  بلددى لولحددؤوحعى لىددالبح عددى لأ ددثى للدد لردداللللددىليبدد ملبددرلبحفددودللدد لوبا

  .36ل:2008،ل)ي  ف

بحدد معتلومعدد لبحج بندد لبألرال عدد لوبحطفحددع لتنلأ ددولبائحددىسلبددىحممط لوبحهدد الىددالبح عددى لمعدد لبح بى عدد لول -
بحهد الىدالبح عدى ليدو ثدللَأن ل لتحد ل2003ىب لأ ى لدبلد نلوآردوونل)لكبيو ،وبال  مىكع لحعفودلذولأهمع ل

بمدد دللدد لبحم غيددوب لبحطفحددع لوبح مععمعدد لكىح  يددي لبح  ب ددالوبحامدد هلبحمعمددالوبح فددىؤللوبأللدد لوبح بى عدد ل
  .Damon, 2003: 121ن  لبح معتل)

 

يمدسلأهدتلى د لىدالبحمج مد لأالللأَلن درُلل؛بح دىحا طث لأهمع لبحث حلل لأهمع لبحف  لبح الي مىل للمهدىلبحث دحل -
ك نددرلبح ىاددولوبحمحدد بب لوأ ددىسل طددىءلبأللدد لو بدد لهىلرىادد لبمدد للددىلئدد  للا،وهددالالبحاددثىبلبحجددىلما

 يىدي لو عى ع لل الئب لأد لتح لظه  لبحم يد لوط   لىالبحمج م لبحعمطالل ل   ال لب  مىكع لوب 
وهدتللوبحو دا،ىهدتليمةعد نل دوو لكد لألد ل طاد لبح بد مللبحادثىب،ل لبحيوبمى لوبالااوببى لبحطفحع لمطد ل

لبحمج م .بحاى  لبح ي ط لبح الحهىلبحب   لمع ل  تللالل لبح وك لائ ب ل ا  لونهض لىال
بحطفحددي نلوبحبددى م نللوبحم خييدد نلبحجددىلمي نلأنفحددهتللعثدد بحاييلدد لبحثىئددحلأنليحدد في للدد لن ددى جلبحث ددحل -

و مددىي هتلىددالبحجىلمدد لوىددالادد ءلهددكهلبال دد فىد ليدد تلبح وكيدد لمعدد ل م طدد لبحخدد لى لل معد ل ددؤونلبحاعثدد
لبحجىلم .بحطفحع لو ب يتلبحبوبلجلبا  ىدي لوبحمال ع لحعاعث لبحكي لهتلب ى  لتح ل مىي لنفحع لىال

بألىددوبدلوبحجمىمددى ليجمدد للدد لد ب دد للمطدد لبح عددى للىددا ل غيددوب لل الئبدد ل ددؤ وللددىليادده هلبحمج مدد للددلِتن ل -
بحموئع لبحجىل ع لحمىل مكحرلل للؤ وب للهمد لكيد   لبحدكب لوبح بى عد لل ذب لأهمع لورىا لح لل عث
 بح  ب ا.حع  ب  لوبحام هلوبح  يي ل
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 بحعمطع . لي ىولبحث حلبح ىحالل عىسللمط لبح عى لبحمم لحاعث لبحجىلم لىالبحبي  -

 مع :يه البحث حلبح ىحالتح لبح موال

لتب.لمط لبح عى لح لل عث ل ىلم لللح  لل-1
ل.تنى  ل،)ذك  حم غيولبحط  للىىاللح  لللمط لبح عى لح لل عث ل ىلم لتبل ثم للىبح بح لتئيى ع للبحفووإلل-2
ل.معما ل،)تنحىناحم غيولبح خي للىتبل ثم للح  لللمط لبح عى لح لل عث ل ىلم لىاللىبح بح لتئيى ع للبحفووإلل-3
ددلىبح بحدد لتئيددى ع للبحفددووإلل-4 حم غيددولبحمحدد  للبح  ب دداللىىدداللحدد  لللمطدد لبح عددى لحدد لل عثدد ل ىلمدد لتبل ثم 

لبحوبب  .ل،)بألول

 :بآل ع يحم لبحث حلبح ىحالتح لبر ثى لبحفواعى ل
 عثددد ل ىلمددد لتبلمعددد لل عدددىسللمطددد لبح عدددى لع ل دددي لل   ددددلد  دددى لتئيدددى الل   ددد لىدددووإللذب لدالحددد ل -

لبحفواا.وبحم   دل
دد - ،ل)ذكدد  حعطدد  للىالل   دد لىددووإللذب لدالحدد لتئيددى ع لىدداللحدد  لللمطدد لبح عددى لحدد لل عثدد ل ىلمدد لتبل ثم 

ل.تنى  
ددد - حع خيددد للىالل   ددد لىدددووإللذب لدالحددد لتئيدددى ع لىددداللحددد  لللمطددد لبح عدددى لحددد لل عثددد ل ىلمددد لتبل ثم 

 .معما ل،)تنحىنا

دالل    ل - حعمحد  للبح  ب داللىىووإللذب لدالح لتئيى ع لىاللح  لللمط لبح عى لح لل عث ل ىلمد لتبل ثم 
ل.بحوبب  ل،)بألول

ي  دد دلبحث ددحلبح ددىحال   ب دد للمطدد لبح عددى لحدد للميطدد للدد ل عثدد ل ىلمدد لتبلىددالأ  دد لكععددى لكعي ددي ل
 .م2020ل–ل2019بح  ب الل طىن لحعمىمبألبحمع ملو  ل)معمي ي لكعي ي لولتنحىني ي ل)بح و ع لوبآلدبب ل

1

ائىح ليحم لبانحىنلحع ا للتحيهىلح ضفالح عى رل عم لولمط ليحد  مللِبَين ُر: ل1998موىرلىوبنك ل)
ىدالئدي لل .77ل:1998،ل)ىوبنكد بح ع لل لأ عهىلو    لا ثى لدبىمرلبأل ى البحم مة لبدن بد لبحممطد ال

وبح    لبح دالييد لىيهدىلبانحدىنلتحد لىهدتلللى،ابح ثمى لبح ال طجتلم لل  فللِبَين ُر: ل2003نج ل)موىرلال
 ,Langle))أ طدىءلهدكهلبحم ب دفالىالنفحرلوىهتللىلي عدلبرلوك للىليامولبرلل لرالللكيط ن رلبحخىا ل

2003, p 14.بحم  ث لن  لبح عدى لون د لالجم  لبال جىهى لبححىحث لوللِبَين ُر: ل2008وموى رلدبحعىلي  فل)ل
بألبمىدلبحخىا ل هىللة لبأله بالوبالح  بلدى لبح داليع د مل هدىلبحفدودلىدالئعى درللد لد ب د لأولممد لوب جىهدرل
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قمددددىلموىدددرلبأل ددددعال. 8:ل2008،لي  دددف)لن  هدددىلودبىمي دددرل جددددىهلبح ىدددىءل هددددكهلبالح  بلدددى لوبحوادددىلمطهددددىا
بايجى عد لأولبححدعبع لن د لبح عدى لبيبمىدهدىللعد  جىهى بالكدسلالجم  لب  جىبى لبحفودلبح دال ملِبَين ُر: ل2010)

بحمخ عف لوبأله بالوبالح  بلى لبح اليع  مل هىلبحفودلىالئعى درللد لد ب د لأولممد لولد للتئحى درلبيهمي هدىل
و عم هىلودبىمي رلحع  و لبنيجى ع لن  ل   عبهىلو    رلمع ل  م لبحمحؤوحع لوبح حىلال كب رلن د لبآلردوط ل

لِبَين دُر:ل 2011)و د لموىدرلأ د لبحهد لل.ل 803:ل2010،لبأل عا)لرلحكب رلو اىهلم لئعى رلباك لمىمو ببع
وهدد لل يددع لحجمعدد للدد لبحممددىنالل مددى ،ئعى ددرل حدد  ملأنللِبددَين لئحددىسلياددمولبحفددودلمطدد هلاد  دد للدد لبا

 الل لبح عى لوبحواىلقىح  لوبح حىل لوبايجى ع لوبح حىلالبىحكب لوبائحىسلبىحمحؤوحع لبال  مىكع لوبحه
ابح مى د لوبحغدو للِبَين دُر:  Shannon & Stephen, 2014)وموىدرلل .798ل:2011،لبحهد لل)أ د مطهدىال

ل. Shannon & Stephen, 2014: 125وبححمالح  بيملأه بال  يو لبىاله مىمال)لبحموء،ل لو  دل

م  هلبىحواىلمد لئعى درلو    درلمعد ل    لبحفودلمع ل بب لذب رلو : ِبَأنَّه  ويعرف الباحث معنى الحياة 
بح   دد لبح ددداللِبَين ددرُللىكمددىلمدددوالبحثىئددحللمطدد لبح عددى لت وب ع ددد.لوادد لأه بىددرلبح عى عدد لوبححدددمالتحدد ل   عبهددى

 ي ي لمعيهىلك لىودلل لأىوبدلبحميط لمع لل عىسللمط لبح عى لبحمح خ ملىالهكبلبحث ح.

2

بحددك لظهددولىددالبحبددونللبايجددى ابح ددال ددغععلمعددتلبحددطفسللبحمهمدد  لتنللمطدد لبح عددى للدد لبحم ادد مى
بحمىاالو  بي لبحبدونلبح دىحالوهد للفهد مل دى  لول مد دلبال د جىبى لييدفلربدوب لئعدى لحهدىللمطد لو عمد ل

تليخ عفد نلىدال وطبد لبق ادىالبانحدىنلَأن هُلوه الوط فملبحمعمىءلمع لأهمع لو  دللمط لح عى لبانحىنلتالل
كمىلأنهتليؤك ونلمع لدو لبا بد لىدال كد ط لبحممدىنالحد لل،لى رلبىر الالبن مىءب هتلبحفكوط حعممط لىالئع

وحب لب    ذللفه مللمط لبح عى لمع لبه مدىملبحثدىئةي لىداللجدىللبحيد  ل.ل 112:ل2010،لبأل عا)لبحفود
طفحددع لبحم عادد لوذحدد لحم ب هدد لبحكةيددوللدد لبحضددغ الوبأللددوب لبح،لال  ثى ددرلبي ددع بلبح عددى لبنظددو ل،لبحطفحددع 
ل.ل 293:ل2007،لمب لبحخىحملوبحطعىل)لب عى طى

،لتاللمطد لىليكد نلهطدى للمطد لوهد النحدم لىدالهدكهلبح عدى لحممىياد رحدرلأهمع لاللوبح   دلبانحىنال
دد بحمحددؤوحع لبحمعبددى لمعدد لمى بددرلحدد للَأن لى يطمددىلياددمولبحفددودل،لىددال ئعدد ل حددىلالل مىحعدد لى دد لوأنلن خاددىهلدول 

لبتذ ل.ل 147:ل1982،لىوبنكددد )لوئددىى لردددى  الحإلنجددىد،ليكددد نلألددىملدبى عددد لدبرععدد لحإل ددد ب يبدد مل هدددىلغيددوهل
يوىد للد للىىممط لبح عى لح للك لتنحىنله لبحك ليمك لأنليجم للد لبححدمالبحد ؤوبلو  مد لبحممىندى ل دي  ل

بانحىنلبحك له للىبانحىنلبحك ليك افلح عى رللمط لوه ى للِتن ل  ل،ل عم لبح عى لوطجمعهىل ح  ملأنل مى 
يح اع لأنلي  م لن   لبحعك لوبالى بى لتح لبحمكىن لوبحطف ذلدونلأنليطد ب لهدكبللد ل دمىد رلأوللد لاد  رل

ل. 469:ل2015،ل الن)لىىححمالبأل ى الحإلنحىنله ل  بيملبحممط لىالبح عى ،لبحطفحع 
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:

ح لبحث حلم للمط لح عى رله ل   لأوحع لىالئعى رلوهكبلبحممط لىوط لون ماللد لتنل مالبانحىنلت
  لأنلي  بمل  ب ا لبحفودلوئ هلوطمك لحهكبلأنلي   لومط  كلىبدليك ح لهكبلبحممط للغ لللاللِتن رُلئيحل

يمد  للوبانحىنلي  ىجلحعممط لبحك لي ع لل لأ عدرلوهد ل دىد لمعد لأنلي عدىلأو،لياث لت بد لبحممط لمط ه
لدد لبح  دد دلذب ددرلوحكطددرلبددىألئولل دداءلي ب ددرلهددكبللىىددىحممط لحددعسلبنبةى  دد،للدد لأ دد للةعددرلو عمددرلو م ئى ددر

 د لل مبيدولمد لبحدكب لأولحدتللىوإذبلحتليك لبحممط لبحك ليط ظول   عبرلل لبانحىنلىالبح ب  ل دي  ل،لبح   د
مع لبحف  ل بعم رلبحثىمة لمع لبح  د  لوبحممد ليفب للَىِننِ رُليك لأقةولل للجودلت بىالح فكيوهلبحه ب البحموبدل

لوطددككو.ل 133ل-ل131:ل1982،لىوبنكدد )لوالليمدد دل ددكح لي ىمددرلتحدد لأنلي ادد ل ى ى ددرلوططاعددملتحدد لبح بدد م
بحطددىسلحدد يهتللِىددِنن لومعدد لذحدد لل،أنلبألىددوبدليخ ددى ونلنمدددلبحاددخ لبحددك ليوطدد ونلأنليك ندد بللةعددر لىوبنكدد )

لَأن لليدد لللخ عفدد لبح بى عدد لبأل ى ددع لا بد لبحممطدد لو دد لالئدد لىوبنكدد ل خيددعى لل فددود لل ميدد  لو ددمى لول
بحممععدد لبح حددىؤحع لبىح يقيدد للتحدد لَأن لوهدد ليادديولل،ونلىددالبححددؤبللمدد للمطدد لئعددى هتؤلبحمددوبهبي لبمدد لبحبعدد غليبدد 

  لأولبألىدوبدلحد يهتلبحبد   لمعد لممد لبر عدى لوبٍ لن د لئدلَأن لوطدولل،ل ابعبى لحطمد ل خيدع لبحموبهدملمة  
ب  كى ط لوب جىهى ع لوربوب ع ليمى   نهىللىك لبحطىسليم عك نل عم للَأن لوطايولتح ل،لل  فلذب للمط ل خيا

ل مددد ل)لبحاخيدددع لبحمك معددد لوبحم كىلعددد لوبحطىلعددد لهدددالبح دددال  بدددملبح دددعتلبح   ديددد لَوَأن لىدددالئعدددى هتلبحي لعددد ل
ل. 19:ل2012،لولم  

ى ا لبحمب ألبحك ل ع د ملبدرللمظدتلبحمد بر لبحممىادو لح  ب د لبانحدىنلوهد ليب ملهكبلبحمفه ملمع للم
وئوطدد لت بد لبانحدددىنلحعحددعلئوطدد للدد لبحظددووالوإنمدددىلهددالبددىألئوللئوطدد لب خدددىذل،لبىح   يدد للبدد ألبح  معدد 

لوحكد لئوط درلل د ود لوحعحدعل ىلد لولحدؤوال للبل  فللمي ل جىهلأ لظووال  ل  ب رلبانحىنلبحك ليمد لئدو ل
ىىانحىنلئولىالأنليجي لمع لبأل  ع لبح ال اوئهىلمععدرلبح عدى لوحكد لالليجد ل ،ل22:ل1998،ل ىوبنك)

بح وطد ل دي اللمهدىللأَلن لل؛أنل م  جلهكهلبح وط لبىال  ب بدي لوإنمىليج لأنلي تل فحيوهىلىدالت دى لبحمحدؤوحع 
 . 212:ل2013،لاىح لوبحاى إلل)لبحمحؤوحع لىالكعفع ل ك ط لبانحىنلحكب رلو   عبهى

نب لىالبحممطد لبحمد   لوبحهد الىدالبح عدى لو طاديلهدكهلبح ىحد للد لتئثدىالت بد للِبَين ُر:وطموىرلىوبنك ل
و طاددديلأموبادددرلبحطفحدددع للددد ل،لبحخمددد للوى ددد  لبحادددم  ،لبحممطددد لولددد ل دددمى رلأولريى يدددرلبححددديملوبحمعددد 

ئيدحل اديولن دى جلبح  ب دى لتحد لل؛ دم لبالن ادى وبحفدوبغلبح  د د لظدىهو لوب،لبحيوبمى لبحووئع لوبألرال عد 
لِتن ُهددتئيددحل؛لأنلأقةددوللدد لنيددفلبحموادد لبحم ددوددي لمعدد لبح عددىدب لبحطفحددع ليمددىن نللدد لبحفددوبغلبح  دد د 

ىالئىح لل لبحعيسلوبحمعد لوبح ئد  للىمىيا بلبائحىسلبفب بنلبحممط لىالئعى هتلوطب ولبحفوبغلبح   د ل عع ل
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دوبانحىنلبحك ليفا،لح يهت وإذبلحدتلل،لد لبحفدوبغلبح  د د لى لىالتيجىدلبحممط لوبحهد الىدالبح عدى ليمدىنالئ م 
ل. 38:ل2012،لل م لولم  )ل ؤد لتح لبائثىالبح   د لهىِىِنن لي خع لبانحىنلل لهكهلبح ىح ل

لكددين،لالليمكدد ل غييددوهلبلبدد   للبومععددرلأنلي ب ددرلألددو ل،لئددي ليجدد ل ددخ لنفحددرلىددالل  ددفلالللفددوللطددر
مط  ٍكلىبدليك نلألىملبحاخ لىوا لأريو لح  بيملبح عم لبحمععىلوهال،للة لبححو ىنلمضىال للىيك نللوا ل

لمط لبحممىنى لوبحمهتلى إللك لذح له لبال جىهلبحك لييركهلن  لبحممىنى لوبال جىهلبحدك ليجمد للمىنى درلىد إلل
ي ضددم لكددكح لبحممطدد للن ددرُلألَلل؛وط  بددملذحدد للدد لردداللللمطدد لبح عددى لوهدد للمطدد للاعددملغيددوللاددووا،لذب ددر

ىىحممىنى لوبحبعمل ىبمىنلحع عى للة لبحب  لوبحم  لوم للأ لل لهكهل ،ل132:ل2006،لغىنت)لبألقبولحعممىنى 
ت ددبىالبحبعددملوبحمدد  لوبحممىنددى للدد لبح عددى ليمطددال جوطدد لبح عددى للدد للأَلن لل؛بأللدد  لمدد لبح عددى ليدد لوللمطىهددى

و د ل دي ال،لىنى لىالو عللىلأولل  فللىلأوللوئع للىلىالئعى دروط مو لك لتنحىنلحعمم،لا   هىلو كعهى
هكهلبحممىنى لل لبحفا لىال  بيملبأله بالوم ملت ثى لبح ى ى لأولبح ولىنلبحمىد لوبحممطد  لأولبحفبد بنل

بحممىندى ل ميد للَأن لتحد ل ل2010)ووندجللىبد لأ دى ،لحااءللدىلأول دخ للدىلأولبحادم  لبىحدكن لأولغيدولذحد 
،لل م لولم  )لىىحممىنى لدونللمط ل ؤد لتح لبحبؤسلوبحعيس،لحعث حلم لبحممط  لبحمةيو)لرح ك نلبحمطث

 . 25:ل2012

بحمكدد نلبحمموىددالبحدك ليددو ثدلبددند ب ل:لحممطدد لبح عدى ل ال دد للك نددى لهدالِبددَين لذكدو ل ددميو لأ دد لغ بحد ل
 نلبححع كالبحك ليو ثدلبمىليب ملبرلبحفدودللد ل دع  لوبحمك،لبحفودلحممط لئعى رلوبحخبوب لبح ال ةو لبحممط 

لِبددَين لوبحمكدد نلبح  دد بنالبحددك ليددو ثدلبنئحددىسلبحفددودل،لي ددو تلهدد الئعى ددرلبحمدد   لباددك لوب مددالىددالئعى ددر
ل. 267صل،ل2007،لأ  لغ بح )ل عى رل عم لو اىهلمطهىلل لراللللىلئببرلل لأه باح

ح عددى ل  مةدد لبيهدد بالبح عددى لوبح معددملبايجددى البىح عددى للك نددى للمطدد لبلَأن لقمددىلأ ددى لبحمهدد بو لتحدد ل
.ل 101:ل2012،لبحمهدد بو ل)لبح  دد د بحم جد د لوبح  بددملبح  د د لوبحةددوبءلبح  دد د لون كعد لبح عددى لوبحوادىل

لوذكولبأل عالأنللمط لبح عى لي ك نللد لبحببد للوبحوادىلوبحهد اللد لبح عدى لوبحمحدؤوحع لوبح حدىلالبىحدكب 
ل. 804:ل2010،لبأل عا)

لى ع لل لبحمعمىءلبحكي ل طىوح بلل ا  لبح حىلالبىحكب لبحك ل ك لفعرلمع لأهمع لئض  لبحفودللُيَم  ل
لىرال  ددلبلدد لذب ددرلولدد لوب مددرلوألىنعددرلولوبلعددرلوىددالئضدد  هللدد لبآلرددوط لوبحممدد لوبألناددا لبح عى عدد لئضدد   ل

 للى دع )لكمدىلذكدو ،ل102:ل2012،لبحمهد بو ل)لي  بىملل ل بعم رلبانحىنع لولمط لبح عى لح يدرلبمىلىت  بكع ل
بحفودليمكطرلأنليامولبىال  بوب لبحطفحدالىدالئعى درلوأنليدطمتلبىحيد  لبحطفحدع للد لردالللتد بقدرلبحفمدىلللَأن ل
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،لبألوهدددىملوبألئدددالملبالنحددد ىبلتحددد لمددد لحممطدد لئعى دددرلو    دددرلمعددد لىهدددتلبح ب ددد لول ب هددد لبحيدددم  ى ل ددد ال ل
وككح لل لرالللبحمف ط لوبح عبى ع لىالبحماىمولوبألىكى لوبححع كعى لوبح م د ل    د لمىحعد للد لبال د بالحع ل
وبائحىسلبىح عى لوإيجى عى هىلوبحب   لمع لت ىل لمال ى لئمعم لل لبآلروط لو مي هلبىألاىح لوبال  كى لىال

ل .118:ل2001 وطع،ل)لءلوبحم ث لحك لل لئ حروأنليك نلح يرل م  ل   لبىالن مىل،بحمم 

ددد حفوبنكددد ليحددد خ ملليددداع للىيمدد لىوبنكددد لهددد لأولللددد لأ عدددملليددداع لبحممطدد لبح  ددد د لحع عدددى لووىب 
بح  د دلذب درلولمطد لبح  د دلوبححدمالايجدىدللمطد لل حد سلىدالبح  د دل:لو  د لحعايولتحد ل ال د ل  بند 

للمطدد وطف ددو لىوبنكدد ل ،ل135:ل1982،لبنكدد ىول)لبحاخيددالت لت بد لبحممطدد  بح عددى لي  بددمللدد لردداللللَأن 
بح دددالي معمهدددىلىدددالل ب هددد لبحممىندددى لل دددىحي  فىمددد لبحفدددودللددد لمىحمدددرلبحم دددعدلبدددرلكدددىحم ب فلوبحخبدددوب لوبأل

وح  بيمللمط لبح عى لح للبحفودلمععرلأنلي مىل لل لبآلروط لل لرالللبح عتلبايجى ع ل،لوبحضغ البح عى ع 
(Jim, 2004:3الل مط لىبد بنلبح عدى لحممطىهدىل د لتنهدىلل ب هد للى .لوطؤك لىوبنك لمع لئ مع لبحممىنى لوأنه

يحد م للأنبحظووالبح عى ع لبحيد ث لبادجىم للد لرداللل   طد لبألحدتلتحد لتنجدىدلوبن يدى لومعد لبانحدىنل
مىلدد للدد لكدد لبحم ب ددفلبح ددالحددرلحعكدد نلأقةددوللحددؤوحع لو دد  لىددالبح لبلد لنهىيدد لبح عددى لودوبحهددىلأنل كدد نلئددىى  ل

ل. Durbin,2005: 67  ب هرل)
ىىحووئعددد لهدددالأهدددتلريدددى  لبح  ددد دلبانحدددىنالبح دددال ميددد ل،لوحبددد ل كددد لىوبنكددد لمعددد لبحثمددد لبحووئدددا

ردالللبحد مالبحدكب البح دىحالوحكطهدىللاد ب للد لابحال دم  للىىىحووئع ل طثمدحلظىهوب ع د،لبانحىنلم لبح ي بن
هددالبألادد لحكدد لومددالوهددالبحخىاددع لبحو عحدد لحعفددودلولطهددىليادد ملبحدد مالبحووئدداالىىحووئعدد لبحال ددم  ط ل

بحم يدد للدد لبألممددىللبح دداليبدد مل هددىللَأن لوطددوللىوبنكدد ل ،ل475:ل2015،ل ددالن)لوبح دد لوبحضددميولبألرال ددا
وأقد لمعد لأهمعد ل،لكثى  لم ل مبيدولئ عبدالمد لب ةدرلمد لبح دعتلوبحممدىنا،لبانحىنلوبحبوب ب لبح اليي  هى

مىنالىالئعى لبانحىنلوبم بوهىلبحثم لبحووئالبحمحؤوللوبحمهتلىال ك ط ل خيي رلوهدكهلبحممدىنالبح عتلوبحم
ىب ليخ ى لبانحىنلبحم  لمع لبح عى لتذبلو  لىالبحم  للمط لح   دهل،ل  مة لبىحم بح لوبح وط لوبحمحؤوحع 

ل. Stegar et al, 2006: 80ىوبنك لأ م لئىال لبحممط لوأ عملمعيهىلبححم لبحكب ال)لوبم بوهى

قمىليوللىوبنك لأنلبانحىنل  ليمىنالل لبحفوبغلبح   د لبحدك ليطاديللد لردالللبحيدم  ى لبحخبوب عد ل
لىىوبنكددد ل دددبث ل هلىدددالتد ب لبح ظعفددد لبحي لعددد لحإلنحدددىنلوبائثدددىالبح  ددد د لأولتئثدددىالت بد لبحممطددد لبحدددك ليمددد

الميددولبحفدوبغلبح  دد د لالليجدد لأنلىددلَأن درُلكمددىليددولل ،ل18:ل2012،لل مدد لولمد  )لحعميدىبلبح  دد د 
يبطدد لبح معددعتلبىال  يددى لمعدد لنبدد لبح بىحيدد لوبحمموىدد لوإنمددىليجدد لأنل يددب ل دد   لبانحددىنلمعدد لبحمةدد  لمعدد ل
بحممىنالبحفوط  لبح الالل  ي ولبىنهعى لبح عتلبحمىحمع لوهدكهلبحبد   لبانحدىنع لمعد لبحمةد  لمعد لبحممطد لبحمخثديل

وحهددكبليجدد لأنليدد ودلبح معددعتلبانحددىنلبىح  ددى  لبح ددال مكطددرللدد لبحمةدد  لل؛يوىددالبحم ب ددفلبحفوطدد  لهدد لبحضددم
ل. 103:ل1998،لىوبنك )لمع لبحممط 
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دد بانحددىنليك اددفللمطدد لو دد دهللَأن لحممطدد لبح عددى ل كدد  لفعددرلمعدد للى دد لعلىددىنلدو دنل ددميحلنم ذ  
بحةدىنالبدىحخبو لذب لوط معدملل،ع لىالبحمدىحتلبحابعمداىىألوللي معملبىحخبو لبح حل،لح  طى لحعخبو ل مع لأ  م

،لنحدمعرلبحمدىحتلبحخدىصلبحدك بحةىححلبىحخبو لبحاخيع لطو ثدلول،لبحاىب لبال  مىمالأوللىليحم لبحمىحتلبحمىم
وبانحدددىنلىدددال ددد عرلح  بيدددملبحممطددد لمعددد لهدددكهل،لألددىلبحوببددد لفعخددد  لبىحمةدددىللأوللدددىليحدددم لبحمدددىحتلبحمةدددىحا

حالاا بملبمه دب لبحممطد لوط   دفللمطد لئعدى لبانحدىنلمعد للد لللبنفحرللضاو للبحمح  طى لبأل   ليج 
 . 105:ل2012،لبحمه بو ل)لنجىئرلىالل ب ه ل ع لبحمه دب 

حعخبو لتح لأغدوب لأ ى دع لل حعمح  طى لبأل  ملىو بحتلىىنلدو دنل ميحلأن ب لبحممط لىالبح عى لوىب ل
ح  بيددمللبرلابىاله مددىملبحطهددى االبحددك لياددك ل ه يدد  ل   بددمللدد لرددالللأهدد بالو ددعا ل ددتل مددو لحمددىل حددمع

،لىمع لك للح  للنج لأنلبحغو لبأل ى الي طى الل لباله مىملبحطهى ا،لبحممط لمع لك للح  للحعخبو 
ألددىلبحةددىنالفع  دد ل،لىددىألولليمةدد لبح عمدد لبحمةىحعدد لبح دداليحددم لتحيهددىلبانحددىنلمدد لومددالأولمدد لغيددولومددا

و ددكح لييددث لل،الليمكدد ل فىديددرلىددالادد   ل ه يدد لح  بيددملبانحددىنلبحمةددىحابحجىندد لبحخفددالوبحمطابددالبحددك ل
ل  بيددملبحممطدد لهدد لبحطجددىهلىددالبح  دد  لوبح غعدد لمعدد للهدد دب لبحممطدد لبحم مةعدد لىددالباله مىلددى لبحطهى عدد 

  ل1041:ل1999،ل ععمىنلوى د ل)

ل:ل مة ل ةال ل عتلأ ى ع لهائ دلىوبنك ل ال  لأ ىحي لالق اىاللمط لبح عى ل 
لىىطع دلو ادم للدىليحد اع لبحفدودلتنجدىدهلأ لت  بمدرلبحخدىصلو د ليكد نلممدال ل:ل با  بكع )لبح عتلبال  كى ط ل-1

ل .282:ل2011،لهوط  )لل لأ كىلللمط لبح عى لوط ىوللة لذح لبانجىدل كال ل،لىمعمع للىأولبق اىى ل
لدددىليمكددد لأنلي يددد لمععدددرلبانحدددىنللددد لربدددوب لئحدددع للو  ضدددم لكددد :ل بحخبوب عددد )لبح دددعتلبح جوطبعددد ل-2

رىا للىلي يد لمععدرللد لردالللبال د م ى لبىحجمدىللوبحث دحلمد لبح  عبد لأولدرد للىدال،لولمط ط 
و اديولبح دعتلبح جوطبعد لتحد ل عد لبح دعتلبح دال دتلتئوبدهدىلوبق حدى هىل،لمال ى لتنحدىنع لكىح د لوبحيد ب  

بىااددىى لتحدد لبال يددىللبىحابعمدد لو معدد لبألناددا لبح ددالمدد ل وطددملربددو لبحممدد لبال  كددى  لح رددوط ل
،للددودوإلل)ل مةدد لبحخبددو لبانحددىنع لبح ددال ثمددحلمعدد لبحم مدد لأولبائحددىسلبىألهمعدد لوبح عمدد لىددالبح عددى 

ل. 55:ل2018
د:لبح عتلبال جىهى عد ل-3 معد لبحعديسللىو ىمة دلىل ثا دلىوهدالبح دعتلبح دالالل د بللبى عد لمطد لىلي دع لبحفدودلل  ف 

وط ضم لهكبلبح وطد لبانحدىنع لل،ىأولربوب ع للىلطرلوالليح اع ل غييوهلب  كى ط للىليؤو  للىأولل  ف لوبحضمفل
وب جدىهل للةد لبأللدوب لبحم لطد )لىالبر عى لكعفع لل ب ه لولبى ع لبحب  لبحم   ملوغيولبحبى  لحع غييو

رلىدالبح عدى ل)ل مدد لمعد لبحم ب هد لو  بيدملأه بىدلببحفدودلبحدك لي خدكهلن د لهدكهلبحظدووالوطجمعدرل ددىد  ل
ل. 44-43:ل2012،لولم  
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هدد ىعلتحدد لبحكاددفلمدد ل بعمدد للمطدد لبح عددى لوأبمددىدهلبحمخ عفدد لحدد للبحاددثىبلول ل1997)لد ب دد لرضددو
بح ىحددد لل،بحموئعددد لبح  ب دددع ل،بحجدددطس،لبحممدددولبح لطدددالحعادددىبلبحجدددىلمال،بحجدددىلمال)بحمحددد  للبحةبدددىىالحأل دددو 

،لو ىحث لل ل عث لكعع لبح و ع لىال ىلم لبح  دىدطملى ل ىحث ل1043بح  ب  لل ل)لبال  مىكع  ،لو ك نعلميط 
  اددععلبح  ب دد لتحدد ل ددي ولول ،ل1996وب دد خ ملبحثىئددحلل عددىسللمطدد لبح عددى للدد لتمدد بدلهددى ونلبحو ددي  ل)

لىوحددتلي  دد ل ددي يولدبللتئيددى ع لل،لمطدد لبح عددى لبىحمحدد  للبحةبددىىالحأل ددو لوبحممددولبح لطددالوبحموئعدد لبح  ب ددع 
ل.لحمىل لبح خي لوبح ىح لبال  مىكع لوبحجطسلمع للمط لبح عى 

د ب دددد لهدددد ىعلتحدددد لبق اددددىالبحمال دددد ل ددددي لبحممطدددد لبحاخيددددالوبح   ددددرلل(Klien, 2000)وأ ددددولل
ط دددى جل دددي يولبحممطددد لبحأظهدددو لولل،بألىى  ددد  ل،لدددوطكيي ل)بحبدددعاأبحمحددد ببعالمعددد لميطددد للك نددد للددد ل دددثىبل

 علأنلأىدددوبدلبحميطددد للددد لبألىى  ددد لبأللوطكدددىنلأقةدددول ددد   لمعددد لكمدددىلأوادددلبحمحددد بب ،بحاخيدددالمعددد ل عدددمل
 دددي لل   ددداى لد  دددى لبحو دددىلللىبح خادددعدلحعمحددد بب للبى نددد لبدددىحبعال يطمدددىلحدددتل   ددد لىدددووإللدبحددد لتئيدددى ع ل

لل لبحمح بب لل لبحو ىل.للىوبحطحىءلىال خاعاهتلحعمح بب لحك لبحطحىءلكىنعلأقةول عب ل

تح لبح مدوالمعد للمطد لبح عدى لوبح مدوالل(Edwardes& Ronald, 2001)ىالئي له ىعلد ب  ل
و ىحثد للد ل عثد لتئد لللى ل ىحث د298مع لب  وب عجعى لل ب ه لبححع  لبالن  دى  لحد للميطد للك ند للد ل)

بحجىلمددى لبحكط يدد ،لأظهددو لن ددى جلبح  ب دد لأنلبحاعثدد لبحددكي ليف بدد ونلبحممطدد لىددالئعددى هتلوطاددموونلبىحعدديسل
لحم ىوال لبالن  ى .لع لهتلأقةولبئ مىال لو حعاولمعيهتلبحماىمولبححعب

تحد لبح مدوالمعد لبحمال د لبال  ثى عد ل دي للمطد لبح عدى لودبى عد ل ل2008)ل يطمىلهد ىعلد ب د لي  دف
وبح مددوالمعدد لو دد دلمال دد ل ددي للمطدد لبح عددى لو ددي لل،بانجددىدلبألقىديمعدد لوبحواددىلمدد لبح خيدد لبح  ب ددا

حمدددىلعالنددد  لبح  ب ددد للىمعددد لو ددد دل دددي يولدبللتئيدددى ع للبحجىلمددد لوبح مدددوال بحوادددىلمددد لبح  ب ددد لحددد لل عثددد
دبى عدد لبانجددىدلوبال جددىهلن دد لبح خيدد لبح  ب ددا،لو ك نددعللىدداولحدد  للتد ب للمطدد لبح عددى لىددال ي يوهمددىل

بحمح  للبألوللبحجىلمالىالكععد لبح و عد لوكععد لبح مدوطالل و ىحث لل ل عثلى ل ىحث ل543ميط لبح  ب  لل ل)
أ فو لن ى جلبح  ب  لمد لو د دلمال د لب  ثى عد لذب لدالحد لولع ،لن ى ولمه لبحكفىي لبالوكعع لبح و ع لبحب نع 

تئيدددى ع ل دددي للمطددد لبح عدددى لودبى عددد لبانجدددىدلبألقىديمعددد لوبحوادددىلمددد لبح خيددد لبح  ب دددا،لكمدددىلأ دددى  ل
 يوهمددىلحمددىلعالندد  لبح  ب دد لولحدد  للتد ب للمطدد لبح عددى لىددال يلىبحط ددى جلتحدد لمدد ملو دد دل ددي يولدبللتئيددى ع ل

ل.مع لدبى ع لبانجىدلوبال جىهلن  لبح خي لبح  ب ا

تح لبح موالمع لأ ولبحم بل لبحةبىفع لمع للمط لبح عدى لوبحوادىلل(Jin Y, 2008)قمىله ىعلد ب  ل
ل دالبل 206)،ل للد لبحادالبلبحيديطي 400لدطهتل)ل الب ل606و ك نعلميط لبح  ب  لل ل)لبح عى ،م ل

و د لب د خ ملبحثىئدحلل عدىسلبحضدغ البحطفحدع لول عدىسل،لىلمى لب د وبحعىل لبحاالبلبحييطي لىالتئ لل 
دد،للمطدد لبح عددى لوبحواددىلمدد لبح عددى  مطدد لبحميطدد للىو  اددععلبح  ب دد لتحدد لأنللحدد  لللمطدد لبح عددى لكددىنللو فم 
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وأنرليو ثدلبمال  لمكحع لل لبحضغ البحطى ج لمد لبحم بلد لبحةبىفعد ل يطمدىلب  دثدلبمال د ل وديد للد لبحوادىل
ل. عى م لبح

د ب دد لهدد ىعلتحدد لبح مددوالمعدد ل عددملبحمحدد بب لومال  ددرلبممطدد لبح عددى ل ل2010)لوأ ددوللمبدد لبح عددعت
و ىحثدد للدد ل عثدد لكععدد لبح و عدد ل ىلمدد للى ل ىحث دد50 ك نددعللدد ل)،لوبحضددغ البحطفحددع لحدد للميطدد للدد لبحاددثىب

 لول عددىسللمطدد لبح عددى ل)نجدد لل2002وب دد خ ملبحثىئددحلل عددىسل عددملبحمحدد بب ل) ددميو ل ددط ،لمددي ل ددمس
أظهو لبحط دى جلمد ملو د دلمال د لول،ل 2005 لول عىسل)بحضغ البحطفحع لنجالءلمب لبحممب د2008ت وبهعتل

لكمدىلأظهدو لبحط دى جلو د دلمال د لمكحدع ل دي لبحضدغ البحطفحدع لولمطد ،ل ي للمطد لبح عدى لو عدملبحمحد بب 
 دي لبحدكك  للىبح عى لوحتل ظهولبحط ى جلو  دلمال  ل ي ل عملبحمح بب لو دي لبحضدغ البحطفحدع لوو د  لىوو  د

ل.لوبانى لىاللمط لبح عى لكىنعلهكهلبحفووإللحيىح لبانى 
 لتح لبح موالمعد لبحمال د ل دي للمطد لبح عدى لولحد  للبحوادىلمطهدىلحد لل2011د ب  لر جل)ه ىعلول

ظهدددو لوأ،ل ل ىحثددد 247ئيدددحل ك ندددعلميطددد لبح  ب ددد للددد ل)ل؛كددد لبحمو عددد لبححدددم دي  ىحثدددى لبحجىلمددد لبىحممع
بحط ى جلو  دلمال  لدبح لول  ثد ل دي لأبمدىدلل عدىسللمطد لبح عدى لول عدىسلبحوادىلمد لبح عدى لحد لل ىحثدى ل

ل.لبحجىلم 

 ل لتحدد لبح مدوالمعد لبحاى د لبحطفحددع لبحفمىحد لومال  هدىلبممطد لبح عددى2012قمدىلهد ىعلد ب د للكدىو ل)
 ليطدىيولو د لب د خ ملبحثىئدحلل عدىسلبحاى د لبحطفحدع لبحفمىحد ل25ح للبحاثىبلبحجىلمالبحمادى كي لىدال د   ل)

 للدد ل130ول عددىسل بدد يولبحممطدد لول عددىسل بدد يولبحمحدد  للبال  مددىمالوبال  يددىد لمعدد لميطدد ل  بلهددىل)
هدىلأندرل   د لمال د ل دي لو  ا لبحثىئحلتح لن عج للؤدبل،ل ليطىيو25بحاثىبلبحجىلمالبحماى كي لىال    ل)

وحدتلل، ليطدىيو25بحاى  لبحطفحع لبحفمىح لولمط لبح عى لح للميط لل لبحادثىبلبحجدىلمالبحمادى كي لىدال د   ل)
ل. ي لبحكك  لوبانى لىاللمط لبح عى لى    لىووإللدبح لتئيى ع ل
ي ل لتحدد لى دد لبحمال دد ل ددي لبحممطدد لىددالبح عددى لو ددKleftaras&للPsarra, 2012وهدد ىعلد ب دد ل)

مدددىملل30-18 ل  دد ل  ددوبوهلأممددى هتل ددي ل401بالق  ددىبلوبحيدد  لبحطفحددع لوذحدد لحدد للميطدد للك نددد للدد ل)
وأظهدددو لبحط دددى جلو ددد دلمال ددد ل  هوطددد ل دددي لبحممطددد لىدددالبح عدددى لوبألمدددوب ل،لمدددىمل5,24بم   ددددلممدددو ل

ل. بىحممط لىالبح عىلبوكىنلبحو ىللذو لبألموب لبالق  ى ع لبحا ي  لأ  ل م   ل،لبالق  ى ع 

 لىب له ىعلتح لبح موالمع للح  للبحممط لىدالبح عدى لحد لل عثد ل ىلمد ل2012ألىلد ب  لبح ب عال)
ل،ذك  )لحم غيوب لبحجطسلىبغ بدلوبح موالمع لبحفووإللذب لبح الح لبائيى ع لىاللح  لللمط لبح عى ل ثم ل

بحم عدددىسللمعددد  لA, B)لوبح مدددوالمعددد للحددد  للنمددددلبحاخيدددع  لتنحدددىنال،معمدددا)لوبح خيددد ل، تندددى 
بحممدوبللدد ل بد لبحثىئةدد لو ابعبدرلمعدد ل عثدد ل ىلمد لبغدد بدلوبح مدوالمعدد لبحفدووإللذب لبح الحدد لبائيددى ع ل

أظهدو لبحط دى جلأنل عثد ل ىلمد لبغد بدلي م مد نلبمحد  للمدىلٍلىدالول،ل A, B)لىداللحد  للنمددلبحاخيدع 
 لبحكك  لىالئي لحتل    لوو  دلىووإللذب لدالح لتئيى ع لمع لل عىسللمط لبح عى لحيىح،للمط لبح عى 

ددد كمدددىلأظهدددو ل ،لتنحدددىنال،معمدددا)لحع خيددد لىىدددووإللذب لدالحددد لتئيدددى ع لمعددد لل عدددىسللمطددد لبح عدددى ل ثم 
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حم غيوب لبحجدطسلوبح خيد للىواللي   لىووإللذب لدالح لتئيى ع ل ثم لل A)لبح  ب  للي لبحاعث لتح لبحطمد
ل.ل A,Bمع لل عىسلنمدلبحاخيع ل)

 لتح لبحكافلم للمط لبح عدى لىدالبح طبدؤلبدىحفووإلل دي لبحجطحدي لMartir, 2013قمىله ىعلد ب  ل)
مددىملوبن ددوبالل عددى  ل دد  هلل1,21و ىحثدد لبم   دددلممددو للى ل ىحث دد226ىددالبحاددم  لب حدد لبح ددىللحدد لل)

ىدددالبح طبدددؤلبىح   ددد لبحكععددد لحم عدددىسلئحددد لبح دددىللوكىندددعللبوأظهدددو لبحط دددى جلأنلحممطددد لبح عدددى لدو  ل.ل18,2
ل.لو مالبألبمىدلبحط كع لحرلورىا لبم لبحه الىالبح عى ل،ح    لبحكعع لح ح لبح ىلبحاىحثى لأمع لىالب

تحدد لبح مددوالمعدد لاددغ البح عددى لحدد لل عثدد لبحجىلمدد ل ل2013)ل يطمددىلهدد ىعلد ب دد لبحطدد ببلوبحمكيعددا
ومال  هىلبممط لبح عى لوبحواىلم لبح عى لولد للت دهىمللمطد لبح عدى لوبحوادىلمد لبح عدى لىدالبح غيدولبحكعدال

و دتل،ل دىلم البغد بدلوبحمح طيدوط ل و ىحث لل ل عثلى ىحث ل ل445)ل يحفعلميط لبح  ب  لل ل،حضغ البح عى 
أظهددو لن ددى جلبح  ب دد لو دد دلمال دد لولل، بحواددىلمدد لبح عددى ،للمطدد لبح عددى ،لاددغ البح عددى )ل ابيددمللبددىيعس

ال دد لب  ثى عدد لل  ثدد لوم ،لبحواددىلمدد لبح عددى ،للمطدد لبح عددى )لب  ثى عدد ل ددىحث ل ددي لاددغ البح عددى لوكدد للدد 
ىددالبح ثددىي ل ل1,24)ل ددددددددد لبحواددىلمدد لبح عددى ،للمطد لبح عددى )ليحددهت ،لبحواددىلمدد لبح عددى ،للمطدد لبح عددى )ل دي 

ل.ل اغ البح عى )لبحكعالحدددددددد

بحد لبح مدوالمعد للمطد لبح عدى لو بد يولبحدكب ل لShannon & Stephen, 2014)لوهد ىعلد ب د 
ب دد مععلبحميطدد لبا مىحعدد لولل،رىادد ي لىددال ددمىلل ددوإللبح اليددى لبحم  دد  لحدد لل عثدد لبحجىلمدد لىددال ددىلم ي 

ىللدد لبحجدددىلم ي لىدددالبحجدد ءلبحادددمىحالبحاددو اللددد لبح اليددى لبحم  ددد  للدددطهتلل497حهددكهلبح  ب ددد لمعدد ل لادددى ك 
ول عدددىسلل1968ب ددد خ ملبحثىئدددحلل عدددىسلأهددد بالبح عدددى لحكوولبددد لولىه حددد ل،لذكدددو ب ل111)،لأنةددد  ل386)

أظهدددو لبحط دددى جلب  فدددى للحددد  لل بددد يولبحدددكب لولمطددد لبح عدددى لحددد لل عثددد لولل،1965نبدددوغل بددد يولبحدددكب لحوودل
ل.لكمىل يطعلبحط ى جلو  دلمال  لب  ثى ع لتيجى ع ل ي للمط لبح عى لو ب يولبحكب ،لبحجىلم 

تحدد ل عددىسللحدد  للبأللدد لبحطفحددالومال  ددرلبممطدد لبح عددى لحدد لل ل2017)ل يطمددىلهدد ىعلد ب دد لادداله
ؤ حددى لباي ب عدد لىدداللطابدد لادد بئال ددوإللبحبدد سلوح  بيددملهدد البح  ب دد لب دد خ لعلبحمل ميطدد للدد ل عثدد

بحثىئةدد لل عددىسللى ددع لحأللدد لبحطفحددالول عددىسللمطدد لبح عددى لو ددتل ابيددملهددكهلبحمبددىيعسلمعدد لميطدد ل عغددعل
وأظهددو لن ددى جلبح  ب دد لأنلل،و ىحثدد لىدداللطابدد لادد بئال ددو البحبدد سلبحمي  طدد لوأ دد ديسل ل ىحدد ٍل100)

و يطدعلن دى جلبح  ب د لو د دلمال د للىولح  لللمط لبح عى لكىنلل   دا للىبحطفحالكىنللطخفض لللح  للبألل 
 وديدد ل ددي لبأللدد لبحطفحددالولمطدد لبح عددى لحدد للميطدد للدد ل عثدد لبحمؤ حددى لباي ب عدد لىدداللطابدد لادد بئال

ل،بحجددطسل،لكددىنلبا ىلدد )لكمددىلأظهددو لبحط ددى جلو دد دلىددووإللىدداللحدد  للبأللدد لبحطفحددالىددالل غيددو،لبحبدد س
ل. بحيفل،بحممول،بحجطسل،لكىنلبا ىل )ل يطمىلحتل    لىووإللىاللمط لبح عى لىالل غيو لبحيف،لبحممو
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 .ك نرلبحمطهجلبحمطى  لح  بيملأه بالبحث حل؛ب  خ ملبحثىئحلبحمطهجلبح افالبحمح ا

 لبح و عددد لوبآلدبب)لكعي دددي لتنحدددىني ي لكععدددى ،أ  ددد لي ددديحفللج مددد لبحث دددحللددد ل عثددد ل ىلمددد لتبلىدددال
هددكهلبحكععددى لهددالبألقةددولل و مدد لم2019/2020)لحعمددىملبح  ب ددا لبحمعدد ملو دد لبأل ددطىن)لوكعي ددي لمعمي ددي 

و ىحثد للد دمي لئحد لبحطد  للى ل ىحث د5761 ع لت مدىحالمد دلبحاعثد ل)لتذل؛قةىى لل لبحاعث لبحكك  لوبانى 
 ل2758،ل) خييى لتنحىنع  ل3003)لوئح لبح خي لتح لأنة ، ل3460،ل)ل لبحكك   ل2301)لتح 

ى ل.ي ا لذح  ل1)لوبحج ول،لىمعمع لل خيي 
 (1جدول )

 توزيع أفراد المجتمع حسب متغيرات البحث

 التخصص

 النوع
 المجموع الكلي تخصصات علمية تخصصات إنسانية

  المجموع الرابع األول المجموع الرابع األول  

 2301 1473 320 1153 828 458 370 ذكور

 3460 1285 398 887 2175 765 1410 إناث

 5761 2758 718 2040 3003 1223 1780 المجموع

لدد للج مدد لبحث ددحل ددتلبر عددى هتل ل%5)لو ىحثدد ليادكع نلنحددث لى ل ىحث دد287 يحفدعلميطدد لبحث ددحللدد ل)
ل.ي ا لذح  ل2)لبىحاوطب لبحاث ع لبحما ب ع لوبحج ول

 (2)جدول 

 توزيع أفراد العينة حسب متغيرات البحث

 التخصص

 النوع

 المجموع الكلي تخصصات علمية تخصصات إنسانية

  المجموع الرابع األول المجموع الرابع األول  

 115 74 35 39 41 16 25 ذكور

 172 64 26 38 108 41 67 إناث

 287 138 61 77 149 57 92 المجموع

 بطىءلل عىسللمط لبح عى لوبح  بملل لريى يدرل للىيح لبحعمىنا)لبىال  وب لل لبحثىئة ل ىملبحثىئح
ئيددحل ددتلبال ددال لمعدد لل؛وطهدد الهددكبلبحم عددىسلتحدد ل عددىسللمطدد لبح عددى لحدد لل عثدد لبحجىلمدد ،لبححددعك ل وط 

مال ددد لوبح  ب دددى لوبحث ددد  لبححدددىبب لبح دددالحهدددىل،لبأل دددولبحطظوطددد لوبألدبلبحطفحدددالبحدددك ل طدددىولللمطددد لبح عدددى 
ل عددىسل:لبم ادد  للمطدد لبح عددى لوكددكح لبال ددال لمعدد لمدد دللدد لبحمبددىيعسلبح ددال  ددعسللمطدد لبح عددى لأهمهددى

،ل 2008ل عددىسلي  ددفل)،لول لمعدد لبحبي دد لبحموب عدد 2007قوولبدد لولىه حدد لبحددك ل ددىمل  كيعفددرلبألمو ددال)
 لبح عددى للدد لو ددتل طددىءلل عددىسللمطدد،لل، 2012ل عددىسلل مدد لوب ددكط  ل)،ل 2008ل عددىسلنجدد للت ددوبهعتل)
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بح حدىلالبىحدكب  لومد دلىبدوب ل،لأه بالبح عى ،لبحووئىنع ،لبحواىلم لبح عى ،ل بب لبحكب )لرمح لأبمىدلها
ل:لهمىل،بم لذح ل تلبح  بملل لا إللبحم عىسلباوطب ي ل لىبو لبي   رلبألوحع .39بحم عىسل)

ي لىدالمعدتلبحدطفسلوبحيد  لبحطفحدع لل لرالللمو لبحم عىسلمع للجم م لل لبحخبوبءلبحم خيي
وبحهددد اللددد ل،لئيدددحل دددتلبح  ادددع لحأل دددى ك لبحم كمدددي للفهددد مللمطددد لبح عدددى ل؛لددد ل ىلمدددى ليمطعددد للخ عفددد 

و عد للدطهتلت د بءل،لبحمب وئ لحال  جىب لبأل  بلول،لوبحميط لبحمح ه ى ،لوبحغو لل لموارلمعيهت،لبحم عىس
ل،ي هىلأولمد ملاددالئي هىلح  بيدملأهدد بالبحث ددحلد للوادد هلكثدى ب لبحم عددىسلواددالئ)للالئظدى هتلئدد ل

ب  ددوبهلبح مدد يال لل،لدد للبن مددىءلكدد لكثددى  لحعثمدد لبحددك لواددمعلفعددرل،لدد لللطى ددث لبح ثددى ب لحميطدد لبحث ددح
وىددالادد ءلن ددى جلبح  كددعتل ددتلبم مددىدلباببددىءلمعدد لبح ثددى  لبح ددال ،لبحمطى ددث لوبح ددكالأولبااددىى لتنلو دد  

ئيدحل،ل لىبدوب 5 لبحم كمدي لو طدىء لمعد لب فدىإللبحم كمدي ل دتلئدكال)% لل لت ىبدى80نىحعلنحث لب فىإلل)
لمعدا ل طابدمل)لىبو ليح جىبلحهىلبم عىسلرمى الل   جليبد أللد  ل34)ل ك نلبحم عىسلبي   رلبحطهى ع لل 

دد لتحدد لالل طابددملمعددا للب    دد لكبيددو ل دد  ل الل طابددملل،الل طابددمل، طابددملتحدد لئدد للددىل، طابددمل،ى طابددمل مىل 
دددد  ل2 لوبحوببمدددد لمعدددد ل)3 لوبحةىحةدددد ل)4 لوبحةىنعدددد لمعدددد ل)5يددددحل  يدددد لبال دددد جىب لبألوحدددد لمعدددد ل)ئل؛ ى مىل 

ل:ل لل دم لمع لرمح لأبمىدلها1وبحخىلح لمع ل)

لبحكب  :ل) بب بحثم لبألولل -
لبحثم لبحةىنال)بحواىلم لبح عى  : -
لبحثم لبحةىححل)بحووئىنع  : -
لبحثم لبحوبب ل)أه بالبح عى  : -
لالبىحكب  :بحثم لبحخىلسل)بح حىل -

  لىبوب .7وط ك نلل ل)

  لىبوب .8وط ك نلل ل)

  لىبوب .7وط ك نلل ل)

  لىبوب .6وط ك نلل ل)

ل لىبوب .6وط ك نلل ل)

 . 34)لوأ  لد    ل170)لبحم عىسلهالد   لىاوأمع ل

 لادد إللوحع  بددمللدد،لو ىحثدد لى ل ىحث دد231 ددتل ابيددملبحم عددىسلمعدد لميطدد للدد ل عثدد لبحجىلمدد ل عغددعل)
 :لبحبطىءل تلب  خ بمل وطب ل)بال حىإللبح برعا لوذح لل لراللل وطب ي لمع لبحط  لبآل ا

ل لي ا لن عج لذح :4تيجىدللمىل لب  ثىالبح    لبحكعع لحعمجىللبىح    لبحكعع لحعم عىسلوبحج ول)ل-1
 (4جدول )

 ى الحياةمعامالت االرتباط بين الدرجة الكلية للمجال والدرجة الكلية لمقياس معن

 مستوى الداللة معامل االرتباط اسم البعد ترتيب البعد

 0,000 ** 0,845 تقبل الذات األول

 0,000 ** 0,865 الرضا عن الحياة  الثاني

 0,000 ** 0,556 الروحانية الثالث

 0,000 ** 0,806 أهداف الحياة الرابع

 0,000 ** 0,762 التسامي بالذات الخامس

  0,01وى ** دالة عند مست
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 ل دددي ل0,01مطددد للحددد  للدالحددد ل)لىي ضددد للددد لبحجددد وللبححدددى ملو ددد دلمال ددد لب  ثى عددد لدبحددد لتئيدددى ع ل
يادديولتحد لو دد دلب حددىإللدبرعدال ددي لبح   دد لبحكععدد ل؛لوهد للددىلحعم عددىسبح   د لبحكععدد لحعمجددىللوبح   د لبحكععدد ل

لبح برعا.إللحك للجىللوبح    لبحكعع لحعم عىسلوهكبليمطال م  لىبوب لبحم عىسلبىال حى

لي ا لذح :لبآل المىل لب  ثىال يو  نل ي لبح    لبحكعع لحك لىبو لوبح    لبحكعع لحعمجىللوبحج ولللتيجىد-2
 (3)جدول 

 معامالت االرتباط بين الدرجة الكلية لكل فقرة والدرجة الكلية للمجال

 اللةمستوى الد معامل االرتباط م البعد مستوى الداللة معامل االرتباط م البعد

ت
ذا
 ال
ل
قب
ت

 

1 630,0 ** 000,0 

اة
حي
ال
ف 
دا
ه
أ

 

23 742,0 ** 000,0 

2 666,0 ** 000,0 24 629,0 ** 000,0 

3 737,0 ** 000,0 25 693,0 ** 000,0 

4 687,0 ** 000,0 26 759,0 ** 000,0 

5 597,0 ** 000,0 27 681,0 ** 000,0 

6 567,0 ** 000,0 28 718,0 ** 000,0 

7 597,0 ** 000,0 

ت
ذا
ال
 ب
ي
ام
س
لت
ا

 

29 636,0 ** 000,0 

اة
حي
ال
ن 
ع
ا 
ض
لر
ا

 

8 580,0 ** 000,0 30 695,0 ** 000,0 

9 575,0 ** 000,0 31 754,0 ** 000,0 

10 626,0 ** 000,0 32 697,0 ** 000,0 

11 721,0 ** 000,0 33 656,0 ** 000,0 

12 604,0 ** 000,0 34 624,0 ** 000,0 

13 733,0 ** 000,0     

14 599,0 ** 000,0     

15 605,0 ** 000,0     

ية
ان
ح
و
لر
ا

 

16 671,0 ** 000,0     

17 572,0 ** 000,0     

18 605,0 ** 000,0     

19 514,0 ** 000,0     

20 670,0 ** 000,0     

21 568,0 ** 000,0     

22 602,0 ** 000,0     

  0,01دالة عند مستوى ** 

ي ض لل لبحج وللبححى ملأنل مع للمدىلال لبال  ثدىال دي لبح   د لبحكععد لحعفبدو لوبح   د لبحكععد لحكد ل
لدىلياديولتحد لو د دلب حدىإللدبرعدال دي لبح   د لبحكععد لحعفبدو لوبح   د ل؛لوه ل 0,01لجىللدبح لمط للح  لل)

لبحفبو .بحكعع لحعمجىللبحك ل ط مالتحعرل

 ددتلبح  بددمللدد ل ثددى لل عددىسللمطدد لبح عددى لبى دد خ بمل وطبدد لأحفىقوونثددى للدد لردداللل ابيددملبحم عددىسل
ل ليبي لن ى جلهكبلبا وبء.5و ىحث لوبحج ولل)ل ل ىح ٍل100مع لميط للك ن لل ل)

 (5جدول )

 ثبات مقياس معنى الحياة بطريقة ألفاكرونباخ

 قيمة معامل الثبات المجال

 686,0 تقبل الذات

 773,0 لرضا عن الحياةا

 674,0 الروحانية

 786,0 أهداف الحياة

 715,0 التسامي بالذات

 891,0 بشكل عامالمقياس 
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ددلَأن لل لبححددى م5  ددتل)لي ضدد للدد لبحجدد ول حهدددكبللىلمىلدد لبحةثددى لبحكعددالحم عددىسللمطدد لبح عددى ل عدد لوىب 
ل-ل674,0 عىسللمط لبح عى ل ي ل)و وبوئعل عم للمىلال ل ثى لبحمجىال لبحمك ن لحم،ل 891,0با وبءل)

ل.وهاللمىلال ل ثى ل ي  ،ل 786,0

 لىي ددد ل دددي لل   ددددلد  دددى ل عثددد ل0,05االل   ددد لىدددووإللذب لدالحددد لتئيدددى ع لمطددد للحددد  للدالحددد ل)
 لا  لهكهلبحفواع لب  خ ملبحثىئدحل ىلم لتبلوبحم   دلبحفواالىالل عىسللمط لبح عى ا،لوحع  بملل

 ي لل   دلد  دى ل عثد ل ىلمد لتبلىدالل عدىسللمطد للدالح لبحفووإللبالر ثى لبح ى الحميط لوبئ  لالر ثى ل
وبحجددد وللل ،102 لو ددي لبحم   ددددلبحفواددالبحثدددىح ل)643,15 لبددىن وبالل عدددى  ل)08,138بح عددى لبحثدددىح ل)

لذح :ي ا لل 6)
 (6)جدول 

 تبار داللة الفروق بين متوسط درجات طلبة جامعة إب في مقياس معنى الحياة وأبعاده والمتوسط الفرضيالتائية الخ القيمة 

 ن األبعاد
المتوسط 

 المحسوب
المتوسط 

 الفرضي

االنحراف 

 المعياري
 القيمة التائية

مستوى 

 الداللة
 القرار

 دالة 000,0 822,24 279,4 21 928,26 287 تقبل الذات 

 دالة 000,0 759,23 043,5 24 688,30 287 الرضا عن الحياة

 دالة 000,0 942,69 808,2 21 962,31 287 الروحانية

 دالة 000,0 285,23 041,4 18 252,23 287 أهداف الحياة

 دالة 000,0 829,34 729,3 18 249,25 287 التسامي بالذات
مقياس معنى الحياة 

 بشكل عام
 دالة 000,0 324,41 643,15 102 08,138 287

 لوكىنددعلمطدد للحدد  للدالحدد ل324,41بح عمدد لبح ى عدد لبحم حدد   ل حددىو ل)لَأن ل ل6)لي ضدد للدد لبحجدد ول
يادديولتحدد لو دد دلىددووإللذب لدالحدد ل؛لوهدد للددىل 05,0 لوهددالأاددغوللدد للحدد  للبح الحدد لبحفواددال)000,0)

ل عدىسلل ل ي لل   دلد  دى ل عثد ل ىلمد لتبلوبحم   ددلبحفوادالىدا05,0تئيى ع لمط للح  للدالح ل)
ئيحلكىندعلل؛ىال مع لأبمىدلبحم عىسلوككح لكىنللح  للبح الح لبائيى ع لدبال لل،باك لمىملمط لبح عى ل

 لوهدكهلبحفدووإللحيدىح لبحم   ددل05,0 مع للح  طى لبح الح لحألبمىدلأاغولل للح  للبح الحد لبحفوادال)
يمطدال دي  للمطد لللدولبحدك ؛لبألوىدال معد لأبمدىدلبحم عدىسلبادك لمدىمبحم ح بلىالل عدىسللمطد لبح عدى ل

بح عى لح للأىوبدلبحميط لل ل عث ل ىلم لتبل غتل مواهتلحضدغ الكةيدو لنفحدع لوب  مىكعد لولىديد لوغيوهدىل
ل.لمىليمولبرللج ممطىلىالبح  علبحوبه 

يحم نلح   عبهىللوطم ولبحثىئحلهكهلبحط عج لتح لأنل عث لبحجىلم لهتلىالى و لبحاثىبلوح يهتلأه با ل
هددكبللدد لرددالللئيدد حهتلمعدد لد  ددى لب ضدد لول   لمعدد ل  دد  لبحم ب ددفلبحيدد ث لبح ددال دد ب ههتلوحدد يهتلبحبدد

لوهددكبليمطددالأنلحدد يهتل بددبال لل،أبمددىدلبحم عددىسلوكددكح لىددال معدد لباددك لمددىملو فمدد لىددالل عددىسللمطدد لبح عددى ل
دل،حعكب لو اىلم لبح عى ل غتلاغ  هىلوام  ى هى  هتلو دىملىكمىلأنلبحجىن لبحووئىنالح يهتلكدىنللو فم 

يجمعهددتلأقةددولاددالب لللددىمعدد ل ببدد لبح عددى لواددعىغ لأهدد بالح عددى هتلو دد   هتلمعدد لبح حددىلال ددكوب هتللبقةيددو ل
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وهددكبليدد للمعدد لأنلبحاىحدد لبحجددىلمالح يددرلبحبدد   لمعدد لبق اددىالبحممطدد لىددالذب ددرلوئعى ددرلئ دد لىددالل،و دد  
ؤالءلبحاعثد لوبحمم د  للد لكمدىليم بد لبحثىئدحلأنل بعمد لبحموئعد لبحمموطد لبح داليبد لىيهدىلهد،لأام لبحظووا

،لهاللوئعد لبال د بالللوبحامد هلوبحطضدجلبال  مدىمالوبحث دحلمد للحد بب للادوإلللى ل ط ل بوطث ل25ل–ل18)
وهددال مةدد ل،لوبحةبدد لوبحدد مالىددالبح مىلدد للدد لبألئدد ب لبحجى طدد لىددالبحمج مدد لو كدد ط لبحمال ددى للدد لبآلرددوط 

لبيجمعهدتلأقةدول دم   ل؛لوهد للدىل  دللح بب لبحاعث ومع لأ ى هىلي ،للوئع ل يهي لحعمم لىالبحمح بب لىأيض ل
ل.بىحواىلم لأنفحهتلوم لئعى هت
بائحددىسلبىحهدد الىددالبح عددى لو   يدد هليددو ثدللأنللدد  ل2001)لMoranوهددكبللددىلأ ددى لتحعددرللدد  بنل
بحكي لح يهتلتئحىسلوبا لول د دلبىحهد اللبحاعث ئيحلو  لأنلبحاعث ؛لبىح عتلوبحمم ب ب لبحي ع  لح لل

حعمحددؤوحع لوط م مدد نلبمحدد  للللدد لبحضددثدلبحددكب الوأقةددول  مددال لل لكددىن بلأقةددولمبالنعدد لوحدد يهتل دد   لىددالبح عددى
ل. Moran, 2001, p 273لو ف لل لبالن لىجلىالبحم ب فلبال  مىكع ل)

 Shannon)لود ب د ل ،2012)لبحد ب عاود ب د لل(Jin Y, 2008)و  لب فبعلهكهلبحط عج لل لد ب  ل

& Stephen, 2014 لبح الأق  لأنل عث لبحجىلم لي م مد نلبمحد  لل يد لىدال2017  لاالهل)ود ب،ل 
ل.لمط لبح عى 

 لىي دد ل ددي لل   دداالد  ددى ل عثدد ل0,05االل   دد لىددووإللذب لدالحدد لتئيددى ع لمطدد للحدد  للدالحدد ل)
د حع  بدمللد لاد  لهدكهلبحفوادع لولل؛اتندى  ،ل)ذكد  حم غيدولبحطد  للى ىلم لتبلىدالل عدىسللمطد لبح عدى ل ثم 

ي ادد لل 7)ب دد خ ملبحثىئددحلبالر ثددى لبح ددى الحم   دداي لغيددوللددو ثاي لوميط ددي لغيددولل حددىوط ي لوبحجدد ول
لذح :

 ( 7)جدول 

 إناث( – )ذكورلمتغير النوع  االقيمة التائية لداللة الفروق بين متوسطي درجات طلبة جامعة إب في مقياس معنى الحياة تبع  

المتوسط  ن نةالعي البعد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

القيمة 

 التائية

مستوى 

 الداللة

 القرار

 تقبل الذات
 986,3 96,27 115 ذكور

 دالة 000,0 535,3
 338,4 261,26 172 إناث

 الرضا عن الحياة
 774,4 611,31 115 ذكور

 دالة 008,0 659,2
 134,5 092,30 172 إناث

 الروحانية
 321,3 547,31 115 ذكور

 دالة 033,0 140,2
 390,2 230,32 172 إناث

 أهداف الحياة
 382,3 24 115 ذكور

 دالة 008,0 690,2
 355,4 769,22 172 إناث

 التسامي بالذات
 225,3 698,25 115 ذكور

740,1 083,0 
غير 

 002,4 959,24 172 إناث دالة

مقياس معنى 

 بشكل عامالحياة 

 247,14 81,140 115 ذكور
 دالة 012,0 541,2

 274,16 31,136 172 إناث
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 حددددىو للباددددك لمددددىمبح عمدددد لبح ى عدددد لبحم حدددد   لحم عددددىسللمطدددد لبح عددددى للَأن ل ل7)لي ضدددد للدددد لبحجدددد ول
ط ضد لولل، 05,0لحد  للبح الحد لبحفوادال)ل لوهالأاغولل 012,0وكىنعلمط للح  للدالح ل) ل541,2)

ل،ذكد  )لحم غيولبحطد  لىوهكهلبحط عج ل ايولتح لو  دلىووإللىاللمط لبح عى ل ثم للىدبح لتئيى ع للَأن َهىل لذح ل
لحدد  طى لبح الحدد لبائيددى ع لىددال معدد لبألبمددىدلكىنددعلدبحدد للَأن لكمددىل،لوهددكهلبحفددووإللحيددىح لبحددكك   لتنددى 

بح حددىلال)ل للددىلمدد بلبمدد 05,0ئيددحلكددىنللحدد  للبح الحدد لأاددغوللدد للحدد  للبح الحدد لبحفواددال)ل؛ىتئيددى ع ل
لَأن ل لأ ل05,0وكىنللح  للبح الح لأقبولل للح  للبح الحد لبحفوادال)لىتئيى ع للبحك لحتليك لدبال ل لبىحكب 

حددتل لبح حددىلالبىحدكب )لبحفدووإللىددال معد لبألبمددىدلىدالل عددىسللمطد لبح عددى لكىندعلحيددىح لبحدكك  للىمدد بلبمد 
ل.    لىووإلل ي لبحكك  لوبانى 

ك نهتلي م مد نلبيدالب لل؛بىألواى لبحي ث لبك  لهتلأ  ل ي و لوطم ولبحثىئحلهكهلبحط عج لتح لأنلبحك
أنلبحكك  لهتلأقةولاالب لوحد يهتلبحبد   ل ل2015،لبح وبهو )لل لبانى لوهكبللىلأظهو رلد ب  لنفحع لأقةو

مع ل خاالبحم ثى لبح ال  ب ههتلووا لبحخادلبحمح ببعع لوبحب   لمع ل طفيكهىلول ب ه لبحماكال لبح ال
ل .71:ل2015،لهىلأقةولل لبانى ل)بح وبهو ي موا نلح

قمدددىليمددد ولبحثىئدددحلهدددكهلبحط عجددد لتحددد لبحددد و لبحدددك ليبددد ملبدددرلبحدددكك  لوبحدددك لي دددي ولبي دددىحي لبح طاددد  ل
بال  مىكع لوبأل ولبحةبىفع لبححدى   لىدالبحمج مد لوبح دالي م د لىيهدىلبحدكك  لبفواد لأقبدولحع مبيدولمد لبحدوأ ل

مد لئوطد لبححدفوللىضدال ل،لة لن كع لبح  ب  لوبحمم لوبر عى ل وط لبح عى وب خىذلبحبوب لىاللجىال لبح عى لل
بح بىحيدد لبال  مىكعدد ل  دد للىددالل دد بلألددىلبىحطحددث لحإلنددى ل،لوبح طبدد لوبال دد وب لىددالبألناددا لبحم ط مدد لدونل يدد د

لدد لئوطدد لبح مبيددولمدد لآ ب هدد لوب جىهددى ه لوبر عددى ب ه لىددالكةيددوللدد للجددىال لبح عددى لومعدد لهددكبليمكدد لأنل
ل.يظهولح للبحكك  للح  للأمع لىاللمط لبح عى لوبحطظو لبايجى ع لن  لبحمح بب 

ئيحلكىندعلبحفدووإللىداللمطد لبح عدى لحيدىح لبحدكك  لل؛ 2012)لبح ب عالو  فملهكهلبح  ب  لل لد ب  
 لحكد لبحفدووإللىدالبح  ب د ي لكىندعلMartir, 2013 لود ب د ل)2010وككح لب فبعلل لد ب  لمب لبح عدعتل)

 ل2012ود ب ددد للكدددىو ل) ل1997)ل يطمدددىلبر عفدددعلهدددكهلبحط عجددد للددد لن عجددد لد ب ددد لرضدددو،لباندددى لحيدددىح 
ل.حعط  لى لبح الأظهو لن ى جهىلم ملو  دلىووإللىاللمط لبح عى ل ثم ل2017ود ب  لاالهل)

ي لل   دداالد  ددى ل عثدد ل لىي دد ل دد0,05الل   دد لىددووإللذب لدالحدد لتئيددى ع لمطدد للحدد  للدالحدد ل)ا
دد حع  بددمللدد لادد  لهددكهلول؛لا تنحددىنال،معمددا)لحم غيددولبح خيدد لى ىلمدد لتبلىددالل عددىسللمطدد لبح عددى ل ثم 

ل 8)بحفواع لب  خ ملبحثىئحلبالر ثى لبح ى الحم   اي لغيوللدو ثاي لوميط دي لغيدولل حدىوط ي لوبحجد ولل
لذح :ي ا ل
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 (8)جدول 

 ( علمي –إنساني ) لمتغير التخصص اسطي درجات طلبة جامعة إب في مقياس معنى الحياة تبع  القيمة التائية لداللة الفروق بين متو

 ن العينة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 القيمة التائية

مستوى 

 الداللة
 القرار

 تقبل الذات
 044,4 653,26 149 إنساني

 غير دالة 273,0 - 098,1-
 479,4 178,27 138 علمي

لرضا عن ا

 الحياة

 165,5 431,30 149 إنساني
 غير دالة 384,0 - 871,0-

 934,4 922,30 138 علمي

 الروحانية
 060,3 869,31 149 إنساني

 غير دالة 571,0 - 568,0-
 563,2 047,32 138 علمي

 أهداف الحياة
 164,4 941,22 149 إنساني

 غير دالة 188,0 - 318,1-
 916,3 535,23 138 علمي

 التسامي بالذات
 724,3 268,25 149 إنساني

 غير دالة 932,0 086,0
 744,3 232,25 138 علمي

مقياس معنى 

 بشكل عامالحياة 

 706,15 16,137 149 إنساني
 غير دالة 317,0 - 003,1-

 585,15 91,138 138 علمي

 لوكىندعلمطد للحد  للدالحد ل-ل003,1- ل)بح عم لبح ى ع لبحم حد   ل حدىوللَأن لل 8)لي ض لل لبحج ول
يمطدال؛لوهد للدىلغيدولدبحد لَأن َهدى لوط ضد للد لذحد ل05,0 لوهالأقبولل للح  للبح الح لبحفواال)317,0)

د0,05م ملو  دلىووإللذب لدالح لتئيى ع لمط للح  للدالح ل) لحم غيدولبح خيد لى لىاللمطد لبح عدى ل ثم 
،ل 2008د ب دد لي  ددفل)ول،ل 1997 لن عجدد لد ب دد لرضددول)و دد لب فبددعلهددكهلبحط عجدد للددل. معمددا،لتنحددىنا)
ل. 2012د ب  لبح ب عال)ول

 الرابعة:لنتائج المتعلقة بالفرضية ب

 لىي دد ل ددي لل   دداالد  ددى ل عثدد ل0,05الل   دد لىددووإللذب لدالحدد لتئيددى ع لمطدد للحدد  للدالحدد ل)ا
دد حع  بددمللدد لادد  ل؛لولا ببدد بحولل،)بألولحم غيددولبحمحدد  للبح  ب دداللى ىلمدد لتبلىددالل عددىسللمطدد لبح عددى ل ثم 

هكهلبحفواع لب  خ ملبحثىئحلبالر ثى لبح ى الحم   اي لغيدوللدو ثاي لوميط دي لغيدولل حدىوط ي لوبحجد ولل
لذح :ي ا لل 9)

 (9)جدول 

 ( الرابع -األول ) لمتغير المستوى الدراسي االتائية لداللة الفروق بين متوسطي درجات طلبة جامعة إب في مقياس معنى الحياة تبع   القيمة

 ن العينة البعد
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 القيمة التائية

مستوى 

 الداللة
 القرار

 تقبل الذات
 454,4 175,27 169 األول

 غير دالة 443,0 767,0
 183,4 792,26 118 الرابع

الرضا عن 

 الحياة

 301,5 350,31 169 األول
 غير دالة 081,0 752,1

 870,4 323,30 118 الرابع

 الروحانية
 980,2 32 169 األول

 غير دالة 860,0 177,0
 715,2 942,31 118 الرابع

 أهداف الحياة
 265,4 359,23 169 األول

 غير دالة 725,0 353,0
 921,3 193,23 118 الرابع

 التسامي بالذات
 153,4 114,25 169 األول

 غير دالة 631,0 -481,0-
 481,3 323,25 118 الرابع

مقياس معنى 

 بشكل عامالحياة 

 094,17 139 169 األول
 غير دالة 436,0 781,0

 803,14 57,137 118 الرابع
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 لوكىندددعلمطددد للحددد  للدالحددد ل781,0بح عمددد لبح ى عددد لبحم حددد   ل حدددىو ل)لَأن لل 9)ي ضددد للددد لبحجددد ولل
يمطدالل؛لوهد للدىغيدولدبحد لَأن َهدىلد لذحد ل لوط ضد ل05,0 لوهالأقبولل للح  للبح الح لبحفواال)436,0)

دد0,05مد ملو دد دلىدووإللذب لدالحدد لتئيدى ع لمطدد للحد  للدالحدد ل) حم غيدولبحمحدد  لللى لىداللمطدد لبح عدى ل ثم 
ل. بحوبب ل،بألول)لبح  ب ا

ىلمدأظهدو لن ى جهلبحع دىن ل2017 لود ب د لادالهل)1997و  لب فبعلهكهلبحط عج لل لد ب  لرضدول)
لبح  ب ا.حعمح  لللىط لبح عى ل ثم لم ملو  دلىووإللىاللم

ددد بحمحددد  للل،بح خيددد لبح  ب دددا)لحم غيدددو للىيمددد ولبحثىئدددحلمددد ملو ددد دلىدددووإللىددداللمطددد لبح عدددى ل ثم 
لتحددد ل لبح  ب دددا هددداللوئعددد لت ثدددى ل لبجمعددد ل خييدددى هىلولحددد  طى هىلبح  ب دددع )للوئعددد لبح معدددعتلبحجدددىلماَأن 

ئيدحلل؛ىدالئعدى لكةيدوللد لبحمدوبهبي للهمد لوئعد ل  د لللُيَم  لىىالح  ىإللبىحجىلم ل،لبحمحؤوحع بحكب لو  م ل
كد نلبحمطدى لبحجدىلمالل؛يمة لبالن بىللل لبحموئع لبحةىن ط لتح لبحموئع لبحجىل ع لى و لنم لنفحدالوب  مدىما

مددىللبمددىلي فددمللدد لبحددكب لوبح عددىمل دد و لناددلوىل،ىددال طمعد للمطدد لبح عددى لحدد يهتللهددتبححدى  لىيهددىليحددهتل دد و ل
ئيدحلي دىوللىدالهدكهلبحموئعد للد ل د بي هىلوئ د لنهىي هدىلل؛   عبدرلىدالبحمحد بب ىدالول للىليوغ لبحاىح ل

حدكح لحدتل ظهدول دي لل؛وهدكبليطابدملمعد ل معد لبحمحد  طى لوبح خييدى ل، يقي له ط رلوبالم مىدلمع لذب در
ل  للبح  ب ا.حع خي لوبحمحلىىاللمط لبح عى لوىب للى عث لبحجىلم لىوو  ل

بىألل  للبحاعث  ب يتللوك لبا  ىدلبحطفحالوبح و   لىالبحجىلم ل وبلجلت  ىدي ل مىكع لي تلىيهىل ثييولل -
و   طبهتلمع لتدب  لبحمادكال للبحمح ببعع ،حألئ ب للبحاعث بحمح ببعع لبحخىا لبىحمم لو  حي ل   مى ل
لح يهت. لبح عى لوبحضغ البح ال  ب ههتلىالبح عى لو طمع للمط

 مىيدد ل عثدد لبحجىلمدد لو بدد يتلبحخدد لى لبحطفحددع لوبحمال عدد لحهددتللدد لردداللللوبقدد لبا  ددىدلبحطفحددالحع خفعدد ل -
 بحجىل ع .ل لبحضغ البحطفحع لبح الي موا نلحهىلرالللد ب  هتل

 بآل ع :يب وهلبحثىئحلت وبءلبحث   ل

ل.بحجىلم لمط لبح عى لومال  رلبىحام هلح لل عث ل -
 بحجىلم .لمط لبح عى لومال  رلبب  لبألنىلح لل عث ل -

 بحجىلم .ىىمعع ل ونىلجلت  ىد للموىالح طمع للمط لبح عى لح لل عث ل -
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1

بحضدثدللالد ب د ل دعك ل وط لبقعيطعكعد لحبعدملبحمحد بب لومال  درلبممطد لبح عدى لوو هد  ل2011)لت وبهعتلل مد د،لأ  لبحه ل -
صل،ل3جل،ل35 ل،ل ىلم لمي ل دمسللجع لكعع لبح و ع :لوبحمثيوط لالىالىح للميط لل لبحممى ي لبيوط ل

ل.822ل–ل789
:لالأدلددد لبحه طددد لولمطددد لبح عدددى لكمؤ دددوب لحع ى ددد لتحددد لبال  دددىدلبحطفحدددالالىدددا ل2007)ل دددميو لمعددد ل مفدددو،لأ ددد لغ بحددد  -

 .324ل–ل253صل،لليو:ل ىلم لبحبىهو ،لبحمؤ مولبحخىلس

 ىلمد لمدي ل،ل3جل،ل34 ل،للجعد لكععد لبح و عد :لىدا،لل عىسللمط لبح عدى لحد للبحادثىب ل2010)لل م لئح ،لبأل عا -
ل.ليو:ل مس

لاللمط لبح عى لومال  رلبىح فىؤللوبح اىؤملحد للميطد للد لئفدى  لبحببد  لا ل2010)ل ىلع ل  ى  ،لئحىملأئم ،لت مىمي  -
 .436صلل–ل397صل،ل3 ل،ل20لجل،لد ب ى لنفحع :لىا

 .بحك طع،لدب لبحبعت،ل1ال،لئىل لبحفبا:ل و م ،لنظوطى لبا  ىدلوبحمالجلبحطفحا ل1990)له.لس.لبى و  نل -

 .بأل دن:لممىن،لدب لباميى لبحمعما،ل1ال،ل لنظوطى لبا  ىدلوبحمالجلبحطفحا2015)،لكمىللي  ف،ل الن -

بحمددؤ مول:لىددا،لمال  ددرل ددثمالبحم غيددوب لاللمطدد لبح عددى لحميطدد للدد لبحاددثىبلبحجددىلمالىددا ل1997)لمبدد لبحثى ددد،لرضددو -
 .350ل–ل327صل،لبح وحالبحوبب لحموك لبا  ىدلبحطفحالبجىلم لمي ل مس

،ل للمطدد لبح عددى لومال  ددرلبىحواددىلمطهددىلحدد لل ددالبلبحجىلمدد لبىحممعكدد لبحمو عدد لبححددم دي 2011ئطددىنل طددعلأ ددم ل)،لردد ج -
 .44-11صل،ل2 ل،ل3م،لبحمو ع لبححم دي بحممعك ل،للجع ل ىلم لأملبحبوللحعمع ملبح و  ط لوبحطفحع 

 لالبحمال  ل ي لبحيالب لبحطفحع لو عملبحمح بب لولحد  للبحامد هلحد لل عثد ل ىلمد لئى د ل2015ل م لرعفل)،لبح وبهو  -
صل،ل10 ل،ل3مل،للجعدد ل ىلمدد لبحبدد سلبحمف  ئدد لحألب ددى لوبح  ب ددى لبح و  طدد لوبحطفحددع :لبىححددم دي لالىددا

 .80ل–ل47

لمط لبح عى لومال  رلبىالق  دىبلبحطفحدالحد للميطد لبحمحدطي لبحمدىلعي لوغيدول ل1999)لتيمىنلى د ل،لئم مب لبحول،ل ععمىن -
 .1095-1031صل،ل ىلم لمي ل مس،لبحمؤ مولبح وحالبحةىححلبموك لبال  ىدلبحطفحا،لبحمىلعي 

:لبال دكط  ط ،ل د يحبحمك د لبحجدىلمالبح،لبحم ر لتح لبحي  لبحطفحع لحعاف  ل2001،ل)أ والل م لمب لبحغطا،ل وطع -
 .لليو

:لاددطمىء،لبحجيدد لبحج يدد ،ل3ا،لبالادداوببى لبحطفحددع لوبحمبععدد لوبححددع كع  ل2013)ل ى ددتلئحددي لومعدد لبحاددى إلل،لاددىح  -
 .بحعم 

اللح  للبألل لبحطفحدالومال  درلبممطد لبح عدى لحد للميطد للد ل عثد لبحمؤ حدى لباي ب عد ل ل2017)لكفىهلي  ف،لااله -
 .ىعحاي :ل ىلم لبحب س،لكعع لبح و ع ،ل للى ح يولغيوللطا     ىح،لىاللطاب ل و البحب س

 لال عددملبحمحد بب لومال  ددرلبممطدد لبح عددى لوبحضددغ البحطفحدع لحدد للميطدد للدد لبحاددثىبلال2010أ ددوالل مدد ل)،لمبد لبح عددعت -
 .368ل–ل335صل،ل ىلم لمي ل مسل-لوك لبا  ىدلبحطفحال،لبحمؤ مولبححط  لبحخىلسلماو

اللمط لبح عى لوئ لبح عى لح لللجم مى للخ عف للد للوطضدى لبححدو ىنلال ل2007)ليح لبحطعىللى،لأئم ،لمب لبحخىحم -
 .318–ل291صل،لبحمؤ مولبال ععمالحمعتلبحطفس:لىا

 .لليو:لبحبىهو ،للك ث لبألنجع لبحميوط ،ل1ال،لبالااوببى لبحطفحع لوبحمبعع لوبححع كع  ،ل2006)لل م لئح ،لغىنت -

 .بحك طع:لدب لبحبعت،ل1ا،ل و م ل عمعللطي  ،لنحىنليث حلم لبحممط با ل1982)لفعك   ،لىوبنك  -

،لدب لدهددوبءلبحاددوإلل،لتيمددىنلىدد د ل:ل و مدد ،لأ ددسلو ابعبددى لبحمددالجلبددىحممط ل-ت بد لبحممطدد ل ل1998)لفعك دد  ،لىوبنكدد  -
 .ليو:لبحبىهو 
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 .ليو:لجىلم لؤ ح ل ثىبلبح،لىوب  يىدي للى ل عك ح  ع ل طمع لبحاثىبلب  مىكع ل2005)،ل ى إلل،لقمىل -

بحمجعدددسلبحدد  طالحعةبىىددد لوبحفطددد نلل–مددىحتلبحمموىددد ل،لتلدددىملمبدد لبحف دددىهلتلدددىم:ل و مددد ،لبح   ديدد  ل1982)ل ددد نل،للددىق   ل -
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