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 :الممخص
ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى مستوى معنى الحياة لدى طمبة قسـ العمـو     

التربوية والنفسية في كمية التربية لمعمـو االنسانية / جامعة األنبار والتعرؼ 
اناث ( و نوع  –عمى الفروؽ في معنى الحياة وفقا لمتغير النوع ) ذكور 

ث تـ اختيار عينة بمغت البح ألىداؼمسائي ( ، وتحقيقا  –الدراسة ) صباحي 
(  51( طالب وطالبة ، بمغ عدد الطالب مف الدراسة الصباحية )  101) 

( طالبة 24( ومجموع االناث ) 27طالب وطالبة، حيث بمغ  مجموع الذكور) 
( طالب وطالبة ، بمغ  مجموع  50، وبمغ عدد الطمبة مف الدراسة المسائية ) 

طالبة. وقاـ الباحث ببناء مقياس (  23( ومجموع االناث )  27الذكور) 
( فقرة بصورتو النيائية ، وتـ استخراج  24لمعنى الحياة  والذي يتكوف مف ) 

الصدؽ والثبات لممقياس ، توصؿ البحث الى النتائج االتية :اف مستوى معنى 
(  0.05الحياة لدى طمبة قسـ العمـو التربوية والنفسية  عالي وبداللة احصائية)

(  0.05النوع وبداللة ) وؽ في مستوى معنى الحياة وفقا لمتغير،ال توجد فر 
مسائي (  توجد فروؽ في مستوى معنى الحياة حسب نوع الدراسة(صباحي، ،ال
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Abstract: 

The research aims to identify the level of meaning of life 

among students of the Department of Educational and 

Psychological Sciences in the College of Education for 

Humanities / University of Anbar and to identify the 

differences in the meaning of life according to the gender 

variable (males - females) and the type of study (morning - 

evening), and to achieve the objectives of the research was 

selected a sample of (101) students, the number of students 

from the morning study (51) students, where the total 

number of males (27) and the total of females (24) 

students, and the number of students from evening study 

(50) students, the total number of males) 27) and the total 

female (23) students. The researcher built a measure of the 

meaning of life, which consists of (24) paragraph in its 

final form, and extracted the sincerity and stability of the 

scale, the research reached the following results: The level 

of meaning of life among students of the Department of 

Educational and Psychological Sciences is high and 

statistically significant (0.05), there are no differences in 

the level The meaning of life according to the gender 

variable and the significance (0.05), there are no 

differences in the level of meaning of life by type of study 

(morning, evening) and significance (0.05), and in the light 

of the results of the researcher put a number of 

recommendations and proposals. Keywords: meaning of 

life, university students, educational and psychological 

sciences.  
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 مشكلة البحث :  

اسيمت الدراسات النفسية الحديثة في الكشؼ عف الخصائص النفسية لمفرد، والتي 
تكوف بمثابة عوامؿ مساعدة لممحػافظة عمى الصػحػة النفسيػػة وسالمة االداء النفسػػي رغـ 
التعرض المباشر ألحداث الحياة  الضاغطة بصفة مستمرة ، ويتضح معنى الحيػاة بشكؿ 

حيث تعد ىذه المرحمة العمرية حاسمة مف عمر االنساف خاصة كػبير في مرحمة الشباب ، 
عندما يحصؿ فقداف المعنى في الحػياة في ىذه المرحمة ، فأف ذلؾ قد يؤدي الى اضػطرابات 
نفسيػة ويؤثر عمى التوافؽ النفسي واالجتماعي لمفرد ويقوض صحتو النفسية بشكؿ عاـ 

 ( 12،ص2016)صافي ،
الوجوديػة ، اف االفراد تحفزىـ دوافع اساسية واليات دفاعية ، ويػرى اصحػاب النظػرية 

 واف المعنى في الحياة يعد دافع انساني اساسي وعالمي ، فقد يواجو االشخاص الذيف ال
يدركوف  المعنى مف الحياة فراغا وجوديا ، وأف مثؿ ىذا الفراغ يتضمف االحساس بانعداـ 

اعر التعب وعدـ االىتماـ والالمباالة ، وأف الناس اليدؼ وانعداـ والجدوى مف الحياة ، ومش
الذيف يعيشوف فترة طويمة ويعجزوف عف ادراؾ معنػى لحيػاتيـ ، مف الممكف اف يػؤدي ذلؾ بيـ 

 ( .   Fabry,1988,p,296الى اضطرابات عصبية ونفسية  شديده ، ) 
يعد اليدؼ ( في ىذا الصدد الى اف معنػى الحيػاة   ( Franklويشير فرانكؿ     

االساسي الذي يسعى االنساف الى تحقيقو في الحياة ، وذلؾ إلضفاء قيمة حقيقية لوجوده في 
ىذا العالـ ، وتعرؼ ىذه الظاىرة بانيا عبارة عف  خميط مف مشاعر الممؿ والخواء الروحي 
 والعجز والمعنى التي تنتاب االنساف في حياتو ، وىي حالة تحدث عندما يفقد الفرد قيمتو

ويعتقد اف وجوده ال معنى وال قيمة لو في ىذه  الحياة ، ويرى فرانكؿ اف الحياة تمنح الفرد 
ميمو ويجب عمى الفرد أف يعرؼ ماىية ىذه الميمة ، ويسعى مف اجؿ تحقيقا، اال اف ضغوط 
الحياة المتزايدة يمكف اف تعوؽ ىذة الميمة وتخمؽ الحواجز لمحيمولة دوف انجازىا ، مما يؤثر 

 (  18،ص1982النياية عمى شعور الفرد بالرضى والسعادة ) فرانكؿ ،  في
ولقد لوحظ في اآلونة االخيرة انتشار ىذه الظاىرة بيف فئة الشباب مف ىـ بالمراحؿ  

الجامعية ، وذلؾ قد يعود الى االحداث المؤلمة التي مر بػيا العػراؽ عامة ، ومحافظة االنبار 
لى ىجوـ واسع مف قبؿ الجمػاعػات االرىابيػة المسمحػة ، خاصة ، حيث تعرضت المحافظة ا

مما تسبب بأزمة النزوح الكبيرة لسكاف المحافظة ، وما رافؽ ذلؾ مف أعماؿ وحشية واذى 
جسدي ونفسي ومشاىدة صور الدمار والخراب واشالء القتمى واسترخاص حياة االنساف وافساد 
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نفسيـ ، مما قد يجعميـ يتساءلوف عف المعنػى الحياة  ، كؿ ذلؾ ترؾ اثار نفسية عميقة في ا
الحقيقػي لمحيػاة والمػوت ، ومعنػى الرحمػة بيف الػبشر، ومػف خػالؿ ما تقػدـ يطرح الباحث 
مشكػمػة البػحث بالتساؤالت التػالي : ما مستػوى المعنػى في الحيػاة لدى طمبة قسػػـ العػمػوـ 

يػػة لمعمػوـ االنسانيػػة / جامعة األنبػار وىؿ ىناؾ فػروؽ دالة التػربويػػة والنفسػيػة في كميػػة التػرب
 مسائي ( . –اناث ( ومتغير نوع الدراسة  )صباحي   –احصائيا وفقًا لمتغير النوع   )ذكور 

 اهمية البحث :
يسعى االنساف إلى  تحقػيؽ معنػػى لحيػاتػو ، فيو ال يبحث فقط ليشبع غرائزه او    

لتييئة افضؿ الظروؼ االجتماعية ليعيشيا ، وانما يرتكز اىتمامو في اف يكوف لحياتو معنػى 
ىذا المعنى وتمؾ القيمة يجد الحياة بكؿ ما تحمػمػو  ضوءوىػػػدؼ وقػيمػة يتػوجػػو الػػييا ، وفي 

معػانػػاة تستحؽ اف تعػػاش ، الف قيمػػة الحيػػاة ال تختػصػػر في مجػرد اف يكوف  الفرد حيا  مف
،  2016فقط ، بؿ بقدر ما تحتويو ىذه الحياة مف اىداؼ سامية يسعى لتحقيقيا )اسكندري ، 

( ، ويػعد معنػػى الحيػػاة مف اكبر واىـ الموضوعات التػي يتساءؿ عنيا االنساف ، فيي  11ص
قضية حتمية تواجو كؿ انساف في وقت ما مف مراحؿ تطوره الشخصي ، 

(Kim,2001,p,24 ( ويعد عالـ النفس النمساوي فيكتور فرانكؿ ، )Frankl,1982 أوؿ ، )
مف اشار الى اىمية المعنى في الحياة بشكؿ مباشر ، اذ يرى اف االنساف يمتمؾ نزعو اساسية 

د الدافع االسػاسي والجػوىري ، واف جميع الدوافع لمبحث عف المعنى واف ىذه العممية تع
االخرى تعود اليو ، كما اف اعاقة ىذا الدافع او احباطو يولد ما اطمؽ عميو فرانكؿ " بفقداف 
المعنى " ، وألىمية مفيػوـ معنػى الحيػاة وفقدانػو في حيػاة االنساف ، انيمؾ الباحثوف في عمـ 

اليجابية عمى الصحة النفسية والجسمية لمفرد )الوائمي ، النفس عمى دراسة اثارة السمبية وا
(، اذ اف االحسػاس بالمعنػى في الحياة يمكف اف يساعد الفرد في تخفيض 611،ص2013

الضغوط النفسية والقمؽ الناتج مف تعرضو لمصعوبات والمعاناة في الحياة ، وىذا االسػاس 
ى مشكالتو وما قد يعترضو مف صعوبات يمده بقوة دفع االزمة لمواصمة  كفاحو والتغمب عم

ومعوقات ، وفقا ليذا تعد مقدرة الفرد عمى تحديد ىدفو في الحياة ، وشعوره بمنعػى الحيػاة احد 
 (.  Greenstein & Breitbart,2000,p,488المتطمبات االساسية لتحقيؽ الصحة النفسية)

ية الى الدور الذي يمعبو ونتيجة لذلؾ فقد اشارت العديد مف الدراسات والبحوث النفس 
مفيوـ المعنػى في الحيػاة في مجاؿ الصحػة النفسيػة ومف بيف تمؾ الدراسات دراسة جييف 
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(Jin,2008 التي اجراىا حوؿ الوظيفػة الدفاعية لمعنػى الحيػاة والرضػا عنيا بيف طالب )
ػاة في تعزيز الصحػة الجامعػة اشارت الدراسة الى الدور االيجابي الذي يمعبو مفيوـ معنػى الحي

( التي تناولت Jeffries,2005( وفي دراسػة جيفريز )JIN,2008,p,225النفسيػة لمطمبػة )
قياس معنػى الحيػاة لدى عينػة مف المراىقيػف اوضحت الدراسػة اف معنػػى الحيػػاة ىو ضرورة 

كؿ فرد ،  انسانيػة بغض النظر عف العمر والجنس والعرؽ ، ىذا المعنى االصيؿ ىو خاصية
وانعكاس يسعى عف وجود حقيقي واصيؿ ، فاف عدـ وجود نضاؿ مف اجؿ وجود فاعؿ ، 
يتجمى في عدـ وجػود ىػدؼ او معنػى في الحيػاة يخمؽ حالة تسمى بالفػراغ الوجػودي الذي 

( Jeffries ,2005,p,25يػؤدي في النياية الى الشعور بالممؿ والحزف ويولد سموكيات عنيفة )
ىمية البحث الحالي بمدى اىمية موضوعو ، اذ يعد موضوع المعنػى في الحػياة مف وترتبط ا

المواضيع الميمة في الصحػة النفػسيػة والذي اسس عميو العالج بالمػعنػى ، كما اف البحث 
يزداد اىمية كونو اجري عمى فئة الشباب مف ىـ في المراحؿ الجامعية ، فحاؿ الشباب اليـو 

باحثيف القياـ بالعديد مف البحوث النفسية ، لتحميؿ وضع ىذه الفئة الميمة يحفز الكثير مف ال
مف المجتمع مف الناحية النفسية في ظؿ الظروؼ الصعبة التي مرو بيا خالؿ النزوح 
والتيجير ، وباإلضافة الى ما تقدـ يكتسب البحث الحالي اىمية مضافة في كونو الدراسة 

حث التي تناولت طمبة قسػـ العمػوـ التربويػة والنفسيػة في االولى مف نوعيا عمى حد عمـ البا
 كميػة التربيػة لمعمػـو االنسانيػة / جامعػة األنػبار بعد احداث النزوح والتيجير .  

 اهـداف البحث :
قيػاس معنى الحػياة لدى طمبة قسـ الػعموـ التػربويػة والنػفسية في كميػة التربيػة  -8

 امعػة األنػبار . لمعػمػـو االنسانيػػة / ج
 –وفقًا لمتغير النوع )ذكور  التعػرؼ عمى داللة الفروؽ في المعػنى في الحيػاة -2
 أناث ( . 
التعرؼ عمى داللة الفروؽ في المعػػنى في الحػياة وفقًا لمتغير نوع الدراسة            -3
 مسائي( .  -)صباحي  

 حدود البحث :
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تحدد البحث الحالي في طمبة قسـ العمػوـ التربػوية والنػفسية في كميػة التػربية لمعػمـو    
انػاث( مف طمبة الدراسات الصباحيػة  –ومف كال الجنسيػيف )ذكػور  االنسػانيػة جامعػة االنبار،
  2019/2020والمسائػية  لمعػاـ الدراسي 

 تعريف المصطمحات   
   Meaning Life (    8982تعريف فرانكل ) -8

ىو حالة يسعى الفرد لموصػوؿ الييا لتضفػي عمى حياتػو قيمة ومعنػى تستحؽ اف 
المعنػى )فرانكؿ  بإرادةيعيش مف اجميا ، يمكف اف تحدث نتيجػة الشباع دافع اساسي والمتمثؿ 

 ( . 1982، 131،ص
  Duffy ,2010تعريف دوفي       -2

وغايتػو مف الحيػاة مف جيػة اخرى والغرض مف قيمة حياة الفرد مف جية واىدافو 
 Duffy selacekوجود االنساف في الحياة والسعي لتحقيؽ االىداؼ بعيدة المدى فييا )

,2010,28 . ) 
تعريفػا نظريػا في  1982: يتبنػى الباحػث تعريػؼ فرانكػؿ   التعريف النظـري -3

 ة الحالية . ىذه الدراسة ألنو واضح ومفيوـ ويتناسب مع اىداؼ الدراس
: ىي الدرجة التي يحصؿ عمييا المستجيب عمى مقياس  التعـريف االجـرائي -4

 المػعنى في الحيػاة المعد في ىػػذه الػػدراسة مف قبؿ البػاحث .  
 النظريات النفسية المفسرة لمعنى الحياة: الفصل الثاني 

 ( Frankl ,1982اوال : نظـرية فـرانكـل )
منذ بدايات عمـ النفس الحديث ظؿ مفيوـ معنػى الحيػاة مفيوما غير واضح ، ولـ     

يفرد لو مصطمح عممي  خاصة بوصفػو مفيوما نفسػيا في شخصػيػة الفػرد وصحتػػو النفػسػية اال 
عند ظػيور نػظرية فرانكػؿ عف المػعنى فػي الػحيػاة ، ويعتقد فرانكؿ اف الفرد يستطيع اف يحيا 

عندما يتمسؾ بوجػػود معنى لمحيػػاة ، وانو بحاجو دائمة لوجود مصدر يستمد منو  فقط 
منيا المعنى في الحياة  يستقرأاالنساف ىذا المعنى ، مؤكدا عمى وجود ثالثة مصادر يمكف اف 

 وىي : 
 قيمة الخبرة التي يكتشفيا الفرد مف خالؿ تجاربو مع الحؽ والخير والجماؿ .  -8
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القيـ االبداعية التي يدركيا الفرد مف خالؿ انجاز مياـ اعمالو ذات القيمة في  -2
 المجتمع . 
القيـ االتجاىية والتي تتضمف موقؼ الفرد ازاء المعاناة وااللـ التي يمر بيا  -3

( ، ويرى فرانكؿ اف ىناؾ خبرات عالمية تتميز الوجود  Frankl,1985,p,33خالؿ حياتو )
 االنسانية وىو :  المأساةمعنػى الحيػاة لديو اطمؽ عميو اسـ مثمث االنساني كمو وتيدد 

 ( painااللم والمعاناة ) -8
ال يمكف الحد اف يقوؿ اف حياتو خالية مف اية معاناة ، فالمعاناة جزء ال يتجزء مف 
الوجود االنساني وال يمكف تجنبو او اليروب منو ، فالمعاناة وااللـ حالة عامة بيف جميع البشر 

 التشاـؤ و باليأسولكنيـ يختمفوف في طرؽ مواجيتيا فمنيـ مف يستسمـ ويغرؽ في الشعور ، 
ومنيـ مف يمجا الى االدماف وصوال الى االنتحار ومنيـ مف يستطيع التغمب عمييا ويتجاوزىا . 

(Frankl,1985,p,105 . ) 
 Guintالشعور بالذنب      -2

ينتج الشعور بالذنب مف عدـ القدرة عمى استغالؿ وقت الحياة الثميف عمى اكمؿ وجو 
، وىناؾ اختالؼ بيف الشعور بالذنب والشعور بالعار والخزي ، حيث يركز الشعور بالعار 

الذات واالستسالـ واليروب في حيف يركز الشعور بالذنب عمى مساوئ الفعؿ  مساوئعمى 
 (  Wright,2007,p,48صالح والسعي لذلؾ ) والشعور بالقدرة عمى اال

 ( Deathالفناء او الموت  )  -3
الموت يعطي معنى لوجودنا فيو واقع حتمي في حياتنا ، حيث اف وعي الفرد في     

 ( . 68،ص 2012الموت يؤدي الى القمؽ والتوتر ) كرامة ، 
 ويمكف تمخيص نظرية فرانكؿ في ثالث ركائز أساسية ىي :

ادة : وتعني اف االنساف بالرغـ مف انو مقيد بحدود وراثية تحكمو اال حرية االر  -8
 انو يمتمؾ حريػة اتخاذ قراره عند تعرضو لممواقؼ المختمفة التي تواجيو في حيػاتو .

ارادة المعنى وىي الركيزة االساسية الثانية لمعالج بالمعنػى عند فرانكؿ وتعني  -2
ه الشخصي ، اي ارادة المعنى ولذا فاف عمى بوجود يشعرهسعي الفرد لمحصوؿ عمى معنى 

الفرد اف يسعى بجدية في سبيؿ ىدؼ يستحؽ اف يحيى مف اجمو ، وذلؾ الف  ذلؾ يساعده 
 عمى البقاء والتكيؼ بفاعمية حتى في اسػوء الظػروؼ .
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 معـنى الحـياة  -3
وىي الركيزة الثالثة لمعالج بالمعنػى وتتضمف عمى اف الحياة ذات معنى تاـ ،     

وغير مشروطو في كافة الظروؼ، ويتحقؽ معنى الحيػاة لدى االنساف مف خالؿ ابػتكاراه او 
 ( . Mauser,et,al,2004,p,3خياراتو او عف طريؽ تعرضو لمواقؼ مصيرية ) 

نكؿ كاطار نظري في تفسير نتائج البحث الحالي ولقد اعتمد الباحث عمى نظرية فرا 
النيا تعد مف اىـ النظريات التي اوضحت مفيوـ معنى الحياة وطبيعتو واىميتو في مجاؿ 

 الصحة النفسية والعالج النفسي . 
 ( Yalom1980ثانيًا : نظرية يالوم ) 

ي في اشارة نظرية يالوـ أف معنى الحياة يعد ظاىرة وجودية فيو مرتكز اساس   
مواجية االنساف تحدي لقضايا وعناصر جودية مثؿ الحرية ،والموت  واالغتراب ،والمعتقدات 
الدينية ، ويعتبر العالج النفسي بمعنى الحياة بمثابة عالج نفسي ووسيمة دفاعية ضد فقداف 
المعنى في الحياة ، فيو اختيار انساني حر واستجابة ابداعية في مواجية الضغوط  ، فالفرد 

و مف يبدع معنى الحياة ، وأف المفيوـ الغير محدد بغرض يكوف عاـ ، وخاًص اذا كاف ى
معنى الحياة يرتبط بدرجة عميقة  بالمعتقدات والقيـ السامية وااليثار واالخالص والسعادة 

(Eagleton.2007,up,141  ) 
  Maslowثالثًا : نظرية ابراهم ماسمو 

يرى ماسمو اف المحرؾ االساسي الكتشاؼ المعنى في الحياة يكمف في اشباع     
الحاجات االساسية الدنيوية ومنيا ينطمؽ الفرد لتحقيؽ المثؿ والقيـ العميا الروحية المتعمقة 
بالوجود ذاتو والتي تمثؿ المعنى الكمي لمحياة ، ويشير ماسمو في نظريتو الى مبدأ التسامي 

يشير الى حضور الفرد مع نفسو وواقعو وأمانيو وحضوره مع االخريف حضورًا بالذات الذي 
خالفًا انسانيًا ، حيث اف ماسمو ينظر الى اف اليدؼ االساسي لإلنساف ىو تحقيؽ الذات 
والوصوؿ الى المعنى ، وفي دراسة اجراىا ماسمو عمى مجموعة مف االشخاص حصموا عمى 

ف الدافع االساسي ليـ ىو رسالة وغاية تتجاوز ذواتيـ ، درجات مرتفعو في تحقيؽ الذات و بأ
ىذه الغاية تتعمؽ بما سماه ماسمو قيـ الوجود مؤكدًا اف ىذه الرسالة التي كرس االفراد انفسيـ 
لتحقيقيا ىي قوة دافعة او تجسيد لقيـ عميا تتمثؿ بالجماؿ والحؽ والخير والعدالة والتفرد والفيـ 

 ( .69، ص  1996)الرشيدي ،. 
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 الدراسات السابقـة التي  تناولت معنى الحياة .  -3
 اوال : الدراسات العربية : 

 ( 2227دراسة االعرجي ) -8
المتطرفة لدى  االستجابةىدفت الدراسة الى فقػداف المػعنى في الحياة والتديف و     

مد الذي اعت  1984طمبة الجامعة بغداد واستخداـ الباحث مقياس المعنى لكرمبو وما ىولؾ 
عمى مفاىيـ نظرية فرانػكؿ لمػعنى اػمحياة ، ويقيس ىذا المقياس المفاىيـ االساسية ليذه النظرية 
وىي مػعنى الحيػاة وارادة المػعنى وفقداف المعنى والفراغ الوجودي وقاـ الباحث ببناء مقياس 

( طالب 600المتطرفة وطبعت المقاييس الدراسة عمى عينة البحث البالغة ) واالستجابةالتديف 
وطالبة مف جامعة بغداد واظيرت النتائج اف ىناؾ عالقة بيف متغيرات البحث الثالثة واف 
لدييـ مستويػات مرتفعة مف المػعنى في الحيػاة والتديف، واالستجابة المتطرفة ولـ تظير 

 ( . 3، ص2007فروقات ذات داللة احصائية وفقا لمتغير الجنس )االعرجي ، 
  (2225دراسة سالم ) -2

ىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى العالقة بيف معنػى الحيػاة وبعض عوامؿ     
( مف المراىقيف والراشديف ، وقامت الباحثة 338الشخصية ، حيث بمغت عينة الدراسة )

مف اعداد  الشخصيةبأعداد مقياس لمعػنى الحػياة واستخداـ مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى في 
)كولدبرج( ، ومقياس قوة االنػا ومركز التحكـ مف اعداد )الكفاتي( ومقياس الوحػدة النفػسية مف 
اعداد الباحثػة وتوصمت الدراسة الى اف معنى الحػياة يرتبط بصفة الضمير الداخمية وقوة االنا 

،  2005. )سالـ ، في حيف ارتبط معنػى الحياة سمػبيا مع كؿ مف الوحدة النفسية والعدوانيػة 
 ( .  6ص

 ثانيا : الدراسات االجنبية . 
 ( KIM ,2001دراسة كيم ) -8

تناولت الدراسة التعرؼ عمى مصادر معنػى الحػياة لدى الكورييف التي تحدد معػنى 
( فردا وتـ تطبيؽ مقياس 172الحػياة وتعكس الثقافة والقيـ الكورية وتكونت عينة الدراسة مف )

اعده الباحث ،و اظيرت النتائج بوجود فروؽ دالة احصائيا وفقا لمتغير معنى الحياة الذي 
العمر والنوع ولصالح االناث واالكبر عمرا في معنى الحػياة ، واف اىـ مصادر المعنى في 
الحياة لدى الكورييف ىي الشخصية المتزنة ،و التسامي في الذات، ضبط النفس والصحة 
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عمى وجود عػالقة ارتباطػية قوية بيف  الدراسةما اكدت النفسية و الجسدية  واالصدقاء . ك
 ( . Kim ,2001,p,1,35الرضػا العاـ عف الحياة ومعنى الحياة )

 ( Harries 2004دراسة هاريس ) -2
استيدفت الدراسة العالقة بيف معنػى الحيػاة والرضا عف العػالقات االجتمػاعية    

طريؽ االنترنيت شممت االفراد مف كال الجنسيف  والرضػا عف الحيػاة ، ولقد اجريت الدراسة عف
( لمعنى الحياة ومقياس التوجو نحو Langle , 2000وقاـ الباحث بوضع مقياس النكؿ )

العالقات االجتماعية المتبادلة ومقياس )كانساس( لمرضا عف الحياة عمى منحة التفاعؿ 
رد يتمكف مف االجابة عمى $ دوالر لكؿ ف 25االجتماعي في االنترنيت ووضع جائزة قيمتيا 

المقاييس وقد توصمت الدراسة الى اف الصحة النفسية تتحقؽ عندما يجد االنساف الغرض او 
المعنى ،  واليدؼ مف وجػوده في الحػياة واف ذلؾ يعمؿ عمى زيادة مقدرة الفرد عمى االحتفاظ 

 ( .Harries , 2004, pp,06-80بعالقات حميمة وقوية مع االخريف )
 الثالث الفصل

 اوال : مجتمع البحث 
تالؼ مجتمع البحث مف مف طمبة قسػـ العمػوـ التربويػة والنفسػية  جامػعة االنػبار/     

( طالػب  499( طالػب وطالبػة بواقع )  607كميػة التربػية لمعػموـ االنػسانية البالغ عددىـ )  
الدرا سة المسػائية  لمعػاـ ( طالب وطالبة مف   108وطالبػة مف الدراسة الصباحػية و ) 

 .  2020/  2019الدراسػي 
 . ثانيا : عينـة البـحث التـطبيقيـة

( 101تػـ اختػيار عينػة الدراسة باسموب المعاينة العشوائية ، فقد تـ اختيار )    
 –طالب وطالبة ، مف الدراسات الصباحية والمسائية  موزعيف وفقا لمتغيرات النوع ) ذكػور 

( طالػب وطالبػة، بمغ  مجموع  51انػاث (  ، حيث بمغ عدد الطالب مف الدراسة الصباحية ) 
 50( طالبة ، وبمغ عدد الطمبة مف الدراسة المسائية )  24ومجموع االناث )  ( 27الذكور) 

( طالبػة.   والجػدوؿ  23( ومجموع االنػاث )  27( طالػب وطالبػة ، بمغ  مجموع الذكػور) 
 ( يوضح ذلؾ  .1)

 (   عينة الدراسة التطبيقية حسب نوع الدراسة ومتغير النوع 8جدول رقم )       
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 المجموع   اناث       ذكور      نوع الدراسة                           ت

 51       24        27         صباحي          1
 50       23         27         مسائي          2
 101       47        54          المجموع الكمي         3

 ثالثا : أداة البحـث
بعد االطػالع عمى الدراسات واالدبيػات السابقػة والمػقاييس التي اعدت لقياس        

معػنى الحػياة مف قبػؿ دراسات اخرى ، وجد الباحث مف االفضؿ بناء مقياس لػمعنى الحيػاة 
( فقرة  تقيس معػنى  29يكوف مناسبا لعينة واىداؼ البحث الحالي وفقا لذلؾ ، تـ جمع ) 

سمبي ، واعتمد الباحث  باتجاه( فقرات منيا  9ايجابي و) باتجاه( فقره منيا  20الحػياة ، )
 تنطبؽ عمي بدرجة معتدلة، نادرًا ما تنطبؽ عمي،  ال تنطبؽ عمي أبداً عمى المدرج الخماسي )

(  ، الذي وضع أماـ كؿ فقرة وكانت االوزاف تتراوح  تنطبؽ عمي دائماً ،  تنطبؽ عمي غالباً ، 
( لمفقرات السمبية ، وبحسب البديؿ الذي يختاره  5-1لمفقرات االيجابية      ) (   1-5مف ) 

المستجيب ، وتمثؿ الدرجة العالية عمى المقػياس وجود مػعػنػى الحػػػياة بمستوى عالي بينما تمثؿ 
 مستوى منخفض لمعػنػػى الػحػػياة . المنخفضةالدرجة 

 استطــالع آراء الخــبراء : -8
لبياف صالحية كؿ فقرة وبدائؿ االجابة عمييا ووضوح تعميمات المقياس ، تـ      

عرض المقياس عمى عدد مف الخػبراء المتخصصيف في عمـ النفس ، وبعد اف ابدى الخبراء 
مع اىداؼ البحث وحذؼ  لتتالءـمالحظاتيـ عمى فقرات المقياس تـ تعديؿ بعض الفقرات 

 ( فقرة  28( وبذلؾ اصبح عدد الفقرات)  29فقرة واحدة ىي الفقرة  ) 
 :  اعـداد تعميمـات المقـياس

( التي تضػمنت كيفية  2تعمػيمات المقػياس ممحؽ رقـ )  بإعدادقاـ الػباحث        
االجابة عمى فقرات المقياس وحث المستجيبيف عمى توخي الدقة والصراحة في االجابة مع 

مب الباحث مف المستجيبيف عػدـ تػرؾ اي فقػرة مف دوف مػثاؿ يوضػح كيفػية االجابػة ، كما ط
 اجػابة مع عػدـ الحاجة الى ذكػر اسمائيـ .

 التطبيـق االستطـالعي لمقـياس معنـى الحـياة  -2
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بعد اعداد تعميمػات المقػياس في ضوء اراء الخبراء ، تـ تطبيقو عمى عينة      
مدى وضػػوح  ( طالب وطالبة مف جامعة االنبار، لغػرض الػتأكػد مف 20عشػوائيػة بمػغت   ) 
الى احتساب الزمف المستغرؽ في االجابة عنو ، تبيف اف  فضال لمقػياس ، التعميمػات وبدائؿ ا

قرات وبدائػؿ االجابػة كانت واضحػة ومفيومو وقد تراوح الزمف المستغرؽ في التعميمات وف
 ( دقائؽ . 6)  مقداره( دقائؽ بمتوسط  7-5ما بيف )  اإلجابة

 التحميل اإلحصائي لفـقرات مقـياس معنـى الحـياة  :
تعد عممية التحميؿ اإلحصائي لفقرات المقياس مف الخػطوات األساسػية لبنائو، وأف   

اعتػماد الفقرات التي تتمػيز بخصػائص قياسػية جػػيدة يجػعؿ المقػػياس أكػثر صػدقًا وثػباتػًا 
(Anastasi, 1988: 192) مقيػاس معنػى  لمفقرات. ولذلؾ تحقؽ الباحث مف القوة التمػييزية

ة، ومعامالت صدؽ الفقرات باستخداـ طريقة المجموعتيف المتطرفتيف ، وطريقػة عػالقة الحػيا
 درجػة الفػقرة بالػدرجة الكميػة وكما يأتي :

 
 تمـييز الفقرات بأسـموب المـجموعتين المـتطرفتين - أ

لغرض التعرؼ عمى القوة التمييزية لمفقرات بيذا األسموب تـ تحديد الدرجة الكػمية     
ستمػارة بعػد تصحيحيا ، وترتيػب الدرجػات التػي حػصؿ عميػيا أفػراد العػينة مف أعمػى لكػؿ ا

%( الدنيػا مف 27%( العمػيا ونسػبة )27درجػة إلػى أدنػى درجػة. ومػف ثـ اختػيرت نسػبة )
( طػالب 101الدرجػات لتمػثيؿ المجمػوعتيف المتػطرفتيف، والف عيػنة التحمػيؿ مكػونة مػف )

( استػمارة أمػا استمػارات المجػموعة 27ػة لذا كػاف عػدد استػمارات أفػراد المػجموعة الػعميا )وطالب
( استمػارة وبػيذا يػكوف لػدينا أكػبر حػجـ وأقػصى تبػايف ممػكنيف ويػقرب 27الػدنيا فػكانت )

 (. Anastasi, 1988: 208تػوزيعيما مف الػتوزيع الطػبيعي )
ئي لعينػتيف مسػتقمتيف الختػبار داللة الفػروؽ بيػف المجػموعة تطػبيؽ االختبار التػا .1

العػميا والمجمػوعة الػدنيا لكػؿ فقػرة، وعػدت القػيمة التائيػة مؤشػرًا لػتمييز كػؿ فقػرة مف خػالؿ 
( ، 52( ودرجة حرية )0.05( عند مستوى داللة )1.96مػقارنتيا بالقيػمة الجػدولية الػبالغو ) 

(  14( والفقرة )  11( والفقرة ) 9( والفقرة )  1الفقرة )  اجميع الفقرات مميزة  عدوقد تبيف أف 
، حيث كانت القيمو التائية المػحسوبة لػكؿ فػقرة اقػؿ مف  القيػمة التػػائية الجدولية  والػجدوؿ     

 ( يوضح ذلؾ . 2) 
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 عتين المتطرفتينمعامالت تمييز فقرات مقياس معنى الحياة  بأسموب المجمو ( 2جدول ) 

رقم 
 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 

 المحسوبة

 الداللة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحـراف 
 المعياري

غير  1.19 1.391   2.59 1.350 2.14  .1
 دالة 3.08 1.188   2.51 1.280 3.55  .2 دالة

 دالة 3.62 1.109   2.33 1.421 3.59  .3
 دالة 2.43 1.617 3.00 1.386 4.00  .4
 دالة 3.06 1.527   2.44 1.488 3.70  .5
 دالة 3.27 1.505   2.96 1.310 4.22  .6
 دالة 4.94 1.514 2.29 1.339 4.22  .7
 دالة 4.46 1.456 2.74 1.143 4.33  .8
غير  1.82 1.502 2.77 1.625 3.55  .9

 دالة 2.93 1.334  2.62 1.353 3.70  .11 دالة
غير  1.21 1.400 3.03 1.503 3.51  .11

 دالة 5.04 1.467 2.66 1.155 4.48  .12 دالة
 دالة 4.18 1.502 2.44 1.356 4.07  .13
غير  1.10 1.390 2.62 1.567 3.07  .14

 دالة 3.67 1.577 2.44 1.453 3.96  .15 دالة
 دالة 3.97 1.483 2.25 1.527 3.88  .16
 دالة 8.87 1.298 2.07 0.784 4.66  .17
 دالة 3.80 1.547 2.62 1.371 4.14  .18
 دالة 3.23 1.395 2.44 1.462 3.70  .19
 دالة 4.99 0.916 2.07 1.334 3.62  .21
 دالة 4.65 0.975 2.48 0.956 3.70  .21
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رقم 
 الفقرة

القيمة  المجموعة الدنيا المجموعة العميا
التائية 

 المحسوبة

 الداللة
الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

الوسط 
 الحسابي

االنحـراف 
 المعياري

 دالة 4.83 1.187 2.55 0.873 3.92  .22
 دالة 4.54 1.137 2.29 1.137 3.70  .23
 دالة 3.00 1.310 2.88 0.800 3.77  .24
 دالة 3.72 0.974 2.44 1.334 3.62  .25
 دالة 3.34 1.137 2.29 1.451 3.48  .26
 دالة 5.94 0.953 2.29 1.143 4.00  .27
 دالة 3.89 1.181 2.37 1.050 3.55  .28

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكمية لممقياس: - ب
أف ارتباط الفقرة بالدرجة الكمية مؤشرًا عمى صدؽ الفقرة، و ىذا األسموب يوفر معيارًا      

اعتماده في إيجاد العالقة بيف درجات االػفراد لكػؿ فقػرة والدرجة الكميػة لممقياس، ومعامػؿ يمكف 
االرتبػاط ىنػا يشػير إلى مسػتوى قػياس الفقػرة لمػمفيـو الػذي تقيسػو الدرجػة الكميػة لممقػياس ، أي أف كػؿ 

ػتعمؿ الباحػث معامػؿ ارتػباط بيرسػوف فػقرة تسػير في المسػار نفسػو الػذي يػسير فيو الػمقياس، ػمذلؾ اس
الستػخراج معامػؿ االرتػباط بػيف درجػات كػؿ فقػرة والػدرجة الكػمية لممػقياس، حيػث كاػنت االسػتمارات 

( استػمارة وىػي ذات االستػمارات الػتي خضػعت لمتحػميؿ 101الخاضػعة لمتحمػيؿ بيػذا األسػموب )
،تبػيف أف جمػيع معامػالت االرتػبػاط كانػت دالة  موعتيف المتػطرفتيفاإلحصػائي في ضػوء أسمػوب المجػ

( 14( والفقرة )11(  عدا الفقرة  ) 99( ودرجػة حريػة      ) 0.05إحصػائيًا عػند مستوى داللة )
( 3( والجدوؿ ) 0.20غيػر دالة ، حيث كانػت اقؿ مف القيػمة الجدولية لمعامؿ االرتباط البالغة )

 يوضح ذلؾ
 معامالت ارتباط درجة الفقرة بالدرجـة الكمـية لمقـياس معـنى الحـياة (3جدول )    

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط الفقرة
0.05 

 مستوى الداللة معامؿ االرتباط الفقرة 
0.05 

 دالة 0.29 15 دالة 0.26 1
 دالة 0.49 16 دالة 0.35 2
 دالة 0.59 17 دالة 0.31 3
 دالة 0.35 18 دالة 0.35 4
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 دالة 0.28 19 دالة 0.34 5
 دالة 0.47 20 دالة 0.37 6
 دالة 0.37 21 دالة 0.51 7
 دالة 0.41 22 دالة 0.40 8
 دالة 0.44 23 دالة 0.26 9

 دالة 0.37 24 دالة 0.33 10
 دالة 0.33 25 غير دالة 0.16 11
 دالة 0.42 26 دالة 0.47 12
 دالة 0.51 27 دالة 0.42 13
 دالة 0.38 28 غير دالة 0.18 14

(  1( فقرة  ممحؽ رقـ )  24وبذلؾ اصبح المقياس يتكوف بصيغتة النيائية مف) 
 يوضح ذلؾ 

 مؤشرات الصدق والثبات لمقياس معنى الحياة :
 Validity Indexesمؤشرات الصدق   -8

يتعيػف توافر الصػدؽ والػثبات لكػي يكػوف المػقياس صػالحًا لالستعػماؿ ، وأف    
المقياس الصػادؽ ىو المقياس الذي يحقؽ الوظيفة التي وضع مف اجميا ، والدرجة  التي 
يكوف فييا قادرا عمى تحقيؽ ىذا الػيدؼ الذي وضػع مف أجمو. وقد تحقؽ الصػدؽ في مقيػاس 

 الؿ الطػرؽ اآلتية:معنػى الحػياة مف خ
 : Face Validityالصـدق الظاهـري   -أ

تـ التحقؽ مف  الصػدؽ الظاىػري عف طريؽ عرض فقرات المقياس عمى عدد مف     
المحكميف المختصيف في عمـ النفس وذلؾ واألخذ بآرائيـ حوؿ مدى مالئمة فقرات المػقياس 

لصػدؽ لمقػياس معػػنى الحػػياة مف خالؿ لمصفات المراد قياسػيا، وقػد تحقؽ ىػذا النػوع مف ا
عرضيا عمى المحكميف واألخذ بآرائيـ حوؿ صالحية فقرات المقياس وتعميماتو، كما مر ذكػره 

 ( . 1في صالحػية الفػقرات وبدائؿ االجػابة المػقدـ لمخبراء ممحؽ )
 : Construct Validityصدق البناء  -ب
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ػريقة المػجموعتيف المتػطرفتيف وتػحديد القػوة وتػعد أساليػب تحميؿ الفػقرات بط     
( ، وكػذلؾ ارتبػاط الفقرة بالدرجة الكمػية لممقػياس والمػوضحة  2التمػييزية لمػفقرات جػدوؿ رقـ ) 

 ( ، مؤشرات عمى ىذا النوع مف الصدؽ. 3في الجدوؿ رقـ     ) 
 : Reliabilityالثبات  -2

وأساسيًا في القياس، إذ يشير إلى الدقة في يعد حسػاب الثبات أمرًا ضروريًا     
 تكرر تطبيقػو تحت الظػروؼ والشروط نفسيا. والثبات مفيـو مركب، درجات المقياس إذا ما

( ، وقد تـ حسػاب ثبات مقياس  30: 1981وفي ىذه الدراسة تـ اعتماد ) الزوبعي وآخروف، 
 :األتيةمعنى الحياة باألساليب 

 :  Cronbach's Alphaمعادلة ألفا كرونباخ  -أ
تـ استخراج الثبات بيذه الطريقة باستخداـ معادلة الفا كرونباخ حيث بمغ ثبات  

 . وفقا ليذه الطػريقة (  وىو معامؿ ثبات جػيد0.77مقيػاس معنى الحيػاة )
 حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية –ب 

تـ تقسيـ المقياس الى استخراج الثبات وفقا لطريقة التجزئة النصفية ، حيث      
( فقرة   12( وعدد ػفقرات النصػؼ الثاني )  12نصفيف بمغ عدد فقرات النصؼ االوؿ  ) 

( فقرة ، وىي عدد فقرات المقياس ، وبعد استػخراج المتػوسط  24ليػكوف مجمػوعيا ) 
لطريقة واالنحػراؼ المعيػاري لنصؼ االوؿ والنصؼ الثاني لمػمقياس  بمغ معامؿ الثبات بيذة ا

 (0558 ) 
 : الوسائل اإلحصـائية المستعممة في البحث

( في تحميؿ SPSSاستعاف الباحث الحقيبة اإلحصائية لمعموـ االجتماعية )    
 البيانات وقد استخدمت الوسائؿ اإلحصائية اآلتية:

: استخدـ لمعرفة داللة الفروؽ بيف آراء المحكميف عمى مدى مربع كاي -1
 عنى الحياة.صالحية فقرات مقياس م

استخدمت في التعرؽ عمى مستوى معنى الحياة  :االختبار التائي لعينة واحدة  -3
 لدى طمبة قسـ العمـو التربوية والنفسية / كمية التربية لمعمـو االنسانية / جامعة االنبار

: استخدـ لحساب القوة التمييزية لفقرات أداة االختبار التائي لعينتين مستقمتين -2
 المجموعتيف المتطرفتيف وفي نتائج البحث.البحث بأسموب 
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: استخدـ لحساب ارتباط درجة الفقرة بالدرجة الكمية معامل ارتباط بيرسون -6
 لممقياس  
 : استخدمت لحساب ثبات مقياس البحث.معادلة ألفا لالتساق الداخمي  -5
: استخدـ لحساب الفروؽ في مستوى معنى االختبار التائي لعينتين مستقمتين -4

 اناث (–وفقا لمتغير نوع ) ذكور الحياة 
 الفصل الرابع   

 :عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها
في ىذا الفصؿ تـ عرض النتائج التي توصؿ إلييا البحػث وفػقا ألىدافو، ومف ثـ      

تفػسيرىا في ضػوء االطار النظري المعتمد والدراسات السابقة، ومف ثـ عرض مجموعة مف 
 ت اسػتنادا إلى النتائج وعمى النحو اآلتي:التوصػيات والمقػترحا

اواًل : قياس مـعنى الحـياة لدى طمبـة قسم العموم التربويـة والنفـسية في كمـية 
 :التربيـة لمعـموم االنسانية / جامعة األنبار .

عمى عينة البحث االساسية ، وتـ  تحقيقَا ليذا اليدؼ طبؽ مقياس معنػى الػحياة     
( درجة، 15.18( درجة ، وانحراؼ معياري مقداره )87.66)سابي فبمغ حساب الوسط الح

( درجة، نجد انو اعمى مف  72وبمقارنة ىذا المتوسط مع المتوسط الفرضي لممقياس البالغ )
المتوسط الفرضي، وعند اختبار الفرؽ بيف المتوسطيف باستعماؿ االختبار التائي لعينة واحدة 

( ولصالح متوسط العينة 0.05اؿ معنوي عند مستوى داللة )( تبيف أنو د100وبدرجة حرية )
عند طمبة قسـ العموـ التربوية والنفسية ىو عالي، والجػدوؿ )  ، بمعنى أف مستوى معنى الحياة

                                                                            ( يوضح ذلؾ                                                         .                                 4
معنى االختبار التائي لمعنوية الفرق بين متوسط درجات مقياس (4جدول رقم ) 

 عند أفراد عينة البحث الحياة 
متوسط  العدد

أفراد 
 العينة

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الفرضي

القيمة 
التائية 

 المحسوبة

القيمةالتائية 
 الجدولية

درجة 
 الحرية

مستوى 
الداللة 
2025 
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828 

 
87.66  

 

 
85.88 72 58.223 8096 822 

دال لصالح 
متوسط 
 العينة

 
النتيجة الى اف طمبة قسـ العمـو التػربوية والػنفسية، قػادريف  ىذهويػمكف تفػسير       

عمى مواجية الصعاب وخمؽ معنى لحياتيـ مف مصادر متعددة ، كالمعتقدات الدينية ، 
في مجتمعنا والتي جميعيا تدعو   األصيمةواالسناد االجتماعي، والعادات والتقاليد االجتماعية 

في الحياة ميما كانت الظروؼ والمصاعب  أىدافونساف الى الكفاح واالستمرار في بموغ اال
التي تواجيو ،  وعمى الػرغـ مف الػظروؼ القػاىػرة التي مر بيا المجػتمػع االنباري عامة وطمبة 

مف قبؿ  الحتاللياالجامعة خاصة اثناء النزوح والتيجير التي تعرضت لو المحافظة نتيجة 
التي مارسوىا، اال أف طمبة جامعة االنبار، استطاعوا المجاميع المتطرفة و االعماؿ الوحشية 

اكثر مقاومة واكثر قوة في مواجية  ايكونو اف ينجحوا في جعؿ مف المعاناة وااللـ معنى ، واف 
الصدمات والظروؼ الصعبة ، ىذا ما اكد عميو  فرانكؿ في ىذا الصدد ، حيث اشار الى اف 

وامكانياتو وقوة شخصيتو وتسامييا  ذاتونساف المعاناة وااللـ قد تكوف فرصة الكتشاؼ اال
انسانيا  لتحقيؽ معنى اكبر حتى لو كاف ذلؾ مستمد مف االلـ والمعاناة ) الوائمي 

في اوقات  ويتعمم ( ، فقد يتعمـ االنساف في اوقات الشدة واالزمات ما ال633،ص2013.
(  168، ص 2007رجي ،النتيجة مع دراسة  ) االع ىذهاالستقرار والراحة  . ولقد اتفقت 

 ( . Van &Marcone 1997 pp 884-887ودراسة فاف وماركوف )
ثانيًا :.  التـعرف عمى داللـة الفـروق في مسـتوى معـنى الحـياة في ضـوء متغير 

ناـث(: تـ حساب متوسط درجات الذكور عمى المقياس بمغ  تحقيقا ليذا اليدؼ النوع )ذكـور وا 
( درجة وبانحراؼ 87.40( ومتوسط اإلناث البالغ )14.56)( درجة بانحراؼ معياري 54)

( لعينتيف مستقمتيف وبدرجة حرية )  T- test(، ولدى تطبيؽ اختبار)16.02معياري قدره )
( 1.96( وىي اصغر مف القيمة الجدولية )2.856( تبيف أف القيمة المحسوبة عند ) 99

( يػوضح  5نى الحياة. والجػدوؿ )  توجد فروؽ بيف الذكور واالناث في متغير مع وعميو ال
                                    ذلؾ  .
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نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في معنى الحياة تبعًا لمتغير النوع (5الجدول )
 لطمبة الجامعة

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 84.56 87.88 54 الذكور
غير دالة عند  8.96  2.856

 86.22 87.42 47 اإلناث 2.25مستوى
 

أف ىذه النتيجة يمكف تفسيرىا ، الى اف الحياة بشكؿ عاـ ماىي اال تجارب ومواقؼ 
يتػشكؿ يمر بيا االنساف وىي  فريدة مف نوعيا لكػؿ فػرد تػجاربو فػي الحػياة التػي مػف خػالليا 

لديو فيـ وادراؾ ومعنى لمحياة خاص بو ، فال يمكف المقارنة بيف شخص واخر وىذ يعني اف 
يعتمػد عمػى نػػوع الجنػس لمفرد ، بقدر اعتماده عمى طبيعة الحياة التي عاشيا  مػعنى الحػياة ال

وسماتو الشخصية وقدراتو وبيئتو التي نشاء بيا وثقافة مجتمعو ، كما اف الظروؼ التي مرت 
بيا محافظة االنبار مف اعماؿ عنؼ ونزوح وتيجير قد اصابت وانيكت جميع فئات المجتمع 

مف ذلؾ، ولـ  ايسممو ذكورا اـ اناث  شبابا وشيخا ، وحتى االطفاؿ لـ  اكانو االنباري سواء 
( ودراسة 10. ص 2012تقتصر عمى فئة معينو . وتتفػؽ ىػذه النتػيجة مع دراػسة ) كرامة 

 ( Mason ,2013 ,pp , 635-638ماسوف ) 
التـعرف عـمى داللـة الفروق فـي مسـتوى معـنى الحـياة في ضوء متغير نوع  -ثالثا

 مسائي ( -الدراسة )صباحي  
أظيرت نتائج االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف بأف متوسط درجات طمبة        

( ودرجة انحراؼ معياري  86.35بمغ ) الدراسة الصباحية عػمى مقػياس معنى الحػياة
( درجة وبانحراؼ معياري قدره 89.22( وبمغ متوسط درجات الدراسة المسائية )87.27)
( تبيف أف  99( وعند تطبيؽ االختبار التائي  لعينتيف مستقمتيف ، وبدرجة حرية ) 83.23)

( عند مستوى 1.96مف  القيمة الجدولية البالغة ) اصغر(  وىي 2.87القيمة المحسوبة بمغ )
( وىو غير داؿ إحصائيًا، وعميو فإف الفروؽ في متغير نوع الدراسة  غير داؿ 0505داللة )

                              .( يوضػح ذلؾ  6والجػدوؿ ) معنويًا. 



 جملة جامعة االنبار للعلوم االنسانية

 

 (81( اجمللد )2العدد )

 2028حزيران 

 

)2482 ) 
 

نتائج االختبار التائي لداللة الفرق في معنى الحياة تبعًا لمتغير  ( 6جدول )
 نوع الدراسة لدى الطمبة 

المتوسط  العدد نوع الدراسة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدالله                  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة

غير داله عند 
 87.27 86.35 58 الصباحي 2.25مستوى 

2.87 8.96 
 83.23 89.22 52 المسائي 
 

ويمكف تفسير ىذة النتيجة  وفقا لمعطيات الجدوؿ اعاله باف متغير نوع الدراسة )     
مسائي ( قد ال يكوف لة تأثير واضح عمى مستوى مػعنى الحػياة  لدى الطمبة ،  –صباحي 

وذلؾ الف جميع الطمبة وبغض النظر عف نوع الدراسة  سواء كاف صباحي اـ مسائي 
فسيا وينتموف الى ثقافة واحدة . كما اف القيـ والعادات الثقافية  يواجيوف الظروؼ والتحديات ن

يعػتمد عمى نوع  متشابو الى حد كبير بيف الطمبة الجامعييف  ، مما يعني اف معػنى الػحياة ال
الدراسة اكثر مما يعتمد عمى خصائص الشخص ونوعية تفكيره  والتجارب والخبرات والظروؼ 

رى فرانكؿ في ىذا الصدد اف الفرد بحاجة دائمة لمصدر يستمد التي عاشيا في السابؽ، اذ ي
منو المعػنى في الػحياة ، واف ىنالؾ ثالثة مصادر ممكف اف ينبثؽ منيا المعػنى في الحػياة 
وىي : قيمة الخبرة التي يكتشفيا الفرد مف خالؿ تجاربو مع الػحؽ والخػير والػجماؿ  ، والقيػـ 

د مف خالؿ انجاز مياـ اعمػالو ذاػت القيػمة في المجتمػع ، و موقؼ االبداعية التي يدركيا الفر 
(  . وقد اتفقت  Frankl,1985,p,34) حياتوالفرد ازاء المعاناة وااللـ الػتي يمر بيا خالؿ 

 ( 326، ص2012النتيجة مع دراسة         ) مكاوي ،  ىذه
 التوصيات 

عمى الممارسات التي تستند عمى القيـ االيجابية التي تعطي معاني  التأكيد -1
 روحية سامية  لمحيػاة  لدى الطمبة 

االىتماـ بالمصادر التي تعطي مػعنى لمحػياة مثؿ تعزيز المفيوـ االيجابي  -2
 لمذات وشعور الطمبة بقيمتيـ االنسانية ورسالتيـ فػي الحػياة 

في ىذا البحث لتطبيقو في بيئات اكاديمية  االستفادة مف مقياس معػنى الحػياة -3
 اخرى واالستفادة منو في مجاؿ الصحة النفسية 
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وتحديد اىداؼ واضػحة في الحػيػاة وتشػجػيع الطمبة عمى  ةالمسؤوليتحمؿ  -4
 تنويع  المصادر التي يستمد الطمبة منيا معنى لحياتيـ وعدـ االعتماد عمى مصدر واحد 

لدييـ االحساس  زمما يعز النشاطات الجامعية تشجيع الطمبة بالمشاركة في  -5
 بالقيمة الشخصية ويعطي معنى لحياتيـ

 المقترحات
اجراء دراسة تبحث عف العالقة بيف معنى الحياة ومتغيرات اخرى مثؿ  -1

 التوجيات الدينية  واالكتئاب  واساليب التعامؿ مع الضغوط 
 القياـ بدراسة عف معنى الحياة لدى النازحيف واالرامؿ  -2
 القياـ ببناء برنامج عالجي قائـ عمى العالج بالمعنى لدى ضحايا االرىاب  -3
 المصادر قائمة   

، دراسة ميدانية عمى  باإليثار( : معنى الحياة وعالقتو  2016اسكندري ، أماني )  -1
في محافظة دمشؽ و رسالة ماجستير غبر منشورة جامعة  والشيخوخةعينة مف مرحمتي الرشد 

 سوريا.  –دمشؽ 
( : مقياس معنى الحياة ، بحوث المؤتمر الدولي الثالث 1996الرشيدي ، ىاروف )  -2

 القاىرة.  –مركز االرشاد النفسي في عالـ متغير ، جامعة عيف شمس 
( : فقداف معنى الحياة وعالقتو بالتوجو الديني  2007االعرجي ، ابراىيـ مرتضى )  -3

غير منشورة كمية  دكتوراهداد ، اطروحة ، ونمط االستجابات المتطرفة  لدى طمبة جامعة بغ
 العراؽ. –التربية ابف رشد ، جامعة بغداد 

والمقاييس النفسية، دار الكتب لمطباعة  االختبارات( :  1981الزوبعي وآخروف) -4
  .العراؽ – والنشر، جامعة الموصؿ

( : دراسة ابعاد الرضا عف الحياة وعالقتيا بعدد  1998الدسوقي . مجدي محمد )  -5
المتغيرات النفسية لدى عينة مف الراشديف وصغار السف ، المجمة المصرية لمدراسات  مف

 (. 8( مجمد ) 20النفسية  تصدر عف الجمعية المصرية لمدراسات النفسية  ، العدد )
 A,B( : المعنى في الحياة وعالقتو بنمط الشخصية  2013الوائمي ، جميمو رحيـ : ) -6
 ( .  20مجمة االستاذ العدد ) ( لدى طمبة جامعة بغداد ،  ( 
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، دراسة  باإليثار وعالقتو( : معنى الحياة 2016صافي ، بياف ، ونادية زينب )  -7
ميدانية عمى عينة مف مرحمتي الرشد والشيخوخة في محافظة دمشؽ ، رسالة ماجستير غير 

 جامعة دمشؽ .  –منشورة 
غيرات النفسية ، رسالة ببعض المت وعالقتو( : معنى الحياة 2005سالـ ، سيير : )  -8

 جامعة القاىرة. –دكتوراه غير منشورة معيد الدراسات والبحوث التربوية ، كمية التربية 
بيف االفكار الالعقالنية ومعنى الحياة لدى  العالقة( : 2012كرامو ، خمود )  -9

الراشديف : دراسة ميدانية  عمى عينة مف محافظتي حمص وحماه ، رسالة ماجستير غير 
 جامعة دمشؽ.  –رة ، قسـ االرشاد النفسي ، كمية التربية منشو 
( : االنساف يبحث عف المعنى  ، ترجمة طمعت منصور ،  1982فرانكؿ ، فيكتور )  -10

 دولة الكويت . –دار القمـ ، الطبعة االولى 
( : الطاقة النفسية وعالقتيا بمعنى الحياة لدى  2012مكاوي ، صالح فؤاد  )  -11
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 ( 8ممحق رقم ) 

 مقياس معنى الحياة بصيغته النهائية
 :.............          الدراسة الصباحية  ......... الدراسة المسائية .......                  الجنس

 عزيزي الطالب . . . .                            عزيزتي الطالبة . . . .   
يحتوي المقياس الذي بيف يديؾ مجموعة مف الفقرات تدور حوؿ بعض المشاكؿ       

عنيا بموضوعية بحيث تعكس  واإلجابةية  نرجو قراءة الفقرات بصورة دقيقة والقضايا النفس
اجابتؾ باىتماـ  وستحظىفعاًل ما تشعر بو حياؿ ىذا الموضوع وطبيعة اتجاىؾ نحوىا،   

واف تختار بديؿ واحد فقط لكؿ فقرة وأف اجابة وتقدير الباحث ، لذا ال تترؾ أية فقرة دوف 
 . االسـتستخدـ ألغراض البحث العممي فقط فال داعي لذكر اجاباتؾ عنيا ستكوف سرية و 

 ومف ثـ وضع أشاره االستبياف، فعميؾ قراءة الفقرة في اإلجابةالمثاؿ التالي يوضح لؾ طريقة 
 تحت البديؿ الذي تشعر بانو  ينطبؽ عميؾ ، تقبموا مني فائؽ الشكر واالحتراـ والتقدير.)×( 
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 الفقرات ت

ال 
تنطبق 
عمي 
 أبداً 

نادرًا ما 
تنطبق 
 عمي

تنطبق 
عمي بدرجة 

 معتدلة

تنطبق 
عمي 
 غالباً 

تنطبق 
عمي 
 دائماً 

ما قوم به من اعمال خيرة تعطي معنى  8
    +      لحياتي

 

 الفقرات ت

ال 
تنطبؽ 
عمي 

 أبداً 

نادرًا ما 
تنطبؽ 

 عمي

تنطبؽ عمي 
بدرجة 
 معتدلة

تنطبؽ 
عمي 
 غالباً 

تنطبؽ 
عمي 
 دائماً 

      روتيف جامد تبدو لي الحياة 8
      دائما ما ابحث عف معنى لحياتي  2
      ال اممؾ أي معنى مف وجودي في الحياة 3
      كؿ االياـ ىي متشابية بالنسبة لي 4

لو كاف االمر بيدي لفضمت عدـ مجيئي  5
      ليذه الحياة

      لـ احقؽ أي ىدؼ في حياتي 6
      حياتي فارغة ومميئة بالياس 7

8 
في مواجيتي لضغوط الحياة اجدىا مؤلمة 

      ومممة

      اشعر اني شخص ال قيمة  لو 9

82 
المعاناة وااللـ تكشؼ عف معاني حقيقيو 

      في الحياة

      اني عاجز عف وضع اىداؼ في حياتي 88

      اتمنى الموت 82

      ال يوجد شىء في الحياة يستحؽ المعاناة  83
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      ليس لدي دافعية نحو الحياة  84
      ال يوجد شيء في حياتي يستحؽ االحتراـ 85

86 
ارى اف الحياة مميئة بمصادر كثيرة لمسعادة 

      واليناء

      تمضي الحياة عمى نحو قاتـ وكئيب 87

      تبدو لي الحياة مثيرة وجميمة دائما  88

      انا متحمس لتحقيؽ اىدافي في الحياة  89
      لدي اىداؼ واضحة في الحياة 22

28 
يفجر الحب لدي العديد مف المعاني التي 

      اعيش مف اجميا

النجاح في دراستي احد اىـ الطرؽ لتحقيؽ  22
 ذاتي

     

      االنجازات التي احققيا تخمؽ لحياتي معنى 23

تجعمني اواجو الحياة الظروؼ الصعبة  24
      بشكؿ اصمب
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