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 مقدمت:
مفهوم معٌت احلياة مفهوم شائع ومتعدد االستجابات يصف خربات حياة ذلا مغزى وقيمة وىدف ويتفق العلماء على  

 مإحراز اإلنسان للمعٌت يف حياتو باختالف انتماءاهتأمهية وجود معٌت حلياة اإلنسان إال أهنم خيتلفون يف طريقة 
الفكرية وقد تناول ىذا ادلفهوم الكثَت من الفالسفة وعلماء النفس من سلتلف االذباىات فأصحاب فلسفة احلياة 

اإلرادة يف تكوين ادلعاين لدى الفرد أما ومنهم "وليم مجيس" و "برجسون" و "جون ديوي" أكدوا على دور اخلربة و 
اب الفلسفة الوجودية ومنهم "كَت كجارد" و "سارتر" و "ىيدجر" فقد ركزوا على دور اإلنسان يف عثوره على أصح

ادلعٍت وإضفاء ادلعٌت على حياتو وأصحاب الفلسفة الظاىرياتيو ومنهم "ىوسرل" و "ماكس شيلر" أعطوا أمهية للخربة 
يف حُت ارتبط مفهوم معٌت احلياة لدى علماء  واإلرادةادلعٌت تكوين  اليت يعيشها ويكوهنا األفراد ألن ذلا دور مهما يف

" ادلسئولية لدى )يالوم( التسامي بالذات لدى )فرانكل( (ربقيق الذات لدى )ماسلو :مثل متنوعة النفس دبفاىيم
القيم لدى )ماي( التكامل واالتصال لدى )بوىلر( وبالرغم من االختالف الذي نشب بُت أصحاب تلك النظريات 

الفرد بصحة على أمهية وجود معٌت حلياة اإلنسان وأن اإلحساس باالمتالء بادلعٌت يكون ضروريا كي يتمتع  إهنم اتفقواف
 جيدة وأن عملية اكتشاف وإحراز ادلعٌت تكون أكثر أمهية من ربديد زلتوى ادلعٌت نفسو.

 Existential Meaningالوجودي وقد تناول الباحثون مفهوم معٌت احلياة ربت مسميات عديدة منها: ادلعٌت  
 Personalوادلعٌت الشخصي  Purpose in lifeواذلدف من احلياة  Meaning of lifeومعٌت احلياة 
meaning  ومهمات احلياةlife of tasks  وأىداف احلياةlife goals  وعلى الرغم من اختالف ادلسميات
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وتستخدم بشكل متبادل يف كثَت من الدراسات والبحوث  حول معٌت واحداليت أطلقت على ىذا ادلفهوم فإهنا تدور 
(Petra, 2003:3). 

ويعد مصطلح معٌت احلياة أو اذلدف يف احلياة من أكثر ادلصطلحات استخداما يف الدراسات النفسية ولعل ذلك  
نظريتو عن  النظري الذي قدمو "فرانكل" يفإىل أن مصطلح معٌت احلياة يرتبط بالتوجو النظري الذي قدمو  ومرجع

عالوة  ,وجدواه يف العالج بادلعٌتالعالج بادلعٌت بوصفو أحدى األسس ادلهمة للعالج بادلعٍت فضال عن ثبوت أمهية 
 & Crumbaughعلى ذلك فإن مصطلح اذلدف من احلياة يرتبط دبقياس "كرومباخ وماىوليك" 

Maholich (1968) احلياة ويسمى مقياس اذلدف يف الذي يعد أساس الدراسات اإلمربيقية حول مفهوم معٌت 
احلياة وقد قام "زلمد إبراىيم عيد" بًتمجتو وتقنينو على البيئة ادلصرية ويهدف ىذا ادلقياس إىل قياس درجة إدراك 

 (.47: 0881من حياتو )زلمد إبراىيم عيد, الشخص للهدف وادلعٌت 
َت معٌت احلياة من خالل نظريتو عن العالج من أوائل العلماء الذين تصدوا لتفس Franklويعد فيكتور فرانكل  

 بادلعٌت وأول من صك مصطلح ادلعٌت الوجودي للحياة.
ووفقا ل "فرانكل" يستخدم مصطلح "وجودي" ليشَت إىل ثالثة جوانب: الوجود ذاتو أي أسلوب الوجود ادلميز  

 صي أي إرادة ادلعٌت.لإلنسان ومعٌت الوجود والسعي للتوصل إىل معٌت زلسوس وملموس يف الوجود الشخ
 (.024: 0871)فرانكل,  

 مشكلت الدراست:
كان لظهور معٌت احلياة وفق التوجو النظري الذي قدمو "فرانكل" يف نظريتو عن العالج بادلعٌت أثر على األحباث  

رتباطو دبقياس التجريبية اليت سبت بعد ذلك لدراسة ىذا ادلفهوم وخاصة بعد ثبوت أمهيتو وجدواه يف العالج بادلعٌت وا
الذي يعد أساس  Crumbaugh & Maholich (1968)اذلدف يف احلياة ل "كرومباخ وماىوليك" 

الدراسات اإلمربيقية حول مفهوم معٌت احلياة ومن مث توالت ظهور العديد من ادلقاييس اليت هتتم بقياس معٌت احلياة 
 ة ىي:وقد انقسمت ىذه ادلقاييس فيما بينها إىل ثالثة أنواع رئيسي
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: وقد اختص ىذا النوع من ادلقاييس بتقييم ادلكونات Global Measuresمقاييس عادلية لقياس معٌت احلياة  -0
 وكيف ينعكس ذلك ادلعٌت الوجودي على حياة الفرد. Existential Meaningاألساسية للمعٌت الوجودي 

وخيتص  (Domain – Specific Measures)مقاييس خاصة بقياس معٌت احلياة داخل رلاالت زلددة يف احلياة  -1
ىذا النوع من ادلقاييس بقياس ادلعٌت داخل رلاالت زلددة من احلياة وكذلك قياس ادلصادر ادلختلفة اليت تتسبب يف 

 خلق ادلعٌت لدى اإلنسان ومنحو ىدفا ومعٌت للحياة.
ختص ذلك النوع من ادلقاييس بقياس وقد ا Context specificمقاييس خاصة بقياس ادلعٌت داخل سياقات زلددة  -2

 السياقات اليت تتسبب يف خلق ادلعٌت.
ودلا كان دلفهوم معٌت احلياة العديد من األبعاد واجلوانب اليت تتأثر بالعوامل الثقافية واالجتماعية فقد حاول الباحث يف  

لعربية بصفة عامة والبيئة ادلصرية بصفة ىذه الدراسة إعداد مقياس قادر على قياس ادلعٌت يف احلياة مستمدة من البيئة ا
خاصة حبيث يناسب فئة الشباب وفق السياق االجتماعي اخلاص بالثقافة واألفكار السائدة داخل اجملتمع واليت قد 

اجتماعية وثقافية تتسبب يف التأثَت على معٌت احلياة وذبعلو خيتلف عن ادلعٌت يف رلتمعات أخرى ذات سياقات 
 سلتلفة.

 كمن مشكلة الدراسة احلالية يف:ومن مث ت
 إعداد مقياس دلعٌت احلياة متعدد األبعاد لدى الشباب نابع من بيئتنا العربية ومالئم لثقافتنا. -

 أهميت الدراست:
 سواء على ادلستوى النظري أو التطبيقي كما يلي: للدراسة أمهية

انبو ادلتنوعة باعتباره أحد طرق العالج النفسي احلديثة األمهية النظرية: تتمثل يف إلقاء الضوء على العالج بادلعٌت وجو 
 نسبيا وتسليط الضوء على معٌت احلياة وفقا ذلذا ادلنظور أو التوجو.

األمهية التطبيقية: تتمثل يف رصد وقياس ظاىرة الفراغ الوجودي لدى الشباب من خالل إعداد مقياس معٌت احلياة 
 ومالئم لثقافتنا.متعدد األبعاد نابع من بيئتنا العربية 
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 أهداف الدراست:
 هتدف الدراسة احلالية إىل:

 إعداد مقياس معٌت احلياة لدى الشباب متعدد األبعاد. -0
 التعرف على اخلواص السيكومًتية للمقياس من حيث صدقو وثباتو. -1

 مصطلحاث الدراست:
 Meaning of lifeمعىن احلياة  -0

التعريفات حول التصور الذي يضعو الفرد  ماحلياة ولكن تكاد تدور معظ تعددت آراء الباحثُت حول تعريف معٌت 
 دلعٌت حياتو ومنها على سبيل ادلثال:

ادلعٌت على أنو تلك الكيفية اليت يدرك فيها الفرد خرباتو يف  Kcker, Peacock & Wong يعرف كل من  
ن احلياة وىدف يسعى إىل احلياة ويعمل على تنظيمها وتكاملها مع احتفاظو الدائم بوجود غرض م

  (Wong 1997:85)ربقيقو.
( بأنو مدى الوعي ادلناسب لدى الفرد دبعٌت احلياة وادلفهوم 172: 0887ويعرف خَتي حسن وحسُت عالم ) 

 الشامل ألىدافها وكيفية ربقيق ىذه األىداف باألساليب ادلناسبة.
بتحمل ادلسئولية ورضاه عن حياتو وإدراكو لنوعية د ( بأنو شعور الفر 011: 1111ويعرفو زلمد عبد التواب معوض ) 

 احلياة اليت يعيشها من خالل إدراكو لنوعية ومقدار اخلدمات ادلقدمة لو يف اجملتمع.
بأنو نوع معقد من اإلصلاز للروح اإلنسانية وىو قوة غَت ملموسة  (Langlc, 2003:14)يف حُت ال يعرف الصلل  

فكَت العقلي والطاقة النفسية الداخلية ويف ادلشاعر واألحاسيس والقدرة على تتحكم يف درجة الوعي ودرجة الت
 التفاعل.
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  –( معٌت احلياة بأنو مفهوم أو رلموعة من ادلفاىيم اإلجيابية أو السلبية 00: 1114وتعرف سهَت زلمد سامل ) 
و الشخصية اليت اخل حيز خرباتيكوهنا الفرد عرب احلياة عن حياتو عرب مصادر سلتلفة د –كالنجاح أو الفشل مثال 

 خيربىا يف مواقف تفاعلو مع ذاتو واآلخرين يف ظل ثقافة اجملتمع ومتغَتاهتا.
( بأنو أوال: تفسَت أحداث احلياة اليت تتعلق بشيء ما أو حدث ما أو خربة 050: 1116و مسَتة أبو غزالة )كما تعرف 

 حلياة الفرد ودوافعو وأىدافو. ما أي أنو يشَت إىل كل ذي داللة وأمهية ثانيا: تفسَت
( بأنو كل شيء ديثل داللة للفرد يف حياتو من خالل تفسَته ألحداث احلياة 72: 1118ويعرفو سيد أمحد البهاص ) 

وتكوين فلسفة وأىداف خاصة حلياتو تتيح لو توفَت مصادر حقيقية للمعٌت اإلجيايب يف حاضره لتحقيق قيمة حقيقية 
 ضى عنو.لذاتو ومستقبل أفضل ير 

وبناء على ما سبق ديكن تعريف "معٌت احلياة" إجرائيا وفق ادلقياس الذي يستخدم يف الدراسة على النحو التايل بأنو: 
" رلموع استجابات الفرد اليت تعكس اذباىاتو اإلجيابية او السلبية ضلو احلياة بأبعادىا ادلختلفة واألىداف وااللتزامات 

تو من دراسة أو عمل ومدى إحساسو بأمهيتها وقيمتها ودافعيتو للتحرك بإجيابية ضلو ربقيقها الفرد يف حيااليت يلتزم هبا 
 وقدرتو على ربمل ادلسئولية والتسامي بذاتو ضلو اآلخرين وتقبلو لذاتو ورضاه عن حياتو بشكل عام.

 :Youthالشباب  -0
ادلرحلة اليت  يىو ية التفكَت يف األسرة والزواج مرحلة الشباب ىي ادلرحلة اليت تشهد مع بدايتها النضج اجلنسي وبدا 

ينمو فيها الذكاء وتتمايز القدرات اخلاصة لدى الفرد ويف ىذه ادلرحلة يصل الفرد إىل مستوى مرتفع من النضج 
ة االنفعايل وىي مرحلة االختيار ادلهٍت وتوكيد الذات ويتعلم الفرد يف ىذه ادلرحلة ادلسئولية االجتماعية واالستقاللي

يف والباحث ( 354: 1114واالعتماد على الذات وتتحدد فلسفة الفرد يف احلياة يف ىذه ادلرحلة )حامد زىران, 
 عاماً .  10: 07يتبٌت ادلرحلة العمرية من  ىذه الدراسة

 تقنني مقياس معىن احلياة لدى الشباب:
ة عامة والبيئة ادلصرية بصفة خاصة حبيث تتناسب فئة بغرض توفَت أداة سيكومًتية مستمدة من البيئة العربية بصفأعد ادلقياس 

 الشباب.
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 منهج الدراست:
 .يتخذ الباحث من ادلنهج الوصفي السيكومًتي منهجا للدراسة

 إجراءات الدراسة:
 عينة الدراسة: -

بُت  ىمر اأعم( طالبا وطالبة من كلية الًتبية جامعة عُت مشس تراوحت 271مت تطبيق ادلقياس على عينة بلغ قوامها ) 
 م.1118/1101( عاما وذلك خالل العام اجلامعي 0784( عاما وبلغ متوسط أعمار أفراد العينة )07-10)
 وسيعرض الباحث فيما يلي خطوات إعداد املقياس واليت تتحدد يف اآليت: 

 أوال: ربديد مكونات ادلقياس واشتقاق أبعاده وعباراتو وذلك من خالل ادلصادر التالية:
واالطالع على األدبيات والبحوث النفسية وثيقة الصلة دبفهوم معٌت احلياة وأىم مكوناتو  ء الرتاث السيكولوجياستقرا -أ

 وأبعاده.
 :االستفتاء املفتوح -ب

( من طالب اجلامعة حيث 41قام الباحث بعمل استفتاء مفتوح طبق على عينة استطالعية من الشباب قوامها ) 
 ثة أسئلة ىي:احتوى ىذا االستفتاء على ثال

 : من وجهة نظرك ما ىي ادلعاين ادلختلفة يف احلياة؟0س
 : اذكر األشياء اليت ذبعل حلياتك معٌت؟1س
 : ما الذي يفقدك ادلعٌت يف حياتك؟2س
 .معىن احلياةاالطالع على عدد من املقاييس واألدوات املتاحة اليت اهتمت بقياس  -ج

 وصف املقياس يف صورته األولية:
( عبارة موزعة على أربعة أبعاد سبثل معٌت احلياة وىي )القبول والرضا, اذلدف 53قياس يف صورتو األولية من )يتألف ادل 

( عبارة وفيما يلي عرض ألبعاد ادلقياس مع 05من احلياة, ادلسئولية, التسامي بالذات( ويشمل كل بعد على )
 التعريفات اإلجرائية كما حددىا الباحث يف ىذه الدراسة:
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 Acceptance & satisfactionبعد األول : القبول والرضا ال

يقيس ىذا البعد مدى رضاء الفرد عن وجوده يف احلياة وتقبلو لذاتو وقدرتو على تقبل أقدار احلياة والبحث عن  
معٌت رغم كل  أسرتو ورلتمعو وتفاؤلو ذباه ادلستقبل,وإديانو أن احلياة ال تزال ربملاجلوانب ادلشرقة فيها وأنو متوافق مع 

 الظروف.
 Purpose in lifeالبعد الثاين: اذلدف من احلياة 

يقيس ىذا البعد مدى إدراك الفرد للهدف وادلعٌت من حياتو ورسالتو يف احلياة اليت يعش فيها ويضحي يف سبيل  
 ربقيقها األمر الذي جيعل حياتو ذات قيمة ومغزى وفعالية.

 Self – Transcendenceالتسامي بالذات  البعد الثالث:
وغايات سامية تتجاوز ادلصاحل واالىتمامات الشخصية كاىتمامو  قيميقيس مدى البعد قدرة الفرد على البحث عن  

باجلماعة اليت ينتمي إليها وفهمو دلشكالهتا ومشاركتو يف حلها ومدى إدراك الفرد بأن وجوده يف العامل يكون وجودا 
 تمع والعامل الذي يعيش فيو.مؤثرا بقدر ما يقدمو من عطاء للمج

 ثانيا: إجراءات الصدق والثبات:
 صدق املقياس: -أ

 مت التأكد من صدق القياس عن طريق: 
( عبارة عن رلموعة من احملكمُت ادلتخصصُت )ملحق 53صدق احملكمُت: مت عرض ادلقياس بصورتو األولية وادلكون من ) -ا

معٌت احلياة ومدى ربديد مدى صالحية العبارات لقياس  وطلب منهم"( يف الصحة النفسية والًتبية اخلاصة 0رقم "
انتماء العبارات لكل بعد من األبعاد األربعة وإبداء أية مالحظات تتعلق بالتعديل أو احلذف أو اإلضافة وقد مت 

امالت ( أو أكثر وقد مت حذف عبارتُت حيث بلغت مع185اإلبقاء على العبارات اليت بلغت معامالت الصدق ذلا )
 ( عبارة.51( باستخدام معادلة لوش وبذلك أصبح عدد عبارات ادلقياس )185الصدق ذلما أقل من )
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: قام الباحث بإجياد التجانس الداخلي للمقياس عن طريق حساب معامل االرتباط بُت درجات صدق االتساق الداخلي -0
 الذي تنتمي إليو.األفراد على كل عبارة من عبارات ادلقياس والدرجة الكلية للبعد 

 (0جدول )
 معامالت االرتباط بُت درجة كل عبارة والدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي إليو

 (271)ن=
 التسامي بالذات ادلسئولية اذلدف من احلياة القبول والرضا

رقم 
 العبارة

 معامل
 االرتباط 

رقم 
 العبارة

رقم  معامل االرتباط
 العبارة

 معامل
 االرتباط 

معامل  رقم العبارة
 االرتباط

0 18411 1 18355 2 18266 3 18287 
4 18245 5 18367 6 18314 7 18345 
8 18377 01 18245 00 18315 01 18367 
02 18412 03 18305 04 18314 05 18436 
06 18360 07 18428 08 18302 11 18411 
10 18445 11 18187 12 18326 13 18328 
14 18417 15 18318 16 18314 17 18316 
18 18264 21 18361 20 18314 21 18255 
22 18304 23 18452 24 18338 25 18302 
26 18374 27 18344 28 18273 31 18314 
30 18280 31 18256 32 18368 33 18385 
34 18337 35 18374 36 18286 37 18410 
38 18414 41 18355 40 18400 41 18325 
42 18437 43 18471 44 18362 45 18337 
46 18412 47 18274 48 18412   
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51 18311 50 18410 51 18336   
يتضح من اجلدول السابق أن  18022( = 1814مستوى الداللة عند ) 18011( = 1810مستوى الداللة عند ) 

 (.1810عند مستوى الداللة ) امجيع قيم معامالت االرتباط دالة إحصائي
قياس  ادلقياس والدرجة الكلية للم مث قام الباحث حبساب معامالت االرتباط بُت الدرجة الكلية لكل بعد من أبعاد 

 ككل واجلدول التايل يوضح نتائج معامالت االرتباط.
 (0جدول )

 االتساق الداخلي لعبارات مقياس معىن احلياة
 (082)ن=

 معامالت االرتباط األبعاد
 18534 القبول والرضا

 18618 اذلدف من احلياة
 18627 ادلسئولية

 18600 التسامي بالذات
 (.1810عند مستوى داللة ) اإحصائيمعامالت االرتباط دالة يتضح من اجلدول السابق أن مجيع قيم  

 :Factorial Validity لعاملياالصدق  -2
اليت وضعها ىوتيلينج  Principal Componentمت إجراء التحليل ألعاملي بطريقة ادلكونات األساسية  

Hotelling  باستخدام حزمة الربامج اإلحصائية للعلوم االجتماعية(SPSS) اد على زلك كايزر واالعتم
Kaiser Normalization   الذي وضعو جوسبانGuttman  ويف ضوء ىذا احملك يقبل العامل الذي

يساوي أو يزيد جذره عن الواحد الصحيح كذلك يتم قبول العوامل اليت تشبع هبا ثالثة بنود على األقل حبيث ال يقل 
ونات األساسية باعتبارىا من أكثر طرق التحليل ألعاملي دقة ( وقد مت اختيار طريقة ادلك182تشبع البند بالعامل عن )
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وميزات ومن أمهها أمكان استخالص أقصى تباين لكل عامل وبذلك تتلخص ادلصفوفة االرتباطية للمتغَتات يف أقل 
 عدد من العوامل.

( فردا 271تحليل )وقد بلغت عينة ال ( عبارة ديثلون عبارات ادلقياس51وقد مت إجراء التحليل ألعاملي لعدد ) 
( عوامل جذرىا الكامل اكرب من الواحد الصحيح 01وأسفرت نتائج التحليل ألعاملي لعبارات ادلقياس عن وجود )

 %( من التباين الكلي.668810فسرت )
واجلدول التايل يوضح مصفوفة العوامل الدالة إحصائيا وتشبعاهتا بعد تدوير احملاور تدويرا متعامدا وكذلك اجلذر  
 لكامن ونسبة التباين لكل عامل والنسبة الًتاكمية للتباين.ا

 (2جدول )
 مصفوفة العوامل الدالة إحصائيا , تشبعاهتا بعد تدوير احملاور

 قيم الشيوع العاشر التاسع الثامن السابع السادس اخلامس الرابع الثالث الثاين األول العوامل والعبارات
0 18762       18216   18724 
1  18720         18628 
2   18774        187631 
3  18200  18618  18270     18658 
4 18752          18664 
5  18716         1862 
6   18762 18216       1874 
7    18523    18207   1.563 
8 18777          18743 
01  18728         1866 
00   18753   18213     18666 
01  18215  18762       18717 
02 18736          18716 
03  18673         1870 
04   18587        18453 
05         18566  18442 
06 18718          18677 
07  18715    18213     18605 
08 18216  18784        18743 
11    18771    18212   18716 
10 18773   18205       18715 
11  18716         18614 
12   18751        18716 
13  18214         18764 
14 18785          18782 
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15  18721         18628 
16 18202  1852        18360 
17    18518  18438     18658 
18 18757          1870 
21  18577  18211       18558 
20   18757        18723 
21    1875    18220   18725 
22 18704          18677 
23  18708         18634 
24 18216  18780        18781 
25    18532  18442     18671 
26 18761       18243   18732 
27  1873         1866 
28   18625        18511 
31    1878       18725 
30 18746       1822   18702 
31  18710         18685 
32   18781        18715 
33    18474 18556      18742 
34 18781          18726 
35       18618    18532 
36       18614    18513 
37    18753       18686 
38 18724       18235   18758 
41  1872         18626 
40   18750        18767 
41          18666 18604 
42 18764       1824   18737 
43  186         18556 
44         18614  18467 
45    18516 18554      18761 
46 18712          18626 
47  18708         1862 
48   18751        1873 
51 18748          18710 
50  18676         18703 
51   18764        18700 

  08145 08157 08163 08186 08436 08455 68265 018114 018056 018424 اجلذر الكامن

058058 %058287 %118107 نسبة التباين
% 

008786
% 18414% 18385% 18181% 18144% 18134 18115%  

نسبة التباين 
  % % % % % % % % % % ميةالًتاك

 182* حذفت مجيع التشبعات اليت تقل عن 
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يتضح من اجلدول السابق أن العوامل اخلامس والسابع والتاسع تشبع على كل منهم عبارتُت فقط كما أن العامل  
الث عبارات العاشر تشبع عليو عبارة واحدة فقط ولذا سوف يتم استبعاد ىذه العوامل ألنو مل يتشبع على كل منها ث

( ألهنا مل 44, 41, 36, 35, 05كذلك سوف يتم حذف العبارات )  Kaiserاألقل طبقا حملك كايزر على 
تتشبع على أي من العوامل األخرى كذلك صلد أن العاملُت السادس والثامن قد تشبع على كل منهما أكثر من ثالث 

تشبعاهتا على العوامل األربعة األوىل لذا سوف يتم عبارات إال أن تشبعات ىذه العبارات على العاملُت أقل من 
عليهما ألهنا متشبعة على العوامل األربعة األوىل وبذلك استبعاد ىذين العاملُت مع اإلبقاء على العبارات ادلتشبعة 

 %( من التباين الكلي.538570( عبارة متشبعة على أربعة عوامل تفسر )46يصبح عدد العبارات )
 ىذه العوامل سيكولوجيا بعد تدوير احملاور تدويرا متعامدا: يلي تفسَت وفيما

 (4جدول )
 تشبع عبارات العامل األول مرتبة ترتيباً تنازلياً  درجات

 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
 18785 أرى أن احلياة شللوءة دبصادر كثَتة للسعادة 14
 18781 أؤمن بقيمة كل ما أسعى لتحقيقو يف حيايت 34
 18777 سبضي احلياة على ضلو قامت وكئيب 8
 18773 لدي دافعية عالية 10
 18764 أعرف كيف أتأقلم مع ظروف حيايت 42
 18762 أنا راض عن حيايت احلالية 0
 18761 أسبتع حبياة اجتماعية جيدة 26
 18757 ادلعاناة يف حيايت ذبعلٍت أحقق كثَتا من اإلصلازات 18
 18752 أعتز بنفسي 4
 18748 اكتشف أن ىذا العامل خال من العدالة 51
 18746 أما غَت راض عن عالقايت االجتماعية 30
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 18736 أتقبل أوجو القصور يف نفسي 02
 18724 أثق يف اآلخرين 38
 18718 أعرف ما لدي من قدرات متميزة 06
 18712 بشكل أقوى وأصلب اخلربات ادلؤدلة اليت سبر يب ذبعلٍت أواجو احلياة 46
 18704 ادلعاناة واألمل تكشف عن معاين حقيقية يف احلياة 22

ىا ( وبلغ جذر 18785, 18704يتضح من اجلدول السابق أن تشبعات عبارات ىذا العامل تراوحت بُت ) 
%( من حجم التباين الكلي وتتناول ىذه العبارات 118107) لالعام( ويفسر ىذا 018424الكامن )

يف اآلخرين ولذلك لدافعية العالية والرضا عن احلياة والعالقات االجتماعية والوثوق وجود مصادر للسعادة وا
 أن نطلق على ىذا العامل اسم "القبول والرضا". نديك

 (5جدول )
 درجات تشبع عبارات العامل الثاين مرتبة ترتيبا تنازليا

 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
 1873 اين اليت أعيش من أجلهايفجر احلب عندي العديد من ادلع 27
 18728 أسعى بكل جهدي لتحقيق أىدايف يف احلياة 01
 18721 أستطيع بإمكانايت أن أحقق طموحايت 15
 18720 حيايت فارغة ال ديلؤىا إال اليأس 1
 1872 أخطط من أجل أن أكون إنسانا متميزا يف ادلستقبل 41
 18715 ق ذايتالنجاح يف الدراسة أحد أىم الطرق لتحقي 07
 18708 أجد الكثَت واجلديد من األىداف اليت تستحق االىتمام 47
 18708 اإلصلازات اليت أحققها زبلق حليايت معٌت 23
 18716 أطور أمني ذايت ألرتقي حبيايت 5
 18716 إنٍت عاجز عن وضع أىداف يف حيايت 11
 18710 شخص ال قيمة لو بأينأشعر  31
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 18676 ا وإشباعا يف حيايت اآلنأنا أكثر  إصلاز  50
 18673 أحبث عن أفضل األساليب الستغالل قدرايت ومواىيب 03
 186 حيايت مليئة بادلعاين اجلديرة باالحًتام 43
 18577 استمتاعي باحلياة أقل من ذي قبل 21

جذرىا ( وبلغ 1873, 18577يتضح من اجلدول السابق أن تشبعات عبارات ىذا العامل تراوحت بُت ) 
%( من حجم التباين الكلي وتتناول ىذه العبارات 058287( ويفسر ىذا العامل )018056الكامن )

السعي لتحقيق أىداف احلياة والتخطيط من أجل ادلستقبل وتطوير الذات لالرتقاء باحلياة والبحث عن 
طلق على ىذا العامل أفضل األساليب الستغالل القدرات وادلواىب واالستمتاع باحلياة ولذلك ديكن أن ن

 أسم "اذلدف من احلياة".
 (6جدول )

 درجات تشبع عبارات العامل الثالث مرتبة ترتيبا تنازليا
 درجة التشبع العبارات رقم العبارة

 18784 أحاول تعلم مهارات جديدة تساعدين يف حيايت العملية. 08
 18781 .أشعر بالتشتت حىت عندما أقوم بعمل أشياء شلتعة بالنسبة يل 32
 18780 أشعر باحلَتة والًتدد يف ازباذ أي قرار. 24
 18774 اعتقد أنو ال يوجد شيء يف حيايت أشعر بااللتزام احلقيقي ضلوه. 2
 18764 دائما ما أفكر يف العواقب قبل أن أقوم بعمل ما. 51
 18757 اعتقد أنٍت ال أمتلك غالبا العديد من الختبارات يف ادلواقف اليت أمر هبا. 20
 18753 أعتقد أنٍت ال أعطي األشياء اذلامة يف حيايت وقتا كافيا. 00
 18751 أعجز عن ازباذ كثَت من القرارات ادلصَتية يف حيايت. 12
 18751 ىناك دائما من خيتار يل. 48
 18750 استثمر أوقات فراغي فيما يسهم يف ربقيق أىدايف 40
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 18726 من تلقاء نفسي. غالبا ما أؤدي ما علي من التزامات 6
 18615 أشعر أن ما أقوم بو من أنشطة ديثل ربديا شخصيا يل. 28
 18587 أبذل قصارى جهدي فيما أقوم بو من أعمال. 04
 1852 ىناك بعض ادلواقف اليت أشعر فيها باليأس التام. 16

( وبلغ جذرىا 18784, 1852يتضح من اجلدول السابق أن تشبعات عبارات ىذا العامل تراوحت بُت ) 
%( من حجم التباين الكلي وتتناول ىذه العبارات 058058( ويفسر ىذا العامل )018114الكامن )

ربقيق زلاولة تعلم مهارات جديدة والشعور بالقدرة على ازباذ أي قرار واستثمار وقت الفراغ فيما يسهم يف 
 ادلسئولية".لى ىذا العامل أسم "كن أن نطلق عاألىداف وبذل اجلهد يف تنفيذ األعمال ولذلك دي

 (7جدول )
 درجات تشبع عبارات العامل الرابع مرتبة ترتيبا تنازليا

 درجة التشبع العبارات رقم العبارة
 18780 أحاول أن أترك ورائي تراثا جيدا. 31
 18771 أتطلع دائما إىل ادلثل العليا 11
 18762 ا والوفاء هبا.أعرف أن علي واجبات ضلو  العامل البد من ربقيقه 01
 18753 دائما أشعر بالشغف وينتابٍت الفضول دلعرفة ما حيملو يل كل يوم جديد يف حيايت. 37
 1875 من ادلهم بالنسبة يل أن أكرس حيايت ذلدف ما. 21
 1875 أجد العامل الذي أعيش فيو شلال جدا. 13
 18618 أشارك يف أي عمل تطوعي يفيد اآلخرين. 3
 18532 عن ربقيق غايات وقيم سامية تتجاوز اىتمامايت الشخصية.أحبث  25
 18523 اتربع بدمي دلن حيتاج لو من ادلرضى 7
 18518 اعتقد أنو ال يستحق احلياة من يعيش لذاتو فقط. 17
 18474 أدين بالفضل لكل من يقدم يل معروف 33
 18516 أذبنب ادلواقف اليت تتطلب مساعدة اآلخرين. 45
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( وبلغ جذرىا 18780, 18615من اجلدول السابق أن تشبعات عبارات ىذا العامل تراوحت بُت ) يتضح 
%( من حجم التباين الكلي وتتناول ىذه العبارات 008786( ويفسر ىذا العامل )68265الكامن )

ة اليت تفيد التطلع إىل ادلثل العليا وااللتزام بالواجبات وتكريس ذلدف معُت وادلشاركة يف األعمال التطوعي
اآلخرين والبحث عن ربقيق غايات وقيم سامية تتجاوز االىتمامات الشخصية ولذلك ديكن أن نطلق على 

 ىذا العامل اسم "التسامي بالذات".
 ثبات املقياس: -ب

كرونباخ, وطريقة إعادة تطبيق ادلقياس   –استخدم الباحث حلساب ثبات مقياس معٌت احلياة طريقة ألفا  
 قدره أسبوعان بُت التطبيقُت األول والثاين واجلدول التايل يوضح ذلك.بفاصل زمٍت 

 (8جدول )
 كرونباخ وإعادة تطبيق املقياس  –قيم معامالت الثبات بطريقة ألفا 

 (41إعادة التطبيق )ن= (271ألفا كرونباخ )ن= األبعاد
 18610 18611 القبول والرضا

 18635 18624 اذلدف من احلياة
 18600 18537 ادلسئولية

 18668 18623 التسامي بالذات
 18750 18734 الدرجة الكلية للمقياس

يتضح من اجلدول السابق أن قيم معامالت الثبات دلقياس معٌت احلياة مرتفعة شلا جيعلنا نثق يف ثبات  
 ادلقياس.

 
 

 وصف املقياس يف صىرته النهائيت:
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"( موزعة على أربعة أبعاد سبثل معٌت احلياة 1)ملحق رقم " ( عبارة46) نميتألف ادلقياس يف صورتو النهائية  
, Purpose in life, اذلدف من احلياة Acceptance & Satisfaction, رضاالو وىي )القبول 

( 30( ويشمل على )Self – Transcendence, التسامي بالذات Responsibilityادلسئولية 
ل االستجابات على ادلقياس على أساس طريقة ليكرت ( عبارة سالبة ومت تصميم شك05عبارة موجبة و )

(Likert)  حبيث جييب ادلفحوص على كل عبارة من عبارات ادلقياس بأحد اخليارات الثالثة التالية )نعم– 
األوىل على ثالثة درجات, والثانية على درجتُت والثالثة على درجة  ال( حيث ربصل االستجابة  –أحيانا 

بة يف حُت ربصل االستجابة األوىل على درجة واحدة والثانية على درجتُت والثالثة على واحدة للعبارات ادلوج
( درجة وأقل 060السالبة وبذلك تكون أعلى درجة ديكن أن حيصل عليها الفرد ) ثالثة درجات للعبارات

الدرجة ( درجة وتشَت الدرجة ادلرتفعة إىل اإلحساس ادلرتفع دبعٌت احلياة يف حُت تشَت 46درجة ىي )
( توزيع العبارات على كل بعد 8ادلنخفضة إىل اإلحساس ادلنخفض دبعٌت احلياة ويوضح اجلدول رقم )

  والعبارات السالبة مشار إليها خبط ربت رقم العبارة.
 (9جدول )

 توزيع العبارات على أبعاد املقياس 
 أرقام العبارات البعد م

 Acceptance and satisfactionالقبول والرضا  0
0 ,4 ,8 ,02 ,06 ,10 ,14 ,

18 ,21 ,26 ,30 ,34 ,38 ,
41 ,44 ,46. 

 (Purpose in life) اذلدف من احلياة 1
1 ,5 ,01 ,03 ,07 ,11 ,15 ,

21 ,23 ,27 ,31 ,35 ,41 ,
42 ,45. 

 عبارةResponsibility (03 )ادلسئولية  2
2 ,6 ,00 ,04 ,08 ,12 ,16 ,

20 ,24 ,28 ,32 ,36 ,40 ,
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43. 

 عبارةself- transcendence (01 )تسامي بالذات ال 3
3 ,7 ,01 ,05 ,11 ,13 ,17 ,

21 ,25 ,31 ,33 ,37. 
 املراجع

 عامل الكتاب, القاىرة. 3( التوجيو واإلرشاد النفسي, ط1114حامد عبد السالم زىران )  -0
و بكل من الصالبة النفسية والتحصيل ( دراسة ربليلية دلعٌت احلياة يف عالق0887خَتي أمحد حسُت, حسن أمحد عالم ) -1

الدراسي لدى طالب اجلامعة, اجمللة الًتبوية )تصدر عن كلية الًتبية بسوىاج, جامعة جنوب الوادي( العدد الثالث عشر,ص 
166 – 207. 

ة لدى طالب اجلامعة )يف( ادلعٌت اإلجيايب للحيا( فعالية العالج بادلعٌت يف زبفيف أزمة اذلوية وربسُت 1116مسَتة علي أبو غزالة ) -2
 .111-046ادلؤسبر السنوي الرابع عشر لإلرشاد النفسي, مركز اإلرشاد النفسي, جامعة عُت مشس, اجمللد األول, ص 

 , معهد الدراسات الًتبوية جامعة القاىرة.( معٌت احلياة وبعض ادلتغَتات النفسية, رسالة دكتوراه1114سهَت زلمد سامل ) -3
وعلم  وجود احلياة, )ىف( زلمد عبد الظاىر الطيب وسيد أمحد البصاص. الصحة النفسية هاص, الصحة النفسيةسيد أمحد الب -4

 .111-046النفس اإلجيايب, القاىرة: مكتبة النهضة ادلصرية, ص 
ب اجلامعة , رللة ادلعٌت يف عالقتو ببعض ادلتغَتات النفسية واالجتماعية لدى عينة من طال واءخ( 1110سيد عبد العظيم زلمد ) -5

 .015-65البحث يف الًتبية وعلم النفس, )تصدر عن كلية الًتبية, جامعة ادلنيا( العدد الثاين, ص 
 ( اإلنسان يبحث عن ادلعٌت الكويت: دار القلم.0871فيكتور فرانكل, ترمجة: طلعت منصور ) -6
 ولية لإلعالن.( االغًتاب النفسي, القاىرة: الرسالة الد0881زلمد إبراىيم عيد ) -7
( اذلدف من احلياة وبعض ادلتغَتات النفسية ادلرتبطة بو لدى عينة من طلبة اجلامعة, رللة 1111زلمد عبد التواب معوض ) -8

 .032-002البحث يف الًتبية وعلم النفس )تصدر عن كلية الًتبية, جامعة ادلنيا, العدد األول, ص 
lO- Langle,   A.   (2003).   The   Search  for Meaning  in  Life   and  the Fundamental Existential 

Motivations. Psychotherapy in Australia. Vol. 10. No. 1. 
ll- Petra, O. (2003). Meaning in Life, and Depression: A Comparative Study of the Relation 

between them across the Life Span. Dissertation Abstracts International Vol. 64, No. (2-

B), P. 972. 

12- Wong, P.T.P. (1997). Meaning-Centered Counseling A Cognitive-Behavioral Approach to 

Logotherapy. The International Forum for Logotherapy .N. 20,PP. 85-90. 
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(0ملحق رقم )  
مقياس معىن احلياة )مرتبة هجائيا( السادة احملكمني على قائمة بأمساء  

 م االسم الوظيفة
أستاذ الصحة النفسية ادلساعد, كلية الًتبية, جامعة 

 عُت مشس
 0 إديان فوزي شاىُت

 1 إديان لطفي إبراىيم مدرس الصحة النفسية, كلية الًتبية, جامعة عُت مشس
أستاذ الًتبية اخلاصة ادلساعد, كلية الًتبية, جامعة عُت 

 مشس
عثمان منيب دزلمهتاين   2 

أستاذ الصحة النفسية ادلساعد, كلية الًتبية, جامعة 
 عُت مشس

 3 حسام إمساعيل ىيبة

 4 حسام الدين زلمود عزب أستاذ الصحة النفسية , كلية الًتبية, جامعة عُت مشس
 5 مسَتة زلمد شند أستاذ الصحة النفسية , كلية الًتبية, جامعة عُت مشس

النفسية , كلية الًتبية, جامعة عُت مشس أستاذ الصحة  6 سيد زلمد صبحي 
الدين األشول زععادل  أستاذ الصحة النفسية , كلية الًتبية, جامعة عُت مشس  7 
 8 معتز زلمد عبيد عبد هللا مدرس الصحة النفسية, كلية الًتبية, جامعة عُت مشس
بيل عبد الفتاح حافظن أستاذ الصحة النفسية , كلية الًتبية, جامعة عُت مشس  01 

 (0ملحق رقم )

 مقياس معىن احلياة يف صىرته النهائيت
 إعداد / حممد حسن علي األبيض

 النوع: ذكر ) ( أنثى ) (      االسم )اختياري(:
 احلالة االجتماعية:  التخصص:     العمر:

 1101تاريخ التطبيق:  /   /   (     مدينة )    (   اإلقامة: ريف )
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 الطالبة أخىتلطالب / أخي ا
اخلانة اليت  أمام (√مث وضع وعالمة )بارة بتأن, فيما يلي رلموعة من العبارات وادلطلوب منك قراءة كل ع 

 ال( مثال: –أحيانا  –تعرب عن وجهة نظرك وذلك باختيار إجابة واحدة من اإلجابات اآلتية )نعم 
 ال أحيانا نعم العبارة م

    فيد اآلخرينأشارك يف أي عمل تطوعي ي 
الرجاء اإلجابة على كافة عبارات ادلقياس وتذكر أنو ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة وإمنا عليك أن  

تعرب عن رأيك الشخصي وتأكد أن نتائج ىذا ادلقياس لن يطلع عليها أحد فهي خاصة بالبحث العلمي 
 فقط.

 ولكم جزيل الشكر والتقدير على تعاونكم
 الباحث,,,

 ال أحيانا نعم عبارةال م
    أنا راض عن حيايت احلالية. 0
    حيايت فارغة ال ديلؤىا إال اليأس 1
    اعتقد أنو ال يوجد شيء يف حيايت أشعر بااللتزام احلقيقي ضلوه. 2
    أشارك يف أي عمل تطوعي يفيد اآلخرين. 3
    أعتز بنفسي 4
    أطور أمني ذايت ألرتقي حبيايت 5
    با ما أؤدي ما علي من التزامات من تلقاء نفسي.غال 6
    اتربع بدمي دلن حيتاج لو من ادلرضى 7
    سبضي احلياة على ضلو قامت وكئيب 8
    أسعى بكل جهدي لتحقيق أىدايف يف احلياة 01
    أعتقد أنٍت ال أعطي األشياء اذلامة يف حيايت وقتا كافيا. 00
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    و  العامل البد من ربقيقها والوفاء هبا.أعرف أن علي واجبات ضل 01
    أتقبل أوجو القصور يف نفسي 02
    أحبث عن أفضل األساليب الستغالل قدرايت ومواىيب 03
    أبذل قصارى جهدي فيما أقوم بو من أعمال. 04
    تتطلب مساعدة اآلخرين أذبنب ادلواقف اليت 05
    أعرف ما لدي من قدرات متميزة 06
    النجاح يف الدراسة أحد أىم الطرق لتحقيق ذايت 07
    أحاول تعلم مهارات جديدة تساعدين يف حيايت العملية. 08
    أتطلع دائما إىل ادلثل العليا 11
    لدي دافعية عالية 10
    إنٍت عاجز عن وضع أىداف يف حيايت 11
    يايت.أعجز عن ازباذ كثَت من القرارات ادلصَتية يف ح 12
    أجد العامل الذي أعيش فيو شلال جدا. 13
    أرى أن احلياة شللوءة دبصادر كثَتة للسعادة 14
    أستطيع بإمكانايت أن أحقق طموحايت 15
    ىناك بعض ادلواقف اليت أشعر فيها باليأس التام. 16
    اعتقد أنو ال يستحق احلياة من يعيش لذاتو فقط. 17
    ة يف حيايت ذبعلٍت أحقق كثَتا من اإلصلازاتادلعانا 18
    استمتاعي باحلياة أقل من ذي قبل 21
    اعتقد أنٍت ال أمتلك غالبا العديد من الختبارات يف ادلواقف اليت أمر هبا. 20
    من ادلهم بالنسبة يل أن أكرس حيايت ذلدف ما. 21
    حلياةادلعاناة واألمل تكشف عن معاين حقيقية يف ا 22
    اإلصلازات اليت أحققها زبلق حليايت معٌت 23
    أشعر باحلَتة والًتدد يف ازباذ أي قرار. 24
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    أحبث عن ربقيق غايات وقيم سامية تتجاوز اىتمامايت الشخصية. 25
    أسبتع حبياة اجتماعية جيدة 26
    يفجر احلب عندي العديد من ادلعاين اليت أعيش من أجلها 27
    أشعر أن ما أقوم بو من أنشطة ديثل ربديا شخصيا يل. 28
    أحاول أن أترك ورائي تراثا جيدا. 31
    أما غَت راض عن عالقايت االجتماعية 30
    أشعر بأنٍت شخص ال قيمة لو 31
    أشعر بالتشتت حىت عندما أقوم بعمل أشياء شلتعة بالنسبة يل. 32
    يقدم يل معروف أدين بالفضل لكل من 33
    أؤمن بقيمة كل ما أسعى لتحقيقو يف حيايت 34
    أنا أكثر إصلازا وإشباعا يف حيايت اآلن 35
    دائما أفكر يف العواقب قبل أن أقوم بعمل ما 36
    دائما أشعر بالشغف وينتابٍت الفضول دلعرفة ما حيملو يل كل يوم جديد يف حيايت. 37
    ينأثق يف اآلخر  38
    أخطط من أجل أن أكون إنسانا متميزا يف ادلستقبل 41
    استثمر أوقات فراغي فيما يسهم يف ربقيق أىدايف 40
    أعرف كيف أتأقلم مع ظروف حيايت 41
    أعرف كيف أتأقلم مع ظروف حيايت 42
    حيايت مليئة بادلعاين اجلديرة باالحًتام 43
    سبر يب ذبعلٍت أواجو احلياة بشكل أقوى وأصلب.اخلربات ادلؤدلة اليت  44
    أجد الكثَت واجلديد من األىداف الىت تستحق االىتمام. 45
    أكتشف أن ىذا العامل خال من العدالة. 46
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