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 :الممخص

النفسي كعبلقتو بمعنى الحياة لدػ عينة مف طبلب ه الدراسة الى قياس مستكػ االمف ىدفت ىذ

كلتحقيق ىدؼ الدراسة إستخدمت الباحثة  ،المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي شرقي القدس

كمقياس معنى الحياة    ،حيث استخدمت مقياس ) ماسمك ( لؤلمف النفسي ،المنيج الكصفي االرتباطي

ة في منطقة ضكاحي شرقي القدس العيزرية \( طالب100تـ تطبيق ىذه المقاييس عمى عينة بمغت )ك 

 ابكديس. ك

أف ( كىذا يدؿ عمى 0.496)لمدرجة الكمية لؤلمف النفسي المتكسط الحسابي  كأظيرت نتائج الدراسة أف

جاء بدرجة  مستكػ األمف النفسي لدػ عينة مف طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس

أف مستكػ معنى ؿ عمى كىذا يد، (2.85)لمدرجة الكمية لمعنى الحياة المتكسط الحسابي  كأف متدنية.

جاء بدرجة متكسطة.  الحياة لدػ عينة مف طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس

( α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستكػ الداللة طرديةتكجد عبلقة كبينت نتائج الدراسة أنو 

اإليكائية في منطقة ضكاحي لدػ عينة مف طبلب المؤسسات كمستكػ معنى الحياة بيف األمف النفسي 

معنى الحياة لدػ طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة  زاد زاد األمف النفسيكمما أنو أؼ  ،القدس

 ≤ α) كأظيرت نتائج الدراسة كجكد فركؽ ذات داللو إحصائية عند مستكػ الداللة .ضكاحي القدس

يكائية في منطقة ضكاحي القدس في مستكػ األمف النفسي لدػ عينة مف طبلب المؤسسات اإل (0.05

تكجد فركؽ ذات كأشارت النتائج أيضًا أنو ال )مكاف اإلقامة، الجنس، العمر، الصف(. يعزػ لمتغير 

في مستكػ معنى الحياة لدػ عينة مف طبلب  (α ≥ 0.05) داللو إحصائية عند مستكػ الداللة

  اإلقامة، الجنس، العمر، الصف(.  )مكافالمؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس يعزػ لمتغير 

تقديـ برامج ك  ،كفي ضكء نتائج الدراسة أكصت الباحثة في زيادة اإلىتماـ بدراسة طبلب المؤسسات

 سكاء.اإليكائية كطبلب المدارس عمى حٍد إرشادية نمائية في معنى الحياة لطبلب المؤسسات 



 د

The Level of Psychological Safety and its Relation to the Meaning of Life 

Among a sample of Residential Facilities Students in the Suburbs District 

of East Jerusalem 

Prepared by: Kefah yousef Ahmad Salah 

Supervised by: Dr. Fadwa Halabeiah. 

Abstract: 

This study aimed to measure the level of psychological safety and its relation to the 

meaning of life among a sample of residential facilities students in the suburbs 

district of East Jerusalem. And, in order for this study to be achieved, the researcher 

had used the descriptive associative approach where she used the MASLO 

measurement for psychological safety as well as the measurement for the meaning 

of life and the sample was 100 students from Bethany and Abu-Dees. 

The results of the study showed that the arithmetic mean for the total grade of the 

psychological safety was (0.496). However, this shows that the level of 

psychological safety among a sample of residential facilities students in the suburbs 

district of Jerusalem came out at a low level. And the arithmetic mean for the total 

grade of the meaning of life was (2.85). This shows that the level of the meaning of 

life for a sample of residential facilities students in the suburbs district of Jerusalem 

came out at a medium level.  

As for the results of the hypotheses, they came out as following: 

_There was a direct relationship with statistical significance at the level of 

significance of (α ≤ 0.05) between the psychological safety and the level of the 

meaning of life among a sample of residential facilities students in the suburbs 

district of Jerusalem. This means that as the psychological safety increases, the 

meaning of life as well increases among a sample of residential facilities students in 

the suburbs district of Jerusalem and vice versa.  



ٓ 

_There were differences with statistical significance at the level of significance of 

(α ≤ 0.05) in the level of psychological safety among a sample of residential 

facilities students in the suburbs district of Jerusalem which relates to the variable of 

the place of living, gender, age and class. 

_There were no differences with statistical significance at the level of significance 

of (α ≤ 0.05) in the level of the meaning of life among a sample of residential 

facilities students in the suburbs district of Jerusalem which relates to the variable of 

the place of living, gender, age and class.  

In light of the results of the study, the researcher suggested an increase in the 

attention of studying residential facilities as the researcher had noticed a lack of 

studies that care about that group which represents a large share of children which 

are capable of becoming active factors in the society. Also, by presenting 

developing guidance programs for the students of residential facilities, as well as, 

school students. 
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 الفصل األول:

______________________________________________________ 

 :وأىميتياخمفية الدراسة 

     المقــــدمة 1.1

 نمك ك تككيف يبدأ خبلليا فمف اإلنساف حياة في اليامة ك األساسية المراحل مف الطفكلة مرحمة تعد
 ك االتصاؿ في األطفاؿ يبدأ خبلليا مف التي األكلى االجتماعية الجماعة باعتبارىا فاألسرة الشخصية
 كالخصائص السمات الطفل إكساب عف األكؿ المسئكؿ تعد فيي الخارجي العالـ مع التفاعل

 .الخارجي العالـ مع يتفاعل أف يستطيع بكاسطتيا التي األساسية االجتماعية

 الطفل شخصية تككيف في األثر أكبر ليا التي األكلى االجتماعية الجماعة األسرة تعتبر كبذلؾ
 اآلخريف نحك المستقبمية الطفل اتجاىات نمط تحديد في ىاـ دكر ليا األسرة داخل كاألدكار فالتفاعبلت

 كاف فإذا بعد فيما كاالتجاىات االجتماعي السمكؾ الطفل إكساب في ىاـ دكر األسرية لمعبلقات أف كما
 مع تفاعبلتو عمى بالضركرة ذلؾ ينعكس فسكؼ األسر تكفرىا التي كالطمأنينة باألماف يحس الطفل

 .( Hurlck 1983, P 75) اآلخريف

مف أطفاليا أك أكثر في  إيداع طفلإلى ظركؼ اقتصادية كاجتماعية تقكدىا إلى  األسر كقد تتعرض
إرادة األسرة،  ما أكبر مفدفعيا أمر تالمؤسسات اإليكائية الخاصة باألطفاؿ كرعايتيـ، كقد حدػ إ

رية كالفقر الشديد، كانفصاؿ الزكجيف أك كفاة أحدىما، أك تعرض األسرة ككل إلى ضائقة اجتماعية كأس
برفض الزكج الجديد أك الزكجة القياـ بكاجباتو األسرية كالكالدية بحق أطفاؿ غيره، كاتقاًء لمتفكؾ 
األسرؼ، كنشأة األطفاؿ نشأة غير سكية، تمجأ بعض اأُلسر إلى ىذا اإليداع، اعتقادًا منيا أف ذلؾ 

يا االندفاعية كاألمل نحك يحافع عمى األطفاؿ، كيضمف ليـ حياة أكثر استقرارًا كىدكءًا، يكتسبكف من
حياة أفضل، إلى جانب التقميل مف االضطرابات التي قد يعاني منيا الطفل، كالتخفيف مف الضغكطات 
التي يتعرض ليا نتيجة لمتفكير الدائـ في المشكبلت األسرية، أك الظمـ الذؼ تعّرض لو، أك سكء أحكاؿ 

 .( 2000نى أفضل لمحياة )سميماف، األسرة ماديًا كاجتماعيًا، كيصبح لدػ ىذا الطفل مع
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يتككف نتيجة شعكره بقيمة حياتو، كأنو قد حقق جزء كلك  بصكرة عامة، معنًى لمحياةالفرد إّف اكتساب 
بسيط مف طمكحاتو، كيتككف نتيجة لتحقيقو ىدفًا ميما مع ترؾ ىذا التحقيق ألثر إيجابي في نفس 

كالتعالي بذاتو، كأّنو قد تحدػ المعاناة كالصعكبات التي  الفرد، يرافق ذلؾ شعكره بالمقدرة عمى التسامي
تعرض ليا، كحكليا إلى دافعية كسعي لتحقيق أىدافو، أما معنى الحياة لدػ الطفل بصكرة خاصة، 
فيي القكة األكلية التي تكلد االندفاع كالتطمع نحك عيش حياة سعيدة، يتغمب فييا عمى الصعكبات مف 

 اخمي كيسمك بذاتو مستقببًل عف الصعكبات التي يكاجييا في بداية حياتوأجل التمتع باالتزاف الد
 (.2011)النمر، كالمصرؼ، 

بدأ عمى يد رائد العبلج بالمعنى  ، إذمف المفاىيـ النفسية الحديثة ( يعدّ معنى الحياةإّف ىذا المصطمح )
صية عمى خبلؼ ما بعدًا جديدًا مف أبعاد الشخيكضح عف طريق ىذا المصطمح ل" فيكتكر فرانكل"

كمف ثـ يمكف القكؿ بأف " فرانكل " قد أعاد الى اإلنساف إنسانيتو  ،جاءت بو المدارس النفسية األخرػ 
 ،مف خبلؿ تأصيمو لمفيـك معنى الحياة في إشارة منو إلى أنو ليس مجرد مكجكد كباقي المكجكدات

مف خبلؿ إرادة حرة ك شعكر كلكف ىك مكجكد لو معنى كىدؼ كغاية يستطيع أف يرسخ ىذا المعنى 
، كأشار إلى أّف معنى الحياة يككف بعد االنتياء مف المعاناة  كتحكيميا إلى طاقة تدفع ةبالمسؤكلي

 .(2011، )أبك اليكػ  اإلنساف لؤلماـ، فتتحكؿ الصعكبات إلى إنجاز

خص في نظرة إلى كىذا المصطمح يأخذ أبعادًا عّدة ترتبط مع نظرة الطفل إلى حياتو، فالبعد األكؿ يتم
الحياة التي يعيشيا عمى أنيا مجمكعة مف األىداؼ كاآلماؿ كالطمكحات التي يسعى إلى تحقيقيا، 
فينشأ عنيا بعد ثاف كىك التعّمق اإليجابي بالحياة المتجددة، كشعكره أّف ىذه الفترة الزمنية التي يعيشيا 

الكجكدؼ مف الحياة باختيار األفضل  التحققك ال تكفي إلنجاز طمكحاتو، ثـ يتداخل ُبعد ثالث كى
، أؼ أّف كاألنسب، كيككف ىذا االختيار نابعًا مف ذاتو كبمحض إرادتو، كالبعد الرابع ىك الثراء الكجكدؼ

اضطراب ناتج عف نقص  حياتو مميئة بالمعاني )األىداؼ( التي تسّد كقت فراغو كتقمل مف شعكره بأؼ
الذؼ كاف طفبًل إلى تحقيق الرضا الكجكدؼ كاألمف النفسي اجتماعي أك نفسي أك مادؼ، فيصل الفرد 

 .(2012)الميداكؼ،  كعية الحياة التي كاف يسعى إليياعف ن
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شعكره العاـ بالرضا عف الحياة يككف  مف ىذه األبعاد لدػ الطفل، فإفأك أكثر في حالة انتقاص ُبعد 
منقكصًا، كتنتقص معو الطمأنينة كيزيد الشعكر بالخكؼ مف المستقبل كيزيد شعكر التيديد بالنبذ كعدـ 
التقبل مف اآلخريف في حياتو الحالية، تمثل ىذه المشاعر مؤشرًا عمى عدـ تمتع الفرد باألمف النفسي، 

إلى  –كالتي تمثل جزءًا ميمًا مف معنى الحياة  -ي لدػ الفرد النفس األمف نتيجة لذلؾ تتعرض أبعاد
النقص، كأىـ ىذه األبعاد الشعكر بالتقبل كالحب كعبلقات المكدة كالرحمة مع اآلخريف، كالشعكر 
باالنتماء إلى جماعة كالمكانة فييا، كالشعكر بالسبلمة كالسبلـ في البيئة التي يعيش فييا الفرد )أبك 

 (. 2012سيف، 

 

 مشكمة الدراسة 1.2

ىذه الدراسة معنى الحياة لدػ عينة مف طبلب المدارس اإليكائية في شرقي القدس، إذ يعيشكف تتناكؿ 
في حالة مف عدـ الرضا العاـ عف حياتيـ نتيجة لتكاجدىـ في ىذا النكع مف المدارس، فقد انتيى بيـ 

رية كاقتصادية قاسية، دفعت ذكييـ الحاؿ إلى المككث في ىذه المدارس نتيجة لظركؼ اجتماعية كأس
 ػحدإيمثل إلى كضعيـ في ىذه المدارس، فأصبحكا بحاجة ماسة إلى تكفير األمف النفسي، كالذؼ 

الحاجات النفسية الضركرية في حياة اإلنساف، كىي حاجة تسير في صيركرة دائمة مع مراحل نمك 
غاية يجب عميو عمى ىذه الحياة بيدؼ ك عرفة الفرد بمفيكـ معنى الحياة كأنو مكجكد كم، اإلنساف
 يعد األمف النفسي كمعنى الحياة دعامة أساسية لمصحة النفسية في حياة الفرد.حيث ، تحقيقيا

ندرة ىذه الدراسات التي ليا عبلقة نى الحياة ك معالدراسات السابقة لؤلمف النفسي ك بعد إطبلعي عمى ك 
ي المؤسسات اإليكائية بطبيعة عممي كمبلحظتي أيضا اندماجي ف، ك في طبلب المؤسسات اإليكائية

 .لفقداف األمف النفسي لدػ عينة مف الطبلب في ىذه المؤسسات
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 ىمية  الدراسةأ 1.3

، معنى الحياةفسي كالحاجات ك تزكد المكتبات في المعمكمات النظرية عف األمف الن األىمية النظرية:
 .جديدىذه الدراسة ليست متكررة ك بالتالي يكجد شيء ك 

رشاد لؤلطفاؿ في المؤسسات رشادية نستطيع مف خبلليا تكجيو ك عمل برامج إ :األىمية التطبيقية ا 
 العمل عمى تطبيق ىذه البرامج مف أجل ضماف أمف نفسي لدػ الطبلب في المؤسسات، ك اإليكائية

 .سمبيةمحاكلة تغير ىذه النظرة إذا كانت ة نظرتيـ المستقبمية عف الحياة ك معرفاإليكائية، ك 

 

 أىداف الدراسة 1.4

التعرؼ عمى مستكػ األمف النفسي لدػ عينة مف المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي  -1
 القدس.

 التعرؼ عمى معنى الحياة لدػ عينة مف المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس. -2

متغيرات الدراسة التحقق مف اختبلؼ األمف النفسي عند طمبة المؤسسات االيكائية باختبلؼ  -3
 )الجنس، العمر، مكاف االقامة، الصف(.

المؤسسات اإليكائية باختبلؼ متغيرات الدراسة  طمبةالتحقق مف اختبلؼ معنى الحياة عند  -4
 )الجنس، كالعمر، كمكاف اإلقامة، كالصف(

 .المؤسسات اإليكائية طمبةمستكػ األمف النفسي كمعنى الحياة عند  الكشف عف العبلقة بيف -5

 

 أسئمة الدراسة 1.5

 اإلجابة عف التساؤالت اآلتية: لدراسةسعت ىذه ا

 ؟المؤسسات اإليكائية طمبةما مستكػ األمف النفسي عند السؤاؿ األكؿ: 
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المؤسسات اإليكائية باختبلؼ متغيرات  طمبةالسؤاؿ الثاني: ىل يختمف مستكػ األمف النفسي عند 
 ؟كالصف()الجنس، كالعمر، كمكاف اإلقامة، الدراسة 

 المؤسسات اإليكائية؟ طمبةالسؤاؿ الثالث: ما مستكػ معنى الحياة عند 

المؤسسات اإليكائية باختبلؼ متغيرات  طمبةالسؤاؿ الرابع: ىل يختمف مستكػ معنى الحياة عند 
 ؟)الجنس، كالعمر، كمكاف اإلقامة، كالصف(الدراسة 

 المؤسسات اإليكائية؟ طمبةمستكػ األمف النفسي كمعنى الحياة عند ما العبلقة ما بيف السؤاؿ الخامس: 

 

 فرضيات الدراسة 1.6

 سعت الدراسة إلى التحقق مف صحة الفرضيات اآلتية:

بيف المتكسطات ( α≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال: الفرضية األولى
 .مكاف االقامة لمتغير تعزػ  المؤسسات اإليكائية طمبةلمستكػ األمف النفسي عند  الحسابية

بيف المتكسطات ( α≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال: الفرضية الثانية
 .الجنسالمؤسسات اإليكائية تعزػ لمتغير  طمبةالحسابية لمستكػ األمف النفسي عند 

بيف المتكسطات ( α≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال: الفرضية الثالثة
 .العمر المؤسسات اإليكائية تعزػ لمتغير طمبةالحسابية لمستكػ األمف النفسي عند 

بيف المتكسطات ( α≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد: الفرضية الرابعة
 .الصف لمتغير المؤسسات اإليكائية تعزػ  طمبةالحسابية لمستكػ األمف النفسي عند 

بيف ( α≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال: الخامسةالفرضية 
 .مكاف االقامةالمؤسسات اإليكائية تعزػ لمتغير  طمبةعند  معنى الحياةالمتكسطات الحسابية لمستكػ 

بيف ( α≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال: الفرضية السادسة
 .الجنسالمؤسسات اإليكائية تعزػ لمتغير  طمبةعند  معنى الحياةالمتكسطات الحسابية لمستكػ 
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بيف ( α≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال: السابعةالفرضية 
 .العمرالمؤسسات اإليكائية تعزػ لمتغير  طمبةالمتكسطات الحسابية لمستكػ معنى الحياة عند 

بيف ( α≤ 0.05) الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات فركؽ  تكجد ال: الثامنةالفرضية 
 .الصفالمؤسسات اإليكائية تعزػ لمتغير  طمبةالمتكسطات الحسابية لمستكػ معنى الحياة عند 

بيف األمف ( α≤ 0.05)  الداللة مستكػ  عند إحصائية داللة ذات: ال تكجد عبلقة التاسعةالفرضية 
 المؤسسات اإليكائية. طمبةالنفسي كمعنى الحياة عند 

 

 مصطمحات الدراسة  1.7

 فيما يأتي أىـ المصطمحات الكاردة في الدراسة:

  األمـن النفسـيPsychological Security : 

خبلليا تتحدد عبلقة الفرد ( بأنو: الحالة النفسية كالعقمية التي مف Maslow, 1970عّرفو ماسمك )
بالمجتمع كالتي تحقق لو القدرة عمى مكاجية اإلحباطات التي يتعرض ليا بشكل يضمف لو التكافق، 
كغياب األعراض المرضية كقدرة المرء عمى مكاجية اإلحباطات التي يتعرض ليا، كقدرتو عمى التكافق 

شباع بالطمأنينة كاأل نتيجة لذلؾيشعر الفرد الشخصي كالنفسي، ف ماف كالراحة النفسية كاالستقرار، كا 
اجية دكف حدكث أؼ معظـ حاجاتو كمطالبة، كعدـ الشعكر بالخكؼ أك الخطر، كالقدرة عمى المك 

 .(Maslow, 1970) اضطراب أك خمل

: مستكػ األمف النفسي: ىي الدرجة التي يحصل عمييا المفحكص عمى مقياس ماسمك ويعرف إجرائيال 
 .النفسيلمشعكر باألمف 
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  معنى الحياةThe meaning of life   : 

البحث عف معنى الحياة ظاىرة فينكمينكلكجية مصاحبة لئلنساف طكاؿ مراحل حياتو بغض النظر ّد يع
عف العمر ك النكع ك المستكػ االجتماعي االقتصادؼ كىذا المعنى كحيد ك منفرد ك نكعي يختمف مف 

يختمف مف كقت آلخر ك السعي الى الكصكؿ إلى معنى الحياة إنساف ألخر ك داخل الشخص الكاحد 
ك تحقيقو يؤدؼ إلى تحقيق اإلنساف لكجكده األصيل أما عجزه عف الكصكؿ الى معنى حياتو فيؤدؼ 
إلى شعكره بحالة تعرؼ باسـ الفراغ الكجكدؼ ك لذلؾ يركز العبلج بالمعنى بصكرة أساسية عمى قضية 

 (.53، ص 2011، معنى الحياة )أبك اليكػ 

: تفسير ألىمية حياة لمشخص مف جية، كأىدافو كغاياتو في الحياة مف جية أخرػ، كاف كيعرؼ إجرائياً 
 معنى الحياة ىك الغرض مف كجكد اإلنساف كالسعي لتحقيق األىداؼ.

 :المؤسسات اإليوائية 

تحكؿ بينيـ كبيف  مبنى أك أكثر مجيز لئلقامة الداخمية يكدع فيو األطفاؿ ذكؼ الظركؼ الصعبة كالتي
استمرار معيشتيـ داخل أسرىـ الطبيعية، كيكجد بيا جياز إدارؼ مككف في بعض األحياف مف المدير 
كعدد مف األخصائييف النفسييف كاالجتماعييف، كيطمق عمييا مؤسسة إيكائية إذا كانت حككمية أك 

إذا كانت تتبع إدارة أىمية خيرية  تديرىا كزارة الشؤكف االجتماعية، كيطمق عمييا دار أك جمعية أك ممجأ
 ( 8، ص 2000)سميماف، 

تعريفو إجرائيا: ىي دار رعاية خيرية، تقكـ بتنمية األطفاؿ فاقدؼ الرعاية الكالدية، بالطرؽ الصحية ك 
الفكرية ك التعميمية ك االجتماعية الصحيحة، بما يكفل خمَق جيٍل مؤمٍف باهلل عزَّ ك جّل، قكٍؼ صحيِح 

 .لنفس كالبدفالفكِر ك ا
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 محددات الدراسة 1.8

تحددت الدراسة الحالية بالمكضكع الذؼ تتناكلو كىك مستكػ األمف النفسي كعبلقتو بمعنى الحياة كذلؾ 
التحميمي، كما ستحدد درجة تعميـ نتائج الدراسة بالعناصر  االرتباطيعمى المنيج الكصفي  باالعتماد
 اآلتية:

تحدد ىذا ا البحث بمكضكع ) األمف النفسي كمعنى الحياة ( ك ىذ : حيث تحددالحدود الموضوعية
 البحث في العينة المستخدمة كىي طبلب المؤسسات اإليكائية.

: أقتصر ىذا البحث عمى عينة مف طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي الحدود المكانية
 . القدس

 .2017 – 2016: تـ تطبيق ىذا البحث خبلؿ الفصل الدراسي الثاني الزمنيةالحدود 

المكجكديف في مراكز اإليكاء في منطقة شرقي القدس، كالذيف بمغ عددىـ في  الطمبة: الحدود البشرية
 . طالب كطالبة( 100)الحالية الدراسة 
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 اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 
  اإلطار النظري 
 2.2 الدراسات السابقة العربية واألجنبية 
 2.2.1 الدراسات العربية 
 2.2.2 الدراسات األجنبية 
 2.2.3 التعقيب عمى الدراسات السابقة 
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 الفصـــل الثــاني:

___________________________________________________ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:

 مقدمة:

ليشكل النفسي كمعنى الحياة  األمفكىي يقدـ ىذا الفصل عرضًا نظريًا ألىـ متغيرات ىذه الدراسة 
، فبالرغـ مف أف أساس البحث العممي يككف مف خبلؿ  هللاقاعدة االنطبلقة لمفصكؿ القادمة بإذف 

عف ذلؾ التطبيق العممي كاختيار صحة الفركض في الميداف إال أف اإلطار النظرؼ ال يقل أىمية 
 :عف األمف النفسي اآلفكسنتحدث  كيشكل مرجعا أساسيا في الدراسة

 

 األمن النفسي 2.1

األمف قيمة عظيمة تتيح لئلنساف الفرصة ألف يؤدؼ كظيفة الخبلؼ في األرض، كىك مف أىـ مرتكزات 
، كالتخطيط السميـ كاإلبداع الفكرؼ كالمثابرة العممية، كىك مف أىـ مقكمات الحياة االجتماعيةالتنمية 

لحده، فإذا كجد ما ييدده في نفسو  إلىالتي يتطمع إلييا اإلنساف في كل زماف ك مكاف كمف ميده 
الذؼ ينقصو )عبد المجيد،  كاالطمئنافكمالو كعرضو كدينو ىرع الى مكاف آمف ينشد فيو األماف 

2004.) 

 

 مفيـوم األمن النفسي: 2.1.1

ك"السمـ  "األمف النفسي يقاؿ لو أيضا "األمف االنفعالي " ك"األمف الشخصػي "، ك"األمػف الخػاص
الشخصي "، كاألمف النفسي مف المفاىيـ األساسية في مجاؿ الصحة النفسػية، كىنالػؾ ترابط بيف األمف 

تكجد عبلقة جكىريػة بػيف االتجاه الديني كمشاعر  النفسي كاألمف االجتماعي كالصحة النفسية، حيث
 . (85،ص:  2002زىراف، ) األمػف كعامػل مف عكامل الشػخصية الذؼ يحػدد الصػحة النفسػية 
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 محكرالحاجة إلى األمف بأنيا تعني الحاجة إلى األمف كاألماف،   (Maslow, 1970) ماسمككيعرؼ 
 بل فقط المرضية األعراض غياب تعني ال كحالة النفسية فالصحة النفسية، الصحة محاكر مف أساسي

. الشخصي التكافق عمى قدرتو أؼ ليا يتعرض التي اإلحباطات مكاجية عمى المرء قدرة أيضاً  ىك
 لو تحقق كالتي بالمجتمع الفرد عبلقة تتحدد خبلليا مف التي كالعقمية النفسية الحالة ىك النفسي فاألمف
 النفسي باألمف فالشعكر .التكافق لو يضمف بشكل ليا يتعرض التي اإلحباطات مكاجية عمى القدرة
 عمى ينطكؼ  النفسي باألمف اإلحساس ، الخطر أك الخكؼ أك نكع أؼ مف باأللـ الشعكر انعداـ يعني

 التيديد مظاىر كتبدد المرضي كالخكؼ القمق فغياب متشابية مدلكالت إلى تستند متعددة مشاعر
 كاالستقرار بالطمأنينة إحساس مع الخارج مف أك الداخل مف الشخصية مككنات عمى كالمخاطر
 كالبشرية النفسية البيئة مككنات مع العبلقة في كالتقبل القبكؿ مف معقكلة كدرجات كالمادؼ االنفعالي

كالحاجة إلى الترابط كالنظاـ،  .النفسي األمف مفيـك عمى النفس عمـ أدبيات كفق تدؿ مؤشرات كميا
 .(Aiken, 1995, 171; Fenniman, 2010,33)  كالقانكف، كالحدكد

الطمأنينة النفسية أك االنفعالية، كىك األمف الشخصي، حيث يككف إشباع الحاجات كىك الشعكر ب
 .(445، 2005)حامد زىراف  مضمكنًا كغير معرض لمخطر

كأف األمف النفسي ىك شعكر مركب يحمل في طياتو شعكر الفرد بالسعادة كالرضا عف حياتو بما يحقق 
لو الشعكر بالسبلمة كاالطمئناف، كأنو محبكب كمتقبل مف اآلخريف بما يمكنو مف تحقيق قدر أكبر مف 

بيرًا مف الدؼء االنتماء لآلخريف، مع إدراكو الىتماـ اآلخريف بو كثقتيـ فيو حتى يستشعر قدرًا ك
كالمكدة كيجعمو في حالة مف اليدكء كاالستقرار، كيضمف لو قدرًا مف الثبات االنفعالي كالتقبل الذاتي 

 كاحتراـ الذات، كمف ثـ إلى تكقع حدكث األحسف في الحياة مع إمكانية تحقيق رغباتو في المستقبل 

 ر ييدد أمنو كاستقراره في الحياةبعيدًا عف خطر اإلصابة باضطرابات نفسية أك صراعات أك أؼ خط
 .(6ص ، 2005 ،)شقير
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 أىميـــة األمــن النفســـي: 2.1.2

، فالفرد ال يستطيع أف ينمك نمكًا مف حاجة الفرد إلى إشباع حاجاتو النفسية أىمية األمف النفسيتبرز 
مدػ شعكره باألمف  نفسيًا سميمًا دكف إشباعيا، فتكافق الفرد في مراحل نمكه المختمفة يتكقف عمى

النفسي كالطمأنينة في طفكلتو، فإذا تربى الفرد في جك أسرؼ آمف كدافئ مشبع لحاجاتو، فإنو يميل إلى 
تعميـ ىذا الشعكر عمى بيئتو االجتماعية، فيرػ أنيا مشبعة لحاجاتو كيرػ في الناس الخير كالحب 

حظى بتقدير اآلخريف، فينعكس ذلؾ عمى فيتعاكف كيتعامل بصدؽ، كيتسـ بالتفاؤؿ كالرضا مما يجعمو ي
 .(92 ص ،2006، عبد الغني، ك محمكد) تقبمو لذاتو

ف كل فرد ك  أف اإلحساس بالراحة كاليدكء كراحة الباؿ تأتي في مصاؼ األكلكيات األكلى لئلنساف، كا 
اـ يحاكؿ الكصكؿ إلييا، كلكف بعض الناس يعتقد أف الكصكؿ لمسعادة عف طريق جمع الماؿ أك االىتم

بالزينة البدنية أك أؼ خصائص ذاتية أخرػ، لكف السعادة الحقيقية ىي سعادة الركح، كالسعادة تختمف 
باختبلؼ المكاقف كالظركؼ بيف الفقر كالغني كالصحة كالمرض، ككذلؾ حياة القمب كالتي ال يصل 

 .(Al – Domi, 2012,p 52) إلييا اإلنساف إال باإليماف

 معو نمت سكيا نمكا نما فإذا ، لئلنساف النفسي الجياز ُيكّكف  الذؼ الجانب ُيعد االنفعالي النمك أف إال
 فكل كلمعمـ. كالشخصية الطبع يمس ذلؾ فإف خمل أؼ فيو حدث إذا أما ، طبيعيا نمكا الفرد شخصية
 أمراض كىناؾ. سنكات ست قبل الطفكلة في ممتدة كجذكره إال االنساف بو ُيصاب نفسي اضطراب

 الطفكلة في مكجكدة المرض جذكر لكف كالكيكلة الشباب في الشخص بيا يصاب كعقمية نفسية
      .(2004، 23 العقيمي،)

 األلـمشاعر  انعداـمف جية أخرػ تبرز أىمية األمف النفسي بصكرة كاضحة في الجانب اإلنفعالي ب
 عمى النفسي باألمف اإلحساسلذا ينطكؼ  ،أك التيديد عمى الحياة الخطر أك الخكؼ أك نكع أؼ مف

 المرضي كالخكؼ القمق فغيابفي التأثير اإليجابي عمى الفرد/  متشابية مدلكالت إلى تستند مشاعر
  حساساإل ، بكجكدالخارج مف أك الداخل مف الشخصية مككنات عمى كالمخاطر التيديد مظاىر كتبدد
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ة مناسبة مف القبكؿ بالنسبة لمفرد كدرجكالنفسي كاالجتماعي،  كالمادؼ االنفعالي كاالستقرار بالطمأنينة
بصكرة  تدؿ مؤشرات، جميعيا كالبشرية النفسية البيئة مككنات مع العبلقة فيكذلؾ  ،متقبلكبالنسبة ل

 .(23، ص 2004 العقيمي،)النفسي األمفكاضحة عمى تمتع الفرد ب

 يتمثل داخمي األكؿ، إف ىذه المؤشرات مجتمعة تدؿ عمى مككنيف أساسييف يتككف منيما األمف النفسي
 تكاجيو التيمشكبلت الشتى أنكاع  حل عمى فرد ال قدرةم أؼ ،الذات مع النفسي التكافق عممية في
 االجتماعي التكيف عممية في يتمثل ،خارجيكالثاني  .بفضل األمف النفسي كالحرماف األزمات تحمليك 

 عمىفرد ال قدرةم بمعنى ،مع البيئة المحيطة، سكاء أكاف المنزؿ الصغير أك المجتمع الممتد كالكاسع
 .الخارجي كالعالـ الغريزيةالشخصية كالمينية ك  مطالب بيف كالتكفيق الخارجية البيئة مع التبلؤـ

عمى النحك الذؼ أكرده كيمكف إجماؿ أىمية األمف النفسي مف خبلؿ آثاره اإليجابية عمى الفرد، كذلؾ 
( حكؿ تأثير األمف النفسي عمى التكيف 2001( ك )عبد المطيف، كالجميمي، 2010كل مف )دركيش، 

 ( عمى النحك اآلتي: كجرز كارلراالجتماعي لدػ الفرد، باالعتماد عمى نظرية )

 ىذه الحاجة، كتبدأ اجتماعياً  كمقبكؿ محبكب بأنو الشعكر إلى الفرد حاجةعمى  النفسي يدؿ األمف 
 الذؼ كىك العاطفي كالدؼء كالرعاية الحب عمى يحصل الذؼ ىك اآلمف فالطفل ،منذ الطفكلة

 .بو يحيطكف  مف بحماية يشعر
  رػ الذؼ ي ،الفرد لحاجت مشبعة بيئةكتككف  ،منةكاجتماعية آ أسريةة بيئينتج عف األمف النفسي 

 ذلؾ كينعكس اآلخركف  يتقبمو، كبالنتيجة بتقديرىـ كيحظى معيـ يتعاكف ، فكالحب الخير الناس في
  .اآلخريف كتقبل الذات تقبل بيف إيجابية عبلقة ىناؾ ألف ،لذاتو تقبمو عمى

 يحتاجكف  أنيـ بمعنى العاطفي؛ باألمف الشعكر ىك النفسية الناحية مف األطفاؿإليو  يحتاج ما أكؿ 
 تظير حيث كاعتزاز حب مكضع كأنيـ لذاتيـ، فييـ مرغكب ك كأفراد، محبكبكف  بأنيـ الشعكر إلى
  .الكالداف ىما قياـ خير إشباعيا عمى يقكـ مف خير كأف ،نشأتيا في متكررة الحاجة ىذه

 ال أنو أؼ العاطفي بالنقص دائماً  كيشعر االنفعالي باإلىماؿ يشعر الذؼ فيك اآلمف غير الطفل 
 كالمخاكؼ بالمخاطر مميئة بيئتو يرػ  ألف يميل نمكه أثناء الطفل ىذا حكلو مف بحماية يشعر
 بذلؾ فيفقد المستقبل مف باألمف كعبلقتو النفسي االغتراب كالخكؼ األنانية بالتدريج لديو فتتكلد

 . الثقة يستحق مف العالـ ىذا في يكجد ال كأنو أشراراً  الناس كيرػ  النفسي باألمف الشعكر
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  مشاعر االستقرار كالتقبل، خصكصًا لدػ األطفاؿ،  نمك فييؤدؼ األمف النفسي دكرًا بارزًا
. الكبر في النفسي االضطراب مف مختمفة أشكاؿ إلى غالباً  يؤدؼ الطفكلة في األمف مف فالحرماف

ذا  النفسي األمف فإف النفسي باألمف الشعكر الطفل منح ىي لمكالديف األساسية الميمة كانت كا 
 االنفعالي كالضبط كالمثابرة كاإلنجاز كالكفاية كالقيمة ةبالثق لشعكره أساساً  يمثل لمطفل بالنسبة

 . الضغكط كمكاجية

 العوامل المؤثرة في األمن النفسي: 2.1.3

 عبد) ذكرتناكؿ األدب التربكؼ العكامل المؤثرة في األمف النفسي مف أبعاد كاتجاىات مختمفة، فقد 
أىـ العكامل كالمتغيرات المؤثرة في األمف النفسي  (Maslow, 1954نقبًل عف ماسمك ) (2011،المجيد

 :عمى النحك اآلتي

 حيث يجعل اإلنساف في مأمف مف الخكؼ كالقمق.: اإليماف باهلل كالتمسؾ بتعاليـ الديف 

 فأساليب التنشئة االجتماعية السكية مثل التسامح كالتقبل كالتعاكف كاالحتراـ التنشئة االجتماعية :
 النفسي. تنمي اإلحساس باألمف

 فعندما يشعر الفرد أف ىناؾ مف يشد أزره كيقف بجانبو كيساعد في اجتياز المساندة االجتماعية :
 المحف كالصعاب كالعقبات ينمك لديو اإلحساس باألمف.

 يرتبط اإلحساس باألمف إيجابًا بالتفكير كالمركنة الفكرية كذلؾ في إطار المبادغ المركنة الفكرية :
 ه المجتمع كالديف.كالقكانيف كما يقر 

 إف الصحة الجسمية ترتبط إيجابًا باألمف حيث اإلحساس بالقكة كالقدرة عمى الصحة الجسمية :
 التحمل كالمكاجية كالتعاطي مع األحداث بصبر كمثابرة كمقاكمة.

 تقكؼ الصحة النفسية كالتمتع بيا مع اإلحساس باألمف لدػ اإلنساف حيث التكافق الصحة النفسية :
س كالمجتمع، كالثقة بالنفس كاألفكار اإلبداعية كالمبتكرة كالنضج االنفعالي، كاالستمتاع مع النف

 بالحياة بكافة مظاىرىا.
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  :فالدخل المادؼ لؤلفراد يحقق إشباع الحاجات كالدكافع كيمبي االحتياجات العكامل االقتصادية
االقتصادؼ يجعل الفرد أمف عمى المادية كالجسدية كيؤمف القكت كضركرات الحياة، كما أف الدخل 

 يكمو كغده كحاضره كمستقبمو كمستقبل أكالده.

 فاالستقرار األسرؼ كاالجتماعي يجعل اإلنساف أكثر إحساسًا االستقرار األسرؼ كاالجتماعي :
 باألمف.

    كذلؾ كما  األمف النفسيالتي تؤثر بكاالجتماعية الخارجية العكامل عقل تناكؿ مف جية أخرػ      

 :( 2009)عقل، يمي      

 مف العكامل البيئة التي تتنقل عبر الكراثة القمق، حيث أثبتت الدراسات التي قاـ بيا الوراثة والبيئة :
( كالمعتمدة عمى التحميل العاممي أف القمق ىك أحد محكات األمف النفسي التي 1966)كاتل، 

 تنتقل بالكراثة، كذلؾ فإف لمبية أثر كبير في تنمية سمة القمق العالي. 
 كىذا منتجة متزنة إيجابية بشخصيةالتمتع  مفردل لمفرد النفسي األمفر يكف: االجتماعية لتنشئةا ،

 العكامل مف يعتبر نحكه كالديو اتجاىات الطفل إدراؾ فحيث إ األسرة، عاتقاألمر يقع عمى 
 االتجاىات ىذه الطفل بيا يدرؾ التي الطريقة كأف النفسي، باألمف كشعكره كنمكه تكيفو في الميمة
 عمى القائمة األسرية كالعبلقات االجتماعية، التنشئة أساليب فأ كما. تكيفو في فعمياً  تؤثر التي ىي

 ك فيو، مرغكب أنو إشعاره ك تقبمو ك الطفل تفيـ عمى القائمة التعامل أساليب ك المتبادؿ، االحتراـ
 عند االنفعالية لمطمأنينة أساسية شركطاً  تعد نقص أك إىماؿ دكف  المتزنة الرعاية أساليب
 يؤدؼ متسامح ديمكقراطي بإسمكب أبناءىـ بتنشئة الكالديف قياـ أف الدراسات أكدت كقد.األطفاؿ

 .المتسمطة األساليب استخداـ مف أكثر بصكرة األبناء لدػ باألمف الشعكر تنمية إلى

 : (2003)الخضرؼ،  العكامل كالمؤثرات الداخمية لدػ الفرد، كذلؾ كما يميالخضيرؼ فيما تناكؿ      

 مدػ عمى كيتكقف النفسي، باألمف الشعكر عدـ مصادر مف ىاماً  مصدراً  القمق: يعد القمق 
 الدفاعي، كاليركب الطرؽ  مف بطريقة لمخطر فاالستجابة ،ييدده الذؼ لمخطر الفرد استجابة

 لمخطر االستجابة عف الفرد عجز إذا كلكف لمفرد، النفسي القمق يسبب ال قد اإليجابي اليجكـأك 
 ال كبيرة درجة إلى ليصل يستفحل قد الذؼ النفسي بالقمق يصاب قد فإنو منتظـ غير بسمكؾ
 . حياتو في لو مبلزماً  كيصبح يقاكمو، أف الفرد يستطيع
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 الفرد حاجاتالميددة ل كالمؤثرة الضاغطة المكاقف عفتجة نا نفسية ظاىرة التكتر فإ :التوتر 
 يكمف التكترك . كسمككية كنفسية جسمية تغيرات عبر التكافق إعادة مف نكعاً  منو كتتطمب ،ككجكده

لدػ  النفسي األمفو النفسي، كبيذا ييدد مباشرة اتزان كتيديدالفرد  طمأنينة بتيديد الشعكر كراء
 .الفرد

 شباع الذات عف كالرضا النفس مع السعادةيتضمف ىذا المؤثر  :االجتماعيالشخصي  التوافق  كا 
 كااللتزاـ اآلخريف مع السعادة، كيتضمف كالمكتسبة كالثانكية كالفطرية األكلية الداخمية الدكافع

، كأؼ السميـ االجتماعي التغير تقبلفيو، ك  االجتماعي الضبط لقكاعد كاالمتثاؿ المجتمع بأخبلقيات
عف ىذا الخمل عدـ  خمل يصيب ىذا التكافق ينعكس سمبًا عمى األمف النفسي لدػ الفرد، إذ ينتج

 االجتماعي كالشخصي.االستقرار 
  خبلؿ مف، كيظير ذلؾ لمفرد كاالستقرار االطمئنافب االنفعالييتمثل االتتزاؿ : االنفعاليتزان اال 

 إلنجاز كدافعيتو لذاتو مفيكمو معمنسجمًا  كسمككو كشعكره تفكيره يككف ف السكية، الشخصية تنمية
ذا تحقق ىذا األمر عمييا يقدـ التي الصعبة المكاقف نحك كباتجاىو األخرػ  الميمات بعض ، كا 

  .يككف الفرد قد حقق األمف النفسي كاقترب مف تحقيق معنى الحياة
 ترتبط فيي النفسية كالطمأنينة باألمف بالشعكر كثيقاً  ارتباطاً  بالنفس الثقة ترتبط: بالنفس الثقة 

 عمى أساسية بصفة ترتكز االرتياح مف نفسية حالة ىي كالسعادة بالسعادة، الفرد بإحساس
 إذا إال بالطمأنينة شخص يحس أف الممكف مف كليس بالنفس كالثقة النفسية بالطمأنينة اإلحساس

 . بالنفس الثقة لديو تكفرت
 الذات عف المفاىيـ كانت كمماتكجد عبلقة قكية بيف مفيكـ الذات كاألمف النفسي، ف: الذات مفيوم 

كقل  األفراد عند كالقمق كالتيديد الخطر مشاعركمما ازدادت ك يزداد األمف النفسي،  إيجابية أكثر
 يقل الشعكر باألمف النفسي.مفيـك الذات 

 شباع الحاجات  كالمحبة النفسي االطمئنافمف أىـ مؤشرات الصحة النفسية : النفسية الصحة كا 
 النفسية األساسية لمفرد، فإذا تحققت الصحة النفسية تحقق معيا األمف النفسي. 
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 :تحقيق األمن النفسيأساليب  2.1.4

اإلنساف يكلد كىػك مزكد بمجمكعة مف الدكافع منيا الفطرية أك كاؿ الدية كالتي تمتمؾ كظيفػة الحفاظ  
دافػع الجػكع  :عمى حياة الكائف البشرؼ ، كحمايتو مػف ىذه األخطار كمف ىذه الدكافع عمى سبيل المثػاؿ

كالعطش كالدافع الجنسي كدافع الحاجة إلى اليكاء كالحفاظ عمى حرارة الجسـ كالتخمص مف التعب 
كما يكتسب خبلؿ مجرػ حياتو مف خبلؿ عممية التنشئة االجتماعية أك عف طريق  . كتجنب األلـ

ختص بيا اإلنساف دكف ، كىي دكافع يعمييا تسمية الدكافع الثانكيةمبلحظة مجمكعة مف الدكافع تطمق 
المعػب ر كاألمػف كاالنجػاز ك الحب كاالحتراـ كالتقديػغيره مف الكائنات الحية كمف بينيا : الحاجػة إلػى 

 .)2002 ،رضكاف) كالتخمص مف التكتر كاالستقبلليػة

 يستخدميا أنشطة يى، ك النفسي األمف عممياتب يسمى ما الى الفرد يمجأ النفسي، األمف لتحقيقك 
 أمنو الفرد كيجد باألماف، كالشعكر ألذات تقدير كتحقيق التكتر مف التخمص أك لخفض النفسي الجياز
 .(2005)أقرع،  األمف بيذا تشعره جماعة الى انضمامو في النفسي

شباع سميًما نمًكا أفرادىا لنمك المناسب األسرػ  كالمناخ السعيدة كاألسرة  الى الحاجة كخاصة حاجاتيـ كا 
 النفسي، باألمف الشعكر يزيد فئة الى كاالنتماء العمل كأسرة النفسي، األمف تحقيق الى يؤدؼ األمف
 في ذلؾ كيتضح ألفرادىا النفسي األمف تدعـ الرفاؽ جماعات اف كما. الكطف إلى االنتماء ىذا كيقابل

 كاضح، بشكل بعض عمى بعضيـ األفراد يعتمد حيث كاإلنتاج، كالحرب السمـ في العمل جماعات
  .(2002 زىراف،)كاالستقرار األمف مف أكبر بدرجة يشعركا حتى

 الى حاجة في تككف  الشخصية فأ ىك ،النفسي األمف لىإ الحاجة بتمبية الخاص السمككي النمط أما
 كمستقبمو عممو صحتو عمى اطمئنانو حالة في آمناً  يككف  نوأ كما مصدره، كاف أيا الخكؼ مف التحرر
 فالنمط باألمف، شعكره فقد الفرد تكقعو أك ذلؾ ييدد ما حدث فإذا. االجتماعي كمركزه كحقكقو كأكالده

 في المعمـ أك لمدارس بالنسبة النفسي األمف الى الحاجة بتمبية كالخاص المتكافق الشعكرؼ  السمككي
 خبلؿ مف متعمـ اجتماعي احتياج بتمبية يرتبط مكتسًبا سمككًيا نمًطا يعتبر التعميمية الجماعة كاقع

 كما الدراسي، كمستقبمو كصحتو نفسو عمى أمنو الى الفرد حاجة تحقيق الى كييدؼ كالتربية التنشئة
 كاألساتذة العممية المادة عف بالرضا بالشعكر بسيادة التعميمية الجماعة كاقع في أيضا تحقيقو يرتبط
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 الى الحاجة بتمبية المرتبطة السمككية العادات تمؾ سيادة عدـ اف فيو الشؾ فمما الخدمية كاألجيزة
 عمميات ككذلؾ العمل عمى القائميف قبل مف التيديد عف االبتعاد مراعاة بعدـ يتعمق" النفسي األمف
 . محتممة غير أعباء تشكل ثقيمة كاجبات فرض أك المعاممة، في كالتذبذب كاإلىماؿ كالعقاب النقد،

 كظيفة تمتمؾ كالتي الكالدية أك الفطرية منيا الدكافع مف بمجمكعة مزكًدا يكلد فاإلنساف معمكـ ىك ككما
 دافع) المثاؿ، سبيل عمى الدكافع ىذه كمف األخطار مف كحمايتو البشرؼ، الكائف حياة عمى الحفاظ
 مف كالتخمص الجسد حرارة عمى كالحفاظ اليكاء الى الحاجة كدافع الجنسي كالدافع كالعطش الجكع
 المبلحظة طريق عف اك االجتماعية التنشئة عممية خبلؿ مف حياتو مجرػ  خبلؿ كيكتسب كما. التعب

 مف غيره دكف  اإلنساف بيا يختص دكافع كىي الثانكية، الدكافع تسمية عمييا تطمق الدكافع مف مجمكعة
 كاالستقبللية كالمعب كاإلنجاز كاألمف كالتقدير كاالحتراـ الحب الى الحاجة بينيا كمف الحية الكائنات
 .(2002 رضكاف،) التكتر مف كالتخمص

  

 :النفسي األمن فقـدان عواقب 2.1.5

 مف صاحبو فيحـر كاالضطراب كالقمق كالشؾ الخكؼ إلى يؤدؼ اإلنساف عند النفسي األمف فقداف فإ
 شقاء حياة كيعيش كالصراعات اليمكـ كثير فيصبح كراحتو القمب كىدكء كطمأنينتيا النفس سككف 
 .(47 ص ،2007، المغامسي) كتعاسة

 اآلثار مف العديد إلى يؤدؼ النفسي األمف غياب أف( Fenniman, 2010, 41) فيننيماف كيذكر
 .التغيير مع كالتكيف كالتعمـ كالتطكير، النمك، إعاقة تشمل المدمرة

 ثبلثة مف المعيقات التي تحد مف تمتع الفرد باألمف النفسي، كىي: أقرع كعرض 

 خاص بشكل الفرد لدػ كالقمق الخكؼ يثير بو التيديد أك الخطر اف: بالخطر التيديد أك الخطر (1
 المسئكليف جانب كمف جانبو، مف باألمف الشعكر إلى حاجة أكثر كيجعبله عاـ، بشكل كالجماعة

  .لمكاجيتو  الجماعة تماسؾ زيادة استكجب ا كمـ كالتيديد، الخطر زاد ككمما الخطر، ىذا درء عف
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 أك بالكراثة متعمق سببيا يككف  قد التي اإلمراض مف بالعديد اإلنساف يصاب :الخطيرة األمراض (2
 حيث القمب كأمراض كالسرطاف، السكرؼ  كمنيا بالفرد، المحيطة البيئية بالمؤثرات أك العدكػ 

  .األمف بعدـ عاـ كشعكر كاكتئاب مرتفع كقمق تكتر األحياف مف كثير في يصاحبيا
 عند منيا جسمًيا المعكقيف عند أكضح تككف  كالعصابية األمف نقص حيث: الجسمية اإلعاقة (3

 .(2005)أقرع،  العادييف
 

 النظريات المفسرة لألمن النفسي: 2.1.6

 في النمو  النفسي الجنسي: Freudنظرية فرويد أوالل: 

يشير فركيد في نظريتو عف النمك إلى خمس مراحل رئيسة في النمك، ككل منيا يتصف بمشكبلت 
جديدة يجابيا الفرد، كتؤكد ىذه النظرية عمى الدكر الحيكؼ الذؼ تمعبو الخبرة في نمك شخصية  تكيفية

الكليد اإلنساني، كتكضح ىذه النظرية أنو ما لـ تشبع الحاجات األساسية لمطعاـ كالحب كالدؼء 
، كسمى Arrestedكاألماف في المراحل المبكرة مف حياة اإلنساف، فإف نمك الشخصية بالتالي سيتكقف 

. كبيذا المعنى فإف كل مرحمة تشكل فترة حرجة مف حياة الطفل، كبدكف Fixationفركيد ذلؾ بالتثبيت 
ف التثبيت يعكؽ بناء التثبيت فإف األطفاؿ قد يمركف بمراحل نمك ذات نظاـ محدد متتالي، حيث إ

 (.1999)األشكؿ،  شخصية الطفل

 في النمو النفسي االجتماعي: Eriksonنظرية إريكسون ثانيال: 

يرػ إريكسكف أف األمف النفسي كالحب كالثقة في اآلخريف يقابميا حاجات أساسية يؤدؼ إشباعيا 
خاصة في السنكات المبكرة مف الطفكلة إلى سيادة اإلحساس بالطمأنينة النفسية في المراحل البلحقة. 

في تصنيف إريكسكف  (االنعزاؿفالمرحمة األكلى )الثقة مقابل عدـ الثقة( كالمرحمة السادسة )الكد مقابل 
لممراحل الثماف في النمك النفسي االجتماعي تعكس ىذه الرؤية. فالطفل في السنتيف األكؿ إف لـ 
يتحقق لو الحب كيشعر باألمف فقد ثقتو في العالـ مف حكلو كطكر مشاعرًا مف عدـ الثقة في اآلخريف 

ففشل المراىق في تطكير عبلقات  باالنعزاؿ كاالبتعاد عنيـ ككذلؾ الحاؿ في بداية سف العشرينات،
 (.2010كالرافعي،  ،)الرقاص ف يجعمو يميل إلى الكحدة كالعزلةحميمة مع اآلخري

 في الحاجات: Maslowنظرية ماسمو ثالثال: 
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قدـ ماسمك الحاجة إلى األمف عندما كضع نظامًا ىرميًا لمحاجات يقكـ عمى أساس أف الحاجات تنتظـ 
كة، فبمجرد إشباع الحاجات في مستكػ ما فإف الحاجات المكجكدة في في تدرج مف األكلكية كالق

المستكػ التالي تظير مباشرة كيككف ليا األكلكية في اإلشباع، كتحتل الحاجة إلى األمف المرتبة الثانية 
مف حيث األىمية، فالحاجات األكلى التي يجب إشباعيا ىي الحاجات الفسيكلكجية التي تمثل قاعدة 

، كيتبعيا الحاجة لؤلمف، ثـ الحاجة لبلنتماء كالحب، فالحاجة لتقدير الذات، كالحاجة لتحقيق  ىذا اليـر
 .(Zimbardo & Weber, 1994, 39; Engler, 1995,343-344) الذات

كتمثل الحاجة إلى األمف أىمية كبيرة في تحقيق النمك السميـ لمفرد، حيث يرػ ماسمك أف تكافق الفرد 
المختمفة يتكقف عمى مدػ شعكره باألمف في طفكلتو. ذلؾ أف شعكر الطفل باألمف خبلؿ مراحل نمكه 

يجعمو ينتمي إلى بيئتو كيتقبل ذاتو كيككف مفيكـ مكجب لمذات، كعمى العكس مف ذلؾ فإف فقدانو 
لمشعكر باألمف يؤدؼ إلى سكء تكافقو النفسي كاالجتماعي. كيتحقق الشعكر باألمف في ظل أساليب 

شعار الطفل بأنو مرغكب فيو، في حيف أف الحرماف التنشئة اال جتماعية القائمة عمى الدؼء كالحناف كا 
ادر مف العطف األبكؼ كأساليب الرعاية كالتربية القائمة عمى الرفض أك النبذ أك اإلىماؿ ىي مص

 (.275، 2012)إبراىيـ بدر،  أساسية لفقداف الشعكر باألمف

 في التعمق: Bowlbeyنظرية بولبي رابعال: 

الحع بكلبي أف كعي الطفل المتزايد خبلؿ العاميف الثاني كالثالث باقتراب ابتعاده عف األـ يثير لديو 
. ىذه القدرة المتزايدة عمى إتباعياسمككيات التعمق مثل البكاء أك االحتجاج أك محاكلة التعمق بيا أك 

الشعكر باألمف. كىذا عمى خبلؼ نظرية  تحمل االنفصاؿ المؤقت عف األـ ىي بالفعل قدرة الطفل عمى
التحميل النفسي التي تشير إلى أف التعمق بمف يقدمكف الرعاية ينشأ مف دكافع أكلية ىي الطعاـ 
كالشراب.. الخ. حيث أكضحت نظرية بكلبي أف سمكؾ التعمق ال ينشأ مف أشباع دافع أكلى إنما ينشأ 

ف التعمق يككف بمثابة عامل لمتنبؤ بنمك الشعكر مف حاجة إلى الراحة في االتصاؿ. كىذا النكع م
باألمف حيث نجد الطفل يتفاعل بإيجابية مع مف يرعاه حتى في البيئة غير المألكفة فإف الطفل يبدؼ 
مشاعر اإلحساس باألمف كينمك كيتطكر ىذا الشعكر باألمف مع مراحل النمك. ىذا الشعكر باألمف يتـ 

ح أكثر أمنًا عند انتقالو إلى العالـ الخارجي مككنًا عبلقات مع إدخالو كجزء مف كياف الطفل كيصب
اآلخريف، مستكشفًا كمتعممًا مف كل ما تقدمو لو الحياة. حيث إف خبرات التعمق األكلى في إنتاجيا 
لمشعكر باألمف تؤثر في عممية تككيف نمكذج داخمي لمذات كاآلخريف كالتي تؤثر عمى كل مف تنظيـ 
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ت المستقبمية. كبالتالي فإف نمك الكعي الكجداني كميارات تنظيـ الكجداف المتاف تحدثاف الكجداف كالعبلقا
 .(216ص ، 2006صبلح الديف عراقي، ) مف خبلؿ عممية التعمق تؤدؼ إلى الشعكر باألمف

الطفل عمى نمك الكجداف  –كتكضح نظرية بكلبي تأثير التفككات المبكرة لمركابط في عبلقات الكالديف 
كتنظيمو، فالطفل يقترب مف كالديو طالبًا المساعدة كالدعـ االنفعالي عندما يشعر بالخطر، كفي ضكء 
استجابة الكالديف يتشكل نمط التعمق لدػ الطفل كيمثل نمط التعمق قاعدة آمنة لدػ الطفل لمتعامل مع 

حمة الطفكلة تستمر خبلؿ مراحل النمك كتشكل البيئة كاآلخريف، كبالتالي فإف قضايا التعمق في مر 
 أساًسا لمتكافق الشخصي كاالجتماعي. 

كىذا يؤكد عمى أىمية النماذج العاممة الداخمية األكلية التي تتككف في المراحل الباكرة خبلؿ عممية 
ـ في التعمق الكالدؼ )التعمق األمف( التي تساعد الطفل عمى التنظيـ كالتعبير الكجداني كالتي تسي

 تككيف الشعكر باألمف لدػ الطفل.

كاستنباطًا مما سبق نجد أف جذكر اإلحساس باألمف النفسي تبدأ في مرحمة الطفكلة، كيمتد تأثيره عمى 
  .(Lee, 2013, 1500)  الفرد في مراحل حياتو المقبمة

 

 معنى الحياة   2.2

 مفيوم معنى الحياة: 2.2.1

المفػاىيـ النفػسية التػي يدرسػيا أصػحاب االتجػاه اإلنػساني فػي عمػـ  يعػد المعنػى فػي الحيػاة مػف أىػـ
الػنفس، كيعػده كثيػركف مػنيـ الػدافع أك المحػرؾ األساسػي لمػسمكؾ البػشرؼ، حتػى أف ىنػاؾ مػف صػاغ 

فكػار فيػو نظرية نفسية، كعده المحكر األساس فييا، كاف االىتماـ بدراسة ىذا المفيـك جاء متػأثرا باأل
الكجكديػة التػي راجػت فػػي بدايػة كمنتػصف القػرف المنػصـر كجػاء متماشػػيا مػع مػا شػاع فػي تمػؾ المػدة 
مػف ظيػكر لحاالت البلجدكػ كالعدمية بيف النػاس.كالتػي عجػزت نظريػات عمػـ الػنفس التقميديػة مػف 

الػنفس اإلنػسانييف كالكجػكدييف إلػى دراسػتيا كتفػسيرىا، إيجػاد تفػسير مقنػع ليػا، األمػر الػذؼ دفػع بعممػاء 
  لػـ يحػع مفيػكـ المعنػى فػي الحيػاة .مػستنديف بػذلؾ مػع مػا تبمكر لدييـ عف مفيكـ المعنى في الحياة

 باالىتمػاـ الكػافي مػف قبػل عممػاء الػنفس لحػيف ظيػكر نظريػة فرانكػل عػف المعنػى، فمنػذ بػدايات نػشكء
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عمػـ الػنفس كلغايػة ظيػكر ىػذه النظريػة ظػل ىػذا المفيكـ غامضا كلـ تفرد لو عناكيف خاصة تناقشو 
 (.Kim,2001)بكصفو مفيكما سيككلكجيا ميما فػي شخػصية اإلنػساف أك في صحتو النفسية 

بقكلو : " أف المعنى  ،اإلنسافعمى قيمة كجكد المعنى في حياة  (Sahakian, 1973) ساىاكيافيؤكد 
حتى في المعاناة , ك النكع الكحيد مف المعاناة الذؼ ال يمكف احتمالو ىك –مكجكد دائمًا كفي كل مكاف 

إف التعاسة في  .الذؼ يبدك ك ببل معنى فإذا لـ تستطع أف تفيـ أسباب معاناتؾ لف تتمكف مف احتماليا
حد ذاتيا ليست شيئًا ال يمكف تحممو , كلكف غياب المعنى ىك الذؼ ال نتحممو ك المعاناة التي ال يمكف 
أف تتحكؿ الى خبرة ذات معنى ال تصبح شيئًا يمكف احتمالو ك حسب , كلكف تصبح شيئًا مثيرًا لفيـ 

في الحياة ال يمكف التغمب عميو ك  شيء الركح ك التحدؼ , فإذا كاف لديؾ معنى لمحياة فمف يككف ىناؾ
 .(37، ص 2002 ) حسف، كف ىناؾ معاناة ال يمكف احتماليالف تك

مكجكد في العالـ , يعي بمرارة اآلـ كجكده  اإلنسافعمى الكعي اإلنساني ك عمى أف  كيركز الكجكديكف 
العالـ ليس لو معنى إذا  , كيعي العدـ المتربص بو ) المكت ( فميس لنا كجكد خارج ىذا العالـ , ك أف

. ىك الذؼ يضفي عمى الحياة ك عمى األشياء معنى , فقد القي بو عمى ىذا العالـ .خبل مف اإلنساف
سكػ ما يفعمو  فاإلنساف ال شيء ؟كماذا يككف  ؟كف بغير عكف أك سند , ك مف ثـ فيك المسئكؿ عمف يك

لنفسو ك أف التحدؼ الذؼ يجابيو اإلنساف يكمف في محاكلتو إضفاء المعنى عمى عالـ عبثا , غير 
 (.  116، ص 2006، )عيد ىي ما نصنعو ليا "معقكؿ " فالحياة 

ثبلث مياـ رئيسة ُتشكِّل ماىية كمككنات معنى الحياة، أسماىا الظركؼ  (2005،21كُيحدد أدلر ) 
كىي: الظرؼ االضطرارؼ األكؿ: كيتمثل في أف نعيش حياتنا في ضكء ما يكفره لنا االضطرارية 

كككبنا الصغير مف مكارد طبيعية محدكدة، كنطكرىا كنحسف استغبلليا في حدكد معارفنا، كىذا يتطمب 
تطكير أجسامنا كعقكلنا حتى تستمر حياتنا عمى األرض، أما الظرؼ االضطرارؼ الثاني: يتمثل في أف 

كاحد منا عضك في جماعة ال يمكنو أف يعيش بمعزؿ عنيا، أك يحقق أىدافو بدكنيا، فنحف كأفراد كل 
ارتباًطا كثيًقا، كىي رابطة تمثل في أىميتيا الحياة نفسيا، كبدكف ىذه الرابطة فإف  بعضنابمرتبطيف 

الحياة نفسيا لف تستمر، كأما الظرؼ االضطرارؼ الثالث: يتمثل في أف الجنس البشرؼ يتككف مف رجل 
 كامرأة، كال يمكف لمحياة أف تستقيـ بأحدىما دكف اآلخر.
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ألنو  الحياة،معنى  مفيكـ تعريف حكؿ الباحثيف بيف اتفاؽكد عدـ كج السابقة التعريفات مف بلحعن
، كالتي تدؿ عمى فيو ميماً  جزءاً األساسية لمفرد  الحاجات إشباع كمتشعب، كيمثل يمثل كاسع مفيكـ

 بناءمينية لدػ الفرد، كتدؿ كال ة كالركحيةالمادي انبك الج عمىكأنو ُيطمق  لمفرد، النفسي التكافقتحقيق 
 كاإلبداعية العقمية مكانياتوالفرد إل تكظيفأؼ أف معنى الحياة يشير إلى  ككجدانو، ككظيفتو اإلنساف
ثراء  النتيجة التي يسعى إلييا ىي كتككف  اإلنسانية، كقيمو كمشاعره بعكاطفو، لكي يسمك كجدانو كا 
فيذا  كتحسينو، كتنميتو اإلنساني السمكؾثـ إف ىذه التعريفات تشير إلى  .المجتمع كجكدة الحياة جكدة

 .(2012أىداؼ الفرد كطمكحاتو )نعيسة،  تحقيق في يسيـ الذؼالسمكؾ ىك العامل الحاسـ 

 :مكونات معنى الحياة 2.2.2

 المككف المعرفي: كيرتبط بإدراؾ الفرد لمعنى حياتو، كالخبرات التي تثرؼ المعنى. -1

يترجـ ىدؼ حياتو المدرؾ بشكل كاقعي المككف السمككي: كالذؼ يرتبط بما يقكـ بو الفرد مف سمكؾ  -2
 في حياتو.

المككف الكجداني: كالذؼ يرتبط بإحساس الفرد بأف حياتو ليا قيمة، كرضاه عنيا مف خبلؿ ما  -3
 (.2007غزالة،  )أبك حققو مف أىداؼ

( فكاف تركيزه عمى األمكر الداخمية في شخصية اإلنشاف لتحديد معنى الحياة، 1999أّما )الفرماكؼ، 
، كبيذا يككف المعنى مككف (قوى الذات)فقد اعتبر أف أكؿ ما يتككف منو معنى الحياة عند الفرد ىك 

كظائفيا فيما بينيا،  كبشرط أف تتكاملمف ثبلث قكػ كظيفية لئلنساف، كىي: قكة الركح كالعقل كالفطرة، 
فتعمل قكة الركح عمى سمك اإلنساف عف باقي المخمكقات، كبالعقل يحقق العمـ كالمعرفة كالتقدـ، 
كبالفطرة يتعرؼ الصكاب مف الخطأ، كىذه القكػ كببل أدنى شؾ، تدفع اإلنساف لمتفكر بتحسيف حياتو، 

تو عقبًل كتفكيرًا كتكازف نفسي كتسخير ىذه القكػ لكي يرفع مف مكانتو، كيعمل عمى تحقيق رفع
 كعاطفي.  

السموك السوي المزدوج كالتكامل بيف القكػ السابقة، يعطي لمحة عف التكامل في المككف الثاني كىك )
(، فالركح تدؿ عمى األمكر الركحانية كالعاطفية، كالعقل يدؿ عمى األمكر المادية المعتمدة عمى لإلنسان

الميـ لمفرد الذؼ يسعى الكتساب معنى لحياتو أف يككف سمككو مزدكجًا  منطق األمكر كالحياة، لذا فمف
بيف المادة كالعكاطف، فبل يككف كاآللة كال يككف ركحانيًا خالصًا، ألف مضاميف الحياة تحتاج إلى مزج 
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السمككيف معًا لينخرط فييا كيحقق ذاتو، كأف ال يطغى أحد عمى اآلخر، فيصبح إما منبكذًا بيف أقرانو 
 .(1999عتباره ماديًا، أك يصبح منعزاًل ركحيًا عف اآلخريف )الفرماكؼ، با

أؼ أف ( ىك )نزعة اإلنابة(، كيقصد بيا التديف كضبط الذات، 1999كالمككف الثالث عند )الفرماكؼ، 
يعرؼ الفرد أف تحقيق الذات كتحقيق األىداؼ ال يككف اعتباطيًا مف غير الشعكر باآلخريف، كمف غير 

 كنشأة صالحة، فالفرد الذؼ يسعى لتحقيق ىدؼ معيف عميو األخذ بعيف االعتبار الجكانب الُخمقيةتربية 
في أعمالو، كربط سعيو ألىدافو بقيـ دينية كأخبلقية كمجتمعية، كبقكاعد كأنظمة تحكـ المجتمع، الفرد 

لـ يسمك بذاتو عف  الثرؼ ثراًء فاحشًا، كالناتج عف طرؽ غير شرعية ال يعد مف معاني الحياة، ألّنو
باقي المخمكقات، كلـ يردعو قانكف أك ضمير في ذلؾ، كال يصبح في نظر المجتمع إنساف سكؼ 

 صاحب سمكؾ مزكدج بيف الركح كالمادة. 

تمثل جكانب نفسية كسمككية ( 1999ترػ الباحثة أّف ىذه المككنات الثبلث التي عرضيا )الفرماكؼ، 
ح لمفرد كيفية تحقيق ذاتو كطمكحاتو المادية كالعاطفية دكف أف كفكرية كثقافية عديدة، ألنيا تكض

لضغكطات نفسية كفكرية كبير، كيكازف بيف ما ىك إنسانّي بيف ما ىك مادّؼ، كيصفك يعّرض نفسو 
فكره كثقافتو إلى التفكير بحياتو ككيفية تحسينيا، فإذا تكصل سار عمى ىذا النيج، كحقق جزء معيف 

 ذا الفرد بمعنى الحياة. يحظى ىمف أىدافو سكؼ 

 

 :أبعاد معنى الحياة 2.2.3

لقد تناكلت الدراسات كالبحكث أبعاد معنى الحياة مف زكايا كاتجاىات مختمفة، كذلؾ لتنكع أىداؼ 
أحيانًا  كلتشارؾ األفراد في ىذه األىداؼ، أك لتعارضيا، أك اختبلفيا كميًا  األفراد، كتنكع شخصياتيـ،

كىذا األمر الذؼ يفسر التعريفات المتنكعة لمفيكـ الحياة مختمفة، كذلؾ أبعاد معنى الحياة، أخرػ، 
( عمى 1991( ك)سميماف كفكزؼ، 2012الذؼ حظي بجزء كبير مف البحث، لذلؾ استقر )الميداكؼ، 

 بالحياة.كالثراء الكجكدؼ، كجكدة الحياة، كالتعمق ، ىي: الرضا الكجكدؼأربعة، ك أف أبعاد معنى الحياة 

( بكجكد ستة أبعاد لمعنى الحياة، كىي: أىداؼ الحياة، كالتعمق اإليجابي 7331بينما يرػ )خضر، 
 بالحياة، كالتحقق الكجكدؼ، كالثراء الكجكدؼ، كنكعية الحياة، كالرضا الكجكدؼ. 
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 ىي:، ك أبعاد معنى الحياةفقد كاف أكثر تحديدًا ب (2007غزالة، )أبكأّما  

: كيقصد بو إدراؾ الفرد لميدؼ مف حياتو، كرسالتو التي يعيش مف أجميا، كيضحي أىداف الحياة -1
حساسو بأىميتو كقيمتو مف خبلؿ تحقيقو لمعنى حياتو.  في سبيل تحقيقيا، كا 

الدافعية في الحياة: كتعني مدػ سعي الفرد في الحياة بإيجابية، ككفاحو لتحقيق أىداؼ كمعاني  -2
 الحياة كاالستمرار فييا، كاالستمتاع بيا مما يؤدؼ إلى تفاؤلو في الحياة.حياتو، كرغبتو في التمسؾ ب

تحمل المسئكلية: كيقصد بيا مدػ تحمل الفرد لممسئكلية تجاه نفسو، كاىتمامو بالجماعة التي  -3
 ينتمي إلييا، كالتسامي بذاتو نحك اآلخريف، كي يككف لو دكر مؤثر في الحياة االجتماعية.

ياة: كيقصد بيا مدػ رضا الفرد عف كجكده في الحياة، كتقبمو لذاتو، كاقتناعو الرضا عف الح -4
بقدراتو، كتفاؤلو تجاه المستقبل، كتكافقو مع أسرتو كمجتمعو، كشعكره بأنو فرد لو قيمة تجاه اآلخريف، 

 كالرضا عف عبلقاتو االجتماعية بشكل عاـ.

حياة مكتسبة لدػ األفراد مف األىداؼ التي كبشأف العامل كىك أىداؼ الحياة، فإنو يدؿ عمى أف ال
يحددكنيا كيحققكنيا، بحيث يجد اإلنساف نفسو، كمف كجية نظره الخاصة، أنو يحيا حياة مختمفة 
كمتقدمة عف اآلخريف، يتميز بيا بالحيكية كاإلندفاع كالتقدـ، كيرػ ىذا الفرد أف حياتو تستحق أكثر مف 

دفاعية، يشعر الفرد أف لحياتو قيمة عندما يتعمق بيا تعمقًا ذلؾ كتستحق سنكات أطكؿ. أما بشأف ال
إيجابيًا، كيشعر بجكدة كقيمة كثراء في حياتو، كيشعر أف كل بحاجتو لممغامرة كالخكض في الحياة 
أكثر ليحقق ذاتو كطمكحاتو، فيكستب خبرات تقكده إلى تحقيق البعد الثالث، كىك تحمل المسؤكلية، 

يق أمكر كثيرة مف غير الشعكر بأف فرصو في الحياة معدكمة أك قميمة، ألّف فيشعر بمقدرتو عمى تحق
الحياة مف كجية نظره تستحق السعي كالتجديد، كعدـ االحتكاـ إلى الخبرات السابقة فقط، إنما يتممكو 

الحرية كالتجديد كالبحث عف اإلنجازات، كأنو ليس محككمًا لمتغيرات كالظركؼ كالركتيف، فيسعى شعكر 
ى تحقيق الثراء الكجكدؼ الذؼ يدؿ عمى أف قكػ الفرد كذاتو )األنا( مرتفتعيف، فيشعر بالرضا عف إل

 ( 2172الحياة أك الرضا الكجكدؼ، أؼ الرغبة أكثر بالحياة بعدما تحققت لو أىدافو )ميداكؼ، 

اليدؼ مف ىي: القبكؿ كالرضا، ك  ،ة لمعنى الحياةيأربعة أبعاد رئيس( كجكد 2171، األبيضكأكضح )
 الحياة، المسئكلية، التسامي بالذات.
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إّف األبعاد المتنكعة لمعنى الحياة يركز عمى ثبلثة نكاحي في حياة الفرد، األكلى ىي الحياة 
المكضكعية، مثل الجكانب االجتماعية كالمستمزمات المادية التي يكفرىا المجتمع لمفرد، كالناحية الثانية 

ا الفرد الشخصي عف حياتو، كشعكره بأف لمحياة جكدة كقيمة، كالناحية ىي الحياة الذاتية، بمعنى رض
الثالثة ىي الحياة الكجكدية، كالتي تدّؿ عمى إشباع الحاجات األساسية لمفرد، كالذؼ يستطيع العيش 

 (. 2172بانسجاـ تاـ كتكافق كتكازف ركحي كمادؼ مع ذاتو كجتمعو )نعيسة، 

 إلى اإليجابيةالفرد  نظرةألبعاد الخاصة بمعنى الحياة، بأنيا ترتبط بترػ الباحثة مف خبلؿ التعريفات كا
 تحسيف إلى يؤدؼ ما كلعمى ك  ،لمفرد اإليجابيةالشخصية كالصفات  الخبرات، كتشتمل عمى حياةال

ية، كتشير أيضًا إلى االتجاىات اإلنسان شخصيةال اإليجابي الجانبكأنيا تشير إلى  الحياة، نكعية
لى نظراتيـ المتنكعة كالمختمفة لمحياة، كىذا ال يدؿ عمى تضارب في التعريفات المختمفة  لؤلفراد، كا 

ة الفرد عمى قدر كاألبعاد إنما يدؿ عمى السمككيات كالشخصيات المتنكعة لدػ األفراد، كيدّؿ عمى م
و األساسية، فتصبح حياتو إيجابية يتكفر فييا اإلشباع لحاجات كالسعادة، الراحة لتحقيق الفرص امتبلؾ

 كيتكفر فييا إدراؾ الفرد لذاتو كقيمتيا في المجتمع.  

 تحسين معنى الحياة لدى األفراد: 2.2.4

 مف خبلؿ ما يأتي:  األفرادلدػ  كاالرتقاء بيا  الحياة معنىيمكف تحسيف 

األفراد، لدػ حياة ال معنىيعد اإلرشاد النفسي مف أىـ العكامل األساسية في تحسيف اإلرشاد النفسي: و
جراءاتو كمجاالتو يستيدؼ الكصكؿ إلى   معنىكالتغمب عمى  ضغكط حياتيـ، فيك في جميع عممياتو كا 

بو إلى أعمى مستكيات النضج كالصحة النفسية كالكفاية كالسعادة  الحياة التي يعيشيا الفرد كصكالً 
حمدؼ  ة، كذلؾ مف خبلؿكالتكافق النفسي، كمكاجية أية مشكبلت تعترض طريقو في رحمة حياتو اليكمي

(Hamidi, et al, 2010, p 13-14): 

  مساعدة الفرد في الكصكؿ إلى الطرؽ المختمفة التي يستطيع عف طريقيا اكتشاؼ كاستخداـ
إمكاناتو كقدراتو، كتعميمو ما يمكنو مف أف يعيش في أسعد حاؿ ممكف بالنسبة لنفسو كلممجتمع 

ا كرضا أكبر عف ا كبيرً ػ الفرد ينتج عنيا اطمئنانً الذؼ يعيش فيو، إذ إف زيادة السعادة لد
 الحياة، كتحقيق نجاحات أكبر فييا، كتحسف الصحة النفسية.
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 المتاحة كالفرص كميكلو، كقدراتو كاستعداداتو إمكاناتو كتحميل فيـ عمى المسترشد مساعدة 
 الجيدة النفسية الصحة لتحقيق القرارات اتخاذ عمى لمساعدتو كحاجاتو؛ كمشكبلتو أمامو،
 كاألسرية، كالمينية، كالتربكية، الشخصية،) المختمفة الحياة مجاالت في كالتكافق

 .سعيًدا يعيش أف يستطيع بحيث( إلخ...كاالجتماعية

 تاحة الشباب، فييا ينمك التي الصالحة البيئة تييئة  الشخصية لنمك المبلئـ النفسي المناخ كا 
 كتقبل النفس فيـ عمى كمساعدتيـ الشباب، أماـ الحسنة كالقدكة الصالح المثل كضرب السكية،
 .الذات

 .تعديل سمككيات األفراد حتى يصبحكا أكثر فاعمية كتكافقا مف الناحية النفسية 

  ًا كما إحداث تغيير في السمكؾ الذؼ يمكف المسترشد مف أف يعيش حياة مرضية أكثر إنتاج
يعيش فيو.، إضافة إلى تحسيف العبلقات يحددىا ىك، كفي نطاؽ حدكد المجتمع الذؼ 

 الشخصية.

 النظريات المفسرة لمعنى الحياة: 2.2.5

 فيكتور فرانكل: نظريةأوالل: 

يعد فيكتكر فرانكل ىك أكؿ مف أشار إلى ىذا المفيكـ باعتباره الدافع األساسي كالجكىرؼ لدػ اإلنساف، 
حتى عده المفيكـ المحكرؼ في نظريتو عف الشخصية اإلنسانية، كقد تبمكرت أفكاره عف ىذا المفيكـ 

تأثر فرانكل في بادغ إلى ابتكار أسمكب فعاؿ كجديد في العبلج النفسي أسماه العبلج بالمعنى، كلقد 
األمر بالتحميل الفركيدؼ عند تفسيره لمسمكؾ البشرؼ، لكنو سرعاف ما تحكؿ إلى المفاىيـ الكجكدية، 

 محكـك نفسي جياز مجرد مف نظره أكثر كجية مف فاإلنساف النفسي التحميل كماؿ بعدـ منو إيمانا
 . (616، 2012)رحيـ،  المكبكتة الشيكية بغرائزه

 بصكرة يستجيب إنماك  منيا تمكنو مع الغريزية لنزكاتو اإلنساف يستجيب ال األحياف مف كثير ففي
 مف اكثير  أف رانكلف رؼ كي حياتو، في كامنة معاف مف يدرؾ كلما عالمو، في قيـ مف يتحسس لما أقكػ 

 حقيقي تعبير إال الكاقع في ىي ما يصدرىا، التيرارات الق مفرا ككثي اإلنساف بيا يقكـ التي األعماؿ
كالمعاني في حياة اإلنساف، كعدىا  القيـ أىميةفرانكل   أكد كالمعاني لقد القيـ عف البحث عممية عف
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 يستجيبكف  الناس مف الكثيرأف  يرػ  فيكالبعد الركحي المسئكؿ كالميـ في تككيف شخصيتو، 
 كالمسؤكلية كالحرية كالعدالة المعنى عف البحث عممية كما ،البعد ليذا كفقا كيسمككف  كيتصرفكف 
 اإلنساف يختار قد الحصر، ال المثاؿ سبيل فعمىالبعد،  ىذا أىمية عف حقيقي تعبير إال كالحقيقة
 عميو أطمق التي المعنى حاالت أسمى ىي كتمؾ لكجكده معنى المكت في كجد إذا الحياة، عمى المكت

 (. Stegar, 2006, p 80) الذاتي السمك نكلراف

حرية اإلرادة كتعني أف  -المعنى في الحياة لدػ فرانكل في ثبلث ركائز أساسية ىي: أ نظريةكتتمخص 
اإلنساف عمى الرغـ مف الحدكد التي تحكمو مثل الكراثة كالبيئة إال أنو يمتمؾ حرية اتخاذ قراراتو التي 

االختيار، كىي  يكاجو بيا المكاقف المختمفة التي يتعرض ليا، كمف ثـ فإف الحرية ىنا تعني القدرة عمى
إرادة المعنى كىي الركيزة الثانية لمعبلج بالمعنى عند  -متغيرة مف فرد آلخر كمف مكقف آلخر. ب

أؼ إرادة  –فرانكل، كتعني سعي الفرد لمتكصل إلى معنى محسكس كمممكس في الكجكد الشخصي 
مف أجمو؛ ألف كلذا فإف عمى اإلنساف أف يسعى كيجتيد في سبيل ىدؼ يستحق أف يعيش   -المعنى

معنى الحياة: كىي الركيزة الثالثة لمعبلج  -ىذا يساعده عمى البقاء بفاعمية حتى في أسكا  الظركؼ. جػ 
بالمعنى كتنص عمى أف الحياة ذات معنى تاـ كغير مشركط في كافة األحكاؿ كالشركط، كيتحقق 

ات مف العالـ المحيط، أك مف معنى الحياة لدػ األفراد مف خبلؿ ابتكاراتيـ، أك ما يكتسبكنو مف خبر 
 ,Mauser, et al, 2004: 1-3 Eagleton)) خبلؿ مركرىـ بمكاقف مصيرية تمت مكاجيتيا

2007: 135. 

 ماسمو:نظرية ثانيال: 

جكىرؼ،  اختمف ماسمك عف فرانكل في نظرتو لمعنى الحياة، حيث يرػ أف معنى الحياة أساسي أك
كيعتبر سمة أك خاصية إنسانية، فيك ليس كليد الظركؼ أك المحددات االجتماعية، فيك يتشكل ضمف 
الحاجات األكلية التي يسعى اإلنساف إلشباعيا، كما أف معنى الحياة يحتل جزءا ضئيبل كدافع إنساني، 

الفركيدؼ كالمبادغ الفركيدكية بل إنو يعد بنية أكلية تقكـ عمييا الدكافع عمكما، كلقد رفض ماسمك الفكر 
 .(Maslow,1954)التي آمف بيا في بداية حياتو في سبيل إقرار مبدأ التسامي في التحقق الحياتي 

 

 



30 

 باتيستا وألموند:نظرية ثالثال: 

استمدا نظريتيما مف خبلؿ مراجعة النظريات السابقة عف معنى الحياة، كانتييا إلى أف ىناؾ اختبلفا 
طبقا لقضايا الكجكدية التي يكاجييا الفرد، كرغـ ذلؾ اتفقت ىذه النظريات عمى عدد مف لمعنى الحياة 

خكج، ) كالقدرة عمى إدراؾ الرضا العناصر تتمثل في: اإليجابية، كاإلطار المرجعي لمفرد، كرؤية الذات،
 (.16 ، ص2011

 

 الدراسات السابقة 2.3

 األمن النفسي:المتعمقة بالدراسات  2.3.1

 :التي تناولت موضوع األمن النفسي الدراسات العربيةأوالل: 

األمن النفسي وعالقتو بتوقعات النجاح والفشل لدى عينة من االيتام في  (،2012 ،كافي)دراسة 
الكشف عف مدػ العبلقة بيف درجة األمف النفسي كدرجة كل بعد مف أبعاد لى إ ىدفت .مكة المكرمة

تعرؼ عمى مستكػ األمف النفسي، كتكقعات النجاح لدػ عينة الك تكقعات النجاح لدػ عينة الدراسة 
الكشف عف الفركؽ في درجة األمف النفسي بيف مجمكعتي األيتاـ )داخل الدار، كخارج الدار(  ،الدراسة

مف عينة الدراسة، كتبعًا لممتغيرات الديمكغرافية )السف، الجنس، كطبيعة اليتـ، كالمستكػ الدراسي( لدػ 
الكشف عف مدػ الفركؽ في درجة تكقعات النجاح بيف مجمكعتي األيتاـ )داخل الدار،  ،عينة الدراسة

خارج الدار( مف عينة الدراسة، كتبعًا لممتغيرات الديمكغرافية )السف، كالجنس، كطبيعة اليتـ، كالمستكػ 
اؿ ذككر من 140مف األيتاـ في مدينة مكة المكرمة بكاقع  218الدراسي( لدػ عينة الدراسة. العينة: 

مف الذككر كاإلناث مف داخل دار األيتاـ. األدكات: مقياس الطمأنينة  78كاإلناث مف خارج دار األيتاـ
( إيجابية العبلقة بيف 1النفسية، كمقياس تكقعات النجاح كالفشل. كتكصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

( العينة 2التكجو الميني، حل المشكبلت. درجة األمف النفسي كأبعاد كتكقعات النجاح الفاعمية الذاتية، 
الكمية لمدراسة درجتيا في األمف النفسي تميل إلى الطمأنينة النفسية ككذلؾ العينات الفرعية، ككصفت 
درجة تكقعات النجاح بالنسبة لعينة الدراسة بالعالية، أما عمى مستكػ العينات الفرعية، جاءت درجة 

دار، كعينة الذككر خارج الدار عالية أما عينة اإلناث داخل الدار، تكقعات النجاح لعينة ذككر داخل ال
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( تكجد فركؽ دالة إحصائيا في درجة األمف 3كاإلناث خارج الدار جاءت تكقعات النجاح متكسطة. 
كالسبلمة النفسية لصالح األيتاـ خارج الدار، كفي المتغيرات الديمكغرافية التالية: في الجنس لصالح 

( 4ة اليتـ كالمستكػ الدراسي لصالح األعمى تعميمًا، كال يكجد فركؽ تبعًا لمتغير السف. الذككر، كطبيع
تكجد فركؽ دالة إحصائيًا في درجة تكقعات النجاح لصالح األيتاـ خارج الدار، كمف المتغيرات 

لمستكػ الديمكغرافية التالية: في الجنس لصالح الذككر في السف لصالح األكبر سنا، في طبيعة اليتـ كا
  الدراسي لصالح األعمى تعميمًا.

 المطمقين غير أبناء و المطمقين أبناء بين الفروق  الستكشاف بدراسة( 2012 ،اإلبراىيمي) قاـك 
( , 122) عددىا بمغ,  الجزائر في المتوسط التعميم مرحمة طالب من عينة عمى النفسي األمن في

 .المطمقيف غير أبناء مف( 62) ك(  اإلناث مف 36,  الذككر مف 24)  الطمقيف أبناء مف( 60) بكاقع
 غير أبناء لصالح,  النفسي األمف في المطمقيف غير ك المطمقيف أبناء بيف فركقاً  النتائج أظيرت ك

 عند المقيميف مع بالمقارنة األـ عند المقيميف األبناء لدػ داالً  يككف  النفسي األمف أف ك,  المطمقيف
 .األب

 لدى الدراسي بالتحصيل وعالقتيما الذات وتقدير النفسي األمن" عنكانيا بدراسة( 2007،بدر) قامتك 
 المتكسطة المرحمة طالبات مف العينة كتككنت "االبتدائية بالمرحمة والمغتربين السعوديين الطالب

 يقمف مختمفة جنسيات مف طالبة( 67) ك السعكديات مف طالبة( 113) ك( 180) قكاميا( اإلعدادية)
 الطالبات بيف إحصائيا دالو فركؽ  كجكد عف الدراسة نتائج كأسفرت السعكدية، العربية المممكة في

 عبلقة كجكد ككذلؾ الذات، كتقدير النفسي األمف مف كل في المغتربات كالطالبات السعكديات
 مماثمة كعبلقة الذات، كتقدير النفسي باألمف الشعكر مف ككل الدراسي، التحصيل بيف دالة إحصائية

 .النفسي كاألمف الذات تقدير بيف

ىػدفت  ." : " األمن النفسي أبعادة ومحدداتو من الطفولة إلى الرشدبعنكاف( 2006 ،عبد هللا)دراسة 
الدراسػة الكشػف عػف األبعػاد التػي تنػتظـ حػكؿ مفيػـك اآلمػف النفسػي بكجػو عػاـ كذلػؾ مػػف خػػبلؿ 

الدقيق ألبعاده  66تصػػميـ مقيػػاس األمػػف النفسػػي فػي البيئػػة المصػػرية ممػػا يتػػيح إمكانيػػة القيػػاس 
ػركؼ البيئػة المحميػة، كمػا ىػدفت الكشػػف عػػف مسػػار كيساعد عمػى تكػكيف مقػاييس جديػدة لػو تتفػق كظ

ارتقػػاء مفيػػكـ األمػػف النفسػػي بأبعػػاده األساسػػية فػػي األعمػػار مػػف الطفكلػػة المتأخرة كالمراىقة المتكسطة 
 .كالرشد، كمحاكلة تحديد مظاىر التغيير النكعي في تمػؾ األبعػاد مػف مرحمة عمرية إلى أخرػ 
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مػف المراىقػةً   600ػػتخدمت الدراسػػة المػػنيج الكصػػفي التحميمػػي، حيػػث تككنػػت عينػػة الدراسػػة مػػف كاس
فػردا المتكسػػػطة متكسػػػط  200فػردا فػردا،  200سػنة، ك 5.10مػف الطفكلػة المتػأخرة متكسػط أعمػارىـ 

كتكصمت  26.5.متكسػػػط أعمػػػارىـ فػػػردا سنة مػػػف مرحمػػػة الرشػػػد 200سػػػنة، ك  5.16أعمػػػارىـ 
أظيرت النتائج عكامل طائفية تمثل أعمى تشبعات لدػ مرحمتي المراىقة  - : الدراسة إلى النتائج التالية

كجكد فركؽ   كالرشد كلػدػ الػذككر كاإلناث مف ذات المرحمة كىي الكعي بالذات كالطمكح كاالستقبلؿ
ال تكجد  .ذككر كاإلناث في جميػع أبعػاد األمػف النفسػي فيمػا عػدا االنتماءذات داللة إحصائية بيف ال

فػركؽ دالػة إحصػائيًا فػي بعػد االنتمػاء، كمػا كجػدت فػركؽ دالػة إحصػائيًا لمتفاعػل بػيف الجػػنس كالمرحمػػة 
رار األسػػرؼ كاالنتماء فكانت الفركؽ العمريػػة فػػي جميػػع أبعػػاد األمػػف النفسػػي فيمػػا عػػدا بعػػدؼ االسػػتق

 .غير دالة

 جامعة طمبة لدى المتغيرات ببعض تأثيره و النفسي باألمن الشعور بدراسة( 2005، قرع)أ قاـك 
 باألمف الشعكر أف الى الدراسة تكصمت ك طالبة ك طالباً ( 1002) مف العينة تككنت قد ك النجاح
 تكجد ال أنو إلى كتكصمت .%( 49.9) المئكية النسبة كانت حيث منخفض تقدير عمى حصل النفسي
 لمتغير تعزػ  النجاح جامعة طمبة لدػ النفسي باألمف الشعكر مستكػ  في إحصائية دالة ذات فركؽ 
 مع الجنس متغير بيف كالتفاعل، التعميمي كالمستكػ  التراكمي كالمعدؿ السكف كمكاف كالكمية، الجنس
 .المتغيرات بقية

التي ىدفت إلى التعرف عمى األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل الدراسي لـدى  (2003السيمي)دراسة 
سنة، كاستخدمت الدراسة لجمع بياناتيا  (23-13تتراكح أعمارىـ بيف ) طـالب دور الرعاية األيتام

لى عدة كتكصمت الدراسة إ . 1993مقياس الطمأنينػة النفسػية األمف النفسي مف إعداد الدليـ كآخركف، 
تكجد عبلقة  2-أف مستكػ األمف النفسي لدػ الطبلب دكر رعاية األيتاـ مرتفع  1- : نتائج أىميا

- .بيف األمف النفسي كالتحصيل الدراسي لطبلب دكر رعاية األيتاـ 01.0ارتباطيو سالبة عند مستكػ 
 ) 2003السيمي،  ي.)لة إحصائيا بيف فئتي األمف النفسىناؾ فركؽ دا 3

 و بالقمق عالقتو و الوالدين من النفسي لألمن األطفال إدراك عن كانت( 2003،مخمير) دراسة
 النفسي األمف مقياس عمييـ طبق,  طفمة( 104) ك طفل( 102) مف الدراسة عينة تككنت كقد .اليأس
 مقياس ك( 1995 البببلكؼ  فيكال)  إعداد لكاستانيدا لؤلطفاؿ الصريح القمق مقياس ك,  الباحث إعداد
 كجكد عدـ الى الدراسة نتائج أشارت كقد .(1991 الرحمف عبد دمحم) إعداد( لكازديف)  لؤلطفاؿ اليأس
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 األـ كمف األب مف النفسي األمف إدراؾ في اإلناث ك الذككر درجات متكسط بيف إحصائية دالة فركؽ 
 مف العينة أفراد درجات بيف إحصائي داؿ سالب ارتباط كجكد الى النتائج أشارت كما .اليأس كذلؾ ك

 .كاليأس القمق مف كل كبيف األـ كمف األب مف النفسي األمف إدراؾ في كاإلناث الذككر

 :التي تناولت موضوع األمن النفسي األجنبية الدراساتثانيال: 

الكشف عن العالقة بين السموك الوالدي  إلىىدفت الدراسة  (Alegro,A,2008) اليجرو ايو دراسة
والتكيف عند المراىقين في مرحمة المراىقة المتوسطة وعالقتو باألمن النفسي و الرفض( /)القبول

% 45( مراىقًا منيـ 329. ك تككنت عينة الدراسة مف )الذكاء الوجداني في مرحمة المراىقة المتأخرة
 % ذككر, كبالنسبة ألدكات الدراسة فقد استخدـ الباحث ثبلث مقاييس كىـ مقياس القبكؿ55, إناث

( Algera&Benson,2005) ( مقياس األمف النفسي إعدادRohner,1990الرفض الكالدؼ إعداد)/
أف السمكؾ الكالدؼ  إلى(, أشارت النتائج Rockhill&Greener,1991) ك مقياس الذكاء الكجداني

السمبي يؤثر عمى األمف النفسي ك أف األطفاؿ الذيف يشعركف بعدـ األمف النفسي تجاه كالدييـ 
مف  االجتماعيةف نكع مف المشاكل في تنظيـ مشاعرىـ, كما أنيـ يككنكا صكر ذىنية لعبلقاتيـ يكاجيك 

غير آمف( مف خبلؿ عبلقاتيـ بالكالديف, كتمؾ الصكر الذىنية /خبلؿ كالدييـ أؼ أنيـ يركا العالـ )آمف 
دقائيـ ك مدرسييـ ك السيئة التي طكرىا المراىقكف مع آبائيـ تنتقل لمعبلقات الجديدة مع أقرانيـ ك أص

 أصحاب السمطة.

 األـ بعبلقة المرتبط األمف عبلمات : المراىقة في األساسي األمن عن( Allen ,2003) الين دراسة
 قائمة قدمت,  لمراشديف مقابمة عبر المقدرة بالمراىق المرتبط األمف أساليب تحديد إلى ىدفت .بالمراىق

 مف منظمة بيانات التقديرات تضمنت ك,  باألـ المراىق عبلقة خبلؿ مف األساسي لؤلمف الصفات مف
 مف المستمدة لممراىق الذاتية التقارير مف األساسية البيانات أخذت ك المراىق ك األـ تفاعبلت خبلؿ
 ك التاسع بالصف تمميذاً ( 126) مف مككنة االقتصادؼ االجتماعي المستكػ  ك العرؽ  مختمطة عينة

 لؤلمف متعددة قكية عبلقات كجكد عف الدراسة كشفت ك( ,  سنو 15-9 العمر متكسط)  العاشر
 ك,  المراىق أمف لشرح كحيداً  فرقاً  تعطي كجدت التي العبلقات ىذه كل .باألـ المراىق بعبلقة المرتبط

 حد الى مرتبط األمف أف النتائج كشفت كما .المراىق األمف الخاـ الفرؽ  مف% 40 بالفعل يبرزكف  ىـ
 بكاسطة السمات حماية أساس عمى كالتحدث التفكير في األمف ظاىرة عبر بالمراىق األـ بعبلقة ما
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 في االستقبلؿ يستكشف أف يستطيع المراىق يجعل الذؼ ،األمكؼ  الدعـ كعدـ باألـ المراىق تماسؾ
 .لممراىق األمكؼ  ـعكالد األمكمة عبلقة طبيعة عبر األساسي األمف خبلؿ مف كذلؾ كالتحدؼ التفكير

معرفة أثر وصاية الوالدين  إلى(   Josef & Lazar, 1998جوزيف و الزار ) سعت دراسةكقد 
( طالبًا مف 59, ككنت العينة مف )المنفصمين عن أبنائيم بالطالق من حيث تحصيميم الدراسي 

( 20( منيـ تحت كصاية األـ , )23( منيـ تحت كصاية األب ك )16طبلب المدارس الثانكية , )
ك أظيرت النتائج أف األبناء  .مع الكالديف في أسر مستقرة تحت كصاية األب ك األـ معاً منيـ يعيشكف 

الذيف يعيشكف بكصاية األب ك األـ معًا سجمكا درجات أقل في التكيف االجتماعي في حيف أظيرت 
 النتائج أف الذيف يعيشكف تحت كصاية األـ حصمكا عمى درجات أعمى في التكافق النفسي ك االجتماعي

 .بالمقارنة مع األطفاؿ الذيف يعيشكف تحت كصاية األب كحدة

 الدراسات التي تناولت موضوع معنى الحياة: 2.3.2

 :أوالل الدراسات العربية التي تناولت موضوع معنى الحياة

داللة الفركؽ في معرفة ك  التعرؼ المعنى في الحياة لدػ المراىقيفإلى  تىدف( 2011 ،الطائي)دراسة 
المعنى بحسب متغيرؼ العمر ك الجنس فضبًل عف التعرؼ لنمط المعاممة الكالدية التي يمارسيا ىذا 

التي استخدمتيا  األدكات .كل مف األب ك األـ ك طبيعة العبلقة بيف معنى الحياة ك نمط ىذه المعاممة
مة الكالدية ك ( لقياس أنماط المعام2008الباحثة مقياس األعرجي ك تبنت الباحثة مقياس أعدتو حسف )

( فردًا مناصفة بيف الذككر ك اإلناث 400بمغت عينة الدراسة ).تحققت مف خصائصيا القياسية
أظيرت النتائج كجكد  .الذيف اختيركا بالطريقة الطبقية العشكائيةك  ( سنة 12,14,16,18لؤلعمار )

 كبر.متغير العمر لصالح العمر األفركؽ ذات داللة إحصائية في معنى الحياة بحسب 

 لدػ الذات بتقبل عبلقتيا ك الحياة جكدة عمى التعرؼ الدراسة ىذه ىدفت( 2008 ،جميل) دراسة
 ك طالب 400 عددىا بمغت عينة عمى بدراسة الباحثة قامت البحث ىداؼأ  كلتحقيق .الجامعة طمبة
 طردية العبلقة إف ك الحياة معنى يمتمككف  الطمبة أف الدراسة نتائج ظيرت كقد بغداد جامعة مف طالبة
 .صحيح كالعكس الذات تقبل زاد كمما عالية الحياة جكدة كانت كمما أؼ

بعمل دراسة ىدفت لمتعرؼ عمى العبلقة بيف معنى الحياة ك عبلقتو بالقمق ( 2006 ،حافظ) كقاـ 
( إذ قاـ الباحث بتطبيق  308عمى عينة بمغت ) الكجكدؼ ك الحاجة لمتجاكز في جامعة القادسية
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ك  لكجكدؼ ك تبنى مقياس الحاجة لمحياةك بناء مقياس القمق ا االنجميزيةمقياس معنى الحياة النسخة 
لعينتيف   T-Testتحقق في المقاييس األلفة الذكر عدة أنكاع مف الصدؽ ك الثبات ك استخداـ قانكف 

ئية أظيرت نتائج لعينة كاحدة ك معامل ارتباط بيرسكف ك بكجكد المعالجة اإلحصا  T-Testمستقمتيف 
مستكػ معنى الحياة ك الحاجة لمتجاكز ك اعتداؿ مستكػ القمق الكجكدؼ ك ىنالؾ عبلقة  بارتفاعالبحث 

بيف معنى الحياة ك القمق الكجكدؼ ك الحاجة لمتجاكز لدػ طمبة الجامعة كال يكجد عبلقة بيف القمق 
 .الكجكدؼ ك الحاجة لمتجاكز

دراسة ىدفت إلى التعرؼ عمى الفرؽ بيف الذككر ك اإلناث في اليدؼ ( 2000 )أبو النور، أجرػ كقد 
، قكة األنا، المرغكبية في الحياة ك طبيعة العبلقة االرتباطية بيا ك بيف بعض المتغيرات النفسية الطمكح

االجتماعية، تأكيد الذات ك كذلؾ الفركؽ بيف مرتفعي كمنخفضي اليدؼ في الحياة في المتغيرات 
( فردًا 393ع البحث استخداـ مقياسيف لميدؼ في الحياة ك الطمكح عمى عينة قكاميا )النفسية مكض

( مف اإلناث مف طمبة كمية التربية  جامعة مينا، ك أسفرت نتائج 217( مف الذككر، ك )176بكاقع ) 
الدراسة عف عدـ كجكد فرؽ داؿ بيف الذككر ك اإلناث في اليدؼ في الحياة ككجكد عبلقة ارتباطيو 

الدراسة كما كجدت فركؽ دالة إحصائيًا  الة مكجبة بيف اليدؼ في الحياة ك المتغيرات النفسية مكضعد
 بيف مرتفعي ك منخفضي اليدؼ في الحياة في المتغيرات النفسية 

 :التي تناولت موضوع معنى الحياة الدراسات األجنبيةثانيال: 

 عمى لمتعرؼ األمريكية المتحدة الكاليات في الدراسة ىذه أجريت (Ismith،2008) سميث دراسة
 الباحث استخدـ قد ك فرد 125 بمغت عينة عمى ،السف كبار لدػ النفسية األضطرابات ك الحياة معنى
 نتائج أظيرت اإلحصائية المعالجة بعد ك الحياة معنى مقياس ك العالمية الصحة منظمة معايير
 .لممعنى فقدانيـ بسبب النفسية باالضطرابات مصابيف بأنيـ الدراسة

 عمى لمتعرؼ ذلؾ ك األمريكية المتحدة الكاليات في الدراسة ىذه أجريت (Jone،2007) جون  دراسة
 150 بمغت عينة عمى البحث طبق الدراسة ىذه كلتحقيق .النفسي كاالغتراب الحياة معنى بيف العبلقة
 الجاىز الحياة معنى مقياس الباحث استخدـ كقد فكؽ  فما -60 عمر مف اإلناث ك الذككر مف فرداً 
 نتائج أظيرت اإلحصائية المعالجة بعد ك النفسي االغتراب مقياس بناء ك حياتية مكاقف عف عبارة
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 الحياة معنى قل كمما ك النفسي األغتراب قل الحياة معنى زاد كمما أؼ عكسية عبلقة ىناؾ الدراسة
 .النفسي االغتراب ارتفع

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى العبلقة بيف المعنى في الحياة  (Molasso, 2006موالسو ) دراسة
 كأشارت( طالبًا كطالبة، 354تككنت عينة الدراسة مف )قد ك  ،كنشاطات الطمبة في الحـر الجامعي

في مجتمع الحـر الجامعي ليا عبلقة ايجابية  باآلخريفالنشاطات التي تربط الطبلب  أف إلىالنتائج 
انعزالية مثل )مشاىدة التمفزيكف، العاب  األكثرمعنى( لدييـ بينما النشاطات تطكير اليدؼ اك )ال

نتائج الدراسة بأف  أظيرت( ليا عبلقة سمبية في بحثيـ عف المعنى كاالنجاز الشخصي كما كالفيدي
 .بالمعنى في الحياة اإلحساس( في اإلناث)الذككر( كانكا اقل بشكل طفيف مف )

د أف معنى الحياة . كأك"في دراستو "المراىقيف ك معنى الحياة( Jeffries, 2005) جيفريز تناكؿكقد 
ية تتجمى عبر التكاصل الزمني, فبغض النظر عف العمر,الجنس,العرؽ,أك الكضع ىي ظاىرة إنسان

االجتماعي ك االقتصادؼ ىذا المعنى األصيل فريد في نكعو ك خاصة لكل فرد, بل ىك انعكاس لسعي 
عف كجكد حقيقي ك أصيل, فإف عدـ كجكد النضاؿ مف أجل كجكد حقيقي,يتجمى في عدـ كجكد ىدؼ 

,مما قد   The Existential Vacuum,يخمق حالة تعرؼ بإسـ الفراغ الكجكدؼ أك معنى في الحياة
ينتج عنو الممل ك االكتئاب ك السمككيات العدكانية,كيطمق عمى الفرع الفسمفي مف العبلج النفسي 

 لمعالجة ىذه القضايا الكجكدية العبلج بالمعنى.

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 2.3.3

لتي تناكلت مكاضيع األمف النفسي ك معنى الحياة , تبيف أف جميع ىذه الدراسات قد الدراسات السابقة ا
أكضحت مدػ أىمية ىذيف المصطمحيف في حياة الفرد ك عبلقتيما بالعديد مف الظكاىر النفسية ك 

 .معالجة العديد مف األمكر

( الى كجكد فركقًا 2011أكضحت الدراسات العربية في مجاؿ األمف النفسي : دمحم البشير اإلبراىيمي )
المطمقيف ك غير المطمقيف في األمف النفسي ,لصالح أبناء غير المطمقيف,ك أف األمف النفسي  أبناءبيف 

 يككف دااًل لدػ األبناء المقيميف عند األـ مقارنة مع المقيميف عند األب.

إيجابية العبلقة بيف درجة األمف النفسي ك  إلى( 2012تبيف في نتائج الدراسة التي قاـ بيا)الكافي,
 الدراسة التي قاـ  أفأبعاد ك تكقعات النجاح الفاعمية الذاتية, التكجو الميني, حل المشكبلت. في حيف 
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أف مستكػ األمف النفسي لدػ  1- : كتكصمت الدراسة إلى عدة نتائج أىميا( 2003بيا )السيمي، 
تكجد عبلقة ارتباطيو سالبة عند مستكػ بيف األمف النفسي  2-الطبلب دكر رعاية األيتاـ مرتفع 

, يىناؾ فركؽ دالة إحصائيا بيف فئتي األمف النفس 3- .كالتحصيل الدراسي لطبلب دكر رعاية األيتاـ
كجكد فركؽ دالة إحصائيًا بيف الطالبات السعكديات ك الطالبات  إلى( 2007بينما أشارت دراسة )بدر,
مف النفسي ك تقدير الذات, ك كذلؾ كجكد عبلقة إحصائية دالة بيف التحصيل المغتربات في كل مف األ

الدراسي, ككل مف الشعكر باألمف النفسي ك تقدير الذات ك عبلقة مماثمة بيف تقدير الذات ك األمف 
 النفسي.

ذات داللة إحصائية بيف الذككر  كجكد فركؽ  إلى( 2006هللا, )عبد ك أكضحت الدراسة التي قاـ بيا
( انو ال 2005ك تبيف مف خبلؿ دراسة)اقرع, .في جميع أبعاد األمف النفسي فيما عدا االنتماء اإلناثك 

في مستكػ الشعكر باألمف النفسي لدػ طبلب جامعة النجاح تعزػ  إحصائياتكجد فركؽ ذات دالة 
اعل بيف متغير لمتغير الجنس, ك الكمية ك مكاف السكف ك المعدؿ التراكمي ك المستكػ التعميمي, ك التف

كجكد ارتباط  إلى( 2003نتائج الدراسة التي اجراىا)مخيمر, أشارتالجنس مع بقية المتغيرات , كما ك 
في إدراؾ األمف النفسي مف األب ك  اإلناثالعينة مف الذككر ك  أفرادبيف درجات  إحصائيسالب داؿ 

 مف األـ ك بيف كل مف القمق ك اليأس.

( كشفت النتائج Allen,2002التي تناكلت مكضكع األمف النفسي : ) األجنبيةأكضحت الدراسات كما ك 
 أساسحد ما بعبلقة األـ بالمراىق عبر ظاىره األمف في التفكير ك التحدث عمى  إلىأف األمف مرتبط 

 أفحماية السمات بكاسطة تماسؾ المراىق باألـ ك عدـ الدعـ األمكؼ الذؼ يجعل المراىق يستطيع 
في التفكير ك التحدؼ ك ذلؾ مف خبلؿ األمف األساسي عبر طبيعة عبلقة  ستقبلؿااليستكشف 

( أف السمكؾ الكالدؼ السمبي Alegro,A,2008ك أظيرت دراسة) .األمكمة ك الدعـ األمكؼ لممراىق
يؤثر عمى األمف النفسي ك أف األطفاؿ الذيف يشعركف بعدـ األمف النفسي تجاه كالدييـ يكاجيكف نكع 

 األبناء( أف Josef&Lazar,1998كل في تنظيـ مشاعرىـ , كما ك تبيف مف خبلؿ دراسة )مف المشا
 .الذيف يعيشكف بكصاية األب ك األـ معًا سجمكا درجات أقل في التكيف االجتماعي

 كجدي( أنو 2011في ضكء الدراسات العربية التي تناكلت مكضكع معنى الحياة تبيف : دراسة)الطائي,
متغير العمر لصالح العمر األكبر , كما ك أسفرت حصائية في معنى الحياة بحسب فركؽ ذات داللة إ

عف عدـ كجكد فرؽ داؿ بيف الذككر ك اإلناث في ( 2000النكر, أبكنتائج الدراسة التي قاـ بيا )
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 دالة مكجبة بيف اليدؼ في الحياة ك المتغيرات النفسية مكضع ارتباطيةاليدؼ في الحياة ككجكد عبلقة 
فضي اليدؼ في الحياة في المتغيرات ؽ دالة إحصائيًا بيف مرتفعي ك منخالدراسة كما كجدت فرك 

مستكػ معنى الحياة ك الحاجة  ارتفاع( 2006, أظيرت نتائج الدراسة التي قاـ بيا )حافع, النفسية
ك الحاجة  لمتجاكز ك اعتداؿ مستكػ القمق الكجكدؼ ك ىنالؾ عبلقة بيف معنى الحياة ك القمق الكجكدؼ

, أما الدراسة التي  لمتجاكز لدػ طمبة الجامعة كال يكجد عبلقة بيف القمق الكجكدؼ ك الحاجة لمتجاكز
 أؼ طردية العبلقة إف ك الحياة معنى يمتمككف  الطمبة أف الدراسة نتائج ظيرت( 2008قاـ بيا )جميل,

 .صحيح العكس ك الذات تقبل زاد كمما عالية الحياة جكدة كانت كمما

( Ismith,2008التي تناكلت معنى الحياة : أظيرت دراسة ) األجنبيةكما ك تبيف مف الدراسات 
ك تبيف  .لممعنى فقدانيـ بسبب النفسية باالضطرابات مصابيفال كبار السف بأف الدراسة نتائج أظيرت

في مجتمع الحـر  باآلخريفالى اف النشاطات التي تربط الطبلب ( Molasso,2006مف دراسة )
الجامعي ليا عبلقة ايجابية تطكير اليدؼ اك )المعنى( لدييـ بينما النشاطات االكثر انعزالية مثل 

. الدراسة ( ليا عبلقة سمبية في بحثيـ عف المعنى كاالنجاز الشخصيكالفيدي)مشاىدة التمفزيكف، العاب 
 قل الحياة معنى زاد كمما أؼ عكسية عبلقة ىناؾ الدراسة نتائج أظيرت( Jone,2007) أجراىاالتي 

( Jeffries,L,2005, كما ك أكد ) النفسي االغتراب ارتفع الحياة معنى قل كمما ك النفسي االغتراب
ية تتجمى عبر التكاصل الزمني, فبغض النظر عف أف معنى الحياة ىي ظاىرة إنسانمف خبلؿ دراستو 

العمر,الجنس,العرؽ,أك الكضع االجتماعي ك االقتصادؼ ىذا المعنى األصيل فريد في نكعو ك خاصة 
لكل فرد, بل ىك انعكاس لسعي عف كجكد حقيقي ك أصيل, فإف عدـ كجكد النضاؿ مف أجل كجكد 

 The,يخمق حالة تعرؼ بإسـ الفراغ الكجكدؼ حقيقي,يتجمى في عدـ كجكد ىدؼ أك معنى في الحياة
Existential Vacuum. 
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 الفصل الثالث: 

_____________________________________________________ 

 :الطريقة واإلجراءات

يػػا الباحثػػة فػػي تنفيػػذ الدراسػػة، كمػػف ذلػػؾ تعريػػف تالتػػي اتبعلمطريقػػة يتنػػاكؿ ىػػذا الفصػػل كصػػفًا مفصػػبًل 

كالتأكػػد مػػنيج الدراسػػة، ككصػػف مجتمػػع الدراسػػة، كتحديػػد عينػػة الدراسػػة، كا عػػداد أداة الدراسة)االسػػتبانة(، 

مف صدقيا كثباتيا، كبياف إجراءات الدراسة، كاألساليب اإلحصائية التي استخدمت في معالجة النتػائج، 

 كفيما يمي كصف ليذه اإلجراءات.

 منيج الدراسة 3.1

. كيعرؼ بأنو المنيج رتباطيالباحثة باستخداـ المنيج الكصفي اال مف أجل تحقيق أىداؼ الدراسة قامت

أك حػػدثًا أك قضػػية مكجػػكدة حاليػػًا يمكػػف الحصػػكؿ منيػػا عمػػى معمكمػػات تجيػػب عػػف الػػذؼ يػػدرس ظػػاىرة 

حػػاكؿ الباحثػػة مػػف خبللػػو كصػػف الظػػاىرة مكضػػكع تكالتػػي  .أسػػئمة البحػػث دكف تػػدخل مػػف الباحثػػة فييػػا

الدراسػػػػة، كتحميػػػػل بياناتيػػػػا، كبيػػػػاف العبلقػػػػة بػػػػيف مككنػػػػات كاآلراء التػػػػي تطػػػػرح حكليػػػػا، كالعمميػػػػات التػػػػي 

ثػػار التػػي تحػػدثيا، كىػػك أحػػد أشػػكاؿ التحميػػل كالتفسػػير العممػػي المػػنظـ لكصػػف ظػػاىرة أك تتضػػمنيا كاآل

خضاعيا لمدراسات الدقيقة بالفحص كالتحميل.  المشكمة، كتصنيفيا كتحميميا كا 

 مجتمع الدراسة 3.2

طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي شرقي القدس )العيزرية تألف مجتمع الدراسة مف جميع 

 مف المؤسسات اإليكائية كىي: كطالبة ( طالب200كالبالغ عددىـ )، ديس ( أبك, 

 مدرسة جيل األمل ) العيزرية (. -
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 .ديس ( أبكمدرسة المعيد العربي )  -

 الصناعية ) العيزرية (. األيتاـمدرسة دار  -

 .مدرسة الزىراء لميتيمات ) العيزرية ( -

 عينة الدراسة 3.3

 .( يكضح تكزيع أفراد عينة الدراسة1.3)كالجداكؿ  طالب ، (100اشتممت عينة الدراسة عمى )

 :وصف متغيرات أفراد عينة الدراسة

متغيػر مكػاف اإلقامػة، كيظيػر حسػب ) عشػكائية بسػيطة( ( تكزيع أفراد عينة الدراسػة 1.3يبيف الجدكؿ )

% لمػػػذككر، 74ديػػػس. كيبػػػيف متغيػػػر الجػػػنس أف نسػػػبة  % ألبػػػك30% لمعيزريػػػة، كنسػػػبة 70اف نسػػػبة 

-15% مػف 34سػنة، كنسػبة  15% ألقل مػف 38% لئلناث. كيبيف متغير العمر أف نسبة 26كنسبة 

% لمثػػػامف فمػػػا دكف، 28سػػػنة. كيبػػػيف متغيػػػر الصػػػف أف نسػػػبة  18-17% مػػػف 28سػػػنة، كنسػػػبة  16

 % لمحادؼ عشر كالتكجييي.34% لمتاسع كالعاشر، كنسبة 38كنسبة 

 .الدراسةمتغيرات (: توزيع أفراد عينة الدراسة حسب 1.3جدول )

 النسبة المئوية العدد المستوى  المتغير

 70.0 70 العيزرية مكان اإلقامة

 30.0 30 ديسأبك 

 74.0 74 ذكر الجنس

 26.0 26 أثنى

 38.0 38 15أقل مف  العمر
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 النسبة المئوية العدد المستوى  المتغير

15-16 34 34.0 

17-18 28 28.0 

 28.0 28 صف ثامف فما دكف  الصف

 38.0 38 الصف التاسع كالعاشر

 34.0 34 الحادؼ عشر كالتكجييي

 

 األداة: 1.3

ك لئلجابػة عػف أسػئمة الدراسػة فقػد أسػتخدمت الباحثػة مقيػاس الشػعكر بػاألمف  بناءَا عمػى أىػداؼ الدراسػة
فقػػرة تطمػػب االسػػتجابة بػػػ )نعػػـ، ال(،  )57( كالػػذؼ أشػػتمل عمػػى )Maslowالنفسػػي مػػف إعػػداد ماسػػمك )

(، كىك معدؿ مف لمبيئة االردنيػة 3891بحيث أف المقياس قاـ بتعريفو كل مف )داكني، كديراني ( عاـ )
كالتػػػي ال تختمػػػف كثيػػػرًا عػػػف البيئػػػة الفمسػػػطينية، كمػػػا يكجػػػد لممقيػػػاس مفتػػػاح تصػػػحيح بحيػػػث أف االجابػػػة 

 تحصل عمى درجة صفر. اطئةالصحيحة تحصل عمى درجة كاحدة كاالجابة الخ

( فقػرة، مػف إعػداد ىػاركف تكفيػق الرشػيدؼ 18كما اسػتخدمت الباحثػة مقيػاس معنػى الحيػاة المكػكف مػف )
 .3881عاـ 

 

  صدق األداة 3.5

ستخدامت الباحثة مقياس ماسمك لؤلمف النفسي ك مقياس معنى الحياة د. ىاركف تكفيق الرشيدؼ، ك ا

، حيث كمجمكعة مف المحكميف مف ذكؼ االختصاص كالخبرة قامت بعرض المقاييس عمى المشرؼ

عمى عدد مف المحكميف. حيث طمب منيـ إبداء الرأؼ في فقرات االستبانة مف  افاالستبكزعت الباحثة 

ضافة أؼ  حيث: مدػ كضكح لغة الفقرات كسبلمتيا لغكيًا، كمدػ شمكؿ الفقرات لمجانب المدركس، كا 
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، ككفق ىذه المبلحظات تـ إخراج االستبانة بصكرتيا يركنيا مناسبةمعمكمات أك تعديبلت أك فقرات 

 النيائية.

لفقػرات االسػتبانة أيضًا بحساب معامل االرتباط بيرسػكف  األدكاتمف ناحية أخرػ تـ التحقق مف صدؽ 

كاتضح كجكد داللػة إحصػائية فػي جميػع فقػرات االسػتبانة كيػدؿ عمػى أف ىنػاؾ مع الدرجة الكمية لؤلداة، 

 اؽ داخمي بيف الفقرات. كالجدكؿ التالي يبيف ذلؾ:التس

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.2جدول )
 معنى الحياة لدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.551** 0.000 14 0.530** 0.000 27 0.599** 0.000 

2 0.411** 0.000 15 0.572** 0.000 28 0.616** 0.000 

3 0.525** 0.000 16 0.315** 0.001 29 0.567** 0.000 

4 0.509** 0.000 17 0.467** 0.000 30 0.620** 0.000 

5 0.306** 0.002 18 0.428** 0.000 31 0.362** 0.000 

6 0.397** 0.000 19 0.585** 0.000 32 0.571** 0.000 

7 0.375** 0.000 20 0.507** 0.000 33 0.486** 0.000 

8 0.470** 0.000 21 0.633** 0.000 34 0.259** 0.009 

9 0.617** 0.000 22 0.533** 0.000 35 0.407** 0.000 

10 0.382** 0.000 23 0.648** 0.000 36 0.499** 0.000 
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11 0.473** 0.000 24 0.649** 0.000 37 0.487** 0.000 

12 0.592** 0.000 25 0.460** 0.000 38 0.485** 0.000 

13 0.411** 0.000 26 0.403** 0.000 39 0.624** 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).*

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

( لمصفوفة ارتباط فقرات Pearson Correlationنتائج معامل ارتباط بيرسون )(: 3.3جدول )
 األمن النفسي لدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

1 0.546** 0.000 26 0.488** 0.000 51 0.464** 0.000 
2 0.448** 0.000 27 0.452** 0.000 52 0.650** 0.000 
3 0.671** 0.000 28 0.561** 0.000 53 0.403** 0.000 
4 0.352** 0.000 29 0.552** 0.000 54 0.450** 0.000 
5 0.633** 0.000 30 0.569** 0.000 55 0.576** 0.000 
6 0.501** 0.000 31 0.646** 0.000 56 0.342** 0.000 
7 0.559** 0.000 32 0.571** 0.000 57 0.654** 0.000 
8 0.518** 0.000 33 0.564** 0.000 58 0.360** 0.000 
9 0.454** 0.000 34 0.341** 0.000 59 0.449** 0.000 
10 0.463** 0.000 35 0.508** 0.000 60 0.452** 0.000 
11 0.549** 0.000 36 0.326** 0.000 61 0.449** 0.000 
12 0.556** 0.000 37 0.481** 0.000 62 0.493** 0.000 
13 0.448** 0.000 38 0.415** 0.000 63 0.535** 0.000 
14 0.671** 0.000 39 0.561** 0.000 64 0.403** 0.000 
15 0.642** 0.000 40 0.481** 0.000 65 0.493** 0.000 
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الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

الدالة  Rقيمة  الرقم
 اإلحصائية

16 0.448** 0.000 41 0.415** 0.000 66 0.535** 0.000 
17 0.671** 0.000 42 0.561** 0.000 67 0.403** 0.000 
18 0.352** 0.000 43 0.549** 0.000 68 0.450** 0.000 
19 0.633** 0.000 44 0.569** 0.000 69 0.576** 0.000 
20 0.501** 0.000 45 0.454** 0.000 70 0.342** 0.000 
21 0.559** 0.000 46 0.571** 0.000 71 0.654** 0.000 
22 0.518** 0.000 47 0.564** 0.000 72 0.360** 0.000 
23 0.454** 0.000 48 0.546** 0.000 73 0.449** 0.000 
24 0.436** 0.000 49 0.508** 0.000 74 0.445** 0.000 
25 0.521** 0.000 50 0.424** 0.000 75 0.464** 0.000 

*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).* 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

 :أدوات الدراسةثبات  3.5

 خبلؿ حساب ثبات الدرجة الكمية لمعامل الثبات،الباحثة مف التحقق مف ثبات األداة، مف  قامت

مستكػ معنى الحياة لدػ للمجاالت الدراسة حسب معادلة الثبات كركنباخ الفا، ككانت الدرجة الكمية 

( لمستكػ األمف 0.752ك) ،(0.919عينة مف طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس )

 بثبات يفي بأغراض الدراسة.  األداةكىذه النتيجة تشير الى تمتع ىذه النفسي، 
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 إجراءات الدراسة 3.7

 تـ إتباع اإلجراءات التالية مف أجل تنفيذ الدراسة:

 .المدارس االيكائيةفي  لالقياـ بحصر مجتمع الدراسة كالمتمث -

الدراسة بعد اطبلع الباحثة عمى مجمكعة مف األدكات المستخدمة في مثل ىذه  حصر أداتي -

 الدراسة.

الدراسة، كذلؾ مف خبلؿ الحصكؿ عمى مكافقة  الفنية كالتي تسمح بتطبيق َأداتي القياـ باإلجراءات -

 .الدراسة عداد الطمبة، كتكزيع أداتيالمستيدفة، لمحصكؿ عمى إحصائيات أ  المدارسإدارة 

 .بسيطة عشكائيةطبقية  بطريقة  مجتمع الدراسةعينة الدراسة مف  اختيار -

 .محكميفعمى الدراسة مف خبلؿ عرضيا  اتيتـ التأكد مف صدؽ أد -

أجاب ك باليد ـ( 2017-2016في الفصل الثاني لمعاـ الدراسي )الدراسة عمى العينة،  يأدات تكزيع -

مزكد بالتعميمات كاإلرشادات الكافية لتساعدىـ  كل مقياسككاف  ،بكجكد الباحثة األدكاتعمى الطمبة 

 عمى كيفية اإلجابة عف الفقرات. 

قد تمكنكا مف اإلجابة عمى  الطمبةإال أف معظـ  المقياسيفحدد الباحثة زمنا محددا لئلجابة عف تلـ  -

 دقيقة.( 30 - 45فقرات المقاييس في زمف قدره )

 كا عدادىا إِلدخاليا لمحاسكب.تـ ِإعطاء المقاييس الصالحة َأرقامًا متسمسمة  -

 تصحيح المقاييس كتفريغ البيانات كتعبئتيا في نماذج خاصة.تـ  -

 لتحميل البيانات كاستخراج النتائج. SPSSاستخدمت البرنامج اإلحصائي  -
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 متغيرات الدراسة 3.8

 (.مكاف السكف، الصف ،العمر، الجنس) المستقمة: المتغيرات

 .معنى الحياة النفسي، األمف : ةتابعال اتالمتغير 
 

 اإلحصائيةالمعالجة  3.9

معينػة(، كذلػؾ تمييػػدا  حميػل تػـ ترميزىػا )إعطائيػػا أرقػاـكالتأكػد مػػف صػبلحيتيا لمت تبعػد جمػع االسػتبيانا

إلدخػػاؿ بياناتيػػا إلػػى جيػػاز الحاسػػكب اآللػػي إلجػػراء المعالجػػات اإلحصػػائية المناسػػبة، كتحميػػل البيانػػات 

كفقػػا ألسػػػئمة الدراسػػة بيانػػػات الدراسػػة، كقػػػد تمػػت المعالجػػػة اإلحصػػائية لمبيانػػػات باسػػتخراج المتكسػػػطات 

تحميػل (، كاختبػار t- testستبانة، كاختبػار )ت( )الحسابية كاالنحرافات المعيارية لكل فقرة مف فقرات اال

، كمعامػػػل ارتبػػػاط بيرسػػػكف، كمعادلػػػة الثبػػػات كركنبػػػاخ ألفػػػا (one way ANOVA)األحػػػادؼ التبػػػايف 

(Cronbach Alpha( كذلػؾ باسػتخداـ الػرـز اإلحصػائية ،)SPSS( )Statistical Package For 

Social Sciences.) 
 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 الدراسةنتائج : الفصل الرابع

 

 الدراسة  أسئمةنتائج  4.1

 النتائج المتعمقة بالسؤال األول 4.1.1

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني 4.1.2

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 4.1.3

 النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع 4.1.4

 النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس 4.1.5
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 الفصل الرابع: 

_____________________________________________________ 

 نتائج الدراسة

 تمييد
 
 إلييا الباحثة عف مكضكع الدراسة كىك " تتضمف ىذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة، التي تكصمي

األمن النفسي وعالقتو بمعنى الحياة لدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي 

" كبياف أثر كل مف المتغيرات مف خبلؿ استجابة أفراد العينة عمى أداة الدراسة، كتحميل  القدس

البيانات اإلحصائية التي تـ الحصكؿ عمييا. كحتى يتـ تحديد درجة متكسطات استجابة أفراد عينة 

 الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية:

 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة
 )معنى الحياة(

 1.00-2.00 منخفضة

 0.11-2.17 متكسطة

 0.11- 0.17 عالية

 
 مدى متوسطيا الحسابي الدرجة

 األمن النفسي
 % فأقل20.33مف  أمف نفسي متدني جداً 

 %03.33-22مف  أمف نفسي متدني

 % 10.33-21مف  أمف نفسي متكسط

 % فأكثر12 أمف نفسي مرتفع
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 نتائج أسئمة الدراسة  4.1

 المتعمقة بالسؤال األول: النتائج  4.1.1

  ؟مستوى األمن النفسي عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدسما 
عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات  لئلجابة

عند طبلب المؤسسػات اإليكائيػة مستكػ األمف النفسي  عفاالستبانة التي تعبر  أفراد عينة الدراسة عمى

  .في منطقة ضكاحي القدس

مستوى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل4.1جدول )
 األمن النفسي عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس

 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 مرتفع 0.429 0.76 بالنفس؟ الثقةىل تنقصؾ  3
 مرتفع 0.429 0.76 ؟المنافسةالخكؼ مف  إلىىل تميل  61
 متوسطة 0.441 0.74 ىل تثبط عزيمتؾ بسيكلو؟ 14
 متوسطة 0.456 0.71 ؟ىل تميل ألف تككف طالبا" مشاكسا" 36
 متوسطة 0.461 0.70 ؟منخفضةىل كثيرا" ما تككف معنكياتؾ  23
 متوسطة 0.465 0.69 ؟اآلخريفىل لديؾ شعكر انؾ عبئ عمى  32
الشارع  فيالناس  أفىل حدث أف أنتابؾ شعكر القمق مف  50

 يراقبكنؾ؟
 متوسطة 0.473 0.67

 متوسطة 0.473 0.67 لما لديؾ مف ذكاء؟ بالنسبةقمق  أنتىل  53
 متوسطة 0.476 0.66 ؟اإلنسافيعيشيا  أفالحياة ال تستحق أّف ىذه ىل كثيرا" ما تشعر  16
 متوسطة 0.476 0.66 ؟ىل لديؾ خكض غامض مف المستقبل 55
 متوسطة 0.476 0.66 ؟عمى مشاعرؾ السيطرةىل تشعر بأنؾ ال تستطيع  69
 متوسطة 0.479 0.65 ؟" بأف الناس يسخركف منؾأحياناىل تشعر  70
 متوسطة 0.479 0.65 ؟حقيقيةغير  األشياءىل سبق أف أزعجؾ شعكر بأف  73
 متوسطة 0.482 0.64 الجيدة كالقكة؟  بالصحةىل تشعر عادة  30
 متوسطة 0.482 0.64 ؟ىل تغضب كتثير بسيكلو 38
 متوسطة 0.485 0.63 ؟ىل تشعر بأف الحياة عبئ ثقيل 46
 متوسطة 0.488 0.62مره ىل تشعر عاده بأنيـ لف  ألكؿ اآلخريفمع  تمتقيعندما  24
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 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 يحبكؾ؟
 متوسطة 0.488 0.62 ؟األحيافمعظـ  فيىل تشعر بعدـ االرتياح  60
؟ باالىتماـىل تشعر غالبا" بأنؾ ميمل كال تحظى  35  متوسطة 0.490 0.61 بالبلـز
 متوسطة 0.490 0.61 بشكل مرضي؟ الحياةىل تشعر بأنؾ غير مكيف مع  44
 متوسطة 0.492 0.60 ؟ىل تعتبر نفسؾ طالبا" عصبيا" نكعا" ما 18
 متوسطة 0.492 0.60 كحسف حظيـ؟ اآلخريف لسعادةىل تفرح عاده  34
 متوسطة 0.492 0.60 ؟عمى نفسؾ عندما تسير بشكل خاطئ كالشفقةىل تشعر باألسف  41
 متوسطة 0.492 0.60 ؟ناتىاىل سبق أف تعرضت مرارا" لئل 74
 متوسطة 0.494 0.59 ىل يقمقؾ الشعكر بالنقص؟ 47
 متوسطة 0.496 0.58 كثيرا" ما يعتبركنؾ تختمف عنيـ؟ اآلخريفىل تعتقد أف  75
 متوسطة 0.498 0.57 ىل يجرح شعكرؾ بسيكلو؟ 51
 متوسطة 0.499 0.56 تجنب األشياء غير السارة بالتيرب منيا؟ إلىىل تميل  10
 متوسطة 0.499 0.56 ىل كثيرا" ما تصبح منزعجا" مف الناس؟  64
 متوسطة 0.501 0.54 ؟المزاج فيىل لديؾ تقمب  66
 متوسطة 0.502 0.53 ىل ينتابؾ مرارا" شعكرا" بالكحدة حتى لك كنت بيف الناس؟ 11
 متوسطة 0.502 0.53 ؟ىل تتصرؼ عمى طبيعتؾ 56
؟ 67  متوسطة 0.502 0.53 ىل تشعر بأنؾ مكضع احتراـ الناس عمى كجيو العمـك
 متوسطة 0.502 0.52 مستاء مف العالـ؟ىل تحس مرارا" بأنؾ  5

 متوسطة 0.502 0.51 ىل كثيرا" ما تفكر بنفسؾ؟ 39
 متدني 0.502 0.49 ىل تدرؾ غالبا" ما تفعمو؟ 21
 متدني 0.502 0.48 ؟عمى كجو العمـك طالب غير أنانى أنتىل  9

 متدني 0.502 0.48 بالتعبير عف مشاعرؾ؟ صعكبةىل تجد  33
 متدني 0.502 0.47 ؟عمى كجيو العمـك متفائل أنتىل  17
 متدني 0.502 0.47 كاؼ بنفسؾ؟ إيمافىل لديؾ  25
 متدني 0.502 0.47  ؟ىل تقضى كقتا" طكيبل" بالقمق عمى المستقبل 29
 متدني 0.501 0.46 ؟ىل تشعر عادة بالكد نحك معظـ الناس 15
 متدني 0.500 0.45 عادة كاثق مف نفسؾ؟ أنتىل  20
 متدني 0.500 0.45 ؟اآلخريفمع  بانسجاـىل باستطاعتؾ العمل  68
 متدني 0.499 0.44 تككف لكحدؾ؟ أفعمى  اآلخريفتككف مع  أفىل ترغب  1
 متدني 0.499 0.44 ؟تتعرض ليا التيىانات طكيمة مف بعض اإلىل تقمق لمده  7

 متدني 0.499 0.44 تتقبل نقد أصدقائؾ بركح طيبو؟ أفىل مف عادتؾ  13
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 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 متدني 0.499 0.44 ؟اآلخريفىل تشعر بأنؾ  تعيش كما تريد  كليس كما يريد  40
 متدني 0.499 0.44 ؟ىل تشعر عادة بالرضا 65
عمى ما  ستنتييىل تقـك عادة بعممؾ عمى افتراض أف األمكر  45

 يراـ؟
 متدني 0.498 0.43

 متدني 0.498 0.43 ؟باالرتياحمعؾ  اآلخريفىل تشعر  54
 متدني 0.496 0.42 تككف مرتاحا" مع نفسؾ؟ أفىل يمكنؾ  8

 متدني 0.496 0.42 ؟غير راضى عف نفسؾ أنتىل  22
 متدني 0.496 0.42 ؟متحدث جيدا أنتىل  31
 متدني 0.496 0.42 ؟طالب محبكب ىل تشعر عمكما" بأنؾ 57
 متدني 0.494 0.41 ؟اآلخريفىل تنسجـ عادة مع  28
 متدني 0.492 0.40 ؟ىذا العالـ فيىل تشعر بأنؾ طالب نافع  27
 متدني 0.490 0.39 عمكما" طالب سعيد؟  أنتىل  19
 متدني 0.490 0.39 ىل تشعر عامة بمعنكيات مرتفعة؟ 48
 متدني 0.488 0.38  ؟ىل لؾ كثير مف األصدقاء المخمصيف 59
 متدني 0.485 0.37 ؟االجتماعيةىل ترتاح لممكاقف  2

 متدني 0.485 0.37 يركنؾ عمى حقيقتؾ؟ اآلخريفتدع  أفىل مف عادتؾ  43
 متدني 0.482 0.36 ؟دراستؾ فيىل تعتقد بأنؾ ناجح  42
 متدني 0.479 0.35 ىل تشعر بأنؾ تحصل عمى قدر كاؼ مف الثناء؟ 4

 متدني 0.479 0.35 ؟المستقبل فيىل تقمق مف أف يصيبؾ سكء الحع  63
 متدني 0.479 0.35 بشكل عاـ طالب مرتاح األعصاب )غير متكتر(؟ أنتىل  71
ىذا العالـ مكاف جميل لمعيش  بأفىل تعتقد عمى كجية العمـك  37

 ؟فيو
 متدني 0.476 0.34

 متدني 0.476 0.34 ؟إقامتؾمكاف  فيىل تشعر بالسعادة  62
 متدني 0.465 0.31 ؟اآلخرىل تنسجـ مع الجنس  49
 متدني 0.461 0.30 ؟طفكلتؾ سعيدةىل كانت  58
 متدني 0.456 0.29 ؟بمعظـ الناس الثقةىل تشعر عمى كجو العمـك بأنو يمكنؾ  26
متدني  0.416 0.22 ؟ىذا العالـ في باالرتياحىل تشعر  52

 جدال 
متدني  0.409 0.21 ؟الحياةىذه  فيىل تشعر انؾ حاصل عمى حقؾ  12

 جدال 
، ىل تشعر بأف العالـ مف حكلؾ يعاممؾ معاممو  72 متدني  0.402 0.20عمى كجو العمـك
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 الرقم
المتوسط  الفقرات

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري 

 الدرجة

 جدال  ؟عادلو
متدني  0.394 0.19 ؟لآلخريفىل تفكر بأف الناس يحبكنؾ كمحبتيـ  6

 جدال 
 متدني 0.109 0.49 الدرجة الكمية

 

يبلحع مف الجدكؿ السابق الذؼ يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

 أفمستكػ األمف النفسي عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس عينة الدراسة عمى 

مسػتكػ األمػف أف ( كىذا يدؿ عمػى 1.713( كانحراؼ معيارؼ )1.030)لمدرجة الكميةالمتكسط الحسابي 

 جاء بدرجة متدني.النفسي عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس 

( فقػرات جػاءت بدرجػة 33فقرتيف جاءتا بدرجة مرتفعػة ك) ( أف1.4كما كتشير النتائج في الجدكؿ رقـ )

الفقػرة "  . كحصػمت( فقػرات جػاءت بدرجػة متدنيػة جػداً 4( فقرة جاءت بدرجة متدنيػة، ك)36متكسطة، ك)

عمػػى أعمػػى متكسػػط حسػػابي " ؟المنافسػػةالخػػكؼ مػػف  إلػػىىػػل تميػػل كالفقػػرة " "  بػػالنفس الثقػػةىػل تنقصػػؾ 

ىػػل  (. كحصػػمت الفقػػرة "0.74بمتكسػػط حسػابي )" ىػػل تثػبط عزيمتػػؾ بسػػيكلو؟ (، كيمييػا فقػػرة " 0.76)

عمػػى الفقػػرة "  (، يمييػػا0.19عمػػى أقػػل متكسػػط حسػػابي )"  لآلخػػريفتفكػػر بػػأف النػػاس يحبكنػػؾ كمحبػػتيـ 

 (.0.20" بمتكسط حسابي )؟كجو العمكـ، ىل تشعر بأف العالـ مف حكلؾ يعاممؾ معاممو عادلو
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 :  الثانيالنتائج المتعمقة بالسؤال   4.1.2

 حسبمستوى األمن النفسي عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس ختمف يىل 

 ؟والصف العمرمكان اإلقامة، الجنس،  متغيرات

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة



 نتائج الفرضية األولى: 

فـي مسـتوى األمـن النفسـي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  "

 " مكان اإلقامةعند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

عينػػػة  أفػػػرادالمتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة ك حسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" ب األكلػػػىحػػػص الفرضػػػية تػػػـ ف

 مسػػتكػ األمػػف النفسػػي عنػػد طػػبلب المؤسسػػات اإليكائيػػة فػػي منطقػػة ضػػكاحي القػػدس حسػػب فػػيالدراسػػة 

 . مكاف اإلقامةلمتغير 

مستوى األمن النفسي في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:4.2جدول )
 مكان اإلقامةمتغير  عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس حسب

المتوسط  العدد مكان اإلقامة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 *0.01 2.57 0.100 0.51 70 العيزرية
 0.120 0.45 30 ديسأبك 

 

(، أؼ أنو 1.17(، كمستكػ الداللة )2.21يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابق أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

تعزػ مستكػ األمف النفسي عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس تكجد فركؽ في 

 كلى. ، ككانت الفركؽ لصالح سكف العيزرية، كبذلؾ تـ رفض الفرضية األمكاف اإلقامةلمتغير 
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 نتائج الفرضية الثانية: 
فـي مسـتوى األمـن النفسـي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  "

 " الجنسعند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

عينػػػة  أفػػػرادالمتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة ك حسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" ب الثانيػػػةحػػػص الفرضػػػية تػػػـ ف

 مسػػتكػ األمػػف النفسػػي عنػػد طػػبلب المؤسسػػات اإليكائيػػة فػػي منطقػػة ضػػكاحي القػػدس حسػػب فػػيالدراسػػة 

 . الجنسمتغير 

مستوى األمن النفسي في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:4.3جدول )
 الجنسمتغير  منطقة ضواحي القدس حسب عند طالب المؤسسات اإليوائية في

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.01 3.42 0.09 0.47 74 ذكر
 0.11 0.55 26 أنثى

 

(، أؼ أنو 1.17(، كمستكػ الداللة )0.02يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابق أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

تعزػ مستكػ األمف النفسي عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس تكجد فركؽ في 

 ، ككانت الفركؽ لصالح اإلناث، كبذلؾ تـ رفض الفرضية الثانية. الجنسلمتغير 

 
 نتائج الفرضية الثالثة: 

فـي مســتوى األمــن النفســي  (α ≥ 0.05) "ال توجـد فــروق ذات داللــو إحصـائية عنــد مســتوى الداللــة

 "العمرعند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

مسػػتكػ  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الثالثػػةلفحػػص الفرضػػية ك 

 . العمراألمف النفسي عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس يعزػ لمتغير 
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مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.4)جدول 
 العمراألمن النفسي عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

المتوسط  العدد العمر
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.10 0.51 38 15أقل مف 
 0.12 0.45 34 16-15مف 
 0.08 0.51 28 18-17مف 
مسػتكػ األمػف النفسػي عنػد طػبلب المؤسسػات كجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي  (0.0)يبلحع مف الجػدكؿ رقػـ 

تػػـ اسػػتخداـ تحميػػل  كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ ، العمػػراإليكائيػػة فػػي منطقػػة ضػػكاحي القػػدس يعػػزػ لمتغيػػر 
 (:7.0كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادؼ التبايف 

 
في مستوى األمن العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (4.5) لجدو

 العمرالنفسي عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 4.11 0.047 2 0.093 بيف المجمكعات
 

0.02 
 0.011 97 1.099 داخل المجمكعات 

 99 1.192 المجمكع 
 

 αمف مستكػ الداللة ) أقل( كىي 0.02( كمستكػ الداللة )4.118يبلحع أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية)
( أؼ أنو تكجد فركؽ دالة إحصائيًا في مستكػ األمف النفسي عند طبلب المؤسسات اإليكائية 0.05 ≤

كتـ فحص نتائج الثالثة. الفرضية  رفضكبذلؾ تـ العمر. في منطقة ضكاحي القدس يعزػ لمتغير 
 يمي: لبياف اتجاه الفركؽ كىي كما  (LSDاختبار )
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( لممقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد LSD(: نتائج اختبار )4.6الجدول )
 العمرمتغير عينة الدراسة حسب 

الفروق في  المتغيرات
 المتوسطات

مستوى 
 الداللة

 011. *065. 16-15 15أقل مف 
17-18 .001 .950 

 011. *065.- 15أقل مف  15-16
17-18 -.063* .021 

 950. 001.- 15أقل مف  17-18
15-16 .063* .021 

 70-72كمػف  72-71. كبػيف مػف 72، لصالح أقل مف 70-72كمف  72ككانت الفركؽ بيف أقل مف 
 سنة. 72-71لصالح مف 

 
 نتائج الفرضية الرابعة: 

فـي مســتوى األمــن النفســي  (α ≥ 0.05) "ال توجـد فــروق ذات داللــو إحصـائية عنــد مســتوى الداللــة

 "الصفعند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

مسػػتكػ  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الرابعػػةلفحػػص الفرضػػية ك 

 . الصفاألمف النفسي عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس يعزػ لمتغير 

مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.7)جدول 
 الصفاألمن النفسي عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

المتوسط  العدد الصف
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 0.113 0.511 28 ثامف فما دكف 
 0.099 0.495 38 كالعاشرالتاسع 

 0.119 0.486 34 الحادؼ عشر كالتكجييي
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مسػتكػ األمػف النفسػي عنػد طػبلب المؤسسػات كجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي  (1.0)يبلحع مف الجػدكؿ رقػـ 

تػػـ اسػػتخداـ تحميػػل  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ الصػػفاإليكائيػػة فػػي منطقػػة ضػػكاحي القػػدس يعػػزػ لمتغيػػر 

 (:9.0كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادؼ التبايف 

في مستوى األمن النفسي العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (4.8)لجدو
 الصفعند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 "ف"قيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.40 0.005 2 0.010 بيف المجمكعات
 

0.66 
 0.012 97 1.182 داخل المجمكعات 

 99 1.192 المجمكع 
 αمف مستكػ الداللة ) أكبر( كىي 0.66( كمستكػ الداللة )0.40يبلحع أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

تكجد فركؽ دالة إحصائيًا في مستكػ األمف النفسي عند طبلب المؤسسات ال ( أؼ أنو 0.05 ≤

 الرابعة. الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ الصف. اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس يعزػ لمتغير 

 

 النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث:  4.1.3

  ؟مستوى معنى الحياة عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدسما 
عف ىذا السؤاؿ قامت الباحثة بحساب المتكسػطات الحسػابية كاالنحرافػات المعياريػة السػتجابات  لئلجابة

مسػتكػ معنػى الحيػاة عنػد طػبلب المؤسسػات اإليكائيػة  عػفاالستبانة التي تعبر  أفراد عينة الدراسة عمى

  .في منطقة ضكاحي القدس
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مستوى المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ل(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات 4.9جدول )
 معنى الحياة عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس

المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 عالية 0.99 3.14 مغامرة ك اكتشاؼ عالـ جديد. إلىأشعر بأني بحاجة  14
 عالية 0.83 3.13 .حياتي الخصبة الجميمة سكؼ تأتي في المستقبل أفأتكقع  6
 عالية 0.98 3.10 .أحقق شيئًا جديدًا ك مختمفًا عما ىك مألكؼ أفأفكر في  9

لو الحرية الكاممة  أرػ فيما يتعمق بحرية اإلنساف في االختيار ,  33
 .باالختيار

 عالية 1.02 3.09

 عالية 0.83 3.03 حياتي. أستطيع تحقيق األمكر اليامة في 2
 عالية 1.08 3.03 .ميمة ك سارة بأشياءالمستقبل سكؼ يأتي  بأفعندؼ أمل  7

 عالية 0.99 3.01 .يبلزمني الشعكر بأف أحقق ذاتي 15
 متكسطة 1.01 2.99 .أنا أشعر عادة بالحيكية ك الحماس 20
 متكسطة 1.07 2.99 .حتى أتميافي حالة تحقيق أىداؼ حياتي فإني أتقدـ بمنتيى الحيكية  27
 متكسطة 1.08 2.99 .التفكير بو نيائياً  أتجنبفيما يتعمق باالنتحار,  35
 متكسطة 0.95 2.98 .أستطيع تحديد األمكر التي أفتقدىا في حياتي تحديدًا دقيقاً  4
 متكسطة 0.82 2.97 .الجديدة ك أجد فييا متعة االىتماماتأبحث عف النشاطات ك  3

 متكسطة 0.97 2.97 .أفكر أف أجد فرصُا جديدة لمحياة 12
 متكسطة 1.11 2.96 .أثناء التفكير في حياتي أكتشف اليدؼ ك العبرة مف كجكدؼ 30
 متكسطة 1.03 2.93 .فيما يتعمق بالمكت أككف مستعد ك غير خائف 34
 متكسطة 1.07 2.92  .أحمـ بأف أجد نفسي في مكاف جديد ك بشخصية جديدة 8

 متكسطة 1.05 2.90 .إف القياـ باألعماؿ اليكمية يككف مصدر سركرؼ ك راحتي 38
 متكسطة 1.06 2.89 .لدؼ قدرة قكية إليجاد معنى أك ىدؼ أك رسالة لمحياة 36
 متكسطة 1.08 2.86 .أعيش حياتي بأىداؼ كاضحة تماماً  22
 متكسطة 1.03 2.85 .تبدك الحياة بالنسبة لي ممتعة ك مشكقة ك مثيرة لبلىتماـ 21
تتناسب مع معنى  أنياعبلقتي بالعالـ المحيط بي أكتشف  أتأملعندما  31

 .الحياة بالنسبة لي
 متكسطة 1.07 2.85

 متكسطة 1.10 2.84 .بأنو ينقصني أف أفعل شيئًا لو قيمة في حياتي اعتقاديكجد لدؼ  18
 متكسطة 1.06 2.84 .سف التقاعد , أعمل أعمااًل ميمة كنت أرغب فييا إليبعد كصكلي  26
 متكسطة 1.05 2.84 أنا إنساف أتحمل مسؤكليتي بالحياة تمامًا. 32
 متكسطة 1.10 2.82 .طبيعة حياتي مميئة بالمعاني ك المثل 23
 متكسطة 1.08 2.78 .كل يـك بالنسبة لي ىك جديد تماماً  24
 متكسطة 1.04 2.78 .لمحياة أىدؼ كاضحة ك مفيدةاكتشف أف  39
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المتوسط  الفقرات الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري 

 متكسطة 1.02 2.76 .أشعر أني قد كجدت ما فقدتو ك قررت أف أبحث عنو طيمة حياتي 16
 متكسطة 1.03 2.76 .يكجد لدؼ شعكر بأنو يجب أف أعمل شيئًا غير عادؼ كيككف لو ىدؼ 19
 متكسطة 1.00 2.73 .في سر الحياة باستمرارأفكر  11
 متكسطة 1.09 2.73 .أعيشيا أفقدر لي أف أمكت اليـك أشعر أف حياتي تستحق  إذا 29
 متكسطة 1.13 2.71 .ىذه الحياة أكثر مف مرة أعيشاستطعت أف أختار فإني أفضل أف  إذا 25
 متكسطة 1.17 2.71 .لبلىتماـالجميمة ك المثيرة  باألشياءأشعر أف حياتي مميئة  28
 متكسطة 1.14 2.68 .باستمرارأفكر في معنى الحياة  1

 متكسطة 1.07 2.68 .حياتي في يدؼ ك أتحكـ فييا تماماً  37
 متكسطة 1.07 2.61  .أدرؾ أني استنفذت كل قكاتي في اليدؼ الذؼ كجيت إليو حياتي 17
 متكسطة 1.20 2.58 .تغيير اليدؼ الرئيسي لحياتي إلىأسعى  10
 متكسطة 1.01 2.58 .أحقق ىدفُا حددتو مف قبل بالتفكير في ىدؼ آخر أفقبل  13
 منخفضة 1.02 2.23 .باستمرارأنا شخص مستقر  5

 متوسطة 0.51 2.85 الدرجة الكمية
يبلحع مف الجدكؿ السابق الذؼ يعبر عف المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد 

 أفمستكػ معنى الحياة عند طبلب المؤسسات اإليكائيػة فػي منطقػة ضػكاحي القػدس عينة الدراسة عمى 

مسػػتكػ معنػػى أف ( كىػػذا يػػدؿ عمػػى 1.27( كانحػػراؼ معيػػارؼ )2.22)لمدرجػػة الكميػػةالمتكسػػط الحسػػابي 

 جاء بدرجة متكسطة.الحياة عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس 

( فقػػػرة جػػػاءت 31( فقػػػرات جػػػاءت بدرجػػػة عاليػػػة ك)7)( أف 9.4رقػػػـ ) كمػػػا كتشػػػير النتػػػائج فػػػي الجػػػدكؿ

مغػامرة ك  إلى. كحصمت الفقرة " أشعر بأني بحاجة بدرجة متكسطة كفقرة كاحدة جاءت بدرجة منخفضة

حيػػػاتي الخصػػػبة  أف(، كيمييػػػا فقػػػرة " أتكقػػػع 3.14اكتشػػػاؼ عػػػالـ جديػػػد " عمػػػى أعمػػػى متكسػػػط حسػػػابي )

أنػػا شػػخص مسػػتقر  (. كحصػػمت الفقػػرة "3.13بمتكسػػط حسػػابي )" ل الجميمػػة سػػكؼ تػػأتي فػػي المسػػتقب

أحقػػػق ىػػػدفُا حددتػػػو مػػػف قبػػػل ,ا  أف(، يمييػػػا الفقػػػرة " قبػػػل 2.23" عمػػػى أقػػػل متكسػػػط حسػػػابي ) باسػػتمرار

بمتكسػػػػط حسػػػػابي " أسػػػػعى الػػػػى تغييػػػػر اليػػػػدؼ الرئيسػػػػي لحيػػػػاتي كالفقػػػػرة " بػػػػالتفكير فػػػػي ىػػػػدؼ آخػػػػر " 

(2.58.) 
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 :  الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.1.4

 حسبمستوى معنى الحياة عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس ختمف يىل 

 ؟والصف مكان اإلقامة، الجنس، العمر متغيرات

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضيات التالية: ولإلجابة



 نتائج الفرضية األولى: 
في مستوى معنى الحياة عند  (α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللة توجد فروق ذات داللوال  "

 " مكان اإلقامةطالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

عينػػػة  أفػػػرادالمتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة ك حسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" ب األكلػػػىحػػػص الفرضػػػية تػػػـ ف

 طػػبلب المؤسسػػات اإليكائيػػة فػػي منطقػػة ضػػكاحي القػػدس حسػػبمسػػتكػ معنػػى الحيػػاة عنػػد  فػػيالدراسػػة 

 . مكاف اإلقامةلمتغير 

مستوى معنى الحياة في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:4.10جدول )
 مكان اإلقامةمتغير  عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس حسب

المتوسط  العدد مكان اإلقامة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

مستوى  "tقيمة"
 الداللة

 0.95 0.06 0.556 2.85 70 العيزرية
 0.422 2.85 30 ديسأبك 

 

(، أؼ أنو 1.32(، كمستكػ الداللة )1.10يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابق أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

مستكػ معنى الحياة عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس ال تكجد فركؽ في 

 ، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية األكلى. مكاف اإلقامةتعزػ لمتغير 
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 نتائج الفرضية الثانية: 
في مستوى معنى الحياة عند  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 " الجنسطالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

عينػػػة  أفػػػرادالمتكسػػػطات الحسػػػابية السػػػتجابة ك حسػػػاب نتػػػائج اختبػػػار "ت" ب الثانيػػػةحػػػص الفرضػػػية تػػػـ ف

 بمسػػتكػ معنػػى الحيػػاة عنػػد طػػبلب المؤسسػػات اإليكائيػػة فػػي منطقػػة ضػػكاحي القػػدس حسػػ فػػيالدراسػػة 

 . الجنسلمتغير 

مستوى معنى الحياة في  العينة أفرادالستجابة لمعينات المستقمة نتائج اختبار "ت"  (:4.11جدول )
 الجنسمتغير  عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس حسب

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 مستوى الداللة "tقيمة"

 0.48 0.69 0.506 2.83 74 ذكر
 0.554 2.91 26 أنثى

(، أؼ أنو 1.02(، كمستكػ الداللة )1.03يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابق أف قيمة "ت" لمدرجة الكمية )

مستكػ معنى الحياة عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس ال تكجد فركؽ في 

 ، كبذلؾ تـ قبكؿ الفرضية الثانية. الجنستعزػ لمتغير 

 نتائج الفرضية الثالثة: 

في مستوى معنى الحيـاة عنـد  (α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

 "العمرطالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

مسػػتكػ  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الثالثػػةلفحػػص الفرضػػية ك 

 . العمرمعنى الحياة عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس يعزػ لمتغير 
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مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.12)جدول 
 العمرمعنى الحياة عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد العمر
 0.487 2.85 38 15أقل مف 

 0.618 2.79 34 16-15مف 
 0.425 2.91 28 18-17مف 
مسػتكػ معنػى الحيػاة عنػد طػبلب المؤسسػات كجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي  (72.0)يبلحع مف الجدكؿ رقـ 

تػػـ اسػػتخداـ تحميػػل  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ العمػػراإليكائيػػة فػػي منطقػػة ضػػكاحي القػػدس يعػػزػ لمتغيػػر 

 (:31.0كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادؼ التبايف 

في مستوى معنى الحياة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (4.13)لجدو
 العمرعند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 0.40 0.110 2 0.22 بيف المجمكعات
 

0.66 
 0.271 97 26.33 داخل المجمكعات 

 99 26.55 المجمكع 
 αمف مستكػ الداللة ) أكبر( كىي 0.66( كمستكػ الداللة )0.40يبلحع أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 

تكجد فركؽ دالة إحصائيًا في مستكػ معنى الحياة عند طبلب المؤسسات ال ( أؼ أنو 0.05 ≤

 الثالثة. الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ العمر. اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس يعزػ لمتغير 

 نتائج الفرضية الرابعة: 
في مستوى معنى الحيـاة عنـد  (α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

 "الصفطالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

مسػػتكػ  عمػػىعينػػة الدراسػػة  أفػػرادتػػـ حسػػاب المتكسػػطات الحسػػابية السػػتجابة  الرابعػػةلفحػػص الفرضػػية ك 

 . الصفمعنى الحياة عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس يعزػ لمتغير 
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مستوى ل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أفراد عينة الدراسة (:4.14)جدول 
 الصفمعنى الحياة عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الصف
 0.508 2.77 28 ثامف فما دكف 
 0.512 2.94 38 التاسع كالعاشر

 0.531 2.80 34 الحادؼ عشر كالتكجييي
مسػتكػ معنػى الحيػاة عنػد طػبلب المؤسسػات كجػكد فػركؽ ظاىريػة فػي  (70.0)يبلحع مف الجدكؿ رقـ 

تػػـ اسػػتخداـ تحميػػل  ، كلمعرفػػة داللػػة الفػػركؽ الصػػفاإليكائيػػة فػػي منطقػػة ضػػكاحي القػػدس يعػػزػ لمتغيػػر 

 (:37.0كما يظير في الجدكؿ رقـ ) (one way ANOVA)األحادؼ التبايف 

في مستوى معنى الحياة العينة  أفرادالستجابة  األحادينتائج اختبار تحميل التباين : (4.15)لجدو
 الصفعند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة "ف"
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 1.01 0.272 2 0.54 بيف المجمكعات
 

0.36 
 0.268 97 26.00 داخل المجمكعات 

 99 26.55 المجمكع 
 αمف مستكػ الداللة ) أكبر( كىي 0.36( كمستكػ الداللة )1.01يبلحع أف قيمة ؼ لمدرجة الكمية) 
تكجد فركؽ دالة إحصائيًا في مستكػ معنى الحياة عند طبلب المؤسسات ال ( أؼ أنو 0.05 ≤

 الرابعة. الفرضية  قبكؿكبذلؾ تـ الصف. اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس يعزػ لمتغير 
 

 : الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤال  4.1.5

ومستوى معنى الحياة عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة األمن النفسي ىل توجد عالقة بين 
 ؟ضواحي القدس

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضية التالية: ولإلجابة
ومستوى األمن النفسي بين  (α ≥ 0.05) إحصائية عند مستوى الداللةتوجد عالقة ذات داللو ال  "

 "معنى الحياة عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس 
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كمسػػتكػ األمػػف النفسػػي بػػيف  اإلحصػػائيةمعامػػل ارتبػػاط بيرسػػكف كالداللػػة حسػػاب بحػػص الفرضػػية تػػـ ف
  .ضكاحي القدس معنى الحياة عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة

األمن النفسي ومستوى بين  لمعالقة اإلحصائية(: معامل ارتباط بيرسون والداللة 4.16جدول )
 معنى الحياة عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس

 مستوى الداللة معامل بيرسون  المتغيرات
 0.00 0.50 معنى الحياة األمن النفسي

 

(، كمستكػ الداللة 0.50السابق أف قيمة معامل ارتباط بيرسكف لمدرجة الكمية )يتبيف مف خبلؿ الجدكؿ 
( بيف α ≥ 0.05) ذات داللو إحصائية عند مستكػ الداللة طردية(، أؼ أنو تكجد عبلقة 0.00)

أؼ  كمستكػ معنى الحياة عند طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس ،األمف النفسي 
معنى الحياة لدػ طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ذلؾ مف  زاد مف النفسيزاد األكمما أنو 

 ، كالعكس صحيح.ضكاحي القدس
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 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات الفصل الخامس:

 

 مناقشة النتائج 5.1

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول 5.1.1

 الثانيمناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال  5.1.2

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثالث 5.1.3

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الرابع 5.1.4

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الخامس 5.1.5

 التوصيات 5.2

 

 

 

 

 

 



67 

 

 الفصل الخامس: 

 ػػػػ  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 :مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 

 مقدمة:

كما ك يتضمف الفصل  إلييا الباحثة تنتائج الدراسة، التي تكصممناقشة تضمف ىذا الفصل عرضا ل

 .مجمكعة مف التكصيات التي تراىا الباحثة في ضكء دراستيا

 
 مناقشة نتائج أسئمة الدراسة 5.1

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال األول:  5.1.1

 ؟ مستوى األمن النفسي لدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدسما 
 النفسػػي لػػدػ عينػػة مػػف طػػبلب المؤسسػػات اإليكائيػػة فػػي منطقػػة ضػػكاحي القػػدسمسػػتكػ األمػػف أف  تبػػيف

 .ةجاء بدرجة متدني

تػػػرػ الباحثػػػة أّف ىػػػذه النتيجػػػة متبلءمػػػة مػػػع الحالػػػة التػػػي يعػػػاني منيػػػا الطمبػػػة فػػػي ىػػػذه المراكػػػز، إذ ال 

، اعييشػػعركف بكجػػكد مػػف يػػكفر ليػػـ األمػػف بشػػتى أنكاعػػو، كػػاألمف العػػاطفي مػػف األسػػرة، كاألمػػف االجتمػػ

خصكصػػًا أف لػػيس جميػػع الطمبػػة قػػد انتقمػػكا إلػػى مراكػػز  جػػكد أسػػرة أك مجتمػػع ينتمػػكف إليػػو،كذلػػؾ لعػػدـ ك 

اإليكاء نتيجة لظركؼ قاسية، فقد يكػكف الػبعض مػنيـ قػد فقػد أحػد كالديػو بشػكل عرضػي كػالمكت مػثبًل، 

كػػذلؾ شػػعكرىـ بعػػدـ االسػػتقرار النفسػػي كاالتػػزاف االنفعػػالي، نتيجػػة النتقػػاليـ مػػف بيئػػة كػػانكا  فػػي مراكػػز 

معتػاديف عمييػػا، كيعرفػكف تفاصػػمييا كعاداتيػا كأسػػاليبيا، كيعرفػػكف كيػف يتفػػاعمكف كينسػجمكف مػػع البيئػػة 
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األمػف، كاألمػر الػذؼ  السابقة، كعند انتقاليـ إلى مراكز اإليكاء زادت ىذه المشػاعر السػمبية، كفقػدكا أنػكاع

يقمل مف األمف النفسي ىك انتقاليـ مف بيئة يعرفكنيا مع كجكد مشكبلت اجتماعية كأسرية، إلى بيئػة ال 

يعرفكنيا كال يتكفر فييا األمف النفسي أك األمف العاطفي. كيمكف أنيـ قد اعتادكا عمى مكاجية الظركؼ 

 ّف بيئة مراكز اإليكاء ليس لدييـ خبرة سابقة عنيا. الصعبة التي كانكا يكاجيكنيا بخبرتيـ السابقة، لك

التغيػػرات التػػي تطػػرأ عمػػى الفػػرد نتيجػػة انتقالػػو مػػف بيتػػو الػػى المؤسسػػة  إلػػىتعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة ك 

كحػػػدكث تغيػػػرات عمػػػى الفػػػرد تػػػؤثر عمػػػى   ،االيكائيػػػة ك بػػػذؿ الجيػػػد لمتكيػػػف مػػػع الظػػػركؼ المحيطػػػة فيػػػو

النفسي نتيجة ما يكاجيو مف مكاقف اجتماعية جديدة عميو ك تغير كاضح  االستقرار النفسي فيفقد األمف

فػػي مشػػاعره , ك نتيجػػة لػػذلؾ قػػد يػػدرؾ الفػػرد الشػػعكر بعػػدـ األمػػف النفسػػي , لػػذلؾ فإشػػباع حاجػػة األمػػف 

( ك دراسػة 2110هللا, النفسي مف أىػـ الحاجػات لػدييـ , حيػث تتفػق نتيجػة ىػذه الدراسػة مػع دراسػة )عبػد

 .(2110)مخيمر,

 

 مناقشة النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:   5.1.2

 ؟ مستوى معنى الحياة لدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدسما 
جاء  مستكػ معنى الحياة لدػ عينة مف طبلب المؤسسات اإليكائية في منطقة ضكاحي القدستبيف أف 

 بدرجة متكسطة.

تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أّف الثقافة السائدة في مراكز اإليكاء تختمف عف الثقافة السائدة في األسرة 

حػػكؿ مسػػتقبل االبػػف، كحػػكؿ مػػا يمكػػف أف يحققػػو مػػف أىػػداؼ، فقػػد يكػػكف مكقػػع االبػػف فػػي األسػػرة أك مػػف 

لسػػػابق فرصػػػًا أكبػػػر البيئػػػة التػػػي جػػػاء منيػػػا أفضػػػل مػػػف مكقعػػػو فػػػي مركػػػز اإليػػػكاء، كيػػػكفر لػػػو المكقػػػع ا

باالحتكػػاؾ مػػع المجتمػػع المحػػيط، كيعطيػػو كجيػػة أنظػػر أكسػػع كأشػػمل عػػف ذاتػػو كمسػػتقبمو، ككجػػكده فػػي 

المركػػػز يقمػػػل مػػػف ىػػػذه التطمعػػػات نتيجػػػة لعػػػدـ تػػػكفر الفػػػرص الكثيػػػرة السػػػابقة حػػػكؿ تحقيػػػق ذاتػػػو، مثػػػل 
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يػػػػق ذاتػػػػو كتحقيػػػػق االلتحػػػػاؽ بمينػػػػة أك حرفػػػػة أك االنضػػػػماـ لجماعػػػػة معينػػػػة يسػػػػتطيع عػػػػف طريقيػػػػا تحق

 استقبللية أكبر. 

عدـ كعي الطبلب حكؿ اليدؼ مف حياتيـ كعدـ كجػكد تخطػيط مسػتقبمي لمحيػاة بحيػث أف أغمػب كذلؾ 

الطبلب ال يكجد لػدييـ أىػداؼ فػي ىػذه الحيػاة ال يػدرككف مفيػكـ معنػى الحيػاة ك ىػذا نتيجػة عػدـ كجػكد 

تثقيفيػة ليػذا المعنػى لػدييـ, بحيػث  تكعكيػةج أشخاص يفسركا ليـ أىمية معنى الحيػاة ك عػدـ كجػكد بػرام

 .(2110حافع، كتختمف ىذه النتيجة مع دراسة )، (2005تتفق ىذه النتيجة مع دراسة )جيفريز,

 

 : الثالثالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة   5.1.3

اإليوائية لدى عينة من طالب المؤسسات ومستوى معنى الحياة األمن النفسي ىل توجد عالقة بين 

 ؟في منطقة ضواحي القدس

 عن ىذا السؤال بتحويمو لمفرضية التالية: اإلجابةتمت 

ومستوى األمن النفسي بين  (α ≥ 0.05) توجد عالقة ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 " لدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدسمعنى الحياة 

معنى الحياة لدػ طبلب المؤسسات اإليكائية في ذلؾ  زاد زاد األمف النفسيكمما أنو أظيرت النتائج 

 .منطقة ضكاحي القدس

ترػ الباحثة أّف األمف النفسي بجميع أبعاده إذا تحقق لدػ الفرد، مف طمأنينة كنظرة أعمى لمذات، شعر 

كالتيديد منخفضة، سكؼ يتاح الفرد بالسمـ كاألمف االجتماعييف، ككمما كانت مشاعر القمق كالخكؼ 

لدػ الفرد فرص أكبر بالتفكير حكؿ ذاتو كتطكير نفسو، كتحقيق أىداؼ معينة يسعى إلييا، كينغشل 

النتقاؿ مف حالة إلى أخرػ أحسف، كذلؾ تككف الصعاب كالمشكبلت تفكيره بتحسيف كتطكير كضعو، كا
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ى أىداؼ عديدة لتحقيقيا، كينظر إلى نفسو النفسية كاالجتماعية أقل، األمر الذؼ يكّفر لو اإلطبلع عم

 نظرة إيجابية تدؿ امتبلكو المقدرة لتحقيق حياة أفضل.

أىمية األمف النفسي في حياة الفرد, كمما زاد لدييـ الشعكر في  إلىتعزك الباحثة ىذه النتيجة كذلؾ 

األمف النفسي بطبيعة الحاؿ فإف الفرد يصبح أكثر ثقة في نفسو كفي قدراتو عمى تحقيق أىدافو 

فكمما كاف الفرد مطمئف عمى نفسو كحياتو كيشعر في األمف كاألماف في حياتو كالمحيط ، المستقبمية

 .رتفع معنى الحياة لديو ك تحقيق اليدؼ في حياتوالذؼ يعيش فيو كمما ا

 ,Ismith(، كتختمف مع دراسة )2008( ك)جميل، 2006كتتفق ىذه النتيجة مع دراستي )حافع، 

2008) 

 :  الرابعالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة   5.1.4

ضواحي مستوى األمن النفسي لدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ختمف يىل 

 ؟والصف مكان اإلقامة، الجنس، العمر متغيرات حسب القدس

 جابة عن ىذا السؤال بتحويمو لمفرضيات التالية:تمت اإل



 مناقشة نتائج الفرضية األولى: 
فـي مسـتوى األمـن النفسـي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  "

 " مكان اإلقامةلدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

مسػتكػ األمػف النفسػػي لػدػ عينػة مػف طػػبلب المؤسسػات اإليكائيػة فػي منطقػػة تبػيف أنػو تكجػد فػػركؽ فػي 

، ككانػػت الفػػركؽ لصػػالح سػػكف العيزريػػة، كبػػذلؾ تػػـ رفػػض مكػػاف اإلقامػػةتعػػزػ لمتغيػػر ضػػكاحي القػػدس 

 الفرضية األكلى. 
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أىميػػة المكػػاف الػػذؼ يعػػيش فيػػو الفػػرد كالبيئػػة المحيطػػة فيػػو لكػػي يشػػعر  إلػػى النتيجػػةتعػػزك الباحثػػة ىػػذه 

كالشعكر في االنتماء لممكاف الذؼ يعيشكف فيو  الراحةكمدػ تكفر  ،األمف النفسي كاالستقرار في حياتوب

 ؤثر عمى شعكر الفرد في األمف النفسي.ىذا ي

كترػ الباحثة مف خبلؿ إطبلعيا عمى مركز العيزرية كجكد بيئػة اجتماعيػة أكثػر تفػاعبًل مػع األفػراد، إذ 

تتشكل العيزريػة مػف أفػراد مػف بيئػات مختمفػة كثقافػات متعػددة أكثػر ممػا ىػك مكجػكد فػي بمػدة أبػك ديػس، 

قػػد يجػػد الطالػػب فػػي بمػػدة العيزريػػة تقاربػػًا أفضػػل مػػع مجتمعيػػا، كػػذلؾ عػػدد السػػكاف أكبػػر كأكثػػر تنكعػػًا، ف

كالحظت الباحثة أيضًا أف خبرة الطاقـ العامل في بمدة العيزرية كالمبنى أفضل نكعًا ما ممػا ىػك مكجػكد 

 في بمدة أبك ديس، مف حيث المساحة كعدد الغرؼ كالخدمات المقدمة فيو. 

( أف الشعكر باألمف النفسي ينشأ مف خبلؿ إشباع Eriksonتتفق ىذه النتيجة مع نظرية )أريكسكف 

حاجات الطفل األساسية مف طعاـ ك دفئ , ك غيرىا مف أشكاؿ الرعاية التي تخمق لمطفل  إحساسًا 

باألمف ك الثقة المطمقة في ذاتو , ك يرػ العالـ عمى أنو مكاف آمف ك مستقر, ك يرػ مف فيو عمى انو 

، كتختمف ي عند الطفل يعني ندرة الشعكر باأللـ أك الخكؼ أك الخطر, ك بذلؾ فاألمف النفسمعطاءكف 

 ( الذؼ أظيرت نتائج دراستو عدـ كجكد فركؽ تعزػ لمتغير مكاف اإلقامة.2112مع دراسة )أقرع، 

 
 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

فـي مسـتوى األمـن النفسـي  (α ≥ 0.05) توجد فروق ذات داللو إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـةال  "

 " الجنسلدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

مسػتكػ األمػف النفسػػي لػدػ عينػة مػف طػػبلب المؤسسػات اإليكائيػة فػي منطقػػة تبػيف أنػو تكجػد فػػركؽ فػي 

 .، ككانت الفركؽ لصالح اإلناثالجنستعزػ لمتغير ضكاحي القدس 
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نظػػػرة لممجتمػػػع لمػػػذككر كحتػػػى نظػػػرة الػػػذككر ألنفسػػػيـ، مػػػف حيػػػث إلػػػى أف تعػػػزك الباحثػػػة ىػػػذه النتيجػػػة 

االلتحاؽ بمينة كتحمل مسؤكليتو لكحده، أعمى مف النظرة تجاه اإلناث، لذا يصبح تفكيػر الطمبػة الػذككر 

يػكاء، مػف جيػة يتطمػع متركز عمى تحقيق ذاتو باالنتقاؿ إلى الحياة العممية بداًل مػف البقػاء فػي مركػز اإل

إلى تغييػر كاقعيػـ بػاالنخراط بسػكؽ العمػل، ألف الفػرص بالعمػل أمػاميـ أكبػر مػف اإلنػاث، عمػى الذككر 

 عكس اإلناث المكاتي كجدف نكعًا مف االستقرار في مراكز اإليكاء.

ا اشػبع النفسػي ميمػا اختمػف جنسػو سػكاء كػاف ذكػرا أـ أنثػى إذ األمػفأف الفػرد يػزداد عنػده  الباحثةترػ ك 

أف لكػل ك  االنػاثالنفسػي لػدػ  األمػفمسػتكػ  إرتفػاعك قػد أرجعػت فػي تفسػيرىا  ،جميع رغباتو ك حاجاتو

 األمػػفك الػػذؼ صػػنف اـ بإشػػباعيا كفقػػا ليػػـر ماسػػمك يػػقيجػػب ال رغبػػات داخميػػة  الػػذككر كاالنػػاث ليػػـ مػف

فػي كالمحػيط  األسػرةكقد يرجع ذلؾ إلى مػا تػكفره  ، النفسي في المرتبة الثانية بعد الحاجات الفسيكلكجية

ممػا  اإلجتماعيػةمف رعاية كاىتماـ ك ما تكفره البيئػة مػف إشػباع لحاجاتػو النفسػية ك  المؤسسات األيكائية

بالطمأنينػة النفسػية لػدػ  كاالحسػاسالنفسػي  بػاألمفيػنعكس إيجابػا عميػو كيظيػر ذلػؾ فػي ارتفػاع شػعكره 

 (2112ك)أقرع، ( 2172)كافي،  النتيجة مع دراستي ىذهكتتفق  .ناثإلالذككر كا

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

فـي مســتوى األمــن النفســي  (α ≥ 0.05) "ال توجـد فــروق ذات داللــو إحصـائية عنــد مســتوى الداللــة

 "العمرلدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

ككانػػػت  ،العمػػػرعػػػزػ لمتغيػػػر تفػػػركؽ دالػػػة إحصػػػائيًا فػػػي مسػػػتكػ األمػػػف النفسػػػي أظيػػػرت النتػػػائج كجػػػكد 

 . (72أقل مف الفئة )لصالح  (70-72الفئة )ك  (72أقل مف الفئة )الفركؽ بيف 

( لـ تكتسب أفكارًا حكؿ ما يحػيط بيػا مػف ظػركؼ، 72تعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف الفئة )اقل مف 

-72كلـ تتعرؼ إلى تجارب أخرػ حكؿ مستقبميـ بعد الخركج مف مركػز اإليػكاء، كمػا ىػك حػاؿ الفئػة )

 (، كبالنتيجة لـ تسيطر عمييـ أفكار سمبية تجاه البقاء في المركز. 70
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(، تعػزك الباحثػة ىػذه 72-71الفئػة )لصػالح  (70-72الفئػة )ك  (72-71الفئػة )بػيف فػركؽ تبيف كجػكد ك 

( قد كصمت إلى مرحمة تعميمية أعمػى، كسػكؼ تنتقػل إلػى مراحػل متقدمػة 72-71النتيجة إلى أف الفئة )

فػػي التعمػػيـ أك االلتحػػاؽ بسػػكؽ العمػػل، فأصػػبح لػػدييـ شػػعكر بػػاألمف النفسػػي نتيجػػة ُقػػرب خػػركجيـ مػػف 

 كز كالبدء بحياة جديدة.المر 

األمػػػف النفسػػػي حاجػػػة أساسػػػية لبلنسػػػاف فػػػي أؼ مرحمػػػة مػػػف مراحػػػل عمػػػره كىػػػي مػػػف كتػػػرػ الباحثػػػة اف 

مقكمات الشخصية السكية ، كال بد مف تكفير األمف لمفرد كي يستطيع أف يعػيش متكافقػًا مػع نفسػو كمػع 

 .اآلخريف ، قادرًا عمى ممارسة دكره في الحياة بفاعمية كنجاح

 (. Allen, 2003(، كتختمف مع دراسة )2110ىذه النتيجة مع دراسة )عبد هللا، كتتفق 

 مناقشة نتائج الفرضية الرابعة: 

فـي مســتوى األمــن النفســي  (α ≥ 0.05) "ال توجـد فــروق ذات داللــو إحصـائية عنــد مســتوى الداللــة

 "الصفلدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

تعػزك الصػف. عػزػ لمتغيػر تتكجد فركؽ دالة إحصائيًا في مستكػ األمف النفسػي ال أنو  أظيرت النتائج

أعمػار مختمفػة مػف الطمبػة،  ىذه النتجية إلى أّف الصف الكاحد في مراكز اإليكاء قد يحتكؼ عمػىالباحثة 

فمنيـ المتأخريف دراسيًا، كقػد يحتػكؼ الصػف الكاحػد عمػى فئػات عمريػة يصػل الفػارؽ الزمنػي فييػا ثػبلث 

سػػػنكات، حسػػػب التػػػأخر الدراسػػػي، فيتبػػػادكلكف األفكػػػار كالمعمكمػػػات حػػػكؿ كضػػػعيـ فػػػي مركػػػز اإليػػػكاء، 

كػػز بشػػكل عػػاـ، كقػػد يتبػػادلكف فيمػػا كيكتسػػبكف نفػػس االنطبػػاع عػػف كاقػػع التعمػػيـ بشػػكل خػػاص ككاقػػع المر 

يكػكف بيػنيـ قػد األمػف النفسػي فػاالختبلؼ فػي  ،بينيـ أفكارًا عامة حكؿ مستقبميـ كحكؿ كضعيـ الحػالي

فػػي تػػكفر أمػػف  يمػػاً م فكػػل ىػػذه العكامػػل تمعػػب دكراً  ،عكامػػل بيئيػػة كاجتماعيػػة كنفسػػية كاقتصػػاديةبسػػبب 

 .الطمبةنفسي مرتفع أك منخفض لدػ 

 (Allen, 2003( كمع دراسة )2113النتيجة مع دراسة )الشيرؼ، ىذه كتتفق 
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 :  الخامسالنتائج المتعمقة بالسؤال مناقشة  5.1.5

مستوى معنى الحياة لدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي ختمف يىل 

 ؟والصف مكان اإلقامة، الجنس، العمر متغيرات حسب القدس

 عن ىذا السؤال بتحويمو لمفرضيات التالية: اإلجابةتمت 

 مناقشة نتائج الفرضية األولى: 

فــي مســتوى معنــى الحيــاة  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال  "

 " مكان اإلقامةلدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

ترػ الباحثػة أّف  ،مكاف اإلقامةعزػ لمتغير تمستكػ معنى الحياة أنو ال تكجد فركؽ في  أظيرت النتائج

معنػػى الحيػػاة يػػرتبط بأفكػػار الشػػخص نفسػػو كتطمعاتػػو نحػػك حيػػاة أفضػػل، كيػػرتبط بعػػدد كحجػػـ األىػػداؼ 

جيػة كالطمكحات التي يسعى الفرد إلى تحقيقيا، كىذا االرتباط يككف تأثيره أكبر مػف تػأثير المكػاف، مػف 

أخرػ يسػعى الفػرد إلػى تحقيػق الرضػا الكجػكدؼ كالرضػا عػف الػذات بمكػاف أفضػل ممػا ىػك عميػو سػابقًا، 

كيتطمع إلى تغيير مكانو إلى مكاف يجد فيو ذاتو، كيجد فيو االستقرار النفسي كيشػعر بالسػمـ كالطمأنينػة 

 ـ ماديًا.  حكؿ مستقبمو، كىك في جميع األحكاؿ يسعى إلى التغيير، سكاء كاف مكانيًا أ

 لـ تتطرؽ الدراسات السابقة إلى تأثير متغير مكاف اإلقامة عمى معنى الحياة. 

 مناقشة نتائج الفرضية الثانية: 

فــي مســتوى معنــى الحيــاة  (α ≥ 0.05) توجــد فــروق ذات داللــو إحصــائية عنــد مســتوى الداللــةال  "

 " الجنسلدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

 .الجنستعزػ لمتغير مستكػ معنى الحياة أنو ال تكجد فركؽ في أظيرت النتائج 

 بعينػونظر فرانكل في أف معنى الحياة شخصي كخػاص بفػرد  عمى كجيةالنتيجة بناء  ىذه يمكف تفسير

معنػى خػاص بكػل مكقػف  الى آخػر فينػاؾمػف مكقفػ نفسػو تختمػفكعنػد الفػرد  آلخرمف فرد  فيك يختمف
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 عمىيعتمد  الات كالمكاقف مما يعني أف معنى الحياة طمف المح ما ىي اال سمسمةكبكل لحظة كالحياة 

 بيا. كطبيعة المكاقف التي يمر وخصائص كمنظكمة تفكير الفرد بعين عمىجنس بقدر ما يعتمد ال

كىػػػذه الخصػػػائص كمنظكمػػػة التفكيػػػر نابعػػػة مػػػف تطمعػػػات الفػػػرد تجػػػاه مسػػػتقبمو، كمػػػف خصػػػائص الفػػػرد 

الطبيعػػػػي أف يتطمػػػػع إلػػػػى تحسػػػػيف كضػػػػعو االجتمػػػػاعي كالنفسػػػػي كالمػػػػادؼ، كيتطمػػػػع إلػػػػى الػػػػتخمص مػػػػف 

الصعكبات التي يكاجييا كالتغمب عمى أية عقبة قد تعترض طريق مسػتقمبو، بغػض النظػر كػاف ذكػر أـ 

ثى، كذلؾ فإف معنى الحياة لػدػ الفػرد يتكػكف عنػدما يشػعر الفػرد بالرضػا عػف حياتػو، كمػا داـ الػذككر أن

كاإلناث في مراكز اإليكاء فإف الذككر كاإلناث عمى السكاء يسعكف إلى تحقيق أىداؼ متقاربة مف حيػث 

 المضمكف، كىك تحقيق األفضل لذكاتيـ.

 (Jeffries, 2005( كدراسة )2177كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )الطائي، 

 مناقشة نتائج الفرضية الثالثة: 

في مستوى معنى الحيـاة لـدى  (α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

 "العمرعينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

 العمر. عزػ لمتغير تتكجد فركؽ في مستكػ معنى الحياة ال أنو تبيف 

تػػرػ الباحثػػة أّف معنػػى الحيػػاة قػػد يتكػػكف لػػدػ الفػػرد منػػذ طفكلتػػو، كقػػد يتكػػكف حينمػػا يكاجػػو أكؿ ظػػركؼ 

قاسػػية كشػػديدة فػػي حياتػػو، كلػػيس بمجػػرد دخكلػػو إلػػى مركػػز اإليػػكاء، فقػػد يكاجػػو صػػعكبات كتحػػديات قبػػل 

ثر تأثيرًا عمى حياتو مف تأثيرىػا كىػك مركػز اإليػكاء، فيتشػكل مسػبقًا لديػو دخكلو مركز اإليكاء، كتككف أك

معنػػى لمحيػػاة منػػذ فتػػرات سػػابقة، كمنػػذ المحظػػة األكلػػى التػػي تعػػرض فييػػا إلػػى تغيػػرات سػػمبية فػػي حياتػػو، 

كبغض النظر عف نكعية الحياة كالرضا عف الذات التي يتطمع إلييػا الطالػب فػي المركػز، فإنيػا سػتككف 

كضػػعو السػػابق، سػػكاء قبػػل دخكلػػو المركػػز أك بعػػد ذلػػؾ، كػػذلؾ قػػد يتشػػكل معنػػى الحيػػاة لػػدػ  أفضػػل مػػف

 الفرد بجميع أبعاده دكف أف يتعرض ىذا الفرد إلى ظركؼ أسرية أك اجتماعية قاسية. 
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(، 2011( كتختمف مع دراسة )الطائي، Jeffries, 2005كتتفق ىذه النتيجة مع دراسة )

 ابعة: مناقشة نتائج الفرضية الر 

في مستوى معنى الحيـاة لـدى  (α ≥ 0.05) "ال توجد فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللة

 "الصفعينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس يعزى لمتغير 

 الصف. عزػ لمتغير تتكجد فركؽ في مستكػ معنى الحياة ال أنو  تبيف

تعزك الباحثة ىذه النتيجػة إلػى تطمػع الطمبػة أنفسػيـ إلػى تحقيػق حيػاة أفضػل، كمعػرفتيـ الضػمنية كغيػر 

المباشرة لمفيكـ معنى الحياة، ألّف معنى الحياة يػدؿ عمػى أف الفػرد يعػرؼ أسػباب كضػعو كيعػرؼ طرقػًا 

ركؼ أفضػل، متعددة كالعمل أك الحصكؿ عمى شيادات جامعية، لتحكيل ظركؼ حياتػو القاسػية إلػى ظػ

كقػػد يكػػكف تفكيػػره منصػػبًا عمػػى الػػتخمص مػػف المشػػكبلت بطػػرؽ إيجابيػػة تعػػكد عميػػو بػػالنفع، كلػػيس مجػػرد 

االستسبلـ كالخضكع لؤلمر الكاقع، فتطمعات الفرد تدفعو ألف يبذؿ جيكدًا متعددة مف أجل التخمص مف 

 سيًا كاجتماعيًا كماديًا. الصعكبات كالتحديات، كالكصكؿ إلى مرحمة يككف قد حقق فييا استقرارًا نف

 لـ تتطرؽ الدراسات السابقة لتأثير متغير الصف عمى معنى الحياة. 

 مناقشة نتائج الفرضية الخامسة:

ومستوى معنى الحياة عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة األمن النفسي ىل توجد عالقة بين 

 ؟ضواحي القدس

 عن ىذا السؤال تم تحويمو لمفرضية التالية: ولإلجابة

ومستوى األمن النفسي بين  (α ≥ 0.05) توجد عالقة ذات داللو إحصائية عند مستوى الداللةال  "

 "معنى الحياة عند طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي القدس 

 زاد زاد األمف النفسيكمما فكمستكػ معنى الحياة بيف األمف النفسي  طرديةعبلقة  أظيرت النتائج كجكد

 .معنى الحياةذلؾ 
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تعػػزك الباحثػػة ىػػذه النتيجػػة إلػػى أف تحقػػق األمػػف النفسػػي يتكػػكف نتيجػػة كجػػكد اسػػتقرار نفسػػي كاجتمػػاعي 

كمادؼ كأسرؼ لدػ الفرد، كيتػأثر األمػف النفسػي أيضػًا بعكامػل داخميػة كػالقمق كالشػعكر بالتيديػد، كيتػأثر 

أك كجػكد تػأثير بسػيط ليػا سػكؼ رجية كالبيئة كالكراثػة، كفػي حالػة انعػداـ تػأثير ىػذه العكامػل، بعكامل خا

يتمتع الفرد بمستكػ عاٍؿ مف األمف النفسي، كيكتسب أفكارًا جيدة كبّناءة عف حياتو كمعانييا اإليجابية، 

شػػػراقًا عػػػف حياتػػػو، كيكتسػػػب تصػػػكرًا إيجابيػػػًا كفعػػػااًل عػػػف الحيػػػاة، فتتكػػػكف لديػػػو صػػػكرة أكثػػػر إيجابيػػػة ك  ا 

، كيمتمؾ مقدرة أكبر عمى التفاعل مع بيئتو كمجتمعة، كقػد يكتسػب مػنيـ كبالنتيجة يخرج بأفكار إيجابية

طرقػػًا كأسػػاليب لمتغمػػب عمػػى مػػا سػػيكاجو مػػف صػػعكبات، كقػػد تػػؤثر فيػػو العكامػػل السػػابقة بصػػكرة إيجابيػػة 

مق كالشعكر بالتيديد، كيكتسب صكرة أفضل تدفعو إلى التخمص أك الحد مف تأثير العكامل الداخمية كالق

 عف المستقبل. 

بالنسػبة  (Molasso, 2006(، كتتفػق مػع دراسػة )2112تتفػق ىػذه النتيجػة مػع نتػائج دراسػة )جميػل، 

( مف حيػث تػأثير Jone, 2006كتتفق مع دراسة )لمذككر، كتختمف مع نفس الدراسة بالنسبة لئلناث،  

 ,Ismithوتختلف  هفذه النتٌجفة مفا دراسفة  أحد مككنات األمف النفسي )عامل القمق( كمعنػى الحيػاة، 

2008 ،) 
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 التوصيات والمقترحات 5.2

 يمي :  في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة تكصي الباحثة بما

  بدراسة طبلب المؤسسات اإليكائية ك ذلؾ لمبلحظة الباحثة قمة الدراسات التي  االىتماـزيادة

ك التي يمكف أف يككنكا عناصر فعالة  األطفاؿاىتمت بتمؾ الفئة التي تمثل شريحة كبيرة مف 

 .في المجتمع

  تكفير ككادر متخصصة في فيـ ك معالجة المشاكل التي يعانكف منيا الطمبة ك ذلؾ لكضع

 .المشكبلت ك الحد منياحمكؿ ليذه 

 في المحاضرات ك الندكات ك عقد المقاءات مع الطبلب ك التي تشمل عمى مكاضيع  االىتماـ

تناقش مشكبلتيـ ك تبصرىـ ك تنير ليـ طريق المستقبل ك ذلؾ بيدؼ تحقيق األمف النفسي 

 .ليـ ك فيميـ لمعنى الحياة 

 مناسبة ك مشجعة عمى الشعكر  تعزيز األمف النفسي لدػ الطبلب مف خبلؿ إيجاد بيئة

 .ك االستقرار النفسي في بيئة المدرسة ك ىذا بالتالي يؤدؼ الى الشعكر في االنتماء باالطمئناف

  في معنى الحياة لطبلب المؤسسات اإليكائية ك طبلب المدارس  ةإنمائيتقديـ برامج إرشادية

 .عمى حدَا سكاء
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 .212 ػ 721 ديسمبر، 3 -2 مف الفترة في شمس، عيف جامعة النفسي،

اليدف من الحياة وبعض المتغيرات النفسية المرتبطة بو (. 2111أبك النكر، دمحم عبد التكاب ) -

، العدد األكؿ، المجمد الرابع مجمة البحث لمتربية وعمم النفس، طمبة الجامعةلدى عينة من 

 عشر، القاىرة.
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، جامعة عيف مجمة كمية التربيةمقياس معنى الحياة لدى الشباب. (. 2171األبيض، دمحم ) -

 .221 -133(، 00، )0شمس، 

 إلى الطفولة من ومحدداتو أبعاده النفسي األمن(. 2006) الغني عبد أشرؼ ،محمكد أحبلـ -

 .178-77 ،(73) المعاصرة، التربية مجمة(. ارتقائية دراسة) الرشد

الشعور باألمن النفسي و تأثيره ببعض المتغيرات لدى طمبة  .(2005اقرع، إياد دمحم نادؼ ) -

جامعة  رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا، فمسطيف : ،جامعة النجاح الوطنية

 .الكطنية بنابمسالنجاح 

 .ترجمة: عادؿ نجيب بشرؼ، القاىرة: المجمس األعمى لمثقافة معنى الحياة.(. 2005ألفريد أدلر) -

 الرابع الصف تالميذ لدى بالخوف وعالقتو النفسي األمن. (2011)الشبؤكف  دانيا ك ،األحمد أمل -

 النفسية ك التربكية لمعمكـ دمشق مجمة. الرسمية دمشق محافظة مدراس في األساسي التعميم من

 ,27(,1,2,)19-75. 

 الطالب لدى الدراسي بالتحصيل وعالقتيما الذات وتقدير النفسي األمن( 2007) دمحم فائقة بدر، -

 ابريل الثاني العدد النفس عمـ في عربية دراسات مجمة ،االبتدائية بالمرحمة والمغتربين السعوديين

 (.150 – 110) ص

 ., القاىرة : عالـ الكتب 6ط .نفس النموعمم  .(2005حامد زىراف ) -

معنى الحياة وعالقتو بالقمق الموجود والحاجة لمتجاوز لدى كمية (. 2006حافع، سبلـ ىاشـ ) -

 ، أطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية االداب جامعة بغداد.الجامعة

 والفشل النجاح بتوقعات وعالقتو النفسي األمن .(2012) عمى حميد بف حساـ كافي، حسف -

 ىػ 1433. التربية كمية. القرػ  أـ جامعة ماجستير رسالة المكرمة، مكة في األيتام من عينة لدى

 .المكرمة مكة. السعكدية(. 2012)
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 الجامعة طالبات لدى عنيا بالرضا وعالقتو الحياة معنى(. 2011) خكج أسعد بنت حناف -

 .44 - 12 ،(2) ،3 القرػ، أـ جامعة مجمة. السعودية العربة بالمممكة

. المؤتمر الدكلي السادس، مركز جودة الحياة في جوىر االنسان(. 2009حمدؼ عمي الفرماكؼ ) -

 .215-226نكفمبر،  12الى  10االرشاد النفسي، جامعة عيف شمس، في الفترة مف 

الطمأنينة النفسية في ضوء بعض المتغيرات لدى عينة  .(2010، يحيى الرافعي )خالد الرقاص -

" دراسة عالمية" دراسات تربكية ك نفسية، مجمة كمية التربية من طالب جامعة الممك خالد 

 .173-135( , 66) 1بالزقازيق، ج

معنى الحياة لدى عينة من الشباب الجامعي في عالقتو ببعض (. 7331خضر، عبد الباسط ) -

 -2، مركز اإلرشاد النفسي، جامعة عيف شمس، في الفترة مف الدولي الرابع المؤتمر. المتغيرات

 .021 -021سبتمبر،  0

األمن النفسي لدى العاممين بمراكز اإلسعاف بمحافظات غزة وعالقتو (. 2003الخضرؼ، جياد ) -

 رسالة ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.ببعض سمات الشخصية. 

، جودة الحياة وعالقتيا بتقبل الذات لدى طمبة الجامعة(. 2008جميل، نادية جكدت حسف ) -

 أطركحة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية لمبنات، جامعة بغداد

. بحث منشكر في االنتماء واألمن النفسي لدى الطالب: دراسة تحميمة(. 2010دركيش، زينب ) -

 .170 – 135األعماؿ الكاممة لممؤتر األقميمي الثاني لعمـ النفس، مصر، ص 

 ،الذاتي لدى عينة من طالب الجامعةمعنى الحياة و التحكم . ـ(1995ىاركف تكفيق ) ،الرشيدؼ -

 .العدد الثالث ،جامعة المنكفية, المجمد الحادؼ عشر ،البحكث النفسية ك التربكية مجمة

 .2002 ، األردف عماف ، المسيرة در ، 1 ط ،النفسية الصحة الجميل، سامر ،رضكاف -
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القاىرة ,  ، دراسات في الصحة النفسية و اإلرشاد النفسي. (2002)حامد عبد السبلـ  ،زىراف  -

 .1عالـ الكتاب , ط 

 . القاىرة ،1 ط .النفسي واإلرشاد النفسية الصحة في دراسات (.2002) حامد زىراف، -

القاىرة :  .كراسة التعميمات، )الطمأنينة االنفعالية( مقياس األمن النفسي .(2005) زينب شقير -

 .مكتبة األنجمك المصرية

معنى الحياة وعالقتو باالكتئاب النفسي لدى (. 7337سميماف، عبد الرحمف، كفكزؼ، إيماف ) -

المؤتمر الدولي السادس " جودة الحياة توجو قومي عينة من المسنين العاممين وغير العاممين. 

 72 -71جامعة عيف شمس، في الفترة مف لمقرن الحادي والعشرين"، مركز اإلرشاد النفسي، 

 .7132 -7107نكفمبر، 

تصميم برنامج إرشادي لتحسين مفيوم الذات عند أطفال المؤسسات (. 2000سميماف، دمحم ) -

 رسالة ماجستير، جامعة عيف شمس، القاىرة. اإليوائية.

األمن النفسي لدى طالبات العنف و عالقتو ب. ( 2011عبير الصباف )، سكزاف بسيكني -

 .169-122( , 75) 2ج ،جامعة المنصكر ،مجمة كمية التربية ،الجامعة

 جامعة التربية، كمية مجمة. كالمؤشرات المؤثرات – النفسي األمن(. 2004السيد عبد الحميد ) -

 .295 – 292 ،(145) 1جػ األزىر،

األمن النفسي وعالقتو بالتحصيل لدى طمبة رعاية (. 2003يمي، عبد هللا حميد حمداف )الس -

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا بجامعة نايف لمعمكـ األمنية األيتام بالرياض

 .الرياض
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نقص كممات التعبير عن المشاعر  \بين عجز دراسة العالقة . (2006صبلح الديف عراقي ) -

 ص ،(54) ،جامعة الزقازيق ،. مجمة كمية التربية)االليكسيزيميا( و التعمق الوالدي لدى الراشدين

194-244. 

 ، الرياض.االغتراب وعالقتو باألمن النفسي(، 2004عادؿ بف دمحم العقيمي ) -

. القاىرة : مكتبة األنجمك الشيخوخةعمم نفس النمو من الجنين إلى . (1999ؿ األشكؿ )عاد -

 .المصرية

االلتزام الديني وعالقتو باألمن النفسي لدى (. 2001عبد المطيف، حكمت، كالجميمي، نصيف ) -

 . رسالة ماجستير، جامعة صنعاء، اليمف.طمبة جامعة صنعاء

 كمية مجمػة ،الرشـد إلى الطفولة من ومحدداتو أبعادة النفسي األمن (.2006) أحبلـ هللا، عبد -

 .مصر اإلسكندرية، ،جامعة 3 ع، 16 ـ، التربية

 مجمة  .(A, B) الشخصية بنمط وعالقتو الحياة في المعنى(. 2012) رحيـ جميمة ،الكائمي عبد -

 .664 -609 ،(201) األستاذ،

رسالة  األمن النفسي وعالقتو بمفيوم الذات لدى المعاقين بصريال.(. 2009عقل، كفاء ) -

 ماجستير، الجامعة اإلسبلمية، غزة، فمسطيف.  

 .مصر ،القاىرة ،دار القاىرة لمنشر ، اليوية و القمق و اإلبداع. ( 2002دمحم إبراىيـ ) ،عيد  -

الككيت : دار  .اإلنسان يبحث عن المعنى .(1982)ترجمة ( طمعت منصكر ) فيكتكر فرانكل -

 .القمـ

 .القاىرة : مكتبة األنجمك المصرية .في اإلرشاد النفسيمقدمة . (2006دمحم إبراىيـ عيد ) -
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الفروق بين أبناء المطمقين وأبناء غير المطمقين في األمن (. 2012دمحم بشير االبراىيمي ) -

. جامعة غردايو، مختبر التطبيقات التربكية كالنفسية، كمية العمـك االنسانية كاالجتماعية، النفسي

 الجزائر.

إدراك األطفال لألمن النفسي من الوالدين و عالقتو بالقمق . ( 2003مد )عماد دمحم أح ،مخيمر -

 .677 – 613, ص  4, العدد  13دراسات نفسية , مجمد  ،و اليأس

 مجمة. المسمم لدى النفسي األمن تحقيق في الكريم القرآن أثر(. 2007) سعيد ،المغامسي -

 .58 – 14 ،(5) اإلماـ، جامعة

فاعمية العالج بالمعنى في خفض مستوى االكتئاب لدى عينة . (1997صبلح فؤاد ) ،مكاكؼ  -

 .عيف شمس ،كمية التربية ،رسالة دكتكراه غير منشكرة ،من الشباب الجامعي

معنى الحياة والمساندة االجتماعية وعالقتيا ببعض االضطرابات (. 2012الميداكؼ، عبد هللا ) -

مجمة بحث منشكر،  بالمممكة العربية السعودية.النفسية لدى المصابين في الحوادث المرورية 

 . 159 – 94، ص ص 1، جزء 31العدد  دراسة عربية في التربية وعمم النفس،

مجمة بحث منشكر،  جودة الحياة لدى طمبة جامعتي دمشق وتشرين.(. 2012نعيسة، رغداء ) -

 .181 – 145، ص ص 28، مجمد 1عدد جامعة دمشق، 

برنامج إرشادي الكتروني إلثراء معنى الحياة وبعض (. 2011ػ )النمر، آماؿ؛ كالمصرؼ، سمك  -

جامعة  –مجمة كمية التربية بحث منشكر،  المتغيرات النفسية المرتبطة بو لدى طمبة الجامعة.

 . 233 – 167، ص ص 4، مجمد 35عدد  عين شمس،

 

 

 :ألجنبيةالمراجع ا



85 

- Aiken , L.R. (1995 ). Personality :  Theories , Research ,and 

applications. New Jersey : Prentice Hall. 

- Al-Domi, M. M. (2012). Faith and psychological security in the Holy 

Quran. European Journal of Social Sciences, 32(1), 52-58. 

- Alberto, A (2008). Parentaul Behaviors and late Adolescents 

Adjustment: The Role of Emthional security and Emothional 

intelligence. 

- Allen Joseph, (2003) A Secure base in adolescence: markers of craw 

ford-Brown, clauelette P.J: 1993: A study of the factors associated 

with the development of conduct disorder in Jamaican male 

adolescents, Rutgers of stode university of New Jersey. 

- Eagleton, T. (2007). The Meaning of  Life. Britian: Oxford University 

Press. 

- Fenniman, A. (2010). Understanding each at work: An examination of 

the effects of perceived empathetic listening on psychological safety 

in the supervision-subordinate relationship. Unpublished 

dissertation, George Washington University. 

- Jeffries, L. (2005). Adolescence and meaning life. USA: University of 

Houston Press. 

- Frankl , V. E. ( 1978 ).The unheard cry for meaning. London. 

Hodder Toughen. 

- Josef, G, & Amnon, L. (2003). Mothers or father custody. 

Educational Psychology, 18,225-231. 

- Jone M, (2007) Meaning of life. Journalst psychology wew yory.4017. 

P119. 

- Hamidi, S., Yetkin, A., & Yatkin, Y. ( 2010). The Meaning of Life: 

Health, Disease, and the Naturopathy. Journal of Psychology and 

Counselling, 2, (1), 9-16. 



86 

- Hurlack. F. B. 1983 : development Psychology new de this ahuon 

negrawhill piblishivyco…1p.p75. 

- Kim,Mira.(2112) Exploring Sources of Life Meaning Among 

Koreans Trinity Western University.Published Master 

-  Lee, 2013, 1500; Weisskirch & Delevi, 2013, 253; Yarbro, Mahaffey, 

Abramowitz & Kashdan, 2013, 356) 

- Maslow, A (1954). Motivation and personality. New York, NY: 

Harper. ISBN 0-06-041987-3. 

- Molasso. WR. (2006). Measuring a students sense of purpose in life. 

Michigan Journal of college student Development. 12(1).15-24. 

- Mauser, M., King, R., & Young, M. (2004). The Meaning of Life: 

Long Prison Sentences in Context. Washington, The Sentencing 

Project. 

- Mulyadi, S. (2010). Effect of psychological security and 

psychological freedom on verbal creativity of Indonesia 

homeschooling students. New York, USA: Centre for Promoting Idea. 

Available online at: www.ijbssnet.com.  (pp. 72-79). 

- Nafaa, N., and El-Tanahi, N. (2011). Effect of cardio karate on some 

of tension and psychological security indications and its 

relationship with the aspiration level to the orphans. Ovidius 

University Annals, Romania, Series Physical Education and Sport / 

SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH 29 code CNCSIS category 

B+, 11(1), 104-112 

- Rubin, A., Weiss, E. L., and Coll, J. E. (eds.) (2013). Handbook of 

military social work. New Jersey, USA: John Wiley & sons, Inc. 



87 

- Stegar, M., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The Meaning in 

Life Questionnaire: Assessing the Presence of and Search for 

Meaning in Life. Journal of Counselling Psychology, 53, (1), 80-93. 

- Yalom , D. Irvin ( 1980 ). Existential Psychotherapy. New York : 

basic books Publishers. 

- Zimbardo, P. & Weber, A. (1994). Psychology. New York: Harper 

Collins College Publisbers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



88 

 

 

 

 المالحق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



89 

 

 (1ممحق رقم )

 أدوات الدراسة بصورتيا النيائية

 جامعة القدس                       

                                برنامج االرشاد النفسي والتربوي                   / كميةالعموم التربويةالدراسات العميا 

 

األمن النفسي و عالقتو بمعنى الحياة لدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي دراسة بعنوان: 
 القدس ".

 

 أعزائي الطمبة 

 تحية وبعد،،

مف النفسي ك مدػ عبلقتو بمعنى الحياة لدػ عينة مف طبلب المؤسسات األالكشف عف  إلىتيدؼ الدراسة الحالية 
التكـر بتعبئة ىذا االستبياف بما يتفق كقناعتؾ الشخصية، كاف  كـلذا يرجى من اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس ". 

تعامل بسرية ألغراض ( في المكاف المناسب، عممًا أف جميع البيانات كالمعمكمات سكؼ xتجيب بصراحة كتضع إشارة )
 البحث العممي.

 شاكره لكم حسن تعاونكم،،،

 

كفاح صالح الباحثة:           

بإشراف الدكتورة: فدوى حمبية                               
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القسم األول :   

 ( فً المربا الذي ٌنطبق علٌك Xٌرجى وضا  إشارة    

 

 دٌس                 ( السواحرة  أبومكان اإلقامة             ( العٌزرٌة                 (  -3

 

  أنثىالجنس                    ( ذكر                      (  -2

 

 

 العمر  -1

 

 الص   -0
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 مقٌاس   ماسلو ( للشعور باألمن النفسً 

 

 القسم الثانً :

(إشارة   ٌرجى وضا   X  : فً المربا الذي ٌتفق و رأٌك امام كل فقرة من الفقرات التالٌة  

 

الّؼٌاىفقشجاىشقٌ

ٕوذشغةػادجأُذنٍُ٘غاآلخشيِػيىاُذنُ٘.7

؟ى٘دذك



؟ٕوذشذاحىيَ٘اقفاالجرَاػيح.2

؟ٕوذْقصلاىثقحتاىْفظ.0

؟اىثْاءٕوذشؼشأّلذذصوػيىقذسمافيٍِ.0

؟ٕوذذظٍشاساًتأّلٍغراءٍِاىؼاىٌ.2

؟ٕوذفنشتأُاىْاطيذثّ٘لمَذثرٌٖىآلخشيِ.0

ٕاّاخاىريذرؼشضٕوذقيقىَذجغ٘ييحٍِتؼطاإل.1

؟ىٖا



؟ٕويَنْلأُذنٍُ٘شذاحٍغّفغل.2

؟ٕوأّدػيىٗجٔاىؼًَ٘غاىةغيشأّاّي.3

ذجْةاألشياءغيشاىغاسجتاىرٖشبٍْٖا؟ٕوذَيوإىى.71

ٕويْراتلٍشاساًشؼ٘ساًتاى٘دذجدرىى٘مْدتيِ.77

؟اىْاط



؟ٕوذشؼشتأّلداصوػيىدقلفيٕزٓاىذياج.72

؟ٕوٍِػادذلأُذرقثوّقذأصذقائلتشٗحغيثح.70

؟ٕوذثثػػضيَرلتغٖ٘ىٔ.70

؟ّذٍ٘ؼظٌاىْاطٕوذشؼشػادجتاى٘د.72

ٕومثيشاًٍاذشؼشإُٔزٓاىذياجالذغرذقأُيؼيشٖا.70

؟اإلّغاُ



؟ٕوأّدػيىٗجٔاىؼًٍَ٘رفائو.71
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؟ٕوذؼرثشّفغلغاىثاًػصثياًّ٘ػاًٍا.72

؟ٕوأّدػٍَ٘اًغاىةعؼيذ.73

؟ٕوأّدػادجٗاثقٍِّفغل.21

؟ذفؼئٕوذذسكغاىثاًٍا.27

؟ٕوأّدساضػِّفغل.22

؟ٕومثيشاًٍاذنٍُ٘ؼْ٘ياذلٍْخفعح.20

ػْذٍاذيرقيٍغاآلخشيِألٗهٍشج,ٕوذشؼشػادج.20

؟تأٌّٖىِيذثّ٘ل



؟ٕوىذيلإيَاُمافتْفغل.22

ٕوذشؼشػيىٗجٔاىؼًَ٘تأّٔيَنْلاىثقحتَؼظٌ.20

؟اىْاط



؟تأّلغاىةّافغفيٕزااىؼاىٌٕوذشؼش.21

؟ٕوذْغجٌػادجٍغاآلخشيِ.22

؟ٕوذقعيٗقراًغ٘يالًتاىقيقػيىاىَغرقثو.23

.ٕوذشؼشػادجتاىصذحاىجيذجٗاىق٘ج.01

؟ٕوأّدٍرذذزجيذ.07

؟ٕوىذيلشؼ٘ستأّلػثئػيىاآلخشيِ.02

ٍشاػشك؟ٕوذجذصؼ٘تحتاىرؼثيشػِ.00

؟ٕوذفشحػادجىغؼادجاآلخشيِٗدغِدظٌٖ.00
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 جامعة القدس                                                       

 الدراسات العميا                                                    

 العموم التربوية  كمية

 النفسي والتربوي                                                    اإلرشادبرنامج 

 

 

 

األمن النفسي و عالقتو بمعنى الحياة لدى عينة من طالب المؤسسات اإليوائية في منطقة ضواحي دراسة بعنوان: 
 القدس ".

 

 أعزائي الطمبة 

 تحية وبعد،،

الكشف عف األمف النفسي ك مدػ عبلقتو بمعنى الحياة لدػ عينة مف طبلب المؤسسات  إلىالحالية  تيدؼ الدراسة
اإليكائية في منطقة ضكاحي القدس ".  لذا يرجى منكـ التكـر بتعبئة ىذا االستبياف بما يتفق كقناعتؾ الشخصية، كاف 

البيانات كالمعمكمات سكؼ تعامل بسرية ألغراض ( في المكاف المناسب، عممًا أف جميع xتجيب بصراحة كتضع إشارة )
 البحث العممي.

 شاكره لكم حسن تعاونكم،،،

 

 الباحثة: كفاح صالح

 بإشراف الدكتورة: فدوى حمبية                             
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 مقٌاس معنى الحٌاة 

 3881رون توفٌق الرشٌدي  ها



 تعلٌمات :
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 .( تحت الخٌار الذي ٌص  بدقة درجة هذه المشاعر لدٌكxأن تضا إشارة  

 

 كثٌرا جدا كثٌراً  متوسط قلٌالً  العبارات الرقم

     .باستمرارأفكر فً معنى الحٌاة  .3

     األمور الهامة فً حٌاتً.أستطٌا تحقٌق  .2

الجدٌدة و أجد  االهتماماتأبحث عن النشاطات و  .1
 .فٌها متعة

    

أستطٌا تحدٌد األمور التً أفتقدها فً حٌاتً تحدٌداً  .0
 ً  .دقٌقا

    

     .باستمرارأنا شخص مستقر  .7

حٌاتً الخصبة الجمٌلة سو  تأتً فً  أن  أتوقا  .1
 .المستقبل

    

مهمة و  بأشٌاءالمستقبل سو  ٌأتً  بأنعندي أمل  .5
 .سارة

    

أحلم بأن أجد نفسً فً مكان جدٌد و بشخصٌة  .9
  .جدٌدة

    

أحقق شٌئاً جدٌداً و مختلفاً عما هو  أنأفكر فً  .8
 .مألو 

    

     .تغٌٌر الهد  الرئٌسً لحٌاتً إلىأسعى  .34

     .فً سر الحٌاة باستمرارأفكر  .33

     .أفكر أن أجد فرصاُ جدٌدة للحٌاة .32

أحقق هدفاُ حددته من قبل ,ا بالتفكٌر فً  أنقبل  .31
 .هد  آخر

    

مغامرة و اكتشا  عالم  إلىأشعر بأنً بحاجة  .30
 جدٌد.

    

     .ٌالزمنً الشعور بأن أحقق ذاتً .37

أشعر أنً قد وجدت ما فقدته و قررت أن أبحث  .31
 .حٌاتًعنه طٌلة 

    

    أدرك أنً استنفذت كل قواتً فً الهد  الذي  .35
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  .وجهت إلٌه حٌاتً

بأنه ٌنقصنً أن أفعل شٌئاً له قٌمة  اعتقادٌوجد لدي  .39
 .فً حٌاتً

    

ٌوجد لدي شعور بأنه ٌجب أن أعمل شٌئاً غٌر  .38
 .عادي وٌكون له هد 

    

     .أنا أشعر عادة بالحٌوٌة و الحماس .24

تبدو الحٌاة بالنسبة لً ممتعة و مشوقة و مثٌرة  .23
 .لالهتمام

    

22.  ً      .أعٌش حٌاتً بأهدا  واضحة تماما

     .طبٌعة حٌاتً ملٌئة بالمعانً و المثل .21

20.  ً      .كل ٌوم بالنسبة لً هو جدٌد تماما

هذه  أعٌشاستطعت أن أختار فإنً أفضل أن  إذا .27
 .الحٌاة أكثر من مرة

    

سن التقاعد , أعمل أعماالً مهمة  إلًبعد وصولً  .21
 .كنت أرغب فٌها

    

فً حالة تحقٌق أهدا  حٌاتً فإنً أتقدم بمنتهى  .25
 .الحٌوٌة حتى أتمها

    

الجمٌلة و المثٌرة  باألشٌاءأشعر أن حٌاتً ملٌئة  .29
 .لالهتمام

    

قدر لً أن أموت الٌوم أشعر أن حٌاتً تستحق  إذا .28
 .أعٌشها أن

    

أثناء التفكٌر فً حٌاتً أكتش  الهد  و العبرة من  .14
 .وجودي

    

 أنهاعالقتً بالعالم المحٌط بً أكتش   أتأملعندما  .13
 .تتناسب ما معنى الحٌاة بالنسبة لً

    

     أنا إنسان أتحمل مسؤولٌتً بالحٌاة تماماً. .12

له  آريفٌما ٌتعلق بحرٌة اإلنسان فً االختٌار ,  .11
 .باالختٌارالحرٌة الكاملة 

    

     .فٌما ٌتعلق بالموت أكون مستعد و غٌر خائ  .10

ً  أتجنبفٌما ٌتعلق باالنتحار,  .17      .التفكٌر به نهائٌا

لدي قدرة قوٌة إلٌجاد معنى أو هد  أو رسالة  .11
 .للحٌاة

    

15.  ً      .حٌاتً فً ٌدي و أتحكم فٌها تماما

إن القٌام باألعمال الٌومٌة ٌكون مصدر سروري و  .19
 .راحتً

    

     .اكتش  أن للحٌاة أهد  واضحة و مفٌدة .18
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 التربيةجامعة القدس/ كمية  د. عمر الريماكؼ  1

 جامعة القدس/ كمية التربية د. نبيل عبد اليادؼ 2

جامعة القدس/ كمية الصحة  د. نجاح الخطيب 2
 العامة

 جامعة بيرزيت د. ابراىيـ مكاكؼ  3

 جامعة بيزريت د. مكريس بقمة 4

 جامعة عماف االىمية د. أمجد احمد  5
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