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 وتقدير: شكر

 اهلل الرحمن الرحيم: بسم

)األحقاف، " َربِّ أوزْعني أْن أْشُكَر ِنْعَمتَك الِتي أنْعمَت َعَليَّ وَعلى َواِلَديَّ َوأْن َأْعَمَل َصاِلَحًا َتْرَضاه".
 اهلل العظيم صدق                                                   (105، ص: 51اآلية رقم 

 ....لشكرالفضل فيه ألهله، فهم أولى بالفضل وأحق با من بركة العلم أن ُينسبَ  فإنَّه

أنَّى لي أن أقدم أسمى ما يقدم من آيات الشكر والعرفان لمن علمتني كيفف تكفون النففوب كبفارًا  وقد
 ، التفي شفرفت بإشفرافها علفيَّ  بلا  فاديااوكيف يكون العطاء بال حدود ........ أستاذتي الفدكتور     

ت من فيض علمها وعطائها، فحقًا نعم المربي هفي، ونعفم األسفتاذ هفي .... والتلمذ  على يديها فنهل
 جزاها اهلل عني كل خير.

 (األسااا.االدتارر محمارد مايود رالادتاررا ساساو مساعردوكل الشكر أقدمه ألعضاء اللجنة الكفرام )
 لمالحظاتهم القيمة التي كانت أكبر األثر في إغناء بحثي المتواضع.

رسفالتي الفذي كفان عونفًا لفي ففي إكمفال  ،عمااد ساعدا محماد   كتورأقدم شكري إلفى أسفتاذي الفد كما
 هذه.

 ثروهفاحيف  أ رسفالةالذين شرفت بتحكفيمهم لمقفاييب ال ،المحتمين لألساا.االشكر أقدمه حقًا  وجزيل
 بتوجيهاتهم وآرائهم.

ففي قسفم علفم الفنفب والقيفاب  لزموئيفي كلية التربية، و األفاضل لألساا.اأنسى أن أقدم الشكر  وال
 والتقويم الذين أغنوا بحثي بمالحظاتهم.

في كفل  بدعائها وحنانها وكرمها التي دعمتني  ألمي الحبيبة لشكرآخرًا أتوجه بجزيل ا وليب وأخيراً 
الذي كان لفه كفل  ُمحي الدين القادري لألساا. الرسالة، كما أتوجه بالشكرخطو  من خطوات إنجاز 

خراجهففا بالشففكل الففذي هففي عليففه، و  لففىالفضففل فففي طباعففة رسففالتي واب األعاازاو مسااال  أخاارايكففل مففن  اب
 .فلك، ولصديقتي الغالية ساهموا في تطبيق مقاييب رسالتي لذينلا رأمل رمحمد استسدراسي

 من ساهم في إتمام هذا البح  حتى أينع ثماره. ولكل

 شترمسي جزيل ال لتم                                                                     

 الباحثة                                                                             



- 2 - 

 فهرس احملتويات:
 :الصفحة :العسران

 5-2 المحتويات. فهرب
 6-1 الجداول. فهرب
 7 األشكال. فهرب
 8 المالحق. فهرب

  األرل: الاعريف بالبحث الفصل
 55-50 . المقدمة.أوالً 
 52 . مشكلة البح .ثانياً 
 55-51 . أهمية البح .ثالثاً 
 55 . أهداف البح .رابعاً 

 55 . فرضيات البح .خامساً 
 56-55 . مصطلحات البح  والتعريفات اإلجرائية.سادساً 
 56 . حدود البح .سابعاً 

  الثاسي: اإلطار السظري الفصل
 life meaning 59- 19ا معسى الحياا:   أرلا 

 59 .تمهيد
 25-59 معنى الحيا  وتعريفه. مفهوم
 22-25 عنى الحيا .م مكونات

 25-22 معنى الحيا . خصائص
 27-25 معنى الحيا . مصادر
 16-28 المفسر  لمعنى الحيا  ورؤية شمولية لها. النظريات
 18-16 الحيا  وعالقته ببعض المتغيرات )السعاد  والصحة النفسية والعمر(. معنى
 19 .تعقيب

 Altruism 55-19 :ا اإليثارثاسياا 
 52 .تمهيد
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 55-52 اإليثار وتعريفه. مفهوم
 58-55 المفسر  لإليثار ورؤية شمولية لها. النظريات

 10-59 وتطور السلوك اإليثاري. نمو
 15-10 السلوك اإليثاري. خصائص
 15 .لإليثار لالفاعل أو الممث خصائص

 12-15 اإليثار. أنواع
 11-12 الكامنة وراء السلوك اإليثاري. الدوافع
 17-16 في السلوك اإليثاري. لمؤثر ا العوامل
 18-17 الحيا  وعالقته باإليثار. معنى
 19-18 .تعقيب

 17-06 ا مرحلاي الرشد األرسط رالشيخرخة:ثالثاا 
 61-65 مرحلة الرشد األوسط: -

 65 .تمهيد
 62-65 الرشد األوسط وتعريفه. مفهوم

 62 مرحلة الرشد األوسط والتغيرات المصاحبة لها. خصائص
 61 ومتطلبات األفراد في مرحلة الرشد األوسط. حاجات

 61 المشكالت في مرحلة الرشد األوسط. أهم
 75-65 مرحلة الشيخوخة: -

 65 .تمهيد
 61-65 الشيخوخة وتعريفها. مفهوم

 68-61 مرحلة الشيخوخة والتغيرات المصاحبة لها. خصائص
 69-68 ومتطلبات األفراد في مرحلة الشيخوخة. حاجات

 75-69 المشكالت في مرحلة الشيخوخة. أهم
 75 .تعقيب

  الثالث: الدراسات السابقة الفصل
 81-71 .واإليثار تناولت معنى الحيا  التي. الدراسات العربية أوالً 
 91-85 اإليثار.معنى الحيا  و  األجنبية التي تناولت. الدراسات ثانياً 
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 97-95 لدراسات السابقة وأوجه االستفاد  منها.. مكانة الدراسة الحالية بين اثالثاً 
جراواا  الفصل   الرابع: مسهج البحث را 

 99 . منهج البح .أوالً 
 502-99 وعينته. البح . مجتمع ثانياً 
 520-502 . أدوات البح .ثالثاً 
 525-520 . إجراءات تنفيذ البح .رابعاً 

 525 . الصعوبات التي واجهت البح .خامساً 
  لخامس: عرض ساائج البحث رمساقشاهاا الفصل

 521 تمهيد
 519-521 نتائج كل فرض من فروض البح  ومناقشتها. عرض

 519 ومقترحات. توصيات
  المراجع قائمة

 512-555 . المراجع العربية.أوالً 
 560-511 . المراجع األجنبية.ثانياً 

  البحث ملخص
 561-565 . ملخص البح  باللغة العربية.أوالً 
 I-II . ملخص البح  باللغة اإلنكليزية.ثانياً 

 576-565 الموحق
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 فهرس اجلداول
 :الصفحة جدرلال عسران الجدرل رقم

 500 أفراد المجتمع األصلي وفقًا للجنب والمرحلة العمرية. توزع 7

 505 أفراد العينة وفقًا للجنب والمرحلة العمرية. توزع 2

 505 عاد في مقياب معنى الحيا البنود على األب توزع 3

 505 بعد من أبعاد مقياب معنى الحيا . لعلى ك يجابيةالبنود السلبية واإل توزع 4

 501 المحذوفة لكل بعد من األبعاد في مقياب معنى الحيا . البنود 5

 506 في مقياب معنى الحيا . دالمعدلة لكل بعد من األبعا البنود 0

 507 صورته النهائية. معنى الحيا  في مقياب 1

ارتباط كل بعد من أبعاد مقياب معنى الحيا  مع األبعاد األخرى ومع  معامل 8
 الدرجة الكلية.

508 

معنى الحيا  مع الدرجة  مقياباالرتباط بين درجة كل بند من بنود  معامالت 9
 الكلية.

509 

ا  مع درجة االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياب معنى الحي معامالت 76
 550 البعد الذي ينتمي إليه.

 551 البنود على األبعاد في مقياب اإليثار. توزع 77

 551 .يثارالبنود السلبية واإليجابية على كل بعد من أبعاد مقياب اإل توزع 72

 555 من األبعاد في مقياب اإليثار. بعدالمحذوفة لكل  البنود 73

 551 بعاد في مقياب اإليثار.المعدلة لكل بعد من األ البنود 74

 556 بعد من األبعاد في مقياب اإليثار. لكلالمضافة  البنود 75

 556 غير المفهوم من قبل العينة االستطالعية في مقياب اإليثار. البند 70

 556 اإليثار في صورته النهائية. مقياب 71

ومع الدرجة  ىاألخر ارتباط كل بعد من أبعاد مقياب اإليثار مع األبعاد  معامل 78
 الكلية.

557 
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 558 االرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياب اإليثار مع الدرجة الكلية. معامالت 79

البعد  جةاالرتباط بين درجة كل بند من بنود مقياب اإليثار مع در  معامالت 26
 559 الذي ينتمي إليه.

 521 اد عينة البح .االرتباط بين معنى الحيا  واإليثار لدى أفر  معامل 27

الفروق بين الذكور واإلنا  في معنى الحيا  لدى أفراد عينة البح  ككل  نتائج 22
 ولدى كل من مرحلتي الرشد األوسط والشيخوخة.

526 

الفروق بين الذكور واإلنا  في كل بعد من أبعاد مقياب معنى الحيا   نتائج 23
 .لبح لدى أفراد عينة ا

526 

 529 بين الراشدين والمسنين في معنى الحيا  لدى أفراد عينة البح . الفروق نتائج 24

 حيا بين الراشدين والمسنين في كل بعد من أبعاد مقياب معنى ال روقالف نتائج 25
 لدى أفراد عينة البح .

510 

الفروق بين الذكور واإلنا  في اإليثار لدى أفراد عينة البح  ككل ولدى  نتائج 20
 .ةالرشد األوسط والشيخوخ لتيمن مرح لك

511 

الفروق بين الذكور واإلنا  في كل بعد من أبعاد مقياب اإليثار لدى  نتائج 21
 515 أفراد عينة البح .

 516 لدى أفراد عينة البح . ككلوالمسنين في اإليثار  ينالفروق بين الراشد نتائج 28

بعاد مقياب اإليثار لدى الفروق بين الراشدين والمسنين في كل بعد من أ نتائج 29
 البح . ينةأفراد ع

517 
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 فهرس األشكال:

 :الصفحة الشتل عسران الشتل رقم

 525 العالقة بين معنى الحيا  واإليثار لدى أفراد عينة البح . شكل 7-2

 527 ككل. لحيا الفروق بين الجنسين في معنى ا نتائج 3

 515 الحيا  ككل. ىي معنالفروق بين الراشدين والمسنين ف نتائج 4

 511 الفروق بين الجنسين في اإليثار. نتائج 5

 518 .يثارالفروق بين الراشدين والمسنين في اإل نتائج 0
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 فهرس املالحق:

 :الصفحة الملحق عسران الملحق رقم

 561 بأسماء الساد  المحكمين ألدوات البح . قائمة 7

 566 عامة ألدوات البح . معلومات 2

 569-567 معنى الحيا  في صورته األولية. مقياب 3

 572-570 معنى الحيا  في صورته النهائية. مقياب 4

 575-571 صورته األولية. فياإليثار  مقياب 5

 576-571 اإليثار في صورته النهائية. مقياب 0
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 الفصل األول: التعريف بالبحث

 

 

 . المقدمة.أوالً 

 ة البح .. مشكلثانياً 

 . . أهمية البحثالثاً 

 البح . ف. أهدارابعاً 

 . فرضيات البح .خامساً 

 . مصطلحات البح  والتعريفات اإلجرائية.سادساً 

 . حدود البح .سابعاً 
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 ا المقدمة:أرلا 
فاإلنسفففان ال يسفففعى فقفففط ليشفففبع غرائفففزه أو  لحياتفففه،المسفففعى الفففرئيب لإلنسفففان هفففو تحقيفففق معنفففى  إنَّ 

نَّمفا يتركفز اهتمامفه ففي أْن يكفون لحياتفه مغفزًى وهفدفًا لتهيئة أفضل ال ظروف االجتماعية ليعيشفها، واب
وقيمًة يتوجه إليها، وفي ضوء هذا المعنى وتلك القيمة يجد الحيا  بكل ما تحمله من معانفا  تسفتحق 

حتويه هذه ما ت ارأْن ُتعاْش، ألنَّ قيمة الحيا  ال تنحصر في مجرد أْن يكون الفرد حيًا فقط، بل بمقد
 الحيا  من أهداف سامية يسعى لتحقيقها.

معنى الحيا  من أكثر وأهم الموضوعات التي يتساءل عنها اإلنسان، فهي قضية حتمية تواجه  عد  ويُ 
ففي وقفت مفا مفن مراحفل تطفوره الشخصفي، وفكتفور فرانكفل هفو أول مفن أشفار إلفى أهميفة كل إنسفان 

أساسفية للبحف  عفن المعنفى، وعمليفة البحف  نزعفة جوهريفة معنى الحيا  موضفحًا أنَّ اإلنسفان يمتلفك 
نَّ إعاقفة هفذا  ه هي الدافع األساسي والجفوهري لفدى اإلنسفانعن وجميفع الفدوافع األخفرى تقفود إليفه، واب
 (655،ص:2052)عبد الوائلي، د فقدان المعنى.ول  دافع أو إحباطه يُ ال

ويعمفففل علفففى تنظيمهفففا وتكاملهفففا مفففع  فمعنفففى الحيفففا  هفففو طريقفففة يفففدرك بهفففا الففففرد خبراتفففه ففففي الحيفففا 
 (55،ص:2008)يوسف، إليه.احتفاظه الدائم بوجود غرض من الحيا  وهدف يسعى 

هفففذا  ،(Wong,1998,p:406)بحفففب الحيفففا  والرضفففا عنهفففا  همعنفففى الحيفففا  ففففي أحفففد أبعفففاد ويتجلَفففى
تجَلى بتفضيل ذاته والتسامي عليها والتوجه نحو غاية أسمى وأرقى ت تخطيل فردالحب الذي يدفع بال

 اآلخرين على النفب وتقديم العون والمساعد  لهم.
علففى ذلففك فففإنَّ معنففى الحيففا  هففو الففذي يوجففه سففلوك الفففرد علففى النحففو الففذي يشففبع لديففه إراد   وبنففاءً 

 (58،ص:2002الوجود التي تحركه نحو االرتباط بما يعطيه معنى لهذا الوجود. )الفرماوي، 
ن في العالم المحيط بالفرد وليب من داخل الفرد ذاته، أي أنَّه ينطلق ألنَّ اكتشاف المعنى يكم وذلك

 (Frankl,1988,p:52)من ابتعاد الفرد عن ذاته من خالل حبه وخدمته لآلخرين. 
 ،ين وتعاطفففه معهففم وتمثلففه لحاجففاتهمدافعففًا أساسففيًا فففي إيثففار الفففرد لآلخففر  حيففا يصففبم معنففى ال وبهففذا

مالففه فففي الحيفففا  مففع سففعيه لمسففاعد  اآلخفففرين وتقففديم العففون لهفففم سففعي الففففرد لتحقيففق آحيفف  يففرتبط 
 (575،ص:2050)ناصر، والتضحية من أجلهم.

جهة أخرى ُيعد  اإليثار سلوكًا إيجابيًا موجهًا لتقديم اآلخر على الفذات وبمفا يحملفه هفذا السفلوك  ومن
فا يفنعكب علفى الففرد ا إليثفاري بمشفاعر مفن من شعور بالحفب واالهتمفام والتعفاطف نحفو اآلخفرين مم 

 (5،ص:2055)إعرابي، .منها لهدفالسعاد  والرضا التي تجعله يكتشف المعنى من حياته وا
الجتمففاعي بففين الفففرد اعففل مففن آليففات الففنفب االجتماعيففة التففي تففؤثر فففي عمليففات التفا آليففة فاإليثففار

 حية مفففن أجلهفففم.للتعفففاطف الوجفففداني مفففع الغيفففر واالرتبفففاط بهفففم والتضفففوالجماعفففة، فهفففو مفففرآ  حقيقيفففة 
 (572،ص:2050)ناصر،
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يقوم به الففرد بجهفد تطفوعي وعفن قصفد بهفدف تقفديم ، و وينبع سلوك اإليثار من قيم ومشاعر داخلية
  العون لآلخرين وتخفيف المعانا  عنهم وتحقيق اإلفاد  لهم دون رغبة في أي منفعة من جراء ذلك.

 تبفددففي الحيفا  الراشفد ، ففيهفا ت اسفتقراراً  المراحفلثر أكمن  ُتعد  مرحلة الرشد األوسط وانطالقًا من أنَّ 
لة وتتالشى تدريجيًا نزعات العب  واالنفصال والتي غالبًا ما تبرز في مرح جزوالع بمشاعر االغترا

فففي هففذه المرحلففة قففد بلغففوا مسففتوًى مففن النضففج واالسففتقاللية  فففاألفراد، المراهقففة ومرحلففة الرشففد المبكففر
 .لم بشكٍل فع ايمكنهم من تنظيم حياته

مفع  العالقفةكفل مفن  ُتعفد  التفكير في معنى الحيا  والهدف منها في مرحلة الرشفد األوسفط و  يزدادكما 
الشففففففففففففريك والصففففففففففففحة والسففففففففففففعاد  مففففففففففففن أهففففففففففففم مصففففففففففففادر معنففففففففففففى الحيففففففففففففا  فففففففففففففي هففففففففففففذه المرحلففففففففففففة 

مفن التفرا   شيءل ى اهتمام الفرد نقل ويصبم جُ  (Depaola&Ebersole,2010,p:190)،العمرية
لتصفبم ففي وتتبلفور  لديفه اإليثاريفةالسفلوكيات  تفزداد ي أو األخالقي لألجيال التالية، ووفقفًا لهفذاادالم

حي  يزداد اهتمام األففراد بفاآلخرين ، وتسمى هذه المرحلة مرحلة اإلحساب باإلنتاج والتدفق ،ذروتها
نمففوهم.  ر نففاء فتففوتففزداد رغبففتهم فففي نقففل الحكففم والقففيم والفضففائل التففي اكتسففبوها أث واسففععلففى نطففاق 
 (19،ص:2052( )الوحيدي،500،ص:2002)عثمان.عبده،

ومففففن جهففففة أخففففرى ُتعففففد  مرحلففففة الشففففيخوخة مرحلففففة حرجففففة فففففي حيففففا  الفففففرد نظففففرًا للتغيففففرات النفسففففية 
ولفففذا يتوجفففه المسفففن لألسفففر   ،والفيزيولوجيففة واالجتماعيفففة التفففي يتعفففرض لهفففا والتفففي تتففرك آثارهفففا عليفففه

لديه، وذلك األساسي للشعور بالمعنى  المصدرص حي  يصبم كل منهما واألبناء لتعويض هذا النق
وفع فال ففي تحقيفق الصفحة النفسفية للمسفن وذلفك مفن خفالل  إيجفابي األسفر  مفن دور بفه نظرًا لمفا تقفوم

-560،ص:2055تطرأ عليه ومؤازرتفه والوقفوف لجانبفه.)كرم، التي نفعاليةواال النفسية غيراتالت تفهم
565) 

وذلففففك  لديففففه نخفض السففففلوك اإليثففففاريرات المرافقففففة للمسففففن فففففي جميففففع األصففففعد  يففففومففففع هففففذه التغيفففف
وبفالرغم مفن ذلفك يبقفى المسفن حكيمفًا قفادرًا ،(Smith,2006,p:46).علفى العطفاء تفهالنخفاض مقدر 

 ، وخاصًة فيما يخص شؤون أسرته وأوالده.على إبداء النصم وتوجيه اآلخرين
لفدى كفل مفن  الحيفا  واإليثفار ففي اكتشفاف كفل منهمفا لآلخفرفإنَّ هذا يدل  على أهمية كل من معنفى 

المسفاهمة ففي بنفاء شخصفية سفوية قفادر  األفراد في مرحلتي الرشد األوسط والشيخوخة، ودورهما ففي 
 على بناء المجتمع والرقي به.
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 ا مشتلة البحث: ثاسياا 
حياتفه بغفض النظفر عفن  وجودية مصاحبة لإلنسان طوال مراحل  البح  عن معنى الحيا  ظاهر  إنَّ 

آلخفر  ردوهذا المعنى متفرد ونوعي يختلف مفن فف واالجتماعي،والمستوى االقتصادي  لجنبالعمر وا
وداخل الفرد نفسه من مرحلة ألخرى، حيف  ُيفؤدي تحقيفق اإلنسفان لمعنفى الحيفا  إلفى تحقيفق وجفوده 

ففا عجففزه عففن تحقيففق هففذا المعنففى فيففؤدي إلففى العديففد مففن المشففكال ت واالضففطرابات التففي األصففيل أم 
 (119،ص:2050تؤثر على اتزان الفرد االنفعالي وعالقاته بمن حوله. )عبد الحليم،

للسفلوك البشفري، وعلفى اعتبفار أنَّ السفلوك اإليثفاري  ألساسفيلكون معنى الحيا  ُيعد  المحرك ا ونظراً 
الفع ففال فففي تحقيففق  عليففه العالقففات االجتماعيففة بففين األفففراد مففن خففالل دوره ومهففو األسففاب الففذي تقفف

االنسففففففففففففجام االجتمففففففففففففاعي بيففففففففففففنهم وتوثيففففففففففففق أواصففففففففففففر المحبففففففففففففة والتعففففففففففففاطف فيمففففففففففففا بينهم،)عبففففففففففففد 
 ُيؤثر في سلوك الفرد اإليثاري. أن( لذا فإنَّ معنى الحيا  البدَّ و 506،ص:5992الرحمن،
ين المتغيفرين لم تتناول هذ تمَّ اإلطالع عليهامن أنَّ أغلب الدراسات العربية واألجنبية التي  وانطالقاً 

لعفففدوان والجنفففوت واالغتفففراب معفففًا، كمفففا أنَّهفففا قفففد وجهفففت اهتمامهفففا إلفففى السفففلوك المضفففاد للمجتمفففع كا
يمر به  لما، في حين أهملت السلوك اإليجابي كالغيرية والذي ُيعد  دراسته ضرور  ملحة نظرًا وغيرها

األففراد وأدت إلفى انتشفار قفيم المجتمع من تغيرات اجتماعية واقتصادية وسياسية انعكست سلبًا على 
 السلبية واألنانية والمادية.

فإنَّ البح  الحالي يهدف لتسليط الضوء على معنى الحيا  ودوره ففي سفلوك الففرد اإليثفاري تجفاه  لذا
واسففعة مففن األفففراد فففي مرحلتففي الرشففد األوسففط والشففيخوخة، وخاصففًة وأنَّ  نففةاآلخففرين وذلففك لففدى عي

التففي تبففرز فيهففا ذرو  السففلوك اإليثففاري، مقابففل مرحلففة الشففيخوخة  ةالمرحلفف األوسففط ُتعففد   رشففدمرحلففة ال
 فقدانهالتي كان يقوم بها سابقًا مترافقة مع  ألدوارفيها الفرد الكثير من ا دوالتي ُتعد  المرحلة التي يفق

فا يفؤدي لشفعوره باالكتئفاب وفقدانفه الشفعور بمعنفى الحيفا ، وذلفك وفقفاً  لمفا ورد  القفدر  علفى العطفاء مم 
 البحو  العلمية )النفسية والتربوية(.في 
لما سبق تأمل الباحثة أن يمثل البح  الحالي خطو  متواضعة في إلقفاء الضفوء علفى المعفاني  ووفقاً 

لففى أي مففدى تلعففب هففذه المعففاني دورًا فففي سففلوكه وفففي قدرتففه علففى  حياتففهالتففي يكونهففا الفففرد عففن  واب
 .السورية لبيئةالموضوع لم يدرب في ا هذاوأنَّ  مساعد  اآلخرين وتعاطفه معهم، وخاصةً 

 تتحدد مشكلة البح  الحالي وفق التصور السابق في السؤال التالي: وعليه
فففي  ةالرشففد األوسففط والشففيخوخ تففيواإليثففار لففدى عينففة مففن مرحل  هنففاك عالقففة بففين معنففى الحيففا هففل

 محافظة دمشق؟
 عن هذه المشكلة األسئلة التالية: ويتفرع
 والمرحلة العمرية؟ جنبالحيا  باختالف ال بمعنىلف الشعور يخت هل -
 يختلف السلوك اإليثاري باختالف الجنب والمرحلة العمرية؟ هل -
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 :  ثا أهمية البحثالثاا 
 أهمية البح  الحالي في جانبين هما: تتحد
 . األهمية النظرية: 5
 يففرفاإليثففار ُيعففد  متغ ،ميففةعلففى جانففب كبيففر مففن األه يففرينتسففليط الضففوء علففى متغ لبحفف يحففاول ا -

هام في مجال الصحة النفسية وعلم النفب اإليجابي من حي  دوره الفع ال ففي تحقيفق البنفاء النفسفي 
للففففرد، ومتغيفففر معنفففى الحيفففا  والفففذي ُيعفففد  مفففن أهفففم المففففاهيم النفسفففية التفففي درسفففها أصفففحاب االتجفففاه 

 رك األساسي للسلوك البشري. اإلنساني في علم النفب والذين ينظرون إليه على أنَّه المح
ُتعد  الدراسة األولى التي تتناول موضوع معنى الحيفا  ففي عالقتفه باإليثفار علفى المسفتوى المحلفي  -

 في حدود علم الباحثة.
العينففففة التففففي شففففملت كففففل مففففن مرحلتففففي الرشففففد األوسففففط  طبيعففففةكمففففا يسففففتمد البحفففف  أهميتففففه مففففن  -

سات السابقة والتي تركفز معظمهفا ففي الدراسفة علفى مرحلفة والشيخوخة معًا وهذا ما ال نجده في الدرا
المراهقففة والرشففد المبكففر بينمففا قلففة منهففا قففد تنففاول دراسففة مرحلففة الرشففد األوسففط أو الشففيخوخة بشففكل 

ففففي مرحلفففة  ألففففرادإلفففى شفففمولية البحففف  الحفففالي لعينفففة واسفففعة مفففن ا باإلضفففافةمنفصفففل عفففن اآلخفففر، 
( عامففففًا فففففي حففففين أغلففففب 71-60اوت أعمففففارهم مففففابين )شففففملت األفففففراد الففففذين تتففففر   الشففففيخوخة حيفففف
 ( أو أكثر بقليل.60قد اهتمت بدراسة األفراد في هذه المرحلة في عمر ) سابقةالدراسات ال

كما يضاف إلى أهمية البح  على المستوى النظري إمكان عقد مقارنات في البحو  القادمة من  -
 ج حول كٍل من معنى الحيا  واإليثار.خالل ما يمكن أن تصل إليه هذه الدراسة من نتائ

 التطبيقية والعملية:  ألهمية. ا2
سلوك  زإمكانية االستفاد  من نتائج الدراسة الحالية في إعداد برامج إرشادية وقائية تساهم في غر  -

 اإليثار وتنميته لدى األفراد منذ عمر مبكر  مم ا يساهم في تطور المجتمع.
البح  بناء برامج إرشادية عالجية قائمة على نظرية العالج العقالنفي  ُيتوقع من خالل نتائج هذا -

معنى وهدف وقيمة  دمن أجل مساعد  األفراد الذين ُيعانون من حالة افتقاد المعنى في حياتهم إليجا
 واجتماعية. سيةفقدان المعنى من اضطرابات نف يهللحيا  نظرا  لما يترتب عل

 الوقائي جالفي الم وخاصةً لدراسة الحالية في عملية اإلرشاد النفسي إمكانية االستفاد  من نتائج ا -
مفففن خفففالل إعفففداد بفففرامج لبففف  التففففاؤل لفففدى المسفففنين وخلفففق العديفففد مفففن المهفففام الجديفففد  التفففي  ذلفففكو 

تشعرهم بمعنى الحيا  وأهميتها، وخاصفًة وأنَّهفم قفد خسفروا العديفد مفن األدوار االجتماعيفة التفي كفانوا 
 من مشاعر النقص والحرمان. لكيترتب على ذ وماالمراحل السابقة يقومون بها في 

محاولة توظيف المعلومات والنتائج التي يتم التوصل إليها في الدراسفة الحاليفة ففي توجيفه البفرامج  -
 اإلعالمية المعنية للتأكيد على تنمية كل من مفهومي معنى الحيا  واإليثار لدى األفراد. 
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كففل مففن مرحلتففي الرشففد  ىيففة بمقففاييب جديففد  لقيففاب معنففى الحيففا  واإليثففار لففدتزويففد المكتبففة العرب -
 في البيئة السورية. امن صدقهما وثباتهم تأكدوالشيخوخة تمَّ ال األوسط

 ا أهداف البحث: رابعاا 
 البح  الحالي إلى تحقيق األهداف التالية:  يسعى

 اد عينة البح .. التعرف على العالقة بين معنى الحيا  واإليثار لدى أفر 5
. الكشف عن داللة الفروق بين أفراد العينة في كل من معنى الحيفا  واإليثفار وفقفًا لمتغيفر الجفنب 2

 )ذكور  إنا (.
. الكشف عن داللة الفروق بين أفراد العينة في كل من معنى الحيا  واإليثار وفقًا لمتغيفر المرحلفة 1

 العمرية )الرشد األوسط  الشيخوخة(.

 رضيات البحث:ا فخامساا 
 توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معنى الحيا  واإليثار لدى أفراد عينة البح . الا 7
ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياب معنى الحيا   ق. ال توجد فرو 2

 لمتغير الجنب )الذكور  اإلنا (. اً كل بعد من أبعاده وفق علىككل و 
فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياب معنى الحيا  . ال توجد 1

 ككل وعلى كل بعد من أبعاده وفقًا لمتغير المرحلة العمرية )الرشد األوسط   الشيخوخة(.
بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياب اإليثار ككفل  ة. ال توجد فروق ذات داللة إحصائي5

 من أبعاده وفقًا لمتغير الجنب )الذكور  اإلنا (. وعلى كل بعد
. ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة على مقياب اإليثار ككفل 1

 وعلى كل بعد من أبعاده وفقًا لمتغير المرحلة العمرية )الرشد األوسط   الشيخوخة(.

 ا مصطلحات البحث رالاعريفات اإلجرائية:سادساا 
 . مفهوم معنى الحيا : أ

الحيففا  ُيعففد  أحففد المفففاهيم األساسففية التففي تففدخل ضففمن منظومففة االهتمففام  معنففى المصااطلا العلمااي:
جانففب كونففه تركيففب  إلففىباالتجففاه اإلنسففاني الففذي ُيركففز علففى دراسففة اإلنسففان باعتبففاره خبففر  روحيففة 

 يفرىاالتجاه الميكانيكي اآللي الفذي قابل للنمو والتغير والتسامي في مقابل  فيبيولوجي وعقلي ومعر 
 عفففففففففففاد الفففففففففففدوافع والحاجفففففففففففات األوليفففففففففففة والثانويفففففففففففة كمتطلبفففففففففففات إل تحففففففففففففزه أنَّ السفففففففففففلوك اإلنسفففففففففففاني

 (281،ص:5998،التوازن.)حسين.عالم
نفه مفن خفالل عالقتفه  نظريفاً  معنفى الحيفا  عفر فيُ المصطلا اإلجرائي:  بأنَّفه: مفهفوم خفاص بفالفرد يكو 
المحيطفففة بفففه، ويتضفففمن هفففذا المفهفففوم األهفففداف والرغبفففات والقفففيم التفففي يسفففعى بذاتفففه وعالقتفففه بالبيئفففة 
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اإلنسان لتحقيقهفا والرسفالة التفي عليفه إيصفالها لآلخفرين ليضفمن بهفذا نجاحفه وتوافقفه مفع نفسفه ومفع 
 بنمو الفرد العقلي والنفسي حي  يختلف من مرحلة عمرية ألخرى. يا مجتمعه، وينمو معنى الح

ه: الدرجة التي يحصل عليها الفرد على مقياب معنى الحيا  المستخدم في الدراسفة بأنَّ  عملياً  ويعر ف
 الحالية.

 . مفهوم اإليثار:ب
اإليثار بأنَّه:" أعلى مستوى مفن مسفتويات السفلوك االجتمفاعي اإليجفابي  فرَ ُيع المصطلا العلمي:

ا يحبفه أو يحتاجفه دون فرد لمساعد  فرد آخر مساعد  تكلفه التضفحية بكفل أو بجفزء ممف يتطوعوفيه 
انتظفففففففففففار أي مكاففففففففففففأ  خارجيفففففففففففة مفففففففففففن المتلقفففففففففففي أو مفففففففففففن المجتمفففففففففففع ليقفففففففففففوم بهفففففففففففذه التضفففففففففففحية." 

 (9،ص:2005)النمر،
بأنَّففه: آليففة داخليففة تخلففق نوعففًا مففن التففوازن فففي الففنفب  نظريففاً  إليثففارا عففر فيُ المصااطلا اإلجرائااي: 

يجفابي تطفوعي تجفاه اآلخفرين متمفثاًل البشرية وتنبع من قيم نبيلة، وتعمفل علفى دففع السفلوك باتجفاه إ
في تقديم العفون لهفم ودففع الضفرر عفنهم وتخفيفف معانفاتهم مهمفا كفان نفوع هفذه المسفاعد  ودون أي 

تكون غايفة الففرد اإلحسفان مفن أجفل اإلحسفان   عن القيام بها، حي الناتجللتكلفة أو الضرر  تباراع
 نفسه ال ألي منفعة أو فائد  خاصة.

الفففرد علففى مقيففاب اإليثففار المسففتخدم فففي الدراسففة  انَّففه: الدرجففة التففي يحصففل عليهففبأ عمليففاً  ويعففر ف
 الحالية.

 . مرحلة الرشد األوسط:ج
: "مرحلة العطاء واإلنتاجية والشعور بالحاجفة إلعالفة وهيمرحلة الرشد األوسط  المصطلا العلمي:

خبففراتهم ونتففاجهم لألجيففال األجيففال التاليففة ورعففايتهم حيفف  يعمففل األفففراد مففن أجففل غيففرهم ويمففررون 
ففففي سفففن األربعفففين عامفففًا وتسفففتمر حتفففى سفففن السفففتين عامفففًا."  رحلفففةاألخفففرى، وغالبفففًا مفففا تبفففدأ هفففذه الم

 (557،ص: 2050وآخرون، قطامي)
وتستمر حتى سن  50إجرائيًا بأن ها: المرحلة العمرية التي تبدأ من سن  وتعر ف المصطلا اإلجرائي:

 عامًا. 19
  . مرحلة الشيخوخة:د

: "مرحلة تبدأ في سن السفتين عامفًا وتصفاحبها الكثيفر مفن وهيمرحلة الشيخوخة  المصطلا العلمي:
بالميففففففل إلففففففى الففففففتقلص واالنحففففففدار  تميففففففزوالنفسففففففية وت الجتماعيففففففةالتغيففففففرات العقليففففففة والبيولوجيففففففة وا

 (25،ص:2007عبد المنعم،.والتدهور.")النيال
وتستمر حتى سن  60لمرحلة العمرية التي تبدأ من سن : اهاإجرائيًا بأن   وتعر ف المصطلا اإلجرائي:

 عامًا. 71
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 ا حدرد البحث:سابعاا 
 كٍل مم ا يلي: يالبح  الحالي ف يتحدد
-50) مفابينالدراسفة الحاليفة بفأفراد عينفة البحف  الفذين تتفراوت أعمفارهم  تتحدد . الحدود البشرية:5
 ( عامًا من مرحلتي الرشد األوسط والشيخوخة.71
تفففمَّ تطبيفففق البحففف  الحفففالي متضفففمنًا تفففاريض التسفففجيل علفففى الموضفففوع وحتفففى  :د الزمانيفففةالحفففدو . 2

 .2051 2051ه خالل الفتر  الزمنية  االنتهاء من
 اإلطار الجغرافي للبح  في مدينة دمشق. تحدد: الحدود المكانية. 1
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 الفصل الثاني: اإلطار النظري

 

 life meaningا معسى الحياا:   أرلا 

 Altruismا اإليثار: ثاسياا 

 ا مرحلاي الرشد األرسط رالشيخرخةثالثاا 
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 life meaning. معىن احلياة:   أولا   

 .تمهيد

 معنى الحيا  وتعريفه. مفهوم

 معنى الحيا . مكونات

 معنى الحيا . خصائص

 معنى الحيا . مصادر

 المفسر  لمعنى الحيا  ورؤية شمولية لها. النظريات

 ته ببعض المتغيرات )السعاد  والصحة النفسية والعمر(.الحيا  وعالق معنى

 .تعقيب
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  Life Meaningا معسى الحياا: أرلا 
 :امهيد
 ةاإلنسففان ومنففذ وجفوده فففي هففذا الكففون إلفى اإلجابففة عففن تسففاؤالت وجوديفة كثيففر  تتعلففق بالخليقفف سفعى

التففي تسففاءل ومففازال  تلموضففوعاالحيففا  مففن أكثففر ا معنففىوالكففون وسففبب وجففوده والغايففة منففه، ويعففد  
ألنَّ  ذلفكيتساءل عنها اإلنسفان، فهفو سفؤال حتمفي يواجفه كفل ففرد ففي مرحلفة مفا مفن مراحفل حياتفه، 

الففرد مفعمفة  حيفا اإلنسان هفو تحقيفق معنفى لحياتفه، هفذا المعنفى الفذي يجعفل  لوجود الهدف الرئيب
 بالحيوية والنشاط وجدير  بالعيش واالستمرار.

ى الحيا  ُيعد  من المفاهيم النفسية الهامة التي درسها أصحاب االتجاه اإلنساني اعتبار أنَّ معن وعلى
فففي علففم الففنفب باعتبففاره المحففرك األساسففي للسففلوك البشففري، لففذا كففان مففن الضففروري تسففليط الضففوء 

 على هذا المفهوم وتوضيحه.
ومكوناته  هى ومؤسسيتناول الفصل الحالي مفهوم معنى الحيا  موضحًا تاريض نشوء هذا المعن ولذلك

والخصائص التي تحدده ومن ثم يشرت المصادر التي تعطي للحيا  معنى وقيمة والنظريفات المفسفر  
لففه، كمففا يتطففرق لدراسففة بعففض المتغيففرات التففي تففرتبط بشففكل وثيففق بمعنففى الحيففا  كالسففعاد  والصففحة 

 .رالنفسية والعم

 معسى الحياا راعريف :  مفهرم
النظففر  بغففضطففوال مراحففل حياتففه  إلنسففانظففاهر  وجوديففة ومصففاحبة ل عففن معنففى الحيففا  هففو البحفف 

عن العمر والجنب والمستوى االقتصادي واالجتماعي، وهذا المعنى متفرد ونوعي حي  يختلفف مفن 
فففرد آلخففر وداخففل الفففرد نفسففه مففن مرحلففة ألخففرى، ويففؤدي تحقيففق اإلنسففان لمعنففى الحيففا  إلففى تحقيففق 

فففا عجفففزه عفففن تحقيففف ق هفففذا المعنفففى فيفففؤدي إلفففى شفففعوره بفففالفرا  الوجفففودي والسفففأم وجفففوده األصفففيل أم 
 (119، ص:2050واإلحباط.)عبد الحليم، 

نَّ  السعي لتحقيق معنى الحيا  ليب أمرًا سهاًل، فاإلنسان في صراعه مفع الحيفا  ومفا قفد يجفده فيهفا  واب
اول أن يعلفو هو كائن وما ينبغي أن يكون وهو لهذا يح افي داخله فجو  بين م تولدمن متناقضات ي

ففففففي ا ففففففل األلففففففم تنم  وتصففففففقل  إلنسففففففانفففففففوق ذاتففففففه ويتجففففففاوز آالمففففففه، وهففففففذه القففففففدر  الفريففففففد  علففففففى تحم 
 (567،ص:5997حي،كينونته.)صب

الحيففا  ُيعففد  أحففد المفففاهيم األساسففية التففي تففدخل ضففمن منظومففة االهتمففام باالتجففاه اإلنسففاني  فمعنففى
جانفففب كونفففه تركيفففب بيولفففوجي وعقلفففي  إلفففى الفففذي ُيركفففز علفففى دراسفففة اإلنسفففان باعتبفففاره خبفففر  روحيفففة

أنَّ السففلوك  يففرىقابففل للنمففو والتغيففر والتسففامي فففي مقابففل االتجففاه الميكففانيكي اآللففي الففذي  فففيومعر 
 عفففففففففففففففففففاد الفففففففففففففففففففدوافع والحاجفففففففففففففففففففات األوليفففففففففففففففففففة والثانويفففففففففففففففففففة كمتطلبفففففففففففففففففففات إل تحففففففففففففففففففففزه اإلنسفففففففففففففففففففاني

 (281،ص:5998،التوازن.)حسين.عالم
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لى مفهوم معنى الحيا  مفن خفالل نظريتفه العفالج بفالمعنى، حيف  أول من أشار إ رانكلفكتور ف وُيعد  
 Will to)المعنفى  د يرى المعنى بأنَّه القو  الدافعية األولى لدى اإلنسان والذي أطلفق عليفه اسفم إرا

Meaning)، يظفففففففففففل  موجفففففففففففودًا  هوهفففففففففففذا المعنفففففففففففى ففففففففففففي حالفففففففففففة دائمفففففففففففة مفففففففففففن التغييفففففففففففر إال أنَّففففففففففف
 (Frankl,1985,p:10)دائمًا.
ر بالذكر أنَّ هناك تعريفات متعدد  قد ذكرت هذا المفهفوم ووضفحته، منهفا مفن ركفز علفى الجدي ومن

للمعنى بأنَّه:   Eagletonكتعريف إيغلتون  ويساعد على تحقيق الذات  دبالفر  خاصالمعنى بكونه 
داللففة جوهريففة للحيففا  يسففاعد فففي تحقيففق ذات الفففرد وسففيطرته علففى جميففع مواقفففه، ويختلففف مففن فففرد 

  (Eagleton,2007,p:43-50)من مرحلة عمرية ألخرى. آلخر و 
:" لكفففل ففففرد معنفففى خفففاص بففه يتحفففدد مفففن خفففالل اتجاهاتفففه نحفففو حياتفففه ورسفففالته  كمففا يفففرى سفففعفان أنَّ

ال يتحقففق مففن  نففىمففن تحقيقهففا، وهففذا المع دَ الخاصففة فففي الحيففا  والتففي تعففرض عليففه مهففام محففدد  البفف
نم ا البَد للفرد م لخال ن تجفاوز ذلفك للخفارج عفن طريفق إقامفة عالقفة مفع اآلخفر تحقيق الذات فقط واب

 (51،ص:2005وتقديم شيء ذو قيمة له.")سعفان،
: " بأنَّفهكمفا تعرففه شفن د   التفي تعطفي هفذا المعنفى المصفادرمفن فسفر معنفى الحيفا  مفن خفالل  ومنها

جهفد، وهفذا مفن مشفقة و  لإلفى تحقيقهفا مهمفا تحم ف عىإدراك الفرد أنَّ لحياته قيمة ومغفزى وأهفداف يسف
ففففففففففي قفففففففففيم اإلنسفففففففففان وخبراتفففففففففه والمهفففففففففام التفففففففففي يؤديهفففففففففا واتجاهاتفففففففففه المتكونفففففففففة  موجفففففففففودالمعنفففففففففى 
 (550،ص:2002لديه.")شن د،

نفه الففرد عبفر حياتفه مف وترى خفالل مصفادر مختلففة داخفل حيفز  نسالم أنَّ معنفى الحيفا  كمفهفوم يكو 
فففففي ظففففل ثقافففففة المجتمففففع خبراتففففه الشخصففففية التففففي يخبرهففففا فففففي مواقففففف تفاعلففففه مففففع ذاتففففه واآلخففففرين 

 (55،ص:2001ومتغيراته.)سالم،
 Emmonsكففإيمونز  معنفى يهفاالتفي تغنفي الحيففا  وتعط يموالقفف األهفدافمفن شفَدد علففى أهميفة  ومنهفا
معنى الحيا  بأنَّه: " مجموعة من األهداف والقيم التي تدفع الفرد للعيش ففي هفذه الحيفا   عرفالذي يُ 

الفففففففففدليل والمفففففففففنهج الفففففففففذي يهتفففففففففدي بفففففففففه الففففففففففرد ففففففففففي هفففففففففذه  واسفففففففففتمرار وجفففففففففوده فيهفففففففففا، كمفففففففففا أنَّهفففففففففا
 (Emmons,2005,p:734)الحيا ."
الفففذي يفففرى المعنفففى بأنَّفففه: " شفففعور عميفففق بمغفففزى الحيفففا  مفففع قفففدر  فائقفففة علفففى  Debates وديبفففاتب

التماسك واإلدراك للهدف من وجود اإلنسان في الحيا  وما يؤدي إليه من دوافع لتحقيق أهفداف ذات 
 (Debates,1996,p:505)  مع الشعور بالسعاد  والحيوية." قيمة في الحيا

نفسفي يتمثففل ففي إدراك الحيففا  واالسففتمتاع  طبففاعإلفى معنففى الحيفا  بأنَّففه: " ان Taylorتففايلور  ويشفير
بهففا مففن جففراء تحففول فففي البنففاء القيمففي واألولويففات كانعكففاب لألزمففات التففي تواجففه الفففرد فففي حياتففه، 

ه الففففففففرد ففففففففي حياتفففففففه والفففففففذي يخلقفففففففه مفففففففن أي ظفففففففرف بسفففففففيط أو وهفففففففو المفففففففنهج الفففففففذي يسفففففففير عليففففففف
 (Taylor.et al, 2000,p:100)."اضعمتو 
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يؤكد خضر على إدراك الفرد ألهدافه ففي تعريففه لمعنفى الحيفا  ب: " إدراك األهفداف مفن وجفود  كما
 اإلنسان والسعي لتحقيقها باعتبارها ذات قيمة عالية في حيا  اإلنسان وما يصاحب ذلك من مشاعر

 ايرضي الخالق ويحقق الرضف ذياالبتهاج والسعاد  والحيوية، وبقدر تسامي هذا المعنى إلى القدر ال
 (110،ص:5997للفرد بقدر نجات الفرد وتوافقه.")خضر،

كمففا يشففير صففالم فففي تعريفففه  ومكونففات معنففى الحيففا  بأبعففادمففن هففذه التعريفففات قففد اهففتم  والففبعض
يكتشففف وبشففكل مسففؤول المعففاني الحياتيففة المتأصففلة فففي سففلوكه للمعنففى بأنففه: " قففدر  الفففرد علففى أْن 

حساسفه بفأنَّ الحيفا  ذات  عابهوفي مواقففه ودرجفة دافعيتفه نحفو الحيفا  واسفتي الواضفم لغفرض الحيفا  واب
 (5،ص:2051هدف مما يمنم الفرد شعورًا بالرضا واالرتيات والمتعة.")صالم،

ففل المسففؤول حففين يؤكففد معففَوض علففى معنففى الحيففا  باعتبففاره: " فففي ورضففاه عففن  يةشففعور الفففرد بتحم 
دراكه لنوعية الحيا  التفي يعيشفها مفن خفالل إدراكفه لنوعيفة ومقفدار الخفدمات المقدمفة لفه ففي  حياته واب

 (520،ص:2000المجتمع.") معَوض،
سفبق يتبفين أنَّ هنففاك تنفوع ففي وجهففات النظفر بشفأن كيفيففة تحقيفق معنفى للحيففا  فمنهفا مفن ركففز  ممفا

للحيفففا  معنفففى وبعضفففها ركفففز علفففى األهفففداف والقفففيم التفففي تغنفففي الحيفففا   تعطفففيالتفففي علفففى المصفففادر 
واالخفتالف ففي  تنوعوتعطيها معنى في حين ركز  البعض اآلخر على مكونات هذا المعنى، وهذا ال

ربمففا يعففود لعففدم وجففود معنففى عففالمي يمكففن أْن يناسففب جميففع أشففكال الحيففا  وجميففع  النظففروجهففات 
يخلفق معنفى لحياتفه الخاصفة سفواء مفن خفالل السفعي لتحقيفق  نكفل شفخص أاألفراد، إذ يجب علفى 

يتحقفففق الشفففعور بفففالمعنى مفففن  أنمتماسفففكة مقترحفففة يمكفففن  يفففا األهفففداف الهامفففة أو وضفففع مسفففار لح
 خاللها مثل تلبية االحتياجات وتحقيق األهداف وتقدير الذات والعمل.

 معسى الحياا:  مترسات
ن المعرفي والوجداني والسلوكي. ا حيمكونات رئيسة تكَون معنى ال هناك  وهي: المكو 
 .المعنىوالذي يرتبط بإدراك الفرد لمعنى حياته والخبرات التي تثري هذا  المعرفي: المكَون
حساسه بأنَّ لحياتفه قيمفة نتيجفة لمفا حققفه مفن  لذيوا الوجداني: المكَون يرتبط بشعور الفرد بالرضا واب

 أهداف فيها.
ذي يففرتبط بمففا يقففوم بففه الفففرد مففن سففلوكيات يتففرجم بهففا أهدافففه المدركففة بشففكل والفف السففلوكي: المكففَون

   (Wong,1998,p:406).واقعي في حياته
ن المعرفففففي فقففففط ومففففنهم ليفففف  إال   الففففذي يففففرى أنَّ  Leath أنَّ بعففففض العلمففففاء قففففد ركففففزوا علففففى المكففففو 

ارات الهامففة التففي قففام الماضففية والقففر  حففدا للمعففاني تتمثففل ففي األ ظومففةالمكونفات الرئيسففة فففي أي من
القفرار  تخفاذ)ا يالفرد باتخاذها بالفعل وتتضمن تلك القرارات مفهفومي المنطفق والمهفار ، فالمهفار  تعنف
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بشأن فعل ما في موقف ما ويتم اكتسابها من خالل التدريب(، والمنطق )ويعني التفكير المتأني ففي 
 (Leath,1999,p:22).المواقف المختلفة(

اعتمففدت  التففيالمكونففات الففثال  الرئيسففية ومففن نظريففة فرانكففل فففي تفسففير المعنففى و  مففن هففذه وانطالقففاً 
أبعففاد أساسفية اسفتند عليهففا كمكونفات رئيسفة فففي  خمسفةوضفع تففمَّ هفي األخفرى علففى هفذه المكونفات، 

 تحديد معنى الحيا  وتوضيحه بشكل دقيق، وهي: 
مع اآلخفرين والهوايفات واالهتمامفات، قيمة العمل وما يقوم به الفرد من أنشطة  ويعني(ا اإلسجاز: 7

والمبفففادر  للقيفففام بفففأي عمفففل،  لعقبفففاتكمفففا يتضفففمن الشفففعور بعفففدم اليفففأب أو االستسفففالم ففففي مواجهفففة ا
نجفففاز األهفففداف  تحقيفففقاألكمفففل، وبفففذل الجهفففد ل وجفففهوالعمفففل علفففى اسفففتغالل قدراتفففه علفففى ال النجفففات واب

 والطموحات.
ففرد للهفدف والمعنفى ففي الحيفا  ورسفالته ففي الحيفا  ال اكويقصد بفه مفدى إدر  (ا الهدف من الحياا:2

الفذي يجعفل حياتفه ذات قيمفة ومغفزى، كمفا يتضفمن  ألمفرالتي يعفيش ويضفحي ففي سفبيل تحقيقهفا، ا
 األفكار التي يمكن أن تعطي لحيا  الفرد قيمة ومعنى.

بحف  عفن ما يقدمه الفرد من عطاء ومساعد  لآلخرين، وقدرته على ال ويعني(ا الاسامي بال.ات: 3
الشخصففية كاهتمففام الفففرد بالجماعففة التففي ينتمففي  اتقففيم وغايففات سففامية تتجففاوز المصففالم واالهتمامفف

بففأن وجففوده فففي هففذا العففالم يكففون وجففودًا مففؤثرًا بقففدر مففا  ردإليهففا وفهمففه لمشففكالتها، ومففدى إدراك الففف
 .يقدمه من عطاء للمجتمع الذي يعيش فيه، وسعيه إلحدا  تغيير فيه كي يصبم أفضل

ويقصد بهفا إحسفاب الففرد بالمسفؤولية تجفاه مفا يختفاره ومفا يقفرره ففي هفذه  (ا الشعرر بالمسؤرلية:4
فففي األفعفال التففي يقففوم بهففا، كمفا تتضففمن عففدم تخلففي الففرد عففن االلتزامففات والواجبففات  تففهالحيفا  وحري
 التي عليه.

ه علففى تقبففل أقففدار بففه مففدى رضففا الفففرد عففن وجففوده فففي الحيففا  وقدرتفف ويقصففد(ا القباارل رالرضااا: 5
ألحفدا  الحيا ،كمفا تتضفمن تقبفل الففرد  ابيفةالحيا  والبح  عن الجوانفب المشفرقة فيهفا ونظرتفه اإليج

مكاناته واعتزازه بها وت لجوانب ضعفه وكل ما ال يمكنه تغييره في الحيفا   قبلهلذاته ومعرفته لقدراته واب
ال يمكنفه تجنبهفا  لتفيلففرد إزاء معاناتفه اا وقففبالسالم الداخلي مع النفب، وتتضمن أيضفًا م ورهوشع

 كالموت أو المرض، والموقف الذي يتخذه مع المواقف الميؤوسة التي يتعرض لها.

 معسى الحياا: خصائص
 . معنى الحيا  فريد وشخصي: أوالً 

الحيا  متفرد وخاص بالفرد نفسه ويختلف من فرد آلخر ومن زمن آلخر ولدى الشخص نفسه  معنى
خرى، فلكل فرد رسالته الخاصة في الحيا  لذا ال يمكن لشخص أْن يحل مكان شفخص من مرحلة أل
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آخففر، كمففا أنَّ لكففل فففرد رؤيتففه الخاصففة للعففالم المحففيط بففه، هففذه الرؤيففة ناتجففة عففن تجربتففه اإلنسففانية 
 (576، ص: 2009المتفرد .)شكشك، 

حق أْن ُتعفاش، ففالفرد لحياتفه معنفى تسفت جعفلأنَّ لكل فرد هدف خاص يسفعى إلنجفازه وبفذلك ي حي 
يختلففففف أيضففففًا فففففي طريقففففة إنجففففازه لهففففذه  ن مففففارسففففالته فففففي الحيففففا  واب  ضففففمونال يختلففففف فقففففط فففففي م

 (Peterson,2010,p:7)الرسالة.

نَّمففا مففن خففالل مففا  تعامففلإلففى أنَّ الفففرد ال ي باإلضففافة مففع األشففياء المختلفففة باعتبففار مففا هففي عليففه، واب
نَّمفففففا مفففففن خفففففالل ذاتفففففه. تعنيفففففه بالنسفففففبة لفففففه، أي أنَّفففففه ال يتعامففففف ل معهفففففا علفففففى أنَّهفففففا أشفففففياء مجفففففرد  واب

 (59،ص:2006)ادلر،
عن هذه الحيا  بما تحمله مفن قفيم وأهفداف وأحفدا  ومواقفف  خاصأنَّ لكل فرد تصوره ال نييع وهذا

 يتعرض لها الفرد وتختلف من فرد آلخر.
 . معنى الحيا  يكتشفه الفرد وال يعطى له: ثانياً 
نَّما هو اكتشاف ال يتوصفل إليفه اإلنسفان إال مفن خفالل  جاهزاً صورًا الحيا  ليب ت معنى لالستخدام واب

عمليففة بحفف  يبففدأها مختففارًا حففين تؤرقففه مشففكلة خلففو حياتففه مففن المعنففى والهففدف أو حففين يعففاني مففن 
الفرا  الوجودي وهي حالة من السأم والملل واإلحباط، عندها يبدأ الفرد في وضع ماهيتفه مفن خفالل 

 (5019، ص:5999 ،التي يتخذها بملء إرادته.)فوزي . سليمان تهقراراأفعاله و 
لمففدلوالت وقضففايا الحيففا  بمختلففف أنواعهففا االجتماعيففة  فهمففهالمعنففى ينبففع مففن ذات الفففرد ومففن  فهففذا

نَّمففا مففن  واالقتصففادية والبيئيففة...الض، لففذا فففإن الفففرد ال يستشففف هففذا المعنففى مففن تصففورات اآلخففرين واب
 (9،ص:2002م والتطور وتحقيق الذات.)فيري،خالل سعيه للتقد

ْن تشفابهت الظفروف التفي يمفر بهفا  ووفقاً  لفذلك ففإَن معنفى الحيفا  ال يفور  وال ينتقفل عبفر األجيفال واب
معهففا تختلففف مففن  لهموالمواقففف وطريقففة تفففاع دا بعففض األفففراد إاَل أنَّ نظففرتهم لهففذه الظففروف واألحفف

 فرد آلخر.
 دًا دائمًا: . معنى الحيا  يظل موجو ثالثاً 
ال تخلففو أبففدًا مففن المعنففى حتففى فففي أقسففى اللحظففات التففي يواجففه فيهففا اإلنسففان مواقففف اليففأب  الحيففا 

ففففففففففففففالمعنى ُيستشفففففففففففففف مفففففففففففففن الظفففففففففففففروف واألحفففففففففففففدا  التفففففففففففففي تشفففففففففففففكل حيفففففففففففففا   مفففففففففففففل،وانعفففففففففففففدام األ
  (Harries,2004,p:16).اإلنسان
الحيفا   ُتعفد  عنهفا، وبفذلك  أنَّ معنى الحيا  يكتشف ففي سفياق الحيفا  نفسفها ال ففي شفيء خارجفاً  حي 

عن دعفائم موجهفة للحففاظ علفى الحيفا    األحدا  التي تجري فيها عبار  يرىهدفًا بذلك المعنى الذي 
 الحيفا  نفسفها، وبمفا أَن اإلنسفان ففي سفعيمفن معنفى الحيفا   ُيستشفووجودها الذاتي، من أجل ذلك 

 (52-55،ص:5996)غومينتسكي، لحيا .ل معنى عن لبح ا دائم فهو واستمرارها حياته على للحفاظ
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عنففدما يخضففع األفففراد لعوامففل بيولوجيففة ونفسففية واجتماعيففة قففد ال يسففتطيعون الففتحكم فيهففا إاَل  وحتففى
تلفففك الظفففروف، أي أنَّهففم يمتلكفففون الحريفففة ففففي  الحيفف ونفففهأنَّهففم يسفففتطيعون اتخفففاذ الموقففف الفففذي يرغب

مففن خففالل التسففامي فففوق المحففددات الجسففدية  اختيففار مففواقفهم واتجاهففاتهم إزاء تلففك العوامففل، وذلففك
والماديففففففة والنفسففففففية، عنففففففدها فقففففففط يسففففففتطيعون أن يففففففدركوا المعنففففففى مففففففن حيففففففاتهم فففففففي ظففففففل أقسففففففى 

 (Frankl . Crumbaugh,1976,p:33)الظروف.
 ببموجففود دائمففًا وفففي كففل مكففان حتففى ففففي المعانففا ، فففإذا لففم يسففتطع اإلنسففان أْن يفهففم سففف فففالمعنى

غيففاب  نال يمكففن احتمالففه ولكفف يئاً احتمالهففا، فالتعاسفة فففي حففد ذاتهففا ليسففت شف معاناتفه لففن يففتمكن مففن
المعنى هو الذي  ال ُيحتمل، والمعانفا  التفي ال يمكفن تفاديهفا عنفدما تتحفول إلفى خبفر  ذات معنفى ال 

  (Sahakian,1995,p:5)تصبم مثيرًا لروت التحدي والهمم. ولكنتصبم شيئًا يمكن احتماله 
 حيا  أساسه القلق: . معنى الرابعاً 
سعي اإلنسان لتحقيق معنى حياته يثيفر لديفه نوعفًا مفن القلفق الوجفودي، ذلفك ألَن القلفق هفو أحفد  إنَ 

 (Frankl,1985,p:9).المعنى ذاوهو دافع  أساسي في بحثه عن ه نسانالسمات المالزمة لإل
نَّما شرط من شروط الصحة النفسف وهذا ية ودليفل علفى وجودهفا، النوع من القلق ليب حالة مرضي ة واب

مهمفا كانفت الصفعوبات  أجلفههفدف يسفتحق أْن يعفيش مفن  قفاإلنسان بحاجة للسعي في سبيل تحقي
 التي تواجهه.

تحقيق مفا لفم نحققفه مفن معفاني  فيهذا النوع من القلق البسيط السوي من الشعور بالمسؤولية  وينشأ
 (201،ص:2008،لوبين ما حققناه اآلن وما يزال أمامنا في المستقبل.)رحا

ينبفع  الذيعليه فإنَّ أساب البح  عن المعنى يقوم على الشعور بالقلق الداخلي، هذا الشعور  وبناءً 
 .جازهأنجزه الفرد بالفعل وما يزال عليه إن مامن الفجو  بين 

 معسى الحياا: مصادر
 معنى الحيا  من مصادر عديد ، يمكن تلخيصها فيما يلي: ُيستشف

 Creative Values)االبتكارية(:  بداعيةإل. القيم اأوالً 
كففففففففففففففل مففففففففففففففا يسففففففففففففففتطيع الفففففففففففففففرد إنجففففففففففففففازه ومففففففففففففففا يعطيففففففففففففففه للعففففففففففففففالم مففففففففففففففن إبففففففففففففففداعات  وتشففففففففففففففمل
 )Frankl,1985,p:31(وابتكارات.
 هذه القيم عديد ، منها:  ومصادر

إَن العمل هو مصدر تفرد الشخص ومن خالله يمكن للفرد أن يحقق قيمة تعزيز الفذات  :العمل(. 5
 (58،ص:5991للرضا الداخلي.)أرجايل، صدروقيمة اجتماعية فهو موقيمة مادية 

تففرض االسفتجابة لمواقفف تلفك الحيفا ، وينبغفي أاَل تكفون االسفتجابة  لحيفا أَن المسؤولية تجفاه ا حي 
للفوعي بالهفدف الشخصفي أو الرسففالة  تيجفةلفظيفة بفل عمليفة أو فعليفة، ويظهفر الفوعي بالمسفؤولية كن



- 25 - 

إضففففافة  عففففد  ل يحقففففق اإلنسففففان هففففذه الرسففففالة وخاصففففة العمففففل الففففذي يُ الشخصففففية، ومففففن خففففالل العمفففف
 (515،ص:2007للمجتمع.)راضي،

نَّمفا أسفلوب الففرد ففي إنجفاز هفذا العمفل، وهفذا يفدل علفى  ومصدر المعنفى لفيب الوظيففة بحفدِّ ذاتهفا واب
رد بففال العالقففة الوثيقففة بففين العمففل ومعنففى الحيففا ، فعنففدما يكففون العمففل عففديم القيمففة تصففبم حيففا  الففف

باالكتئاب والفرا  الوجودي مما يدفعه لإلصفابة بالعديفد مفن  ورهمعنى وبال أهمية وهذا يؤدي إلى شع
 االضطرابات النفسية.

( مفففن أَن الففففرد يستشفففف المعنفففى مفففن خفففالل العمفففل 5999مفففا أكدتفففه دراسفففة )ففففوزي وسفففليمان، وهفففذا
، حيف  يفؤدي فقفدان الففرد لعملفه إلفى واحترام الفذات ءوالعطا االجتماعيةوخاصة فيما يتعلق بالمكانة 

 شعوره باالكتئاب.  لىشعوره بخلو المعنى وانخفاض تقدير الذات مما يؤدي إ
أَن حياتففه  إلنسففانواالهتمامففات شففعر ا لهوايففاتتعففددت ا كلمففارالهامامااات المخالفااة:  الهرايااات(. 2

القراء  وسفماع الموسفيقى  ثرية بالمعاني التي تستحق العيش ألجلها، من أكثر هذه النشاطات شيوعاً 
هفففذه الهوايفففات هفففدفًا ففففي حفففد ذاتهفففا وربمفففا د  عفففوالكتابفففة والسففففر والمشفففي ومشفففاهد  التلفزيفففون، حيففف  تُ 

تضمنت أهداف مباشر  مثل المرت أو االستمتاع، وأهفداف بعيفد  المفدى مثفل بلفو  الكففاء  ففي مهفار  
كتابفففففة كتفففففاب أو زيفففففار  بلفففففدان  أويم أو االتسفففففاع بنطفففففاق المعرففففففة أو التعلففففف رياضفففففةمعينفففففة أو ففففففي ال
 (91،ص:5991العالم.)أرجايل،

علففى أنَّهففا غايففات مقبولففة فففي حففد ذاتهففا وتففؤدي إلففى الشففعور  هففدافالنظففر إلففى كففل هففذه األ وُيمكففن
 بالرضا واللذ  وتحقيق الذات.

حيفف  فاإلنسففان يتميففز بملكففة العقففل والقففدر  علففى التفكيففر واإلبففداع ب رالخاراعااات: التاشااافات(. 1
 عدتسفففففففففففخير الكثيفففففففففففر مفففففففففففن اإلمكانفففففففففففات المتاحفففففففففففة لديفففففففففففه ففففففففففففي اكتشفففففففففففاف قفففففففففففد يسفففففففففففا يعيسفففففففففففتط

 (61،ص:2052البشرية.)كرامة،
اإلنجففاز والتففي تعطففي لإلنسففان معنففى للحيففا  وتدفعففه للتمسففك بهففا هففي  اعفرانكففل أَن أكبففر أنففو  ويؤكففد

 (Frankl,1985,p:31).مواجهته ألقداره وآالمه وأحزانه وقدرته على التغلب عليها
 Values Experiential :لخبراتية. القيم اثانياً 
كل ما يحصل عليه اإلنسان مفن خبفرات حسفية ومعنويفة، وخاصفًة مفا يحصفل عليفه مفن خفالل  وهي

ُمشففبعة كالحففب أو الصففداقة أو مففن  نسففانيةمحففاوالت البحفف  عففن الحقيقففة أو الففدخول فففي عالقففات إ
 (59،ص:2055. )خاسكة،لجمالخالل االستمتاع با

 إلى: خبراتتصنيف هذه ال وُيمكن
 ُتعفد  ففال يوجفد معنفى للحيفا  بمعفزل عفن اآلخفرين، فحيفا  اإلنسفان العبقفري ال  اجاماعية: خبرات(. 5

ذات معنففففى إاَل إذا اعتففففرف اآلخففففرون بففففأَن لهففففا هففففذا المعنففففى، والمعنففففى الحقيقففففي للحيففففا  يكمففففن فففففي 
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فففففي االهتمففففام الحقيقففففي بالتعففففاون المسففففاهمة التففففي يقففففوم بهففففا الفففففرد لمصففففلحة حيففففا  اآلخففففرين متمففففثاًل 
 (28-27،ص:2006معهم.)ادلر،

تتضففمنه مففن قففيم وجدانيففة ونفسففية واجتماعيففة يحقففق  ومففااإلنسففانية العالئقيففة  التخففالل التفففاع ومففن
مفففففففن المعفففففففاني المختلففففففففة، وأهمهفففففففا تلفففففففك التفففففففي يسفففففففتمدها ففففففففي إطفففففففار الصفففففففداقة أو  رالففففففففرد الكثيففففففف

 (12،ص:5991الحب.)أرجايل،
بففين األفففراد بربففاط متففين، دون أْن يكففون وراء هففذا الربففاط مطففامع  بطقففة وديففة تففر عال هففي فالصففداقة

شخصفففية أو أغفففراض خاصفففة تفففزول مفففع زوالهفففا، بفففل يكفففون هفففذا الربفففاط معفففززًا للفففروابط االجتماعيفففة 
كبيففر  فففي حيففا  اإلنسففان لمففا  ميففةالصففداقة ذات أهد  األخففرى كلمففا توسففعت دائففر  الصففداقة، حيفف  ُتعفف

عديد  أهمها: المساند  والتشجيع والتعاطف وتوسيع المعفارف والمفدركات، باإلضفافة  تقدمه من فوائد
.)الشففففففففففففربيني . ةلمففففففففففففا يففففففففففففوفره األصففففففففففففدقاء لبعضففففففففففففهم مففففففففففففن التحسففففففففففففين الفففففففففففففوري للحالففففففففففففة المعنوي

 (119،ص:5996صادق،
يمفر من أسمى المعاني التي يعيشها اإلنسان ويمثل قمة االنفعاالت البشفرية التفي  عد  يُ  لحبأنَّ ا كما

بهففا، نظففرًا لمففا يحتويففه مففن شففحنات وجدانيففة وانفعففاالت هففي مففزيج مففن الغبطففة واالبتهففاج والسففعاد ، 
 (56-51،ص:2000ويتضمن حب اهلل والوالدين واألخو  واألقارب واألبناء وحب الذات.)فروم،

اإلنسففان كففائن مرهففف الحففب، فهففو قففادر علففى تففذوق الجمففال واالسففتمتاع بففه،  جماليااة: خباارات(. 2
أْن يحب الفرد بهذا الجمال من خالل ممارسة الفنون المختلفة كالرسم والنحت والموسيقى أو  مكنويُ 

 (61،ص:2052من خالل معايشته للطبيعة.)كرامة،
العلفوم  ىالبشفرية واإلطفالع علف لروتُتساعد الثقافة الفرد في التعرف على نواتج ا ثقافية: خبرات(. 1

ففففا يزيففففد مففففن فهففففم اإلنسففففا وتغذيففففة عقلففففه، ومففففن هففففذه الوسففففائل الثقافيففففة: الكتففففب  هن لحياتففففالمختلفففففة مم 
 (61،ص:2052والمجالت والروايات.)كرامة،

   Attitudinal Values. القيم االتجاهية:   ثالثاً 
من الموقفف الفذي يتخفذه الففرد إزاء محنتفه ومعاناتفه التفي ال يمكنفه تجنبهفا كالقفدر أو المفوت  وتتكون

محروم من كل مفن القيمتفين االبتكاريفة والخبراتيفة يظفل  أمفام تحفَدي أو المرض، حي  أَن الشخص ال
فففل بهفففا معاناتفففه والموقفففف الفففذي يتخفففذه للتعامفففل مفففع هفففذه  المعنفففى المتضفففمن ففففي الكيفيفففة التفففي يتحم 

  (Lavin,2004,p:2)                                                     المعانا . 
تجاهفه، وهفذا  ففهر الظفرف أو الوضفع، فإنَّفه ال يفزال بوسفعه تغييفر موقإْن لم يستطع الفرد تغيي فحتى

 غالبًا ما يكون وسيلة لتجاوز الذات وتحقيق المعنى، السيما في معانا  ال مفر منها.
فإَن االتجاه اإليجابي الذي يتخذه اإلنسان من المواقف الميؤوسة التفي يتعفرض لهفا يولفد تحفواًل  ولهذا

بمختلففف المعففاني، بينمففا   قففيم سففامية تصففبا الحيففا كيلاوز هففذه المواقففف وتشففإيجابيففًا يففؤدي إلففى تجفف
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مففففففن أي معنففففففى أو  يففففففةاليففففففأب يففففففؤدي إلففففففى مزيففففففد مففففففن الحففففففزن والمعانففففففا  ويجعففففففل حيففففففا  الفففففففرد خال
 (Lukas,1996,p:26).قيمة
 Peace. السالم الداخلي:  رابعاً 
المشاعر للفرد بتفذوق الظفروف  حالة من الهدوء والتصالم مع الذات والقناعة، حي  تسمم هذه وهو

فففي الحيففا  واكتشففاف أهففداف وقففيم سففامية  إليجابيففةالحياتيففة المحيطففة بففه والسففيما نجاحاتففه وخبراتففه ا
نجازها.  سعىي  (Jim,2004,p:3) لتحقيقها واب

تسففمم لففه هففذه المشففاعر بففإدراك المواقففف التففي يمففر بهففا بشففكل صففحيم واالسففتجابة لهففا اسففتجابة  كمففا
 مشاعر اليأب والقنوت.سوية خالية من 

 Faith and Spirituality. اإليمان والروحانية: خامساً 

معنففى الحيففا  يففأتي مففن فهففم اإلنسففان تمامففًا لسففبب وجففوده واختالفففه عففن اآلخففرين ومففن سففيطرته  إنَّ 
مفن وجفوده عليفه أْن يضفع  نفىولكفي يفدرك اإلنسفان المع ة،الكاملة علفى كفل بروفيفل حياتفه الشخصفي

وجد في هذه الحيا ؟، وأْن يكون لفه هفدف واضفم ومحفدد يسفعى لتحقيقفه واإلجابفة علفى سؤااًل: لماذا 
اإلنسففان ال يصففل إلففى المعنففى إاَل إذا كففان علففى  مففا يففدور حففول هففذا الهففدف مففن تسففاؤالت، حيفف  أنَّ 

عالقة جيفد  مفع اهلل، وبفذلك يتسفامى علفى ذاتفه ويتسفامى علفى كفل المعانفا ، وعنفدها يصفل اإلنسفان 
 Cayce,2013,p:1:14))السليمة التي خلق من أجلها.  الفطر  لىإ

يففؤمن الفففرد بأهميففة وقيمففة وجففوده فففي هففذه الحيففا  تنمففو لديففه القففدر  علففى التعامففل السففليم مففع  فحينمففا
نجازها.  يدركواآلالم التي يمر بها و  نالمح  إدراكًا صحيحًا المعاني واألهداف التي عليه تحقيقها واب
كمصفدر مفن مصفادر معنفى  روحانيفة( أهميفة الفدين وال2007ال،لق والنيفأكدت دراسة )عبد الخا وقد

بالسففرطان، إذ كشفففت أنَّ  اتالحيفا  وذلففك مففن خفالل دراسففتها علففى مجموعفة مففن المريضففات المصفاب
بأهمية  ؤمنونخلق لحياتهم معنى وهدف جعلهم يتمسكون بالحيا  وي الشفاءإيمان بعض المريضات ب

 (295-291،ص:2007نيال،العيش فيها. )عبد الخالق. ال
أهميففة الففدين فففي اكتشففاف  (Macdonald.et al,2010)أيففدت دراسففة ماكدونالففد وآخففرون  وكففذلك

في األهمية كفالقيم  دينمعنى للحيا  والسعي لتحقيق هذا المعنى باإلضافة إلى مصادر أخرى تلت ال
 Macdonald.et al,2010,p:359)) واألخالق والسعاد  والصحة والمعتقدات.

( على وجفود عالقفة بفين التفدين الحقيقفي ومعنفى الحيفا  حيف  2000أكدت دراسة )عبد العزيز،  ماك
 يساعد تدين الفرد على مواجهته لمشكالت الحيا  ومسؤولياتها وفهمها بصور  أوضم وأفضل.
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 المفسرا لمعسى الحياا:   السظريات
أَن هنففاك نظريففات  الَ نبففع منهففا، إمففن النظريففات التففي فسففرت المعنففى والمصففادر التففي ي يففدالعد هنففاك

في نشوء المعنى، وقد ركز البح  الحالي على بعض من هفذه النظريفات  هرياً دورًا جو  تأساسية لعب
 في تفسير معنى الحيا  والتي تناولت كل منها أساب مختلف في توضيم هذا المعنى.

ن ركز على المعانا  واأللم ومنها م والحاجات،من ركز على الدين، ومنها من ركز على القيم  فمنها
مواجهة اإلنسان لها وموقفه تجاهها كأساب لمعنى الحيا ، وأخرى ركزت علفى الخبفرات التفي  فيةوكي

 يمر بها اإلنسان كأساب الكتشاف المعنى.
 Franklا سظرية فتارر فراستل: أرلا 
ين ظهفور نظريفة فرانكفل النفب لحف ءيحَظ مفهوم المعنى في الحيا  باالهتمام الكافي من قبل علما لمْ 

عن المعنى، فمنذ بدايات نشوء علم النفب ولغاية ظهور هذه النظرية ظفل هفذا المفهفوم غامضفًا ولفم 
تفففففففرد لففففففه عنففففففاوين خاصففففففة بوصفففففففه مفهومففففففًا نفسففففففيًا مهمففففففًا فففففففي شخصففففففية اإلنسففففففان وفففففففي صففففففحته 

 (kim,2001,p:23)النفسية.

الرئيسي في وضفعه نظريفة العفالج  لسببيب افي معتقالت التعذ نكلكانت الفتر  التي عاشها فرا وقد
بفففالمعنى، نظفففرًا لمفففا شفففهده مفففن آالم ومفففن خفففالل مالحظتفففه لرجفففال كفففانوا يستسفففلمون للمفففوت نتيجفففة 

 (Frankl,1985,p:54)تعرضهم لعمليات تعذيب فقدوا فيها كل أحاسيسهم بوجود معنى للحيا .
مسففك بوجففود معنففى للحيففا  وأنَّ اإلنسففان فرانكففل أنَّ اإلنسففان يسففتطيع أْن يحيففا فقففط عنففدما يت ويعتقففد

بحاجفففة دائمفففة لمصفففدر يسفففتمد منفففه هفففذا المعنفففى، مؤكفففدًا علفففى وجفففود ثالثفففة مصفففادر ُيستشفففف منهفففا 
 المعنى، وهي:

  Experiential Values. القيم الخبراتية: 5

 يكتشفها الفرد من خالل تجاربه مع الحق والخير والجمال. والتي
 Creative Values. القيم اإلبداعية: 2

 يدركها الفرد من خالل إنجاز مهام وأعمال ذات قيمة في المجتمع. والتي
 Attitudinal Values. . القيم االتجاهية: 1

 (Frankl,1985,p:31)موقف الفرد إزاء المعانا  واآلالم التي يمر بها.  وتتضمن
هفد د المعنفى لديفه أسفماها مثلف  لفرانكل فإنَّ هناك خبرات عالمية ُتميز الوجود اإلنساني كلفه وت ووفقاً 

 المأسا  اإلنسانية وأضالعه هي: 
 ولالمعانا  جزء ال يتجزأ من الوجود اإلنساني، فال ُيمكفن ألحفد أْن يقف إنَّ  Painا المعاساا راأللم: 7

المعانففا   د  عففبففأنَّ حياتففه كانففت خاليففة مففن أيففة معانففا ، فهففي شففيء ال يمكففن إلغففاؤه أو الهففرب منففه، وتُ 
بففين كففل البشففر ولكففنهم يختلفففون فففي طففرق مففواجهتهم لهففا، فمففنهم مففن يستسففلم ويغففرق فففي شففيء عففام 
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وصفففواًل إلفففى االنتحفففار ومفففنهم مفففن يسفففتطيع  دمفففانومفففنهم مفففن يلجفففأ إلفففى اإل اؤمالشفففعور باليفففأب والتشففف
 التغلب عليها وتجاوزها.

آالمفه ومعاناتفه كمفا  بفلقأكدَّ فرانكل أنَّ اإلنسان حينما يجد أنَّ مصيره هفو المعانفا  فعليفه أن يت حي 
عليه وهي مهمة فريد  ومتميفز  حتفى يسفتطيع اإلنسفان أن يجفد الطريقفة التفي  وضةلو أنها مهمة مفر 

 (Frankl,1985,p:109)يتجاوز فيها هذه المعانا .
 المعانا  هي: منحد د ثالثة أنماط  وقد
 معنى لحياته. الوجودي عندما تحبط محاوالت الفرد في أن يجد فرا تنشأ من ال معانا  -
 لمصير ال يمكن تغييره. حبةمصا معانا  -
لشفففففففففففخص عزيفففففففففففز  إلنسفففففففففففانتنفففففففففففتج عفففففففففففن خبفففففففففففر  انفعاليفففففففففففة أليمفففففففففففة مثفففففففففففل فقفففففففففففدان ا معانفففففففففففا  -

  (Durbin,2005,p:67)عليه.
عن الشعور بعدم القدر  علفى اسفتغالل وقفت الحيفا  الثمفين علفى  وينتج Guiltا الشعرر بال.سب: 2

ن الشففعور بالعففار حيفف  يركففز الشففعور بالعففار علففى مسففاو  أكمففل وجففه، ويختلففف الشففعور بالففذنب عفف
الذات واالستسالم والهروب، في حين يركز الشعور بالذنب على مساو  الفعل والشعور بالقدر  على 

 (Wright,2007,p:47-48).كلذل لسعياإلصالت وا
 مبففاألل يشففعربالففذنب هففو إحسففاب مرضففي يسففتهلك الطاقففة الجسففدية والنفسففية للفففرد ويجعلففه  فالشففعور

ذلففك يتضففمن هففذا الشففعور جانففب إيجففابي يففدل   ومففععلففى حففواد  تاريخيففة لففم ولففن يسففتطيع تغييرهففا، 
علففى شففعور الفففرد بخطئففه ومسففؤوليته تجففاه هففذا الخطففأ وهففذا يجعلففه يتخطففى الوقففوع فيففه فففي المففرات 

 القادمة.
منففه ويعطففي فففي الحيففا  ال يمكففن الهففروب  تمففيوهففو واقففع ح المففوت Deathا الماارت أر الفساااو: 3

معنى لوجود الفرد وهو مصدر لقلقه الوجودي، حيف  إنَّ وعفي الففرد بحتميفة المفوت يفؤدي إلفى حالفة 
 (67،ص:2052من القلق والتوتر.)كرامة،

إيجاد معنى لحياته، من  يفرانكل أنَّ اإلنسان عرضة لإلصابة بأمراض وجودية حينما يفشل ف ويرى
 هذه األمراض:

وهفو حالفة داخليفة يستشفعرها اإلنسفان علفى الفرغم  (Existential Vacuum) الرجردي: الفراغ. 5ً
من أنَّ الظروف الخارجية تكون جيد ، حي  يفتقد اإلنسان الشعور بأنَّ الحيا  ذات معنفى باإلضفافة 

 ،Will to Meaningإلفى شففعوره باليفأب والخففواء، وينشفأ هففذا الفففرا  نتيجفة إلحبففاط إراد  المعنفى 
ع والمحفففرك األساسفففي للبحففف  عفففن المعنفففى حيففف  يتجفففاوز اإلنسفففان ذاتفففه اإلنسفففانية الفففداف عفففد  والتفففي تُ 

  (Wong . Fry,1998,p:368) ويتسامى عليها.
 الوجوديون إلى أنَّ هناك ثالثة مصادر أساسية لنشوء الفرا  الوجودي هي: وُيشير
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 تحيلةدت مسفبف هفدافتحقيقفًا أل كثفرحي  أصبحت الحيا  الحديثفة أكثفر تقفدمًا وأ المجتمع: تطور . أ
في السابق، فبدأ اإلنسان يتساءل عن أهميفة العمفل ومفا قيمتفه؟ وكيفف يجفد معنفى ففي عفالم بفال 
معنفففى؟..، عفففالم تبفففدو فيفففه األهفففداف قفففد تحققفففت جميعهفففا، فأصفففبم اإلنسفففان يفتقفففد إلفففى الوجهفففة 

 والتوجه، مم ا يخلق لديه شعورًا بالخواء والكسل وفقدان الرغبة في اإلنجاز.
: والتي تحرمه من قيم نبيلفة وتجفرده مفن سفموه اإلنسفاني، هفذه النزعفة ن لتلبية غرائزهاإلنسا نزعة . ب

 تعد  السبب الرئيسي في ظهور الفرا  الوجودي 
: كالمحبفة والففود ومسففاعد  اآلخفرين والتسففامم مقابفل مصففالم ومنففافع قففيم اجتماعيفة سففامية تراجفع . ت

 (Frankl,1985,p:83-84)شخصية. 
وينتج عن صراع بين قيم وأخالقيات مختلفة تؤدي إلفى  (Moral Neurosis) معسري: صابا عُ 2ً

 .إحباط الروت وخمودها
ويظهففففر عنففففدما تفتقففففر الحيففففا  إلففففى التخطففففيط  (Collective Neurosis) جمعااااي: ُعصاااااب. 1ً

دون أي تفففففففففففدخل فع فففففففففففال ممفففففففففففا يفففففففففففؤدي إلفففففففففففى الالمبفففففففففففاال  واليفففففففففففأب  ا واالستسفففففففففففالم لتيفففففففففففار الحيففففففففففف
 (Wong&Fry,1998,p:368)والخمول.

تحقيففق المعنففى عنففدما يتخففذ هففدف يتجففاوز فيففه ذاتففه  مكنففهأهميففة مففا ذكففره فرانكففل مففن أنَّ الفففرد ي ومففع
ذاتهففا مففن أجففل  يففا تجعلففه يضففحي بالح جففةويتسفامى عليهففا وعنففدما تكففون لديففه إراد  المعنففى قويففة بدر 

اع اإلنجففاز التففي مواجهففة اإلنسففان ألقففداره وآالمففه هففي أكبففر أنففو  نَّ ذلففك الهففدف وتلففك الغايففة، مؤكففدًا أ
التفي تهفدد هفذا المعنفى  مصادرتعطي لإلنسان معنى للحيا  وتدفعه للتمسك بها، إال  أنَّه في تناوله لل

 على هذه اآلالم. يتغلب وكيف يحب من وموت بالذنب والشعور المعانا  اإلنسان يتجاوز كيف يوضم لم
 Längleلسجل:  ريدا سظرية ألفثاسياا 
منها  رلجة جديد  لنظرية فرانكل، حي  اتفق مع فرانكل في الكثير من األمو نظرية النجل معا تعتبر

أنَّ البحفف  عففن المعنففى هففو القففو  الدافعيففة األولففى واألساسففية لففدى اإلنسففان، وأنَّ اإلنسففان فففي حاجففة 
حاجففة دائمففة للسففعي لتحقيقهففا، كالبحفف  عففن معنففى للحيففا  أو  يدائمففة إلففى وجففود غايففات معنويففة وففف

لمسفففؤولية أو الحقيقففة، وعنفففدما يفشففل الففففرد ففففي تحقيففق هفففذه الحاجففات يصفففاب باإلحبفففاط العدالففة أو ا
الذي يؤدي بفدوره إلفى اإلصفابة بفأعراض الففرا  الوجفودي   (Existential Depressed) الوجودي

 (Harries,2004,p:6)التي أشار إليها فرانكل )كالسأم والملل واليأب ....الض(. 

نجففل فففي أنَّففه: " تلففك التبعففات التففي تففنجم عففن موقففف مففا، والدرجففة التففي معنففى الحيففا  لففدى ال ويتجل ففى
يصل فيها اإلنسان إلى فهم نفسه وكل األشياء التي يشعر بها في ضوء كينونته الخاصة أثنفاء ذلفك 

 فففففي درجففففة الففففوعي  كمالموقففففف "، كمففففا يعتقففففد أنَّ معنففففى الحيففففا  يشففففير إلففففى قففففو  غيففففر ملموسففففة تففففتح
 النفسفففففففففية الداخليفففففففففة وففففففففففي المشفففففففففاعر واألحاسفففففففففيب والقفففففففففدر   قفففففففففةالطاالعقلفففففففففي و  لتفكيفففففففففرودرجفففففففففة ا

 (Längle,2004,p:14) .التفاعل على
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علفى أن يحيفا اإلنسفان  در وهفو القف Presence of Saturated))ما يسمى الوجود المشبع  وأضاف
بفه  الداخلي وهذا يتعلق بكل ما يفعله الفرد في حياته من أشياء وكفل مفا يلفزم رضامصحوبة بال يا ح

نففوع مففن النشففاط  عففد  نفسففه مففن مسففؤوليات والتزامففات ومففا يختففاره مففن قففرارات، هففذا الرضففا الففداخلي يُ 
تحقيق المعنى ويشير إلى عمليفة اتصفال بفين المشفاعر العميقفة التفي  حلةالمستمر الذي يصاحب مر 

الرضففا  يثيرهففا موقففف مففا والنوايففا والمقاصففد والخطففط التففي يضففعها الفففرد فففي حياتففه، ومففن خففالل هففذا
 يستطيع الفرد تحقيق ذاته الذي يضمن له تحقيق المعنى في الحيا . 

 أربعة شروط أساسية لتحقيق هذا الوجود المشبع، وهي: وهناك
مكاناته.. العالم -  بكل حقائقه واب
 بكل ما فيها من شبكات متنوعة من العالقات والمشاعر. الحيا  -
 اإلنسان كائن متفرد بذاته. كون -
حققففففففففففففه تطفففففففففففور الففففففففففففرد ونمائففففففففففففه مفففففففففففن خفففففففففففالل مففففففففففففا يقفففففففففففوم بفففففففففففه مففففففففففففن الفففففففففففذي ي المسفففففففففففتقبل -

 (Längle,2004,p:15-33).أنشطة
 أشار النجل إلى وجود أربعة مراحل لتحقيق المعنى، وهي: وقد

 ldenia-Self األولى، االبتعاد عن الذات: المرحلة
معنفففى الحيفففا  يتضفففمن عمليفففة إدراك لمعطيفففات العفففالم، حيففف  يبفففدأ  قيفففقأول مظهفففر مفففن مظفففاهر تح

إلنسان البح  عن معنى عندما ينظر إلى حقيقته وقدراتفه الشخصفية الكامنفة، وهنفا يتحفتم عليفه أن ا
يتقبففل الحقففائق التففي  أنهففذه الحقيقففة وكففذلك عليففه  ليففتعلم كيففف يففدرك حقيقففة وجففوده وحيففدًا وأن يتقبفف

أن يكففون  تفرضففه عليففه الحيففا  والقيففود التففي تحففد وجففوده كإنسففان، أي أنَّ عليففه أن يكتسففب القففدر  فففي
دراك ا التي يمكنه تغييرها وتلك التي ال يمكنه فعفل أي شفيء  ألشياءأمينًا في إدراكه لحقيقة وجوده واب

 إزاءها.
  transcendence -selfالثانية، التسامي على الذات:  المرحلة

كن بوجفوده كمفا هفي يحفرره مفن الرغبفات الزائففة، حيف  يفتم ةإدراك الفرد لحقيقته والحقائق الخاص إنَّ 
الحيا  ومواقفها من خالل تمييزه للفرق بين األشفياء التفي يمكنفه تغييرهفا  ظروفمن االستجابة ل لفردا

خاصفة بفه تشفتمل علفى  ميفةوتلك التي ال يمكنه تغييرها، وأثناء هذه المرحلة يطور الفرد منظومة هر 
 األهداف واألنشطة الهامة في حياته.

 freedomالثالثة، الحرية:  المرحلة
 يصل الفرد إلى مرحلة يكون قادرًا فيها على اختيار الطرق التي من خاللها يستطيع تحقيق  وهنا

الهدف والقيمة الهامة في حياته، حي  يكون الفرد حرًا في اختيار هذا الطريق دون أن يكون اختياره 
 في إيذاء اآلخرين. سبباً 
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 Responsibilityالرابعة، المسؤولية:  المرحلة
بكل المهام التي ترتبط بالطريق الذي اتخذه لتحقيق القيمة الهامة في حياته، فيفدرك الففرد الفرد  يلتزم

إلففففى هففففذه  لمسففففؤوليته فففففي إحففففدا  التغييففففرات الضففففرورية فففففي موقفففففه وسففففلوكه بمففففا يففففؤدي للوصففففو 
 (519-517،ص:2008القيمة.)يوسف،

ريففة النجففل، إذ أكففدت علففى مففا سففبق فففإنَّ هنففاك نقففاط تشففابه بففين كففل مففن نظريففة فرانكففل ونظ وبنففاءً 
النظريتان على أهمية البحف  عفن المعنفى وأنفه األسفاب الفذي يفدفع اإلنسفان للحيفا ، كمفا أشفارتا إلفى 

 األمراض التي قد تصيب الفرد في حال فشله في تحقيق هذا المعنى.
 معنفى قأنَّ النجل أضاف إلى نظرية فرانكل مفهوم الوجفود المشفبع وشفد د علفى أهميتفه ففي تحقيف إال  

الذي يرتبط بالشعور بالرضا الداخلي عن كل حيا  الفرد وما يقوم به مفن أفعفال،  دللحيا ، هذا الوجو 
يكمن في التوافق بين خبر  الفرد الداخلية والحد  الخارجي،  نىكما أشار النجل إلى أنَّ تحقيق المع

يسفتطيع الففرد تحقيفق  ومع ذلك فإنَّ نظريته تبقى قاصر  فيما يتعلفق بتحديفد الطفرق التفي مفن خاللهفا
 الذي يتحداه. لموقفهذا التوافق بين مشاعره ونواياه وخططه وا

 Yalomا سظرية إيرفيان يالرم: ثالثاا 
نظريفة يفالوم علفى الصفراع الوجفودي األساسفي واألزلفي الفذي ينبفع مفن التففاعالت واالسفتجابات  تقوم

غتراب، الالمعنفى(، ويفرى أنَّ المعنفى مقلقة للوجود هي: )الموت، الحرية، اال رالفردية ألربعة عناص
لعفالم فاقفد للمعنفى، كمفا يفرى أنَّ الففرد هفو  لمبتكفر الفرديفة الخالقفة وا تجابةفي الحيا  يتجَلى في االسف

من حياتفه، ويفتم  ذلفك عبفر طفرق متعفدد  منهفا: اإليثفار،  المعنىظروفه لذا فهو من يخلق  قمن يخل
 (Yalom,1980,p:422)ص. اإلبداع، االبتكار، اإلنجاز، واإلخال

 ميز بين مفهومين لمعنى الحيا : وقد
ويشففير إلففى معنففى الحيففا  فففي عمومهففا وعالقتهففا بسففائر الموجففودات فففي العففالم مثففل  العااام: المعسااى

البعض ومع العالم المادي من حولهم، ويخفتص بفالمعنى المطلفق  عضهمانتظام عالقات البشر مع ب
با بالروحانيفففات واألفكفففار التفففي يفففؤمن بهفففا أصفففحاب االتجاهفففات العفففام للكفففون ويصفففط والنظفففامللحيفففا  

 (268،ص:2007الدينية. )أبو غزالة،
ويشفير إلفى التصفور الشخصفي والففردي لمعنفى الحيفا  الفذي يكتشففه  الخااص أر الشخصاي: المعسى

ومراحففل نمففوه وخلفيتففه الثقافيففة  روفففهالفففرد بنفسففه ويميففزه عففن غيففره ويختلففف مففن فففرد آلخففر حسففب ظ
يجففب عليففه أن يسففعى لتحقيقففه فففي حياتففه أو  ذيجتماعيففة والنفسففية، فهففو تصففور الفففرد للغففرض الففواال

 (268،ص:2007الرسالة التي يحملها أو القضية التي يتبناها. )أبو غزالة،
ليفففالوم فففإنَّ الففففرد هففو الفففذي يخلفففق المعنففى بنفسفففه ومففن ظروففففه وبيئتففه الخاصفففة كاسفففتجابة  وفقففاً  إذن

وأنَّ هنففففاك بعففففض  لالمعنففففى،للوجففففود هففففي: المففففوت، الحريففففة، االغتففففراب، األربعففففة عناصففففر أساسففففية 
 واالبتكار واإلنجاز. خرينالمصادر التي من خاللها يحقق الفرد المعنى لحياته كمساعد  اآل
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 Deurzenا سظرية فان دررزن: رابعاا 
 دورزن أنَّ اإلنسان يكتشف معنى وجوده من خالل أربع مستويات للخبر : ترى

 في العالم الطبيعي. حسية خبر  (1
 اجتماعي أو ما تسميه العالم العام. عذات طاب خبر  (2
 شخصية أو العالم الخاص. خبر  (3
 المثالي.  العالم (4

 مفي سعيه لتحقيق معنى الحيا  على هذه المستويات األربعة يجد نفسفه مضفطرًا لالصفطدا واإلنسان
ى نجاحفففه ففففي مواجهفففة تلفففك بمهفففددات المعنفففى، حيففف  يتوقفففف معنفففى الحيفففا  لفففدى اإلنسفففان علفففى مفففد

 .داتالمهد
 هذه المهددات وفقًا لكل مستوى من مستويات الخبر  إلى: وتقسم

 الخبر  الحسية: المرض والضعف والموت. مهددات (1
 العامة: الفشل والهزيمة والعزلة. بر الخ مهددات (2
 (Self-Dissociationالخبر  الخاصة: الخلط وتفكك الذات ) مهددات (3
 ثالية: الخواء والالمعنى. الخبر  الم مهددات (4
تففرى أنَّ لكففل مسففتوى مففن مسففتويات الخبففر  أغففراض وأهففداف أساسففية يسففعى الفففرد لتحقيقهففا فففي  كمففا

 سعيه للوصول إلى معنى الحيا ، هذه األهداف هي:
 الخبر  الحسية: اللذ  والحيوية والقو . أهداف (1
 الخبر  العامة: النجات والنفوذ والمجد. أهداف (2
 الخاصة: األصالة والذاتية.الخبر   أهداف (3
 (Deurzen,1996,p:155-156)المطلقة والحكمة. ةوالحقيق الخبر  المثالية:الحق أهداف (4

دورزن يكمففن فففي النجففات بالتغلففب علففى مهففددات المعنففى  ريففةنجففد أنَّ تحقيففق المعنففى وفففق نظ وهكففذا
 .وتحقيق األهداف األساسية التي ُتعد  بنظرها مطلب كل فرد في هذا الوجود

 Maslowا سظرية إبراهام ماسلر: خامساا 
 ماسلو أنَّ المحرك األساسي الكتشاف اإلنسان لمعنى الحيا  يكمن في إشباع الحاجات  يرى

المثل والقيم العليا الروحية المتعلقفة بفالوجود ذاتفه والتفي  يقومنها ينطلق الفرد لتحق يةاألساسية الدنيو 
 (Debates,1996,p:505). تمثل المعنى الكلي للحيا 

في نظريته على مبدأ التسامي بالذات، والذي يتجل ى في حضور الفرد مفع نفسفه وواقعفه وأمانيفه  وأكدَّ 
نسففانيًا، حيفف  يففرى أنَّ الهففدف النهففائي لإلنسففان هففو تحقيففق  وحضففوره مففع اآلخففرين حضففورًا خالقففًا واب

 (5068،ص:5996الذات والوصول للمعنى. )الرشيدي،
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 حصفففففلوا علفففففى درجفففففة عاليفففففة مفففففن  ففففففراداهفففففا علفففففى مجموعفففففة مفففففن األمفففففن خفففففالل دراسفففففة أجر  ويشفففففير
تحقيق الذات أنَّ الدافع األساسي لهم هو رسفالة وغايفة تتجفاوز ذواتهفم، هفذه الغايفة تتعلفق بمفا أسفماه 

 التفففي كفففر ب األففففراد أنفسفففهم لتحقيقهفففا هفففي قفففو  محركفففة  لرسفففالةقفففيم الوجفففود، مؤكفففدًا أنَّ هفففذه ا ماسفففلو
 ثففففففففل بالجمففففففففال والحففففففففق والخيففففففففر والعدالففففففففة والتفففففففففرد والفهففففففففم واالكتمففففففففالأو تجسففففففففيد لقففففففففيم عليففففففففا تتم

 (90،ص:2052واإلتقان... الض.)معمرية، 
وفقفففًا لماسفففلو ينطلفففق مفففن إشفففباع الففففرد لحاجاتفففه األساسفففية األوليفففة مفففن الطعفففام  ا الحيففف ىفمعنففف إذن

إدراك غايتففه  والشففراب، ومففن ثففم األمففن والحففب وصففواًل لتحقيففق الففذات، حينهففا يكففون الفففرد قففادرًا علففى
 ورسالته األساسية في هذا الوجود بشكل واضم.

الدنيوية ومع ذلك ال يصلون إلى المعنى من وجودهم وحياتهم  حاجاتهم يشبعون األفراد بعض أنَّ  غير
 قصور نظرية ماسلو في توضيم الطريقة التي من خاللها يكتشف الفرد معنى حياته. وهذا يدل  على

 Adlerدلر: ا سظرية ألفريد اسادساا 
أهدافه وأنَّ اإلنسان يكو ن هدف لحياته من خالل توقعاتفه  سطةحيا  اإلنسان تتحدد بوا ادلر أنَّ  يرى

للمستقبل، ويفرى أنَّ معنفى الحيفا  مفا هفو إال  رسفالة واضفحة تتضفمن أهفدافًا مشفتركة بفين الففرد وبفين 
هة مشكالتهم المتعلقة بالمهام أفراد المجتمع المحيطين به بحي  يكون مصدر نفع لآلخرين في مواج

 (27،ص:2006التالية: الزمالة والعالقات األسرية، الجنب، والعمل.)ادلر، لثالثةالوظيفية ا
تعفويض هفذا الفنقص والوصفول إلفى  ففي لففردفي تفسيره للمعنى من الشفعور بفالنقص ورغبفة ا ويستند

صول إلى فهم أوضم للحيا ، الكمال، حي  يشكل الفرد أسلوب حيا  خاص ومتفرد به يضمن به الو 
ن كففان هففذا الفهففم قائمففًا علففى نجاحففات أو إخفاقففات فففي الوصففول إلففى الكمففال، وُيؤكففد أنَّ اكتشففاف  واب
الفرد لمعنى حياته يحتاج إلى إقامة عالقة حميمة مع اآلخرين والتعاون معهم، مشيرًا إلى أنَّ األففراد 

ن من التردد والتشويش وأنَّ مساعدتهم تكمن لمعنى واضم لحياتهم هم مرضى يعانو  االذين لم يصلو 
في العود  إلى مرحلة الطفولة األولى ورفع مستوى الحب االجتماعي لديهم، وفهم األسباب الحقيقيفة 

براز المعنى المغلو  وبإلخفاق أسل الحقيقفي.  عفن المعنفى لففردللحيا  الفذي اسفتعاض بفه ا طحياتهم واب
 (10-28،ص:5990)ادلر،
 مكونات هامة لمعنى الحيا ، وهي: عد  كالت أساسية تُ لخص ثالثة مش وقد

 متمثلة بالعمل الذي ُيمكن الفرد من الحيا  والبقاء واالستمرار فيها. رظيفية .1
 فيها الفرد(. شمتمثلة بالصداقة والزمالة والعالقات األسرية )المجموعة التي يعي اجاماعية .2
 متمثلة بالجنب. غريزية .3
ن لهفففذه المشفففكالت الثالثفففة وردود فعلفففه تجاههفففا هفففي التفففي تكشفففف فهمفففه إلفففى أنَّ فهفففم اإلنسفففا مشفففيراً 

 (21،ص:2006الشخصي لمعنى الحيا . )ادلر،
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معنففى الحيففا  كامنففًا فففي فهففم الفففرد لمهففام أساسففية تواجهففه فففي الحيففا   عففد  لمنحففى هففذه النظريففة يُ  ووفقففاً 
مشفكالت منوطفة بهفذه المهفام تتعلق بعمله وعالقاته االجتماعيفة وحياتفه الجنسفية ومفا قفد يتحفداه مفن 

الفرد لمعنى حياته يأتي بعد شعوره بالنقص، إال   تشافوكيفية مواجهته لها وتعامله معها، كما أنَّ اك
على الذات واالبتعاد عن اآلخرين وهذا مفا قفد يفؤدي  االنغالقأنَّ الشعور بالنقص قد يدفع الفرد إلى 

فا يؤكفإلى شعور الفرد بفالالمعنى وذلفك لعفدم قدرتفه علف قصفور  دى اكتشفاف معنفى واضفم لحياتفه، مم 
 هذه النظرية في تفسير هذا الجانب.

 ا السظرية األخوقية: سابعاا 
أسفاب  أصحاب النظرية األخالقية أنَّ الحيا  ال تكون لها معنى بدون قواعد أخالقية ثابتة، وأنَّ  يرى

ه اإلنسففان مففن أجلففه فففي هففذه الففذي خلففق اهلل سففبحان لهففدفوجففود اإلنسففان يكمففن فففي السففعي لتحقيففق ا
الهدف يكمن في السعي للخيفر والسفير علفى مفنهج األخفالق التفي غرسفت ففي الطبيعفة  ااألرض، هذ
 (Metz,2007,p:197)البشرية. 

هفذه النظريفة علفى الفروت مشفيرً  إلفى أنَّ معنفى الحيفا  أساسفه الفروت، أي أنَّ اسفتقرر الفروت  د  تؤك كما
 لحياتهوراء كل أفعال اإلنسان، حي  يصل اإلنسان إلى معنى واضم وسعادتها هو الدافع األساسي 

 (Okawa,2003,p:114) حينما يصل إلى حالة من الهدوء والسالم والتأمل.

الواضففم أنَّ أسففاب النظريففة األخالقيففة فففي تفسففيرها لمعنففى الحيففا  يؤكففد علففى الفطففر  التففي نشففأ  ومففن
 ومفناته هفي لإلجابفة علفى تسفاؤالت حفول وجفود اهلل، أنَّ كل أفعال اإلنسفان وتصفرف أيعليها الفرد، 

يسففير وفففق مففنهج  حيفف الفففرد علففى الطريففق الصففحيم الففذي ُفطففر عليففه،  بقففىخففالل هففذه التسففاؤالت ي
سليم من األخالق، وبهذا يصل الفرد إلى أنَّ معنى حياته هو فعل كل ما يرضي اهلل ويوافق طبيعته 

 .نيةاإلنسا

 ا لمعسى الحياا:شمرلية للسظريات المفسر  رؤية
وتوضفففيم معنفففى الحيفففا  حيففف   رأنَّ نظريفففة فرانكفففل ُتعفففد  أسفففاب النظريفففات التفففي نشفففأت لتفسفففي الشفففكَ 

هففي األسففاب فففي  واجهتهففاانطلقففت مففن ثالثففة ركففائز )المعانففا  أو األلففم والففذنب والمففوت( وأكففدت أنَّ م
اتجاهففات وقففيم لهففا دور الوصففول لمعنففى الحيففا ، كمففا أشففارت إلففى أنَّ مففا يكتسففبه الفففرد مففن خبففرات و 

 أساسي في اكتشاف المعنى.
شففكاًل جديففدًا لنظريففة فرانكففل، فقففد أضففافت عليهففا  عففد  النجففل والتففي تُ  ةعلففى هففذه النظريففة نظريفف وبنيففت

 والنشففففاط  عمففففلالمشففففبع الففففذي يففففدفع الفففففرد لالسففففتمرار فففففي ال الوجففففودالرضففففا الففففداخلي أو مففففا ُيسففففمى 
المعنفى وتحقيقفه، مشفيرً  إلفى أنَّفه مفع تحقيفق المعنفى يكفون لتحقيق ذاتفه وبالتفالي الوصفول الكتشفاف 

 الفرد قد أصبم مسئواًل عن كل ما يقوم به من أفعال وما يختاره من قرارات.
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أنَّ لكففل فففرد معنففى حيففا  مختلففف وخففاص بففه يخلقففه مهمففا كانففت  د  لتؤكفف ومثففمَّ تففأتي نظريففة يففال ومففن
اإلنسففان يسففتطيع اكتشففاف  ة فرانكففل مففن أنَّ الظففروف المحيطففة بففه، وهففذا يعففزز مففا قامففت عليففه نظريفف

 المعنى حتى عندما يكون في أشدِّ المعانا  واأللم.
ففا نظريففة دورزن والتففي تؤكففد  علففى أنَّ اإلنسففان يسففعى لتحقيففق أهففداف واضففحة ومحففدد  سففواء علففى  أم 

ض أو االجتمفففففاعي أو الفففففذاتي أو األخالقفففففي وأنَّفففففه بتحقيقفففففه لهفففففذه األهفففففداف يتعفففففر   لحسفففففيالمسفففففتوى ا
لصعوبات ومعوقات قد تتمثل في مشكالٍت جسدية أو اجتماعية أو نفسية التي البدَّ لفه مفن تجاوزهفا 

نظرية فرانكل ففي أنَّ  عوالتغلب عليها للوصول إلى تحقيق المعنى، وبهذا فإنَّ هذه النظرية تتالقى م
 يكتشف المعنى من خالل تجاوزه لمهددات أساسية يمر بها.  لفردا

يمففر  بهففا الفففرد للوصففول إلففى تحقيففق المعنففى الكلففي  حففلوالتففي تقففول بوجففود مرا سففلويففة مابنظر  ومففروراً 
إشباع الحاجات األساسية الدنيوية وصواًل لتحقيق القيم والمثل العليفا وتحقيفق الفذات،  منللحيا  بدءًا 

ففإنَّ مفا  وبما أنَّ تحقيق الذات يعتمد على ما يحققه الفرد من أعمفال ومهفام ذات قيمفة ففي المجتمفع،
أساسية لتحقيق المعنفى خاصفًة فيمفا  د  تع درأشار إليه ماسلو يتفق مع ما أشار إليه فرانكل من مصا

 اإلبداعية. يميتعلق بالق
نظريففة ادلففر والتففي ركففزت علففى الشففعور بففالنقص كففدافع أساسففي يحفف  الفففرد للسففعي للوصففول  وكففذلك

وجففود ثففال  مكونففات هامففة لمعنففى الحيففا  حيفف  أشففار إلففى  ولففى،إلففى المعنففى ويففأتي منففذ الطفولففة األ
هففي: العمففل والجففنب والصففداقة، والتففي يتالقففى بهففا مففع مففا ذكففره فرانكففل مففن مصففادر لمعنففى الحيففا  

 .ةوخاصًة ما يتعلق منها بالخبرات االجتماعية كالصداقة والحب والعالقات األسري
طلقفت منهفا النظريفات األخفرى، لفذلك لما سبق ُتعد  نظرية فرانكل هي النظرية األساسية التي ان ووفقاً 

فففالمعنى يخلقففه الفففرد بنفسففه  المعنففى،فففإنَّ البحفف  الحففالي يسففتند علففى نظريففة فرانكففل كأسففاب لتفسففير 
وال يصفل إليفه الفففرد إال  حينمفا تتهفدده بعففض الصفعوبات التفي تقففف حفائاًل أمففام  ظروفففهومهمفا كانفت 

مد القفففو  لمواصفففلة مسفففيرته الكتشفففاف المعنفففى خفففالل معتقداتفففه وقيمفففه يسفففت نتحقيقفففه ألهداففففه وأن فففه مففف
 وتحقيقه.

 الحياا رعوقا  ببعض الماغيرات )السعادا رالصحة السفسية رالعمر(:  معسى
  Happiness . معنى الحيا  والسعاد :أوالً 

وهففففففففي الشففففففففعور بالرضففففففففا واإلشففففففففباع وطمأنينففففففففة الففففففففنفب وشففففففففعور بالبهجففففففففة واالسففففففففتمتاع  السففففففففعاد 
 (50،ص:5991واللذ .)أرجايل،

اإلنسففانية  مالسفعاد  هففو تحقيفق الففذات وتحقيفق األغففراض السفامية التففي ال تتعفارض مففع صفال ومنشفأ
والتي يصل إليها اإلنسان حينما يدرك المعنى األساسفي لحياتفه وقيمفة هفذه الحيفا ، وبهفذا ففإنَّ معنفى 

 (11،ص:2005الحيا  هو منشأ السعاد . )رياض،
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أسب وقواعد ينطلق منها ويعود إليها، هذه األسب تأتي من ال يستطيع التفكير دون وجود  فاإلنسان
الوجففود وامتالكهفا، حينهفا يفدرك اإلنسففان  قفةالحاجفة الجوهريفة ففي الفنفب اإلنسففانية للوصفول إلفى حقي

المعنفى مففن حياتففه وهفذا يففؤدي إلففى شففعوره بالسفعاد  والرضففا عففن الففذات، انطالقفًا مففن أنَّ السففعاد  مففا 
 (51-52،ص:2009والهدوء. )النمط، قرارالنفسية واالستهي إال  تعبير عن الراحة 

جهة أخرى فإنَّ الهدف األساسي من الحيا  هو شعور الفرد بالسفعاد  والرضفا وحينمفا يصفل إلفى  من
لفى طريقفة صفحي تهذا السرور يصل إلى فهفم واضفم لمشفكال لمعالجتهفا والتعامفل معهفا  حةالحيفا  واب

 (21،ص:2000)نجيب، وبالتالي تحقيق رسالته في هذه الحيا .
يعنفي تحقيفق األهفداف التفي  سفعاد فإنًّ كل من السعاد  ومعنفى الحيفا  نتفاج لآلخفر، فتحقيفق ال وبهذا
اإلنسان نصب عينيه وتنفيذ برنامجه الحياتي الذي يشكل في النهاية مضمون معنى الحيا ،  هايضع

 (7،ص:5996فالسعاد  تعني النفاذ إلى معنى الحيا . )غومينتسكي،
إنَّ إحساب الفرد بأنَّ حياته ذات معنى وهدف واضم ُيعد  أحد أهفم العوامفل المفؤثر  ففي وصفوله  اكم

 (520،ص:2006للتوافق النفسي وشعوره بالسعاد . )محمد،
يفليففز  وهفذا ففي دراسفتهما للعالقففة بفين السففعاد   (Duff & Ivleves,2007)مفا أكففدَّ عليفه دوف واب

      نَّ األفراد األكثر سعاد  هم أكثر األفراد إدراكًا لمعنى الحيا .والمعنى في الحيا  مشيرًا إلى أ
 Psychological Health. معنى الحيا  والصحة النفسية: ثانياً 
الفرد ففي تخفيفف الضفغوط والقلفق الناشف   يساعدفي الحيا  يمكن أن  لمعنىاإلحساب بالهدف وا إنَّ 

حيففا ، هففذا اإلحسففاب يمففده بقففو  دفففع الزمففة لففه مففن صففعوبات ومعانففا  فففي ال ضبسففبب مففا قففد يتعففر 
لمواصففلة كفاحففه والتغلففب علففى مشففكالته ومففا قففد يعترضففه مففن صففعوبات ومعوقففات، ووفقففًا لهففذا تعففد 

والشففعور بمعنففى الحيففا  أحففد المتطلبففات  لتحقيقففهمقففدر  الفففرد علففى تحديففد هدفففه فففي الحيففا  والسففعي 
 (Greenstein & Breitbart,2000,p:487)األساسية لتحقيق الصحة النفسية. 

ظروف الحيا  وأساليب  تغيرأزمات وضغوطات الحيا  التي يعيشها الفرد اليوم نتيجة لتطور و  فتعدد
معيشتها أد ى إلى تدني نظر  الفرد للحيا  وتخبطه فيها بال هدف وال هويفة وال معنفى إلفى الحفد الفذي 

 (258،ص:5981 يجعله عرضة لإلصابة باالضطرابات واألمراض النفسية. )قشقوش،
ال يمكن أن يصبم سويًا إال  حينما يعد ل من نظرته للحيا  بصفور  إيجابيفة بحيف  يكفون لفه  فاإلنسان
ومعنففى واضففم يمنحففه طاقففة ودافعيففة لعمففل أي شففيء مهففم فففي الحيففا ، علففى اعتبففار أنَّ معنففى  هففدف

 (Frazier&Steger,2005,p:574).إلنسانالحيا  يمثل أحد المتغيرات المؤثر  في سلوك ا

أن يسفعى إليجفاد معنفى وهفدف لوجفوده، وذلفك  عليفهففي عفالم غيفر مضفطرب  نسفانيعفيش اإل ولكي
يعود لما لمعنى الحيا  من وظائف هامة في الحيا  اإلنسانية، فالمعنى يوفر قيمًا ومعايير يمكن من 

لفى مفا يمنحفه خاللها الحكم على السلوك كما يعطي شعورًا بالقفدر  علفى الفتحكم ففي الحيفا ، إضفافة إ
 (95،ص:2052النفسية.)معمرية، للصحةلإلنسان من الشعور بالقيمة الذاتية، وكلها مظاهر 
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إلى أنَّ أساب البح  عن المعنى يقوم على الشعور بفالقلق والتفوتر الفداخلي، هفذا الشفعور  باإلضافة
بفين  التفوتر تستند الصحة النفسفية إلفى درجفة مفن  الذي يعد المطلب األساسي للصحة النفسية، حي

 مففففففا أنجففففففزه الفففففففرد بالفعففففففل ومففففففا يففففففزال عليففففففه أن ينجففففففزه، أو الفجففففففو  بففففففين واقففففففع الفففففففرد ومففففففا ينبغففففففي 
 كففففففامن فففففففي الوجففففففود اإلنسففففففاني وبالتففففففالي فففففففال غنففففففى عنففففففه بالنسففففففبة  رأن يصففففففير إليففففففه، هففففففذا التففففففوت

 (Frankl,1985,p:99) للصحة النفسية.
إيجابيففة علفى الصفحة النفسففية، حيف  يسفاعد الفففرد   ففإنَّ معنففى الحيفا  ُيعفد  عففاماًل مفؤثرًا بصفور  وعليفه

علففى االحتفففاظ بصففحته النفسففية بشففكل سففوي ويمكنففه مففن التعامففل مففع مواقففف المعانففا  واأللففم التففي 
 يواجهها في حياته.

مففن وجففود عالقففة موجبففة بففين  (Sharabski.et al,2005)شرابسففكي وآخففرون  همففا أكففدَّ عليفف وهففذا
الذاتية والتدين والتحكم والتفاؤل وكلها مظاهر إيجابية للصحة النفسية معنى الحيا  وكل من الفاعلية 

 وجود معنى للحيا  في الصحة النفسية لألفراد.                                ةمما يد ل على أهمي
عالقة موجبة  وجود من Bekenkamp.et al,2014)) وآخرون بيكينكامب إليه توصل ما إلى باإلضافة

النفسية، حي  تبفين أنَّ األففراد الفذين ارتفعفت لفديهم الصفحة النفسفية كفانوا  والصحةلحيا  بين معنى ا
وبالتفالي أكثفر قفدر    أكثر تقباًل لذواتهم وأكثر ثقة بأنفسهم وأكثفر قفدر  علفى تحديفد أهفدافهم مفن الحيفا

 (Bekenkamp.et al,2014,p:76).على فهم حياتهم، مم ا يدل  على وجود معنى إيجابي لحياتهم

 Age. معنى الحيا  والعمر:ثالثاً 
سفعي  لعلفى ذلفك مفن خفال وُيستدل  الحيا  يمكن أن ُيكتشف في مراحل مبكر  من عمر الفرد،  معنى

 األطففففال للتحقفففق مفففن نصفففيبهم مفففن األشفففياء التفففي تحفففيط بهفففم وتعفففاملهم مفففع األحفففدا  التفففي يمفففرون
 (15،ص:2006بها. )ادلر،

وصففوله للرابعففة مففن العمففر عنففدما  منففذفففي التشففكل لففدى الفففرد  بففدأي يففرى ادلففر أنَّ معنففى الحيففا  حيفف 
يتبعها الوالدين في التربيفة، ومفن ثفمَّ  تييستجيب لشعوره بالنقص إما لترتيبه الميالدي أو لألساليب ال

واالجتمفففاعي وففففق أسفففلوبه الخفففاص وأهداففففه  ألسفففريا فيتبنفففى الطففففل طريقفففة ففففي التعامفففل مفففع الموقففف
 (17-16:،ص2009الخاصة. )رزق،

فا يفؤدي لنمفو معنفى الحيففا   لعقليفةففي كاففة المجفاالت ا الفففردالتقفدم ففي العمفر ينمفو  ومفع والنفسففية مم 
 لديه نظرًا لما يكتسبه من خبر  ومعرفة تساعده على فهم الحيا  وتحقيق المعنى فيها.

سففن المصفادر التففي تعطفي للحيففا  معنفى وقيمفة مففن مرحلفة عمريففة ألخفرى حيف  تتركففز ففي  وتختلفف
 (800،ص:2050المراهقة بالقبول والرضا والمسؤولية والتسامي بالذات. )األبيض،

فففففففففففففففففففا  .ففففففففففففففففففففي مرحلفففففففففففففففففففة الرشفففففففففففففففففففد المبكفففففففففففففففففففر فتتحفففففففففففففففففففدد ب: العمفففففففففففففففففففل وتحقيفففففففففففففففففففق الفففففففففففففففففففذات أم 

(Dittman&Westerhof,2000,p:122) 
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مففع  العالقففةكففل مففن  د  منهففا فففي مرحلففة الرشففد األوسففط وتعفف التفكيففر فففي معنففى الحيففا  والهففدف ويففزداد
ك والصففففففففففففحة والسففففففففففففعاد  مففففففففففففن أهففففففففففففم مصففففففففففففادر معنففففففففففففى الحيففففففففففففا  فففففففففففففي هففففففففففففذه المرحلففففففففففففة الشففففففففففففري
 (Depaola&Ebersole,2010,p:190)العمرية.

نظفرًا لمفا  األساسفي للشفعور بفالمعنى ففي مرحلفة الشفيخوخة، المصفدر األبنفاءحفين تصفبم األسفر  و  في
 تفهفففمخفففالل وفع فففال ففففي تحقيفففق الصفففحة النفسفففية للمسفففن وذلفففك مفففن  إيجفففابي األسفففر  مفففن دور بفففه تقفففوم
 (565-560،ص:2055تطرأ عليه ومؤازرته والوقوف لجانبه.)كرم، التي نفعاليةواال النفسية غيراتالت

 :قيباع
الحيا  هو متغير نفسي واجتماعي، فشعور الفرد بمعنى حياته يتطلب منه أن يكفون ففي حالفة  معنى

حيفف  يشففعر بقيمففة الحيففا   هففا،باتففزان انفعففالي واجتمففاعي، كمففا أنَّ معنففى الحيففا  يجعففل الفففرد متمسففكًا 
 في تحقيق أهداف إيجابية وسامية. رارمم ا يدفعه لالستم

عنففد تعريففف هففذا المفهففوم وتوضففيحه ُيقابففل بففالكثير مففن الصففعوبات وذلففك لتنففوع التعريفففات  والوقففوف
من واختالفه من فرد آلخر، فمنهم من عر فه انطالقًا  المعنىتناولته نظرًا لتنوع  لتيووجهات النظر ا

المصادر التي من خاللها ٌيستشف المعنفى والفبعض عر ففه معتمفدًا علفى القفيم التفي يتمسفك بهفا الففرد 
في الحيا  والتي تعطي لوجوده قيمة وأهمية ووجهة نظر أخرى أكدت على خصوصية المعنفى كونفه 

شفار  إلفى وصواًل إلى من أكدَّ على مكونفات هفذا المفهفوم مفن خفالل اإل هيعتمد على تحقيق الفرد لذات
 ..يرهاأبعاده األساسية كالشعور بالمسؤولية والرضا وغ

وأبعفاده فللمعنفى ثفال  مكونفات مكفون معرففي  اتفهبدون اإلشفار  إلفى مكون ا يمكن فهم معنى الحي وال
يقفوم بهفا ومكفون وجفداني  ييرتبط بإدراك الفرد لخبرات يمر بها ومكون سلوكي يتضمن األعمفال التف

الرضا عن هذه األعمال، وقفد اعتمفد البحف  الحفالي علفى خمسفة مكونفات هفي: يتمثل بشعور الفرد ب
 اإلنجاز والهدف من الحيا  والتسامي بالذات والشعور بالمسؤولية والقبول والرضا.

ثفففمَّ وضفففم البحففف  خصفففائص معنفففى الحيفففا  فهفففو معنفففى شخصفففي ويكتشففففه الففففرد بنفسفففه ويظفففل   ومفففن
لتففي يعيشففها الفففرد كمففا أنَّ أساسففه هففو الشففعور بففالقلق لدرجففة موجففودًا دائمففًا حتففى فففي ظففلِّ المعانففا  ا

 سوية تدفع بالفرد إلى االستمرار في البح  وتحقيق األهداف للوصول إلى المعنى األسمى للحيا .
التي ُتعد  ذات قيمة من قبل الفرد ومن قبل  عمالبالمصادر التي تعطي الحيا  معنى، منها األ مروراً 

الففرد مفن اختراعفات ومفا يمفر بفه مفن خبفرات اجتماعيفة وثقافيفة ومفا يتخفذه مفن اآلخرين ومفا يكتشففه 
مواقف إزاء ما يواجهه من محن ال يمكنه تجنبها كالموت أو المرض وما يشعر به داخليًا مفن هفدوء 

 باإلضافة إلى معتقداته وما يؤمن به في هذه الحيا . الذاتوتصالم مع 
مفهففففوم كنظريففففة فرانكففففل والنجففففل وماسففففلو ويففففالوم ودورزن إلففففى النظريففففات التففففي فسففففرت هففففذا ال ومنهففففا

 والنظرية األخالقية والتي تمَّ ذكرها وتلخيصها سابقًا.
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فإنَّ هناك الكثيفر مفن المتغيفرات  ماعتبار أنَّ معنى الحيا  كمفهوم ُيعد  بنية أساسية ومتغير ها وعلى
 سية والسعاد  وغيرها...كالصحة النف نشوئهالتي ترتبط به والتي ُتعد  سببًا ونتيجة ل

اكتفففى البحفف  الحففالي بتوضففيم العالقففة بففين معنففى الحيففا  وكففل مففن الصففحة النفسففية والسففعاد   وقففد
والعمر، ففالفرد ال يتمتفع بصفحة نفسفية إال  حينمفا يكفون لديفه هفدف واضفم ومعنفى محفدد يسفعى إليفه 

 لصففعوباتناشفف  مففن اوبففالعكب فاإلحسففاب بففالمعنى هففو مففا يسففاعد علففى تخفيففف الضففغوط والقلففق ال
الحيا  وبالتالي شعور الفرد بالصفحة النفسفية، كمفا أنَّ إدراك الففرد لمعنفى  هفي هذ د والمعانا  الموجو 

 وبالمقابل ُتعد  السعاد  الهدف األسمى من الوجود. د وجوده يؤدي إلى شعوره بالرضا والسعا

ونشوءه، حي  يبدأ تشكل المعنى منذ العمر فهو ما يوضم الكيفية التي يسير بها تشكل المعنى  أم ا
سن الرابعة ومع النمو العقلي والنفسي واالجتماعي واكتساب الففرد للعديفد مفن الخبفرات التفي تسفاعده 

مرحلفة  لعلى فهم الحيا  واإلدراك الصحيم لها ينمو المعنى ويتوضم، كما أنَّ المعنى يتركز  في ك
لة، ففي المراهقة يدور حفول الرضفا والمسفؤولية وففي في تلك المرح هريةعمرية على مصادر ُتعد  جو 

مرحلة الرشد المبكر يتعلق بالعمل وتحقيق الذات وفي مرحلفة الرشفد األوسفط يتبل فور المعنفى ويصفبم 
أساسه العالقة مع الشريك وتحقيق السعاد  أم ا األسر  فهي المصدر األساسي للشعور بمعنفى الحيفا  

 .شيخوخةلدى المسنين في مرحلة ال
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 Altruism. اإليثار: ثانياا 

 .تمهيد

 اإليثار وتعريفه. مفهوم

 المفسر  لإليثار ورؤية شمولية لها. النظريات

 وتطور السلوك اإليثاري. نمو

 السلوك اإليثاري. خصائص

 .لإليثار لالفاعل أو الممث خصائص

 اإليثار. أنواع

 الكامنة وراء السلوك اإليثاري. الدوافع

 لسلوك اإليثاري.في ا المؤثر  العوامل

 معنى الحيا  وعالقته باإليثار.

 تعقيب.
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 Altruism                ا اإليثار: ثاسياا 
 :امهيد
ظل التغيرات التي تعصف بعالمنا ومالها من أثر في انتشار قفيم السفلبية واألنانيفة والماديفة التفي  في

االجتمفففاعي ففففي أي مجتمفففع  اعففللتفاالجتماعيفففة والنفسفففية، ونظفففرًا ألنَّ ا يففا تتففرك بصفففماتها علفففى الح
يتأثر بما يتعرض له من ظروف وتغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية تنعكب سلبًا أو إيجابًا على 

اإليجابي أمرًا حيويًا للتغلب على  االجتماعيسلوك الفرد  دراسةأفراد ذلك المجتمع، يصبم االهتمام ب
 ادر  على السمو بالمجتمع وتحقيق التقدم والرقي.هذه القيم والظروف السلبية وبناء شخصية سوية ق

اإليثار من أرقى أنماط السلوك االجتماعي اإليجابي، حي  إنَّه يمثل السفلوك الخيفري الخفالص  ويعد  
اآلخففرين، كمففا أنَّففه يهففْب  دالففذي ينبففع مففن داخففل الفففرد ويقففوم بففه تطوعيففًا دون مقابففل فففي سففبيل إسففعا

فا يفنعكب إيجابيفًا علف ،مفيفد ففي هفذه الحيفا  هاإلنسان الحيفا  والشفعور بأنَّف مفن حولفه ويفؤدي إلفى  ىمم 
 خلق تغيير إيجابي في حياتهم.

فففإنَّ الفصففل الحففالي يتنففاول هففذا السففلوك الهففام والفع ففال فففي حيففا  اآلخففرين والمجتمففع، مشففيرًا إلففى  لففذا
فهففوم مففع التقففدم فففي تففاريض نشففوئه ومؤسسففه والنظريففات المفسففر  لففه والكيفيففة التففي يتطففور فيهففا هففذا الم

 عومن ثم يفذكر الفدواف واعه،العمر، كما يوضم خصائص السلوك اإليثاري وخصائص الممثل له وأن
 الكامنة وراء السلوك اإليثاري والعوامل المؤثر  فيه.

 راعريف : اراإليث مفهرم
وجسفت قبفل الفيلسفوف الفرنسفي أ نمفهوم اإليثار إلى النصف األول من القفرن التاسفع عشفر مف يعود
 عإليه على أنَّه التزام أخالقي من قبل األففراد لخدمفة اآلخفرين ووضف مشيراً   August Gomteكونت

  (Mcdonnell,2009,p:32) نفسه. دمصالحهم فوق مصلحة الفر 
العفففون للمحتفففاج  وتقفففديمأكفففدَّ كونفففت علفففى وجفففود نزعفففة فطريفففة لفففدى جميفففع البشفففر نحفففو الغيريفففة  وقفففد

هو أساب وجود األخالق لدى البشفر،  النزعة  موضحًا أنَّ وجود هذه والضعيف والتي أسم اها المود  
وعلفى اعتبفار أنَّ هفذه النزعفة تفؤثر ففي جميفع عمليفات التفاعفل االجتمفاعي، لفذا فهفي مفرآ  التعفاطف 

 (5،ص:2052الوجداني مع الغير واالرتباط بهم والتضحية من أجلهم. )حلمي،
جموعففة مففن القففيم النبيلففة التففي توجففه الفففرد نحففو مسففاعد  علففى قففوى داخليففة تمثففل م غيريففةتقففوم ال كمففا

سفففعادهم منهفففا: العطفففف والصففففاء والحفففب والشفففجاعة واألمانفففة والتسفففامم والوففففاء والعطفففاء  اآلخفففرين واب
وغيرهففففففففا، حيفففففففف  يقففففففففي م الفففففففففرد نفسففففففففه علففففففففى أساسففففففففها ويعمففففففففل علففففففففى أن يكففففففففون سففففففففلوكه متناسففففففففبًا 

 (Rousseu,2004,p:512).معها
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دراك مشفاعر ُيبنى على أس فاإليثار بقفدر  هاب الوعي بالذات، فبقدر ما يكون الفرد قفادرًا علفى تقبفل واب
عليهفا، فجفذور الرعايفة واالهتمفام بفاآلخرين تنبفع  والتعفرف رينقراء  مشاعر اآلخ على ما يكون قادراً 

 (5،ص:2055من القدر  على التعاطف واإلحساب بهم. )باتسون،
منهفففا مفففن تنفففاول هفففذا المفهفففوم مشفففيرًا إلفففى  م اإليثفففار،تناولفففت مفهفففو  لتفففيتعفففددت وجهفففات النظفففر ا وقفففد

" شفكل مفن  :أنَّفه Cardwell & et alكاردويفل وآخفرون  نكمفا يفرى كفل مف ،االختياريفة فيفه عنصفر
 (Cardwell.et al,2002,p:20)طوعًا."  اآلخر مساعد  على الفرد فيه يقدم االجتماعي السلوك أشكال
 (Hartley,2006,p:10)اآلخرين." د اختياري موجه لمساعأنَّه: "سلوك  Hartleyهارتلي  وتعريف
كتعريففف آيزنبففرج  ،سففلوك خففاٍل مففن أي منفعففة شخصففية كونففه مففن أكففدَّ علففى السففلوك اإليثففاري ومففنهم

Eisenberg  للسلوك اإليثاري بأنَّفه: " سفلوك اجتمفاعي تطفوعي أساسفه منفعفة الشفخص اآلخفر دون
 (Eisenberg.et al,2006,p:646)أي توقع لمكافأ  أو تجنب عقاب." 

اإليثفار بأنَّفه: " االهتمفام غيفر األنفاني للففرد  Carlson &et alيرى كفل مفن كارلسفون وآخفرون  كما
مفففن أجفففل رفاهيفففة اآلخفففر، دون توقفففع الحصفففول علفففى مكاففففأ  أو أي شفففيء قفففد يفففدل  علفففى المصفففلحة 

 (Carlson.et al,2004)الذاتية."  
ب: " فعل غيفر معفزز وفطفري ينفتج دون أي  Perugini & Gallucciبيرغيني وغاليسي   ويعر فه

 (Perugini.Gallucci,2001,p:20)اعتبار للمنفعة أو التكلفة." 
: " سفلوك نفابع مفن قفيم ومشفاعر داخليفة يقفوم بفه عد هالذي ي Moghaddamإلى موجادام  باإلضافة

ن أي رغبففة فففي الفففرد بجهففد تطففوعي وعففن قصففد بهففدف مسففاعد  اآلخففرين وتخفيففف المعانففا  عففنهم دو 
 (Moghaddam,1999,p:296)منفعة أو فائد  من جراء هذا السلوك." 

الضففرر عففنهم مهمففا كانففت  عودففف خففرينتقففديم العففون لآل فففيمففن أبففرز أهميففة السففلوك اإليثففاري  ومففنهم
كتعريففف عففامر لإليثففار بأنَّففه: " السففلوك الففذي يعطففي الفففرد  ،التضففحية المقدمففة فففي سففبيل هففذه الغايففة

ولوية إلرضاء ونفع اآلخرين ودفع الضرر عفنهم، حيف  يتجل فى اإليثفار ففي إنكفار الفذات بمقتضاه األ
 (52،ص:2005وتقديم الغير على النفب." )عامر،

 اإليثفففار هفففو: "سفففلوك يقفففوم بفففه  أنَّ  Stich & et al وآخفففرون سفففتيتش مفففن كفففل إليفففه أشفففار مفففا وهفففذا
  سفففففففار وغيفففففففر مكلففففففففاً  يكفففففففون قفففففففد ذاهففففففف سفففففففلوكهم أنَّ  معفففففففرفتهم مفففففففن الفففففففرغم علفففففففى النفففففففاب لنففففففففع اآلخفففففففرين

 (Stich. et al,2008,p:1)خطر." أو

 علفففى مصفففالم الففففرد الخاصفففة  عامفففةيتضفففمن تفضفففيل المصفففلحة ال كتعرففففه قطفففب بأنَّفففه: " سفففلو  كمفففا
ويعكفففففب الشفففففعور بالمسفففففؤولية االجتماعيفففففة والميفففففل نحفففففو حفففففب الففففففرد الخيفففففر لآلخفففففرين كمفففففا حبفففففه 

 (59-58،ص:5991لذاته.")قطب،
فاد  اآلخر، حتى عندما يخفاطر بتضفحية  Fujiwara فيجوارا ويرى اإليثار: " سلوك مقصود لنفع واب

 (Fujiwara,2007,p:224)محتملة أو ممكنة لرفاهية الفاعل المشارك." 
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كالنمر التي تعر ف  شمولية لإليثار أكد وا فيها على جميع النقاط السابقة نظر قد اتجهوا إلى  وآخرون
فرد لمساعد  فرد  يتطوعوى من مستويات السلوك االجتماعي اإليجابي وفيه اإليثار بأنَّه:" أعلى مست

آخر مساعد  تكلفه التضحية بكل أو بجزء مما يحبه أو يحتاجه دون انتظار أي مكافأ  خارجية مفن 
 (9،ص:2005المتلقي أو من المجتمع ليقوم بهذه التضحية." )النمر،

 واللطففففففففف  ةاآلخففففففففرين بنففففففففوع مففففففففن المحبفففففففف عمففففففففبنففففففففي جففففففففابر أنَّ اإليثففففففففار هففففففففو: " التعامففففففففل  ويففففففففرى
 للففففرد  هيففف وتقفففديم العفففون للمحتفففاجين واألخفففذ بيفففدهم بشفففكل قصفففدي، وهفففو صففففة مضفففاد  للعفففدوان ي

 مفففع اآلخفففرين والتعفففاون معهفففم، وهفففو صففففة موروثفففة يمكفففن تقويتهفففا عفففن طريفففق  للعفففيش ففففرص أفضفففل
 (16،ص:2005التعلم." )بني جابر،

 " نمففط مففن أنمففاط المسففاعد  يتمتففع بمسففتوى مرتفففع مففن الكفففاء ، تشففير ماضففي لإليثففار بأنَّففه:  وأخيففراً 
وهو فعل تلقائي متعمد يحمل في نهايته الرغبة في إسعاد ومنفعة اآلخر، وال يرتبط بتوقع أية مكافأ  

نَّما يرتبط بمستوى من الر   (276،ص:2009األخالقي للفرد." )ماضي، قيخارجية واب

 المفسرا لإليثار:  السظريات
 لسظرية البيرلرجية: ا اأرلا 

هففذه النظريففة مففن أنَّ هنففاك أسففاب وراثففي يففدفع بففاألفراد للقيففام بالسففلوك اإليثففاري، حيفف  تنتقففل  تنطلففق
الرغبفففففففففففة ففففففففففففي مسفففففففففففاعد  اآلخفففففففففففرين واإلحسفففففففففففان إلفففففففففففيهم مفففففففففففن ففففففففففففرد إلفففففففففففى آخفففففففففففر عفففففففففففن طريفففففففففففق 

  (Rachlin,2002,p:240)الجينات.
ة البشففرية، فكففل فففرد يملففك األسففاب نفسففه للقيففام إلففى أنَّ اإليثففار ُيعففد  جففزء مففن الطبيعففة الفطريفف مشففير ً 

 (Morgan,1995,p:214). هابمساعد  اآلخر مهما اختلفت الظروف التي ينشأ في
ارتكفففزت هفففذه النظريفففة ففففي تفسفففيرها لإليثفففار علفففى دراسفففات قامفففت علفففى التفففوائم كدراسفففة ليفففونين  وقفففد
سفففلوك المسفففاعد  % مفففن 55والتفففي دل فففت علفففى أنَّ  (Loehlin & Nichols,1994) ولبونيكففف

روشففتون وآخففرون  ودراسفة واللطفف الظففاهر لفدى التففوائم كفان أساسففه الوراثفة والتشففابه الجينفي بيففنهم،
(Rushton et al,1994)  والوراثفة اعتمفادًا  يثفارأظهفرت وجفود عالقفة إيجابيفة قويفة بفين اإل والتفي

 ر المتشابهة.منه لدى التوائم غي ةالمتشابه ئمعلى أنَّ اإليثار كان أعلى لدى التوا
ففففاألقرب مفففن  قفففربتفففرى أنَّ اإليثفففار يعتمفففد علفففى درجفففة القرابفففة بفففين األففففراد حيففف  يتجفففه نحفففو األ كمفففا

ثفففففففففففففم نحفففففففففففففو اآلخفففففففففففففرين، ويكفففففففففففففون أكبفففففففففففففر أشفففففففففففففكال اإليثفففففففففففففار داخفففففففففففففل أففففففففففففففراد  ومفففففففففففففناألقربفففففففففففففاء 
  (Kruger,2003,p:118)األسر .
أنَّ هنففاك توجففه  مففن(Bartel,2006) ( وبارتيففل 2006مففا أيدتففه كففل مففن دراسففة )البففديري،  وهففذا

واألصفففدقاء فففي حففين يوجففد توجففه سففلبي نحففو تقفففديم  قففاربالمسففاعد  لألسففر  واأل ديمإيجففابي نحففو تقفف
 المساعد  للغرباء. 



- 45 - 

عفن طريفق  القفيملهذه النظرية يمكن القول بأنَّ الفرد ير  سلوك اإليثار كغيفره مفن األخالقيفات و  وفقاً 
إال  أنَّفففه ُيالحفففظ داخفففل األسفففر  نفسفففها أففففراد تفففتملكهم نزعفففة  ففففي اكتسفففابه، علمالجينفففات وأنَّفففه ال دور للفففت

األنانيففة، وهففذا يؤكففد عجففز هففذه النظريففة عففن تفسففير اإليثففار، كمففا أنَّهففا لففم تفسففر الفففروق الثقافيففة بففين 
 األفراد في سلوك المساعد  ولم تتطرق إلى الشروط أو الظروف التي يحد  فيها هذا السلوك.

 جاماعي:ا سظرية الاعلم الثاسياا 
والعقفاب واإلطففاء  التعزيزهذه النظرية أنَّ اإليثار ُيكتسب من خالل مباد  التعلم االجتمفاعي كف ترى

والتعمففيم وغيرهففا...، وأنَّ الفففرد يكتسففبه مثلمففا يكتسففب االسففتعدادات السففلوكية األخففرى، مؤكففدً  علففى 
وغيرهفففا مفففن مؤسسفففات  أهميفففة الخبفففرات االجتماعيفففة مفففع األسفففر  وخاصفففة الوالفففدين ووسفففائل اإلعفففالم

 (585،ص:2050. )ناصر،تطويرهالتنشئة االجتماعية في تعل م سلوك اإليثار و 
أنَّ سلوك اإليثار يتم استمراره وفقًا لقوانين التعزيز حيُ  يقوى السفلوك الفذي  Skinnerسكنر  وُيؤكد

 (51،ص:2005يتم  تعزيزه وتشجيعه من قبل اآلخرين. )الظاهر،
أنَّ سفففلوك اإليثفففار يفففتم  تعلمفففه عفففن طريفففق االقتفففداء ومالحظفففة أفعفففال  Banduraيفففرى بانفففدورا  كمفففا

 دون خففففففففففريناآلخففففففففففرين وتقليففففففففففدهم، مؤكففففففففففدًا علففففففففففى أنَّ اإلنسففففففففففان لديففففففففففه ميففففففففففل فطففففففففففري لتقليففففففففففد اآل
 (106،ص:2005نه،أي تعزيز. )عالو 

ر عملية االنتباه باندورا أنَّ التعلم يتم  بقدر ما ينتبه المتعلم للنموذج الذي يقتدي به، حي  تتأث ويشير
للنموذج بخصائص المالحظ نفسه )كالعمر والذكاء والمستوى التعليمفي ومفدى جاذبيفة النمفوذج لفه(، 

 بالنسفففففففبة للمالحفففففففظ(،  ومكانتفففففففهكمفففففففا تتفففففففأثر بخصفففففففائص هفففففففذا النمفففففففوذج )كجاذبيتفففففففه االجتماعيفففففففة 
 مؤكففففففدًا علففففففى أنَّ درجففففففة محبففففففة الفففففففرد لهففففففذا النمففففففوذج تففففففؤثر فففففففي مففففففدى سففففففرعة وشففففففد  تعلففففففم هففففففذا

 (576،ص:2009السلوك. )رزق،
وفقففًا لنظريففة الففتعلم االجتمففاعي يكتسففب السففلوك اإليثففاري كغيففره مففن السففلوكيات األخففرى عففن  فففالفرد

هففذا السففلوك  تعلففموأنَّ األسففاب فففي  كتسففابه،طريففق الففتعلم وحففده ودون أي دور لعوامففل أخففرى فففي ا
ففي تجسفيد هفذا السفلوك ونقلفه  مفدى قدرتفه لىعلى وجود نموذج ممثل للسلوك بشكل فعلي وع تمديع

 نظريفةللفرد المتعلم وعلى مقدار الترابط الفذي يصفل المفتعلم بهفذا النمفوذج، وعلفى هفذا فقفد قصفرت ال
 حال غياب نموذج ُيمكن االعتماد عليه في نقل السلوك اإليثاري. يفي تفسيرها اإليثار ف

 الاحليل السفسي: يةا سظر ثالثاا 
فاألنفا  ،األنا العليا ُتعد  األكثر ارتباطًا بنمو السلوك الخلقي واإليثار أصحاب التحليل النفسي أنَّ  يرى
مشففتقة مففن األنففا التففي تحكمهففا األنانيففة، ولففذلك يبففدو لهففم أنَّ السففلوك اإليثففاري ينبففع مففن دافففع  لعليففاا

 (551،ص:2000األنانية. )فرويد،
أي سففلوك هففو إشففباع الحاجففة  وراءأنَّ الففدافع  مففنAnna Freud مففا أشففارت إليففه أن ففا فرويففد  وهففذا

وتلبيفة رغباتهفا  اتواألنانية مم ا يؤدي إلى صراع بين القوى الداخلية للغرائز الموجهة نحو إشباع الفذ
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وبين حاجات البيئفة االجتماعيفة ومتطلباتهفا المتمثلفة ففي األنفا العليفا مفن جهفة أخفرى، لفذا يلجفأ الففرد 
ففففي قمفففع الرغبفففة األصفففلية وتحويلهفففا لتجفففد منفعفففًا إلفففى ميكانزمفففات الفففدفاع لحفففل هفففذا الصفففراع متمثلفففة 
 (Sharabang . Bar-Tal,1991,p:55-56)اجتماعيًا مقبواًل يتجسد في العطاء والسلوك اإليثاري.

بغريفز  الحيفا  التفي يظهفر تأثيرهفا ففي أفعفال بنفاء  مثفل  اإليثفاريفقفد ربفط السفلوك  Freudفرويد  أم ا
حففين ربففط السففلوك األنففاني بغريففز  المففوت والتففي تتجل ففى فففي والتعففاون والعطففاء فففي  د الحففب والمسففاع

 (252،ص:2052سالم، دأفعال مدمر  كالكره والعدوان والغير . )عبد الكريم. عب
 يؤكففففففد أصففففففحاب هففففففذا االتجففففففاه علففففففى أنَّ الشخصففففففية اإليثاريففففففة هففففففي شخصففففففية غيففففففر سففففففعيد   كمففففففا

 للحففب واالسففتمتاع الشخصففي  وعالقاتهففا غيففر مشففبعة وتفتقففد اجاتهففا،ح  تعففيش لآلخففرين دون مراعففا
 وتقففوم علففى مسففاعد  اآلخففرين بشففكل كبيففر لتالفففي مشففاعر الففذنب الكامنففة فففي الالشففعور لففذاتيأو ا

 (581،ص:2050لديها. )ناصر،
وأنَّ رقففي  ألنانيففةأنَّ الحيففا  بأكملهففا قائمففة علففى التفففرد وا Spencerهففذا المنطلففق يففرى سبنسففر  ومففن
تفرد، وأنَّ األنانية هي الغريز  األساسية في اإلنسان، مشيرًا إلفى أنَّ يعتمد على هذا ال والمجتمعالفرد 

 الفففففففرد ال يحففففففب إال  ذاتففففففه وال يفكففففففر إال  فففففففي نفسففففففه وأنَّ الففففففدافع وراء أي سففففففلوك يقففففففوم بففففففه مففففففا هففففففو 
 لفهيقدم  باإليثار ألنَّه ومإال  إشباع لحاجاته الخاصة والحصول على المنفعة، مؤكدًا على أنَّ الفرد يق

 عفففففففففة ويشفففففففففعره باالسففففففففففتقالل ولفففففففففيب تالفيففففففففففًا لصفففففففففراع أو لمشففففففففففاعر ذنفففففففففب كمففففففففففا أشفففففففففار إليففففففففففهمنف
 (50،ص:2008فرويد.)العريب،

 ا السظرية الاطررية: رابعاا 
 امأصحاب هذا االتجاه على العالقة بين العمر ونضج البنى المعرفيفة مفن جهفة وتطفور األحكف يركز

صبحوا أكثر نضجًا من الناحية المعرفيفة كلمفا والسلوكيات الخلقية من جهة أخرى، وأنَّ الناب كلما أ
أصففبحوا أكثففر إيثففارًا، وذلففك يعففود لتطففور قففدر  األفففراد علففى فهففم اآلخففرين وفهففم عففالمهم االجتمففاعي، 
علففى اعتبففار أنَّ سفففلوك الفففرد مففا هفففو إال  نتيجففة للتفاعفففل الففديناميكي بففين البنفففى المعرفيففة والعمليفففات 

 (Hesteren.Krebs,2004,p:105).ن جهة أخرىالداخلية من جهة ومتطلبات الموقف م
 ائفأنَّ الوظفائف الوجدانيفة ال تنفصفل عفن الوظف Piagetأصحاب هذا االتجاه ومنهم بياجيه  ويؤكد

حي  ال  لعكبالعقلية عند أداء أي فعل، فليب هناك فعل عاطفي مجرد تمامًا من الفهم، والعكب با
الففففرد  كزن بفففين النمفففو العقلفففي مفففن جهفففة وبفففين احتكفففاهنفففاك تفففوا أنَّ فعفففل عقلفففي يفففتم   بفففدون عاطففففة، و 

دراكه لمشاعرهم وآالمهم من جهة أخرى. )أبو سريع،  (89،ص:5991وتفاعله مع اآلخرين واب
لهفم فقفط حينمفا يبفدأ ففي  المنفعفةعلفى ذلفك ففإنَّ الففرد ُيقفد م المسفاعد  لآلخفرين لتحقيفق الفائفد  و  وبناءً 

ك ففففي عمفففر السفففابعة تقريبفففًا، عنفففدها يظهفففر الففففرد الشفففكر إدراك وفهفففم حاجفففاتهم ومشفففاعرهم ويبفففدأ ذلففف
 لاآلخفففرين مففن خفففال اعرواالمتنففان ويبفففدأ فففي الفففتحكم بسففلوكه والسفففيطر  عليففه كمفففا ينمففو تقفففديره لمشفف

 (Rushton et al,1986,p:1192)تفاعله معهم. 
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ففا ون إدراكففه قبففل السففابعة فيكففون السففلوك اإليثففاري للطفففل بسففيطًا ونابعففًا مففن تمركففزه حففول ذاتففه د أم 
حيفف  ال يكفون الطفففل قففادرًا علففى التمييفز بففين نفسففه واآلخففرين ويكففون  شففاعرهم،لحاجفات اآلخففرين وم

 (27،ص:2006تغيير. )الجابري، يالتزامه بالقواعد الخلقية حرفيًا دون أ
 ثفففففففففففمَّ يتطفففففففففففور السفففففففففففلوك اإليثفففففففففففاري مفففففففففففن سفففففففففففلوكيات النفعيفففففففففففة والتمركفففففففففففز حفففففففففففول الفففففففففففذات  ومفففففففففففن

ت الذاتيففففة وتوقففففع المكافففففأ  إلففففى سففففلوكيات قائمففففة علففففى تمثففففل األعففففراف والتففففي تقففففوم علففففى االهتمامففففا
 أساسفففففها حفففففب العدالفففففة والضفففففمير وهفففففي أسفففففمى أشفففففكال السفففففلوك اتاالجتماعيفففففة منهفففففا إلفففففى سفففففلوكي
 (517-515،ص:2050اإليثاري. )قطامي وآخرون،

 Smith: مسفعةا سظرية ابادل الخامساا 
ي من نظريته في الفكر االقتصادي، مشفيرًا إلفى تفسيره للسلوك اإليثار  في Smithآدم سمي   انطلق

أنَّ الفرد يبح  عن المتعة في أي سلوك يقوم به، وأنَّ الدافع األساسي الذي يكمن خلف اإليثار هو 
ار،  (589،ص:5971إشباع حاجة الفرد للشعور بالسعاد  والمتعة. )النج 

وتعاطففه  انيفةذلفك لتمثلفه حفالتهم الوجدالفرد يقوم على تقديم المسفاعد  ومفد يفد العفون لآلخفرين و  وأنَّ 
معهففم، هففذا التعففاطف أساسففه التعففاطف مففع الففذات الففذي يتجل ففى فففي شففعور الفففرد بأنَّففه سففيعيش هففذا 

 (Smith,1976,p:95)منفعة مستقبلية تعود عليه. نيةالموقف يومًا، لذا يرجو من مساعدته اآل
 ا،ألنَّفه يتوقفع مسفاعدتهم عنفدما يحتفاج إليهفأنَّ الفرد يسفاعد اآلخفرين لكفي يحفافظ علفى بقائفه و  بمعنى

 (Kruger,2003,p:119)أي أنَّه يتبادل المنفعة معهم. 
 يتوقفففففف حجفففففم المسفففففاعد  الممنوحفففففة لآلخفففففرين علفففففى حجفففففم المسفففففاعد  المتبادلفففففة، وعلفففففى هفففففذا  حيففففف 

 مسفففففففففاعدتهم لفففففففففه  ابهفففففففففذ ضفففففففففمنتحففففففففففزًا لمسفففففففففاعد  المقفففففففففربين منفففففففففه لي رففففففففففإنَّ الففففففففففرد يكفففففففففون أكثففففففففف
 (10،ص:2000)الصفطي وآخرون، .هاحينما يحتاج

فأسففاب هففذه النظريففة فففي تفسففير سففلوك الفففرد اإليثففاري هففو المنفعففة المتبادلففة، إال  أنَّهففا لففم تفسففر  إذن
 الدوافع التي تكمن خلف رغبة الفرد في مساعدته للغرباء.

 شمرلية للسظريات المفسرا لإليثار: رؤية
بها  خاص منحى اتخذت سابقاً  ذكرها تمَّ  والتي إليثاريا السلوك فسرت التي كل نظرية من النظريات إنَّ 

 إكراه. أي الفرد للقيام بسلوك المساعد  طوعًا ودون تدفع التي لألسباب رؤيتها في صغيراً  حيزاً  وتناولت
مفن  ربفين أففراد األسفر  أكثف ميفزاإليثفار يت نَّ البيولوجيفة أكفد ت علفى دور الوراثفة والجينفات وأ فالنظرية

ه ما إن تتوافر جينات اإليثار في فرد من أفرادها حتى تنتقل هذه الجينات لآلخرين، وهفذا الغرباء وأنَّ 
أنَّ جميع أفراد األسفر  ينبغفي أن يتحلًفون بالسفلوك اإليثفاري وهفذا ينفاقض ظهفور بعفض نزعفات  عنيي

الخيففر  األنانيففة والتملففك لففدى بعففض أفففراد هففذه األسففر  بينمففا يتحل ففى بقيففة أفرادهففا بحففب اآلخففرين وحففب
 والمساعد .
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ففا بففين أفففراد األسففر  الواحففد  وامففتالك قائففدها أو  عالقففةنظريففة الففتعلم االجتمففاعي فتؤكففد علففى قففو  ال أم 
عائلها أو ما أسمته بالنموذج بصفات معينفة كالجاذبيفة، كمفا أكفدت علفى مقفدار التفرابط الفذي ينبغفي 

فالنظريففة  ألبنففاء،ل يتقفال السففلوك اإليثفار تفوافره بففين هفذا النمففوذج  وبفين بقيففة أففراد أسففرته حتفى يففتم ان
ففا يفدعو للتسففاؤل: كيففف يسففاعد فففردًا أفففراد آخففرين  تؤكفد دور الففتعلم فففي اكتسففاب السففلوك اإليثففاري، مم 

مترابطففة وسففوية ومتحابففة وذلففك بانعففدام وجففود النمففوذج   ةتتففوافر لففه بيئففة اجتماعيفف مبففالرغم مففن أنَّففه لفف
 الذي يمثل اإليثار؟.

ية التحليل النفسي منهجفًا مختلففًا ففي تفسفيرها لإليثفار معتمفدً  علفى )الهفو واألنفا حين نهجت نظر  في
ولتغليفف غريفز   هواألنا األعلى(، مشفيرً  إلفى أنَّ الففرد يقفدم المسفاعد  للغيفر ليشفبع حاجفات خاصفة بف

فففا   ليحفففلَّ  أوليشفففعر باسفففتقالله  يسفففاعداألنانيفففة لديفففه بغفففالف اجتمفففاعي مقبفففول أمفففام اآلخفففرين، فهفففو إم 
 صراعًا بين مكنونات شخصيته.

أكففدتا علففى أنَّ  ينمففع هففذه النظريففة فففي تفسففيرها لإليثففار نظريففة تبففادل المنفعففة، فكففال النظففريت وتتشففابه
الفرد ال يقد م المساعد  لآلخفرين إال ليشفبع حاجفة لديفه، إمفا ليشفبع غريفز  األنانيفة أو الشفعور بالفذنب 

داخليفففة أو خارجيفففة  عفففةيفففل النفسفففي، أو ليحصفففل علفففى منفأو الشفففعور باالسفففتقالل وفقفففًا لنظريفففة التحل
 اآلخرين( وفقًا لنظرية تبادل المنفعة.  بلمادية أو معنوية من ق فأ عن النفب أو مكا رضا)كال
ففا النظريففة التطوريففة فقففد كففان لهففا منحففى آخففر فففي تفسففيرها لإليثففار مففن حيفف  عالقتففه بنمففو الفففرد  أم 

اإليثفاري بفدءًا باإليثفار القفائم علفى  كنمفو السفلو  االتفي يمفر بهف مشفير  إلفى المراحفل عرففي،العقلي والم
اهتمام ذاتي إلى إيثفار قفائم علفى ُعفرف اجتمفاعي وانتهفاًء بأسفمى أشفكال اإليثفار القفائم علفى العدالفة 

 والضمير.
لمفففا سفففبق ُيمكفففن القفففول أنَّ كففل نظريفففة تحتفففاج إلفففى نظريفففة أخففرى لتكم لهفففا ففففي تفسفففير اإليثفففار،  ووفقففاً 
يففة البيولوجيففة تؤكففد علففى أنَّ الفففرد ُيولففد بفطففر  سففليمة وتففأتي نظريففة الففتعلم االجتمففاعي لتكم لهففا فالنظر 
تتحل ى بسلوكيات اإليثار لتنم ي هذه الفطر  وتقويها، من جهة أخرى  ماذجعلى ضرور  توافر ن وتؤكد  

ففل نظريففة التحليففل النفسففي مففا ذهبفف التعففاطف وراء إليففه نظريففة تبففادل المنفعففة مففن وجففود دافففع   تتكم 
السفففلوك اإليثفففاري لتفففربط هفففذا السفففلوك بأفعفففال بنفففاء  متمثلفففة بالحفففب والعطفففاء والتعفففاون، وأخيفففرًا تفففأتي 
النظرية التطورية لتكم ل كل مفن النظريفات السفابقة ففي أنَّ نمفو هفذا السفلوك وتطفوره ليظهفر ففي هفذه 

عقليفففًا  ونضفففجهنمفففو الففففرد  البنفففاء  التفففي أشفففارت عليهفففا نظريفففة التحليفففل النفسفففي يحتفففاج إلفففى الاألفعففف
ومعرفيفًا، لففذا فإنَّففه مففن غيففر الممكففن اعتمففاد رؤيففة واحفد  فففي تفسففير اإليثففار وال بففدَّ مففن رؤيففة شففمولية 
تؤكفففد علفففى أنَّ فعفففل الخيفففر والرغبفففة ففففي تفضفففيل اآلخفففرين علفففى الفففنفب تتطفففور مفففع نمفففو الففففرد ويفففتم  

 الفطففر حميففد  مففع التأكيففد علففى وجففود بتففوافر نمففاذج جيففد  أمامففه تتحل ففى بففأخالق وصفففات  اكتسففابها
أن  ألخفالقهذه الفطر  الطبية التي يولد بها، وهذا يعني أنَّفه ال يمكفن ل اإلنسانية،السليمة في النفب 

شباع الحاجات الخاصة.   تجتمع مع الغرائز والشهوات، فال يمكن لإليثار أن يجتمع مع األنانية واب
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 :يراطرر السلرك اإليثار  سمر
سفففمات البشفففرية هفففو الميفففل إلفففى مشفففاركة اآلخفففرين ففففي كفففل الجوانفففب الماديفففة والروحيفففة أهفففم ال إحفففدى

كمشاركتهم الطعام والمال أو دعمهم وتقويتهم حينما يمرون بأوقات عصيبة، وهذه األفعفال يقفوم بهفا 
 .صيةاألفراد دون النظر إلى أية مكاسب شخ

يفة، حيف  يفتم تعلمهفا منفذ مراحفل الطفولفة هفذه السفلوكيات اإليثاريفة ذات أصفول ثقافيفة واجتماع عد  وتُ 
األولى من خالل عملية التأهيل االجتماعي التفي تبفدأ ففي األسفر  وتسفتمر طفوال الحيفا ، فمفن خفالل 

يفففففففففففففففففتعلم الطففففففففففففففففففل التعفففففففففففففففففاون والمشفففففففففففففففففاركة مفففففففففففففففففع اآلخفففففففففففففففففرين والتعامفففففففففففففففففل معهفففففففففففففففففم  لفففففففففففففففففدينالوا
 (11،ص:2050بلطف.)الشماب،

لفففذين ُيعتبففران بمثابفففة قفففدو  لفففه بمقفففدار محبتفففه لهفففم مقفففدار تقمفففص الطففففل لسفففلوكيات الوالفففدين ا ويففزداد
( من أنَّ إدراك الطفل لمحبفة والديفه لفه يدفعفه 2050لمحبتهم، وهذا ما أكد ته دراسة )شاهين، دراكهواب 

 لمحبة اآلخرين ويزيد من رغبته في تقديم العون لهم والتعاطف معهم. 
 ظهففففور ففففي عمففففر تسفففعة أشففففهر أو أقففففل أول المالمففففم األوليفففة البسففففيطة لسفففلوك اإليثففففار ففففي ال وتبفففدأ

يففففففرى طفففففففاًل آخففففففر  عنففففففدماحيفففففف  يسففففففتجيب الطفففففففل آلالم الغيففففففر وكأنَّهففففففا آالمففففففه هففففففو، فهففففففو يبكففففففي 
 (555،ص:2055.)العبيدي،يبكي
( أنَّ األطففففال 2052قفففام بهفففا وارنكفففين أسفففتاذ ففففي جامعفففة هارففففارد ) اسفففاتمفففا أشفففارت إليفففه در  وهفففذا

ي قبففل اكتسففابهم خبففرات اجتماعيففة محففدد  يمكففن أن سففن مبكففر ، أ منففذيتصففرفون علففى نحففو إيثففاري 
تؤثر على نموهم بصور  كبير  مثل تعلم األعراف الثقافيفة والتقاليفد االجتماعيفة، فقفد أظهفرت دراسفاته 
 علفففففى مجموعفففففة مفففففن األطففففففال لفففففم يبلغفففففوا مفففففن العمفففففر عامفففففًا واحفففففدًا أنَّ األطففففففال يسفففففتطيعون قفففففراء  

ي تقديم مساعد  بسيطة لآلخرين دون أن يطلب منهم ذلك مشاعر اآلخرين ويستخدمون هذه القدر  ف
ن لم ينالوا ثناًء على محاوالتهم، فقفد كفانوا ُيعيفدون  تكراراً ويستمرون في تقديم هذه المساعد  مرارًا و  واب

الكففر  التففي تسففقط مففن يففد طفففل آخففر عنففدما كففان ال يسففتطيع التقاطهففا علففى الففرغم مففن أنَّ ذلففك كففان 
اللعففففففففففب بألعففففففففففاب ممتعففففففففففة كففففففففففانوا يقومففففففففففون بهففففففففففا فففففففففففي سففففففففففبيل يتطلففففففففففب مففففففففففنهم التوقففففففففففف عففففففففففن 

 (5،ص:2051ذلك.)عليان،
 ( شففهرًا يتخل ففى الطفففل عففن جففزء 51ففففي عمففر ) ورًا،ثففمَّ يأخففذ السففلوك اإليثففاري شففكاًل أكثففر تطفف ومففن

مففن ممتلكاتففه ويقففدمها لآلخففرين بشففكل تلقففائي، ففففي دراسففة قامففت بهففا سففومرفيل أسففتاذ  فففي جامعففة 
 ( شفففففهرًا يفففففدركون الفففففففرق بفففففين التوزيفففففع المتسففففففاوي 51األطففففففال ففففففي عمففففففر ) أنَّ ( 2055واشفففففنطن )

 للطعفففففام حيففففف  كفففففانوا يشفففففاركون األطففففففال اآلخفففففرين األقفففففل نصفففففيبًا ففففففي حصفففففتهم  ويوغيفففففر المتسفففففا
لمشفففاركة األطففففال اآلخفففرين  أظهفففر األطففففال اسفففتعداداً  مفففابشفففكل تلقفففائي دون أي ضفففغط مفففن أحفففد، ك

 (5،ص:2055لعبتهم المفضلة.)سومرفيل،
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الففرغم مففن ذلففك يبقففى مضفمون ومعنففى السففلوك اإليثففاري فففي عمفر العففام بسففيطًا وبففدائيًا، حيفف   وعلفى
لنفسفه، حيف  ال  سفاعد مفن كونفه يقفدم الم انطالقفاً يقوم الطفل على تقفديم المسفاعد  للشفخص اآلخفر 

لفه  يستطيع الطفل أن يميز بين نفسه واآلخرين في هذا العمفر، فهفو عنفدما يفرى ألفم اآلخفرين يتخيفل
األلفم مفن وجهفة نظفره، فالطففل ففي هفذه  رأنَّه من يعاني هذا األلم وذلك لعفدم وضفوت مفن الفذي يختبف

  (Kail,2004,p:379).(فقطالمرحلة العمرية يكو ن رؤية لألشياء من منظور واحد )منظور ذاته 
آلخفر ومشفاعره، مفن فهفم حالفة ا مكنهعندما يبلا العامين من العمر تنمو لديه المهارات التي ت ولكنَّه

 (Hoffman,2000,p:288)ويصبم سلوكه المساعد تلبية لحاجات اآلخرين. 
  قدرتففففهنمففففو الطفففففل واكتسففففابه للقففففيم االجتماعيففففة )كالحففففب والعطففففاء والتعففففاون .... الففففض( تففففزداد  ومففففع

 علففففففففى مشفففففففففاركة اآلخفففففففففرين وتتطفففففففففور قدرتفففففففففه علفففففففففى التعامففففففففل معهفففففففففم كمفففففففففا أنَّفففففففففه يظهفففففففففر الشفففففففففكر 
هففذه األفعففال فففي الظهففور فففي عمففر السففابعة وتسففتمر حتففى سففن الحاديففة  أتبففدوالتعففاطف، و  واالمتنففان

 (158،ص:2055عشر .)منصور،
فففا كبفففر الففففرد زاد نضفففجه النفسفففي واالجتمفففاعي وزادت قدرتفففه علفففى التفاعفففل مفففع بيئتفففه وتطفففورت  فكلمَّ

ففا يمكنففه مففن تقففديم ال دراك مشففاعرهم مم  عففون مهاراتففه فففي التواصففل مففع اآلخففرين وفهففم احتياجففاتهم واب
  (Wilson,2002,p:50)والمساعد  لهم. 

ففففففففففففا كففففففففففففان عليففففففففففففه  وفففففففففففففي  مرحلففففففففففففة المراهقففففففففففففة يصففففففففففففبم السففففففففففففلوك اإليثففففففففففففاري أكثففففففففففففر تطففففففففففففورًا عم 
 الفففففففدافع األساسفففففففي وراء مسفففففففاعد  الففففففففرد لآلخفففففففرين  ىالطفولفففففففة إال  أنَّ التعفففففففاطف يبقففففففف رحلفففففففةففففففففي م

 (Eisenberg. Lennon,1990,p:65)في هذه المرحلة. 
وتتبلففور مففع التقففدم فففي العمففر، ففففي مرحلففة الرشففد المبكففر يصففبم لعامففل  اريففةاإليثالسففلوكيات  وتففزداد

 (5070:،ص2007. )العناني،يالدين والوازع األخالقي دورًا كبيرًا في ظهور السلوك اإليثار 
فففففففففففففا  ذرو  السفففففففففففففلوك اإليثفففففففففففففاري فتتجل فففففففففففففى لفففففففففففففدى األففففففففففففففراد ففففففففففففففي مرحلفففففففففففففة الرشفففففففففففففد األوسفففففففففففففط، أم 

 تففففاج والتففففدفق حيفففف  يففففزداد اهتمففففام األفففففراد بففففاآلخرين وتسففففمى هففففذه المرحلففففة مرحلففففة اإلحسففففاب باإلن
 وتتجل ففففى لففففديهم الرغبففففة فففففي أن ُيخلفففففوا شففففيئًا مففففن التففففرا  المففففادي أو األخالقففففي  واسففففععلففففى نطففففاق 
 التاليففففففففففة وتففففففففففزداد رغبففففففففففتهم فففففففففففي نقفففففففففففل الحكففففففففففم والقففففففففففيم والفضففففففففففائل التففففففففففي اكتسفففففففففففبوها  لألجيففففففففففال
 (19،ص:2052ي،(  )الوحيد500،ص:2002نموهم. )عثمان.عبده، ر أثناء فت
حفففففففين يفففففففنخفض السفففففففلوك اإليثفففففففاري ففففففففي مرحلفففففففة الشفففففففيخوخة النخففففففففاض مقفففففففدر  الففففففففرد علفففففففى  ففففففففي

 (Smith,2006,p:46)العطاء.

 السلرك اإليثاري: خصائص
د  التفففي تعففف فاتأن يتصفففف بمجموعفففة مفففن الصففف السفففلوك الصفففادر عفففن الففففرد إيثفففارًا ال بفففدَّ  ىيسفففم لكفففي

 معايير أساسية لهذا السلوك، وهي:
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 إليجابي، فاألفكار وحدها ال تكفي للقيام بالسلوك اإليثاري.ا الفعل -
 وراء السلوك داخليًا متمثاًل في االهتمام والتعاطف مع اآلخرين والعطاء. الدافع -
 والتعمد للقيام بهذا السلوك.  القصد -
غير مشروطة وال تتطلب أي نوع مفن التعفويض للفاعفل، حيف  يقفدمها الشفخص تطوعفًا  األفعال -

 اطر. وعن طيب خ
أمففام عظمففة الهففدف الففذي يففتم التضففحية مففن أجلففه، حيفف  يكففون جففلَّ اهتمففام  لففذاتفيففه ا تتضففاءل -

 (21،ص:2005الفففففففرد هففففففو سففففففعاد  اآلخففففففرين ورفففففففاهيتهم وتحقيففففففق النفففففففع لهففففففم. )بنففففففي جففففففابر،
 (10،ص:2052 لشروبجي،)محمود.ا

 الفاعل أر الممثل لإليثار: خصائص
ذلك فإنَّ للقفائمين باإليثفار سفمات تميفزهم عفن غيفرهم مفن ك يزهأنَّ للسلوك اإليثاري خصائص تم كما
وهفففذه السفففمات تجعفففل مفففن هفففؤالء األففففراد أكثفففر قفففدر  علفففى تقفففديم يفففد العفففون والمسفففاعد   خاص،األشففف

 لآلخرين، وهي:
 .ياألخالق االلتزام -
 الغير على النفب. تفضيل -
 اعد .بالوقت أو المال أو بأي شيء يمتلكه الفرد في سبيل تقديم المس التضحية -
 للذات. مرتفع تقدير -
 عالية على التحكم بالنفب.  قدر  -
 واالنبساطية واالنفتات على اآلخرين. المخاطر  -
 سوية نحو اآلخرين. اتجاهات -
 .المرونة -
 مستوى الثبات االنفعالي. ارتفاع -
 بالمسؤولية.   الشعور -
 باالنتماء للجماعة. الشعور -
 آراء اآلخرين وانتقاداتهم. احترام -
 بناء عالقات اجتماعية جيد  مع اآلخرين. على القدر  -
 (558،ص:2055حسففففففففففففففففففن،ال عبففففففففففففففففففدوالتطوعيففففففففففففففففففة. ) ةبالنشففففففففففففففففففاطات العامفففففففففففففففففف االهتمففففففففففففففففففام -

 (Pilliavin. Charng,2008,p:31) (12،ص:2009)خطاب،

 اإليثار: أسراع
 لإليثار تتحدد وفقًا للمحاور التالية وهي: الكم والكيف والفتر  الزمنية. نواععد  أ هناك
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 يثار رفقاا لمحرر التم:ا اإلأرلا 
إن كانففت كليففة أو جزئيففة كمففا  ينُينظففر لإليثففار وفقففًا لحجففم المسففاعد  التففي يقففدمها الفففرد لآلخففر  حيفف 
 يلي:
 فيه الفرد حل المشكلة بأكملها. ليتحم   لذيوهو ذلك النوع من اإليثار ا :الكلي اإليثار . أ

ففففففففل الفففففففففرد حففففففففل  جففففففففزء مففففففففن المشففففففففكلة فقففففففففط. الجزئففففففففي: اإليثففففففففار . ب )محمففففففففود.  حيفففففففف  يتحم 
 (50،ص:2052الشروبجي،

 التيف:  ررا اإليثار رفقاا لمحثاسياا 
 :آلتيكا نيختلف اإليثار وفقًا لنوع التضحية التي يبذلها الفرد لمساعد  اآلخري حي 
ملموسفففة ومحسوسفففة كفففالنقود والطعفففام أو جهفففد  ياء: ويتضفففمن التضفففحية بأشفففالمفففادي اإليثفففار . أ

 ات عاصفة.بدني كإنقاذ رجل يغرق وسط أمواج وتيار 
 : ويتضففففففففمن التضففففففففحية بففففففففأمور غيففففففففر محسوسففففففففة كالتضففففففففحية بالوقففففففففت  المعنففففففففوي اإليثففففففففار . ب

)حي  يكون المضحي في أمب الحاجة إليه إلنجاز أمر خاص بفه( أو المشفاركة الوجدانيفة 
مففففففع اآلخففففففرين والففففففدعم المعنففففففوي لهففففففم أو التضففففففحية بثمففففففار جهففففففد خففففففاص مقابففففففل منفعففففففة 

 (52،ص:5999،اآلخرين.)هاشم
 لمحرر الفارا الزمسية: اا يثار رفقا اإلثالثاا 
 لإليثار من منطلق المد  الزمنية التي يتطلبها لتحقيق المنفعة لآلخرين وفقًا لما يلي: ظرين وهنا

 وهنففففففا يكففففففون سففففففلوك الفففففففرد سففففففريعًا جففففففدًا  قصففففففير المففففففدى أو اللحظففففففي )بطففففففولي(: اإليثففففففار . أ
ب عالقفة طويلفة األمفد بفين حي  يبادر الفرد لتقديم المساعد  دون أي تفكيفر سفابق وال يتطلف

 سفاعد والمتلقي له، كما يكون تصرف الفرد خاٍل من أي معايير تحكمه، كالم ارباإليث مالقائ
أو  لحواد التففففي يقففففدمها الفففففرد فففففي سففففبيل إنقففففاذ أشففففخاص غربففففاء فففففي مواقففففف خطيففففر  كففففا

 االغتصاب أو الحريق أو الغرق..الض.
إقامفة  بيف  يمتفد اإليثفار لفتفر  طويلفة ويتطلفح (:طويل المدى أو التنظيمي )التربوي اإليثار . ب

المتلقففففي لإليثففففار، كمففففا يتطلففففب تفكيففففر طويففففل يسففففبق أداء الفعففففل  مففففععالقففففة طويلففففة األمففففد 
اإليثاري، وقد يكون القائم باإليثار إمفا ففرد أو جماعفة تهفدف لتقفديم الخيفر لآلخفرين، كتقفديم 

  (Rachlin,2002,p:253)المساعد  لألطفال المصابين باإليدز. 

 التامسة رراو السلرك اإليثاري:  الدرافع
مففن أنَّ السففلوك اإليثففاري يتضففمن اإلحسففان لآلخففرين ومسففاعدتهم مففن أجففل اإلحسففان نفسففه  انطالقففاً 

مصلحة خاصة، فإنَّه يمكن استنتاج الدوافع التالية التي  وودون أي رغبة في الحصول على منفعة أ
 تكمن خلف السلوك الحقيقي لمساعد  اآلخرين.
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 Empathyا الاعاطف: أرلا 
ظاهر  نفسية تؤدي دورًا هامًا في الحيا  االجتماعية من خفالل الفوعي بأفكفار اآلخفرين  فالتعاط ُيعد  

الدافع األساسي في  د  عفهو يُ  لكومشاعرهم، متمثاًل في أخذ دور اآلخر ورؤية العالم كما يراه هو، لذ
يمكن أن يقوم باإليثار ما لم يضع نفسه موضع الضحية. مساعد  اآلخرين، انطالقًا من أنَّ الفرد ال 

(Batson,2011,p:329)   
انفعاليففة تتميففز بمشففاعر المففود  واللطففف ورقففة القلففب، ويحففد  هففذا  بةالتعففاطف بأنَّففه: "اسففتجا عففر فويُ 

الففذي يعففاني مففن متاعففب معينففة والعمففل علففى تقففدير دقيففق  رالتعففاطف مففن خففالل تبنففي منظففور اآلخفف
 (Batson.et al,1998,p:295)ره". وواقعي لمشاع

هفففو استشفففعار لآلخفففر لمفففا يحتاجفففه أو ينقصفففه ومفففن ثفففمَّ تتسفففامى الغيريفففة علفففى  تعفففاطفأنَّ ال بمعنفففى
التعاطف حي  ال يقف الفرد القائم باإليثار عند حد التعاطف بل يتجاوز تقفدير حاجفة اآلخفر بتقفديم 

 (550،ص:2005ما لديه وما يمكنه من مساعدته وتلبية حاجاته. )منيب،
 عففففن طريففففق  ثففففاريخفففففي يحفففففز علففففى ظهففففور السففففلوك اإلي وجففففدانيأنَّ التعففففاطف يمثففففل مظهففففر  كمففففا

فففففففففففا يثيفففففففففففر لديفففففففففففه الرغبفففففففففففة ففففففففففففي مسفففففففففففاعدتهم   إحسفففففففففففاب الففففففففففففرد لمعانفففففففففففا  اآلخفففففففففففرين وآالمهفففففففففففم مم 
 (11،ص:2052والتخفيف عنهم.)محمود. الشروبجي،

لمسفففاعد  اآلخفففرين ومشفففاركتهم  أكثفففر مفففيالً  أصفففبمارتفعفففت درجفففة التعفففاطف لفففدى الففففرد كلمفففا  وكلمفففا
 (Wilson. Norman,1994,p:24). عاطفاً أفراحهم وأحزانهم بخالف األفراد األقل ت

ألنَّ أساب التعاطف هو االندماج بين الذات واآلخفر  (Goodwill)التعاطف عن العطف  ويختلف
خص الفذي يقفدم ذات الشف ففيبمعنى أنَّ الشخص الفذي يفتم  الشفعور بالتعفاطف نحفوه يصفبم منفدمجًا 

(، بينما العطفف يتمثفل ففي اإلشففاق علفى الففرد الضفحية فقفط 200،ص:5998المساعد  )عبد اهلل، 
 (2،ص:2050دون الشعور بمشاعره أو االندماج في ذاته. )حسون،

أكفففدت العديفففد مفففن الدراسفففات علفففى العالقفففة الوثيقفففة التفففي تفففربط التعفففاطف باإليثفففار منهفففا: دراسفففة  وقفففد
واإليثفار، ودراسفة )بكيفر،  التعفاطفأكدَّ بموجبه علفى وجفود عالقفة قويفة بفين  ( والذي2050)ناصر،
 ( والتي كشفت عن أنَّ التعاطف يسبق الفعل اإليثاري ومساعد  اآلخرين. 2051
 Bestowalا العطاو: ثاسياا 
االنففدفاع الففذاتي لتقففديم شففيء مففا لآلخففرين، هففذا االنففدفاع الففذي ينبففع مففن داخففل الفففرد ويجعلففه  ويعنففي

مفع اآلخففرين، فيمفنحهم مفن نتففائج مواهبفه وأعمالففه ودون  لففهريمفًا معطفاًء فففي عملفه وتصفرفاته وتعامك
مقابلفففففة  مكاسفففففبمفففففديم أو ثنفففففاء أو تحقيفففففق  ففففففيأي طلفففففب مفففففنهم، بفففففل يقفففففوم بفففففذلك تلقائيفففففًا ال طلبفففففًا 

 (559،ص:5996له.)الشماب،
ع أي مقابففل مففنهم، حيفف  لمسففاعد  اآلخففرين وتقففديم العففون لهففم دون توقفف حركففاً يعففد العطففاء م وبففذلك

دون أي وجفود لرغبفة أخفرى أو منفعفة شخصفية،  فسفهاتكون رغبفة الففرد المسفاعد  بقصفد المسفاعد  ن
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ن اضطر الفرد للتضحية بأشياء مادية أو معنويفة مفن أجفل إففاد  اآلخفرين  Andreoni.et).حتى واب

al,2007,p:117)  

يثففار يففنخفض مففع التقففدم فففي العمففر مففن أنَّ سففلوك اإل (Smith,2006)مففا أشففار إليففه سففمي   وهففذا
  وذلك النخفاض مقدر  األشخاص على العطاء، فالرغبة في العطاء هي المحفز للسلوك اإليثاري.

 Happiensا السعادا: ثالثاا 
السففعاد  حالففة انفعاليففة وعقليففة تتسففم باإليجابيففة، يخبرهففا الفففرد ذاتيففًا، وتتضففمن الشففعور بالرضففا  ُتعففد  

لمسففاعد   دالفففر  طلففقالقففدر  علففى التففأثير فففي األحففدا  بشففكل إيجففابي، حيفف  ينوالتفففاؤل واإلحسففاب ب
مفن رغبفة داخليفة تتضفمن تخفيفف الشفعور بالضفيق والشفعور باالرتيفات وذلفك مفن خفالل مفا  خريناآل

الشعور ُيعد  المحرك الرئيسي للسلوك اإليثفاري لمفا  هذايقدمه من عون لآلخرين وتخفيف معاناتهم، و 
 (Post,2005,p:66-70) شعور بالثقة والمكانة واالهتمام والقبول.  يحققه للفرد من

الفذين يتمتعفون بشخصفية سفعيد  هفم أكثفر تطوعفًا لخدمفة اآلخفرين وأكثفر اسفتمراريًة ومداومفة  فاألفراد
 (557،ص:2005على هذه الخدمة. )منيب،

على مساعد   يقدموند الذين أنَّ مساعد  اآلخرين ُتعد  من أهم األسباب المؤدية للسعاد ، فاألفرا كما
 (2-5،ص:2051اآلخرين هم أكثر سعاد  وأكثر شعورًا باالرتيات واالطمئنان.)الكريم،

( علفى وجفود عالقفة موجبفة بفين الشفعور بالسفعاد  واإليثفار، مشفير  2006أكدت دراسفة )حبشفي، وقد
 مساعد  اآلخرين تسهم بشكل دال في التنبؤ بالسعاد  لدى األفراد.  إلى أنَّ 
 Loveا الحب: رابعاا 
تنبع من داخل الفرد تجاه اآلخرين، أي أنَّ لها بعدًا اجتماعيًا يتمثل  فيةالحب حالة انفعالية عاط ُيعد  

 (51،ص:2050في حب اآلخرين. )الشماب،
هففو الطريقففة الوحيففد  التففي يففدرك بهففا اإلنسففان كائنففًا إنسففانيًا آخففر فففي أعمففق غففوار شخصففيته  فالحففب

إلنسفان أن يصفبم واعيفًا كفل الفوعي بفالجوهر العميفق لشفخص آخفر إال  إذا أحبفه، حي  ال يسفتطيع ا
 (90،ص:2052تقديم العون والمساعد  له.)معمرية، لىوبذلك يستطيع معرفة ما يحتاجه ويعمل ع

فإنَّ الشعور بالحفب تجفاه اآلخفرين ُيمثفل عفاماًل هامفًا ففي تفضفيل اآلخفرين علفى الفنفب والعمفل  لذلك
 ساعد  لهم والتخفيف من معاناتهم ومشاركتهم انفعاالتهم من حزن أو فرت...الض.على تقديم الم

( مفن وجفود عالقفة وثيقفة بفين محبفة الففرد لآلخفرين ورغبتفه ففي 2050دراسفة )شفاهين، هما أيدت وهذا
دراكهم لمحبتهم له.   تقديم المساعد  لهم وتفضيلهم على نفسه واب

  rsonal stylePeتدافع لإليثار:  خصيةا سمط الشخامساا 
الشخصية هو وسيلة يتعامل من خاللها الفرد مع نفسه ومع اآلخرين، وهو تكامل مجموعة من  نمط

 (21،ص:2006العادات التي تمثل خصائص الفرد في تعامله مع مجتمعه. )الظفيري،
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الشخصفية ذوو دوام نسفبي حيف  يختلفف األففراد بغفض النظفر عفن الظفروف التفي نشفأوا فيهفا،  ونمط
أو انفعاليفففففة أو اجتماعيففففففة )تتعلفففففق بففففففالمواقف  جسففففففميةكففففففون مسفففففبباته وراثيففففففة أو مكتسفففففبة أو فقفففففد ت

 (52،ص:5996الق،االجتماعية(. )عبد الخ
: الشففخص ذو الففنمط المنطففوي والشففخص ذو الففنمط لشخصففياتليففونج فففإنَّ هنففاك نمطففين مففن ا ووفقففاً 

حفففدا  الحيفففا  الخارجيفففة عفففن أ داً واالنسفففحاب بعيففف ةالمنبسفففط، حيففف  يفضفففل الشفففخص المنطفففوي العزلففف
ففا الشففخص المنبسففط فهففو علففى العكففب تمامففًا  ويكثففر التأمففل إلففى نفسففه ويكففره االخففتالط بففاآلخرين، أم 

 (51،ص:2005يحب االختالط باآلخرين ومشاركتهم أنشطتهم والتفاعل معهم. )العيسوي،
التفالي األقفدر وب طلبفاتهمفإنَّ الشخص المنبسط هو األقفدر علفى استشففاف حاجفات النفاب ومت ولذلك
 مساعدتهم ومد يد العون لهم والوقوف إلى جانبهم وقت المحن.  على
مفن أنَّ هنفاك عالقفة قويفة بفين  (Okun. et al,2007)ما كشففت عنفه دراسفة أوكفون وآخفرون  وهذا

االنبسففاط واإليثفففار لفففدى األففففراد، حيفف  تبفففين أنَّ األففففراد الفففذين يتسففمون باالجتماعيفففة واالنفتفففات علفففى 
ن والمرونة والمرت يشاركون في الكثير من األعمال التطوعيفة ويميلفون للتواصفل مفع اآلخفرين اآلخري

 (Okun. et al,2007,p:1470)لفهم حاجاتهم والعمل على تقديم المنفعة لهم. 
 Religionا الدين: سادساا 

ويتسفامى  السلوك اإليثفاري هفو مركفب مفن التعفاطف والحاسفة األخالقيفة غيفر أنَّفه يتفاضفل منهمفا إنَّ 
 (576،ص: 2005بهما. )محمود. فراج، تسامىعليهما بقدر ما ي

فاإليثار هو أعلى مكارم األخالق وقفد ذكفره اهلل سفبحانه وتعفالى بقولفه: " ويفؤثرون علفى أنفسفهم ولفو 
يدل  على أهميفة اإليمفان ففي تنميفة ، وهذا (156،ص:9)سور  الحشر،اآلية رقم " كان بهم خصاصة
يثارهم على النفب.الرغبة لدى الفرد   في مساعد  اآلخرين واب

كمفا أنَّ التفدين يفدفع األففراد  إيثفارًا،الشخص أكثر استجابة الحتياجفات اآلخفرين وأكثفر  ليجع فالتدين
فففي األنشففطة التطوعيففة بصففور  مسففتمر  والعمففل علففى مسففاعد  الفقففراء والضففعفاء ماديففًا  اركةإلففى المشفف
 (Ellison,1992,p:415)ومعنويًا. 
يعفففد  الفففدين عفففاماًل مفففؤثرًا ففففي السفففلوك اإليثفففاري، فكلمفففا زاد االنتمفففاء الفففديني لفففدى الففففرد اتجفففه  وبهفففذا

 (Salem,2000,p:8)ألي مكافأ  أو منفعة من قبلهم.   قعلمساعد  اآلخرين بشكل أكبر دون تو 

بفففففففين االنتمفففففففاء الفففففففديني واإليثفففففففار قويفففففففة وهفففففففذا مفففففففا أيدتفففففففه دراسفففففففة النجففففففففورد والنجففففففففورد  فالعالقفففففففة
((Langford.Langford,1994 وجففففففففود عالقففففففففة قويففففففففة بففففففففين االنتمففففففففاء الففففففففديني واإليثففففففففار  عففففففففن 

 مففففن خففففالل مالحظففففتهم ألفففففراد مشففففاركين فففففي أنشففففطة الكنيسففففة، حيفففف  دل ففففت الدراسففففة علففففى ارتفففففاع 
  تففففففففردداً  األقففففففففلالسففففففففلوك اإليثففففففففاري لففففففففدى األفففففففففراد األكثففففففففر تففففففففرددًا علففففففففى الكنيسففففففففة مقابففففففففل األفففففففففراد 

 Langford.Langford,1994,p:221))على الكنيسة. 
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 المؤثرا في السلرك اإليثاري: العرامل
 الكثير من العوامل التي تؤثر في السلوك اإليثاري وتعمل على تعزيزه أو التقليل منه، منها: هناك
 Genderا الجسس: أرلا 
، لعامففل النففوع أثففرًا كبيففرًا علففى السففلوك اإليثففاري مففن حيفف : نففوع هففذا السففلوك وخصائصففه وأبعففاده إنَّ 

فالففذكور هففم أكثففر  ساارع الساالرك اإليثاااري  فاايحيف  تبففين وجففود فففروق بففين كففل مففن الففذكور واإلنففا  
إيثفففارًا ففففي المواقفففف التفففي تتضفففمن نوعفففًا مفففن الخطفففور  والمغفففامر  وخاصفففة المواقفففف التفففي تكفففون فيهفففا 

 (Eagly. Crowley,1996,p:290)الضحية من اإلنا . 
خطور ، فاإلنا  هم أكثر إيثارًا فيها، كالوقوف إلى جانفب في المواقف الطبيعية التي ال تتضمن  أما

 (Feldman,2001,p:271)صديق وتشجيعه ودعمه وقت المحن. 
 لتبففففففففففففؤ المكانففففففففففففة المرموقففففففففففففة  رجففففففففففففالأكثففففففففففففر مففففففففففففن ال طوعيففففففففففففةأنهففففففففففففنَّ يقمففففففففففففن بأعمففففففففففففال ت كمففففففففففففا

 (157,ص:2055والشعور بالقو .)منصور ,
فاإلنففا  هففم أكثففر  ،إليثاااري ر أبعاااد الساالرك ا خصااائصبففين الجنسففين فففي  روقتبففين وجففود ففف كمففا

تعاطفًا من الذكور وأكثر مراعفا  لمشفاعر اآلخفرين وذلفك يعفود لقفدرتهن العاليفة علفى قفراء  المنبهفات 
 (Eisenberg. Lennon,1990,p:55)الشخص المقابل. طلقهااالنفعالية غير الكالمية التي ي

 بالنفففابر  والفففتحكم بفففالمواقف وأكثفففر ثقفففة الفففذكور فهفففم أكثفففر اسفففتقالاًل و أكثفففر قفففدر  علفففى السفففيط أمفففا
 ((Dietz.et al,2002,p:360المحيطين.  

( عن وجود فروق بفين الجنسفين ففي اإليثفار لصفالم اإلنفا  2051كشفت كل من دراسة )سيد،  وقد
  ((seefeldt,2002فففففففففففففي بعففففففففففففدي التعففففففففففففاطف وتفضففففففففففففيل اآلخففففففففففففرين علففففففففففففى الففففففففففففنفب، ودراسففففففففففففة 

 السففففلوك اإليثففففاري لصففففالم اإلنففففا  فففففي المواقففففف  إذ كشفففففت عففففن وجففففود فففففروق بففففين الجنسففففين فففففي
 محتفففففاج، كمفففففا تبفففففين أنَّ النسفففففاء هفففففنَّ أكثفففففر تلقيفففففًا للمسفففففاعد   د تتضفففففمن تقفففففديم مفففففال لمسفففففاع تفففففيال

 (seefeldt,2002,p:6)%(.86بنسبة ) ورمن الذك

  Socializationا الاسشئة الجاماعية: ثاسياا 

 علفففففيم وتربيففففففة تقفففففوم علففففففى التفاعفففففل االجتمففففففاعي عمليففففففة التنشفففففئة االجتماعيففففففة عمليفففففة تعلففففففم وت ُتعفففففد  
 وتهففففففففدف إلففففففففى اكتسففففففففاب الفففففففففرد سففففففففلوكًا ومعففففففففايير واتجاهففففففففات مناسففففففففبة ألدوار اجتماعيففففففففة معينففففففففة 
 تمكنففففففففففه مففففففففففن مسففففففففففاير  جماعتففففففففففه والتوافففففففففففق االجتمففففففففففاعي معهففففففففففا وتكسففففففففففبه الطففففففففففابع االجتمففففففففففاعي 

 (559:ص،2006االندماج في الحيا  االجتماعية. )مخو ل، لهوتيسر 
 عملية مهمة في تشكيل السلوك اإليثاري وتقويته واستمراريته من خالل أساليب التعزيز.  فهي لذلك

أساليب التنشئة التي يتبعها الوالدين مع أبنائهم باختالف مسفتواهم االجتمفاعي واالقتصفادي  وتختلف
ففا يففؤثر علففى كففم ونففوع السففلوك اإليثففاري، حيفف  تبففين أنَّ الوالففدين مففن الطبقففات الففدنيا يمي لففون إلففى مم 
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ففا يقلففل لففديهم المبففادر  ويزيففد مففن تمركففزهم حففول  العقففاب البففدني وفففرض الطاعففة فففي تنشففئة أبنففائهم مم 
مفن رغبفتهم  قلفلذواتهم ويخفض من رغبتهم في التواصل مع اآلخرين والتفاعل معهم، وهذا بالتفالي ي

 (57،ص:2052في تقديم العون والمساعد  لآلخرين. )محمود. الشروبجي،
  Geographical location لمرقع الجغرافي:ا اثالثاا 
لمففا تففوفره  نتيجففةهففو حصففيلة تفاعففل الشخصففية مففع البيئففة، لففذلك فهففذا السففلوك يكففون  فففردسففلوك ال إنَّ 

( التفي يعفيش فيهفا مفن عوامفل ماديفة ومفؤثرات اجتماعيفة ودينيفة وسياسفية وحضفارية، الموقفالبيئة )
، حيف  يختلفف السفلوك مففن بيئفة ألخفرى الخففتالف تلعفب دور أساسفي فففي تحديفد سفلوك الفففرد بيئفةفال

 (10،ص:5991العادات والتقاليد والفوارق الحضارية. )العديلي،
أو تخفيضفففه، ففففاألفراد ففففي البيئفففة  يثفففارففففإنَّ الموقفففع الجغراففففي يلعفففب دورًا مهمفففًا ففففي تنميفففة اإل لفففذلك

ففا يزيففد مففن الحالففة الحضففرية أقففل إيثففارًا مففن البيئففة الريفيففة وذلففك يعففود الرتفففاع التلففو  والض وضففاء مم 
 (51،ص:5998المزاجية السيئة ويقلل من رغبة الفرد في تقديم العون والمساعد . )معاذ،

إلى حجم المدن الكبير مقارنة بالريف مم ا يؤدي إلى اهتمام األفراد في هذه المدن بأنفسهم  باإلضافة
مففففففففففن تقففففففففففديم  الذاتيففففففففففة البحتففففففففففة أكثففففففففففر صففففففففففالموتمركففففففففففزهم حففففففففففول ذواتهففففففففففم حيفففففففففف  تحففففففففففركهم الم

  (Moghaddam,1999,p:297)المساعد .
خالف األفراد القاطنين باألرياف حي  يسود الهدوء والراحة كما تسود المحبة بين األفراد وذلك  على

 من سلوكهم اإليثاري.  دبسبب معرفة األفراد لبعضهم مم ا يزي
الحضرية أقل إيثفارًا مفن البيئفة  ( من أنَّ األفراد من البيئة5998ما أيدته كل من دراسة )معاذ،  وهذا

 اإليثاري لصالم البيئة الريفية.  لوك( من وجود فروق في الس2050الريفية، ودراسة )ناصر،

 الحياا رعوقا  باإليثار: معسى
بصحته النفسية وقدرته على التفاؤل مم فا  االحتفاظوجود معنى للحيا  لدى اإلنسان يساعده على  إنَّ 

قفد يواجههفا ففي حياتفه، فهفو كشفجر  مورقفة تتففرع  يمواقفف المعانفا  واأللفم التفيمكنه من التعامفل مفع 
لتحمل أفكاره في الحيا  وأنشطته وأفعاله التي يقوم ويلتزم بها، وبهذا فإنَّه ُيعد  المحرك الرئيسي الذي 
 يوجففه سففلوكه، ومهمففا اختلفففت رسففالة الفففرد فففي حياتففه سففواًء أكانففت ألجففل أبنائففه أو ألجففل عملففه أو
ألجففل الففدفاع عففن وطنففه، فإنَّففه يبقففى الجففوهر الحقيقففي للمعنففى لففدى الفففرد هففو تحقيففق السففعاد  لنفسففه 
فا يدفعفه لخدمفة النفاب والعمفل علفى تقفديم العفون  ولآلخفرين والوصفول إلفى غايفات وأهفداف سفامية مم 

 لهم مهما كانت التضحية القائمة في سبيل هذه المساعد . لمساعد وا
يعطففي معنففى لحياتففه ويضففع بنفسففه أسففباب اسففتقراره إذا كانففت انفعاالتففه كلهففا  كففل فففرد أن فباسففتطاعة

متجهة نحو أهداف تجعله ينمفو طبيعيفًا، وهفذه األهفداف هفي سفلوكه تجفاه اآلخفرين ومسفاعدته وحبفه 
 (252،ص:2052. عبد سالم،كريملهم، باإلضافة إلى سعيه لراحة وبهجة اآلخرين. )عبد ال
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إلى إحساسه بالمسفؤولية تجفاه اآلخفرين، وبالتفالي إلفى رغبتفه ففي تقفديم  الفرد بالمعنى يؤدي فإحساب
 (552،ص:2006العون والمنفعة لهم ودفع الضرر عنهم. )محمد،

لعمفل أي شفيء مهفم ففي الحيفا  وبالتفالي إلفى  والدافعيفةفقفدان الطاقفة  لفىإ يأنَّ خواء المعنى يؤد إال  
 (216،ص:2007ن آالمهم. )قاسم،فقدان الرغبة في االهتمام باآلخرين والتخفيف م

جهة أخرى ُيعد  اإليثار أحد المصادر الهامة في اكتشاف اإلنسان لمعنى حياته انطالقًا من أنَّ  ومن
السلوك الغيري ُيعد  األسفاب الفذي تبنفى عليفه العالقفات االجتماعيفة السفوية بفين أففراد المجتمفع، هفذه 

 لعالقات األسرية تشكل مصدرًا أساسيًا لنشوء المعنى.والحب وا لصداقةبمختلف أشكالها كا عالقاتال
طواعيففة وعففن قصففد انطالقففًا مففن شففعوره بالحريففة  داعتبففار أنَّ السففلوك اإليثففاري يقففوم بففه الفففر  وعلففى

ففا يمكنففه مففن  والمسففؤولية االجتماعيففة، هففذه المسففؤولية التففي تففدفع الفففرد لفهففم الحيففا  بشففكٍل صففحيم مم 
(، لذا فإنَّ السلوك اإليثاري يساهم بشكل مباشر 255،ص:5995مة،تقدير قيمة ومعنى الحيا  )سال

 بأهميتها. وشعورهالفرد لمعنى حياته  كتشاففي ا
 المعنفففففففى الفففففففذي ينبغفففففففي علفففففففى اإلنسفففففففان تحقيقفففففففه هفففففففو ذلفففففففك الفففففففذي يتجفففففففاوز ذاتفففففففه اإلنسفففففففانية  هفففففففذا

 ويتسففففففففففففففامى عليهففففففففففففففا ويتجففففففففففففففه نحففففففففففففففو غايففففففففففففففة أسففففففففففففففمى وأرقففففففففففففففى وهففففففففففففففي مسففففففففففففففاعد  اآلخففففففففففففففرين 
 (715،ص:5998)عبد الرحمن . عبد المقصود،ومراعا  شعورهم. 

أنَّ معنففى الحيففا  هففو الففذي يمففد  اإلنسففان بالقففدر  علففى العطففاء، هففذه القففدر  التففي ُتعففد  أحففد الففدوافع  كمففا
 (5011،ص:5999. )فوزي. سليمان،ثارياألساسية الكامنة خلف السلوك اإلي

ن هام لمعنى الحيا  وال يتحقق إال   فالسمو بالمشاركة الوجدانية والغيري ة أي بمسفاعد  بالذات هو مكو 
 (568،ص:5999اآلخرين والتعامل معهم بكل إنسانية. )العاليلي،

قامففة  يفففإنَّ اكتشففاف اإلنسففان لمعنففى حياتففه يتجل ففى ففف وبالتففالي تخطيففه لذاتففه والتوجففه نحففو اآلخففرين واب
 (Wong,1998,p:405)عالقات ناجحة معهم. 

 :اعقيب
أرقفففى أنمفففاط السفففلوك االجتمفففاعي اإليجفففابي وأكثرهفففا أهميفففة ففففي حيفففا  األففففراد  اإليثفففاريالسفففلوك  ُيعفففد  

نظرًا إلسهامه في تقوية العالقات االجتماعية بفين األففراد وتوجيههفا الوجهفة الصفحيحة  معات،والمجت
التففي تففؤدي إلففى بنففاء عالقففات قائمففة علففى أسففب متينففة مففن األلفففة والتعففاون والتعاضففد توثففق أواصففر 

من أشكال العالقات السلبية  يرهاراد المجتمع وتبعدهم عن األثر  واألنانية والعدوانية وغالمحبة بين أف
 معًا. المجتمعالتي قد تسود بينهم مم ا يؤدي إلى رقي الفرد و 

 لتفيهذا كان ال بدَّ من تسليط الضوء على هذا المفهوم من خالل اإلشار  إلى وجهات النظر ا وعلى
ن ركز على أنَّه سلوك طوعي وآخرون اعتبروه سلوكًا خاٍل من أي منفعة م نهمتناولته بالتعريف، فم
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اإليثفففاري كونفففه سفففلوكًا غايتفففه األساسفففية تقفففديم العفففون  سفففلوكشخصفففية والفففبعض اآلخفففر أكفففدَّ علفففى ال
 لآلخرين والتخفيف من معاناتهم.

ء القيففام ركففز البحفف  علففى ذكففر مجموعففة مختلفففة مففن النظريففات التففي فسففرت الففدوافع الكامنففة ورا وقففد
التطوريفة  يفةونظريفة التحليفل النفسفي والنظر  يبسلوك المساعد  كالنظرية البيولوجية والتعلم االجتمفاع

 ونظرية سمي  والتي تمَّ عرضها سابقًا.
ثمَّ تناول البح  الخطوات والمراحل التي يمُر بها نمو السلوك اإليثاري وتطوره، مشفيرًا إلفى أنَّفه  ومن

شفاهد  اشفهر التاسفع أو قبفل ذلفك بقليفل ويكفون بسفيطًا متمفثاًل ففي البكفاء إذا مفيبدأ في الظهور ففي ال
الطفففل طفففاًل آخففر يبكففي أو إعففاد  شففيء قففد سففقط مففن شففخص كففان يشففاهده الطفففل ومففن ثففمَّ يتطففور 

تفزداد  الطففلالسلوك اإليثاري ويظهر في شكل المشاركة وذلك في الشهر الخفامب عشفر، ومفع نمفو 
معهم ويصبم سلوكه اإليثاري أكثر نضجًا وذلفك ففي سفن السفابعة  التعاملو  قدرته على فهم اآلخرين

حي  يكون الدافع األساسي وراءه هو التعفاطف ويبقفى هفذا الفدافع هفو أسفاب السفلوك اإليثفاري للففرد 
فففي مرحلفففة المراهقفففة ومفففن ثفففمَّ يصفففبم عامفففل الفففدين والفففوازع األخالقفففي دورًا كبيفففرًا ففففي ظهفففور السفففلوك 

لفدى األففراد ففي مرحلفة الرشفد  ل ىأنَّ ذرو  السلوك اإليثاري تتج حلة الرشد المبكر، إال  اإليثاري في مر 
 .األوسففط حيفف  يظهففر لففديهم ميففل شففديد لالهتمففام بففأمر الجيففل التففالي ونقففل إنتففاجهم فففي الحيففا  إلففيهم

كذلك للسلوك اإليثاري مجموعة من الخصائص والصففات  زهسلوك خصائصه التي تمي لكلأنَّ  وبما
متمفثاًل ففي العطفاء  سفانيأساسية له، فهو يتسفم بأنَّفه فعفل إيجفابي والفدافع وراءه إن اييرلتي تعتبر معا

والتعاطف كمفا أنَّفه سفلوك قصفدي وتطفوعي يفتم  دون أي إكفراه، كمفا أنَّ القفائم باإليثفار والفذي ُيسفمى 
نفب والتضفحية بأشفياء الممثل لإليثار يتميز بعد  صفات كااللتزام األخالقفي وتفضفيل الغيفر علفى الف

والثقفففة والفففتحكم بفففالنفب واالنبسفففاطية والشفففعور بالمسفففؤولية واالهتمفففام بالنشفففاطات  يفففةأو معنو  اديفففةم
التطوعية، ولإليثار عد  أنواع تمَّ تقسيمها وفقًا لثالثة محفاور: فهفو إيثفار كلفي أو جزئفي يعتمفد علفى 

يثفففار مفففادي أو معنفففوي  متضفففمنًا التضفففحية بأشفففياء ماديفففة أو حجفففم المسفففاعد  التفففي يقفففدمها الففففرد، واب
يثار قصي   .للفتر  الزمنية التي يتطلبها القيام بهذا السلوك قاً المدى أو طويل المدى وف رمعنوية، واب

تنفففاول البحففف  ذكفففر الفففدوافع الهامفففة التفففي تكمفففن خلفففف السفففلوك اإليثفففاري الحقيقفففي متمثلفففًة ففففي  كمفففا
رغبة ففي العطفاء والشفعور بالسفعاد  والحفب ووفقفًا بها وال ورالتعاطف ومراعا  مشاعر اآلخرين والشع

 انبساطية أو انطوائية وكذلك الوازع الديني. تلشخصية الفرد إن كان
مففن  لكففالجنب حيفف  يختلففف كفف يثففاريأوضففم البحفف  العوامففل التففي قففد تففؤثر فففي السففلوك اإل وأخيففراً 

وكففذلك قففد تففؤثر  ونوعففه،خففرين وفقففًا لطبيعففة الموقففف الففذكور واإلنففا  فففي تقففديم سففلوك المسففاعد  لآل
تقففديم المسففاعد  أو إعراضففه  لففىالتنشففئة االجتماعيففة والوسففط االجتمففاعي المحففيط بففالفرد فففي إقبالففه ع

 للموقع الجغرافي وبيئة الفرد إن كانت ريف أو مدينة أثرًا في هذا السلوك أيضًا.  ونعنها، كما قد يك
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 :. مرحلتي الرشد األوسط والشيخوخةثالثاا 
 د األوسط:مرحلة الرش -

 .تمهيد

 الرشد األوسط وتعريفه. مفهوم

 مرحلة الرشد األوسط والتغيرات المصاحبة لها. خصائص

 ومتطلبات األفراد في مرحلة الرشد األوسط. حاجات

 المشكالت في مرحلة الرشد األوسط. أهم

 مرحلة الشيخوخة: -

 .تمهيد

 الشيخوخة وتعريفها. مفهوم

 المصاحبة لها. مرحلة الشيخوخة والتغيرات خصائص

 ومتطلبات األفراد في مرحلة الشيخوخة. حاجات

 المشكالت في مرحلة الشيخوخة. أهم

 .تعقيب
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 :رخةا مرحلاي الرشد األرسط رالشيخثالثاا 
األوسط والشيخوخة بالشرت انطالقًا من توضيم مفهوم  لرشدالفصل الحالي كاًل من مرحلتي ا يتناول

األفففراد  ىالتففي تطففرأ علفف راتدأ بهمففا كففاًل منهمففا والخصففائص والتغيففهففاتين المففرحلتين والعمففر الففذي يبفف
إلى شرت متطلبات األفراد وحاجاتهم وما قد يعانونه من مشكالت نفسية واجتماعية  ةفيهما، باإلضاف

 واقتصادية وفسيولوجية في مرحلتي الرشد األوسط والشيخوخة.

 (59-46) األرسط : رشدال مرحلة
 :امهيد
 بمشفففاعر االغتفففرا تبفففددرشفففد األوسفففط مفففن أفضفففل المراحفففل فففي الحيفففا  الراشفففد ، ففيهفففا تمرحلفففة ال ُتعففد  
وتتالشى تدريجيًا نزعات العب  واالنفصال والتي غالبًا ما تبرز ففي مرحلفة المراهقفة ومرحلفة  جزوالع

 الرشد المبكر.
حيفاتهم بشفكٍل  في هذه المرحلفة قفد بلغفوا مسفتوًى مفن النضفج واالسفتقاللية يمكفنهم مفن تنظفيم فاألفراد

 .لفع ا
إلفى دوره ففي تنميفة  ضفافةلما يقوم به الفرد في هذه المرحلة من دوٍر فع ال لألجيال التالية باإل ونظراً 

 المجتمع، فإنَّ دراسة الخصائص والمشكالت التي تميز أفراد هذه المرحلة يعد  أمرًا ضروريًا.

 الرشد األرسط راعريف :  مفهرم
 وخصففتهاوالشففيخوخة  قففةت واألبحففا  فففي علففم الففنفب كففاًل مففن الطفولففة والمراهغالبيففة الدراسففا تناولففت

بفالكثير مفن االهتمففام إال  أنَّهفا لفم تفففرد بحف  خفاص بمرحلففة الرشفد األوسفط، لففذا فقفد كانفت التعريفففات 
 ضئيلة لتحديد هذه المرحلة:

عمفر اإلنسفان تبفدأ منفذ من مراحل  الية: "مرحلة طبيعية انتقهايرى مرحلة الرشد األوسط بأنَّ  فالبعض
فففففففففففففلسفففففففففففففن األربعفففففففففففففين، وتتسفففففففففففففم هفففففففففففففذه المرحلفففففففففففففة بالنضفففففففففففففج العفففففففففففففاطفي والقفففففففففففففدر  علفففففففففففففى التح  م 

 (51،ص:5997واالستقرار".)لوشان،
 اآلخففففففففر يعر فهففففففففا بأنَّهففففففففا: مرحلففففففففة منتصففففففففف العمففففففففر تبففففففففدأ منففففففففذ سففففففففن األربعففففففففين عامففففففففًا  والففففففففبعض

 جهتفففففه بالحيفففففا  فففففففي هفففففذه المرحلفففففة يكفففففون الففففففرد قفففففد عفففففرف و  ،وتسفففففتمر حتفففففى سفففففن السفففففتين عامفففففاً 
أصففبم  هفيعففود إليففه االتففزان االنفعففالي مففر  أخففرى ويحففب فففي أعمففاق نفسففه أنَّفف لك،واسففتقر واطمففأن لففذ
 (255،ص:2005كيفما يشاء. )حسونة، تهوكأنَّه يوجه حيا

قطففامي يعر فهففا مففن حيفف  مففا يميففز األفففراد فففي هففذه المرحلففة بأنَّهففا: " مرحلففة العطففاء واإلنتاجيففة  بينمففا
 حاجففففففة إلعالففففففة األجيففففففال التاليففففففة ورعففففففايتهم، حيفففففف  يعمففففففل األفففففففراد مففففففن أجففففففل غيففففففرهم والشففففففعور بال
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 فففي سففن األربعففين عامففًا  حلففةمففا تبففدأ هففذه المر  وغالبففاً ويمففررون خبففراتهم ونتففاجهم لألجيففال األخففرى، 
 (557،ص:2050وتستمر حتى سن الستين عامًا." )قطامي وآخرون،

 ة لها: مرحلة الرشد األرسط رالاغيرات المصاحب خصائص
الفتر  الممتد  من سن األربعين إلى سن الستين عامًا هي فتر  شعور باإلنتاج مقابل الركفود، ففإن  إنَّ 

من التخلص من االنغمفاب ففي الذاتيفة وتعفد ي  سيتمكنفإنَّه  تاستطاع الفرد تجاوز هذه األزمة بنجا
وتففه فففي هففذه المرحلففة، فيحففب ذلففك إلففى االهتمففام بففاآلخرين ورعففايتهم، حيفف  يبلففا العطففاء واإلنتففاج ذر 

ففي وسفعه  ماالفرد عمل الخير لآلخرين خارج نفسه وأسرته ويحاول جهده ويسخر طاقاته لتقديم كل 
أو جماعفففات بالتغاضفففي عفففن مفففدى قفففرابتهم أو جنسفففهم أو معتقفففدهم، وهفففذا مفففا  ففففرادلمفففن حولفففه مفففن أ

 (511،ص:2000يعو ض الفرد عن تغيرات قد تصيبه في هذه المرحلة.)حمدان،
 التغيرات المصاحبة للفرد في هذه المرحلة:  فمن
بالنسبة للمرأ  تنقطع العاد  الشهرية نتيجة تناقص إفراز  الفيزيرلرجي رالجسمي: لصعيدا ىا علأ

األنثويففة وبالتففالي تتوقففف قففدرتها علففى اإلنجففاب، كمففا يتنففاقص الهرمففون الففذكري لففدى  رمونففاتاله
 (225،ص:2006الرجل. )سليم. الشعراني،

تغييفرات ففي أسفلوب حيفا  الففرد بمفا يتناسفب مفع نضفج األبنفاء  يحفد الصعيد السفسي:  على اب
 ونمففففففففوهم واسففففففففتقاللهم وتتسففففففففع نظففففففففر  الفففففففففرد للحيففففففففا  ويصففففففففبم معنففففففففى الحيففففففففا  أكثففففففففر شففففففففمولية،
حي  يبحف  الففرد ففي هفذه المرحلفة عفن شفيء يسفتطيع أن ينجفزه علفى مسفتوى أعلفى مفن تغطيفة 

(  291،ص:2005ياته معنًى أوسع وأعمفق )عبفد المعطفي. قنفاوي،احتياجاته األسرية ويعطي لح
البيولففوجي الخففاص كالتكففاثر وحضففانة األطفففال إلففى االمتففداد بمعنففاه  تففدادبففه االم زمعنففًى يتجففاو 

واالجتماعي والذي يتمثل في االلتفزام بقضفية إنسفانية عامفة تتجفاوز االحتياجفات المباشفر   نفسيال
أنَّه قفادر  رهومحاسنها إلى جانب شعو  هارد بتقبل الذات بمساوئللحاضر، باإلضافة إلى شعور الف

على امتالك زمام أمره، كما تتميفز هفذه المرحلفة بفاالتزان العفاطفي )أي انخففاض ففي ردود الفعفل 
 (112،ص:5999)موسى، .االنفعالية(

وخاصًة التفدهور ففي عمفل  نيةبعض التدهور في الوظائف الذه يحد الصعيد العقلي:  على اج
اليوميفة مثفل إغفالق أنبوبفة الغفاز  وتينيةالذاكر ، حي  ُيالحظ نسيان األحدا  اآلنية واألعمال الر 

 (228،ص:2006أو األبواب. )سليم. الشعراني،
تترافق هذه المرحلة بتطور نشفاط الففرد االجتمفاعي والبحف  عفن  قدالصعيد الجاماعي:  على اد

ففا  لقيففاميففة ويسففعى إلففى اعالقففات جديففد ، فيهففتم الفففرد بحياتففه االجتماع مففن  يغيففربففأدوار جديففد  مم 
 (226ل التالي. )المرجع السابق،ص:إليه، ويبرز لدى الفرد اهتمام بأمر الجي ريننظر  اآلخ
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 رماطلبات األفراد في مرحلة الرشد األرسط:  حاجات
 حاجات ومتطلبات األفراد في هذه المرحلة، إال   أنَّ أهمها: تتعدد
تجديففدًا أو تحففديًا بالنسففبة لهففم تتناسففب مففع إمكانففاتهم وقففدراتهم والعمففل علففى  مهنففة تمثففل ممارسففة -

 تحقيق التوافق المهني.
 بعد أن كبر األبناء وأصبحوا أكثر استقالاًل. جديد روابط اجتماعية تتفق مع الحيا  ال تكوين -
 فلسفة عملية للحيا . تكوين -
بحكفففم  فروضفففاً ل ودون أن يكفففون معفففن دور يتضفففمن اإليثفففار والعطفففاء النفففابع مفففن الفففداخ البحففف  -

 الواجب.
 مستوى اقتصادي مناسب والمحافظة عليه. تكوين -
 معهففففففففففففففا  لتوافففففففففففففففقالمرحلففففففففففففففة وا هالتغيففففففففففففففرات الجسففففففففففففففمية التففففففففففففففي تحففففففففففففففد  فففففففففففففففي هففففففففففففففذ تقبففففففففففففففل -

تعفففويض الفففنقص ففففي هفففذه  ىوالعمفففل علفففى تنميفففة هوايفففات تتففففق مفففع هفففذه المرحلفففة وتسفففاعد علففف
 (227-226،ص:2006التغيرات. )سليم. الشعراني،

 المشتوت في مرحلة الرشد األرسط: أهم
 األزمفففففففففففففففففة الرئيسفففففففففففففففففة المميفففففففففففففففففز  لمرحلفففففففففففففففففة الرشفففففففففففففففففد األوسفففففففففففففففففط تفففففففففففففففففدعى أزمفففففففففففففففففة النضفففففففففففففففففج  إنَّ 

 الففففففففزمن قففففففففد مففففففففرَّ سففففففففريعًا  أنَّ عامففففففففًا عنففففففففدما يالحففففففففظ الفففففففففرد  11و 51وتحففففففففد  مففففففففا بففففففففين سففففففففن 
فففا ظفففنَّ   الففففرد  أنَّفففه قفففد حققفففه ويصفففاحب هفففذا التخلفففي األلفففم لخسفففار  ولفففم يبفففَق الكثيفففر منفففه فيتخلفففى عم 

ففا يدفعففه إلعففاد  تنظففيم حياتففه وهففذا يففؤدي إلففى تغييففرات  الوظففائف النفسففية  ىمسففتو  علففىلمففا يملكففه مم 
 (226، ص:2006بالتالي إلى القلق. )سليم. الشعراني، ديويؤ 
 يرافففففففففق هففففففففذه المرحلففففففففة الشففففففففعور بففففففففالخوف مففففففففن الشففففففففيخوخة والمففففففففرض والتقاعففففففففد والشففففففففعور  كمففففففففا

 قفففففففففففد يصفففففففففففاحب  أحيانفففففففففففاً يفففففففففففا  الماضفففففففففففية والطموحفففففففففففات، و بعفففففففففففدم الفائفففففففففففد  والففففففففففففرا  مقارنفففففففففففًة بالح
 هفففذه المرحلفففة اضفففطرابات ففففي النفففوم واضفففطرابات مزاجيفففة بسفففبب التغيفففرات الفيزيولوجيفففة المصفففاحبة 

 (57-55،ص:2009لهذه المرحلة. )إبراهيم، 
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 رما فرق(-06)الشيخرخة:  مرحلة
 :  امهيد

من بيئة ألخرى ومن ففرد آلخفر، فهفو يتوقفف علفى  ُيقال عن هذه المرحلة يظل  أمرًا نسبيًا يختلف ما
كثيفففر مفففن الظفففروف الصفففحية والنفسفففية والحضفففارية، فبعضفففهم يراهفففا مرحلفففة اإلشفففراف علفففى النهايفففة 

 والبعض اآلخر يرى فيها تبلور الحكمة وزياد  التجربة والحنكة بالحيا .
والفيزيقيفة التفي تطفرأ علفى  تظهر آثارهفا ففي التغيفرات الفسفيولوجية يولوجيةليست عملية ب فالشيخوخة

نَّمففا باإلضففافة إلففى ذلففك هففي ظففاه  ر الفففرد حففين يصففل إلففى تلففك المرحلففة المتقدمففة مففن العمففر فقففط، واب
اجتماعية تتمثل في موقف المجتمع من الفرد حين يصل إلى سن الستين وما فوق يحددها المجتمفع 

و العقليففففة لألفففففراد، حيفففف  يفففففرض الحالففففة الفيزيقيففففة أ العتبففففاربطريقففففة تعسفففففية دون أن يأخففففذ بعففففين ا
علففى هففؤالء قيففودًا معينففة تتمثففل بأوضففم صففورها فففي الحكففم علففيهم بالتقاعففد مففن وظففائفهم  مجتمففعال

 وأعمالهم. 
 وجيففففةللتغيففففرات النفسففففية والفيزيول مرحلففففة حرجففففة فففففي حيففففا  الفففففرد نظففففراً  د  عفففففففففإنَّ هففففذه المرحلففففة تُ  لففففذا

 ها عليه.لها والتي تترك آثار  عرضواالجتماعية التي يت

 الشيخرخة راعريفها:  مفهرم
جففامع للشففيخوخة، وذلففك ألنَّهففا ليسففت مففن الظففواهر الثابتففة التففي  فعلففى تعريفف بعففديتفففق البففاحثون  لففم

بفسفففيولوجية الففففرد  رتحففد  ففففي المراحفففل األخيفففر  مففن حيفففا  الففففرد عمومفففًا، ولكن هفففا حالففة مسفففتمر  تتفففأث
 التي يعيش فيها.  ةقافيواالقتصادية والث عيةونفسيته وبالبيئة االجتما

حففد  فيهففا قصففور متزايففد فففي القففدر  علففى التكيففف والتوافففق يهففي: "عمليففة ال مفففرَّ منهففا  فالشففيخوخة
 (8،ص:5991والبقاء كما ترافقها انحدار في القدرات الوظيفية البدنية والعقلية." )اسماعيل،

السففتين  ننسففان تبففدأ فففي سففالحيففالي أنَّ الشففيخوخة هففي: "مرحلففة عمريففة متقدمففة فففي حيففا  اإل ويففرى
 لففزمنالشففخص المسففن بمجموعففة مففن التحففوالت الجسففدية والنفسففية نتيجففة مففرور ا يهففاعامففًا، ويمففر  ف

 (5،ص:2055التغيرات في التركيب العضوي والوظيفي." )الحيالي، نوينتج عنها مجموعة م
سفن الرشفد ففي الحلقفة : " مجموعة تغيرات جسمية ونفسفية تحفد  بعفد هازهران الشيخوخة بأنَّ  ويعر ف

 الجسففففففمية والعضففففففوية الضففففففعف العففففففام فففففففي الصففففففحة  راتاألخيففففففر  مففففففن العمففففففر، ومففففففن هففففففذه التغيفففففف
ونقص القو  العضلية وضعف الحواب وضعف الطاقة الجسمية والجنسية بوجه عام، ومن التغيفرات 
 النفسفففففففية ضفففففففعف االنتبفففففففاه والفففففففذاكر  وضفففففففعف االهتمامفففففففات والمحافظفففففففة وشفففففففد  التفففففففأثر االنفعفففففففالي 

 (151،ص:5997ن،الحساسية الزائد ." )زهراو 
تصفف بمظفاهر وسفمات واضفحة سفيكولوجية وفيزيولوجيفة واجتماعيفة تأسعد فيفرى أنَّ الشفيخوخة  أم ا

 (8،ص:5977مميز .")أسعد،
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: " مرحلففة تبففدأ فففي سففن السففتين عامففًا هففاكففل مففن النيففال وعبففد المففنعم مرحلففة الشففيخوخة بأنَّ  ويلخففص
واالجتماعية والنفسفية وتتميفز بالميفل إلفى الفتقلص  ولوجيةيرات العقلية والبيوتصاحبها الكثير من التغ

 (25،ص:2007واالنحدار والتدهور." )النيال. عبد المنعم،

 مرحلة الشيخرخة رالاغيرات المصاحبة لها:  خصائص
نوع من التغير يمكن في بعفض األحيفان أن يكفون  ينالتقدم في العمر قد ينتاب استجابات المسن مع

بدرجة من الوضوت، بحيف  تميفز المسفنين كفئفة عمريفة وتحفدد أسفلوب تعامفل المجتمفع معهفم وتحفدد 
بالتففالي دورهففم فففي الحيففا ، األمففر الففذي يمكففن أن يففؤدي إلففى اعتبففار هففذه التغيففرات فففي االسففتجابات 
مظهرًا هامفًا مفن مظفاهر التقفدم ففي العمفر، فمفن أهفم مفا قفد يحفد  السفتجابات المسفنين مفن تغيفرات 

وهفذه التغيفرات هفي بفدورها نتفاج لمفا يحفد   والفبطء،بالتصفلب والحفذر  سفتجاباتهو اتصاف هذه اال
من انحدار في الذاكر  والقدر  على التعلم في بعض الجوانب العقلية والمعرفيفة والنفسفية واالجتماعيفة 

 والبيولوجية. 
 ا الخصائص رالاغيرات الفسيرلرجية رالبيرلرجية: أرلا 

مففن الطفولففة إلففى   البشففري وتتغيففر أجهزتففه تبعففًا لزيففاد  عمففر الفففرد وارتقائففه فففي الحيففاالجسففم  يتغيففر
العضففوية تعتمففد علففى تكففوين األجهففز   الوظففائفالمراهقففة والرشففد ومففن ثففمَّ إلففى الشففيخوخة، وبمففا أنَّ 

الخاصففففة بهففففا فففففإنَّ هففففذه الوظففففائف تختلففففف مففففن عمففففر إلففففى آخففففر ومففففن مرحلففففة إلففففى المرحلففففة التففففي 
 (20،ص:5997ة،تعقبها.)خليف
مففن الناحيففة البيولوجيفففة عبففار  عففن: " نمفففط شففائع مففن االضفففمحالل الجسففمي فففي البنفففاء  فالشففيخوخة

والوظيفففة، وهففذه التغيففرات المسففاير  لتقففدم السففن تعتففري كففل األجهففز  الفسففيولوجية والعضففوية والحركيففة 
 (57،ص:5987اوي،والفكرية.")قن والتناسلية والغددية والعصبية لبوليةوالدورية والهضمية وا

 من الناحية البيولوجية إلى جانبين أساسيين هما: وخةيمكن تقسيم الشيخ وبهذا
ويشففففير إلففففى زيففففاد  التفففففاعالت الكيميائيففففة الهد امففففة بالجسففففم عففففن التفففففاعالت  ويتعلففففق بالبنففففاء: األول،

 الخارجية. الكيميائية البناء ، مم ا يترتب عليه نقص مستمر في مقدر  الجسم على مقاومة المؤثرات
 لمفؤثراتحيف  يفؤدي هفذا الفنقص المسفتمر ففي مقفدر  الجسفم علفى مقاومفة ا خاص بالوظيفة: الثاني،

الخارجية إلى نقص في المقدر  الوظيفية لهذه األعضاء، ويكون هذا واضحًا في نفوعين مفن أعضفاء 
 يففففا، القففففدر  علففففى تجديففففد وتعففففويض نقففففص الخال متلففففكال ي الففففذيأا الجهاااااز العصاااابي  الجسففففم همففففا:

 الصفففففماء ومقفففففدرتها علفففففى إففففففراز الهرمونفففففات،  لغفففففددا وظفففففائفالتفففففي تفففففتحكم ب السخامياااااة الغااااادا. ب
 أو كالهمفففففففا يفففففففؤدي ففففففففي النهايفففففففة إلفففففففى اضفففففففمحالل وظيففففففففة العضفففففففو والجسفففففففم  نفففففففوعينوأي مفففففففن ال

 (17-16،ص:2007مم ا يؤدي إلى حدو  الشيخوخة. )الشيض،
 لمرحلة الشيخوخة في اآلتي: والبيولوجية المصاحبة جسميةأهم التغيرات ال وتتمثل
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فراز الهرمونات. انخفاض -  في معدل نشاط الغدد الصماء واب
 األمعاء على امتصاص المواد الغذائية. قصور -
 العضالت وتراكم الدهون خصوصًا عند البطن. ضمور -
وتقطعففه، فقففدان  اشففهفففي مقففدر  الحففواب )ضففعف البصففر والسففمع وتغيففر الصففوت وارتع انخفففاض -

 وانخفاض حساسية الجلد للحرار (. للتذوق، يةالحساس
المنشفففففففففففففففففففطة لجهففففففففففففففففففففاز المناعففففففففففففففففففففة فففففففففففففففففففففي  رمونففففففففففففففففففففاتكثافففففففففففففففففففففة العظففففففففففففففففففففام واله تنفففففففففففففففففففاقص -

 (1-2،ص:2001الجسم.)الحلواجي،
في شكل الجسم: كسقوط الشعر أو ابيضاضه والصلع وجفاف الجلفد ورعشفة اليفدين وتفورم  تغير -

 (117،ص:5971القدمين ووجود بعض البقع الزرقاء تحت الجلد. )السيد،
 ا الخصائص رالاغيرات السيترلرجية: ثاسياا 
مففن الناحيففة السففيكولوجية بأنَّهففا: "حالففة مففن االضففمحالل يعتففري إمكانففات  خةالشففيخو  احثونالبفف عففر ف

التوافق النفسي واالجتماعي للفرد، فتقل قدرته على استغالل إمكاناته الجسمية والعقلية والنفسية التي 
ففا يففؤدي إلففى تنففاقص فففي إشففباع بطبيعتهففا هففي األخففرى يتنففاقص أداؤهفف ا لمواجهففة ضففغوط الحيففا  مم 

 (55،ص:2008الحاجات المختلفة. )الغلبان،
 مظاهر التغيرات السيكولوجية:  ومن
نتيجفففة ضفففعف المرونفففة وضفففعف القفففدر  علفففى تسفففجيل المعلومفففات  فاااي عملياااة الااااعلم اغيااار . أ

لمسففففن بخبراتفففففه ا حتففففففاظا ابففففلمق لحوظففففاً وتنففففاقص القففففدر  علفففففى التففففذكر المباشففففر تناقصفففففًا م
 (27،ص:5997ومعلوماته القديمة. )خليفة،

 اتإلى الشيخوخة هي القفدر  عمرأكثر القدرات انحدارًا من وسط ال في القدرات العقلية: اغير . ب
االسففتداللية ومففن ثففمَّ العدديففة واللفظيففة والقففدر  اإلدراكيففة كمففا يففزداد فففي هففذه المرحلففة الشففرود 

الفذاكر  مفن  بال  أنَّ مفا يميفز الشفيخوخة مفا يصفي( إ29،ص: 5997وبطء التفكير. )خليففة،
تدهور حي  ينسى المسن الكثير من الذكريات الحديثة وربما يعود هذا إلى أنَّ الذاكر  تتأثر 

فيتسرب النسيان إلى األمفور  علمه،بنوع وشد  الشحنة االنفعالية التي أحاطت بالشيء عند ت
ينمفا تظفل الفذكريات والخبفرات الماضفية حي فة لجد   حفدوثها وضفعف آثارهفا العصفبية ب لقريبةا

ماثلففة ألنَّففه تعلمهففا منففذ وقففت طويففل وتففدرب عليهففا فففي حففواره وعملففه وحياتففه فاكتسففب القففديم 
 (502،ص:2001أصالة واستمرارية لم يكتسبها الحدي .)الشيض،

حلفة يرى أريكسون أنَّ هوية اإلنسان في هذه المر  في مفهرم ال.ات رالحالة السفعالية: اغير . ت
لم يعد  أعمالتكون قد تحددت، وأصبم معروفًا لنفسه ولآلخرين بما تراكم له من خبرات أو 

أو تعديلها، فإذا كانت رؤية الشخص لماضيه وخبراتفه رؤيفة تبعف  علفى  غييرهاباستطاعته ت
يشفعر  وفوسف السفعاد  ويخفتلط فيهفا اإلحسفاب باإلنجفاز فإنَّفه سفيتجاوز هفذه المرحلفة بنجفات
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ففا بالتكامفل و  الرضفا وأنَّ حياتفه جففدير  بالبقفاء واالسفتمرار بحيف  يواجففه المفوت دون خفوف، أم 
إذا كانففففففففت نظرتففففففففه لماضففففففففيه تتسففففففففم باإلحبففففففففاط وخيبففففففففة األمففففففففل فإنَّففففففففه سيشففففففففعر باليففففففففأب. 

(Sze,1995,p:103) 
 ينتمففففي إليهففففا  التففففيمففففن قبففففل أعضففففاء الجماعففففة  عففففهيتففففأثر مفهففففوم الففففذات لففففدى المسففففن بموق كمففففا

 هففففففففففففففذا القبففففففففففففففول مقياسففففففففففففففًا لتقففففففففففففففدير  د  والمحبففففففففففففففة حيفففففففففففففف  يعفففففففففففففف ومففففففففففففففدى شففففففففففففففعوره بففففففففففففففالقبول
 (91،ص:2001الذات لديه.)الشيض،

ففا فيمففا يتعلففق بالحالففة االنفعاليففة فففي هففذه المرحلففة فففإنَّ هنففاك بعففض التغيففرات التففي تطففرأ علففى  أم 
 انفعاالت الكبار منها: 

فا تفدور حفول غيفرهم  رتصبم انفعاالت الكبار ذاتية تدور حول أنفسهم أكث - يفؤدي  ذاوهفمم 
إلفففى نمفففط مفففن األنانيفففة حيففف  يفضفففل المسفففن أن يكفففون مركفففز االهتمفففام واالنتبفففاه مفففن قبفففل 

 المحيطين.
 تتميفففففففففففففففففز انفعفففففففففففففففففاالت الكبفففففففففففففففففار بالعنفففففففففففففففففاد وصفففففففففففففففففالبة الفففففففففففففففففرأي وتأكيفففففففففففففففففد الفففففففففففففففففذات  - 

 (96،ص:2001وفرض الشخصية.)الشيض،
 ا الخصائص رالاغيرات الجاماعية:ثالثاا 
الفففففرد  روالتففففي تصففففيب أدوا الشففففيخوخةة المصففففاحبة لمرحلففففة العديففففد مففففن التغيففففرات االجتماعيفففف هنففففاك

وجماعففات العمففل والتنظيمففات  دقاءالبنففاء االجتمففاعي كاألسففر  وجماعففات األصفف قوعالقتففه مففع أنسففا
 االجتماعية.

والتصففففورات  ردالتغيففففرات تختلففففف بففففاختالف اإلطففففار الحضففففاري والثقففففافي الففففذي ينتمففففي إليففففه الففففف هففففذه
والمكانة االجتماعية  جنبنين، كما ترتبط بسمات شخصية المسن وبالواالتجاهات السائد  نحو المس

 (512،ص:5999والمستوى االقتصادي والتعليمي وغيرها... )عطية، 
 مظاهر هذه التغيرات: ومن
 االجتمففففاعي  التفاعففففلالفففففرد بنفسففففه وانسففففحابه مففففن السففففياق االجتمففففاعي ونقففففص عمليففففات  اهتمففففام -

 القفففففات القائمفففففة بفففففين المسفففففن وأصفففففدقائه لتنحصفففففر حيففففف  تضفففففعف الع واآلخفففففرين، بفففففين المسفففففنين
 في نطاق األسر .

أو مفوت الزوجفة أو الفزوج أو  األوالدللوحد  والعزلة، ومم ا يزيد من هذه العزلة: زواج  االستسالم -
 (Cumming&Henry,1991,p:24)الضعف الجنسي أو المرض. 

وازديففففاد التعصففففب آلرائهففففم االتجاهففففات النفسففففية واالجتماعيففففة رسففففوخًا فففففي هففففذه المرحلففففة  ازديففففاد -
المسففنين محففافظين ممففا يصفففعب معففه تغييففر اتجاهففاتهم وآرائهفففم  معظفففموماضففيهم، حيفف  يكففون 

 وخاصة االتجاهات التي تدور حول موضوعات اجتماعية أو سياسية. 
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 العديففففد مففففن األنشففففطة واالهتمامففففات والتففففي تعففففود النقطففففاع المسففففن عففففن العمففففل وازديففففاد  فقففففدان -
 (12،ص:2000د على اآلخرين. )حسن. فهمي،وقت الفرا  واالعتما

 رماطلبات األفراد في مرحلة الشيخرخة: حاجات
احتياجات المسنين بخصائصهم والظروف االجتماعية التي يعيشونها والتي تجعل لهفم طبيعفة  ترتبط

خاصة، وتعد  فهم هذه الحاجات ذو أهمية كبير  لمساعد  المسن في تأدية الدور المطلوب منفه وففي 
 يفه مع األوضاع االجتماعية المحيطة به. تك

 لففردعلماء النفب الحاجة بأنَّها: "حالة من النقص واالفتقار، إْن لْم تلَق إشفباعًا أثفارت لفدى ا ويعر ف
 (85،ص:5979أْن يزول متى أشبعْت هذه الحاجة.")راجم، يلب نوعًا من التوتر والضيق، ال 

 كن تلخيصها كاآلتي:حاجات المسنين كثير  ومتنوعة، يم وتعد  
واللبففاب المناسففب للمسففن وتففأمين الرعايففة  امتففوفير السففكن والطعفف وتتضففمنماديااة:  حاجااات .1

صففابتهم بففأمراض الشففيخوخة، ومففن أهففم هففذه الحاجففات هففو  الصففحية بسففبب ضففعف قففوتهم واب
تففففففففففأمين الففففففففففدخل الكففففففففففافي وتففففففففففوفير قففففففففففدر  ماليففففففففففة للمسففففففففففن وخاصففففففففففًة للمتقاعففففففففففدين عففففففففففن 

 (177-176،ص:5981العمل.)الماحي،
تاحة فرصة لالندماج في نشاطات ورحفالت  تتمثلثقافية:  حاجات .2 في الحاجة إلى الترفيه واب

في مختلف األعمال، باإلضافة إلى تنمية اهتمامات  ا النقص والفر  يضجماعية وذلك لتعو 
 (6،ص:2052جديد  تخرج المسن من عزلته. )عبد اهلل،

تهم االجتماعيفففة وذلفففك ألنَّ مرحلفففة يحتفففاج المسفففنون إلفففى تعزيفففز عالقفففا اجاماعياااة: حاجاااات .3
مففن المجتمففع  يففرعففن العمففل وعزلففة عففن قطففاع كب اعففدالشففيخوخة ومففا يصففاحبها عففاد  مففن تق

تدعيم عالقاته االجتماعية لمواجهة  هميةاإلحساب بالوحد ، لذا فإنَّه من األ اد تؤدي إلى زي
ادات والتقاليد مفن جيفل التغير في الع مواجهةتلك التغيرات وخاصًة تدعيم عالقاته األسرية ل

بحاجة إلى التقدير والتقبل االجتماعي من قبل المحيطفين بفه  لمسنإلى جيل آخر، كما أنَّ ا
 (178،ص:5981وخاصة أبنائه وأحفاده. )الماحي،

إنَّ المسفن بأشفد الحاجفة إلفى االعتفراف بوجفوده بحيف  يظفل رغفم شفيخوخته  سفسية: حاجات .4
ى التعبير عن رأيه، كما أنَّ المسن بحاجفة إلفى الشفعور قو  مؤثر  في مجتمعه فهو بحاجة إل

شأنه في ذلك شأن األطفال والشباب. )حسفن.  ستقبلهباألمان والطمأنينة على نفسه وعلى م
مففففن  ف( إال  أنَّ أهففففم الحاجففففات النفسففففية هففففي الحاجففففة للحففففب والعطفففف57،ص:2000فهمففففي،

ففففي  سفففبباً ي التفففي تكفففون اآلخفففرين وخاصفففة وأنَّفففه قفففد وصفففل إلفففى مرحلفففة مفففن التفففدهور الجسفففم
اعتمفففاده علفففى اآلخفففرين بحيففف  يصفففبم المسفففن كالطففففل ففففي شفففعوره بحاجفففة ملحفففة الهتمفففام 

فففي المراهقففة والرشففد تتخففذ  ااآلخففرين بففه، فالحاجففة للعطففف موجففود  فففي كففل المراحففل إال  أنَّهفف
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 صور  األخذ والعطاء أم ا في الشيخوخة فتتخفذ صفور  األخفذ علفى األغلفب، بينمفا الحفب ُيعفد  
حاجففة أوليففة مرتبطففة بالطبيعففة البشففرية وتعتبففر مالزمففة للحيففا  البشففرية ومتأصففلة فففي طبيعففة 

حينما يصبم الففرد عفاجزًا عفن  خةاإلنسان ذاته، لذا فما أشد الحاجة إليها في مرحلة الشيخو 
 (16:،ص5990القيام بأدواره على الشكل المطلوب.)العيسوي،

وأنَّه لم يعفد ذا فائفد   زلةإلى الشعور باليأب والع نمن العطف والحب يؤدي بالمس فالحرمان
 لمن حوله.

 :  لشيخرخةالمشتوت في مرحلة ا أهم
المسنين الكثير من المشكالت النفسية واالجتماعية واالقتصادية والجسفمية والفسفيولوجية التفي  يعاني

كفففان يقفففوم بهفففا تنشفففأ عفففن التغيفففرات المصفففاحبة لمرحلفففة الشفففيخوخة وآثارهفففا علفففى جميفففع األدوار التفففي 
 المسن سابقًا، من هذه المشكالت: 

والتفففي تفففمَّ ذكرهفففا سفففابقًا، مفففن  سااجاااة عااان الضاااطراب الفسااايرلرجي رالبيرلااارجي: مشاااتوت . أ
أبرزها: ضمور خاليا المض وتصلب الشرايين وضعف القدر  على الحفظ والتذكر واإلحساب 

 (85،ص:5991باالعتالل الجسمي والعصبي وغيرها. )فهمي،
المشففكالت االقتصففادية مففن أهففم المشففكالت التففي يجففب وضففعها  تعتبففراقاصااادية:  مشااتوت . ب

فففي عففين االعتبففار بالنسففبة لكبففار السففن نظففرًا لتأثيرهففا علففى جميففع جوانففب حيففاتهم المختلفففة، 
ففاوخاصففًة التقاعففد الففذي ُيفففرض علففى أغلففب المسففنين  نقصففان دخلففه وفقدانففه  إلففى ييففؤد مم 

العمفففل تزامنفففًا مفففع عفففدم قدرتفففه علفففى القيفففام بعمفففل جديفففد المكانفففة التفففي كفففان يحوزهفففا ففففي هفففذا 
يعتبففر نقطففة تحففول هامففة فففي حيففا   عففد( فالتقا16،ص:2000مناسففب لففه. )حسففن. فهمففي،

 يعد  المؤشر االجتماعي الرئيسي النتقال اإلنسان لمرحلة الشيخوخة. ونهاإلنسان لك
هفا المسفن هفي ففي واقفع إنَّ أكثر المشكالت االجتماعية التفي يعفاني من اجاماعية: مشتوت . ت

الفففذي يسفففاهم بشفففكل مباشفففر أو غيفففر مباشفففر ففففي معانفففا   سفففهاألمفففر مفففن صفففنع المجتمفففع نف
المسنين وتفاقم مشكالتهم من خالل القيود التي يفرضها على المسن والتي يأسره بهفا، ومفن 

لى يؤدي إ م ااختالل العالقات القائمة بين الفرد وبيئته االجتماعية م - أهم هذه المشكالت:
 من المجتمع وانعزاله عن اآلخرين.  نانسحاب المس

 هكبففففر األبنففففاء واسففففتقاللهم المففففادي والمعيشففففي واإلحسففففاب بففففأنَّهم لففففم يعففففودوا يحتففففاجون لفففف -
 .بهوخصوصًا إذا شغلتهم الحيا  عن االهتمام والرعاية 

ايتفه. إحساسفه بقفرب نه ومفنيزيفد مفن عزلفة المسفن  مم افقدان األقرباء واألصدقاء بالوفا   -
 (85،ص:5991( )فهمي،1-5،ص:2002)كريفان،
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صراع القيم بين األجيال وأثره على توازن العالقات األسرية وذلفك يعفود للتغيفرات العديفد   -
التففففي طففففرأت علففففى المجتمففففع والتففففي طالففففت أسففففلوب الحيففففا  والعالقففففات السففففائد  بففففين األفففففراد 

 قيم أبنائه. واالتجاهات والقيم، مم ا أدى إلى فجو  بين قيم المسن و 
 فقدان رفيق العمر وأثر ذلك على تكامل بناء األسر . -
   ن بفففي نزاعفففات تقاعفففد عائلهفففا وأثفففر ذلفففك علفففى نشفففوب يجفففةالقيفففاد  داخفففل األسفففر  نت فضفففع -

   (82،ص: 5998األبناء.  )عثمان. السيد، 
  : تمثل المشكالت النفسية الغالبية العظمى من مشكالت كبار السن، حيمشتوت سفسية  . ث

ومختلف العوامل التي تؤثر في حيفا  المسفن  االقتصاديةتتفاعل األسباب الجسمية والعقلية و 
كي تهي  منفا  نفسفي مشفحون بفالقلق والتفوتر والصفراع يعيشفه المسفن وتختلفف درجتفه وفقفًا 

النفسفي، ومفن أهفم هفذه المشفكالت التفي  وينفهاهتمام المحيطين به وتك ىلظروف حياته ومد
 مرحلة الكبر:  يعيشها الفرد في

  سففففففففيةالشففففففففعور بالعزلففففففففة والوحففففففففد  النفسففففففففية والتففففففففي تعففففففففد  مففففففففن أخطففففففففر المشففففففففكالت النف - 
التي تواجه المسن في هذه المرحلة العمرية وتنبثق منها مختلف أنواع االضفطرابات النفسفية 

مل وتش والجسمية، وتعر ف بأنَّها: "خبر  غير سار  مرتبطة بالحاجة لأللفة اإلنسانية المتبادلة
 نتيجففففففففففة تحطففففففففففم العالقففففففففففة بففففففففففين الواقففففففففففع  الفففففففففففردهففففففففففذه الخبففففففففففر  مشففففففففففاعر حففففففففففاد  كونهففففففففففا 

 (15،ص:2000وعالم الذات." )البريري،
 فقدان االعتبار للذات بفقدان المركز والدور اإلنتاجي. -
 (12،ص:2009الشعور بفقدان األمن والخوف من المستقبل. )الراوي، -
ألقففففارب أو األصففففدقاء بالوفففففا  باإلضففففافة إلففففى الشففففعور بالتعاسففففة والحففففزن نظففففرًا لفقففففدان ا -

 المتاعب المالية.
القفففدر  علفففى ممارسفففة أعمفففال قفففد اعتفففادوا علفففى ممارسفففتها  نلفقفففدا ملفففلوال بفففالفرا الشفففعور  -

 (17،ص:2002سابقًا. )الحفار،
التففي مففن شففأنها مسففاعد  المسففن علففى التكيففف مففع حياتففه  إلجففراءاتبالففذكر أنَّ هنففاك بعففض ا وجففدير

ففا يقلففل مففن أثففر التغيففرات المصففاحبة لمرحلففة الشففيخوخة وُيمكففن  شففكالتهالتوافففق مففع مالخاصففة وا مم 
المسففن مففن تجففاوز مشففكالت الوحففد  واالغتففراب والفففرا  وتحقيففق التوافففق النفسففي واالجتمففاعي والففذي 
يقصففد بففه: "عمليففة إحففدا  تغيففر فففي أنمففاط السففلوك حتففى يففوائم المسففن بففين مففا يحففد  فففي نفسففه مففن 

(، 517،ص:5985" )الطحان،توافقفة وبين ظروف البيئة المحيطة به ليحصل على التغيرات مختل
االجتماعي للمسنين ذوو أهمية كبير  لتحقيق الكفاء  االجتماعية والقدر  على عمل عالقفات  وافقفالت

والتغلففب علففى مففا قففد يواجففه المسففن مففن صففعوبات ومشففكالت قففد تعففوق  ريناجتماعيففة وثيقففة مففع اآلخفف
 (50،ص:2007.)النيال. عبد المنعم،فسيماعي وتوازنه النأدائه االجت
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 ه.  اإلجراوات:  رمن
توجيفففه الطاقفففة ألدوار جديفففد  ونشفففاطات مميفففز ، فاألعمفففال التطوعيفففة والهوايفففات قفففد تخلفففق  إعفففاد  -

 بالنسبة للمسن حيا  جديد .
ها وتعزيز الشيخوخة مم ا يؤدي إلى تكيف مناسب مع مرحلةل مةالنفسي للتغيرات المحتو  اإلعداد -

 النظر  اإليجابية للذات. 
كحقيقففففففففففففففففففففة والتوافففففففففففففففففففففق لفقففففففففففففففففففففد الشففففففففففففففففففففريك وانفصففففففففففففففففففففال األبنففففففففففففففففففففاء  تالمففففففففففففففففففففو  مواجهففففففففففففففففففففة -

  (Hurlock,1989,p:395)واستقاللهم.
 :اعقيب
وتواجهففه مشففكالت  لفففةاإلنسففان خففالل مسففير  حياتففه بمراحففل عديففد  تصففاحبه فيهففا تغيففرات مخت يمففر  

 متطلبات ُتميز كل مرحلة من مراحل حياته.وصعوبات عديد  ومع هذا تبقى لديه حاجات و 
سفن األربعفين  ففيإلى المراهقة والرشد المبكر وصواًل لمرحلفة الرشفد األوسفط والتفي تبفدأ  ةالطفول فمن

وتتميففز هففذه المرحلففة باالسففتقرار النسففبي علففى الصففعيد األسففري والمهنففي واالجتمففاعي، إال  أنَّ هنففاك 
ة كفففالتغيرات الجسفففدية )كانقطفففاع العفففاد  الشفففهرية ونقفففص تغيفففرات تطفففرأ علفففى الففففرد ففففي هفففذه المرحلففف

الهرمونات( والتغيرات النفسفية )كفالتغيرات ففي أسفلوب حيفا  الففرد( والتغيفرات العقليفة )كظهفور بعفض 
  .اإليثار( الجيل التالي وظهور الفرد بأمر التدهور في الذاكر  القريبة( والتغيرات االجتماعية )كاهتمام

يواجه الفرد مجموعة مفن المشفكالت متمثلفًة ففي الخفوف مفن الشفيخوخة والمفرض  هذه التغيرات وأمام
وبعض االضطرابات المزاجية نظرًا للتغيرات الجسمية وخاصًة مشكلة الخوف من التقاعد، ومع ذلك 
تبقففى لففدى الفففرد حاجففات ومتطلبففات يسففعى لتحقيقهففا فففي هففذه المرحلففة وخاصففًة تكففوين فلسفففة عمليففة 

 .مناسبين مستوى اقتصادي وعامة للحيا  وتكو 
وصفول الففرد لسفن السفتين عامفًا يكفون قفد انتقفل إلفى مرحلفة الشفيخوخة وهفي المرحلفة األصففعب  ومفع

فففي حيففا  اإلنسففان حيفف  تففزداد التغيففرات وُيالحففظ ظهففور الففنقص والتففدهور فففي كثيففر مففن الوظففائف 
وضفعف االنتبفاه(،  الطاقفة وانخفاضالجسدية والعقلية )كالضعف العام في الصحة وضعف الحواب 

االجتماعي حي  تبرز العزلفة لفدى الففرد وتضفعف عالقاتفه بمفن حولفه  لمستوىتغيرات على ا كذلكو 
هفو غالبفًا سفن التقاعفد عفن العمفل  نوفقدانه للعديد من األنشطة التي كان يقوم بها سابقًا فسفن السفتي

عفففة الففففرد للماضفففي ففففي مراج رزففففي كثيفففر مفففن الوظفففائف، باإلضفففافة إلفففى ظهفففور تغيفففرات نفسفففية تبففف
هفذا االنحفالل  ومفع، ق ذلك من شعور بالتكامل أو اليأبواإلنجازات التي حققها الفرد سابقًا وما يراف

والتدهور يجد الفرد نفسه أمام عديد من المشكالت منها ما يتعلق بالمال والوضع االقتصفادي ومنهفا 
، لفذا ومفن فسفية وفقفدان االعتبفار للفذات  النما يتعلق ببيئته االجتماعيفة ومنهفا نفسفية كشفعوره بالوحفد

ضرورية في هذه  اتأجل أن يستطيع التعايش مع هذه المرحلة عليه أن يحقق متطلبات هامة وحاج
 . السكن والرعاية الصحية والنشاطات الترفيهية والدعم االجتماعي رالمرحلة منها توفي
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 السابقة الفصل الثالث: الدراسات
 

 تمهيد

 

 .واإليثار لعربية التي تناولت معنى الحيا . الدراسات اأوالً 

 

 اإليثار.و  معنى الحيا  . الدراسات األجنبية التي تناولتثانياً 

 

 .االستفاد  منها . مكانة الدراسة الحالية بين الدراسات السابقة وأوجهثالثاً 
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 :امهيد
ذات فائد  كبيفر  وذلفك لفدورها اإلطالع على الدراسات السابقة سواًء العربية منها أو األجنبية ُتعد   إنَّ 

وففي إعفداد  النظريفةالفع ال في إغناء معلومات أي باح  بشكل كبير حي  تساهم في تقديم الخلفيفة 
 منهجية للبح .

لذلك فإنَّ الفصل الحالي سيتناول كل من الدراسات العربية واألجنبية التي تركزت على دراسفة  ونظراً 
)علفى اعتبفار أنَّفه لفم توجفد دراسفة واحفد  قفد تناولفت العالقفة بفين  على حفدا معنى الحيا  واإليثار كالً 

كل من معنى الحيا  واإليثار معفًا وهفذا كفان حفافزًا كبيفرًا للقيفام بهفذه الدراسفة لسفد هفذا الفنقص كبدايفة 
لدراسففات أعمففق تحقففق أهففدافًا أكثففر شففمولية(، ومففن ثففمَّ يسففتعرض الفصففل مكانففة الدراسففة الحاليففة بففين 

 سففففففففففففابقة مففففففففففففن حيفففففففففففف  أوجففففففففففففه التشففففففففففففابه واالخففففففففففففتالف وأوجففففففففففففه االسففففففففففففتفاد  منهففففففففففففا. الدراسففففففففففففات ال
 

 :راإليثار لاي اسارلت معسى الحياااا الدراسات العربية أرلا 
 :الاي اسارلت معسى الحياا العربية الدراسات -
 ( مصر:7991ا دراسة خضر )7

 اغيراتامعسى الحياا لعيسة من الشباب الجامعي في عوقا  ببعض المالدراسة:  عنوان
الدراسة: هدفت الدراسة إلى الكشف عفن العالقفة بفين معنفى الحيفا  وكفل مفن النفوع والمسفتوى  أهداف

 الثقافي لألسر  والحالة االجتماعية والتخصص الدراسي والعمر.
مفن طفالب السفنة األولفى والرابعفة وطفالب الفدبلوم ففي كليفة  5051الدراسة: تكونت العينة من  عينة

 إنا . 172ذكور و  575زقازيق، بمعدل التربية جامعة ال
(، مقيفففاب المسفففتوى الثقفففافي 5996الدراسفففة: مقيفففاب معنفففى الحيفففا  )إعفففداد هفففارون الرشفففيدي  أدوات

 (.5981لألسر  )إعداد الباح  
الثقففافي لألسففر  فففي  توىالنتففائج: توصففلت الدراسففة إلففى وجففود دور لكففل مففن العمففر والنففوع والمسفف أهففم
التقفففدم بففالعمر يفففؤدي إلففى النمففو والتفففراكم المعرفففي ففففي كافففة المجفففاالت  الحيففا  حيففف  تبففين أنَّ  ىمعنفف

العقلية والنفسية مم ا يؤدي لنمو معنى الحيا ، كما دل ت الدراسفة علفى وجفود ففروق بفين الجنسفين ففي 
معنى الحيا  لصالم الذكور، ويعود ذلفك وفقفًا العتقفاد الباحف  إلفى قفدر  الرجفال علفى تحم فل ضفغوط 

أكبر من اإلنا  باإلضافة إلى أنَّهم أكثر استيعابًا ألهداف الحيا  ومتطلباتها، في حين  الحيا  بشكلٍ 
 لم يوجد أي دور لكل من الحالة االجتماعية والتخصص في معنى الحيا .

 ( جسرب صعيد مصر:7998ا دراسة حسين رعوم )2
ة السفسااية رالاحصاايل دراسااة احليليااة لمعسااى الحياااا فااي عوقااا  بتاال ماان الصااوبالدراسففة:  عنففوان

 الدراسي لدى طلبة الجامعةا
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الدراسفففة: هفففدفت الدراسفففة إلفففى التعفففرف علفففى العالقفففة بفففين معنفففى الحيفففا  والصفففالبة النفسفففية  أهفففداف
 والكشف عن الفروق في معنى الحيا  تبعًا لمتغير الجنب والعمر.

والرابعففة فففي كليففة  طالبففًا وطالبففة مففن طففالب السففنة األولففى 620الدراسففة: تكونففت العينففة مففن  عينففة
 . 120،وطالب السنة الرابعة وعددهم  100 همطالب السنة األولى وعدد ،التربية
(، مقيفففاب الصفففالبة النفسفففية 5996الدراسفففة: مقيفففاب معنفففى الحيفففا  )إعفففداد هفففارون الرشفففيدي  أدوات

 )إعداد الباحثان(.
ن معنففى الحيففا  والصففالبة النتففائج: توصففلت الدراسففة إلففى وجففود عالقففة ارتباطيففة موجبففة ودالففة بففي أهففم

النفسية حي  تبين أنَّ األفراد الذين لديهم معنى إيجابي للحيا  هم أكثر صمودًا في مواجهة المواقفف 
المختلفففة فففي الحيففا ، كمففا دل ففت الدراسففة علففى أنَّ الطففالب مرتفعففي التحصففيل الدراسففي أكثففر إحساسففًا 

معنفففى  شفففارت الدراسفففة أيضفففًا إلفففى أنَّ بمعنفففى الحيفففا  مفففن الطفففالب منخفضفففي التحصفففيل الدراسفففي،  وأ
الحيا  يزداد مع التقدم في العمر حي  تبين أنَّ طالب السنة الرابعة هم أكثر فهمًا لدورهم في الحيفا  
وأكثر تحديدًا ألهدافهم وأكثر قدر  علفى تكفوين عالقفات اجتماعيفة ناجحفة مفن طفالب السفنة األولفى، 

ود ففروق بففين الفذكور واإلنففا  ففي معنففى الحيفا  لصففالم أمفا فيمففا يتعلفق بمتغيففر الجفنب فقففد تبفين وجفف
الففذكور فففي كففل مففن أهففداف الحيففا  والثففراء الوجففودي ولصففالم اإلنففا  فففي التعلففق اإليجففابي بالحيففا  

 المتجدد ، في حين لم توجد فروق بينهما في كل من الرضا عن الحيا  ونوعية الحيا .
 ( السعردية:7998ا دراسة المشهراري )3

 الررابط األسرية رصلاها بمشتوت تبار السن رأثر .لك على معسى الحياا لديهماراسة: الد عنوان
الدراسففة: هففدفت الدراسففة إلففى الكشففف عففن دور الففروابط األسففرية فففي المشففكالت االجتماعيففة  أهففداف

والمقيمففين مففع أسففرهم ومعنففى  فىواالقتصففادية والنفسففية التففي يعففاني منهففا المسففنين المقيمففين فففي المشفف
 ا  لديهم.الحي
ذكففففور الموجففففودين فففففي  571إنففففا  و 251مسفففن بمعففففدل  186الدراسففففة: تكونففففت العينففففة مففففن  عينفففة

 مستشفى الملك فيصل والموجودين مع أسرهم.
الدراسة: استمار  فيها أسئلة لمعرفة اتجاهات المسنين نحو موضوعات تتعلق بدرجة عالقاتهم  أدوات

لمشكالت التي يعاني منها المسن )لألهفل واألطبفاء(، مع أفراد أسرهم، واستمار  للكشف عن طبيعة ا
 استبيان لقياب معنى الحيا  )إعداد الباحثة(.

النتائج: دل ت الدراسة على وجفود عالقفة قويفة بفين درجفة التفرابط األسفري بفين المسفن وأبنائفه ففي  أهم
قتصفففادية مفففن المشففكالت النفسففية واالجتماعيففة واال كففلالمنففزل ومعنففى الحيففا  لديفففه حيفف  انخفضففت 

وخاصة كل مفن الشفعور بالوحفد  والعزلفة واليفأب واالكتئفاب والمشفكالت الجسفدية، كمفا دل فت الدراسفة 
علففى أنَّ المسففنين فففي المشفففى يعففانون مففن مشففكالت جسففدية ونفسففية وخاصففة العزلففة وفقففدان الشففهية 
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لفة األبنفاء تفؤدي إلفى واالكتئاب مقارنًة بمن يقيمون في المنزل، وأخيرًا أظهرت الدراسفة أنَّ سفوء معام
 انخفاض في درجة الترابط األسري وارتفاع المشكالت االجتماعية لدى المسنين.

 ( مصر:7999ا دراسة فرزي رسليمان )4
معسى الحيااا رعوقاا  بالتائااب السفساي لادى عيساة مان المساسين العااملين رغيار الدراسة:  عنوان

 العاملينا
شففف عفففن طبيعففة الشففعور بففالمعنى لففدى المسففنين العفففاملين الدراسففة: هففدفت الدراسففة إلففى الك أهففداف

وغير العاملين باإلضافة إلى الكشفف عفن العالقفة بفين التقفدم ففي العمفر والتقاعفد مفن جهفة والشفعور 
 من جهة أخرى. ابواحتمال التعرض لالكتئ ا بمعنى الحي

تقاعفدين تتفراوت مسفن مفن الم 60مسفن مفن الفذكور العفاملين و 60الدراسفة: تكونفت العينفة مفن  عينة
 سنة. 86-62أعمارهم ما بين 

الدراسة: مقياب معنى الحيا  )إعداد الباحثان(، مقياب االكتئاب النفسفي )إعفداد عبفد الفرحمن  أدوات
 (.5991سليمان وهشام عبد اهلل 

النتائج: توصلت الدراسة إلى وجود عالقة سلبية بين معنى الحيفا  واالكتئفاب النفسفي، كمفا تبفين  أهم
المسفففنين المتقاعفففدين كفففانوا أكثفففر اكتئابفففًا مقارنفففًة بالمسفففنين العفففاملين الفففذين حصفففلوا علفففى درجفففات  أنَّ 

الففذي يستشفففه الفففرد مففن العمففل  لمعنففىمرتفعففة علففى مقيففاب معنففى الحيففا ، وهففذا يففدل  علففى أهميففة ا
ملفه إلفى وخاصًة فيما يتعلق بالعطفاء والمكانفة االجتماعيفة واحتفرام الفذات حيف  يفؤدي فقفدان الففرد لع

فففا يفففؤدي إلفففى شفففعوره باالكتئفففاب مقارنفففًة بالمسفففنين  شفففعوره بخفففواء المعنفففى وانخففففاض تقفففدير الفففذات مم 
 العاملين.

 ( أسيرط:2666ا دراسة عبد العزيز )5
الاارادي  فاتقلااق الماارت رعوقااا  بالااادين رمعسااى الحياااا لاادى عمااال مصااسع فرسااالدراسففة:  عنففوان
 الجديدا
إلى الكشف عن الفروق بين عمال مؤقتين وعمال دائمين في مصنع الدراسة: هدفت الدراسة  أهداف

الفوسفففات فففي كففل مففن قلففق المففوت والتففدين ومعنففى الحيففا ، كمففا هففدفت الدراسففة إلففى التعففرف علففى 
 العالقة بين كل من قلق الموت والتدين ومعنى الحيا .

ففي مصفنع فوسففات  عامفل مفن العفاملين بشفكٍل مؤقفت ودائفم 200الدراسة: تكونفت العينفة مفن  عينة
 عامًا. 11-10الوادي الجديد في أسيوط وتتراوت أعمارهم ما بين 

الدراسففة: مقيففاب قلففق المففوت )إعففداد أحمففد عبففد الخففالق(، مقيففاب الففوعي الففديني )إعففداد عبففد  أدوات
 الرشيدي(. هارونالرقيب البحتري(، مقياب معنى الحيا  )إعداد 

وق بين العمال المؤقتين والعمال الدائمين في التفدين ومعنفى النتائج: دل ت الدراسة على وجود فر  أهم
الحيا  بينما ال توجد فروق في الشعور بقلق الموت وهذا يدل علفى أنَّ العمفال الفذين يعملفون بصفور  
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منتظمة يوفر لها كافة الحقوق من العالوات والترفيعات والسكن والعالج حي  يسفاهم هفذا االسفتقرار 
ي فففي اإلحسففاب بمعنففى الحيففا  والشففعور بالرضففا والصففحة النفسففية، كمففا دل ففت االقتصففادي واالجتمففاع

الدراسة على وجود عالقة بين التدين الحقيقي ومعنى الحيفا  حيف  يسفاعد تفدين الففرد علفى مواجهتفه 
كشفت الدراسة عن وجفود عالقفة  راً بصور  أوضم وأفضل، وأخي امشكالت الحيا  ومسؤولياتها وفهمه

 موت ومعنى الحيا .سلبية بين قلق ال
 ( مصر:2665ا دراسة سالم )0

 معسى الحياا رعوقا  ببعض الماغيرات السفسية: دراسة اراباطي  اراقائية مقارسةاالدراسة:  عنوان
الدراسة: هدفت الدراسة إلى التعرف علفى العالقفة بفين معنفى الحيفا  وبعفض أبعفاد الشخصفية  أهداف

الي، يقظفففة الضفففمير، الطيبفففة، وجهفففة الضفففبط، التوجفففه نحفففو )االنبسفففاط   العصفففابية، الثبفففات االنفعففف
 اإلنجاز، العدوانية، الوحد  النفسية، قو  األنا(.

 من الذكور واإلنا  من أعمار مختلفة مراهقين وراشدين. 119الدراسة: تكونت العينة من  عينة
خصفففية )إعفففداد الدراسفففة: مقيفففاب معنفففى الحيفففا  )إعفففداد الباحثفففة(، مقيفففاب العوامفففل الكبفففرى للش أدوات

كولففدبرج(، مقيفففاب قفففو  األنفففا ووجهففة الضفففبط )إعفففداد  عفففالء الففدين كففففافي(، مقيفففاب الوحفففد  النفسفففية 
 )إعداد الباحثة(.

النتفائج: توصفلت الدراسفة إلفى أنَّ معنفى الحيفا  يفرتبط ارتباطفًا دااًل بكفٍل مفن االنبسفاطية والطيبفة  أهم
داخلية وقو  األنا والتوجه نحو اإلنجفاز، ففي حفين ويقظة الضمير والثبات االنفعالي ووجهة الضبط ال

 الوحد  النفسية والعدوانية. منالحيا  سلبيًا مع كٍل  نىارتبط مع
 ( مصر:2676ا دراسة اسماعيل رشحاا  )1

 (ارينمعسى الحياا رعوقا  بالافاؤل رالاشاؤم لدى عيسة من لحادي القبرر )الحفاالدراسة:  عنوان
دراسة إلى الكشف عن معنى الحيا  وعالقته بكل من التفاؤل والتشاؤم لفدى الدراسة: هدفت ال أهداف

 لحادي القبور )الحفارين(.
 فردًا من لحادي القبور الذكور في محافظة المنيا بمصر. 10الدراسة: تكونت العينة من  عينة
اؤم (، مقيفففاب التففففاؤل والتشففف2006الدراسفففة: مقيفففاب معنفففى الحيفففا  )إعفففداد ميشفففيل وآخفففرون  أدوات

 )إعداد أحمد عبد الخالق(.
النتففائج: دل ففت الدراسففة علففى أنَّ معنففى الحيففا  ينففتظم فففي بعففدين همففا: الوجففود والبحفف ، كمففا تبففين  أهففم

 وجود عالقة إيجابية بين معنى الحيا  والتفاؤل لدى عينة البح .
 ( بغداد:2676ا دراسة رحيم )8

 اقيةامعسى الحياا تما ادرت  المرأا العر الدراسة:  عنوان
الدراسفففة: هفففدفت الدراسفففة إلفففى التعفففرف علفففى معنفففى الحيفففا  ومصفففادرها لفففدى المفففرأ  العراقيفففة،  أهفففداف

 والكشف عن دور كل من العمر والمستوى التعليمي والحالة االجتماعية في معنى الحيا .
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ومففا  51-58مففن النسففاء العراقيففات تتففراوت أعمففارهم مففا بففين  101الدراسففة: تكونففت العينففة مففن  عينففة
 فوق، ومن مستوى تعليمي يتفاوت بين األمية والشهادات العليا.

 الدراسة: مقياب معنى الحيا  )إعداد الباحثة(. أدوات
النتففائج: توصففلت الدراسففة إلففى وجففود معنففى سففلبي للحيففا  لففدى النسففاء العراقيففات نظففرًا للظففروف  أهففم

تسففتقي منهففا المففرأ  العراقيففة الصففعبة التففي تعففانين منهففا، وكشفففت الدراسففة أنَّ هنففاك مصففادر عديففد  
معنى الحيا  وهفي بالترتيفب وفقفًا لألولويفة: الفدين، المعاملفة، تقبفل الفذات، العالقفات العامفة، اإليثفار، 
اإلنجاز، واأللفة، كما تبين وجود فروق في معنى الحيا  بين النساء وفقًا للعمر لصالم الفئة العمرية 

 .دينوالعالقات وال اإلنجاز منسنة وما فوق وخاصًة في كل  51
 (  مصر:2676ا دراسة عبد الحليم )9

 قلق المساقبل رعوقا  بمعسى الحياا رالضغرط السفسية لدى عيسة من الشباباالدراسة:  عنوان
الدراسففة: هففدفت الدراسففة إلففى الكشففف عففن العالقففة بففين معنففى الحيففا  وكففل مففن قلففق المسففتقبل  أهففداف

 لمتغير الجنب. فقاً في كل من المتغيرات السابقة و والضغوط النفسية، والكشف عن الفروق 
 طالبًا وطالبة من طالب كلية التربية في جامعة عين شمب. 10الدراسة: تكونت العينة من  عينة
(، مقيففاب قلففق المسففتقبل )إعففداد 2008الدراسففة: مقيففاب معنففى الحيففا  )إعففداد نجففوى إبففراهيم  أدوات

 (.2001)إعداد نجالء عبد المعبود  (، مقياب الضغوط النفسية2002سمير  شند 
النتفففائج: توصفففلت الدراسفففة إلفففى وجفففود عالقفففة ارتباطيفففة سفففلبية بفففين معنفففى الحيفففا  وكفففل مفففن قلفففق  أهفففم

المسففتقبل والضففغوط النفسففية حيفف  تبففين أنَّ وجففود فلسفففة واضففحة للفففرد عففن حياتففه وفهمففه ألهدافففه 
خففض  إلفىمفن المسفتقبل كمفا تفؤدي  لقورؤيته الواضحة لمستقبله تؤدي إلى خفض شعور الفرد بالق

شعوره بالضغط النفسي، فكلما كان معنى الحيا  واضحًا لدى الفرد أدى ذلك إلفى ارتففاع قدرتفه علفى 
تحم ل المعانا  مم ا يقلل من شفعوره بالضفغط، كمفا تبفين وجفود ففروق بفين الفذكور واإلنفا  ففي معنفى 

 الحيا  لصالم اإلنا . 
 د:( بغدا2676ا دراسة عصفرر )76

 معسى الحياا تما ادرت  طلبة الجامعةا اسبساو مقيالدراسة:  عنوان
الدراسففة: هففدفت الدراسففة إلففى بنففاء مقيففاب متعففدد األبعففاد لمعنففى الحيففا  والتعففرف علففى أهففم  أهففداف

 مصادر معنى الحيا  لدى طلبة الجامعة.
ت العلميففففة طالبففففة مففففن طففففالب جامعففففة بغففففداد مففففن الكليففففا 600الدراسففففة: تكونففففت العينففففة مففففن  عينففففة

 واإلنسانية.
 في بناء المقياب. 5988الدراسة: تمَّ االعتماد على نظرية ونج  أدوات
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النتائج: تمَّ إعداد مقياب يقيب سبعة أبعاد لمعنفى الحيفا  وهفي: اإلنجفاز، اإليثفار، قبفول الفذات،  أهم
معنفى  رُد مفن أهفم مصفادُتعف ألبعفادالدين، المعاملة العادلة، األلففة العائليفة، العالقفات العامفة، وهفذه ا

 الحيا  لدى طلبة الجامعة ومرتبة وفقًا ألولويتها لديهن.
 ( القاهرا:2677أبر الهدى ) دراسةا 77

دراسة سيترمارية إتليسيتية لقلق المساقبل رعوقا  بمعسى الحياا ررجهاة الضابط الدراسفة:  عنوان
 لدى عيسة من المعاقين بصرياا رالمبصرينا

ت الدراسففة إلففى الكشففف عففن العالقففة بففين قلففق المسففتقبل ومعنففى الحيففا  ووجهففة : هففدفاسففةالدر  أهففداف
الضبط لدى عينة من طالب الجامعة المبصفرين والمعفاقين بصفريًا، والكشفف عفن الففروق بيفنهم ففي 

 متغيرات الدراسة.
سفنة،  25-58مفن طفالب جامعفة عفين شفمب أعمفارهم مفن  151الدراسة: تكونت العينة مفن  عينة

إنففا ( وعففدد الطففالب المعففاقين بصففريًا  522ذكففور و 88) 250د الطففالب المبصففرين حيفف  بلففا عففد
 إنا (. 19ذكور و 55) 501
الدراسفففة: مقيفففاب قلفففق المسفففتقبل )إعفففداد الباحففف (، مقيفففاب وجهفففة الضفففبط )إعفففداد الباحففف (،  أدوات

 مقياب معنى الحيا  )إعداد الباح (.
بفين المبصفرين والمعفاقين بصفريًا ففي معنفى الحيفا  هنفاك ففروق  نَّ : توصفل الدراسفة إلفى أتائجالن أهم

لصالم المبصرين وهذا يدل  على أثر اإلعاقة في فقدان اإلحساب بالمعنى وعلى أهمية حواب الفرد 
في إدراكه لقيمة ومعنفى الحيفا ، كمفا دل فت الدراسفة علفى وجفود ففروق بفين الجنسفين ففي معنفى الحيفا  

التسفامي بالفذات والحفب واإليجابيفة والتسفامم والرضفا عفن  لصالم اإلنا  وخاصفًة ففي كفل مفن أبعفاد
الحيا  في حين كانت الفروق لصالم الذكور في بعد الشعور بالمسفؤولية والهفدف مفن الحيفا ، وأخيفرًا 

 أشارت الدراسة إلى وجود عالقة سلبية بين معنى الحيا  وقلق المستقبل.
 ( سرريا:2672ا دراسة ترامة )72

 وقة بين األفتار الوعقوسية رمعسى الحياا لدى الراشديناالعالدراسة:  عنوان
الدراسففة: هففدفت الدراسففة إلففى التعففرف علففى مففدى انتشففار األفكففار الالعقالنيففة لففدى الراشففدين  أهففداف

وعالقتهففا بمعنففى الحيففا ، والكشففف عففن الفففروق وفقففًا لمتغيففر الجففنب والمسففتوى التعليمففي واإلقامففة فففي 
 ار الالعقالنية.كل من معنى الحيا  واألفك

 راشد في محافظتي حمص وحما . 600الدراسة: تكونت العينة من  عينة
 الدراسة: مقياب األفكار الالعقالنية )إعداد الباحثة(، مقياب معنى الحيا  )إعداد الباحثة(. أدوات
ود % وهي مرتفعة، كمفا تبفين وجف75النتائج: توصلت الدراسة إلى أنَّ نسبة انتشار األفكار هي  أهم

ككففل باإلضففافة إلففى وجففود عالقففة سففلبية بففين  حيففا الالعقالنيففة ومعنففى ال كففارعالقففة سففلبية بففين األف
األفكففار الالعقالنيففة وكففل مففن القففيم االبتكاريففة واالتجاهيففة مففا عففدا القففيم الخبراتيففة، وكشفففت الدراسففة 
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دا القفففيم أيضفففًا علفففى عفففدم وجفففود دور لكفففل مفففن المسفففتوى التعليمفففي والجفففنب ففففي معنفففى الحيفففا  مفففا عففف
 االبتكارية كبعد من أبعاد معنى الحيا  حي  وجدت فروق بين الجنسين لصالم الذكور. 

 ( الجزائر:2672ا دراسة معمرية )73
 معسى الحياا مفهرم أساسي في علم السفس اإليجابياالدراسة:  عنوان
جزائريففة، ودراسففة الدراسففة: هففدفت الدراسففة إلففى تقنففين أدا  لقيففاب معنففى الحيففا  علففى البيئففة ال أهففداف

 العالقة بين معنى الحيا  وكل من الثقة بالنفب والتشاؤم واألمل واالكتئاب.
مفن طلبفة مؤسسفات التعلفيم الثفانوي بواليفة باتنفة ومفن كليفات  555الدراسة: تكونفت العينفة مفن  عينة

نفا  وعفدد اإل 201الحاج لخضر ومن المفوظفين واألسفاتذ  العفاملين عليهفا، حيف  بلفا عفدد الفذكور 
 سنة. 10-51مم ن تتراوت أعمارهم ما بين  255
، ومقيفاب الثقفة 5996الدراسة: اعتمفدت الدراسفة تقنفين قائمفة هفارون الرشفيدي لمعنفى الحيفا   أدوات

(، مقيفاب بيفك لالكتئفاب، مقيفاب التشفاؤم )إعفداد أحمفد عبفد الخفالق(، 5999بالنفب )إعداد العنزي 
 (.2005مقياب األمل )إعداد أحمد عبد الخالق 

النتففائج: يتبففين مففن معففامالت الصففدق والثبففات التففي تففمَّ الحصففول عليهففا أنَّ قائمففة معنففى الحيففا   أهففم
ففا يجعلهففا صففالحة لالسففتعمال  تتميففز بشففروط سففيكومترية مرتفعففة علففى عينففات مففن البيئففة الجزائريففة مم 

الدراسفة علفى  بكل اطمئنان سواًء ففي مجفال البحف  النفسفي أو مجفال التشفخيص العيفادي، كمفا دل فت
معنففى الحيففا  واألمففل والثقففة بففالنفب، فففي حففين توجففد عالقففة سففلبية قويففة بففين  ينوجففود عالقففة قويففة بفف

معنى الحيا  والتشاؤم واليفأب، كمفا كشففت الدراسفة عفن وجفود ففروق بفين الجنسفين ففي معنفى الحيفا  
 لصالم اإلنا .

 :الاي اسارلت اإليثار الدراسات العربية -
 :صر( م7992) حيمالر  عبد ا دراسة7

 .المعلمين من عيسة لدى اإليثار في رالسفسية الديمغرافية الماغيرات بعض اأثير :الدراسة عنوان
 والجفنب العمفر لمتغيفرات وفقفاً  اإليثفار ففي الففروق على التعرف إلى الدراسة : هدفتالدراسة أهداف
 اإليثار أبعاد من بعد كل في ذلكو  والكذب والذهانية والعصابية واالنبساطية والخجل باإلثم والشعور
 .)المساعد  تلقي اإليثار، أهمية تقدير المساعد ، : )تقديموهي
 واإلعداديفة االبتدائيفة المفدارب ففي يعملفون ومعلمفة معلمفاً  558 مفن العينفة تكونفت :الدراسفة عينفة

 سنة. 10-10 بين ما أعمارهم تراوحت وقد إنا  60و ذكور 18 بمعدل المنيا مدارب في والثانوية
 ،)وزمالئفه جوتسفون إعفداد(الضفمير أبعفاد مقيفاب ،)الباحف  إعفداد(اإليثفار مقيفاب :الدراسفة أدوات
 .للشخصية آيزنك ومقياب

 وتقفديم المسفاعد  تلقفي ففي والمعلمفات المعلمفين بفين ففروق وجفود علفى الدراسفة دل فت :النتفائج أهفم
ويتبلفور ففي  العمفر ففي التقفدم مفع يزداد اراإليث أنَّ  على الدراسة وكشفت المعلمين، لصالم المساعد 
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 وتقفدير واإلثفم بالخجفل الشفعور مفن كفل بفين موجبفة عالقفة وجفود تبفين كمفا مرحلة منتصف العمفر،
 والذنب باإلثم بالشعور مدفوعا يكون قد اإليثار سلوك أنَّ  تبين حي  المساعد ، وتقديم اإليثار أهمية
 خيريفة بسفلوكيات القيفام خفالل مفن وذلفك الفنفب هيفروتط الشفعور هفذا مفن التخلص في الفرد ورغبة
 .لآلخرين وفع الة

 ( مصر:7994ا دراسة الشامي )2
 العوقة بين سلرك اقديم المساعدا ربعض الماغيرات السفسية رالجاماعيةاالدراسة:  عنوان
الدراسففة: هففدفت الدراسففة إلففى الكشففف عففن العالقففة بففين سففلوك المسففاعد  وبعففض المتغيففرات  أهففداف

 .الجتماعيةلنفسية واا
مففن الريففف  10-20: تكونففت العينففة مففن مجموعففة مففن األفففراد تتففراوت أعمففارهم مففابين دراسففةال عينففة

 والمدينة من عد  محافظات في مصر )القاهر  والفيوم ودمياط( من التعليم المتوسط والجامعي.
ع اآلخفففرين )إعفففداد الدراسفففة: مقيفففاب مشفففاعر اآلخفففرين )إعفففداد الباحثفففة(، مقيفففاب التعفففاطف مففف أدوات

 الباحثة(، مقياب سلوك المساعد  )إعداد الباحثة(.
النتففائج: دل ففت الدراسففة علففى وجففود عالقففة إيجابيففة بففين القففدر  علففى استشففعار مشففاعر اآلخففرين  أهففم

ومشففاعر الحنففو والشفففقة التففي تثيرهففا حالففة اآلخففر واالسففتعداد لتقففديم المسففاعد ، كمففا تبففين أنَّ الففذكور 
علفى تقفديم المسفاعد  مفن اإلنفا  وخاصفة ففي المواقفف الخطيفر ، ففي حفين تتفردد اإلنفا  أكثر إقبفااًل 

خوفًا من اإلصابة الجسمية والمساءلة القانونية والتعرض للخطر، وكشفت الدراسة أيضًا علفى وجفود 
فروق لصالم أبناء الريف واألفراد من التعليم المتوسط ففي سفلوك المسفاعد ، وأخيفرًا أظهفرت الدراسفة 

 جود عالقة بين التعاطف وسلوك المساعد .و 
 ( العراق:2660البديري ) دراسةا 3

 اقديم سلرك المساعدا رعوقا  بدرجة الصلة بين مقدم المساعدا رمسالمهااالدراسة:  عنوان
الدراسة: هدفت الدراسة إلى الكشف عن سلوك المساعد  بين الفرد وأسرته وبين الفرد وأقاربه  أهداف

أصدقائه وبين الفرد واألشخاص الغرباء، كما هفدفت الدراسفة إلفى التعفرف علفى دور كفل وبين الفرد و 
 سلوك المساعد . يمن الجنب والتخصص ف

طالبًا وطالبة من طلبة السنة الرابعة ففي جامعفة المستنصفرية  100الدراسة: تكونت العينة من  عينة
 من التخصصات العلمية واإلنسانية.

 ديم سلوك المساعد  )إعداد الباحثة(.الدراسة: مقياب تق أدوات
النتفففائج: توصفففلت الدراسفففة إلفففى وجفففود توجفففه إيجفففابي نحفففو سفففلوك المسفففاعد  لألسفففر  واألقففففارب  أهفففم

واألصففدقاء فففي حففين يوجففد توجففه سففلبي نحففو تقففديم المسففاعد  للغربففاء، كمففا دل ففت الدراسففة علففى عففدم 
ربهم وأصدقائهم في حفين توجفد ففروق وجود فروق بين الجنسين في سلوك المساعد  تجاه أسرهم وأقا
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كشففففت الدراسفففة علفففى أنَّ  أخيفففراً بفففين الجنسفففين لصفففالم الفففذكور ففففي التوجفففه نحفففو مسفففاعد  الغربفففاء، و 
 التخصصات اإلنسانية أكثر تقديمًا للمساعد  من التخصصات العلمية.

 :( القاهرا2660) حبشي اسةا در 4
 الماازرجين مان عيساة لادى بالسعادا للشعرر ئاتتمسب الجاماعية رالتفاوا اإليثار :الدراسة عنوان
 .المازرجين رغير
 بالسفعاد ، والشفعور االجتماعيفة والكففاء  اإليثفار مفن كفل بفين العالقفة عفن الكشفف :الدراسفة أهفداف
 .البح  متغيرات في المتزوجين وغير المتزوجين بين الفروق عن والكشف
 المتزوجين غير من 510و المتزوجين من 510فرد بمعدل  100: تكونت العينة من الدراسة عينة

 .الجنسين كال العينة وتضمنت سنة  10-20أعمارهم ما بين  تراوحت
 التوجه ومقياب اإليثار، مقياب االجتماعية، الكفاء  مقياب للسعاد ، أكسفورد قائمة :الدراسة أدوات
 .المساعد  نحو
 والتوجفه السعاد  في المتزوجين وغير ينالمتزوج بين فروق وجود إلى الدراسة توصلت :النتائج أهم
 كل في المتزوجين وغير المتزوجين بين فروق توجد لم حين في المتزوجين، لصالم المساعد  نحو
 (،المشفكالت حفل الفذات، توكيفد االجتمفاعي، التواصفل (بأبعادهفا االجتماعيفة والكففاء  اإليثفار مفن

 المسفاعد  نحفو التوجفه من وكل بالسعاد  الشعور بين موجبة عالقة وجود عن الدراسة كشفت وأخيراً 
 كل لدى بالسعاد  التنبؤ في دال بشكل تسهم المساعد  تبين أنَّ  حي  االجتماعية، والكفاء  واإليثار

 .المتزوجين وغير المتزوجين من
 ( األردن:2661العساسي ) دراسةا 5

 في األردناالمساعدا راإليثار لدى عيسة من معلمي األطفال الدراسة:  عنوان
الدراسة: هدفت الدراسة إلى التعرف على سلوك المساعد  لدى عينة من معلمي األطفال في  أهداف

األردن ودور كففل مففن متغيففري الجففنب والعمففر والتفاعففل بينهمففا فففي هففذا السففلوك، كمففا هففدفت الدراسففة 
 .األطفالالتعرف على أهم الدوافع لسلوك المساعد  من وجهة نظر معلمي 

معلمففًا ومعلمففة تففمَّ اختيففارهم مففن ريففاض األطفففال ومدرسففي  568: تكونففت العينففة مففن اسففةر الد عينففة
إنفا  تراوحفت أعمفارهم مفا بفين  85ذكفور و 85التعليم األساسي بمنطقة الوادي ففي األردن، بمعفدل 

 سنة. 21-59
 الدراسة: مقياب اإليثار )إعداد الباحثة(، مقياب المساعد  )إعداد الباحثة(. أدوات
النتففائج: أظهففرت الدراسففة أنَّ درجففة المسففاعد  لففدى معلمففي األطفففال مرتفعففة حيفف  وجففدت فففروق  أهففم

لصففالم الفففذكور ففففي درجففة المسفففاعد  واإليثفففار فففي حفففين لفففم توجففد ففففروق ففففي درجففة المسفففاعد  ُتعفففزى 
، كمفا تبفين أنَّ أهفم 59للعمر، بينما وجدت ففروق ُتعفزى للعمفر ففي اإليثفار لصفالم األففراد ففي عمفر 
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افع وراء سلوك المساعد  هي: الدين، التعزيز الذاتي، المسؤولية، الكفاء ، التعاطف، الخوف من الدو 
 الذم، والرغبة في المدت.

 ( مصر:2676شاهين ) دراسةا 0
 الحب الرالدي تما يدرت  طلبة الجامعة رعوقا  بسلرتهم اإليثارياالدراسة:  عنوان
لى العالقفة بفين السفلوك اإليثفاري والحفب الوالفدي، كمفا الدراسة: هدفت الدراسة إلى التعرف ع أهداف

 هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور كل من النوع والثقافة في السلوك اإليثاري.
 سنة. 22من طلبة الجامعة مم ن أعمارهم  180الدراسة: تكونت العينة من  عينة
حثة(، مقياب السلوك اإليثفاري الدراسة: مقياب الحب الوالدي بصورتيه األب واألم )إعداد البا أدوات

 )إعداد الباحثة(.
النتففائج: دل ففت الدراسففة علففى وجففود عالقففة موجبففة دالففة بففين الحففب الوالففدي بصففورتيه األب واألم  أهففم

والسففلوك اإليثففاري لألبنففاء حيفف  تبففين أنَّ إدراك األبنففاء للمحبففة النابعففة مففن الوالففدين لهففم تففدفعهم إلففى 
لفففى التوجفففه نحفففو  محبفففة اآلخفففرين والرغبفففة ففففي مسفففاعدتهم وكمفففا تسفففاهم ففففي نمفففو تقمفففص سفففلوكهم واب

على عدم وجود دور لكل من النوع والثقاففة ففي السفلوك  الدراسةبشكٍل سوي، كما كشفت  تهمشخصي
 اإليثاري.

 :مصر (2676) ساصر دراسةا 1
 طاوب مان عيساة لادى الخلقياة رالهرياة الرجاداسي رالاعااطف راألساسياة اإليثاار :الدراسفة عنفوان

 .األزهر رمعلمي
 والتعفاطف واألنانيفة اإليثفار مفن كفل بفين العالقفة عفن الكشفف إلفى الدراسفة : هفدفتالدراسفة أهفداف
 العمفر دور كفل مفن  علفى والتعفرف األزهر، ومعلمي طالب من عينة لدى الخلقية والهوية الوجداني
 .المتغيرات هذه في الجغرافي والموقع والجنب
مففن  586مففن المعلمففين فففي كليففة التربيففة واآلداب، بمعففدل  152مففن الدراسففة: تكونففت العينففة  عينففة

 )اإلسماعيلية، القاهر ، مصر في مختلفة مناطق من العينة سحبت وقد من الذكور، 516اإلنا  و 
 .)المنوفية سيناء، سعيد، بور بنها،
 التعفاطف اب(، مقيفالباحف  )إعفداد األنانيفة مقياب (،الباح  )إعداد اإليثار مقياب :الدراسة أدوات
 .)الباح  )إعداد الهوية مقياب (،الباح  )إعداد
  واألنانيفة اإليثفار مفن كفل ففي واإلنفا  الفذكور بفين ففروق وجفود عفن الدراسفة كشففت :النتفائج أهفم

 عالقة وجود على الدراسة دلت كما اإلنا ، لصالم فكان التعاطف باستثناء الذكور لصالم والهوية
 واألنانيفة، اإليثفار بفين سفلبية العالقفة كانفت حفين ففي الوجفداني طفوالتعفا اإليثفار بفين إيجابيفة

 .الريفية البيئة لصالم الجغرافي للموقع وفقاً  اإليثاري السلوك في فروق وجود إلى الدراسة وتوصلت
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 ( الرياض:2672بحبربااي ) دراسةا 8
يين فااي مديسااة الجااامع وباإليثااار رعوقااا  باابعض ماغياارات الشخصااية لاادى الطااالدراسففة:  عنففوان

 الرياضا
الدراسة: هدفت الدراسة إلى الكشف عن الفروق بين الذكور واإلنا  في اإليثفار، كمفا هفدفت  أهداف

إلففففى الكشففففف عففففن العالقففففة بففففين اإليثففففار وبعففففض مففففن المتغيففففرات الشخصففففية )المشففففاركة الوجدانيففففة  
 األنانية(.

اختيارهم عشفوائيًا مفن جفامعتي اإلمفام  طالبة تمَّ  717طالبًا و 691الدراسة: تكونت العينة من  عينة
 محمد بن سعود اإلسالمية والملك سعود بمدينة الرياض.

الدراسففففة: مقيففففاب اإليثفففففار )إعففففداد الباحففففف (، مقيففففاب المشففففاركة الوجدانيفففففة واألنانيففففة )إعفففففداد  أدوات
 الباح (.

 لفدى دانيفةالوج والمشفاركة اإليثفار بفين موجبفة عالقفة وجفود إلفى الدراسفة النتفائج: توصفلت أهفم
 وتوصلت الجنسين، لدى واألنانية اإليثار بين سلبية عالقة وجود عن الدراسة كشفت كما الجنسين،
 وأخيفراً  اإلنفا ، لصالم اإليثار في واإلنا  الذكور بين إحصائية داللة ذات فروق وجود إلى الدراسة
 معانفاتهم وخففض ريناآلخف خدمفة إلفى أساسفاً  موجهفة الوجدانيفة المشفاركة أنَّ  عفن الدراسفة كشففت
 المشفاركة أنَّ  مفؤداه والفذي باتسفون تبنفاه الفذي اإليثفار / الوجدانيفة المشفاركة ففرض أكفدت وبالتفالي
 .اإليثار دوافع تحرك الوجدانية

 ( مصر:2673حسن ) دراسةا 9
 المحاسبة ال.ااية رالخارجية رعوقاها باإليثار ربعض الماغيرات الشخصيةاالدراسة:  عنوان
دراسففة: هففدفت الدراسفة إلففى الكشففف عففن العالقفة بففين المحاسففبة الذاتيفة والخارجيففة وكففل مففن ال أهفداف

 اإليثار ويقظة الضمير ومراقبة الذات والمسؤولية االجتماعية والرضا.
 معلمًا ومعلمة في جامعة عين شمب. 550الدراسة: تكونت العينة من  عينة
ة )إعفداد الباحفف (، مقيففاب يقظففة الضففمير )إعففداد الذاتيففة والخارجيفف محاسففبةالدراسفة: مقيففاب ال أدوات

الباحفف (، مقيففاب مراقبففة الففذات )إعففداد الباحفف (، مقيففاب المسففؤولية االجتماعيففة )إعففداد الباحففف (، 
 (.5999مقياب الرضا )نصر 

النتائج: دل ت الدراسة على وجود فروق بين منخفضفي ومرتفعفي مراقبفة الفذات والمحاسفبة الذاتيفة  أهم
حي  تبين أنَّ المرتفعين في مراقبة الذات والمحاسبة الذاتية كانوا أكثفر تقفديمًا للمسفاعد  في اإليثار، 

اجتماعيففففة، علففففى خففففالف المنخفضففففين فففففي مراقبففففة الففففذات  ليةوأكثففففر مراعففففاً  لآلخففففرين وأكثففففر مسففففؤو 
والمحاسففبة الذاتيففة وكففذلك المففرتفعين فففي المحاسففبة الخارجيففة، كمففا كشفففت الدراسففة عففن وجففود عالقففة 

 جبة بين يقظة الضمير واإليثار، في حين لم توجد عالقة بين الرضا واإليثار.مو 
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 اإليثار:معسى الحياا ر  ا الدراسات األجسبية الاي اسارلتثاسياا 
 :الاي اسارلت معسى الحياا األجسبية الدراسات -
 أمريتا: (Baum & Stewart, 1990)ا دراسة بارم رسايررات 7

 ى خول دررا الحيااامصادر المعسالدراسة:  عنوان
Sources of Meaning Through the Lifespan. 

 الدراسة: هدفت الدراسة إلى بح  مصادر المعنى في الحيا . أهداف
-57من عدد من األفراد المشاركين مفن أعمفار مختلففة تتفراوت مفا بفين  العينةالدراسة: تكونت  عينة
 سنة. 96

  التفففي تمثفففل للمشفففاركين أهفففم المعفففاني ففففي حيفففاتهم الدراسفففة: عبفففار  عفففن أسفففئلة عفففن األحفففدا أدوات
واألسففباب التففي تففؤدي لوقففوع هففذه األحففدا  حيفف  صففنفت اإلجابففات إلففى فئففات هففي: العمففل، الحففب 

 والزواج، األطفال، تحقيق االستقالل، االنفصال.
الل، النتائج: دل ت الدراسة إلى أنَّ أهم األحدا  لدى الرجفال هفي: العمفل، الحفب، تحقيفق االسفتق أهم

أم ا النساء فكانت: ميالد األطفال، الحب، العمل، كما أظهرت الدراسة أيضًا ارتباط بعفض األحفدا  
ومنهفا مفا ارتفبط بالعفالم المحفيط بفالفرد  ها،مفن األنشفطة التفي يمارسف نهفابالشخص نفسفه كخبفرات يكو 

ى الحيفا  والسفعاد  وما يمثله من دين وقيم واتجاهات وفلسفة للحيا ، كما تبين وجفود عالقفة بفين معنف
 والرضا عن الحيا .

 ألماسيا:  (Van Ranst & Marcoen, 1990)ا دراسة فان راسست رمارترين 2
 المعسى في الحياا لدى عيسة من الشباب رالمسسيناالدراسة:  عنوان

Meaning in Life of Young and Elderly Adults. 

النظففر  إلففى الحيففا  لففدى كففل مففن الشففباب  الدراسففة: هففدفت الدراسففة إلففى التعففرف علففى طبيعففة أهففداف
 والمسنين.

من المسنين قفي عمفر  171سنة و 57من الشباب في عمر  206الدراسة: تكونت العينة من  عينة
 سنة. 16

دويتش( مقسم إلى بعدين مميزين لمعنفى الحيفا   ادالدراسة: كتيب دليل النظر  إلى الحيا  )إعد أدوات
 المعنى فيها. هما: النظر  إلى الحيا  وتحقيق

النتائج: أوضفحت الدراسفة أنَّ لفدى المسفنين معنفى واضفم لحيفاتهم مقارنفًة بالشفباب، كمفا وجفدت  أهم
فففروق بففين المسففنين والشففباب فففي تحقيففق المعنففى لصففالم المسففنين، وهففذا يففدل  علففى أهميففة التقففدم فففي 

 العمر في كسب الخبر  والمعرفة لفهم الحيا  وتحقيق المعنى منها.
 :بريطاسيا( (Zika & Chamberlian, 1992سة زيتا راشامبرليان ا درا3

 العوقة بين المعسى في الحياا رالرفا  السفسياالدراسة:  عنوان
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On the relationship between Meaning in life and psychology Well-

Being. 

والرفاه النفسي لفدى أففراد الدراسة: هدفت الدراسة التعرف على العالقة بين المعنى في الحيا   أهداف
 عينة البح ، والكشف عن الفروق بين الجنسين في كل من المعنى في الحيا  والرفاه النفسي.

 سنة. 69-29 مررجل من ع 511امرأ  و 595الدراسة: تكونت العينة من  عينة
اد الدراسففففة: مقيففففاب الصففففحة النفسففففية )إعففففداد البففففاحثَين(، مقيففففاب المعنففففى فففففي الحيففففا  )إعففففد أدوات

 الباحثَين(.
النتائج: دل ت الدراسة على وجود عالقة بين المعنى في الحيا  والرفاه النفسي، كما دل فت الدراسفة  أهم

على وجود عالقة بين المعنفى ففي الحيفا  وكفٍل مفن أبعفاد الرففاه التاليفة: )النشفاط اإليجفابي، والسفعاد  
واإلنفا  علفى كفل مفن متغيفر المعنفى ففي النفسية(، وأخيرًا أظهفرت الدراسفة وجفود ففروق بفين الفذكور 

 الحيا  والرفاه النفسي لصالم اإلنا .
 اساراليا: ((Prager,1996بريجر  دراسةا 4

 اساتشاف المعسى الشخصي لدى عيسة اسارالية مخالفة األعماراالدراسة:  عنوان
Exploring Personal Meaning in an Age Differentiated Australian 

Sample. 

 الدراسة: الكشف عن المصادر المهمة لمعنى الحيا  لدى أفراد عينة البح . أهداف
 سنة. 95-58استرالي بعمر  565الدراسة: تكونت العينة من  عينة
 )إعداد الباح (. ا الدراسة: مقياب معنى الحي أدوات
فا النتائج: دل ت الدراسة علفى وجفود بعفض االختالففات المتعلقفة بفالعمر ففي توجيهفات الم أهم عنفى، أم 

أهففم المصففادر التففي تففؤدي للشففعور بففالمعنى هففي: العالقففات االجتماعيففة، نشففاطات الراحففة والترفيففه، 
 والقيم.

 أمريتا: (Barrett,1999)باريت  دراسةا 5
الدعم الجاماعي رمعسى الحياا بين السساو غير المازرجات: فحاص الااأثير علاى الدراسة:  عنوان
 العمرا

Social Support and Life Meaning among the Never Married Woman: 

Examining the Effect of Age. 

الدراسة: هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور الدعم االجتماعي في تحديفد معنفى الحيفا  لفدى  أهداف
 عينة من السيدات الالتي لم يسبق لهنَّ الزواج.

 5761نساء مطلقات و 5057جات والنساء غير المتزو  نم 662: تكونت العينة من ةالدراس عينة
 سنة(. 70سنة إلى  50نساء متزوجات تتراوت أعمارهنَّ ما بين )

 الدراسة: مقياب الدعم االجتماعي )إعداد الباح (، مقياب معنى الحيا  )إعداد الباح (. أدوات
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ج كففنَّ سففنة فففأكثر ولففم يسففبق لهففنَّ الففزوا 60النتففائج: دل ففت الدراسففة علففى أنَّ المسففنات مففن عمففر  أهففم
أكثففرهنَّ افتقففارًا للففدعم االجتمففاعي وبالتففالي أكثففرهنَّ شففعورًا بففالفرا  الوجففودي وانخفففاض معنففى الحيففا ، 

 وهذا يدل  على أنَّ الحالة االجتماعية والمساند  االجتماعية من مؤشرات معنى الحيا .
 :تسدا  (Kim, 2001)ا دراسة تيم 0

 ا لدى الترريينااساتشاف مصادر معسى الحياالدراسة:  عنوان
Exploring Sources of Life Meaning among Koreans. 

الدراسفة: تهفدف الدراسفة إلفى البحف  عفن المصفادر التفي تحفدد المعنفى وتعكفب الثقاففة والقففيم  أهفداف
 الكورية.
 مواطنًا كوريًا. 571الدراسة: تكونت العينة المسحية من  عينة
يففا  )إعففداد الباحفف ( وشففمل عشففر  أبعففاد وهففي: اإلنجففاز، معنففى الح لقيففابالدراسففة: اسففتبيان  أدوات

األمففففان، الففففدين، التقبففففل، العالقففففات، التسففففامي بالففففذات، الشخصففففية الجيففففد ، ضففففبط الففففنفب، الصففففحة 
 الجسدية، األصدقاء.

النتائج: أظهرت الدراسة وجود فروق وفقًا للعمر والجنب لصالم اإلنا  واألكبر عمرًا في معنفى  أهم
 خصففيةن أنَّ أهففم مصففادر معنففى الحيففا  هففي بالترتيففب: التقبففل، التسففامي بالففذات، الشالحيففا ، كمففا تبففي

الجيففد ، ضففبط الففنفب، األصففدقاء، الففدين، كمففا أكففدت الدراسففة علففى وجففود عالقففة ارتباطيففة قويففة بففين 
 الرضا عن الحيا  ومعنى الحيا .

 :ترريا (Earnshaw,2004) إيرسشر ا دراسة1
 . حيااال في رالمعسى يسيةالد الارجهات :الدراسة عنوان

Religious Orientation and Meaning in Life. 

 الدينيفة والتوجهفات الحيفا  ففي المعنفى بفين علفى العالقفة التعفرف إلفى الدراسفة هدفت :الدراسة أهداف
 .والعنصرية الجوهرية

 ذكورال من 7 ميثوديست، جامعة طالب من وطالبة طالباً  52 من العينة تكونت :الدراسة عينة
 . اإلنا  من 11 و

 ألبفورت )إعفداد الفديني التوجفه مقيفاب و (،ريكفر )إعفداد نحفو الحيفا  التجاها بروفيل :الدراسة أدوات
 .(وروب
 الجفوهري الفديني والتوجفه الحيفا  معنفى بفين قويفة إيجابيفة عالقفة وجفود الدراسفة بينفت :النتفائج أهفم

 في وقيمة معنى الفرد يكسب ذاتهحد  في دفه هو الحقيقي اإليمان أنَّ  على يدل وهذا الحقيقي،
 .الحيا 

 :تسدا (Harries, 2004) هاريس ا دراسة8
 الحيااا عن رالرضا العوقات عن رالرضا الحياا معسى بين العوقة :الدراسة عنوان
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Relationships Among Life Meaning, Relationship Satisfaction, and 

Satisfaction with Life. 

 عن والرضا العالقات، عن والرضا ، الحيا  معنى بين العالقة عن الكشف لدراسة:ا أهداف
 . الحيا 
 خالل من كانت المقاييب إجابة طريقة أنَّ  حي  مفتوحة، عينة من العينة تكونت :الدراسة عينة
 عبر المقاييب إجابة على العينة أقراد ولتشجيع والزوجات، األزواج شملت اإلنترنت على موقع
 .اإلجابة من يتمكن فرد لكل دوالر 21 قيمتها جائز  الباح  عرض حي  الم،الع

 المتبادلفة، العالقفات نحفو التوجفه ومقيفاب ، (Längle,2000)الحيفا  معنى مقياب :الدراسة أدوات
 .لستيرنبرج الحب ومقياب ، الحيا  عن للرضا كانساب ومقياب

 والهفدف الغفرض اإلنسفان يحقق عندما تتحقق يةالنفس الصحة أنَّ  إلى الدراسة توصلت :النتائج أهم
ذلك التحقيق يعمل على زياد  قفدر  الففرد علفى االحتففاظ بعالقفات حميمفة  وأنَّ  الحيا ، في وجوده من

 بفين دالفة موجبفة ارتباطيفة عالقفة وجفود النتفائج أظهفرت كمفاوخاصفًة األزواج،  اآلخفرينوقويفة مفع 
 العالقفات، عفن والرضا الحب وبين الحيا ، ومعنى لحبا وبين الحيا ، ومعنى العالقات عن الرضا
 . العالقات عن للرضا منبئين عاملين كان الحيا  ومعنى الحب أنَّ  أظهرت الدراسة وأخيراً 

 :أمريتا (Reker, 2005) ريتر ا دراسة9
 .رالمسسين (العمر )مساصف رالراشدين لاألطفا لدى الحياا في المعسى :الدراسة عنوان

Meaning in Life of Young, Middle-Aged, and Older Adults. 

 الحيفا  معنفى في والجنب للعمر الزمني وفقاً  الفروق عن الكشف الدراسة إلى هدفت:الدراسة أهداف
 .مسنين 510 راشدين، 581 أطفال، 5512 منهم فردًا، 2061 من العينة تكونت :الدراسة عينة
 .(الباح  دإعدا( الشخصي المعنى مقياب :الدراسة أدوات
وفقفًا للعمفر والجفنب ففي معنفى الحيفا  لصفالم  ففروق هنفاك أنَّ  إلفى الدراسفة توصفلت :النتفائج أهفم

  الراشدين في متوسط العمر ولصالم الذكور.
 :هسغاريا (Shrabski.et al, 2005) رآخررن شرابستي ا دراسة76

 ريااستان هسغا لدى السفسية بالصحة  الحياا معسى عوقة :الدراسة عنوان
Life Meaning Correlate of Psychological Health in the Hungarian 

Population. 

 .والصحة النفسية الحيا  معنى بين العالقة عن الكشف إلى الدراسة هدفت :الدراسة أهداف
 سنة. 65-51 بين ما أعمارهم وتتراوت هنغاريا سكان من 650 من العينة تكونت :الدراسة عينة
 .)إعداد الباحثين( النفسية الصحة مقياب الحيا ، معنى مقياب :اسةالدر  أدوات
وكفل مفن الفاعليفة الذاتيفة  الحيفا  معنفى بفين موجبفة عالقفة وجفود علفى الدراسفة دل فت :النتفائج أهفم

فا النفسفية للصفحة إيجابيفة مظفاهر وكلهفا والتففاؤل والفتحكم والتفدين  معنفى وجفود أهميفة علفى يفدل   مم 
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 وممارسفة الدينيفة المعتقفدات أهميفة علفى الدراسفة دل فت كمفا لألففراد، لنفسفيةللحيفا  ففي الصفحة ا
 عوامفل إلفى اإلضفافةاألنشطة الروحية في تحقيق المعنى وفي رفع مستوى الصحة النفسية لألفراد ب

 واالقتصادية. االجتماعية المساند 
 :العالم أسحاو مخالف (Duff & Ivleves,2007) رايفليفز درف ا دراسة77
 .رالدخل الحياا في رالمعسى السعادا :الدراسة وانعن

Happiness, Meaning of Life and Income. 

 والحالفة والجنب والعمر الدين متغيرات من كل أثر عن الكشف إلى الدراسة هدفت :الدراسة أهداف
نفى والفدخل ومع السفعاد  بفين العالقفة عفن الكشفف الدراسفة هفدفت كمفا الحيفا ، معنفى ففي االجتماعيفة

 الحيا .
 5999حتفى عفام  5995ثفال  فتفرات: المرحلفة األولفى مفن عفام  ىالدراسفة: تمفت الدراسفة علف عينة

وحتى  2001قرية، والثالثة من  50وغطت  2001وحتى  5999قرية، والثانية من  15وقد غطت 
 قرية. 17وغطت  2007
 العراق،باكستان، الهند، و،فاس بوركينا بنغالديش، :منها( فضخمن إلى للدخل وفقاً  قالمناط وقسمت
 مصفر، كولومبيفا، الصين، أمريكا، ألبانيا، :منها( ومتوسط  (زمباواي فيتنام، يوغندا، تنزانيا، مالي،

 استراليا، :منها(ومرتفع  ،)هنغاريا تشيلي، البرازيل، األرجنتين، األردن، إيران، اندونيسيا، غوانتانام،
 .)السعودية تايوان، اسبانيا، اليابان، ايطاليا، ونا،ك هونا بريطانيا، فرنسا، فنلندا، كندا،
 تقرير استبانة إلى باإلضافة ،)الباحثين إعداد( السعاد  ومقياب الحيا  معنى مقياب :الدراسة أدوات
 خفالل مالحظفة مفن قياسفه ففتمَّ  الفدين أمفا والجفنب، والحالفة االجتماعيفة والفدخل العمفر حفول ذاتفي

 . العباد  دور على ترددهم ومقدار الجوامع أو الكنائب في األفراد نشاطات
الحيا   معنى في تفكيراً  أكثر هم العمر منتصف مرحلة في األفراد أنَّ  على الدراسة دل ت :النتائج أهم

 دل فت كمفا سفنًا، األصفغر بفاألفراد مقارنفةً  بالحيفا  الفوفير  لخبفرتهم يعفود ربمفا وهفذا والهدف من الحيا 
 غيفر المتفزوجين األففراد أنَّ  تبفين كمفا الفذكور، مفن الحيفا  بمعنفى تفكيفراً  أكثفر هم اإلنا  أنَّ  الدراسة

 قويفة إيجابيفة عالقفة وجفود علفى الدراسفة أشفارت وقفد الحيفا ، معنفى ففي ارتفاعفاً  أكثفر هم والمتدينين
كلمفا كفان لفديهم تصفور أوضفم  األففراد خفلد ارتففع كلمفا أنَّفه تبفين حيف  الحيفا ، ومعنفى الفدخل بفين

للتجربفة واإلنجفاز  بفرالدخل لديهم اختيفارات أك يلمعنى الحيا  وذلك يعود ألنَّ األفراد المرتفعوأفضل 
ففففي الكثيفففر مفففن المجفففاالت، وأخيفففرًا كشففففت الدراسفففة علفففى وجفففود عالقفففة إيجابيفففة بفففين معنفففى الحيفففا  

 .والمتدينين هم أكثر سعاد  والسعاد  حي  تبين أنَّ األفراد المتزوجين والمقيمين مع أسرهم
 :أمريتا (Steger & Kashdan,2007) رتاشدان سايغر ا دراسة72

خاول مادا تل من المعسى في الحياا رالرضا عان الحيااا  لدى رالخصرصية الثبات :الدراسفة عنوان
 ااجارز السسةا
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Stability and Specificity of Meaning in Life and Life Satisfaction over 

one year. 

ففي الحيفا  والرضفا عفن الحيفا   المعنفى بفين العالقفة فت الدراسة إلى التعرف على: هدالدراسة أهداف
 ففي المعنفى ففي الحيفا  والرضفا عفن الحيفا  والخصوصفية الثبفات كفل مفن متغيفري دور عن والكشف
 شهرًا. 51مد   خالل
حين في  20الذكور عدد بلا حي  أمريكا، من ومواطنة مواطناً  85 من العينة تكونت :الدراسة عينة

 .65بلا عدد اإلنا  
 ومقياب المعنى جود  ومقياب الحيا  عن الرضا ومقياب الحيا  قي المعنى مقياب :الدراسة أدوات
 (.الباحثين إعداد من كلها ( الحيا  عن الرضا ومقياب المعنى عن البح 
 لحيفا ، كمفاالحيفا  والرضفا عفن ا ففي المعنفى بفين قوية عالقة هناك أنَّ  الدراسة أظهرت :النتائج أهم
 والرضفا للحيفا  معنفى ووجفود المعنفى عفن البحف  مفن كفل قفي معتفدل ثبفات وجفود علفى الدراسفة دل ت

عنهففا، وهففذا يشففير إلففى أنَّ اإلنسففان دائففم البحفف  عففن معنففى للحيففا  وأنَّ المعنففى موجففود طالمففا وجففد 
 اإلنسان ومهما اختلفت الظروف التي يعيش فيها.

 اليابان رالرليات الماحدا: (Steger,2008)سايجر رآخررن  دراسةا 73
 معسى الحياا في اليابان رالرليات الماحدااالدراسة:  عنوان

The meaning life in Japan and the United States. 

الدراسة: هدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على العالقة الوثيقة بفين الثقاففة وأبعادهفا ففي معنفى  أهداف
 الحيا .
 من اليابان. 982من أمريكا و 5581كونت العينة من الدراسة: ت عينة
 .MLQالدراسة: استبانة معنى الحيا   أدوات
النتائج: دل فت الدراسفة علفى أنَّ األمفريكيين لفديهم معنفى للحيفا  أعلفى مفن اليابفانيين بسفبب وجفود  أهم

في تفسفير  مفهوم إيجابي عن النفب والذات لديهم، حي  ظهرت فروق بين الثقافتين أدت إلى فروق
الففففرد للبحففف  عفففن المعنفففى، فقفففد تبفففين أنَّ لفففدى األمفففريكيين مصفففادر متنوعفففة لمعنفففى الحيفففا  بخفففالف 

 اليابانيين.
 :تاليفررسيا (Depaola & Ebersole,2010) رايبرسرل ديبارل ا دراسة74

 الحياا لدى األزراجا في المعسى اشخيص :الدراسة عنوان
Meaning in Life Categories of Couples. 

الحيا  لدى األزواج في مرحلة الرشد  معنى ومصدر للحيا  معنى وجود عن الكشف :الدراسة أهداف
 األوسط.
 سنة في كاليفورنيا. 60-10من األزواج من أعمار  16الدراسة: تكونت العينة من  عينة
 .(الباحثين إعداد( الحيا  معنى مقياب :الدراسة أدوات
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 األوسفط الرشفد مرحلفة ففي األزواج لفدى معنفى الحيفا  يعطفي مفا أنَّ  ىعلف الدراسفة دل فت :النتفائج أهفم
 معنفى وجفود إلفى الدراسفة أشفارت كمفا السفعاد ، ثفم ومفن الصفحة ثفم ومفن الشفريك مفع العالقفة هفو:

 للحيا  لدى األفراد في هذه المرحلة العمرية.
 جسرب إفريقيا:  (Mason,2013)ا دراسة ماسرن 75

 ا ضمن السياق اإلفريقيامعسى الحياالدراسة:  عنوان
Meaning in Life within an African Context. 

 الدراسة: استكشاف معنى الحيا  لدى طالب الجامعة في جنوب إفريقيا. أهداف
مفن اإلنفا   11مفن طفالب الجامعفة ففي جنفوب إفريقيفا بمعفدل  79الدراسة: تكونت العينة من  عينة
 سنة. 25من الذكور في عمر  56و

دراسة: مقياب معنى الحيا  )إعداد الباح (، وبرنامج أعده الباح  تضمن نشفاطات تربويفة ال أدوات
 ونفسية لزياد  الشعور بالمعنى.

: دل فففت الدراسفففة علفففى أنَّ هنفففاك ثالثفففة مصفففادر لمعنفففى الحيفففا  وهفففي: العالقفففات والتعلفففيم تفففائجالن أهفففم
مع كانوا أكثر فهمًا للحيفا  ولفديهم معنفى والدين، كما تبين أنَّ األفراد األكثر مساهمًة في خدمة المجت

يجففابي للحيففا ، كمففا دل ففت الدراسففة علففى أنَّ أغلبيففة األفففراد بعففد خضففوعهم للبرنففامج زاد لففديهم  واضففم واب
 الشعور بمعنى الحيا ، وأخيرًا كشفت الدراسة على عدم وجود فروق بين الجنسين في معنى الحيا .

 :ارالاي اسارلت اإليث األجسبية الدراسات -
 :لسدن(Rushton. et al,1994) ا دراسة ررشارن رآخررن 7

 اإليثار رالرراثةاالدراسة:  عنوان
Altruism and Genetics. 

الدراسة: هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور الوراثة ففي اإليثفار بفين التفوائم المتشفابهة وغيفر  أهداف
 المتشابهة.

 296تفوائم متشفابهة و  579مفن جامعفة لنفدن،  مفن البفالغين 171البح : تكونفت العينفة مفن  عينة
 ليسوا توائم. 98توائم غير متشابهة و

 سؤال( )إعداد الباحِثين(.  20البح : مقياب تعزيز اإليثار الذاتي ) أدوات
ففروق ففي  هفرتالنتائج: دل ت الدراسة على وجود عامل للوراثة في انتقال سفلوك اإليثفار حيف  ظ أهم

% ، كمفففا أن 80جموعفففات الففثال  لصففالم التففوائم المتشفففابهة تمامففًا بنسففبة بففين الم اريالسففلوك اإليثفف
سلوك التعاطف )بعد من أبعاد اإليثار( كان أقوى لدى التوائم المتشابهة يليها التوائم غيفر المتشفابهة 

 ثم األفراد غير التوائم. 
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 :الصين (Chou,1998) اشر ا دراسة2
 لدى اإليثاري السلرك على الاطرعية األسشطة في شارتةرالم رالجسس العمر اأثير :الدراسة عنوان

 .الصيسيين المراهقين
Effects of Age, Gender, and Participation in Volunteer Activities on 

the Altruistic Behavior of Chinese Adolescents. 

 ففي مشفاركةوال والعمفر الجفنب مفن كفل دور علفى التعفرف إلفى الدراسفة : هفدفتالدراسفة أهفداف
 .اإليثاري السلوك في التطوعية الخيرية األنشطة
سفنة ففي  59-52 إنفا  مفراهقين مفن عمفر  658ذكفور و 517 مفن العينفة تكونفت :الدراسفة عينفة
 .كونا هونا
 (.الباح  إعداد( اإليثاري السلوك مقياب :الدراسة أدوات
 عمراً  األكبر األفراد كان حي  ثارياإلي السلوك في للعمر دور وجود على الدراسة دل ت :النتائج أهم
 األنشفطة أنَّ  الدراسفة دل فت كمفا اإليثفاري، السفلوك ففي الجنسفين بفين ففروق توجفد ولفم إيثفارًا، أكثفر

 .لآلخرين المساعد  تقديمه ومن اإليثاري سلوكه من تزيد الفرد بها يقوم التي التطوعية البسيطة
 :األمريتية الماحدا لياتالر  (Dietz.et al,2002) رآخررن دياز ا دراسة3

 .راإليثار رالقيم الجسس: الدراسة عنوان
Gender, Values, and Altruism. 

 واإليثفار، والنفسفية االجتماعيفة القفيم بفين العالقفة عفن الكشفف إلفى الدراسفة هفدفت :الدراسفة أهفداف
 .المتغيرات هذه في للجنب وفقاً  الفروق عن والكشف
 المتحفد  الواليفات ففي بفيض نسفاء 200رجفال بفيض و 551 مفن العينفة تكونفت :الدراسفة عينفة

 .األمريكية
 (.الباحثين إعداد(اإليثار مقياب ،)الباحثين إعداد( القيم مقياب :الدراسة أدوات
 عفن الدراسفة كشففت كمفا الرجفال، مفن أكبفر إيثفار لفديها النسفاء أنَّ  إلفى الدراسفة توصلت :النتائج أهم
 .واإليثار واالجتماعية لنفسيةا القيم بين موجبة عالقة وجود

 :بريطاسيا(Shever & Mikulineer,2005) شيفر رميتليسر  دراسةا 4
 األمن السفسي رالرحمة راإليثاراالدراسة:  عنوان

Psychological Security, Compassion and Altruism. 

الجماعففة حينمففا  الدراسففة: هففدفت الدراسففة إلففى الكشففف عففن مقففدار اإليثففار الموجففود لففدى أفففراد أهففداف
يتعففرض أحففدهم لمواقففف خطففر  ودور كففل مففن مشففاعر الرحمففة واألمففن النفسففي فففي تقففديم المسففاعد  

 لآلخرين.
 فردًا. 20الدراسة: تكونت العينة من  عينة
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اآلخفففرين مففن خفففالل  عففلالدراسففة: تففم  تعفففريض أفففراد المجموعفففة لمواقففف خطففر  ودراسفففة ردود ف أدوات
النفسففي )إعففداد البففاحثَين(، مقيففاب اإليثار)إعففداد البففاحثَين(، مقيففاب اسففتمار  مراقبففة، مقيففاب األمففن 

 الرحمة )إعداد الباحثَين(.
النتائج: دل ت الدراسة على أنَّ من كان لديه رحمة عالية من أفراد المجموعة قفد خصفص الكثيفر  أهم

يثفار، كمفا تبفين أنَّ من أمواله لمساعد  الفرد الضحية وهذا يفدل  علفى العالقفة القويفة بفين الرحمفة واإل
 من لديه شعور عالي باألمن النفسي كان لديه شعور عالي بالرحمة وأكثر تقديمًا للمساعد .

 :الماحدا الرليات (Smith,2006) سميث ا دراسة5
 .الماحدا الرليات في رالاعاطف اإليثار :الدراسة عنوان

Altruism & Empathy in America. 

 :هفي مجفاالت ثفال  عبفر وذلفك الوجفداني والتعفاطف اإليثفار بفين عالقفةال اختبفار :الدراسفة أهفداف
 .والسلوك والقيم والحب العاطفة
 .المتحد  الواليات في عشوائياً  اختيروا راشدين من العينة تكونت :الدراسة عينة
 (. ديفيز إعداد( الوجداني التعاطف مقياب ،)روشتون إعداد (اإليثار مقياب :الدراسة أدوات
 بفين ففروق ظهفرت كمفا واإليثفار، التعفاطف بفين داالً  ارتباطفاً  هنفاك أنَّ  الدراسفة : أظهرتنتائجال أهم

والتعفاطف  اإليثفار بفين العالقفة أنَّ  عفن الدراسفة وأخيفرًا كشففت اإلنفا ، لصفالم اإليثفار ففي الجنسفين
 مفع ضيفنخف اإليثفار سفلوك أنَّ  تبفين حيف  عامفًا، 60 بعفد تفنخفض ثفم العمفر ففي التقفدم مفع ترتففع
 .العطاء على األشخاص مقدر  النخفاض وذلك العمر في التقدم

 :األمريتية الماحدا الرليات (Steele.et al,2008) رآخررن سايل ا دراسة0
اإليثاري رالاقمص الرجداسي رالمسؤرلية الجاماعية في سلرك الابرع  السلرك درر :الدراسة عنوان
 بالدما

The Role of Altruistic Behavior, Empathetic Concern, and Social 

Responsibility Motivation in Blood Donation Behavior. 

الدراسففة: هففدفت الدراسففة إلففى الكشففف عففن العالقففة بففين السففلوك اإليثففاري والففتقمص الوجففداني  أهففداف
 والمسؤولية االجتماعية وسلوك التبرع بالدم.

نفا  تراوحفت أعمفارهم مفا بفين ذكور  52056الدراسة: تكونت العينة من  عينة سفنة ومفا  60-58واب
 فوق.
 إعداد((، مقياب التقمص الوجداني 5985: مقياب اإليثار )إعداد روشتون وآخرون الدراسة أدوات
 (.الباحثين إعداد( االجتماعية المسؤولية مقياب ،)5980ديفيز
وجفداني والمسفؤولية بفين الفتقمص ال قويفة موجبفة عالقفة وجفود إلفى الدراسفة توصفلت :النتفائج أهفم

وجفود ففروق ففي السفلوك اإليثفاري وزيفاد  التبفرع بالفدم  علفى الدراسفة دل فت كمفا االجتماعيفة واإليثفار،
 .لصالم كبار السن، وتبين أنَّ التكرار المتزايد للتبرع بالدم يرتبط بالسلوك اإليثاري المرتفع
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 :برلين (Gummerun.et al,2009) رآخررن جمريرن ا دراسة1
 .رالراشدين لألطفال اإليثاري السلرك على الجاماعية الطبقة اأثير: الدراسة عنوان

The Influence of Social Category on Adults and Children's Altruistic 

Behavior. 

الدراسة: هدفت الدراسة إلى الكشف عن دور كل من العمر والجماعفة والعالقفات بفين األففراد  أهداف
 ري لكل من األطفال والراشدين.في السلوك اإليثا

إنفا   90سفنة ) 11مفن الراشفدين ففي عمفر  511بمعفدل  216 مفن العينفة تكونفت :الدراسفة عينفة
 ذكور( في جنوب برلين. 17إنا  و 55من تالميذ الصف السادب ) 85ذكور( و 61و

كل ألعفاب الدراسة: تمَّ اسفتخدام برنفامج شفمل مهمفات متنوعفة جماعيفة وأنشفطة تفاعليفة ففي شف أدوات
 جماعية لمعرفة تأثير الطبقة االجتماعية والجماعة.

أنَّ  عفن الدراسفة كشففت كمفا األطففال، مفن إيثفاراً  أكثر الراشدين أنَّ  إلى الدراسة توصلت :النتائج أهم
الراشدين تواصلوا مع أفراد خارج مجموعتهم وقاموا بتقديم المسفاعد  لهفم علفى خفالف األطففال الفذين 

م علفففى أعضفففاء مجمفففوعتهم فقفففط، ودل ففت الدراسفففة أيضفففًا علفففى وجفففود أثفففر للطبقفففة اقتصففرت مسفففاعدته
االجتماعيفففة ففففي تقفففديم المسفففاعد  حيففف  انحفففاز األففففراد لتقفففديم المسفففاعد  لمفففن هفففم ممفففاثلون لهفففم ففففي 

 المستوى االجتماعي أكثر من غيرهم.
 :الجسربية ترريا (Lee,2013) لي دراسةا 8

 تررياا فاي المرتزياة الحترماة مسائرلي باين راإليثاار العااطفي الا.تاو باين العوقاة :الدراسفة عنوان
 .الجسربية

 The Relationship between Emotional Intelligence and Altruism among 

South Korean Central Government Officials. 

 اتيالفذ الفوعي( العفاطفي الفذكاء أبعفاد بفين العالقفة عفن الكشفف إلفى الدراسفة هفدفت :الدراسفة أهفداف
 ضفمن المحلفي اإليثفار سفلوك مفن وكفل (للعواطفف ذاتيفة إدار  اآلخفرين، بعواطفف الفوعي العفاطفي،

 مكان العمل نفسه والبعيد خارج نطاق العمل.
موظففف مسففئول فففي الففوزارات الحكوميففة فففي كوريففا الجنوبيففة  755الدراسففة: تكونففت العينففة مففن  عينففة

سففنة ومففا فففوق مففن مسففتويات  10-20مففا بففين ذكففور تراوحففت أعمففارهم  595إنففا  و 210بمعففدل 
 تعليمية مختلفة من الصف الخامب وما فوق.

  (.وفانب بيكر (، مقياب اإليثار)إعداد2002ونج ولو )إعداد العاطفي الذكاء مقياب الدراسة: أدوات
النتائج: كشفت الدراسفة عفن وجفود عالقفة موجبفة بفين الفذكاء العفاطفي واإليثفار البعيفد والمحلفي،  أهم

كما دل ت الدراسة على وجود عالقة بين الوعي الذاتي العاطفي وسلوك اإليثار البعيد، ووجود عالقفة 
اإليثفار البعيفد والمحلفي ففي حفين وجفدت عالقفة  سلوكبعواطف اآلخرين وكل من  عيموجبة بين الو 

 موجبة بين اإلدار  الذاتية للعواطف وسلوك اإليثار المحلي.
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 الية بين الدراسات السابقة رأرج  السافادا مسها:الدراسة الح متاسةثالثااا 
خفففالل اإلطفففالع علفففى بعفففض الدراسفففات التفففي تناولفففت معنفففى الحيفففا  واإليثفففار تفففمَّ تحديفففد أهفففم مفففا  مفففن

استخلص من الدراسات السابقة وأهم أوجه التشابه واالختالف بينها، كما تمَّ تحديفد مفا اسفتفادت منفه 
 ير الدراسة الحالية.الباحثة من الدراسات السابقة في س

 أهم ما اساخلص من الدراسات السابقة: -
أهداف الدراسات السابقة ولكنها ركزت على نحفو رئيسفي علفى األهفداف  تنوعتحي  األهداف:  من

 التالية:
تناولففت العالقففة بففين معنففى الحيففا  ومتغيففرات أخففرى كقلففق المففوت والتففدين ومعنففى الحيففا   دراسففات (1

تشفففاؤم وقلفففق المسفففتقبل والرضفففا والصفففحة النفسفففية والعصفففابية والفففروابط وحفففب الحيفففا  والتففففاؤل وال
، 2000، عد العزيز 5999، فوزي وسليمان 5998األسرية ... وغيرها، كدراسة حسين وعالم 

وشرابسفففففففففكي وآخففففففففففرون  ،Earnshaw2004، إيرنشففففففففففو 2050، عبففففففففففد الحلفففففففففيم 2001سفففففففففالم 
Shrabsici & et al 2005. 

ر كففل مففن العمففر والجففنب والمسففتوى التعليمففي والتخصففص فففي أخففرى تناولففت دور متغيفف دراسففات (2
، 2052، كرامفففففة 2055، أبفففففو الهفففففدى 2050، رحفففففيم 5997معنفففففى الحيفففففا ، كدراسفففففة خضفففففر 

كفيم  ،Barrett 1999باريفت  ،Marcoen & Van Ranst 1990مفاركوين وففان رانسفت 
Kim 2001،  ريكرReker 2005، دوف وايفليفز  ودراسةDuff & Ivleves 2007. 

الدراسات السابقة اهتمت بالكشف عن مصادر معنى الحيا  لدى عينات مختلفة، كدراسفة  بعض (3
 ،Baum & Stewart 1990، بففاوم وسفتيورات 2050، عصففور 2050اسفماعيل وشففحاته 

 .Mason 2013ودراسة ماسون  ،Parger 1996بريجر 
والرحمفة والتواففق وتقفدير  تناولت العالقة بين اإليثار ومتغيرات أخرى كالعدوان واألمفن ودراسات (4

الففذات والمهففارات االجتماعيففة والحففب الوالففدي والكفففاء  االجتماعيففة والففتقمص الوجففداني وسففمات 
، 2006، حبشففي 5992الشخصففية والمسففؤولية االجتماعيففة .... وغيرهففا، كدراسففة عبففد الففرحيم 

 .Lee 2013ودراسة لي  ،Dietz & et al 2002ديتز وآخرون ، 2051حسن 

اهتمففت بعففض الدراسففات التففي تناولففت مفهففوم اإليثففار بالكشففف عففن دور كففل مففن متغيففر قففد  كمففا (5
العمر والجنب والتخصص والموقع الجغرافي في السفلوك اإليثفاري لفدى األففراد، كدراسفة الشفامي 

شفيفر  ،Smith 2006مي  سف ،Chou 1998، تشفو 2050، ناصر 2006البديري و ، 5995
 .Shever & Mikulineer 2005وميكلينر 

الففدوافع الكامنففة وراء سففلوك  لففىإلففى أنَّ بعففض مففن هففذه الدراسففات قففد سففعت للتعففرف ع باإلضففافة (6
 .2007المساعد  لدى مراحل عمرية مختلفة، كدراسة العناني 
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اختلفففت طبيعففة العينففة وحجمهففا مففن دراسففة ألخففرى، فقففد أجريففت الدراسففات السففابقة  حيفف  العينففة: مففن
ومفن أعمفار زمنيفة مختلففة منهفا طفالب جامعفة أو معلمفين أو  على عينات مختلفة في الحجم والنوع

، عبفففد 2050، شفففاهين 2006البفففديري  ،5998، حسفففين وعفففالم 5997متفففزوجين كدراسفففة خضفففر 
، روشفففففففتون وآخفففففففرون 2051، حسفففففففن 52، 2052، بحبوبفففففففاتي 2050، عصففففففففور 2050الحلفففففففيم 

Rushton & et al 1994،  ايرنشفوEarnshaw 2004،  ودراسففة ماسففونMason 2013، 
 ،Gummerun & et al 2009 وآخفرون وجمريون ،Chou 1998 تشووالبعض مراهقين كدراسة 

، 2000، عبفد العزيفز 5999، ففوزي وسفليمان 5998مسنين أو راشدين كدراسفة المشفهراوي  وأخرى
 & Depaolaوديباوال وايبرسول  ،Smith 2006سمي   ، Barrett 1999، وباريت 2052كرامة 

Ebersole 2010،  ودراسففة لفيLee 2013،   أنَّ أغلففب الدراسفات كانففت علفى عينففات صففغير   إال
  أو أكثر بقليل(.500إلى  10 20الحجم )تراوحت ما بين 

النسبة األكبفر مفن الدراسفات السفابقة قفد اتبعفت المفنهج الوصففي ففي دراسفتها، ففي  حي  المنهج: من
 Shever & Mikulineerيكلينفر وم شفيفر كدراسفةاعتمفدت المفنهج التجريبفي  دحفين قلفة منهفا قف

 .Mason 2013ودراسة ماسون  ، Gummerun & et al 2009وآخرون وجمريون ،2005
التي توصلت إليها الدراسات السابقة إال  أنَّ أبرز نتائجهفا تمحفورت  النتائجتنوعت  حي  النتائج: من

 حول ما يلي:
جفففنب ففففي كفففل مفففن معنفففى الحيفففا  نتفففائج الدراسفففات السفففابقة فيمفففا يتعلفففق بفففدور العمفففر وال تنفففاقض (1

بعفض الدراسفات فيمفا يتعلففق بفالعمر أنَّ معنفى الحيفا  يفزداد مفع التقفدم فففي  ظهفرتواإليثفار، فقفد أ
 & Van Ranstودراسفففة ففففان رانسفففت ومفففاركوين  5998العمفففر كدراسفففة حسفففين وعفففالم 

Marcoen 1990  مقفدرتهم مشيرً  إلى أنَّه مع نضوج األفراد وتقدمهم في العمفر تفزداد خبفرتهم و
على فهم الحيا  وبالتالي يصبم معنى الحيا  واضحًا لديهم مقارنًة بالشباب واألصغر عمفرًا، ففي 

والتفي  5999 وزيكدراسة سفليمان وفف المسنينحين البعض اآلخر قد أكد  انخفاض المعنى لدى 
التقفدم ففي أوضحت أنَّ معنى الحيا  يرتبط بالقدر  على العطاء لذا فإنَّفه مفع فقفدان العمفل بسفبب 

العمففر يفقففد الفففرد المعنففى مففن حياتففه، أمففا فيمففا يتعلففق باإليثففار فففالبعض قففد أكففدَّ علففى أنَّ اإليثففار 
والفبعض اآلخفر قفد أكفد  علفى ازديفاده مفع  Smith 2006يفنخفض مفع التقفدم ففي العمفر كدراسفة 
لمتعلقفة بفدور وكفذلك األمفر بالنسفبة لنتفائج الدراسفات ا ،تقدم الفرد ففي العمفر كدراسفة عبفد الفرحيم

الجنب في كل من معنى الحيا  واإليثار، فمنها من أشفار إلفى ارتففاع معنفى الحيفا  لفدى اإلنفا  
، 2050عبفد الحلفيم  ودراسفة Duff & Ivleves 2007مقارنفًة بالفذكور كدراسفة دوف وايفليففز 

رتهم وذلك لقد 5997بينما دراسات أخرى أكد ت ارتفاع معنى الحيا  لدى الذكور كدراسة خضر 
ففا فيمففا يتعلففق باإليثففار فففالبعض أرجففع  ففل ضففغوطات الحيففا  بشففكل أكبففر مففن اإلنففا ، أم  علففى تحم 
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بينمفففا أرجعفففت أخفففرى الففففروق لصفففالم اإلنفففا   5995الففففروق لصفففالم الفففذكور كدراسفففة الشفففامي 
 .Dietz & et al 2002 وآخرون وديتز 2052كدراسة بحبوباتي 

ألخففرى التففي تناولتهففا هففذه الدراسففات منهففا: )التوافففق عالقففة بففين معنففى الحيففا  والمتغيففرات ا وجففود (2
والصففالبة النفسففية والتففدين وحففب الحيففا  والتفففاؤل وفاعليففة الففذات والرضففا عففن الحيففا  والسففعاد (، 
ومففن جهففة أخففرى ظهففرت عالقففة بففين اإليثففار ومتغيففرات أخففرى )كتقففدير الففذات والتوافففق وسففمات 

 الشخصية والقيم والتقمص الوجداني(.
اسات أظهرت وجود أبعاد لمعنى الحيا  منها )الهدف من الحيا  والمسؤولية والتسفامي الدر  بعض (3

بالفففففذات والرضفففففا( والفففففبعض اآلخفففففر كشففففففت عفففففن الفففففدوافع الكامنفففففة وراء سفففففلوك المسفففففاعد  منهفففففا 
 )التعاطف والتعزيز الذاتي والشعور بالمسؤولية والرغبة في المديم(.

 حالية رالدراسات السابقة:الاشاب  رالخاوف بين الدراسة ال أرج  -
 الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في: تشابهت

 فقد اعتمدت الدراسة الحالية المنهج الوصفي كالدراسات السابقة. :المنهج (1
اهتمت الدراسة الحالية بدراسة دور كل من العمر والجنب في كفل مفن معنفى  حي : الهدف (2

 دراسات السابقة.الحيا  واإليثار وهذا ما سعت إليه بعض ال
 في: قةحين تميزت الدراسة الحالية عن الدراسات الساب في

الحاليففة بدراسففة العالقففة بففين كففل مففن معنففى الحيففا  واإليثففار  دراسففةحيفف  اهتمففت ال :العنففوان (1
وذلفففك علفففى خفففالف أي مفففن الدراسفففات السفففابقة والتفففي ركفففزت علفففى دراسفففة معنفففى الحيفففا  أو 

معفًا ودور كفل منهمفا ففي  ناسة واحد  قد تناولت المتغيفرياإليثار كاًل على حدا، فلم توجد در 
اآلخففر )فففي حففدود علففم الباحثففة(، وهففذا يبففرز أهميففة الدراسففة الحاليففة وخاصففة وأنَّ الدراسففات 
السابقة قد كشفت عن الدور الذي يحدثه كفل مفن معنفى الحيفا  واإليثفار ففي متغيفرات الحيفا  

 األخرى ولذا كان من الضروري دراستهما معًا.
تناولت الدراسفة عينفة نمائيفة مفن مرحلتفي الرشفد األوسفط والشفيخوخة ودراسفة الففروق  :العينة (2

السففابقة لففم  دراسففاتوخاصففًة وأنَّ ال واإليثففاربففين هففاتين المففرحلتين فففي كففل مففن معنففى الحيففا  
تتنفففاول هفففاتين المفففرحلتين معفففًا، فأغلبهفففا قفففد اهفففتم بمرحلفففة المراهقفففة والرشفففد المبكفففر والفففبعض 

إلى شمولية الدراسة  باإلضافةرشد األوسط وقلة منها قد اهتمت بمرحلة الشيخوخة، مرحلة ال
الحاليفففة لعينفففة واسفففعة مفففن األففففراد ففففي مرحلفففة الشفففيخوخة حيففف  شفففملت األففففراد الفففذين تتفففراوت 

 ( عامًا على خالف أي من الدراسات السابقة.71-60أعمارهم مابين )
قففد  لسففابقةالبحفف  فففي حففين أغلففب الدراسففات ا فقففد قامففت الباحثففة ببنففاء أداتففي البحفف : أدوات (3

 أعدها باحثين آخرين. اتاعتمدت على أدو 
 



- 97 - 

 السافادا: أرج  -
 عن اإلفاد  التي حصلت عليها الباحثة من الدراسات السابقة فهي: أم ا

علففى الجوانففب التففي جففرى التركيففز عليهففا فففي هففذه الدراسففات وعلففى المتغيففرات التففي  اإلطففالع (1
 اهتمت بدراستها.

االستفاد  من المنهجية العلمية للدراسات السابقة في صو  مشكلة الدراسة الحالية وصو   مَّ ت (2
 فرضياتها وكيفية تسلسل خطوات البح  العلمي.

الحاليففة وفففي أسففلوب اختيففار مجتمففع  راسففةالدراسففات السففابقة فففي تحديففد أهففداف الد سففاهمت (3
 الدراسة وعينتها ومنهجها.

المقفففاييب التفففي اسفففتخدمتها ففففي تصفففميم أدوات الدراسفففة  الدراسفففات السفففابقة وخاصفففةً  دعمفففت (4
 الحالية.

نتففففائج الدراسففففة الحاليففففة بالنتففففائج التففففي توصففففلت إليهففففا الدراسففففات السففففابقة والمرتبطففففة  مقارنففففة (5
 بجوانب هذه الدراسة واالستفاد  منها في التفسير.
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 الفصل الرابع: منهج البحث وإجراءاته

 

 تمهيد

 أواًل. منهج البح .

 . مجتمع البح  وعينته.ثانياً 

 ثالثًا. أدوات البح  ومبررات بنائها.

 رابعًا. إجراءات تنفيذ البح .

 خامسًا. الصعوبات التي واجهت البح .
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 امهيد:
 وطبيعفففة وعينتفففه البحففف  مجتمفففع وحجفففم البحففف  اتبعفففه الفففذي المفففنهج بالشفففرت الحفففالي الفصفففل يتنفففاول

 البحفففف  وأدوات مقففففاييب يتنففففاول كمففففا تيارهففففا،اخ ومبففففررات وخطففففوات العينففففة هففففذه أفففففراد وخصففففائص
 للتحقففق المتبعففة والطففرق بنائهففا ومبففررات المقففاييب هففذه بنففاء فففي عليهففا االعتمففاد تففمَّ  التففي والخطففوات

جففراءات وثباتهففا، صففدقها مففن  األسففاليب يففذكر كمففا البحفف ، واجههففا التففي والصففعوبات البحفف  تنفيففذ واب
 .البح  في المستخدمة اإلحصائية

 هج البحث:أرلاا مس
انطالقًا من طبيعة الدراسة والبيانات المراد الحصول عليهفا لمعرففة طبيعفة العالقفة بفين معنفى الحيفا  
واإليثار لدى عينة من مرحلتي الرشد األوسط والشيخوخة، فقد استخدمت الباحثة في دراستها المنهج 

المفنهج الوصففي بأنَّفه: "  ان وغنفيمعليفالوصفي ألنَّه المنهج األكثر مالئمفًة للدراسفة الحاليفة، ويعفر ف 
المففنهج الففذي يقففوم بفحففص الموقففف المشففكل ودراسففته مففن خففالل تحديففد المشففكلة وصففياغة فرضففيات 
مناسففبة للمشففكلة ثففمَّ التحقففق مففن هففذه الفرضففيات باسففتخدام األدوات المناسففبة ومففن ثففمَّ وصففف النتففائج 

 (52،ص:2000م،عليان.غنيالتي تمَّ التوصل إليها وتحليلها وتفسيرها." )
فففا سفففبق ففففإنَّ البحففف  الحفففالي قفففد قفففام بوصفففف المشفففكلة وتحديفففدها ثفففمَّ تمفففت صفففياغة الفرضفففيات  ومم 
المناسبة للبح  وتحديد مجتمع للدراسة واختيار عينة ممثله له لتطبيق أدوات البح  المعد  من قبل 

ت الصفدق والثبفات الباحثة حي  تمَّ التأكد من سالمة األدوات وصالحيتها من خالل حسفاب معفامال
 SPSS -18لها في البيئة السورية، ومن ثمَّ تمَّ جمع البيانات ومعالجتها إحصائيًا من خالل برنامج 

 وباستخدام القوانين اإلحصائية المناسبة بغية تحليل النتائج ومن ثمَّ مناقشتها وتفسيرها. 

 اسيااا مجامع البحث رعيسا :ث
 المجامع األصلي للبحث:

عامفًا ففي  71-50مفع األصفلي للبحف  مفن جميفع األففراد الفذين تتفراوت أعمفارهم مفا بفين يتألف المجت
( وفقففففًا إلحصففففائيات المكتففففب المركففففزي لإلحصففففاء لعففففام 2672000مدينففففة دمشففففق والبففففالا عففففددهم )

 ( يوضم توزع أفراد المجتمع األصلي وفقًا للجنب والمرحلة العمرية:5، والجدول رقم )2052
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 ضا ارزع أفراد المجامع األصلي رفقاا للجسس رالمرحلة العمرية:( ير 7جدرل رقم )
 العدد اإلجمالي الجنب العمر الجنب العمر

 5171،000 إنا  ذكور  إنا  ذكور 
 ذكور
 

50-55 115،000 152،000 11-19 592،000 571،000 

51-59 210،000 207،000 60-65 551،000 559،000 5297،000 
 200،000 255،000 وما فوق -61 215،000 266،000 15-10 إنا 

 2672،000 701،000 وما فوق -60 5967،000 50-19

 

 عيسة البحث:
 ( فردًا ذكرًا وأنثى مقسمة إلى عينتين هما:575تمثلت العينة الكلية للبح  في )

 :الصدق والثباتأ. عينة 
( عامفًا وكانفت الهفدف 71 - 50( ففردًا ذكفرًا وأنثفى تتفراوت أعمفارهم مفا بفين )51تكونت العينة مفن )

تراعي منها التحقق من صدق وثبات أدوات البح  وصالحيتها للتطبيق، وقد اختيرت العينة بطريقة 
 .وتمَّ اختيارهم من مناطق جغرافية متعدد  ،قدر اإلمكان العمر الزمني المالئم للبح 
 ب. عينة البح  الميدانية )األساسية(:

تمثلة في التعفرف علفى مفدى وجفود معنفى للحيفا  واإليثفار لفدى األففراد للتحقق من أهداف البح  والم
سحب عينة مفن المجتمفع األصفلي للبحف  وذلفك ، تمَّ ( عامًا في مدينة دمشق71-50من األعمار )

( فففردًا ذكففرًا 528مففن مختلففف المسففتويات التعليميففة والمهففن واألوضففاع االجتماعيففة وقففد بلففا عففددها )
، حي  بلغت نسبة العينة من 2055 52 10ولغاية  2055 55 55ية من وأنثى خالل الفتر  الزمن

 % .5,6المجتمع األصلي 
وقد تمَّ اختيفار أففراد عينفة الدراسفة باسفتخدام العينفة العشفوائية البسفيطة، وهفي العينفة التفي يكفون فيهفا 
لكففل عنصففر مففن عناصففر المجتمففع فرصففة متكافئففة مففع بقيففة عناصففر المجتمففع للظهففور فففي العينففة 

 (، ومن مبررات استخدام العينة العشوائية البسيطة:595،ص:2005)الصيرفي،
 الخصائص التي يتصف بها أفراد المجتمع غير متباينة. -
العينففة العشففوائية البسففيطة مففن العينففات المالئمففة التففي يمكففن مففن خالهففا تعمففيم نتففائج البحفف   د  ُتعفف -

 الحالي على جميع أفراد المجتمع األصلي.
جميع أفراد المجتمع األصلي للبح  الحالي تقريبفًا مفن النفوع المتجفانب أو المتشفابه ففي كاففة  د  ُيع -

 الظروف سواء الزمانية أو المكانية.
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( يوضفم 2ينتشر المجتمع األصفلي للبحف  الحفالي علفى مسفاحة جغرافيفة صفغير ، والجفدول رقفم ) -
 توزع أفراد العينة وفقًا للجنب والمرحلة العمرية:

 ( يرضا ارزع أفراد العيسة رفقاا للجسس رالمرحلة العمرية:2م )جدرل رق

 العدد اإلجمالي متغيرات الدراسة

 الجنب
 ذكور
207 

 إنا 
225 

528 

 المرحلة العمرية
50-19 

211 

60-71 
571 

528 

 

 خطرات اخايار العيسة:
شففد تففمَّ تحديففد المجتمففع األصففلي للبحفف  وحجمففه وهففم مجموعففة مففن األفففراد مففن مرحلتففي الر  -

( عامفففًا وذلفففك عفففن طريفففق 71-50األوسفففط والشفففيخوخة والفففذين تتفففراوت أعمفففارهم مفففا بفففين )
 .2052( ذكرًا وأنثى خالل العام 2672000المكتب المركزي لإلحصاء وقد بلا عددهم )

تمَّ اختيار األفراد باستخدام العينة العشوائية البسيطة وذلك وفقًا للجنب والمرحلة العمرية من  -
يففة ومهنيففة مختلفففة، حيفف  ُطبففق البحفف  الحففالي علففى أفففراد عففاملين فففي وزار  مسففتويات تعليم

العمففل والشففؤون االجتماعيففة ووزار  الماليففة والهيئففة العامففة للضففرائب والرسففوم وكففذلك أعضففاء 
الهيئة التعليمية في كل من كليات )الحقوق واالقتصفاد والعلفوم والفيزيفاء والجغرافيفا واآلداب( 

ينتمون بصفلة قرابفة أو زمالفة للباحثفة باإلضفافة إلفى العفاملين ففي بعفض باإلضافة إلى أفراد 
المحفففالت ففففي منفففاطق مختلففففة، وبفففذلك شفففمل البحففف  الحفففالي منفففاطق جغرافيفففة مختلففففة مفففن 
 محافظة دمشق وهي: ركن الدين، المهاجرين، دمر، المز ، البرامكة، شارع الثور ، الشاغور.

ألصفففلي للبحففف ، وبنفففاًء علفففى كفففل مفففن عفففود  % ( مفففن المجتمفففع ا5,6تمثفففل العينفففة نسفففبة ) -
%( 20( مففن أنَّ أقففل عففدد ألفففراد العينففة فففي الدراسففات الوصفففية يسففاوي )5992وملكففاوي )

%( لمجتمففففع يبلففففا 1%( لمجتمففففع يبلففففا بضففففعة آالف و)50لمجتمففففع يبلففففا بضففففع مئففففات و)
(، وبمففا أنَّ المجتمففع األصففلي للبحفف  568، ص: 5992عشففرات األلففوف )عففود . ملكففاوي،

 محفففدد تحديفففدًا دقيقفففًا وخصائصفففه غيفففر معروففففة وبمفففا أنَّفففه يبلفففا تقريبفففًا مئفففات األلفففوف غيفففر
ففففإنَّ نسفففبة لفففذا ، 71-60باإلضفففافة إلفففى وجفففود صفففعوبة كبيفففر  ففففي تفففأمين األففففراد مفففن عمفففر 

 .عد  نسبة جيد % تُ 5,6

 مبررات اخايار مجامع البحث رعيسا :
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 ( عامًا وذلك لألسباب التالية:71-50ن )تمَّ اختيار األفراد الذين تتراوت أعمارهم ما بي
. نففدر  الدراسففات واألبحففا  التففي تناولففت هففذه الفئففة العمريففة فففي حففدود علففم الباحثففة وخاصففًة علففى 5

المستوى المحلي، حي  كثرت الدراسات التي اهتمت بمعنى الحيا  واإليثار لدى المراهقين والراشدين 
 اهتمت بمرحلتي الرشد األوسط والشيخوخة في مرحلة الرشد المبكر في حين قلة منها قد

. ُتعد  مرحلة الرشد األوسط المرحلفة التفي تبفرز فيهفا ذرو  السفلوك اإليثفاري وذلفك وفقفًا لمفا ورد ففي 2
فا دففع الباحثفة الختيفار العينفة مففن مجفالاألدبيفات النفسفية التفي اطلعفت عليهفا الباحثفة ففي هفذا ال ، مم 

 األفراد في هذه المرحلة العمرية.
. تأكيد الكثير من الدراسات النظرية على أنَّ كل من معنى الحيا  واإليثفار يتبلفوران مفع التقفدم ففي 1

العمر، مع مالحظة وجود تناقض فيما يتعلفق بهفذا مفع مرحلفة الشفيخوخة تحديفدًا، األمفر الفذي جعفل 
 الباحثة تختار هاتين المرحلتين العمريتين )الرشد األوسط والشيخوخة(.

وذلفففك ليتمكنفففوا مفففن ( فقفففط 71-60لتركيفففز علفففى األففففراد ففففي مرحلفففة الشفففيخوخة مفففن عمفففر )ا . تفففمَّ 5
 قادرين على التعامل مع الواقع بشكل سوي.ولكي يكونوا  اإلجابة على أدوات البح 

 ثالثااا أدرات البحث:
لتحقيفففق أهفففداف الدراسفففة والتعفففرف علفففى العالقفففة بفففين معنفففى الحيفففا  واإليثفففار قامفففت الباحثفففة بإعفففداد  

 األدوات التالية:
 مقياس معسى الحياا: -

 تمَّ إعداد أدا  لقياب معنى الحيا  وذلك وفقًا للخطوات التالية:
ذات العالقففة بالموضففوع باإلضففافة إلففى مراجعففة البحففو  العربيففة  العلميففة بحففو تمففت مراجعففة ال(. 5

والمقففاييب التفففي واألجنبيففة المرتبطفففة بموضففوع الدراسفففة، حيفف  اطلعفففت الباحثففة علفففى هففذه الدراسفففات 
تضففمنتها وذلففك للوقففوف علففى مففا انتهففت إليففه هففذه الدراسففات والبحففو  ولمعرفففة أهففم المجففاالت التففي 

 تناولتها، وهي:
دراسففة إيمففان عبففد الكففريم وري ففا ، (5996دراسففة هففارون الرشففيدي )، (2008. دراسففة داليففا يوسففف )5ً

دراسفة  ،(2052ة خلفود كرامفة )دراسف(، 2002دراسة محمد عبد التواب معو ض ) ،(2002الدوري )
دراسفففة حسفففن الخيفففري  (،5996مجفففدي محمفففد الدسفففوقي )دراسفففة  ،(2050محمفففد حسفففن األبفففيض )

دراسفففة أشفففرف عبفففد الحلفففيم (، 2050دراسفففة رأففففت محمففد ) (،2008دراسففة جميفففل قاسفففم )، (2008)
 De. دراسففة ديففالزاري ،Abd el-kalek, Ahmed (2007)دراسففة عبففد الخففالق  (،2050)

lazzari, Steven (2010). 
، فقد تمَّ وضع األبعاد بعد الرجوع إلى نظرية فرانكل في تفسير معنى الحيا  والتي تحديد األبعاد(. 2

أكد ت على وجود ثالثة مصادر ُيستشف منها المعنى وهي: القيم اإلبداعية )وتشمل كل مفا يسفتطيع 
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فرد من خبرات حسية ومعنوية من خالل الفرد إنجازه( والقيم الخبراتية )وتشمل كل ما يحصل عليه ال
عالقاتفففه اإلنسفففانية( والقفففيم االتجاهيفففة )وتشفففمل موقفففف الففففرد والقفففرارات التفففي يتخفففذها واألفكفففار التفففي 
يكونهففا(، وُيالحففظ اعتمففاد هففذه النظريففة علففى المكونففات الثالثففة التففي أشففار إليهففا ونففج وهففي )المكففو ن 

لنظريفة ولمكونفات معنفى الحيفا  التفي أشفار إليهفا ونفج تفمَّ المعرفي والوجداني والسلوكي(، ووفقًا لهذه ا
صياغة أبعاد المقياب بحي  انطوى كل بعد على قيمة من هذه القيم، كمفا تفمَّ صفياغة العبفارات بمفا 
يتناسفب مففع هففذه األبعففاد ومراعففا  الوضففوت والدقففة فيهففا، ومففن ثففمَّ تففمَّ تحديففد بففدائل اإلجابففة فففي شففكلها 

 يانًا   نادرًا   أبدًا.األولي ب: دائمًا   أح

 حي  تكون من: صياغة المقياب في صورته األولية(. 1
 معلومات عامة عن الفرد: عمره وجنسه. -
 مقدمة توضم الهدف من المقياب وكيفية التعامل معه. -
( بنفد موزعفة علفى 78مجموعة من العبارات التي تشكل بنود المقياب، حي  تألف المقيفاب مفن ) -

 ( يوضم مقياب معنى الحيا  في صورته األولية( 1ي: )الملحق رقم )خمسة أبعاد وه
ويعني قيمة العمل وما يقوم به الفرد من أنشطة مع اآلخفرين والهوايفات واالهتمامفات، (ا اإلسجاز: 7

كمفففا يتضفففمن الشفففعور بعفففدم اليفففأب أو االستسفففالم ففففي مواجهفففة العقبفففات والمبفففادر  للقيفففام بفففأي عمفففل، 
نجفففاز األهفففداف والعمفففل علفففى اسفففتغالل  قدراتفففه علفففى الوجفففه األكمفففل، وبفففذل الجهفففد لتحقيفففق النجفففات واب

 والطموحات.
ويقصد بفه مفدى إدراك الففرد للهفدف والمعنفى ففي الحيفا  ورسفالته ففي الحيفا   (ا الهدف من الحياا:2

التي يعفيش ويضفحي ففي سفبيل تحقيقهفا، األمفر الفذي يجعفل حياتفه ذات قيمفة ومغفزى، كمفا يتضفمن 
 ي يمكن أن تعطي لحيا  الفرد قيمة ومعنى.األفكار الت

ويعني ما يقدمه الفرد من عطاء ومساعد  لآلخرين، وقدرته على البحف  عفن (ا الاسامي بال.ات: 3
قففيم وغايففات سففامية تتجففاوز المصففالم واالهتمامففات الشخصففية كاهتمففام الفففرد بالجماعففة التففي ينتمففي 

جففوده فففي هففذا العففالم يكففون وجففودًا مففؤثرًا بقففدر مففا إليهففا وفهمففه لمشففكالتها، ومففدى إدراك الفففرد بففأن و 
 يقدمه من عطاء للمجتمع الذي يعيش فيه، وسعيه إلحدا  تغيير فيه كي يصبم أفضل.

ويقصد بهفا إحسفاب الففرد بالمسفؤولية تجفاه مفا يختفاره ومفا يقفرره ففي هفذه  (ا الشعرر بالمسؤرلية:4
ن عففدم تخلففي الففرد عففن االلتزامففات والواجبففات الحيفا  وحريتففه فففي األفعفال التففي يقففوم بهففا، كمفا تتضففم

 التي عليه.
ويقصففد بففه مففدى رضففا الفففرد عففن وجففوده فففي الحيففا  وقدرتففه علففى تقبففل أقففدار (ا القباارل رالرضااا: 5

الحيا  والبح  عن الجوانفب المشفرقة فيهفا ونظرتفه اإليجابيفة ألحفدا  الحيا ،كمفا تتضفمن تقبفل الففرد 
مكاناته واعتزازه بها وتقبله لجوانب ضعفه وكل ما ال يمكنه تغييره في الحيفا   لذاته ومعرفته لقدراته واب
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وشعوره بالسالم الداخلي مع النفب، وتتضمن أيضفًا موقفف الففرد إزاء معاناتفه التفي ال يمكنفه تجنبهفا 
 كالموت أو المرض، والموقف الذي يتخذه مع المواقف الميؤوسة التي يتعرض لها.     

 بعد والبنود الموزعة عليها:وفيما يلي توضيم لكل  -

 ( يرضا ارزع البسرد على األبعاد:3جدرل رقم )

 رقم البسد األبعاد

 57-5من الرقم  اإلنجاز

 15-58من الرقم  الهدف من الحيا 

 58-12من الرقم  التسامي بالذات

 60-59من الرقم  الشعور بالمسؤولية

 78-65من الرقم  القبول والرضا

 

يجابية موزعة على كل بعد من األبعاد وفقًا للتالي:وللمقياب عبارا -  ت سلبية واب

 ( يرضا ارزع البسرد السلبية راإليجابية على تل بعد من األبعاد:4جدرل رقم )
 البسرد السلبية البسرد اإليجابية األبعاد

 اإلنجاز
5-2-1-1-6-7-8-9-50-52-

51-55-51-56-57 
5-55 

 15-28-26-21-59-58 10-29-27-25-21-22-25-20 الهدف من الحيا 

 التسامي بالذات
12-11-16-17-18-19-55-52-

51-56-58 
15-11-50-51-55-57 

 16-15-11-12-15-59 60-19-18-17-11-10 الشعور بالمسؤولية

 القبول والرضا
62-61-65-61-66-67-69-70-
75-72-71-76-77-78 

65-68-71-75 

 

( من الساد  50تمَّ عرض المقياب على ) :لمحكمينعرض المقياب على مجموعة من الساد  ا. (5
المحكمفففففين مفففففن أعضفففففاء الهيئفففففة التعليميفففففة والتدريسفففففية ففففففي كليفففففة التربيفففففة ففففففي جامعفففففة دمشفففففق مفففففن 

( يوضفم أسفماء السفاد  5اختصاصات "القياب والتقويم، اإلرشاد النفسي، علم النفب" )الملحق رقفم )
ف مفن التحكفيم هفو بيفان مالحظفات المحكمفين المحكمين الذين عفرض علفيهم المقيفاب(، وكفان الهفد
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علففى المقيففاب ومففدى مالءمتففه للهففدف الففذي وضففع لقياسففه ومففدى وضففوت عباراتففه مففن حيفف  اللغففة 
   والمعنى، والجداول التالية توضم البنود المحذوفة والمعدل ة للمقياب:

 ( يبين البسرد المح.رفة لتل بعد من األبعاد في المقياس:5جدرل رقم )

 البعد
 قم البسدر 

 المح.رف
 البسرد المح.رفة

  اإلسجاز
( 57) عدد بنوده

 (1حذف منها )

 أعتقد أنني نجحت إلى حد كبير في تحقيق ذاتي واالستفاد  من إمكاناتي. 1

 أشعر بالملل مهما كانت األعمال التي أقوم بها. 5

 أشعر بالحماب عندما أقوم بنشاطات مختلفة مع اآلخرين. 50

 يااالهدف من الح
( 55عدد بنوده )
 (6حذف منها )

 

 حياتي مليئة بالمعاني الجدير  باالحترام. 25

 رسالتي في الحيا  أن أقدم المساعد  لمن يحتاجها طالما أنَّه يمكنني ذلك. 21

 أشعر بالفرا  والضياع في هذا المجتمع. 21

 أشعر بعدم الجدوى من وجودي في هذه الحيا . 28
 الحيا  له معنى كبير. وجودي في هذه 29

 تمضي حياتي بال هدف وال معنى 15

  الاسامي بال.ات
( 57عدد بنوده )
 (1حذف منها )

 أسعى لتحقيق غايات وقيم تتجاوز اهتماماتي الشخصية. 17

 ينقصني االهتمام باآلخرين. 50

 أراعي في تصرفاتي مشاعر اآلخرين. 55

 اعد  اآلخرين.أستمد قيمة وجودي في الحيا  من مس 52

 أبذل مجهودًا كبيرًا من أجل مساعد  اآلخرين. 58

 المسؤرليةب الشعرر
 (52عدد بنوده )

  (5منها )حذف 

 مررت بالكثير من المواقف التي قل ت فيها الخيارات. 15

  القبرل رالرضا
( 58عدد بنوده )
 (6حذف منها )

 أعرف ما لديَّ من قدرات متميز . 65

 الحيا  يكشف لنا عن المعاني الحقيقية فيها. ما نعانيه في 67

 أنا غير راٍض عن عالقاتي االجتماعية. 68

 أجد العالم الذي أعيش فيه مماًل جدًا. 75

 
 أعتقد أنني حصلت على حظ عادل في الحيا . 77

 أعتقد أنَّ الحيا  مثير  بكل ما فيها. 78
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 من األبعاد في المقياس: لة لتل بعد( يبين البسرد المعد  0جدرل رقم ) 

 البعد
 رقم البسد
 المعد ل

 البسرد بعد الاعديل البسرد الاي جرى عليها الاعديل

  اإلسجاز

 حياتي حافلة بأعمال تفيد اآلخرين. حياتي مليئة بأعمال لها فائد  لآلخرين. 5

2 
أسعى للقيام بأعمال لخدمة المجتمع الذي 

 أعيش فيه.
 الذي أعيش فيه. أقوم بأعمال تخدم المجتمع

 أشارك بإسهامات مهمة في مجتمعي. شاركت بإسهامات لها أهمية في مجتمعي. 1

 أثابر على القيام بأعمال منتجة. أداوم على القيام بأعمال منتجة وخال قة. 6

 أمتلك القدر  على حل المشكالت الصعبة. لديَّ مقدر  على حل المشكالت الصعبة. 9

 أبذل ما في وسعي لتحقيق أهدافي. لتحقيق أهدافي.أبذل كل جهدي  52

 أشعر أنني شخص منتج. أشعر أنني مفيد ومنتج. 57

الهدف 
من 
 الحياا

 حياتي مسخر  لفعل الخير. نذرت حياتي بأكملها إلرضاء اهلل وفعل الخير. 25

 أندم ألنني عشت حياتي بال هدف واضم. .أعتقد أنني عشت حياتي بال هدف واضم 26

 أفكر باستمرار في الغاية من وجودي في هذه الحيا . أفكر باستمرار في سر الحيا . 27

 أتبنى مجموعة من المباد  والقيم وأسير وفقًا لها. أسير في الحيا  وفقًا لمنظومة من القيم. 10

الاسامي 
 بال.ات

11 
أشعر أنَّ عليَّ واجبات نحو العالم ال بدَّ من 

 تحقيقها.

ليَّ واجبات نحو اآلخرين ال بدَّ من أشعر أنَّ ع
 تحقيقها.

 أسعى ألن أترك أثرًا طيبًا ُيخلد ذكراي. أسعى ألن أترك لآلخرين شيئًا يستحق الذكر. 18

أسعى لتحقيق مصالحي الخاصة مهما كانت  55
 الطريقة.

أعتقد أنَّ الطريقة التي تلبي مصالحي الخاصة 
 ُتعد مشروعة.

51 
التأثير في هذا العالم بشكل لديَّ القدر  في 

 إيجابي.

أمتلك القدر  على التأثير في اآلخرين بصور  
 إيجابية.

57 
لألشياء معنى فقط عندما تتفق مع أهوائي 

 الشخصية.

لألشياء معنًى فقط عندما تتفق مع رغباتي 
 الشخصية.

القبرل 
 رالرضا

 تغييره في حياتيأتقبل كل ما ال يمكنني  أتقبل كل ما ال يمكنني تغييره. 75

 أنظر بعين الرضا إلى حياتي الماضية. أنظر بعين الرضا إلى األيام الماضية. 72

71 
أشعر أنَّ الحيا  غير عادلة معي ألنَّها لم 

 تحقق لي الكثير مما أتمناه.

أشعر أنَّ الحيا  لم تكن عادلة معي ألنَّها لم 
 تحقق لي ما كنت أتمناه.
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 حيفاديافق تمامًا   أوافق إلفى حفد مفا   أو   ن دائمًا   أحيانًا   نادرًا   أبدًا إلىكما عدل ت الموازيين م
   ال أوافق إلى حد ما   ال أوافق إطالقًا.

بعفففد االنتهفففاء مفففن التحكفففيم قامفففت الباحثفففة بتطبيفففق المقيفففاب علفففى عينفففة  الدراسفففة االسفففتطالعية:(. 1
تتفراوت أعمفارهم الزمنيفة مفا بفين ، 55 1حتفى و  55 1استطالعية وذلك خالل الفتر  الواقعة ما بين: 

التحقق من مدى وضوت  والهدف من هذا التطبيق هو  عامًا من مستويات تعليمية مختلفة 50-71
صففياغة العبففارات ومففدى مالءمتهففا لهففذه المرحلففة العمريففة، حيفف  طلففب مففن األفففراد وضففع إشففار  إلففى 

وبنفاًء عليفه لفم يفتم اسفتبعاد أي مفن البنفود جانب كل بند يجدون صعوبة في فهمه أو اإلجابفة عليفه، 
 وذلك لوضوحها.

( بنفد موزعفة علفى خمسففة 17بلفا المقيفاب فففي صفورته النهائيفة ) المقيفاب ففي صفورته النهائيفة:(. 6
 ( يوضم مقياب معنى الحيا  في صورته النهائية(.5أبعاد وفقًا للتالي، )الملحق رقم )

 صررا  السهائية: ( يرضا مقياس معسى الحياا في1جدرل رقم )
 البسرد السلبية البسرد اإليجابية عدد البسرد األبعاد

 55 اإلنجاز
5-6-55-56-26-15-16-55-

51-15-15-16-17 
25 

 17-7-2 12-27-22-57-52 8 الهدف من الحيا 

 11-56-52-21-51 12-18-11-28-58-8-1 52 التسامي بالذات

 10-57-29-55-9 51-19-15-25-59-5 55 الشعور بالمسؤولية

 52 القبول والرضا
1-51-20-21-10-11-50-55-

59-11 
50-58 

بعففد ذلففك تففمَّ تحديففد إجففراءات تصففحيم المقيففاب، حيفف  تففوزع الففدرجات وفقففًا  (. طريقففة التصففحيم:7
  ال أوافق إلى حد ما   ال أواففق  حياديللموازيين الخمسة اآلتية: أوافق تمامًا   أوافق إلى حد ما   

 تالي:إطالقًا كال
 حيفادي(، 5(، أواففق إلفى حفد مفا )1وذلك للعبارات اإليجابية حي  تأخذ أواففق تمامفًا ) 5 2 1 5 1
 (.5(، ال أوفق إطالقًا )2(، ال أوافق إلى حد ما )1)

(، 2(، أواففق إلفى حفد مفا )5أم ا العبارات السفلبية فتصفحم عكفب مفا سفبق حيف  تأخفذ أواففق تمامفًا )
 (.1(، ال أوافق إطالقًا )5د ما )(، ال أوافق إلى ح1) حيادي
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(، حيفف  تشففير الدرجففة المرتفعففة 17( وأدنففى درجففة للمقيففاب هففي )281أعلففى درجففة للمقيففاب هففي )
للمقياب على وجود درجة عالية من معنفى الحيفا  لفدى الففرد ففي حفين تشفير الدرجفة المنخفضفة إلفى 

 انخفاض معنى الحيا  لديه.
الصفففدق والثبفففات مفففن خفففالل التطبيفففق علفففى عينفففة اختيفففرت تفففمَّ حسفففاب  (. صفففدق المقيفففاب وثباتفففه:8

العمر الزمني المطلوب للبح  وهذه العينة غير عينفة الدراسفة األساسفية  تراعي قدر اإلمكانبطريقة 
، وأعيفد تطبيفق المقيفاب نفسفه علفى نففب  55 1بتفاريض ( ذكرًا وأنثى 51وقد بلا عددهم اإلجمالي )

 .2055 55 51العينة بتاريض 
 صدق المقياس:أرلاا 

شفار  ، وصدق المحكمفين والفذي تفمَّ اإل: الصدق البنيويتينتمَّ حساب صدق المقياب من خالل طريق
 .إليه سابقًا والذي يؤسب للصدق البنيوي للمقياب

ويعتمد على إيجاد معامل االرتباط بين درجات األدا  نفسها للتحقق مفن الصدق البسيري)الاتريسي(: 
 (221-222،ص:2006فرضيًا معينًا. )عالم،أنَّها تقيب تكوينًا 

 تمَّ حساب الصدق البنيوي للمقياب وذلك من خالل ما يلي:
. إيجاد معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد من أبعاد المقياب مع األبعاد األخرى ومفع 5ً

 ك:( يوضم ذل8الدرجة الكلية له وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون، والجدول رقم )

( يرضا معامل اراباط تل بعد من أبعاد مقياس معسى الحياا مع األبعاد األخرى 8جدرل رقم )
 رمع الدرجة التلية:

 اإلسجاز األبعاد
الهدف من 

 الحياا

الاسامي 
 بال.ات

الشعرر 
 بالمسؤرلية

القبرل 
 رالرضا

 القرار الدرجة التلية

 دال 0,79** 0,17** 0,61** 0,18* 0,11** 5 اإلنجاز

 دال 0,19** 0,50** 0,55** 0,15* 5  لهدف من الحيا ا

 دال 0,17** 0,10* 0,19* 5   التسامي بالذات

 دال 0,77** 0,11** 5    بالمسؤولية الشعور

 دال 0,71** 5     القبول والرضا

 (6065دال عسد مسارى دللة )*                (6067دال عسد مسارى دللة )** 
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السابق أنَّ معامالت االرتباط بفين األبعفاد مفع بعضفها الفبعض ومفع الدرجفة الكليفة يتبين من الجدول 
فا يشفير إلفى أنَّ هفذه األبعفاد مترابطفة مفع 0,01و  0,05كانت جميعها دالة عند مستوي داللة ) ( مم 

 بعضها البعض ومع الدرجة الكلية وهذا يؤكد الصدق البنيوي للمقياب.

درجففة كففل بنففد مففن البنففود مففع درجففة البعففد الففذي ينتمففي إليففه ومففع  . إيجففاد معففامالت االرتبففاط بففين2ً
 ( يوضم ذلك:50-9الدرجة الكلية للمقياب وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون، والجدول رقم )

 ( يرضا معاموت الراباط بين درجة تل بسد من بسرد المقياس مع الدرجة التلية:9جدرل رقم )
رقم 
 البسد

معامل الراباط 
 يرسرنب

 رقم البسد القرار
معامل 
 الراباط

 رقم البسد القرار
معامل 
 الراباط

 القرار

 دال 0,58** 19 دال 0,16* 20 دال 0,19** 5

 دال 0,11** 50 دال 0,15* 25 دال 0,11** 2

 دال 0,15** 55 دال 0,11** 22 دال 0,17* 1

 دال 0,56** 52 دال 0,19** 21 دال 0,19** 5

 دال 0,50** 51 دال 0,11* 25 دال 0,17* 1

 دال 0,71** 55 دال 0,51** 21 دال 0,17* 6

 دال 0,17* 51 دال 0,51** 26 دال 0,18* 7

 دال 0,52** 56 دال 0,11* 27 دال 0,52** 8

 دال 0,61** 57 دال 0,15* 28 دال 0,55** 9

 دال 0,12* 58 دال 0,55** 29 دال 0,55** 50

 دال 0,15* 59 دال 0,19** 10 دال 0,19** 55

 دال 0,15** 10 دال 0,15** 15 دال 0,58** 52

 دال 0,12** 15 دال 0,16* 12 دال 0,61** 51

 دال 0,51** 12 دال 0,15* 11 دال 0,15** 55

 دال 0,12** 11 دال 0,17* 15 دال 0,11** 51

 دال 0,15* 15 دال 0,52** 11 دال 0,11* 56

 دال 0,55** 11 دال 0,10** 16 دال 0,15* 57

 دال 0,59** 16 دال 0,50** 17 دال 0,56** 58

 دال 0,15* 17 دال 0,17* 18 دال 0,65** 59
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( يرضا معاموت الراباط بين درجة تل بسد من بسرد المقياس مع درجة البعد 76جدرل رقم )
 ال.ي يسامي إلي :

 رقم البسد
معامل الراباط 

 بيرسرن
 رقم البسد القرار

معامل 
 اباطالر 

 القرار
رقم 
 البسد

 القرار معامل الراباط

 دال 0,15* 19 دال 0,51** 20 دال 0,12* 5

 دال 0,60** 50 دال 0,15* 25 دال 0,12* 2

 دال 0,12** 55 دال 0,12** 22 دال 0,19** 1

 دال 0,15* 52 دال 0,10* 21 دال 0,58** 5

 دال 0,12* 51 دال 0,15* 25 دال 0,55** 1

 دال 0,15* 55 دال 0,17** 21 دال 0,19** 6

 دال 0,11** 51 دال 0,69** 26 دال 0,11** 7

 دال 0,18** 56 دال 0,55** 27 دال 0,50** 8

 دال 0,17* 57 دال 0,11* 28 دال 0,11* 9

 دال 0,15* 58 دال 0,18* 29 دال 0,12** 50

 دال 0,18* 59 دال 0,70** 10 دال 0,16** 55

 دال 0,51** 10 دال 0,80** 15 دال 0,17** 52

 دال 0,16** 15 دال 0,15** 12 دال 0,12* 51

 دال 0,56** 12 دال 0,16* 11 دال 0,15* 55

 دال 0,59** 11 دال 0,12* 15 دال 0,15** 51

 دال 0,57** 15 دال 0,11** 11 دال 0,58** 56

 دال 0,15* 11 دال 0,61** 16 دال 0,56** 57

 دال 0,71** 16 دال 0,11* 17 دال 0,11* 58

 دال 0,16** 17 دال 0,11* 18 دال 0,18** 59

يتبين من الجدولين السابقين أنَّ معامالت االرتباط بين البنود مع بعضها البعض ومع الدرجة الكلية 
فا يشفير إلفى أنَّ هفذه البنفود مترابطفة مفع 0,01و  0,05كانت جميعهفا دالفة عنفد مسفتوي داللفة ) ( مم 

 مع الدرجة الكلية وهذا يؤكد الصدق البنيوي للمقياب.بعضها البعض و 
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 ثاسيااا ثبات المقياس: 
 تمَّ حساب ثبات مقياب معنى الحيا  بثالثة طرق على النحو اآلتي:

ويعتمد هذا النوع من الثبات علفى تطبيفق المقيفاب أا ثبات الاساق الداخلي بمعادلة ألفا تررسباخ: 
ن متكفافئين ومفن ثفمَّ يحسفب معامفل الثبفات باسفتخدام معادلفة ألففا مر  واحفد  فقفط وتجزئتفه إلفى نصففي

 (270،ص:2007عباب وآخرون،كرونبا . )
تمَّ حساب معامل االتساق الفداخلي علفى عينفة الصفدق نفسفها وذلفك باسفتخدام معادلفة ألففا كرونبفا ، 

 ( وهو معامل ثبات جيد ومقبول ألغراض الدراسة.0,78وقد كانت الدرجة الكلية )
تعتمد هذه الطريقة على تقسيم المقياب إلى نصففين وذلفك بعفد االنتهفاء  ثبات الاجزئة السصفية:با 

من التطبيق على عفدد مفن األففراد )إمفا وفقفًا لعفدد عبفارات المقيفاب أو وفقفًا للبنفود الفردية الزوجيفة(، 
للمقيفاب،  ومن ثمَّ يتم وضع درجتين لكل فرد درجة على النصف األول ودرجة على النصفف الثفاني

ويحسففب معامففل االرتبففاط بففين درجففات األفففراد علففى نصفففي المقيففاب ويكففون المقيففاب ثابتففًا إذا كففان 
 (268،ص:2007عباب وآخرون،معامل االرتباط عاليًا. )

استخرج معامل ثبات التجزئة النصفية للمقياب وذلك على العينة نفسها من التطبيق األول باستخدام 
وهو معامل ثبات  0,05( عند مستوى داللة 0,88قد بلغت الدرجة الكلية )معادلة سبيرمان براون، و 

 مقبول وجيد ألغراض الدراسة.
وتتضفمن هفذه الطريقفة تطبيفق المقيفاب علفى عفدد مفن األففراد ثفمَّ إعفاد  تطبيفق جا الثبات باإلعادا: 

زمنيفة تتفراوت مفا المقياب نفسه على نفب األفراد الذين طبفق علفيهم ففي المفر  األولفى وذلفك بعفد فتفر  
أسابيع، ومن ثمَّ تحسب درجاتهم في المر  األولى ودرجاتهم في المر  الثانية ثفمَّ يحسفب  5 2-5بين 

معامل االرتبفاط بفين درجفاتهم ففي المفرتين، وكلمفا ارتففع معامفل االرتبفاط دلَّ ذلفك علفى ثبفات األدا . 
 (267،ص:2007عباب وآخرون،)

بيق علفى بات بطريقة اإلعاد  لمقياب معنى الحيا  من خالل التطقامت الباحثة باستخراج معامل الث
عفاد  التطبيفق بعفد أسفبوع مفن فتفر  التطبيفق األول علفى  2055 55 1عينة الصفدق وذلفك بتفاريض  واب

، وتفمَّ حسفاب معامفل الثبفات مفن خفالل اسفتخدام معامفل ارتبفاط 2055 55 51العينة نفسها بتفاريض 
( ويعتبفففر معامفففل ثبفففات جيفففد 0,95) 0,05ة عنفففد مسفففتوى داللفففة بيرسفففون، وقفففد بلغفففت الدرجفففة الكليففف

 ومقبول ألغراض الدراسة. 
ُيسادلُّ مم ا سبق أنَّ مقياس معسى الحياا ياصف بدرجة عالية من الصدق رالثبات اجعلا  صاالحاا 

 لوساخدام تأداا للبحث الحاليا
 
 
 



- 112 - 

 مقياس اإليثار: -
 لخطوات التالية:تمَّ إعداد أدا  لقياب اإليثار وذلك وفقًا ل

ذات العالقففة بالموضففوع باإلضففافة إلففى مراجعففة البحففو  العربيففة  العلميففة البحففو تمففت مراجعففة (. 5
واألجنبيففة المرتبطفففة بموضففوع الدراسفففة، حيفف  اطلعفففت الباحثففة علفففى هففذه الدراسفففات والمقففاييب التفففي 

م المجففاالت التففي تضففمنتها وذلففك للوقففوف علففى مففا انتهففت إليففه هففذه الدراسففات والبحففو  ولمعرفففة أهفف
 تناولتها، وهي:

وففففاء كنعفففان خظفففر (، 2055أحمفففد العلفففوان )(، دراسفففة 2055. السفففيد كامفففل الشفففربيني منصفففور )5ً
أحفففالم محمفففود وسفففحر الشفففروبجي (، 2008جميفففل قاسفففم )(، 2051باسفففل أبفففو عمشفففة )(، 2050)
ود و محمففد هويففد  محمفف(، 2005تهففاني منيففب )(، 2055عفففراء إبففراهيم خليففل العبيففدي )(، 2052)

 Rushton, P . Chrisjohn, R & Fekken, G.دراسفة روشفتون وآخفرون (، 2005ففراج )

 .  Mar,R . Levine, B، دراسفة مفار وآخفرونSmith, T (2006)، دراسفة سفمي   (2008)

Spreng, R & Mckinnonn, M (2009). 

لجميع النظريفات التفي فسفرت ، فقد تمَّ وضع األبعاد بعد الرجوع إلى رؤية شمولية تحديد األبعاد(. 2
اإليثفففار واالرتكفففاز علفففى أفكارهفففا األساسفففية التفففي انطلقفففت منهفففا، فالنظريفففة البيولوجيفففة ونظريفففة الفففتعلم 
االجتمفففاعي أكفففد تا علفففى وجفففود دواففففع أساسفففية وراء القيفففام بالسفففلوك اإليثفففاري ففففي حفففين أكفففدت نظريفففة 

ي الحففب والتعففاون والعطففاء والمسففاعد  التحليففل النفسففي علففى أفعففال يتجل ففى بهففا السففلوك اإليثففاري وهفف
بينما نظرية تبادل المنفعة والنظرية التطورية قد أكدتا على وجود جوانفب وجدانيفة تلعفب دورًا أساسفيًا 
فففي ظهففور هففذا السففلوك متمثلففًة فففي التعففاطف مففع اآلخففرين وتمثففل حاجففاتهم، ومففن هففذا المنطلففق تففمَّ 

افع واألفعفال والجوانفب الوجدانيفة التفي يتكفون منهفا صياغة أبعاد المقياب بحيف  تشفمل كفاًل مفن الفدو 
السففلوك اإليثففاري، ووفقففًا لهففذا تففمَّ وضففع ثالثففة أبعففاد لمقيففاب اإليثففار وهففي )الففدافع لإليثففار ومشففاعر 
اإليثففار وسففلوكيات اإليثففار( بحيفف  شففمل بعففد الففدافع أربعففة نقففاط أساسففية )الحففب والعطففاء والسففعاد  

داني على مشاعر )التعاطف والمسؤولية والتقمص الوجداني(، ومفن والدين( في حين ركز البعد الوج
تحديفد بفدائل  ثمَّ تم صياغة العبارات بما يتناسب مع كل بعد مع مراعا  الوضوت والدقة فيها، وقد تمَّ 

 اإلجابة في شكلها األولي ب: دائمًا   أحيانًا   نادرًا   أبدًا.

 ون من:حي  تك صياغة المقياب في صورته األولية(. 1
 معلومات عامة عن الفرد: عمره وجنسه. -
 مقدمة توضم الهدف من المقياب وكيفية التعامل معه. -
( بنفد موزعفة علفى 55مجموعة من العبارات التي تشكل بنود المقياب، حي  تألف المقيفاب مفن ) -

 ( يوضم مقياب اإليثار في صورته األولية(.1ثالثة أبعاد وهي: )الملحق رقم )
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ويعنفي األفعفال واألنشفطة التفي يقفوم بهفا الففرد لمسفاعد  اآلخفرين ومفد يفد العفون ك اإليثاار: (ا سلر 7
لهم منها: التبفرع بالفدم أو المسفاعد  ففي إنجفاز بعفض األعمفال المهمفة أو التبفرع للفقفراء والمحتفاجين 

 بالمالبب وغيرها.
ء السففلوكيات التففي يقففوم بهففا ويقصففد بففه الففدافع والهففدف الرئيسففي الففذي يكمففن ورا (ا الاادافع لإليثااار:2

الفرد لمساعد  اآلخرين المحيطين به: كالحب أو الرغبة في العطاء أو الرغبة في إسعاد اآلخرين أو 
االنتماء الديني، دون أن تتضمن التبادلية وتحقيفق المنفعفة مفن هفذا السفلوك ألنَّ فعفل اإليثفار ينبغفي 

 آلخرين أو تحقق منفعة شخصية للفرد.أن يكون مقصودًا لذاته دون أي دوافع خفية تؤذي ا
وتتضففمن التعففاطف مففع اآلخففرين ومشففاركتهم أفففراحهم وآالمهففم وفهففم مشففاعر (ا مشاااعر اإليثااار: 3

اآلخففففرين واإلحسففففاب بمعانففففاتهم وآالمهففففم، كمففففا تتضففففمن الففففتقمص الوجففففداني واالسففففتجابة الوجدانيففففة 
 ة تجاه اآلخرين واالهتمام بهم.المالئمة لموقف الفرد اآلخر، باإلضافة إلى الشعور بالمسؤولي

 وفيما يلي توضيم لكل بعد والبنود الموزعة عليها:

 ( يرضا ارزع البسرد على األبعاد:77جدرل رقم )
 رقم البسد األبعاد

 58 -5من الرقم  سلوك اإليثار

 29-59من الرقم  الدافع لإليثار

 55-10من الرقم  مشاعر اإليثار

يج  ابية موزعة على كل بعد من األبعاد وفقًا للتالي:وللمقياب عبارات سلبية واب

 ( يرضا ارزع البسرد السلبية راإليجابية على تل بعد من األبعاد:72جدرل رقم )
 البسرد السلبية البسرد اإليجابية األبعاد

 سلوك اإليثار
5-2-5-6-7-8-9-50-55-52-

51-55-51-56-58 
1-1-57 

 25-22-25-20-59 29-28-27-26-21-21 الدافع لإليثار

 مشاعر اإليثار
10-12-15-11-16-17-18-50-

55-52-55 
15-11-19-51 

( من الساد  50تمَّ عرض المقياب على ) :ب على مجموعة من الساد  المحكمينعرض المقيا (.5
المحكمين الذين عرض علفيهم مقيفاب معنفى الحيفا ، وكفان الهفدف مفن التحكفيم هفو بيفان مالحظفات 
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اب ومدى مالءمته للهدف الذي وضع لقياسه ومفدى وضفوت عباراتفه مفن حيف  المحكمين على المقي
 اللغة والمعنى، والجداول التالية توضم البنود المحذوفة والمعدل ة والمضافة للمقياب:

 ( يبين البسرد المح.رفة لتل بعد من األبعاد في المقياس:73جدرل رقم )
 البسرد المح.رفة رقم البسد البعد

 
 سلرك اإليثار

 أعطيت بعضًا من مالبسي ألحد المقربين. 55

 أساعد اآلخرين ليشعروا بحاٍل أفضل عندما يكونون في ضيق أو ألم. 51

 ساعدت معارفي في حل بعض المشكالت دون انتظار مقابل منهم 56

 
 

 الدافع لإليثار

 أهتم بأسلوب معاملة اآلخرين لي ألعاملهم بالمثل. 20

 خرين دون مقابل.أرغب في إسعاد اآل 21

 قيمة حياتي تكمن في قدرتي على العطاء. 27

 أستمتع بجعل اآلخرين يشعرون على نحو أفضل. 28

 مادمت مخلصًا هلل فيجب أن أكون مخلصًا لآلخرين. 29

 اإليثار مشاعر

 يقل  تفاعلي مع مشكالت اآلخرين من حولي. 15

 يصعب علي فهم ما يشعر به اآلخرون. 11

 أعيش مشاعر اآلخرين المحيطين بي. 15

 يسهل علي تقبل اآلخرين بما فيهم من مزايا وعيوب. 17

 يقل  انشغالي بمصائب اآلخرين. 19

 أتعاطف مع اآلخرين. 55
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 ( يبين البسرد المعدلة لتل بعد من األبعاد في المقياس:74جدرل رقم )
 البسرد بعد الاعديل عديلالبسرد الاي جرى عليها الا رقم البسد البعد 

 

سلرك 
 اإليثار

5 
 المساعد  فقدمت طريقي في حادثاً  صادفت

 لهم.

إذا صادفت حادثًا في طريقي فإني سأقدم 
 المساعد .

 1 
فضلت البيع على التبرع بأشياء منزلية جيد  

 لست بحاجتها

أفضل بيع األشياء المنزلية التي ال أحتاجها على 
 التبرع بها.

 6 
من خططي لمساعد  صديقي على غيرت 

 الخروج من مأزق.

أغير من خططي ألساعد صديقي في الخروج من 
 مأزق.

 7 
ن كنت في عجلة من أمري فإنني أتوقف  واب

 إلرشاد الغريب لوجهته.

ن كنت في عجلة  أتوقف إلرشاد الغريب لوجهته واب
 من أمري.

 8 
أرفع عن الطريق األشياء التي تسبب أذًى 

 لآلخرين.

عد عن الطريق األشياء التي تسبب أذًى أب
 لآلخرين.

 50 

اشتريت أشياء )كالزهور أو الطعام..( من 
أحد األطفال كان يبيعها على الرغم من عدم 

 حاجتي لها.

أشتري أشياء )كالزهور أو الطعام..( من األطفال 
 المتجولين على الرغم من عدم حاجتي لها.

 أتبرع بدمي أو )بأي عمل( ينفع اآلخرين. ع اآلخرين.أتبرع بدمي )أو بأي شيء( ينف 52 

 

الدافع 
 لإليثار

59 
تزداد رغبتي بمساعد  اآلخرين إن كان هناك 

 منفعة عائد  لي.

تزداد رغبتي بمساعد  اآلخرين إن كان هناك منفعة 
 عائد  لي )مادية أو معنوية(.

 المساعد . له أقدم شخص كل من الشكر تبعبارا أهتم المساعد . أقدم له شخص كل من الشكر يهمني 22 

 21 
رغبتي في العطاء تدفعني لتفضيل اآلخرين 

 على نفسي.

تدفعني رغبتي في العطاء لتفضيل اآلخرين على 
 نفسي.

 26 
 على اآلخرين لتفضيل يدفعني باهلل إيماني

 نفسي.
 يدفعني إيماني باهلل لتفضيل اآلخرين على نفسي.

  
 
 

مشاعر 
 اإليثار
 
 
 
 

10 
في الغالب أكون حساسًا لمشاعر الناب 

 األقل حظًا مني.

أتفهم مشاعر الناب الذين أعتقد أنهم أقل حظًا 
 مني.

 أتمثل مشاعر اآلخرين عندما أنظر إليهم. أشعر بشعور اآلخرين بمجرد النظر إليهم. 12 

 و نفع.أهتم بما يصيب الناب من أذى أ يعنيني ما يصيب الناب من أذى أو نفع. 11 

 أسر  لسعاد  اآلخرين. مسرور. لشخص أشعر باالبتهاج عند رؤيتي 18 

 تؤلمني رؤية شخص ُيعامل بقلة احترام. يؤلمني أن أرى شخصًا يعامل بقلة احترام. 50 

 أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين. لديَّ شعور بالمسؤولية تجاه اآلخرين 52 

 51 
هتمام  أحقق سعادتي الشخصية دون اال

 بسعاد  اآلخرين.

تهمني سعادتي الشخصية بغض النظر عن سعاد  
 اآلخرين.
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 ( يبين البسرد المضافة لتل بعد من األبعاد في المقياس:75جدرل رقم )

 البسرد المضافة البعد

 أعامل اآلخرين بالمثل سلوك اإليثار

 أعتقد أنَّ الحب هو الدافع لمساعد  اآلخرين. الدافع لإليثار

   حياديما عدل ت الموازيين من دائمًا   أحيانًا   نادرًا   أبدًا إلى أوافق تمامًا   أوافق إلى حد ما   ك
 ال أوافق إلى حد ما   ال أوافق إطالقًا.

بعفففد االنتهفففاء مفففن التحكفففيم قامفففت الباحثفففة بتطبيفففق المقيفففاب علفففى نففففب  (. الدراسفففة االسفففتطالعية:1
يهفففا مقيفففاب معنفففى الحيفففا  وذلفففك خفففالل الفتفففر  الواقعفففة مفففا بفففين: العينفففة االسفففتطالعية التفففي ُعفففرض عل

، والهففففدف مففففن هففففذا التطبيففففق هففففو التحقففففق مففففن مففففدى وضففففوت صففففياغة 2055 55 1وحتففففى  55 1
العبارات ومدى مالءمتها لهذه المرحلة العمرية، حيف  ُطلفب مفن األففراد وضفع إشفار  إلفى جانفب كفل 

( 56نفاًء عليفه تفمَّ تعفديل بنفد واحفد والجفدول رقفم )بند يجفدون صفعوبة ففي فهمفه أو اإلجابفة عليفه، وب
 يوضم البند غير المفهوم:

 ( يبين البسد غير المفهرم من قبل العيسة الساطوعية:70جدرل رقم )
 البسد بعد الاعديل البسد قبل الاعديل البعد

 مشاعر اإليثار
أتمثل مشاعر اآلخرين عندما أنظر 

 إليهم.

أنظر أشعر بمشاعر اآلخرين عندما 
 إليهم.

( بنففد موزعففة علففى ثالثففة 12بلففا المقيففاب فففي صففورته النهائيففة ) :(. المقيففاب فففي صففورته النهائيففة6
 ( يوضم مقياب اإليثار في صورته النهائية(6أبعاد وفقًا للتالي: )الملحق رقم )

 ( يرضا مقياس اإليثار في صررا  السهائية:71جدرل رقم )
 البسرد السلبية ابيةالبسرد اإليج عدد البسرد األبعاد

 56 سلوك اإليثار
5-7-51-55-57-58-25-22-21-

26-29-12 
5-1-50-15 

 51-55-8-2 27-21-59 7 الدافع لإليثار

 10 28-25-20-56-52-9-6-1 9 مشاعر اإليثار
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بعففد ذلففك تففمَّ تحديففد إجففراءات تصففحيم المقيففاب، حيفف  تففوزع الففدرجات وفقففًا : (. طريقففة التصففحيم7
  ال أوافق إلى حد ما   ال أواففق  حياديخمسة اآلتية: أوافق تمامًا   أوافق إلى حد ما   للموازيين ال

 إطالقًا كالتالي:
 حيفادي(، 5(، أواففق إلفى حفد مفا )1وذلك للعبارات اإليجابية حي  تأخذ أواففق تمامفًا ) 5 2 1 5 1
 (.5(، ال أوفق إطالقًا )2(، ال أوافق إلى حد ما )1)

(، 2(، أواففق إلفى حفد مفا )5لبية فتصفحم عكفب مفا سفبق حيف  تأخفذ أواففق تمامفًا )أم ا العبارات السف
 (.1(، ال أوافق إطالقًا )5(، ال أوافق إلى حد ما )1) حيادي

(، حيفف  تشففير الدرجففة المرتفعففة 12( وأدنففى درجففة للمقيففاب هففي )560أعلففى درجففة للمقيففاب هففي )
ففففي حفففين تشفففير الدرجفففة المنخفضفففة إلفففى للمقيفففاب علفففى وجفففود درجفففة عاليفففة مفففن اإليثفففار لفففدى الففففرد 

 انخفاض اإليثار لديه.
تفففمَّ حسفففاب الصفففدق والثبفففات مفففن خفففالل التطبيفففق علفففى عينفففة اختيفففرت  :(. صفففدق المقيفففاب وثباتفففه8

العمر الزمني المطلوب للبح  وهذه العينة غير عينفة الدراسفة األساسفية  تراعي قدر اإلمكانبطريقة 
، وأعيفد تطبيفق المقيفاب نفسفه علفى 55 1 وذلك بتاريض وأنثى  ( ذكراً 51وقد بلا عددهم اإلجمالي )

 ،  وهي نفب عينة الصدق والثبات لمقياب معنى الحيا .2055 55 51نفب العينة بتاريض 
 أرلاا صدق المقياس:

صفدق المحكمفين والفذي تفمَّ اإلشفار  تمَّ حساب صدق المقياب من خفالل طفريقتين: الصفدق البنيفوي، 
 .يؤسب للصدق البنيوي للمقياب إليه سابقًا والذي
 تمَّ حساب الصدق البنيوي للمقياب وذلك من خالل ما يلي:  الصدق البسيري:

. إيجاد معامالت االرتباط بين مجموع درجات كل بعد من أبعاد المقياب مع األبعاد األخرى ومفع 5ً
 ( يوضم ذلك:58الدرجة الكلية له وذلك باستخدام معامل االرتباط بيرسون، والجدول رقم )

( يرضا معامل اراباط تل بعد من أبعاد مقياس اإليثار مع األبعاد األخرى رمع 78جدرل رقم )
 الدرجة التلية:

 القرار الدرجة التلية مشاعر اإليثار الدافع لإليثار سلرك اإليثار األبعاد

 دال 0,92** 0,16** 0,17** 5 سلوك اإليثار

 الد 0,76** 0,15* 5  الدافع لإليثار

 دال 0,71** 5   مشاعر اإليثار

 (6065دال عسد مسارى دللة )*            (6067دال عسد مسارى دللة )** 
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يتبين من الجدول السابق أنَّ معامالت االرتباط بفين األبعفاد مفع بعضفها الفبعض ومفع الدرجفة الكليفة 
فا يشفير إلفى أنَّ 0,01و  0,05كانت جميعها دالة عند مستوي داللة ) هفذه األبعفاد مترابطفة مفع  ( مم 

 بعضها البعض ومع الدرجة الكلية وهذا يؤكد الصدق البنيوي للمقياب.
. إيجففاد معففامالت االرتبففاط بففين درجففة كففل بنففد مففن البنففود مففع درجففة البعففد الففذي ينتمففي إليففه ومففع 2ً

وضففم ( ي20-59الدرجففة الكليففة للمقيففاب وذلففك باسففتخدام معامففل االرتبففاط بيرسففون، والجففدول رقففم )
 ذلك:

 ( يرضا معاموت الراباط بين درجة تل بسد من بسرد المقياس مع الدرجة التلية:79جدرل رقم )

 رقم البسد
معامل الراباط 

 بيرسرن
 رقم البسد القرار

معامل 
 الراباط

 رقم البسد القرار
معامل 
 الراباط

 القرار

 دال 0,11* 21 دال 0,18** 52 دال 0,55** 5

 دال 0,10** 25 دال 0,17* 51 دال 0,59** 2

 دال 0,10* 21 دال 0,18** 55 دال 0,11* 1

 دال 0,55** 26 دال 0,18* 51 دال 0,10* 5

 دال 0,12* 27 دال 0,60** 56 دال 0,16* 1

 دال 0,10** 28 دال 0,17** 57 دال 0,11** 6

 دال 0,18* 29 دال 0,71** 58 دال 0,15** 7

 دال 0,19** 10 دال 0,15* 59 دال 0,15* 8

 دال 0,11* 15 دال 0,51** 20 دال 0,60** 9

 دال 0,55** 12 دال 0,55** 25 دال 0,12* 50

    دال 0,10* 22 دال 0,11* 55

يتبففين مففن الجففدول السففابق أنَّ معففامالت االرتبففاط بففين درجففة كففل بنففد مففن بنففود المقيففاب مففع الدرجففة 
( مم ا يشير إلى أنَّ هذه البنود مترابطفة 0,01و  0,05الكلية كانت جميعها دالة عند مستوي داللة )

 مع الدرجة الكلية وهذا يؤكد الصدق البنيوي للمقياب.
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(  يرضا معاموت الراباط بين درجة تل بسد من بسرد المقياس مع درجة البعد 26جدرل رقم )
 ال.ي يسامي إلي :

 رقم البسد
معامل الراباط 

 بيرسرن
 رقم البسد القرار

معامل 
 الراباط

 رقم البسد القرار
معامل 
 الراباط

 القرار

 دال 0,58** 21 دال 0,56** 52 دال 0,55** 5

 دال 0,15** 25 دال 0,65** 51 دال 0,65** 2

 دال 0,18** 21 دال 0,56** 55 دال 0,19** 1

 دال 0,68** 26 دال 0,15** 51 دال 0,11* 5

 دال 0,50** 27 دال 0,66** 56 دال 0,15** 1

 دال 0,55** 28 دال 0,50** 57 دال 0,59** 6

 دال 0,67** 29 دال 0,65** 58 دال 0,69** 7

 دال 0,55** 10 دال 0,59** 59 دال 0,67** 8

 دال 0,15* 15 دال 0,52** 20 دال 0,18** 9

 دال 0,62** 12 دال 0,65** 25 دال 0,17* 50

    دال 0,75** 22 دال 0,75** 55

ول السابق أنَّ معامالت االرتباط بين درجة كل بند من بنود المقياب مفع درجفة البعفد يتبين من الجد
ففا يشففير إلففى أنَّ هففذه 0,01و  0,05الففذي ينتمففي إليففه كانففت جميعهففا دالففة عنففد مسففتوي داللففة ) ( مم 

 البنود مترابطة مع األبعاد التي تنتمي إليها وهذا يؤكد الصدق البنيوي للمقياب.

 قياس: ثاسيااا ثبات الم
 تمَّ حساب ثبات مقياب اإليثار بثالثة طرق على النحو اآلتي:

تفمَّ حسفاب معامففل االتسفاق الفداخلي علفى العينففة  أا ثباات الاسااق الااداخلي بمعادلاة ألفاا تررسباااخ:
( عنففد مسففتوى داللففة 0,72نفسففها وذلففك باسففتخدام معادلففة ألفففا كرونبففا ، وقففد كانففت الدرجففة الكليففة )

 بات جيد ومقبول ألغراض الدراسة.وهو معامل ث 0,05
استخرج معامل ثبات التجزئة النصفية للمقياب وذلك على العينة نفسها  با ثبات الاجزئة السصفية:

( عنفد مسفتوى 0,98من التطبيق األول باستخدام معادلة سفبيرمان بفراون، وقفد بلغفت الدرجفة الكليفة )
 اسة.وهو معامل ثبات مقبول وجيد ألغراض الدر  0,05داللة 

قامففت الباحثففة باسففتخراج معامففل الثبففات بطريقففة اإلعففاد  لمقيففاب اإليثففار مففن جا الثبااات باإلعااادا: 
عاد  التطبيق بعفد أسفبوع مفن فتفر  التطبيفق  2055 55 1التطبيق على العينة وذلك بتاريض خالل  واب
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تخدام ، وتففمَّ حسفففاب معامففل الثبففات مففن خففالل اسففف2055 55 51األول علففى العينففة نفسففها بتففاريض 
( ويعتبففر معامففل 0,75) 0,05معامففل ارتبففاط بيرسففون، وقففد بلغففت الدرجففة الكليففة عنففد مسففتوى داللففة 

 ثبات جيد ومقبول ألغراض الدراسة.
ااا ساابق أنَّ مقياااس اإليثااار ياصااف بدرجااة عاليااة ماان الصاادق رالثبااات اجعلاا  صااالحاا  ُيسااادلُّ مم 

 لوساخدام تأداا للبحث الحاليا

 لبحث:مبررات بساو أدرات ا
بعفففد إطفففالع الباحثفففة علفففى الدراسفففات العربيفففة واألجنبيفففة المرتبطفففة بموضفففوع الدراسفففة والمقفففاييب التفففي 

 التالية:  وذلك لألسباب ،الحالي استخدمتها اتضم لها عدم مالءمة هذه المقاييب لتكون أدوات للبح 
محففدد للبحفف  الحففالي لففم تشففمل أي مففن األدوات التففي تناولتهففا الدراسففات السففابقة العمففر الزمنففي ال -

 مرحلتي الرشد األوسط والشيخوخة معًا. من كالً  ( عامًا، أي أنَّها لم تشمل71-50والذي يتراوت من )
أغلففب األدوات السففابقة قففد تضففمنت عبففارات شففملت العمففل الففذي يقففوم بففه الفففرد فففي حففين الففبعض  -

رسفة والفزمالء، وبمفا أنَّ منها والذي ُطبفق علفى عينفة صفغير  ففي العمفر فقفد شفملت عبفارات عفن المد
العينففة المختففار  قففد تضففمنت أفففرادًا متقاعففدين عففن العمففل ومتقففدمين فففي العمففر بحيفف  أنَّهففم قففد تجففاوزا 

 سن المدرسة منذ زمن لذا فإنَّ هذه األدوات لم تكن مناسبة لتطبق عليهم.
م تُبنفى عليهفا أي رغبة الباحثة في بناء مقياب يقيب معنى الحيا  في ضوء نظرية فرانكل والتي ل -

من األدوات السابقة وخاصًة وأنَّها النظرية األساسية التي انطلقت منها جميع النظريفات األخفرى ففي 
 تفسير معنى الحيا .

عدم شمولية المقاييب التي تناولت موضوع اإليثار للجانب الوجفداني أو المعرففي وقصفورها علفى  -
ء أدا  تقفففيب اإليثفففار ُيراعفففى فيهفففا كفففاًل مفففن الجانفففب الجانفففب السفففلوكي فقفففط، لفففذا كفففان البفففدَّ مفففن بنفففا

 الوجداني والمعرفي والسلوكي.

 إجراوات اسفي. البحث:
. تنظيم اإلطار النظري بالعود  إلى األدبيات المتعلقة بمعنى الحيا  واإليثفار واسفتعراض الدراسفات 5

 السابقة القريبة من الدراسة الحالية.
عفد  أشفكال لصفدقهما وثباتهمفا واسفتخدامهما كفأدوات للتعفرف  . تصميم أدوات البح  والتحقق مفن2

 على مدى وجود معنى الحيا  واإليثار لدى األفراد.
(  71-50. سففحب عينففة البحفف  الميدانيففة مففن المجتمففع األصففلي بحيفف  تتففراوت أعمففارهم مففا بففين )1

 عامًا.
، 2055 52 10ولغايفففة  2055 55 1. تطبيفففق أدوات البحففف  وذلفففك خفففالل الفتفففر  الزمنيفففة مفففن 5

حسففاب صففدق تففاريض و  2055 55 1-1حيفف  شففمل تففاريض التطبيففق علففى العينففة االسففتطالعية مففن 
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مففن أجففل حسففاب الثبففات باإلعففاد ، وشففمل  2055 55 51إلففى  2055 55  1مففنوثبففات األدوات 
ولغاية  2055 55 55أيضًا التطبيق الفعلي لألدوات على العينة الميدانية األساسية بدءًا من تاريض 

10 52 2055. 
 . إجراء المعالجات اإلحصائية للبيانات التي تمَّ الحصول عليها.1
ء اإلطفار النظفري وثقاففة . مناقشة نتائج البح  الحالي في ضوء نتائج األبحا  السفابقة وففي ضفو 6

 الباحثة.

 الصعربات الاي راجهت البحث: 
 واجهت الباحثة أثناء إعداد البح  وتطبيقه الصعوبات التالية:

 . قلة المراجع التي تناولت مفهوم اإليثار بالدراسة والشرت.5
األبحا  التي تناولت مفهوم معنى الحيفا  أو مفهفوم اإليثفار علفى العينفة المختفار  للبحف  ففي  قل ة. 2

 حدود علم الباحثة.
 71-60وخاصفففة وأن هفففا شفففملت أففففراد مفففن عمفففر  صفففعوبة التطبيفففق علفففى العينفففة المختفففار  للبحففف . 1

  عامًا.
 . تمَّ إهمال بعض االستبيانات لعدم شمولية اإلجابة على كافة أسئلة المقياب.5
 . عدم تقبل الكثيرين لتطبيق المقاييب.1
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 الفصل اخلامس: عرض نتائج البحث ومناقشتها

 
 تمهيد -

 
 عرض نتائج كل فرض من فروض البح  ومناقشتها. -

 
 توصيات ومقترحات. -
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 امهيد: -

لي نتائج كل فرض من ففروض الدراسفة وُينفاقش هفذه الففروض ففي ضفوء اإلطفار يتناول الفصل الحا
النظري والدراسات السابقة وثقافة الباحثة، كما يذكر الفصفل الدراسفات السفابقة التفي تتففق أو تختلفف 
مع نتائج البح  الحالي، باإلضافة إلفى المقترحفات والتوصفيات التفي يمكفن أن تكفون ذات فائفد  ففي 

 هذا المجال.

 عرض ساائج تل فرض من فررض البحث رمساقشاها: -
 اخابار صحة الفرضية األرلى:

 :أنَّه على للبح  األولى الفرضية تنص
باين معساى الحيااا راإليثاار لادى  (6065ة عساد مساارى دللاة )ل ارجد عوقة .ات دللة إحصاائي

 أفراد عيسة البحثا
رتباط )بيرسون( كما هو موضم في الجدول رقم والختبار صحة هذه الفرضية تمَّ استخدام معامل اال

(25.) 

 :البحث عيسة أفراد لدى راإليثار الحياا معسى بين الراباط معامل يبين( 27) رقم جدرل
 القرار مستوى الداللة اإليثار معنى الحيا  

 0,01 0,700** 5 معسى الحياا

 دال

 0,01 5 0,700** اإليثار

نفاك عالقفة ارتباطيفه موجبفة ذات داللفة إحصفائية بفين معنفى الحيفا  يتضم من الجفدول السفابق أنَّ ه
واإليثار لدى أفراد عينة البح ، إذ أظهرت النتائج أنَّ معامل االرتباط بين معنى الحيا  واإليثار بلا 

(، وهفففذه النتيجفففة تؤكفففد عفففدم صفففحة الفرضفففية، ووفقفففًا لهفففذا نفففرفض الفرضفففية السفففابقة ونقبفففل 0,700)
ارجااد عوقااة .ات دللااة إحصااائية بااين معسااى الحياااا راإليثااار لاادى أفااراد  أنَّففه: الفرضففية التففي تقففول

 ( يوضحان شكل العالقة بين معنى الحيا  واإليثار.2-5والشكلين التاليين )عيسة البحث  
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عيسة الشتل العوقة بين معسى الحياا راإليثار لدى أفراد  ان( يرضح2-7)الشتل رقم 
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 :األرلى الفرضية مساقشة
 واإليثفار، الحيفا  معنفى بفين موجبفة عالقفة وجفود( 25) رقفم الجفدول ففي ُعفرض مفا خالل من يتضم
 2050 عصففور دراسفة مفع النتيجفة هفذه وتتففق اإليثفار، معفه ارتففع الحيفا  معنفى ارتففع كلمفا أنَّه أي
 توجفد لفم أنَّفه علمفاً  بينهمفا، الوثيقة العالقة على يدل وهذا الحيا ، معنى ادأبع أحد هو اإليثار أنَّ  من

 .الحالية الدراسة لنتيجة قريبة أخرى دراسة
 : أنَّ  إلى يعرد .لكر 

األفراد الذين يشعرون بمعنى الحيا  يتمتعون بدرجة عالية مفن الشفعور بالمسفؤولية ومهفار  عاليفة ففي 
سمو بالذات وفي نفب الوقت يميلون عاد  إلى مسفاعد  اآلخفرين وضع األهداف وقدر  عالية على ال

 كما يؤثرونهم على أنفسهم دون النظر إلى أي تعويض أو مكافئة أو مدت من قبل اآلخرين.
من اهتمامهم بأنفسهم، فهم محببين  أكثر باآلخرين اهتماماً  تعكب ومفاهيمهم سلوكهم أنَّ  باإلضافة إلى

 .همزائد  لحاجات بحساسية يتصفون وكذلك اآلخرين، قبل من واعتماد ثقة موضع يجعلهم مم ا لآلخرين
فإحساب الفرد بفالمعنى يفؤدي إلفى إحساسفه بالمسفؤولية تجفاه اآلخفرين وبالتفالي إلفى رغبتفه ففي تقفديم 

 (552،ص:2006العون والنفع لهم ودفع الضرر عنهم. )محمد،
انيففة والغيريففة التففي تففدفع الفففرد لمسففاعد  اآلخففرين كمففا أنَّ معنففى الحيففا  ال يتحقففق إال  بالمشففاركة الوجد

 (568،ص:5999والتعامل معهم بكل إنسانية وشفافية. )العاليلي،
دراكففه وفهمففه لحاجففاتهم ُيعففد   ومففن جهففة أخففرى فففإنَّ مشففاركة الفففرد لمشففاعر اآلخففرين وتعاطفففه معهففم واب

 ى الوجود.عاماًل هامًا في اكتشافه ألهمية وقيمة حياته وبالتالي اكتشافه معن
وحيُ  أنَّ اإلنسان ال يسعى فقط إلشباع غرائزه أو لتهيئفة أفضفل الظفروف االجتماعيفة ليعيشفها ألنَّ 
هذا وحده ال يسعده وال يرضفيه، لفذا فإنَّفه يسفعى ألن يكفون هنفاك قيمفة ومغفزى لحياتفه وهفدف يتوجفه 

ففي إيثفاره اآلخفرين علفى  إليه ويتجل ى هذا في إسعاده لآلخرين وشفعوره بأهميفة وجفوده والفذي يفنعكب
 نفسه، وضمن هذا يجد أنَّ الحيا  بكل ما تحمله من معانا  تستحق أن ُتعاش.

فمهمففا اختلفففت الرسففالة التففي يحملهففا الفففرد فففي حياتففه فففإنَّ الجففوهر الحقيقففي للمعنففى لديففه يتجل ففى فففي 
وتقديم العون لهم تحقيق سعادته وسعاد  اآلخرين والوصول إلى غايات سامية تدفعه لخدمة اآلخرين 

 مهما كانت التضحية المقدمة في سبيل هذه الغايات.

 اخابار صحة الفرضية الثاسية:
 : أنَّه على للبح  الثانية الفرضية تنص

ل ارجد فررق .ات دللة إحصائية بين مارسطات درجات أفراد العيسة علاى مقيااس معساى الحيااا 
 اسس )ال.ترر/ اإلساث(تتل رعلى تل بعد من أبعاد  رفقاا لماغير الج
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 ففي موضفم هفو كمفا T- Test)) اختبفار باسفتخدام الففروق حسفاب تفم الفرضفية هفذه صفحة والختبفار
 (.21-25) رقم الجدول

 البحث عيسة أفراد لدى الحياا معسى في راإلساث ال.ترر بين الفررق ساائج يبين( 22) رقم جدرل
 :رالشيخرخة األرسط الرشد مرحلاي من تل رلدى تتل

 العيسة عسى الحياام
المارسط 
 الحسابي

السحراف 
 المعياري

قيمة  داح
 ت

قيمة 
 الدللة

 القرار

.ترر/إساث 
46-51 

 51,19 250,51 207 .ترر
 غير دال 0,21 5,56 526

 52,19 201,61 225 إساث

.ترر/إساث 
46-59 

 12,11 259,19 520 .ترر
211 

 دال 0,055 2,12
    52,15 207,88 511 إساث

.ترر/إساث 
06-15 

 52,11 202,09 86 .ترر
575 

 غير دال 0,15 0,66

    12,18 597,11 87 إساث
 

 معسااى مقيااس أبعااد ماان بعاد تال فاي راإلساااث الا.ترر باين الفاررق ساااائج يباين( 23) رقام جادرل
 :البحث عيسة أفراد لدى الحياا

 العيسة البعد
المارسط 
 الحسابي

السحراف 
 المعياري

 ت قيمة داح
قيمة 
 الدللة

 القرار

 اإلسجاز
 

 52,61 10,15 207 .ترر
 غير دال 0,29 5,01 526

 51,05 59,05 225 إساث

 من الهدف
 الحياا

 6,16 28,18 207 .ترر
 غير دال 0,96 0,58- 526

 6,92 28,65 225 إساث

 الاسامي
 بال.ات

 50,95 55,72 207 .ترر
 غير دال 0,97 0,55 526

 50,11 55,67 225 إساث

 الشعرر
 بالمسؤرلية

 9,11 55,59 207 .ترر
 غير دال 0,55 5,65 526

 9,15 50,05 225 إساث

القبرل 
 رالرضا

 9,90 51,27 207 .ترر
 غير دال 0,55 5,65 526

 9,97 51,72 225 إساث
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( قففد بلغففت 71-50ل مففن )( أنَّ قيمففة الداللففة بالنسففبة ألفففراد العينففة ككفف22يتضففم مففن الجففدول رقففم )
( وهذا يعني عدم وجود فروق بين 0,01) مستوى الداللة االفتراضي (، وهذه القيمة أكبر من0,21)

( 19-50الففذكور واإلنففا  فففي معنففى الحيففا  ككففل، فففي حففين بلغففت قيمففة الداللففة لففدى األفففراد مففن )
يعنفي وجفود ففروق بفين ( وهفذا 0,01) مستوى الداللة االفتراضفي (، وهذه القيمة أصغر من0,055)

الفذكور واإلنفا  فففي معنفى الحيففا  ككفل لفدى األفففراد ففي مرحلففة الرشفد األوسفط لصففالم الفذكور، بينمففا 
( وهفففذا 0,01(، وهففذه القيمففة أكبففر مففن )0,15( )71-60بلغففت القيمففة بالنسففبة ألفففراد العينففة مفففن )

 فراد في مرحلة الشيخوخة. يعني عدم وجود فروق بين الذكور واإلنا  في معنى الحيا  ككل لدى األ
( أنَّ قيمففة الداللففة فففي كففل بعففد مففن أبعففاد معنففى الحيففا  أكبففر مففن 21كمففا يتضففم مففن الجففدول رقففم )

(، وهففذا يعنففي عففدم وجففود فففروق بففين الففذكور واإلنففا  فففي كففل بعففد مففن أبعففاد مقيففاب معنففى 0,01)
 الحيا ، ووفقًا لهذا نقبل الفرضية السابقة والتي تقول أنَّه:

د فررق .ات دللة إحصائية بين مارسطات درجات أفراد العيسة علاى مقيااس معساى الحيااا ل ارج
 ( يوضم ذلك.1والشكل رقم )تتل رعلى تل بعد من أبعاد  رفقاا لماغير الجسس )ال.ترر/ اإلساث(  

 ( يرضا ساائج الفررق بين الجسسين في معسى الحياا تتل:3الشتل رقم )
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 :مساقشة الفرضية الثاسية
( أنَّفه ال توجفد ففروق بفين الجنسفين 21-22يتضم من خالل ما ُعفرض ففي كفل مفن الجفدولين رقفم )

( فففي معنففى الحيففا  وفففي كففل بعففد مففن أبعففاده )اإلنجففاز، الهففدف مففن 71-50مففن أفففراد العينففة ككففل )
الحيفففا ، التسفففامي بالفففذات، الشفففعور بالمسفففؤولية، والقبفففول والرضفففا(، ففففي حفففين وجفففدت ففففروق لصفففالم 

 (.19-50لدى الراشدين في مرحلة الرشد األوسط ) الذكور
، في حين اختلفت مع  Mason 2013وماسون 2052وتتفق هذه النتيجة مع كل من دراسة كرامة 

 Duff & Ivlevesودراسة  Kim 2001ودراسة Chamberlain & Zika 1992كل من دراسة 

لم اإلنفففا ، ولصفففالم مفففن وجفففود ففففروق لصفففا 2052ودراسفففة معمريفففة   2050وعبفففد الحلفففيم  2007
مفن  2055و، ودراسفة أبفو الهفدى  Reker 2005ودراسفة  5997الذكور في كفل مفن دراسفة خضفر

وجففود فففروق بففين الجنسففين فففي معنففى الحيففا  لصففالم اإلنففا  فففي الحففب واإليجابيففة والتسففامي بالففذات 
، وكففذلك والتسففامم والرضففا عففن الحيففا  ولصففالم الففذكور فففي الشففعور بالمسففؤولية والهففدف مففن الحيففا 

من وجود فروق بين الجنسفين لصفالم الفذكور ففي أهفداف الحيفا  والثفراء  5998دراسة حسين وعالم 
 الوجودي ولصالم اإلنا  في التعلق اإليجابي بالحيا  المتجدد .

 .لك يعرد إلى أسَّ :ر 
و انطالقًا مفن تأكيفد فرانكفل علفى أنَّ معنفى الحيفا  هفو معنفى فريفد وشخصفي وخفاص بففرد بعينفه، فهف

 يختلف من شخص آلخر وعند الشخص نفسه من موقف آلخر ومن لحظة ألخرى.
وعلففى اعتبففار أنَّ هنففاك تفرديففة بكففل موقففف وأنَّ الحيففا  مففا هففي إال  سلسففلة مففن المواقففف واللحظففات 
الفريففد ، لففذا فففإنَّ حيففا  كففل شففخص فريففد  أيضففًا ومعنففى حياتففه فريففد ومتميففز، وحيففُ  أنَّ لكففل إنسففان 

ارب التففي تشففكل تاريخففه الشخصففي وتعتبففر فريففد  مففن نوعهففا ومتميففز  بالنسففبة لففه، مجموعففة مففن التجفف
فا يعنفي أنَّ معنفى الحيفا  ال يعتمفد علفى جفنب الففرد بقفدر مفا  فإنَّه ال يمكن مقارنفة شفخص بف؛خرم مم 
مكاناتففه وقدراتففه وعلففى طبيعففة المواقففف التففي يمففر بهففا  يعتمففد علففى خصائصففه ومكونففات شخصففيته واب

 بات التي يستجيب بها لمواقف الحيا  المختلفة.وطبيعة االستجا
فمعنى الحيا  يخلقه الفرد إن كان ذكرًا أو أنثى من ظروفه التي ينشأ بها سواًء أكفان ذلفك مفن خفالل 
السفففعي لتحقيفففق أهفففداف هامفففة أو وضفففع مسفففار لحيفففا  متماسفففكة يمكفففن أن يتحقفففق الشفففعور بفففالمعنى 

يمففة أو تقففدير الففذات أو اتخففاذ قففرارات يوميففة هامففة أو ضففمنها مثففل تلبيففة االحتياجففات أو الشففعور بالق
  (Steger. Et al, 2006, p:80)القيام بعمل مفيد ومنتج. 

فاختالف المعنى بين فرد وآخر يعود الختالف ثقافته ومراحل نموه وظروفه ال الختالف جنسه، وما 
ل فت الدراسفة الحاليفة قد يختلف هفو المصفادر التفي تعطفي للحيفا  معنفى ففي كفل مرحلفة عمريفة، فقفد د

على وجود فروق بين الذكور واإلنفا  ففي مرحلفة الرشفد األوسفط ففي المعنفى، حيفُ  تبفين أنَّ الفذكور 
يتجل ففى لففديهم الشففعور بففالمعنى فففي اإلنجففاز والعمففل والشففعور بالمسففؤولية والهففدف مففن الحيففا  مقارنففًة 
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كور أكثففر قففدر  علففى فهففم السففبب الحقيقففي باإلنفا ، وربمففا هففذا يعففود وفقففًا العتقففاد الباحثففة إلفى أنَّ الففذ
لوجودهم في هذه الحيا  وأكثر قدر  على السفيطر  علفى كامفل بروفيفل حيفاتهم الشخصفية وأكثفر فهمفًا 

وهذا بالتالي يجعلهم أكثر قدر  على التعامفل السفليم مفع المحفن  ،واستيعابًا ألهداف الحيا  ومتطلباتها
ضغوطات الحيا  وصعوباتها ويمفدهم بقفو  لمواصفلة الكففات واآلالم التي يمرون بها، مم ا يخفف من 

 والتغلب على هذه الصعوبات والمشكالت. 

 اخابار صحة الفرضية الثالثة:
 : أنَّه على للبح  الثالثة الفرضية تنص

ل ارجد فررق .ات دللة إحصائية بين مارسطات درجات أفراد العيسة علاى مقيااس معساى الحيااا 
 أبعاد  رفقاا لماغير المرحلة العمرية )الرشد األرسط/ الشيخرخة(ا تتل رعلى تل بعد من

 ففي موضفم هفو كمفا T- Test)) اختبفار باسفتخدام الففروق حسفاب تفمَّ  الفرضفية هفذه صحة والختبار
 .(21-25) رقم الجدول

 :عيسةال أفراد لدى الحياا معسى في رالمسسين الراشدين بين الفررق ساائج يبين( 24) رقم جدرل

 العيسة ى الحياامعس
المارسط 
 الحسابي

السحراف 
 المعياري

 قيمة ت داح
قيمة 
 الدللة

 القرار

الراشدين 
      )مساصف العمر(

(46-59) 

211 251,16 18,58 

 دال 0,005 1,12 526

المسسين        
(06-15) 

571 599,66 57,66 
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 معسى مقياس أبعاد من بعد تل في مسسينرال الراشدين بين الفررق ساائج يبين( 25) رقم جدرل
 :البحث عيسة أفراد لدى الحياا

 العيسة البعد
المارسط 
 الحسابي

السحراف 
 المعياري

قيمة  داح
 ت

قيمة 
 الدللة

 القرار

 اإلسجاز
 

 الراشدين
 مساصف العمر()

211 15,50 52,57 
 دال 0,005 1,51 526

 51,52 57,55 571 المسسين

 من الهدف
 االحيا

 الراشدين
 )مساصف العمر(

211 28,92 6,15 

526 5,22 0,22 
غير 
 دال

 7,28 28,50 571 المسسين

 الاسامي
 بال.ات

 الراشدين
 )مساصف العمر(

211 56,51 9,19 

 دال 0,000 5,21 526

 55,17 52,55 571 المسسين

 الشعرر
 بالمسؤرلية

 الراشدين
 )مساصف العمر(

211 55,75 8,15 
 دال 0,05 2,19 526

 50,97 19,29 571 المسسين

القبرل 
 رالرضا

 الراشدين
 )مساصف العمر(

211 51,69 8,65 
 دال 0,002 1,55 526

 55,51 52,67 571 المسسين

( وهفذا 0,01) مسفتوى الداللفة االفتراضفي ( أنَّ قيمفة الداللفة أصفغر مفن25يتضم من الجفدول رقفم )
(،  19-50دين والمسفنين ففي معنفى الحيفا  لصفالم الراشفدين مفن عمفر )يعني وجود فروق بفين الراشف

( أنَّ قيمفة الداللففة فففي كففل بعففد مفن أبعففاد معنففى الحيففا  أصففغر مففن 21كمفا يتضففم مففن الجففدول رقففم )
( ما عدا بعد الهدف من الحيا  وهفذا يعنفي وجفود ففروق بفين الراشفدين والمسفنين ففي كفل بعفد 0,01)
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م الراشدين في حفين لفم توجفد ففروق بفين الراشفدين والمسفنين ففي الهفدف من أبعاد معنى الحيا  لصال
 من الحيا ، ووفقًا لهذا نرفض الفرضية السابقة ونقبل الفرضية التي تقول أنَّه: 

ارجد فررق .ات دللاة إحصاائية باين مارساطات درجاات أفاراد العيساة علاى مقيااس معساى الحيااا 
والشفكل ر المرحلة العمرياة )الرشاد األرساط/ الشايخرخة(  تتل رعلى تل بعد من أبعاد  رفقاا لماغي

 ( يوضم ذلك.5رقم )

 ( يرضا ساائج الفررق بين الراشدين رالمسسين في معسى الحياا تتل:4الشتل رقم )

 
 مساقشة الفرضية الثالثة:

( أنَّففه توجففد فففروق بففين الراشففدين 21-25يتضففم مففن خففالل مففا ُعففرض فففي كففل مففن الجففدولين رقففم )
ن ففففي معنفففى الحيفففا  ككفففل وففففي كفففل بعفففد مفففن أبعفففاده )اإلنجفففاز، التسفففامي بالفففذات، الشفففعور والمسفففني

 بالمسؤولية، القبول والرضا( ما عدا الهدف من الحيا  لصالم الراشدين.
مفن وجفود ففروق  5998ودراسفة حسفين وعفال م  5997وتتفق هذه النتيجة مع كل من دراسة خضفر 

والتي أشارت إلى انخفاض معنى الحيا   5999وزي وسليمان في معنى الحيا  وفقًا للعمر، ودراسة ف
 51علفى وجفود ففروق ففي معنفى الحيفا  لصفالم عمفر  2050لدى المسنين لتقاعدهم، ودراسة رحفيم 

مفن وجفود ففروق وفقفًا للعمفر ففي معنفى الحيفا ،  Reker 2005ودراسفة   Kim 2001سفنة، ودراسفة
أنَّ األفراد في منتصف العمر هفم أكثفر تفكيفرًا والتي أشارت إلى  Duff & Ivleves 2007ودراسة 



- 132 - 

والتي دل فت علفى أنَّ  Depaola & Ebersole 2010في معنى الحيا  والهدف من الحيا ، ودراسة 
 Van( لففديهم معنففى للحيففا  أكثففر مففن األفففراد مففن األعمففار األخففرى، ودراسففة60-10األفففراد مففن )

Ranst & Marcoen 1990 ( سنة لديهم معنى واضم لحياتهم.16من أنَّ األفراد في عمر ) 
من وجود اختالففات بسفيطة فيمفا يتعلفق  Prager 1996في حين اختلفت النتيجة الحالية مع دراسة 

بالعمر وخاصًة في توجيهات المعنى، في حين بينت أنَّ المصادر التي تعطي للحيا  معنى مشتركة 
 ات الراحة والترفيه والقيم.بين الراشدين والمسنين وهي: العالقات االجتماعية ونشاط

:ر   .لك يعرد إلى أنَّ
المسؤولية تجفاه الحيفا  تففرض االسفتجابة لمواقفف تلفك الحيفا  وينبغفي أال  تكفون االسفتجابة لفظيفة بفل 
عملية أو فعلية، ويظهفر الفوعي بالمسفؤولية كنتيجفة للفوعي بالهفدف الشخصفي أو الرسفالة الشخصفية 

ْن يرى الفرد تففرده وتميفزه فيفه، هفذا العمفل الفذي يمكفن اعتبفاره وتحقيق قيمة في المجال الذي يمكن أ
ذوو أهمية في المجتمفع هفو مصفدر المعنفى والقيمفة للشفخص، وال يقصفد بالعمفل الوظيففة التفي يقفوم 
نَّمفففففففففففففا أي عمفففففففففففففل يعطفففففففففففففي للففففففففففففففرد دوره وأهميتفففففففففففففه ففففففففففففففي هفففففففففففففذه  بهفففففففففففففا الففففففففففففففرد بحفففففففففففففدِّ ذاتهفففففففففففففا، واب

 (515،ص:2007الحيا .)راضي،
مكاناتفه وانطالقًا من أنَّ  التقدم في العمر وما يحمله هذا من تغيفرات سفريعة ففي قفدرات الففرد ذاتيفة واب

ففا يفقففد المسففن قففدر  كبيففر  علففى المشففاركة اإليجابيففة )ماديففًا أو اجتماعيففًا( فففي أنشففطة الحيففا  التففي  مم 
  اعتاد ففي مراحفل سفابقة أن يكفون ففاعاًل ومفؤثرًا فيهفا، باإلضفافة إلفى مفا يتعفرض لفه المسفن وبصفور 

متزايففد  لتففدعيم سففلبي مبنففي علففى تهمففيش الففدور الففذي يقففوم بففه فففي مجتمعففه، لففذا فففإنَّ هففذا يففنعكب 
 (10،ص:5988وبشكل كبير على شعور المسن بخواء المعنى وشعوره باالكتئاب والعزلة.)عسكر،

ره فإحسففاب الفففرد بأنَّففه مففازال يقففوم بففدور فع ففال ومففؤثر متمففثاًل فففي قدرتففه علففى العطففاء لآلخففرين وشففعو 
 باحترام الذات والمكانة االجتماعية هو ما يضفي على الحيا  قيمتها وأهميتها.

وعلفى اعتبفار أنَّ األففراد فففي مرحلفة منتصفف العمففر مفازالوا يقومفون بففبعض األدوار سفواًء مفن خففالل 
االهتمفففام باألبنفففاء والعنايفففة بهففففم أو مفففن خفففالل االهتمففففام بشفففريك الحيفففا  لففففذا ففففإنهم مفففازالوا يشففففعرون 

مسؤولية والقدر  على اإلنجاز وهذا يجعلهم أكثر شعورًا بالقبول والرضا عن الحيا ، مقابل المسنين بال
الذين يتزايد احتمالهم لفقدان الشريك باإلضافة إلى استقالل األبناء وابتعادهم، فإنَّ هذا يفدل  علفى أنَّ 

 األفراد في منتصف العمر هم أكثر شعورًا بمعنى الحيا .
وجود فروق في الهدف من الحيا  بين الراشدين والمسنين في معنى الحيا ، فيعفود ذلفك  أم ا عن عدم

إلففى أنَّ المسفففنين وبفففالرغم مفففن كاففففة التغيفففرات المصفففاحبة لهفففم ففففي مرحلفففة الشفففيخوخة إال أن هفففم مفففازال 
 بمقففدورهم القيففام بنشففاطات اجتماعيففة وترفيهيففة وممارسففة هوايففات لففم يكففن لففديهم الوقففت الكففافي للقيففام

أهداف يضعها المسنون لتجاوز المشكالت والتغيرات التي تحد  لهم مم ا يحقق لهفم  د  عبها، وكلها تُ 
 (50،ص:2007التوافق النفسي واالجتماعي.)النيال. عبد المنعم،
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 اخابار صحة الفرضية الرابعة: 
 : أنَّه على للبح  الرابعة الفرضية تنص

طات درجاات أفاراد العيساة علاى مقيااس اإليثاار تتال ل ارجد فررق .ات دللة إحصائية بين مارس
 رعلى تل بعد من أبعاد  رفقاا لماغير الجسس )ال.ترر/ اإلساث(ا

 ففي موضفم هفو كمفا T- Test)) اختبفار باسفتخدام الففروق حسفاب تفمَّ  الفرضفية هفذه صحة والختبار
 (.27-26) رقم الجدول

 تتل البحث عيسة أفراد لدى اإليثار في ثراإلسا ال.ترر بين الفررق ساائج يبين( 20) رقم جدرل
 :رالشيخرخة األرسط الرشد مرحلاي من تل رلدى

 العيسة اإليثار
المارسط 
 الحسابي

السحراف 
 المعياري

 قيمة ت داح
قيمة 
 الدللة

 القرار

.ترر/إساث 
46-51 

 26,05 551,75 207 .ترر

 غير دال 0,56 0,71- 526

 27,15 551,66 225 إساث

إساث .ترر/
46-59 

 22,56 558,71 520 .ترر
211 

 
0,65 

 
0,15 

 
 غير دال

    27,80 556,79 511 إساث

.ترر/إساث 
06-15 

 26,17 551,89 86 .ترر
575 

 
5,66 

 
0,09 

 
 غير دال

    29,01 506,81 87 إساث
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 اإليثار ياسمق أبعاد من بعد تل في راإلساث ال.ترر بين الفررق ساائج يبين( 21) رقم جدرل
 :البحث عيسة أفراد لدى

 العيسة البعد
المارسط 
 الحسابي

السحراف 
 المعياري

 قيمة ت داح
قيمة 
 الدللة

 القرار

سلرك 
 اإليثار
 

 55,25 15,59 207 .ترر

 غير دال 0,17 0,95- 526

 51,78 11,85 225 إساث

 الدافع
 لإليثار

 6,59 21,51 207 .ترر

 غير دال 0,16 0,19- 526

 1,91 21,77 225 إساث

 مشاعر
 اإليثار

 8,58 11,85 207 .ترر

 غير دال 0,58 0,70- 526

 8,25 15,18 225 إساث

( وهففذا 0,01)مسففتوى الداللففة االفتراضففي( أنَّ قيمففة الداللففة أكبففر مففن 26يتضففم مففن الجففدول رقففم )
يع أفراد عينة البحف  وكفذلك لفم يعني عدم وجود فروق بين الذكور واإلنا  في اإليثار ككل لدى جم

-60( والمسففنين مففن عمففر )19-50توجففد فففروق بففين الجنسففين لففدى كففل مففن الراشففدين مففن عمففر )
( أنَّ قيمففة الداللففة فففي كففل بعففد مففن أبعففاد اإليثففار أكبففر مففن 27(، كمففا يتضففم مففن الجففدول رقففم )71
بعفاد مقيففاب اإليثففار، (، وهفذا يعنففي عففدم وجفود فففروق بففين الفذكور واإلنففا  فففي كفل بعففد مففن أ0,01)

 :ووفقًا لهذا نقبل الفرضية السابقة والتي تقول أنَّه
ل ارجد فررق .ات دللة إحصائية بين مارسطات درجاات أفاراد العيساة علاى مقيااس اإليثاار تتال 

 ا( يوضم ذلك1والشكل رقم )رعلى تل بعد من أبعاد  رفقاا لماغير الجسس )ال.ترر/ اإلساث(  
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 ( يرضا ساائج الفررق بين الجسسين في اإليثار:5)الشتل رقم 

 
 : الرابعة الفرضية مساقشة

( أنَّفه ال توجفد ففروق بفين الجنسفين 27-26يتضم من خالل ما ُعفرض ففي كفل مفن الجفدولين رقفم )
( في اإليثار وفي كل بعد من أبعاده )سفلوك اإليثفار، الفدافع لإليثفار، 71-50من أفراد العينة ككل )

 ثار(. مشاعر اإلي
 . Chou 1998ودراسة 2050وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة شاهين 

ودراسففة  2007والعنففاني  5992فففي حففين اختلفففت الدراسففة الحاليففة مففع كففل مففن دراسففة عبففد الففرحيم 
حي  دل ت هذه الدراسات على وجود ففروق بفين الجنسفين ففي  5995ودراسة الشامي  2050ناصر 

ودراسفة  Dietz et al 2002ودراسفة  2052ر، أم فا كفل مفن دراسفة بحبوبفاتي اإليثفار لصفالم الفذكو 
Smith 2006 . والتي أظهرت فروقًا بين الذكور واإلنا  في اإليثار لصالم اإلنا 

:ر   .لك يعرد إلى أنَّ
اإليثار يتضمن قيم ومشاعر وسلوك تمتد آثارها إلى اآلخرين في عمليفات التفاعفل االجتمفاعي عبفر 

 رد االجتماعية المختلفة.عالقات الف
االجتماعيففة التففي تففؤثر فففي عمليففات التفاعففل االجتمففاعي بففين الفففرد  الدفاعيففة فهففو مففن آليففات الففنفب

والجماعة وُيعد  مرآ  التعاطف الوجداني مع الغير واالرتباط بهم والتضحية من أجلهم، وهذه الجوانب 
لفففدى الففففرد وكفففذلك السفففلوك والجوانفففب تعبفففر عفففن مفففدى بلفففور  الهويفففة الخلقيفففة عبفففر نظفففام مفففن القفففيم 

 (572،ص:2050األخالقية لديه. )ناصر،
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لفذا ففإنَّ اإليثفار ينمففو وتطفور ضفمن البيئفة التففي يعفيش فيهفا الففرد ويختلففف وفقفًا لهفذه البيئفة والتنشففئة 
االجتماعية التي يتلقاها، وعلى هذا يختلف اإليثار من فرد آلخر وفقًا لظفروف بيئتفه وثقافتفه ومفا قفد 

 أ وترسض عليه من مباد  وقيم وال يعتمد هذا على جنب الفرد.نش
ومففا يؤكففد علففى هففذا أنَّ اإليثففار سففلوك وفعففل اجتمففاعي مففؤداه التعففاطف واالهتمففام الموجففه لآلخففرين 
بهففدف التقليففل مففن آالمهففم، وعلففى اعتبففار أنَّ هففذا السففلوك هففو حصففيلة تفاعففل الشخصففية مففع البيئففة 

أو شخصية وفقًا لمفا تفوفره البيئفة )الموقفف( التفي يعفيش فيهفا الففرد حي  يكون نتيجة لصفات وراثية 
(، لذا فإنَّ 10،ص:5991من عوامل مادية ومؤثرات اجتماعية ودينية وسياسية وحضارية )العديلي،

كاًل من عوامل البيئفة والوراثفة والشخصفية مجتمعفة تلعفب دورًا أساسفيًا ففي هفذا السفلوك وال يوجفد أثفر 
 اإليثاري.للجنب في السلوك 

فاالختالف بين الجنسين قد يكون في نوع هذا السلوك وخصائصه ولفيب ففي اإليثفار كقيمفة ففي حفد 
ذاتها، وهذا ما أشار إليه الجانب النظري من أنَّ الذكور أكثر إيثفارًا ففي المواقفف التفي تتضفمن نوعفًا 

 ا  أكثر إيثارًا.من المخاطر  والمغامر  في حين مواقف الدعم العاطفي لآلخرين تعتبر اإلن

 اخابار صحة الفرضية الخامسة: 
 : أنَّه على للبح  الخامسة الفرضية تنص

ل ارجد فررق .ات دللة إحصائية بين مارسطات درجاات أفاراد العيساة علاى مقيااس اإليثاار تتال 
 رعلى تل بعد من أبعاد  رفقاا لماغير المرحلة العمرية )الرشد األرسط/ الشيخرخة(ا

 ففي موضفم هفو كمفا T- Test)) اختبفار باسفتخدام الففروق حسفاب تفمَّ  الفرضفية هفذه ةصح والختبار
 (.29-28) رقم الجدول

 عيسة أفراد لدى تتل اإليثار في رالمسسين الراشدين بين الفررق ساائج يبين( 28) رقم جدرل
 :البحث

 العيسة اإليثار
المارسط 
 الحسابي

السحراف 
 المعياري

 قيمة ت داح
قيمة 
 الدللة

 القرار

  الراشدين
       )مساصف العمر(

(46-59) 

211 557,70 21,19 

 دال 0,001 2,82 526

المسسين        
(06-15) 

571 550,11 27,99 
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 اإليثار مقياس أبعاد من بعد تل في رالمسسين الراشدين بين الفررق ساائج يبين( 29) رقم جدرل
 :البحث عيسة أفراد لدى

 العيسة البعد
سط المار 

 الحسابي

السحراف 
 المعياري

قيمة  داح
 ت

قيمة 
 الدللة

 القرار

سلرك 
 اإليثار
 

 الراشدين
 )مساصف العمر(

211 16,78 55,71 

 دال 0,007 2,72 526

 51,57 12,79 571 المسسين

 الدافع
 لإليثار

 الراشدين
 )مساصف العمر(

211 26,55 1,86 

 دال 0,05 2,05 526

 6,62 25,86 571 المسسين

 مشاعر
 اإليثار

 الراشدين
 )مساصف العمر(

211 11,01 7,76 

 دال 0,005 2,87 526

 8,98 12,75 571 المسسين

 

( وهفذا 0,01) مسفتوى الداللفة االفتراضفي ( أنَّ قيمفة الداللفة أصفغر مفن28يتضم من الجفدول رقفم )
اد عينفة البحف  لصفالم الراشفدين، يعني وجود فروق بين الراشدين والمسنين في اإليثار ككل لدى أففر 

( أنَّ قيمفففة الداللفففة ففففي كفففل بعفففد مفففن أبعفففاد اإليثفففار أصفففغر مفففن 29كمفففا يتضفففم مفففن الجفففدول رقفففم )
(، وهففذا يعنفففي وجفففود فففروق بفففين الراشفففدين والمسفففنين فففي كفففل بعفففد مففن أبعفففاد مقيفففاب اإليثفففار 0,01)

ووفقفففًا لهفففذا نفففرفض الفرضفففية )سفففلوك اإليثفففار، الفففدافع لإليثفففار، مشفففاعر اإليثفففار( لصفففالم الراشفففدين، 
 :السابقة ونقبل الفرضية التي تقول أنَّه

ارجااد فااررق .ات دللااة إحصااائية بااين مارسااطات درجااات أفااراد العيسااة علااى مقياااس اإليثااار تتاال 
والشفكل رقفم رعلى تل بعد من أبعاد  رفقاا لماغير المرحلاة العمرياة )الرشاد األرساط/ الشايخرخة(  

 ( يوضم ذلك.6)

 

 



- 138 - 

 ( يرضا ساائج الفررق بين الراشدين رالمسسين في اإليثار:0قم )الشتل ر 

 
 مساقشة الفرضية الخامسة:

( أنَّففه توجففد فففروق بففين الراشففدين 29-28يتضففم مففن خففالل مففا ُعففرض فففي كففل مففن الجففدولين رقففم )
والمسنين في اإليثار ككل وفي كل بعفد مفن أبعفاده )سفلوك اإليثفار، الفدافع لإليثفار، مشفاعر اإليثفار( 

 لصالم الراشدين، فالراشدين هم أكثر إيثارًا من المسنين. 
والتفي أشفارت إلفى أنَّ اإليثفار يتبل فور  5992وتتفق هذه النتيجة مع نتائج كل من دراسة عبد الفرحيم 

مفن وجفود  Gummerun et al 2009ودراسفة  Chou 1998في مرحلفة منتصفف العمفر، ودراسفة 
أعلففى إيثففارًا، ودراسففة  59مففن أنَّ األفففراد فففي عمففر  2007ي رسففة العنففانأثففر للعمففر فففي اإليثففار، ودا

Smith 2006  عامًا النخفاض مقدر  الفرد على العطاء. 60من أنَّ اإليثار ينخفض بعد 
ومفا  60من وجود فروق ففي اإليثفار لصفالم عمفر  Steel et al 2008في حين اختلفت مع دراسة 

 .فوق
:ر   .لك يعرد إلى أنَّ

تُففدعى مرحلففة اإلحسففاب باإلنتففاج والتففدفق وفقففًا ألريكسففون، حيفف  يبففرز لففدى مرحلففة منتصففف العمففر 
األفراد اهتمامًا واضم باآلخرين بدءًا من دائر  األسر  وانطالقفًا إلفى األففراد المحيطفين بهفم، فففي هفذه 
المرحلففة يبحفف  األفففراد عففن كيفيففة ممارسففة العطففاء لآلخففرين، هففذا العطففاء النففابع مففن القلففب دون أي 

ارجي ودون وجود ألي شكل من أشكال القهر أو القسر أو اإلجبار. )عبد المعطي. قناوي، تدخل خ
 (291،ص:2005
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ويكون جلَّ اهتمام الفرد في هذه المرحلة هو نقل القيم والفضائل التي اكتسفبها أثنفاء فتفر  نمفوه وتفرك 
 (500،ص:2002شيء من الترا  األخالقي أو المادي لألجيال التالية. )عثمان. عبده،

فمرحلة وسط العمر ُتعفد  ذرو  السفلوك اإليثفاري، لهفذا نجفد األففراد فيهفا قفد ارتففع لفديهم اإليثفار مقابفل 
 (Smith,2006)المسنين الذين ينخفض لديهم اإليثار النخفاض مقدرتهم على العطاء. 

 ارصيات رمقارحات:
من التوصيات والمقترحات  في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج يمكن تحديد مجموعة

 التي يمكن أن تكون ذات فائد  في هذا المجال:
. إجففراء دراسففة مماثلففة لدراسففة معنففى الحيففا  لففدى المراحففل العمريففة المختلفففة بففدءًا مففن الطفولففة إلففى 5

 الشيخوخة.
. إجففراء دراسففة توضففم العالقففة بففين التسففامي بالففذات كبعففد مففن أبعففاد معنففى الحيففا  واإليثففار، كمففا 2
 مكن إجراء دراسة توضم العالقة بين معنى الحيا  والتعاطف كأحد أبعاد اإليثار.ي
. بنفففاء بفففرامج إرشفففادية قائمفففة علفففى أسفففاليب اإلرشفففاد النفسفففي المختلففففة ففففي تخفيفففف الشفففعور بخفففواء 1

المعنى وخاصًة لدى المسنين وذلك مفن أجفل تزويفدهم بالمهفارات الالزمفة لتنميفة الشفعور بالمسفؤولية 
 والرضا كأحد المصادر الهامة لتنمية الشعور بالمعنى.والقبول 

فففتم مراكففز إرشففادية وذلففك لمسففاعد  األفففراد علففى تنميففة الشففعور بالغيريففة واإليثففار بهففدف  إمكانيففة.5
 التخفيف من نزعة األنانية وما يتبعها من مشكالت قد تؤثر على الفرد نفسه وعلى اآلخرين.

د لزيففاد  شففعورهم بأهميففة وقيمففة الحيففا  وتنميففة شففعورهم باألمففل بففرامج توعيففة لألفففرا اقتففرات تقففديم. 1
 والتفاؤل بهذه الحيا .

. تشففجيع المسففنين علففى ممارسففة هوايففات وأنشففطة مختلفففة تناسففب إمكانففاتهم الجسففدية واالجتماعيففة 6
واالنضمام للجمعيات المختلفة، وحضور المحاضرات والدورات والورش التدريبية، والعمل على تنمية 

 ردهم لكي ينسجموا مع المجتمع بشكٍل أفضل.موا
المناسففبة للمسففنين ليتمكنففوا مففن ممارسففة مختلففف النشففاطات التففي تناسففب تغيففراتهم . تففأمين النففوادي 7

 وخصائصهم الشخصية والنفسية والجسدية. 
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 قائمة املراجع:

 

 

 أواًل. المراجع العربية.

 

 ثانيًا. المراجع األجنبية.
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 :العربية المراجعا أرلا 
 ( 5990ادلفففر، ألفريفففد :)ت: محمفففود هاشفففم معساااى الحيااااا: دراساااة فاااي علااام الاااسفس الفاااردي ،

 ، مؤسسة دار الكتاب الحدي ، بيروت، لبنان.5الودرني،ط
 

 ( 2006ادلر، ألفريد :)ت: عادل نجيب بشرى، مكتبة األسر ، القاهر .معسى الحياا ، 
 

 ( معنى ا2050اسماعيل، حسام . شحاته، سامية :) لحيا  وعالقته بالتففاؤل والتشفاؤم لفدى عينفة
، رابطة األخصائيين النفسيين المصفرية، مجلة الدراسات السفسيةمن لحادي القبور )الحفارين(، 

 مصر.
 

 ( 5991اسفففماعيل، عفففزت :) الشااايخرخة أسااابابها رمضااااعفااها: الرقاياااة رالحافااااظ بحيرياااة
 ، وكالة المطبوعات، الكويت.5، طالشباب

 
 

 

 ،دار الفكففر الضااطرابات المزاجياة المرابطااة بالاقاادم فاي العماار(: 2009عبفد السففتار ) إبفراهيم ،
 العربي، القاهر .

 ( 2055إعرابفففففي، حسفففففين :)الموقفففففع اإلعالمفففففي لثقاففففففة اإليثفففففار، اإليثاااااار فاااااي علااااام الاااااسفس ،
 ?http:navideshahed.com/ar/index.php، متوفر على: 1-5العراق،ص:

 

 ( 2055أبو الهدى، إبراهيم)  دراسة سيكومترية إكلينيكيفة لقلفق المسفتقبل وعالقتفه بمعنفى الحيفا :
، قسفففم رساااالة دتااااررا  مسشااارراووجهفففة الضفففبط لفففدى عينفففة مفففن المعفففاقين بصفففريًا والمبصفففرين، 

 الصحة النفسية، كلية التربية، جامعة عين شمب، القاهر ، مصر.
 

 ( 5991أبو سريع، أسامة :)عفالم المعرففة، المجلفب  ، سلسفلةالصداقة مان مسظارر علام الاسفس
 الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.

 

 

 ( الففذكاء االجتمففاعي والوجففداني وعالقتهمففا بالشففعور بالسففعاد  لففدى 2051أبففو عمشففة، باسففل :)
، قسففم علففم الففنفب، كليففة التربيفففة، رسااالة ماجسااااير مسشاارراطلبففة الجامعففة فففي محافظففة غففز ، 

 جامعة األزهر، غز .
 

 (: أزمة الهوية ومعنى الحيفا  كمؤشفرات للحاجفة إلفى اإلرشفاد النفسفي: 2007مير  )أبو غزالة، س
، المؤامر الدرلي الخاامس: الاعلايم الجاامعي فاي مجاماع المعرفاةدراسة على طالب الجامعة، 

 .125-211عدد خاص، ص: 

 ( مقياب معنى الحيا  لدى الشباب، 2050األبيض، محمد :)جامعفة عفين مجلاة تلياة الاربياة ،
 .820-798(، مصر، ص: 15(، العدد )1مب، المجلد )ش

 

 ( 5991أرجايل، مايكفل :)ت: د. فيصفل عبفد القفادر يفونب، سلسفلة عفالم سيترلرجيا الساعادا ،
 المعرفة، المجلب الوطني للثقافة والفنون واآلداب، الكويت.
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 ( 5977أسعد، يوسف :)مكتبة غريب، القاهر .رعاية الشيخرخة ، 
 

 ( اإليثفففار عنفففد البشفففر، ت: سفففالمة، 2055باتسفففون، دانيفففال :)العفففدد مجلاااة الشااارق األرساااط ،
 .5(، ص:5952)

 

 ( اإليثار وعالقته ببعض متغيرات الشخصية لدى الطالب الجامعيين 2052بحبوباتي، محمد :)
، كليفة العلفوم االجتماعيفة، جامعفة اإلمفام محمفد بفن رساالة دتااررا  مسشاررافي مدينة الريفاض، 
 لرياض.سعود اإلسالمية، ا

 ( تقففديم سففلوك المسففاعد  وعالقتففه بدرجففة الصففلة بففين مقففدم المسففاعد  2006البففديري، شففيماء :)
 ، كلية اآلداب، الجامعة المستنصرية، العراق.رسالة ماجساير مسشرراومستلمها، 

 

 ( الوحفد  النفسفية وعالقتهفا بفبعض متغيفرات الشخصفية لفدى 2000البريري، مها عبد الرؤوف :)
 ، قسم علم النفب، كلية اآلداب، جامعة طنطا، مصر.ة ماجساير مسشررارسالالمسنين، 

 

 ( االتجاهفففففات الوالديفففففة كمفففففا يفففففدركها األبنفففففاء وعالقتهفففففا باإليثفففففار 2051بكيفففففر، أحمفففففد عيسفففففى :)
، كليففة رسااالة ماجساااير مسشاارراوالتعففاطف لففدى طلبففة المرحلففة الثانويففة فففي محافظففة الوسففطى، 

 التربية، جامعة األزهر، غز .
  مكتبفففة دار الثقاففففة للنشفففر والتوزيفففع، علااام الاااسفس الجامااااعي(: 2005جفففابر، جفففودت )بنفففي ،

 عم ان، األردن.

 ( (: النمففو الخلقففي لففدى طالبففات الجامعففة بعففد مرحلففة الحففرب )بحفف  2006الجففابري، فففؤاد محمففد
، العفدد مجلاة شابتة العلارم السفساية العربياةتربوي(: قسم علفم الفنفب، جامعفة األنبفار، العفراق، 

 .11-20، ص: 52
 ( اإليثفار والكففاء  االجتماعيفة كمنبئفات للشفعور بالسفعاد  لفدى عينفة مفن 2006حبشي، هدى :)

 ، كلية اآلداب، جامعة المنيا، مصر.رسالة ماجساير مسشرراالمتزوجين وغير المتزوجين، 
 

 ( 2000حسففن، نورهفففان . فهمفففي، محمففد :)المكتبفففة الجامعيفففة، الرعاياااة الجاماعياااة للمساااسين ،
 ألزاريطة، مصر.ا
 ( المحاسفففففبة الذاتيفففففة والخارجيفففففة وعالقتهفففففا باإليثفففففار وبعفففففض المتغيفففففرات 2051حسفففففن، وليفففففد :)

 ، كلية التربية، جامعة عين شمب، مصر.رسالة دتاررا  مسشررا في الاربيةالشخصية، 
 

 ( 2050حسففون، هنففاء :)منتففدى أكاديميففة علففم الففنفب، جففد  ، الاعاااطف فاان اإلحساااس بااا خر ،
 www.academy of psychology.com:    توفر على، م2-5ص:

 

 ( 2005حسففونة، أمففل محمففد :)الففدار العالميففة للنشففر، شففارع الملففك فيصففل  علاام سفااس السماار ،
 الهرم، المملكة العربية السعودية.

 

http://www.academy/
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 ( دراسفة تحليليفة لمعنفى الحيف5998حسين، خيري أحمد . عفالم، حسفن أحمفد :) ا  وعالقتفه بكفل
، كليففة التربيففة، المجلااة الاربريااةمففن الصففالبة النفسففية والتحصففيل الدراسففي لففدى طلبففة الجامعففة، 

 .158-277(، ص:51جامعة جنوب الوادي، أسوان، العدد )

 ( 2002الحف ار، سعيد محمد :)هيئة الموسوعة العربية، دمشق.الشيخرخة ، 
 

 ( األخالق عند أوجست كو 2052حلمي، مصطفى :) ،مجلة األلرتة الثقافية رالجاماعياةنت ،
 http://www.alukah.net/culture/0/4447متوفر على: 

 ( 2001الحلواجي، كاظم :)محاضر  في التثقيف الصحي، العفراق، العساية الصحية بالمسسين ،
 .5-5ص: 

 ( 2000حمدان، محمد زياد :)دار التربية الحديثة، عم ان، األردن.لم سفس السمر ع ، 

 ( 2055الحيففالي، سففعدون رشففيد :)المؤسسففة القطريففة لمكافحففة بحااث عاان الشاايخرخة راألساارا ،
 .5االتجار بالبشر، قطر، ص: 

 ( العصابية والالمعنى لدى المرأ  غير المنجبة: دراسة ميدانية لعينة من 2055خاسكة، سمر :)
، قسفففم اإلرشفففاد رساااالة ماجسااااير غيااار مسشاااررابفففات ففففي محافظفففة الالذقيفففة، النسفففاء غيفففر المنج

 النفسي، كلية التربية، جامعة دمشق.
 

 ( معنففى الحيففا  لعينففة مففن الشففباب الجففامعي فففي عالقتففه بففبعض 5997خضففر، عبففد الباسففط :)
(، 5، المجلففد )بحاارث المااؤامر الاادرلي الرابااع: اإلرشاااد السفسااي رالمجااال الاربااريالمتغيففرات، 

 .110-127ركز اإلرشاد النفسي، كلية التربية، جامعة عين شمب، ص: م
 

 ( بنفاء مقيفاب السفلوك اإليثفاري وعالقتفه بمفهفوم الفذات لفدى 2009خط اب، عبد الودود أحمفد :)
(، العففدد 5، المجلففد )المجلااة الثقافيااة الرياضاايةطففالب قسففم التربيففة الرياضففية بجامعففة تكريففت، 

 .76-59(، العراق، ص: 5)
 

 (: الفذكاء العفاطفي وعالقتفه بأسفاليب المعاملفة الوالديفة لفدى طالبفات 2050، وفاء كنعفان )خظر
 .55-20(، الجزائر، ص: 1، العدد )مجلة العلرم اإلسوميةالمرحلة اإلعدادية، 

 

 ( 5997خليفة، محمد عبد اللطيف :)دار غريب، القاهر .دراسات في سيترلرجية المسسين ، 

 ( الر 2008الخيففري، حسففن :) ضففا الففوظيفي وعالقتففه بدافعيففة اإلنجففاز لففدى عينففة مففن المرشففدين
، قسفم   رساالة ماجسااير غيار مسشارراالمدرسين بمراحل التعليم العفام بمحفافظتي الليف  والقنففذ 
 علم النفب، كلية التربية، جامعة أم القرى، السعودية.

 ( 5996الدسوقي، مجدي محمد :)المصرية، القاهر .، مكتبة األنجلو مقياس الرضا عن الحياا 
 ( 5979راجم، أحمد عزت :)دار المعارف، القاهر .أصرل علم السفس ، 

 

http://www.alukah.net/culture/0/4447
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 ( معنفففى الحيفففا  لفففدى عينفففة مفففن خريجفففي الجامعفففة العفففاطلين عفففن 2007راضففي، فوقيفففة محمفففد :)
(، العفففدد 57، المجلففد )المجلااة المصااارية للدراسااات السفسااايةالعمففل وعالقتففه بففالقيم والعدوانيفففة، 

 .551-522: (، القاهر ، ص17)

 ( 2009الراوي، مسارع حسفن :)دار اليفاقوت للطباعفة والنشفر، عم فان، سايترلرجيا الشايخرخة ،
 األردن.

 ( 2008رحال، ماريو :)منشورات جامعة تشرين، دمشق.سظريات اإلرشاد رالعوج السفسي ، 
 

 ( معنفففى الحيفففا  كمفففا تدركفففه المفففرأ  العراقيفففة، كليفففة التربيفففة للبنفففات2050رحفففيم، خلفففود :) جامعفففة ،
، رابطففة األخصففائيين النفسففيين المصفففرية، ص: المااؤامر اإلقليمااي الثاااسي لعلاام الااسفسبغففداد، 
711-772. 

 ( 2009رزق، أمينة :)منشورات جامعة دمشق، جامعة دمشق.سظريات الشخصية ، 

 ( مقياب معنى الحيا ، 5996الرشيدي، هارون :) بحرث المؤامر الدرلي الثالث لمرتز اإلرشااد
(، مركففز اإلرشففاد النفسففي، جامعففة عففين 2، المجلففد )اإلرشاااد السفسااي فااي عااالم ماغياارالسفسااي: 

 شمب، القاهر .
 

 ( 2005رياض، سعد :)مؤسسة اقرأ، المملكة العربية السعودية.علم السفس في القرآن التريم ، 
 ( 5997زهران، حامد :)عالم الكتب، القاهر .1، طالصحة السفسية رالعوج السفسي ، 

 

 رسااالة دتاااررا  غياار (: معنففى الحيففا  وعالقتففه بففبعض المتغيففرات النفسففية، 2001هير )سففالم، سفف
 ، معهد الدراسات والبحو  التربوية، كلية التربية، جامعة القاهر ، مصر.مسشررا

 

 ( 2005سعفان، محمد :)دار الكتاب الحدي ، القاهر .العملية اإلرشادية ، 
 

 ( 5995سالمة، ممدوت :)مكتبة االنجلو المصرية، القاهر .يعلم السفس الجاماع ، 
 

 ( 2006سفففليم، مفففريم . الشفففعراني، إلهفففام :)دار 5، طالشاااامل فاااي المااادخل إلاااى علااام الاااسفس ،
 النهضة العربية، بيروت، لبنان.

 

 ،شفهرًا، 51 عمفر ففي األطففال يكتسبها التي واإليثار العدل مفاهيم(: 2055) جيسيكا سومرفيل 
: علففففففففففى متففففففففففوفر ،2-5: ص ،(5511) العففففففففففدد الجامعففففففففففة، رسففففففففففالة ،رن بلاااااااااارس مجلااااااااااة

http://rs.ksu.edu.sa 
 

 ( الغيرية وعالقتها ببعض المتغيرات النفسية والديمغرافية لدى عينة 2051سيد، إيمان مبروك :)
 ، كلية التربية، جامعة عين شمب، مصر.دراسة علمية مسشررامن األطفال، 

  دار الفكفر العربفي، األسس السفسية للسمر من الطفرلة إلاى الشايخرخة(: 5971اد )السيد، ففؤ ،
 القاهر .

 

http://rs.ksu.edu.sa/
http://rs.ksu.edu.sa/
http://rs.ksu.edu.sa/
http://rs.ksu.edu.sa/
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 ( العالقففففة بففففين سففففلوك تقففففديم المسففففاعد  وبعففففض المتغيففففرات النفسففففية 5995الشففففامي، سففففوزان :)
 ، كلية اآلداب، جامعة القاهر ، مصر.رسالة ماجساير غير مسشرراواالجتماعية، 

 
 

 ( ا2050شففاهين، هيففام :) ،لحففب الوالففدي كمففا يدركففه طلبففة الجامعففة وعالقتففه بسففلوكهم اإليثففاري
(، رابطفة األخصفائيين النفسفيين المصفرية، 5)20، مجلة الدراسات السفسايةجامعة عين شمب، 

 .50-5مصر، ص: 

 ( 5996الشفففربيني، زكريفففا . صفففادق، يسفففرية :)  اسشااائة الطفااال رسااابل الرالااادين فاااي معاملاااا
 العربي، القاهر ، مصر.  ، دار الفكررمراجهة مشتوا 

 
 

 ( 2009شكشك، أنب :)دار الشروق للنشر والتوزيع، 5، طاألمراض السفسية رالعوج السفسي ،
 عم ان، األردن.

 ( 5996الشفماب، عيسفى :)القصاة الطفليااة فاي ساارريا: دراساة احليلياة للقاايم الاربرياة فيهااا ،
 وزار  الثقافة، دمشق.

 

 ( 2050الشماب، عيسى :) منشورات الهيئة العامة السفورية للكتفاب، بية األسريةمرسرعة الار ،
 وزار  الثقافة، دمشق.

 

 

 (  دراسفففة لقلفففق المسفففتقبل وقلفففق المفففوت لفففدى طفففالب الجامعفففة مفففن منظفففور 2002شفففن د، سفففمير :)
-551(، ص: 1(، العفدد )8، مصفر، المجلفد )مجلة تلية الاربيةمتغيري الجنب والتخصص، 

585. 

 ( 2001الشفيض، دعففد :) دار كيففوان 5، طفاي عااالم الماقاعاادين: مفهاارم الاا.ات رالاتياافرحلااة ،
 للطباعة والنشر، دمشق.

 ( 2007الشيض، دعد :)منشورات جامعة دمشق، دمشق. إرشاد التبار ر.ريهم ، 
 

 ( معنى الحيا ، 2051صالم، قاسم :)(، ص: 810(، العفدد )25، المجلفد )مجلة معاارج الفتار
 Http: // www.M3arj.com/article/cultural- articles/12529، متوفر على: 5

 

 ( 5997صبحي، سيد :)مؤسسة ميديا للطباعة والنشر، القاهر .الشبع السفسي ، 

 ( 2000الصفطي، مصفطفى . هاشفم، مهفا . مكفاري، نبيلفة . الفدمنهوري، نفاجي :) علام الاسفس
 ، دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.الجاماعي رالصحة السفسية

 

 دار وائففل البحااث العلمااي: الاادليل الاطبيقااي للباااحثين(: 2005حمففد عبففد الفتففات )الصففيرفي، م ،
 للنشر، عم ان، األردن.

 ( تعريف وتحديد بعض المفاهيم العامة في مجفال الشفيخوخة، 5985الطحان، محمد :) دراساات
 ، دار القلم، الكويت.5، طاجاماعية سفسية
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 ( 2005الظاهر، قحطان :)ل للنشر، األردن.، دار وائاعديل السلرك 
 

 ( عالقة نمطي الشخصية االنبساطي واالنطوائي بالسلوك العفدواني عنفد 2006الظفيري، فهد :)
، كليفة الدراسفات العليفا، جامعفة عم فان للدراسفات رساالة ماجسااير مسشارراطلبة الصف التاسع، 
 العربية، عم ان، األردن.

 

 ( اإليثار في الشريعة اإلسالمية2005عامر، فاطمة :) ، رسالة ماجساير مسشررا في الشاريعة
 ، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة الجزائر، الجزائر.اإلسومية

 

 (  2007عباب، محمد خليل. نوفل، محمد بكر. العبسفي، محمفد. أبفو عفواد. فف :) مادخل إلاى
 ، دار المسير ، عم ان، األردن.5، طمساهج البحث في الاربية رعلم السفس

  المجلفد مجلة أبحااث البصارا(: اإليثار في عصر الرسالة، 2055ناصر )عبد الحسن، شكري ،
 .575-551(، ص: 2(، العدد )16)

 

 ( قلق المستقبل وعالقته بمعنى الحيا  والضغوط النفسية لدى عينة 2050عبد الحليم، أشرف :)
، مركففز اإلرشففاد النفسففي، جامعففة عففين شففمب، المااؤامر السااسري الخااامس عشاارمففن الشففباب، 

 .168-119ر ، ص:القاه
 ( معنى الحيا  وحب الحيا  لدى مجموعات مختلفة 2007عبد الخالق، أحمد . النيال، مايسة :)

، رابطفففة 20-58، الماااؤامر اإلقليماااي لعلااام الاااسفسمفففن مريضفففات السفففرطان: دراسفففة مقارنفففة، 
 .158-295األخصائيين النفسيين المصرية، ص: 

 

 ( 5996عبد الخالق، أحمد محمد :)لجنة التأليف والنشر، الكويت.ةقياس الشخصي ، 
 

 ( المهففارات االجتماعيففة والسففلوك التوكيففدي 5998عبففد الففرحمن، السففيد . عبففد المقصففود، هففانم :)
دراساات فاي والقلق االجتماعي وعالقتهما بالتوجه نحو مساعد  اآلخرين لدى طالبات الجامعفة، 

 .591-559(، دار قباء، القاهر ، ص: 2، العدد )الصحة السفسية
 

 ( 5992عبففد الففرحمن، سففامية :) القاايم األخوقيااة: دراسااة سقديااة فااي الفتاار اإلسااومي رالفتاار
 ، مكتبة النهضة المصرية، القاهر .5، طالمعاصر

 ( تفأثير بعفض المتغيفرات الديمغرافيفة والنفسفية ففي اإليثفار لفدى عينفة 5992عبد الرحيم، أنور :)
رابطفة التربيفة الحديثفة، القفاهر ، مصفر، ص: (، 19)7، مجلة الدراساات الاربرياةمن المعلمين، 

50-52. 
 ( قلففق المففوت وعالقتففه بالتففدين ومعنففى الحيففا  لففدى عمففال مصففنع 2000عبففد العزيففز، محمففود :)

، مركففز اإلرشففاد النفسففي، جامعففة عففين شففمب، السااابعفوسفففات الففوادي الجديففد، المففؤتمر الففدولي 
 .551-558القاهر ، ص:
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 (: التفففاؤل وعالقتففه بالتوجففه نحففو الحيففا  لففدى طالبففات 2002ا )عبففد الكففريم، إيمففان. الففدوري، ري فف
 .266-219(، ص:27-26، عدد )مجلة البحرث الاربرية رالسفسيةكلية التربية للبنات، 

 

 ( الشخصففففية النرجسففففية وعالقتهففففا بالسففففلوك 2052عبففففد الكففففريم، إيمففففان . عبففففد سففففالم، طالففففب :)
(، 21، مجلفد )مجلة تلية الاربية للبسااتميزين، اإليثاري لدى الطلبة المتميزين في ثانويات المت

 .218-217(، بغداد، ص:2العدد )
 

 ( 2052عبد اهلل، ريم :)متوفر على: 1، موقع أكاديمية علم النفب، ص: الشيخرخة ، 
www.acofps.com/vb/showthread 

 

 ( ا5998عبد اهلل، معتز :) إليثار والثقة والمساند  االجتماعية كعوامل أساسية في دافعية األفراد
، كلية اآلداب، جامعة المنيفا، مصفر، مجلفد مجلة ا داب رالعلرم اإلسساسيةلالنضمام للجماعة، 

 .215-517(، ص: 28(، العدد )51)
 ( 2005عبد المعطي، حسن . قناوي، هدى :)ار ، د: األساس رالسظرياات7علم سفاس السمار ج

 قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهر .
 

 ( المعنففى ففي الحيفا  وعالقتفه بففنمط الشخصفية 2052عبفد الفوائلي، جميلفة :)(A-B)  لفدى طلبففة
 .661-609(، ص: 205، العدد )مجلة األساا.جامعة بغداد، 

 ( طبيعة العالقة بفين التعفاطف والسفلوك العفدواني، د2055العبيدي، عفراء إبراهيم خليل :) راسفة
ميدانية لدى عينة من طلبة المرحلة المتوسفطة ففي مفدارب بغفداد الرسفمية، كليفة التربيفة للبنفات، 

 .565-515(، دمشق،ص: 5+1(، العدد )27، المجلد )مجلة جامعة دمشقجامعة بغداد، 
 

 ( 5998عثمفان، عبفد الفتففات . السفيد، علففي الفدين :) :الخدمااة الجاماعيااة مااع الفئااات الخاصااة
 ، مكتبة عين شمب، القاهر .رالمسسينالشيخرخة 

 
 

 ( (: القيفاب واالختبفارات النفسفية )أسفب 2002عثمان، فاروق السيد . عبده، عبفد الهفادي السفيد
 وأدوات(، سلسلة التربية وعلم النفب، دار الفكر العربي، القاهر .

 ( 5991العففديلي، ناصففر :)دار  ، معهففد اإلالساالرك اإلسساااسي رالاسظيمااي: مسظاارر تلااي مقااارن
 العامة، الرياض.

 

 ( مبفففففاد  األخالقيفففففات لسبنسفففففر، 2008العفففففريب، إبفففففراهيم :)(، 5617، العفففففدد )مجلاااااة الحيااااااا
 .50السعودية، ص:

 
 

 ( 5988عسففففكر، عبففففد اهلل :)مكتبففففة األنجلففففو التائاااااب السفسااااي بااااين السظريااااة رالاشااااخيص ،
 المصرية، القاهر .

http://www.acofps.com/vb/showthread
http://www.acofps.com/vb/showthread
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 ( بنففاء مقيففاب معنففى الحيففا  كمففا2050عصفففور، خلففود :)  ،تدركففه طلبففة الجامعففة، كليففة التربيففة
 .211-206(، ص: 21، العدد )مجلة البحرث الاربرية رالسفسيةجامعة بغداد، 

 

 ( دور بعفففض العوامفففل النفسفففية واالجتماعيفففة ففففي فاعليفففة بعفففض 5999عطيفففة، أشفففرف محمفففد :)
إلرشفاد ، مركفز االمؤامر الادرلي للمساسينالوظائف لدى المسنين المتقاعدين وغير المتقاعدين، 

 النفسي، قسم الطب النفسي، جامعة عين شمب، القاهر .
 

 ( 2006عالم، صالت الدين محمود :)  القياس رالاقريم الاربري رالسفسي: أساسياا  راطبيقاا
 ، دار الفكر العربي، القاهر ، مصر.رارجيهاا  المعاصرا

 

 ( 2005عالونه، شففيق :)دار المسفير  لرشادسيترلرجية الاطرر اإلسسااسي مان الطفرلاة إلاى ا ،
 للنشر والتوزيع، عم ان، األردن.

 ( 5999العاليلي، عبد اهلل :)دار الجديد، بيروت، لبنان.5، طسمر المعسى في سمر ال.ات ، 
 

 ( الفففذكاء االنفعفففالي وعالقتفففه بالمهففارات االجتماعيفففة وأنمفففاط القلفففق لفففدى 2055العلففوان، أحمفففد :)
المجلااة األردسيااة فااي العلاارم ع االجتمففاعي، طلبففة الجامعففة فففي ضففوء متغيففري التخصففص والنففو 

 .555-521(، ص: 2(، العدد )7، المجلد )الاربرية
 ( 2000عليان، ربحي. غنيم، عثمان :)دار صفاء للنشر، مساهج رأساليب البحث العلمي ،

 عمان. 

 ( متى يظهر سلوك اإليثار، 2051عليان، طارق راشد :)(، 52، العدد )مجلة البيت العربي
 .1-5ص: 

 

 ( 5992عفففود ، أحمفففد . ملكفففاوي، فتحفففي :)مكتبفففة الكتفففاني، اربفففد، أساسااايات البحاااث العلماااي ،
 األردن.

 ( المسفاعد  واإليثفار لفدى عينفة مفن معلمفي األطففال ففي األردن، 2007العناني، حنان :) مجلاة
 .5078-5061(، األردن، ص: 5)25، جامعة السجاح لألبحاث رالعلرم اإلسساسية

 

 دار المعرفة، القاهر .سيترلرجيا الشيخرخة(: 5990) العيسوي، عبد الرحمن ، 
 

 ( 2005العيسوي، عبد الرحمن محمد :)دار النهضفة العربيفة، تيفية الامااع بالصاحة السفساية ،
 ، بيروت، لبنان.5ط

 ( مرحلة الشفيخوخة متغيفرات ومتطلبفات ففي الجانفب النفسفي والبيولفوجي، 2008الغلبان، نعيم :)
 ، جامعة األقصى، فلسطين.ررارسالة دتاررا  غير مسش

 

 ( 5996غومينتسففكي،  .ن :)5، ت: يوسففف الجهمففاني، طمعسااى الحياااا رالسااعادا راألخااوق ،
 دار حوران للنشر، دمشق، سوريا.
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 ( 2002الفرماوي، حمدي :)دار دافعية اإلسسان بين السظريات المبترا رالاجاهاات المعاصارا ،
 الفكر العربي، القاهر .

 ( 2000فففروم، أريففك :) ت: مجاهففد عبففد المففنعم فاان الحااب: بحااث فااي طبيعااة الحااب رأشااتال ،
 مجاهد، دار العود ، بيروت.

 

 ( 2000فرويد، سيجموند :)ت: سفامي محمفود علفي وعبفد السفالم المرجز في الاحليل السفسي ،
 القفاش، مهرجان القراء  للجميع، مكتبة األسر ، مصر.

 

 ( 5991فهمي، محمد :) دار المعرفة الجامعية، اإلسكندرية.لتبار السنالرعاية الجاماعية ، 
 

(: معنى الحيا  وعالقته باالكتئاب النفسي لدى 5999. فوزي، إيمان . سليمان، عبد الرحمن )515
، مركفففز اإلرشفففاد النفسفففي، الماااؤامر الااادرلي الساااادسعينفففة مفففن المسفففنين العفففاملين وغيفففر العفففاملين، 

 .5091-5015جامعة عين شمب، القاهر ، مصر، ص: 
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 المغرب.
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 .، قسم اإلرشاد النفسي، الجامعة اإلسالمية، غز رسالة ماجساير مسشرراالثانوية، 

 

 ( معنففى الحيففا  لففدى المتصففوفين وعالقتففه بالصففحة النفسففية، 2007قاسففم، عبففد المريففد :) المجلااة
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  ،قطففامي، يوسففف . قطففامي، نايفففة . غرايبففة، عففايش . مطففر، جيهففان . شففريم، رغففد  . الزعبففي
 ، عم ان، األردن.5، دار وائل للنشر، طعلم السفس الاربري(: 2050رفعة. ظاظا، حيدر )

 

 ( السفلوك اإليثفاري لفدى األطففال ففي مرحلفة الطفولفة المتفأخر : 5991قطب، عز  عبد الحفيظ :)
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 النفسي، كلية التربية، جامعة دمشق، دمشق.
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 ملخص البحث:

 

 

 .أواًل. ملخص البح  باللغة العربية

 

 ثانيًا. ملخص البح  باللغة اإلنكليزية.
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 :العربية باللغة البحث ملخصا أرلا 
 يثار.معنى الحيا  وعالقته باإل: البحث عسران -

 دراسة ميدانية لدى عينة من مرحلتي الرشد األوسط والشيخوخة في مدينة دمشق.

 : البحث مشتلة -
 تتحدد مشكلة البح  الحالي في السؤالين التاليين:

هل هناك عالقة بين معنى الحيا  واإليثار؟ وهل توجد فروق ففي معنفى الحيفا  واإليثفار وفقفًا للجفنب 
 والمرحلة العمرية؟

 البحث: أهمية -
 تأتي أهمية البح  من النقاط التالية:

. ُتعد  الدراسة األولى في البيئة السورية التي تتناول موضوع معنى الحيفا  ففي عالقتفه باإليثفار ففي 5
 حدود علم الباحثة.

. إمكانيففة االسففتفاد  مففن نتففائج الدراسففة الحاليففة فففي إعففداد بففرامج إرشففادية تسففاهم فففي نمففو وتطففوير 2
 ار لدى األفراد منذ عمر مبكر  مم ا يساهم في تطور المجتمع.سلوك اإليث

. إمكانيففة إعففداد بففرامج إرشففادية وعالجيففة قائمففة علففى نظريففة العففالج العقالنففي مففن أجففل مسففاعد  1
األفراد الذين ُيعانون من حالة افتقاد المعنى في حياتهم إليجاد معنى وهفدف وقيمفة للحيفا  وتصفحيم 

 معتقداتهم الخاطئة.
زويفد المكتبفة العربيفة بمقفاييب جديففد  لقيفاب معنفى الحيفا  واإليثفار لففدى كفل مفن مرحلتفي الرشففد . ت5

 األوسط والشيخوخة تمَّ التأكد من صدقهما وثباتهما في البيئة السورية.
 أهداف رفرضيات البحث: -

ففي  هدف البح  الحفالي إلفى التعفرف علفى العالقفة بفين معنفى الحيفا  واإليثفار والكشفف عفن الففروق
 كلٍّ منهما وفقًا للجنب والمرحلة العمرية، وتمَّ صياغة الفرضيات وفقًا لهذه األهداف كالتالي:

 . ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية بين معنى الحيا  واإليثار لدى أفراد عينة البح .5
ي . ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسفطات درجفات الفذكور ومتوسفط درجفات اإلنفا  فف2

 معنى الحيا .
 الذكور ومتوسط درجات اإلنا  في اإليثار. درجات متوسط بين إحصائية داللة ذات فروق . ال توجد1
. ال توجد فروق ذات داللة إحصفائية بفين متوسفط درجفات الراشفدين مفن منتصفف العمفر ومتوسفط 5

 درجات المسنين في معنى الحيا .

سفط درجفات الراشفدين مفن منتصفف العمفر ومتوسفط . ال توجد فروق ذات داللة إحصفائية بفين متو 1
 درجات المسنين في اإليثار.
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 الدراسات السابقة: -
تنفاول فصفل الدراسفات عفددًا مفن الدراسفات العربيففة واألجنبيفة التفي تناولفت عالقفة معنفى الحيفا  بعففدد 

فسفففففية مففففن المتغيفففففرات النفسفففففية والديمغرافيففففة، وكفففففذلك اإليثفففففار فففففي عالقتفففففه بعفففففدد مففففن المتغيفففففرات الن
 والديمغرافية في حين لم يتم العثور على دراسة تناولت هذين المتغيرين معًا.

 تمَّ استخدام المنهج الوصفي. مسهج البحث: -
( ذكرًا وأنثى من الراشفدين ففي مرحلفة وسفط 575تكونت العينة الكلية للبح  من ) عيسة البحث: -

للتأكد من  صدق وثبات( فردًا كعينة 51) (،71-50العمر والمسنين الذين تتراوت أعمارهم ما بين )
 ( فردًا كعينة ميدانية )أساسية(.528مصداقية المقاييب و)

 أدرات البحث:  -
 من أجل التحقق من أهداف البح ، تمَّ إعداد المقاييب التالية:

( عبفار  موزعفة علفى خمسفة أبعفاد وهفي: )اإلنجفاز، الهفدف 17ويتألف من ) مقياب معنى الحيا . 5
حيففا ، التسففامي بالففذات، الشففعور بالمسففؤولية، القبففول والرضففا(، كففل عبففار  تملففك خمسففة بففدائل: مففن ال

  ال أوافففق إلففى حففد مففا   ال أوافففق إطالقففًا(، حيفف  تففوزع حيففادي)أوافففق تمامففًا   أوافففق إلففى حففد مففا   
دل  الدرجفة ( وذلك للعبارات اإليجابية وبفالعكب للعبفارات السفلبية، وتف5إلى  1الدرجات وفقًا لها من )

 المعنى لديه. غياب على على وجود معنى للحيا  لدى الفرد في حين تدل  الدرجة المنخفضة المرتفعة
( عبار  موزعة على ثالثة أبعاد وهفي: )سفلوك اإليثفار، مشفاعر 12ويتألف من ) مقياب اإليثار . 2

   حيفادي  أواففق إلفى حفد مفا   اإليثار، الدافع لإليثار(، كل عبار  تملك خمسة بدائل: )أوافق تمامفًا 
( وذلفففك 5إلفففى  1ال أواففففق إلفففى حفففد مفففا   ال أواففففق إطالقفففًا(، حيففف  تفففوزع الفففدرجات وفقفففًا لهفففا مفففن )

للعبارات اإليجابيفة وبفالعكب للعبفارات السفلبية، وتفدل  الدرجفة المرتفعفة علفى وجفود اإليثفار لفدى الففرد 
 يه.في حين تدل  الدرجة المنخفضة على غياب اإليثار لد

 ساائج البحث: -
 توصلت الدراسة إلى كاًل مم ا يلي:

 . توجد عالقة قوية بين معنى الحيا  واإليثار لدى أفراد عينة البح .5
. ال توجففد فففروق بففين الجنسففين فففي معنففى الحيففا ، فففي حففين توجففد فففروق بففين الجنسففين مففن مرحلففة 2

 الرشد األوسط وذلك لصالم الذكور. 
 نسين في اإليثار.. ال توجد فروق بين الج1
. توجففد ففففروق فففي معنفففى الحيففا  وفقفففًا للمرحلففة العمريفففة لصففالم األففففراد مففن مرحلفففة الرشففد األوسفففط 5
 ( سنة.50-19)
 سنة. (19-50) األوسط الرشد مرحلة من األفراد لصالم العمرية للمرحلة وفقاً  اإليثار في فروق . توجد1
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 املالحق:

 ألدوات البح . أواًل. قائمة بأسماء الساد  المحكمين

 ثانيًا. معلومات عامة ألدوات البح .

 ثالثًا. مقياب معنى الحيا  في صورته األولية.

 رابعًا. مقياب معنى الحيا  في صورته النهائية.

 خامسًا. مقياب اإليثار في صورته األولية.

 سادسًا. مقياب اإليثار في صورته النهائية.
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 (:7الملحق رقم )
 دا المحتمين ألدرات البحث:قائمة بأسماو السا

 المتان الرظيفة الخاصاص العام رالدقيق السم

د. اعتدال عبد 
 اهلل

 القياب والتقويم
مدرسة في قسم القياب 

 والتقويم
 جامعة دمشق

 اإلرشاد النفسي د. أحمد الزعبي
أستاذ مساعد في قسم 

 اإلرشاد النفسي
 جامعة دمشق

 جامعة دمشق أستاذ في قسم علم النفب علم النفب التربوي أ. د. أمينة رزق

 د. رنا قوشحة
القياب والتقويم )قياب 

 القدرات العقلية(

مدرسة في قسم القياب 
 والتقويم

 جامعة دمشق

 جامعة دمشق مدرسة في قسم علم النفب علم نفب النمو د. سناء مسعود

 د. عزيز  رحمة
اإلحصاء في التربية وعلم 

 النفب

لقياب أستاذ مساعد في قسم ا
 والتقويم

 جامعة دمشق

 جامعة دمشق أستاذ في قسم علم النفب علم النفب التربوي أ. د. علي نحيلي

 جامعة دمشق مدرسة في قسم علم النفب علم نفب النمو د. فتون خرنوب

 جامعة دمشق مدرب في قسم علم النفب علم النفب الصناعي د. مازن ملحم

 جامعة دمشق مدرب في قسم علم النفب علم النفب المعرفي د. مروان أحمد

 موحظة: امَّ ارايب أسماو السادا المحتمين رفقاا للاسلسل األبجدي للحررفا
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 (:2) رقم الملحق

 :البحث ألدرات عامة معلرمات

 

 

   

 

 

 

التي توضم نظرتك للحيا  وطبيعة عالقتك باآلخرين وأمام كل عبار   فيما يلي مجموعة من العبارات
   ال أوافق   ال أوافق إطالقًا(.حياديل: )أوافق تمامًا   أوافق إلى حد ما   ئداخمسة ب

 

 

ل ارجد   ا.تر أمام اإلجابة الاي اسطبق عليك√)) ررضع عومة الرجاو قراوا تل عبارا جيداا 
 .إجابة صحيحة رأخرى خاطئة  من فضلك ل اارك أي عبارا درن إجابة

 

 

 

 

 

 

 

 وما فوق )     ( 04)     (  /   95 – 04العمر:  (   /  أنثى )  (   وع: ذكر )الن



- 167 - 

 (:3الملحق رقم )
 سى الحياا في صررا  األرلية:مقياس مع

 أبداا  سادراا  أحياساا  دائماا  العبارات الرقم

     حياتي مليئة بأعمال لها فائد  لآلخرين. 7

     أسعى للقيام بأعمال لخدمة المجتمع الذي أعيش فيه. 2

3 
أعتقد أنني نجحت إلى حد كبير في تحقيق ذاتي واالستفاد  من 

 إمكاناتي.
    

     لل مهما كانت األعمال التي أقوم بها.أشعر بالم 4

     شاركت بإسهامات لها أهمية في مجتمعي. 5

     أداوم على القيام بأعمال منتجة وخالقة. 0

     أقوم بالكثير من األعمال التي تعود عليَّ بالنفع والفائد . 1

     أستثمر وقتي في تطوير قدراتي. 8

     ت الصعبة.لديَّ مقدر  على حل المشكال 9

     أشعر بالحماب عندما أقوم بنشاطات مختلفة مع اآلخرين. 76

     أعتقد أنني غير قادر على تحقيق األمور الهامة في حياتي. 77

     أبذل كل جهدي لتحقيق أهدافي. 72

     أستمتع بممارسة هواياتي في الحيا . 73

قبال على الحيا . 74      لديَّ حيوية واب

     لديَّ روت المبادر . 75

     إن فشلي في تحقيق أمر ما يزيدني إصرارًا على تحقيقه. 70

     أشعر أنني مفيد ومنتج. 71

     حياتي فارغة يملؤها اليأب. 78

     استمتاعي بالحيا  أقل من ذي قبل. 79

     اإلنجازات التي حققتها تخلق لحياتي معنىً  26

     عاني الجدير  باالحترام.حياتي مليئة بالم 27

     الحب يجعل لحياتي معنًى أعيش من أجله. 22

     ذلك. يمكنني أنه طالما يحتاجها لمن المساعد  أقدم أن الحيا  رسالتي في 23

     نذرت حياتي بأكملها إلرضاء اهلل وفعل الخير. 24
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     أشعر بالفرا  والضياع في هذا المجتمع. 25

     نني عشت حياتي بال هدف واضم ومحدد.أعتقد أ 20

     أفكر باستمرار في سر الحيا . 21

     أشعر بعدم الجدوى من وجودي في هذه الحيا . 28

     وجودي في هذه الحيا  له معنى كبير. 29

     أسير في الحيا  وفقًا لمنظومة من القيم. 36

     تمضي حياتي بال هدف وال معنى. 37

     رك في أي عمل تطوعي يفيد اآلخرين.أشا 32

     أشعر أن علي  واجبات نحو العالم البدَّ من تحقيقها. 33

     أفضل االهتمام بشؤوني الخاصة على تقديم المساعد  لآلخرين. 34

     يكفي أن يعيش اإلنسان لنفسه فقط. 35

     لدي  أهداف سامية أكرب حياتي لتحقيقها. 30

     حقيق غايات وقيم تتجاوز اهتماماتي الشخصية.أسعى لت 31

     أسعى ألن أترك لآلخرين شيئًا يستحق الذكر. 38

     أبذل جهدي إلسعاد اآلخرين من حولي. 39

     ينقصني االهتمام باآلخرين. 46

     أراعي في تصرفاتي مشاعر اآلخرين. 47

     رين.أستمد قيمة وجودي في الحيا  من مساعد  اآلخ 42

     أؤمن بالمثل القائل: أنا ومن بعدي الطوفان. 43

     أسعى لتحقيق مصالحي الخاصة مهما كانت الطريقة. 44

     لدي  القدر  في التأثير في هذا العالم بشكل إيجابي. 45

     أناضل ألجعل من هذا العالم مكانًا أفضل. 40

     ائي الشخصية.لألشياء معنًى فقط عندما تتفق مع أهو  41

     أبذل مجهودًا كبيرًا من أجل مساعد  اآلخرين. 48

     أعتقد أنه ال يوجد شيء في حياتي أشعر بااللتزام الحقيقي نحوه. 49

     ألتزم بأداء ما علي  من واجبات. 56

     مررت بالكثير من المواقف التي قل ت فيها الخيارات. 57

     في اتخاذ أي قرار. أشعر بالحير  والتردد 52
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     تنقصني الشجاعة في اتخاذ قراراتي بمفردي. 53

     أحاول دائمًا تأجيل القرارات الهامة دون أن أعطيها حقها من التفكير. 54

     أمتلك الحرية في تحديد خياراتي. 55

     يصعب علي  تحمل المسؤولية. 50

51 
مواقفه في الحيا  حتى في ظل  أعتقد أنَّ اإلنسان قادر على اختيار

 أسوأ الظروف.
    

     أنهي أي عمل أقوم به على نحو جيد. 58

     أفكر بنتائج أعمالي قبل القيام بها. 59

     أنجز المهام في أوقاتها. 06

     أنا غير راض عن حياتي الحالية. 07

     أعتز بنفسي. 02

     أتقبل جوانب الضعف في قدراتي. 03

     أعرف ما لدي  من قدرات متميز . 04

     أرى أن الحيا  مليئة بمصادر كثير  للسعاد . 05

     المعانا  في الحيا  جعلتني أحقق الكثير من اإلنجازات. 00

     ما نعانيه في الحيا  يكشف لنا عن المعاني الحقيقية فيها. 01

     أنا غير راض عن عالقاتي االجتماعية 08

     الخبرات المؤلمة التي مررت بها جعلتني أواجه الحيا  بقو . 09

     أعيش حالة سالم مع نفسي. 16

     أتقبل كل ما ال يمكنني تغييره. 17

     أنظر بعين الرضا إلى األيام الماضية. 12

     أشعر أن الحيا  غير عادلة معي ألنها لم تحقق لي الكثير مما أتمناه. 13

     العالم الذي أعيش فيه مماًل جدًا.أجد  14

     أعتقد أن الحيا  تستحق أن ُتعاش بكل جوانبها اإليجابية والسلبية. 15

     أشعر بالرضا عما أنجزته. 10

     أعتقد أنني حصلت على حظ عادل في الحيا . 11

     أعتقد أن الحيا  مثير  بكل ما فيها. 18
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 (:4الملحق رقم )
 ى الحياا في صررا  السهائية:مقياس معس

 العبارات الرقم
أرافق 
 اماماا 

أرافق إلى 
 حد ما

 حيادي
ل أرافق 
 إلى حد ما

ل أرافق 
 إطوقاا 

      حياتي حافلة بأعمال تفيد اآلخرين. 7
      استمتاعي بالحيا  أقل من ذي قبل. 2
      أشارك في أي عمل تطوعي يفيد اآلخرين. 3
      عليَّ من واجبات. ألتزم بأداء ما 4
      أعتز بنفسي. 5
      أقوم بأعمال تخدم المجتمع الذي أعيش فيه. 0
      حياتي فارغة ويملؤها اليأب. 1

8 
أشعر أنَّ عليَّ واجبات نحو اآلخرين ال بدَّ من 

 تحقيقها.
     

      أشعر بالحير  والتردد في اتخاذ أي قرار. 9
      حياتي الحالية.أنا غير راٍض عن  76
      أشارك بإسهامات مهمة في مجتمعي. 77
      الحب  يجعُل لحياتي معنًى أعيُش من أجله. 72
      يكفي أن يعيش اإلنسان لنفسه فقط. 73

      تنقصني الشجاعة في اتخاذ قراراتي بمفردي. 74

      أعيش حالة سالم مع نفسي. 75
      تطوير قدراتي. أستثمر معظم وقتي في 70

71 
أفكر باستمرار في الغاية من وجودي في هذه 

 الحيا .
     

      لديَّ أهداف سامية أكرب حياتي لتحقيقها. 78
      أمتلك الحرية في تحديد خياراتي. 79
      أتقبل جوانب الضعف في قدراتي. 26

27 
أعتقد أنني غير قادر على تحقيق األمور 

 اتي.المهمة في حي
     

      حياتي ُمسخر  لفعل الخير. 22
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      أؤمن بالمثل القائل: أنا ومن بعدي الطوفان. 23
      أنجز المهام في أوقاتها المحدد . 24
      أتقبل كل ما ال يمكنني تغييره في حياتي. 25
      أبذل ما في وسعي لتحقيق أهدافي. 20
      يم وأسير وفقًا لها.المباد  والق من مجموعة أتبنى 21
      أبذل جهدي إلسعاد اآلخرين من حولي. 28
      يصعب عليَّ تحمل المسؤولية. 29

36 
المعانا  في الحيا  جعلتني أحقق الكثير من 

 اإلنجازات.
     

      أثابر على القيام بأعمال منتجة. 37
      اإلنجازات التي حققتها تخلُق معنًى لحياتي. 32
      أسعى ألن أترك أثرًا طيبًا ُيخلد ذكراي. 33

34 
أعتقد أنَّ اإلنسان قادر على اختيار مواقفه في 

 الحيا  حتى في ظل أسوأ الظروف.
     

      أشعر بالرضا عم ا أنجزته في حياتي. 35
قبال على الحيا . 30       لديَّ حيوية واب
      أندم ألنني عشت حياتي بال هدٍف واضم. 31
      أناضل ألجعل من هذا العالم مكانًا أفضل. 38
      أنهي أي عمل أقوم به على نحو جيد. 39

46 
أعتقد أنَّ الحيا  تستحق أن ُتعاْش بكل جوانبها 

 اإليجابية والسلبية.
     

      أمتلك القدر  على حل المشكالت الصعبة. 47

42 
 أفضل االهتمام بشؤوني الخاصة على تقديم

 المساعد  لآلخرين.
     

      أفكر بنتائج أعمالي قبل القيام بها. 43
      أنظر بعين الرضا إلى حياتي الماضية. 44

      أستمتع بممارسة هواياتي. 45

40 
لألشياء معنًى فقط عندما تتفق مع رغباتي 

 الشخصية.
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41 
أحاول دائمًا تأجيل القرارات المهمة دون أن 

 قها من التفكير.أعطيها ح
     

48 
أشعر أنَّ الحيا  لم تكن عادلة معي ألنها لم 

 تحقق لي ما كنت أتمناه.
     

      أرى أنَّ الحيا  مليئة بمصادر كثير  للسعاد . 49

56 
أعتقد أنَّه ال يوجد شيء في حياتي أشعر 

 بااللتزام الحقيقي نحوه.
     

57 
ة في البدء لديَّ روت المبادر  )استعداد ورغب

 بالعمل(.
     

52 
أمتلك القدر  على التأثير في اآلخرين بصور  

 إيجابية.
     

53 
الخبرات المؤلمة التي مررت بها جعلتني أواجه 

 الحيا  بقو .
     

54 
فشلي في تحقيق أمر ما يزيدني إصرارًا على 

 تحقيقه.
     

55 
أعتقد أنَّ الطريقة التي تلبي مصالحي الخاصة 

 عد  مشروعة.تُ 
     

      أشعر أنني شخص منتج. 50

51 
أقوم بالكثير من األعمال التي تعود عليَّ 

 بالفائد .
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 (:5الملحق رقم )
 مقياس اإليثار في صررا  األرلية:

 أبداا  سادراا  أحياساا  دائماا  العبارات الرقم

     أعطي مالبسي للفقراء حتى لو كنت محتاجًا إليها. 7

     أساعد المحتاجين بما أدخره. 2

     يصعب عليَّ التنازل عن أشياء يحتاجها غيري. 3

     صادفت حادثًا في طريقي فقدمت المساعد  لهم 4

     فضلت البيع على التبرع بأشياء منزلية جيد  لست بحاجتها 5

     غيرت من خططي لمساعد  صديقي على الخروج من مأزق. 0

ن كن 1      ت في عجلة من أمري فإنني أتوقف إلرشاد الغريب لوجهته.واب

     أرفع عن الطريق األشياء التي تسبب أذى لآلخرين. 8

     أساهم في جمع التبرعات لمساعد  الفقراء. 9

76 
من أحد األطفال كان يبيعها  (..اشتريت أشياء )كالزهور أو الطعام

 الرغم من عدم حاجتي لها. على
    

     أعطيت بعضًا من مالبسي ألحد المقربين 77

     أتبرع بدمي )أو بأي شيء( ينفع اآلخرين 72

     أساعد أقربائي وأصدقائي في حل مشكالتهم. 73

     أبادر لتقديم المساعد  لمن يحتاجها في أي وقت. 74

     أساعد اآلخرين ليشعروا بحال أفضل عندما يكونون في ضيق أو ألم. 75

     ساعدت معارفي في حل بعض المشكالت دون انتظار مقابل منهم. 70

     أحرص على عدم التدخل إذا رأيت أحدًا يسبب أذًى لآلخرين. 71

     مهما كانت الظروف. في مساعد  اآلخرينأستمر  78

     تزداد رغبتي بمساعد  اآلخرين إن كان هناك منفعة عائد  لي. 79

     لة اآلخرين لي ألعاملهم بالمثل.أهتم بأسلوب معام 26

     أنتظر من اآلخرين التحد  عن شهامتي ألستمر بمساعدتهم 27

     يهمني الشكر من كل شخص أقدم له المساعد . 22

     أرغب في إسعاد اآلخرين دون أي مقابل. 23

     أهتم بمساعد  اآلخرين ألحصل على اهتمامهم 24

     فعني لتفضيل اآلخرين على نفسي.رغبتي في العطاء تد 25
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     إيماني باهلل يدفعني لتفضيل اآلخرين على نفسي. 20

     .قيمة حياتي تكمن في قدرتي على العطاء 21

     أستمتع بجعل اآلخرين يشعرون على نحو أفضل. 28

     ما دمت مخلصًا هلل فيجب أن أكون مخلصًا لآلخرين. 29

     ساسًا لمشاعر الناب األقل حظًا مني.في الغالب أكون ح 36

     اآلخرين من حولي. يقل تفاعلي مع مشكالت 37

     أشعر بشعور اآلخرين بمجرد النظر إليهم. 32

     يصعب عليَّ فهم ما يشعر به اآلخرون. 33

     أعيش مشاعر اآلخرين المحيطين بي. 34

     يعنيني ما يصيب الناب من أذى أو نفع. 35

     أحترم مشاعر الناب حتى لو كانت مختلفة عن مشاعري 30

     يسهل علي تقبل اآلخرين بما فيهم من مزايا وعيوب. 31

     أشعر باالبتهاج والسرور عند رؤيتي لشخص مسرور. 38

     يقل انشغالي بمصائب اآلخرين 39

     يؤلمني أن أرى شخصًا يعامل بقلة احترام. 46

     بالحزن عندما يبكي شخص أمامي.أشعر  47

     لدي شعور بالمسؤولية تجاه اآلخرين. 42

     أحقق سعادتي الشخصية دون االهتمام بسعاد  اآلخرين. 43

     أتعاطف مع اآلخرين. 44
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 (:0الملحق رقم )
 مقياس اإليثار في صررا  السهائية:

 العبارات الرقم
أرافق 
 اماما

أرافق إلى 
 احد م

 حيادي
ل أرافق 
 إلى حد ما

ل أرافق 
 إطوقاا 

      أساعد المحتاجين بما أدخره. 7

2 
تزداد رغبتي بمساعد  اآلخرين إن كان هناك 

 .منفعة عائد  لي )مادية أو معنوية(
     

3 
أتفهم مشاعر الناب الذين أعتقد أنهم أقل 

 حظًا مني.
     

4 
 يصعب عليَّ التنازل عن أشياء يحتاجها

 غيري.
     

      أعامل اآلخرين بالمثل. 5

      أشعر بمشاعر اآلخرين عندما أنظر إليهم. 0

1 
إذا صادفت حادثًا في طريقي فإني سأقدم 

 المساعد .
     

8 
أنتظر من اآلخرين التحد  عن شهامتي 

 ألستمر بمساعدتهم.
     

      أهتم بما يصيب الناب من أذى أو نفع. 9

76 
يع األشياء المنزلية التي ال أحتاجها أفضل ب

 على التبرع بها.
     

77 
أهتم بعبارات الشكر من كل شخص أقدم له 

 المساعد .
     

72 
أحترم مشاعر الناب حتى لو كانت مختلفة 

 عن مشاعري.
     

73 
أغيُر من خططي ألساعد صديقي في 

 الخروج من مأزق.
     

74 
ن كنت أتوقف إلرشاد الغريب لوجهته  حتى واب

 في عجلة من أمري.
     

      .اهتمامهم على حصلأل ينبمساعد  اآلخر  أهتم 75
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      أسر لسعاد  اآلخرين. 70

71 
أبعد عن الطريق األشياء التي تسبب أذًى 

 لآلخرين.
     

      أساهم في جمع التبرعات لمساعد  الفقراء. 78

79 
ين تدفعني رغبتي في العطاء لتفضيل اآلخر 

 على نفسي.
     

      يؤلمني رؤية شخص ُيعامل بقلة احترام. 26

27 

أشتري أشياء )كالزهور أو الطعام..(من 
األطفال المتجولين على الرغم من عدم 

 حاجتي لها.

     

22 
أعطي بعضًا من مالبسي للفقراء حتى لو 

 كنت محتاجُا إليها.
     

23 
على  يدفعني إيماني باهلل لتفضيل اآلخرين

 نفسي.
     

      أشعر بالحزن عندما يبكي شخص أمامي. 24

      أتبرع بدمي )أو بأي عمل( ينفع اآلخرين. 25

20 
أبادر لتقديم المساعد  لمن يحتاجها في أي 

 وقت.
     

      أعتقد أنَّ الحب هو الدافع لمساعد  اآلخرين. 21

      أشعر بالمسؤولية تجاه اآلخرين. 28

      ساعد معارفي وأصدقائي في حل مشكالتهم.أ 29

36 
تهمني سعادتي الشخصية بغض النظر عن 

 سعاد  اآلخرين.
     

37 
أحرص على عدم التدخل إذا رأيت أحدًا 

 يسبب أذًى لآلخرين.
     

      مهما كانت ظروفي. اآلخرينأساعد  32
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Second. Summary of the research in English: 
- Research title: Life Meaning and its relationship Altruism 

A field study in a sample of a middle adulthood and aging in Damascus 

- The problem of the research: 
The problem of the research determined by the two questions: Is there a 

relationship between Life Meaning and altruism? Are there differences in 

life meaning and altruism according to gender and age? 

- The importance of the research: 
The importance of the research comes from the following points: 

1. the research is considered one of the first researches in Syrian 

environment, that takes the relation between life meaning and altruism 

from the researchers point of view. 

2. it is possible to benefit from the research results in prepare guidelines 

programs contribute to develop the altruistic behavior among individuals 

from an early age, which contributes to develop the society. 

3. it is possible to build counseling and therapeutically programs based on 

the rational therapy theory for helping individuals who suffer meaning 

loss in their lives to find meaning and to correct strong beliefs.  

4. this research presents two new tools in Syrian environment: the scale 

of life meaning and the scale of altruism for adults and elderly people. 

- The objectives and the hypotheses of the research: 
The current research aims to identify the relationship between the life 

meaning and altruism, and determines the effectiveness each of gender 

and age in this variables, hypotheses have been written according of these 

objectives as following: 

1. there is no statistically significant relationship between the life 

meaning and altruism among the research sample. 

2. there are no statistically significant differences in life meaning 

according to gender in sample. 

3. there are no statistically significant differences in altruism according to 

gender in sample. 

4. there are no statistically significant differences in life meaning 

according to age in sample. 

5. there are no statistically significant differences in life meaning 

according to gender in sample. 

-The Previous studies: 
The chapter of previous studies deals with a number of Arabic and 

foreign studies which takes the relationship between the life meaning 

with various demographic and psychological variables or takes the 

relation between the altruism with various demographic and 



-II- 

 

psychological variables, whereas there is no study that deals with both 

variables of life meaning and altruism. 

- The methodology of the research: 
The descriptive analytical approach has been used. 

- The sample of the research: 
The total sample consists of (471) males and females adults in the middle 

age and elderly people (40-75) years, (43) persons as a Sample validity 

and reliability to make sure of the validity of the scales, and (428) persons 

as a field sample.  

- The tools of the research: 
To verify the righteousness of the objectives of the research, the 

following tools have been constructed: 

1. the scale of life meaning consists of (57) statements covering five 

dimensions: (the achievement, the purpose of life, the self- transcendence, 

a sense of responsibility, the acceptance and satisfaction), each statement 

has (5) alternatives/ substitutions: (agree completely, somewhat agree, 

neutral/ I don’t know, don’t  agree any extent, don’t agree at all), these 

statements take respectively (5,4,3,2,1) if they are positive, whereas they 

are inverted (1,2,3,4,5) if they are negative, so when the degree is high, it 

refers to the presence of life meaning, while the degree is low refers to 

the absence of life meaning. 

2. the scale of altruism consists of (32) statements covering three 

dimensions: (the altruistic behavior, the feelings of altruism, the motive 

for altruism), each statement has (5) alternatives/ substitutions: (agree 

completely, somewhat agree, neutral/ I don’t know, don’t agree any 

extent, don’t agree at all), these statements take respectively (5,4,3,2,1) if 

they are positive, whereas they are inverted (1,2,3,4,5) if they are 

negative, so when the degree is high, it refers to the presence of altruism, 

while the degree is low refers to the absence of altruism. 

- The results of the research:  
The research found both of the following:  

1. there is a strong relationship between life meaning and altruism among 

the research sample. 

2. there are no differences according to gender in life meaning, while 

there are differences between males and females of a middle age for 

males. 

3. there are no differences according to gender in altruism. 

4. there are differences according to age in life meaning for individuals of 

a middle age (40-59 years). 

5. . there are differences according to age in altruism for individuals of a 

middle age (40-59 years). 
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