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  عنعن  الناتجالناتج  االكتئاباالكتئاب  لخفضلخفض  بالمعنىبالمعنى  العالجالعالج  علىعلى  قائمقائم  إرشادىإرشادى  نامجنامجبر بر   فعاليةفعالية

  المعلماتالمعلمات  لدىلدى  الزواجالزواج  سنسن  تأخيرتأخير
  السنبارىالسنبارى  طهطه  الدينالدين  نورنور  د.د.                                                                                                                                                
    الزاهرالزاهر  محمدمحمد  فاطمةفاطمة  د.د.                                                                                                                                                

قمد فوالممرأ،   الرجم  بمين تجمم  التم  اإلنسمانية العالقما  وأعظم  أسمى الزواجيعد 
فيممه مممن  يممر لممما   الشممري ةحاديمم  األالممزواج فمم  القممر ن وفمم   علممىاإلسممال  حمم  

والمممود،  التمم  تل مم  التممراح  االجتماعيممة يعممد العالقممة فممالزواج لل مرد والمجتممم  
مممما يجعلممه سمملناا ن سممياا وروحيمماا قبمم  أن يلممون اسممتقراراا  وجين الممز  بممين والتعمماون
 األساسية  المجتم   لية لتلوين األسر، السلي  الشرع  األساس لما أنه اجتماعياا 

ُسْبَحان الَِّذي َ َلَق اأْلَْزَواج ُلّلهَما والزواج  ية من  يا  اهلل ف  اللون لقوله تعالى: 
:   وَقْوله َتَعماَلى (36يس   )سور، ْن َأْنُ سهْ  َوِممَّا اَل َيْعَلُمونَ ِممَّا تُْنِب  اأْلَْرض َومِ 

 ْا لَِّتْسُلُنوا ِإَلْيَها َوَجَعَ  َبْيَنُل  مََّودَّ،ا َوَرْحَممةا  مِّنْ   َياِتِه َأْن َ َلَق َلُل  َوِمن َأنُ ِسُلْ  َأْزَواجا
 (.21الرو    سور،) َذِلَك ََلَياٍ  لَِّقْوٍ  َيَتَ لَُّرونَ  ِف  ِإنَّ 

ناثاما ذلموراا الشمبا  غالبيمة والمزواج وتلموين األسمر، أمم   اصمة فم  ال تمر، ممن  – وا 
مممن اسممتقرار  يمموفر  لممما -ألنهمما أعلممى معممدال  ال صمموبة  عاممماا نظممراا  20-30

واالجتماعية  وهو مما  الن سية ت  يف حد، بعض المشلال و  ن سية وراحة وسعاد،
وفمماح حسممن    2009 الحمم نسممرين علممى عبممد سمما  )أشممار  إليممه العديممد مممن الدرا

رسممالن  الرفمماع  وشمماهين   صممبا 2013السممناد    جممال 2015 عبممد القممادر
2007 .) 

 بعمض فم  يلجمنن زواجيماا  ال تيما  المتمر را  معظم  وقمد أثبتم  الدراسما  أن
 تعتممد التم  أي ال عالمة  غيمر إلمى االسمتراتيجيا  الضمووط همذ  لمواجهمة األحيمان
 أو اإلنلمار إلمى ال تيما  بعمض تلجمر فقمد .لوسمان  للمواجهمة الدفاعيمة الحيم  علمى

 مم  للتعامم  جمداا  شمانعة طريقمة قمد يلمون المذي الموضمو،  أهميمة ممن التقليم 
 ال تما، تحماو  لمرن ذاتيمة  المرسما، بطريقمة ممن ت  مف قمد التم  المرسماوية األحمدا 
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 أو الضمحك  أو ة مال  االبتسمام ممن تنتابهما التم  والتموتر القلمق حمد، ت  يمف
 والبعض عليا  عم  دراسا  أو التد ين  أو والشرا  الطعا  تناو  ف  باإلسراف
 المواقمف همذ  باالنسمحا  ممن أو المذا   و مدا، بمالتبرير الضمووط همذ  يمواجهن

 األهلية الجمعيا  ف  االشتراك أو األصدقاح  م  عالقا  ف  لالد و  الضاغطة
 للمعانما، عرضماا  أظهمرن ال تيما  بعمض اكهنم وللمن ال يمري  العمم  تحم  غطماح

 بعمض ممن يعمانين ال تيما  همالالح ممن لثيمراا  أن فقمد وجمد الن سمية  أو الجسممية
 اضمطرا  أو الم اصم    ال  من يشل  منهن فالبعض  السيلوسوماتية األمراض
 ألثمر أن ووجمد .وهلمذا واألنيميما  مبمرر  بمال والقم ح والوثيمان  الشمهرية  المدور،

 أو الطعا   تناو  عن والعزوف العصب   والقولون األنيميا  هو وعاا شي األعراض
 الن س  لهن والذى قد ينعلس بدور  على درجة التوافق األحيان؛ بعض ف  البدانة
 ((1)10 -9: 2007  رسالن شاهين و الرفاع  صبا )الحيا،.  ف  هذ 
أن الهدف ( م  الشعراح والم لرين ف  63 -62: 1982  فيلتور فرانل ) ويت ق

األسمى الذي يطمح إليه اإلنسان هو الح   فاإلنسان ال يعرف معنى السمعاد، إال 
من  ال  الح . فيحل  فرانل  عن ذلرياته ف  المعسلرا  األلمانيمة فتمر، الحمر  

وتمذلر  -بعمد مقتم  لم  أهلمه  -العالمية الثانية وليف إنه للمما قسم  عليمه الحيما، 
ور حتممى وهممو ال يعممرف ان لانمم  مازالمم  علممى صممور، زوجتممه تهممون عليممه لمم  األممم

قيمممد الحيممما، أ  ال وللمممن يمممرى بمممرن الوجمممود الروحممم  همممو أعممممق وأبعمممد ممممن الوجمممود 
 الجسدي.           

وقد القى م هو  معنم  الحيما، فم  مجما  الصمحة الن سمية اهتمما  البماحثين  حيم  
  المذي تنطموي ترتبط لدى اإلنسان قيمة حياته ورضا  عن ذاته وتقمدير  لهما بمالمعن

                                                

ىل الصفحة .يشري الرمق الأول  (1) ىل الس نة ، والرمق الثاين ا   يف التوثيق ا 
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 عبمممدالرحمن سمممليمان). عليممه حياتمممه والمممدور المممذي يمممرى أنمممه أهمم  ألدانمممه فممم  الحيممما،
يمان فوزي  و   (1032 : 1999ا 

ملانمما   القممة  يحمموي وقممد رأ  هممذ  المدرسممة فمم  اإلنسممان لاننمماا   يممر محممض وا 
القيمة والمعنى والمث  العليا  وأن وجود  ال يملن عن دانما  بح وقدرا  متميز،  ي

  وتقبلمه لذاتمه  وتجماوز لممواطن التقمد مه إال ف  إطار من سعيه المتواص  إلمى فه
   لممما أنهمماالضممعف فمم  صممل  تلوينممه  وانطممالق صممو  الممذا  وتوليممد اإلملانمما 

 ت همممماا رلمممز علممم  التشممماف معنممم  الحيممما،  وتحقيمممق فرديمممة العميممم   وجعلمممه ألثمممر ت
)محمممد إبممراهي  عيممد  .الحيمما، لحياتممه  ومسمماعدته فمم  ترسمميا إراد، المعنمم  واالتجمما  فمم 

2006 :240) 
بالتال  ووفقاا لما سبق فإن فرانل  يرى برن غيا  المعنى ف  الحيا، يلع  
دوراا حاسماا ف  مسببا  االضطرا  العصب  الذي هو نتاج لمعانا، رو  ل  

  وأن حوال  ثل  الحاال  ال يعانون من أي اضطرا  لتشف معناهات
 . عقالنية وفقدان الهدف ف  الحيا،عصب  وللن يعانون من الال

(John Sommers. et al, 2004: 158)                                                              

  :بحثمشكلة ال -
يعتبر اإلنسان لانن اجتماع  نظراا ألنه يمي  إلمى العميد دا م  جماعما   وتعمد 

 ه  والزواج هو الوسيلة الشمرعية لتحقيمقاألسر، ه  نوا، المجتم  وال لية الرنيسية ب
أن عممد  حدوثممه يممالثر سمملباا علممى الصممحة الن سممية والجسمممية وقممدر، ذلممك المطلمم   و 

 على التوافق والتلييف م  مجتمعه. -سواح لان ذلر أو أنثى –ال رد 
يشمب   ؛الشمبا  مرحلمة فم  يةساسماأل لم  النمموامطأحمد همو فوجمود شمريك للحيما، 
وتباد   واالستقال  واالستقرار واألمومة لالجنس يد من الدواف من  الله ال رد العد

اَل مر وبالتمال  يشمعر ال مرد بمالتوافق  الجمنس ممن شم   مم  والحم  العاط مة
سملباا علمى قمدر، ال مرد علمى التوافمق  يمالثر فإنمه ذلمك يتحقمق لم  إذا والسمعاد،  أمما

وي شمى . لديمه المذا  م هو  على ويتسب  ف  شعور  بالتعاسة والذى ينعلس بدور 
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 اإلشبا، تحقيق محاولة يالدي إلىقد  الزواج سن ف  التر ر أو الزواج عد  من أن
 ويتعارض للمجتم  القيم  البناح يهدد مما األطر الشرعية والن س   ارج الجنس 

 (2037 :2009الطان     لام  )عبد  .والدين األ القيا  م 
ت  إشمبا، الحاجما  األوليمة لهما  اللمه يم فممن  فتما، لم   يما  الزواج يمداع  حل ف

 وهم  الممرأ، لمدى بطمرق يرتضميها المدين والمجتمم   لمما يمت  إشمبا، غريمز، إنسمانية
 فم  الشمبا  تواجمه التم  الصمعبة االقتصمادية للظروف نظراا  وللن األمومة  غريز،

 ويوشك العربية المجتمعا  أغل  ف  يتوارى أن الحل  هذا يلاد اليو  العال  العرب 
 نسبة ارت ع  أن بعد ال تيان وال تيا   وب اصة وراح  يله  سرا  و  إلىيتح أن

 أمن تهدد بدرجة -الذى تجاوز الثالثين ف  لثير من األحيان – الزواج سن تر ر
الذى يمنح ال تا، التم   –االجتماع   المستوى على المجتمعا  سواح تلك واستقرار

 مشللة الزواج أصبح حي  ن األم المستوى على أو حتى –ل  تتزوج لق  عانس 
 تهمدد ظماهر، النهايمة فم  لتشل  حلها المجتمعا  برجهزتها ومالسساتها أما  تعجز

 العرب  عامة وفى مصر  اصة. العال  الماليين ف 
 إلمى ال تما، تلجمر العضموية  وقمدالن سمية و اَلال   ممن العديمد عليمه يترتم  قمدو  همذا
 التحليم  فم  الم تم دور  وتممارس ينيماا د تولمو قمد وللنهما ألثمر  بماهلل صملتها توثيمق

 عمابر،  جنسية سرية عالقا  تقي  برن المتطرف السلوك إلى تلجر قد أو والتحري  
 الجنسمية  رغباتهما تشمب  للم  السمري أو العرفم  بمالزواج مما يسممى إلمى تلجمر أو

بمال  البقماح وضمرر عرفيماا  المزواج ضرر- انظره وجهة من الضررين أهون باعتبار 
  باألممان اإلحسماس وممن األموممة ممن محروممة تظم  ذلمك رغم  أنهما إال  -زواج

 .األمر الذى ينعلس سلباا على صحتها الن سية والجسدية
 أصمبح أن ( 2007رسمالن ) وشماهين رفماع  صمبا  وهمذا مما ياللمد  لمال ممن

فم   ال تما، سمن وصم  أن بعمد والتموتر  بمالقلق تتسم  األيما  همذ  ال تيما  طموحما 
عممممويس  دراسممممة ع ممممافلممممما أوضممممح   دون زواج  سممممنة 35إلممممى بعممممض األحيممممان

 بالقلق والشعور لاللتنا  عرضةر ألث هن المتر را  ف  سن الزواج أن (2001)
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 إلمى االتجما  أو لالنتحمار ال تيما  بعمض يمدف  ممما واإلحسماس بمالنق  والتموتر
 أو االلتنا .  شرعية غير عالقا 

فمم   حزي للتعبنممة العامممة واإلحصمماللجهمماز المرلمماإلحصمماحا  الرسمممية  ولقمد ألممد 
مليمون شما   13.4إلم  يصم  المتزوج من الجنسمين  أن عدد الشبا  غير 2006
وأنممه مليممون   72.5بلمم   (2)فمم  سممن الممزواجغيممر المتزوجمما  وهممن أن عممدد و   وفتمما،

مليممون فتمما،  2.75عاممماا فممما فمموق يصمم  عممدد غيممر المتزوجمما  إلممى  20مممن سممن 
 ممر الشمميا موضممو، البحمم  فيصمم  عممدد مممن لمم    وفمم  محافظممة ل%13.72بنسممبة 

عامممماا يصممم  العمممدد إلمممى  45إلمممى  35ألمممف  وممممن سمممن  213.413تتمممزوجن إلمممى 
 ألف. 6.363

االلتنمما   بممر، مممن ال بممرا  اإلنسممانية الشممانعة  فلمم  مممن ناحيممة أ ممرى نجممد أن و 
فممرد يمممر فمم  مرحلممة ممما ب بممر، سممينة أو يعممان  مممن عالمممة أو عممرض أو   ممر مممما 

عجمممز  عمممد  األهميمممة  البلممماح  اللآبمممة  الضممميق  التشممماال   اليمممرس  ال يلممم : الحمممزن 
:  79  1991أحمد عبمدال الق  ). الشهية  سوح الهض   تناق  الداف  الجنس  فقدان
80) 

 والعالقما  االهتمما  بالنشماطا  وقلمة الحمزين الممزاج شميو، إلمى ويشمير االلتنما 
 علمى المتشمانمة النظمر، وشميو، النمو  واأللم  اضمطرابا  ممن والمعانما، االجتماعية

 (Ivarsson et al., 2006, 321-325) .ال رد حيا،
ا  وممن  تيممما سبق  ومن أن معظ  مشملال  تمر ر سمن المزواج لمدى ال انطالقاا 

  وحي  بينها شعورهن بااللتنا  ذا  صلة وارتباط وثيق ب لو حياته  من المعنى
،  وتحقيمممق فرديمممة العميممم   العمممالج بمممالمعن  يرلمممز علممم  التشممماف معنممم  الحيممماأن 

.   لحياته  ومساعدته ف  ترسيا إراد، المعن  واالتجا  ف  الحيا،اا ويجعله ألثر ت هم
(Gladding, 1994, 95) 

                                                

انث و 16سن الزواج احملدد طبقًا للجهاز املركزي للتعبئة العامة وال حصاء هو  (2 (  عامًا لذلكور.  18عامًا لل 
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يتضممح ضممرور، التمد   إليجمماد هممدف لل تمما، نظمراا ألن الضممرر األلبممر يقمم   بالتمال 
لممه أثمممر   أن والمممذى أثبتمم  العديممد ممممن الدراسمما لحيمما، لمعنممى  عليهمما  فلممان إيجممماد

  عبمممد اهلل 2010محممممد ب يممم  و   1996سممميد عبمممدالعظي  ) ايجممماب  علمممى الصمممحة الن سمممية
 (.2014البقم  

نسمان اإلولمذلك علمى سمع    العالج بالمعنى يرلز على معنى الوجمود االنسمان ف
وهممو القممو،   ن يجممد االنسممان معنممى فمم  حياتممهألممى إلممى البحمم  عممن ذلممك المعنممى إ

 (132: 2012)محمد حسن غان    نسانإلولية ف  االدافعية األ
 ال تما،  لدى الزواج سن تر ر على المترتبة الن سية اَلثار حج  لنا يتبينبالتال  

ليممة العممالج بممالمعن  لرسمملو  اعمممدى ف إلممى التعممرف علممى البحمم  اهممذ سممعىيلممذا 
 إرشادي ل  ض االلتنا  لدى المتر را  ف  سن الزواج.

  -:التالية  ف  التساالال  يملن بلور، مشللة البح ومن هنا
 بعد تطبيق البرنامج ؟ البح ه  ي تلف معنى الحيا، لعينة -1
 بعد تطبيق البرنامج؟ البح األعراض االلتنابية لعينة  ن  ضه  ت-2
  :بحثهدف ال -

  مض االلتنما  النماتج القان  على العالج بالمعن  ف   لية اإلرشاداللشف عن فعا
  .عن تر ر سن الزواج لدى المعلما

 : بحثأهمية ال -
 -ف : البح  الحال تتمث  أهمية 

 األهمية النظرية: -(1
اهتممم  بدراسمة العممالج  - انفم  حممدود علم  الباحثم – بحممو الدراسما  أو ال نمدر،.1

 .معلما سن الزواج لدى الالناتج عن تر ر بالمعن  ل  ض االلتنا  
 من اَلثار االت  له االجتماعية  المشلال لمعلما  منا عند الزواج سن تر ر.2
   واأل طر عندما تنعلس هذ  األثار على تالميذهن. طير،ال جتماعيةاالو  ن سيةال
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تمثمم  سممن ( سممنة  45-35وهمم  سممن ) بحمم ؛همما الب يهممت المرحلممة العمريممة التمم  .3
أهمم  دعاممما  أي وقمممة االنتاجيممة  لممذا فممرفراد تلممك ال نممة مممن  الشممبا  وتممما  النضممج

 مجتم .
 :األهمية التطبيقية-(2
االلتنمما  مشممللة مممن المشمملال  الن سممية التمم  يملممن أن تعمموق ال ممرد عممن  عتبممري.1

علممى تناولممه مممن  البحمم    وبالتممال  رلممزأداح دور  االجتممماع  وعممن توافقممه وارتقانممه
 عن تر ر سن الزواج. الناتج ال  االلتنا  

لتحسمممين  لرحمممد األسمممالي  العالجيمممةعمممالج بمممالمعن  ال تطبيمممق برنمممامج قمممان  علمممى.2
سممم  والصمممحة الن سمممية  وذلممممك حيممم  أن العمممالج بمممالمعن  يرلمممز علمممم  التوافمممق الن 

 التشاف معن  الحيا،.
محاولة   ض االلتنا  النماتج عمن تمر ر سمن المزواج عنمد المعلمما  حيم  أنمه .3

 ينعلس على عالقاتهن م  تالميذهن ف  ال ص  الدراس  وأثناح العملية التعليمية.
  اإلجرائية: البحثمصطلحات  -
 Logo-therapyي العالج بالمعن.1

برنمه "محاولمة ال مروج ممن حالمة الالمعنم   إجرانيماا  "العالج بالمعنى" انيعرف الباحث
جلسما  فم  بال نيما  الم تمار، واألنشمطة المتضممنة إلمى المعنمى  لدى عينمة البحم 

 .للبرنامج" تطبيقالإجراحا  لذلك بالبرنامج  
 Depressionاالكتئاب .2

 فيهما تشعر دانمة  أو مالقتة ان عالية حالة: برنه ياا إجران "االلتنا " انيعرف الباحث
 والجمز، واليمرس القنوط مشاعر عن فضالا  الحزن والضيقاله  و و  ال تا، باالنقباض

 المزاجية والمعرفية بالجوان  متصلة سلبية أعراض الحالة هذ  وتصاح   والعجز
 االلتنما دد درجمة وتتحواالن عالية من الحزن الشديد والميو  التشاالمية   والسلولية

 . المست د  ف  البح  الحال مقياس من  ال  ال
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  Spinsterتأخر سن الزواج )العنوسة( .3
همممو بلممموأ الممممرأ، سمممن ال امسمممة : برنمممه إجرانيممماا  "تمممر ر سمممن المممزواج" انيعمممرف الباحثممم

التمم   ينممةحسمم  الع األربعممينثالثممين دون زواج ممم  عممد  تجاوزهمما سممن ال امسممة و الو 
 .البح ستجرى عليها 

 -سابقة:الدراسات الاإلطار النظري و  -
  :العالج بالمعني -أ

  ويمرى  (Meaning) للممة بمعنمى مترجممة اليونانيمة اللوة من مر وذ Logo ل ظ
طريقممة العممالج الن سمم  للتعاممم  ممم  النمماس الممذين  وهممفرانلمم  بممرن العممالج بممالمعنى 
 (9: 2014  أولياح ص ا) .فقدوا ف  حياته  معنى الحيا،

  لمممذلك همممو السمممبي  ه فرانلممم عرفممم  أو الللممممة أو المعنممم  لمممما عمممالج بالعقممموهمممو ال
لل روج من حالة الالمعن  إل  المعن  ويعد هذا ال روج عملية صعبة يص  إليهما 

 (57: 2006)محمد إبراهي  عيد  .اإلنسان عندما يشعر أن حياته ل  يعد لها معن 
 اإلنسان  االتجا  أصحا  درسهاي الت  الن سية الم اهي  أه  من الحيا، ف  المعنى

البشمري   للسلوك األساس  المحرك أو الداف  منه  لثيرونال ويعد  عل  الن س  ف 
 بدايمة فم  انتشمر  الوجوديمة التم  باألفلمار تمرثر الم همو  هذا بدراسة االهتما  وأن

ظهمور  ممن ، تمر ال تلمك فم  شما، مما مم  متماشمياا  وجماح الماضم  القمرن ومنتصمف
الحيما،  فم  المعنمى م همو  يحمظ ولم  ؛النماس بمين والعدميمة جمدوىالال لحماال 
 المعنمى  عمن فرانلم  نظريمة لحمين ظهمور المن س علمماح قبم  ممن اللاف  باالهتما 

 غامضاا  هذا الم هو  ظ  النظرية هذ  ظهور ولواية الن س عل  نشوح بدايا  فمنذ
 ش صمية فم  مماا مه سميلولوجياا  م هومما بوص ه تناقشه  اصة عناوين له ت رد ول 

 (Kim, 2001: 23) .الن سية صحته ف  أو اإلنسان
 المداف  للونمه الم همو  همذا أهميمة إلمى أشمار ممن أو  فرانلم  فيلتمور حيم  أن
 نظريتمه فم  المحموري الم همو  لدرجة أنمه جعلمهاإلنسان   لدى والجوهري  األساس
 ( 131 :1982   )فرانل .اإلنسانية الش صية عن
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والتم  أوحم  لمه بمذهبمه العالجم   ف  معسلرا  النازيةه األليمة فقد  فرانل  تجربت
والممذي أعمماد طبعممه تحمم  عنمموان  (مممن معسمملرا  المممو  إلممى الوجوديممة)فمم  لتابممه 

وقممد  ثممر فرانلمم  أن يسممت د  مصممطلح العممالج  (اإلنسممان يبحمم  عممن معنممى)جديممد 
ممن مصمطلح التحليم  الوجمودي  بمدالا   Therapy through meaningبمالمعنى

ى يميز منهجه عن منهج "بيتر فاجنر" من ناحية  ولل  يبرز أن أه  مما يمدور حت
حوله أسلوبه العالج  هو المعنى الذي يعبمر عمن القمي  التم  يعتنقهما ال مرد وتشمل  

 (108 :2008نبي  حافظ  ).جوهر حياته
 فم  لمه بالنسمبة ومعنمى قيمة ذا  الحيا، نرب ال رد سيعن  إحساالعالج بالمعنى و 

 ( Earnshaw, 2000: 56).الحاضر الوق 
وهمممو لممم  شممم ح يمثممم  داللمممة لل مممرد فممم  حياتمممه ممممن  مممال  ت سمممير  ألحمممدا  الحيممما،  

ممن  مال  تموفير مصمادر حقيقيمة  ا  لمهتتم   وتلوين فلس ة وأهداف  اصمة لحياتمه
حاضمر لتحقيمق قيممة حقيقيمة لذاتمه ومسمتقب  أفضم  يرضم  الللمعنى اإليجماب  فم  

 (83 :2009)سيد البها    .عنه
أن اإلنسان قادر على تحم  الحرممان الن سم  واالجتمماع   (1978)ويرى فرانل  

واالقتصمممممادي وللنمممممه ال يسمممممتطي  أن يتحمممممم   لمممممو الحيممممما، ممممممن الهمممممدف والمعنمممممى  
علممممى تحممممم  المعانمممما،  وتقممممدي   فاإلنسممممان عنممممدما يممممرى معنممممى لحياتممممه يلممممون قممممادراا 

اظ علممى همممذا المعنمممى  التضممحيا  حتمممى بحياتمممه ن سممها  ولممم  ذلمممك مممن أجممم  الح ممم
وللن عندما ت قد حيا، اإلنسان معناها فقد يضطر اإلنسان إلى االنتحار حتى ولو 
لانمممم  جميمممم  احتياجاتممممه األ ممممرى مشممممبعة فللحيمممما، معنممممى رغمممم  العبمممم  والتنمممماقض 
والالمعقممو   ومممن اليممرس مممن الحيمما، إلممى الولمم  بالحيمما،  فممنحن الممذين نضمم   علممى 

اإلضمم اح ال يلممون إال مممن  ممال  الشممد، والقممو، علممى  األشممياح القيمممة والمعنممى وهممذا
 (154 :2002)محمد إبراهي  عيد .إعطاح الحيا، والموقف قيمة
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  -ويقو  العالج بالمعنى على مجموعة من األسس ال لس ية وه :
ممر  ه  حرية إنسانية محدود، للانن يعميد فتمر، محمدد، ممن الع حرية اإلرادة: –أ 

محدد،  وللن هذ  الظروف ال تتحل  ف  اإلنسمان.  اا ظروفو ال  هذ  ال تر، يواجه 
وهذا يعن  أن حرية اإلراد، اإلنسانية ليس  حرية من الظروف  وللنمه حمر فم  أن 
يت ممذ موق مما مممن ظروفممه ومحدداتممه؛ ألن اإلنسممان هممو المسممنو  عممما يصممبح عليممه 

  ؛ ألن اإلنسمممان فممملمممذي يريمممد أن يلمممون عليمممهحالمممه  وعمممن ا تيمممار  لنمممو، الشممم   ا
 (Frankl, 1976: 63)  .النهاية هو الذي يقرر من أج  ن سه

تعتبر إراد، المعنى ه  الرليز، الثانية الت  يسمتند إليهما العمالج  إرادة المعنى: –ب 
بالمعنى  والت  حظي  باهتما  لبير من جان  فرانل   حي  يرى فرانل  إن إراد، 

يممما، ال مممرد. فاإلنسمممان يملمممك المعنمممى ممممن المممدواف  األوليمممة التممم  ت لمممق المعنمممى فممم  ح
 .                                  أهممممممممدافا لثيممممممممر،  وللممممممممن بممممممممإراد، المعنمممممممم  يسممممممممعى إلممممممممى تحقيممممممممق هممممممممذ  األهممممممممداف

(Frankl, 1978: 17) 
ــاة –ج   : يملممن تحديممد معنممى الحيمما، وفقمماا للتصممور األدلممري برنممه نمممط معنــى الحي

يتصمم ون بالقممدر، علممى  الحيمما، يمما، وأن معظمم  البممارزين فمم فريممد فمم  التوافممق فمم  الح
 :2006 )محمد إبراهي  عيمد .إبدا، أهدافه  وعلى إيجاد الوسان  لتحقيق هذ  األهداف

82) 
  -وتتل   االفتراضا  األساسية العالج بالمعنى فيما يل :

: ي ترض العالج بالمعنى أن هناك بعداا إنسانياا  الصماا همو الكائن اإلنساني حر -
باإلضممافة إلممى البعممدين اَل ممرين الجسممم   Notice Dimensionالبعممد المعنمموي

والن سمم   وياللممد فرانلمم  علممى أن اللممانن اإلنسممان  محلممو  بالبعممد الجسممم   ومممدفو، 
 (Frankl, 1976: 14,15).إلى البعد الن س  وللنه متحرر ف  البعد المعنوي

: إن حيا، ل  فرد تحتوي على سلسملة ممن موقفي –ذاتي  –شخصي  –المعنى  -
قف ال ريد، الت  تجعله يستجي  لها بطريقته ال اصة  والبح  عن ال صان  الموا

النوعيمممة واالسمممتجابا  التممم  تممممد  بمممالمعنى فممم  الحيممما، تجعلمممه يقمممرر ليمممف يسمممتجي  
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للمها  ف  الحيا،  وأيضا ليف يجد المعنى ممن  مال  تحقيمق همذ  المهما ؛ ألنمه فم  
ى مممن شمم   إلممى   ممر ومممن الموقممف الواحممد يسممتجي  ال ممرد لممه وللممن يتويممر المعنمم

. لحظمممة إلمممى أ مممرى. وألثمممر ممممن ذلمممك ال يملمممن ألي فمممرد إعطممماح المعنمممى ل  مممرين
 (108 :1997فرانل   )
: اسمت اد علمماح المن س اإلنسمانيين الحياة تجعل اإلنسان يتحدى لخلق معنى لهـا -

عمن الالمعنم   Camus (1969) ولمامو  Sarter (1967) ممن لتابما  سمارتر
حي  يرى سمارتر أن الالمعنم  همو "العبم  المذي يعرفمه برنمه لم   والعب  ف  الوجود

ممممن أن الحيممما،  مممما لممميس لمممه معنمممى". ويسمممتند همممذا التعريمممف علمممى مممما يعتقمممد  سمممارتر
لمعنمى  والمعنمى فم  الحيما، نها عب   وأن العب  هو فقمدان اأتمض  بوير معنى  و 

ننما نحمن ن الضرور،  وأن ل  ش ح جانز  وأن الحيا، فم  حقيقتهما تاعيداف   فهمة  وا 
 (152 :2002 )محمد إبراهي  عيد . الذين نجع  لها قيمة

: الحيما، اإلنسمانية تطمر  فم  المعاناة تتضمن قيما ومعاني في الحياة اإلنسانية -
ل  لحظة تحديا  جديد،  وعلمى اإلنسمان مواجهمة همذ  التحمديا   ومما يترتم  علمى 

ذا  لمم  يتحممم  اإلنسممان معانمما، ذلممك مممن قلممق وشممعور بالممذن  وشممعور بالمسممنولية  وا 
صالة وجود  ويهزمه األلم  اَلال  ومواجهة التحديا   فإنه يت لى عن أه  مقوما  أ

 :1992)إيمان فوزي  . وتبدأ بذر، المرض الن س  ؛وتنض  حياته ؛والالمعنى والوحد،
286) 

إلمى أن  Frankl نلم ا: يشمير فر إيجـاد المعـاني العميقـة فـي العالقـة بـا خرين -
بممر الحمم  هممو الشممل  األساسمم  فمم  العالقمما  بممين جميمم  البشممر لممما يعت الحمم  هممو

ألن الحقيقمممة تاللمممد علمممى أن المشممماعر بمممين اَل مممرين هاممممة  المصمممدر األو  للمعنمممى.
 (Frankl, 1976: 93)  .وم يد، لحيا، ل  فرد

: الشم   إيجاد المعنى والهدف في الحيـاة يجعـل كـل شـيء فـي الحيـاة سـهالا  -
ممن   اليمةمعنى  ف  حين أن الش   غير السوي حياتمه  السوي تلون حياته ذا 
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؛ فممممالالمعنى فمممم  الحيمممما، هممممو اإلحسمممماس بممممال راأ  Meaning lessensالمعممممان  
 (130 :2002)محمد إبراهي  عيد   .وبالالهدف والالقيمة

: السعاد، هم  الهمدف العما   وتعنمى أن الحيما، ألثمر لمذ، المعنى ال يعني السعادة -
أعمم  وأشممم  مممن ذلممك  حيمم  إن األفممراد يبحثممون عنممه ليحققمموا  ومتعممة  بينممما المعنممى

 (95 :2004)إسماعي  بدر   .السعاد،
: ال مرد الممذي اإلحبـاط فـي إرادة المعنــى لـدى األفــراد يـادي إلــى الفـرا  الوجــودي -

يعان  من اإلحساس بافتقاد المعنى هو ف  الحقيقة يعان  من ال راأ الوجودي  لما 
ا ل   وينتج من اإلحباط ف  إراد، المعنى لدى ال رد  لما يسميه فرانل  وهو فراأ د

علمممى أن ألثمممر المرضمممى الن سممميين فممم  همممذ  األيممما  يعمممانون ممممن افتقممماد  ياللمممد أيضممماا 
 (Frankl, 1978: 83-84) .المعنى والهدف من الحيا،

تسممام  الممذا  يعنمم  أن اإلنسممان لممانن قــدرة اإلنســان علــى التســامي بالــذات:  -
 .إلى ما هو غير متحقق  وهذا ملمن قوته وتساميه المستمرمجاوز لما هو متحقق 

 (153 :2002)محمد إبراهي  عيد  
 مصمادربعنموان:  Baum, & Stewart, (1990)وسمتيوار   بماو  سمةراوهمدف  د
   فم  الحيما، المعنمى مصمادر اللشف عن إلىوقد هدف    ال  فتر، الحيا،  المعنى
 96-عامماا 17مما بمين )م تل مة  عممارأ ممن المشمارلين بسمالا  انالباحثم قما  حيم 
 المذي ذلمر العممر مم  حيماته   فم  ألثر معان  له  تمث  الت  األحدا  عن (عاماا 
 بتصمنيف قماموا ثم    األحمدا  همذ  تسمب  التم  األسمبا  ومما ألثمر  فيمه تحمد 

  -األط ما  مولمد  -والمزواج الحم   -وهمى: "العمم  فنما  فم  عما  اإلجابا  بشمل 
 -المو  أو المرض  -الحواد  -الش ص ( )الرحال   اإلنجازاالستقال   تحقيق

 ارتبطم  التم  المعمان  فنما  الدراسمة أن نتمانج ألمد  .الطمالق" أو االن صما  
 بالنسمبة االسمتقال   بينمما تحقيق  -والزواج الح   -العم  لان : أحدا  بالرجا 
 بعمض أن دجموُ  لمما العمم "   -والمزواج الحم   -األط ما  لانم  "مميالد للسميدا 

 التم  األنشمطة ممن يلونهما التم  لمال برا  ن سمه بالشم    ارتبطم األحمدا  قمد
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 قمي   ممن لل مرد يمثلمه ومما بمه المحميط ممرتبط بالعمال  همو مما ومنهما يمارسمها 
 يرتبط الحيا، معنى أن ألد  النتانج والمو   وقد الحيا،  وفلس ة ودين  واتجاها  

 أسماس همو لمعنى الحيا، العا  اإلدراك أن أو ، الحيا عن والرضا بالسعاد،  إيجابياا 
 السعاد،.
أثمممر لممم  ممممن العمممالج بمممالمعن  بعنممموان: دراسمممة ب( 1996سممميد عبمممدالعظي  )وقمممد قممما  

الوجممودي وفنيممة الت جممر الممدا ل  فمم  عممالج االلتنمما  الت مماعل  لممدي عينممة مممن طلبممة 
والت جممر  وهمدف  إلممى التعمرف علمم  ممدي فاعليمة لمم  ممن التحليمم  بمالمعن   الجامعمة

وصممل  عينممة مممن طممال  الجامعممة  وت ىالج االلتنمما  الت مماعل  لممدالممدا ل  فمم  عمم
وجمممود فمممروق بمممين أفمممراد المجموعمممة العالجيمممة  منهممما: الدراسمممة لمجموعمممة ممممن النتمممانج

إنمما ( وذلممك فمم  لمم  مممن  –وأفممراد المجموعممة الضممابطة )ذلممور  إنمما ( –)ذلممور 
ممما يعنمم  ان  مماض درجمما  أفممراد  .ا تيممار الهممدف مممن الحيمما، االلتنمما  الت مماعل  

ا تيمار الهمدف ممن  االلتنما  الت ماعل   وزيماد، درجماته  فم  المجموعة العالجية ف 
البرنامج العالج  للت جر الدا ل  فم  عمالج االلتنما     مما يشير إل  فعاليةالحيا،

 الت اعل .
حيا،  ال معنى بدراسة بعنوان: سيلولوجية Elisabeth, (2000) لما قام  إليزابي 

 مرلم  م همو  ووجمد  أنمه الن سم  الجانم  ممن الحيما، معنمى م همو  ناقشم  حيم 
 ربمما الحيما، فم  المعنمى أن أوضمح  وقمد غمامض  األحيمان بعمض ومجمرد وفم 

 بااللتنا . سلبياا  يرتبط لما بالسعاد،  بالشعور إيجابياا  يرتبط
ن  فممم  ممارسمممة العمممالج بمممالمعبعنممموان: ( 2008) عبمممد المممرحمنع ممماف  دراسمممة وفممم 

 دمممة ال ممرد للت  يممف ممممن المشمملال  االجتماعيممة والن سمممية لل تيمما  المتممر را  فممم  
هدف  إلى ا تبار فاعلية برنمامج للتمد   المهنم  يعتممد علم  اسمتراتيجيا    و الزواج

العالج بالمعنى ف   دمة ال رد للت  يف من المشلال  االجتماعية الن سمية  فنيا و 
( ممممممن العمممممامال  20علممممم  )البرنمممممامج بقممممم  وطُ  لل تيممممما  المتمممممر را  فممممم  المممممزواج 

وجمود المتر را  ف  الزواج بمستش ى القصر العين   ولمان ممن أهم  نتمانج الدراسمة 
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برنممممامج التممممد   المهنمممم  الممممذي يعتمممممد علمممم  اسممممتراتيجيا  وأسممممالي  العممممالج لتممممرثير 
  الت  يمممف ممممن المشممملال  االجتماعيمممة الن سمممية لل تيممما  المتمممر را  فممم  فمممبمممالمعنى 

 اج.الزو 
فاعلية العالج بالمعنى ف    ض حد، بعنوان: ( 2014) البقم دراسة عبداهلل وف  

االلتنمممما  لممممدى عينممممة مممممن مراجعمممم  العيممممادا  الن سممممية بمستشمممم ى الصممممحة الن سممممية 
رصممد و هممدف  إلممى رصممد وقيمماس مممرض االلتنمما  لممدى المرضممى     والتمم بالطممانف

برنمممامج ل  مممض حمممد  تصممممي  وتممم  وقيممماس الشمممعور بمعنمممى الحيممما، لمممدى المرضمممى  
االلتنمما  وتنميممة الشممعور بمعنممى الحيمما، باسممت دا  العممالج بممالمعنى. وتلونمم  عينممة 
الدراسة من عينة من مراجع  العيادا  الن سية بمستش ى الصمحة الن سمية بالطمانف 

( وطبمق علميه  10قسمموا إلمى مجمموعتين األولمى تجريبيمة عمددها ) (20) وعمدده 
( وطبمق علميه  العمالج المدوان  10انية ضابطة عمددها )العالج بالمعنى والث برنامج
وتوصل  نتانج الدراسة إلمى فاعليمة برنمامج العمالج  إشراف الطبي  الم ت   تح 

العيمممادا  الن سمممية بمستشممم ى  بمممالمعنى فممم  ت  ممميض حمممد  االلتنممما  لمممدى مراجعممم 
 الطانف.

 االكتئاب  -ب
شمممماعر ان  مممماض ُيعممممّرف االلتنمممما  برنممممه وصممممف لعممممدد لبيممممر مممممن الظممممروف مثمممم  م

المعنويا    يبة األمم   أو ردود فعم  ن سمية مالقتمة لةصمابة أو ال قمدان. وأن زملمة 
األعممراض االلتنابيممة ال تتضمممن اضممطرا  المممزاج فقممط بمم  هنمماك أعممراض مصمماحبة 
أ ممرى مثمم  اضممطرا  الشممهية  اضممطرا  النممو   اضممطرا  النشمماط الحرلمم  ن سمم   

  مشاعر بعد  القيممة أو بماإلث   صمعوبة ان  اض الطاقة  ان  اض الطاقة الجنسية
)غريم  عبممدال تا  .فم  الترليمز وفم  الممذالر،  والت ليمر وأفلمار تتعلمق بممالمو  واالنتحمار

 2000: 410–411) 
ن أن يتمثممممم  االلتنممممما  اضمممممطرا  لمممممه جوانممممم  ان عاليمممممة ومعرفيمممممة وبدنيمممممة  ويملمممممف

ة المذا  والتم  اللتنما  فم  عمد  القمدر، علمى الحم   ولراهيملاالضطرا  االن عمال  
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قممممد تصمممم  إلممممى الت ليممممر فمممم  االنتحممممار أو اإلقممممدا  ال علمممم  عليممممه. أممممما االضممممطرا  
المعرف  فيتمث  ف  ان  اض تقدير الذا   وتشمويه الممدرلا   واضمطرا  المذالر،  
وتوق  ال ش  و يبة األم  ف  الحيا،  وعد  القدر، على الترليز الذهن . هذا فضالا 

تمثممم  فممم  اضمممطرا  الشمممهية للطعممما   واضمممطرا  عمممن االضمممطرا  البمممدن  المممذي ي
نهمماك  ولثممر،   والصممدا،  واإل   واضممطرا  الجهمماز العصممب النممو   والعجممز الجنسمم
 (11 :1997)بدر األنصاري  ة. البلاح وتناق  الطاق

 بصمور، االلتنما  ممن يعانون الحيا، المعاصر،  ف  الناس أن إلى يشير ما وهناك
 أن منمه  ولمو تعمان  السمابق وحضمارا  الماضم  لانم  مجتمعما  ألبمر ممما
 األسممماح لثيممراا مممن ووصمم و   وأعطممو  عرفممو  عممر  وغيممر عربمماا  األقممدمين

.                                             منممه المعانمما، و ال  بممه اإلحسمماس مممرار، إلممى التمم  أشممار  والمصممطلحا 
 (7 :1998)عبدالستار إبراهي   
ممممن جملمممة  %24.5ألممممراض الوجدانيمممة تصممم  إلمممى جممممد أن نسمممبة اوفممم  مصمممر  وُ 

ممن المرضم  يعمانون  %19.7االضطرابا  العقلية ومن همذ  النسمبة  فمإن حموال  
 (352 :2003أحمد علاشة  ).االلتنا  الت اعل 

فااللتنمما  أحممد التقلبمما  المعتمماد، للمممزاج اسممتجابة للمواقممف األليمممة التمم  تصممادفنا  
ض ممما  بمم  هممو موجممود فمم  الوالمم  لممدى لمم  وهممو أحيانمماا عالمممة مممن عالممما  مممر 

المرضممم  أيممماا لمممان الممممرض المممذي يعمممانون منمممه  فمقولمممة "لممم  ممممريض ملتنممم " لهممما 
نصممي  لبيممر مممن الصممحة. أولمم  مممريض يجمم  أن يلممون لممذلك  والم هممو  األهمم  

 (12 :2007)صموي  بشرى  .لاللتنا  هو أنه حالة من االضطرا  الن س 
وفقدان الشمعور بالسمعاد، والبهجمة   ج االلتنابوهو اضطرا  ن س  يظهر ف  المزا

ومشاعر الذن  واحترا  للذا  ممن  ض  ونمو  وشمهية مضمطربة  وطاقمة من  ضمة 
. وترليمممز قليممم   ممممما يمممالدي إلمممى عمممد  قمممدر، ال مممرد علممم  القيممما  بمسمممنولياته اليوميمممة"

(Traywick, 2007: 1) 

عنويما    يبمة وااللتنا  وصف لعدد لبير من الظروف مث  مشاعر ان  اض الم
األمممممم   أو ردود فعممممم  ن سمممممية مالقتمممممة لةصمممممابة أو ال قمممممدان. وأن زملمممممة األعمممممراض 
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االلتنابية ال تتضمن اضطرا  المزاج فقط ب  هناك أعراض مصاحبة أ مرى مثم  
اضممطرا  الشمممهية  اضمممطرا  النممو   اضمممطرا  النشممماط الحرلمم  ن سممم   ان  ممماض 

قيممممة أو بممماإلث   صمممعوبة فممم  الطاقمممة  ان  ممماض الطاقمممة الجنسمممية  مشممماعر بعمممد  ال
)غريمم  عبممدال تا   .الترليممز وفمم  الممذالر،  والت ليممر وأفلممار تتعلممق بممالمو  واالنتحممار

 2000: 410–411) 
لمما أن االلتنما  يحمد  نتيجمة النسمحا  مصمادر التعزيمز المعتماد، أو غيابهما ممن 

معمممد   حيممما، ال مممرد  لمممالزواج أو الوظي مممة أو الثمممرو، أو النجممما   ونتيجمممة لمممذلك يقممم 
ذا لمم  يستشممعر ال ممرد تعزيممزاا وتممدعيماا وتعاط مماا ومسمماند، مممن قبمم  اَل ممرين  نشمماطه وا 
الستعاد، المعمد  المعتماد لنشماطه فإنمه ير مذ فم  المزيمد ممن التمدهور حتمى ينسمح  

 (394 :2003)عبدالمطل  القريط   .ويلتن 
ينتمممه ويحمممد  االلتنممما  نتيجمممة لتشمممليلة ممممن العوامممم  تتضممممن ت ممماعال  ال مممرد مممم  ب

المالدية إلى نتانج إيجابية له  أو زيماد، معمد  ال بمرا  السمينة  والتم  تلمون بمثابمة 
 (151 :1996)أحمد عبدال الق  ومحمد الصبو،   .عقا  له

  -ويملن تل ي  األعراض االلتنابية فيما يل :
 شعور بااللتنا  والزهق والمل . .1
 و لثرته.اضطرابا  بالنو  وقد تلون ف  صور، صعوبة ف  النو  أ .2
 عد  االستمتا، بمباهج الحيا،. .3
 فقدان الشهية لألل  أو اإلفراط ف  األل  بشراهة. .4
 سرعة التع  من أي مجهود. .5
 صعوبة الترليز والتذلر وات اذ القرارا . .6
 نظر، تشاالمية للماض  والحاضر والمستقب . .7
 الت لير ف  إيذاح الن س أو المحيطين لاالنتحار أو القت . .8
 (  23 – 22 :2007 )صموي  بشرى  أو العصبية الدانمة.الشعور بالذن   .9
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وفقماا  الحيما، معنمى  بمر،بعنموان:  ,Colin Leath" (1999) "لولين لي  دراسة ف  
للتصور الن س   والت  هدف  إلى إعمداد مراجعما  للدراسما  الن سمية التم  تناولم  

 ممن لثيمر فم  تقمود المعنمى فقمدان أن مشماعر إلمى همانتانج  أشمار  معنمى الحيما، 
  .واالنتحار وااللتتا  اليرس إلى األحيان

 الحيا، معنى عنوانها:بدراسة  Olesovesky," (2003) أوليسوفيسلى "لما قا  
 م همو  فيهما الحيما،  تنماو  امتمداد علمى بينهمما للعالقمة مقارنمة وااللتنما   دراسمة

 أنماطاا ضم  عينة على وذلك ف  العمر وبالتقد  بااللتنا  وعالقته الحيا، معنى
 تقسيمه  ت  ( متطوعا81عدده  ) وبل  السن لبار من وأفراداا الطال  من م تل ة
 ممن أدوا  عمد، الدراسمة فم  اسمت دم  عمريمة  وقمد فرعيمة مجموعما  ثمال  إلمى

 – لوى )مار لم االجتماعية المرغوبية )المعدلة( ومقياس للحيا، النظر، أهمها: قانمة
 طبق  الديموجرافية  وقد للبيانا  واستبيان لزنج تنا االل لتقدير لراون(  ومقياس
 التحمويل  فيشمر وا تبمار المتعمدد االنحمدار مثم : تحليم  متنوعمة أسالي  إحصانية

 لم  فم  وااللتنما  الحيما، معنمى بمين سمالبة عالقمة نتمانج الدراسمة وجمود أوضمح 
 الحيما، معنمى بمين إحصمانية داللمة ذا  فمروق ل  توجد بينما العمرية  المجموعا 

 عمريه. فنة أصور ف  االلتنا  وحتى حدو  عند السن ف  والتقد 
 العمالج فنيما  بعمض ( بدراسمة بعنموان: فاعليمة2003الحلمي " ) عبد وقا  "أشرف

إلمى ا تبمار  الدراسمة لدى عينة من المسنين  وهدف  االلتنا    ض ف  الوجودي
عينمة ممن نمزالح  لمدى وااللتنما  الحمزن مشماعر ت  يف الوجودي ف  العالج فنيا 

 المن  ض  الملتنبين من المسنين (20) من الدراسة عينة دار المسنين  وتلون 
المسممنين الملتنبممين  مممن( 20)و لمجموعممة تجريبيممة  الحيمما،  بمعنمم  الشممعور

 فم  االرشمادي المسمت د  البرنمامج الدراسمة أن وأظهمر  نتمانج ضمابطة  لمجموعة
 وسماه  الدراسمة عينمة ممن المسمنينلمدى  نما   ض االلت ف  فاعلية أثب  الدراسة

 بال اعلية وشعوره  األم  لديه  عود، وبالتال  جديد من الحيا، بمعن  شعوره  ف 
 والل اح،.
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دور المعنمممى الوجمممودي فممم  بعنممموان: دراسمممة  ,Mascaro(2005)ماسممملارو وقمممد 
  القانم ال مرض ا تبمار إلى   وقد هدفتعزيز األم  والوقاية من أعراض االلتنا 

 تتسب  الت  الضووط لترثير لعام  مضاد يعم  الوجودي بالمعنى اإلحساس برن
 طالم  وطالبمة  143 األمم  وتلونم  العينمة ممن ونقم  االلتنما  ظهمور فم 

الوجمودي  بمالمعنى اإلحسماس بمين سمالبةة ارتباطيم عالقمة وجمود النتمانج وأظهمر 
 الوجودي  بالمعنى ساإلحسا بين إيجابية عالقة ووجود بااللتنا   اإلصابة وبين
 العامم  الروحم  همو المعنمى أن الدراسمة أظهمر  لما األم   مستويا  زياد، وبين

 وااللتنا . اليومية الحيا، ضووط ضد األو  المضاد
 :المتأخرات في سن الزواج -ج
جتمممما،  لمممذلك االعلممم  المممن س و علممم  فممم  مجممما   واسمممعاا  ا  همممذا المصمممطلح نطاقممماا نممم
والعزوبممة  وسممنتناو  فمم  هممذا البحمم  م هممو  تممر ر سممن عممدد  مرادفاتممه لالعنوسممة ت

الزواج لممرادف لمصمطلح العنوسمة. مم  العلم  أن تحديمد سمن العنوسمة م تلمف فيمه 
ثممين  ومممنه  مممن لمم  إن بلومم  سممن الثال بممين النمماس  فمممنه  مممن يعتبممر ال تمما، عانسمماا 

ن بلومممم  ألثممممر مممممن ذلممممك لممممما  بهممممذين مممممن التعمممماريف التمممم  حاولمممم  اإل؛ و يعممممدها وا 
  :مرادفين نذلرال

فهم  عمانس والجمم  عمنس  يقا  عنس  الجارية  تعنس  عنوساا  :التعريف اللووي
   وه  معنس إذا طا  ملوثها فم  بيم  أهلهما بعمد إدرالهما حتمى انساوعوانس وع

 يقممما  عنسممم   رجممم  ممممن عمممداد األبلمممار ولممم  تتمممزوج قمممط  فمممإن تزوجممم  ممممر، فمممال
 )210 :1991محمود المسعدي  )

  "العنوسة أنها "تر ر سن الزواج ( .   نصور صالح المنهال م) الشيا ويقو 
رغمم  أن تحديممد سممن معينممة للممزواج أمممر مرفمموض مممن الناحيممة الشممرعية  وقممد جمماح  

لتم  أصمبح  اعلى المجتمعا  غيمر المتوازنمة و  االن تا للمجتم  اإلسالم  نتيجة 
بمممرز  فممم  قضمممية بلومممة األرقممما  حمممو  العممممر والمممما   وهمممذ  الظممماهر، اللممم  إتنظمممر 

المجتم  نتيجة عدد من العوام  المتعلقة بارت ا، المهور وتلماليف المزواج وعمزوف 
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ل همم  ليمماح عممن تممزويج بنمماتهن لللممفح والتعممذر برعممذار عرفيممة وعصممبية األولبعممض 
 .                                          ال اطئ برن التعلي  يتعارض م  الزواج

  علميمماا  ل ظمماا   العنوسممة مصممطلح اجتممماع  وليسمم نفممإ االجتماعيممةومممن الناحيممة 
والتطمور الزمنمم  للمجتمم   وبممذلك  االجتماعيمةتويممر بتويمر الظممروف يوبالتمال  فهمو 

 االجتماعيمممممةو  االقتصممممماديةفالعنوسمممممة تحمممممدد أسمممممبابها وانعلاسممممماتها وفمممممق الظمممممروف 
                                نظممممممممر، لمممممممم  مجتممممممممم  اتجمممممممما  الظمممممممماهر،.  ممممممممال والثقافيممممممممة للمممممممم  مجتممممممممم  ومممممممممن 

 )53 :2007  أغبار حورية)
 اإلعمراضرنمه "الميم  و بتر ر سمن المزواج  (53: 2002  ابراهي  الجوبر)يعرف و 

  حيم  مما يطلمق َل مرف ممن مجتمم  اعمر األبما تالف  تلف ي  و عن الزواج مالقتاا 
للممزواج فمم  مجتممم    ممر  حيمم  أن  مناسممباا  عليممه عممزوف فمم  المجتممم  يعتبممر سممناا 

 ". االجتماعيةحرار، الجو والبينة  با تالفلف البلوأ ي ت
 ل  الذي"( العانس من الرجا  والنساح برنه 7: 2000  ويعرف )منصور الرافع 

 أي الحيما، قطمار فاتهما العمانس عمن يقما  العمرف وفم  النلما  يعقد عقد ول  يتزوج
 بين يالسس الذي الزوجية عد ه  الناس عرف ف  ألن الدنيا دنيا تد   ل  أنها
 ".                    السعاد، لهما وتحقق حياتهما تمأل منهما ذرية ليلون وفتى فتا،
 ليسم  وهم  العرفيمة المزواج سمن ال تما، تجماوز بالتمر ر فم  سمن المزواج يقصمدو 

 فالتر ر ف  سن الزواج لذلك وللمجتم   للعرف راج  معينة  فالتحديد بسن محدد،
 المدو  عمن واإلسمالمية العربيمة لمدو لمدى ا ت تلمف لمما َل مر مجتمم  ممن ت تلمف
 بين المجتم  ن س ف  لما ت تلف للظاهر،  ال اصة نظر  مجتم  فلل  الوربية 
 والنسماح الرجما  ممن العمانس يعمرف المجتمم  فم  السماند والحضر  والعمرف الريف
 العمانس ال تما، أو ال تمى عمن ويقما    النلما  عقمد، ولم  يعقمد يتمزوج لم  المذي بمرن

)منصمور .الدنيا همو المزواج يعتبمر إذ يمد ال المدنيا لم  و الحيما، قطمار ممافاته برنهمما
 (98 :2000   الرافع
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 عنوسمة ال تيما  مشمللة أن إلى (27 -24 :2002الشربين    )لط   أشار وقد
ال  المزواج عمن واإلحجما  واالجتماعيمة  الن سمية للصمحة  طيرا تهديد تمث  والرجا 
 وللن الزواج إتما  صعوبة ف  تتسب  الت  ةاالقتصادي العوام  على فقط يقتصر

 المزواج حمو  الجديمد، األجيما  لمدى السملبية الم ماهي  ومنهما أ مرى هنماك أسمباباا 
 نتيجمة تنشمر قمد هأنم األسمري. وأضماف والت لمك الطمالق تزايمد نسمبة بعمد  صوصماا 

 أو مناسم  يمرغ بشم   القبو  أو االنحرافا  السلولية من اللثير الزواج لتر ر
 ممن اللثيمر علم  يترتم  ممما قمد متعمدد زواج فم  الثانيمة الزوجمة بمدور ا القيم

 فيهما شماملة تشمترك مواجهمة  مال  ممن الحم  نرصمد أن يجم  ولمذا المشملال  
فم   تعمم  التم  المجتمم  منظمما  ولم  األهليمة الجمعيما  مم  الرسممية الجهما 
  .      األسر، رعاية مجا 

ا  متعدد، أهمها التويرا  االجتماعية ويرج  عزوف الشبا  عن الزواج إلى أسب
العميقة الت  حدث  ف  القي  واألعراف الساند، ف  المجتم  المصمري فم  السمنوا  
األ يممر، مثمم  الالمبمماال، وعممد  الرغبممة فمم  تحممم  المسممنولية  واإلحبمماط العمما  وفقممدان 

عمد الشعور باَلمن والثقة ف  المستقب   لما ترجم  أيضما لضمعف المواز، المدين  والب
عممن االلتممزا  بالتعممالي  الدينيممة "التمسمموا الممرزق فمم  النلمما "  باإلضممافة إلممى البطالممة 

 (755 :2008 )ع اف عبدالرحمن  .وارت ا، تلاليف الزواج والمواال، ف  المهور
ويعتقممد الباحثممان بممرن األسممبا  االقتصممادية والماديممة ليسمم  همم  األقمموى فمم  تممر ر 

نممما هنمماك أسمم با  قممد تلممون أقمموى وألثممر حممد، مممن األمممور سممن الممزواج وال تيمما   وا 
 االقتصادية والمادية ومنها مثالا: 

العادا  والتقاليمد : وممن أهم  العمادا  والتقاليمد بالمجتمعما  العربيمة عمومماا همو -1
وهمو مما لم  يمن  عليمه أي شمر، أو  لمستوى االجتماع  والمستوى الثقماف تناس  ا

)الحجممرا    .... َرَمُلْ  ِعْنممَد اللَّممِه َأْتقَمماُل ْ ِإنَّ َأْلمم.... ديممن  وقمما  المممولى عممز وجمم  
مماِلِحيَن ِمممْن ِعَبمماِدُلْ  (  لممما قمما  المممولى عممز وجمم  13 َوَأْنِلُحمموا اأْلََيمماَمىن ِمممْنُلْ  َوالصَّ

َماِنُلْ  ِإْن َيُلوُنوا ُفَقَراَح ُيْوِنِهُ  اللَُّه ِمْن َفْضِلِه َواللَُّه َواِسٌ  َعِلي ٌ  (  وقا  32)النور   َواِ 
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ِإَذا َ َطممَ  ِإلَممْيُلْ  َمممْن َتْرَضممْوَن ِديَنممُه َوُ ُلقَممُه َفَزوُِّجمموُ   ِإالَّ َتْ َعلُمموا َتُلممْن ) رسممو  اهلل 
وابممن ماجممه  1084رقمم   3/394( روا  الترمممذي ِفْتَنممٌة ِفمم  اأَلْرِض  َوَفَسمماٌد َعممِريٌض 

اليممد المصممرية نجممد فمم  العممادا  والتق   باإلضممافة إلممى ماسممبق 1967رقمم   632/1
ممما يثقمم  لاهمم  الشممبا  مممن متطلبمما  فمم  مقتبمم  حيمماته   مممن شممبلة بمبلمم  ال يقمم  
عن لذا  ث  تجهيز شقة الزوجية وترثيثها باشتراطا  أ رى  وهو ما يجعم  اللثيمر 

الن قا   ناهيمك عمن االشمتراطا  ال اصمة بشملليا   من الشبا  مديون لسداد هذ 
 ة المنقوال (. قد ت سد الزواج أساساا مث  )قانم

 إلى أن ارت ا، 2016ا تيار ال تا  ن سها للعنوسة : أشار  "سامية الساعات " -2
 ولذلك الزواج  نحو  طو، ات اذ الشبا  من ت يف قد المجتم  ف  نسبة الطالق
 مرورهما أو السملي  اال تيمار قمدرتها علمى عمد  أو الطمالق ممن  وفهما عنمد البنما 

 نموذجماا  يلونمون قمد ايضما نجمد اَلبماح ولمذلك ال موف  لهما سمبب  بتجمار  سمابقة
ولمذلك  بيمنه    الفما  ممن مما يشماهدونه  مال  من الزواج فلر، من ي يف األبناح

 الشمبا  ت يمف بمالزواج ارتبطم  الماديمة التم  واالشمتراطا  االقتصمادية الظمروف
 فم  تويمرا  ممن نمرا  مما اا الماديمة  وأيضم المسمنولية وتحمم  االرتبماط ممن فلمر،

 والقمي  المسمنولية وتحمم  والمود بيننما الت ماه  ثقافمة ننشمر نعمد لم  تمم  وأننماالمج
 ممن ل وفهما مصمطلح العنوسمة ممن ت ماف ال تما، تعمد بالتمال  لم  .(3)اال القيمة
 والعيد الزواج من إلى ال وف يدفعها قد ما وهذا مطلقة أو زوجة تعيسة مصطلح

 .بإرادتها أحضان العنوسة ف 
 اال تيممما  تبعممماا للممم  مرحلمممة عمريمممة ممممن حياتهممما يلمممون لهمممارت ممما، التوقعممما  : ف-3

فمم   ون عنممدما تضمم  ال تمما،توقعمما  وطموحمما  فمم  عممريس المسممتقب   والمشممللة تلمم
تجعمممم  منهمممما معممممايير تسممممتند إليهمممما فمممم  مواقممممف الت ضممممي  ذهنهمممما تصممممورا  محممممدد، 

                                                

ىل  الزواج»فوبيا «من 2016 صفحة 21، مقاةل بعنوان )املرأأة يناير 22 )3( جريدة الأخبار عدد امجلعة    العنوسة(. أأحضان ا 
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 مالهم  -ماجسمتير  -)دلتمورا   مستوى التعلمي  منها:تناز  عنها واال تيار ال يت  ال
  الحالمممة االجتماعيممة )غيمممر متمممزوج مهنمممدس( –ضممابط  –)طبيممم  الوظي مممة   عمما (

مستوى الحالة وي ض  لو ل  يسبق له الزواج أو ال طوبة أساساا(  الشقة )تمليك(  
وذلمك بمما يتناسم   -( ...الما  ال عمال -المرت م   -االقتصادية )المتوسمط المرت م  

ثممم  تبممدأ تقممم   -اع  أو االقتصممادي ممم  مسممتواها التعليمممم  أو المموظي   أو االجتمممم
  ف مم    وللنهمما الزالمم  مرت عممة عممن الواقمم التوقعمما  ممم  التقممد  بممالعمر وقلممة ال ممر 

عممن تممر ر زواج ال تيمما   وجممد أن هنمماك مجموعممة  (2009) حمممد مرسمم دراسممة م
 نيماا نها زواجه الملم يسمبق لم  أن :الدراسمة منهماعينمة من المواص ا  تضعها ال تيا  

 زواجه الممملممم سمممبق قمممد زوج ممممن المممزواج علمممى وافقمممن أنهمممن ذلمممك لممم ي  %68 بةوبنسممم
  ف يرغبن العينة أفراد معظ  أن على يد  وهذا  %23زوجته بنس   مطلق وللنه

نهانيمممماا  وفمممم  دراسممممة  يممممر، بوممممدادي  الممممزواج لممممه بقوالممممزواج بمممممن لمممم  يسمممم االرتبمممماط
ممن  يمةالعمر  بن سمها  فال نمة عنوسمتها هم  ممن ا تمار  الممرأ، ( وجمد  أن2013)

لم  يتقمد   %20  مقابم   80%وُرِفضمَن بنسمبة  ماطبون تقمد  لهمن سمنة 30 -25
وُرِفضمَن   ماطبون تقمد  لهمن سمنة 35 – 30ممن  العمريمة لهمن  ماطبون  وال نمة

ممن  العمريمة وال نمة لم  يتقمد  لهمن  ماطبون  %21.05  مقابم  %78.95بنسمبة 
لم  يتقمد   %40بم    مقا%60وُرِفضمَن بنسمبة   ماطبون سنة تقمد  لهمن 40 – 35

 غيمر تقمد  المذي فم  : الشم   تمتل   المرفض لهمن  ماطبون. ولانم  أسمبا 
 من ال تا، بها مر  الت  السابقة التجار  دراستها  إلما  ف  ال تا، مناس   رغبة

بالتمال  فمإن ال تما  إذا فلمر  فم  ؛ بال شم  وبماح  أشم ا  علمى تعرفهما  مال 
وأحممال  و يمماال  لممديها فإنممه فمم  أحيممان شمم   ممما تقممد  لهمما وفقمماا لمعممايير مسممبقة 

 لثير، تقو  برفضه دون ت لير ف  حالة عد  استي اح  لهذ  المعايير.
 ( بعنوان: الضمووط الن سمية2007رسالن ) الرفاع  وشاهين وف  دراسة صبا 

المصرية  والت  هدف   البينة و السعودية البينة ف  زواجياا  المتر را  ال تيا  لدى
زواجيماا  وقمد أظهمر   المتمر را  ال تيما  لمدى الن سمية الضمووط علمى إلمى التعمرف
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 الضووط ف  السعودية والبينة المصرية البينة بين نتانج الدراسة عد  وجود فروق
 زواجياا.  المتر را  ال تيا  لدى الن سية
فعاليممة برنممامج إرشمممادي  :وانبعنمممدراسممة ب( 2009نسممرين عبمممد الحمم  ) قاممم  وقممد

  وقد شلال  الن سية لدى عينة من العناس المتر ر، زواجياا لت  يف حد، بعض الم
إلمممى التعمممرف علمممى ممممدى ال مممروق بمممين درجممما  اإلنممما  المتمممر را  زواجيممماا  همممدف 

التجريبيممممة قبمممم  وبعممممد تطبيممممق البرنممممامج اإلرشممممادي علممممى أبعمممماد مقيمممماس  للمجموعممممة
 االلتنممما   والتعمممرف علمممى ممممدى ال ممممروق بمممين درجممما  اإلنممما  المتمممر را  زواجيمممماا 

التجريبيممة فمم  القياسممين البعممدي والتتبعمم  علممى أبعمماد مقيمماس االلتنمما    للمجموعممة
معلممممة ممممن معلمممما  المرحلمممة االبتدانيمممة  تتمممراو   40وتلونممم  عينمممة الدراسمممة ممممن 

وتوصمل  نتمانج الدراسمة إلمى وجمود فمروق بمين   سنة 38سنة إلى  30أعماره  من
 البرنامج اإلرشادي على أبعاد المجموعة التجريبية قب  وبعد تطبيق درجا  فتيا 

مقيممماس االلتنممما   وال توجمممد فمممروق بمممين درجممما  فتيممما  المجموعمممة التجريبيمممة فممم  
 القياسين البعدي والتتبع  على مقياس االلتنا .

 العمانس ال تما، لمدى المسمتقب  قلمق ( بعنموان:2012وفم  دراسمة "ذهبيمة حسمين" )
 وانعلاساتها العنوسة  ثار ارسةدإلى   هدف  االجتماع  الن س  بالتوافق وعالقته
 علمى همذا  تمرثير  وممدى المسمتقب  قلمق ظهمور والسميما لل تما، الن سمية الصمحة علمى

 .التعليمم  والمسمتوى  المهنمةو  السمن   امتويمر  ضموح فم  ذلمك و الن سم  توافقهما
 فمروق دو وجمولمان ممن أهم  نتانجهما: عازبمة   فتما، 301 علمى البح  عينة شمل 
 ال ن السم لمتويمر وفقما المسمتقب  قلمق مقيماس علمى العموانس ال تيما  درجما  بمين
 لمتويمر وفقما المسمتقب  قلمق مقيماس علمى العوانس ال تيا  درجا  بين فروق توجد
 وفقما المسمتقب  قلق مقياس على العوانس ال تيا  درجا  بين فروق دو وج  المهنة
 مقيماس على العوانس ال تيا  درجا  بين فروق وجود  التعليم  المستوى لمتوير
 العموانس ال تيما  درجما  بمين فمروق توجمد ال  السمن لمتويمر وفقما الن سم  التوافمق
 ال تيما  درجما  بمين فروق توجدة  المهن لمتوير وفقا الن س  التوافق مقياس على



              عـن تـأخر سـن الـزواج لـدى المعلمـاتبرنامج إرشادى قائم على العالج بـالمعنى لخفـض االكتئـاب النـاتج فعالية 
 د. نور الدين طه السنبارى    د. فاطمة محمد الزاهر عبداهلل

                                        

130                                                           Doi: 10.12816/0041722 

 ارتباط هناك  التعليم  المستوى لمتوير وفقا الن س  التوافق مقياس على العوانس
 .العانس ال تا، لدى الن س  التوافق ومستوى ستقب الم قلق درجة بين ودا  سال 

بظهور السلوك  وعالقتهتقدير الذا  ( بعنوان: 2012" )يسمينة مولودأما دراسة "
  والتمم  هممدف  إلممى المقارنممة بممين العممدوان  عنممد النسمماح المتممر را  فمم  سممن الممزواج

قممدير ت رمتويمم   فمم  سممن الممزواج فيممما ي مم ار المتممر النسمماح و سمماح المتزوجمما  الن
 اممممرأ، 75اممممرأ، متزوجمممة و 75  وشممممل  العينمممة لوك العمممدوان السممم رومتويمممالمممذا  

 ر سمن قة بمين تمرهناك عال  ولان  نتانجها على النحو التال :  ر سن زواجهاتر
ان  مض وتقدير الذا  والسلوك العدوان   حي  للما تر ر سن المزواج أ، ر المزواج 

توجمد فمروق فم  درجما  تقمدير  ال  ن لعمدواا لوك تقديرها لذاتها وبالتال  يظهر الس
المتمممر را  فممم  سمممن المممزواج مقارنمممة العمممدوان  بمممين النسممماح  لوكودرجممما  السممم ذا الممم

 .المتزوجا بالنساح 
 دراسمة حم  أ  مشمللة العنوسمة بعنموان: (2013) "السمناد جمال "دراسمة وفم  
 عمنلشم    التم و   دمشمق بجامعمة التربيمة بلليمة الماجسمتير طلبمة علمى ميدانيمة
 التربيمة بجامعمة لليمة فم  الماجسمتير طلبمة يراهما تمر ر سمن المزواج لمما أسمبا 
 وتوصمل  وطالبمة  ( طالم 91ممن ) ملونمة عينمة علمى الدراسمة أجريم  دمشمق 
 ث  الن سية األسبا  إلى يعود تر ر سن الزواج ما أسبا  أه  من أن إلى الدراسة
 توجمد ال لمما   الجسممية يولوجيمةالب األسمبا  وأ يمرا الثقافيمة والعلميمة ثم  الماديمة
 والجامعة والت ص . الجنس لمتوير تعزى فروق

 الجزانري المجتم  ف  العنوسة ( بعنوان: ظاهر،2013وف  دراسة  ير، بودادي )
 عنوسة وراح الحقيقية المرأ،  وقد هدف  الدراسة إلى معرفة األسبا  على وترثيرها

لممم  تتمممزوج  لمممما شممممل  لمممذلك العينمممة  فتممما، 49الممممرأ،  وتلونممم  عينمممة الدراسمممة ممممن 
داريما  جامعيما  تمثميالا للمسمتويا  التعليميمة والثقافيمة ممن أسمتاذ، إضمافة إلمى  وا 

أسمممالك أ مممرى  وتممم  تقسمممي  العينمممة وفقممماا للمرحلمممة العمريمممة إلمممى ثمممال  مجموعممما : 
 40 – 35سمنة  والثالثمة مممن  35 – 30سمنة  والثانيممة ممن  30 -25األولم  ممن 
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 هم  مممن ا تمار  الممرأ، النتممانج التم  وصممل  إليهما الدراسممة أنسمنة  ومممن أهم  
   80%ِفضمَن بنسمبةورُ   ماطبون تقمد  لهمن األولى العمرية بن سها  فال نة عنوستها
  ماطبون تقمد  لهمن الثانيمة العمريمة لم  يتقمد  لهمن  ماطبون  وال نمة %20مقابم  

 وال نممة لمم  يتقممد  لهممن  مماطبون  %21.05مقابمم    %78.95ِفضممَن بنسممبة ورُ 
ل  يتقد  لهن  %40مقاب   %60ِفضَن بنسبة ورُ   اطبون تقد  لهن الثالثة العمرية

مناسم    غيمر تقمد  المذي ف  : الش   تتل   الرفض  اطبون. ولان  أسبا 
  مال  ممن ال تما، بهما ممر  التم  السمابقة التجمار  دراسمتها  إلمما  فم  ال تما، رغبة
 بال ش . وباح  أش ا  على تعرفها
 ب على الدراسات السابقة:التعقي

ممم  العديممد مممن  ات ممقالحممال   بحمم المممن  ممال  عممرض الدراسمما  السممابقة نجممد أن 
الدراسا  حو  است دا  م هو  تر ر سن الزواج بمدالا ممن مصمطلح العنوسمة حيم  

)صمممبا  الرفممماع  دراسممما  أنمممه أ مممف وطمممر، عنمممد التعامممم  مممم  عينمممة البحممم  مثممم  
  لما (2012  يسمينة مولود 2008من   ع اف عبد الرح2007وشاهين رسالن 

ات قممم  العديمممد ممممن الدراسممما  علمممى أن غيممما  المعنمممى همممو المحمممك والمعيمممار األهممم  
 أوليسوفيسمملى   ,Colin Leath 1999)لممولين ليمم لحممدو  االلتنمما  مثمم  دراسمما  

Olesovesky, 2003  2005ماسمممملارو Mascaro,   ) ات قمممم  العديممممد مممممن وأيضمممماا
عالج بمالمعنى فم  ت  يمف المشملال  الن سمية واالجتماعيمة الدراسا  على فعالية ال

الحلمي   عبمد   أشمرف1996)سميد عبمد العظمي  مث  دراسما  ولذلك   ض حد، االلتنا  
ا تل م  الدراسما  فم    وللمن (2014البقم  عبداهلل   2008  ع اف عبد الرحمن 2003

زو األسمبا  ذلر وترتي  وتصنيف أسمبا  تمر ر المزواج لمدى ال تيما  فمنهما مما يعم
ال تمما، ن سممها وأنهممما همم  مممن ا تمممار  عنوسممتها بن سممها مثممم  دراسممة ) يممر، بومممدادي 

 وأ يمراا  ثقافيمة وعلميمة ث  مادية ث  ن سيةه   األسبا (  ومنها ما يرى أن 2013
 (. 2013مث  دراسة )جال  السناد  جسمية بيولوجية أسبا 

 



              عـن تـأخر سـن الـزواج لـدى المعلمـاتبرنامج إرشادى قائم على العالج بـالمعنى لخفـض االكتئـاب النـاتج فعالية 
 د. نور الدين طه السنبارى    د. فاطمة محمد الزاهر عبداهلل

                                        

132                                                           Doi: 10.12816/0041722 

 :فروض البحث -
وسط رت  درجا  معنى الحيا، ف  توجد فروق ذا  داللة إحصانية بين مت-1

  .القياسين القبل  والبعدي لصالح القياس البعدي
توجد فروق ذا  داللة إحصانية بين متوسط رتم  درجما  معنمى الحيما، فم  ال -2

 البعدي والقياس التتبع . القياس
ف   االلتنا توجد فروق ذا  داللة إحصانية بين متوسط رت  درجا  -3

  .لصالح القياس البعديالقياسين القبل  والبعدي 
فممم   بمممين متوسممط رتممم  درجممما  االلتنممما  توجممد فمممروق ذا  داللمممة إحصمممانيةال -4

 البعدي والقياس التتبع . القياس
التجريبمم  شممبه   دا  المممنهجباسممت انالباحثممقمما  المــنهج المســتخدم فــي البحــث :  -

 بلممم   ثممم  تطبيمممق البرنمممامج  ثممم قالقيممماس الحمممادي المجموعمممة  حيممم  أذو التصممممي  
القيممماس التتبعممم   ولمممذلك(  البحممم   علمممى ن مممس المجموعمممة )عينمممة بعمممديالقيممماس لا

؛ لمعرفمة أثمر بعد مرور فتر، المتابعة شهرين من انتهماح البرنمامجو  البح لمتويرا  
 التدري  على معنى الحيا، ف  ت  يض االلتنا . 

 على عينتين: بح ال ااعتمد هذ العينة : -
المتر را  ف  سن الزواج  وذلمك  معلما المن ( فتا، 30العينة األولى: تضمن  )

لمقيمماس االلتنمما   ةبهمدف جممم  البيانمما  األوليممة  وحسمما  ال صممان  السمميلومتري
المسممت د  فمم  تشمم ي  االلتنمما   ومقيمماس معنممى الحيمما،  وأعمممارهن تراوحمم  ممما 

 ( سنة.45-35بين )
ن المزواج مممن المتمر را  فم  سم معلما ال( فتا، من 14العينة الثانية: ت  ا تيار )

  النماتج عمن تمر ر سمن المزواج مقيماس االلتنما  حصلوا على أعلى المدرجا  علمى
( فتما، ممن المعلمما  30)وهم  أي بعد تطبيق مقياس االلتنا  علمى العينمة اللليمة 

( فتممممما، ممممممن ال تيممممما  المعلمممممما  14)  حصممممملوقمممممد   المتمممممر را  فممممم  سمممممن المممممزواج
( درجة وهمن الالتم  يعمانين 90) المتر را  ف  سن الزواج على درجا  أعلى من
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مممن اضممطرا  االلتنمما   وحصمملوا علممى أقمم  الممدرجا  علممى مقيمماس معنممى الحيمما،  
فمم  معنمم  الحيمما،   االن  مماضالالتمم  يعممانين مممن  درجممة وهممن (114أي اقمم  مممن )
 فتمممما، مممممن( 14فمممم  صممممورتها النهانيممممة مممممن ) الحممممال  بحمممم عينممممة ال وبممممذلك تلونمممم 

 بمحافظممة ل ممر الشمميا المتممر را  فمم  سممن الممزواجمرحلممة التعلممي  األساسمم  معلممما  
ا تيممار العينممة مممن أعمممار    وتعمممد الباحثممان(40-35تتممراو  أعمممارهن ممما بممين )و 

حتى يلون هناك تقار  فلري بينهن ون س المشلال  تقريباا الناتجة عن  35-40
. وجمماح (2.99908( وانحممراف معيمماري )37.9286متوسممط )بتممر ر سممن الممزواج  

 :التال  لمعن  الحيا، وااللتنا  ف  القياس القبل  لما ف  الجدو وصف العينة 
 ( وصف عينة البحث على متغير العمر ومعنى الحياة واالكتئاب1جدول )

 (14)ن=
 االنحراف المعياري المتوسط اصغر درجة اكبر درجة المتغير
 2.99908 37.9286 35.00 40.00 العمر

 2.95386 21.4286 18.00 27.00 القبول والرضا
 2.39963 19.2857 17.00 24.00 الهدف من الحياة

 2.28228 17.8571 15.00 23.00 المسئولية
 1.38278 14.2857 12.00 17.00 التسامي بالذات

الدرجة الكلية لمعنى 
 الحياة

88.00 65.00 72.8571 7.89213 

 4.64391 111.2143 101.00 119.00 االكتئاب
  البحثأدوات  -
 (:2010عني الحياة إعداد/ محمد حسن محمد األبيض )مقياس م .1

( عبار، موزعة على أربعة أبعماد تمثم  57يترلف المقياس ف  صورته النهانية من )
معنممى الحيمما،  وهمم  )القبممو  والرضمما  والهممدف مممن الحيمما،  والمسممنولية  والتسممام  

  شل  ( عبار، سالبة  وت  تصمي16( عبار، موجبة  و )41بالذا ( ويشم  على )
بحيممم  يجيممم   (Likert)االسمممتجابا  علمممى المقيممماس علمممى أسممماس طريقمممة ليلمممر  

الم حو  على ل  عبار، من عبارا  المقياس برحد ال يمارا  الثالثمة التاليمة )نعم  
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ال( حي  تحص  االسمتجابة األولمى علمى ثالثمة درجما   والثانيمة علمى  – أحياناا  –
درجتمين والثالثممة علمى درجممة واحممد، للعبمارا  الموجبممة  فمم  حمين تحصمم  االسممتجابة 
األولى على درجة واحد، والثانية على درجتين والثالثة على ثالثة درجا  للعبمارا  

( درجمة   171يهما ال مرد )السمالبة   وبمذلك تلمون أعلمى درجمة يملمن أن يحصم  عل
( درجمممة   وتشمممير الدرجمممة المرت عمممة إلمممى اإلحسممماس المرت ممم  57واقممم  درجمممة هممم  )

لمعنى الحيا،  ف  حمين تشمير الدرجمة المن  ضمة إلمى اإلحسماس الممن  ض لمعنمى 
 الحيا،.
 للمقياس  السيكومتريهالكفاءة 

( طالبمما ممممن 380تممم  الترلممد مممن صممدق القيممماس علممى عينممة ) صــدق المقيــاس:.1
 طال  الجامعة وذلك عن طريق عن طريق:

( 64حيمم  عممرض المقيمماس بصممورته األوليممة والملممون مممن ) صــدق المحكمــين: -
( أو 0.6عبممار، وقممد تمم  اإلبقمماح علممى العبممارا  التمم  بلومم  معممامال  الصممدق لهمما )

( وبمذلك 0.6ألثر وت  حذق عبارتين حي  بلو  معامال  الصدق لهما أقم  ممن )
 ر،.( عبا62أصبح المقياس )

بإيجمماد التجممانس الممدا ل  للمقيمماس الباحمم  حيمم  قمما   صــدق االتســاق الــداخلي: -
عممممن طريممممق معاممممم  االرتبمممماط بممممين درجمممما  األفممممراد علممممى لمممم  عبممممار، مممممن عبممممارا  
المقيمماس والدرجممة اللليممة للبعممد الممذي تنتممم  إليممه حيمم  تراوحمم  معاممم  االرتبمماط ممما 

(. لما قا  0.01داللة ) عند مستوي ( وه  دالة إحصانياا 0.582 – 0.356بين )
معممد المقيمماس بحسمما  معممامال  االرتبمماط بممين الدرجممة اللليممة للمم  بعممد مممن أبعمماد 
المقيمماس والدرجممة اللليممة للمقيمماس للمم   حيمم  تراوحمم  معممامال  االرتبمماط ممما بممين 

 (.0.01( وه  دالة إحصانيا عند مستوي داللة )0.738 – 0.645)
( عبممار، 62لتحليمم  العممامل  لعممدد )حيمم  تمم  إجممراح ا صــدق التحليــل العــاملي: -

يمثلممون عبممارا  المقيمماس وأسمم ر نتممانج التحليمم  العممامل  لعبممارا  المقيمماس بحمممذف 
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( عبممارا  ألنهمما لمم  تتشممب  علممى أي مممن العواممم  األ ممرى. وبممذلك أصممبح عممدد 5)
 ( عبار،.  57عبارا  المقياس )

لرونبما،   –: اسمت د  معمد المقيماس لحسما  الثبما  طريقمة أل ما ثبات المقياس .2
وطريقممة إعممماد، تطبيممق المقيممماس ب اصمم  زمنممم  قممدر، أسمممبوعين بممين التطبيمممق األو  

لرونبمما، لمممم )القبممو   –  حيمم  جمماح  قممي  معممامال  االرتبمماط بطريقممة أل مما والثممان 
  0.648  و)المسمممممممممنولية( 0.735  و)الهممممممممدف ممممممممممن الحيمممممممما،( 0.702 والرضمممممممما(

ما يجعلنا نثق وهو   0.845قياس   والدرجة الللية للم0.734و)التسام  بالذا ( 
 ف  ثبا  مقياس معنى الحيا،. 

بحسمما  الصممدق والثبمما  لمقيمماس معنممى الحيمما،  انالحممال  قمما  الباحثمم بحمم وفمم  ال
فتممما، ممممن ال تيممما  المعلمممما  المتمممر را  فممم  سمممن ( 30علمممى العينمممة االسمممتطالعية )

مقارنمة  . ف   حسا  الصدق است د  الصدق المرتبط بالمحلا  حي  تم الزواج
سمليمان  إيمممان  الحيما، إعممداد/ عبمدالرحمندرجما  المقيماس بمدرجا  مقيمماس معنمى 

فممم  و   وهمممو قيممممة مرت عمممة 0.67   لممم  إلمممى معامممم  ارتبممماط قيمتمممه 1999 فممموزي
 :ان الطرق التاليةالباحث حسا  الثبا  است د 

لمى بإعماد، تطبيمق اال تبمار ع انالثبا  بطريقة إعاد، التطبيمق: حيم  قما  الباحثم-أ
بعمممد  فتممما، ممممن ال تيممما  المعلمممما  المتمممر را  فممم  سمممن المممزواج( 30ن مممس العينمممة )

( للدرجممممة 0.63أسمممبوعين مممممن التطبيمممق األو ؛ حيمممم  وجممممد  أن معامممم  الثبمممما  )
 .ودالة إحصانياا  مرت عةالللية للمقياس  وه  قيمة 

علمى معامم  ثبما  قمدر،  انلرونبا،: حي  حص  الباحثم-ل اأالثبا  بمعادلة  -  
 ثبا  المقياس . وهو دا  بما يل   للثقة ف  0.67

ومممممن  ممممال  اإلجمممممراحا  السممممابقة يتضمممممح أن المقيمممماس يتمتممممم  بل مممماح، سممممميلومترية 
 مرت عة. 

 ان(إعداد/ الباحث) مقياس االكتئاب للفتيات المتأخرات في سن الزواج: .2
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تحديد درجة االلتنما  لمدى ال تيما  المعلمما  المتمر را  فم  سمن  هدف المقياس:
 زواج.ال

( عبار، تقيس جميعها االلتنما  45يتلون مقياس االلتنا  من )وصف المقياس: 
  وقمممد صممميو  بلومممة سمممهلة المعلمممما  ل تيممما دى المممالنممماتج عمممن تمممر ر سمممن المممزواج 

  وتعليمما  اال تبمار يطلم  ا تيمار إجابمة واحمد، ممن ثالثمة إجابما  وهم  وواضحة
( تعنم  1حي  أن الدرجمة ) ( 1 -2 – 3( وتحس  الدرجة )ال إلى حد ما   نع )

( تعنمم  الدرجممة العاليممة فمم  االلتنمما   3الدرجممة المن  ضممة فمم  االلتنمما  والدرجممة )
( درجممة يلممون لممديها التنمما  حمماد وال تمما، الممذي 135أي ال تمما، الممذي تحصمم  علممى )

 ( يلون لديها التنا    يف.45تحص  على درجة )
اسمما  سممابقة لمعنمم  الحيمما، بعممد االطممال، علممى أدبيمما  ودر مراحــل بنــاء المقيــاس: 

  1996سميد عبمدالعظي    Baum, &Stewart, 1990مثم : ) والعمالج بمالمعن 
Elisabeth,2000  Kim 2001   2014 البقم عبداهلل   2008ع اف راشد  )

 Leath,1999 ،2003مثممممممممم : )اللتنممممممممما  لدراسممممممممما  سمممممممممابقة  االطمممممممممال، علمممممممممىو 

Olesovesky2003الحلممي   عبممد   أشممرف  Mascaro, 2005 االطممال، (  و
 الرفماع  وشماهين صمبا مثم : ) لمتمر را  فم  سمن المزواجل دراسما  سمابقة علمى

  ذهبيممة حسممين 2009نسممرين عبممد الحمم    2009 حمممد مرسمم م  2007رسممالن 
 ( 2013   يممممر، بوممممدادي 2013 السممممناد جممممال   2012 يسمممممينة مولممممود  2012

  فمم  سممن الممزواج إلممى تصمممي  مقيمماس االلتنمما  لل تيمما  المتممر را انتوصمم  الباحثمم
األعمممممراض االلتنابيمممممة وال صمممممان  االن عاليمممممة لل تيممممما   ه عيمممممنأنصممممم   ينواضمممممع

  -المتر را  ف  سن الزواج  ومنها:
 (.1996قانمة بيك لألعراض االلتنابية ترجمة أحمد محمد عبدال الق ) .1
 (.2000مقياس االلتنا  إعداد غري  عبد ال تا  غري  ) .2
صمممموي  تمممامر مثممم  دراسمممة  عمممراض االلتنابيمممةاألدبيممما  والدراسممما  السمممابقة لأل .3

 (.2007بشرى )
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م تو  لبعض الم تصين ف  التربية وعل  الن س يتضمن بعض  استبيانأجراح  .4
سمن  تمر رالنماتج عمن األسنلة المتعلقمة بالمقيماس والمتعلقمة بمره  أعمراض االلتنما  

ن   وبعممد ذلممك تمم  صممياغة ال قممرا  التمم  جمعمم  مممال تيمما  المعلممما الممزواج لممدى 
بصمور، تتسم  بالسمهولة والوضمو  والدقمة فم  التعبيمر عمن م همو   السابقة اإلجراحا 

األسماتذ، أعضماح اس ب قراتمه علمى مجموعمة ممن يمااللتنا  الن س   ثم  عمرض المق
 المت صصين.هينة التدريس 

 حساب الكفاءة السيكومترية للمقياس:
المتممر را  فمم  سممن  فتمما، مممن ال تيمما  المعلممما ( 30عينممة وهمم  ) انا تممار الباحثمم 

  وقمممد قممما  بتقمممدير درجمممة االلتنممما  لهمممالالح ال تيممما  علمممى مقيممماس االلتنممما   المممزواج
  .لل تيا  المتر را  ف  سن الزواج

 ممن االلتنما  مم  مرت عماا  تالزميماا  صدقاا  أثبت  الت  العبارا  جمع  ( الصدق:1
 ( 1987) يمةاألمريل المتحمد، الواليما  ف  األطباح الن سيين رابطة تش ي  دلي 
 وزممالال  ديمنس التم  أعمدها إنجلتمرا فم  الن سم  للطم  الم تصمر، المعمارف ودانمر،

Denis (1977)    جليمدر إعمداد ممن الن سم  للطم  إلسم ورد وقماموس Geldr 

et al., ،لمدوج أعمدها التم  المتحمد، الواليما  فم  الن سم  التحليم  معمارف   ودانمر 
 الن س   للط  الم تصر، الموسوعةو   Ludwing Eideberg (1968)  الدلبيرج
 اعمد المذي لاللتنما Beck  بيمك ومقيماس للمدباأ  الن سم  الطم  أصمو  ولتما 
 Mariaلموفلس  ماريما ومقيماس  (2000) غريم  عبمدال تا  للعربيمة صمورته

Kivacs  وت  حسا  الصدق عن طريق: األط ا   اللتنا- 
علمى مجموعمة ممن  ( بنمد45ُعمرض المقيماس الملمون ممن )صدق المحكمـين:  –أ 

  (4)( ممممن أسمممماتذ، الصمممحة الن سممممية بالجامعممما  المصممممرية10المحلممممين وعممممدده  )

                                                

 مرفق قامئة بأأسامء احملمكني ابمللحق. (4)
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وقمد تم  تعمدي  العبمارا  التم  لم  تحمظ فرلثر   %80معام  االت اق  انوحدد الباحث
 .%80بنسبة قبو  

ُحس  معام  االرتباط بين المقياس الحال  ومقياس االلتنا  : لمحكصدق ا –ب 
فتمممما، مممممن ( 30( لمحممممك  ممممارج  علممممى عينممممة )2000ال تا  )إعممممداد/ غريمممم  عبممممد

  و لمم  إلممى معاممم  االرتبمماط قممدر  ال تيمما  المعلممما  المتممر را  فمم  سممن الممزواج
 . 0.01عند مستوى    وه  دالة0.64

 -وت  حسا  معام  الثبا  بطريقتين هما: ( الثبات:2
( أسمابي  4)بمق اال تبمار ب اصم  زمنم  يصم  إلمى طُ إعادة تطبيـق االختبـار:  -أ 

  ولممان  فتمما، مممن ال تيمما  المعلممما  المتممر را  فمم  سممن الممزواج( 30علممى عينممة )
   وه  قيمة مرت عة.0.72معام  االرتباط 

ُحسم  الثبما  عمن طريمق التجزنمة النصم ية  حيم  حساب التجزئـة النصـفية:  -ب
 .  وه  قيمة مرت عة0.75لان معام  االرتباط 

 الصورة النهائية:
علممى  معلمممةجيمم  ال  وتالممزواج سممن تممر ر عممن النمماتج االلتنمما قمميس ت( عبممار، 45)

لةجابمة هم : نعم  / إلمى حمد مما /  ا تيارا ثال  بين من جابة واحد  إبعبار، ل  
 ال. 

/  2  بالتال  تلمون المدرجا  وفقماا لمذلك علمى النحمو التمال : وجمي  العبارا  سالبة
  المزواج سمن تمر ر عمن النماتج ا االلتنزياد،  لىإلدرجة المرت عة . وتشير ا0/  1

 والعلس صحيح.
 ان(إعداد/ الباحث) :برنامج قائم علي فنيات العالج بالمعني 

الن سمية  بالدراسما  االسمتعانة  مال  ممن البرنمامج همذا إعمداد تم  البرنـامج: مصادر
علمى  انالن سم  الجمماع   وممن  مال  إطمال، الباحثم اإلرشمادي بالجانم  ال اصمة

ج بمممالمعنى وفنياتمممه الم تل مممة  باإلضمممافة إلمممى االطمممال، علمممى أسمممس وفمممروض العمممال
 البحو  والدراسا  السابقة الت  تناول  العالج بالمعنى.
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 -تتمث  أهداف البرنامج فيما يل :أهداف البرنامج: 
سمن المزواج لمدى النماتج عمن تمر ر يسمعى إلمى   مض االلتنما  الهدف العام:  –أ 

لمعنى  وتحقيمق أفضم  مسمتوى ممن التوافمق ممن  مال  العمالج بما ال تيا  المعلما 
 والصحة الن سية.

 يهدف هذا البرنامج إلى تحقيق األهداف التالية: األهداف الخاصة:  –ب  
إلسا  ال تيا  المعلما  المتر را  ف  سن الزواج فلسم ة عاممة تملمنه  ممن  -1

 التعام  م  ضووط الحيا،  دون إحباط أو التنا . 
   على مشللة ارت ا، االلتنا . مساعد، ال تيا  على التول -2
 مساعد، ال تيا  على إيجاد معنى وهدف لحياته .  -3
 مساعد، ال تيا  على إقامة عالقا  اجتماعية ايجابية م  المحيطين به .  -4
تدري  ال تيا  على تطبيق ولي يمة االسمت اد، ممن فنيما  البرنمامج فم  حيماته   -5

 . بعد انتهاح البرنامج   شية تعرضه  ألية انتلاسة
الممنهج اإلرشمادي المذي يقممو  عليمه همذا البرنمامج هممو المـنهج اإلرشـادي للبرنــامج: 

حيممم  يتبنمممى همممذا اإلرشممماد مبممماد  ومسممملما   Logo therapyالعمممالج بمممالمعنى
  وفنيا  العالج بالمعنى.

المسمت يدون ممن البرنمامج ال تيما  المعلمما  المتمر را  المستفيدون من البرنامج: 
حيمم  تتشممل  أفممراد عينممة   ( فتمما،14عممة التجريبيممة عممدده  )فمم  سممن الممزواج المجمو 

 سنة. 40 – 35وأعمارهن تتراو  من الشيا   من محافظة ل ر البح 
( جلسممة جماعيممة  يسممبقه  جلسممة فرديممة 13يتلممون البرنممامج مممن )عــدد الجلســات: 

للممم  عضمممو، ممممن أعضممماح الجماعمممة أثنممماح تقمممدمها لالشمممتراك فممم  البرنمممامج لتعري هممما 
 امج و طته ومدته. بهدف البرن

ــامج:     2015 /24/2وحتممى  2015 /4/1ال تممر، مممن تمم  تطبيقممه فمم  زمــن البرن
 سبعة( جلسة بواق  جلستين ف  األسبو،  أي لمد، )13حي  يتلون البرنامج من )

  وتتمراو  ممد، لم  جلسمة ممن سماعة إلمى سماعة تقريبماا يومماا  50حموال  أسابي ( أي 
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النماتج عمن تممر ر بمق مقيماس االلتنما  امج طُ ونصمف للم  جلسمة  وفم  نهايمة البرنمم
بمق حيم  طُ  ف    ر جلسة  لمما تعقبمه فتمر، متابعمة لممد، شمهرين تقريبماا سن الزواج 

 القياس التتبع . 
يقمما  البرنممامج فمم  دار رعايممة ال تيمما  بالشممنون االجتماعيممة بل ممر مكــان التطبيــق: 

 الشيا حي  يسه  تواجد المجموعة التجريبية.
  -فنيا  العالج بالمعنى  وهذ  ال نيا : انيست د  الباحثج: فنيات البرنام

: تعنمى تشمجي    Paradoxical intentionفنيمة المقصمد المتنماقض ظاهريماا  -1
المممريض علممى أن ي عمم  أو يرغمم  فمم  حممدو  األشممياح التمم  ي افهمما بالممذا   حيمم  

 .توق متعتمد هذ  ال نية على فلر، مواجهة القلق ال
: يسميها العالج بالمعنى اإلفمراط  Derelictionل لري فنية إيقاف اإلمعان ا -2

فممم  الت ليمممر  والممممريض المممذي يقممم  فممم  ظممماهر، اإلفمممراط فممم  الت ليمممر يقممم  فممم  دانمممر، 
مولقممة  وهممى أن اإلفممراط فمم  الت ليممر يممالدى إلممى اإلفممراط فمم  القصممد  واإلفممراط فمم  

مشمممال  القصمممد يمممالدى إلمممى اإلفمممراط فممم  الت ليمممر  واإلفمممراط فممم  الت ليمممر يمممالدى إلمممى 
عديممد،  منهمما األرق وقلممة النممو   حيمم  يممذه  لثيممر مممن النمماس إلممى السممرير للنممو   
وللمممن يظلمممون سممماعا  طويلمممة دون القمممدر، علمممى النمممو   وذلمممك بسمممب  اإلفمممراط فممم  
الت لير ف  مشلال  اليو   بمعنى أن انتبما  ال مرد علمى ذاتمه وعلمى مشملالته يمنم  

، المولقمة يجمم  علمى المممريض بمدالا مممن النمو  ويولممد األرق  وللم  نلسممر همذ  الممدانر 
ولل  يواجه  .ن يتناسى ذاته ويتمت  بالتلقانيةأن يالحظ ويشاهد ويرلز على ذاته أ

المممريض اإلفممراط فمم  الت ليممر يجمم  االسممتعانة ب نيممة مممن فنيمما  العممالج بممالمعنى  
 ( (Frankl, 1978: 152 .وهى إيقاف اإلمعان ال لري

: اسممت د  فرانلمم   Logo dramaى المعنممى المسممرحيا  الن سممية القانمممة علمم -3
هذ  ال نية للتعام  م  بعض المرضى  منه  حالة أ  لط لين أحدهما معمافى سملي  
واَل ر معاق  وقد ما  ابنها السلي   ولذلك تممرد  علمى قمدرها وحاولم  االنتحمار 
ممم  الولممد اللسمميح  وللنممه رفممض  وقممد أجممرى فرانلمم  معهمما حممواراا حمماو  مممن  اللممه 
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ا  التحلي  وجعلها تشعر بمعنمى معاناتهما مم  ولمدها اللسميح  وليمف أن همذا است د
الولمد همو المذي يعطم  لحياتهما معنمى  وقممد ان جمر  همذ  السميد، فم  البلماح  وأقممر  
  .           أنمممممممممه ولمممممممممدها وأنهممممممممما تحبمممممممممه  وأن حياتهممممممممما يجممممممممم  أن تلمممممممممون زا مممممممممر، بالمعمممممممممان 

(Frankl, 1978: 35) 
: يشمير فرانلم  إلمى همذا األسملو   Parable method فنية القصمة الرمزيمة  -4

بوصممم ه وسممميلة م يمممد، مممم  بعمممض األشممم ا   حيممم  يمممروي المعمممالج قصمممة توضمممح 
معنممى قممد يصممع  التعبيممر عنممه بصممور، مباشممر،  فعلممى سممبي  المثمما  يممروي فرانلمم  
قصمة توضمح معنممى ارتبماط الحيما، اإلنسممانية بالمعانما، وهم  قصممة "حبمو  ال ممرد " 

جوتمما ط ممال  وللنممه مممرض وممما   فشممعر  باألسممى  وحملمم   وفيهمما ولممد  الهنديممة
جثمانمممه ممممن ملمممان َل مممر  بحثممما عمممن دواح  فهمممزأ النممماس بهممما  وللنهممما لجمممر  ألحمممد 
الحلماح الذي أ برها أن الدواح الوحيد هو أن تحضر ح نة من حبو  ال رد  من 
أي منز  ال يلون أحد من أهله قد مرض  أو عمانى أو مما   فجابم  المدينمة ممن 
بيم  إلممى بيمم   وللنهما لمم  تممنجح أبمدا فمم  العثممور علمى منممز  لمم  يعمان  فيممه أحممد أو 
يممممو   فردرلممم  أن ابنهممما لممم  يلمممن الوحيمممد المممذي ممممرض أو مممما   وأنهممما لممم  تلمممن 

 (143 :1997فرانل   ) .الوحيد، الت  عان   فالمعانا، قانون ساند بين البشر
العمالج بمالمعنى  : أسملو  فم  The Socratic dialogueالحموار السمقراط  -5

يست د  م  المريض من أج  استثار، المعنى لديه  وذلك عمن طريمق توجيمه أسمنلة 
)صمممال  فمممالاد   .فممم  إطمممار حممموار تسممماالل  Provocative questionاسمممت زازية 

1997: 110) 
: تقمو  همذ  ال نيمة علمى  Self-distancing techniqueفنيمة فصم  المذا   -6

قدر، على االستقال  بالذا  ل اصية إنسمانية  أساس من عقيد، العالج بالمعنى بال
ومممن هممذ  الزاويممة فإنهمما تشممترك ممم  فنيممة القصممد العلسمم  مممن حيمم  اسممتنادها إلممى 

 (100 :1990)إسماعي  بدر  .العقيد، ن سها
: تقمو  همذ  ال نيمة Situational reconstructionفنية إعاد، البناح المموق   -7

انون ممممن أحمممدا  ضممماغطة  حيممم  علمممى الت يممم  وتسمممت د  مممم  المرضمممى المممذين يعممم
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يطلمم  مممن المممريض أن يت يمم  ثممال  حمماال  لممان مممن المملممن أن تممرت  أسمموأ مممن 
الموقمممف الحمممال  المممذي يممممر بمممه  وعنمممدما يمممنجح فممم  ذلمممك يطلممم  منمممه ت يممم  ثمممال  

يلمون   و حاال  أق  سوحا ممن الموقمف المذي يممر بمه وبعمد أن يقمو  الممريض بمذلك
الموقمف  لمما يسماعد  الت يم  علمى إعماد، تقيمي   بعدها لديه القمدر، علمى إعماد، بنماح

 (113 :1997)صال  فالاد  .أحدا  حياته
: يمممت  أسمممت دمها لعممممالج  Modification attitudesتعمممدي  االتجاهممما   -8

العصابية الوجودية؛ حي  إن العصما  الوجمودي نشمر فم  الحماال  التم  ي قمد فيهما 
وال لمو ممن المعنمى  وبعبمار،  ال رد القي   ويق  تحم  وطمر، صمرا، القمي  أو الضممير

أ رى فإن هذا النو، من العصا  ينشمر ممن الحماال  التم  ال يملمن لل مرد توييرهما  
مثممم  المصمممان  والحمممواد  وضمممربا  القمممدر التممم  ال يملمممك ال مممرد مواقمممف تجاههممما  
وجممموهر همممذ  ال نيمممة يلممممن فممم  االعتمممراف برنمممه علمممى المممرغ  ممممن أن هنممماك بعمممض 

وتبدو بال معنمى  إال أنهما فم  حقيقمة األممر لهما معنمى  الحاال  الت  يملن تويرها 
لبير  وهذا المعنى هو ما يساعد األفراد على لي ية االستجابة لمث  هذ  المواقف  
 أي أن المعنى متا  ف  ل  موقف نممر بمه  بمما فم  ذلمك مواقمف المعانما، والممو 

((Marshall, 2009: 81 

وجمممود نمممو، ممممن الويمممر، وعمممد  بيـــق: أثنـــاء التط انالصـــعوبات التـــي واجهـــة الباحثـــ
التعممماون بمممين أعضممماح الجماعمممة اإلرشمممادية قبممم  تطبيمممق البرنمممامج. وشمممعور بعمممض 
ال تيا  المعلما  المتر را  فم  سمن المزواج باالن عما  أثنماح تطبيمق الجلسما  ممما 

 ير ذ فتر، لتهدنة أفراد العينة والعود، لتطبيق البرنامج. انجع  الباحث
 -االنتهاح من تطبيق البرنامج ت  تقويمه من  ال : بعدتقويم البرنامج: 

بعد تطبيق البرنامج ت  تقويمه من  مال  مقارنمة نتمانج تطبيمق  :البعديالتقويم  -أ
بنتممممانج القيمممماس القبلمممم   حيمممم  أنممممه قبمممم  البممممدح بتن يممممذ البرنممممامج قمممما   البحمممم أدوا  
يمماا علممى عينممة بتطبيممق مقيمماس معنممى الحيمما، ومقيمماس االلتنمما  تطبيقمماا قبل انالباحثمم
التجريبية  ومقارنتها بنتانج التطبيق البعمدي لمن س المقماييس )مقيماس معنمى  البح 
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الحيممما، ومقيممماس االلتنممما ( بعمممد تطبيممممق البرنمممامج علممم  المجموعمممة التجريبيمممة مممممن 
ال تيا  المعلما  المتر را  ف  سن الزواج للتعرف عل  مدي فعالية برنمامج قمان  

 راد العينة.  على العالج بالمعنى عل  أف
: بعد مرور شهر تقريبا من التقوي  البعدي  ت  تطبيق مقاييس التقويم التتبعي -ب

)مقيممماس معنمممى الحيممما، ومقيممماس االلتنممما ( ومقارنتهممما للوقممموف علمممى ممممدى  البحممم 
اسمتمرار فاعليممة البرنممامج القممان  علممى العممالج بممالمعنى ل  ممض االلتنمما  لممدى عينممة 

 ا  ف  سن الزواج.    من ال تيا  المعلما  المتر ر 
 رابعاا: الخطوات اإلجرائية للدراسـة:

  تناولممم  متويمممرا  البحممم  بعمممد االطمممال، علمممى األدبيممما  التربويمممة والن سمممية التممم •
اإلطممار النظمري ممن البحمم  ممن  مال  البحممو  والدراسما  السمابقة  وأيضماا  الحمال 
عممداد بوممرض اإلفمماد، منهمما فمم  بنمماح البرنمامج القممان  علممى العممال الحمال  ج بممالمعنى وا 

 . البح اإلطار النظري ال ا  بالمتر را  ف  سن الزواج ومتويرا  
المتمثلممة فمم  مقيمماس معنممى الحيمما،  ومقيمماس االلتنمما  علممى  البحمم طبممق أدوا   •

التجريبيمة التم   البحم المتر را  ف  سن الزواج   لتقنين المقاييس علمى مجموعمة 
 نى فيما بعد. تتلق  البرنامج القان  على العالج بالمع

التجريبيممة قبمم   البحمم قيمماس درجممة معنممى الحيمما، ودرجممة االلتنمما  لممدي مجموعممة  •
تطبيق البرنامج القان  على العالج بالمعنى   وهو مما يسمم  بالقيماس القبلم  لعينمة 

 . البح 
البرنممامج القممان  علممى العممالج بممالمعنى علممى مجموعممة  انوبعممد ذلممك طبممق الباحثمم •

 التجريبية. البح 
التجريبيممة بعممد  البحمم درجممة معنممى الحيمما، ودرجممة االلتنمما  لممدي مجموعممة قيمماس  •

تطبيممق البرنممامج القممان  علممى العممالج بممالمعنى  وهممو ممما يسمممى بالقيمماس البعممدي 
 .البح لعينة 
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  نمامج القمان  علمى العمالج بمالمعنىوبعد مرور فتر، زمنيه شهرين ممن تطبيمق البر  •
 البحم جمة االلتنما  لمدي مجموعمة بقياس درجمة معنمى الحيما، ودر  انقا  الباحث

 التجريبية  وهو ما يسم  بالقياس التتبع .
بمناقشمة النتمانج وت سميرها والتحقمق ممن قبمو  أو رفمض  انث  بعد ذلمك قما  الباحثم •

 .البح فروض 
 ا  التربويمة فم  ضموح مما أسم ر  عنمهبعمض التوصميا  والمقترحم انوقمد  الباحثم •

 نتانج البح .
 ئية المستخدمة خامساا: األساليب اإلحصا

 :SPSS / PC من  ال  التالية األسالي  اإلحصانية اناست د  الباحث
االرتبممماط ويتمثممم  فممم  معامممم  ارتبممماط بيرسمممون  ويسمممت د  لللشمممف عمممن معمممم   •

 .البح االرتباط ف  التحقق من الصدق والثبا  ألدوا  
اإلحصممممماح الوصممممم   ويتمثممممم  فممممم  المتوسمممممط واالنحمممممراف المعيممممماري  ويسمممممت د   •

 عن مدى التباين بين أفراد العينة. لللشف 
للعينمما  المرتبطممة   ويسممت د   ( )اإلحصمماح االسممتدالل  وتتمثمم  فمم  ا تبممار  •

 لللشف عن ال روق بين أفراد العينة. 
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 البحث: نتائج
توجـد فـروق ذات داللـة إحصـائية بـين نتائج الفرض األول: ينص على انـه   •

قبلـي والبعـدي لصـالل القيـاس متوسط رتب درجات معنى الحيـاة فـي القياسـين ال
  .البعدي

وال تبممار صممحة هممذا ال ممرض حسمم  متوسممط  درجمما  ال تيمما  باسممت دا  أسمملو  
( لمألزواج المرتبطمة  وذلمك لحسما  ال مروق t-testإحصان  بمارامتري )ا تبمار   
فمم  القياسممين القبلمم  والبعممدي علممى مقيمماس  البحمم بممين متوسممط  درجمما  مجموعممة 

ل رعيممة لممدى ال تيمما  المعلممما  المتممر را  فمم  سممن الممزواج  معنممى الحيمما، وأبعمماد  ا
 :التال  ويتضح ذلك ف  الجدو 

في القياسين القبلي  البحثاتجاه فروق متوسطي درجات مجموعة  (2جدول )
 (14والبعدي على مقياس معنى الحياة وأبعاده الفرعية )ن=

 ة  ت قيم درجة حرية االنحراف المعياري المتوسط القياس معنى الحياة
مستوى 
 الداللة

 القبول والرضا
 2.95386 21.4286 القبلي

13 18.416 0.01 
 3.26234 32.7857 البعدي

 الهدف من الحياة
 2.39963 19.2857 القبلي

13 37.019 0.01 
 2.56026 28.3571 البعدي

 المسئولية
 2.28228 17.8571 القبلي

13 26.101 0.01 
 1.61722 26.0000 البعدي

 التسامي بالذات
 1.38278 14.2857 القبلي

13 18.392 0.01 
 1.96116 23.0000 البعدي

 الدرجة الكلية
 7.89213 72.8571 القبلي

13 36.798 0.01 
 7.36788 110.1429 البعدي

 1.98( = 0.05مستوي الداللة عند )   2.63( = 0.01مستوي الداللة عند )
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ن قيمممممة ) ( المحسمممموبة ألبعمممماد مقيمممماس معنممممى الحيمممما، ( أ2يتضممممح مممممن الجممممدو  )
وأبعمماد  ال رعيممة )القبممو  والرضمما  الهممدف مممن الحيمما،  المسممنولية  التسممام  بالممذا   

  18.392  26.101  37.019  18.416الدرجممممممممممممممممممة اللليممممممممممممممممممة(  همممممممممممممممممم  )
(  مممما يشممير 2.63( علممى الترتيمم   وهمم  قممي  ألبممر مممن القيمممة الحديممة )36.798

( بمممين درجممما  أفمممراد 0.01المممة إحصمممانياا عنمممد مسمممتوي داللمممة )إلمممى وجمممود فمممروق د
قب  وبعد تطبيق البرنامج القان  على فنيا  العمالج بمالمعن  علم   البح مجموعة 

 مقياس معنى الحيا، لصالح القياس البعدي  وبذلك يت  قبو  ال رض الموجه.  
نمى الحيما، تم  التمثيم  البيمان  لقمي  متوسمط  درجما  مع( اَل1لما يوضح الشل  )

)القبممو  والرضمما  الهممدف مممن الحيمما،  المسممنولية  التسممام  بالممذا   الدرجممة اللليممة( 
 البعدي. سين القبل  والبعدي لصالح القياسف  القيا البح لمجموعة 
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اس ف  القياسين القبل  والبعدي علمى مقيم ( التمثي  البيان  لمتوسط  درجا  المجموعة1شل  )
 معنى الحيا، وأبعاد  ال رعية
( أن التمثيمممم  البيممممان  لممممدرجا  أبعمممماد مقيمممماس معنممممى الحيمممما، 1يتضممممح مممممن شممممل  )

)القبممو  والرضمما  الهممدف مممن الحيمما،  المسممنولية  التسممام  بالممذا   الدرجممة اللليممة( 
المتمر را  فم  سممن المزواج  يظهمر فمروق بمين درجما  أفممراد لل تيما  لمعنمى الحيما، 

فمم  القياسممين القبلمم  والبعممدي؛ وهممذا ياللممد فاعليممة البرنممامج القممان   البحمم مجموعممة 
 على فنيا  العالج بالمعنى.
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ــه   • ــى أن ــاني: يــنص عل ــين  الفــرض الث ــة إحصــائية ب ال توجــد فــروق ذات دالل
  .متوسط رتب درجات معنى الحياة في القياس البعدي والقياس التتبعي

ال تيمممما  توسممممط  درجمممما  بحسمممما  م انقمممما  الباحثمممموال تبمممار صممممحة هممممذا ال ممممرض 
باسممممت دا  أسمممملو  إحصممممان  بممممارامتري المعلممممما  المتممممر را  فمممم  سممممن الممممزواج 

( لممألزواج المرتبطممة  وذلممك لحسمما  ال ممروق بممين متوسممط  t- test)ا تبممار   
فمم  القياسممين البعممدي والتتبعمم  علممى مقيمماس معنممى الحيمما،  البحمم درجمما  مجموعممة 

  ويتضممح لمتممر را  فمم  سممن الممزواج ال تيمما  المعلممما  اوأبعمماد  ال رعيممة لممدى 
 ذلك ف  الجدو  التال :

في القياسين البعدي ( فروق متوسطي درجات مجموعة البحث 3جدول )
 (14والتتبعي على مقياس معنى الحياة وأبعاده الفرعية )ن=

معنى 
 المتوسط القياس الحياة

االنحراف 
 درجة حرية المعياري

 قيمة 
  ت 

 مستوى 
 الداللة

القبول 
 رضاوال

 3.26234 32.7857 البعدي
 غير دالة 0.773 13

 2.61547 33.0714 التتبعي

الهدف 
 من الحياة

 2.56026 28.3571 البعدي
 غير دالة 0.822 13

 2.59331 28.5714 التتبعي

 المسئولية
 1.61722 26.0000 البعدي

 غير دالة 0.486 13
 1.56191 25.8571 التتبعي

التسامي 
 تبالذا

 1.96116 23.0000 البعدي
 غير دالة 0.520 13

 1.83375 22.8571 التتبعي

الدرجة 
 الكلية

 7.36788 110.1429 البعدي
 غير دالة 0.392 13

 6.70943 110.3571 التتبعي

( أن قيمممممة ) ( المحسمممموبة ألبعمممماد مقيمممماس معنممممى الحيمممما، 3يتضممممح مممممن الجممممدو  )
الهممدف مممن الحيمما،  المسممنولية  التسممام  بالممذا    وأبعمماد  ال رعيممة )القبممو  والرضمما 

( علمممممى 0.392  0.520  0.486  0.822   0.773الدرجمممممة اللليمممممة(  وهممممم   )
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(  ممما يشمير إلمى وجمود فمروق 1.98الترتي   وه  قي  أصور من القيممة الحديمة )
فممم  القياسمممين البعمممدي  البحمم غيممر دالمممة إحصمممانياا بممين درجممما  ال تيممما  بمجموعمممة 

عد تطبيق البرنامج ب تر، زمنية شهرين تقريبماا علم  مقيماس معنمى الحيما،  والتتبع  ب
 وبذلك يت  قبو  ال رض الموجه. 

التمثيم  البيمان  لقمي  متوسمط  درجما  معنمى الحيما،  اَلتم ( 2لما يوضح الشل  )
)القبمو  والرضما  الهمدف مممن الحيما،  المسمنولية  التسممام  بالمذا    الدرجمة اللليممة( 

 ف  القياسين البعدي والتتبع .  البحلمجموعة 
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ف  القياسين البعدي والتتبع   البح التمثي  البيان  لمتوسط  درجا  مجموعة  (2شل  ) 
 على مقياس معنى الحيا، وأبعاد  ال رعية

( أن التمثيمممم  البيممممان  لممممدرجا  أبعمممماد مقيمممماس معنممممى الحيمممما، 2يتضممممح مممممن شممممل  )
ا  الهممدف مممن الحيمما،  المسممنولية  التسممام  بالممذا   الدرجممة اللليممة( )القبممو  والرضمم
ف  القياسين البعدي والتتبع  ال يظهر فروق بمين درجماتهن  البح ألفراد مجموعة 

على مقياس معنى الحيا، ؛ وهذا ياللمد اسمتمرار فاعليمة البرنمامج القمان  علمى فنيما  
 العالج بالمعنى.
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 ني:تفسير نتائج الفرض األول والثا •
ممم  نتممانج بعممض الدراسمما  السممابقة فمم  تحسممين  هممذ  النتممانج السممابق عرضممهاتت ممق 

وسممتيوار   بمماو  دراسممة عممالج بممالمعنى ومنهمماالمعنممى الحيمما، باسممت دا  برنممامج 
Baum, & Stewart, (1990)   المعنمى مصمادر اللشمف عمن إلمى همدف التم 

 التم  لمال برا  ن سمه بالشم    ارتبط األحدا  قد بعض أن اوجد  و الحيا، ف 
 ومما بمه المحميط ممرتبط بالعمال  همو مما ومنهما يمارسمها  التم  األنشمطة ممن يلونهما
 ألمد  النتمانج والمو   وقد الحيا،  وفلس ة ودين  واتجاها   قي   من لل رد يمثله
 العما  اإلدراك أن أو الحيما،  عمن والرضما بالسعاد،  إيجابياا  يرتبط الحيا، معنى أن

 التم Elisabeth, (2000) دراسمة إليزابيم و  السمعاد،. أسماس همو لمعنمى الحيما،
ومجمرد  مرلم  م همو  أنمهد  ووجم الن سم  الجانم  ممن الحيما، معنى م هو  ناقش 
 يمرتبط ربمما الحيما، فم  المعنمى أن  أوضمح غمامض  وقمد األحيمان بعمض وفم 

لان من الت  ( 2008دراسة ع اف راشد عبدالرحمن ). و بالسعاد، بالشعور إيجابياا 
برنمممممامج التمممممد   المهنممممم  المممممذي يعتممممممد علممممم  لتمممممرثير وجمممممود أهممممم  نتمممممانج الدراسمممممة 

  الت  يمممف ممممن المشممملال  االجتماعيمممة فممماسمممتراتيجيا  وأسمممالي  العمممالج بمممالمعنى 
 .الن سية لل تيا  المتر را  ف  الزواج

لممدى  تحسممين معنممى الحيمما،ويرجمم  نجمما  البرنممامج القممان  علممى العممالج بممالمعنى فمم  
  والتمم  فنيما  تمالح  عينممة البحم  الحمال   اسممن المزواج إلمى اسممت دالمتمر را  فم  

المسمرحيا  و فنيمة إيقماف اإلمعمان ال لمري  و   منها فنيمة المقصمد المتنماقض ظاهريماا 
الن سمية القانمممة علممى المعنممى  فنيممة القصمة الرمزيممة  الحمموار السممقراط   فنيممة فصمم  

 . الذا   فنية إعاد، البناح الموق    تعدي  االتجاها 
للبرنممامج القممان  علممى العممالج  البحمم ويملممن ت سممير ذلممك فمم  أن تعممرض مجموعممة 

  لمممما ظهمممر فممم  ن، معنمممى الحيممما، لمممديهبمممالمعن  لرسممملو  إرشمممادي أدى إلمممى زيممماد
أدرلن موعة ويرج  إلى أن ال تيا  القياس البعدي مقارنة بالقياس القبل  لهذ  المج
طين األفضلية َلراح اَل رين بوض سلبياتهن ف  التعام  م  مواق هن الحياتية وأع
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أعمممدن تقيمممي  حيممماتهن   لمممما أسممملمن زمممما  أممممورهن ل  مممرين  النظمممر عمممن رغبممماتهن
 السابقة للوقوف على نقاط الضعف واالست اد، من ال برا  السابقة.

قمد يسمل  منمه لم  شم ح إال شم ح  اإلنسمانقمد قما  فيلتمور فرانلم  : وترليداا لذلك ف
؛ ت ذ  فم  ظم  أيمة مجموعمة ممن الظمروفللموقف الذى سيواحداا؛ أال وهو ا تيار  
 (4 :2011)محمد النابلس   . وا تيار  لطريقته بالحيا،

ف  حين لان يهدف هذا البرنامج من معرفة معنى الحيا، والقي  الموجمود، فم  همذ  
لمق ليعميد فم  همذ  الحيما، ملمر   وحيم  أن العمالج بمالمعنى الحيا، وأن اإلنسان  ُ 

ظرية ومباد  العالج بالمعن  ل رانل  ويرلز على مساعد، العمي  ف  القان  على ن
التشاف إحساس جديد بالمعنى من  مال  تحليم   بمرا  حياتمه للوصمو  لمصمادر 

فم  مسماعد، لم  فتما، أن  ذا  معنى جديد. وأن برنامج العالج بالمعن  لمان فعماالا 
قيممممة فممم  الحيممما، تحمممدد وتلتشمممف األهمممداف التممم  تسمممعى لتحقيقهممما والتممم  تشمممعرها بال

وزياد، الدافعية لدى ل  فتا، وتحرلها بإيجابية لتحقيق أهدافها  ول  همذا قمد يحقمق 
لل مرد الشممعور بالسممعاد، والرضمما عممن الحيما،  وجعمم  لحيمماتهن معنممى وقيمممة. لممما أن 
البرنامج القان  على العالج بالمعنى قد ساعد ال تيا  المعلما  المتر را  ف  سن 

بحوا مت تحممممين علممممى الحيمممما، ومممممزودين بمممموع  جديممممد بممممذاتهن الممممزواج علممممى أن يصمممم
وممممممدرلين معنمممممى لحيممممماتهن  متحمممممدين لظمممممروفهن ومحمممممددين أهمممممدافهن ومتحملمممممين 

 لمسنولياتهن  وبذلك ليصبحوا مالهلين للنجا  ف  الحيا،.
  ال هممم  الصمممحيح لمعنمممى الحيممما، ممممن القبمممو ويرجممم  اسمممتمرار تمممرثير البرنمممامج إلمممى 

وتقممممدير   وال هممم  والترليممممز علمممى الهمممدف مممممن الحيممما،  والرضممما عمممن الممممن س والحيممما،
األمممم  ممممن  مممال  نظمممر، و وفممم  ظممم  لممم  همممذا يمممرت  التسمممام  بالمممذا     المسمممنولية

لمما  والت ماال  واإلراد، القويمة وتحديمد الهمدف والعمم  بل ماح، واإل مال  فم  العمم .
ا  رلممز البرنممامج علممى تقيممي  ال تمما، لممذاتها وضممرور، إحممدا  توييممر ايجمماب  فمم  اتجمم

ال تمما، نحممو ن سممها وظروفهمما التمم  ال يملممن توييرهمما  وذلممك مممن  ممال  فنيممة تعممدي  
المتمممر را  فممم  سمممن المعلمممما  االتجاهممما . لمممما أن البرنمممامج قمممد أعطمممى لل تيممما  
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الزواج قدر من الوع  برن سمهن وبقمدراتهن وطاقماتهن ووجههمن إلمى لي يمة اسمتثمار 
ساسممهن بممذاتهن وبالتممال  زيمماد، قممو، أوقمما  ال ممراأ بممما يعممود علمميهن بممالن   ورفمم  إح

لسمممابهن نسمممق قيمممم  وفلسممم ة للحيممما، يملمممن أن  األنممما لمممديهن وتنميمممة ش صممميتهن  وا 
 تساعدهن على التعام  م  ضووط الحيا، بل اح، وا  ال .

توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط الفرض الثالث: ينص على أنه   •
  .بعدي لصالل القياس البعديرتب درجات االكتئاب في القياسين القبلي وال

وال تبممار صممحة هممذا ال ممرض حسمم  متوسممط  درجمما  ال تيمما  باسممت دا  أسمملو  
( لمألزواج المرتبطمة  وذلمك لحسما  ال مروق t-testإحصان  بمارامتري )ا تبمار   
فم  القياسمين القبلم  والبعمدي علمى مقيماس   البحم بين متوسط  درجا  مجموعة 
  المتممر را  فمم  سممن الممزواج   ويتضممح ذلممك فممم  االلتنمما  لممدى ال تيمما  المعلممما

 :التال الجدو  
فــي القياسـين القبلــي اتجــاه فـروق متوســطي درجـات مجموعــة البحـث  (4جـدول )

 (14والبعدي على مقياس االكتئاب )ن=
 قيمة  ت  درجة حرية االنحراف المعياري المتوسط القياس المقياس

مستوى 
 الداللة

 االكتئاب
 4.64391 111.2143 القبلي

13 28.594 0.01 
 5.10548 80.2857 البعدي

 1.98( = 0.05مستوي الداللة عند )   2.63( = 0.01مستوي الداللة عند )
( أن قيمممممممة ) ( المحسمممممموبة لمقيمممممماس االلتنمممممما    همممممم  4يتضممممممح مممممممن الجممممممدو  )

(  مممما يشممير إلممى وجممود 2.63(   وهمم  قيمممة ألبممر مممن القيمممة الحديممة )28.594)
 البحم ( بين درجا  أفمراد مجموعمة 0.01حصانياا عند مستوي داللة )فروق دالة إ

قب  وبعد تطبيق البرنامج القان  على فنيا  العالج بالمعن  عل  مقياس االلتنما  
 لصالح القياس البعدي  وبذلك يت  قبو  ال رض الموجه.  

عمة التمثي  البيان  لقي  متوسط  درجا  االلتنا  لمجمو  اَلت  لما يوضح الشل 
 ف  القياسين القبل  والبعدي لصالح القياس البعدي. البح 
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( التمثي  البيان  لمتوسط  درجا  المجموعة  ف  القياسين القبل  والبعدي على 3شل  )
 مقياس االلتنا 

( أن التمثيمم  البيممان  لممدرجا  أبعمماد مقيمماس االلتنمما  لل تيمما  3يتضممح مممن شممل  )
فمم   البحمم را  فمم  سممن الممزواج  يظهممر فممروق بممين درجمما  أفممراد مجموعممة المتممر 

القياسممين القبلممم  والبعمممدي؛ وهممذا ياللمممد فاعليمممة البرنمممامج القممان  علمممى فنيممما  العمممالج 
 بالمعنى.

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية بـــين الفـــرض الرابـــع: يـــنص علـــى أنـــه   •
  .التتبعيمتوسط رتب درجات االكتئاب في القياس البعدي والقياس 

بحسمممما  متوسممممط  درجمممما  ال تيمممما   انقمممما  الباحثمممموال تبممممار صممممحة هممممذا ال ممممرض 
المعلما  المتر را  ف  سمن المزواج باسمت دا  أسملو  إحصمان  بمارامتري )ا تبمار 

  t- test  لمممألزواج المرتبطممة  وذلمممك لحسمما  ال ممروق بمممين متوسممط  درجممما )
اس االلتنما  لمدى ال تيما  ف  القياسين البعدي والتتبع  علمى مقيم البح مجموعة 

 التال :   ويتضح ذلك ف  الجدو  المعلما  المتر را  ف  سن الزواج
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فـــي القياســـين البعـــدي ( فـــروق متوســـطي درجـــات مجموعـــة البحـــث 5جـــدول )
 (14)ن=االكتئاب والتتبعي على مقياس 

 قيمة  درجة حرية االنحراف المعياري المتوسط القياس المقياس
  ت 

 مستوى 
 الداللة

 االكتئاب
 5.10548 80.2857 البعدي

 غير دالة 0.579 13
 4.29988 80.7857 التتبعي

( أن قيمممة ) ( المحسمموبة ألبعمماد مقيمماس االلتنمما    وهمم   5يتضممح مممن الجممدو  )
(  ممما يشمير 1.98( على الترتيم   وهم  قمي  أصمور ممن القيممة الحديمة )0.579)

فمم   البحمم رجمما  ال تيمما  بمجموعممة إلممى وجممود فممروق غيممر دالممة إحصممانياا بممين د
القياسمممين البعمممدي والتتبعممم  بعمممد تطبيمممق البرنمممامج ب تمممر، زمنيمممة شمممهرين تقريبممماا علممم  

 مقياس االلتنا    وبذلك يت  قبو  ال رض الموجه. 
التمثيممم  البيمممان  لقمممي  متوسمممط  درجممما  االلتنممما   اَلتممم ( 4لمممما يوضمممح الشمممل  )

 تبع .ف  القياسين البعدي والت البح لمجموعة 

80

80.2

80.4

80.6

80.8

       

    د 

       

ف  القياسين البعدي والتتبعم  علمى  البح التمثي  البيان  لمتوسط  درجا  مجموعة  (4شل  )
 االلتنا مقياس 

( أن التمثيمم  البيمممان  لمممدرجا  أبعمماد مقيممماس االلتنممما  ألفمممراد 4يتضممح ممممن شمممل  )
بمين درجماتهن علمى ف  القياسين البعدي والتتبعم  ال يظهمر فمروق  البح مجموعة 
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مقيمماس االلتنمما  ؛ وهممذا ياللممد اسممتمرار فاعليممة البرنممامج القممان  علممى فنيمما  العممالج 
 بالمعنى. 

 تفسير نتائج الفرض الثالث والرابع: •
نسمرين علمى  م  نتانج بعض الدراسا  السابقة ومنها دراسةالسابقة نتانج التت ق 

د فممروق بممين درجمما  إلممى وجممو  تهاتوصممل  نتممانج دراسممالتمم  ( 2009عبممد الحمم  )
مقيماس  المجموعة التجريبية قب  وبعد تطبيق البرنامج اإلرشمادي علمى أبعماد فتيا 

 وجمود إلمى Mascaro, (2005) ماسملارو دراسمة نتمانجوتوصمل    االلتنما 
 بااللتنما   اإلصابة الوجودي وبين بالمعنى اإلحساس بين سالبة يةارتباط عالقة
 وبين الوجودي  اإلحساس بالمعنى بين إحصانية داللة ذا  إيجابية عالقة ووجود
 العامم  الروحم  همو المعنمى أن الدراسمة أظهمر  لمما األمم   مسمتويا  زيماد،

دراسمة سميد   لمما أظهمر  وااللتنما  اليوميمة الحيما، ضمووط ضمد األو  المضماد
درجمممما  أفممممراد المجموعمممة العالجيممممة فمممم  االلتنمممما   ان  مممماض( 1996عبمممدالعظي  )

دا ل  فممم  عمممالج البرنمممامج العالجممم  للت جمممر الممم شمممير إلممم  فعاليمممةالت ممماعل   ممممما ي
 أن  أوضمحالتم   Elisabeth, (2000)إليزابيم ودراسمة   االلتنما  الت ماعل 

 إدار، واسمتراتيجيا  بالسمعاد،  بالشمعور إيجابيماا  يمرتبط ربمما الحيما، فم  المعنمى
والتمم  ( 2012ودراسممة ذهبيممة حسممين )  بااللتنمما  سمملبياا  يممرتبط لممما األزممما 

 التوافمق ومسمتوى المسمتقب  قلمق درجمة بمين ودا  سمال  ارتبماطتوصل  إلى وجود 
أنمه والت  توصل  إلى ( 2012) يسمينة مولوددراسة و   العانس ال تا، لدى الن س 

تقمديرها لمذاتها وبالتمال  يظهمر لل تما، للمما ان  مض ان  مض للما تمر ر سمن المزواج 
توصمممل  إلمممى فاعليمممة التممم  و  (2014) قمممم البعبمممداهلل  ودراسمممة  ن العمممدوا لوكالسممم

وعليممه ومممن  ممال  اسممت دا   .برنممامج العممالج بممالمعنى فمم  ت  مميض حممد  االلتنمما 
ت  ممميض االلتنممما  النممماتج عمممن تمممر ر سمممن  لعمممالج بمممالمعنى فلقمممد حممماو  الباحثمممانا

الممزواج وممما يممرتبط بممه مممن متالزممما  مثمم  قلممق المسممتقب  والسمملوك العممدوان   لممذلك 
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ى أن تلممون لممدى ال تمما، نظممر، موضمموعية واقعيممة عقالنيممة والبعممد علمم الباحثممانعممم  
عممن ال يمماال  واألفلممار المبممال  فيهمما فمم  شممرن االرتبمماط والممزواج ومواصمم ا  الممزوج 

عليهممما التحمممرر ممممن قيمممود ال لمممر المسمممبق المممذي تحلممم  بمممه أو ت لمممر فيمممه  وأنمممه يجممم  
القممدر، علممى يمممتللن أن للصممور، الرمزيممة للشمم   الممذي ترغمم  فمم  االرتبمماط بممه  و 

التقيي  ال عل  للبدان  المطروحة  وأن لل  فرد أياا ما لمان جوانم  إيجابيمة وسملبية  
فةيجاد معن  للحيا، ينبو  أن تلون أفلارهن وتطلعاتهن واقعية وموضوعية حتمى 

 يملن تحقيقها.
ويرجممم  نجممما  البرنمممامج القمممان  علمممى العمممالج بمممالمعن  فممم    مممض االلتنممما  إلمممى 

المعلما  المتر را  ف  سن الزواج ف  جلسا  البرنامج وحرصهن ت اع  ال تيا  
 ال تيما  المشمارلا  أنان الباحثم الشمديد علمى المشمارلة فم  البرنمامج  حيم  وجمد

 الجلسما  جميم  متابعمة علمى االهتمما  والترليمز لمديهن لمان الجلسما  أثنماح
 علمى قانممةان ثمالباحو  المجموعمة التجريبيمة بمين لعالقمةنم  الا لما فيها  والمشارلة

الممت ه  والتقبمم  واالحتممواح وبمم  الثقممة مممما أسمم ر عممن شمميو، جممو مممن الراحممة الن سممية 
 غيممر   والتقبمم والممذى أدى بممدور  إلممى إطممالق سممرا  الم مماوف والمشمماعر الملبوتممة

 الجلسما  نجما  فم  اللبيمر األثمرالمذى لمان لمه  وأفلمارهن للمشمارلا  المشمروط
 الت  المنزلية والواجبا  المست دمة لل نيا  ولان النهاية  ب عالية حتى واستمرارها

 تعميمق فم  الواضمح األثمر الجلسما  بدايمة المجموعمة قبم  أمما  علنيماا  مراجعتهما ت 
 المشممارلا  التممزا  وامممتالك معنمم  الحيمما، بم هومممه الصممحيح. لممذلك الم مماهي 

 الجلسما  التسمبوها  مال  التم  للمهمارا  وتطبميقهن الجلسا   لجمي  وحضورهن
وال تاميمة  اليوميمة التقييمما   مال  ممن ذلمك اتضمح حيم  اليوميمة حيماتهن فم 

 فم  لبيمر دور لمه لمان لالسمت اد، ودافعيمتهن المشمارلا  قابليمة أن لمما للجلسما  
 الش صية  جوان  من أياا  لتنمية برنامج أي يتلقون ل  أنه  السيما البرنامج فاعلية

المتمر را  فم  سمن  جمذ  فم  دور لمه لمان باألنشمطة  المذي التنمو، إلمى باإلضمافة
 الجلسا . حضور على للمواظبة الزواج
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المعلمما  البرنامج القان  على العالج بمالمعنى فم  مسماعد،  قدر، انالباحثرج  يُ و 
 وذلك لترليز البرنامج علىلديهن المتر را  ف  سن الزواج على   ض االلتنا  

  لمعانمما، التمم  يعممانين منهمماوا والضممووط المشمملال المواجهممة والتعاممم  ممم   ضممرور،
 راجهن ممن اتهن. ويتضح أن ذلك ساعدهن على إو عن ذ وصرف انتباههن بعيداا 
المشمملال  الحياتيممة التمم   فمم  التعاممم  ممم وانشمموالهن  الممذا ؛حالممة التمرلممز حممو  

 تواجههن وتسب  إحساسهن بااللتنا .  
صبح م همو  معنم  للبرنامج أ ل تا، المتر ر، ف  سن الزواج ا بعد تعرضلما أنه 
عمن حياتهما الحاليمة  وحياتهما يملالهما األمم   يةفرصبح  راض م تلف  هاالحيا، لدي
تشمممعرها بممممااللتزا   هممممانمممه توجممممد أشمممياح فممم  حياتأتعتقمممد   و وتعتمممز بن سممممها  والت ممماال 

والبعض منهن فلمرن الحقيق  نحوها  وتشارك ف  أي عم  تطوع  ي يد اَل رين  
وتنمممم  ذاتهممما لترتقممم  بحياتهممما  وغالبممما تمممالدي مممما   وتطمممور فممم  عمممم  دراسممما  عليممما

عليهممما ممممن التزامممما  ممممن تلقممماح ن سمممها  وتسمممعى بلممم  جهمممدها لتحقيمممق أهمممدافها فممم  
  وتشممعر أن عليهمما واجبمما  لافيمماا  الحيمما،  وتعطمم  األشممياح الهامممة فمم  حياتهمما وقتمماا 

تبحم  نحو العال  البد من تحقيقها والوفاح بها  وتتقب  أوجه القصمور فم  ن سمها  و 
جهمدها فيمما تقمو   ىعن أفض  األسالي  الستوال  قدراتها ومواهبها  وتبذ  قصمار 

بمممه ممممن أعمممما   وال تتجنممم  المواقمممف التممم  تتطلممم  مسممماعد، اَل مممرين  وتعمممرف مممما 
لمممديها ممممن قمممدرا  متميمممز،  والنجممما  فممم  الدراسمممة أحمممد أهممم  الطمممرق لتحقيمممق ذاتهممما  

 العملية. وتحاو  تعل  مهارا  جديد، تساعدها ف  حياتها
ال هممم  الصمممحيح لمعنمممى الحيممما، ممممن القبمممو  ويرجممم  اسمممتمرار تمممرثير البرنمممامج إلمممى 

والرضمممما عممممن الممممن س والحيمممما، وال همممم  والترليممممز علممممى الهممممدف مممممن الحيمممما، وتقممممدير 
ممن  مال  نظمر، ال مرد باألمم  و المسنولية وف  ظ  ل  همذا يمرت  التسمام  بالمذا   

لمما  والعمم  بل ماح، واإل مال  فم  العمم .والت ماال  واإلراد، القويمة وتحديمد الهمدف 
نجا  البرنامج القان  على العالج بالمعنى ف    ض االلتنا  لدى استمرار يرج  
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  والتمم  فنيمما  تممالح  عينممة البحمم  الحممال المتممر را  فمم  سممن الممزواج إلممى اسممت د  
  فنيممة إيقمماف اإلمعممان ال لممري  المسممرحيا  منهمما فنيممة المقصممد المتنمماقض ظاهريمماا 

 سمية القانمممة علممى المعنممى  فنيممة القصمة الرمزيممة  الحمموار السممقراط   فنيممة فصمم  الن
 الذا   فنية إعاد، البناح الموق    تعدي  االتجاها . 
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 التوصيات والبحوث المقترحة: 
 التوصيات: -أ

من نتانج  فإنمه يقتمر   انالباحث  وما توص  إليه ف  ضوح إجراحا  البح  الحال 
 وية:بعض التوصيا  الترب

o المتمر را  فم   عنمد السيلولوجية الجوان  تتناو  الت  البحو  من المزيد إجراح
 تطويرهما علمى والعمم  الجوانم  همذ  فم  القصور نواح  معرفة سن الزواج بهدف

 العمر.  من مبلر، مرحلة ف  السيلولوجية المتطلبا  تقدي  من  ال 
o االلتنا .و  يا،موضو، معنى الح تتناو  الت  البحو  من المزيد إجراح 
o  ن سية. تربوية برامج بناح على والعم  البح  اهذ نتانج تبن 
o  لل تيما  المتمر را  فم  سمن المزواج  إرشمادية  مدما  مرالمز فمتح علمى العمم 

 الن س  لل تيا .  الترهي  برامج فلر، تعمي   ال  من ذلك ويملن ت عي 
o  لما ف  سن الزواج   تر رال تسمية إلى العنوسة من التسمية تويير على العم 

 دانم  بشمل  مشمللتهاوتمذليرها ب ال تما، علمى ن سم  أثمر ممن التسممية لهمذ  يعمود
 .وقاس 

o  ضممرور، االهتممما  بالجانمم  الن سمم  لممدى ال تيمما  المعلممما  المتممر را  فمم  سممن
 الزواج.
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 لبحوث المستقبلية ا  -
o ى فعاليمممة برنمممامج قمممان  علمممى العمممالج بمممالمعن  فممم  تحسمممين السممملوك التممموافق  لمممد

 المتر را  ف  سن الزواج. 
o  العالقمممة بمممين معنممم  الحيممما، واالضمممطرابا  الن سمممية لل تيممما  المتمممر را  فممم  سمممن

 الزواج.
o  فعاليممة برنممامج قممان  علممى العممالج العقالنمم  االن عممال  فمم    ممض االلتنمما  لممدى

 المتر را  ف  سن الزواج.
o يمممممة برنممممامج معرفممممم  سممممملول  وأثمممممر، علممممى بعمممممض المتويمممممرا  الن سمممممية واالجتماع

 واألسرية لدى المتر را  ف  سن الزواج.
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