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امعة ا طالب لدى ياة ا ومع بالذات بالو وعالقتھ الوجودي اء   .الذ

إبرا خضمرفت يم إبرا   يم

ر جامعة رة، القا فرع بنات، سانية اسات الد لية النفس، علم زقسم   ر

ي و لك يد   Merfatkhodair.56@azhar.edu.eg: ال

البحث ص   :م

كمـــــا امعـــــة، ا طـــــالب لـــــدى الوجـــــودي اء الـــــذ مـــــستو ـــــ ع التعـــــرف ـــــ إ ـــــا ا البحـــــث ىـــــدف

ن بـ العالقـة معرفـة أيـضا دف ياةًاسـ ا ـ ومع بالـذات والـو الوجـودي اء كـذلك،الـذ ـدف و

ات ـــــ متغ بـــــاختالف الوجـــــودي اء الـــــذ ـــــ ق الفـــــر ـــــ ع التعـــــرف ـــــ ـــــ( وإ التعلي املـــــستو ىالنـــــوع،

امعـــة) والتخـــصص ا طـــالب مـــن. لـــدى اســـة الد عينـــة ونـــت طـــالب) 500(رت مـــن وطالبـــة ًطالبـــا

ـــ ونظر عمليـــة ليـــات مـــن عـــة والرا ـــ و بواقـــعالفرقـــة و) 250(ة الـــذ نـــاث) 250 (،رمـــن ،مـــن

س مقــاي الباحثــة اســتخدمت البحــث ــداف أ ــ( ولتحقيــق ومع بالــذات والــو الوجــودي اء الــذ

يــاة متوســـط) ا بمـــستو يتمتعـــو امعــة ا طـــالب أن البحـــث نتـــائج ــرت وأظ الباحثـــة، ىإعـــداد ن

الوجـودی اء الـذ م. مـن عالقـة نــاك أن النتـائج ت ـ أو الــوكـذلك ن بـ إحـصائيا دالـة وجبـة

داللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــدم النتـــائج ت ـــ أو كمـــا الوجـــودي، اء والـــذ يـــاة ا ـــ ومع وبالـــذات

ات ــــ ملتغ ترجــــع الوجــــودي اء الــــذ ــــ امعــــة ا طــــالب ن بــــ ــــ( إحــــصائية ا الد واملــــستو رالنــــوع ى

متغ،)والتخصص ن ب يجمعا ن عامل وجود عن العام التحليل أسفر البحثكما   .ات

فتتاحية لمات الوجودي :ال اء ياة،الذ ا مع بالذات،   .الو
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Existential intelligence and its relationship to self-
awareness and the meaning of life for university 

students 
Mervat Ibrahim Ibrahim Khudair 
Department of Psychology, Faculty of Human Studies for 
Girls, Cairo Branch, Al-Azhar University 
Email: Merfatkhodair.56@azhar.edu.eg 
Abstract: 

The study aims to the level of existential intelligence 
among university students, as well as the relationship between 
existential intelligence and self-awareness and the meaning of 
life. It was also aimed at identifying differences in existential 
intelligence in different variables (type, educational level and 
specialization) among university students. The study sample 
consisted of (500) students in the first and fourth grades from 
practical and theoretical colleges, with (250) males and (250) 
females. In order to achieve the objectives of the research, the 
researcher used measures (existential intelligence, self-awareness 
and the meaning of life) prepared by the researcher. The research 
results showed that the university students enjoy average level of 
intelligence and accuracy. The results also indicated that there is 
a link between the existence of consciousness and quality of life, 
and the meaning of the results Statistical significance among 
university students in existential intelligence is due to variables 
(type, level of education and specialization) and the global 
analysis also resulted in two factors combining the search 
variables. 
Key Words : existential intelligence, self-awareness, the meaning 
of life  

.   

  

  

  

  

  



  مرفت إبراھیم إبراھیم خضیر/ د .عالقتھ بالوعى بالذات ومعنى الحیاة لدى طالب الجامعةالذكاء الوجودي و

 

 

90 

بالذا بالو وعالقتھ الوجودي اء ياةالذ ا ومع   ت

امعة ا طالب   لدى

  :مقدمة

حولـھ مـا ـ ـالتفك ـا ف تأمـل و ـا يفكـر الفـرد ـ ع ة كث ظات تمر ياة ا ذه
فلـسفية أخـر قـضايا ـ و واملـوت، لود وا البعث و وخلقھ وجوده ـذا،ىو خـالل مـن يطـرح

ــ ال مــن ــ كث ــذهالتأمــل ومــن حياتــھ طيلــة منطقيــة إجابــات ــ إ ــا الوصــو يحــاو ــ ال لساؤالت ل
ــ الكث ــا وغ ؟ يــاة ا ــذه مــن ــذف ال ومــا نمــوت؟ وملــاذا خلقنــا؟ وملــاذا ؟ نحــن مــن ــساؤالت ال

ُ

اننا أذ تراود ال سئلة   .من

أمرنا مواضـع وقد ـ ـ والتفك والتـدبر والتأمـل بالتقـ عا و سبحانھ ـاهللا م ة ـ  كث
عــــا لبــــاب ﴿قولـــھ ــــ ألو آليـــات ــــار وال الليــــل واخـــتالف ض و الــــسماوات خلــــق ـــ ِإن ِ

َ ْ َْ َْ َّ ْ
ِ ِ

ُ
ِ ِ ٍِ َ َّ َ َ َ ََ َ

ِ ِ
َ َّْ َْ

ِ ْر ِ ِ
َ آل(﴾ َّ

والنـذر ﴿). 190: عمران يـات ـ غ ومـا ض و الـسماوات ماذا ا انظر ُقل َُّ ُ ُُّ َ َ َ َ َُ ْ ْ َ
ِ ِ
ْ َ َ

ِ ْر
َ

ِ َ و ُ ُ ْ
س(﴾... ِ ) 011: يـو

خلقت ﴿ كيف بل إ ن ينظر ْأفال َْ ُ
ِ

َ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِِ

َ ََ و ُ ُ َ َ
 ).17: الغاشية(﴾  

تمامـو ا القـت الفرديـة ق للفـر جديـدة مـصادر بـو ال امليـدان ـ ـر ظ ًقـد و لــدىي ا ـ كب ًا

املتعــددة اءات الــذ ـ ا إحــدا تمثلــت بـو ال الــنفس جــاء) Multiple Intelligences(يعلمـاء ــ ال
دنر جا ارا القـر من يات الثماني ـنبداية اءملا الـذ اسـة د مجـر ت ـ وغ ر، ) Posner 2004(ى

.  

ــــــ املواقــــــفGardnerوأو ــــــشاف اك لــــــھ ــــــيح ت متعــــــددة ــــــاءات ذ يمتلــــــك فــــــرد ــــــل ُأن

ـــداف أ ـــ إ للوصـــو ـــا وتوظيف عقليـــة ات ــا وم ات قـــد مـــن لديـــھ مـــا واســـتخدام ياتيــة لا ر لقـــدو،ر
أبحا1983عـامGardnerتوصـل ـخـالل و مـستقلة ــاءات ذ سـبعة وجـود ـ إ اللغــو: ثــھ اء يالـذ

ي ــــسا ا املنطقــــى اء ي-الــــذ ــــا امل اء ــــي-الــــذ ر ا ــــس ا اء اء-الــــذ الـــــذ املوســــيقى اء الــــذ
ي-جتمــا الــذا اء ــ(الــذ أضــاف.)(Fasko,2001,126) ال الــسبع ثــم اءات الــذ ــذه ــ إ

ـ الطبي اء الـذ ما اءات الذ من ن الوجـودىإثن اء  & Existential Intelligence) .(Rober والـذ
Davis, 2000) p126، 2010، McCoog(.    

ـــــــGardner )1997(وأشـــــــار التأمـــــــل ـــــــ ع ة القـــــــد يتـــــــضمن الوجـــــــودي اء الـــــــذ أن ـــــــ رإ
عرف و بدية، و واملوت ياة ا ساسية الفـردGardnerُاملشكالت ة قد بأنھ الوجودي اء رالذ

التأمـ ـ لـودع وا ليقــة وا ـو ال ــ والتفكـر والـدين واملــوت يـاة با املتعلقــة القـضايا ــ ــ(نل
نإ وحس  ).45-44. ،ص2015 ،سماعيل

تمـتوقد ا فلـسفات ز بـر مـع ي اليونـا الفكر بداية منذ الوجود بمسألة تمام ر وظ
ورتھ وصـــ حركتـــھ ـــ غ حيـــث ومـــن ليتـــھ، وأ ونھ ســـ حيـــث مـــن ـــ الطبي ـــان،زبالعـــالم ذلـــك عـــد

ـ إ وسـعت الـذات أعمـاق ـ التوغـل حاولـت ـ وال تر سـا ـا نـادى ـ ال الوجودية الفلسفة و رظ ر
يجـــد أن ــ تتعلـــق أخالقيــة نظـــرة ــا بأ تر ســـا ا وصــف ـــ وال اصــة، ا الداخليـــة يــاة ا ــشاف راك

عة الضا نفسھ راح(سان ا و   ).130. ،ص2015 ،الزغ

الوجـودى اء الــذ تمثـل ــمو ف ـ ع ة والقــد حولـھ، مــن العـالم ــم ف ـ ع الفــرد ة قـد رــ ر
جيد ل ش بذاتھ نفسھ الفرد و الوجودى اء الذ ن ب العالقة م ف مية أ جاءت   .ولذا
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و    انـھ Gardener) 2000( كما م إيجـاد ـ ع ا قـاد الفـرد يجعـل الوجـودى اء الـذ ًرأن
ــ ع القــادر ــو و فيــھ ش عــ الــذى العــالم ــ يح املعــالمالــ إطــار ضــمن يح الــ انــھ م إيجــاد

سانية ياة ل مثـل.الوجودية نـھ ذ ـ تـدو ـ ال ة ـ الكث ساؤالت ال ع سان يجيب ى رول
ومعرفــة ـساؤالت ال ـذه ـل ـ ع لإلجابـة يحـدث؟ سـوف الـذى ؟ومـا نمـوت وملـاذا ؟ ـشش ع ملـاذا

جي ذاتھ أن أوال لھ البد بھ يحيط وما العالم
ً

دا
ً

.  

ياة بمجاالت املعاصر سان و ان وإذا ة ا ة افة العصر  الـو فإن قائمة، ورضر
ولو ي والـو الـسي ميـة الـذا أ ـ أك س ألنـھ ُيـصبح ـ بوصـفھ ـسان ريـد الوجـود، غ ـذا  ـ

ـا ـا روالـشعو الـنفس معرفـة وأن اك بـع روإد اك لنفـسھ ـسان مالحظـة مـن ي د  قيقـة التـام رو
  ).2001،30سيف،( مشاعره

ة ـشر ال للـذات والوجـودى النفـ والو النفس م لف ة كب مية أ ناك ـا،و وتقييم
ـ ال الفرديـة ق الفـر ملبدأ امھ واح موضو نحو ع سان ات بقد املتعلقة قائق ا ووتقبل ر

الناس من ه غ عن ه يدي،(تم ص2005الز ، .4. (  

ـــس ـــو ي فيـــھنوحينمـــا يفكـــر ملـــا اليقظـــة مـــن عاليـــة جـــة د ـــ ع حالــــة،ران ـــ ـــو نو
ذاتــھ ــا ف ك يــد ومــدى،رواعيــة وتــصرفاتھ أفعالــھ بواســطة ذلــك ــة ر ــ ع ة القــد لديــھ ــو ت ؤإذ ر ن

وثقافتھ وقيمھ مجتمعھ بمعاي امھ ذاتيـة،ال ـات مح وفـق باسـتمرار تـھ ي و لذاتـھ قيبـا صبح ًو ر
مــــن،وموضــــوعية نــــوع لديــــھ جيــــھفيتولــــد ا ا تــــھ ولبي لنفــــسھ ى الــــذا م ،2008 ،ســــعيد(رالتقــــو

  ) 162.ص

خـتص  بـو و بالــذات ص الـو ه وانفعاالتــھ بمــشاعره الـ ـا ــذه روأف  املتعلقـة
و،تحدث كما نفعاالت بـصار عنـھ ع ما و ـذه باالس  أسـاس ـو بالـذات والـو نفعـاالت، و

ـامن عـرف الفـرد ألن بـالنفس الثقـة ك لـم وإن وتـھ،ق م و إنفعاالتنـا رنـد اك الـصعب مـن نفـسي  رإد
ن مشاعر ي، ( خر   )2007السمادو

ــــار إن عــــدم مــــع قيقــــة ا عــــن البحــــث ــــ ع عقولنــــا ــــ ترك بالــــذات الــــو يتــــضمن كمــــا
والقيـام للـذات دقيقـا تقييمـا يتطلـب و و ديدة ا ف واملعا قائق ل ستجابة و املؤملة قائق ًا ً

ر
استكشاف زنر (برحلة و ص2005 ،رمال ، .67.(  

عـرف أن د ير و ف أفضل ل ش ا م وف العلمية للمعرفة س القدم منذ سان و
إليـھ وصـل ما إ وصل وكيف و ما ع و وملاذا و من ـم،بالضبط ف فـإن املنطلـق ـذا ومـن

بـــل ـــم ا وآ ن خـــر وعيـــو نفـــسھ عـــن الفـــرد يـــراه ملـــا ـــاس ع إ مجـــرد س لـــ رالـــذات مـــصطن ـــو
ي شعو ل ش ھ وج و السلوك يؤثر ولو    ).38. ص،2010 ،يالبخار(رسي

واملـوت يـاة ا ـ ـ والتفك مجـردة ة بـصو ـ التفك ـ ع الفـرد الوجـودى اء الذ ساعد رو
مداركھ وتوسع ام ا الطالب فكر تؤثر القضايا ذه ـ،و ع الوجـودي اء الـذ عمل وكذلك

سان و ادة ياةز ا و راح(بنفسھ وا   ) . 934. ،ص2015 ،الزغ

ذكـــــر اءGardener )2000(كمـــــا الـــــذ مـــــن عاليـــــة ات مـــــستو يمتلـــــك الـــــذي الفـــــرد أن
أو العـــالم، ـــذا ـــ ملوقعـــھ ـــسبة ال و ن لآلخـــر ـــسبة بال نفـــسھ إيجـــاد ـــ ع ة القـــد لديـــھ رالوجـــودي

و ال ذا مع. نح و ة القد ذه ن ب دنر جا ط روقد ر مـعر العـالم ـذا ـ انـھ بم الفـرد رفة
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صائص ياة ا ا مع معرفة مثل سان لإل ن. الوجودية بـ العالقة إيجاد مية أ جاءت نا من
ياة ا ومع الوجودى اء   .الذ

حظى وم حيث ياة مع مف تمام ع ا ن ا تباطھ وذلك الباحث يجابية رال  بالسمات
ـصية ة وال ت،الـسو أشـا اسـات مـن ديـدالع روقـد ـ رالد اك أن إ ـ الفـرد رإد يـاة ملع  يـرتبط ا

ة إيجابيا   .King, Hicks, Krull & Delgaiso, 2006) ( النفسية بال

ـوم مف ـ عت ـ و يـاة مع يم مـن ا ديثـة املفـا ـ ا ـرت ال ة ونـة ـ ظ ـ يـد خ ـ  ع
Victor  Frankil ـ أشـار والـذي ـوم أن إ ـ مف يـاة مع ـ موجـود ا ـدف مع ـ وغايـة و ر  مـن و

ادة خالل لية روشعو حرة رإ  (Mauer, King & Young, 2004 ).وباملسؤ

ـر ـو حينمـا أنـھ Korff )2006(ىو ني ـ للفـرد َ ـستطيع ياتـھ مع  حاجاتـھ إشـباع و
امن ساسية اكھ مع بال ياة لنوعية رإد ه خالل ا ات ورمر عن و فذلك با ياة الرضا   .ا

ا الوجـوديسياق اء الـذ ميـة أ يتـ الـسابق النظـر ة،يلطـرح ضـر ـستد ورممـا
اء الــــــذ ــــــذا ر تطــــــو يمكــــــن ــــــ ح فيــــــھ، املــــــؤثرة العوامــــــل ــــــ ع والوقــــــوف اســــــتھ ود بــــــھ رتمــــــام

املختلفة ياة ا مجاالت منھ ستفادة   .  و

البحث لة   :  مش

املتعــــــدد اءات الــــــذ عــــــد
ُ

ــــــشاطة ال ال أشــــــ الــــــذي أحــــــد ي بــــــأنوعــــــسا بــــــالر ــــــسم ُي

الوجــودي اء الــذ حــديثا ــا إل وأضــاف دنر جــا ا ــ و ــ ال املختلفــة اءات الـذ
ً

تحقيــق،ر يمكــن وال
ومـــن ــسان لــدى ات ــا وامل اءات الــذ ــذه ر تطــو خــالل مــن إال بــاألمم ــ والر والتقــدم رالتطــو ر

م ـــــ إ ماســـــة حاجــــة ـــــ يـــــزال ال الــــذى الوجـــــودي اء الـــــذ اءات الــــذ ـــــذه البحـــــوثأنــــواع مـــــن ــــد ز
ــــــذا حــــــو جديـــــدة ولوجيھ ســــــي معلومــــــات تـــــوف ــــــ ع عمــــــل أن املمكـــــن مــــــن ــــــ ال اســـــات لوالد ر

الوجودي اء بالذ تتعلق ة نظر أطر توف خالل من املوضوع
ُ

.  

د شــ حيــث انقطــاع دو وتتــدفق املعرفــة فيــھ تتفجــر عــصرا بأنــھ ــا ا العــصر ــ تم نو ً

مختلـــف ـــ تكنولوجيـــة ات ـــ غ تج العــالم لقـــد مثـــل ثمار ســـ ة ضـــر ـــستد يــاة ا روانـــب ور
ـ ال ـ و ا تطـو الـدو ـ ألك و ثمار سـ ـو ـشر ال العقـل أصبح ولقد انياتھ وإم ًرسانية ل ل ي

ـــا أبنا ثمار اســـ عمليـــة يلـــة،(تحـــسن وقـــت).2001ا أي مـــن ـــ أك اليـــوم املجتمـــع مطالـــب لـــذلك
ـــد ج ـــل يبـــذل أن علـــ مـــ و بيـــة ل الناقـــدممكـــن الـــسليم ـــ التفك ـــ ع قـــادر عـــصر جيـــل ييم

عــــــــصره طبيعــــــــة مـــــــع الذكيــــــــة املالئمـــــــة تحقيــــــــق مــــــــن تمكنـــــــھ ــــــــ ال ساســـــــية ات ــــــــا وامل رباملعرفـــــــة
أســــ أن حيــــث دافــــھ، أ تحقيــــق ــــ ع تــــھ قد ــــ تتحــــدد ــــ علي نظــــام أي فقيمــــة روخصائــــصھ،

خـارج يـن ـي ل الطالـب إعداد و دنر جا ير كما للتعليم ردف ـذاى و التعليميـة املؤسـسات
اناتـــــــــھ وإم اتــــــــھ قد مـــــــــع ناســــــــب ت ـــــــــ وال املجتمــــــــع ـــــــــ املوجــــــــودة ات ـــــــــا امل افــــــــة ل إعـــــــــداده ــــــــ رع ر

ة،(   ).2003قو

اءات الــــــذ تنميــــــة ــــــ اســـــية الد املنــــــا ضــــــعف يالحــــــظ اضـــــر ا الوقــــــت ــــــ أنــــــھ ركمـــــا ُ

الد املنـا أن إ ذلك رجع و الوجودي اء الذ ا ضم من وال نراملتعددة ـائ ذ ـ ع تركـز اسـية
مــا ــ(واملنطقـــي) اللفظــي(ياللغــو: فقــط ا ـــا) الر يتلقا ــ ال التعليميــة ات ــ ا مـــن يحــد ممــا

ســلوب و بــاملن تــأثره ــا م ــاء ذ ــل ل أن املتعــددة اءات الــذ ــة نظر ن تبــ إذ والوســـائل الطــالب،
ات ـا امل ر تطـو ـ ع الطلبـة ـساعد حيـث املـن ـذا ـا يـتم ـارال يحتاجو ـ بنجـاح ال للتفاعـل
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ن وفعال أكفاء ن متعلم ليصبحوا م ئ ب   ). 1997عدس، (.مع

مثـل ي الـو و رة الـذا  الذاتيـة املجـاالت فلـمخت تتـضمن عـاد متعـددة معقـدة ظـا
اإلحـساس والنتـائج ةوماضـيھ ـ يفكـر أن للمـرء يمكـن حيـث بالـسلطة؛ الطبيعيـة  الذاتيـة الـس

وا ــ يمكنــھ وكـــذلك لتنقيــبواملــستقبل ك ــ ال ــار العواطــف ع ف ــصية وســمات و  ال
داف والتفضيالت اك واملواقف و د س رو حاس ذلك وما والنوايا و    .إ

)Morin,2011,p808.(  

ـــ آ ل ـــش تـــتم اك د و واملـــشاعر ـــار ف فـــإن بالـــذات الـــو ـــدو رو الـــو: ن فتحقيـــق
ل الش من الفرد ينقل اكبالذات د و وى ال     .)Sarita,2010(رإ

ــ مع ــوم ملف ــسبة ال يــاة و يــرتبطا ـــو ــصائصف ولوجيـــة النفــسية با و ن  و
ـسان؛ ـة والفلـسفية قتـصادية عـاد عـن فـضال لإل ـ والفكر  عليـھ ُوتـضفي الـسلوك توجـھ ال

ن نمـط يـاة ـ معـ ـ .ا ـ سـاس ـذا وع يـاة فمع ـ ردو لـھ ا  2010 (ـسان حيـاة ـ أسا
.(Seyed et Hassan, ا يمثل أنھ كما ا ًرمصد ل، املدى ع للدافعية ًقو عمل الطو  توجھ كبوصلة و

ات نحو الشباب حياة   ).( Bronk,2010 إيجابية اتجا

ـ يديولوجيـة والفلـسفية جتماعيـة التحـوالت خـضم و جتماعيـة قتـصادية و  و
نتقـال يتلقـى مـن العديـد بـھ تمـر ذيالـ الـسيا و ، الـضغوط شـ ًأنواعـا الـشباب لالـدو  مـن

ـ والـصدمات ـ تـؤثر ال ـ ومـستقبلھ حاضـره ع  الـشغل، تمامـات مـن فالعديـد .ال
اج، اسـة الـسكن، والـز ـ....رالد ـ إ ضـطراب، القلـق الـشباب لـدى ُتث  ـشة، وضـعية ـ وتجعلـھ و

ش أيـن ـا عـ بعادا ف أسـوء ًاجتماعيـا ًاسـ ـ ـ نحـو ينـدفع حـوال و ـرة ـ التفك  عـن والبحـث ال
دافـھ، حاجاتـھ لتحقيـق آخـر فـضاء ـذا وأ ـ الـشباب يفقـد مـا و يـاة ـ املع ـة ـ وضـبابية ا  ؤر

دافھ لياتھ وتحمل أ  ).585. ،ص220 ،أحمد(املستقبلية ومسؤ

أن عديـــدة اســـات د ت ـــ أو الوجـــودي"روقـــد الفـــراغ ـــ إ يـــؤدي ـــ املع ثـــمخـــواء ومـــن ،
اب، ـــ غ باليـــأس، حـــساس و ـــة، نتحا امليـــو مثـــل، املرضـــية عـــراض مـــن ـــ كث ـــ ب ـــس ري ل

صية ال واضطرابات املستقبل وقلق ات املخد عاطي وعيد" (ردمان، ال   )2017 ،غابر

حة أنSoares ذكركما ـ مـن الـشباب شر ـ للمخـاطر ًعرضـا الفئـات أك ك ا و  ًرشـعو
ـدد ـ اتبامل ا؛ ع ـا مـستقبل ـ مقبلـة فئـة رباعتبا ليات تحمـل ع ـصية واملـسؤ جتماعيـة، ال  و

ا كما ا تتدفق بمرحلة تمر أ لة ع الوجودي البعد ذات سئلة من العديد ف  نحـو أنـا؟ مـن" شا
ة أي د وج ي؟، توجيھ رأ د ماذا حيا ي؟ أفعل أن رأ ص2020،أحمد(بحيا ،.585(  

ل مـــش تبـــدو ـــكمـــا الوجـــودى اء الـــذ تناولـــت ـــ ال اســـات الد ة نـــد ـــ أيـــضا الداســـة رة ر
ُ ً

يـــــاة ا ــــ ومع بالـــــذات بــــالو اء،عالقتــــھ الـــــذ تناولــــت ـــــ ال اســــات الد معظـــــم ت تمحــــو رحيــــث ر
حـــــــات فر اســــــة د مثــــــل امعـــــــة ا طــــــالب لــــــدى الوجـــــــودي اء الــــــذ مــــــستو معرفـــــــة ــــــ رالوجــــــودي ى

ة با) 2015( والصوا الوجودى اء الذ وعبـدوعالقة عليـوة اسة د مثل الك مسة ا رلعوامل ي
ي) 2019( هللا املال اسة د مثل التفك بأساليب الوجودي اء الذ   ).2017(روعالقة



  مرفت إبراھیم إبراھیم خضیر/ د .عالقتھ بالوعى بالذات ومعنى الحیاة لدى طالب الجامعةالذكاء الوجودي و

 

 

94 

ــــــا ف البحــــــث مجـــــال ال مــــــا ــــــ ال املوضـــــوعات مــــــن الوجــــــودى اء الـــــذ ــــــوم مف أن مـــــا زو
ـــا ا الطالـــب بمـــستو ـــوض ال ـــ إ ـــدف ـــة بو ال العمليـــة أن مـــا و ىجديـــدا،

ً
مـــستواه فـــع و رم
ــادة و ن التلقــ ــ ع عتمــاد وعــدم بذاتــھ عيــھ و ــام ا الطالــب فكــر نميــة ب وذلــك زــادي و
بــــــداع و التحليــــــل ــــــ ع ة القــــــد لديــــــھ ــــــ ين ممــــــا ــــــساؤ وال بطان ســــــ و ــــــد التجر ــــــ ع تــــــھ رقد ُر ل

بـــال،والتخيـــل وعالقتـــھ الوجـــودي اء الـــذ مـــستو عـــن الكـــشف ـــدف البحـــث ـــذا جـــاء وىلـــذا
امعة ا طالب لدى ياة ا ومع   .بالذات

تية ساؤالت ال عن لإلجابة ا ا البحث س ذلك ضوء   :و

؟ -1 امعة ا طالب لدى الوجودي اء الذ مستو  يما
؟ -2 امعة ا طالب لدى بالذات والو الوجودي اء الذ ن ب العالقة طبيعة  ما
ومع -3 الوجودي اء الذ ن ب العالقة طبيعة ؟ما امعة ا طالب لدى ياة  ا
ات -4 ــــ متغ بـــــاختالف امعـــــة ا طـــــالب ن بــــ ق فـــــر توجـــــد اســـــية،،النـــــوع(وــــل الد رالفرقـــــة

الوجودي؟) التخصص اء الذ مقياس  ع
البحــث -5 ات ــ متغ ــتظم ت يــاة(ــل ا ــ ومع بالــذات والــو الوجــودي اء يــة) الــذ ب ــ

؟   عاملية
البحث داف   : أ

ا ا البحث عا: ليحاو   لتعرف

امعة -1 ا طالب لدى الوجودي اء الذ  .ىمستو
مـــــن -2 ـــــل و الوجـــــودي اء الـــــذ ن بـــــ يـــــاة(العالقـــــة ا ـــــ ومع بالـــــذات طـــــالب) الـــــو لـــــدى

امعة  .ا
واملــــستو -3 النـــوع ات ــــ متغ بـــاختالف الوجــــودي اء الـــذ ــــ امعـــة ا طــــالب ن بـــ ق ىالفـــر و

والتخصص ا  .رالد
ن -4 بــ تجمــع عامليــة يــة ب وجــود عــن البحــثالكــشف ات ــ والــو(متغ الوجــودي اء الــذ

ياة ا ومع   ) .بالذات
البحث مية   : أ

تطبيقي خر و نظر ما أحد ن جانب البحث مية أ   :يتتمثل

ة النظر   :مية

ــــ-1 ومع بالــــذات والــــو الوجــــودي اء الـــذ مــــن ــــل ل ونفــــسيا ـــا و تر أدبــــا البحــــث ــــذا ًيـــوفر ً ً

ياة  .ا

ــ-2 ع الــضوء تقــدمــسليط ــ بــالغ أثــر مــن لــھ ملــا امعــة ا لطــالب الوجــودي اء الــذ ميــة أ
بدا و الفكر بمستواه تقاء و يالفرد   .ر

ن-3 ــاآلخر و بنفـسھ الفـرد ــ و ـ ع مؤشـرا عـد الــذي الوجـودى اء الـذ ــ متغ ميـة أ ـ إ ه ًشـا ُ ر
الوجود و ياة با وعيھ   .وكذلك

ـ– 4 البحـث ميـة أ تزداد وعـدمكما امعـة ا طـالب ات ـا م وتطـو ـ تن بموضـوعات رتمـام ر ُ ُ

التعليمية واملؤسسات ا الد املجال ع التقليد ع   .  رعتماد
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التطبيقية   :مية

س -1 مقـــاي الوجـــودي(بنـــاء اء يـــاة،الـــذ ا ـــ مع و بالـــذات امعـــة)والـــو ا طـــالب لـــدى
ية وم السي م خصائص  .وحساب

ن -2 تــ امل ملـــساعدةتوجيــھ الوجــودي اء الــذ لتنميـــة يــة تد بــرامج إعــداد ـــ إ ن رواملــسئول
واملوت والوجود ياة ا مع مثل م حيا الوجودية ر الظوا م ف ع  .الطلبة

بــرامج -3 عمــل تمــام ــ إ العــا التعلــيم مؤســسات نظــر بتوجيــھ منــھ ســتفادة يمكــن
تــــد طــــر باســـتخدام امعــــة ا ألســــاتذة يـــة رتد مــــستوقر فــــع و تنميــــة ـــ ع عمــــل يس ر

الفكر الطالب مستو فع التا و الوجودي اء ىالذ ى   .ر

البحث ات ملصط ى جرا   :التحديد

الوجودي -1 اء  Existential Intelligence :الذ
حياتيـــة، وقـــضايا أمـــو حـــو ـــساؤالت ال وطـــرح والتأمـــل ـــ التفك ـــ ع الفـــرد ة قـــد رـــو ل ر

ياة وا الوجود الـسوفلسفية مـع ذلـك، ـ وغ والعدالـة والشر وا لود وا والبعث واملوت
ـــــساؤالت ال ــــذه ـــــ ع لإلجابـــــة ـــــ. الــــدائم ع الفـــــرد ـــــا عل يحــــصل ـــــ ال جـــــة بالد إجرائيــــا تحـــــدد رو ً

ا ا البحث املستخدم الوجودي اء الذ  .مقياس

بالذات -2  Self- awareness :الو
ألف اكھ وإد الفرد مالحظة منرو وذلك وضعفھ قوتھ ملناطق ومعرفتھ ومشاعره ه را

مـــــع التعامـــــل ـــــ لنفـــــسھ اكـــــھ إد خـــــالل مـــــن بنفـــــسھ الفـــــرد وثقـــــة ي الـــــذا والتقيـــــيم التأمـــــل رخـــــالل
ن املـستخدم. خر ي الـذا الـو مقيـاس ـ ع الفـرد ـا عل يحـصل ـ ال جـة بالد إجرائيـا تحدد رو ً

ا ا  .البحث

ياة -3 ا  Meaning of Life :مع
عـــام ل ـــش لذاتـــھ وتقبلـــھ حياتـــھ عـــن الفـــرد ضـــا مـــدى التخطـــيط،رـــ ـــ ع تـــھ روقد

جميــع ــ ن خــر و نفــسھ تجــاه باملــسئوليھ امــھ ال ومــدى دافــھ، أ تحقيــق نحــو والــس ياتــھ
املختلفــة يــاة ا ن،منــا خــر نحــو بالــذات ــسامي يحــصل. وال ــ ال جــة بالد إجرائيــا تحــدد رو ً

ا اعل ا البحث املستخدم ياة ا مع مقياس ع  .الفرد

البحث   :حدود
ية - املن دود املقار:ا تباطي الوصفى املن استخدام نتم  .ر

ة - شر ال دود من:ا البحث عينة ونت ر) 500(ت جامعة وطالبات طلبة من ا زمشار
ً

ليــة) 250(بواقــع و والقــانو عة الــشر ليــة مــن ــو نذ اعــةر ليــة) 250 (،رالز مــن نــاث مــن
الـــصيدلة( ليـــة و ـــسانية اســـات عـــة(مـــن) 230(و). رالد الرا الفرقـــة) 270(و،)الفرقـــة مـــن

علمية ليات من ، ة) 220(و نظر ليات  .) 280(و

انيـــة - امل ــدود ـــ:ا ع وطالبـــات طلبـــة مـــن امعـــة ا طــالب ـــ ع البحـــث أدوت تطبيـــق تـــم
بتطبيق نت ونان و جائحة ف لظر نظرا م فو جوجل ة استما ع يانات رست و ًر  .ر

الزمنية - دود عام:ا البحث أدوات تطبيق   .م)2021(تم
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النظر   :ىطار

أوال
ً

الوجودي:  اء  Existential Intelligence: الذ

يمتلك فرد ل أن املتعددة اءات الذ حو ديدة ا تھ نظر خالل من دنر جا ن ب للقد ر
فـــرادمجم ن بـــ الفــر أن ـــ وأو ، خـــر عــن ـــا م ــل واملـــستقلة املحـــددة اءات الــذ مـــن قوعــة ى

ـــ وقــوة تفــو م لــد النــاس أغلـــب وأن اء، الــذ نوعيــة ــ وإنمــا فحـــسب، اء الــذ جــة د ــ س قلــ ر
اءات الـــذ ـــذه مـــن قليـــل مـــن) . Mc Coog ،2010(عـــدد أنـــواع ســـبعة البدايـــة ـــ دنر جـــا روقـــدم

ــ اءات املنطقــيا: الــذ اء ـــس-لـــذ ا اء والــذ ، اللغـــو اء والــذ ، ـــ ا اء-يالر والـــذ ــي، ر ا
ي ـــــا ـــــ-امل البي اء والـــــذ املوســـــيقي، اء والـــــذ ي، ـــــ(الفـــــضا ال اء والـــــذ ، جتمـــــا

ي( ــب)الــذا ت ال بــذلك ليحتــل الوجــودي اء بالــذ قــھ وأ ــ الطبي اء الــذ ذلــك عــد أضــاف ثــم ،
اءا الذ من  (Roberts & Davis, 2000).تالتاسع

فقد الوجودية، الفلسفة و ظ خ تا حو الرأي اتفاق وجود عدم من الرغم روع ر ل
ــذا ــو ظ ــ موا ســا الــذين والفالســفة العلمــاء مــن مجموعــة ــ ع ســو والدا البــاحثو راتفــق ن رن

الفلـــسفة مـــن أنClaypool )2010(وذكـــر. النــوع ـــ عـــامSore Kierkegaardإ ـــ م1846قـــدم
الوجودية الفلسفة و ظ بداية أعلنت ال بحاث و الكتابات من  . للعالم رمجموعة

ة بو ال الساحة ع ادئة ال ة بالثو شبھ ما املتعددة اءات الذ ة نظر أحدثت ،رولقد
حيـــث فـــق ضــيقة نظـــرة ن املتعلمـــ ات قــد ـــ إ تنظـــر ــ ال التقليديـــة يم املفـــا ــدم ـــ ع روعملــت

بوجـــود ـــعتقــد ع عتمـــد ــ ال التقليديـــة اء الــذ ات اختبـــا خــالل مـــن للقيـــاس قابــل واحـــد ــاء رذ
دائيــة و اضــية والر اللفظيــة ات القــد مــن محــدود ــ) رعــدد وال ن املتعلمــ لــدى ات القــد ملــت روأ

والوجوديــــــة ة والبـــــصر ـــــصية وال جتماعيـــــة و املوســـــيقية ات القـــــد والتعـــــدد بـــــالتنوع ـــــسم رت
يمك وال التعلموالطبيعية عملية إلثراء جديدة افد ر و ت أن ون  ) .  125. ،ص2015مخيمر،( ن

العلمـــاء مـــن ـــ كث أن إال الوجـــودي اء الـــذ ـــذا حقيقـــة حـــو ـــدل ا مـــن الـــرغم ـــ لوع
ة املـس ـ ع ـة ر جو قيمـة مـن لـھ ملـا وذلـك املتعـددة اءات الذ إ ضموه ن ـسانية املتخصص

أنحــــاء جميــــع ــــ م ثقــــاف ونيــــةبــــاختالف ال مــــو اك وإد تفــــس ــــ ع م ومــــساعد رالعــــالم، ــــ ر غ
ر املظـا اء و مـن الغـرض ومعرفـة ياة، ا سان وجود من دف ال أو املغز وتحقيق راملرئية ى

ياة ا وجديد أصيل و ما ل ب والتفك ونية اء.) Frankl،2003(ال الذ فإن ذلك ع ناءا ًو

ا مـن العديـد يقدم ـُالوجودي تحـدث ـ ال ات ـ التغ مـع توافـق إذا واملعرفيـة ـة بو ال لتطبيقـات
املختلفة   ) .Roberts،2010(الثقافات

ر الوجـوديArmstrong )2009(یو اء الـذ لوضـع عديـدة أسـباب ناك فئـة أن ضـمن
املعتقـدات مـن منظومـة تمتلـك العـالم حـو الثقافـات مـن العديـد أن أشـار و املتعددة، اءات لالذ

الوجوديـــةوال ـــسانية القـــضايا تفـــس تحـــاو ـــ ال النمـــو. لقـــيم ملراحـــل ـــسان ـــم ف ـــادة زومـــع
ا قـــــدم ة ــــ كث ات تفــــس نـــــاك انــــت الرشــــد، مرحلـــــة ــــ إ الوصــــو ـــــ ح الطفولــــة مــــن لاملختلفــــة
يجـب ـ ال اءات الـذ مـن الوجـودي اء الـذ ـو ي أن ـ إ دعا مما سان وجود لتفس نالباحثو ن

ع ك يال سا النمو تفس املستخدمة الطر أحد ا أل ا   . قل
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الوجودي اء الذ وم   :مف

بحيــــاة 20p : 2004( Chen(عرفـــھ املتعلقـــة ــــسية الرئ ســـئلة و القــــضايا ـــم ف أنــــھ ـــ ع
ض سطح ع   . رسان

الفــــرد تجعــــل ـــ ال ات ــــا امل مــــن مجموعـــة بأنــــھ أيــــضا روعـــرف ً حــــو ُ ســــئلة ــــ لينخـــرط
وجــودوجــو املــوت، ــوم مف يــاة، ا ــ مع مثــل ض، ــذه ــ ع ــشر ال يــاة رد ا ــذه ــ ــسان

للوجود الرئ ب    ).Sharifi،2008(والس

عــــرف ســــئلة ) , 2009Armstrong(و ــــم ف ــــ ع الفــــرد ة قــــد بأنــــھ الوجــــودي اء رالــــذ
سئلة شغالھ إ و املوقف، أو املوت حقيقة مثل حياتھ بوجودهالعميقة   .املتعلقة

ـضيف طـرح Roberts, M. (2010)و نحـو الفـرد سـ مـع مـرتبط الوجـودي اء الـذ بـأن
ــــذا تفـــسر ـــ ال جابــــات عـــن البحـــث محاولتـــھ ثــــم ومـــن بوجـــوده املرتبطــــة القـــضايا عـــن أســـئلة

  .الوجود

فاف ا ش ص2011(و ـ) 97. ، والتفك التأمـل ـ ع ة القـد ـو الوجودي اء الذ ربأن
والوجود واملوت ياة ا ساسية    .املشكالت

القـــضايا حــــو ـــ مع خلــــق ـــ ع الفــــرد ة قـــد أيــــضا ـــو الوجــــودي اء لوالـــذ تتعــــدى ر ــــ ال
ياة   ) .Allan & Shearer ،2012(ا

الفــردMoheb & Begheri  (2013,p 777(وذكـر ة قــد ــ ع الوجــودي اء الـذ أن ــ رإ
القــضايا حــو العميقــة ســئلة طــرح ــ والعدالــةلع واملــوت يــاة ا قــضايا مثــل بوجــوده املتعلقــة

الناس ن   .ب

اء الـــذ عـــرف أنـــھًأيـــضا الوجـــود و ـــ يـــاة"ع العميقـــة ي املعـــا ـــم ف ـــ ع الفـــرد ة رقـــد
واملوت ياة ا ي معا معرفة ع تھ قد مثل ض ذه ع رسان   ).3p ,2014، Holly" (ر

ةو والـــصوا حــات فر اءأن) 10. ،ص2015 (ىتــر ـــ الــذ ع الفــرد ة قـــد ــو رالوجــودي
حــــــو أســــــئلة وطــــــرح ــــــ والتفك ح لالتأمـــــل والــــــر يــــــاة ا مثــــــل ــــــسان بوجــــــود املرتبطــــــة والقــــــضايا

املوت عد وما واملوت  .والعدالة

بأنـــــــھ الوجـــــــودي اء الــــــذ الباحثـــــــة عــــــرف وطـــــــرح: و والتأمـــــــل ــــــ التفك ـــــــ ع الفـــــــرد ة رقــــــد
وفلسف حياتية، وقضايا أمو حو ساؤالت رال وال لود وا والبعث واملوت ياة وا الوجود ية

ساؤالت ال ذه ع لإلجابة الدائم الس مع ذلك، وغ والعدالة    .والشر

الوجودي اء الذ مية   أ

دنر جــا أنــواعGardner )2006(ريــذكر كأحــد الوجــودي اء الــذ يف لتــص ب ســ ــم أ  أن
ال بمحاولة مرتبط الوجودي اء الذ أن و اءات يدعوهالذ مما ونية ال ر الظوا عض م لف  فرد

ر الظوا ذه م ف ساعده ال العقلية ات القد من مجموعة   .رالستخدام
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يركـــــز نمـــــا يــــــرArmstrong (2009)ب كمـــــا الوجـــــودي، اء للـــــذ يـــــة الدي وانـــــب ا ـــــ يع
)2006( Gardnerعقليــة لعمليــات الفــرد اســتخدام مــع تباطــا ا ــ أك الوجــودي اء الــذ أن

ً
معقــدةر

م لف ونية محاولتھ ال ر   .الظوا

ا اء الذ تم ةكما ـا و الـدين، قضايا و ، خر واكب ال ع ياة ا ل ش رلوجودي ز ى
املقدسـة خ. ماكن التـا وعلمـاء والفالسـفة، الـدين، جـال أعمـال ـ اء الـذ ـذا تـوافر رو  1998(ر

،Gardner .(ـــو يمتل الـــذين فـــراد أن دنر جـــا ـــش نو ـــر ع ة القـــد م لـــد اء الـــذ مـــن النـــوع رـــذا
مثـل الوجـود، أساسية سئلة أك ـو: التأمل يمتل الـذين النـاس أن وأضـاف ش؟ عـ نملـاذا

و ـدر و ، كب ل ش م ا أف فحص إ يميلو م ف ، عا بطان اس م لد عاليا وجوديا اءا نذ رن ً ً ً

ــــو ت أن أوال يجــــب حولــــك، مــــن العــــالم عــــرف ــــي أنـــھ
ً

الــــذين فــــراد فــــإن لــــذا لنفــــسك، ا مــــدر
ً ن

ــــ ال اء الـــذ ـــو يمتل الغالـــب ـــ أيـــضا ـــم عاليـــة جـــة بد اء الـــذ مـــن النـــوع ـــذا ـــو نيمتل ًن ر
عاليــــــــــة) Intrapersonal Intelligent(الــــــــــداخ جــــــــــة ــــــــــصف). Gardner ،2006(ربد  2010(و

،Roberts (ســــاكنا س لــــ بأنــــھ الوجــــودي اء ع)Static(ًالــــذ عمــــل جديــــدةوأنــــھ إضــــاءة إعطــــاء ــــ
فرد لدى املعتاد التفك ع تؤثر ياة   .ل

اء أن كمـا أنـواعExistence Intelligence الوجـودي الـذ اءات أحـد  ـ يتمثـل الـذي الـذ
ـ ـ الوجـود ـ التفك والتفك ي يـاة ـسا ا ـم واملـوت ـ بـھ مـا وأ ـ ـذا يتم اب ـ  مـن النـوع أ
اء ـ الـذ ك ـ ال مـا والعقيـدة الـدين ع مي ـسبة وأ خاء بال سـ و ـسان  والتـصوف والتأمـل لإل
و  والتفك لق نال ذا وا ـ وجود ع ًمؤشرا عد و الر اء يمثـل والـذ اء لتنميـة أداة ُكمـا  الـذ

  ).2006مصباح، (والر

لديــھ ألن ي الــذ ــسائل امل بأنــھ الوجــودي اء الــذ ذا املــتعلم ن البــاحث عــض وصــف وقـد
يةقد تي ر ن لآلخر تبدو أشياء كيبات ب تمام ع وة   ).Tupper ،2002(ر

أن        بطـرح كما وذلـك الطفولـة منـذ ة ـ كث أسـئلة ـ ـ للتفك فـراد ميل عكس الوجودي اء الذ
ســئلة مــن والتعمــقعــعـدد والــدين والفلــسفة العلــم وانــب ن ا ــذه جابــةــــ ــ ع ساعدنا
ساؤ ال ذه   )Tek, O & Peng,Y 2006,p4 .(التع

مثـل ي ـسا بـالوجود املرتبطـة سـئلة ـ العمـق تجـاه اجـة ا ـو الوجـودى اء والذ
ـــ والتأمـــل الوجـــود علـــم اســـة د ـــو و ض ـــذه ـــ ع نـــا نحـــن وملـــاذا خلقنـــا وملـــاذا نمـــوت رملـــاذا ر

و والقـــيم يــــاة ا بقـــضايا تمــــام و ـــو ال ــــذا ـــ ــــاز و ــــنالوجـــود غ ــــو ال عـــاد وأ ناملبــــادئ
بنفــــسھ ــــسان ــــ و ــــادة ــــ ع عمــــل الــــذي اءات الــــذ أحــــد الوجــــودى ا الــــذ عــــد و يــــة، زاملتنا
فكـره ذ ـ ممـا املستمر ساؤ وال باط ست و د التجر ع تھ قدر تنمية ع عمل و ياة، لبا ر

  .(Roberts,2010 ) وعقلھ

الوجودي اء الذ   :جوانب

ر ش تية) Shearer ،2005(يذكر وانب با يرتبط الوجودي اء الذ  :أن

والغرض: الدي- واملوت ياة با يمان و عا و سبحانھ با املرء عالقة إ وجودهش  .من

ا: الفلسفي- حول ساؤالت ال ة وإثا للوجود ساسية قضايا بالتفك  .ريرتبط

املتع: الف- القضايا شاف اك إ ياةش با الفنيةلقة  .عمال
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حياة: العل- ساسية القضايا مناقشة العلمية ساليب باستخدام  . سان يرتبط

وجوديا ي الذ الفرد  :ًسمات

مــــــــن بمجموعـــــــة الوجــــــــودي اء الـــــــذ مـــــــن عاليــــــــة جـــــــة بد ـــــصف يتــ الــــــــذي الفـــــــرد ريمتلـــــــك
حولــھ، مـــن العـــالم ــم ف ـــ ع ة بالقــد املتمثلـــة ــصائص جيـــدرا ل ـــش نفــسھ ـــم ف ــ ع ة . روالقـــد

مــن الفـــرد وصــف يمكــن ــذا، مجموعـــة و يمتلــك بأنــھ الوجـــودي اء الــذ مــن العـــا املــستو ىذو ي
ديــدة ا ــار ف تفــس فــضل و معتقداتــھ ــم ف ــ ع قــادر إنــھ حيــث الذاتيــة اءات الــذ مــن مــة م

املحـيط العــالم مــن ـا عل يحــصل ـ ضــوء ال ـ و املعتقــدات ــذه ضـوء أيــضاــ ياتيــة ا اتـھ . خ
قـادر ألنـھ بطبيعتـھ؛ ـي ذ أنـھ الوجـودي اء الذ من مرتفع مستو يمتلك الذي الفرد أن ذكر  ىكما

ياة ا ذه املوجودة التعقيدات م ف   ).Stanford،2003(ع

دنر جـــا ـــش نمـــا مـــن Gardner)2000(رب عاليـــة ات مـــستو ـــو يمتل الـــذين فـــراد نأن
الوجـــودي اء باألســـئلةالـــذ ـــ التفك ـــ ة قـــد ـــ ك ـــرـــم ع ـــسان بوجـــود املرتبطـــة ـــة ر و ا

ض ــذه الوجــودي. رسـطح اء الـذ مثـلو أســئلة بطـرح مــن: مــرتبط نمــوت؟ وملـاذا ؟ ش عــ ملــاذا
لنــا؟ ســيحدث الــذي ــسان؟وما جــاء مــن أيــن مرتفعــة ات مــستو م لــد الــذين فــراد تــصف و

م ــو ب الوجــودي اء ــالــذ ع ة قــد ــ م رأك حــول مــن العــالم اك واد طــوة. رمعرفــة ا أن عرفــو نو
ــم ذا معرفــة م حــول مــن العــالم ملعرفــة ـ ــــو أسا ل م. ش لــد الــذين فــراد فــإن ، التــا و

ممـا ـ ن البـ اء الـذ مـن مرتفعـة ات مـستو ـو يمتل الوجـودي اء الـذ مـن عالية ات نمستو
أ ـــــم ف ـــــ ع ة قـــــد ـــــ أك ـــــم الوجوديـــــةريجعل ســـــئلة طـــــرح ـــــ ع م ـــــساعد ـــــذا و م  2010(نفـــــس

،McCoog.(  

ــــــــر اء) Stanford ،2003(ىو الـــــــــذ مــــــــن عاليـــــــــة ات مــــــــستو ـــــــــو يمتل ممــــــــن فـــــــــراد نأن
ـــــــم الوجــــــودي ف ــــــ ع ة القــــــد ــــــو يمتل ــــــم أل م وجــــــود حـــــــو الذكيــــــة ســــــئلة بطــــــرح ريقومــــــو ن ل ن

أمــــو ن خـــــر ــــا عت ــــ ال بــــاألمو املرتبطــــة رالتعقيــــدات و يــــةر تي ر أن. وة ـــــ إ الباحــــث ــــذا وأشــــار
فيھ والتفك ء ل نحو ستجابة فراد من الفئة ذه علم  . أسلوب

تفـــس ـــ إ ميلـــو و م، ـــا ألف حـــادا مـــا ف م لـــد بـــأن الوجـــودي اء الـــذ ذو ـــسم نكماي ر ً و
صية ال م ا وخ م ا أف خالل من ديدة ا ار  ) .Mc Coog ،2010(رف

الباحثةعقي تر الوجـودي: ىب اء الـذ مـن عاليـة ات مـستو ـو يمتل الذين فراد نأن
م وملعتقـــدا م ألنفـــس يـــد ا م بـــالف ن منـــذ ويمتـــاز ســـئلة لطـــرح ميـــل م لـــد أن كمـــا م، وقـــيم

ـ للوجـود افيـا مـا ف م عطـ ـ ال ـساؤالت ال ـذه ل إجابات عن البحث دائمو م أ كما ًالطفولة ً ُ

يا ا   .ةذه

الوجودي اء الذ   :تنمية

عدة) (Togre,2014ش خالل من الوجودي اء الذ تنمية يمكن أنھ ا قطرإ   :م

باإلضـافة ص، الـ عـاتق ـ ع امللقـاة لية املـسؤ وتحمـل والتأمـل شـياء، مع عن ساؤ وال ـ ل إ
و اعة بالــ ــ والتح ن، خــر ومــع الــنفس مــع مانــة واتبــاع الــذات، كيفيــةمعرفــة عــن  رشــاد

و الطوفـــان، عـــدي و أنـــا تقـــو ـــ وال باألنانيـــة، يتـــصف الـــذي مـــادي، مجتمـــع ـــ ص الـــ ش لعـــ
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تنقلنــا ــ وال قيقــي، ا للعــالم تقودنــا ــ ال ــ املخيلــة أن اعتبــار ــ ع للمخيلــة، تفتقــر  مجتمعــات
خــر العـالم ـ أشـار.  ا ــ إ ولكــكمـا الكـم، مـن مجموعــة س لـ الوجــودي اء الـذ ــأن الكيفيـة ن

عــن البحــث أن إذ ، جتمــا والواقــع ــ العل الواقــع ــ التعمــق ــو الوجــودي اء الــذ ألن ــم؛
ياة ا ذه من دف ال و ي أن يجب شياء ي   .نمعا

  Self- awareness :بالذات الو :ًثانيا
بالـــذات ـــس الـــو ألنـــھ ، نفعـــا اء الـــذ ـــ ميـــة أ وانـــب ا ــــ أك ـــو ي نمـــا لنــــار مح

ذه الو وإنما املشاعر إخماد إ ش ال الفكرة فإن ال ا طبيعة و ي الذا الضبط سة ربمما
ــــ،املــــشاعر أن ــــ ع ــــو و فعالــــة قــــة بطر بنــــا يحــــيط مــــا مــــع والتكيــــف التعامــــل ــــستطيع وأن

بـــھ املحـــيط والعــالم نفـــسھ املحيطـــة،ــسان ر والظــوا مـــو ط تـــر ــ ال العالقـــات ك ــد رو بـــھ،ر
وجـوده يـة وما مـشاعره بنوعيـة يتعمـق أن ـ ع لنفـسھ الفـرد فـو ومنفـصلة عيـدة بـدت ما م

ا وتقدير بالنفس از ع إ آجال أو عاجال يقود و و و
ً ً

  ) .389،ص2004أبوجادو،(

بالــــذات وقـــــتوالــــو مــــا شــــعو ـــــ ع والتعــــرف عواطفــــھ ـــــسان إ ــــل عــــرف أن ـــــ رع
سا ر ا و و العـاطفيحدوثھ اء فـنحن،الـذ بـالنفس الثقـة أسـاس ـو بالـذات والـو

أجــل مــن لـدينا الــذات ـ و وتنميــة لـدينا القــصو وأوجــھ القـوة أوجــھ معرفـة ــ إ دائمـة حاجــة رـ
القرار اتخاذ كفاءة أك أساليب   ).69 : 68. ص: 2000جوملان،(علم

الو ف   :بالذات عر

ا   بأنـــــھ بالــــذات الـــــو ـــــارُعــــرف ف و والرغبــــات والعواطـــــف الــــسلوكية بالعـــــادات لــــو
وجودنا خالل من تتدا ال       ).(Jordan,2001,p1 روالصو

محمــــود عرفــــھ أو) ۳۱۸،ص۲۰۰۷(و النفـــــسية التــــھ الفــــرد اك إد ــــ ع ة القــــد ربأنــــھ ر
الداخليـ النفـسية التـھ الفـرد مالحظـة أو ـا ذا الة ا ذه ه وتفك ـانفعالية ل ومراقبتـھ ة

يتمتعــــــو افيـــــة ايـــــة د ا وســـــلبيا ـــــا إيجابيا و ـــــدر و يحا ـــــ ـــــا ا إد ـــــم ذوا و يـــــدر نفالـــــذين ن رن ًر ً

ــم تجعل جيــدة نفــسية ة بــ تمتعــو و بـالنفس الثقــة م لــد وتــزداد إيجابيــة ــصية نـسمات
م وانفعاال م مشاعر التحكم ستطيعو و ن خر مع بفاعلية التعامل ع ن نقاد أثنـاءر ـ

م ن املحيط مع م  .عامل

ســــــعيد عرفـــــھ ومعتقداتــــــھ) ۲۹. ،ص۲۰۰۸(و مــــــشاعره معرفــــــة ــــــ ع الفــــــرد ة قــــــد ربأنــــــھ
اتـھ واتجا دوافعـھ ومراقبة املشكالت، وحل القرار اتخاذ أجل من الية، ا ظة ال اتھ واتجا

واع ل ش ه ا   .روأف

ــــــ ألف الفـــــرد مالحظــــــة ــــــ ع ة القـــــد بأنــــــھ عــــــرف ركمـــــا وأفعالــــــھُ العقليــــــة وحالتـــــھ ومــــــشاعره ه را
ياتية ا املواقف تقيـيم،وتفاعالتھ أو حكـم دو بداخلـھ يـدو مـا معرفـة الفـرد يحـاو نبحيث رل

تحليل أو حكم دو ن مع موقف نفعاالت و التفك عمليات التفك   ) .Fung,2011(نحيث

ن سمر الع) 2016(وعرف سان م ف أنھ بالذات قوتـھالو ونقـاط لعواطفھ، ميق
تحفــزه ــ ال الــدوافع أو ــات واملحر واحتياجاتــھ، بــو. وضــعفھ، يتمتعــو الــذين فــراد تــصف نو

م غ ومع م أنفس مع واقعيو م بل ، التفاؤ وال نتقاد يفرطو ال م بأ قو ي نذا ل ن   . ي

 



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد

 

 

101 

عفيفـي عرفـھ ــا) ۱۹۹. ،ص۲۰۱۹(و وأف ملـشاعره الفـرد اك إد لذاتــھ،ربأنــھ ومراقبتـھ ره
مـشاعر ـم وف ات، القـرا التخـاذ أساسـا املعرفـة ـذه واتخـاذ لديـھ، والقـصو القوة أوجھ رومعرفة ً ر

الـــو ـــ إ نقـــسم و ـــم، مع إيجابيـــة عالقـــات إقامـــة ـــ ع ـــساعده ممـــا ن خـــر ـــار وأف وانفعـــاالت
ن باآلخر والو اصة ا   .بالذات

العميق سان م ف ي الذا الو واحتياجاتـھ،ع وضـعفھ، قوتھ ونقاط لعواطفھ،
تحفـــزه ــ ال الـــدوافع أو ــات دافـــھ. واملحر وأ لقيمـــھ، ــسان ـــم ف ــشمل ل ي الـــذا الـــو ــسع . و

ر،( والطا عفر ص2020ىا ،.283.(  

البيــــومي عرفــــھ ص2020( كمـــا ه) 269. ، وتفــــس وإنفعاالتــــھ ه ــــا ألف الفـــرد اك إد ربأنــــھ ر
ا مواطن وتحديد تھلسلوكھ ص والضعف   .لقوة

بالــــذات للــــو الباحثــــة عــــرف مكـــن ومــــشاعرهو ه ــــا ألف اكــــھ وإد الفــــرد مالحظــــة ربأنــــھ ر
مــن بنفـسھ الفـرد وثقــة ي الـذا والتقيـيم التأمـل خــالل مـن وذلـك وضــعفھ، قوتـھ ملنـاطق ومعرفتـھ

ن خر مع التعامل لنفسھ اكھ إد   . رخالل

بالذات الو مية   :أ

يت الــذي ص والــ ســـي وعليــھ وملــاذا، يتجــھ، أيــن ــ إ عــرف عــال ــي ذا بــو –نمتــع
مــثال

ً
عيــدة- دافــھ أ أو ه ــا وأف مبادئــھ مــع م ــ ت ال ــا أل ماليــة ــة مغر وظيفــة فــض ــ ع رقــادر ر

لــــــھ ب ــــــس ات قــــــرا اتخـــــاذ ــــــ إ بذاتــــــھ الــــــو ـــــ إ يفتقــــــر الــــــذي ص الــــــ يميـــــل ن حــــــ ــــــ راملـــــدى،
بداخ ما يث ألنھ داخلية ر،(لھاضطرابات والطا عفر   ).283. ،ص2020ىا

ر ومعرفتـھ) Hippe,J.,2004(ىو قوتـھ لنقاط الفرد معرفة يتضمن بالذات الو أن
املـستقبل، احتمـاالت ـ ع والعمل للواقع وقبولھ إليھ سبة بال التحدي تمثل ال املناطق لبعض

لد القـــوة نقــاط غتـــنم للـــذات ا ـــ وا وعيــا يمتلـــك الـــذي فــالفرد
ً ً

أدوات ـــا أ ـــ ع ـــا إل نظــر و يـــھ،
النحــو ــ ع ــا ع أن الفــرد يحتــاج ــ ال عــاد عــض تحديــد مكــن و ن، خــر ــساعد و ــساعده

 .التا

 داف. 
 نا حز أو سعيدا تجعلھ ال واملعتقدات ار ف و ًحداث ً. 
 ضعفھ وجوانب قوتھ  .جوانب
 ومعتقداتھ  .قيمھ
 ياة با  .فلسفتھ
 تحصيلھ. 
 فــشلھ ات ــ الفــشل،خ ــذا ل عــرض ــذا،وكيــف ــ إ العــودة مــن نفــسھ ــ يح وكيــف

 .الفشل
 ن خر مع عالقاتھ   .   طبيعة

م بأنفـــــس م قنـــــاع مــــن عـــــا قــــدر م لـــــد ــــي ذا ـــــ و م لــــد الـــــذين فــــراد أن الباحثـــــة ىوتــــر
ياتيــة ا ل واملــشا العقبـــات ــ ع التغلــب ــستطيعو مر،نو ــ ع ة قـــد م لرولــد ـــش الــذات اقبــة



  مرفت إبراھیم إبراھیم خضیر/ د .عالقتھ بالوعى بالذات ومعنى الحیاة لدى طالب الجامعةالذكاء الوجودي و
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تقيــــــيم مالحظــــــة وكــــــذلك م عــــــامال مواقــــــف جميـــــع ــــــ م وتــــــصرفا م ســــــلوك ومالحظــــــة مـــــستمر
م أفعال دود و م ل ن     .رخر

فكـــرة ـــا م املقومـــات عـــض ـــ ع الفـــرد لـــدى بالـــذات الـــو إلســـتقرار املحـــدد املـــدى توقـــف و
اناتـــــ وإم ومعلوماتــــھ اتـــــھ قد وعـــــن نفـــــسھ عـــــن املـــــسبقة رالفــــرد

ُ
ـــــا يمتلك ـــــ ال بمـــــشاعره. ھ عيـــــھ وو

الـضغوط وطبيعـة ضـھ ع ـ ال املـشكالت ة صـعو ومـدى ـا لف امل ام امل م ب عيھ و ه ا ووأف ر
تقابلــھ ــ ال ف ة. ووالظــر والقــد ات ــ ا ــذه الــو وأســلوب الــسابقة اتــھ خ ــ ع عتمــد ــذا رو

الذاكرة ا شكيل إعادة ات(ع   ) .491. ،ص2001 ،الز

وتلــك    م بـذوا م وعـ حيـث مـن مختلفـة بأسـاليب ون ـ يتم فـراد أن جوملـان ـشف اك قـد
  ساليب

م-1 بــــــذوا ا: نالواعــــــو حــــــدو عنــــــد املزاجيــــــة م حــــــاال عرفــــــو الــــــذين ــــــؤالء. نــــــم و
ـــم ف ـــ الوضـــوح ـــذا يـــرتبط وقـــد نفعاليـــة، م حـــاال عـــن ـــ الكث عرفـــو بـــالطبع اص نـــ

أخــرنفعــاالت ـــصية تمتعـــو. ىـــسمات و الذاتيـــة م حـــدود مــن اثقـــو و تلقـــائيو ـــم نف ن ون
جيــــدة نفــــسية ة يــــاة،بــــ ا ــــ ي إيجــــا ــــر مظ ال. و ئة ســــ مزاجيــــة حالــــة مــــن عــــانو ن نوحــــ

عا ســـر ـــا م يتخلـــصو بـــل ـــواجس ال م تـــا ت أو ـــار ف م ًـــشغل ـــ،ن م وعـــ م يفيـــد اختـــصار و
م انفعاال ة ص2004 ،جوملان(رإدا ، .103 ( 

م Engufed: ناملنجرفـــو-2 إنفعــــاال م علـــ ـــ واعــــو،تط ـــ غ ـــم و ــــا دفع عـــن ن عـــاجز ـــم نف و
م حيــــــا ــــــ تحكــــــم م لــــــد س ولــــــ ــــــا ل ــــــم اك إد مــــــن ــــــ أك ــــــا ف ن مــــــستقر م ومــــــشاعر م ربحــــــاال
متقلبـــو ـــم و م انفعـــاال ـــ قو غـــا م بـــأ غالبــا ن ـــشعر مـــن ـــم اص ـــ ـــؤالء و ننفعاليــة ر ً و

مــاا حــد ــ إ م ــداف أ عــن تعــدو و ــا ف يــضيعو جــة د ــ إ م ملــشاعر تمامــا ن مــدرك ــ غ نملــزاج ن ر ً

ئة الس النفسية م حال من ب ر ال يحاولو ما قليل م ف ثم وومن   .ن

م-3 لــذوا متقبلــوSelf-Accepting : ناملتقبلــو ــم أ إال م مــشاعر عــن ة ــ وا ــة ر م نلــد ؤ
ا وأن. ل ا غ يحاولو مانال و م ملشاعر ن املتقبل من ن نوع   : ناك

ا  - أ لتغي دافع م لد س ل ثم ومن جيدة مزاجية حالة م من شمل و  .لالنوع
النفـــسية  - ب م ـــال ة ـــ وا ـــة ر م لـــد مـــن ـــشمل ي الثـــا ن،ؤالنـــوع حـــ ذلـــك ومـــع

واقـع كــأمر ـا يتقبلو ئة ســ نفـسية الــة ــا،نيتعرضـو لتغي ـ أى يفعلــو نوال
ـــ مع اكتئـــا مـــن ن،الـــرغم بـــ املكت إطـــار ـــ يـــدخل ن املتقبلـــ مـــن النمـــوذج ـــذا و

اليأس انوا است ص2013 ،حسن( الذين ص2000،؛جوملان28. ، ،.27.(  

بالذات الو ات   :مستو

تتمثلMorin  )(2011,p808وأشار ات مستو ع أ من يتكو الو أن رإ   : ن

ش: Unconsciousness الالو. ١ ئةو والب للذات ستجابة عدم   . إ

دةConsciousnessالو. 2 الوا جية ا ا املحفزات ة بمعا تم و ئة الب ع باه ن ك رب   .ر

ي. 3 الــذا الذاتيـــة Self-awarenessالــو املعلومــات ــة بمعا ــتم و الــذات ــ ع بــاه ن ــ ك ب
اصة   .ا

للو. 4 ي الذا اك لذاتھ :Meta-self-awarenessرد ك مد املرء أن ع رو ُ.  
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ثالثا
ً

ياة مع  :   Meaning of Life  :ا

النفــ اســات الد ــا ــت عن ــ ال يم املفــا مــن يــاة ا ــ مع ــ جتماعيــةسرعت و وقــد،ية
ســـــنة ـــــ و للمـــــرة ـــــوم املف ــــر فيكتـــــو1964ظ ـــــل فران يـــــد ــــ يل) 1905-1997(رع ســـــ ه ـــــ واعت

ـ ف ومحاولـة ش تفقــدللعـ ال يـاة ا وأن ـا، الــشعو أو ـة التجر خـالل مــن يـاة ا ميـة أ مــدى رم
ــ ح بـل فقـط واملرضـية الـسعيدة ب التجـا ـشمل ال فـاملع ـا، تمـر ـ ال ف الظـر جـراء ـا رمعنا و

رمان وا   ) Iskander & Tas ،2018(املعاناة

ياة ا مع ف   :عر

مع وم ملف م تناول العلماء فات عر ياةعددت      :ا

ـا عرف معرفـة  Gary (2004,p13) حيـث ـا دافـھ لـنظم الفـرد بأ ا أ ـساق يـاة ـ وا  ا
مھ دافھ غلبلو والس لوجوده وف ع أ ا والعمل   .تحقيق

ــــاصو ال ــــا خــــالل) 8 .ص،2009(عرف مــــن حياتــــھ ــــ للفــــرد داللــــة يمثــــل ــــ ــــل بأنــــھ
خا ـــداف وأ فلـــسفة ـــو وت يـــاة ا ألحـــداث ه حقيقيـــةنتفـــس مـــصادر تـــوف لـــھ ـــيح ت ياتـــھ صـــة

عنھ ير أفضل ومستقبل لذاتھ حقيقية قيمة لتحقيق حاضره ي يجا   .للمع

بـــــــيض ـــــــا ـــــــا) 2010(كماعرف اتـــــــھ: بأ اتجا عكـــــــس ـــــــ ال الفـــــــرد اســـــــتجابات مجمـــــــوع
ال امات ل و داف و املختلفة، ا عاد بأ ياة ا نحو السلبية أو الفرديجابية ا م يل

عمــل أو اســـة، د مــن نحـــو. رحياتــھ بإيجابيــة للتحــرك ودافعيتـــھ ــا وقيم ــا مي بأ إحـــساسھ ومــدى
عـن ضـاه و لذاتـھ وتقبلـھ ن، خـر نحـو بذاتـھ ـسامي وال املسئولية، تحمل ع تھ وقد ا، رتحقيق ر

عام ل ش  .حياتھ

دى ال أبو عرف د) 798. ،ص2011(و ا بأ ياة ا الفـردمع ـشعر حـساس مـن جة
ــــــسامح وال ــــــب ا ى املعــــــا مــــــن ملــــــة محــــــصلة ــــــو و عــــــاش أن ــــــستحق حياتــــــھ بــــــأن ا عنــــــد

ُ
،

بالذات،يجابية سامي باملسئولية،وال ياة،حساس ا عن والرضا دف   .ال

ـا بأ أيضا ياتـھ" ًوعرفت قيقـي ا واملغـز القيمـة ك يـد حيـث للفـرد ي إيجـا ىشـعو ر ر
ق طر للتحـركعن ودافعيتـھ ن، خـر ومع ذاتھ مع سامح وال ب ا ي، املعا من مجموعة تب

وتحقيـــــق ن، خـــــر نحـــــو بذاتـــــھ ـــــسامي وال لية، املــــسؤ تحمـــــل ـــــ ع تـــــھ وقد يـــــاة، ا ـــــ وبإيجابيــــة ر
عام ل ش ا ع ضاه و ياتھ وتقبلھ املناسبة باألساليب دافھ وغنيم(رأ وعدو   .)2017 ،ييبة

ــــــا م)  588. ،ص2020 ،مـــــــدأح( وعرف حيـــــــا ـــــــ ع فــــــراد ا يـــــــضيف ـــــــ ال القيمــــــة ـــــــا بأ
أجــل مــن ــض و ــا تجا باملــسئولية ــشعر مــة وم ــدف مرتبطــة م حيــا تــصبح بحيــث ُاليوميــة

ـا انــت،أدا مـا م ش العـ ـ سـتمرار ألجـل محيطـھ ـ و لديـة املتاحـة د املـوا ـل بتجنيـد قـوم رو
ا يمر ال ات   . ا

ــــاـــ بأ يــــاة ا ــــ مع الباحثــــة عــــرف ماســــبق ضــــوء
ُ

حياتــــھ عــــن الفــــرد ضــــا مــــدى رــــ
ومـــدى دافـــھ، أ تحقيـــق نحــو والـــس ياتـــھ التخطــيط ـــ ع تـــھ وقد عــام، ل ـــش لذاتـــھ روتقبلــھ

املختلفـة ياة ا منا جميع ن خر و نفسھ تجاه باملسئوليھ امھ نحـو،ال بالـذات ـسامي وال
ن   .خر
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مع مية   :ياةاأ

العلمـاء ـ يتفـق ميـة ع ـ وجـود أ  بقيمتـھ ـسان ـشعر فبـاملع ـسان، يـاة مع
تھ، ـسان إ قبـل و ـ ُو يـاة، ع ـا يتفاعـل ا تجـاوب مع ـا، و حقـق مع ـ و  نحـو والـس والتفـرد التم

دافــھ، أ افتقـاد تحقيـق ــ و ا ــسان صـار املع ي ًمـضطر ضـطرابات املــشكالت مـن عــا  و
   . 2010 )بيض، (لنفسيةا

ـذكر ـل أن)2004(سـعفان و ـ فـرد ل خاصـا مع
ً

اتـھ خـالل مـن يتحـدد بـھ   نحـو اتجا
سالتھ حياتھ، اصة رو ياة  ا ام عليھ عرض وال ا ا من بد ال محددة م ذا تحقيق  ال املع و
ـارج ذلـك زتجـاو مـن للفـرد بـد ال وإنمـا فقـط الـذات تحقيـق خـالل مـن يتحقـق ـق عـن ل  إقامـة طر
     .لھ قيمة ذي ء وتقديم خر، مع عالقة

ـ يجـد الـذي والفـرد مـة حاجـات ُيحقـق الـذي ـسان ذلـك ـو ياتـھ مع  اإلحـساس م
يـاة، ـدف بوجـود حـساس ل ـ القـيم مـن مجموعـة وامـتالك بـاملواقف، والـتحكم بالفاعليـة و  ال
ير من تمكنھ   ).2008يوسف،( الذات بقيمة حساس من يقو أساس وامتالك أفعالھ، ت

للوصـو دائمـا الفـرد ـس سـامي ـدف عـن ة عبـا يـاة ا مع بأن ات سبق لمما ً ر
ـــ إ ــش ــ ال ي املعــا مــن يــاة ا ــ مع أن كمــا ياتــھ، ــ ومم ــام ــ مع إضــافة خــالل مــن إليــھ

بقيمتـــــــھ ه وشـــــــعو لذاتـــــــھ الفـــــــرد ـــــــش،رتقـــــــدير اك ـــــــ ع ن القـــــــادر فـــــــراد مووأن يـــــــا ـــــــ مع اف
وإيجابية تفاؤال أك قة بطر التفك ستطيعو

ً
  .ن

ياة  ا مع   :مكونات

ياة مع أن Jim( 2004.p.3:4 )  ىير و ا عة من نيت عاد رأ   : أساسية أ

تـضمن الـداخ الـسالم ـو :لو البعـد ـسمح والتـواؤم والقناعـة الرضـا مـشاعر و  املـشاعر ـذه و
ياتيـة فوالظـر الفـرد قبتـذو اتـھ نجاحاتـھ والسـيما بـھ املحيطـة ا يـاة ـ يجابيـة وخ بـع ا  و

ام من والقناعة بالرضا رالشعو  . داف وتحقيق واملواصلة والس ل

ي البعد ياة عن الرضا :الثا تضمن واملستقبل ا يـاة عـن الرضا و  جتماعيـة العالقـات شـبكة ا
ـ شـياء أو ـا مالعـال تتـضمن ال ض فقـد ،ا ـ ـل" إف ـ أن "فران يـاة مع  خـالل مـن يتحقـق ا

ـا العـالم مـع التفـاعالت ات خـالل مـن ا ـ ـ واملواقـف ا ـا ال  املحـيط العـالم مـن الفـرد يتلقا
ات تجا ا ال و ة غرض عتنق  . واملعاناة الضغوط مواج

كز :الثالث البعد حانية  ي يمان والر ـعال البعـد أمـا ،و ـ را خ ـ بفقـد فيتعلـق و عكـس املع  و
البعـد ـ إنخفـاض مـدى ـذا يـاة قيمـة فقـد نحـو املع ـا ا ة وأ ـ فـضال سـالبة خ

ً
 مؤشـر أنـھ عـن 

داف لأل الدافعية مة إلنخفاض ياة  امل ياة الك املع فقد إ باإلضافة ا   .ل

أن أيضا ذكر ًكما ُ
مع  وم و مف يت ياة ونا ثالث من نا سة تم و و رئ  املعر نامل

اك يرتبط والذي ـ الفـرد ربـإد يـاة ملع ات ا ـ ـ وا ـ ال ، يت ـ ـو املع ي نوامل ـو :الـسلو  سـلوك و
جم الـذي الفـرد ـ ل حياتـھ ـدف ي ، ـش ـ ـو أمـا واق ـو الثالـث نامل ي ف  يـرتبط والـذي الوجـدا

س ا حياتھ بأن الفرد بأحاس ضاه قيمة ل ا رو داف من حققھ ما خالل من ع   .)2008يوسف،( أ

حدد ام ثالث )  23- 21. ،ص2005 ( أدلر و سة م ل رئ ش
ُ

ية  ونات ما ـ وم يـاة مع  ا
ا ف أسـما ة والظـر تمثـل : لو يضـطرار الظـرف ،رضـطرا ش أن ـ و  مـا ضـوء ـ حياتنـا عـ



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2021 لسنة أكتوبر، )5(، الجزء )192: (العدد

 

 

105 

د من الصغ وكبنا لنا يوفره ونحسن محدودة طبيعية رموا ه ُونطو ااس ر فنـا حـدود ـ تغالل  ،رمعا
ي يضطرار الظرف أما ش أن يمكنھ ال جماعة  عضو منا واحد ل أن  يتمثل :الثا  لبمعز ع

ـا دافـھ يحقـق أو ع ا أ ببعـضنا كـأفراد فـنحن بـدو ن تباطـا مـرتبط ا
ً

ابطـة ًوثيقـا ر ـ  ـ تمثـل رو
ـا مي يـاة أ ا ا ـدو نفـس يـاة فـإن الرابطـة ـذه نو ا ا  يضـطرار الظـرف وأمـا ـستمر لـن نفـس
س أن  يتمثل :الثالث شر ا و يال يـاة يمكـن وال امـرأة و رجـل من نيت ما ـستقيم أن ل  بأحـد

  .خر ندو

ل فران مختلفة) 1982(وحسب طر بثالث ياة ا من املع شف نك أن   :قيمكن

عمل-1 أو بفعل تيان   . بواسطة

من-2 قيمة تخ أن   . القيمبواسطة

املعاناة-3 من حالة ش ع أن   .بواسطة

ـــ ف لـــذلك ـــا ذا ـــ قيمـــة يـــاة ا أن ـــو ـــل فران ـــة نظر إليـــھ تـــدعو الـــذي الفحـــو ىإن
ونـــوع مـــل العمـــل، ــب، ا ـــدف، ال مثـــل ا الســتمرا ة واملعـــز ـــا ل الداعمــة القـــيم ـــل ب رمرتبطــة ز

عتقـــد و ســــعيدة، أو ئة ســـ ســــواء الفـــرد ــــا يمـــر ــــ ال ة ـــ صا الــــ عطــــي يـــاة ا أن ــــل فران
ياة ا دف تحقيق أجل من مة امل ذه ما يتعلم أن الفرد ع وأن مة  .)Bano ،2014(م

الفـــرد) Yalom(وقــام ـــو ي حيــث الوجـــودي، انـــب ا مــن يـــاة ا ـــ مع ــوم مف نـــاو نب ل
ا مواج عليھ وجودية صراعات ع أ املع: رأمام ونقص العزلة، ة، ر ا راملوت، و أنـھًأيضا ی،

املنفعــة، أو بــداع، ــداف، لأل خــالص ــار، بت خــالل مــن يــاة ا ــ مع خلــق   ،2015(يمكــن
Himi & Addad .(  

ياة ا مع عاد   :أ

عـة ( Steger, 2006,P80) حـدد      عـاد رأ ـسة أ ـ رئ يـاة ملع يـاة عـن الرضـا ،التـدين  ـ ا  ،ا
  .لالتفاؤ ،بالنفس الثقة

ـر      عـة نـاك أن )  804. ص،2010 ( بـيض ىو عـاد رأ ـسة أ ـ رئ يـاة ملع  ،والرضـا لالقبـو ـ ا
دف ياة من ال لية ،ا سامي ،واملسؤ   .بالذات ال

ذكرت عاد )2007(غزالة أبو كما ياة مع أ  :التا ا

ـداف 1. يـاة أ قـصدPurpose in life  :ا اك بـھ و ـدف الفـرد رإد ش ـال حياتـھ، مـن لل  مـن عـ
ا، ض أجل يل  و ا، س ميتھ وإحساسھ تحقيق خالل وقيمتھ بأ   .حياتھ ملع تحقيقھ من

يـاة ـ الدافعيـة 2.   ـLife motivation :ا ع يـاة ـ الفـرد سـ مـدى و  وكفاحـھ بإيجابيـة، ا
ـداف لتحقيـق ي أ غبتـھ حياتـھ، ومعـا يـاة التمـسك ـ رو سـتمرار با ـا، و سـت ف  ممـا ـا متاعو

ياة  تفاؤلھ إ يؤدي   .ا

قـصدResponsibility : املـسئولية تحمـل 3.    نفـسھ،  :تجـاه للمـسئولية الفـرد تحمـل مـدى ـا و
تمامھ ماعة وا ت ال با ا، ي سامي إل ن، نحو بذاتھ وال و ي خر يـاة ـ مـؤثر ردو لھ ني  ا

  .جتماعية
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قـصدSatisfaction accptence :والتقبـل الرضـا 4.  يـاة، ـ وجـوده عـن الفـرد رضـا مـدى ـا و  ا
اتـھ، واقتناعـھ لذاتـھ، وتقبلـھ ه ومجتمعـھ، أسـرتھ مـع وتوافقـھ املـستقبل، تجـاه وتفاؤلـھ ربقد  روشـعو

ن، تجاه قيمة لھ فرد بأنھ عام والرضا خر ل ش جتماعية عالقاتھ   .عن

سابقة اسات   :رد

ا اسات الد ة لند رنظرا ر
ً

تـم مباشـر ل ـش ات بـاملتغ عالقتـھ ـ الوجـودى اء للذ ملتناولة
مـــن تناولـــھ أو مباشـــر ل ـــش إليـــھ التطـــر ســـواء الوجـــودى اء الـــذ تناولـــت ـــ ال اســـات الد قحـــصر ر

املتعددة اءات الذ اسة د   .رخالل

الوجــــــوديShearer)(2005ىأجـــــر اء الـــــذ لقيــــــاس اختبــــــار ر تطـــــو غــــــرض اســــــة تــــــم،رد
من فقراتھ والديناشتقاق والفن والعلم الفلسفة مجاالت ع مـن،رأ اسة الد عينة ونت ) 44(رت

و مــــن،ًطالبـــا) 19(ًمعلمـــا ـــو وامل املتعـــدد اء الـــذ ومقيــــاس الوجـــودي اء الـــذ مقيـــاس تطبيــــق نتـــم
الوجـــودي اء الـــذ ن ضـــم مـــن ـــاءات ذ املتوســـط،ثمانيـــة أن ـــ إ النتـــائج ت اء رأشـــا للـــذ ي ـــسا ا

مــن ــ ع ــان بلــغالوجــودي إذ خــر اءات الــذ ن املتوســطات) ۷۳.۲ (ىبــ قــيم تراوحــت ن حــ ــ
ن ب اءات الذ لبقية سابية متوسط% )  57 ،%37(ا مستو   .ىو

القــادر وعبــد ــشام أبــو اســة د طبيعــة ) 2007( روجــاءت ــ ع التعــرف ــ إ ــدفت ــ وال
العالقــة مــسار وتحديــد دنر، جــا يف تــص ضــوء ــ اء للــذ العــام املتعــددةرالبنــاء اءات الــذ ن بــ

ــ ا الد والتحـصيل املــشكالت، حــل وأســلوب الــذات مــن. روفعاليـة اســة الد عينــة ونــت ) 475(روت
م مـ ق، الزقـا جامعـة بيـة ال ليـة ب وطالبة زطالبا قائمـة. طالبـة) 291(،ًطالبـا) 184(ً تطبيـق وتـم

فاعلية ومقياس املتعددة، اءات املـشك الذ حـل أسلوب ومقياس التحـصيلالذات، جـات ود رالت،
ي ــا ال ختبــار نتــائج واقــع مــن ــ ا إحــصائية.رالد داللــة ذات ق فــر وجــود ــ إ النتــائج ووتوصــلت

طــالب ن اءات بــ الــذ عــض ــ عــة الرا الــسنة وطالبــات وطــالب الثانيــة الــسنة ،(وطالبــات ياللغــو
والوجودي واملنطقي، ی، ا و)وامل عـة، الرا الـسنة وطالبـات طـالب لصا ذات، ق فـر وجـود وعـدم

ق داللـــة فــــر جـــود و املتعـــددة، اءات الـــذ ـــ نـــاث و و الــــذ جـــات د متوســـطات ن بـــ واحـــصائية و ر ر
اءات الــذ أنــواع جميــع ــ دبيــة والتخصــصات العلميــة التخصــصات ن بــ إحــصائية داللــة ذات

العلمية التخصصات  .لصا

اسة د دفت ا  Roberts(2010)رو للذ املكمل الدو عن توجيـھ ءرالكشف ـ الوجودي
ــــا ا الوقــــت ــــ لألفــــضل املعلــــم انيــــات اســــة. إم الد ــــداف أ أســــلوب،رولتحقيــــق إســــتخدام تــــم

اســــة الد عينــــة أفــــراد مــــع مــــن. راملقابلــــة اســــة الد عينــــة ونــــت املراحــــل) 83(رت مختلــــف مــــن معلــــم
اســـــية التع. رالد العمليـــــة ــــــ الوجـــــودي اء للـــــذ ي إيجــــــا دو وجـــــود اســـــة الد نتــــــائج ـــــرت رأظ ليميــــــةر

التعلمية، ئات الب ا دعم خالل من وذلك ة، بو يتمثـل،ال الوجودي اء الذ دو أن ت بي ركما
ائيـة ال ـ يـؤدي مما يال، وا بداع و سئلة مجال ضمن للعمل ن للمعلم الفرصة إعطاء

املعلم دو تفعيل التعل رإ العملية ر وتطو ة، وا ة بصو التعليمية   .يميةرالعملية

وأبوعبيـد املطـوع أجر اءات ) 2010( ىكما الـذ ـ ق الفـر ـ ع التعـرف ـدفت اسـة ود ر
الثانيـة الـسنة طـالب لـدى والـدوادمي املتعـددة عيـة القو محـافظ ـ املجتمـع ـ لي ـ ن سـ رالدا

الـــسعودية يـــة العر اململكـــة مـــن. ـــ اســـية الد اســـة الد عينـــة ونـــت رت م )515(ر اختيـــا تـــم رطالبـــة
عــشوائيةبطر مقيــاس. قــة اســتخدام املتعــددة وتــم اءات للــذ دنر ــ. رجــا إ اســة الد نتــائج رتوصــلت

مرتبـــــــة املتعــــــــددة اءات الـــــــذ جــــــــات د ـــــــو يمتل الطـــــــالب رأن ـــــــي ن النحــــــــو ـــــــ ع ليــــــــا ًتنا ،( ز ياللغــــــــو
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ي ـا امل ، ــ ن البــ الوجـودي، ــي، ر ا ، ـ املوســيقي ال ، ــ الطبي املنطقـي، ــ ا ). الر
ت أشـــــا مــــــستوركمـــــا و املتعـــــدد اء الـــــذ ـــــساب اك جـــــة د ن بـــــ تباطيــــــة ا وجودعالقـــــة ـــــ إ ىالنتـــــائج ر ر

الطبي اء الذ و ي البد اء الذ من ل ناء باست ا الد  .رالتحصيل

ــ أجر ــ ال اســة الد ــدفت التعــرفMassalski)2010 (ارو ــ اءات إ الــذ ــ املتعــددة ع
نافـا جامعـة طلبـة لـدى بداعيـة و بـالنمو ا املتحـدةوعالق الواليـات ـ عينـة. جو ونـت اسـة ت رالد

ــــم) 17(مـــن مع مقابلــــة إجــــراء تــــم الـــذين امعــــة ا طلبــــة خــــصائص،مــــن ــــم أ يل ــــ ثــــم  ومـــن
املالحظــــة باســــتخدام م لــــد اء املتعــــددة. الــــذ اءات للــــذ دنر جــــا ــــة نظر باســــتخدام الباحــــث رقــــام

امعــة للكــشف ا طلبــة لــدى ــشرة املن اءات الــذ أنــواع نرأشــا. عــن بــ عالقــة وجــود ــ إ النتــائج ت
الطلبة لدى املعر النمو ن و ، ا الر اء والذ اللغو اء جة. يالذ د أن إ النتائج ت أشا ركما ر

متدنية جة بد ان الوجودي اء للذ الطلبة   . رامتالك

الكـــشفKhataybeh and Al-Sheikh(2011)ىوأجــر ـــ إ ــدفت اســـة أنـــواععـــن رد
ا طلبـــــة لـــــدى اءات دنيـــــةالــــذ مـــــن. رامعـــــة اســـــة الد عينــــة ونـــــت وطالبـــــة) 1436(رت  تـــــم. ًطالبـــــا

عـــــشوائية قـــــة بطر م أنـــــواع. راختيــــا لقيـــــاس بانة اســـــ اســـــتخدم تـــــم اســـــة الد ـــــداف أ رولتحقيـــــق
طلبـــة لــدى اءات امعــات الــذ ـــ. ا أك ــان ـــ ن البــ اء الــذ أن عـــن اســة الد نتـــائج رأســفرت

امعــــات ا طلبــــة ن بـــــ ا ــــشا وان ًرشــــيوعا ي،ً ـــــا امل ، اللغــــو ــــي، ر ا ، النفـــــ اء الــــذ ثــــم يدنيـــــة ر
واملوســـيقي ، ـــ ا الر لــــصا. واملنطقـــي س ـــ ا ـــ إ عـــز ق فـــر وجـــود ـــ إ النتـــائج ت أشـــا ىكمـــا و ر

الوجودي اء والذ ن والب اللغو اء الذ   .يناث

اســــة د جــــاءت ات Al-Salameh(2012)رثــــم مــــستو ــــ ع التعــــرف ــــ إ اســــة الد رســــعت
قالذ الفـر داللـة ـ ع للتعـرف سـعت كمـا ـة، الثانو املرحلـة طلبـة مـن عينـة لـدى املتعـددة واءات

ــ ع التعـرف عـن فــضال املتعـددة اءات الـذ ات مــستو ـ ن العـادي والطلبــة ن املتفـوق الطلبـة ن بـ
ً

الطلبــة أن النتــائج ــرت أظ وقــد ، جتمــا للنــوع عــز املتعــددة اءات الــذ ات مــستو ــ ق يالفـر و
الوجــــوديا اء الــــذ واحتــــل املتعـــددة اءات الــــذ أنــــواع ــــل ـــ عاليــــة ات مــــستو ــــو يمتل ن نملتفـــوق

كمـــا ة، ــ خ قبــل املرتبــة م لــد الوجــودي اء الـــذ إحتــل ن العــادي الطلبــة نمــا ب امــسة ا املرتبــة
جتما للنوع عز املتعددة اءات الذ ات مستو ق فر وجود عدم إ النتائج ت يأشا و  .ر

الوجــودي،Allan & Shearer )2012(ىجـروأ اء للـذ مقيـاس إعــداد ـ إ ـدفت اســة رد
لـــ ية وم الــسي ــصائص ا تقيــيم ن) 11 (تــم اســـت د ضــمن الوجــودي اء الــذ مقيــاس مـــن . رفقــرة

مــــن اســــة الد عينــــة ونــــت شــــر) 379(رت جنــــوب ــــ امعيــــة ا املرحلــــة طلبــــة مــــن وطالبــــة قطالبــــة
أع متوسـط بلـغ املتحـدة، مالواليـات معـام )18(رمـا و) 160(مـ ولتحقيـق. طالبـة،) 219(طالبـا،

تــم اســة الد ــداف نــت رأ ن خــالل مـــن وذلــك املــس املــن اســـة. اســتخدام الد نتــائج ــرت رأظ
املقيــاس بنـاء عــن صـدق النتـائج أســفرت كمـا الطلبــة، يص ـ ـ ع تــھ وقد اسـتخدامھ ة ــ رو

اء الــذ ن بـ إحـصائية داللــة ذات عالقـة الوجوديــةوجـود ات ـ واملتغ والفــضو يـاة وا لالوجـودي
ية والرفا الوجودي اء الذ ن ب طردية عالقة وجود إ باإلضافة ،   .ىخر

قــــــــام مقيــــــــاسBabacan&Dilci )2012(كمـــــــا تكييـــــــف ــــــــ إ ــــــــدفت اســـــــة اءات ربد الــــــــذ
طــالب لــدى ــشرة واملن الــسائدة اءات الــذ عــن والكــشف دنر جــا ه طــو الــذي راملتعــددة ام ر عــاتا

تركيـــا مـــن. ـــ اســـة الد عينـــة ونـــت مـــن) 300(رت عـــشوائيا م اختيـــا تـــم الـــذين الطـــالب ًمـــن ليـــة ر
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جامعة بية كية) Komoheriaat(ال ـدف. ال الـذي دنر جـا مقيـاس اسة الد ذه راستخدم ر
مختلفـــة مجتمعــات لــدى الــسائدة اءات الـــذ عــن الكــشف ــ ل. إ ـــ املقيــاس أن النتــائج ت رأشــا

ا جــةمــستو بد ــان ــ والطبي الوجــودي اء الــذ وأن والثبــات، الــصدق مــن مرتفعــة . منخفــضة رت
اء الــذ عــن الكــشف ــ ع قــادر مقیــاس ر لتطــو ة ضــر نــاك أن ــ إ اســة الد روخلــصت الوجــودي ور

امعات ا طالب لدى   .والطبي

حثت او وجعدان السندي سةرد ز العز أثر ( 2013 ) وعبد  ـ الـذات توكيـد أسـلوب عن
يـاة الوجـودي بـاملع حـساس ميـةتن امعـة طالبـات لـدى ل مـ،ا اسـة الد عينـة ونـت  200 نرت

ـرت .غـداد جامعـة مـن طالبـة اسـة نتـائج وأظ ـ أن رالد يـاة الوجـودي املع موجـودا ـان ل
ً

 لـدى 
جـة لكـن غـداد جامعـة طالبـات ـت كمـا ربد ق وجـود النتـائج بي  املجموعـة لـصا داللـة ذات وفـر

ية ياة الوجودي املع مقياس ع التجر أسلوب عد ل  حساس تنمية  الذات توكيد تطبيق
ياة الوجودي باملع   .ل

أجــــــر اءاتMahasneh(2013) ىكمـــــا الــــــذ مــــــستو عــــــن الكــــــشف ـــــ ا ــــــدفت اســــــة ىد  ر
ـــ إ عـــز ق فـــر نـــاك ـــان إذا ومـــا اشـــمية، ال امعـــة ا طلبـــة لـــدى الذاتيـــة والكفـــاءة ىاملتعـــددة و

الذاتيـة،ا متغ والكفـاءة املتعـددة اءات الـذ ن بـ العالقـة مـدى ومـا ـادي والتخصص س
ونت من ت اسة الد تراوحـت ) 567( رعينة اشـمية ال امعـة ا ليـات مختلـف مـن م ًطالبـا رأعمـا
ن بــ ــ،)22- 18(مـا مك مقيــاس اسـتخدام تــم اســة الد ـداف أ لتحقيــق يو ) MAQ (1990راملطــو ر

الكفــاءة املطــوومقيـاس العامـة ــ). GSE (2000رالذاتيــة فــر وجـود عــدم اســة الد نتـائج ــرت قأظ ر
مــستو أن النتــائج ــت ي و ، ــ ا الد املــستو و س ــ ا ــ متغ ــ إ عــز املتعــدد اءات الــذ ىأنــواع ى رى

اء الـــذ ـــب ترت وجـــاء املتعـــددة، اءات الـــذ أنـــواع جميـــع تفـــاع ا ـــ ع ا ـــ كب مؤشـــرا الذاتيـــة رالكفـــاءة ً ً

الس االوجودي بي ع    .ا

أجــر اءاتEmmiyati et al )2014( يكــذلك الــذ فيــل بر معرفــة ــ إ ــدفت اســة ود ر
سيا أندو الثانو الثالث الصف طالب لدى مـن. ياملتعددة العينـة ونـت وطالبـة) 302(ت . طالبـا

جــة بد أو ــة قو جــة بد إمــا ــسعة ال اءات الــذ أنــواع ــل ــو يمتل الطــالب أن ــ إ النتــائج رتوصــلت ر ن
ضـــعيفةمت جـــة بد أو اءات. روســـطة الـــذ أقـــو مـــن ـــان الوجـــودي اء الـــذ أن النتـــائج ت أشـــا ىوقـــد ر

تھ ــــس بلغــــت العينــــة % 75.5حيـــث ــــم دالــــة. مــــن قــــا فر نــــاك أن النتــــائج ت ــــ أو وكــــذلك
ً
و

ناث لصا النوع ملتغ سبة بال الوجودي اء الذ   .ًاحصائيا

مخيمر اسة د ا) 2015( رأما م دف ال ان لـدىف املتعـددة اءات الـذ ـ ع التعـرف ـو
والتخــــــصص ــــــالنوع اديميــــــة ات ــــــ املتغ بــــــبعض ــــــا وعالق غــــــزة ــــــ ســــــالمية امعــــــة ا طلبــــــة

من. ادي اسة الد عينة ونت ـ) 304 (،طالـب ) 200( رت اإسـالمية امعـة ا طلبـة مـن طالبـة
جاء. غزة الوجودي اء الذ أن عن اسة الد نتائج ـرأسفرت ال اء الـذ عـد الثالثة املرتبة

ــسبة وجــوده ل شــ حيــث العينــة % 82.8يواللغــو ــم أن. مــن اســة الد نتــائج ت ــ أو ركــذلك
الوجـــــودي اء الــــذ ـــــ الطالبــــات تفوقــــت حيـــــث س ــــ ا ـــــ ملتغ تبعــــا احــــصائيا دالـــــة ق فــــر ًنــــاك ً و

ن بـ احـصائيا دالة ق فر وجود ت بي كما الطالب، عن ي ا وامل ًواللغو و ـسانيةي العلـوم طـالب
الوجودی اء الذ الطبيعية   .والعلوم

ـــــــراح وا ـــــــ الزع اســـــــة د اء) 2015(روجـــــــاءت الـــــــذ مـــــــستو معرفـــــــة ـــــــ إ ـــــــدفت ـــــــ ىال
مــــوك ال جامعـــــة ــــ بيـــــة ال ليـــــة طلبــــة لـــــدى الوجـــــودى،الوجــــودي اء الـــــذ ــــ ق الفـــــر ووكـــــذلك

مــا بي التفاعـــل و س ـــ ا و ــ ا الد املـــستو ربــاختالف مـــنت. ى اســة الد عينـــة طالبـــا) 267( رونـــت
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ــــ. وطالبــــة بيــــة ال ليــــة طلبــــة لــــدى الوجــــودي اء الــــذ مــــستو أن عــــن اســــة الد نتــــائج ىأســــفرت ر
متوســـــط ـــــان مـــــوك ال داللـــــة. جامعـــــة ذات ق فـــــر وجـــــود النتـــــائج ـــــرت أظ عنـــــد وكمـــــا إحـــــصائية

الداللـــة نـــا) 0.05(ىمـــستو لـــصا الوجـــودي اء الـــذ مـــستو ـــ س ـــ ا دالـــةىألثـــر ق وفـــر وث،
ق فر توجد لم نما ب ا الد الطالب مستو ملتغ عز الوجودي اء الذ مستو وإحصائيا ر ى ي ى ً

ا الد مستواه و الطالب س ج ن ب التفاعل ألثر احصائية   .ردالة

ة والـــــصوا حــــــات فر أجـــــر اء)2015(ىكـــــذلك الــــــذ معرفـــــة ــــــا م ـــــدف ال ـــــان اســــــة رد
مـوك ال جامعــة طلبـة لــدى ـالوجـودي التعلي واملــستو ليـة وال س بــا ونــت. ىوعالقتــھ ت وقــد

مــــــن اســــــة الد بجامعــــــة) 1561(رعينــــــة بيــــــة ال ليــــــة ــــــ وس ــــــالو الب طلبــــــة مــــــن وطالبــــــة رطالبــــــا ً

بيـــــة ال ليـــــة طلبـــــة لـــــدى الوجـــــودي اء الـــــذ مـــــستو أن اســـــة الد نتـــــائج ـــــرت أظ وقـــــد مـــــوك، ىال ر
متوســـطا ـــان مـــوك ال بجامعـــة
ً

ا، نتـــائج ـــرت أظ احـــصائياكمـــا دالـــة ق فـــر وجـــود عـــدم اســـة ًلد و ر
لية ال ومتغ ا الد واملستو س ا ملتغ رعز ى   .ى

العبيــــــدى اســــــة د دفت جامعــــــة ) 2016( رواســــــ طلبــــــة لــــــدى الوجــــــودي اء الــــــذ معرفــــــة
ونـــت ت ، ـــ ا الد والتخـــصص اســية الد واملرحلـــة س ـــ ا بـــاختالف يختلــف ـــان إذا ومـــا رغــداد، ر

مـــن اســـة الد وجـــود) ۲۰0(رعينــة عـــن اســـة الد نتـــائج أســـفرت امعـــة، ا طلبـــة مـــن وطالبـــة رطالبـــا ً

س ـــــ ا ـــــ إحـــــصائية داللـــــة ذات ق فـــــر وجـــــود وعـــــدم امعـــــة، ا طلبـــــة لـــــدى الوجـــــودي اء والـــــذ
اء الـــذ ـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــدت نمـــا ب الوجـــودي، اء الـــذ ـــ ـــ ا الد ووالتخـــصص ر

انت و اسة الد املرحلة ملتغ تبعا رالوجودي عةً الرا املرحلة طلبة اتجاه ق   . والفر

ي املــال اســة د جــاءت نمــا طلبــة) 2017(رب لــدى الوجــودي اء الــذ عــن الكــشف محاولــة
ـــــ التفك وأســـــاليب الوجـــــودي اء الـــــذ ن بـــــ العالقـــــة وكـــــذلك عداديـــــة عينـــــة.املرحلـــــة بلغـــــت وقـــــد

اسة م) 460(رالد م وطالبة و) 265( طالبا ا) 195(طالبا ومن يطالبة، د و العل ن لتخصص
وميـة، ا س املـدا حــسب،رـ الوجـودي اء الـذ لقيـاس أداة إعـداد تـم اســة الد ـدف رولتحقيـق

ل ــ التفك أســاليب مقيــاس ــ وتب دنر، جــا ــة ،( رنظر ــ مي ــ،)2013ا إ اســة الد نتــائج رتوصــلت
الوجـودي اء الذ من جيد بمستو يتمتعو عدادية املرحلة طلبة ىأن توجـدكمـا. ن عـدم اتـ

ع والتخصص س ا متغ حسب عدادية املرحلة طلبة لدى إحصائية داللة ذات ق يفر و
وأســاليب الوجــودي اء الــذ ن بــ ضــعيفة تباطيــة ا وجودعالقــة وكــذلك الوجــودي اء الــذ رمقيــاس

مسة ا كي( التفك العي) الواق-التحلي-العم-املثا-ال أفراد   . نةلدى

قام اسة(2018)عرفشة كما ـ ـدفتربد ن العالقـة طبيعـة عـن الكـشف إ ـات بـ  التوج
يـة ـ الدي يـاة ومع يـة جانـب، مـن ا الدي ن ـ ـ و ـي والتفك  طبيعـة وعـن آخـر، جانـب مـن الالعقال
ن العالقـة ـ بـ يـاة مع ـ ا ـي والتفك امعـة، .الالعقال ا طـالب اسـة الد اسـتخدام رتناولـت وتـم
ـ ومقيـاس الـدي التوجـھ مقيـاس يـاة مع ـار ومقيـاس ا ـ توصـلت .واملعتقـدات ف إ اسـة  رالد

ن طرديـة عالقـة وجـود ـ بـ يـاة مع ن ا ـ ـ التـدين مـن ـل و ، املعر  العـاطفي والتـدين يالفكـر
، ـ ما ن ـ صـيل، والتـدين ا ن عكـسية عالقـة وجـدت حـ ـ بـ يـاة مع ـ والتـدين ا  الطقو

، رت والنف ن عكسية عالقة وظ وتصلب مع ب ياة ة ا   .ؤالر

الــــــاله وعبــــــد عليــــــوة قامتــــــا ا ــــــ اء)  2019( ًوأخ الــــــذ ــــــ ع التعــــــرف ــــــ إ ــــــدفت اســــــة ربد
الوجـــــودي اء الـــــذ ن بـــــ العالقـــــة معرفـــــة أيـــــضا دفت اســـــ كمـــــا امعـــــة، ا طـــــالب لـــــدى ًالوجـــــودي
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مــن اســة الد عينــة ونــت ت ــصية، لل ــ الك مــسة ا روالعوامــل وطالبــة ) 295( ى ــرت. ًطالبــا أظ
الوجـودی اء بالـذ يتمتعـو امعـة ا طـالب أن اسـة الد ننتائج نـاك. ر أن النتـائج ت ـ أو كـذلك

ن بـــ إحـــصائيا دالـــة الثالثـــةأًعالقـــة ـــصية ال ـــ(عـــاد ع نفتـــاح و ـــساطية ن و ـــ ال الـــضم
ة ـــــ الوجـــــودي،) ا اء تـــــأث. والـــــذ وجـــــود عـــــدم اليـــــة ا اســـــة الد وجـــــدت إحـــــصائياركـــــذلك ًدال

الوجودي اء الذ الطالب أداء ع ما بي التفاعل أو ادي والتخصص س ا   .يملتغ

السابقة اسات الد ع  :رالتعقيب

اســـات الد و البحـــوث ـــ ة نـــد وجـــد الـــسابقة اســـات والد البحـــوث اســـتقراء خـــالل رمـــن ر ر
ُ ُ

اطــــالع حـــــدود ــــ وذلـــــك الوجــــودی اء الــــذ اســـــة بد تمــــت ا ــــ معظـــــمرال أن وجــــد حيـــــث الباحثــــة
مثـل اءات الـذ ـذه ن ب الوجودي اء الذ ب وترت املتعددة اءات الذ اسة د حو تدو اسات رالد لر ر

اســــــة اســــــة)Shearer 2005(رد اســــــة(Khataybeh and Al-SheikhK,2011)رود -Al(رود
Salameh,2012    (ـــ خ وقبـــل ة ـــ خ املرتبـــة ـــ الوجـــودي اء الـــذ أن أشـــار نمـــا،ةوحيـــث ب

مخيمـر اسـة د مثل الثالثة املرتبة الوجودى اء الذ وجود اسات الد عض ت رأشا ر ـ) 2015(ر و
وعبيـــــد املطيـــــع اســـــة د مثـــــل عـــــة الرا مـــــة)  2010(راملرتبـــــة واملحا محمـــــود اســـــة د روجـــــاءت ) 2012(ر

ــــراح وا ــــ الزغ اســـة ة) 2015(رود والـــصوا حــــات فر اســــة وجــــود) 2015(رود ــــ إ أشــــار وحيــــث
متوسطة سبة ب امعة ا طالب لدى الوجودى اء   .الذ

اتكمـا- ـ ملتغ ـسبة بال الوجـودي اء الـذ ـ ق الفــر تناولـت ـ ال اسـات الد نتـائج واختلفـت النــوع(ر
ا الد واملستو ادي روالتخصص   ). ى

ي- املــال اسـة د سـو ات ـ املتغ بـبعض عالقتـھ ـ الوجـودي اء الـذ اسـة د تنـاو يـتم رلـم ىر ) 2017(ل
وعبــدالاله عليــوة اســة ود ــ التفك بأســاليب عالقتــھ حيــث مــن تناولتــھ ــ تناولـــت) 2019(روال ــ ال

ــصية لل ــ الك مــسة ا بالعوامــل وعالقتــھ الوجــودي اء اســة.ىالــذ  & Allan  )2012(رود
Shearerالوجـــودي اء للـــذ مقيـــاس إعـــداد ـــ إ اســـة .ـــدفت د ت أشـــا ركمـــا ـــRoberts ) 2010( ر إ
د الوجودىتفعيل اء للذ ره وتطو التعليمية العملية املعلم   .رو

للعينة سبة ن: بال بـ مـا العينـة ـم وتراوح ن واملعلم قة املرا ومرحلة امعة ا طالب تناو لتم
اســــــات) 1561: 17( والد والبحــــــوث ــــــة النظر طــــــر ــــــ ع طــــــالع خــــــالل مــــــن الباحثــــــة راســــــتفادت

ــــــ و البحــــــث لة مــــــش صــــــياغة ــــــ البحــــــثالــــــسابقة ات ــــــ متغ واختيــــــار ا وتحديــــــد،ساؤال والعينــــــة
ض الفر ضع و ا ومع   .و

البحـث ـذا ـ الباحثـة حاولـت الـسابقة البحـوث نتـائج إليھ ت ان ملا ساقا وا تقدم ملا سا وتأس
ً ً

لـدى ياة ا ومع بالذات بالو عالقتھ خالل من الوجودي اء الذ وم مف ع الضوء سليط
امعة ا   . طالب

البحث ض   : وفر

ى النحو ع البحث ض فر صياغة   : ويمكن

طـالب. 1      لدى بالذات والو الوجودي اء الذ ن ب إحصائية داللة ذات تباطية ا عالقة رتوجد
امعة   .ا
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طـــالب. 2 لــدى يــاة ا ــ ومع الوجـــودي اء الــذ ن بــ إحــصائية داللـــة ذات تباطيــة ا عالقــة رتوجــد
امعة    .ا

فر.3 اءوتوجد الـذ مقيـاس ـ ع امعـة ا طـالب جـات د متوسـطات ن بـ إحـصائية داللـة ذات رق
ات متغ باختالف والتخصص،النوع(الوجودي ا الد راملستو   ) .ى

البحث-4 ات متغ تظم ياة(ت ا ومع بالذات والو الوجودي اء عاملية) الذ ية   .ب

البحث   :إجراءات

أوال
ً

البحث"    : من

الب الســـتخالصقامــت املنــا ــسب أ ه باعتبــا املقــار تبـــاطى الوصــفي املــن باســتخدام راحثــة نر
ا وتحليل   .النتائج

البحث: ًثانيا  :عينة

ســــتطالعية .1 عــــدد:  العينــــة ك ــــر) 100(رشــــا جامعــــة وطالبــــات طلبــــة مــــن ا زمــــشار
ً

و) 50(بواقــع ـــو ـــ) 50(إنـــاث،) 50(رذ و الفرقــة ال) 50 (،مـــن الفرقـــة عـــةمـــن ) 50 (،را
ة نظر ليات عملية) 50 (،من ليات  .من

ساسية .2  :العينة

عــدد ك بواقــع) 500(رشــا ــر جامعــة وطالبــات طلبــة مــن ا زمــشار
ً

مــن) 250( ــو رذ
اعــة الز ليــة و والقــانو عة الــشر رليــة ليــة) 250 (،ن مــن نــاث ليــة(مــن و ــسانية اســات رالد

ال(مـــن) 230(و). الـــصيدلة عـــةالفرقـــة ،) 270(و،)را ـــ و الفرقـــة عمليـــة،) 220(مـــن ليـــات مـــن
ـــــــــــــــــــة) 280( نظر ليـــــــــــــــــــات ه. مـــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــد ي حـــــــــــــــــــسا معيـــــــــــــــــــار) 38,13(ربمتوســـــــــــــــــــط يوانحـــــــــــــــــــراف

ه التا.)0,705(رقد دو با مو و كما عة لمو   :ز

  ) 1(لجدو    

ا     الد واملستو والتخصص النوع ملتغ وفقا ساسية البحث عينة ع رتو ى ً   )500 =ن(ز

ا  التخصص  النوع الد راملستو     ى

  رذكو  املتغ

  

ة  علمية  إناث و  نظر عة  الفرقة الرا   الفرقة

  250  العدد

110  

250  220  280  270  230  

  500  500  500  جما

جدو ا) 1( لو الد واملستو والتخصص النوع حسب للبحث ن املشارك فراد ع رتو ى   .ز
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ثالثا
ً

الب:    حثأدوات

أوال
ً

الوجودي:  اء الذ الباحثة: مقياس  إعداد

املقياس ذا إعداد   :خطوات

 املقياس دف امعة : تحديد ا طالب لدى الوجودي اء الذ مستو قياس و   .يو

خـــالل مــــن عـــاده أ وتحديــــد املقيـــاس ــــذا إعـــداد ــــتـــم ع طـــالع و ولو الــــسي اث ـــ ال إســــتقراء
وثيقـة النفـسية والبحوث الوجـوديدبيات اء الـذ ـوم بمف س.الـصلة مقـاي ـ ع طـالع وكـذلك

ــراح وا ــ الزغ لـــ الوجــودي اء الــذ مقيــاس العبيـــدي،)2015( مثــل لـــ الوجــودي اء الــذ مقيــاس
لــــ،)2016( الوجـــودي اء الـــذ الوجـــوديEsam Abdullah (2018)ومقيـــاس اء الـــذ ومقيـــاس ، 
)Ong & Yeam (2006 .  

 ذه من ستفادة املقياستمت ات عبا صياغة س  . راملقاي
 مــن ائيــة ال تھ صــو ــ املقيــاس ــو رت ة) 20(ن تفــاع،رعبــا ا ــ ع املرتفعــة جــة الد روتــدل ر

امعـــــة ا طــــالب لـــــدى الوجــــودي اء الـــــذ ـــــ،ىمــــستو إ املنخفـــــضة جــــة الد ـــــش نمــــا رب
م لد الوجودي اء الذ   .إنخفاض

اختيـــا أســـاس ـــ ع املقيـــاس يح لتـــ مفتـــاح وضـــع بـــدائلتـــم ثالثـــة مـــن البـــدائل أحـــد ر
و ة عبا ل ع وأخـر،)ًأبدا-ًأحيانا–ًدائما(رلإلجابة موجبـة ات عبـا بھ املقياس أن ىوحيث ر

ـ ي كمـا عليـھ جات الـد ـساب إح تم فقد املوجبـة) 3،2،1(رسالبة ات ـساب،رللعبـا اح تـم نمـا ب
جة السالبة) 3 ،1،2(رالد ات د،رللعبا أع و ت ذلك للمقياسنو جة) 60(رجة د   ).20(روأقل

للمقياس- ية السيكوم صائص   : ا

العام   :الصدق

ونـــــــات                 امل قــــــة طر باســــــتخدام الوجــــــودي اء الــــــذ ملقيــــــاس العــــــام الــــــصدق حــــــساب تــــــم
ـم كفايـة مـدى حـساب وتـم املقيـاس ات لعبـا مكس ألفـا قـة بطر املتعامد ر والتدو رساسية ر

العــام التحليــل إلجــراء اختبــارالعينــة ــق طر ختبــارK.M.O.TESTعــن ــذا قيمــة اوح ــ ت حيــث
يح ال والوحد الصفر ن د،ب ا قيمة من أك قيمة املقياس ذا تحليل قيمتھ بلغت وقد

طھ اشــــ الــــذى ــــى ــــو Kaiserد إلجــــراء) 0,50(و العينــــة بكفايــــة كــــم ا يمكــــن فإنــــھ التــــا و
البحث ذا ل العام ذلكوا،التحليل نتائج يو التا   .لدو
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  )3(لجدو

الوجودي اء الذ ملقياس املتعامد ر والتدو ساسية املكونات قة بطر العام   )100=ن(التحليل

ة   رالعبا
شبع ال جة   رد

ة   رالعبا
شبع ال جة   رد

1  0,73  11  0,35  

2  0,61 12  0,30  

3  0,42  13  0,040  

4  0,77  14  0,53  

5  0,35  15  0,40  

6  0,36  16  0,39  

7  0,73  17  0,82  

8  0,59  18  0,55  

9  0,38  19  0,73  

10  0.40  20  0,59  

امن ال ذر  5,75 ا

التباين   64,25  سبة

جـــدو مـــن ــــشبعات) 3(لاتـــ ال قـــيم وتراوحـــت واحـــد عامـــل ـــ ع ــــشبعت املقيـــاس ات عبـــا رأن
لــــــــــھ،)0.82,: 0,38(مــــــــــن ــــــــــامن ال ــــــــــذر ا قيمــــــــــة أن ــــــــــسبة) 5.75(كمــــــــــا لــــــــــھو املفــــــــــسر التبــــــــــاين

ـــــ) 25,64(بلغــــت التفك حـــــو اتـــــھ عبا وتـــــدو البعـــــد أحــــادي املقيـــــاس أن ـــــ ع مؤشـــــرا عـــــد ـــــذا لو ر ر
ً

ــــذلك و واملــــوت يــــاة ا ــــ ــــ والتفك والفلــــسفية يــــة الدي القــــضايا ــــ املــــستمر ــــساؤ وال لوالتأمــــل
سميتھ الوجودي يمكن اء   .بالذ

املقياس   :ثبات

املقيـاسحــسابتـم             ثبــات نبــاخمعامـل كر ألفـا معامــل ثبــات وباســتخدام معامــل أن جـد وو
الوجـودي اء مرتفعـة) 0,87( الـذ ثبـات قيمـة ـ ــذا. و اسـتخدام صـالحية ـ الثقـة ـ إ ـش ممــا

  .املقياس

معامـــــل              بلـــــغ وقـــــد النـــــصفية التجزئـــــة قـــــة طر باســـــتخدام الثبـــــات معامـــــل حـــــساب تـــــم كمــــا
يح التـــ قبـــل يح) 0,80(الثبــات التــ عـــد الثبـــات يـــدل) 0,89(ومعامـــل ممـــا مرتفـــة قـــيم ـــ و

املقياس ثبات   .ع
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الداخ وذلـك :ساق الـداخ ـسـاق حساب ـلتم جـة د ن بـ تبـاط معـامالت ربحـساب ر
التا دو با مو و كما الوجودي اء الذ ملقياس لية ال جة والد ة لعبا ر   :ر

تبـــاط ) 4(لجــدو الوجـــوديرمعـــامالت اء الـــذ ملقيـــاس ليـــة ال جـــة والد ة عبــا ـــل جـــة د ن ربـــ ر ر
  ).100=ن(

 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0,36** 8 0,41** 15 0,47** 

2 0,40** 9 0,37** 16 0,46** 

3 0,41** 10 450,* 17 0,40** 

4 0,40** 11 0,54** 18 0,36** 

5  0,56**  12  0,39**  19  0,70**  

6  0,38**  13  0,40**  20  0,59**  

7  0,58**  14  0,30**    

جــــدو             مـــن ملقيــــاس) 4(لاتـــ ليـــة ال جــــة والد ات العبـــا ن بـــ تبــــاط معـــامالت جميـــع رأن ر ر
داللــة مــستو عنـد إحــصائيا دالـة الوجــودي اء ىالـذ إحــصائيا) 0,01(ً ومقبولــة مرتفعـة قــيم ـ ًو

سا ع يدل ذا للمقياسو الداخ   . ق

ي: مقياس: ُثانيا الذا الباحثة: الو  إعداد

املقياس ذا إعداد   :خطوات

املقياس من دف امعة: ال ا لطالب ي الذا الو مستو   .ىقياس

خـــالل            مـــن عـــاده أ وتحديـــد املقيـــاس ـــذا إعـــداد طـــالعتـــم و ولو الـــسي اث ـــ ال إســـتقراء
النفسية والبحوث دبيات أعـدتع ـ ال س املقـاي عـض و ي الذا الو وم بمف الصلة وثيقة

لــــ ي الـــذا الـــو مقيـــاس ـــا وم باملقيـــاس املتعلقـــة البنـــود لتحديـــد مقيـــاس) 2012 ،غـــو(لقياســھ
لـ بالذات الـدي. )Ashelly,2007( الو ل ي الـذا الـو ي)2014(ومقيـاس الـذا الـو ،مقيـاس

ز(لـ الو) 2015،عز لـمقياس   ).2020 ،البيومي( بالذات

ثـالث            مـن ونـت ت ـ ال املقيـاس عـاد وأ ات عبـا صـياغة ـ س املقاي ذه من ستفادة رتمت
و عاد   :أ

مـــن -1 ـــو ت و الـــذات بأنـــھ) 10(نتقيـــيم فـــھ عر مكـــن و ات نـــة: رعبـــا مقا ـــ ع الفـــرد ة رقـــد ر
خـالل مـن لنفـسھ يرتضيھ داخ بمحك حياتھ مواقف وتصرفاتھ مجموعـةسلوكھ

جية ا ا املعاي   .رمن
من -2 و ت و ي الذا بأنـھ) 11(نالتأمل فـھ عر مكن و ة وقيمـھ: رعبا تـھ و ل الفـرد اك رإد

ـده ج قـصار ذلـھ و لذاتـھ مراقبتـھ خـالل مـن ن خـر مع وسلوكھ ه ا وأف ىومشاعره ر
ذاتھ  .لتحقيق
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و -3 ت و بالنفس ا) 11(نالثقة ف عر مكن و ة ا: رعبا تقـدير ـمدى والثقـة لنفـسھ لفـرد
اناتھ ن،إم خر مع تفاعلھ خالل اناتھ وإم بھ موا ار إظ ع تھ   .روقد

املقياس  : وصف

مـن      ائيـة ال تھ صو املقياس و رت ة) 32(ن الـو،رعبـا تفـاع ا ـ ع املرتفعـة جـة الد روتـدل ر
امعة ا طالب لدى الو،بالذات إنخفاض إ املنخفضة جة الد ش نما مرب لد  .بالذات

ة- عبــا ــل ــ ع لإلجابــة بــدائل ثالثــة مــن ختيــار أســاس ــ ع املقيــاس يح لتــ مفتــاح وضــع رتــم
ــ ــساب،)ال-أحيانــا-عــم(و إح تــم فقــد ســالبة وأخــر موجبــة ات عبــا بــھ املقيــاس أن ىوحيــث ر

ــــ ي كمــــا عليــــھ جات املوجبـــة،) 3،2،1(رالـــد ات و) 2،3ا،(رللعبــــا الــــسالبة ات ــــورللعبــــا ت نــــذلك
للمقياس جة د جة) 32(رأع د   )96(روأقل

للمقياس ية السيكوم صائص   : ا

 العام   :الصدق
ساســية         ونــات امل قــة طر باســتخدام بالــذات الــو ملقيــاس العــام الــصدق حــساب تــم

مكس ألفـــا قـــة بطر املتعامـــد ر اتروالتـــدو العينـــةرلعبـــا ـــم كفايـــة مـــدى حـــساب وتـــم املقيـــاس
اختبــــارإلجــــراء ــــق طر عــــن العــــام نK.M.O.TESTالتحليــــل بــــ ختبــــار ــــذا قيمــــة اوح ــــ ت حيــــث

يح الــ والوحــد ـــد،الــصفر ا قيمــة مــن ــ أك قيمــة املقيـــاس ــذا تحليــل ــ قيمتــھ بلغـــت وقــد
طھ اشــــ الــــذى ــــى ــــو Kaiserد إلجــــراء ) 0,50(و العينــــة بكفايــــة كــــم ا يمكــــن فإنــــھ التــــا و

العام البحثالتحليل ذا ذلك،ل نتائج يو التا دو   .لوا

  )6(لجدو

بالذات الو ملقياس املتعامد ر والتدو ساسية املكونات قة بطر العام   )100=ن(التحليل

و ي  لالعامل الثا الثالث  العامل   العامل

ة شبع  رالعبا ة  ال شبع  رالعبا ة  ال شبع  رالعبا   ال

1  0,65 2  0,72 3  0,63 

4  0,70 5  0,45 6  0,85 

7  0,47 8  0,55 9  0,65 

10  0,49 11  0,63 12  0,73 

13  0,72 14  0,80 15  0,75 

16  0,75 17  0,53 18  0,67 

19  0,52 20  0,47 21  0,66 

22  0,82 23  0,74 24  0,83 
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و ي  لالعامل الثا الثالث  العامل   العامل

25  0,75 26  0,72 27  0,68 

28 0,69 29 0,38 30  0,70 

31 0,81 32 0,65   

امن ال ذر   5,209  4,195  5,091  ا

التباين   16,80  13,53  16,36  سبة

جدو من ما ) 6( لات عوامل ثالث ع املقياس ات عبا   :رشبع
و بــــــــھ : لالعامـــــــل ــــــــشبعت ه) 11(و مــــــــن،رعبــــــــا ــــــــشبعات ال قــــــــيم فحــــــــص) 0,80 :0,47(وتراوحــــــــت و

مواقــف ــ وتــصرفاتھ ســلوكھ نــة مقا ــ ع الفــرد ة قــد ــ ع تــدل ــا أ ن تبــ ات العبــا رمــضمو ر ر حياتـــھن
جيــــة ا ا املعــــاي مــــن مجموعــــة خــــالل مــــن لنفــــسھ يرتــــضيھ ــــ داخ تقيــــيمربمحــــك ــــسميتھ مكــــن و

  .الذات
ى الثـــــــا بـــــــھ : العامــــــل ـــــــشبعت مـــــــن) 11(و ـــــــشبعات ال قـــــــيم وتراوحـــــــت ه فحـــــــص) 0,82: 0,38( رعبـــــــا و

لنفــــسھ مراقبتــــھ خــــالل مــــن ه ــــا وأف ومـــشاعره وقيمــــھ تــــھ و ل الفــــرد اك إد ن تبــــ ات العبــــا رمـــضمو ر ر  ،ن
ي الذا بالتأمل سميتھ مكن    .و

الثالـــــث بـــــھ: العامـــــل ـــــشبعت ات) 10(و مـــــن،رعبـــــا ـــــشبعات ال قـــــيم فحـــــص) 0,85: 0,63(وتراوحـــــت و
اناتھ بإم وثقتــھ لنفــسھ الفــرد تقــدير مــدى ــ ع تــدل ــا أ ن تبــ ات العبــا رمــضمو ــار،ن إظ ــ ع تــھ روقد

ن خر مع تفاعلھ خالل اناتھ وإم بھ بال موا سميتھ مكن بالنفسو   .ثقة

 املقيــاس ــدو: ثبـات وا نبــاخ كر ألفـا معامــل باسـتخدام املقيــاس ثبــات معامـل حــساب لتـم و
لية ال جة والد املقياس عاد أ ثبات معامالت يو   . رالتا

   ) 7( لدوج

بالذات الو ملقياس نباخ كر ألفا ثبات   ).100=ن(ومعامل

  الثقة  التأمل الذاتي  تقییم الذات  األبعاد
  سبالنف

الدرجة 
  الكلیة

 0,86 0,78 0,83 0,81 معامل الثبات

جدو من ليـة ) 7(لات ال جـة والد بالـذات الـو ملقيـاس الفرعيـة عاد ثبات معامالت رأن
ن بـــــ وصـــــالحية) 0,78،0,86(تراوحــــت ثبـــــات ـــــ إ ـــــش ممـــــا إحـــــصائيا دالـــــة معـــــامالت ـــــا ًوجميع

املقياس ذا  .استخدام

ا معامـــل حـــساب تـــم ـــدوكمـــا با ـــ مو ـــو كمـــا النـــصفية التجزئـــة قـــة طر باســـتخدام للثبـــات
  : التا
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   ) 8(لجدو

التجزئــــــة قــــــة بطر بالــــــذات الـــــو ملقيــــــاس ليــــــة ال جــــــة والد الفرعيـــــة عــــــاد ثبــــــات رمعـــــامالت
  )100=ن(النصفية

النصفية   التجزئة
  عاد

يح الت يح  قبل الت   عد

الذات   0,77  0,63  تقييم

ا يالتأمل   0,75  0,60  لذا

بالنفس   0,81  0,68  الثقة

لية ال جة   0,78  0,65  رالد

جدو من لية ) 8(لات ل جة والد بالذات الو عاد أل يح الت عد الثبات معامل قيمة رأن
ن ب ما املقياس) 0,81 -0,75( تراوحت ثبات ع تدل مقبولة قيم   .و

الداخ  :ساق

الدا سـاق حساب مـنتم ة عبـا ـل جـة د ن بـ تبـاط معامالت بحسـاب وذلك للمقياس رخ ر ر
ى دو با مو و كما إليھ ت ت الذى البعد جة ود املقياس ات لعبا ر   :ر

  ) 9(لجدو

الـــذى البعـــد جـــة ود بالـــذات الـــو مقيـــاس ات عبـــا مـــن ة عبـــا ـــل جـــة د ن بـــ تبـــاط رمعـــامالت ر ر ر ر
اليھ ت   ).100=ن(ت

 الثقة بالنفس لتأمل الذاتيا تقییم الذات
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة

1 0,49** 2 0,45** 3 0,42** 

4 0,58** 5 0,49** 6 0,35** 

7 0,52** 8 0,36** 9 0,72** 

10 0,36** 11 0,45** 12 0,34** 

13 0,59** 14 0,62** 15 0,36** 

16 0,63** 17 0,37** 18 0,58** 
19 0,53** 20 0,42** 21 0,51** 

22  0,36** 23  0,51** 
24 

0,51** 
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 الثقة بالنفس لتأمل الذاتيا تقییم الذات
 معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة معامل االرتباط العبارة
25  0,77** 26  0,60** 27 0,23** 
28  0,53** 39  0,35** 30 0,72** 
31  0,12  32  0,40**  33  0,40**  

جـــدو مـــن بمعامــــالت ) 9( لاتــ إليـــھ ـــ ت ت الـــذي بالبعـــد تـــرتبط عـــد ـــل ات عبــــا رأن
ترا تبـــاط نرا بـــ داللـــة) 0,77: 0,23( وحــــت مــــستو عنــــد إحـــصائيا دالــــة ــــ ىو عــــدا)  0,01(ً فيمــــا

قم ة رالعبا ا31ر حذف وتم إحصائيا دالة غ و ًالبعد  .                                     ل

جـــة والد بالــذات الــو ملقيــاس عــد ــل جــة د ن بــ تبــاط معــامالت حــساب تــم ركمــا ر ر
للمق لية التاال دو با مو و كما      :لياس

   ) 10( لجدو

لية ال جة والد بالذات الو ملقياس الفرعية عاد ن ب تباط رمعامالت   ).100=ن(ر

الذات  عاد ي  تقييم الذا بالنفس  التأمل   الثقة

تباط   0,83  0,80  0,75  رمعامل

الداللة   0,01  0,01  0,01  ىمستو

جــــدو مــــن دالــــةأ) 10(لاتــــ ليــــة ال جــــة والد املقيــــاس عــــاد أ ن بــــ تبــــاط معــــامالت جميــــع رن ر
داللة مستو عند ىاحصائيا ـساق) 0,01(ً ـ ع يـدل ـذا و إحـصائيا ومقبولة مرتفعة قيم ًو

للمقياس   .الداخ

ياة: مقياس: ثالثا ا  :مع

املقياس ذا إعداد   : خطوات

املقياس من دف ياة: ال ا مع امقياس ا طالب   .ةعلدى

خـــالل مــــن عـــاده أ وتحديــــد املقيـــاس ــــذا إعـــداد ــــتـــم ع طـــالع و ولو الــــسي اث ـــ ال إســــتقراء
يـــاة ا ـــ بمع الــصلة وثيقـــة النفـــسية والبحـــوث لقياســـھ،دبيــات أعـــدت ـــ ال س املقــاي عـــض و

ــا وم باملقيــاس املتعلقــة البنــود لـــلتحديــد يــاة ا ــ مع ــ، )2021 ،قــرع(مقيــاس مع ومقيــاس
يــــاة غزالــــة(ا لألبــــيض ،)2007 ،أبــــو يــــاة ا ــــ مع ــــذه) .2010(ومقيــــاس مــــن ســــتفادة تمــــت

امعة ا طالب لدى ياة ا مع مقياس ات عبا صياغة س و.راملقاي عاده أ   : وتحديد

اتـــھ عبا وعـــدد والرضـــا رالقبـــو بأنـــھ)12( ل عـــرف وتقبو يـــاه با وجـــوده عـــن الفـــرد ضـــا لــــھرمـــدى
مستقبلھ،لنفسھ نحو بتفاؤ ھ وتوج ومجتمعھ أسرتھ مع   .لوتوافقھ
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اتـھ -1 عبا وعـدد يـاة ا مـن ـدف ـو)12( رال و ة حياتــھرعبـا مـن ـدف لل الفـرد تقـدير مـدى
حياتھ مية بأ وإحساسھ دافھ أ تحقيق يل س يتھ ت ومدى ياة ا سالتھ   .رو

اتــــھ -2 عبا وعــــدد جتماعيــــة ات )9( راملــــسئولية ــــرعبــــا للمــــسئوليةو الفــــرد تحمــــل مــــدى
ن خـر و نفـسھ ـ،تجـاه والتفك فراغـھ لوقـت ه ثما اسـ ـ ع تـھ وقد بواجباتـھ، روقيامـھ ر

مو   .رعواقب
اتھ -3 عبا وعدد بالذات سامي مدى )9( رال اتوه الـساميةرعبا واملبـادئ بالقيم الفرد إيمان

لآل العــــو يــــد ومــــد ــــصية ال املــــصا ــــ ع عتمــــد ال ـــ العطــــاءنال ــــ ع تــــھ وقد ن رخــــر
 .بالمقابل

املقيــــاس ــــو:  وصــــف مــــناملقيــــاسنت ائيــــة ال تھ صــــو ة) 42(رــــ ــــ،رعبــــا ع املرتفعــــة جــــة الد روتــــدل
امعــة ا طــالب لــدى يــاة ا ــ مع مــستو تفــاع ىا مــستو،ر إنخفــاض ــ إ املنخفــضة جــة الد ــش نمــا ىب ر

م لد ياة ا   .مع

ي             لتـــــ مفتـــــاح وضـــــع بـــــدائلتـــــم ثالثـــــة مـــــن البـــــدائل أحـــــد اختيـــــار أســـــاس ـــــ ع املقيـــــاس ح
ة عبا ل ع وأخـر،)ًأبدا-ًأحيانا–ًدائما (ورلإلجابة موجبـة ات عبـا بـھ املقيـاس أن ىوحيـث ر

ــــ ي كمــــا عليــــھ جات الــــد ــــساب إح تــــم فقــــد املوجبــــة) 3،2،1(رســــالبة ات تحــــسب،رللعبــــا نمــــا ب
جة السالبة) 1،2،3(رالد ات للمقياسرللعبا جة د أع و ت ذلك رو جة) 146(ن د  ).42(روأقل

للمقياس- ية السيكوم صائص   : ا

 العام   :الصدق

ر والتــدو ساسـية ونــات امل قـة طر باســتخدام يـاة ا ــ مع ملقيـاس العــام الـصدق حــساب تـم
إلجــــر العينــــة ــــم كفايــــة مــــدى حــــساب وتــــم املقيــــاس ات لعبــــا مكس ألفــــا قــــة بطر راملتعامــــد اءر

ـــق طر عـــن العـــام الـــصفرK.M.O.TEST اختبـــارالتحليـــل ن بـــ ختبـــار ـــذا قيمـــة اوح ـــ ت حيـــث
يح الـــ ـــى،والوحــد د ـــد ا قيمـــة مـــن ـــ أك قيمـــة املقيـــاس ـــذا تحليـــل ـــ قيمتـــھ بلغـــت وقـــد

طھ اشـــ ـــو Kaiserالــذى التحليـــل ) 0,50(و إلجـــراء العينـــة بكفايـــة كـــم ا يمكـــن فإنـــھ التـــا و
اسةالعام الد ذ ذلك،رل نتائج يو التا دو   .لوا

  )12(لجدو

ياة  ا مع ملقياس املتعامد ر التدو عد املستخرجة العوامل   )100=ن(شبعات

و ي  لالعامل الثا الثالث  العامل ع  العامل الرا   العامل

ة شبع  رالعبا ة  ال شبع  رالعبا ة  ال شبع  رالعبا ة  ال شبع  رالعبا   ال

1  
0,48 

2  
0,75 

3  
0,62 

4  
0,35 

5  
0,80 

6  
0,35 

7  
0,70 

8  
0,55 

9  10  11  12  
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و ي  لالعامل الثا الثالث  العامل ع  العامل الرا   العامل

ة شبع  رالعبا ة  ال شبع  رالعبا ة  ال شبع  رالعبا ة  ال شبع  رالعبا   ال

0,44 0,65 0,75 0,36 

13  
0,78 

14  
0,80 

15  
0,59 

16  
0,66 

17  
0,60 

18  
0,75 

19  
0,56 

20  
0,70 

21  
0,49 

22  
0,55 

23  
0,80 

24  
0,65 

25  
0,55 

26  
0,66 

27  
0,52 

28  
0,68 

29  
0,78 

30  
0,39 

31  
0,49 

32  
0,75 

33  
0,80 

34  
0,43 

35  
0,63 

36  
0,39 

36 
0,46 

37 
0,42 

    

38 
0,85 

39 
0,60 

    

40  
0,55 

41  
0,55 

    

ذر ا
امن   ال

5,06 4,22  3,64  3,07  

سبة
  التباين

16,01  13,62  11,74  9,90  

جدو من ما) 12(لات عوامل عة أ ع املقياس ات عبا رشبع    :ر
و بــھ : لالعامــل ــشبعت ات ) 12(و مــن،رعبــا ــشبعات ال قــيم فحــص) 0,85 : 0,44(وتراوحــت و

لنفـــــسھ وتقبلــــھ يـــــاه با وجــــوده عــــن الفـــــرد ضــــا مــــدى ـــــ ع تــــدل ــــا أ ن تبـــــ ات العبــــا رمــــضمو ر ،ن
مستقبلھ نحو بتفاؤ ھ وتوج ومجتمعھ اسرتھ مع والرضا.لوتوافقھ بالقبو سميتھ مكن   .لو

الثــا بــھ : ىالعامــل ـــشبعت مــن) 12(و ـــشبعات ال قــيم وتراوحــت ات فحـــص) 0,80: 0,35( رعبـــا و
ـــ ع تــدل ـــا أ ن تبــ ات العبـــا رمــضمو يـــاةمــدىن ا ـــ ســالتھ و حياتـــھ مــن ـــدف لل الفــرد رتقـــدير

حياتـھ ميـة بأ وإحـساسھ دافـھ أ تحقيق يل س يتھ ت مـن،ومدى ـدف بال ـسميتھ مكـن و
ياة   .ا

الثالـــث بـــھو: العامـــل ات) 9(ـــشبعت مـــن،رعبـــا ـــشبعات ال قـــيم فحـــص) 0,80 : 0,49(وتراوحـــت و
ــــ ع تــــدل ــــا أ ن تبــــ ات العبــــا رمــــضمو نن خــــر و نفــــسھ تجــــاه للمــــسئولية الفــــرد تحمــــل ،مــــدى
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ه ثما اســ و بواجباتـــھ، مــولوقـــتروقيامــھ عواقـــب ــ ـــ والتفك بتحمـــل.رفراغــھ ــسميتھ مكـــن و
  .املسئولية

ــــع الرا ــــش: العامــــل بــــھو ات) 9(بعت مــــن،رعبــــا ــــشبعات ال قــــيم فحــــص) 0,75 : 0,35(وتراوحــــت و
ـــ ع عتمــد ال ــ ال الــسامية واملبـــادئ بــالقيم الفــرد إيمــان ــ ع تـــدل ــا أ ن تبــ ات العبــا رمــضمو ن

بالمقابـــــل العطـــــاء ـــــ ع تـــــھ وقد ن لآلخـــــر العـــــو يـــــد ومـــــد ـــــصية ال راملـــــصا مكـــــن.ن ـــــسميتھ و
بالذات سامي   . بال

 املقيا   :سثبات

التــا ــدو وا نبــاخ كر ألفــا معامــل باســتخدام املقيــاس ثبــات معامــل بحــساب لتــم و
لية ال جة والد املقياس عاد أ ثبات معامالت   .  ريو

   )13(لدوج

ياة ا مع ملقياس نباخ كر ألفا ثبات   ).100=ن(ومعامل

  عاد
  لالقبو

  والرضا

من دف ال
ياة   ا

املسئولية بالذا  تحمل سامي لية تال ال جة   رالد

معامل
 الثبات

0,78 0,80 0,82 0,83 0,81 

جدو من ليـة) 13(لات ال جـة والد يـاة ا ـ مع ملقيـاس الفرعيـة عـاد ثبـات معامالت رأن
ن بـــــ وصـــــالحية) 0,78،0,83(تراوحــــت ثبـــــات ـــــ إ ـــــش ممـــــا إحـــــصائيا دالـــــة معـــــامالت ـــــا ًوجميع

املقياس ذا   .استخدام

معا حـــساب تـــم ـــدوكمـــا با ـــ مو ـــو كمـــا النـــصفية التجزئـــة قـــة طر باســـتخدام الثبـــات لمـــل
  : التا

  ) 14(لجدو

النــــصفية التجزئــــة قــــة بطر يــــاة ا ــــ مع ملقيــــاس ليــــة ال جــــة والد الفرعيــــة عــــاد ثبــــات رمعــــامالت
  )100=ن(

النصفية   عاد  التجزئة

يح الت يح  قبل الت   عد

الرضا   0,75  0,60  لالقبو

دف ياةال ا   0,71  0,54  من

املسئولية   0,72  0,56  تحمل

بالذات سامي   0,77  0,63  ال

لية ال جة   0,76  0,68  رالد
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جــــدو مـــــن يـــــاة) 14( لاتــــ ا ـــــ مع مقيــــاس عـــــاد أل يح التــــ عـــــد الثبـــــات معامــــل قيمـــــة أن
ن ب ما تراوحت لية ل جة املقياس) 0.76 -0.71( روالد ثبات ع تدل مقبولة قيم   .و

الثأث
ً

الداخ-  :ساق

ــــل            جـــة د ن بـــ تبــــاط معـــامالت بحـــسـاب وذلـــك للمقيـــاس الـــداخ ـــسـاق حـــساب رتـــم ر
مو و كما ياة ا مع ملقياس إليھ ت ت الذي البعد جة ود ة رعبا ىر دو   .لبا

   ) 15( لجدو

يــا ا ــ مع مقيــاس ات عبــا مــن ة عبــا ــل جــة د ن بــ تبــاط رمعــامالت ر ر تمــير ت الــذي البعــد جــة ود رة
  ).100=ن(إليھ

والرضا ياة لالقبو ا من دف املسئولية ال بالذات تحمل سامي  ال

العبا

 رة

معامل

 رتباط
ة  رالعبا

معامل

 رتباط

رالعبا

 ة

معامل

 رتباط

رالعبا

 ة

معامل

 رتباط

1 0,39** 2 0,07 3 0,35** 4 0,42** 

5 0,51** 6 0,55** 7 0,45** 8 0,51** 

9 0,06  10 0,42** 11 0,39** 12 0,43** 

13 0,53** 14 0,46** 15 0,45** 16 0,44** 

17 0,55** 18 0,50** 19 0,50** 20 0.56** 

21 0,53** 22 0,41** 23 0,48** 24 0,52** 

25 0,55** 26 0,25** 27 0,43** 28 0,42** 

29  0,45**  30  0,41** 31  0,41** 32  0,36** 

33  0,54**  34  0,33** 35  0,27** 36  0,38** 

37  0,52**  38  0,10       

39  0,40**  40  0,36**       

41  0.48**  42  0.39**       

43  0.36**  44  0.45**        

    45  0.50**        

جــــدو   مـــــن ـــــ) 15(لاتــــ مع ملقيــــاس إليـــــھ ــــ ت ت الـــــذي بالبعــــد تـــــرتبط ة عبــــا ـــــل رأن
تراوحـــــت تبـــــاط ا بمعامــــــالت يـــــاة نرا داللـــــة) 0,56: 0,25(بـــــ مـــــستو عنـــــد إحـــــصائيا دالـــــة ـــــ ىو ً
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قــــم،)0,01( ة العبــــا عــــدا رفيمــــا قــــم9ر ن ت والعبــــا و البعــــد رــــ ر تــــم ) 2،38( ل ي الثــــا البعــــد ــــ
م دالل لعدم م الصدق. حذف من مرتفعة جة د ع املقياس أن إ ش ما و   .رو

ـــل جـــة د ن بـــ تبـــاط معـــامالت حـــساب تـــم ركمـــا جـــةر والد يـــاة ا ـــ مع ملقيـــاس رعـــد
التا دو با مو و كما للمقياس لية   :لال

   ) 16( لجدو

لية ال جة والد ياة ا مع ملقياس الفرعية عاد ن ب تباط رمعامالت   ).100=ن(ر

والرضا  عاد ياة  لالقبو ا من دف املسئوليةال بالذات  تحمل سامي   ال

تباط   0,80  0,70  0,65  0,80  رمعامل

الداللة   0,01  0,01  0,01  0,01  ىمستو

جــدو مــن ليــة) 16(لاتــ ال جــة والد يــاة ا ــ مع مقيــاس عــاد أ ن بــ تبــاط معــامالت جميــع رأن ر
داللــــة مــــستو عنــــد احــــصائيا ىدالــــة ــــساق) 0,01(ً ــــ ع يــــدل ــــذا و إحــــصائيا مقبولــــة قــــيم ــــ ًو

للمقياس   الداخ

ومناقش اسة الد ارنتائج وتفس   :ا

أوال
ً

ــال: ــ ــ ـ ع ــــنص ــ يـ ــــذى ــ الـ ــــة ــ اسـ الد ــــساؤ ــ ـ ب ــــة ــ املتعلقـ ــــائج ــ رنتـ اء: ل ــــذ ــ الــ ــــستو ــ مـ ــا ــ ــ ىمـ
؟ امعة ا طالب لدى   الوجودي

لتقـــديرات ـــة املعيا نحرافـــات و ـــسابية ا املتوســـطات حـــساب تـــم ـــساؤ ال ـــذا ـــ ع رولإلجابـــة ل
الوجــودي اء الــذ مقيــاس فقــرات مــن فقــرة ــل ــ ع اســة الد عيــة ــ.رأفــراد يو التــا ــدو لوا

  .ذلك

   )17( لجدو

و فقــــراتناملتوســــطات مــــن فقــــرة ــــل ــــ ع اســــة الد عينــــة أفــــراد لتقــــديرات ــــة املعيا رحرافــــات ر
ي سا ا املتوسط حسب ليا تنا با ترت مرتبة الوجودي اء الذ ًمقياس   ).500=ن(زً

رقم
  الفقرة

  الرتبة
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

رقم
  الفقرة

  الرتبة
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

2  1  2,91 ,8360 12  11  1,83 ,8600 

3  2  2,9 ,8340 20  12  1,82 ,8430 

5  3  2,11 ,9010 18  13  1,79 ,8350 

8  4  2,3 ,8520 19  14  1,79 ,8180 

10  5  2,1 ,7760 7  15  1,78 ,8320 
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رقم
  الفقرة

  الرتبة
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

رقم
  الفقرة

  الرتبة
املتوسط
ي سا   ا

نحراف
  ياملعيار

9  6  1,89 ,8650 11  16  1,76 ,8290 

6  7  1,89 ,8620 1  17  1,75 ,8130 

15  8  1.87 ,8250 4  18  1,75 ,8110 

14  9  1,85 ,8540 16  19  1,70 ,8190 

13  10  1,83 ,8770 17  20  1,70 ,7870 

لية ال جة     7,058  38.13  رالد

جــدو مـــن املتوســـط) 17( لاتــ ــ ـــا معظم يقــع الوجـــودي اء الــذ مقيـــاس فقــرات مـــستو يأن
قـم الفقـرات عـدا املتوسـط) 2،3،5،8،10( رفيمـا ـ تقـع أيـضا ليـة ال جـة والد مرتفعـة ًانـت و،ر
للمقياس العليا جة مـن60رالد املنخفـضة جات مـن) 20: 1(روالـد واملرتفعـة) 40: 21(واملتوسـطة

    ).60: 41(من

ساؤ ال نتائج وتفس   :لمناقشة

طــــــالب لــــــدى متوســــــط الوجــــــودي اء الــــــذ مــــــستو أن ــــــساؤ ال ــــــذا يجــــــة ن ت ــــــ ىأو ل
وتت امعــــة مـــــةا واملحا محمــــود مـــــن ــــل نتــــائج مـــــع يجــــة الن ـــــذه اســــةو،)2012(رفــــق حـــــاترد فر
ة ــراح) 2015(والــصوا وا ــ البحــث) 2016(والعبيــدي) 2015(والزغ ــذا نتــائج جــاءت نمــا ب

د لنتـــائج وجعـــدان(راســـةمخالفــة ـــز العز وعبــد اء, ) 2013(الـــسندي الـــذ وجـــود ـــ إ ت أشــا ـــ روال
مقبولة جة بد اسة ،رالوجودي لـدى) Massalsk 2010 (رود الوجودي اء الذ وجود إ ت أشا رال

متدنية جة بد امعة ا   .رطلبة

حة أنSoares ـش ـ مـن الـشباب شـر ـ للمخـاطر ًعرضـا الفئـات أك ك ا و  ًرشـعو
ـددات ـ بامل ـا ع باعتبا ا، ـ مقبلـة فئـة رمـستقبل ليات تحمـل ع ـصية واملـسؤ جتماعيـة، ال  و

ا كما ا تتدفق بمرحلة تمر أ لة ع الوجودي البعد ذات سئلة من العديد ف  نحـو أنـا؟ مـن" شا
ـة أي ـد وج ي؟، توجيـھ رأ ـد مـاذا حيـا ي؟، أفعـل أن رأ ـذلك بحيـا ـق يبـدأ و ـة امـتالك ـ املرا ـ(ؤر

  )585. ،ص2020،أحمد

نفــــس ــــشاف واك ســــتطالع حــــب لديــــھ الفــــرد أن يجــــة الن ــــذه الباحثــــة ومــــنوتفــــسر ھ
أظــافره عومــة منــذ تحــاو،حولــھ ــ ال ــساؤالت ال مــن العديــد يطــرح نجــده الــصغر منــذ لفالطفــل

وتقاليـــد عـــادات إكـــسابھ ـــا خالل مـــن محاولـــة ـــا، ل منطقيـــھ وحلـــو إجابـــات وضـــع ـــدة جا لســـرة
إليــــھ ــــ ت ي الــــذى حولــــھ،املجتمــــع مــــن العــــالم ــــم لف لديــــھ مـــــو ــــسيط ت تتلقـــــاه،رومحاولــــة ثــــم

وفــتحاملؤســسا واملعرفــة بــالعلم مداركــھ توســيع ــ ع أيــضا ــدة جا عمــل و عــد فيمــا التعليميــة ًت

أخـر لغـات ـ ع والتعـرف ن خـر وثقافـة مجتمعـھ ثقافـة ـ ع طـالع و ادة لإلسـ أمامـھ ىاملجـال
ـــــم م ف ــــــ،ملحاولـــــة ع عتمـــــد ــــــا معظم التعليميـــــة املؤســـــسات ــــــ املتبعـــــة اتيجيات ســـــ ولكــــــن

والتــــــ ن والتأمــــــل،التلقـــــ يــــــال وا بـــــدا ــــــس ا وتنميـــــة العقــــــل دو إغفـــــال مــــــع املباشـــــر س رد ر
ـا وغ الوجوديـة سـئلھ وطـرح املناقشات باب فتح التعليمية واملؤسسات سرة فض روكذلك
عـــن اجـــع ال ـــ إ الفـــرد يـــدفع ممـــا ـــا، ل إجابـــة الفـــرد يجـــد ال أحيانـــا ـــ ال ســـئلة ـــذه قبيـــل ًمـــن
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ال لألســــــئلة اءطرحــــــھ الــــــذ نمــــــو إعاقــــــة ــــــ ع عمــــــل ممــــــا جــــــدو دو ــــــا أل ـــــسفية والفلـ ىوجوديــــــة ن
م لد   .الوجودي

ـــــــراح وا ـــــــ الزغ التيجـــــــة ـــــــذه ـــــــ تو طـــــــالب) 142. ص،2015( كمـــــــا أن خـــــــالل مـــــــن
امعـــات م،،ا مـــن ذلـــك ال ومـــا ـــداف، ضـــع و بـــالتخطيط، إال ـــان امل ـــذا ـــ إ يـــصلوا زلـــم و

م مــستقبل رســمو و يخططــو م نفــإ مــالن و بالطموحــات ــسم ت ــ ال الــشباب مرحلــة ــ ــم و ،
العدالــــــة،. الواســـــعة مثـــــل بقـــــضايا م مـــــ ـــــل بـــــال ـــــشغل ي أن مـــــن فالبـــــد املـــــستقبل قـــــادة ـــــم وأل

محافظـة ئـة ب ـ و مسلم، مجتمع ش ع وألننا الناس، ومعاناة لود، وا والصدق، صالح، و
رجــع و يــة الدي بالــشعائر فــراد ــا م ــ املنـــايل أن ــ إ الوجــودي اء الــذ ــ املتوســط ىاملــستو

عمـــل ال امعـــة، ا أم ســـة، املد ـــ ســـواء اســـية، الد املراحـــل افـــة ـــ الطلبـــة ـــؤالء ا ســـ د ــ رال ر ر
وإثرائـــــھ اء الــــــذ مـــــن انــــــب ا ـــــذا عميــــــق ـــــ ال،ع أيــــــضا، ن ســــــ املد أن ـــــ ه تفــــــس يمكـــــن ًكمــــــا ر

ترتقي أن ا شأ من فعالة طرقا ستخدمو
ً اءاتن الذ أنواع من النوع ذا   .بمثل

ا وتفس ا ومناقش و الفرض   :لنتائج

أنھ ع ينص و الوجـودي: لالفرض اء الـذ ن بـ إحـصائية داللة ذات تباطية ا عالقة رتوجد
امعة ا طالب لدى بالذات   .والو

بحــساب             الباحثــة قامـــت الفــرض ــذا ة ــ مــن ا: وللتحقــق ن بــ تبــاط جـــةرمعــامالت رلد
ـــو كمـــا وذلـــك بالـــذات الـــو ملقيـــاس ليـــة ال جـــة والد عـــاد و الوجـــودي اء الـــذ ملقيـــاس ليــة رال

التا دو با   .لمو

  )  18(لجدو

الـو ملقيـاس ليـة ال جـة والد عـاد و الوجـودي اء الـذ مقيـاس عـاد أ ن بـ تباط رمعامالت ر
 ).500=ن(بالذات

بالذات             الو

اء   الوجوديالذ
الذات ي  تقييم الذا بالنفس  التأمل لية  الثقة ال جة   رالد

لية ال جة   **0,82  **0,68  **0,78  **0,74  رالد

داللة     (**)  داللة)                         (*) 0,01(ىمستو  )0,05(ىمستو

جــدو              مــن الــذ) 18( لاتــ ملقيــاس ليــة ال جــة الد ن بــ موجبــة تباطيــة ا عالقــة روجــود اءر
عنــــد إحــــصائيا دالــــة ــــا وجميع ليــــة ال جـــة الد وكــــذلك بالــــذات الــــو مقيــــاس عــــاد وأ رالوجـــودي

داللة ن ،)0,01(ىمستو ب تباط معامالت تراوحت  ).0,82 : 0,68(رحيث
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ا وتفس و الفرض نتائج   :لمناقشة

داللــــــــة ذات موجبــــــــة تباطيــــــــة ا عالقــــــــة وجــــــــدت حيــــــــث و الفــــــــرض ة ــــــــ رتحققــــــــت ل
بـــ امعـــةإحـــصائية ا طـــالب لــــدى بالـــذات والـــو الوجــــودي اء الـــذ مــــع.ن يجـــة الن ـــذه وتتفــــق

عبــــــــدهللا اســـــــة الفــــــــرد) 422 .ص،2015(رد ــــــــشعر ي الــــــــذا التقــــــــدير تفــــــــاع ا أن ــــــــ ا أشــــــــات ُحيــــــــث ر
جميـع ـ ذلـك يـؤثر التـا و بالنفس والثقة باالستقاللية شعر و ن خر و نفسھ تجاه باملسئولية

ا ا م تھ ص املتعددةجوانب اءات   .لذ

يجــة الن ــذه تفــس مكـن ــیو ذا تأمــل م لــد املرتفــع الوجــودى اء الـذ ذو فــراد بــأن
مـــن،عــال عاليــة جـــة د ــ ع ونــوا ي أن البـــد م حــول العـــالم مــوا يف ــی ل ـــم أ و يــدر ـــم أ رحيــث ن

م بأنفس م والف    .)McCoog ،2010(الو

يتمتــع الــذى الفــرد أن ذلــك الباحثــة مــنوتفــسر عــال قــدر ــ ع ــو ي الوجــودي اء ٍبالــذ ن
ــدا جا يحــاو ــ ال ياتيــة وا والفلــسفية نــة الدين املجــاالت جميــع ــ ــساؤالت الت ،وطــرح ًالتفك ل

ا عل العميــــق،جابـــة التحليــــل مــــن عــــال مــــستو ــــ ع يجعلـــھ ذلــــك ــــل و يحا ــــ مــــا ف ــــا م ىوف ً ً

حولھ من شياء و لديھ. للموضوعات ة الصو تكتمل ي جيـدارول ذاتھ أن أوال ًفالبد ً
ـم، ف و

ل ــــش والوجوديــــة ــــسانية القــــضايا جميــــع ــــ والتـــدبر التأمــــل ــــستطيع ــــي حولــــھ مــــن العـــالم
وأوسع   . أفضل

ن بـ انــھGardener )2000( كمـا م إيجـاد ـ ع ا قــاد الفـرد يجعـل الوجــودى اء الـذ ًرأن
فيــھ ش عــ الــذى العــالم ــ يح ــسا.الــ يجيــب ــى ــول تــدو ــ ال ة ــ الكث ــساؤالت ال ــ ع رن

ــــــذه ــــــل ــــــ ع لإلجابــــــة يحــــــدث؟ ســــــوف الــــــذى ؟ومــــــا نمــــــوت وملــــــاذا ؟ ــــــشش ع ملــــــاذا مثــــــل نــــــھ ذ
جيدا ذاتھ أن أوال لھ البد بھ يحيط وما العالم ومعرفة ساؤالت ال
ً ً

.  

ـ التأمـل ـ ع ة القـد م لـد اء الـذ مـن النـوع ـذا ـو يمتل الـذين فراد أن ركما ـن أك
مثـل الوجـود، ـ أساسـية وجوديــا: سـئلة ـاءا ذ ـو يمتل الـذين النـاس أن وأضـاف ش؟ عـ ًملـاذا ً ن

عــرف ــي أنــھ و ــدر و ، ـ كب ل ــش م ــا أف فحــص ــ إ يميلـوا أي ، عــا بطان اســ م لــد نعاليـا ر ً

ـذا ـو يمتل الـذين فراد فإن لذا لنفسك، ا مدر و ت أن أوال يجب حولك، من نالعالم ًن
النـوع

الداخ ال اء الذ و يمتل الغالب أيضا م عالية جة بد اء الذ نمن ً  Intrapersonal(ر
Intelligent( عالية جة   ).Gardner ،2006(ربد

ا وتفس ا ومناقش ي الثا الفرض   :نتائج

أنـھ ــ ع ي الثـا الفــرض الوجــو: يـنص اء الــذ ن بـ إحــصائية داللـة ذات تباطيــة ا عالقـة ديرتوجــد
امعة ا طالب لدى ياة ا   .ومع

بحـــساب الباحثـــة قامـــت الفـــرض ـــذا ة ـــ مـــن ليـــة: وللتحقـــق ال جـــة الد ن بـــ تبـــاط رمعـــامالت ر
ــــ مو ــــو كمــــا وذلــــك يــــاة ا ــــ مع ملقيــــاس عــــاد و ليــــة ال جــــة والد الوجــــودي اء الــــذ رملقيــــاس

التا دو  .لبا
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  )  19(لجدو

جــــة الد ن بــــ تبــــاط رمعــــامالت عــــادر وأ ليــــة ال جــــة الد و الوجــــودي اء الــــذ مقيــــاس ــــ ع ليــــة رال
ياة ا مع   ).500=ن(مقياس

بالذات   الو

الوجودي اء   الذ

لالقبو
  والرضا

من دف ال
ياة   ا

اتحمل
  املسئولة

سامي ال
  بالذات

جة رالد
لية   ال

لية ال جة   **0,55  **0,44  **0,52  **0,47  **0,48  رالد

دال     (**)  داللة)                (*) 0.01(لةىمستو  ) 0.05(ىمستو

جــــــدو مــــــن اء ) 19( لاتــــــ الــــــذ ملقيــــــاس ليــــــة ال جــــــة الد ن بــــــ موجبــــــة تباطيــــــة ا عالقــــــة روجــــــود ر
عنــــد إحــــصائيا دالــــة ــــا وجميع ليــــة ال جــــة الد وكــــذلك يــــاة ا ــــ مع مقيــــاس عــــاد وأ ًالوجــــودي ر

داللة ب،0,01ىمستو تباط معامالت تراوحت  ).:0,55 0,44( نرحيث

ا وتفس ي الثا الفرض نتائج   :مناقشة

ذات موجبـــة تباطيــة ا وجودعالقــة النتــائج ــت أثب حيـــث ي الثــا الفــرض ة ــ رتحققــت
امعــة ا طـالب لــدي يـاة ا ــ ومع الوجـودي اء الــذ ن بـ إحــصائيا مــع.ًدالـة يجـة الن ــذه وتتفـق

عرفشة اسة اسة) 2018(رد ا Allan)2012 (رود أشا الوجـوديرحيث اء الذ ن ب عالقة وجود إ
ياة   .وا

الوجـــودي) Gardener )2000ذكــر اء الـــذ مـــن عاليـــة ات مـــستو يمتلـــك الـــذي الفـــرد أن
ــذا ـ ـ ح أو العــالم، ـذا ـ ملوقعــھ ـسبة ال و ن لآلخـر ــسبة بال نفـسھ إيجـاد ــ ع ة القـد رلديـھ

و الفـر. نال معرفـة ـ و ة القد ذه ن ب دنر جا ط روقد ر ـصائصر ا مـع العـالم ـذا ـ انـھ بم  د
ياة ا مع معرفة مثل سان لإل    .الوجودية

ـــــــار ) Armstrong،2009(وذكــــــر ف ــــــذه وأن يــــــة الدي ــــــار ف مـــــــن العديــــــد نــــــاك أن
ض حاولـت سـطح ـ ع ـسان وجـود تفـس تـزال ب. روال سـ ـم ف ـ ع ة قـد ـ ك فـراد روأن

ـــ ك بالتـــا ـــم م ـــوجـــود بمع املرتبطـــة ساســـية يـــة الدي املعتقـــدات عـــض ـــم ف ـــ ع ة رقـــد
واملوت ياة   .ا

يــــاة كمـــا ا ــــ ــــ والتفك مجــــردة ة بــــصو ــــ التفك ــــ ع الفــــرد الوجــــودى اء الــــذ رــــساعد
مداركـــــھ وتوســـــع ـــــام ا الطالـــــب فكـــــر ـــــ تـــــؤثر القـــــضايا ـــــذه و اء،واملــــوت الـــــذ عمـــــل وكـــــذلك

س و ادة ع ياةزالوجودي ا و بنفسھ الزغ(ان   ) . 934. ،ص2015 ،أمال

ش أن) Togre،2014(و إذ ، جتما والواقع العل الواقع التعمق و الوجودي اء الذ أن
ياة ا ذه من دف ال و ي أن يجب شياء ي معا عن   .نالبحث

ا ـ ع الفـرد ة قـد و الوجودي اء الذ أن يجة الن ذه الباحثة والتـدبر،روتفسر ـ لتفك
ـ ع جابـة ومحاولـة لـود، وا والبعـث يـاة وا الوجـود شمل أساسية وقضايا أمو روالتأمل

أن حيــث حياتــھ ــ ــ وا ــ ومع يــاة ا ــ ــدف لــھ تجعــل نــھ ذ ــ تجــو ــ ال ــساؤالت ال لــل
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إ ايــة ال ــ يقــوده ا ومناقــش ــساؤالت ال ــذه ــة ومعا ســئلة، ــذه ــ ــ ــالتفك مع معرفــة ــ
الواقعية   .ياتھ

ا وتفس ا ومناقش الثالث الفرض   :نتائج

أنھ ع الثالث الفرض طالب: ينص جات د متوسطات ن ب إحصائية داللة ذات ق فر رتوجد امعـةو ا
ات متغ باختالف الوجودي اء الذ مقياس والتخصص،النوع(ع ا الد راملستو   ) .ى

ال ــــــذه ة ـــــ مــــــن التبــــــاينوللتحقـــــق تحليـــــل بحــــــساب الباحثــــــة قامـــــت ملعرفــــــة)2×2×2(فــــــرض
التا دو ا كما امعة ا طالب لدى الوجودى اء الذ ق لالفر   : و

  ) 20( لجدو

التبـاين تحليــل الوجــودي) 2×2×2(نتـائج اء الـذ ــ ق الفــر داللـة النــوع وملعرفــة ات ــ ملتغ طبقـا
ً

والتخصص ا الد رواملستو   )500=ن(ى

ال عات  تباينمصدر املر   مجموع
جات رد
ة ر   ا

متوسط
عات   املر

  "ف"قيمة
ىمستو

  الداللة

دالة 011, 0.539  1 0,539  )إناث، رذكو(النوع   غ

ا الد راملستو   ى

عة( ا ،   )رأو
دالة 0,023 1,124  1 1,124   غ

  التخصص

ة علمية، (   )نظر
دالة 1,417 70,714  1 70,714   غ

طأ  49,914  496 24757,520  ا

الك     500 571961,000  املجموع

جـــدو             مـــن ـــ ) 20( لاتـــ امعـــة ا طـــالب ن بـــ إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود وعـــدم
النوع ات متغ باختالف الوجودي اء الذ وإناث( متغ و ـ،)رذ ا الد راملـستو ـ(ى و ،الفرقـة

عة الرا لي( التخصص) الفرقة و علمية ةليات نظر   ) .ات

ا وتفس الثالث الفرض نتائج   :مناقشة

داللـــــة   ذات ق فـــــر وجـــــود عــــدم النتـــــائج ـــــت أثب حيـــــث الثالــــث الفـــــرض ة ـــــ تتحقـــــق ولــــم
ات ــــ متغ بــــاختالف الوجــــودي اء الــــذ ــــ امعــــة ا طــــالب ن بــــ ــــ(إحــــصائية ا الد واملــــستو رالنــــوع ى

ي) .والتخصص باآل يجة الن ذه تفس كن   :و

للنوع سبة    :بال

نــاث              و و الــذ ن بــ إحـصائية داللــة ذات ق فــر وجــود عـدم البحــث ــذا يجــة ن ت ـ رأو و
اســــة د نتــــائج مــــع يجــــة الن ــــذه وتتفــــق الوجــــودي اء الــــذ ة(رــــ والــــصوا حــــات أبــــو) ( 2016،فر

القادر وعبد و) 2007 ،شام مة(؛    )Mahasneh ،2013( و) 2012،راملحا
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يجــ الن ـــذه تفـــس مكــن مـــعو املـــساواه قـــدم ــ ع تقـــف ـــا ا عــصرنا ـــ املـــرأة بـــأن ة
ـة حر مـن القـدر نفس ما م ل ل يح ي مما شطة، غالبية س وتما التعليم نفس تتلقى رالرجل،
ة ـــشر ال الطبيعـــة و يـــاه با املتعلقـــة خاصـــة و القـــضايا، مختلـــف ـــ ـــساؤ وال التأمـــل و لطــالع

الاله( وعبد   ).239 ،2019 ،عليوة

مــــةك واملحا محمـــود أشـــار ــــ) 2012(رمـــا نـــاث و و الـــذ ن بــــ اخـــتالف وجـــود عـــدم رأن
شئة الت طبيعة إ يرجع الوجودي اء ن الذ س ا لكال ية والدي الثقافية واملرجعية جتماعية

ـــم أ كمــا جـــھ، وخا ــام ا ـــرم ا داخــل ة ــشا م وإنفعاليـــة اجتماعيــة ات ـــ يتعرضــوا ــم رف
لنفس الطرائـقيتعرضوا حيـث مـن اسـية الد املواد ا ذا التعلمية واملواقف التعلي راملحتو ى

ـــسان باإل متعلقـــة افيـــة ـــشطة أ ـــ ع تحتـــو ال التعليميـــة املـــواد أن تجـــد املـــستخدمة اســـية يالد ر
وجوده   .وحقيقة

يمتـــاز املخلوقـــات مـــن ه ـــ غ دو مفكـــر مخلـــو الفـــرد أن يجـــة الن ـــذه الباحثـــة نوتفـــسر ق
و ومبالعقل ا م والغرض ياة ا ذه وجوده ب س عن والبحث املستمر، ساؤ وال لالتفك

بخاطره تجـــو ـــ ال ـــساؤالت ال مـــن ـــ وكث والفنـــاء املـــوت عـــد ومـــاذا وملـــاذا ايـــة ال ـــو لت حـــاو،ن لو
ــا ل إجابــات ــ إ الوصــو ــدا لجا وتــدبر.ً والتفكــر التأمــل ــ ع ة قــد م لــد امعــة ا طــالب أن ركمــا

و النال املـستمر، ساؤ وال املعرفة عن والبحث لود، وا والبعث واملوت ياة ا شأة و لق لوا
بدايـــة منـــذ ــسان ـــا عل جبــل ـــة فطر طبيعــة ـــذه ف ، ـــ أن أم ــان ذكـــرا النــوع ـــ ذلــك ـــ ًفــر ق

ليقة   .ا

ا الد للمستو سبة ربال   :ى

و             حـــــات فر اســــــة د مـــــع البحـــــث ــــــذه يجـــــة ن ةراتفقـــــت اســــــة) 2015(الـــــصوا  ،2013(رود
Mahasneh ؛    ( Khataybeh Al-Sheikh.2011)( اسـة د مـع اختلفـت نمـا ب وعبـد( ر، ـشام أبـو

اسة) 2007القادر، راح،( رود وا   ).2015الزع

ة والــصوا حـات فر اسـة د ت رأشـا داللــة) 46. ص،2015( ر ذات ق فـر وجـود عـدم وأن
الوجــودي اء الـــذ ـــ الإحــصائية اســـية الد املنـــا أن ــ إ يرجـــع ، ـــ ا الد املــستو ـــ ملتغ رعـــز ر ى ى

عـدم يتحتو ـ إ يؤدي مما أخر إ سنة من ه تطو أو عينھ الوجودي اء الذ تن شطة أ ىع ر
و ا رظ الد املستو إ عود رفر ى   .ق

يجـــة الن ـــذه الباحثـــة ـــُوتفـــسر ا الد املـــستو اخـــتالف بـــرغم امعـــة ا طـــالب ربـــأن ( ى
عةال والرا و مات) فرقة وأ وضغوط حياة من ة شا م ف بظر ن يمر م أ زإال و نفـس،و ـم ول

ــا ا ومحتو اســية الد املنــا ــشابھ وكــذلك ن خــر ات ــ خ مــن ســتفادة و طــالع مــن ــة ر را
م ونظـــر حـــداث و لألمـــو م ـــ ؤ و م ـــ تفك قـــة طر ـــ م بيـــ ـــشابھ وجـــود ـــ إ ذلـــك يـــؤدي رممـــا ر

مل حول من مو ل والتفك والتأمل ا م دف وال   .رياة

للتخصص سبة   :بال

طـــــالب لــــدى إحـــــصائية داللــــة ذات ق فـــــر وجــــود عـــــدم ــــا ا البحـــــث نتــــائج ت ــــ وأو
ـــادي التخــصص ــ ملتغ تبعـــا الوجــودی اء الـــذ ــ امعــة علميـــة(ًا ـــة/ ليــات نظر ،)ليــات

اسا د نتائج مع التيجة ذه منرتتفق ل الاله: ت وعبد اشـد) 2015(ومخيمر)2019(عليوة أبـو رو
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العبيدي ) 2006(  ).2016(و

التخصــصات مــن ــل ــ اســية الد املنــا أن خــالل مــن يجــة الن ــذه توضــيح مكــن رو
ن قــاد طـالب وجـود ــ إ أدى ممـا الطلبـة لـدى الوجــودي اء الـذ ـ مت ســا قـد والعلميـة ردبيـة

ــــ والتفكــــر التأمــــل ــــ ــــدع التجر ــــ ع ة والقــــد باملعرفــــة والــــو والوجــــود يــــاة ا ــــشأة و ــــو رال ن
جدليــــــة مناقــــــشة أثنــــــاء ــــــة وقو متماســــــكة ــــــار أف وإبــــــداء املــــــستمر ــــــساؤ الــــــاله(لوال وعبــــــد  ،عليــــــوة

  )239. ،ص2019

تقــوم اســية د مــواد وجــود عــدم أن مـــنركمــا أي ــ عينــھ الوجــودي اء الــذ تنميــة ــ ع
العلمية أو ة النظر ليات وال ظ عدم إ أدى ما رمما بي ق طبيعة. وفر إ أيضا ذلك عود وقد

حيـــث مــــن ـــسة متجا ـــا أ حيـــث اســـة الد والثقافيـــة رعينـــة والنمائيـــة، العقليـــة، ـــصائص أبــــو. ( ا
القادر،ص وعبد  )2007. شام

امعـــــة نتمـــــاء حيـــــث مـــــن اســـــة الد عينــــة ـــــشابھ أن يجـــــة الن ـــــذه الباحثـــــة روتفــــسر
ا ــشابھ و ــواحــدة ــشابھ ال حيــث ــة النظر أو العلميــة ليــات لل ســواء ــ التعليم واملحتــو ىملنــا

عتمـد بـل الطالـب لـدى بـدا و يـا ا ـس ا ـ تن ال الطـر ـذه ف س، التد وطر قاملحتو ق رى
الوجودى اء الذ تنمية ع للعمل مباشرة توجھ وال معينة بطر والبحث ن التلق ع ا ،قمعظم

فر يوجد ال والعلميةلذا ة النظر ليات ال ن ب الوجودى اء الذ   .ق

ا وتفس ا ومناقش ع الرا الفرض   :نتائج

أنھ ع ع الرا الفرض اسة: ينص الد ات متغ تظم ـ( رت ومع بالـذات والـو الوجـودي اء الـذ
ياة عاملية)ا ية   .ب

ا           بـــاجراء الباحثـــة قامـــت الفـــرض ـــذا ة ـــ تباطـــاتوالختبـــار ملـــصفوفة العـــام رلتحليـــل
العــام التحليــل إلجــراء العينــة ــم كفايــة مــدى بحــساب قامــت حيــث اســة، الد ات ــ متغ ن ربــ

اختبـار ) K.M.O Test) Kaiser- Meyer- Olkin Measure of Sampling Adequacyباسـتخدام
يح، الــــ والواحــــد الــــصفر ن بــــ ختبــــار ــــذا قيمــــة اوح ــــ ت تــــمحيــــث العــــامو التحليــــل إجــــراء

برنــامج باســتخدام ساســية ونــات امل قــة ملعرفــة) SPSS(بطر د جيلفــو بمحــك الباحثــة روأخــذت
ــ إ تــصل ــ ال ــشبعات ال اعتبــار ــو و ــشبعات لل حــصائية الداللــة ــشبعات) 0,30(حــد ــ أك أو

م، دالـــة را تـــدو ا ر تـــدو تـــم املـــستخرجة ونـــات للم ولو ســـي ـــ مع وإلعطـــاء
ً

باســــتخدام تعامـــدا
ً

ايز ل ماكس الفا قة رطر ذلك.Kaiser Varimaxر يو التا دو   :لوا

  )21( لجدو

البحث  ات ملتغ املتعامد ر التدو عد املستخرجة العوامل   ).500=ن(شبعات

ات  م و  املتغ ي  لالعامل الثا   العامل

الوجودي 1 اء   0,85  الذ

الذات  2   0,84  تقييم

يالتأمل  3   0,86  الذا

بالنفس  4   0,78  الثقة

بالذات  5 للو لية ال جة   0,75  رالد
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ات  م و  املتغ ي  لالعامل الثا   العامل

والرضا  6  0,65   لالقبو

ياة  7 ا من دف  0,75   ال

املسئولية  8  0,85   تحمل

بالذات  9 سامي  0,83   ال

ياة  10 ا ملع لية ال جة  0,75  رالد

امن ال ذر   3,04  3,36  ا

التباين   23,38  25,23  سبة

جدو            من ن ) 21(لات عـامل وجـود عـن ا ر تدو عد أسفرت العوامل مصفوفة نتائج أن
ي اآل ما و العوامل   :من

و العامـــل : لالعامـــل ـــذا ـــشبعات بلغـــت وقـــد القطـــب ي ثنـــا دالـــة4عامـــل موجبـــة ـــشبعات
العامــــل ـــــذا ل ــــامن ال ـــــذر وا ــــذا)  3,36(ًإحــــصائيا ل التبـــــاين ــــسبة لغـــــت ،)25,23(العامـــــلو

ن ب ما شبعات ال قيم ـذا) 0.85: 0.75( وتراوحت ـسمية يمكـن الدالـة ـشبعات ال مـضمو نومن
بـ بالذات(العامل والو الوجودي اء   ) .الذ

ي الثا العامـل :العامل ـذا ـشبعات بلغـت وقـد القطـب أحـادي دالـة4عامل موجبـة ـشبعات
العامـــــــل ــــــذا ل ـــــــامن ال ـــــــذر وا العامـــــــل) 3,04(ًإحــــــصائيا ـــــــذا ل التبـــــــاين ــــــسبة لغـــــــت ،)18,09(و

ن ب ما شبعات ال قيم ـذا) 0,83: 0,65( وتراوحت ـسمية يمكـن الدالـة ـشبعات ال مـضمو نومـن
بـ ياة(العامل ا   ) .مع

ا وتفس ع الرا الفرض نتائج   :مناقشة

الوجــودى اء الــذ ن بــ يجمــع عامــل ن عــامل وجــود ــع الرا الفــرض يجــة ن ت ــ بالــذاتأو والــو
جزئيـا ـع الرا الفـرض ة ـ تحققـت قـد ـو ي ـذا و يـاة ا ـ بمع منفرد ًوعامل توضـيح.ن مكـن و

ي كما   :ذلك

بالذات والو الوجودي اء الذ ع اشتمل و   :لالعامل

ـــو بالـــذات بـــھالــو املحـــيط والعـــالم نفـــسھ ـــسان ـــ ـــ،أن ال العالقـــات ك ـــد رو
والظـــو مـــو ط بـــھرتـــر املحيطـــة ر أن،ا ــــ ع لنفـــسھ الفـــرد فـــو ومنفـــصلة عيـــدة بــــدت مـــا م

بــــــالنفس از ــــــ ع ــــــ إ آجــــــال أو عـــــاجال يقــــــود ــــــ و ــــــو و وجـــــوده يــــــة وما مــــــشاعره بنوعيــــــة يتعمـــــق
ً ً

ا   ) .389،ص2004أبوجادو،(وتقدير

ذكــر زنــر(كمــا و ص2005 ،رمــال ــ)67، ع عقولنــا ــ ترك يتــضمن بالــذات الــو أن
ــوالبحـ و ديـدة ا ف واملعـا قـائق ل سـتجابة و املؤملـة قـائق ا ـار إن عـدم مـع قيقـة ا عـن رث

استكشاف برحلة والقيام للذات دقيقا تقييما ًيتطلب ً
.  
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مثـل ي ـسا بـالوجود املرتبطـة سـئلة ـ العمـق تجـاه اجـة ا ـو الوجـودى اء والذ
ـــذ ـــ ع نــا نحـــن وملـــاذا خلقنــا وملـــاذا نمـــوت ضملــاذا ـــ،ره والتأمـــل الوجــود علـــم اســـة د ــو رو

ــــ غ ــــو ال عـــاد وأ واملبــــادئ والقـــيم يــــاة ا بقـــضايا تمــــام و ـــو ال ــــذا ـــ ــــاز و نالوجـــود ن
يـاة با بنفسھ سان و ادة ع عمل ال اءات الذ أحد الوجودى اء الذ عد و ية زاملتنا

ســ و ــد التجر ــ ع تــھ قدر تنميــة ــ ع عمــل املــتعلمرو فكــر ذ ــ ممــا املــستمر ــساؤ وال باط لت
  .(Roberts,2010 ) وعقلھ

ــ ــدة فر ة قــد لديــھ حيـث ن ســي واملد ن املــر توجيــھ ـ ع ة قــد لــھ الوجــودي اء الـذ رو ر ر
الوجــودي اء الــذ ــسمح حيــث التعليميــة ئــات الب ــ س التــد أصــو لــدعم وأداة املــشكالت رحــل ل

من نطاق بالعمل ن س الوصـفاترللمد مـن بـدال انيـات إم ـيح ي ـو ف يـال وا بداع و سئلة
ً

والوجود ر و ا ثقافة عن معلومات يوفر مما والتقليدية زة ا   ).(Matthew, R. 2010 ا

إذا الفـــرد بــأن الوجـــودي اء والــذ بالـــذات الــو ن بــ يجمـــع عامــل وجـــود تفــس مكــن و
جيا وخا داخليا بذاتھ و لديھ ًان ق،رً الـذاتولديھ وتقيـيم ي الـذا التأمـل ـ ع ه بقـدر،رد تمتع و

ولديـــھ الوجـــودي اء الـــذ مـــن عـــال بقــدر يتمتـــع أنـــھ ـــ ع دلـــيال ذلــك ـــان بـــالنفس الثقـــة مـــن عــال
ً

مـھ ف عمـق ـ ال املختلفـة يايتـة ا مو و القضايا والتأمل والتفك سئلة، طرح ع ة قد
ُ

ر ر
حولھ من وللوجود   . لذاتھ

سبة ال ياةو ا مع ع اشتمل ي الثا   للعامل

ت أن رأشـا اسـات الد عـض و مـن رنتـائج ـ وجـود نيـدر م مع ـ أفـضل ـانوا يـا  وأك
ن سعادة، قر م، بطيب وو ن حيا شعر م،  أك باندماج وو م عمل  واكتئاب سلبية مشاعر ولد

م أن كمـا أقـل، وقلـق ـ إدمـا ـار ـ وإنخفـاض أقـل، العمـل ع ـة ف دمـان، رنتحا ـت كمـا و  بي
م نيكرسـو الـذين فـراد أن البحـوث نتـائج ـدف حيـا ـم ل ـ ـسمو أومثـا م ياتيـة املـشاغل ع  ا

ة، ن والدنيو ات ويذكر م أع املع من مستو غ    ).2021،173 ،قرع(من

و ـ املع امـتالك ن بـ ـ تم ـ ال تلـك يـاة ا ـ مع ـ ديثـة ا ـات النظر عــنومـن البحـث
ــادة أو لبنــاء ــد ا م ــذل و فــراد غبــة ــ إ يــاة ا ــ مع عــن البحــث ــش و الفــرد لــدى ــ زاملع ر

الـــس ـــ حياتــھ طيلـــة ينــدمج م عـــض و م حيــا مـــن والغايـــة والداللــة يـــاة ا مــن ـــ للمع ــم الف
دالالت من تحملھ وما م وحيا م بذوا حساس   ) .2021،172 ،قرع(لتعميق

خــاللىتـرو   مـن اليوميــة حياتـھ ــ إ الفـرد ا يــضيف قيمـة ــ عت يـاة ا ــ مع أن ُالباحثـة

ـــل ثمار واســـ امـــل ل ـــش للمـــسئولية وتحملـــھ ـــا تحقيق ـــ ع ـــدا جا والعمـــل دافـــھ أل ًتحديـــده

ــــسامي وال والقبــــو بالرضــــا ايــــة بال ــــشعر ــــ ح ــــا لتحقيق أمامــــھ املتاحــــة انيــــات م و ات لالقــــد ر
  . بالذات

  :توصياتال

ال -1 م ومشكال م وحاجا بالطالب متمام ا وقد م ا ا م تنمية ع رعمل  .ر
حـد -2 ـ ع واملعلـم للطالـب ميـة أ مـن لـھ ملـا الوجودي اء الذ ملوضوع مية أ ٍإعطاء

 .سواء
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اتيجيات -3 ســــــ و امج ـــــ ال لوضـــــع التعليميـــــة العمليـــــة ـــــ ع ن القـــــائم نظـــــر توجيـــــھ
ت ــ ع للعمــل اءالتعليميىــة الــذ ــا وم الطــالب لــدى املختلفــة اءات الــذ أنــوع نميــة

اسية الد ات املقر خالل من بنفسھ الطالب و لتعميق وذلك رالوجودي  .ر
الوجـــــودي -4 اء الـــــذ موضـــــوعات ملناقـــــشة للطـــــالب نـــــدوات عمـــــل تمـــــام ة ورضـــــر

الطالب لدي ا وتنمي يم املفا ذه لتعميق ياة ا ومع بالذات  .والو
العلميـــــــةقيـــــــام -5 ات التطـــــــو مواكبـــــــة ة بـــــــضر للطـــــــالب بـــــــو ال شـــــــاد باإل ن راملعنـــــــ رو ير

شــــــادية إ بــــــرامج تطبيـــــق ــــــ شـــــدية والفنيــــــات الطــــــر أفـــــضل وإتبــــــاع ديثـــــة را ر ق
 .للطالب

وانــــب -6 ا نميــــة ب املختــــصة امج ــــ لل التعليميــــة املؤســــسات تمــــام ا ــــادة و ر زتطــــو
بال والو الياة مع ا م صية ال   .ذاتيجابية

حة مق حوث و اسات   :رد

 املجتمع من مختلفة شرائح لدى والقلق باالكتئاب وعالقتھ الوجودي اء   .الذ
 الطفولــــــــة مختلفــــــــة مراحــــــــل لــــــــدى ــــــــ ا الد بالتحــــــــصيل وعالقتــــــــھ الوجــــــــودي اء رالــــــــذ

قة   .واملرا
 النف من و بالتدين وعالقتھ الوجودي اء   .الذ
 الطمو بمستو وعالقتھ الوجودي اء النفىالذ والتوافق   .ح
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  :املراجع

محمـود أبـو يم إبـرا ـدي، اسـة) .2011( ال ية رد وم يكيـة سـي ـ وعالقتـھ املـستقبل لقلـق لي  بمع
يـاة ـة ا ج ن مـن عينـة لـدى الـضبط وو ا املعـاق ن ًبـصر بيـة ليـة مجلـة .واملبـصر  ،ال

شمس جامعة ن زء ،)35( ع   .820 -789 ،الثالث ا

جــادو ــ،أبــو ع محمــود ي) .2004(صــا التطــو الــنفس قــة(رعلــم واملر دار).الطفولــة عمــان
ع والتو شر لل ة  .زاملس

ة غزالـة، أبـو ـ سـم مـة تخفيـف ـ بـاملع رشـاد فاعليـة )2007(ع ـة زأ و ن ال ـ وتحـس  املع
ي يـاة يجـا امعـة طـالب لـدى ل ـع يالـسنو املـؤتمر .ا  رشـاد كـزملر عـشر الرا

، ن جامعة النف سم) 8/9 ( شمس، ع   .202 -157د

ــ فت القــادر، وعبــد الــسيد ــشام، يف). 2007(أبــو تــص ضــوء ــ اء للــذ العــام دنر البنــاء  رجــا
طـــــالب لـــــدى ــــ ا الد والتحـــــصيل املـــــشكالت وحــــل الـــــذات فعاليـــــة مــــن ـــــل ب روعالقــــة

امعة ق .ا بالزقا بية ال لية   .242-171،)1 (55،زمجلة

ـ مقيـاس (2010). حـسن محمـد بـيض، يـاة مع بيـة، ليـة مجلـة .الـشباب لـدى ا  قـسم ال
ة ن جامعة النفسية، ال الثالث) 34(،شمس ع زء   .820-799ا

الــــــشباب). 2020(زقــــــاوة،أحمـــــد مــــــن عينـــــة لــــــدى النفـــــسية ة الــــــ ــــــ ع كمؤشـــــر يــــــاة ا ـــــ مع
ــام ـــسانية.ا العلــوم ــ الباحـــث جتماعيــةمجلــة زائـــر،،و  -585 ،)2(12ا

598 .  

ــ،اسـماعيل ع محمــد نوحمــدان فكــر،حــس محمــد الــصغ). 2015(يعلياء بــھ: القائـد  موا
املتعدة اءاتھ والتطبيـق. وذ ـة ـشر.النظر وال ب للتـد يـة العر ـ. راملجموعـة ع متـاح

  https://books.google.com.eg/booksاملوقع

مـصطفى الـسيد عـن). 2021(راغـبقرع، والرضـا التـدين ن بـ وسـيط كعامـل يـاة ا ـ مع ردو
ـــــــــت و ال دولـــــــــة ـــــــــ ن ـــــــــامعي ا الطلبـــــــــة لـــــــــدى يــــــــاة ـــــــــة.ا بو ال اســـــــــات الد رمجلـــــــــة

قابوس،والنفسية السلطان    .183 -15،18 ،جامعة

ألفرد ياة مع ).2005( آدلر، رة .يشر نجيب عادل ترجمة . ا  .قافةللث ع املجلس ،القا

س،يالبخار يــــو ليـــــة). 2010(أحمــــد طلبــــة لــــدى الـــــذات ــــوم مف عــــديل ـــــ شــــادى إ برنــــامج رأثـــــر
بيـة سـالمية ،ال بيـة ال ليـة بيـة،مجلـة ال املوصــل،ليـة  -37، )12( ،11 ،جامعـة

61.  

أحمد سيد اص، ة). 2009( ال ياة وجودة النفسية ال ضة مكتبة .ا ة ال رة ،املصر  . القا

محمـــد،لبيـــوميا ـــاض علــــم) . 2020(رســـعد قـــسم طـــالب مـــن عينـــة لـــدى والقلــــق بالـــذات الـــو
الطائف بجامعة الطائف،. النفس جامعة داب، لية    .286 -266 ،)66 (مجلة

عفـــر العظـــيم،يا عبـــد ـــديل ر، الطـــا و النـــا فعاليـــة) . 2020(محمـــد ـــ بالـــذات الـــو ردو
دار القائــــــد اســــــة: يســــــلوك رطــــــومرد ا جامعـــــــة للعلـــــــوم. حالــــــة يــــــة العر املجلــــــة
والنفـــــــسية ـــــــة بو داب،ال و والعلــــــــوم بيـــــــة لل يـــــــة العر  -297،)13(،4 ،املؤســــــــسة

277.  
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العــــــاطفى) : 2000(دانيــــــال،جوملــــــان اء بــــــا،الــــــذ ا ــــــ لي س،ترجمــــــة يــــــو محمــــــد ،مراجعــــــة
املعرفــــــة عــــــالم ــــــت262رقــــــم،سلـــــسلة و ال الــــــ: ، املجلــــــس عــــــن للثقافــــــةتــــــصدر وط

دب و   .نوالفنو
املـــشاعر) . 2004(دانيـــال،جوملـــان ـــاء نـــاو.ذ ا ـــشام ترجمـــة ســـرة ـــشر . ىمكتبـــة لل ـــال دار

ع   .زوالتو

ـــــادي،حـــــسن عـــــام الـــــضغوط) . 2013(أ مـــــع التعامـــــل بأســـــاليب وعالقتـــــھ نفعـــــا اء ،الـــــذ
ع،عمان والتو شر لل صفاء   .زدار

محمد يلة، س ).2001. (ا التد اتيجياتھ رطرائق ع: عمان. واس والتو شر لل ي العر  .زدار

إيمان فاف، املتعددة). 2011. (ا اءات تطبيقي: الذ ع: عمان.برنامج والتو شر لل املنا   .زدار

عمران امل يدي، النفسية،. ) 2005( الز ة ال ن ب اسات غدادرد جامعة داب،   .لية

ا أحمـــــد آمـــــال ، ـــــ ذیـــــابالزع عبدالناصـــــر ــــــ): 2015(ـــــراح، بمتغ وعالقتـــــھ الوجـــــودي اء يالـــــذ
ا الد واملستو س را بجامعـة: ى بيـة ال ليـة طلبـة مـن عينـة ـ ع ميدانيـة اسـة رد

دن بــاأل مــوك امعــة.رال ا والنفــسية ــة بو ال اســات للد ســالمية امعــة ا رمجلــة
غزة ا-سالمية اسات والد العلمي البحث رشئو   .145: 129 ،)3(، 23 ،لعليان

ـــــات ــــــ،الز ا) 2001(فت ومحــــــددا اديميــــــة الذاتيــــــة للكفــــــاءة العامليــــــة يــــــة علــــــم. الب سلــــــسلة
املعر ات،النفس ونظر يـاة،ونماذج ا جـودة الـسادس السنو ) 2( ج6 ،ياملؤتمر

رة امعات، القا ل شر ال   .دار

رةالق ،رشادية العملية). 2004(محمد سعفان، ديث الكتاب دار :ا   .ا

ـــ ج ســـعاد بالـــذات) 2008(ســـعيد، والـــو ـــ التفك دن.ســـيكولوجية الكتـــب،رعمـــان، عـــالم
ع والتو شر لل ديث،   .زا

ى يم،الـسمادو ابـرا أسـسھ) . 2007(الـسيد ي الوجـدا اء دار،عمـان. تنميتـھ–تطبيقـھ–الـذ
ع والتو شر لل   .زالفكر

يوسف خليل ن، الناس) .2016(سمر ة إدا ع . رعن والتو شر لل ان اض،زالعبي   .الر

خان نـاز الـسندي، ميـد، وعبـد ربـد ـز عبـد شـيماء ا  اثـر (2013 ). حـسن ايمـان وجعـدان، العز
بـاملع تنميـة ــ الـذات توكيـد اسـلوب يـاة الوجــودي حــساس  طالبـات لــدى ل

امعة بية لية مجلة.ا   .554 -532  ،)12( ،بابل جامعة ساسية، ال

ياسر العاطفيا). 2001(سيف، اء ة. لذ سكند   رمكتبة

خليــل يم ابـــرا عفــراء ضـــوء) .2016(العبيــدى، ــ غـــداد جامعــة طلبـــة لــدى الوجــودي اء الـــذ
ات ـــــــ املتغ جتماعيـــــــة،. عـــــــض و ـــــــسانية العلـــــــوم جيـــــــل غـــــــداد،مجلـــــــة جامعـــــــة

  .163 -153 ،)16 (،العراق
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هللا ا،عبـــــد عبــــــد الــــــسعادة). 2015(لفتــــــاحأمينــــــة مــــــن ــــــل ب ــــــا وعالق املتعــــــددة اءات الــــــذ أنمــــــاط
بيـة ال ليـة طـالب لدى الذات وتقدير شـمس-النفسية ن عـ ـة"جامعـة بؤ ت اسـة " رد

النف.  شاد النف،رمجلة شاد   342- 364 ،)44 (،رمركز

محمد جديد). 1997. (عدس، منظو من اء العر: عمان. رالذ الفكر عدار التو و شر لل   .زي

ـ وعالقتـھ الـدي التوجـھ (2018) .غـاز نـوف عرفـشة، يـاة بمع ـ ا ـي والتفك  طـالب لـدى الالعقال
امعـة اســات جــدة، بمدينـة ا الد ــة رمجلــة بو  الــسلطان جامعــة والنفـسية، ال

  .124-105 ،)2(12 ،قابوس

محمــــود،عفيفـــي ق فـــار و) . 2019(وأســـماء بالـــذات وعالقتـــھ ـــسامح طلبــــةال لـــدى النفـــ مــــن
امعــة ونفــسية. ا ـــة و تر اســات ق،رد بالزقـــا بيــة ال ليـــة  -163 ،)1(،105 ،زمجلــة

213.  

اللطيــف،عليوة عبـــد فعــت الــالهرنــاء محمــد،وعبـــد محمـــود ر اء). 2019(ــ الـــذ ن بــ العالقـــة
جامعــــة بيــــة ال ليــــة طــــالب لــــدى ــــصية لل ــــ الك مــــسة ا والعوامــــل ىالوجــــودي

اج ادي ضوءسو والتخصص س ا ل. يمتغ العلمية بيـةاملجلة ال لية
أسيوط   . 34: 1،)2( ،35،جامعة

ال يم محمــد وعيــد، رمنــصو طلعــت،غابر ــصائص (2017) .محمــد ســيد ،وعيــد إبــرا  ا
ية وم شـباب الوجـودي الفـراغ ملقيـاس الـسي امعـة، لـدى ، رشـاد مجلـة ا  النفـ

ن جامعة ،النف رشاد مركز    4 – 1،87.513 ج،)50( ،شمس ع

أحمد املجيد عبد ضياء حات، ضوء) . 2015(فر موك ال جامعة طلبة لدى الوجودي اء الذ
ات املتغ جست.عض ما موك،رسالة ال د،جامعة   .ردن،رإ

نا ة، ليـات). 2003. (رقو ال عـض طـالب ن بـ املتعـددة اءات الـذ ـ ق الفـر اسـة ود ـةر النظر
اه. والعملية دكتو رسالة جامعة،ر ة، بو ال والبحوث اسات الد د رة رمع  .القا

حــــيم حطـــاب مليــــاء ي، طلبــــةا ) .2017(راملـــال لــــدى ـــ التفك باســــاليب وعالقتـــھ الوجــــودي اء لـــذ
عدادية ماجست املرحلة البصرة ،رسالة سانية - جامعة للعلوم بية ال  - لية

والنفسية ة بو ال العلوم   .قسم

ر،مـــال ـــ و ن ســـ رانجيـــت دبليـــو،ر ـــرت الـــذات). 2005(ور تقـــدير ـــز وتنظـــيم: عز بنـــاء إعـــادة
الديدة لفية السعودية. نفسك ية العر ر،اململكة جر   .مكتبة

حنفــــي،محمــــود ــــدة يــــ) . 2007(و كمــــا جتماعيـــــة مـــــناملــــساندة ن واملبــــصر املكفوفــــو ا ودرك ن
م لـــــــد بالـــــــذات الــــــو ـــــــ ع ـــــــا وتأث ة ســـــــكند جامعـــــــة ة. رطــــــالب املـــــــصر املجلـــــــة

النفسية اسات   .366 -311،)55(17 ،رللد

لينـــا مـــة، واملحا ي أمـــا ـــ). 2012. (رمحمـــود، اصـــة ا بيـــة ال ـــ ملعل املتعـــددة اءات الـــذ  ىمـــستو
ا. ردن ة بو ال الدولية   .741-727 ،)1(،10،ملتخصصةاملجلة

امل سم طلبـة) . 2015(مخيمر، لـدى اديمية ات املتغ ببعض ا وعالق املتعددة اءات الذ
غزة امعة للبحوث. ا ليل ا جامعة   .152 -125 ،)1(10 ،مجلة

ادي،مصباح ال بداع). 2006(عبد و اء والذ ة املصر.العبقر اللبنانية الدار رة،   .ةالقا
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أحمـــــد عبيـــــد، وأبـــــو نـــــايف الثانيـــــة). 2010. (املطـــــوع، الـــــسنة طلبـــــة لـــــدى املتعـــــدد اء الـــــذ ق  والفـــــر
يــــة العر اململكــــة ـــ الــــدوادمي و عيــــة القو محـــافظ ــــ املجتمــــع ـــ لي ــــ ن ســـ رالدا

ة،. السعودية و تر و نفسية اسات د   (1). 282 - 5.257. رمجلة
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