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 ملخص الدراسة:

رف علااى مظاااهر خااواء المعنااى لاادى ف ااة األيتااام، و عااداد برنااامج التعااهاادفا الدراسااة إلااى 
إرشادي مقترح قائم على المفاهيم الفكرية التربوية اإلساالمية اا  العالقاة بنظرياة المعناى.

استخدم الباحث المنهج المزجي من خالل التصميم المزجاي المتاوازيو والايي ياتم  
ل توزيع االساتبياع علاى عيناة الدراساة خالله جمع البيانا  بطريقة كمية ونوعية، من خال 

تكوناا عيناة الدراساة مان جمياع أفاراد مجتماع و جراء المقابلة مع عينة قصدية منهم. وقاد 
مشاارف ا علااى األيتااام المنتساابين إلحاادى الجمميااا  القائمااة علااى شاا وع  03البحااث وهاام 

توافا  باين  وقد أظهر  نتائج البحث وجاود األيتام بإحدى محافظا  منطقة مكة المكرمة.
النتاااائج الكمياااة والنوعياااة والمتمثلاااة فاااي وجاااود أرباااع مظااااهر لخاااواء المعناااى )الالمعناااى، 
الالهااادف، اليااامل، الملاااة( لااادى ف اااة األيتاااام مااان وجهاااة نظااار مشااارفيهم بنسااا  متقارباااة، 
باإلضافة إلى ضمف المفاهيم الدينية المرتبطة بمعنى الحياة، واليي يعد من جملة العواماة 

ء المعناى. وبنااء علاى نتاائج الدراساة تام تصاميم البرناامج اإلرشاادي المقتارح المسببة لخوا
 لعالج خواء المعنى. 
برنااامج إرشااادي، نظريااة المعنااى، خااواء المعنااى، األيتااام، منطقااة مكااة الكلمااا  المفتاحيااة: 

 المكرمة.
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Abstract 

The study aimed to identify the manifestations of concept of 
meaninglessness among orphans, and to prepare a proposed 
counseling program based on intellectual Islamic educational 
concepts related to the theory of "meaningfulness" for the 
treatment of emptiness. The researcher used the mixed 
method design; through the parallel design approach, in which 
data are collected in a quantitative and qualitative manner 
through questionnaires and semi-structured interviews. The study 
sample consisted of all members of the research population which 
were 30 supervisors of orphans affiliated with one of the orphan 
affairs associations based in one of the governorates of Makkah 
Al-Mukarramah region. The results of the research showed that 
there is compatibility between the quantitative and qualitative 
results, which is represented in the presence of four aspects of 
meaninglessness )Meaninglessness, aimlessness, Despair, 
Boredom) among orphans from the point of view of their 
supervisors in close proportions in addition to the lack of their 
understanding of the religious concept related to life which is one 
of the cause for the emptiness. Based on the results of the study, 
the proposed indicative program was designed to treat the 
emptiness. 

keyWords: counseling program,  the theory of meaningfulness,  to 
treat the emptiness, orphans, Makkah Region. 
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 :المقدمة
أنزل هللا عز وجاة كتاباه الكاريم، وسانة نبياه األماين، ممامنة بماا يكفاة ل نسااع  

سعادة الدارين، والمنهج القويم اليي يسترشد به في حياته الدنيا ليعرف غايته، والعبرة مان 
اةا َواَل َيا وجوده، قاال تعاالى: ) ( )ساورة هاه(، الان أع ٣٢١َقاى  ۡ  َفَمان  تتبَباَع َهاَداَي َفااَل َيم 

المالل والتيه قرين بالبعد عن هايا الانهج الربااني، فمان خلا  الخلا ، وأوجاد الوجاود، هاو 
أعلاام ساابحانه بمااا يصاال  لخلقااه، وبالئايااة النهائيااة ماان وجااودهم، فااال يساات يم أع يبحااث 

لوجوديااة خااارج ساايا  الاانص اإللهااي، الاان أع معنااى الحياااة اإلنساااع عاان تلكاام المعاااني ا
وأصلها، وغاية الوجود، والمو  وما بعده، كلها قمايا تتعلا  بالئيا ، وبماا هاو خاارج عان 
حاادود علاام البشاار، واالسااتعانة بالمناااهج العلميااة، والفلساافا  المعاصاارة، لاارأ  هاايه الفجااوة 

تالل المنهجااي كالحاصااة فااي الفلساافة البحثيااةو ال يعااود بااالجوا  الشااافي، بااة يااور  االخاا
 الوجودية.
وبعااد الدراسااة الفاحصااة للتاارا  الساايكولوجي والدراسااا  السااابقة المتعلقااة بنظريااة  

المعنى، والفرضيا  المامنية المفسارة لخاواء المعناى، وسابة معالجتهاا، تباين لادى الباحاث 
ا ااا أ ثاار تماسااك  ، الاان أع  أع ممااامين التربيااة اإلسااالمية قاادما تفسااير ا وعالج  وأقااوم قاايال 

المعنى مرتبط باإلنساع وغاية خلقه من جهة، وبالقمايا الئيبياة مان جهاة أخارىو والتربياة 
 اإلسالمية بمصادرها الشرعية خير مورد ليلن.

وقااد اعتمااد الباااحثوع فااي مجااال التربيااة وعلاام الاانفن علااى نظريااة المعنااى التااي  
ا كبيار ا فاي تصاميم البارا مج اإلرشاادية لمعالجاة خاواء المعناى، والاايي أسساها فرانكاة اعتمااد 

ينجم عن فقداع الفرد لمعنى حياته، وانطلقوا في بنااء المحتاوى مان فرضايا  هايه النظرياة 
التااي اعتباار  المدرسااة الثالثااة فااي ماادارل علاام الاانفن بعااد مدرسااتي فرويااد وأدلاار، وتكاااد 

تااي تناولااا معنااى تكااوع هاايه النظريااة هااي المحااور الاارئين الاايي يشااكة قاعاادة للبحااو  ال
 الحياة، وما يتعل  بها من مفاهيم تربوية ونفسية.

ااو لماا تشاكله مان تجرياد للحيااة   ويرتبط مفهوم خواء المعنى بالمعاناة ارتباه ا وثيق 
من معناها، من أجة الن سعا الدراسا  السابقة محلي ا وعالمي اا للبحاث عان خاواء المعناى 

ائماة لهامو كمرضاى السارهاع، والمعااقين واويهام، لدى الف اا  التاي تشاكة المعانااة سامة د
والمااادمنين، والعااااهلين عااان العماااة وغيااارهم، وتتنااااول هااايه الدراساااة ف اااة األيتاااام مجهاااولي 

مااان معانااااتهم المرتبطاااة  -عبااار الدراساااة االساااتطالعية-النسااا و لماااا تباااين لااادى الباحاااث 
أع البي اة العربياة  بمصدر وجودهم الئائ ، وانعكال الن على تفسيرهم لمعنى الحيااة، كماا

اإلسااالمية محكومااة بالاادين الاايي يحاارم الزنااا، وبالعااادا  والتقاليااد التااي تنباايه وتعااده هااادم 
للشرفو ما يجعة األيتام مجهولي النس  في هيه البي اة يعاانوع بصاورة أقساى مان غيارهم 
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تمتاد هايه في البي ا  التي ال ترى محظور ا ديني اا وال أخاليي اا فاي العالقاا  غيار الشارعية. و 
المعاناة مع اليتيم في البي ة العربية هيلة حياته، إا يالزمه شاعور الانقص، و حساساه بامع 
وجوده نشم من فعاة تنبايه العاادا  والتقالياد ويحرماه الادينو وبالتاالي انعكاال الان بصاورة 
ساالبية علااى معنااى حياتااه. وتسااعى الدراسااة الحاليااة لرصااد مظاااهر خااواء المعنااى لاادى هاايه 

تقااديم مقتاارح يقااوم علااى الممااامين التربويااة اإلسااالمية ضاامن برنااامج إرشاااديو الف ااة، و 
لمعالجة خواء المعنى، الن أننا بحاجة إلى تكثيا  البارامج اإلرشاادية، والادورا  التدريبياة، 

 القائمة على الممامين التربوية اإلسالمية لتخرج من الحيز النظري، إلى الواقع العملي.
 :الدراسة_مشكلة

كاان ل نساااع أع يشااعر باالنسااجام مااع ااتااه وحياتااه فااي ظااة  يااا  للمعنااى ال يم 
األساامى الاايي يقاادم لااه تفسااير ا لساار وجااوده، والئايااة ماان خلقااه، والحكمااة التااي ت ااف وراء 
ابتالءاته ومعاناته، ألع مان شامع الان أع يمنحاه حصاانة ضاد مهاددا  المعناى، كاليامل، 

افر العوامااة الدينيااة والنفسااية والتربويااة فااي والملااة، والشااعور بالالهاادف والالمعنااى. وتتظاا
تفسير وعالج خواء المعنى واليي بدوره يعكن خلال  في العوامة السابقة، وكثير ا ما تكشاف 
معاناااة البشاار عمااا يعانونااه ماان خااواء فااي المعنااى، فاااألمراا والحاارو  والفقاار والبطالااة 

اا مساتثير ا لخاواء والمشا ة األسرية وغيرها مان صاور المعانااة تشاكة أرضاية خصاب ة ومنبه 
المعنااى. وتحاااول الدراسااة الحاليااة تقااديم خطااوة عالجيااة تتمثااة فااي تظااافر الجاناا  الااديني 

 والتربوي، عبر برنامج إرشادي مقترح لف ة األيتام.
 :أس لة الدراسة

بعد إجراء دراساة اساتطالعية شاملا عيناة مان مشارفي جممياة األيتاام تباين مان  
ى لاادى ف ااة األيتااام، وبعااد الرجااو  إلااى األد  النظااري، والدراسااا  خاللهااا وجااود خااواء المعناا

السابقة حول مفهوم خواء المعنى، واالهال  على الترا  السيكولوجي حول نظرية المعناى، 
 تمثلا أس لة الدراسة فيما يلي:   

 ما مظاهر خواء المعنى لدى ف ة األيتام من وجهة نظر مشرفيهم؟ -
رح لعااالج مظاااهر خااواء المعنااى ماان منظااور تربااوي مااا البرنااامج اإلرشااادي المقتاا -

 إسالمي؟
 :أهداف الدراسة

 تتمثة أهداف الدراسة فيما يلي: 
 التعرف على مظاهر خواء المعنى لدى ف ة األيتام. -
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إعااداد برنااامج إرشااادي مقتاارح قااائم علااى المفاااهيم الفكريااة التربويااة اإلسااالمية اا   -
 المعنى. العالقة بنظرية المعنى، لعالج مظاهر خواء

 :أهمية الدراسة
التاي  -فاي حاد علام الباحاث-تكمن أهمية الدراساة فاي كونهاا األولاى مان نوعهاا  

ااا إرشااادي ا اا ممااموع تربااوي إسااالمي لعااالج خااواء المعنااى، وتباارز أصااالتها  تقاادم برنامج 
 يلن في العينة المختارة التي لام يجاد الباحاث دراساة ساابقة تناولاا مفهاوم خاواء المعناى 

وهي ف ة األيتام. إا ي مة من هيه الدراسة أع تشكة لبنة تسهم في التارا م المعرفاي  لديها
في هيا المجال، وتستحث الباحثين لسبر أغوار التربية اإلساالمية وماا حوتاه مان مخازوع 

واألعم  لفهم الحياة وما بعدها، ويقادم تفساير ا  فكري وروحي وتربوي يشكة المعنى األ مة
لئيبيااة المتعلقااة بااالمعنى والتااي ال يصاا  تناولهااا بئياار مصاادر إلهااي، لكثياار ماان القمااايا ا

 تفسير أصة الوجود، وغاية الحياة، وهبيعة االباتالء، وغيرهاا مان المعااني الئيبياة. فعلاى 
الرغم من أع نظرية المعنى تحوي قصور ا بين ا إال أع االعتماد على ممامينها كااع لاه أثار 

 مااا ساايرد فااي الدراسااا  -تربويااة والنفسااية واالجتماعيااةبااالف فااي العديااد ماان المتئياارا  ال
 فمن با  أولى أع يكوع المعنى المستمد من النهج اإللهي أبلف أثر ا. -السابقة

وتعاااااد هااااايه الدراساااااة تكملاااااة عملياااااة لماااااا بااااادأه الباحاااااث فاااااي دراساااااة ساااااابقة  
  ( تناولااا تبياااع الماانهج التربااوي اإلسااالمي فااي معالجااة أباارز محااددا0303)القحطاااني،

خواء المعنى، وأوجه القصور فاي نظرياة المعناى وتفسايرها وتعاملهاا ماع هايا المفهاوم مان 
خاالل الفرضايا  التاي قاماا عليهاا لمعالجاة أبارز هايه المحاددا ، والتاي تتمثاة فاي معنااى 
الحياااة، وقلاا  المااو ، ومعنااى المعاناااة، وتتجلااى فااي أربعااة ظااواهر قامااا عليهااا المقااايين 

هاي: الالمعناى، والالهادف، واليامل، والملاة، والتاي ساتركز عليهااا الخاصاة بخاواء المعناى و 
الدراسة الحالية، وهنا يتبين جان  آخر من أهمية الدراسة يتمثة في توظي  هيه المفااهيم 
ضاامن برنااامج تطبيقااي يممااة الباحااث منااه أع يكااوع ماادخال  للمااربين والمعااالجين النفساايين 

ل الترباوي الروحاي، الان أع ممامونه يئطاي للتعامة مع ظواهر فقداع المعنى ضامن المجاا
أوجه القصور في نظرية المعنى، ويتجاوزها إلى تقاديم حصاانة روحياة مان المقادما  التاي 

 تشكة خواء المعنى كما بين الباحث في دراسته السابقة .
 :حدود الدراسة

 –ه 0443حاادود زمانيااة: تاام إجااراء الدراسااة فااي الفصااة الثاااني ماان العااام الدراسااي  -
 ه.0440
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مكانيااة: تاام تطبياا  الدراسااة علااى عينااة ماان مشاارفي األيتااام المنتساابين إلحاادى حادود  -
 الجمميا  القائمة على ش ونهم بمنطقة مكة المكرمة.

حدود موضوعية: التعرف على مظاهر خواء المعنى لدى ف ة األيتاام، واقتاراح برناامج  -
 تربوي إسالمي لعالجها.

 :مصطلحا  الدراسة
هااو عمليااة بناااءة ومخططااة، تهاادف إلااى مساااعدة وتشااجيع  البرنااامج اإلرشااادي: 

الفارد، عاان هرياا  التعلاايم والتادري  الاايي يحصااة عليااه ماان قباة المرشاادين لكااي يصااة إلااى 
تحقي  أهداف واضحة ومحددة للبرنامج تعينه على التواف  الترباوي أو النفساي أو المهناي 

 (.0332أو األسري )زهراع،
راد المجموعة اإلرشادية لمعالجة خواء المعنى عبر ويعرف إجرائي ا بمنه مساعدة أف 

 جلسا  إرشادية متممنة للمفاهيم التربوية اإلسالمية اا  العالقة بنظرية المعنى.
خااواء المعنااى: حالااة ماان الساامم والالمباااالة، والفاارال، يشااعر فيهااا الفاارد بالتشااا م  

 األهمياة فاي الحيااة )والتسا ل عن ييمة معظم أنشاطة الحيااة، واإلحساال بعادم ال يماة و 
Horton،1983.) 
ويعرف خواء المعنى في هيه الدراسة إجرائي ا بمنه: حالة من فقاداع معناى الحيااة،  

والئايااة ماان الوجااود، تتمثااة فااي مظاااهر عاادة كالشااعور بالياامل والملااة والالهاادف والفاارال 
خاواء  الروحي، وتتبين شدتها مان خاالل الدرجاة التاي يحصاة عليهاا المساتفيد فاي م ياال

 المعنى.
 :اإلهار النظري والدراسا  السابقة

اا ل نسااع وحاجاة ال يمكان االساتئناء عنهاا، الان   يشكة معنى الحياة مرتكز ا رئيس 
أع وجااااود المعنااااى أو  يابااااه ياااارتبط بكثياااار ماااان المتئياااارا  الدينيااااة والتربويااااة والنفسااااية 

واألجنبيااة، ماان أجااة الاان واالجتماعيااة، وهاايا مااا تااواتر  عليااه كثياار ماان الدراسااا  العربيااة 
ااا لممااموع وتقنيااا   سااعى الباااحثوع إلااى تصااميم دراسااا  تجريبيااة تقااوم علااى اإلرشاااد وفق 
نظرية المعنى، وييال أثرها على العديد من المتئيرا ، وأسافر  مجماة نتائجهاا عان األثار 

الحياة اإليجابي ل رشاد بالمعنى على كافة المتئيرا  المختلفة، وهيا ما يفسر أهمية معنى 
ا أو عااادم ا، إا أناااه يشاااكة قاعااادة رئيساااة ل نسااااع، ينساااح  تماساااكها ووضاااوحها  وجاااود 

 وصالبتها على ييمه وتوافقه وعطائه وصحته النفسية و يباله على الحياة.
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ويرتبط المعنى بمعظم ما في الوجود وهاو خالقاه سابحانه وتعاالى، إا يساتحية أع  
ا عنه، وبالتالي فاإع الوقاوف  يستمد الوجود معناه من داخله، فال بد أع يكوع المعنى خارج 

على الحياة بمعزل عن خالقها وغايته منهاو يعد قصور ال ينتهي إلى تصور كاماة للحيااة، 
 ما أع الحياة تنسلخ مان معناهاا إاا لام تارتبط بماا بعادها، وال تعادو الجهاود الفلسا ية مان 

بااث حااين تجهااد لمحاولااة بعااض الماادارل اإللحاديااة أع تكااوع غياار ضاار  ماان ضاارو  الع
إيجاااد معنااى للحياااة بمعاازل عمااا بعاادها، الاان أع وجااود الشاار والطرياااع والحاارو  والفقاار 
وسائر االبتالءا  ال يمكن تبريره إاا كاع الماو  هاو النهاياة التاي ال يعقبهاا حيااة، كماا أع 

إاا كااع األمار ي اف  -مهماا عظام-الهدف الئائي من حياة كة فارد سيصاب  عاديم ال يماة 
 على الحياة الدنيا.

وقااد اسااتند فرانكااة فااي تمسااين نظريااة المعنااى علااى الفلساافة الوجوديااة، إال أع  
ديانتاه اليهودياة ساااهما فاي رفماه للجواناا  اإللحادياة التاي تنطااوي عليهاا هايه الفلساافة، 

وهيا ما أشار حيث يرى أع العامة الديني مهم وال يمكن االستئناء عنه في تشكية المعنى، 
اا علاى أرا صالبة مان االعتقااد الاديني، فاال يمكان إليه بقو  له: "حينما يكوع الماريض واقف 

أع يكوع هنالن اعتراا بشمع االستفادة من التمثير العالجي لمعتقداتاه الدينياة، مماا ينباع 
 (.001،ص0302من المصادر الروحية ويعتمد عليها" )فرانكة،

شاكلا  -لثاة فاي علام الانفنوالتي تمثة المدرسة الثا-وال شن أع نظرية المعنى  
نقلة نوعية في النظرة إلى اإلنساع، و لى الحياة، بعد أع اختزلتها مدرسة فرويد في الئرائاز 
وجعلتهااا محااور اإلنساااع، إا أع نظريااة المعنااى أولااا للمعنااى والااروح ييمااة، وبرعااا فااي 

وجيهاه نحاو تصميم التقنيا  النفسية اإلرشادية التي تحااول اساتثارة المعناى لادى الفارد، وت
إيجااد غايتاه، وتبريار معاناتاه، ولام تئفاة أهمياة الادين واإليمااع فاي تشاكية المعناى، ولكاان 
اإلسااالم خاااتم األدياااع، جاااء بااالح  المبااين، والاايي ينبئااي االستبصااار بااه لتكااوين التصااور 
القويم للحياة ومعناها وما بعدها، ول نساع وغايته، ولل يم التربوياة اإلساالمية التاي تشاكة 

 خالص الفرد ونجاحه في الدارين.
إع للدين مكانة رفيعة في نظرية فرانكة، كما يقول: أع الدين هو أعظم قاوة تها   

المعنااى لمعاناااة اإلنساااع المسااتمرة، كمااا أع المعنيااين بالتربيااة واإلرشاااد ينبئااي أع يجاادوا 
بثرائها  أنفسهم في وضع مملوف عندما يقر وع عن نظرية المعنى من أع الحياة المعاصرة

المااادي يمكاان أع تزيااد فاارص األلاام والقلاا  الوجااودي. إع اإلسااالم يعتباار المعنااى الروحااي 
المشت  من التسليم هلل بمثابة المعنى الح يقي األوحد، كما أع مفهاوم خاواء المعناى يجا  
أع ييكر اوي التربية اإلسالمية وأخصائيي النفن المسالمين بايياا  القرآنياة التاي تتحاد  

ل الحياة من غير إيماع باهلل، حيث يفقد الملحد الصالة بنفساه ااتهاا، فااهلل تعاالى عن أشكا
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هاو الحا  المطلاا  وحاده، ومان ثاام فاإع الئفلاة عاان هللا تا دي إلاى عاازل الفارد عان مصاادر 
َهم َأنَفَسااااااَهموجااااااوده، يقااااااول هللا تعااااااالى: ) َ َفَمنَسااااااَ   (01( )سااااااورة الحشاااااار : َنَسااااااوا  َهللب

 (.0303)بدري،
 ناحياة مان الحيااة فاي معنى وجود بين العالقة بإيجاد الدراسا  من ديدالع وقاما 

 بااين إيجابيااة عالقااة وجااود علاى أدلااة الدراسااا  هاايه قاادما وقاد أخاارى. ناحيااة ماان والتادين
 الدينية لشعائره وممارسته الشخص لدى الحياة في معنى وجود

2005) Frazier, & Stager 2008; Kings, Hicks) . 
باختبااار فرضااية أع وجااود المعنااى فااي الحياااة يعتباار  Steger (2005)وقااد قااام  

ومان النتاائج التاي وجادها الباحاث أع  وسيط راباط باين الصاحة النفساية اإليجابياة والتادين.
وجود معنى في الحياة مرتبط بممارسة الشاعائر الدينياة اليومياة والصاحة الجيادة للفارد مان 

قة بين التادين وصانع إحساال بمعناى الحيااة جميع النواحي. أيما أظهر  النتائج أع العال
 هي عالقة ارتباهية م ثرة بشكة إيجابي وكبير.

 abeyta & routledgeوماان الدراسااا  التااي عكسااا اا  النتيجااة دراسااة  
والتي هدفا إلى ييال العالقة بين الحاجاة للمعناى وااللتازام الاديني، والمعتقادا   (2018)

ا بالتاادين الدينيااة، وأظهاار  النتااائج: أع الحا ااا جااد  جااة للمعنااى كانااا مرتبطااة ارتباه ااا عالي 
والحاجة لالنتماء االجتماعي، وارتباط التصورا  العقلية بالدين. ما أع النال يختلفوع فاي 

 هموحهم وحاجتهم لر ية معنى لحياتهم، وهيه االختالفا  هي انعكال لتدينهم.
ام، بااختالف الملاة والنحاة، وهيه الدراسة والتي قبلها تناولا الدين بمفهوماه العا  

ا لطبيعة تصوره الديني، وفاي الدراساة  وأع اعتقاد اإلنساع بوجود إله يمد الكوع بمعناه وفق 
الحالية يعرا الباحث منهجه وف  التصور التربوي اإلسالمي المستمد من الوحي الايي ال 

صحة التدين األثار يمتيه الباهة من بين يديه وال من خلفه، وال شن أع لسالمة االعتقاد، و 
األبلف، بعد أع بينا الدراسا  السابقة أثر الادين بمفهوماه العاام، و ع شاابه خلاط وضاالل، 

 فاإلسالم من با  أولى أجدر وأقمن بإحدا  األثر الفاعة، المتشكة من التصور القويم.
إلاى أربعاة مفااهيم  abeyta & routledge (2018)وقد أشار  نتاائج دراساة  

 هامة:
أع الحاجة لمعنى الحياة ارتبطا ارتباه اا كبيار ا بالتادين، وهايا يعكان دور الادين فاي  أولها:

 حفز اإلنساع للبحث عن معنى وجوده.
ثانيهااا: أع الحاجااة لمعنااى الحياااة ارتبطااا ارتباه ااا كبياار ا كاايلن باالنتماااء االجتماااعي، وهاايا 

، وقاد أشاار  إلياه دراساة المتئير االجتماعي من المتئيرا  الهاماة المرتبطاة بمعناى الحيااة
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( والتي هدفا إلى تصميم برنامج إرشادي قائم علاى المعناى، 0302صبحي وحامد وعلي )
وييال مدى تمثيره على االنتماء ودرجة التواف  النفسي واالجتماعي لدى عيناة مان هاال  

( هالاا  وهالبااة تاام تقساايمهم بااين مجموعااة ضااابطة وأخاارى تجريبيااة، 03الجامعااة بلئااا )
ما الدراسة المانهج شابه التجريباي، وتباين مان النتاائج فاعلياة البرناامج اإلرشاادي واستخد

القااائم علااى نظريااة المعنااى فااي تنميااة الشااعور باالنتماااء، وانعكااال هاايا األثاار علااى درجااة 
( التااي تناولااا تجربااة الطااال  0302التوافاا  النفسااي واالجتماااعي. وكاايلن دراسااة أحمااد )

ل تصااميم برنااامج إرشااادي قااائم علااى المعنااى لتنميااة  عامااة ماا ثر فااي االنتماااء ماان خااال 
الشعور بح  الحياة ومعناها لدى عينة مان الايكور الايين تامثروا بتجرباة الطاال ، وأشاار  
النتااائج أع اإلرشاااد القااائم علااى المعنااى ساااهم فااي تنميااة الشااعور بحاا  الحياااة لاادى عينااة 

ة لبرنااامج إرشااادي قااائم علااى ( التاامثير الفاعاا0300الدراسااة. كمااا بينااا دراسااة الجناااعي )
 العالج بالمعنى في تحسين جودة الحياة األسرية لدى أمها  المعاقين.

ثالثها: أع الدين ي ثر على التصورا  العقلية ل نساع، وبالتالي فإع ر يته للكاوع وتصاوره 
 عن الوجود له عالقة بتدينه.

وأع تبين ارتباهه بمعناى  رابعها: أع اختالف النال في هموحهم يعكن تدينهم واليي سب 
 الحياة.

وهاايا المفهااوم الرابااع يقااود إلااى دراسااتين أفردتااا الطمااوح بالبحااث، وعالقتااه بمعنااى  
( 0301الحياااة عباار برنااامج إرشااادي قااائم علااى المعنااى، وهااي دراسااة حنتااول ومساارحي )

( حيث هادفا األولاى إلاى التحقا  مان فاعلياة برناامج إرشاادي قاائم 0300ودراسة زهراع )
ى نظريااة المعنااى فااي تحسااين مسااتوى الطمااوح لاادى عينااة ماان هااال  المرحلااة الثانويااة علاا

بمنطقة جازاع، وتمثلا عينة الدراساة الثانياة فاي التالمياي بطي اي الاتعلم، وبيناا الدراساتاع 
تاامثير اإلرشاااد بااالمعنى علااى مسااتوى الطمااوح ماان خااالل وجااود فاار  دال إحصااائي ا لاادى 

بار القبلي والبعدي لصال  البعدي، وبقاء األثر والن بانعادام المجموعة التجريبية بين االخت
 وجود فر  دال إحصائي ا بين االختبار البعدي والتتبعي.

ويمتاااد أثااار المعناااى حتاااى علاااى الجانااا  الاااوظيفي ل نسااااع، الااان أع ماااا يعااارف  
بمصااطل  "االحتاارا  النفسااي" أو "االحتاارا  الااوظيفي" هااو ممااا يعتااري الموظااف، وينسااح  

ا عادة، كتبلااد  تامثيره إلاى حياتاه العاماة، وتصاوره عنهاا، حيااث يتمامن هايا المصاطل  أبعااد 
الشعور، واإلجهااد االنفعاالي، وضامف اإلحساال باإلنجااز والدافمياة. ومان الدراساا  التاي 
بينا تمثير اإلرشاد بالمعنى في التقلية من مستوى االحترا  النفسي بكافاة متمامناته لادى 

(، 0302ستشاافى حكااومي باااألردعو دراسااة النوايسااة والهااواري )الممرضااين العاااملين فااي م
( والتاي هادفا إلاى التعارف علاى أثار برناامج إرشاادي 0302وكيلن دراسة زبياري وهااهر )
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قاااائم علاااى نظرياااة اإلرشااااد باااالمعنى فاااي خفاااض االحتااارا  النفساااي عناااد معلماااا  التربياااة 
وها  الحيااة، والتاي الخاصة. إا أع مفهوم االحتارا  النفساي يشاكة صاورة مان صاور ضائ

ينجم عنها العديد من المشاكال  النفساية، وكااع ل رشااد باالمعنى دور باارز فاي التخ يا  
اا  ( األثار اإليجاابي 0302دراساة الحماد والرشايدي )من حدتها هي األخرى، كماا بيناا أيم 

لبرنااامج إرشااادي قااائم علااى المعنااى فااي التخ ياا  ماان ضاائوط ومشااكال  الحياااة النفسااية، 
 نة من هلبة جامعة إربد.على عي

اا مان محاددا  خاواء المعناى، إا أع ماا يعتاري   ا هام  وتشكة المعاناة وايالم محادد 
البشر من صور مختلفة من المعاناة قد يسلبهم معنى الحيااة، واالساتمتا  بهاا، ويمكان أع 

ا يكوع ل رشاد بالمعنى دور م ثر لتجاوز ايثار التي تعق  صنوف البالءا ، ومن الان ما
( والتي أثبتا نتائجها أثر برنامج قاائم علاى اإلرشااد 0302ورد في دراسة محمد ومختار )

بالمعنى في خفض الشعور بانعدام االستمتا  بالحياة لدى المراهقين اوي اإلعاقة البصارية 
المكتسبة حديث ا، إا انعكسا معاناتهم مع اإلعاقة على فقدانهم لشعور االساتمتا  بالحيااة، 

 رشاد بالمعنى أثر في التخ ي  من حدة هيا الشعور.وكاع ل  
( كاع ل رشاد باالمعنى اا  األثار الفاعاة لتحقيا  0302وكيلن في دراسة عزام ) 

 ,Thompsonالرضا عن الحياة لدى عينة من الطاال  المعااقين حركي اا، وكايلن دراساة )
C; Krause, J; Henry, E, 2003ن الحيااة ( والتي هدفا لدراسة كي  أع الهادف ما

يتاامثر لاادى المعاااقين بسااب  إصااابة فااي الحبااة الشااوكي. وكانااا العينااة فااي هاايه الدراسااة 
شخص مصا  بإصابة في الحبة الشوكي ويا دي الجلساا  العالجياة مناي سانة أو  ٣١٣٣

أ ثاار. أظهاار  النتااائج أع العااالج بااالمعنى كاااع فعااال فااي تقويااة الهاادف ماان الحياااة لاادى 
عالج مع المصابين قد يطور نظرتهم إلى الحياة وتاوافقهم معهاا المصابين. واستخدام هيا ال

 بإيجابية ويسهم برفع جودة حياتهم.  
وماان هاااتين الدراسااتين يتبااين دور اإلرشاااد بااالمعنى فااي الرضااا عاان الحياااة ورفااع  

ااا دراسااة أحمااد وحسااين ) ( والتااي بينااا فاعليااة برنااامج 0300جودتهااا، والاايي أ دتااه أيم 
رياة المعناى فاي تحساين جاودة الحيااة النفساية لطالباا  كلياة التربياة إرشادي قاائم علاى نظ

بجامعااة الطااائف، حيااث انعكاان التاامثير علااى تحسااين جواناا  جااودة الحياااة: كااالئرا ماان 
الحياة، وتقبة اليا ، والعالقا  االجتماعية اإليجابية. وأشمة من الن ماا أ دتاه أباو غزالاة 

رشادي يساتند إلاى المعناى، والتعارف علاى أثاره ( في دراستها القائمة على برنامج إ0332)
في تخ ي  أزمة الهوية، وتحقي  المعنى اإليجاابي للحيااة لادى عيناة مان هاال  الجامعاة، 

أع اإلرشاد القائم على المعنى كاع فعاال  في مساعدة األفاراد علاى إا كاع من أبرز النتائج: 
عرفااة هااويتهم، وزيااادة الدافميااة شااعورهم ب يمااة الحياااة، وتحقياا  المعنااى اإليجااابي لهااا، وم

 لديهم.



  ..ادي مقترح قائم على نظرية المعنى من منظور تربوي إسالمي لعالج خواء المعنى لدى عينة برنامج إرش
  فهد عائض فهد القحطانيد/ 

  .أ

 -902- 

( أثار اإلرشااد باالمعنى 0112( ومعاوا )0331وتناولا دراسة كة من محماد ) 
فااي خفااض خااواء المعنااى، وهااياع المتئيااراع يتطابقاااع مااع متئيااري الدراسااة الحاليااة، حيااث 

( فاااي مجموعااة مااان هاااال  جامعاااة اإلماااارا  العربياااة 0331تمثلااا عيناااة دراساااة محماااد )
وأسفر  الدراسة عن عدد من النتائج ومن أهمها: أع اإلرشاد القائم على التحلية  المتحدة،

بااالمعنى ساااهم فااي ازدياااد اإلحسااال بالهاادف ماان الحياااة وبالتااالي انخفاااا مسااتوى خااواء 
( فكاناااا موجهاااة لعيناااة مااان 0112وأماااا دراساااة معاااوا )المعناااى لااادى عيناااة الدراساااة. 

ا لها: أنه توجاد فارو  اا  داللاة إحصاائية باين المكفوفين، ومن أبرز النتائج التي توصل
متوساط درجااا  أفاراد المجموعااة اإلرشااادية فاي ال يااال القبلااي وال ياال البعاادي األول فااي 
خواء المعنى لصال  متوسط درجاتهم في ال يال البعدي األول، حياث أع اإلرشااد باالمعنى 

ة وألنفسااهم، وأهميااة ساااهم فااي تعاادية ساالوش المسترشاادين ماان خااالل تئيياار نظاارتهم للحيااا
  وجودهم ومعنى حياتهم.
 :مفاهيم نظرية المعنى

تماامنا نظريااة المعنااى العديااد ماان المفاااهيم التااي تجلااي أباارز جواناا  النظريااة،  
ومالم  خواء المعنى، وفيما يلي بياع ألبرز هيه المفااهيم كماا تمامنتها النظرياة، وبيانهاا 

 من ر ية تربوية إسالمية:
ظاهرة واسعة االنتشار في هايا العصار، إا يشاير إلاى حالاة مان  : هوالفرال الوجودي -

فقداع المعناى، ويتمظهار فاي حالاة مان الملاة والسامم، ولاه مظااهر متعاددة يبادو بهاا 
الفاارال الوجااوديو كااإرادة القااوة، بمااا فااي الاان الشااكة الباادائي إلرادة القااوة وهااو: إرادة 

الب ا باالندفا  في التعويض الجنسي، المال، وأحيان ا يظهر بإرادة اللية، والتي تنتهي غ
أو الماديو وبالتالي فإع اإلغرا  في الماديا  والشهوا  تشاكة مظااهر رئيساة لحالاة 

(. ويتوافاا  الاان مااع الر يااة التربويااة اإلسااالمية ماان 0302الفاارال الوجااودي )فرانكااة،
ن هللا  وع اإلغرا  في الشهوا  ي ول إلى خواء الروح، إال أنه يشكة مظهر ا للبعاد عا

َرَا َعاان ۡ  َأ  ۡ  عاز وجاة، ويشااكة نتيجاة فاي الوقااا ااتاه، فااهلل تعااالى يقاول: )َوَمان
ش يَشة ۥر ي َفإ عب َلهَ ۡ  ا  َماة  َأ ۡ  َم تلۡ  َياو ۥَشاَرهَ ۡ  ا َوَن ۡ  َضنن ۡ  َمم  يَ  ( )ساورة ٣٢١َماى  ۡ  ي 

هااه(، فالشااعور بااالخواء، وحالااة الملااة والساامم، تتناساا  عكسااي ا والقاار  ماان هللا عااز 
 وجة.

: َتساالم نظريااة المعنااى بحريااة إرادة الفاارد، وهاايا مااا يتعااارا مااع حتميااة ة اإلرادةحرياا -
فرويااد والتااي تاارى أع اإلنساااع مرهااوع بعوامااة بيولوجيااة ونفسااية واجتماعيااة تقاارر 
مصيره، إا ترى نظرية المعنى أع الن من شمنه أع يسال  اإلنسااع حريتاه فاي اتخااا 

عناه المسا ولية حياال حياتاه، والتاي تشاكة القرارا ، وتحديد مصايره، وبالتاالي تنتفاي 
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ااا فااي نظريااة المعنااى، إا أع حريااة اإلرادة هااي المقدمااة التااي تبنااى عليهااا  ااا رئيس  ركن 
ااا تجاااه الظااروف التااي ال يملاان حيالهااا  المساا ولية، والتااي تساااعد الفاارد أع يتخااي موقف 

 شي  ا.
ها هللا للبشار، ليحاددوا وتقرير المصير، وحرية اإلرادة، واتخاا القرار، كلها مفاهيم ملك

مصاايرهم، وماان ثاام يتحملااوا مساا ولية خياااراتهم، وهاايا ال يتنااافى مااع مفهااوم القماااء 
والقاادر، فااال تقااوم الحجااة بااالتكلي  إال مااع حريااة اإلرادة، واألدلااة المثبتااة لاايلن كثياارة 

ااومتنوعاة، ومنهااا قولااه تعاالى: ) ِِ    َ إِاَّ اه َاااه ااإِمََّ إِاَّ االس بِيَّ
ََُٰ َِفسااًا   إِنَّااه َدَين  ( )سااًا  ٣ه 

فس     إلنيهن( ،  قًِل تعهِى: ) مَك  ِان َ َان َاهَٓء فَل  مسؤ  (، 01)سورة الكهاف : ( فََمن َاهَٓء فَل 
ويشير هللا تعالى إلى مس ولية اإلنساع عن أعماله، واليي يحوي داللة ضمنية علاى 

احرية إرادتهو و ال لما كاع مس وال  عن مآله، قال تعالى: ) ََِياإَ   َاِدمََٰا   ِسَُّّ نَف  ِسِۢ بَِماه 

 ( )سورة المدثر(.٣٣
وهااي القااوة المحركااة ل نساااع بحساا  نظريااة المعنااى، وليسااا القااوة : إرادة المعنااى -

والبحااث عاان المكانااة أو الئرائااز، "إع سااعي اإلنساااع إلااى البحااث عاان معنااى هااو قااوة 
فرياد وناوعي مان  أولية في حياته ولاين تبريار ا ثانوي اا لحاوافزه الئريزياة، وهايا المعناى

حيااث أنااه البااد أع يتحقاا  بواسااطة الفاارد وحااده ويمكاان لهاايا أع يحااد ، وعندئااي فقااط 
 (.032،ص0302يكتس  هيا المعنى مئزى يشبه إرادة المعنى عنده" )فرانكة،

ا عن كوع إرادة المعنى هي القوة الدافعة المحركاة ل نسااع، إال أع اإلساالم   وبعيد 
تخالص العبااار والمعااااني الكامناااة فاااي األرا، وفاااي حاااث علاااى التااادبر والتفكااار، واسااا

قصص األولين، وفي أحدا  الكوع، وكة الن حاث للبشار علاى إيجااد المعناى، وعادم 
الوقوف على ظاهر الحياة، وكثير ا ما ورد في القرآع الكاريم حاث علاى التفكار والتعقاة 

 والتممة، بصيف شتى، وفي مواي  مختلفة، وكة الن يرمي إلى الهدف ااته.
: تشاااكة المعانااااة أحاااد أبااارز مهاااددا  المعناااى فاااي حيااااة اإلنسااااع، المعانااااة المعانااااة -

بمختلف صاورها ومجاالتهاا، كماا أنهاا فاي الوقاا ااتاه تشاكة مادخال  إليجااد المعناى، 
والمابط اليي يفر  بين الحالتين هو ا تشااف المعناى الكاامن وراء كاة معانااةو هايا 

أو ا تشافه، وليلن فاإلرشاد بالمعنى يهتم بتدري   ما يحدد تمثيرها بين تهديد للمعنى،
المسااتفيد علااى تصااور المعاااني الكامنااة خلااف معاناتااه، واالسترشاااد بهااا للبحااث عاان 

 المعنى.
ويعااد االبااتالء فااي التربيااة اإلسااالمية مجااال زاخاار للبحااث عاان المعنااى، الاان أع  

نيا مقارناة باايخرة، االبتالء في حد ااته يطوي معاع مختلفاة، كبيااع ييماة الحيااة الاد
وتكفير الخطايا، وثوا  الصبر، فمال عن كوع االبتالء منبه للعاودة إلاى الئاياة التاي 

ُسً   قهل تعهِى: )خل  من أجلها اإلنساع،  سسََٰه تََضا َّ
ََلٓ إِذ  َجهَٓءدسم بَأ   ً ( )ساًا   ننعاه  فَلَ



  ..ادي مقترح قائم على نظرية المعنى من منظور تربوي إسالمي لعالج خواء المعنى لدى عينة برنامج إرش
  فهد عائض فهد القحطانيد/ 

  .أ

 -900- 

اااِ  فِ   (،  قاااهل تعاااهِى: )34:  َ م   ِ ااا لِ َ ب ِسم بَِِّ َّ لساااً َجعساااًَن َ نَإ  ََٰاااه تس    َ إَِِم 
َ ( )ساااًا  ٣٣ََٰااا  

  ننإمهء(.
اا إليجااد المعناى فاي الحيااة، وقاد قسام ال يم - : تعتبر ال يم بحس  النظرية مدخال  رئيس 

فرانكااة ال اايم التااي تشااكة المعنااى إلااى ثالثااة أصااناف، ال اايم االبتكاريااة: وهااي ال اايم 
لخبراتيااة: وتاارتبط بالعالقااا  المرتبطااة باإلنجاااز، ومااا يماايفه الفاارد للحياااةو وال اايم ا

اإلنسانية، واألعماال التطوعياة، وشاعور الحا  والعطااء ل؛خارينو وال ايم االتجاهياة: 
 وهي اتجاه الفرد وموقفه حيال المواي  التي ال يمكن تئييرها، والمرتبطة بالمعاناة.

علاى مماامين هايه ال ايم وغيرهاا، مماا يها   واشتملا مصادر التربية اإلساالمية 
نى لحياة الفرد، فاهلل تعالى أمار البشار بعماارة األرا، واساتخلفهم فيهاا، وايياا  المع

واألحاديث التي حثاا علاى العطااء، ومسااعدة ايخارين أ ثار مان أع تحصاى، باة إع 
المصير األخروي يرتبط كيلن ب يم اإلحساع والعطاء للناال كافاة فماال عان الوالادين 

تجاهياةو والتاي تمكان الفارد المسالم مان الصامود واألقربين، وكيلن القول في ال ايم اال 
أماااام ماااا قااادره هللا علياااه، كالصااابر، واالحتساااا ، والثقاااة بااااهلل، والرضاااا وعااادم الجاااز  

 والسخط.
: تتناول نظرية المعنى المو  بالر ية ااتها التي تتناول بها المعاناة، إا يشكة المو  -

ناه فنااء مطلا ، ومنتهاى المو  با  لسال  المعناى مان الحيااة متاى ماا تام تصاوره بم
المعاناااة، كمااا أنااه قااد يكااوع بااا  يهاا  للحياااة المعنااى، إا هااو حااافز الغتنااام الحياااة، 
وتحفيز الفرد لتخليد اليكرى التي يصبو لها، إا تفقد الحياة معناهاا إاا كاناا سارمدية 

 بال نهاية.
ا، ولكناه يشاكة فاي ا  لتربياة ويعد المو  من الحقائ  المطلقة التي ال تساتثني أحاد 

اإلسااالمية حااافز ا للعمااة والعطاااء، وصااورة ماان صااور امتحاااع هللا للبشاار، قااال تعااالى: 
وَفساًاس ﴿  ِ عَِزنازس ب  ِ ًَ ب ۚ   َ دسا َما َُ َيانس  ِسم  أَنُّكسم  أَح  ًَ لس مَإ  ِِ  َ ًُ َحمَ  ِ َت َ ب  ً َم  ِ )ساورة  ﴾٢بَِِّذي َخلََق ب

حلقااة وصااة بااين الاادنيا الملاان(، فااالمو  والحياااة مكمااالع لبعمااهما، والمااو  بمثابااة 
وايخرة، بما يحث الفرد على اغتنام الحياة وف  مراد هللا، وبايلن يمتاد أثار العماة مان 

 حياته الدنيا إلى ايخرة.
 إجراءا  ومنهجية وأدوا  الدراسة:

 الخطوا  اإلجرائية للدراسة:
 تم بناء اإلهار النظري، مع مراجعة الدراسا  السابقة المرتبطة بالموضو . -
اء دراسة استطالعية عبارة عن مقابلة مع مشرفي األيتامو للتم د من وجاود خاواء إجر  -

 المعنى لدى العينة. 
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االهال  على أ بر عدد من المقايين الخاصة بمعنى الحياة، وخواء المعنى، الختياار  -
 الم يال المناس  للموضو  ولعينة الدراسة الحالية.

ض التعااديال  عليااه، والتم ااد ماان صاادقه تاام انتخااا  الم يااال )االسااتبانة( و جااراء بعاا -
 وثباته.

تطبي  االستبانة على مشرفي األيتام )أداة كمية(و للتعرف على مظاهر خاواء المعناى  -
 لدى األيتام.

مااان مشااارفي األيتاااام )أداة  4باااالتزامن ماااع تطبيااا  االساااتبانة تااام إجاااراء مقابلاااة ماااع  -
الناتجاة عان االساتبياع،  نوعية(و للتم د مان مادى توافا  أو اخاتالف البياناا  الكمياة

 مع البيانا  النوعية الناتجة عن المقابلة. 
االسااتفادة ماان تحليااة نتااائج االسااتبانا  والمقابلااة، للتعاارف علااى أ ثاار المفاااهيم التااي  -

تمثة إشكاال  ومنبع ا لخواء المعنى، ومعرفة أبرز احتياجا  المستفيدين، وأخي الن في 
 االعتبار عند تصميم البرنامج.

 البرنامج اإلرشادي المقترح. تصميم -
عاارا البرنااامج علااى أساااتية متخصصااين فااي التربيااة اإلسااالمية، واإلرشاااد النفسااي،  -

وعلام الاانفن، ألخاي مرئياااتهم حااول مماامين البرنااامج، وفنياتااه، وعادد جلساااته، وتاام 
 إجراء التعديال  الالزمة.

 :منهج الدراسة
بمنااه: "الماازج بااين منهجااي اعتمااد  الدراسااة علااى الماانهج المزجااي والاايي يعاارف  

البحااااااث الكمااااااي والنااااااوعي والبيانااااااا  الخاصااااااة بكااااااة منهمااااااا فااااااي دراسااااااة واحاااااادة" 
(.وقد اعتمد الباحث على التصميم المزجاي المتاوازيو والايي ياتم 22،ص0302) ريسول،

خاللااه جمااع البيانااا  الكميااة والنوعيااة، وتحليااة كااة منهمااا علااى حاادة، للتم ااد ماان توافاا  
 النتائج.

ى المنهج المزجي لما يتمتع به مان نقااط قاوة تمازج باين البياناا  الكمياة وَيلجم إل 
والنوعيةو لتالفي أوجه القصور في كال المنهجين الكماي والناوعي منفاردين، كماا أناه مفياد 
في تصميم أدوا  الدراسة والبرامج مان خاالل البادء بجماع بياناا  نوعياة وفاي ضاوئها ياتم 

 (.0302ع الساب ،التصميم لألدوا  والبرامج )المرج
 مااا أنااه تاام االعتماااد علااى الماانهج المزجااي لكااوع الدراسااة تهاادف إلااى تصااميم  

برنااامج إرشااادي مقتاارح، وبالتااالي جمااع الباحااث بيانااا  نوعيااة عباار دراسااة اسااتطالعية 
اااا مااان  اعتمااد  علاااى المقابلااة، باإلضاااافة إلااى البياناااا  النوعيااة والكمياااة المتحصاالة الحق 

 وأسهم الن في تكوين التصور المقترح للبرنامج اإلرشادي.المقابلة واالستبياع، 
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 مجتمع وعينة الدراسة:
مشارف ا علاى األيتاام  03تكونا عينة الدراسة من جميع أفراد مجتمع البحاث وهام  

المنتساابين إلحاادى الجمميااا  القائمااة علااى شاا وع األيتااام بإحاادى محافظااا  منطقااة مكااة 
 ى خصوصية المشاركين وموثويية بياناتهم. المكرمة والتي لم يتم اكرها للحفاظ عل

 أدوا  الدراسة:
 االستبانة:

بعد االهال  على عدد من المقايين الخاصة بخواء المعنى، تم ترشاي  م ياساين  
(، 0302عبر دراستين هدفتا لتصميم م يال خاص بخواء المعنى، وهما: دراسة )غبرياال،

لدراساااة، وتطااااب  محاورهماااا التاااي (، والااان لمناسااابتهما لموضاااو  ا0300ودراسااة )قاسااام،
اشتملا على مظاهر خواء المعنى كما ورد  في النظرية، حيث قام الباحث بحيف وتعادية 

 و عادة صياغة بعض الفقرا ، ومن ثم التحق  من الصد  والثبا .
 المقابلة:
اسااتخدم الباحااث اا  المحاااور الااواردة فااي فقاارا  االسااتبانة، وشااكة ماان خاللهااا  

بمااا يااتالءم مااع نماااواج المقابلااة شاابه المنتظمااة، ومااع الماانهج المزجاااي  أساا لة مفتوحااة
المتااوازيو الاايي يهاادف ل يااال ماادى التوافاا  بااين النتااائج الكميااة ماان االسااتبياع، والنتااائج 
النوعيااة ماان المقابلااة، وتاام عاارا األساا لة علااى عاادد ماان المتخصصااين لئاارا التحكاايم، 

 وعلى ضوئها جرى تعدية و ضافة بعض الفقرا .
 :د  وثبا  أدوا  الدراسةص

التم اد مان الصاد  الظااهري لالساتبانة بعرضاها علاى مجموعاة مان المحكماين تم  
وتم تعدية فقرا  االستبياع في ضاوء المقترحاا  المقدماة.  وقاام الباحاث بحساا  االتساا  
الداخلي لالستبانة والن من خالل حسا  معامال  االرتباط بين كة فقرة من فقرا  مجاال  

 للمجال نفسه كما هو موض  فيما يلي: تبانة والدرجة الكليةاالس
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 : أنوا  معامة االرتباط 1رسم توضيحي 

 
 الالمعنى -: معامال  االرتباط لفقرا  المحور األول 0جدول 

معامة  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 3.333 3.121 ه.أشعر أنني لم أع  حياتي فوجودي مثة عدم ٣
 3.333 3.222 أشعر بالفشة في حياتي. ٢
 3.333 3.200 أشعر أع حياتي عبث ال معنى لها. ١
 3.302 3.414 تتصف سلوكياتي بالالمباالة. ١
أعتقااد أنااه ال ييمااة لتحقياا  ااتااي هالمااا أع المااو  هااو  ٥

 3.333 3.242 نهاية كة إنساع.

 3.333 3.233 أشعر أني عديم النفع لين لي ييمة. ٦
 3.300 3.442 أشعر بالفرال في حياتي. ٧
 3.310 3.020 أتشاءم كثير ا من األقدار المستقبلية. ٨
 3.333 3.111 أشعر بمع دراستي في الجامعة ال جدوى منها. ٣

ماان خااالل الجاادول الساااب  يتبااين لنااا أع غالبيااة ال اايم االحتماليااة كانااا أقااة ماان مسااتوى 
وبايلن ى أع غالبياة معاامال  االرتبااط كاناا اا  داللاة معنوياة، ، بمعناα ≤ 0.05الداللاة

 .تعتبر فقرا  المحور األول صادقة لما وضعا ل ياسه
 
 
 



  ..ادي مقترح قائم على نظرية المعنى من منظور تربوي إسالمي لعالج خواء المعنى لدى عينة برنامج إرش
  فهد عائض فهد القحطانيد/ 

  .أ

 -909- 

 الالهدف  -: معامال  االرتباط لفقرا  المحور الثاني 0جدول 

معامة  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 3.333 3.112 أنا عاجز عن وضع أهداف لحياتي.  .0
 3.330 3.212 ا أريد أع أفعله في الحياة.ال أعرف م  .0
 3.333 3.102 حياتي بال جدوى، فلم أحق  هدف ا يستح  المي  ألجله   .0
 3.330 3.100 أفشة كثير ا في تحقي  أهدافي في الحياة.  .4
 3.333 3.200 أعجز عن تحقي  هموحاتي في الحياة.  .2
 3.004 3.030 ال أجد ما أفعله في وقا فراغي.  .1

الجاادول الساااب  يتبااين لنااا أع غالبيااة ال اايم االحتماليااة كانااا أقااة ماان مسااتوى ماان خااالل 
وبايلن ، بمعناى أع غالبياة معاامال  االرتبااط كاناا اا  داللاة معنوياة، α ≤ 0.05الداللاة

 .تعتبر فقرا  المحور الثاني صادقة لما وضعا ل ياسه
 اليمل -: معامال  االرتباط لفقرا  المحور الثالث 0جدول 

معامة  قرةالف م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 3.003 3.000  ثير ا ما أستسلم لألمر الواقع. ٣
 3.330 3.102 أشعر باليمل كلما فشلا في تحقي  ما أريد. ٢
 3.330 3.133 أتساءل في كثير من األحياع لمااا أعي ؟ ١
 3.330 3.220 أشعر بالر بة في المو . ١
 3.333 3.202 أولد. لو كاع األمر بيدي الختر  أال ٥
 3.330 3.130 تئل  علي مشاعر اليمل كلما فكر  في المستقبة. ٦
 3.333 3.241 أرى أع لحظا  السعادة قليلة في حياتي. ٧
 3.022 3.020 أصرف النظر عن هدفي مع أول عائ  يواجهني. ٨
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ن ماان خااالل الجاادول الساااب  يتبااين لنااا أع غالبيااة ال اايم االحتماليااة كانااا أقااة ماا 
، بمعناى أع غالبياة معاامال  االرتبااط كاناا اا  داللاة معنوياة، α ≤ 0.05مستوى الداللة

 وبيلن تعتبر فقرا  المحور الثالث صادقة لما وضعا ل ياسه.
 الملة -: معامال  االرتباط لفقرا  المحور الرابع 4جدول 

معامة  الفقرة م
 االرتباط

مستوى 
 الداللة

 3.333 3.232 وتين الممة.أعمالي اليومية نو  من الر  ٣
 3.333 3.232 أشعر أع الملة يخيم على حياتي. ٢
 3.330 3.101 أشعر أع دراستي الجاممية مملة. ١
 3.333 3.212 أحدا  حياتي تدعو للملة. ١
 3.333 3.200 أوقا  فراغي يمل ها الملة. ٥

أقة من مساتوى من خالل الجدول الساب  يتبين لنا أع كة ال يم االحتمالية كانا  
وبايلن تعتباار ، بمعناى أع معاامال  االرتبااط كانااا اا  داللاة معنوياة، α ≤ 0.05الداللاة

 .فقرا  المحور الرابع صادقة لما وضعا ل ياسه
ل يال ثبا  محاور االستبانة قام الباحث بحسا  معامة ألفا كرونباخ، وكانا النتاائج كماا 

 هي مبينة في الجدول التالي:
 ألفا كرونباخ ل يال ثبا  محاور الدراسة : معامة2جدول 

 معامة الثبا  عدد الفقرا  المحور
 3.232 1 المحور األول: الالمعنى
 3.123 1 المحور الثاني: الالهدف

 3.232 2 المحور الثالث: اليمل
 3.224 2 المحور الرابع: الملة

 3.222 02 جميع فقرا  أداة الدراسة
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ي الجادول السااب  أع ييماة معاماة ألفاا كرونبااخ يتم  مان النتاائج الموضاحة فا 
(، وبلئاا 3.232(، )3.224(، )3.232(، )3.123لمحاور الدراسة كانا على التوالي )

 ( وهو معامة ثبا  مرتفع. 3.222لجميع فقرا  االستبانة )
قااام الباحااث أيمااا بالتم ااد ماان موثوييااة أساا لة المقابلااة الرئيسااية بعرضااها علااى اثنااين ماان 

 ن بجامعة أم القرى وتم تن ي  األس لة و عادة صياغة لبعض فقراتها. المختصي
 :نتائج تحلية الدراسة ومناقشتها

جااوا  الساا ال األول: مااا مظاااهر خااواء المعنااى لاادى األيتااام ماان وجهااة نظاار 
 مشرفيهم؟ 

 أوال : النتائج الكمية
م لمعرفااة مظاااهر خااواء المعنااى لاادى ف ااة األيتااام ماان وجهااة نظاار مشاارفيهمو قااا 

 الباحث بتحلية إجاباتهم، لمعرفة التكرار والمتوسطا  والنس  المميارية ل جابا .
 تحلية فقرا  المحور األول: الالمعنى  

: التكرارا  والنس  الم وية إلستجابا  أفراد العينة على الفقرا  المتعلقة بالمحور 1جدول 
 األول حس  م يال ليكر 

قرة
الف

 
 تنطب  عليهم 

  ثيرا
م تنطب  عليه

 أحيانا
 ال تنطب  
 عليهم مطلقا  

 % ش % ش % ش
أشعر أنني لم أع  حياتي فوجودي مثة 

 %00.0 1 %12.4 02 %00.2 0 عدمه.

 %02.4 4 %11.0 02 %02.4 4 أشعر بالفشة في حياتي.
 %01.1 2 %10.2 01 %00.2 0 أشعر أع حياتي عبث ال معنى لها.

 %0.2 0 %10.2 01 %04.1 1 تتصف سلوكياتي بالالمباالة.
أعتقااد أنااه ال ييمااة لتحقياا  ااتااي هالمااا 

 %12.4 02 %01.1 2 %2.2 0 أع المو  هو نهاية كة إنساع.

 %04.1 1 %22.2 02 %2.2 0 أشعر أني عديم النفع لين لي ييمة.
 %00.2 0 %02.2 03 %23.2 00 أشعر بالفرال في حياتي.
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قرة
الف

 

 تنطب  عليهم 
  ثيرا

م تنطب  عليه
 أحيانا

 ال تنطب  
 عليهم مطلقا  

 % ش % ش % ش
 %00.2 0 %11.0 02 %01.0 2 أتشاءم كثير ا من األقدار المستقبلية.

أشعر بمع دراستي في الجامعاة ال جادوى 
 %03.2 2 %20.2 04 %02.4 4 منها.

: المتوسطا  الحسابية والوزع النسبي واالنحراف الممياري إلجابا  أفراد عينة 2جدول 
 الدراسة على الفقرا  المتعلقة بالمحور األول مرتبة تنازليا  حس  المتوسطا  الحسابية

قرة م
الف

 

الم
ط 

وس
ت

بي
سا

الح
ع  

وز
ال

بي 
نس

ال
ف  

حرا
االن

ي  ر
ميا

الم
ي  

لترت
ا

 

أشااعر أننااي لاام أعاا  حياااتي فوجااودي مثااة   .0
 2 3.222 %10.2 0.22 عدمه.

 4 3.211 %11.2 0.33 أشعر بالفشة في حياتي.  .0
 1 3.100 %10.2 0.22 أشعر أع حياتي عبث ال معنى لها.  .0
 0 3.241 %22.3 0.00 تتصف سلوكياتي بالالمباالة.  .4

أعتقااد أنااه ال ييمااة لتحقياا  ااتااي هالمااا أع   .2
 1 3.140 %42.0 0.40 المو  هو نهاية كة إنساع.

 2 3.134 %22.2 0.20 أشعر أني عديم النفع لين لي ييمة.  .1
 0 3.112 %21.0 0.02 أشعر بالفرال في حياتي.  .2
 0 3.213 %11.0 0.32 أتشاءم كثير ا من األقدار المستقبلية.  .2

سااتي فااي الجامعااة ال جاادوى أشااعر باامع درا  .1
 مكرر 1 3.122 %10.2 0.22 منها.

 38024 %14.2 0.14 جميع فقرا  المحور معا  
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 الهدفتحلية فقرا  المحور الثاني: ال  
: التكاارارا  والنساا  الم ويااة السااتجابا  علااى الفقاارا  المتعلقااة بااالمحور الثاااني 2جاادول 

 حس  م يال ليكر 

قرة
الف

عليهم  تنطب  تنطب  عليهم كثيرا 
 أحيانا

 ال تنطب  عليهم
 مطلقا   

 % ش % ش % ش
أنااااا عاااااجز عاااان وضااااع أهااااداف 

 %2.2 0 %20.2 04 %02.2 03 لحياتي.

ال أعاارف مااا أريااد أع أفعلااه فااي 
 %2.2 0 %12.4 02 %01.1 2 الحياة.

حيااااتي باااال جااادوى، فلااام أحقااا  
 %03.2 2 %10.2 01 %2.2 0 هدف ا يستح  المي  ألجله 

فااي تحقياا  أهاادافي أفشااة كثياار ا 
 %2.2 0 %12.4 02 %01.1 2 في الحياة.

أعجز عن تحقي  هموحااتي فاي 
 %00.2 0 %12.4 02 %00.0 1 الحياة.

 %3.3 3 %23.3 00 %23.3 00 ال أجد ما أفعله في وقا فراغي.
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: المتوسطا  الحسابية والوزع النسبي واالنحراف الممياري إلجابا  أفراد عينة 1جدول 
 ى الفقرا  المتعلقة بالمحور الثاني مرتبة تنازليا  حس  المتوسطا  الحسابيةالدراسة عل

قرة م
الف

 

ط 
ساااا

متو
ال

بي
سا

الح
ع  

وز
اااااااا

الااا
بي

نس
ال

ف  
حااارا

االن
ي  ر

ميا
الم

 

ي 
لترت

ا
 

 0 3.102 %22.3 0.00 أنا عاجز عن وضع أهداف لحياتي.  .0

ال أعااااارف ماااااا أرياااااد أع أفعلاااااه فاااااي   .0
 0 3.212 %20.3 0.01 الحياة.

حياااتي بااال جاادوى، فلاام أحقاا  هاادف ا   .0
 1 3.222 %21.3 0.22 يستح  المي  ألجله 

أفشااة كثياار ا فااي تحقياا  أهاادافي فااي   .4
 0 3.212 %20.3 0.01 الحياة.

 مكرر

أعجااااز عاااان تحقياااا  هموحاااااتي فااااي   .2
 2 3.222 %23.2 0.00 الحياة.

 0 3.203 %20.0 0.23 ال أجد ما أفعله في وقا فراغي.  .1
 38041 %20.2 0.02 ر معا  جميع فقرا  المحو 
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 تحلية فقرا  المحور الثالث: اليمل  
: التكرارا  والنس  الم وية إلستجابا  أفراد العينة على الفقرا  المتعلقة 03جدول 

 بالمحور الثالث حس  م يال ليكر 

قرة
الف

 

 تنطب  عليهم 
  ثيرا

تنطب  عليهم 
 أحيانا

ال تنطب  عليهم 
 مطلقا  

 % ش % ش % ش
 %2.2 0 %04.1 1 %22.2 02 ا أستسلم لألمر الواقع. ثير ا م

أشااااعر بالياااامل كلمااااا فشاااالا فااااي 
 %2.2 0 %12.4 02 %01.1 2 تحقي  ما أريد.

أتساءل في كثير من األحياع لماااا 
 %00.0 1 %20.2 04 %00.0 1 أعي ؟

 %41.0 00 %41.0 00 %2.2 0 أشعر بالر بة في المو .
لاااو كااااع األمااار بيااادي الختااار  أال 

 %01.1 2 %01.1 2 %41.0 00 ولد.أ

تئلااا  علاااي مشااااعر اليااامل كلماااا 
 %00.2 0 %10.2 01 %01.1 2 فكر  في المستقبة.

أرى أع لحظااا  السااعادة قليلااة فااي 
 %00.2 0 %22.2 02 %03.2 2 حياتي.

أصاارف النظاار عاان هاادفي مااع أول 
 %0.2 0 %12.4 02 %03.2 2 عائ  يواجهني.
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والوزع النسبي واالنحراف الممياري إلجابا  أفراد عينة  : المتوسطا  الحسابية00جدول 
 الدراسة على الفقرا  المتعلقة بالمحور الثالث مرتبة تنازليا  حس  المتوسطا  الحسابية

قرة م
الف

 

ط 
وسااا

لمت
ا

بي
سا

الح
ع  

وز
اااااااا

الاا
بي

نس
ال

ف  
حاارا

االن
ي  ر

ميا
الم

 

ي 
لترت

ا
 

 0 3.142 %20.0 0.23  ثير ا ما أستسلم لألمر الواقع.  .0

ر بالياااامل كلمااااا فشاااالا فااااي أشااااع  .0
 0 3.212 %20.3 0.01 تحقي  ما أريد.

أتساءل في كثير من األحيااع لماااا   .0
 2 3.110 %11.2 0.33 أعي ؟

 2 3.102 %24.3 0.10 أشعر بالر بة في المو .  .4

لاااو كااااع األمااار بيااادي الختااار  أال   .2
 0 3.241 %20.3 0.01 أولد.

 مكرر

تئلااا  علاااي مشااااعر اليااامل كلماااا   .1
 1 3.100 %20.2 0.02 المستقبة.فكر  في 

أرى أع لحظااا  السااعادة قليلااة فااي   .2
 مكرر 0 3.104 %20.3 0.01 حياتي.

أصاارف النظاار عاان هاادفي مااع أول   .2
 0 3.200 %22.2 0.02 عائ  يواجهني.

 38020 %20.0 0.04 جميع فقرا  المحور معا  
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 حلية فقرا  المحور الرابع: الملةت
م وية إلستجابا  أفراد العينة على الفقرا  المتعلقة : التكرارا  والنس  ال00جدول 

 بالمحور الرابع حس  م يال ليكر 

قرة
الف

 

ال تنطب  عليهم  تنطب  عليهم أحيانا تنطب  عليهم كثيرا
 مطلقا  

 % ش % ش % ش
أعمااااالي اليوميااااة نااااو  ماااان الااااروتين 

 %0.2 0 %41.0 00 %23.3 00 الممة.

 %00.2 0 %41.0 00 %40.0 00 أشعر أع الملة يخيم على حياتي.

 %04.1 1 %40.0 00 %00.0 1 أشعر أع دراستي الجاممية مملة.
 %2.2 0 %12.4 02 %01.1 2 أحدا  حياتي تدعو للملة.
 %2.2 0 %01.1 2 %12.4 02 أوقا  فراغي يمل ها الملة.

 
د عيناة : المتوسطا  الحسابية والوزع النسبي واالنحراف المميااري إلجاباا  أفارا00جدول 

 الدراسة على الفقرا  المتعلقة بالمحور الرابع مرتبة تنازليا  حس  المتوسطا  الحسابية

قرة م
الف

ط  
وس

لمت
ا

بي
سا

الح
ع  

وز
لاااااااا

ا
بي

نس
ال

اااارا 
نحااا

اال ف 
ي  ر

ميا
الم

 

ي 
ترت

ال
 

أعماااالي اليومياااة ناااو  مااان الاااروتين   .0
 0 3.220 %20.3 0.41 الممة.

 0 3.121 %22.3 0.00 أشعر أع الملة يخيم على حياتي.  .0

 2 3.211 %10.2 0.22 أشعر أع دراستي الجاممية مملة.  .0

 4 3.212 %20.3 0.01 أحدا  حياتي تدعو للملة.  .4

 0 3.140 %21.3 0.22 أوقا  فراغي يمل ها الملة.  .2

 38422 %21.3 0.02 جميع فقرا  المحور معا  
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 ربعةيلخص استجابا  أفراد عينة الدراسة على محاور الدراسة األ  04الجدول 

قرة م
الف

سط  
متو

ال
بي

سا
الح

ع  
وز

ال
بي

نس
ال

ف  
حرا

االن
ي  ر

ميا
الم

ي  
ترت

ال
 

 4 0.384 %14.2 0.14 المحور األول: الالمعنى  .0

 0 0.346 %20.2 0.02 المحور الثاني: الالهدف  .0

 0 0.373 %20.0 0.04 المحور الثالث: اليمل  .0

 0 0.477 %21.3 0.02 المحور الرابع: الملة  .4

ول الساابقة معانااة األيتاام مان جمياع مظااهر خاواء المعناى ماان تتما  مان الجادا 
وجهة نظر مشرفيهم، حيث تتباين معادالتها، وتادل فاي مجملهاا علاى وجاود خاواء المعناى، 

 بنسبة تتراوح من المتوسطة إلى المرتفعة باختالف المفاهيم المنتمية للمحاور المختلفة.
 ثاني ا: النتائج النوعية

قابلة شابه المنظماة كامداة نوعياةو للتم اد مان البياناا  الكمياة استخدم الباحث الم 
المستخلصة من االستبانا ، ولمزيد من التفصية والتعلية، حياث أجارى الباحاث مقابلاة ماع 

مان القاائمين علاى شا وع األيتاام، تام انتقاا هم بطريقاة قصاديةو نظار ا لماا يشائلونه ماان  4
ائج، فتكوناا العيناة مان: األخصاائي النفساي، مرا ز هامة ومتنوعة قد تساهم في إثراء النت

واألخصااائي االجتماااعي، والمشاارف العااام لأليتااام، وأ ثاار المشاارفين خباارة ومعايشااة لأليتااام، 
وتاام اكاارهم بمسااماء مسااتعارة للمحافظااة علااى خصوصاايتهم، وماان ثاام اتبااا  المنهجيااة فااي 

األسا لة علاى أفاراد البحو  النوعياة لتحلياة البياناا  المتحصالة مان المقابلاة، حياث تطارح 
( تمثااة Themes(، وتشااكية موضااوعا  محوريااة )(Codesالعينااة وماان ثاام يااتم ترميزهااا 

تصاااورا  عاماااة ألفاااراد العيناااة حاااول محااااور الدراساااة، ويباااين الجااادول التاااالي اإلجاباااا  
والترميااازا  المتحصااالة مااان إجاباااا  أفاااراد العيناااة، بعاااد عملياااة التن اااي  وحااايف اإلجاباااا  

 المتكررة:
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محااااااااااااااور  المشارش
 األس لة

 ((Codesالترميز  إجابا  العينة

ياااازداد وضااااوح  يااااا  المعنااااى لاااادى - الالمعنى عبدهللا
 األيتام في المرحلة الثانوية.

يشكة  ياا  االنتمااء ألسارةو العاماة -
األبرز في  يا  المعناى، بادلية التئيار 
الملحااوظ علااى حياااة األيتااام الاايين تاام 

 تزويجهم.

تعتبااار األسااارة مصااادر ا -
شاااكية المعنااااى سااااواء لت

بتبنااااااااااااي اليتاااااااااااايم، أو 
 بزواجه.

االرتبااااااااااااااااط باااااااااااااااين -
االضااااااطرابا  النفسااااااية 

 و يا  المعنى.
العالقاااااة باااااين الفااااارال -

الاااديني، وتفااااقم مظااااهر 
 خواء المعنى.

لألهااااااداف دور كبياااااار -
فاااااي شاااااعورهم بمعنااااااى 
للحياةو والصعوبة تكمان 
في إيجاد الهدف المقناع 

 لهم.
الملاااااة واليااااامل هماااااا -

رزتاع لحياة السمتاع البا
 األيتام.

 يااااااااااااا  المعاااااااااااااني -
اإليمانياااااة عااااان األيتاااااام 
 التوكااااااااااة علااااااااااى هللا، 
واإليماع بقماائه وقادرهو 
وهااايا يااا ثر سااالب ا علاااى 

 حياتهم.
الر بااااة المتكااااررة فااااي -

ااااا  عاااادم الوجااااود، وأحيان 

ضاامف  أباارز م شاار لريااا  الهاادفو- الالهدف
الر بااة فااي إ مااال الدراسااة خاصااة فااي 

 المرحلة الجاممية.
 يا  المعنى لدى األيتام يسااهم فاي -

  يا  الهدف.
يبرز اليمل فاي التساا ل عان جادوى - اليمل

  ة شيء بما في الن الدراسة.
مصااااادر وجاااااودهم كميتاااااام مجهاااااولي -

 النس و يعد منبع ا لليمل.
 يتام.الملة هو السمة البارزة لأل- الملة

 انعدام الر بة في مواصلة أي عمة.-
 يزداد الملة عند البرامج الجادة.-
 

يساااااهم  يااااا  المعنااااى فااااي نشااااوء - الالمعنى محمد
 االضطرابا  النفسية.

فاااااااااي بعاااااااااض الحااااااااااال  تسااااااااااهم -
االضاااطرابا  النفساااية فاااي الر باااة فاااي 

 االنتحار.
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يفتقد معظم األيتاام للمعااني اإليمانياة -
 عنى.التي تعطي للحياة م

 الر بة في االنتحار.
االنئمال في المادية، -

 اعتبارهاااااااااااا المحفاااااااااااز 
الوحياااد مااان أجاااة شاااراء 

تنااااااااااااء الملهياااااااااااا  واق
 األشياء.

للوظيفاااة أثااار إيجاااابي -
علااااى األيتااااامو إا تمثااااة 

 لليتيم هدف ا في الحياة.
تشااااااااااااااااكة ييمااااااااااااااااة -

المساااا ولية قااااد يساااااهم 
فاي حفاز األيتاام لاللتاازام 

 تجاه أنفسهم وحياتهم.
انخراههم في المجتمع -

يحسااااان مااااان حيااااااتهم، 
ويااااااازول األثااااااار بقااااااادر 

 العودة للعزلة.

يصااع  علااايهم إيجااااد أي هااادف بماااا - الالهدف
فااااااي الاااااان الدراسااااااة ولااااااوال المكافاااااامة 
المصاااروفة للدارساااين لتخلاااى معظمهااام 

 عن الدراسة.
تااوفر الوظيفااة المناساابة تحساان كثياار ا -

 من حالة اليتيم، وتشعره بمع له هدف.
شااعور الياامل هااو األصااة لااديهم، وال - اليمل

يوجاااااد أي معناااااى قاااااد يحفااااازهم ساااااوى 
 المادة.

الياامل هااو السااب  الاارئين فااي فشااة -
  ثير من البرامج المقامة لأليتام.

يظهااار الملاااة فاااي عااادم الجدياااة فاااي - الملة
 المشاركة في أي برنامج.

يعمام األيتااام شاعور الملااة علاى كافااة -
مناحي الحياة، لشدة سيطرة الملة على 

 حياتهم.
ه شااعورهم بالمساا ولية بعااد الاازواج لاا- الالمعنى أحمد

الاااااادور األ باااااار فااااااي تشااااااكية معنااااااى 
 لحياتهم.

يظهاار بااين فينااة وأخاارى عبااارا  تاادل -
على رغباتهم فاي عادم الوجاود، وساخط 

 على الوالدين.
يركااز معظمهاام علااى يومااه، وال يهمااه - الالهدف

 عواق  أفعاله.
ال يشاعروع ب يمااة الحياااة فمااال عاان -
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 األهداف.
الياااامل يحملهاااام علااااى الخااااوف ماااان - اليمل

 ة، وتوقع األسوأ.المستقب
لااديهم وفاارة كبياارة فااي الوقااا، تساااهم - الملة

 في تفاقم الملة.
سعيهم لالنعزال عن المجتماع زاد مان -

 مللهم.
عقاادة الاانقص تالحاا  اليتاايم، وتشااعره - الالمعنى سعد

 أنه فرد لين له ييمة.
يوجاااد لااادى األيتاااام فااارال ديناااي كبيااار -

 يساهم في خواء المعنى.
األيتاااام: لمااااااا سااا ال يااا ر  بعااااض -

اااااا مجهاااااول  اختاااااارني هللا أل اااااوع يتيم 
 النس .

من ينج  في إيجاد هدف يلحظ عليه - الالهدف
 تئير لألفمة.

ياااتم تعزياااز اليااامل لاااديهم عناااد أدناااى - اليمل
 فشة يتعرا له اليتيم.

يتصور معظم األيتاام أع وضاعهم لان -
 يتئير.

يصااارف اليتااايم النظااار عااان مواصااالة - الملة
لهاااادف عنااااد أدنااااى صااااعوبةو تحقياااا  ا

 بسب  الملة من تكرار المحاولة.
 لديهم روتين يومي ال يكاد يتئير.-
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 :Themesالموضوعا  المحورية 
 الجان  الديني:-

يعاني األيتام من فرال ديني كبير، يتمثة في  يا  التصور القويم للحياة، وعما   
تالء، وهايا بادوره يمامف مان ييمااة اإليمااع بالقمااء والقادر، وفهام الفلسافة اإليمانيااة لالبا

ا عان األسارة التاي تحارص  الوعظ، أو التوجيه الديني، وربما كااع هنالان دور لنشامتهم بعياد 
اا  اا هام  على غرل مثة هيه المعااني فاي الصائر، وتتعاهادها باالنمو، كماا أع لاديهم احتياج 

ا بوضعهم للتمسين المعرفي الشرعي لمعنى الحياة، وللوجود بمسره، وهيا قاد يسااهم  وخاص 
فااي تقليااة خااواء المعنااى لااديهمو كمااا تبااين ماان الدراسااا  السااابقة، وال يقااة الجاناا  الااديني 
أهمية عن الجان  االجتماعي في مساعدة األيتام علاى االنعتاا  مان عازلتهم الناجماة عان 

 اليمل والملة وس ال الجدوى عن المشاركة الفاعلة في شتى مناحي الحياة.
 ي:الجان  االجتماع-

تبين أع الجان  االجتماعي بالف األهمية في تشكية معنى الحياة لادى األيتاام، إا  
يلمان المشارفوع أنااه يشاكة مصاادر ا للمعناى لااديهمو حاال انخااراههم فاي أنشااطة الادمج مااع 
المجتمع، وشعورهم بتقبة ايخرين لهم، أو فاي حاال تبنايهم مان قباة األسار المتطوعاة فاي 

يتام وتكوين أسرهم الخاصة وأثر الان الباين علاى حياواتهم، كماا الن، أو من خالل زواج األ
أع هيا الجان  مس ول كيلن عن نصي  كبير من خواء المعنى لديهم، جراء  يا  أسارهم 
الخاصة، وتسا لهم الدائم عن أصول نسبهم، وخوفهم من وصمة العار التي قد تلحا  بهام 

ى إخفااء انتماائهم لجممياا  األيتاام، من المجتمع، وخوفهم من عدم تقبلهم، ماا يادعوهم إلا
 وتحسسهم من إقامة العالقا و خوف ا من معرفة ح يقتهم .

 الجان  المادي:-
ينطااوي الجاناا  المااادي علااى جاازء إيجاااابي وآخاار ساالبي، فإيجابيتااه تتمثااة فاااي  

الوظيفة التي تمثة نقلة نوعية لليتيم، وتشعره بمع له هدف في الحياة، وأع لاه دور وييماة 
للمجتمع، وتساهم في تحفيز ييمة المس ولية لادى اليتايم والتاي لهاا دور باارز فاي  ممافة

تحسين حياته في مناحي شتى، وأماا الجازء السالبي لهايا الجانا  فيتمثاة فاي حصار اليتايم 
لمعنى الحياة بالمادة، والتي تحمله على ال يام حتاى بامدواره الرئيساة كالدراساة، وانئماساهم 

كاأللعاا  اإللكترونياة، واألجهازة اليكياة، وحصار األهاداف فاي المزياد فاي الملهياا  المادياة 
من المقتنيا ، وهيا يتواف  ماع ماا اكاره فرانكاة مان أع: فقاداع المعناى لاه مظااهر متعاددة 
 إرادة القوة، بما في الن الشكة البدائي إلرادة القوة وهو: إرادة الماال، وأحيان اا يظهار باإرادة 

ااا ا باالنااادفا  فاااي التعاااويض الجنساااي، أو المااااديو وبالتاااالي فاااإع اللاااية، والتاااي تنتهاااي غالب 



  ..ادي مقترح قائم على نظرية المعنى من منظور تربوي إسالمي لعالج خواء المعنى لدى عينة برنامج إرش
  فهد عائض فهد القحطانيد/ 

  .أ

 -962- 

اإلغااااارا  فاااااي المادياااااا  والشاااااهوا  تشاااااكة مظااااااهر رئيساااااة لحالاااااة الفااااارال الوجاااااودي 
 (.0302)فرانكة،

 الجان  الوجودي:-
يشااكة مصاادر الوجااود القلاا  األباارز لاادى األيتااام، ماان خااالل التسااا ل عاان سااب   

عان أي معلوماة قاد تشاير إلاى أصالهم، باة تجااوز وجودهم، وأصة نسبهم، وبحاثهم الادائم 
الن إلاى افتاراا قصاص خيالياة وتصاديقها تصاور لهام كيا  وجاودوا، و لاى مان ينتماوع، 
وهيا القل  الوجودي ال يخلو من سخط على المجتماع الايي يروناه مسا وال  عان معانااتهم، 

لخاهئ عان هللا واليي يحملهم على تكوين تصور سلبي عن الوجود، ال يخلو من االعتقاد ا
عز وجة، وعن المعاني المشوهة تجاه القماء والقادر، والحكام اإللهياة التاي تطويهاا أقادار 

 هللا عز وجة، وتصور أع هيه األقدار محكومة بالعبث والفوضى.
 :ثالث ا: الجمع بين النتائج الكمية والنوعية

منهماا فاي  أسفر  النتائج الكمياة والنوعياة عان توافا  فاي البياناا  المستخلصاة 
المحاور األربعة، كما تباين مان النتاائج النوعياة بعاض التفاصاية الم كادة والمثرياة للنتاائج 
الكمية. وقد أجمعا عينة المقابلة على  يا  أو تشوه معنى الحيااة لادى ف اة األيتاام، بماا 
يتوافاا  مااع المعاادال  المرتفعااة لنتيجااة الالمعنااى، والالهاادف، والياامل، والملااة الااواردة فااي 
االسااتبياع، والتااي تشااير إلااى المعاناااة ماان عقاادة الاانقص، والالمباااالة، والتشااا م ماان الحياااة 

 والمستقبة، و يا  حن المس ولية، والفرال الديني، والر بة في عدم الوجود.
وعلى الرغم من أهمية األهداف وأثرها على تحساين معناى الحيااة، ومالحظاة هايا  

إيجااد هادف لحيااتهمو إال أع هنالان صاعوبة بالئاة فاي األثر علاى األيتاام الايين نجحاوا فاي 
إيجاااد هاادف لحياااتهم، و ع تاام إيجاااده فقليااة ماان يثااابر ويسااتمر لتح يقااه، والئالبيااة ماانهم 

 يمي  ليومه، هروب ا من المستقبة، وتشا م ا منه.
 ما أع اليمل والملة هما السامتاع البارزتااع علاى ف اة األيتاام، و ع سالم الابعض  

لاايي يقعااده عاان تحقياا  هدفااه، فااال يكاااد ينجااو ماان الملااة الاايي يميقااه عاان ماان الياامل ا
االستمرار، ويصرفه عن هدفه عند أدنى صعوبة تواجهه، وهاي محصالة مشاتركة لمجموعاة 
ماان المعتقاادا  والتصااورا  المئلوهااة عاان الحياااة، وتشااكة بعااض العااادا  الخاه ااة، التااي 

 م. رسا من واقعهم، وعزز  من العزلة الشعورية لديه
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جااوا  الساا ال الثاااني: مااا البرنااامج اإلرشااادي المقتاارح لعااالج مظاااهر خااواء 
 المعنى من منظور تربوي إسالمي؟

 أوال: الهدف العام للبرنام 
من خالل نتائج االساتبانة والمقابلاة اتماحا معانااة األيتاام مان المظااهر األربعاة  

اا لنظرياة -المعناى والمتمثلاة لخواء المعنى، والتي تعتبر م شر ا للمناابع الرئيساة لخاواء  وفق 
وعلااى ضااوء النتااائج تاام تصااميم   يااا  معنااى الحياااة، والمعاناااة، والمااو ،فااي:  -المعنااى

معالجاة المناابع الرئيساة لخاواء المعناى، عبار البرنامج اإلرشادي المقترح واليي يهدف إلى 
 تربية اإلسالمية.مفاهيم التربية اإلسالمية، وباستخدام فنيا  اإلرشاد بالمعنى، ووسائة ال

 ثاني ا: وصف البرنامج
 يتكوع البرنامج اإلرشادي من جزئين رئيسين، وهما: 

ااا  - الجاازء اإلرشااادي الخاااص بمنااابع ومظاااهر خااواء المعنااى، والاايي يقاادم تصااور ا تربوي 
 إسالمي ا لمعنى الحياة، وفهم سنن وأسبا  االبتالء، ومعنى المو  وعالقته بالحياة.

اص بااال يم الااثال  التااي أشااار  نظريااة المعنااى إلااى دورهااا فااي الجاازء اإلرشااادي الخاا -
معالجااة خااواء المعنااى، وهااي ال اايم االبتكاريااة، والخبراتيااة، واالتجاهيااة، بحيااث تقاادم 

 ضمن إهار تربوي إسالمي، يرمي إلى اا  األهداف لل يم الميكورة.
 ثالث ا: مصادر تصميم البرنامج

عتماديااة "موجااه شخصااي" ماان االتحاااد خباارة الباحااث: والمتمثلااة فااي حصااوله علااى ا -
، وعملااه فاي تصااميم البارامج اإلرشااادية والتدريبيااة،  ICIاأللمااني للتوجيااه الشخصاي 

و 0301ودراساااااااااته لنظرياااااااااة المعناااااااااى عبااااااااار بحثاااااااااين ساااااااااابقين )القحطااااااااااني، 
 (.0303القحطاني،

نظريااة المعنااى: تاام االهااال  واالسااتفادة ممااا كتبااه فرانكااة م ساان النظريااة، والفنيااا   -
 اصة التي أوجدها ل رشاد بالمعنى.الخ

الدراسااا  السااابقة: تاام الرجااو  إلااى الدراسااا  السااابقة ضاامن اإلهااار النظااري والتااي  -
عنياا بتصاميم بارامج إرشااادية قائماة علاى المعنااى، واالساتنارة بمناهجهاا، ونتائجهااا، 

 وتوصياتها.
المقابلاة فاي مشرفو األيتام: حيث ساهما المعلوما  المستقاة منهم عبر االساتبياع و  -

تصميم البرنامج اإلرشادي مان خاالل تحدياد أبارز مظااهر خاواء المعناى لادى األيتاام، 
 وهبيعة احتياجهم، ومدى تقبلهم لبعض األسالي  دوع غيرها.
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 رابع ا: األهداف اإلجرائية للبرنامج
 بناء عالقة إرشادية قائمة على االحترام والتقبة بين المرشد والمستفيدين. -
فيد بطبيعاااة البرناااامج اإلرشاااادي، وأثااار االلتااازام بالقواعاااد والتااادريبا  تعريااا  المسااات -

 والواجبا  في نجاح البرنامج.
 تعري  المستفيد بطبيعة مشكلته وأبعادها. -
بياع أهمية المس ولية الفردية ك يمة مهمة ل رشاد بالمعنى، ولتحقي  أ بر قدر مان  -

 الفائدة.
 ء المعنى.تقديم تصور عام لمعنى الحياة، ومفهوم خوا -
تكوين قاعدة معرفية لدى العمية حول مفهوم المعاناة، وسنن هللا في االبتالء، وسابة  -

 الخالص منه.
 تدري  المستفيد على التممة الستنباط المعاني حول معاناته الشخصية. -
تمكااين المسااتفيد ماان وضااع أهااداف مسااتمدة ماان ال اايم الخبراتيااة، وال اايم االتجاهيااة،  -

 وال يم االبتكارية.
مساعدة المستفيد على تشكية عادا  يومية مستمدة مان مفااهيم التربياة اإلساالميةو  -

 تساعده على تجاوز الملة واليمل كمظهر من مظاهر خواء المعنى.
 مناقشة االتجاها  الخاه ة لدى المستفيد عن معنى الحياة وما يرتبط به. -
ا: األسن التي يقوم عليها البرنامج   خامس 

ى مجموعاااة مااان األسااان التربوياااة اإلساااالمية، والفلسااا ية، يقاااوم البرناااامج علااا 
والنفسااية، وهاايه األساان تشااكة قاعاادة نظريااة مسااتمدة ماان الفكاار التربااوي اإلسااالمي فااي 

 تصوره للمعنى وخواء المعنى، واإلهار النظري ل رشاد بالمعنى.
فن تحتوي مصادر التربية اإلسالمية على التوجيه األمثة واأل مة لكة ما تحتاجاه الان -

 البشرية، ويسهم في استقرارها وتوازنها.
التصور اإلسالمي لمعنى الحياة والمو  يمثة التصور األعم  واألشمة، ألنه مساتمد  -

مماان خلاا  المااو  والحياااة ساابحانه وتعااالى، ويعطااي تصااور ا شااامال  ومترابط ااا للحياااة 
 لحياتين.والمو  والعالقة بينهما، وللحياة األخرى وسبة االستقرار والنجاة في ا

تصور الفرد لمعنى الحياة ينعكن على كة جوان  حياته، إا أنه يشكة األسال اليي  -
تنطل  منه كافة التصورا  عن كة ماا تحوياه الحيااة، و ياا  المعناى المالئام للحيااة 

 يعد مصدر ا للقل  الوجودي.
اإلنساااع كااائن يبحااث عاان المعنااى، إا أع إرادة المعنااى هااي الباعااث األسااال ولااين  -

 ئريزة.ال
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وجود المعنى يساهم في تحمة المعانااة، وبقادر عما  المعناى و يمااع الفارد باه يكاوع  -
 تحمله للمعاناة.

 تقدم التربية اإلسالمية معاع كلية تعين على تجاوز االبتالء والمعاناة بكافة صورها. -
يمتلن اإلنساع حرية اإلرادة والتاي تجعلاه يقارر مصايره، ويحادد اختياراتاه فاي الحيااة،  -

 بدوع حرية اإلرادة ال يكوع اإلنساع مس وال  عن حياته.و 
اا تتفا  علاى أهميتاه التربياة اإلساالمية ونظرياة المعناى، إا  - تعد المس ولية جير ا رئيس 

 هي منطل  للبحث عن المعنى، وتحمة المعاناة.
تتفا  التربياة اإلساالمية ونظرياة المعناى علااى أهمياة الجانا  الاديني كمرتكاز لتشااكية  -

 ياة.معنى الح
 لممف اإليماع، وتشوه التصور الديني عالقة رئيسة بخواء المعنى. -
تتمثة منابع خواء المعنى في التصور المشوه لمعنى الحياة، وقل  المو ، والمعانااة،  -

وماان المظاااهر الدالااة عليااه: حالااة الالمعنااى، و يااا  الهاادف فااي الحياااة، والياامل، 
 والملة.

صااة التااي نجاام عنهااا خااواء المعنااى، وهاايا لكااة فاارد شخصااية مسااتقلة، وأساابابه الخا -
 .يعطي أهمية لجلسا  اإلرشاد الفردية التي تعنى بعوائ  المعنى الخاصة بكة فرد

ا: الفنيا  المستخدمة في البرنامج  سادس 
يعتمد البرنامج اإلرشادي في هيه الدراسة على فنيا  اإلرشاد بالمعنى، والمتفرعة  

ناسبة للمماموع الترباوي اإلساالمي المتعلا  باالمعنى، عن نظرية المعنى، إا أنها وسيلة م
 ومنها ما يلي:

 Socratic dialogueالحوار السقراهي  -0
هو أسلو  تواصلي، ووسيلة أساسية ل رشاد بالمعنى، حياث يقاوم علاى األسا لة  

التي تساعد المسترشد علاى ا تشااف معناى الحيااة، مان خاالل عادة هار  تتمامن: تحماة 
 (Ras,2010).عي الياتي، والتسامي باليا  المس ولية، والو 

( بعاااض الجوانااا  المتعلقاااة باااالحوار الساااقراهي، 0300وياااورد محماااد ومعاااوا ) 
ا إليجاد معنى الحياة ومنها:  والتي تشكة منطلق 

اا إليجااد معناى الحيااة، إا  -0 الوعي باليا : حيث أع معرفة اليا  تشكة مرتكز ا رئيس 
 في ظة جهة الفرد بياته. يتعير الوصول للمعنى الكلي للحياة

االختيار: حيث أع توافر الخيارا  أمام المسترشاد، وعادم حصارها بمعناى محادودو  -0
 يزيد من احتمالية توافر المعنى.
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التفرد: إا غالب ا ما يوجد المعنى فاي الموايا  التاي يتفارد بهاا المسترشاد، وتكاوع  -0
 خاصة به ال يمكن ألحد أع يحملها عنه .

اا المس ولية: تحمة مس -4  ولية األحدا  واألقدار غير القابلاة للتئييارو تشاكة مفتاح 
 إليجاد المعنى .

التسامي باليا : يمكن أع ينشم المعنى عندما يتجاوز الفرد أنانيته وانكفاءه على  -2
 ااته ور باته، ليتسامى نحو العطاء، والموازنة بين مطالبه ومطال  ايخرين .

 Logochartجدول المعنى )اللوجو تشار (  -0
تعااد هاايه الفنيااة ماان أحااد  فنيااا  اإلرشاااد بااالمعنى، وهااي فنيااة وواجاا  منزلااي  

تساعد المسترشد على التفكير في المواي  التي يمار بهاا وا تشااف المعناى فيهاا، وفحاص 
هريقتااه فااي تشااويه الواقااع، وعاادم تحمااة مساا ولية تئييااره، بحيااث يبتعااد عاان االسااتجابة 

اياا ، وينتقااة إلااى الااوعي الفاااحص لااردة فعلااه وانتخااا  التلقائيااة التااي اعتادهااا تجاااه المو 
 االستجابة الصحيحة.

وهيه التقنية ستفيد في التوظي  العملي إلسبال المعاني التربوية اإلسالمية علاى  
الموايا  الحياتيااة التااي يماار بهااا المسترشااد، وخلاا  القاادرة لديااه لر يااة المواياا  ماان خااالل 

 التصور اليي تلقاه عبر البرنامج.
 تعدية االتجاها  -0

وهي تقنية تهدف إلى مناقشة وتعدية األفكار والمعتقدا  التي ت اف خلاف نظرتاه  
لياته وللحياة وللوجود، وتصاوره للمساتقبة، ولبااقي المحاددا  اا  العالقاة بخاواء المعناى، 
حيااث يهاادف الباحااث ماان اسااتخدام هاايه الفنيااة إلااى تعاادية وتقااويم هاايه االتجاهااا  بمميااار 

 مي.تربوي إسال
 Paradoxical Intentionالمقصد المتناقض  -4

وهي فنية تستخدم لجعة المسترشد يواجه مخاوفه التي يتجنبهاا، حياث أع سالوش  
التجنا  يفاااقم ماان شااعوره بااالخوف حيااال توقااع حاادوثها، وهاايا مااا قااد يجعااة شااعور الخااوف 

ه الفنياة فاي والقل  مسيطراع عليه، وم ثراع على معنى حياته، ويحاول الباحث توظي  هي
إ سااا  المسترشااد المعاااني الالزمااة لمواجهااة مخاوفااه، كاالسااتعانة والثقااة باااهلل، وبتاادبيره، 
وهي خطوة تلي مناقشة االعتقادا  التي يحملها تجااه مخاوفاه، ومادى استحماار قادرة هللا 

 عز وجة ومعيته عند مواجهة مخاوفه.
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 Parable Methodالقصة الرمزية  -2
بإيصااال المعنااى المااراد للمسترشااد عباار قصااة رمزيااة، تجعلااه  وفيهااا يقااوم المرشااد 

يسااتخلص المعنااى المااراد، وهااي فنيااة مشااابهة ألساالو  القصااة وضاار  األمثااال التااي تمخااي 
هااابع قصااة رمزيااة وتعااد ماان وسااائة التربيااة اإلسااالمية، وقااد قااص هللا عااز وجااة فااي كتابااه 

َصااص  ۡ  َفاا  رة، قااال تعااالى: )الكااريم قصااص األنبياااء واألقااوام السااابقين ألخااي العظااة والعباا
َكااااَع ف اااي  ۡ  َلَقاااد( )ساااورة األعاااراف( وقاااال تعاااالى: )٣٧٦َيَتَفكباااَروَع  ۡ  َقَصاااَص َلَعلبَهااامۡ  تل

م ااه  اا  ۡ  َقَصص  ل ااي تل ۡ  َرةۡ  ع  َو  اا   ۡ  َألۡ  ألِ  (، كمااا ضاار  هللا عااز 000( )سااورة يوسااف :  ۡ  بَ 
 وجة األمثال التي توصة المعنى المنشود بمسلو  رمزي.

 Situational Reconstructionبناء الموقفي إعادة ال -1
وتهادف هاايه الفنياة إلااى مساااعدة المسترشاد علااى تقياايم معاناتاه وأحاادا  حياتااهو  

بمع تجعله يتخية ثال  موايا  كااع مان الممكان أع تامتي أساوأ مان المويا  الحاالي الايي 
 (.0331يمر به، حتى يعيد بناء الموي  الصحي  من حياته ومعاناته. )أحمد وحسين،

ولهيه الفنية شواهد عدة في التربية اإلسالمية لعة من أبرزهاا ماا رواه أباو هريارة  
أسَفَة منكم وال  هو َمن إلى انظروان النبي صلى هللا عليه وسلم أنه قال: "رضي هللا عنه ع

َدروا نعماَة هللا عاز وجاة" )الطبراناي، َمان إلاى تنظروا ث ، حادي00/0فاوَقكم فإنباه أجاَدَر أالب َتاز 
 (0200رقم 

الن أع اإلغرا  في المعاناة يجعة الفرد يئفة عن سائر الانعم التاي مان هللا علياه  
بها، وتممله لحال من هو أسوأ منه يبقي عليه شكر نعمة هللا عز وجة، ويحجم من شعوره 

 بعظم بالئه.
 Logodramaاللوجودراما  -2

ئيير في حياتهو مان وهي فنية تحاول مساعدة المسترشد على تحمة مس ولية الت 
خااالل تصااوره لمسااتقبة حياتااه وأنااه قااد أصااب  ماضااي ا، ثاام ال يااام بعمليااة التقياايم والمراجعااة 
ليلكم الماضي، وما المسا وليا  التاي يتحملهاا، والر باا  التاي يمماة تئييرهاا فاي ماضايه، 

 ومن ثم يتحمة مس ولية هيا التئيير اليي ما زال بإمكانه إحداثه. 
يااة أع تصااور النهايااا  يحفااز علااى تقااويم الحاضاار والمسااتقبة، وتاازعم هاايه الفن 

وتحمة مس ولية تئييره، ونحوه ما في التربية اإلسالمية من تيكير بالمو  والخاتماة، حتاى 
ال يئاار  اإلنساااع فااي حاضااره، متناسااي ا خاتمتااه، فيكااوع الاان حااافز لتبقااى الح يقااة ماثلااة 

 أمامه، للتحفيز والتقويم.
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 ا  اإلرشاديةسابع ا: بناء الجلس
ا لما يلي:   تم تصميم كة جلسة إرشادية وفق 

موضو  الجلسة: حيث تتممن كة جلساة موضاوع ا يشاير إلاى الهادف الماراد تح يقاه  -
 منها.

 أهداف الجلسة: وتشتمة على األهداف اإلجرائية الواج  تحققها بنهاية الجلسة. -
 لمناسبة لهدف الجلسة.الفنيا  اإلرشادية: وتتممن الفنيا  واألسالي  اإلرشادية ا -
نااو  اإلرشاااد: ويشااير إلااى نااوعين ماان اإلرشاااد: الجماااعي والفااردي، حيااث يااتم اختيااار  -

 النو  المناس  للهدف.
 13-13زماان الجلسااة: وهااو الاازمن المخصااص لكااة جلسااة إرشااادية، ويتااراوح بااين  -

 دييقة.
 ثامن ا: مراحة عملية اإلرشاد

ماامن كافااة التفاصااية اإلرشااادية، تماار عمليااة اإلرشاااد باامربع مراحااة أساسااية، تت 
 وتطبي  األدوا ، وعملية التقويم للبرنامج وللمستفيدين.

 المرحلة األولى: التهي ة النفسية والمعرفية
تتكوع هيه المرحلة من الثال  جلسا  األولى للبرنامج، والتاي تساعى إلاى تهي اة  

 المستفيدين تهي ة نفسية ومعرفية عبر األهداف التالية: 
 ف بين أفراد المجموعة اإلرشادية، وتعزيز التفاعة اإليجابي بينهم.التعار  -
 بياع أهداف البرنامج اإلرشادي، والتعري  بمراحله ومتطلباته، ومواعيد الجلسا . -
 التعري  بمدوار ومس وليا  األفراد المشاركين. -
 تعزيز التواصة والمشاركة وال يام باألدوار المنوهة بكة فرد. -
 اإلرشاد التربوي اإلسالمي القائم على المعنى. التعرف على مفهوم -
 تزويد المستفيدين بمعلوما  كافية عن نظرية المعنى، ومنابع ومظاهر خواء المعنى. -
 اإلجابة عن كافة استفساراتهم المتعلقة بآلية تنفيي البرنامج. -

 المرحلة الثانية: عملية اإلرشاد التربوي اإلسالمي القائم على المعنى
المرحلااة مان خماان جلسااا  إرشاادية )الرابعااة، الخامسااة، السادسااة،  تتكاوع هاايه 

السااابعة، الثامنااة(، ويقصااد بمفهااوم اإلرشاااد التربااوي اإلسااالمي القااائم علااى المعنااىو أي 
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العملية اإلرشادية المعتمدة على أسالي  وفنيا  اإلرشاد بالمعنى، والتي تهدف إلاى تشاكية 
 هيم التربوية اإلسالمية، وتهدف هيه المرحلة إلى:معنى الحياة لدى المستفيدين عبر المفا

 التعري  بالتصور اإلسالمي لمعنى الحياة. -
التعاارف علااى تصااورا  المسااتفيدين عاان معنااى الحياااة، ومقارنتااه بالتصااور اإلسااالمي  -

 لمعنى الحياة.
التعريااا  بالتصاااور اإلساااالمي لمفهاااوم االباااتالء والماااو ، ومظااااهر خاااواء المعناااى،  -

 لمعالجته. والوصايا العملية
التعرف على تفاصية مناابع ومظااهر خاواء المعناى، وهبيعاة العوائا  والتحاديا  لادى  -

  ة مستفيد.
عماة جلسااا  فردياة لمناقشااة األفكااار الخاه اة، وتصااحي  المعتقادا  المئلوهااة حااول  -

 معنى الحياة.
 المرحلة الثالثة: اإلرشاد بال يم التربوية اإلسالمية لتشكية معنى الحياة

 رية المعنى أع معنى الحياة قد يتحق  عبر ثالثة أصناف من ال يم: ترى نظ 
ال اايم االبتكاريااة: وتشااير إلااى ال اايم التااي تحفااز الفاارد ل نجاااز، وال يااام بمعمااال تفيااد  -

الفرد وايخرين، وتشكة إضافة لهم، حيث أع المعنى يستمد مما نميفه للعاالم، وهايا 
وجعلااه خليفااة لااه فااي األرا، وأمااره يتوافاا  وغايااة ماان غايااا  خلاا  هللا ل نساااع 

 بعمارتها، والحرص على ما ينفعه، وحث للعلم والتعلم ونشر الخير.
ال ااايم الخبراتياااة: وتشاااير إلاااى ال ااايم التاااي تماااد الفااارد بمشااااعر إيجابياااة مااان خاااالل   -

ايخرين، ك يم الصداقة، وال يم األسرية، وما يقدمه الفرد لئياره مان أعماال تطوعياة، 
ا معنااى للحياااة، وقااد حااث اإلسااالم علااى الاان، وامااتأل  أو خدمااة للمجتماا ع، مسااتمد 

نصوص الكتا  والسنة بما يدعو ل حساع ل؛خرين، والبر باألقار ، و دخاال السارور 
 على أخين المسلم، وبيل سبة المحبة والسالم مع كافة البشر.

لااه منهااا ال ايم االتجاهيااة: وهاي ال اايم التااي يتخايها الفاارد حياال المعاناااة التااي لاين   -
مفر، كالمرا المزمن، أو وفاة من يح ، وفاي هايه الدراساة تكاوع المعانااة الرئيساة 
والقدر المحتوم هو اليتم، وكي  تمكان الفارد مان تجااوز أو التعااي  ماع هايا القادر، 
واحتااو  الشااريعة اإلسااالمية علااى الكثياار ماان ال اايم التااي تعااين علااى تحمااة االبااتالء، 

بر، واحتسا  األجر، والرضا بالقدر، والتسليم بماا قادره واستخالص المعاني منه كالص
 هللا تعالى، والثقة باهلل عز وجة وبقدرته.

وتتم هيه المرحلة عبر أربع جلسا  إرشادية )الثامنة، التاسعة، العاشرة، الحادياة  
عشاار(، وتهاادف إلااى شاارح هاايه ال اايم ومفاهيمهااا وفاا  نظريااة المعنااى، ووفاا  التصااور 
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لها، واستخالص ال يم الفردية لكة مستفيد، وتفعيلها عبر مهاام يومياة،  التربوي اإلسالمي
 والن عبر األهداف التالية:

 تقديم محاضرة عن ال يم االبتكارية في ضوء التربية اإلسالمية. -
 تقديم محاضرة عن ال يم الخبراتية في ضوء التربية اإلسالمية. -
 اإلسالمية.تقديم محاضرة عن ال يم االتجاهية في ضوء التربية  -
 إجراء تدريبا  ال تشاف قائمة من ال يم المفملة لكة فرد في األقسام الثالثة. -
 إيجاد مهام سلوكية تعكن هيه ال يم المستخرجة. -
 التكلي  بواجبا  يومية لل يام بالمهام المتف  عليها. -

 المرحلة الرابعة: التقييم والمراجعة
 من التقييم: يعتمد البرنامج في التقييم على ثالثة أنوا  

التقييم القبلاي: وفياه ياتم تطبيا  م ياال خاواء المعناى علاى عيناة عشاوائية مان  -0
األيتام، وعلى ضوئه تحدد مظاهر خواء المعنى ودرجته لدى المستفيدين، ويرش  

 للبرنامج عينة ممن حصلوا على درجة عالية على الم يال. 
  اإلرشااادية، لمعرفااة التقياايم البعاادي: وهااو التقياايم الاايي يااتم فااي آخاار الجلسااا -0

 مستوى التقدم اليي حققه المستفيدوع من خالل البرنامج.
التقيايم التتبعااي: وهاو التقياايم الايي يطباا  بعاد البرنااامج بساتة أسااابيع للتم اد ماان  -0

 استمرار األثر.
 مااا تهاادف هاايه المرحلااة إلااى تحديااد الواجبااا  والمهااام المنوهااة بكااة مسااتفيد،  

ئيير، وتحدياد موعاد اللقااء الايي سايتم خاللاه التقيايم التتبعاي والتحفيز لتحمة مس ولية الت
واالستما  للعوائا  والصاعوبا  التاي واجهاتهم، وتقاديم الادعم والمسااندة، واالساتفادة كايلن 

 من مرئياتهم حول البرنامج، ومقترحاتهم التي تعود بالنفع للباحث في تقويم البرنامج.
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 تاسع ا: جدول ملخص الجلسا  اإلرشادية
قم ر 

 الجلسة
الفنيا   أهداف الجلسة عنواع الجلسة

 المستخدمة
نو  
 اإلرشاد

 الزمن

التعااااااااارف وبناااااااااء  - التعارف األولى
األلفاااااااة باااااااين أفاااااااراد 
 المجموعة اإلرشادية. 

تعزيااااااااز التفاعااااااااة  -
 اإليجابي بينهم.

الحوار 
 والمناقشة

 د 13 جمعي

بيااااااااااااع أهاااااااااااداف  - التهي ة الثانية
البرنااااامج اإلرشااااادي، 

  بمراحلاااااااه والتعريااااااا
ومتطلباتااااه، ومواعيااااد 

 الجلسا .
التعريااااااا  بااااااامدوار  -

ومساااااا وليا  األفااااااراد 
 المشاركين.

تعزياااااااز التواصاااااااة  -
والمشااااااااركة وال ياااااااام 
باااألدوار المنوهااة بكااة 

 فرد.

الحوار 
 والمناقشة

 د 13 جمعي

التعري   الثالثة
باإلرشاد 
 وممامينه

التعرف علاى مفهاوم -
اإلرشاااااااااااد التربااااااااااوي 

لااى اإلسااالمي القااائم ع
 المعنى.

تزوياااد المساااتفيدين  -
بمعلومااا  كافيااة عاان 
نظرياااااااااااة المعناااااااااااى، 
ومنابع ومظاهر خاواء 

 المحاضرة-
الحوار -

 والمناقشة

 د 13 جمعي
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قم ر 
 الجلسة

الفنيا   أهداف الجلسة عنواع الجلسة
 المستخدمة

نو  
 اإلرشاد

 الزمن

اإلجاباااااة  -المعناااااى. 
عن كافة استفساراتهم 
المتعلقااااااة بممااااااموع 

 البرنامج.
التصور  الرابعة

اإلسالمي 
 لمعنى الحياة.

التعاااااااااارف علااااااااااى  -
تصاااورا  المساااتفيدين 

 عنى الحياة.عن م
مقارنااااااة تصااااااورهم  -

بالتصاااااور اإلساااااالمي 
 لمعنى الحياة.

القصة -
 الرمزية

المناقشة -
 والحوار

 د 13 جمعي

مظاهر خواء  الخامسة
المعنى في 

ضوء 
 التربيةاإلسالمية

التعرياااا  بالتصااااور -
اإلساااااااالمي لمفهاااااااوم 
االبااااااااتالء والمااااااااو ، 
ومظاااااااااااااهر خااااااااااااواء 

 المعنى.
التعرياااا  بالوصااااايا -

، العملياااااااة للمعالجاااااااة
وتحويلها إلاى واجباا  
يوميااااااة عباااااار فنيااااااة 

 جدول المعنى.

جدول -
المعنى 
"لفحص 
مواقفهم 
اليومية 

ومقارنتها 
بالمفاهيم 
 اإلسالمية"

 جمعي-
 فردي-

 د 13

 السادسة
 والسابعة
 والثامنة

التعرف على 
مواهن القوة 

 والممف

التعاااااااااااارف علااااااااااااى -
تفاصااااااااااااية منااااااااااااابع 
ومظاااااااااااااهر خااااااااااااواء 
المعناااااااااى، وهبيعاااااااااة 

يا  العوائاااااا  والتحااااااد
 لدى كة مستفيد.

عمااة جلسااا  فرديااة -

الحوار -
 السقراهي

تعدية -
 االتجاها 

إعادة البناء -
 الموقفي

 د 13 فردي
لكة 
 جلسة
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قم ر 
 الجلسة

الفنيا   أهداف الجلسة عنواع الجلسة
 المستخدمة

نو  
 اإلرشاد

 الزمن

لمناقشااااااااااة األفكااااااااااار 
الخاه اااااة، وتصاااااحي  
المعتقاااادا  المئلوهااااة 

 حول معنى الحياة.
 التاسعة
 العاشرة

الحادية 
 عشر

ال يم االبتكارية 
والخبراتية 
 واالتجاهية

ضاارة عاان تقااديم محا-
ال اااااااااايم االبتكاريااااااااااة 
والخبراتيااة واالتجاهيااة 
فااااااي ضااااااوء التربيااااااة 

 اإلسالمية.
إجااراء تاادريبا  عباار -

مصااااااااااافوفة ال اااااااااااايم 
السااتخالص مجموعااة 
من ال يم الاثال  لادى 
الفااارد، وقائماااة مهاااام 

 سلوكية تعكسها.

جدول -
 المعنى

المقصد -
 المتناقض

جمعي 
 وفردي

 د 13
لكة 
 جلسة

الجلسة 
الثانية 
 عشر

مراجعاااة ماااا تااام مااان - والختامالتقييم 
 واجبا  ومهام

التحفياااااااااز لتحماااااااااة -
 مس ولية التئيير

إجاااااااااااراء التقيااااااااااايم -
 البعدي

 د 13 جمعي اللوجودراما
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 التوصيا  والمقترحا :
ا  - إجراء دراسة تجريبية تساتهدف تطبيا  البرناامج اإلرشاادي علاى ف اة األيتاام، اساتناد 

قاادي فاي الدراسااة الساابقة للباحااث إلاى محتاواه، باإلضااافة إلاى المحتااوى التمصايلي الن
 (.0303)القحطاني،

تطبياا  الدراسااة ااتهااا علااى عينااا  أخاارى تتساام بالمعاناااة الدائمااة والتااي تكااوع أ ثاار  -
عرضة لخواء المعنىو كف ة المساجين، فلم يجد الباحاث دراساة ساابقة تناولاا فقاداع 

 المعنى لدى هيه الف ة.
ي الستقصااااء أبعااااد خاااواء المعناااى، إجاااراء مزياااد مااان الدراساااا  اا  المااانهج الناااوع -

وعالقتها بالجان  الفكري الترباوي اإلساالمي لادى األيتاام مان وجهاة نظارهم، وهايا ماا 
 تعير على الباحث الحصول عليه، نظر ا لعدم رغبتهم في المشاركة. 

تحصااين الشاابا  الجااامعي ماان غاازو األفكااار الماديااة، والشاابه العقديااة، والتااي تشااوه  -
 لحياة، والن عبر الندوا  والدورا  والبرامج اإلرشادية.التصور اإلسالمي ل

ينبئي أع تعنى مقررا  التربية اإلسالمية في التعليم العام بتمصاية معناى الحيااة لادى  -
الطال ، وما يتبع الن من مفاهيم مختلفة، كالمعاناة، وقلا  الماو ، واليامل، وخاواء 

 المعنى.
ماان التممااة والتاادبر وا تشاااف المعاااني  إجااراء باارامج تدريبيااة وتمهيليااة تمكاان الطااال  -

العميقااة فااي كتااا  هللا المنشااور )الكااوع(، وكتابااه المسااطور )القاارآع( ففيهمااا الداللااة 
 الكاملة للتصور القويم لهيا الوجود وخالقه، وللفناء وما بعده.
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 المراجع
هوياة (. فعالية اإلرشاد بالمعنى فاي تخ يا  أزماة ال0332أبو غزالة، سميرة علي جعفر. )

 - عشار الرابع السنوي  الم تمر وتحسين المعنى اإليجابي للحياة لدى هال  الجامعة.
 مركز - شمن عين جامعة الشاملة: الجودة ظة في التنمية أجة من النفسي اإلرشاد
جامعااة عااين شاامن،  -، القاااهرة: مركااز اإلرشاااد النفسااي  0 مااج النفسااي، اإلرشاااد

022 - 030 . 
(. فاعلية اإلرشااد باالمعنى فاي تحساين جاودة الحيااة 0331اء )أحمد، سميةو وحسين، وف

 رابطااة الاانفن: وعلاام التربيااة فااي عربيااة دراسااا  النفسااية لاادى هالبااا  كليااة التربيااة.
 . 040 - 002،  (0)0العر  التربويين

(. برنامج إرشادي قائم على العالج بالمعنى لتنمية حا  الحيااة 0302أحمد، معتز محمد )
 مركاز - شامن عاين جامعاة النفسي: اإلرشاد مجلة لمطلقين اليكور.لدى عينة من ا

 . 040 - 10،  (20النفسي،) اإلرشاد
(، 02(. أزمااة علماااء الاانفن المساالمين. )ترجمااة: منااى أبوقرجااة(، )0303باادري، مالاان )

 سلسلة الكتا  األلكتروني: شبكة العلوم العربية النفسية.
ج بالمعنى لتحسين جودة الحياة األسارية وأثرهاا فاعلية العال(. 0300الجناعي، منى بدر )

علااااااى مهااااااارا  التواصااااااة لاااااادى األهفااااااال اوى اإلعاقااااااة السااااااممية البصاااااارية 
 . 012 – 012(8 041)0، التربية كلية - األزهر جامعة التربية: مجلة بالكويا.

(. خصااائص العمليااة اإلرشااادية لطلبااة الجامعااا  فااي الفكاار 0300الحلااو، محمااد وفااائي )
 ش وع  لعمادة األول الدولي الم تمر أعمال اإلسالمي: نمواج إرشادي متميز. التربوي 
 . 441 - 402، بئزة االسالمية الجامعة وايمال: الواقع الجامعا  هلبة -الطلبة

(. فاعلياة اإلرشااد والعاالج باالمعنى فاي التخ يا  0302الحمد، ناي و والرشيدي، حماود )
 والتربيااة: الطفولااة مجلااةهلبااة الجامعااة.  ماان ضاائوط ومشااكال  الحياااة النفسااية لاادى

  .014-002 (،04) 2األهفال، رياا كلية - اإلسكندرية جامعة
(. فاعليااة برنااامج إرشااادي قااائم علااى العااالج 0301حنتااول، أحماادو ومساارحي، إبااراهيم )

بااااالمعنى فااااي تحسااااين مسااااتوى الطمااااوح لاااادى هااااال  المرحلااااة الثانويااااة بمنطقااااة 
            ، (030التربياااااة،) كلياااااة - الزقاااااازي  جامعاااااة ة:ونفساااااي تربوياااااة دراساااااا  جاااااازاع،

002 - 020 . 
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(. أثار اإلرشااد باالمعنى فاي خفاض االحتارا  النفساي 0302زبيري، بتولو وهاهر، إيماع )
 جامعاة اإلنساانية: للعلوم البصرة أبحا  مجلة عند معلما  اوي االحتياجا  الخاصة.

 . 010 - 000،  (0)40 اإلنسانية، للعلوم التربية كلية - البصرة
(. فاعليااة برنااامج قااائم علااى العااالج بااالمعنى فااي تحسااين 0300زهااراع، أيماان رمماااع )

 وعلام التربياة فاي عربياة دراساا . مستوى الطموح لدى عينة من التالميي بطيئ التعلم
 .022-021(، 02)0،العر  التربويين رابطة النفن:

(، القااهرة: عاالم 4النفساي. )ط(. الصحة النفسية والعالج 0332زهراع، حامد عبدالسالم )
 الكت  .

(. برناامج إرشاادي باالمعنى لتنمياة 0302صبحي، سيدو وعلي، اباراهيم و وحاماد، محماد )
 مجلاة الشعور باالنتماء وأثره على التواف  النفساي لادى عيناة مان الشابا  الجاامعي.

 .000 - 010،  (01)0 التربية، كلية - شمن عين جامعة التربية:  لية
(. 0114) أبااو القاساام سااليماع باان أحمااد باان أيااو  باان مطياار اللخمااي الشااامينااي، الطبرا

 المعجم الكبير، ) : حمدي عبد المجيد السلفي(، القاهرة: مكتبة ابن تيمية.
(. فاعلية برنامج قائم على العالج بالمعنى لتحسبن الهدف من 0301عبدالرحمن، محمد )

 كليااة - األزهاار جامعااة التربيااة: ةمجلاا الحياااة لاادى مجموعااة ماان المااراهقين الصاام.
 . 442 - 012،  (4)012 التربية،

(. العاالج باالمعنى كمادخة لتحقيا  الرضاا عان الحيااة 0302عزام، شامباع عباد الصااد  )
 جامعااة االنسااانية: والعلااوم االجتماعيااة الخدمااة فااي دراسااا  مجلااة للمعاااقين حركيااا.

 . 0322 - 0331،  (02)2 االجتماعية، الخدمة كلية - حلواع
(. 0302غبرياااال، هلعاااا منصاااورو وعياااد، محماااد إباااراهيمو وأحماااد، سااايد محماااد عبياااد )

 اإلرشااد مجلاة. الخصائص السيكومترية لم يال الفرال الوجودي لدى شابا  الجامعاة
 .200 -422،  (23النفسي،) اإلرشاد مركز - شمن عين جامعة النفسي:

(. الخصااااائص 0300سااااام )قاساااام، نااااادرو ومصااااطفى، سااااارة حسااااام الاااادينو وهيبااااة، ح
 اإلرشااد مجلاة. السيكومترية لم يال الفرال الوجودي لدى عينة من الشبا  الجاامعي

 .122 – 121،  (02) النفسي، اإلرشاد مركز - شمن عين جامعة النفسي:
(. المنظاااور الترباااوي اإلساااالمي لمفهاااوم خاااواء المعناااى. المجلاااة 0303القحطااااني، فهاااد )

 (.24كلية التربية ) –جامعة سوهاج التربوية لكلية التربية: 
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(. دور ال ااايم األسااارية فاااي تشاااكية معناااى الحيااااة لااادى الطالااا  0301اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا )
 .11-13(، 03)02كلية التربية  –الجامعي. مجلة كلية التربية: جامعة أسيوط 

المزجيااااة، )ترجمااااة:  – النوعيااااة –(. تصااااميم البحااااو  الكميااااة 0302 ريسااااول، جااااوع )
 عبدالمحسن القحطاني(، الكويا: دار المسيلة للنشر والتوزيع.

(. فاعلية برنامج إرشادي قائم على اإلرشااد باالمعنى فاي خفاض 0332محمد، خالد سعد )
 - حلاواع جامعة واجتماعية: تربوية دراسا  قل  المستقبة لدى المراهقين المكفوفين.

 . 002 - 12،  (4)04 التربية،  لية
(. فعالية التحلية باالمعنى فاي عاالج خاواء المعناى وفقاداع 0331محمد، سيد عبدالعظيم )

 الماا تمر. الهاادف فااي الحياااة لاادى عينااة ماان هااال  جامعااة اإلمااارا  العربيااة المتحاادة
 عااين جامعااة المسااتدامة: التربيااة أجااة ماان النفسااي اإلرشاااد - عشاار الثالااث الساانوي 
 . 020 - 000، 0 ،النفسي اإلرشاد مركز - شمن

(. فاعلية برنامج إرشااد باالمعنى لتنمياة مهاارا  التعاماة ماع 0331محمود، سمر صالح )
 كليااة - شاامن عااين جامعااة التربيااة: كليااة مجلااة الماائوط لاادى عينااة ماان المعلمااا .

 . 422 - 442،  (00)0 التربية،
الشاعور  (. أثر اإلرشاد باالمعنى فاي خفاض0302مختار، وحيدو و محمد، محمد شمباع )

بانعاادام االسااتمتا  بالحياااة لاادى المااراهقين اوي اإلعاقااة البصاارية المكتساابة حااديثا، 
 .001-20(، 4)00كلية التربية،  –مجلة كلية التربية: جامعة المنوفية 

(. أثاار اإلرشاااد بااالمعنى فااي خفااض خااواء المعنااى لاادى 0112معااوا، محمااد عباادالتوا  )
 اإلرشاااد مركااز - شاامن عااين جامعااة ي:النفساا اإلرشاااد مجلااة. عينااة ماان العمياااع

  . 021-002،  (2)1 النفسي،
(. فاعليااة برنااامج إرشااادي قااائم علااى العااالج 0302النوايسااة، فاهمااةو والهااوارى، لمياااء )

بالمعنى لخفض مستوى االحترا  النفسي لدى عينة الممرضين العاملين في مستشفى 
 كلياة - األزهار جامعاة تربية:ال مجلة حكومي في ضوء بعض المتئيرا  الديموغرافية.

 . 221 - 202، (023)00التربية،
Abeyta, A. A., & Routledge, C. (2018). The need for meaning and 

religiosity: An individual differences approach to assessing 
existential needs and the relation with religious 
commitment, beliefs, and experiences. Personality and 
Individual Differences, 123, 6-13. 
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