
 وتحسين معنى فعالية اإلرشاد بالمعنى فى خفض قلق العنوسة

 الحياة لدى طالبات الدراسات العليا المتأخرات فى سن الزواج

 د / سيد أحمد أحمد البهاص

 أستاذ الصحة النفسية المساعد
 جامعة طنطا –كلية التربية 

 ملخص الدراسة :

ائم علاى فييااا العابا ماال عيى فاى خ ا  تهدف هذه الدراسة إلى اختبار فعالية برنامج إرشااى   ا 
  لق العيوسة وتحسين معيى الحياة .

( من طالباا الدراساا العليا ال تأخراا فى سن الزواا مقسا ين إلاى 20تكونت عيية الدراسة من ) 
 ( طالباا .10مج وعتين تجريبية وضامطة مكل ميها )

الحياااة ) إعااداى البا ااإل ( ماإضااافة إلااى  اشاات لت وىواا الدراسااة علااى مقياسااى  لااق العيوسااة ومعيااى   
 البرنامج اإرشاى  ال ص م . و د كش ت الدراسة عن اليتائج التالية :

توجااد فااروت داا ىإلااة إ صااائية بااين متوسااطاا رتااع ىرجاااا ال ج ااوعتين التجريبيااة وال ااامطة  -1
عاة التجريبياة فى القياس البعد  ) فى اإتجاه األف ل ( لصاال  ال ج و  قلق العنوسةعلى مقياس 

. 

توجااد فااروت داا ىإلااة إ صااائية بااين متوسااطاا رتااع ىرجاااا ال ج وعااة التجريبيااة فااى القياسااين  -2
 ) فى اإتجاه األف ل ( لصال  القياس البعد  . قلق العنوسةالقبلى والبعد  على مقياس 

ة توجااد فااروت داا ىإلااة إ صااائية بااين متوسااطاا رتااع ىرجاااا ال ج ااوعتين التجريبيااة وال ااامط  -3
فى القياس البعد  ) فى اإتجااه األف ال ( لصاال  ال ج وعاة التجريبياة  معنى الحياةعلى مقياس 

. 

توجااد فااروت داا ىإلااة إ صااائية بااين متوسااطاا رتااع ىرجاااا ال ج وعااة التجريبيااة فااى القياسااين  -4
 ) فى اإتجاه األف ل ( لصال  القياس البعد  . معنى الحياةالقبلى والبعد  على مقياس 

وجد فروت داا ىإلة إ صائية باين متوساطاا رتاع ىرجااا ال ج وعاة التجريبياة علاى مقيااس إ ت -5
 فى القياسين البعد  والتتبعى . قلق العنوسة

إ توجد فروت داا ىإلة إ صائية باين متوساطاا رتاع ىرجااا ال ج وعاة التجريبياة علاى مقيااس  -6
 فى القياسين البعد  والتتبعى . معنى الحياة

 

 سير اليتائج فى ضوء اإطار اليظر  والدراساا السامقة .و د تم ت   
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 فعالية اإلرشاد بالمعنى فى خفض قلق العنوسة وتحسين معنى

 الحياة لدى طالبات الدراسات العليا المتأخرات فى سن الزواج

 د / سيد أحمد أحمد البهاص

 أستاذ الصحة النفسية المساعد
 جامعة طنطا –كلية التربية 

 مقدمة :

، عاالى لتيظايم العب اة باين الجيساينواا سية   يدة ألنه اليظام اإلهى الذ  خلقه هللا سابحانه وتالز  
 والحياة الزوجية السعيدة هى التى تتسم ماألمن والسكن وال وىة والر  ة .

( وناه نتيجاة لل ا وال اإجت ا ياة وارت ااا وساعار السالم وال اادماا 1994ويار  علاى عباد السابم ) 
 ،ألساارة ال صااارية ، فاااة ال تااااة  امااات بتقاادتم الك يااار ماان التياااا إا  تااى تساااتطيم الااازواا التااى تواجاااه ا

خار آفأ يانًا تتزوا من رجل ُمسن وو و ل ميها تعلي ًا ، و د تكوة الزوا مان ييار ىهيهاا وو مان مجت ام 
  تى إ ت وتها سن الزواا .

واإ صااااء ارت ااااا نسااابة ييااار و اااد كشااا ت ىراساااة  ده اااة وعااادها الجهاااا  ال ركاااز  للتعب اااة العاماااة  
الااذهن تجاااو وا ال امسااة  –% ، ووة عاادى الشاابار والشاااماا  37ال تاازوجين بااين الشاابار ال صاار  إلااى 

ولا  فتااة ،  800مبهاين و  3مبهاين نسا ة ، بيايهم  9وصل إلى وك ر مان  –وال بثين من ىوة  واا 
 30وجااا فاى ال ر لاة الع رياة مان ول  شار ، ك ا تجااو  عادى ال تيااا ييار ال تز  200مبهين و  5
مليوة فتاة. )خليال  2.6سية  والى  30 – 25مليوة فتاة ، وفى ال ر لة الع رية من  2.5سية  35 –

 ( 96:  2008مح د فاضل ، 
هادى   بتأخره فى سن الزواا مقارنة مأ راناه –دكرًا كاة وو ون ى  –وم ا إ شك فيه وة شعور ال رى     

فوض من  بل اآلخرين ، ويعانى مان مشااعر القلاق والحرمااة واأللام الي ساى وعادم إلى إ ساسه مأنه مر 
 الك اءة اإجت ا ية .

فقاداة  ك ا وثبتت نتائج الدراساا وة هياا  ارتباطاًا موجباًا باين ىرجاة الشاعور مالعيوساة ال ت  لاة فاى    
جيساين ، فاى  اين كااة السيد والشعور مالرف  وىرجاة اإكت اار لاد  ال تاأخرين فاى سان الازواا مان ال

ة اإرتبااااال ساااالبًا باااين ىرجاااة الشاااعور مالعيوساااة وىرجاااة م هاااوم الاااذاا الجسااا ية واإن عالياااة واإجت ا يااا
 ( 433:  2007واألخبقية . ) مح د ميدوه سالم ، 

( وة اإضطراماا الي سية تظهر مصورة واضحة لد  اإناا  متاأخراا 2006وير  عزا الطويل )    
 ة مالااااااااذكور متااااااااأخر  ساااااااان الاااااااازواا ، ووة ال تاااااااااة العااااااااان  تتساااااااام ش صاااااااايتها ساااااااان الاااااااازواا مقارناااااااا

 
ماال يو  العدوانياة الكامياة نحاو اليسااء ال تزوجااا ، ك اا تكاوة وك ار انطاواًء وعزلاة وت ارىًا علاى األسارة 
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 وال جت م ، ماإضافة إلى شعورها ماإيترار الي سى واإ باال ال ست ر .
ن يهاااا تاااأثرًا كبيااارًا بتلاااك اإضاااطراماا الي ساااية ال صاااا بة لتاااأخر ساااويتاااأثر معياااى الحيااااة والرضاااا ع    

الاازواا،  يااإل تاااي    ىرجااة شاااعور ال اارى مالرضاااا عاان  ياتاااه مشااكل عاااام ووت ااًا  درتاااه علااى تح ااال 
ال سااا ولية ، ك اااا تشاااعر وة  ياتاااه وصااابحت باااب هااادف وو معياااى ، ومااان ثااام ت قاااد وه يتاااه وقي تاااه فاااى 

 الج اعة التى تعيش فيها .
(  وناه لتحقياق الهادف مان الحيااة إباد مان إ اماة لقااء وو  Crumbaugh,1988رومباا  )ويشير ك

مواجهااة مااان خاااب  تكاااوين عب اااة   ي ااة وولي اااة باااين ال ااارى وشااا ل آخاار ت يااال إلياااه ويحباااه ، وت  ااال 
 العب اا األسرية رافدًا مه ًا من روافد جوىة الحياة من اليا ية اإجت ا ية .

( وة معيااى الحياااة هااو الشااىء األساسااى الااذ  تساااعد اإنساااة  Frankl,1990وي اايف فرانكاال )
علاااى البقااااء  تاااى فاااى وساااوو الظاااروف ، ك اااا تسااااعده علاااى تجااااو  داتاااه والتحااار  ماتجابياااة فاااى الحيااااة 

التاى  والتوجاه نحاو ال ساتقبل بيظارة مت ائلاة مان خاب  تبصايره مالجواناع اإتجابياة واإمكانيااا والقادراا
 يزه على الجوانع السلبية فى ش صيته .ت تلكها بدًإ من ترك

تااه والدراسااة الحاليااة تيطلااق ماان مساال ة ماادىاه : وة اإرشاااى مااال عيى ماان خااب  وسسااه اليظريااة وفييا    
ت كاان وة تساااهم فاااى مساااعدة ال ااارى فاااى الااات لل ماان ال شااااعر السااالبية وتقويااة الياااوا ى اإتجابياااة فاااى 

 رضا عيها وتحقيق الهدف ميها .ش صيته وصوًإ إلى اإ ساس م عيى الحياة وال
 مشكلة الدراسة :

تعاد تقادم الساان ىوة  واا مان ال شااكبا التاى تعااانى ميهاا الك يار ماان الشابار والشاااماا فاى مصاار    
، وفيهاااا تشاااعر ال ااارى م قاااداة السااايد وو  Spinsterhoodفي اااا ت كااان وة تطلاااق علياااه مشاااكلة العيوساااة  
جاتاااه البيولوجيااااة والي ساااية ، ك اااا هيتامااااه شاااعور مالعزلااااة شاااريك الحيااااة الااااذ  تسااااعده فاااى إشااااباا ا تيا

 اإجت ا ية واإ ساس ماليقل وتكوين فكرة سلبية عن صورة الجسم وعدم تقبله لذاته ، ومان ثام تشاعر
 م واء معيى الحياة والعجز عن تحقيق هدفه فى تلك الحياة .

هااد عااازوف البااال ين مااان ( إلاااى تزا Lynn & Debra,1995وتشااير نتااائج الدراسااااا ال سااحية )   
لادعم الذكور واإنا  عن الزواا فى بي اا عدهدة من العاالم ، ووة ييار ال تازوجين ت تقادوة ال سااندة وا

 اإجت اعى ، ويشكلوة عب ًا كبيرًا على وسرهم ومجت عهم .
م وت تد ىراسة مشكلة العيوسة عبر العصور ) من القرة التاسم عشار و تاى اآلة ( وادا كااة م هاو     

 علاى العيوسة تطلق على الذكور واإنا  الذهن تجاو وا سن الازواا ، إإ وة اإهت اام كااة وك ار تركيازاً 
 اإناااااااااااااااااا  لاااااااااااااااااتح لهن اليصااااااااااااااااايع األكبااااااااااااااااار مااااااااااااااااان اآلثاااااااااااااااااار ال ترتباااااااااااااااااة علاااااااااااااااااى العيوساااااااااااااااااة .

 (Berend , 2000,936 ) 
لااى معاا  رسااائل و اد اسااترعى انتباااه البا ااإل مان خااب  تدريسااه لطاابر الدراساااا العلياا واشاارافه ع    
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ال اجستير والدكتوراه وة الطالبااا ييار ال تزوجااا هان وك ار إ ساساًا م شاكلة العيوساة ،  ياإل تشاعرة 
مالدونياااة مقارناااة مال تزوجااااا مااان و ااارانهن ، ويعاااانين مااان  لاااق ال ساااتقبل ، ويظهااار لاااد  العدهاااد مااايهن 

 عبماا اإكت ار واليأس والتشاؤم وفقداة ال عيى اإتجابى للحياة .
( ماان وة ال شاال فااى إتجاااى معيااى للحياااة  Lukas,2006,174واسااتياىًا إلااى مااا وشااار إليااه لوكاااس )   

رار هدى  إلى العصار ، ووة خواء ال عيى هرتبط ارتباطاًا موجباًا ماالقلق وان  ااض م هاوم الاذاا واإيتا
 الي سى واإجت اعى .

 اولات اإهت اام م سااعدة متاأخر   – فاى  ادوى علام البا اإل –ونظرًا ألنه إ توجاد ىراساة عرةياة      
سن الزواا فى الت فيف من  لق العيوسة ريم انتشار تلاك الظااهرة فاى ال جت ام ال صار  مصا ة عاماة 

هياام علاى مرساى سابابها والعوامال ال رتبطاة بهااا )،  يإل ا تصر تياو  الدراساا لل شكلة على تحدهاد و
ا  ناادرة فاااى الدراسااااا األجيبيااة التاااى اهت ااات ( ، ك اااا وة هيااا 2007مح ااد ميااادوه سااالم ،  – 2006، 

 & Eumم عالياااة اإرشااااى ماااال عيى ساااواء فاااى تحساااين معياااى الحيااااة لل تاااأخرين فاااى سااان الااازواا )

Clara,2005   ( وو فاااااااااى ت فياااااااااف اإضاااااااااطراماا الي ساااااااااية الياتجاااااااااة عااااااااان فقاااااااااد شاااااااااريك الحيااااااااااة )
Steven,2008 ساؤإا التالية : ( . لذا جاءا الدراسة الحالية لتحاو  اإجامة عن الت 

 ؟العيوسة لد  األفراى عيية البحإل هل هدثر " برنامج اإرشاى مال عيى " ال قترح فى خ    لق -1
 هل تساعد البرنامج اإرشاى  فى تحسين معيى الحياة لد  األفراى عيية البحإل ؟  -2
فاااى خ ااا   لاااق العيوساااة وتحساااين معياااى  –إة وجااادا  –هااال تسااات ر فعالياااة البرناااامج اإرشااااى   -3

 لحياة معد شهرين من انتهاء تطبيقه ) فترة ال تامعة ( ؟ا
 تهدف الدراسة الحالية إلى :أهداف الدراسة : 

ج إرشااااى   اااائم علااى األسااا  اليظرياااة وال ييااااا التطبيقيااة للعااابا ماااال عيى ، واختباااار إعااداى برناااام -1
طالباااااا فعالياااة هاااذا البرنااااامج فاااى خ ااا   لااااق العيوساااة وتحساااين معيااااى الحيااااة لاااد  عييااااة مااان 

 الدراساا العليا ال تأخراا فى سن الزواا .
فاااى خ ااا   لاااق العيوساااة وتحساااين  –إة وجااادا  –عااان ماااد  اسااات رارية فعالياااة البرناااامج  الكشااا  -2

 معيى الحياة معد فترة  ميية من انتهاء تطبيقه على عيية الدراسة .
 تت   وه ية الدراسة من خب  الجوانع التالية :أهمية الدراسة : 

لهاااا ل شااااكلة اجت ا يااااة تعااااانى ميهااااا الك ياااار مااان وفااااراى ال جت اااام ، ويترتااااع عليهااااا العدهااااد ماااان تياو  -1
 اإضطراماا الي سية والسلوكية وهى مشكلة تأخر سن الزواا خاصة لل تياا .

 ت طيهااا طبيعااة الدراساااا الوصااافية اإرتباطيااة ، وصااوًإ إلااى الدراسااااا شاابه التجريبيااة التااى تهاااتم  -2
 

لتعدهل السلو  ال  طرر من جاناع وتي ياة الجواناع اإتجابياة فاى الش صاية مالتدخل السيكلوجى 
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 من جانع آخر .
عاادم وجااوى ىراساااا سااامقة علااى ال سااتو  العرةااى واألجيبااى تياولاات مت ياار   لااق العيوسااة ومعيااى  -3

 الحياة مشكل مباشر م ا هدكد وه ية الدراسة الحالية وضرورتها .

وا ماااان العاااابا الي سااااى اإتجااااابى الااااذ  ههااااتم مالساااا اا اعت اىهااااا علااااى اإرشاااااى مااااال عيى وهااااو ناااا -4
اإنساااانية اإتجابياااة إلاااى جاناااع اهت اماااه معااابا نقااااال ال اااع  ، ك اااا هركاااز علاااى ثقافاااة التعظااايم 
 والت كاين وةياااء القااو  عيااد مواجهااة اإضااطراماا الي سااية م اا هاادى  إلااى الو اتااة ماان الو ااوا فريسااة

 هااااااااااااااااا اإتجابياااااااااااااااة فاااااااااااااااى الحيااااااااااااااااة.لل ااااااااااااااارض الي ساااااااااااااااى ماإضاااااااااااااااافة إلاااااااااااااااى تي ياااااااااااااااة اإتجا
(Seligman , 2002 , 17   ) 

 مصطلحات الدراسة : 
                   Logo counselingاإلرشاد بالمعنى :      -1

ياق تعرف اإرشاى مال عيى مأنه توجه إنسانى ههدف إلى فهم الوجوى اإنسانى فاى معاده الرو اى وتع    
لحااع ل ساا ولية ، واساات ارة إراىة ال عيااى ، التااى تجعاال للحياااة واالااوعى مااه ، وتأصاايل الشااعور مالحريااة وا

وال عانااااة معياااى وصااايًب تسااااعد ال ااارى علاااى تجااااو  داتاااه والتحااار  فاااى الحيااااة ماتجابياااة والتوجاااه نحاااو 
 (   160:  2007ال ستقبل بيظرة مت ائلة. ) س يرة وبو يزالة ، 

 مأنه :  ويعرف البا إل " برنامج اإرشاى مال عيى " إجرائياً    
مج وعااة مااان ال ييااااا واألنشاااطة ال ساات دة مااان األسااا  اليظرياااة التااى  دمهااااا " فرانكااال " فاااى نظريتااااه " 

فااى  العابا مااال عيى " والتااى تيظاار إلاى اإنساااة علااى ونااه كاائن مت اارى وجاادهر ماااإ ترام ، ووناه لااه قي ااة
وصاااوًإ إلااى إتجاااى معياااى تحلياال مااواطن القاااوة وال ااع  لدتااه  –م ساااعدة ال رشاااد  -الحياااة ، وي كيااه 
 وهدف فى  ياته .

        Spinsterhood anxietyقلق العنوسة :      -2
( مأنااه  لااق نااوعى مسااتقبلى هتعلااق مشااعور ال تاااة مااال وف ماان 8:  2006تعرفااه هيااام علااى مرسااى )   

عااادم  واجهاااا ، وتله هاااا ال  ااارال للااازواا ، ونااادمها علاااى فااارر الااازواا ال اااائعة ، وعااادم رضااااها عااان 
ضعها اإجت اعى الحاالى ، وا جامهاا عان   اور ال ياساباا اإجت ا ياة خشاية سادالها عان وسابار و 

 عدم  واجها .
 ويعرفه البا إل إجرائيًا مأنه :   

شعور هيتار ال تاة عيدما تتقدم فى السن ىوة  واا ، ويت  ل فى مشاعر الايقل والدونياة والارف  
 ذ  تساااااااعد فااااااى إشااااااباا اإ تياجاااااااا ال ساااااايولوجية اإجت اااااااعى وفقااااااداة الساااااايد وو شااااااريك الحياااااااة الاااااا

 
والي سااااية ، ولااااه مظاااااهره ) ال ساااايولوجية وال عرفيااااة واإن عاليااااة والساااالوكية ( وهااااو مااااا تقيسااااه ال قياااااس 



 

 
(172) 

 ى في خفض قلق العنوسة وتحسين معنى الحياةفعالية اإلرشاد بالمعن

 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 ال ست دم فى الدراسة الحالية ) إعداى البا إل ( .
                 Meaning of lifeمعنى الحياة :      -3

  ماليسابة ل ارى ماا مأناه : كال شاىء ت  ال ىإلاة لهاذا ال ارى فاى  ياتاه مان خاب تقصد م عيى الحيااة     
ت ساايره أل اادا  تلااك الحيااااة ، وتكااوين فلساا ة ووهاااداف خاصااة لحياتااه تتااي  لاااه تااوفير مصاااىر  قيقياااة 

 لل عيى اإتجابى فى  اضره لتحقيق قي ة  قيقية لذاته ومستقبل وف ل هرضى عيه .
 ( 83:  2009)سيد و  د البهار ، 

اى إعادعلاى ومعاااى مقيااس معياى الحياااة )ويقاس إجرائيًا فى الدراساة الحالياة مان خاب  مج اوا الادرجاا 
 البا إل (.

 age Delayed in marriageتأخر سن الزواج :       -4
ر  لي  هيا  ات ات على تحدهد الع ر ال ياسع للازواا ، ف اى الدراسااا األجيبياة هتحادى ال اد  الع ا   

 ( Lynn & Debra , 1995,428( عامًا .  ) 25 -20من ) للزواا 
فاى  ( عاماًا ، ووة التاأخر 30 – 20وما فى الدراساا العرةية فقد تحدى ال د  الع ر  للزواا مان )    

 ( 45:  2007عامًا . ) مح د ميدوه سالم ،  25الزواا تكوة معد سن 
بط عامااًا ىوة وة تاارت 30ه : بلااوا ال تاااة سان وعلاى هااذا تعارف البا ااإل تااأخر سان الاازواا إجرائيااًا مأنا   

 خ .مشريك الحيااة وو هتوافر لدههاا بواىر ارتباال جاىة مشريك الحيااة من خطوةاة وو شبكاة ... الا
 Graduate female studentsات العليا :       طالبات الدراس -5

ر ا ال قيااداا لااادرجتى ال اجساااتيتتحاادى فاااى الدراسااة الحالياااة مطالباااا الااادبلوم ال ااار ، والطالباااا      
سابق عاماًا ، ولام ت 30والدكتوراه وو ال سجبا لدرجتى ال اجستير والدكتوراه ، م ان تزياد وع اارهن عان 

 لهن الزواا وو بواىر اإرتباال الجاى مشريك الحياة .
 اإلطار النظرى للدراسة :

اسااااا السااااامقة داا الصااالة م ااااا ويشااا ل ال  ااااهيم األساسااااية ال سااات دمة فااااى الدراساااة ، ووهاااام الدر      
 تت  يه من مت يراا .

 أواًل : المفاهيم األساسية :
             Spinsterhood anxietyقلق العنوسة :      –أ 

ويعاانى  دكاورًا واناثاًا ( الج يام تعايش القلاق –القلق هو س ة العصر ، فالكل تقلاق ) صا ارًا وكباارًا     
 ميه .
را ل الحياة ، فايحن  لقاوة ألسابار تتعلاق مال اضاى  ياإل الط ولاة مأ اداثها ، والقلق ت تد طوا  م     

و لقاااوة ألسااابار تتعلاااق مالحاضااار م ااا وطه ومشاااكبته ، و لقاااوة ألسااابار تتعلاااق مال ساااتقبل وت يراتاااه 
ال تب قة التى ت وت  درتيا على التيبد مه ، ومن ثم التهيد واإستعداى له ، وعيدما تقلاق اإنسااة هتاوتر 
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يوى لو ونه استطاا وة تصر  ويبكى طال ا استحا  علياه وة هزيال هاذا القلاق وو ت  ا  هاذا التاوتر ، و 
 (  216:  2009. ) مح د عبد الظاهر الطيع وسيد و  د البهار ، 

ولقااد اختلااا  عل ااااء الاااي   في اااا بيااايهم فاااى تعريااف القلاااق ، وتيوعااات ت سااايراتهم لاااه ، ك اااا تباهيااات      
ل يياا التاى ت كان اسات دامها ل  ا   دتاه وو الات لل مياه ، وعلاى الاريم مان آراؤهم  و  الوسائل وا

 ة هذا اإختبف إإ ونهم ات قوا على وة القلق هو نقطة البداتة ماليسبة لألمراض الي سية والعصبي
مأنه  الة توتر شامل ومسات ر نتيجاة تو ام تهدهاد خطار فعلاى وو رماز   Anxietyويعرف القلق       

 ويصا ع يالبًا ماأعراض جسا ية ون ساية ، وي كان اعتباار القلاق ان عااًإ مركباًا مان ال اوف د تحد  ، 
 (  484:  1997وتو م التهدهد مال طر . )  امد  هراة ، 

محكااا تشا يل اضاطرار القلاق   ( A.P.A )ويحادى الادليل التش يصاى لألماراض الي ساية والعقلياة 
 فى اليقاال التالية : 

أل دا  ال حيطاة ماال رى فاى الدراساة وو الع ال وو العب ااا اإجت ا ياة خوف وتر ع وتوج  من ا .1
 ل دة  ميية إ تقل عن ستة وشهر .

 تعانى ال صار مه من صعوةة السيطرة على  لقه وخوفه . .2

صاعوةة التركياز  –تصا ع القلق ثبثة وعراض علاى األ ال مان األعاراض التالياة : شاعور مالتعاع  .3
  ساسية م رطة . – يوى فى الحركة  –يوم مشكبا فى ال –توتر ع لى  –

( American Psychiatric , Association , 1994 , 438 )                                   
ويعاد التااأخر فاى ساان الاازواا مصادرًا مه ااًا مان مصاااىر القلااق للاذكور واإنااا  ، لكان اإنااا  هاان      

   Spinsterhood anxiety لق العيوسة األك ر شعورًا بهذا القلق ، والذ  تطلق عليه 
 والعااان  هااى البياات البال ااة التااى لاام تتاازوا ووت ااًا الرجاال الااذ  لاام هتاازوا ، وعيساات البياات عيساااً     

 437:  2002وعيوسًا . و  مقيت طويًب معد بلويها ىوة  واا ، وج عها عاوان  ) ال عجام الاوجيز ، 
 ) 

 قلااق ال سااتقبلى وال ت  اال فااى خااوف ال تاااة ماان مقائهااا ىوة ويعاارف  لااق العيوسااة مأنااه : نااوا ماان ال     
م علاى  واا ريم تقدم سيها مم ريبتها الشدهدة فى الزواا و اجتها إليه ، ويصا به شعورها الدائم مالياد

فااارر الااازواا ال اااائعة ومعاناتهاااا مااان اإضاااطراماا الجسااا ية وال سااايولوجية ماإضاااافة إلاااى شاااعورها 
 ى .ماإيترار الي سى واإجت اع

( وة  لااق العيوساة لل تااة فااى مصار تااأتى مان وة تقاادم  97:  2008ويار  خليال مح ااد فاضال )       
السن ىوة  واا  د ه ير العدهد مان األ اويال التاى ت ا  سا عة ال تااة وسا عة األسارة ، ك اا تشاعر ال تااة 

األموماة ، ويصاا ع مالدونية وةأنها و ل من األخرياا ، خاصة عيدما تصر  بداخلها نداءاا األنوثة و 
دلااك ىخااو  ال تاااة فااى ىواماااا ماان القلااق واإكت ااار واليااأس والتشاااؤم ماان الحياااة ، ورة ااا  اولاات ال تاااة 
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الت لاع علاى هاذا الشاعور مااللجوء إلااى توثياق صالتها مااى و اد ت ااالى فاى دلاك فت اارس ىور ال  تاى فااى 
 التحليل والتحريم .

 باااال ق العيوسااة طريقااًا م اااهرًا ت امااًا للت لااع علااى  اااإا اإو ااد تساالك ال تاااة التااى تعااانى ماان  لاا      
واليااأس ماان  اادوم  وا ال سااتقبل ، فتلجااأ إلااى اإبتااذا  والساا ور يياار الطبيعااى فااى مظهرهااا ومبمسااها 

 مطريقة م يرة رغبة ميها فى إثباا داتها وونها ما  الت مريوةة م ل مقية و رانها . 
لشابار تى تعانى من  لق العيوسة هت  ل فاى ال  ااإة فاى اإخاتبال ماوهيا  اتجاه ثالإل لل تياا الب    

ة فى الجامعااا واألمااكن العاماة والياواى  واألساوات ، و اد تصال األمار إلاى إ اماة عب ااا سارية وعاابر 
إشباا رغباتهن خارا مدسسة الزواا وهو ما تس ى " مالزواا السر  " لكن فى كل األ اوا  تظال تلاك 

اا من مشاعر األمومة ومن اإ ساس ماألماة نتيجة عدم إشهار وعليية تلك العب ااا ال تياا محروم
. 

وللعيوسة وسبار متعدىة خاصة فى ال جت م ال صر  وال جت عاا العرةياة ، فيشاير مح اد و  اد       
( إلاى وة ااااهرة العيوساة لهااا وسابار وسارية ووخاار  مجت عياة ، ف اان األسابار األساارية  1998 سان ) 

ل تااة االظاهرة ال  اإة فى ال هور ، وال باهاة فى تكاليف الزواا ، واصرار األر على عدم تزويج  لتلك
الصا ر   باال الكباار  ، والتركيااز علااى ماا ت لكااه ال تقاادم ماان مااا  وجااه وك اار ماان التركيااز علااى صاا اته 

 ،كاااليف الحياااة الحسااية . ومااا األساابار ال جت عيااة لتلااك الظاااهرة فتت  اال فااى ياابء ال عيشااة وارت اااا ت
وضااع  الاادخل العااام للشاابار ، وغيااار الااوا ا الاادهيى ، والتااأثير الساالبى لوسااائل اإعاابم فااى تكااري  
األفكاار ال  لوطااة عاان الحيااة الزوجيااة ، وماان ثام تلجااأ معاا  ال تيااا إلااى الاازواا العرفاى للاات لل ماان 

 شب  العيوسة .
    لظااهرة العيوساة تت  ال فاى ارت ااا ال ساتو ( وسابامًا وخار  2003وت يف جهااى ىتاار الياا وإ )      

التعلي ى لل تااة ، فالحاصابا علاى مادهبا جامعياة وىراسااا علياا هان وك ار عرضاة للتاأخر فاى سان 
واا ، الزواا ، ك ا وجد ارتباال موجع بين وفاراى األسارة كبيارة الحجام وتاأخر وبيائهاا وةياتهاا فاى سان الاز 

 أخرها فى سن الزواا .ووجوى عب ة وت ًا بين ع ل ال تاة وت
 ،وفااى البي اااا األجيبيااة ، فاااة القيااوى علااى الحريااة التااى ت رضااها الحياااة األساارية علااى الزوجاااا      

تجعااال معااا  ال تيااااا ت  ااالن تاااأخير الااازواا ، والااابع  اآلخااار ت  ااالن رفااا  الااازواا مطلقاااًا لتحقياااق 
 (   Peyser , 2003 , 42)  اإستقبلية والبعد عن مس ولياا تح ل آثار الزواا .

( من خب  عرضه ليومياا إ اد  العاوان  ، وة السابع   Soliman , 2008ويشير سولي اة )      
 فى عيوستها هو دكاؤهاا ونجا هاا فاى الحيااة وريبتهاا فاى اإساتقبلية عان سايطرة الرجاا  ، م اا جعلهاا

 ى الااذ  ههاادى دكورتااه ،مبهاارة وشاايقة ويياار ن طيااة ، هت يااى الرجاال وة تعاايش معهااا لكونهااا الحلاام ال  قااو 
 وهذا تشعرها مقوة األنا معد وة تسقط عيها وهليتها كزوجة ورةة بيت .
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وث ة عوامل وخر  ىت وجرافية ترتبط م شكلة العيوسة ، خاصة عاملى السن والجاي  ، فقاد وثبتات      
كانات وك ار  ( عامااً  35 – 30( وة ال  اة الع رياة األكبار سايًا مان )  2007ىراسة مح د ميدوه سالم ) 

(  30 – 25شاعورًا مأسابار العيوساة وفقااداة السايد واأللام الي ساى والاارف  مقارناة مال  اة الع رياة ماان  )
 عامًا ، ووة اإنا  فى ج يم ال  اا الع رية كن وك ر شعورًا مالعيوسة من الذكور . 

ماااا هترتاااع علاااى  ووتاااًا كانااات األسااابار ش صاااية وو ا تصااااىتة وو اجت ا ياااة وو ىت وجرافياااة ، فااااة     
تجااه ااهرة العيوساة مان شاعور ماالقلق والحرمااة واإ بااال والعزلاة واإنطاواء وفقاداة األمان الي ساى واإ

السلبى نحو الجي  اآلخر من الرجا  وعدم الساعاىة وفقاداة ال تعاة وتب ار األ ابم فاى مساتقبل وف ال 
 است دام البرامج اإرشاىتة .. كل هذا هوض  وه ية ىراسة  لق العيوسة ومحاولة الت فيف ميه م

   Meaning of Lifeمعنى الحياة :  –ب 
 تشير معيى الحياة إلى م هومين تجع الت ريق بييه ا .       

يااة معيى الحياة العام : وهو ما هرتبط م كوناا الحياة فاى ع ومهاا ، و   يااة البشار وعب تهاا مح – 1
هاااذا ال  هااوم نظااام الكاااوة وانتظااام عب ااااا  سااائر ال  لو اااا فاااى العااالم ، وة عيااى آخااار تشاا ل

 البشر ببع هم البع  وةالعالم ال اى  من  ولهم . إنه إجامة عن سدا  : مادا تعيى الحياة ؟ 
معيااى الحياااة ال ااار : ويقصااد مااه التصااور ال اارى  والش صااى ل عيااى الحياااة ، وهااو إجامااة عاان  – 2

، ) عباد الار  ن سالي اة وات ااة فاو   ؟ وس لة : ما معياى  يااتى ؟ ول اادا و ايش ؟ ول ان و ايش 
1999  :1037   ) 

وة وال  هوم األو  هو الذ  جعل الك يار مان الباا  ين فاى ال جت عااا العرةياة واإسابمية هيصارف      
عان ىراساة العابا ماال عيى نتيجااة موا ا  الارف  لكال ماا هااو وجاوى  ، لتصاورهم وة الوجوىتاة تح اال 

 يافى مم العقيدة اإسبمية .فى طياتها جانبًا إلحاىتًا هت
م ( اهتم مالت ييز بين ال  هومين ، وصرف معظم اهت امه إلاى ال  هاو  2004ويب ظ وة فرانكل )      

اا ال ااانى ، و  ال عيااى ال اارى  والش صااى للحياااة ، مدكاادًا وة الوجااوى اإنسااانى هيباام ماان التسااامى مالااذ
 وك ر من وة تكوة تحقيقًا لها .

( مان وة ال عياى هاو داتاى وماو  ى ، Starck , 2003 مام ماا دهاع إلياه ساتار  ) ويت اق دلاك      
 يإل هرتبط مش ل معين وفريد فاى جاوهره ، ووة التركياز إ تكاوة علاى ال عياى العاام للحيااة مقادر ماا 

 تكوة على ال عيى الش صى وال ت رى لكل إنساة والذ  ت يزه عن ييره من بيى البشر .
خاار ا تت يااز ال عاانى مااالت رى ، فانهااا تتسام وت ااًا مامكانياة الت ياار مان مو اا  آلوي ايف : ونااه م ل ا     

هوجاد  ومن و ت آلخر فى  ياة ال رى ، هذا الت ير إ تعيى وة ت قد الحياة معياها ، بل إة معياى الحيااة
 تحت كل الظروف .

  ماا وو خباارة مااا  ، ويعارف معيااى الحيااة مأنااه : ت سايرًا و اادا  الحيااة التااى تتعلاق مشاا  ماا وو  ااد    
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و  ونه تشير إلى كل د  ىإلة ووه ية لل رى من جانع وت سيره لحياته وىوافعه ووهدافاه مان جاناع آخار 
 (  161:  2007. ) س يرة وبو يزالة ، 

 Purpose in lifeمم م هاوم الهادف مان الحيااة   meaning of lifeويتداخل م هوم معيى الحياة    
( مأنااه شااعور ال اارى مالرضااا عاان  ياتااه مشااكل عااام ،  117:  2006عظاايم ) والااذ  تعرفااه ساايد عبااد ال

و درته على تح ل ال س ولية فى تلك الحياة ، واىراكه وة لحياته معياى وهادف ودلاك مان خاب  رضاائه 
 عن نو ية ومقدار ال دماا ال قدمة له فى ال جت م .

ر ، وونااه إ فارت باين معياى الحياااة وهياا  مان هار  وة و اد ال صااطلحين تسات دم للتعبيار عان اآلخا    
والهاادف ماان الحياااة ، ووة معيااى الحياااة إ تقاااس إإ ماان خااب  وهااداف الحياااة ، ماعتبااار وة ماان ت لااك 

  وهادافًا فاى الحيااة فببااد وة تكاوة لحياتاه معياى ، وماان ثام اسات دم مقيااس الهاادف مان الحيااة لكرومبااا
 (  2:  1998فى قياس معيى الحياة . ) هاروة الرشيد  ، 

ويباار  م هااوم ثالااإل هتااداخل مقااوة ماام معيااى الحياااة ماان جانااع وماام الهاادف ماان الحياااة ماان جانااع       
وتعرفااه    Life satisfactionآخاار ويعتباار عااامًب مشااتركًا بييه ااا ، وهااو م هااوم الرضااا عاان الحياااة 

، تااه وانجا اتااهوالرضااا عاان وساالور  يا( مأنااه تقباال ال اارى لذاتااه ،  268:  2008فوقيااة مح ااد راضااى ) 
 واليظرة ال ت ائلة للحياة ، والقدرة على التوافق مم الذاا ومم اآلخرين .

م ا سبق هت   وة معياى الحيااة هاو م هاوم هتسام ليشا ل م هاومى الهادف مان الحيااة والرضاا عان     
ى ل ار الحياة ، ومن ثم جاء تعريف البا إل ل عيى الحيااة مأناه :  باارة عان كال شا  ت  ال ىإلاة ووه ياة ل

فااى  ياتااه ماان خااب  فلساا ة ووهااداف ت ااعها لي سااه تتااي  لااه ت سااير  اضااره لتحقيااق قي ااة  قيقيااة لذاتااه 
 ومستقبل وف ل هرضى عيه .

يشاعر هكذا فاة معيى الحيااة هارتبط ارتباطاًا وثيقاًا بوجاوى وهاداف واضاحة تساعى ال ارى لتحقيقهاا ، ف     
 ق لاه ىرجاة مان الرضاا عان  ياتاه لاذا جااء ال قيااسعيد دلك مأه يته وقي ته فى الحياة ، ومن ثم تتحقا

اراتااه ال سات دم فاى الدراساة الحالياة مت اا يًا ثبثاة ومعااى ل عياى الحيااة كشاا  عيهاا التحليال العااملى لعب
 الرضا عن الحياة . –األه ية والقي ة  –وهى : الهدف من الحياة 

ضااطراماا الي ساية ، فيت اا  دلااك ماان وماا عاان وه يااة ال عياى وكيفيااة اكتشااافه وتحقيقاه ل واجهااة اإ    
 خب  الحدهإل عن اإرشاى مال عيى فى الص حاا التالية .

 
   Logo Counselingاإلرشاد بالمعنى  -جـ 

يتاه ( فاى نظر  Frankl, 1990تعت د اإرشاى مال عيى على ال يياا التى وورىها فيكتور فرانكل )       
 فى وساسها اليظر  على مسل ة مدىاها :  والتى تقوم  Logo Therapyالعبا مال عيى 

" إة ال رض الي سى هيتج من نظرة ال ري  إلى  ياته مأنها عدت اة ال عياى ووناه إ قي اة لاه فاى الحيااة 
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. " 
رساتى والعبا مال عيى تطلق عليه البع  " مدرسة فييا ال ال اة فاى العابا الي ساى " والتاى تلاى مد     

كيااز علااى معيااى الوجااوى اإنسااانى وكااذلك علااى سااعى اإنساااة إلااى البحااإل فرويااد وآىلاار ، وفيااه هااتم التر 
  The will to meaningعن دلك ال عيى إلى وة تجده فى  ياته ، وهو ماا تطلاق علياه إراىة ال عياى 

بفاًا خالذ  ت ركز  ولاه التحليال الي ساى ال روياد  ، وكاذلك   Pleasure Principleخبفًا ل بدو اللذة 
 : 1982الاذ  اهاتم ماه علام الاي   اآلىلار  . ) فرانكال ،    The will to powerلقاوة ل بادو إراىة ا

130  ) 
 ومن األسس والركائز التى يقوم عليها اإلرشاد بالمعنى ما يلى : 

ـــة .1 والبعاااد الي ساااى   Physical: تتكاااوة مااان ثبثاااة ومعااااى : البعاااد الجسااا ى  اإلنســـاح و ـــدة كلي
Psychological لرو ااااى ( والبعاااد ال عيااااو  ) اSpiritual   واألمعاااااى ال بثااااة تتساااام مااااالترامط ،

ة والت اعل مم مع ها البع  ، لكن البعد ال الاإل ) ال عياو  ( هاو األك ار وه ياة ألناه ت ياز اإنساا
) سااا يرة وباااو يزالاااة ، ية كالحاااع واإراىة وال ااا ير . عااان الحياااواة ، فهاااو تشااا ل الظاااواهر اإنساااان

2007  :176      ) 
( وة اإنسااة كااائن  43:  2004هار  فرانكال )    The Freedom of will:   ريـة اإلرادة .2

ة ومحدوى ، وةالتالى فاة  ريته محدىة ومقيدة م ج وعة من ال حادىاا البيولوجياة والبي ياة ، وريام 
 ريتااه محكومااة بتلاااك ال حاادىاا ، إإ وناااه ت كاان وة تساا و بذاتاااه فااوت مساااتو  اروفااه البيولوجياااة 

د خااب  إىراكااه لوجاوىه كانساااة لااه إراىة و ريااة فااى ال عال ، لكاان تلااك الحريااة إبااوالبي ياة ودلااك ماان 
 ووة تقترة مال س ولية تجاه اآلخرين .

ويت  اال فاى سااعى اإنسااة إلاى البحااإل عان معيااى   The will to meaningإرادة المعنـى :  .3
، وإ وعىال عيااى فريااد وناا  ريزيااة ، وهااذاماعتباااره  ااوة ووليااة فااى  ياتااه ولااي  تبرياارًا ثانويااًا لحااوافزه ال

 هتحقق إإ بواسطة ال رى داته .
( على مزاعم مع  عل اء الي   الاذهن هاروة وة ال عاانى والقايم  31:  1982ويعترض فرانكل )      

 ليسات إإ ميكانيزمااا ىفا يااة وتكوييااا رىوى وفعاا  واعاابءاا ، ويقاو  : " إ وبت اى العاايش مان وجاال
ة لست مستعدًا لل اوا مان وجال تكوييااا رىوى وفعاا  ، فاإنسااة  ااىر علاى وميكانيزماتى الدفا ية ، و 

 تحيا ووة ت وا وت ًا من وجل م له وقي ه وط و اته .
ه ولكى هتحقق ال عيى لإلنساة إبد وة تسعى بي سه إكتشافه من خب  ع لياة البحاإل والتيقياع عيا    

ال ااري  ، فاإنساااة تجااع وة تكتشاا  ، وعلااى ال عااالج وة هتجيااع محاولااة فاارض معيااى معااين علااى 
 1999) عبد الار  ن سالي اة ، إت ااة فاو   ، معيى  ياته م جهوىه الش صى ومن ميظوره ال ت رى . 

 :1039  ) 
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   Noôgenic neurosisالعصاب معنوى المنشأ :  .4

مان  تولادالعصار فى نظرية العبا مال عيى إ هتولد من الصراعاا بين الحاوافز وال رائاز ، وان اا ه    
 :بين القيم ال  تل ة ، وهياا  ثبثاة وناواا مان القايم هتحادى مان خبلهاا معياى العصاار وهاى  الصراعات

-  
ـــة .و : وتت  ااال في اااا تعطياااه اإنسااااة لكخااارين مااان ابتكااااراا  Creative Value القـــيم االاتياري

 وابداعاا .

ساااة ويساات تم مااه ماان : وتت  اال في ااا تحصاال عليااه اإن experiential Value القــيم الراراتيــة .ر
 إنتاا اآلخرين .

ة : وتت  ل فى اتجاهاا ال رى نحو ال وا ا  القدرياة صاعب attitudinal Valueالقيم االتجاهية  .ا
 الت يير و درته على تحويل ال عاناة والجوانع السلبية إلى معاة وانجا اا إتجابية .

 قي اااااة وو  الاااااة مااااان ال عانااااااة.والقااااايم الااااا ب  إ تظهااااار بوضاااااوح إإ عياااااد معاتشاااااة خبااااارة داا       
 (Starck , 2003 , 125  ) 
   Meaninglessnessخواء المعنى :  .5

  ويقصد مه فقداة ال عيى مان الحيااة ، فقاد تتعارض إراىة ال عياى عياد اإنسااة إلاى اإ بااال فيحاد    
 الياش  عن خاواء ال عيى .  The existential vacuumما ت كن تس ية ال راا الوجاوى  

( وة خااواء ال عياى تاأتى ماان فقاداة ال ارى لهدفااه فاى الحيااة ومااا   Moran, 2001ويار  ماوراة )     
ي اة قهترتع علياه مان آثاار سالبية ميهاا : الشاعور مالساأم والبمبااإة والتشااؤم والشاك واإ سااس م قاداة 

 األشياء وعدم جدو  الحياة مص ة عامة .
( وة ال اراا الوجااوى  تت ا  مظااهره فااى  Damon et.al , 2003وي ايف ىاماوة وآخاروة )      

ذهن الساالو  العاادوانى واإكت ااار وفقااداة الهويااة ، ك ااا وة اإضااطراماا السيكوسااوماتية ت يااز األفااراى الاا
 تعانوة من هذا ال راا الذ  ت قدهم الهدف وال عيى لحياتهم . 

  أما عن الفنيات المستردمة فى اإلرشاد بالمعنى فهى متعددة ومنها :    
 البحإل عن القيم ( –ال واجهة  –) تقييم الذاا  وتش ل  Logo analysisفيية التحليل مال عيى -1
          إتجاهاا .                    افيية تعدهل  -3يية ال سر ياا الي سية القائ ة على ال عيى ) اللوجوىراما ( . ف -2
 يية الحوار السقراطى .ف -6          القيم .مفيية الوعى  -5     فيية خ   الت كير . -4
 يية ميهج القصة الرمزية ف  -8يية تحسين الذاا التعوي ى .               ف -7

 (  Amanda , 2008 – 2007س يرة وبو يزالة ،  – 2004،  1982) فرانكل ،               
الطالباااا متااأخراا ساان وساوف تساات دم البا ااإل ماان تلااك ال يياااا مااا هتياساع ماام عييااة مح ااه ماان      

 الزواا ، ومن ثم هتم عرضها مالت صيل عيد تص يم البرنامج اإرشاى  .
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 ثانياً : دراسات سابقة : 

 تعرض البا إل مع  الدراساا ال رتبطة م وضوا ىراسته وفق محورين ه ا :    
 المحور األول : دراسات اهتمت بقلق العنوسة وتأخر سن الزواج : 

( إلى التعرف علاى سايكلوجية ال اروة العاان  ، ودلاك  1991 د رم اة القذافى ) هدفت ىراسة مح    
من خب  ىراسة إكليييكياة وجريات علاى عيياة مكوناة مان ث ااة  ااإا م ان تجااو ة سان األرةعاين ولام 
هتااازوجن و اصااابا علاااى مااادهبا جامعياااة ويع لااان فاااى وااااائ   كومياااة . وةاسااات دام ثاااب  عشااارة 

 ( توصلت الدراسة إلى نتائج من وه ها :  T.A.Tال وضوا ) مطا ة من اختبار ت هم 
ووة  شااعور ال ااروة العااان  مااالقلق نتيجااة فقااداة اآلخاار ، ووة لاادهها عاادوانًا موجااه نحااو الساالطة األبويااة ،

صااورة الجساام لاادهها ساالبية ومشااوهه ماإضااافة إلااى ال  هااوم الساالبى للااذاا وال ت  اال فااى الشااعور ال  ااى 
 ماهذاء الذاا .

( مالكش  عن ىهياميااا  Langhammer et al , 1997ك ا اهت ت ىراسة إنجهامر وآخرين )      
 ش صية اإنا  العا ةاا فى ميتص  الع ر وىرجة الرضا عن الحياة بدوة شريك .

( عاماًا ، ومان خاب   40 – 30اشت لت عيية الدراسة على خ   سيداا تراو ت وع ارهن مان )     
ة والتحااد  عاان التجااارر الي ساااية ، كشاا  الدراسااة عاان مج وعااة ماان الصاااراعاا ال قاااببا اإكليييكياا

ت  لاات فاااى اضااطرار الهوياااة الجيسااية نتيجاااة فقااد الشاااريك ، والتعبياار عااان  لااق ال ساااتقبل وال ااوف مااان 
ال جهاااو  ، وخاااواء معياااى الحيااااة وفقاااداة الهااادف ميهاااا والرغباااة فاااى الع ااال فاااى مجاااا  ترةياااة األبيااااء ، 

 ت ا ية ، والرغبة فى الزواا وم ارسة ىور األمومة .ومقاومة الو دة اإج
( الكشا  عان ال عو ااا الي ساية واإجت ا ياة لل تيااا  2000و اولت ىراسة مى ابراهيم  جا   )     

 ال تأخراا فى سن الزواا والبتى تع رة فى اإرتباال ال على مالزواا .
سام ر ( واختباار  T.A.Tاختباار ت هام ال وضاوا ) است دمت البا  ة ال قابلة اإكليييكياة ال تع قاة ،     

 ال يز  والشجرة والرجل . وتوصلت الدراسة إلى نتائج من وه ها : 
 وة عب اااة ال تااااة مااااإم تشاااوةها التياااا   الوجااادانى ، ووة القلاااق العصاااابى لل تااااة تاااأتى مااان خاااذإة 

كور املاة الوالدتاة وت  ايل الاذاألر لها وعدم  درته على   اهتها ، ماإضاافة إلاى الشاعور بتذباذر ال ع
 على اإنا  . 

( فقاد اهت ات ببحاإل خبااراا  Rohini & Christine , 2001وماا ىراساة روهيياى وكرساتين )      
 اإساءة ال ت  لة فى العي  ال  ارس على ال تياا من  بل وصد ائهن وعب ته برف هن الزواا .

الجامعاة م ان تعارض إهاذاء جساد  مان  بال  ( مان طالبااا 150اشت لت عيية الدراساة علاى )       
تاائج ناألصد اء ، وةاست دام مقياس اإتجاه نحو الزواا وال قاببا اإكليييكياة ، توصالت الدراساة إلاى 

 من وه ها : 
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رفاا  ال تياااا للاازواا نتيجااة تعرضااهن ل بااراا إساااءة  اااىة ماان الااذكور فااى عب اااا مااا  باال الاازواا ، 
رى الت كياار فااى اإرتبااااال الزواجااى ، اإتجاااه السااالبى نحااو الجااي  اآلخااار، والشااعور مااالقلق والتااوتر ل جااا

 واليظرة السوىاوية للحياة الزوجية .
( م ت يار "  لاق العيوساة " وعب تاه بابع  ال ت ياراا  2006واهت ت ىراسة هيام مرسى صاال  )      

 الي سية واإجت ا ية واآلثار الي سية ال ترتبة عليه .
( فتاااة ماان يياار ال تزوجاااا ولاام تساابق لهاان الاازواا ماان  باال،  133الدراسااة علااى )  اشات لت عييااة     

ساااية وج اايعهن ماان طالباااا الدراساااا العلياااا  33( سااية م توسااط  52 – 22تراو اات وع ااارهن ماان ) 
 مالجامعة .

، ر ، ال سااتو  اإجت اااعى اإ تصاااى اساات دمت الدراسااة مقاااهي  اهزنااك للش صااية ، مااك لبكت ااا     
 الذاا ، ماإضافة إلى مقياس  لق العيوسة . و د توصلت الدراسة إلى نتائج من وه ها :  تحقيق

ق وة  لااق العيوسااة هتزاهااد ماتسااات ماام وع ااار عييااة الدراسااة ، ووة هيااا  عب ااة ارتباطيااة موجبااة بااين  لاا
جاناع  العيوسة من جانع وكل من اإكت ار وال يل العصابى وال يل الذهانى وال ستو  اإجت اعى مان

 آخر، بيي ا كاة اإرتباال سالبًا بين  لق العيوسة وتحقيق الذاا .
( والتى است دمت مصاطل  "الشاعور  2007وفى ن   اإتجاه جاءا ىراسة مح د ميدوه سالم )       

 مالعيوسة " وعب ته ماإكت ار وم هوم الذاا .
 التعلايم األساسااى ال تاأخرين فااى ساان( معل اًا ومعل ااة م ر لااة  140اشات لت عييااة الدراساة علااى )      

ر ( معل ة ، ومن خب  تطبيق مقااهي  الشاعور مالعيوساة، اإكت اا 76( معل ًا ، )  74الزواا ميهم ) 
 ، م هوم الذاا . توصلت الدراسة إلى نتائج من وه ها : 

، ووناه ة( سي 35 – 30وة اإنا  وك ر شعورًا مالعيوسة من الذكور خاصة فى ال  ة الع رية من )  
شاعور هوجد ارتباال موجع بين الشعور مالعيوسة وىرجة اإكت ار بيي ا كاة اإرتبااال ساالبًا باين ىرجاة ال

 مالعيوسة وم هوم الذاا مأمعاىه .
تحسـين ترفيف االضـطرابات النفسـية و  في: دراسات اهتمت بفعالية اإلرشاد بالمعنى  الثانيالمحور 

 معنى الحياة .
خ ا  الشاعور  في( إلى اختبار فعالية اإرشاى مال عيى  1998عبد التوار )  هدفت ىراسة مح د     

 م واء ال عيى وتحسين ال عيى اإتجابى للحياة .
 

( عامااًا تااام  16.7( وفااراى مااان مك ااوفى البصاار متوسااط وع ااارهم )  9ت  لاات عييااة الدراسااة فااى )      
  برنااامج إرشااااى  ، و اااد وثبتااات نتاااائج تطبيااق فييتاااى " الحاااوار الساااقراطى والتحلياال ماااال عيى " مااان خاااب

الدراساااة فعالياااة اإرشااااى ماااال عيى فاااى خ ااا  خاااواء ال عياااى وتحساااين معياااى الحيااااة لاااد  األفاااراى عيياااة 
 الدراسة ، است رار تلك ال عالية معد فترة ال تامعة .

ا ( مالكش  عن فعالية اإرشاى مال عيى فاى عاب  Geoffrey , 2002واهت ت ىراسة جيوفر  )      
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( سااية . اشاات ل البرناامج اإرشاااى  علاى فييااة " خ اا   19اضاطرار الوسااواس القهار  لشااار ع اره ) 
اإسااااترخاء الوسواساااية ماإضااااافة إلاااى فييااااا " الت كيااار " ودلاااك لت فيااااف الت كيااار الزائاااد فااااى األعاااراض

  وال كاهة وال رح " بهدف سا رية ال اري  مان وعاراض مرضاه ، ك اا ت ا ن البرناامج اإرشااى  معا
األنشااطة الترفيهيااة واإبتكاريااة التااى تساااعد علااى اإساات تاا مالحياااة . و ااد توصاالت الدراسااة إلااى فعاليااة 

 است دام تلك ال يياا فى ت فيف األعراض الوسواسية وتحسين معيى الحياة لد  الحالة .
ف ( فقااد اهت اات ببحااإل فعاليااة العاابا مااال عيى فااى ت فياا  Unger,2002ومااا ىراسااة هااونجر )      

 )( سية ، واعت دا الدراسة على تصور فرانكل ألمعاى اإكت اار  22اضطرار اإكت ار ل تاة ع رها ) 
معيااو  ( . وةاساات دام فييااة " ال قصااد ال تيااا   وتعاادهل اإتجاهاااا "  تاام تاادريع  –ىاخلااى  –ت اااعلى 

اا " ياااة " تباعااد الااذالحالااة علااى تكااوين اتجاهاااا إتجابيااة نحااو وعراضااها اإكت ابياااة ، ك ااا است دمااات في
 ودلك بتدريع الحالة على ت يل مسافة بين الذاا واألعراض اإكت ابية .

و ااد توصااالت الدراساااة إلاااى فعالياااة ال ييااااا ال ساات دمة فاااى ت فياااف اضاااطرار اإكت اااار و يااااىة إقباااا   
 الحالة على الحياة .

ياال ىهيامياااا ش صااية ( التااى اهت اات بتحل Eum & Clara,2005وتااأتى ىراسااة ووم وكاابرا )      
 –اليساااء البتااى تجاااو ة ساان األرةعااين ولاام تساابق لهاان الاازواا وتحلياال اتجاااتهن نحااو م اااهيم ) البكاار 

 العان  ( مم است دام برنامج عبجى لتقدتم ال ساعدة الي سية والدعم اإجت اعى لهن . –العجو  
تساابق لهاان الاازواا ، وةاساات دام ( نساااء فااوت ساان األرةعااين ولاام  4اشاات لت عييااة الدراسااة علااى )      

فييتاااى " الحااااوار الساااقراطى وتعاااادهل اإتجاهااااا " . توصاااالت الدراسااااة إلاااى نتااااائج مااان وه هااااا : فعاليااااة 
ة البرنامج العبجى فى تد يم اليوا ى اإتجابية فى ش صية وفراى العيياة مان خاب  يارس األمال وتي يا

 وتجاو  سلبياا فقد شريك الحياة . الك اءة الذاتية وال قة مالي   وت فيف  لق ال ستقبل 
 ( إلى اختباار فعالياة التحليال ماال عيى فاى عابا خاواء 2006ك ا هدفت ىراسة سيد عبد العظيم )     

 ال عيى وفقداة الهدف من الحياة لد  طبر الجامعة .
( طاابر ماان جامعااة اإماااراا طبااق علاايهم مقياااس الهاادف ماان  9اشاات لت عييااة الدراسااة علااى )     

 –حيااااة ومقيااااس خاااواء ال عياااى ماإضاااافة إلاااى البرناااامج اإرشااااى  القاااائم علاااى فييااااا ) تقيااايم الاااذاا ال
اء البحإل عن القيم ( . توصلت نتائج الدراسة إلى فعالية البرناامج اإرشااى  فاى عابا خاو  –ال واجهة 

 ال عيى و ياىة اإ ساس مالهدف من الحياة لد  عيية الدراسة . 
 ( التااى اهت ات بدراساة فعالياة اإرشاااى 2007جااه جااءا ىراسااة سا يرة وباو يزالاة ) وفاى ن ا  اإت     

 مال عيى فى ت فيف و مة الهوية وتحسين ال عيى اإتجابى للحياة لد  طبر الجامعة .
، ج ااوعتين مالتسااو  ضاامطة وتجريبيااة( طالباًا تاام تقساي هم إلاى م 30تكونات عيياة الدراسااة مان )      

 –الحااوار السااقراطى  –تعاادهل اإتجاهاااا  –اإرشاااى  علااى فيياااا ) خ اا  الت كياار  واشاات ل البرنااامج
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 ميهج القصة الرمزية ( .
توصاالت نتااائج الدراسااة إلااى فعاليااة البرنااامج اإرشاااى  فااى ت فيااف و مااة الهويااة وتحسااين معيااى الحياااة 

 لد  وفراى ال ج وعة التجريبية .
( لبحااإل فعاليااة العاابا مال عيااى كعاابا مساعااد   Steven , 2008ووخيارًا تاأتى ىراساة ساتي ن )      

 Post-Traumatic Stressفاى ت  يااا  اإضطرابااااا ال زمياااة ال رتبطااة م  اااوال مااا معاااد الصدمااة

Disorder ( PTSD )   . 
، ( ساية تعاانى مان فقاد شاريك الحيااة 37تكونت عيية الدراسة مان  االتين : األولاى سايد ع رهاا )      
 ( سااية تعااانى ماان إىماااة الكحولياااا ، والحالتاااة لاادههم شااعور م قااد ال عيااى 34يااة لرجاال ع ااره ) وال ان

تحساااين الاااذاا  –خ ااا  الت كيااار  –والهااادف مااان الحيااااة . اشااات ل البرناااامج علاااى فييااااا ) اإساااترخاء 
 التعوي ى ( ماإضافة إلى تدريباا على التوكيدتة .

 ت فيف اضطراماا ما معد الصادمة وملا  ال اراا الوجاوى  توصلت نتائج الدراسة إلى فعالية العبا فى
 للحالتين .

 تعقيب على الدراسات السابقة 

 من خالل استعراض الدراسات السابقة بمحوريها يتضح ما يلى : 
عور وثبتت نتائج الدراساا وة تأخر سن الزواا هرتبط مالقلق العصابى ، ووة ال روة العاان  لادهها شا -1

مح اااد . )فقاااداة التااوا ة واألماان الي سااىمااان اإنطااواء والعزلااة واإكت ااار ، و  م قااداة اآلخاار وتعااانى
 (  2006هيام مرسى ،  – 2000مى  جا   ،  – 1991رم اة ، 

. اء معياى الحيااة وفقاداة الهادف ميهاكش ت نتائج الدراساا اإكليييكية وة  لق العيوسة هارتبط م اوا -2
 ( 2001روهييى وكرستين ،  – 1997) إنجهامر وآخروة ، 

ووضحت نتائج الدراساا فعالية اإرشاى مال عيى فى ت فيف اإضطراماا الي سية وتحساين ال عياى  -3
سا يرة وباو  – 2002هاونجر،  – 2002 جياوفر ، – 1998 اإتجابى للحياة. ) مح د عبد التاوار،

 ( 2007يزالة ، 

لعيوساة ، ك اا وة هيااا  إ توجاد ىراسااا عرةياة اهت ات ماسات دام البارامج اإرشااىتة لت فياف  لاق ا -4
 ندرة من الدراساا األجيبية فى هذا ال جا  ، و د تياولت مت ير  لاق العيوساة مشاكل ييار مباشار .

 ( 2008ستي ن ،  – 2005) ووم وكبرا ، 
 فروض الدراسة : 

توجااد فااروت داا ىإلااة إ صااائية بااين متوسااطاا رتااع ىرجاااا ال ج ااوعتين التجريبيااة وال ااامطة  – 1
 لااااق العيوسااااة فااااى القياااااس البعااااد  ) فااااى اإتجاااااه األف اااال ( لصااااال  ال ج وعااااة علااااى مقياااااس 

 التجريبية . 
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توجااد فااروت داا ىإلااة إ صااائية بااين متوسااطاا رتااع ىرجاااا ال ج وعااة التجريبيااة فااى القياسااين  - 2
 القبلى والبعد  على مقياس  لق العيوسة ) فى اإتجاه األف ل ( لصال  القياس البعد  .

تجريبيااة وال ااامطة وت داا ىإلااة إ صااائية بااين متوسااطاا رتااع ىرجاااا ال ج ااوعتين التوجااد فاار  - 3
علااااى مقياااااس معيااااى الحياااااة فااااى القياااااس البعااااد  ) فااااى اإتجاااااه األف اااال ( لصااااال  ال ج وعااااة 

 التجريبية . 
اا ىإلااة إ صااائية بااين متوسااطاا رتااع ىرجاااا ال ج وعااة التجريبيااة فااى القياسااين توجااد فااروت د - 4

 لبعد  على مقياس معيى الحياة ) فى اإتجاه األف ل ( لصال  القياس البعد  .القبلى وا
إ توجد فروت داا ىإلة إ صائية بين متوسطاا رتع ىرجاا ال ج وعة التجريبياة علاى مقيااس  – 5

  لق العيوسة فى القياسين البعد  والتتبعى . 
ا ال ج وعة التجريبياة علاى مقيااس  توجد فروت داا ىإلة إ صائية بين متوسطاا رتع ىرجاإ - 6

 معيى الحياة فى القياسين البعد  والتتبعى .

 إجراءات الدراسة 

 أواًل : عينة الدراسة 
ــة االســتطال ية -أ  دراسااة اإسااتطب ية ماان طاابر وطالباااا الدراساااا العليااا : تكوناات عييااة ال العين

 -تى ال اجسااااتير والاااادكتوراه ل قياااادهن لاااادرجا -مكليااااة الترةيااااة جامعااااة طيطااااا ) الاااادبلوم ال ااااار 
يياة ) ال سجلين لدرجتى ال اجستير والدكتوراه ( م ن لم تسبق لهم الزواا ، و د بلا  عادى وفاراى الع

(  35 - 22( ماان اإنااا  تراو اات وع ااارهم ماان )  112( ماان الااذكور ، )  72( ماايهم )  184
 سى الدراسة عليهم .، و د تم تقيين مقيا 7.22وانحراف معيار   28.16سية م توسط ع ر  

 
 : إستطب ية وفقًا للشروال التاليةلبة من العيياة ا( طا 20: تم اختيار عدى )  العينة األساسية -ب 
الحصو  على ىرجاا مرت عة علاى مقيااس  لاق العيوساة ) اإرةااعى األعلاى ( وىرجااا مي   اة  -1

 على مقياس معيى الحياة ) اإرةاعى األىنى ( .
( عامااااًا  تااااى تاااادخل ضاااا ن ال تااااأخراا فااااى ساااان الاااازواا محسااااع  30لبااااة ) وة هتجااااو  ساااان الطا -2

 اإ صاءاا العرةية والعال ية .
وة تكاااوة ج يااام وفاااراى العيياااة مااان ال ساااتو  اإجت ااااعى اإ تصااااى  ال توساااط ، و اااد تااام اسااات دام  -3

( للتحقااق ماان 1993اساات ارة ال سااتو  اإجت اااعى اإ تصاااى  إعااداى مح ااد عبااد الظاااهر الطيااع )
 دلك .

ويب ظ ونه  د تم اختياار عيياة الدراساة األساساية مان اإناا  فقاط ألة الدراسااا الساامقة فاى البي اة     
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 - 2006ال صاارية وثبتاات وة ال ااروت فااى  لااق العيوسااة كاناات لصااال  اإنااا  . ) هيااام علااى مرسااى ، 
 ( ك ا وة نتائج العيية اإستطب ية وثبتت دلك . 2007مح د ميدوه سالم ، 

تام  ( طالبااا ، ك اا 10تقسيم وفراى عيية الدراسة إلى مج وعتين ضامطة وتجريبية مكل ميها )  تم     
( تصااااى ل ساااتو  اإجت ااااعى اإ ا -التحقاااق مااان تجاااان  ال ج اااوعتين فاااى مت ياااراا ) الع ااار الزمياااى 

اسات دام لاك م( ودة ل عياى الحياااة ) القيااس القبلاىووت ًا فى الدرجة الكلية لقلاق العيوساة ، الدرجاة الكليا
 .  Man - Whitenyاألسااااااااالور اإ صاااااااااائى البماااااااااارامتر  " مااااااااااة ويتياااااااااى " 

 ( 108،  1997) السيد وبو شعيشم ،  
 ( هوض  دلك . 1والجدو  )  

 لداللة الفروق اين متوسطات رتب درجات Uقيم  ( 1جدول ) 
 المتغيرات الراصة بالمجانسة فيالمجموعتين التجرياية والضابطة 

 ال ت ير
 10المجموعة الضابطة ح =  10مجموعة التجرياية ح =ال

 Uقيمة 
مستوى 
 مج وا ال توسط الداللة

 الرتع
متوسط 
مج وا  ال توسط الرتع

 الرتع
متوسط 
 الرتع

 يير ىالة 43 11.2 112 364.3 9.8 98 362.8 الع ر مالشهور
ال ستو  اإجت اعى 

 اإ تصاى 
 ةيير ىال 36 9.1 91 56.4 11.9 119 59.6

 يير ىالة 48.5 10.35 103.5 151.9 10.65 106.5 153.3 الدرجة الكلية لقلق العيوسة
 يير ىالة 40 11.5 115 79.7 9.5 95 78.4 الدرجة الكلية ل عيى الحياة

(، وعياد مساتو  19) و ال مان  0.01، وعياد مساتو  (23) و ال مان  0.05عياد مساتو     U* ىإلاة 
 (  10)و ل من  0.001

( عاادم وجااوى فااروت بااين ال ج ااوعتين التجريبيااة وال ااامطة فااى مت يااراا  1ت اا  ماان جاادو  ) ه      
 Uالع ر الزميى وال ستو  اإجت اعى اإ تصاى  و لق العيوسة ومعياى الحيااة ،  ياإل لام تصال قي اة 
 . إلى مستو  الدإلة اإ صائية ، م ا تعيى التجان  بين ال ج وعتين  بل تطبيق البرنامج اإرشاى 

 ثانيًا : أدوات الدراسة 
 مقياس قلق العنوسة ) ق . ع ( : إعداد البا ث .  – 1

  تام إعاداى هااذا ال قيااس لحاجااة الدراساة الحاليااة إلياه ، ويهادف ال قياااس إلاى التعاارف علاى مسااتو       
بيل ساالقلق الذ  تعانى ميه ال تأخروة فى سن الزواا ، و اد  اام البا اإل مات ااد اإجاراءاا التالياة فاى 

 إعداى هذا ال قياس : 
اإطاابا علااى األطاار اليظريااة والدراساااا السااامقة  ااو  القلااق مصاا ة عامااة ، والقلااق اليااوعى الااذ   -1

تعتر  ف ة ال تاأخرين فاى سان الازواا . ماإضاافة إلاى اإطابا علاى ماا تاوافر عان مقااهي   او  
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) وهااو مقياااس  2006، ااااهرة العيوسااة ، وميهااا مقياااس  لااق العيوسااة إعااداى هيااام علااى مرسااى 
 – 2007مح اد ميادوه سااالم ،  – 2005و ااى  البعاد ( ، ماإضاافة إلاى ىراسااا ) ووم وكابرا ، 

 (  2008ستي ن ، 
 انة ت  يت األس لة التالية : ص  ت استب -2

 ادا تعيى كل ة العيوسة ماليسبة لك ؟ وما وسبابها من وجهة نظر  ؟ م -و 
 فى سن الزواا ؟  هل تشعر مالقلق نتيجة تأخر  -ر 
 ا األعراض الجس ية والي سية والسلوكية التى تصا ع هذا القلق ) إة وجد ( ؟ م -جا 
اسااة، و ااد تاام تطبيااق اإسااتبانة علااى العييااة اإسااتطب ية التااى وشااير إليهااا فااى بداتااة إجااراءاا الدر       

 ( طالبًا وطالبة. 184وتم تحليل محتو  اإستجاماا ال  تل ة ألفراى العيية والبال  عدىها ) 
بياء على ما سبق تام تحدهاد ورةعاة ومعااى ات ا  ونهاا تعكا  مساتو   لاق العيوساة وهاى: األعاراض  -3

األعاراض السالوكية، ك اا تام صاياية  –األعاراض اإن عالياة  –األعراض ال عرفياة  –ال سيولوجية 
ال ت صصااين فااى مج وعاة ماان البيااوى لكاال معاد ماان األمعاااى السااامقة وعرضااها علاى مج وعااة ماان 

، وةعااااد مراجعااااة آراء ومقتر اااااا ال حك ااااين واسااااتبعاى    (1)مجااااا  الصااااحة الي سااااية وعلاااام الااااي   
( بياادًا مو عااة علااى 48اليهااائى للبيااوى فااى ال قياااس ) العباااراا التااى لاام تحااظ مال وافقااة بلاا  العاادى

 ( بيدًا لكل ميها على اليحو التالى :  12األمعاى األرةعة بوا م ) 
: وتشاا ل ال ااع  العااام ونقاال الحيويااة ، تااوتر الع اابا ، اضااطراماا  اض الفســيولوجيةاألعــر  –و 

 التي   ، الصداا ال ست ر ، اآلإم فى الظهر واألطراف ، اضطرةاا اليوم .
 ويقاس هذا البعد من خب  ثيتا عشرة  بارة هى : 

        (1 – 5 – 9 – 13 – 17 – 21 – 25 – 29 – 33 – 37 – 41 – 45 ) 
: وتظهار فاى األفكاار ال صاا بة لقلاق العيوساة وال ت  لاة فاى اضاطراماا فاى  األعراض المعرفية – ر

ياار يفهام واىرا  األمااور ، اإعتقاااىاا ال اا ااة فااى ت ساير الظاااهرة ، واإ تياااا ماألم لااة الشااعبية 
 الصحيحة ، تو م ال طر واليأس من ال ستقبل .

 ة هى : ويقاس هذا البعد من خب  ثيتا عشرة  بار  
       (2 – 6 – 10 – 14 – 18 – 22 – 26 – 30 – 34 – 38 – 42 – 46 . ) 

الي سااى ، الشااك  : وتظهاار فااى العصاابية والتااوتر ، الحساسااية الزائاادة ، األلاام األعــراض االنفعاليــة -جااا 
 واإرتيار ، الشعور مالدونية ، الشعور ماإ باال ال ست ر .

                                                 

ى/ مح اااااد عباااااد  –و م ى/ وبااااو  ياااااد الشااااويقى  –وم ى / و  ااااد و  اااااد متاااااولى  –( و.ى/  ييااااع شاااااقير 1)
 ى/ ميا   ساة .   –ال قصوى 



 

 
(186) 

 ى في خفض قلق العنوسة وتحسين معنى الحياةفعالية اإلرشاد بالمعن

 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 ة  بارة هى : ويقاس هذا البعد من خب  ثيتا عشر 
       (3  – 7 – 11 – 15 – 19 – 23 – 27 – 31 – 35 – 39 – 43 – 47 . ) 

: وتت  ااال فاااى تجياااع موا ااا  الت اعااال اإجت ااااعى ، الشاااعور ماااالرف  مااان  األعـــراض الســـلوكية –ى 
اآلخااارين ، الشاااعور م قاااداة السااايد فاااى الحيااااة ، ال يااال لبنطاااواء والعزلاااة ، الت ااارى علاااى األسااارة 

 م ، إعبء ال ريزة مالع ل والدراسة . وال جت 
 ويقاس هذا البعد من خب  ثيتا عشرة  بارة هى : 

      (4 – 8 – 12 – 16 – 20 – 24 – 28 – 32 – 36 – 40 – 44 – 48 . ) 
اإجامااة لي اام خ سااة اختياااراا تتااراوح بااين ال وافقااة التامااة والاارف  التااام وهااى )  تاام وضاام ماادرا -4

ى ( علا 1 – 2 – 3 – 4 – 5وبدًا ( وتحصل علاى الادرجاا )  –ناىرًا  –و يانًا  –يالبًا  –ىائ ًا 
التااوالى ، ماساات ياء العباااراا الساالبية التااى تحصاال علااى عكاا  هااذا التاادريج ، ويااتم  سااار الدرجااة 

(  240 – 48الكلياااة مج ااام ىرجااااا األمعااااى األرةعاااة  ياااإل تتاااراوح الدرجاااة الكلياااة لل قيااااس مااان ) 
 ة ال رت عة على مستو  مرت م من  لق العيوسة والعك  صحي  . ىرجة ، وتد  الدرج

الصادت الظااهر  ) صادت ال حك اين ( ال شاار إلياه فاى خطاواا إلـى ماإضافة صدق المقياس :  
 إعداى ال قياس ،  ام البا إل مالتحقق من صدت ال قياس إ صائيًا مطريقتين ه ا : 

)  ج اوعتين مان طالبااا الدراسااا العلياا ال تزوجااا: وفياه ت ات ال قارناة باين م الصـدق التمييـزى  –أ 
( ، وتاام  سااار ال ااروت بااين ال ج ااوعتين فااى  40( وال تااأخراا فااى ساان الاازواا ) ة =  40ة = 

 ( هوض  دلك . 2 لق العيوسة مأمعاىه ، والجدو  )
 

 عنوسةسن الزواج والمتزوجات على أبعاد مقياس قلق ال فيالفروق اين المتأخرات  ( 2جدول ) 

 أبعاد المقياس
سن  فيالمتأخرات 
 الزواج

 المتزوجات
مستوى  قيمة ت

 الداللة
 ع م ع م

 0.01 5.12 6.61 29.90 5.78 37.12 األعراض ال سيولوجية
 0.01 3.78 5.14 26.22 6.15 32.46 األعراض ال عرفية
 0.01 5.62 4.82 33.15 7.42 41.08 األعراض اإن عالية
 0.01 5.77 6.25 27.00 6.26 35.14 األعراض السلوكية

 0.01 12.91 10.94 106.94 12.64 145.80 الدرجة الكلية

  3.63=  0.01وعيد مستو        2.19=  0.05لية عيد مستو  قي ة ا الجدو 
لج ياام األمعاااى والدرجااة  0.01( وة قي ااة " ا " كاناات ىالااة عيااد مسااتو   2هت اا  ماان جاادو  )      
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 الصدت الت ييز  لل قياس . الكلية ، م ا هد  على 
وفيه تم  سار صدت ال قياس الحالى مالتب م مام مقيااس الصدق التجرياى ) صدق المحك ( :  –ب 

( ماااان طالباااااا  40( علااااى عييااااة التقيااااين ) ة =  2005 لااااق ال سااااتقبل إعااااداى  ييااااع شااااقير ) 
ن الدرجااة الكليااة الدراساااا العليااا ال تااأخراا فااى ساان الاازواا ، وتاام  سااار معااامبا اإرتباااال بااي

 –ال عرفيااة  –علااى مقياااس  لااق ال سااتقبل وىرجاااا مقياااس  لااق العيوسااة مأمعاااىه ) ال ساايولوجية 
،  0.84،  0.63،  0.56الدرجااة الكليااة ( وكاناات معااامبا اإرتباااال ) –الساالوكية  –اإن عاليااة 

ال قيااس ، م اا هاد  علاى وة  0.01( على الترتيع ، وج يعهاا ىا  عياد مساتو   0.78،  0.81
 على  در مياسع من الصدت . 

( مطريقاة إعاااىة تطبيااق  40تاام  ساار ثباااا ال قيااس علااى عيياة التقيااين ) ة = ثبـات المقيــاس : 
ن ال قياااس علااى ن اا  العييااة معااد وساابوعين ماان التطبيااق األو  ، و ااد بلاا  معاماال اإرتباااال بااين التطبيقااي

( 0.72،  0.81،  0.65،  0.69،  0.74تيااع ) علاى ومعااى ال قيااس األرةعاة وىرجتاه الكلياة علاى التر 
 ، م ا هد  على وة ال قياس على  ادر مياسع من ال بااا . 0.01وج يعها ىا  عيد مستو  

 االتساق الداخلى للمقياس : 
ماإضافة إلى ماا تام مان إجاراءاا لحساار صادت وثبااا ال قيااس ،  اام البا اإل محساار معامال       

 ساار  وى ال قياس مالدرجة الكلية لل قياس معد استبعاى ىرجة البيد ، ك ا تامارتباال ىرجة كل بيد من بي
(  3،4معامل ارتباال ىرجة كال معاد مان ومعااى ال قيااس األرةعاة مالدرجاة الكلياة لل قيااس ، والجادوإة ) 

 هوضحاة دلك .
 معامالت االرتباط اين درجة كل اند والدرجة اليلية لمقياس قلق العنوسة ( 3جدول ) 

 قم الاندر 
معامل 
 رقم الاند االرتباط

معامل 
 االرتباط

 رقم الاند
معامل 
 رقم الاند االرتباط

معامل 
 االرتباط

1 0.67 13 0.44 25 0.71 37 0.50 
2 0.43 14 0.57 26 0.37 38 0.71 
3 0.72 15 0.49 27 0.42 39 0.42 
4 0.45 16 0.50 28 0.75 40 0.61 
5 0.69 17 0.62 29 0.63 41 0.56 
6 0.61 18 0.58 30 0.70 42 0.45 
7 0.38 19 0.41 31 0.46 43 0.78 
8 0.53 20 0.76 32 0.35 44 0.39 
9 0.72 21 0.55 33 0.79 45 0.76 

10 0.76 22 0.56 34 0.50 46 0.53 
11 0.48 23 0.39 35 0.38 47 0.45 
12 0.60 24 0.43 36 0.57 48 0.72 
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 0.393=  0.01عيد مستو         0.304=  0.05عيد مستو  ىإلة )ر( 
 اسة للمقيمعامالت ارتباط درجة كل بعد من أبعاد مقياس قلق العنوسة بالدرجة اليلي ( 4جدول ) 

 الدرجة اليلية الرابع الثالث الثانى األول البعد
 0.82 0.78 0.66 0.71 - األو 

 0.77 0.64 0.59 - - ال انى

 0.69 0.50 - - - ال الإل

 0.71 - - - - اممالر 

 - - - - - الدرجة الكلية

س ( وة معامبا اإرتبااال باين ىرجاة كال بياد والدرجاة الكلياة لل قياا 4،  3هت   من الجدولين )      
، ك ااا وة 0.01وهااى ىالااة عيااد مسااتو   0.79و  0.05، وهااى ىالااة عيااد مسااتو   0.35تراو اات بااين 

  –ال عرفياااااااااااة  –باااااااااااين الدرجاااااااااااة الكلياااااااااااة لألمعااااااااااااى األرةعاااااااااااة ) ال سااااااااااايولوجية  معاااااااااااامبا اإرتبااااااااااااال
ر  السلوكية ( ببع ها البع  من جهة ، وةييها وةين الدرجة الكلية لل قياس من جهاة وخا –اإن عالية 

 ، وهذا تشير إلى الت اسك الداخلى لل قياس . 0.01ىالة عيد مستو  
( صاااىت وثاباات ووة  باراتااه تشااتر  فااى  1يااة ) ملحااق هكااذا هت اا  وة ال قياااس فااى صااورته اليهائ   

قياااس شااا  وا ااد وهاااو  لااق العيوساااة ، وماان ثااام ت كااان الوثااوت فاااى البياناااا التاااى هااتم الحصاااو  عليهاااا 
 ماست دامه .

 مقياس معنى الحياة : إعداد البا ث . – 2
 ل جاا  علاى قيااسا ت ت الدراسة الحالية إعداى مقيااس ل عياى الحيااة إ تصاار ال قااهي  فاى هاذا ا   

 الهدف من الحياة ، ك ا وة ما توافر من مقاهي  ل عيى الحياة كانت و اىتة البعد .
 وفى سبيل إعداى هذا ال قياس تم إجراء ال طواا التالية :  

مراجعااة األطاار اليظريااة والدراساااا الساااامقة ومااا تااوافر ماان مقااااهي  وميهااا : مقياااس الهاادف مااان  – 1
( ، ، مقيااااس معياااى الحيااااة ) هااااروة  2005ار وسااايد عباااد العظااايم ، الحيااااة ) مح اااد عباااد التاااو 

 ( وهااااااااااااو مقياااااااااااااس و اااااااااااااى  البعااااااااااااد ، مقياااااااااااااس الهاااااااااااادف ماااااااااااان الحياااااااااااااة1998الرشااااااااااايد  ، 
 (Amanda , 2008 . ) 

 ص  ت استبانة ت  يت ثبثة وس لة هى :  – 2
 ادا تعيى  بارة " معيى الحياة " ماليسبة لك ؟ م -و

 ؟ هل تشعر وة لحياتك معيى  -ر
 ا ال جاإا التى ت كن تحقيق معيى الحياة فيها ؟      م -جا
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( من طبر وطالبااا الدراسااا العلياا   184و د طبقت اإستبانة على العيية اإستطب ية ) ة = 
 يية .والتى وشيراليها فى بداتة إجراءاا الدراسة ، وتم تحليل م  وة اإستجاماا ال  تل ة ألفراى الع

(  بااارة تجااار  40ساابق تاام صااياية مج وعااة ماان العباااراا وعاادىها فااى البداتااة ) فااى ضااوء مااا  – 3
رجاااا وبادًا ( وتحصاال علاى الد –نااىرًا  –و ياناًا  –يالبًا  –عيها من خب  خ سة بدائل ) ىائ ًا 

( علااى التااوالى ، ماساات ياء العباااراا السااالبة التااى تحصاال علااى عكاا   1 – 2 – 3 – 4 – 5) 
 هذا التدريج.  

عرضت العباراا فى صورتها ال بدئية على مج وعة من ال ت صصين فى الصاحة الي ساية وعلام  – 4
، وةعااد مراجعااة آراء ومقتر اااا الساااىة ال حك ااين تاام اسااتبعاى ثااب   باااراا لاام تحااظ  (2)الااي   

 (  بارة . 37مال وافقة ووصب  عدى  باراا ال قياس ) 
( 185( دكاور، ) 127الدراسااا العلياا ، مايهم ) ( مان طابر  312طبق ال قياس علاى عيياة )  – 5

ًا إنا  ، وتم تصحي  ال قياس وفقاًا للتقادهر الساابق ت هيادًا لحساار الصادت العااملى لل قيااس نظار 
 لتداخل م هوم معيى الحياة مم م هومى الهدف من الحياة والرضا عن الحياة .

 :  صدق المقياس
ن ( ال شااار إليااه فااى خطااواا إعااداى ال قياااس ، ماإضااافة إلااى الصاادت الظاااهر  ) صاادت ال حك ااي

  ام البا إل مالتحقق من صدت ال قياس إ صائيًا مطريقتين ه ا : 
( بيادًا ، ودلاك ماسات دام  37ل قيااس وعادىها ) ا: وفيه تام التحليال العااملى لبياوى  الصدق العاملى -أ 

يرًا متعاماااادًا مطريقااااة ووىهاااارا العوامااال تاااادو    Hotellingج يطريقاااة ال كوناااااا األساسااااية لهاااوتل
، ( مصاا وفة عواماال ال قياااس 5جاادو  ) ، ويوضاا  ال Kaiserلكاااهزر   Varimaxال اري اااك  

 وقيم تشبعاا بيوى ال قياس عليها .
 مصفوفة عوامل مقياس معنى الحياة بطريقة المكونات األساسية بعد التدوير ( 5جدول ) 
 العامل الثالث رقم الاند العامل الثانى رقم الاند العامل األول رقم الاند

3 0.61 2 0.77 34 0.73 
29 0.74 10 0.42 9 0.70 
4 0.55 5 0.39 1 0.76 
13 0.62 11 0.51 12 0.45 
7 0.53 32 0.75 26 0.52 
15 0.49 17 0.56 20 0.61 
33 0.60 25 0.67 14 0.78 

                                                 

ال قصاوى ى/ مح اد عبد –و م ى/ وباو  ياد الشاويقى  –وم ى / و  د و  د متولى  –( و.ى/  ييع شقير 2)
 ى/ ميا   ساة .   –
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22 0.54 21 0.40 19 0.74 
18 0.71 27 0.53 28 0.55 
23 0.45 16 0.41 6 0.73 
31 0.38 - - 30 0.36 
8 0.44 - - 24 0.69 

 2.35 - 2.66 - 2.97 الجذر الكامن
 15.12 - 16.91 - 18.55 نسبة التباهن

 ( ما هلى :  5هت   من جدو  )     
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،  0.38(  بااارة ، تراو اات تشاابعاتها بااين )  12: تشاابم عليااه )  العامــل األول لمقيــاس معنــى الحيــاة
( ،  18.55( ، وكاناات نساابة إسااهامه فااى التباااهن الكلااى )  2.97  الجااذر الكااامن لااه ) ( ، وةلاا 0.74

  الهدف من الحياة ويطلق على هذا العامل :
، 0.39اا ، تراو ات تشابعاتها باين ) (  باار  10: تشابم علياه )  العامل الثانى لمقيـاس معنـى الحيـاة

( ،  16.91إسااهامه فااى التباااهن الكلااى )  ( ، وكاناات نساابة 2.66( ، وةلاا  الجااذر الكااامن لااه )  0.77
  األهمية والقيمةويطلق على هذا العامل : 

،  0.36(  باارة ، تراو ات تشابعاتها بااين )  12: تشابم عليااه )  العامـل الثالـث لمقيــاس معنـى الحيـاة
( ويطلااق  15.12( وكانات نسابة إساهامه فاى التبااهن الكلاى )  2.35( وةلا  الجاذر الكاامن لاه )  0.78

 . الرضا عن الحياةى هذا العامل : عل
. وةاذلك وصاب  عادى  بااراا  0.30تام اساتبعاى ورةام  بااراا لام تصال تشابعاتها إلاى محاك التشابم     

 (  بارة مو عة على األمعاى ال بثة لل قياس :  34ال قياس فى صورته اليهائية ) 
 (  باارة12الرضاا عان الحيااة ) – (  بااراا 10األه ياة والقي اة )  –(  بارة  12الهدف من الحياة ) 

 . 
 ) صااااادت ال حاااااك ( : تااااام  ساااااار صاااااادت ال قياااااااس علاااااى عيياااااة التقيياااااان الصـــــدق التجرياـــــى –ب 

( من طالباا الدراساا العليا ال تأخراا فى سن الزواا ، ودلك مان خاب   ساار معاامبا 40)ة = 
اء ال عياااى : إعاااداى مح اااد عباااد اإرتباااال باااين الدرجاااة الكلياااة لل قياااس والدرجاااة الكلياااة علاااى مقيااااس خااو 

ا  ى( وهاااو  0.83 -( ، وةلااا  معامااال اإرتبااااال باااين ال قياساااين ) 2005التاااوار وسااايد عباااد العظااايم ) 
 . 0.01إ صائيًا عيد مستو  

 ثبات المقياس :
اساااات دم البا ااااإل للتأكااااد ماااان ثباااااا مقياااااس معيااااى الحيااااااة طريقاااااة التجزئاااااة اليص ياااااة مأسلوةيهاااااا ) 

( مااان طالبااااا  40، جت اااااة ( ، ومعاماااال ول اكرومباااا  علااى عيياااة التقيياااان ) ة =  باااراوة  –سبيرمااااة 
 ( هوض  دلك . 6الدراساا العليا ال تأخراا فى سن الزواا ، والجدو  ) 

 باخمعامالت الثبات لمقياس معنى الحياة بطريقتى التجزئة النصفية وألفاكروم ( 6جدول ) 

 أبعاد المقياس
 التجزئة النصفية

 رومباخألفاك
 جتماح سايرماح

 0.71 0.73 0.76 الهدف من الحياة
 0.66 0.61 0.59 األه ية والقي ة

 0.70 0.65 0.72 الرضا عن الحياة
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 0.73 0.81 0.81 الدرجة الكلية

 ( وة ج يم معامبا ال باا ألمعاى ال قياس وىرجته الكلية ىالة عياد مساتو   6هت   من جدو  )     
 ى وة ال قياس على ىرجة مياسبة من ال باا .م ا هد  عل 0.01
( صاااىت وثاباات ، وي كاان  2وهكااذا هت اا  وة مقياااس معيااى الحياااة فااى صااورته اليهائيااة ) ملحااق     

 الوثوت فى البياناا التى هتم الحصو  عليها ماست دامه .
  (1993إعداى مح د عبد الظاهر الطيع   )استمارة المستوى االجتماعى االقتصادى :  – 3

ن تااام اسااات دام هاااذه اإسااات ارة م ااارض مجانساااة وفاااراى العيياااة األساساااية للدراساااة ليكوناااوا ج يعاااًا مااا      
ل قاافى ال ستو  ال توسط معدما وثبتت نتاائج الدراسااا الساامقة وة  لاق العيوساة هازىاى مارت ااا ال ساتو  ا

 (  2006لل تاة واإ تصاى  لألسرة ) هيام على مرسى ، 
تت ا ن حتو  على بياناا وولية عن الحالاة اإجت ا ياة اإ تصااىتة ال قافياة لألسارة ، و واإست ارة ت    

م ، معلوماا عن الحى السكيى الذ  تقطيه ، ومستو  تعليم األر واألم واألبياء ، وال ستو  ال هياى لها
ى فاالتاى  واج الى الدخل الشهر  لألسرة ، وعدى وفراىها ، وعدى  جراا ال يز  ، واألجهازة وال  تلكااا

  و ة األسرة ، ووماكن   اء و ت ال راا .
لتاى ااستوفيت بياناا هذه اإست ارة ماليسبة ألل  وسرة من خب  ماا تاوافر مان بيانااا عان البياوى      

 . ت  يتها اإست اراا ماليسبة ألل  تل يذ من تبميذ ال ر لة اإعداىتة م دارس مدهية اإسكيدرية
( محك ااًا ماان العاااملين فاى مجااا  العلااوم اإجت ا يااة ، وتاام تعاادهل  20ى ) عرضات اإساات ارة علاا     

بيوىهاا وطريقااة تصااحيحها وفقااًا آلراء ومقتر ااا ال حك ااين ، ك ااا تحقااق ال دلا  ماان الصاادت الت ييااز  
 لبست ارة من خب  ال روت بين ال ستوياا ال رت عة وال ستوياا ال ي   ة .

سااتوياتها اإجت ا يااة واإ تصاااىتة وال قافيااة فااى ىرجااة كليااة ، تصااح  اإساات ارة ماان خااب  ج اام م    
 ( على اليحو التالى :  119 – 1وتقسم إلى سبعة مستوياا طبقًا لتقدهر ر  ى من ) 

 . 34 – 18    من .               ال ستو  ال ي 17 – 1ال ستو  ال ي    جدًا من  -
 . 68 – 52سط من ال ستو  ال تو    .            51 – 35ال ستو  ىوة ال توسط من  -
 . 102 – 86م من .             ال ستو  ال رت  85 – 69ال ستو  فوت ال توسط من  -

 . 119 – 103ال ستو  ال رت م جدًا من 
ق و د است دمت اإست ارة فى ىراساا عدهدة ، وفى بي اا اجت ا ية م تل اة ووثبتات صب يتااها للتطبيا

 (  450:  2007،  .  ) سيد و  د البهار
 رنامج اإلرشاد بالمعنى :  إعداد البا ث .ا -4

 الهدف العام للارنامج :  -أ
هت  اااال فااااى خ اااا   لااااق العيوسااااة لااااد  عييااااة ال ج وعااااة التجريبيااااة ماااان طالباااااا الدراساااااا العليااااا     
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ة ، ال تااأخراا فااى ساان الاازواا ماإضااافة إلااى تحسااين معيااى الحياااة التااى  تحيونهااا لتكااوة وك اار إتجابياا
 ودلك من خب  مج وعة من التدريباا واألنشطة ال  تل ة .

 لارنامج :األهداف اإلجرائية ل -ب
يى ال  قوى فى  ياة ال رى ،  يإل وة هذا ال عياى هت ااء  كل اا تقادم السان ىوة  واا اكتشاف ال ع -1

 إفتقاى السيد وو شريك الحياة .
خب  تد يم ثقافاة التعظايم والت كاين وةيااء القاو   لتركيز على اليوا ى اإتجابية فى الش صية منا -2

 عيد مواجهة ال  وال الحياتية ال تزامية مم التأخر فى سن الزواا .
إراىة والتاى ت كان ال ارى مان تحدهاد هدفاه فاى الحيااة بي ساه ق و يااىة  درتاه علاى ات ااد اتي ية  رية  -3

  ياىة الت اعل اإجت اعى .القرار ق م ا تسهم فى خ    دة الشعور مالعجز والدونية و 
ر ووهداف بدهلة داا قي ة  ق م ا تشعره مأه يته وقي تاه فاى الحيااة ق وتحقياق ىرجاة اكتشاف مصاى -4

 من القياعة والرضا بتلك الحياة .
 لنظرى للارنامج ومصادره :األساس ا -جـ 

 كتااور فرانكاال اسااتيد البا ااإل فااى بياااء برنامجااه اإرشاااى  علااى وساا  ومباااى ء العاابا مااال عيى ل
(Frankl .1982   " وال ت اا ية فااى كتامااه " اإنسااة هبحااإل عاان ال عيااى )Man,s search of 

meaning  . و د سبق تياولها فى اإطار اليظر  للدراسة 
 ك ااا تاام اإساات اىة ماان الباارامج التااى طبقاات فااى البحااو  والدراساااا السااامقة ) مح ااد عبااد التااوار ،    

 ( ك صاىر إعداى البرنامج . 2007س يرة وبو يزالة ،  – 2006، سيد عبد العظيم  – 1998
 الفنيات المستردمة فى الارنامج :  –د 

اسااات دم البا اااإل مج وعاااة مااان فييااااا العااابا ماااال عيى مست لصاااه مااان نتاااائج الدراسااااا والبااارامج 
اا وهاذه ال ييااإرشاىتة السامقة والتى تتياسع مم عيية البحإل من الطالباا ال تاأخراا فاى سان الازواا 

 هى : 
 : فنية المسر يات النفسية القائمة على المعنى ) اللوجودراما ( – 1

وتعت اد هاذه ال يياة علاى تاذكر ال اضاى بهاادف تعزياز اإ سااس مال سا ولية نحاو الوجاوى الش صااى 
فاى الو اات الحااالى وفيهااا تحكااى كال فاارى ماان وفااراى ال ج وعااة  صاته ماام مشااكلته ، وعاان طريااق الحااوار 

 ى  وال يا شة الج ا ية تت   ال عانى مشكل تلقائى .ال تبا
 ( ونه من خب  الحوار وال يا شة تتاح ال رصة لكل فرى من وفاراى ال ج وعاة 2004وير  فرانكل ) 

وة هت يل ن سه معد م ى سيواا ع ره و رةه من ال وا ، ويعيد تأملاه فاى  ياتاه ال اضاية وماا تحقاق 
   تقيي ًا إتجابيًا ويدر  مس وليته فى جعل  ياته داا معيى .فيها ، عيدئذ تقيم  ياته مرة وخر 

وتسااات دم هاااذه ال يياااة فاااى بااارامج اإرشااااى ماااال عيى والتحليااال ماااال عيى لتقيااايم ال اااري  لذاتاااه فاااى ضاااوء 
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 (  2006م هومه عن الش ل ال  الى الذ  هت يى وة تصب  م له. ) سيد عبد العظيم ، 
 فنية خفض التفيير :  – 2

هااذه ال ييااة علااى تجاااو  الت كياار ال ت ركااز  ااو  الااذاا ، وكساار الحلقااة ال  ريااة ماان خااب   وتقااوم     
 . التباعد بين ال رى وانتباهه ال  رال لذاته ، ووة هوجه انتباهه إلى معاة جدهدة مت يزة فى  ياته

و ااد اسااات دم " فرانكااال " هااذه ال يياااة فاااى توجياااه اهت ااام مري اااة تعاااانى ماان العصاااار الجيساااى مااان 
( ، ك اااا اسااات دمت فاااى  162:  1982زهاااا  اااو  داتهاااا إلاااى الت ركاااز  اااو   رييهاااا . ) فرانكااال ، ت رك

 (   Unger,2002تعدهل اإتجاهاا وت فيف اضطرار اإكت ار و ياىة اإقبا  على الحياة . ) 
 فنية الحوار السقراطى :  – 3

زا ية عت د علاى توجياه وسا لة اسات وهذه ال يية ت يز العبا مال عيى عن مقية العبجاا األخر  ، وت    
لل اااري  فااااى إطااااار تساااااؤلى بهاااادف اساااات ارة عقليااااة ال ااااري  للوصااااو  إلااااى ال عيااااى ال  قااااوى ، ودلااااك 

 بتس يف وفكاره البعقبنية  و  مشكلته .
و د است دمت هذه ال يياة فاى خ ا  خاواء ال عياى وتحساين ال عياى اإتجاابى للحيااة لليسااء البتاى 

  الهويااة وتحساين معياى الحيااة .( وفاى ت فياف و ماة  Eum & Clara , 2005تجاو ة سان الازواا ) 
 (  2007) س يرة وبو يزالة ، 

 فنية تحسين الذات التعويضى :  – 4
 وتهدف هذه ال يية إلى  ياىة إ ساس الع يل ماإمكاناا ال تا اة فاى جواناع وخار  مان  ياتاه ييار    

عطياااا ثابتااة يياار  ابلااة للت يياار ، وعيااد دلااك تكااوة ماان التااى تباادو ومامااه مصااورة مد تااة وو ىائ ااة ك 
نيااا األف ل له تقبل هذه الجوانع ، وتوجيهه إست  ار طا اته ال بدىة فى الحزة واأللم إكتشااف إمكا

 جدهدة هي و من خبلها متجاو ًا محيته . 
  ة طويلاة تجااو ( هذه ال يية مم امروة مطلقة لم تستطيم ل تار  Steven, 2008و د است دم ستي ن ) 

محيااة فقااد  وجهااا ، فااتم توجيههااا ل  ارسااة إ ااد  الرياضاااا العيي ااة ، وكاااة نجا هااا فااى تلااك الرياضااة 
 سببًا فى تجاو  محيتها .

 فنية المقصد المتناقض :  -5
وتقاااوم هاااذه ال يياااة علاااى إبااادا  اتجااااه ال اااري  معكساااه ، و  ت ييااار اتجاهاااه نحاااو ن ساااه واروفاااه ،  

 تبعإل فى ن سه البهجة والسرور لتحل محل األلم وال عاناة . وانش اله مأنشطة سارة
( وة فييااة ال قصااد ال تيااا   ماان ال يياااا التااى  Breitbart, et al., 2004وياار  بريتبااارا )     

تساعد ال ري  على وة تعد  سلوكه تجاه مشكلته فيت لاع عليهاا إة ومكان لاه دلاك ، وو هتعااتش معهاا 
ع عليهااا ، وكاناات تلااك ال ييااة داا فعاليااة ماام عييااة ماان مرضااى الساارطاة ويتقبلهااا إة لاام تسااتطم الت لاا

هام تعانى من فقداة ال عيى والهدف من الحياة ،  يإل ت كيوا من التعاتش مم ال شكلة وتقبلها ووصاب  ل
 هدف ومعيى فى الحياة .

ر  والتااى إ ماإضااافة إلااى ال يياااا السااامقة ، فقااد اسااتعاة البا ااإل باابع  ال يياااا اإرشاااىتة األخاا    
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الواجاع ال يزلاى  -الي ذجة  -ال يا شة الج ا ية  -ييى عيها فى البرامج اإرشاىتة وهى : ال حاضرة 
. 
 الجلسات اإلرشادية :  -هـ 
( جلسااة إرشاااىتة ج ا يااة م عااد  جلسااتين وساابو يًا ،  20فااى ضااوء مااا ساابق  ااام البا ااإل ماعااداى )    

 ( ىقيقة . 90مدة كل جلسة ) 
( وساااابيم ، وتااام التطبياااق فاااى مركاااز ال دماااة الي ساااية مكلياااة  10ت رت تطبياااق البرناااامج ) وهكاااذا اسااا   

 .ه( عرضًا لجلساا البرنامج وال يياا ال ست دمة في 7جامعة طيطا . ويوض  الجدو  )  –الترةية 
 يجلسات الارنامج اإلرشاد ( 7جدول ) 

 مةالفنيات المسترد موضوع الجلسة أهداف الجلسة الجلسة األساوع
التعااااااااااااااااارف والت هيااااااااااااااااد  2،  1 األو 

 للجلساا التالية
م التعااااارف ماااام وفااااراى ال ج وعااااة التجريبيااااة ماااان تاااا -

 طالباا الدراساا العليا ال تأخراا فى سن الزواا
كاوين جااو ماان األل ااة وال قاة ال تباىلااة بااين البا ااإل ت -

ووفااااااراى ال ج وعااااااة ، وتوضااااااي  وساااااابار اختيااااااارهم 
 لل شاركة فى البرنامج .

اء ال شاااااااركين فكاااااارة عااااان وهااااااداف البرنااااااامج إعطااااا -
ومحتواه ، و  هم على التعاوة مام البا اإل لتحقياق 

 تلك األهداف .
جهيااااز مكاااااة تطبيااااق البرنااااامج ، واإت ااااات علااااى ت -

 مواعيد الجلساا التالية .

 ال حاضرة .
 ال يا شة الج ا ية

لتعرياااااااااااف م شاااااااااااكلة ا - 4،  3 ال انى
العيوسة ووسبابها واآلثاار 

 عليها  ال ترتبة
لتعريااااااااااااف م  هااااااااااااوم ا -

وسساااه )العااابا ماااال عيى 
 وفيياته ( 

ى الجلساة ال ال اة : تشارح البا اإل لل شااركين ماان فا -
خاااب  ال حاضااارة اااااهرة التاااأخر فاااى سااان الااازواا 
للشاااابار والتااااى تطلااااق عليهااااا العيوسااااة ، والعواماااال 
ال سه ة فيهاا واآلثاار السالبية ال ترتباة عليهاا . مام 

 ل شكبا الحياتية .عرض مع  األم لة من ا
يا شااة وفااراى العييااة فااى ت ساايرهم ألساابار الظاااهرة م -

ال باهااة فاى  –سواء األسرية )ال  ااإة فاى ال هاور 
يااااابء ال عيشاااااة ل جت عياااااة )تكاااااليف الااااازواا( وو ا

 وارت اا تكاليف الحياة ( 
ى الجلسااة الرامعااة : تقاادتم محاضاارة عاان العاابا فاا -

وال ييااااااااا  ماااااااال عيى ، م هوماااااااه ووسساااااااه اليظرياااااااة
 ال ست دمة فيه ، مم التد يم ماألم لة والي ادا .

يا شة وفراى العيياة في اا ت كان وة ت علاه هاذا الياوا م -
مااااان العااااابا فاااااى الت فياااااف مااااان مشااااااعر القلاااااق 
والحرماة والعزلة واإنطواء وفقداة األمن الي سى ، 
والتاااى يالباااًا ماااا تعاااانى ميهاااا ال تاااأخروة فاااى سااان 

 الزواا .

 . ال حاضرة  -
ال يا شاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة  -

 . الج ا ية
 الي ذجة . -
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 مةالفنيات المسترد موضوع الجلسة أهداف الجلسة الجلسة األساوع
التعااارف علاااى مشاااكبا  6،  5 ال الإل

وفاااراى العييااااة مااان خااااب  
 اللوجوىراما 

م تادريع وفاراى ال ج وعاة التجريبياة علاى اسات دام ت -
فيياااة ال سااار ياا الي ساااية القائ اااة علاااى ال عياااى ) 
اللوجوىرامااا ( فااى عاارض ال شااكبا التااى تعااانين 

لبية واإن عااإا ال رتبطاة بهااا ميهاا ، واألفكاار السا
 ، وال ظاهر السلوكية ال صا بة لتلك ال شكبا .

ياو  كل مشكلة من تلك ال شكبا لكل فرى على ت -
 اااااادة مااااااالحوار وال يا شااااااة بهاااااادف إعاااااااىة تقيي ااااااه 

 اإتجابى ل شكلته وتي ية ال س ولية الش صية .
شعار وفراى ال ج وعة مأه ية وقي ة كل مايهن فاى إ -

 ة .الحيا
ت  مار الحوار وال يا شة  و  طريقة التعامل مام ف -

 ال شكبا

 ال حاضرة . -
 ال يا شاااااااااة -

 .الج ا ية
 .اللوجوىراما  -

اساااات رار التاااادريع علااااى  8،  7 الرامم
 فيية اللوجوىراما

إسااات رار فاااى تااادريع وفاااراى ال ج وعاااة التجريبيااااة ا -
سااااااااااات دام فيياااااااااااة ال سااااااااااار ياا الي ساااااااااااية علااااااااااى ا

،  يإل استك ل ما ى وفراى ال ج وعة  اللوجوىراما()
عاااارض مشااااكبتهم ، وتياولهااااا مااااالحوار وال يا شااااة 

 بهدف إعاىة التقييم اإتجابى لها .
أكيااد البا ااإل لج ياام وفااراى ال ج وعااة ونااه إ  ياااة ت -

بااادوة ضااا وال ، ووة ال عانااااة  ت ياااة وساااائدة باااين 
" لقااد خلقيااا اإنساااة فااى كبااد " البشاار لقولااه تعااالى 

( والعباااااارة بتحوياااااال تلااااااك  4لااااااد ، اآلتااااااة سااااااورة الب)
ال عاناااة إلااى ىافعيااة لإلنجااا  وتحقيااق الهاادف ماان 

 الحياة .
لواجاااااع ال يزلاااااى : تااااادريع كااااال فااااارى مااااان وفاااااراى ا -

ال ج وعاااااة علاااااى اسااااات دام فيياااااة اللوجوىراماااااا فاااااى 
 التعامل مم مشكبته الحياتية .

 ال حاضرة . -
 ال يا شاااااااااة -

 .الج ا ية
 .  اللوجوىراما -
 ال يزلى.   جعالوا -

التااااااااادريع علاااااااااى فيياااااااااة  10،  9 ال ام 
 خ   الت كير

م تاااادريع وفااااراى ال ج وعااااة التجريبيااااة علااااى فييااااة تااا -
خ   الت كير فى مشكلة التأخر فى سن الزواا ) 
العيوسااااااة ( ومااااااا تصااااااا بها ماااااان  لااااااق مأعراضااااااه 

 ال سيولوجية وال عرفية واإن عالية والسلوكية .
لاات لل ماان الت ركااز مساااعدة وفااراى ال ج وعااة علااى ا

 اااو  الاااذاا واإنشااا ا  م هاااام و  ااااتا مجت عياااة 
 تحقق لهن وه ية وقي ة فى الحياة .

وجيااه الت كياار إلااى معاااة جدهاادة ماان خااب  تااذكر ت -
ال باراا الساارة فاى الحيااة إعااىة التقيايم اإتجاابى 

 للذاا .
لواجع ال يزلى : كتامة تقريار عان ال باراا الساارة ا -

 ى ال ج وعة .لكل فرى من وفرا

 ال حاضرة . -
  ال يا شاااااة -

 . الج ا ية
 .اللوجوىراما  -
 ال يزلى.  الواجع -
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 مةالفنيات المسترد موضوع الجلسة أهداف الجلسة الجلسة األساوع
التااااااااادريع علاااااااااى فيياااااااااة  12، 11 الساىس

 الحوار السقراطى
يا شااااااة وفااااااراى ال ج وعااااااة فااااااى الواجااااااع ال يزلااااااى م -

 للجلساا السامقة .
دريع وفراى ال ج وعة على تقييم الذاا مان خاب  ت -

دراتااااااه وامكانياتااااااه ووهدافااااااه الوصاااااا  الت صاااااايلى لق
وط و اتاااه وا باطاتاااه ، ودلاااك بتوجياااه سااادا  لكااال 

 فرى هو : ص ى ن سك ك ا تعتقدهيها ؟ 
وجيه وسا لة اسات زا ية وخار  ألفاراى ال ج وعاة مان ت -

وم لاااة : ماااادا ت علاااين لاااو كيااات ش صاااًا ت ياااين وة 
 تكونى م له ؟ 

وعلى كل طالباة وة تت يال ن ساها دلاك الشا ل ، 
باادو طريااق اإ ساااس مااال عيى والهاادف وماان هيااا ه

 الجدهد فى الحياة .
لواجاااع ال يزلاااى : كتاماااة األفكاااار وال اااواطر تجااااه ا -

األفاااااراى ال ه اااااين فاااااى  يااااااة كااااال فااااارى مااااان وفاااااراى 
 ال ج وعة .

 ال يا شاااااااااة -

 .الج ا ية
 قراطى الحوار الس -
 ال يزلى. الواجع  -

،  13 السامم
14 

التااااااااادريع علاااااااااى فيياااااااااة 
تحساااااااااااااااااااااااين الاااااااااااااااااااااااذاا 

 عوي ى الت

 راى ال ج وعة فى الواجع ال يزلى .ميا شة وف -
قدتم محاضرة عن خصاائل الش صاية اإتجابياة ت -

ووه ية اكتشاف القدراا الكامية فى اإنسااة ، مام 
التأكيااااد علااااى وة تكااااوة معاناااااة ال اااارى هااااى نقطااااة 

 انطبت لتحقيق الط و اا واإنجا اا 
 ي ة ال ج وعة على تكوين عب اا   تدريع وفراى -

ماااام وشاااا ار آخاااارين دو  وه يااااة فااااى  ياااااتهن ، 
والت لل من مشاعر اإكت ار والو ادة واإيتارار 

 ال صا بة للتأخر فى سن الزواا .
لواجااع ال يزلااى : كتامااة وتسااجيل معاا  القصاال ا -

 ألفراى  ولوا معاناتهم إلى انجا اا .

 ال حاضرة  -
     تحسين الذاا  -

 التعوي ى . 
 ال يزلى. الواجع -

التااااااااادريع علاااااااااى فيياااااااااة  16، 15 ال امن 
 ال قصد ال تيا ل

 راى ال ج وعة فى الواجع ال يزلى .ميا شة وف -
قاادتم محاضاارة عاان فييااة ال قصااد ال تيااا   وونهااا ت -

تعيااى ت ييااار اتجااااه ال ااري  نحاااو ن ساااه واروفاااه 
 اإجت ا ية ال حيطة .

دريع وفااراى ال ج وعااة علااى التوافااق ماام ال وا اا  تاا -
يار مااا ت كان ت ييااره ، والتعااتش ماام مان خااب  ت ي

ما إ ت كن ت ييره ، واألهم من دلاك معرفاة ال ارت 
 بين ما ت كن ت ييره وما إ ت كن ت ييره 

لبحإل عن قيم داا معيى فى الحياة وتشا ل القايم ا -
 اإتجاهية . –ال براتية  –اإبتكارية 

لواجع ال يزلاى : ت يال موا ا  وونشاطة ساارة لكال ا -
 راى ال ج وعة .فرى من وإ

 



 

 
(198) 

 ى في خفض قلق العنوسة وتحسين معنى الحياةفعالية اإلرشاد بالمعن

 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 مةالفنيات المسترد موضوع الجلسة أهداف الجلسة الجلسة األساوع
إىرا  ال اااااارر ال تا ااااااة   18، 17 التاسم

فااااااى الحياااااااة والت طااااااايط 
 لل ستقبل 

 راى ال ج وعة فى الواجع ال يزلى .ميا شة وف -
ساااااات دام ال يياااااااا ال  اااااا  التااااااى تاااااادرةوا عليهااااااا ا -

إساات  ار الحياااة فااى اليشاااال ال   اار والسااعى إلااى 
اساااااااااتك ا  الدراسااااااااااا العلياااااااااا والحصاااااااااو  علاااااااااى 

 والدكتوراة . ال اجستير
لبحإل عن ع ل لت ري  الطا اا والتسامى مال رائز ا -

، وتي ية الت اعال اإجت ااعى مام اآلخارين إشاباا 
 الحاجاا الي سية إلى الحع والتقدهر .

ل شاركة فى ال شروعاا ال جت عية م ل ج عيااا ا -
رعاتااااة دو  اإ تياجاااااا ال اصااااة لتحقيااااق معيااااى 

 الحياة .
رغباااا كاال تسااجيل ط و اااا و الواجااع ال يزلااى :  -

 فرى فى الحياة التى هت ياها.

 .اللوجوىراما  -
 .خ   الت كير  -
 .السقراطى الحوار -
 تحسااااين الااااذاا -

 التعوي ى . 
  ال قصاااااد -

 .ال تيا  
 ال يزلى. الواجع -

تقيااااااايم ماااااااا تااااااام تعلي اااااااه  20، 19 العاشر
والتااااااااادريع علياااااااااه مااااااااان 
 فيياا اإرشاى مال عيى 

، تاااااام  اجااااااع ال يزلااااااى وميا شااااااتهمعااااااد مراجعااااااة الو  -
( لتقياايم وفااراى ال ج وعااة  19ت صاايل الجلسااة ) 

ل ااد  اساات اىتهن ماان البرنااامج ووثااره فااى الت فيااف 
ماان معاناااتهن ، ومااا إدا كاااة تحساان معيااى الحياااة 
ماليسبة لهن ، وىرجة الرضا عن تلاك الحيااة، وو  

 ال يياا كانت وك ر فائدة لهن .
ه ية است دام ما اكتسبوه و  وكد البا إل ألفراى العيية -

مااااان مهااااااراا تااااادرةوا عليهاااااا فاااااى موا ااااا  الحيااااااة 
 ال ستقبلية .

( فقاد خصصات لتطبياق مقيااس  20ما الجلسة ) و -
  لق العيوسة ومعيى الحياة ) القياس البعد  ( .

م توجياااه الشااكر ألفاااراى العيياااة علااى تعااااونهم فاااى تاا -
 تطبيااق البرنااامج ، واإشااارة إلااى موعااد اللقاااء معااد
فتاااارة ال تامعااااة لتطبيااااق ن اااا  ال قاااااهي  ) القياااااس 

 التتبعى ( 

 ال يا شة . -
 الي ذجة . -
 الحوار . -

 رابعاً : خطوات الدراسة : 

 إعداى مقياس  لق العيوسة ومعيى الحياة ماإضافة إلى البرنامج اإرشاى  . – 1
يااى يااة وال ااامطة فااى الع اار الزماختيااار وفااراى العييااة ، واجااراء ال جانسااة بااين ال ج ااوعتين التجريب – 2

وال ساااتو  اإجت ااااعى اإ تصااااى  ، ووت اااًا فاااى الدرجاااة الكلياااة لقلاااق العيوساااة ومعياااى الحياااااة ) 
 القياس القبلى ( .

ة ( جلساة ماد 20( وسابيم من خاب  )  10تطبيق البرنامج على وفراى ال ج وعة التجريبية ل دة )  – 3
 ( ىقيقة . 90كل جلسة ) 

ة البعاد  ل قيااس  لاق العيوساة ومعيااى الحيااة علاى وفاراى ال ج اوعتين التجريبياة وال ااامطالتطبياق  – 4
 معد اإنتهاء من تطبيق البرنامج .
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التطبيق التتبعى لل قياسين على وفراى ال ج وعة التجريبياة معاد مارور شاهرين مان انتهااء البياامج )  – 5
 فترة ال تامعة ( .

 لبمارامترية إست بر اليتائج ومن ثم ت سيرها .است دام األساليع اإ صائية ا – 6
 نتائج الدراسة :

 أواًل : نتائج الفرض األول ، وينص على : 
 " توجااااااد فااااااروت داا ىإلااااااة إ صااااااائية بااااااين متوسااااااطاا رتااااااع ىرجاااااااا ال ج ااااااوعتين التجريبيااااااة 

 ج وعااة وال ااامطة علااى مقياااس  لااق العيوسااة فااى القياااس البعااد  ) فااى اإتجاااه األف اال ( لصالااا  ال
 التجريبياة " .

(   Man – Whitenyللتحقااق ماان صااحة هااذا ال اارض اساات دم البا ااإل اختبااار ) ماااة ويتيااى   
 لل ج وعاا الص يرة ال ستقلة للكش  عن مد  ىإلة ال روت بين ال ج وعتين .

 ( هوض  دلك . 8والجدو  ) 
 وعتينالمجم ( لداللة الفروق اين متوسطات رتب درجات Uقيمة )  ( 8جدول ) 

 التجرياية والضابطة على أبعاد مقياس قلق العنوسة فى القياس البعدى

 أبعاد القياس

 المجموعة التجرياية
 10ح = 

 المجموعة الضابطة
 10ح = 

 Uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 مجموع المتوسط
 الرتب

متوسط 
مجموع  المتوسط الرتب

 الرتب
متوسط 
 الرتب

األعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراض 
 ال سيولوجية

33.00 75.5 7.55 36.8 134.5 13.45 20.5 0.05 

 0.001 8.5 14.65 146.5 37.6 6.35 63.5 32.5 األعراض ال عرفية
األعااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااراض 

 اإن عالية
32.8 70.0 7.00 37.9 140.0 14.00 15 0.01 

 0.001 4.5 15.05 150.5 38.8 5.95 5.95 32.4 األعراض السلوكية
 0.01 10 14.50 145.0 151.1 6.5 65.0 130.7 الدرجة الكلية

، وعيد مستو  ( 19) و ل من  0.01، وعيد مستو  (  23) و ل من  0.05عيد مستو   Uىإلة  
 (  10)و ل من  0.001

لل ااروت بااين متوسااطاا رتااع ىرجاااا ال ج ااوعتين التجريبيااة  U( وة قي ااة  8هت اا  ماان جاادو  )     
عاااراض السااالوكية ، وعياااد كااال مااان األعاااراض ال عرفياااة واأل فاااي  0.001وال اااامطة ىالاااة عياااد مساااتو  

 0.05فاى كاال مان األعااراض اإن عالياة والدرجااة الكلياة ، بيي ااا لام تتجاااو  مساتو  ىإلااة  0.01مساتو  
فى معد األعراض ال سيولوجية . وةالرجوا إلى متوسطاا الدرجاا ال درجة مالجادو  هت ا  وة ال اروت 

علاى مقيااس  لاق العيوساة مأمعااىه  لصال  ال ج وعة التجريبية ،  يإل ان  ا  متوساط ىرجااا وفراىهاا
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 ، وهذه النتيجة فى مجملها تحقق صحة الفرض األول . مقارنة مال ج وعة ال امطة 
 ثانيًا : نتائج الفرض الثانى ، وينص على : 

" توجااد فااروت داا ىإلااة إ صااائية بااين متوسااطاا رتااع ىرجاااا ال ج وعااة التجريبيااة فااى القياسااين    
 س  لق العيوسة ) فى اإتجاه األف ل ( لصال  القياس البعد  " القبلى والبعد  على مقيا

للكشا  عان  Zوقي اة  Wilcoxonوللتحقق مان صاحة هاذا ال ارض تام اسات دام اختباار ويلكوكسان    
 (  110:  1997تلك ال روت . ) السيد وبو شعيشم ، 

 ( هوض  دلك . 9والجدو  ) 
 درجات المجموعة ( للفروق اين متوسطات رتب Zقيمة )  ( 9جدول ) 

 التجرياية فى القياسين القالى والبعدى على أبعاد مقياس قلق العنوسة

 أبعاد القياس
اتجاه 
 ح الفروق 

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 Zقيمة   قيمة  ق الرتب

مستوى 
 الداللة

األعراض 
 ال سيولوجية

 سلبى

 إتجابى
 محاهد

10 
- 
- 

55 
- 

- 

5.5 
- 
- 

 0.01 2.806 - ص ر

األعراض 
 يةال عرف

 سلبى
 إتجابى
 محاهد

10 
- 
- 

55 
- 
- 

5.5 
- 
- 

 0.01 2.806 - ص ر

األعراض 
 اإن عالية

 سلبى
 إتجابى
 محاهد

10 
- 
- 

55 
- 

- 

5.5 
- 
- 

 0.01 2.806 - ص ر

األعراض 
 السلوكية

 سلبى
 إتجابى
 محاهد

10 
- 
- 

55 
- 
- 

5.5 
- 
- 

 0.01 2.806 - ص ر

 الدرجة الكلية
 سلبى
 إتجابى
 محاهد

10 
- 
- 

55 
- 
- 

5.5 
- 
- 

 0.01 2.806 - ص ر

  2.764=  0.01، عيد مستو   1.812=  0.05لجدولية عيد مستو  ا Zقي ة 
باااين متوساااطاا رتاااع  0.01( وجاااوى فاااروت ىالاااة إ صاااائيًا عياااد مساااتو   9هت ااا  مااان جااادو  )      

ألىاء ىرجاااا وفااراى ال ج وعااة التجريبيااة فااى القياااس البعااد  مقارنااة مالقياااس القبلااى ،  يااإل ان  ااا  ا
على مقيااس  لاق العيوساة مأمعااىه لصاال  القيااس البعاد  ، م اا تشاير إلاى تحسان ال ج وعاة التجريبياة 

 وهذه النتيجة فى مجملها تحقق صحة الفرض الثانى .معد تطبيق البرنامج اإرشاى  . 
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 ثالثًا : نتائج الفرض الثالث ، وينص على : 
طاا رتااع ىرجاااا ال ج ااوعتين التجريبيااة وال ااامطة " توجااد فااروت داا ىإلااة إ صااائية بااين متوساا    

 على مقياس معيى الحياة فى القياس البعد  ) فى اإتجاه األف ل ( لصال  ال ج وعة التجريبية .
وللتحقاااق مااان صاااحة هاااذا ال ااارض اسااات دم البا اااإل اختباااار " مااااة ويتياااى " لل ج وعااااا الصااا يرة 

 ال ستقلة للكش  عن ىإلة ال روت بين ال ج وعتين.
 ( هوض  دلك . 10والجدو  )  

 ( لداللة الفروق اين متوسطات رتب درجات المجموعتين Uقيمة )  ( 10جدول ) 
 التجرياية والضابطة على أبعاد مقياس معنى الحياة فى القياس البعدى

 أبعاد القياس

 المجموعة التجرياية
 10ح = 

 المجموعة الضابطة
 10ح = 

 Uقيمة 
مستوى 
 الداللة

 المتوسط
 مجموع
 الرتب

متوسط 
 المتوسط الرتب

مجموع 
 الرتب

متوسط 
 الرتب

الهدف من 
 الحياة

33.8 148 14.8 28.4 62 6.2 7 0.001 

 0.05 22.5 7.75 77.5 24.1 13.25 132.5 28.1 األه ية والقي ة
الرضا عن 

 الحياة
35.8 152 15.2 26.3 58 5.8 3 0.001 

 0.001 2.5 5.75 57.5 78.8 15.25 152.5 97.7 الدرجة الكلية

( ، وعيااد  19) و ال مان  0.01( ، وعياد مستااو   23) و ال ماان  0.05( عياد مساتو   Uىإلاة ) 
 (  10) و ل من   0.001مستو  

لل اروت باين متوساطاا رتاع ىرجااا ال ج اوعتين التجريبياة  U( وة قي اة  10هت   مان جادو  )     
ف مان الحيااة ، والرضاا عان الحيااة، ووت اًا الدرجاة فى معاد  الهاد 0.001وال امطة ىالة عيد مستو  

فااااى معااااد األه يااااة والقي ااااة، وةااااالرجوا إلااااى  0.05الكليااااة لل قياااااس ، بيي ااااا لاااام تتجاااااو  مسااااتو  ىإلااااة 
 متوسااااااااااااطاا الاااااااااااادرجاا ال درجااااااااااااة مالجاااااااااااادو  هت اااااااااااا  وة هااااااااااااذه ال ااااااااااااروت لصااااااااااااال  ال ج وعااااااااااااة 

 
ى الحياااة مأمعاااىه مقارنااة مال ج وعااة التجريبيااة ،  يااإل ارت اام متوسااط ىرجاااا وفراىهااا علااى مقياااس معياا

 وهذه النتيجة فى مجملها تحقق صحة الفرض الثالث .ال امطة ، 
 رابعًا : نتائج الفرض الرابع ، وينص على : 

توجاد فاروت داا ىإلاة إ صااائية باين متوساطاا رتاع ىرجاااا ال ج وعاة التجريبياة فاى القياسااين  " 
 . "فى اإتجاه األف ل ( لصال  القياس البعد  القبلى والبعد  على مقياس معيى الحياة ) 
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 ى في خفض قلق العنوسة وتحسين معنى الحياةفعالية اإلرشاد بالمعن
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( للكشاا  عااان تلاااك Zوللتحقااق مااان صااحة هاااذا ال اارض تااام اساات دام اختباااار " ويلكوكساان " وقي اااة )   
 ال روت .

 ( هوض  دلك .11والجدو  )
 المجموعة  ( للفروق اين متوسطات رتب درجاتZقيمة ) (11جدول )

 ى أبعاد مقياس معنى الحياةفى القياسين القالى والبعدى علالتجرياية 

اتجاه  أبعاد القياس
 الفروق 

مجموع  ح
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 Zقيمة   قيمة  ق
مستوى 
 الداللة

الهدف من 
 الحياة

 سلبى

 إتجابى
 محاهد

- 
10 
- 

 0.01 2.806 - ص ر 5.5 55

األه ية 
 والقي ة

 سلبى
 إتجابى
 محاهد

- 
9 
1 

 0.01 2.806 - ص ر 4.5 45

الرضا عن 
 الحياة

 سلبى
 إتجابى
 محاهد

- 
10 
- 

 0.01 2.806 - ص ر 5.5 55

 الدرجة الكلية
 سلبى
 إتجابى
 محاهد

- 
10 
- 

 0.01 2.806 - ص ر 5.5 55

 2.764=  0.01، عيد مستو   1.812=  0.05( الجدولية عيد مستو  Zقي ة )  
تاع ىرجااا بين متوسطاا ر  0.01( وجوى فروت ىالة إ صائيًا عيد مستو  11هت   من  دو  )    

ياااس وفاراى ال ج وعااة التجريبياة فااى القيااس البعااد  مقارناة مالقياااس القبلاى ،  يااإل ارت ام األىاء علااى مق
معيااى الحياااة مأمعاااىه لصااال  القياااس البعااد  ، م ااا تشااير إلااى تحساان ال ج وعااة التجريبيااة معااد تطبيااق 

 .وهذه النتيجة فى مجملها تحقق صحة الفرض الرابع البرنامج اإرشاى  . 
 خامسًا : نتائج الفرض الرامس ، وينص على :

" إ توجد فروت داا ىإلة إ صائية بين متوسطاا رتاع ىرجااا ال ج وعاة التجريبياة علاى مقيااس    
  لق العيوسة فى القياسين البعد  والتتبعى " .

( للكشاا  عااان تلاااك Zوللتحقااق مااان صااحة هاااذا ال اارض تااام اساات دام اختباااار " ويلكوكساان " وقي اااة )   
 ال روت .

 ( هوض  دلك .12والجدو  ) 
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 ( للفروق اين متوسطات رتب درجات المجموعة Zقيمة ) (12جدول )
 فى القياسين البعدى والتتبعى على أبعاد مقياس قلق العنوسةالتجرياية 

اتجاه  أبعاد القياس
 الفروق 

مجموع  ح
 الرتب

متوسط 
 الرتب

 Zقيمة   قيمة  ق
مستوى 
 الداللة

األعراض 
 وجيةال سيول

 سلبى

 إتجابى
 محاهد

7 

2 
1 

31 
14 
- 

4.43 
7 
- 

 يير ىالة 1.378 - 14

األعراض 
 ال عرفية

 سلبى
 إتجابى
 محاهد

4 
6 
- 

19 
36 
- 

4.75 
6 
- 

 يير ىالة 0.867 - 19

األعراض 
 اإن عالية

 سلبى
 إتجابى
 محاهد

6 
3 
1 

25 
20 
- 

4.17 
6.67 
- 

 يير ىالة 0.765 - 20

األعراض 
 السلوكية

 سلبى
 بىإتجا

 محاهد

5 
4 
1 

27.5 
17.5 
- 

5.5 
4.38 
- 

 يير ىالة 1.020 - 17.5

 الدرجة الكلية
 سلبى
 إتجابى
 محاهد

6 
4 
- 

37 
18 
- 

6.17 
4.5 
- 

 يير ىالة 0.969 - 18

  2.764=  0.01، عيد مستو   1.812=  0.05( الجدولية عيد مستو  Zقي ة )  
 يًا بين ىرجاا وفراى ال ج وعاة التجريبياة فاى( عدم وجوى فروت ىالة إ صائ12هت   من الجدو  )    

( إلااى مسااتو  الدإلااة Zالقياسااين البعااد  والتتبعااى علااى مقياااس  لااق العيوسااة ،  يااإل لاام تصاال قي ااة )
ــق اإ صااائية سااواء فااى األمعاااى ال ر يااة لل قياااس وو ىرجتااه الكليااة .  وهــذه النتيجــة فــى مجملهــا تحق

 صحة الفرض الرامس . 
 ض السادس ، وينص على :سادسُا : نتائج الفر 

" إ توجد فروت داا ىإلة إ صائية بين متوسطاا رتاع ىرجااا ال ج وعاة التجريبياة علاى مقيااس    
 معيى الحياة فى القياسين البعد  والتتبعى " .

( للكشاا  عاان تلااك Zوللتحقااق ماان صااحة هااذا ال اارض تاام اساات دام اختبااار " رويلكوكساان " وقي ااة )   
 ال روت .
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 ( هوض  دلك .13والجدو  ) 
 ( للفروق اين متوسطات رتب درجات المجموعة Zقيمة ) (13جدول )
 فى القياسين البعدى والتتبعى على أبعاد مقياس معنى الحياةالتجرياية 

 ومعاى القياس
اتجاااااااااااااااااااااااااه 

 ة ال روت 
مج اااااااااااااااااوا 

 الرتع
متوسااااااااااااااااط 

 Zقي ة   قي ة  ت الرتع
مساااااااااااااااااتو  

 الدإلة

الهااااادف مااااان 
 الحياة

 سلبى

 إتجابى
 محاهد

6 
3 
1 

26 
19 
- 

4.33 
6.33 

- 
 يير ىالة 0.867 - 19

األه ياااااااااااااااااااااااة 
 والقي ة

 سلبى
 إتجابى
 محاهد

5 
3 
2 

20 
16 
- 

4 
5.33 

- 
 يير ىالة 1.173 - 16

الرضاااااا عااااان 
 الحياة

 سلبى
 إتجابى
 محاهد

6 
4 
- 

31.5 
23.5 

- 

5.25 
5.88 

- 
 يير ىالة  0.408 - 23.5

الدرجاااااااااااااااااااااااااااة 
 الكلية

 سلبى
 إتجابى
 محاهد

5 
4 
1 

24 
21 
- 

4.8 
5.25 

- 
 يير ىالة 0.663 - 21

  2.764=  0.01وعيد مستو         1.812=  0.05( الجدولية عيد مستو  Z* قي ة )
( عااادم وجااااوى فاااروت ىالاااة إ صاااائيًا بااااين متوساااطاا رتاااع ىرجااااا وفااااراى 13هت ااا  مااان الجااادو  )   

،  يااإل لاام تصاال قي ااة ال ج وعااة التجريبيااة فااى القياسااين البعااد  والتتبعااى علااى مقياااس معيااى الحياااة 
(Z . إلى مستو  الدإلة اإ صائية سواء فى األمعاى ال ر ية لل قياس وو ىرجته الكلياة )يجـة وهـذه النت

 فى مجملها تحقق صحة الفرض السادس . 
 تفسير النتائج ومناقشتها :

تااأتى ماان انطب ااًا ماان وساا  ومباااىا نظريااة العاابا مااال عيى وميهااا : وة اإضااطراماا  الي سااية إ     
.   الحد  داته ، بل هى نتاا ت سير ال رى وتقيي ه ل عيى الحاد  ، ماعتباار وة العصااار معياو  ال يشاأ

(Frankel, 1990  ) 
وت شاايًا ماام اإتجاااه الحاادهإل فااى علاام الااي   اإتجااابى الااذ  هركااز علااى الساا اا اإنسااانية اإتجابيااة    

  الحااااجزة وتاااد يم الك ااااءة الذاتياااة فاااى مواجهاااة القلاااق ال ت  لاااة فاااى ثقافاااة التعظااايم والت كاااين وةيااااء القاااو 
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 سيد أحمد أحمد البهاصد/ 

 9200 أكتوبر –عشر  التاسعالمجلد  –65 العدد –المجلة المصرية للدراسات النفسية 

 ( Seligman, 2002وتي ية اإتجاهاا اإتجابية فى الحياة . )
ر مااد  جاااءا الدراسااة الحاليااة لتقاادم برنامجااًا إرشاااىتًا  ائ ااًا علااى فيياااا العاابا مااال عيى ، واختبااا    

ياا ة لد  عيية من طالبااا الدراسااا العلفعاليته فى خ    لق العيوسة وتحسين ال عيى اإتجابى للحيا
 ال تاااأخراا فاااى سااان الااازواا والتاااى وثبتااات الدراسااااا الساااامقة والدراساااة اإساااتطب ية ونهااان وك ااار شاااعوراً 

 مالعيوسة من الذكور . و د وس را نتائج الدراسة الحالية ع ا تأتى :
 النسبة لفعالية الارنامج المستردم فى خفض قلق العنوسة :ب -أ

ت نتاائج الدراساة عان فعالياة البرناامج اإرشااى  فاى خ ا   لاق العيوساة لاد  وفاراى ال ج وعاة كشا     
 ( فقد جاءا ال اروت ىالاة باين ال ج اوعتين 8التجريبية ، وات   دلك من نتائج ال رض األو  ) جدو  

 اااض التجريبيااة وال ااامطة ، وكاناات ال ااروت لصااال  ال ج وعااة التجريبيااة فااى اإتجاااه األف اال وهااو ان 
 ىرجة  لق العيوسة مأمعاىه ال سيولوجية وال عرفية واإن عالية والسلوكية .

 ( لتدكد تلك ال عالية ،  ياإل جااءا ال اروت ىالاة لصاال  9ك ا جاءا نتائج ال رض ال انى ) جدو     
 القياس البعد  مقارنة مالقياس القبلى لل ج وعة التجريبية .

اتهاااا دراسااااا الساااامقة التاااى وثبتااات وة بااارامج اإرشااااى ماااال عيى م ييوتت اااق تلاااك اليتاااائج مااام نتاااائج ال     
ياااوفر ، چال  تل ااة كانااات فعالاااة فاااى ت فيااف اإضاااطراماا الي ساااية وميهاااا وعااراض الوساااواس القهااار  ) 

( وفاى ت فياف  2002( ، واضطرار اإكت ار مأنواعه الت اعلى والداخلى وال عياو  ) هاونجر ،  2002
  ( وفاى ت فياف و ماة الهوياة لاد 2005تأخراا فى سن الزواا ) ووم وكبرا ،  لق ال ستقبل لليساء ال 

 (     2007الشبار الجامعى . ) س يرة وبويزالة ، 
( مااان وة الباارامج القائ ااة علاااى 2006ك ااا جاااءا تلااك اليتاااائج متسااقة ماام ماااا وشااار إليااه لوكاااس )    

لي ساااية الياتجاااة عااان ال ااا وال فييااااا العااابا ماااال عيى تساااهم مشاااكل كبيااار فاااى خ ااا  اإضاااطراماا ا
 الحياتية من خب  ما تحدثه من ت ير إتجابى فى اتجاهاا ال رى نحو ن سه والظروف ال حيطة مه . 

وة معاا  ال يياااا ال ساات دمة فااى البرنااامج خاصااة فييااة " خ اا  الت كياار " ساااعدا  ويــرى البا ــث   
 الااااذاا ، والتباعااااد بااااين ال تاااااة  معياااادًا عاااان –ى ال ج وعااااة التجريبيااااة فاااا -علااااى صاااارف انتباااااه ال تياااااا 

توجياه وانتباهها ال  رال لذاتها ، ومن ثم التقليل من الت كيار السالبى فاى وسابار تأخرهاا فاى سان الازواا و 
 اإنتباه إلى معاٍة جدهدة ومت يزة فى  ياة ال تاة .

 تاااة ك اا وة اساات دام فييااة " تحسااين الااذاا التعوي ااى " سااه ت بدرجااة كبياارة فااى خ اا  إ ساااس ال   
 ماليقل والدونية الذ  تعتريها عيدما تقارة م يرها من ال تزوجاا .

ك ا وفاىا فيياة " الحاوار الساقراطى " فاى إعااىة تقيايم ال تااة لاذاتها فاى ضاوء م هومهاا عان الش صاية   
ال  الية ودلك بتحدهد مواطن القوة وت لبها على ماواطن ال اع  فاى ش صايتها ، واليظار إلاى ال ساتقبل 

 اؤلية من خب  الت طيط ألهداف مستقبلية طويلة ال د  فى ال تطلعاا عل ية ومهيياة مت يازة نظرة ت
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 ، واإنش ا  مق اتا  ياتية ومجت عية داا قي ة .
 بالنسبة لفعالية الارنامج المستردم فى تحسين معنى الحياة :  –ب 
 الحيااة لااد  وفااراى ال ج وعااةكشا ت نتااائج الدراسااة عان فعاليااة البرنااامج اإرشاااى  فاى تحسااين معيااى    

التجريبيااة مااان طالبااااا الدراساااا العلياااا ال تاااأخراا فاااى ساان الااازواا ، وات ااا  دلااك مااان نتاااائج ال ااارض 
( فقااد كانات ال ااروت ىالااة باين ال ج ااوعتين التجريبيااة وال اامطة لصااال  ال ج وعااة  10ال الاإل ) جاادو  

ر ياة ) ساواء الدرجاة الكلياة وو األمعااى ال  التجريبية فى اإتجاه األف ال وهاو ارت ااا ىرجاة معياى الحيااة
 الرضا عن الحياة ( . –األه ية والقي ة  –الهدف من الحياة 

( لتدكاد تلاك ال عالياة  ياإل كانات ال اروت ىالاة لصاال   11ك ا جااءا نتاائج ال ارض الرامام ) جادو     
 القياس البعد  مقارنة مالقياس القبلى لل ج وعة التجريبية .

ئج جااااءا مت قاااة مااام نتاااائج الدراسااااا الساااامقة التاااى وثبتااات وة اسااات دام فييااااا اإرشااااى وهاااذه اليتاااا   
، مك اوفى البصار ) مح اد عباد التاوار مال عيى كانت داا فعالية فى خ   الشعور م واء ال عيى لد 

( وفى عبا خواء ال عيى وفقداة الهدف من الحياة لد  طابر الجامعاة ) سايد عباد العظايم ،  1998
( وفااى ماالء ال ااراا  2007وفااى تحسااين معيااى الحياااة لطاابر الجامعااة ) ساا يرة وبااو يزالااة ،  ( 2006

 ( . 2008الوجوى  لليساء البتى تعانى من فقد الشريك ) ستي ن ، 
ـــرى البا ـــث    ة وة اسااات دام فيياااة " ال سااار ياا الي ساااية " ) اللوجوىراماااا ( وماااا هتبعهاااا مااان ميا شااا وي

 إ ساااس ال تاااة مال ساا ولية الش صااية ، واشااعارها مأه يتهااا وقي تهااا فااى ج ا يااة و ااوار وى  إلااى تعزيااز
 الحياة سواء لي سها وو ألسرتها  تى ولو لم ترتبط مشريك الحياة من خب  عب ة الزواا . 

ك ااا ساااعدا فييااة " ال قصااد ال تيااا   " علااى تعاادهل ساالو  ال تاااة نحااو مشااكلة العيوسااة ماان خااب     
تيااة ماام تركيااز اإهت ااام علااى ياارس األماال وتي يااة مهااارة الت اااؤ  والك اااءة الذا التعاااتش معهااا وتقبلهااا ،

)  وخبااراا التاادفق للت فيااف ماان  لاااق ال سااتقبل ، ودلااك بتوجيااه ال تااااة إلااى اإنشاا ا  ماألنشطاااة السااااارة
  ة .الرياضية ( والتى تبعإل فى ن سها البهجة والسرور وتشعرها ماأله ية والقي –ال وسيقية  –ال يية 

ويب اااظ مااان نتاااائج ال اااروض األرةعاااة الساااامقة اإرتبااااال الوثياااق باااين ان  ااااض ىرجاااة  لاااق العيوساااة     
 كسلو  سلبى وارت اا ىرجة معيى الحياة كسلو  إتجابى .

 ( والتاااى توصااالت إلااااى وناااه ماااان 2005وهاااذه اليتاااائج جاااااءا متساااقة مااام نتااااائج ىراساااة ووم وكاااابرا )   
 

   م الياوا ى اإتجابيااة مان خاب  تحقياق الااذاا وتي ياة ال قاة ماااليخاب  البرناامج اإرشااى  ومكاان تاد ي
 م ا ساعد اليساء البتى لم تسبق لهن الزواا فى تجاو  سلبياا فقد شريك الحياة .
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 بالنسبة الستمرارية فعالية الارنامج : -جـ 
ن ( عااان عااادم وجاااوى فاااروت ىالاااة باااي13،  12كشااا ت نتاااائج ال رضاااين ال اااام  والسااااىس  جااادو  )    

ة القياسااين البعااد  والتتبعااى لااد  وفااراى ال ج وعااة التجريبيااة فااى كاال ماان  لااق العيوسااة ) الدرجااة الكليااا
بياااق واألمعاااى ال ر ياااة ( ومعياااى الحيااااة ) الدرجاااة الكلياااة واألمعااااى ال ر ياااة ( معاااد شاااهرين مااان انتهااااء تط

 البرنامج اإرشاى  م ا هد  على امتداى فعالية البرنامج واست راريته .
يااة مااأة برناامج اإرشاااى ماال عيى ماان خاب  ال يياااا ال سات دمة والواجباااا ال يزل ويمكـن تفســير ذلــك   

التااى تلااى كاال جلسااة ماان جلساااته  ااد ساااعد وفااراى ال ج وعااة التجريبيااة علااى تقياايم الااذاا ووضاام وهااداف 
 جلساااا م االواضاحة ومحاادىة فاى الحياااة ، ماإضاافة إلااى ابتكاار وهااداف بدهلاة تاام التعبيار عيهااا وثيااء ال

اسااات  ار و ااات ال اااراا فاااى األنشاااطة واألع اااا  ال يرياااة فاااى ال جت ااام ، كزياااارة ىور األهتاااام ومدسسااااا 
اس الرعاتة اإجت ا ية ، واإهت ام ماألط اا  دو  اإ تياجااا ال اصاة إشاباا يريازة األموماة واإ سا

ماإضااافة إلااى اكتسااار ماأله ياة والقي ااة ،  يااإل تاام رسام خطااط طويلااة ال ااد  لتحقيااق تلاك األهااداف ، 
وفراى ال ج وعة مع  استراتيجياا مواجهة ال  وال الحياتياة خاصاة القلاق اليااتج عان التاأخر فاى سان 

ه . لااالازواا ، والت فياف ماان األعاراض ال سايولوجية واإن عاليااة وتعادهل األفكاار البعقبنيااة ال صاا بة 
 طبيق البرنامج . كل دلك ساهم مشكل كبير فى ميم  دو  انتكاسة معد انتهاء ت

 توصيات الدراسة :

 فى ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدراسة يمكن تقديم بعض التوصيات هى :   
إجااراء ال زيااد ماان األمحااا   ااو  مشااكلة العيوسااة نظاارًا لإل صاااءاا ال تزاهاادة لتلااك ال شااكلة سااواء  -1

 للذكور وو اإنا  فى ال جت م ال صر  وال جت عاا العرةية .

يفياااة التعامااال مااام ال ااا وال الحياتياااة واساااتراتيجياا مواجهتهاااا مااان خاااب  تحدهاااد تعلااايم الطااابر ك -2
 األهداف وتح ل مس ولية تي يذها .

 

توجيه اهت ام األسار ومدسسااا ال جت ام إلاى تيساير وماور الازواا للشابار وال تيااا لتبفاى و اوعهم  -3
 .فريسة للقلق واإكت ار وفقداة ال قة مالي   نتيجة التأخر فى سن الزواا 

التوسااام فاااى خااادماا اإرشااااى الي ساااى مالجامعااااا مااام التركياااز علاااى فييااااا العااابا ماااال عيى وعلااام  -4
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الااي   اإتجااابى ك اارس األماال وتي يااة الك اااءة الذاتيااة والشااعور مالت اااؤ  فااى مواجهااة اإضااطراماا 
 الي سية .

،  ياة والقي اةياة التاى تشاعرهم ماألهمساعدة الطبر على اإشترا  فى األنشطة الجامعياة وال جت ع -5
 وتعتبر من ال صاىر ال ه ة لإل ساس م عيى الحياة والرضا عيها .

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عـــــالمراج

 . القاهرة : مكتبة اليه ة ال صرية . للعلوم السلوكية اإل صاء( : 1997السيد وبو شعيشم ) -1
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 ة ال صارية العاماة لشا وة ال طاامم . القاهرة : الهي مجمع اللغة العربية( : 2002ال عجم الوجيز ) -2
 األميرية .

 -( : العواماال ال اادثرة فااى تااأخر ساان الاازواا عيااد الشاابار وميعكساااته 2003ليااا وإ )جهاااى ىتااار ا -3
رســالة ماجســتير ، كليــة ااداب والعلــوم ىراسااة ميدانيااة فااى  ااى الدويلعااة . 

 اإلنسانية ، جامعة دمشق .
 ، القاهرة : عالم الكتع. 3. ال  النفسى سية والعالجالصحة النف( : 1997 امد  هراة ) -4
، ميشاااوراا خليااال فاضااال ، القااااهرة :  1. ال  ينوجـــع المصـــري( : 2008خليااال مح اااد فاضااال ) -5

 هليوةولي  .
( . القاااهرة : مكتبااة  كراســة التعليمــات)  لــق المســتقالق مقيــاس( : 2005 ييااع مح ااوى شااقير ) -6

 األنجلو ال صرية .
 ماااة الهوياااة وتحساااين ال عياااى ( : فعالياااة اإرشااااى ماااال عيى فااى ت فياااف و2007زالاااة )ساا يرة وباااو ي -7

المـــرتمر الســـنوى الرابـــع عشـــر ) اإتجاااابى للحيااااة لاااد  طااابر الجامعاااة . 
 ، مركاز اإرشااى اإلرشاد النفسى من أجل التنمية فى ظل الجـودة الشـاملة (

 . 202 – 157الي سى ، جامعة عين ش   ، ر ر 
وتحساااين  إيـــذاء الـــذات ( : فعالياااة برناااامج تااادريبى تكااااملى للحاااد مااان2007لبهاااار )سااايد و  اااد ا -8

الت اااعبا اإجت ا يااة لااد  األط ااا  ال ت ل ااين عقليااًا. مجلااة كليااة الترةيااة ، 
 . 486 - 421جامعة ال يوم ، ر ر 

( : الصااحة الي سااية وجااوىة الحياااة فااى ) مح ااد عبااد الظاااهر الطياااع 2009يد و  ااد البهااار )ساا -9
: ، القاهااارةالصــحة النفســية وعلــم الــنفس اإليجــااى يدا  د البهااار ( : وساا

 . 92 -60مكتباة اليه اة ال صرية ، ر ر 
( : فعالية التحليل مال عيى فى عبا خواء ال عيى وفقداة الهادف 2006ظيم مح د )سيد عبد الع -10

مر المـرتفى الحياة لد  عيية من طابر جامعاة اإمااراا العرةياة ال تحادة . 
ع السنوى الثالث عشر ) اإلرشاد من أجل التنمية المستدامة للفرد والمجتمـ

 . 151 – 111، مركز اإرشاى الي سى ، جامعة عين ش   ، ر ر  (
( : معيى الحيااة وعب تاه ماإكت اار الي ساى لاد  عيياة 1999لي اة وات اة فو   )سعبد الر  ن  -11

جــودة السنـــوى الســادس  )مــرتمر المان ال ساايين العاااملين ويياار العاااملين . 
، مركااز اإرشاااى الي سااى ،  الحيــاة توجــه قــومى للقــرح الحــادى والعشــرين (

 . 1095 - 1031جامعة عين ش   ، ر ر 
ـــنفس  -مجلـــة الطـــب النفســـى ( : نظرياااة تش يصاااية عااان العيوساااة ، 2006عااازا الطويااال ) -12 ال
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 . 42 - 35( ، 83، ) المطمئنة
كلوجية لل صارياا ال ي صابا وال طلقااا مان و واا (: ىراساة ساي1994على عبد السبم على ) -13

 - 68، (29هيئـة المصـرية العامـة لليتـاب )مجلة علم الـنفس ، العرر . 
87 . 

 .طلعت ميصور ، الكويت : ىار القلم ة . ترج اإلنساح يبحث عن المعنى( : 1982فرانكل ) -14
. ترج ااة إت ااااة فاااو   ،  لعـــالج بـــالمعنىات اإرادة المعنـــى ، أســـس وتطايقــ( : 2004فرانكاال ) -15

 القاهرة : ىار  هراء الشرت .
( : صاااورة الجسااام وعب تهاااا ماإكت اااار وتقااادهر الاااذاا والرضاااا عااان 2008اضاااى )ر فوقياااة مح اااد  -16

، الجمعيـة المجلة المصرية للدراسات النفسيةالحياة لد  ال عا ين جسادتًا . 
 . 305 - 263( ، 61) 18المصرية للدراسات النفسية ، 

ارها اإجت ا ية وسبابها وآث -( : ااهرة العيوسة فى ال جت م الع انى 1998سن )مح د و  د   -17
ــة ، الســنة الرامســة ، والي سااية ) ىراسااة ميدانيااة ( ،  ــة والتنمي ــة التربي مجل

   . 181 - 145، ص ص  13العدد 
بحـو  المـرتمر راساة إكليييكياة . ى -( : سيكلوجية ال اروة العاان  1991ح د رم اة القذافى )م -18

،  الجمعيــة المصــرية للدراســات النفســية،  الســابع لعلــم الــنفس فــى مصــر
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Effectivness of logo Counseling on reducing Spinsterhood 

anxiety and improvement meaning of life in Graduate 

female students delayed in marriage age 

 

Dr.Sayed Ahmed A.El-Bhas 

Tanta University- Faculty of education 

Abstract :  

    The aim of this study to examine the effectiveness of logo counseling 

program on reducing spinsterhood anxiety and improvement meaning of life. 

    The sample consisted of (20) Graduate female students were administerd 

to (10) students as experimental group and (10) students a control group . 

    Tow scales were abblied : Spinsterhood anxiety scale and meaning of life 

scale– prepared by researcher-in addition to aproposod counseling program . 

The Results Summary :  

1. There were statisticalty significant differences of spinsterhood enxiety 

scale in post application between control and experimenta group favoring 

the latter . 

2. There were statisticalty significant differences of spinsterhood enxiety 

scale in pre and post applications for experimental group favoring the post 

one .  

3. There were statisticalty significant differences of meaning of life scale in 

post application between control and experimenta group favoring the 

latter. 

4. There were statisticalty significant differences of meaning of life scale in 

pre and post applications for experimental group favoring the post one .  

5. There were no statisticalty significant differences of spinsterhood enxiety 

scale in post and follow up for experimental group . 

6. There were no statisticalty significant differences of meaning of life scale 

in post and follow up for experimental group . 

   Finding of this study have been discussed in the light of theatrical back 

ground and the past researches . 

 

 


